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บทคัดย่อ

	 ครพุนั	คอื	 วัตถศุกัดิสิ์ทธิใ์นวัฒนธรรมพระพทุธศาสนาอีสานกลาง	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดเกือบทุกวัดจ�าเป็นต้องมีวัตถุดังกล่าว

เดมิครพุนัสร้างข้ึนเพือ่บรรจุเครือ่งร้อยเครือ่งพนั	 เช่น	 ดอกบัวต่างๆ		 หมากพนั	 พลูพนั	

ดอกไม้นานาพรรณ	บุหรีพ่นัมวน	เป็นต้น	ครพุนัถกูสร้างข้ึนใช้ในพธิแีละประเพณีบญุเทศน์

มหาชาตเิดอืนส่ี	ตามคตขิองชาวบ้านเพือ่เป็นเครือ่งบูชาคาถา	๑๐๐๐	พระคาถา	ในเทศกาล

เทศน์มหาชาตหิรอืบญุผะเหวดในอีสานกลางจ�าเป็นต้องตัง้ครพุนัไว้ในพธิ	ี๑	อัน	๑	คู	่หรอื	

๒	 คู	่เมือ่เสรจ็งานบุญแล้วทกุวัดมกัน�าไปไว้ทีโ่ต๊ะหมูบู่ชา		ต่อมาวัตถดุงักล่าวได้ด�ารงอยู่

และมหีน้าทีส่�าคญัในฐานะเครือ่งป้องกนัอุปัทวันตรายในพธิกีรรมของชาวอีสาน	 ทัง้บญุ

พธิงีานระดบัครอบครวั	เช่น	สวดมนต์เยน็งานเฮือนด	ีข้ึนบ้านใหม่	เป็นต้น	รวมถงึบุญพธิี

งานระดบัชมุชน	เช่น	บญุข้าวจ่ี	งานบุญคุม้หรอืบญุเบิกบ้าน	งานบุญบัง้ไฟ	เป็นต้น	บทบาท

หน้าที่ที่ส�าคัญของครุพันคือ	 เป็นเครื่องต้านทานและป้องกันอันตรายที่อาจมีข้ึนในพิธ	ี

และมไีว้เพือ่ป้องกนัอัปมงคลอ่ืนๆ	ทีจ่ะบังเกดิข้ึนขณะท�าพธิ	ีประเดน็ส�าคญัครพุนัมหีน้าที่

แทนเครือ่งร้อยเครือ่งพนัในงานบญุเดอืนส่ีเทศน์มหาชาตใินปีทีไ่ม่สามารถจะเครือ่งบูชา

คาถาพนัอย่างอ่ืน	เช่น	ดอกไม้	หมาก	พลู	ดอกบวั	ดอกสะแบง	หรอืเครือ่งพนัได้	จะต้อง

ตัง้ครพุนัไว้ในพธิถีอืว่าได้ท�าการบูชาครบถ้วนแล้ว	 ประเดน็ส�าคญันอกจากครพุนัจะท�า

หน้าทีเ่ป็นอารกัษ์วัตถใุนพธิแีล้ว	 ครพุนัยงัได้รบัความเคารพนับถอืไม่ต่างจากพระอุปคตุ

หรอืพระสงฆ์ทัว่ไป	เพราะปรากฏว่าต�าแหน่งส�าหรบัตัง้ครพุนัมกัจะเป็นโต๊ะหมูบ่ชูาร่วมกบั

พระพทุธรปู	หากแต่ต�า่กว่าพระพทุธรปู	อีกทัง้ยงัมกัได้รบัการเกบ็รกัษาไว้บรเิวณอาสน์สงฆ์
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ส�าหรบัเจ้าอาวาส	 ดงัน้ัน	 ครพุนัในวัฒนธรรมอีสานจึงไม่ใช่เพยีงวัตถใุนพธิทีัว่ไป	 หากแต่

เป็นวัตถศุกัดิสิ์ทธิท์ีม่บีทบาทหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัพระอุปคตุทีจ่ะต้องได้รบัการเชิญมาในพธิี	

และมสีถานะเช่นเดยีวกบัพระสงฆ์ทีม่อีายพุรรษาเช่นเจ้าอาวาส	และมสีถานะเป็นเช่นเดยีว

กบัพระเครือ่งหรอืของมงคล	

ค�าส�าคญั:	วัตถศุกัดิสิ์ทธิ;์	บทบาทหน้าที;่	พระอุปคตุ	
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Garuphan: 1000 Holy Objects and Functions 

in Isan Culture

Suddhinan Sri-on*

Abstract

 The Kharuphan are holy objects of the Buddhism culture in central 

Isan.	Almost	all	temples	in	Kalasin	and	Roi-Et	provinces	have	the	Kharuphan.	In	

the	past,	the	Kharuphan	was	created	to	hold	a	variety	of	items,	such	as	various	

kinds	of	lotus,	rolled	betel	nuts	and	leaves,	flowers	of	different	kinds	and	rolled	

cigarettes	used	in	the	Mahachat	Sermon	of	the	fourth	month.	They	were	used	as	

offerings	for	1,000	khatha.

	 At	the	Mahachat	Sermon	Festival	or	Bunphawet	in	central	Isan,	a	monk	

or	an	elderly	man	had	to	place	a	Kharuphan,	one	or	two	pairs	of	them.	When	

the ceremony ended, all of the temples would place the Kharuphan on their altar 

table	 set.	Now	 the	Kharuphan	have	 been	used	 as	 protective	 charms	 in	 Isan

rituals,	 including	 family	 rituals,	 such	 as	 the	 evening	 prayer	 and	 the	 house

warming	ceremony,	as	well	as	community	rituals,	such	as	pan-fried	sticky	rice	

ceremony	(Bun	Khao	Ji),	Bun	Khum	or	Bun	Boek	Ban,	and	the	rocket	festival

(Bun	Bang	Fai).	The	Kharuphan	 is	mainly	used	as	protective	 charms	against	

inauspicious	events	that	might	occur	during	the	ceremony.	Another	role	of	the	

Kharuphan is to represent offerings for the Mahachat Sermon, since offerings 

items	are	hard	to	find	in	some	years,	such	as	flowers,	betel	nuts	and	leaves,	lotus	

and	Sabang	flowers.

	 *	A	lecturer	Curriculum	of	Thai	and	Communication,	Department	of	Eastern	

Languages	and	Literature,	Faculty	of	Liberal	Arts,	Ubon	Ratchathani	University
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	 In	addition	 to	 the	 role	as	a	protective	 charm	 in	 rituals,	 Isan	people

respect	 the	Kharuphan	 like	Phra	Upagutta	or	monks.	This	 is	 so	because	 the	

Kharuphan is placed on an altar table along with Buddha images, although

placed	below	 the	Buddha	 image.	 In	addition,	 the	Kharuphan	 is	usually	kept

at	 the	 seat	of	a	 temple’s	abbot.	Hence,	 the	Kharuphan	 in	 Isan	culture	 is	not

only an object for a Buddhist ceremony, it is also a sacred object that has the 

same	role	as	Phra	Upagutta	that	needs	to	be	enshrined	in	the	ceremonies.	It	has	

the	same	status	as	a	revered	monk	and	as	an	abbot,	as	well	as	the	same	status	

as	an	amulet.

Keywords:	Holy	objects;	role;	Phra	Upagutta
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บทน�า

	 บรรดาวรรณกรรมชาดกของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อขนบธรรมเนียม

ประเพณีของคนไทยในประเทศไทยดังเช่นวรรณกรรมชาดกเรื่องเวสสันดรชาดก	

เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องส�าคัญที่มีการสวดเทศน์กันมาแต่สมัยสุโขทัย	

ดังปรากฏความในจารึกหลักที่	 ๓	 (จารึกนครชุม	 พ.ศ.	 ๑๙๐๐)	 สมัยพญาลิไทย	

(พระมหาธรรมราชาที	่๑)	ว่า	“ธรรมเทศนาอันเป็นต้นว่า	มหาชาต	ิหาคนสวดแลมไิด้เลย”	

(ธนิต	 อยู่โพธิ์,	 ๒๕๑๔:	 ๕-๖)	 และผู้คนมักเรียกชาดกเรื่องเวสสันดรชาดกเรื่องน้ีมัก

เรยีกว่า	“มหาชาต”ิ	เหตทุีเ่รยีกเวสสันดรชาดกว่า	“มหาชาต”ิ	กด้็วยเวสสันดรชาดกเป็น

ชาดกชาติสุดท้ายที่แสดงการบ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์มากกว่าชาติอื่นๆ	เป็นชาติ

สุดท้ายทีก้่าวข้ามผ่านไปสู่ชาตทิีจ่ะด�าเนินภาวะแห่งพทุธะหรอืการตรสัรูธ้รรม	อีกทัง้ยงั

เป็นชาดกเรื่องเดียวที่มีจ�านวนคาถามากถึง	 ๑๐๐๐	 คาถา	 (บทร้อยกรองหรือโศลก)

	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย	 คือภาคอีสานปรากฏว่า	 ประเพณี

เทศน์มหาชาติถือเป็นบุญใหญ่ของชาวบ้าน	 และถือกันว่าเป็นบุญใหญ่ในบุญฮีต	 ๑๒	

กล่าวคอืประเพณบุีญตามจารตีใน	๑๒	เดอืนตามจันทรคตทิีช่าวอีสานเชือ่ว่าต้องท�า	และ

บุญมหาชาติในอีสานต้องท�าทุกปีมิได้ขาด	 โดยในภาคอีสานนิยมเรียกชื่อบุญน้ีว่า	

“บุญเผวส”	(วิมลพรรณ	ปีตธวัชชัย,	๒๕๑๖:	๕๑)	ออกเสียงว่า	“บุญผะเหวด”	ในงานบญุ

ผะเหวดน้ีเองได้มีการสร้างเครือข่ายของชุมชนพุทธในท้องถิ่นอีสานเด่นชัด	 กล่าวคือ

ประเพณีเทศน์บุญผะเหวดถือเป็นงานบุญที่จะต้องใช้พระสงฆ์ในการเทศน์จ�านวนมาก

ถงึ	๑๓	กณัฑ์	ส�าหรบัพระสงฆ์ในวัดหน่ึงๆ	ในภาคอีสานบางวัดมไีม่ถงึ	และก�าลังพระสงฆ์

ที่จะเทศน์ให้จบในวันงานทั้ง	๑๓	กัณฑ์จึงเป็นเรื่องยาก	ดังนั้น	วัดใดจะท�าบุญผะเหวด

พระสงฆ์จะต้องจัดแบ่งหนังสือออกเป็นกัณฑ์กะให้พอดีกับพระเณรในวัด	 และจ�านวน

พระที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆ	 ปลูกปะร�าไว้ส�าหรับพระเณร	 หรือญาติโยมบ้านอ่ืนที่มา

ท�าบุญจะได้น่ัง	ประดบัตกแต่งศาลาโรงธรรมด้วยดอกไม้และประดบัด้วยพวงมาลัยกบั

ธงทิว	 และจัดหาดอกไม้	 เทียน	 เครื่องวัตถุส่ิงของร้อยและเครื่องพัน	 รวมถึงธูปไว้

บูชาธรรมในงานเทศน์ผะเหวดลักษณะการแจกจ่ายหนังสือผูกใบลานนอกจากจะ

เป็นการสร้างเครือข่ายชาวพุทธในวิถีชาวบ้านแล้ว	 ผู้ฟังเทศน์เองก็ต้องเตรียม

เครื่องกัณฑ์ไว้ถวายพระสงฆ์ต่างวัดที่ตนจับฉลากได้	 กล่าวคือ	 หลังจากแจกจ่าย

หนังสือนิมนต์พระสงฆ์ต่างวัดแล้ว	 ชาวบ้านก็จะประชุมกันจับฉลากกัณฑ์กับรายชื่อ
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พระสงฆ์ต่างวัดที่จะต้องถวายเครื่องกัณฑ์	 และต้องเตรียมเครื่องพันคือส่ิงที่ต้องใช้

ในพิธีทั้ง	 เทียนคาถาพัน	 ๑๓	 กัณฑ์	 ข้าวพันก้อน	 ดอกไม้	 หรือดอกโน	 ๑๐๐๐	 ดอก	

นอกจากน้ันจะต้องตระเตรียมเก็บดอกสะแบงมาร้อยประดับศาลาหรือปะร�าพิธี	

ดังน้ัน	 บุญผะเหวดจึงเป็นบุญที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพัน	 นอกจากน้ีถือกันว่าส่ิงที่ใช้

ในพิธีถ้าจะให้ครบพันน้ันได้แต่ขาดจ�านวนพันน้ันไม่ดีเมื่อเป็นเช่นน้ีจึงท�าให้ตัวเลข	

๑๐๐๐	 มีความส�าคัญ	 และสัมพันธ์กับจ�านวนคาถา	 ๑๐๐๐	 คาถาในมหาชาต	ิ

ดังน้ัน	 บุญผะเหวดในวัฒนธรรมอีสานจึงเป็นงานบุญที่สัมพันธ์กับจ�านวนคาถา	

๑๐๐๐	 คาถาในมหาชาติ	 และที่ส�าคัญยังเป็นที่มาของเครื่องของจ�านวนส่ิงของ

จ�านวนพันชื่อวัตถุศักดิ์สิทธิ์คือ	“ครุพัน”	ในงานเทศน์ผะเหวดอีสาน

บุญผะเหวดกับสหัสวัตถุ (๑๐๐๐ สิ่ง)

	 ในบุญผะเหวดส่ิงที่ส�าคัญและถือกันว่าขาดไม่ได้ในงานบุญผะเหวดคือ	 “พิธี

แห่ข้าวพนัก้อน”	พธิดีงักล่าวถอืเป็นพธิสี�าคญัโดยชาวบ้านในชุมชนอีสานเอาข้าวเหนียว

ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ	 ขนาดใหญ่กว่าน้ิวหัวแม่มือท�าเป็นไม้เสียบ	 หรือใส่ถาดเป็นถาด	 ๑๐	

ถาด	ถาดละ	๑๐๐	ก้อน	นับให้ได้	๑๐๐๐	ก้อน	ขาดก้อนเดียวไม่ได้	จะเกินไปไม่เป็นไร	

ข้าวพันก้อนนี้ใช้เป็นเครื่องสังเวยหรือบูชาพระคาถา	๑๐๐๐	คาถา	 เมื่อได้เวลาตี	๓-๔	

ก็จัดการแห่ข้าวพันก้อนไปที่วัด	(ปรีชา	พิณทอง,	ม.ป.ป:	๗๑)	ค�าบูชาข้าวพันก้อน	เมื่อ

จะต้องแห่ข้าวพันก้อนไปที่วัดจะต้องแห่รอบโรงพิธีหรือศาลาโรงธรรมที่เทศน์ผะเหวด

หรือมหาชาติ	 มีหัวหน้าชุมชนหรือเฒ่าจ�้าหมอสูตรหมอธรรมประจ�าชุมชนว่าคาถาบูชา

น�า	ผู้ที่มาในขบวนก็ว่าตาม	ดังนี้	“นะโม	นไม	จอมไตรปิฎก	ยกออกมาเทศนาธรรม	ขัน

หมากเบ็งงามสะพาส	ข้าวพันก้อนอาชญ์บูชา	ชาเฮา	ชาสามดวงยอดแก้ว	ข้าไหว้แล้ว

ถวายอาชญ์บูชา	สาธุ”	ว่าดังนี้ไปเรื่อยๆ	จนครบเวียนศาลา	๓	รอบแล้วจึงขึ้นไปศาลา

โรงธรรม	(ปรีชา	พิณทอง,	ม.ป.ป:	๗๑)	

	 การแห่ข้าวพันก้อนในตอนเช้านิยมแห่ก่อนที่จะมีการเทศน์ผะเหวดถือกัน

ว่าจะขาดไมได้	ถงึแม้ว่าในงานจะมกีารจัดเตรยีมส่ิงของและพธิไีว้แล้วกต็าม	เช่น	ดอกไม้	

๑๐๐๐	 ดอก	 ธูป-เทียนอย่างละ	 ๑๐๐๐	 เล่ม	 ก็ตาม	 จ�าเป็นต้องแห่ข้าวพันก้อนด้วย	

ทั้งน้ีก็ด้วยว่าคนอีสานเช่ือกันว่าข้าวเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิตและถือกันว่า

ทุกคนต้องกินข้าว	 อีกทั้งข้าวยังส่ือถึงความอุดมสมบูรณ์	 การแห่ข้าวพันก้อนของ
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ชาวบ้านเองท�ากันในงานบญุผะเหวดเพราะเชือ่ถือกนัว่า	เพือ่จะท�านาข้าวได้	๑๐๐๐	ถัง

ต่อปีและมขีึน้เพือ่ร้องขอน�า้ฝนจากเทวดา	การแห่ข้าวพนัก้อนจึงเป็นพธิกีรรมเพือ่ความ

อุดมสมบูรณ์อีกด้วย	 (พระครูปริยัติธรรมวัตร	 สัมภาษณ์,	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	

ดัง น้ัน	 พิธีแห ่ข ้าวพันก ้อนของชาวอีสานที่ท�าก ่อนที่จะมีการเทศน ์คาถาพัน

แง่หน่ึงจึงเป็นการใช้ข้าวพันก้อนส�าหรับบูชาคาถาพันหรือท�านองเป็นบูชาธรรม

แต่อีกแง่หน่ึงส่ือให้เห็นสัญลักษณ์ทางพิธีกรรมที่มุ่งหวังความอุดมสมบูรณ์	 และหวัง

จะให้ได้น�้าท�านาข้าวและหวังที่จะให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในการท�านาแต่ละปี

ภาพที่ ๑	ข้าวพันก้อนในขันกระหย่องหรือพานไม้ไผ่อีสาน
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	 นอกจากนี้	ครูปริยัติธรรมวัตร	(สัมภาษณ์,	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๙)	ยังได้อธิบาย

คติเรื่องข้าวพันก้อนอีกว่า	 ช่วงหรือเวลาแห่ข้าวพันก้อนตอนเช้าตรูของวันมักมีการ

ตีฆ้อง	 ตีกลอง	 และบางที่ใช้ใบตาลลากไปตามถนนทั่วหมู่บ้าน	 ลักษณะเช่นน้ีพระครู

ปริยัติธรรมวัตรอธิบายว่า	การท�าบุญมหาชาติเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่วัดหนึ่งๆ	จะท�าได้ปีละ

ครัง้และเป็นประเพณบีญุเดยีวของชาวอีสานทีม่ฎีกีานิมนต์ระบเุน้ือความได้ว่า	“ข้างใน

มีพระภิกษุสงฆ์เป็นเค้า	ข้างนอกมีผู้เฒ่าชาวบ้านเป็นประธาน”	ซึ่งหมายถึงการท�าบุญ

มหาชาตเิป็นบญุทีย่ิง่ใหญ่	ทัง้น้ียงัถอืกนัว่าบญุผะเหวดเป็นบุญใหญ่ทีท่�าขึน้เพือ่บูชาบารมี

ของพระพทุธเจ้าทีเ่สวยชาตเิป็นพระโพธสัิตว์ได้บ�าเพญ็บารมเีป็นชาตสุิดท้าย	อีกทัง้ยงั

มีอานิสงส์ส่วนหนึ่งที่กล่าวไว้ในกัณฑ์มาลัยหมื่น	มาลัยแสนว่า	“ถ้าใครได้ฟังคาถาพันให้

จบภายใน	๑	วัน	๑	คืน	ถ้าไม่ท�าอนันตริยกรรม	จะได้ขึ้นสวรรค์	และได้พบกับพระศรี

อาริย์ในอนาคตกาล”	 จึงต้องตีฆ้องร้องป่าวในตอนเช้าตรู่ตีส่ีตีห้าร้องเรียกและให้

สัญญาณคนในหมู่บ้านเพื่อให้ตื่นข้ึนมาร่วมท�าบุญแห่ข้าวพันก้อนและฟังคาถาพัน

พร้อมเพรียงกัน	 เช่นเดียวกันน้ียังเช่ือกันว่าพวกเทวดาทั้งหลาย	 ตอนหัวค�่าเทวดาจะ

ไม่ลงมายังโลกมนุษย์เพราะจะเหม็นสาบมนุษย์	 แต่ตอนดึกๆ	 เทวดาจะสัญจรลงมา	

ดงัน้ัน	การแห่ข้าวพนัก้อนในช่วงตส่ีีจึงเป็นพธิกีรรมป่าวประกาศเชิญเทวดาให้มาร่วมฟัง

ภาพที่ ๒	ข้าวพันก้อนส�าที่แห่มาแล้วน�าไปบูชาตามมุมศาลา

(งานบุญผะเหวดบ้านโจดดงลิง	อ.กมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์)
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ธรรมด้วย	(พระครูปริยัติธรรมวัตร,	สัมภาษณ์	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๙)	ประเด็นที่ส�าคัญ

การท�าข้าวพันก้อนจะต้องใช้ข้าวเหนียวเท่าน้ัน	 เพราะข้าวเหนียวมีลักษณะพิเศษ

ที่สามารถปั้นเป็นก้อนได้	 ซ่ึงข้าวเจ้าหรือข้าวชนิดอ่ืนไม่สามารถปั้นได้	 วิธีการท�าแล้ว

แต่พื้นที่ส่วนใหญ่จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆ	 ต้องได้พันก้อนขึ้นไป	 จะขาด	 ๑๐๐๐	 ไม่ได	้

แต่เกิน	๑๐๐๐	ได้	ข้าวจ�านวน	๑๐๐๐	ก้อน	ในความเชื่อของชาวบ้านเป็นวัตถุสัญลักษณ์

ส่ือถึงความจริงใจและมั่นคงในการเคารพพระสัจธรรม	 (พระครูปริยัติธรรมวัตร	

สัมภาษณ์	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	 แต่บางพื้นที่ในอีสานอาจท�าเป็นขนมพองอย่างดี

ทอดให้กรอบและใส่น�้าตาล	 เมื่อบูชากัณฑ์เทศน์คือคาถาพันเสร็จก็จะแบ่งให้ทุกๆ	 คน

ที่มาร่วมงานน�าไปแบ่งกันกิน	เพราะถือว่าผ่านพิธีกรรมและเป็นสิริมงคล	

	 นอกจากข้าวพันก้อนแล้วในงานบุญผะเหวดอีสานยังต้องมีการประชุม

พระสงฆ์และชาวบ้านโดยใช้สัญญาณย�่ากลอง	 (ตีกลองแลง)	 เรียกหนุ่มสาวหรื

อชาวบ้านมาหั่นหรือฝานล�าโน	 โดยใช้ต้อนหม่อนทั้งล�ามาฝานท�าดอกไม้เรียกว่า

“ดอกโน”	หรือฝานดอกโน	พอฝานเสร็จก็น�าไปย้อมสีมีสีเหลือง	สีแดง	สีเขียว	เป็นต้น	

เพื่อน�าไปเป็นเครื่องบูชาในงานบุญผะเหวด	 (พระอริยานุวัตร,	 ๒๕๐๖:	 ๑๗)	 นอกจาก

ดอกโนแล้ว	 ดอกไม้ส�าคัญที่มักน�ามาเป็นเครื่องประกอบพิธีมักใช้ดอกไม้สดอีกด้วย	

เช่น	ดอกสะแบง	(ยางกราด)	ดอกคูน	ดอกก้านของ	(กาสะลองหรือปีบ)	ดอกมันปลา	

(กันเกรา)	 เป็นต้น	 แต่ดอกไม้ที่นิยมกันมาร้อยแล้วขึงเป็นวงรอบศาลาที่มากที่สุดคือ

ดอกสะแบงหรือยางกราด

	 พระอธิการประมวล	อธิปญฺโญ	(สัมภาษณ์,	๒๑	มีนาคม	๒๕๕๙)	ผู้ช�านาญ

เกี่ยวกับการจัดเครื่องบูชากัณฑ์เทศมหาชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัด

ดอกไม้บูชา	 ท่านอธิบายให้ฟังว่า	 ดอกไม้ที่จะน�ามาบูชาในบุญผะเหวดน้ันจะใช้

ดอกอะไรก็ได้ที่นิยมใช้สอยกันในการบูชา	 อาจใช้ดอกไม้ที่มีกล่ินหอมหรือมีสีต่างๆ	

ที่มีความงดงาม	 แต่ที่นิยมน�ามาร้อยเป็นเครื่องพันบูชากลับเป็นดอกสะแบง	 สาเหตุ

ของการใช้ดอกสะแบงเป็นส่วนมากน้ัน	เพราะในช่วงเดอืน	๓-๔	หรอืราวๆ	เดอืนมนีาคม	

ดอกสะแบงก�าลังออกดอกมากโตเตม็ทีแ่ละมสีีสันทีส่วยงามและมจี�านวนมาก	สามารถ

ที่จะเก็บมาบูชาคาถาพันได้จนครบ	 ๑๐๐๐	 ดอกหรือมากกว่าน้ัน	 อีกทั้งดอกสะแบง

มีสภาพที่ทนทานต่อระบบดินฟ้าอากาศ	 คือสามารถน�ามาร้อยบูชาแล้วเก็บไว้เป็น

ข้ามปีคืองานบุญปีถัดไปอาจจะไม่ต้องร้อยก็ได้	 อีกประการหน่ึงดอกสะแบงเป็น
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ดอกไม้ที่มีความพิเศษ	 คือเมื่อแก่เต็มที่หล่นลงมาแล้วรับลมลอยอยู ่ได้นานและ

สามารถหมุนปลิวไปได้ไกล	 กล่าวคือเมื่อหล่นลงมาต้องลมพัดก็สามารถหมุนวนใน

อากาศตามลมไปตกได้ในที่ไกลๆ	เปรียบเหมือนการเทศน์มหาชาติมีคาถา	๑๐๐๐	คาถา	

เมื่อจะเทศน์ก็มักจะน�าฎีกาไปนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากที่ต่างๆ	 บางท่านอยู ่ไกล

ข้ามต�าบล	 ข้ามอ�าเภอ	 ข้ามจังหวัดก็มี	 ดอกสะแบงจึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความ

กว้างไกลของพระสัทธรรมและอานิสงส์ของการท�าทานทีพ่ระพทุธเจ้าได้เคยบ�าเพญ็มา	

ดังภาพ	๓-๔

ภาพที่ ๔	ดอกสะแบงบูชาคาถาพัน

วัดสว่างเหล่าอ้อย	ต.เหล่าอ้อย	อ.ร่องค�า	จ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ ๓ ดอกโนที่ฝานและย้อมสีจากล�าต้นหม่อน
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	 นอกจากน้ีแล้วเครื่องบูชาที่ใช้ในงานบุญผะเหวดที่ส�าคัญและเป็นส่ิงที่ขาด

ไม่ได้คือ	“ครุพัน”	พระอริยานุวัตร	(๒๕๐๖:	๑๗)	อธิบายเพิ่มเติมว่า	เครื่องกิริยาบูชา

มหาชาติในอีสานน้ันต้องแต่งให้ครบบริบูรณ์	 คือหามาให้ครบและส่ิงที่น�ามาบูชาน้ีเอง

เรียกว่า	“เครื่องฮ้อยเครื่องพัน”	(สิ่งของที่มีจ�านวนร้อยและจ�านวนพัน)	และนิยมเรียก

ว่า	“เครื่องคุรุพันธุ์”	ผู้เขียนบทความมองว่ารูปค�า	“คุรุพันธุ์”	ที่พระอริยานุวัตรได้ให้ไว้

ไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่หมายถึงเครื่องบูชา	๑๐๐๐	ซึ่งควรใช้รูป	“ครุพัน”	เพราะจากข้อมูล

จากพระครปูรยิตัธิรรมวัตร	รองเจ้าคณะอ�าเภอศรสีมเดจ็	จ.ร้อยเอ็ด	และ	พระเทพสาร

เมธี	เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์	(ธรรมยุติ)	ออกเสียงตรงกันว่า	“ครุพัน”	(คะ-รุ-พัน)	ซึ่ง

หมายถงึของมงคลในพธิทีีส่ร้างข้ึนจากเครือ่ง	๑๐๐๐	อย่าง	และประกอบในพธิสี�าคญัๆ	

เช่น	งานเทศน์ผะเหวดในอีสาน	(พระครปูรยิตัธิรรมวัตร		สัมภาษณ์	๑๙	มนีาคม	๒๕๕๙)	

พระเทพสารเมธี,	 สัมภาษณ์	 ๑๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	 ครุพันน้ีเองเป็นสัญลักษณ์

ส�าคัญที่ ส่ือให้เห็นถึงเครื่องพันสัมพันธ์กับคาถา	 รวมถึงอาจเป็นที่มาของวัตถุ

สัญลักษณ์ในพิธีกรรมสืบต่อมา	ดังจะอธิบายถึงต่อไปนี้

ครุพันกับเครื่อง ๑๐๐๐ และพืชพัน ๑๐๐๐ จากมาลัยแสน

	 ครพุนัน้ีเป็นวัตถสุ�าคญัทีสุ่ดส�าหรบังานบญุผะเหวดหรอืเทศน์มหาชาตใินอีสาน	

และเช่ือกนัว่าเป็นวัตถทุีต้่องมใีนพธิทีีข่าดไม่ได้	เช่นเดยีวกบัหอพระอุปคตุทีต้่องท�าไว้และ

มีการเชิญมารักษามณฑลพิธีทุกปี	 พระครูปริยัติธรรมวัตร	ผู้เคยท�าครุพันขึ้นใช้ในงาน

เทศน์มหาชาติ	และคุณพ่อวิจิตร	อาจค�าไพร	ซึ่งเป็นทายกประจ�าวัดอโสกวนาราม	ซึ่ง

มีความรู้ในการท�าพิธีต่างๆ	 อธิบายว่า	 เครื่องพันเป็นเครื่องกิริยาบูชา	 หรือเรียกว่า	

ครุภุณัฑ์ถอืเป็นองค์ประกอบหน่ึงงานของบญุมหาชาตทิีส่�าคญัและขาดไม่ได้	การเตรยีม

การน้ัน	 ชาวบ้านจะตีกลองโฮม	 เพื่อให้ชาวบ้านมารวมกันและแบ่งงานกันเพื่อหา

เครื่องพัน	 กล่าวคือมีการจัดแบ่งหน้าที่ชาวบ้านจัดเตรียมเครื่องกิริยาบูชา	 ซ่ึงมี

องค์ประกอบดังนี้

	 ๑.	ธูป	๑๐๐๐	ดอก

	 ๒.	เทียน	๑๐๐๐	เล่ม

	 ๓.	ดอกบัวหลวง	๑๐๐๐	ดอก

	 ๔.	ดอกบัวอีแบ้	๑๐๐๐	ดอก
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	 ๕.	 ดอกบัวทอง	๑๐๐๐	ดอก

	 ๖.	 ดอกผักตบ	๑๐๐๐	ดอก

	 ๗.	 ดอกกางของ	๑๐๐๐	ดอก

	 ๘.	 ดอกทองหลาง	๑๐๐๐	ดอก

	 ๙.	 เมี่ยง	๑๐๐๐	อัน

	 ๑๐.	หมากพลู	๑๐๐๐	อัน

	 ๑๑.	มวนยาสูบ	๑๐๐๐	มวน

	 ๑๒.	จอกใบสีดา	(ใบฝรั่ง)	๑๐๐๐	จอก	จอกคือกรวยเล็กๆ

	 ๑๓.	 ข้าวตอกใส่กระทง	๑๐๐๐	กระทง

	 ๑๔.	 ข้าวพันก้อน	๑๐๐๐	ก้อน

	 ๑๕.	 ธุงกระดาษ	๑๐๐๐	อัน

	 ๑๖.	 เทียนตีนกา	๑๐๐๐	อัน

	 รายช่ือเครื่องพันข้างต้นน้ีปรากฏในมาลัยแสนส�านวนอีสาน	 และมาลัยแสน

ส�านวนหลวงพระบาง	 ตอนพระมาลัยข้ึนไปทูลถามเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาและ

เรื่องการท�าบุญและอานิสงส์ของบุญ	 โดยพระศรีอริยเมตไตรย์โพธิสัตว์ได้กล่าวกับ

พระมาลัยเถระว่าถ้าปรารถนาพบพระศรีอริยเมตไตรย์ให้แต่งเตรียมเครื่องพันอย่าง

บูชาการเทศน์เวสสันดรชาดกให้จบวันเดียว	มีความปรากฏดังนี้

	 คนทั้งหลายฝูงน้ันจงให้เขาน�ามายังเครื่องบูชาหลายส�่า	

ปทีปพ�่าพอพัน	 ดอกบัวหลวงพะลันนะซ่ืนซ้อย	 บ่มากน้อยพอพัน	

ดอกอุปละพ่งามยิง่	พอพนัส่ิงสันเดยีวดอกผักตบเขยีวงามบานแบ่ง	

พันหน่ึงแต่งบูชา	 ดอกกันของอย่าให้น้อย	 พันหน่ึงค่อยขวนขวาย	

ช ่อธุงสายสะพาด	 เข ้าพันก ้อนอาจบูชาชวนกันมาฟ ังยัง

มหาเวสสันตระชาดก	ทกุคนแท้จักได้เถงิอรหนัตา	ผลาอันประเสรฐิ	

(มาลัยแสนฉบับพ่อด�า	 สรรค์สมบัติ	 หน้าลานที่	 ๗	 หน้าที่	 ๑-๒,	

พระวีระจิตตะมหาเถระ,	๑๙๙๑:	๒๔๕)
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	 จากข้อมูลข้างต้นท�าให้น่าสันนิษฐานได้ว่า	 คติเรื่องพระศรีอริยเมตไตรย์

ในมาลัยแสนน้ีเองเป็นทีม่าของการสร้างครพุนัขึน้ในงานเทศน์มหาชาต	ิความเช่ือเรือ่ง

ศาสนาพระศรีอาริย์ดังกล่าวน้ีเอง	 น่าจะมีบทบาทส�าคัญที่ท�าให้ผู้คนในภาคอีสานและ

ลาวล้านช้างนิยมจัดให้มีพิธีบุญเทศน์มหาชาติและถือกันว่าเป็นบุญใหญ่ในฮีต	๑๒	โดย

ชาวบ้านและพระสงฆ์ต่างแบ่งงานกันท�าครุพันขึ้นมาใช้ในงานเทศน์มหาชาติ	 อาศัย

ความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจกนัของชุมชนช่วยกนัท�า	เช่น	ผู้ใดมหีน้าทีจั่ดหาเทยีนพนัเล่ม	

ธปูพนัดอก	บวัหลวงพนัดอก	กเ็ร่งหาให้ได้	และส่วนมากชาวบ้านจะเกบ็รวบรวมไว้ก่อน

ถึงวันงาน	 ต่อมาเมื่อครบจ�านวนแล้วจะน�ามาตากให้แห้ง	 และใส่ภาชนะที่เหมาะสมไว้	

จากน้ันกจ็ะให้ทายกผู้ชายน�ามาถวายพระสงฆ์	เมือ่พระสงฆ์ได้เครือ่งพนัครบแล้วกจ็�าน�า

ไปห่อผ้าขาวทลีะช้ันๆ	ละ	๑๐๐๐	กบัหลักไม้ยาวราว	๑๐๐	ซม.	และมดัซ้อนและหมนุรอบ

หลกัไม้ทีเ่ป็นแกนกลางแล้วถกัด้วยด้ายสายสิญจน์ทีใ่ช้ในพธิกีรรมมาแล้ว	การจัดเตรยีม

เครื่องกิริยาบูชาน้ีถือเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดจะต้องครบตามจ�านวนห้ามขาด	 แต่จะ

เกินไปไม่ถือว่าผิด	 (พระครูปริยัติธรรมวัตร	 	 และพ่อวิจิตร	 อาจค�าไพร,	 สัมภาษณ	์

๙	 มีนาคม	 ๒๕๕๙)	 บางพื้นที่เช่น	 เขต	 อ�าเภอสุวรรณภูมิ	 และอ�าเภอเมืองสรวง	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ชาวบ้านนิยมท�า	 “ครุพัน”	 เป็นรูปไม้คล้ายจอมพระธาตุ	 และท�าให้มี

ปล่องหรือช่องข้างในไว้ใส่เครื่องพันในอีกแบบหนึ่ง	ดังปรากฏในภาพ
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ภาพที่ ๖	เครื่องพันที่ชาวบ้านน�ามาเติมในครุพัน

ภาพที่ ๕ ภาพครุพันกล่องไม้ส�าหรับ
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	 เครือ่งพนัทีจ่ะบรรจุเป็นครพุนัตามค�าอธบิายของพระครปูรยิตัธิรรมวัตร	กบั

ในงานเขยีนเรือ่งระเบียบโบราณประเพณีท�าบุญมหาชาตภิาคอีสานของพระอรยิานุวัตร	

วัดมหาชยั	จังหวัดมหาสารคาม	มคีวามสอดคล้องและจ�านวนทีใ่กล้เคยีงกนั	คอื	๑๔	อย่าง	

แต่ในงานนิพนธ์ของพระอรยิานุวัตรไม่ปรากฏชือ่ดอกทองหลางกบัเทยีนตนีกา	อย่างไร

กต็ามเครือ่งพนัทีน่�ามาบรรจุในครพุนัน้ี	แง่หน่ึงไม่เพยีงจะเป็นดอกได้หรอืพชืทีห่าได้ตาม

ธรรมชาตเิท่าน้ัน	ส่วนหน่ึงเป็นบหุรีม่วนหรอืยาสูบ	พลูและหมาก	ส่ิงเหล่าน้ีไม่เพยีงเป็น

วัตถุส�าคัญบรรจุในครุพันในพิธีบุญผะเหวดเท่าน้ัน	 หากแต่ยังนิยมใช้หมากพลูและ

ยามวนในพธิเีล้ียงผีและใช้เป็นเครือ่งสังเวยผีอีกด้วย	ดงัน้ัน	เครือ่งในครพุนัทีส่่วนหน่ึง

ใช้ในพิธีบูชาผีนี้เอง	สื่อให้เห็นว่า	ครุพันไม่เพียงเป็นของที่เชื่อมกับคาถาพันเท่านั้น	หาก

แต่ยงัเป็นเครือ่งบูชาวิญญาณบรรพบรุษุอีกด้วย	เพราะคนอีสานนิยมน�าหมากพลูมาเป็น

เครื่องบูชาในงานส�าคัญๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับการบูชาผีบรรพบุรุษ	เช่น	พิธีบูชาผีปู่ตา	หรือ

ในห่อข้าวน้อยบุญสลากภัตที่ท�ากันในฤดูสารท	(เดือน	๑๐)	เป็นต้น
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 เมือ่เป็นเช่นน้ีจึงสังเกตได้ว่า	ครพุนัเป็นทัง้เครือ่งบูชาคาถาพนัและเครือ่งบูชา

ผีบ้านผีเมอืงไปในตวัด้วย	ตามคตกิารท�าครพุนัมกัท�าขึน้	๔	อัน	คอื	ท�าให้ครบจ�านวนทศิ

ทั้ง	๔	เพื่อ	ตั้งครุพันตามทิศ	และมณฑลศาลาการเปรียญที่มีการเทศน์ผะเหวดนั่นเอง	

เมือ่ท�าครพุนัเสรจ็แล้วจะไม่มกีารสวดคาถาใส่ครพุนั	เพราะถอืกนัว่าครพุนัเองศกัดิสิ์ทธิ์

แล้ว	 ซึ่งเมื่อได้ครุพันครบ	๔	อัน	 จะให้ทายกผู้ชายน�าไปตั้งไว้ก่อนที่จะท�าพิธีสวดมนต์

เย็นขับเสนียด	กล่าวคือ	ก่อนที่จะเทศน์ผะเหวด	๑	วัน	นิยมสวดมนต์เย็น	๗	หรือ	๑๒	

ต�านานเพื่อขับเสนียดและผีร้ายที่จะมาท�าลายพิธี	 (พระครูปริยัติธรรมวัตร,	สัมภาษณ์	

๙	มีนาคม	๒๕๕๙)	ในพิธีตอนสวดมนต์เย็นนี้เองมักตั้งบาตรน�้ามนต์และวงสายสิญจน์

รอบศาลาโรงธรรมและนิยมสวดชัยน้อยชัยใหญ่	 (พระอริยานุวัตร,	 ๒๕๐๖:	 ๒๕)	

การวงสายสิญจน์จะต้องวงไปเกี่ยวที่ยอดครุพันและหอพระอุปคุต	 เพื่อความ

ภาพที่ ๗-๘	ภาพครุพันวัดวัดศรีสุริยาป่ายาง	บ้านป่ายาง	อ�าเภอเมืองสรวง

จังหวัดร้อยเอ็ด
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แคล้วคลาดปลอดภัยในพิธีดังกล่าว	คือ	จะวงโดยไม่ผ่านหรือเกี่ยวที่ครุพัน	๔	ทิศไม่ได้	

ดังนั้น	 ในแง่หนึ่งครุพันจึงมีความส�าคัญในฐานะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ให้คุณในทางดี	และเป็น

วัตถุส�าคัญในการปกปักรักษาคุ้มครองพิธีไม่ต่างจากพระอุปคุต	 เมื่อเป็นเช่นน้ีในงาน

เทศน์ผะเหวดหรือบุญมหาชาติจะขาดครุพันไม่ได้	และครุพันเองก็เป็นสิ่งที่ท�ายากและ

ใช้วัสดุเครื่องจ�านวนมากมายถึงหนึง่พัน	ทั้งยังต้องมีการร่วมมือกันท�าทั้งพระสงฆ์และ

ฆราวาส	 ดั้งน้ัน	 วัดหน่ึงๆ	 จึงไม่นิยมท�าครุพันทุกปี	 หากแต่จะสร้างไว้แล้วใช้กัน

ในปีต่อๆ	 มา	 และบางวัดที่ไม่รู้ต�าราท�าดังกล่าวคือไม่รู้วิธีท�าครุพันก็มักมีการหยิบยืม

ครุพันจากวัดใกล้เคียงมาประกอบในพิธี	 คือมีการยืมวัตถุศักดิ์สิทธิ์น้ีกันระหว่าง

ชุมชนชาวพุทธในอีสาน	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงท�าให้ครุพันเป็นของส�าคัญและหายาก	

เพราะไม่ได้มีกันทุกวัดนัน่เอง	บางวัดที่มีการร่วมมือกันทั้งพระและฆราวาสอาจท�าครบ

ทัง้	๔	อัน	แต่พอนานเข้ามกีารหยบิยมืกนัต่างวัด	และไม่ส่งคนืตามก�าหนดหรอืลืมส่งคนื

จึงท�าให้ครุพันเหลือน้อย	คือบางวัดเหลือ	๒	อัน	หรือเหลือเพียงอันเดียวก็มี	เมื่อเป็น

เช่นน้ีจึงท�าให้ครุพันเป็นของท�ายากและมีจ�านวนน้อยลงตามล�าดับ	 ดังน้ัน	 จึงท�าให้

ครุพันกลายเป็นวัตถุส�าคัญในพิธีมากข้ึน	 และในปัจจุบันพื้นที่อีสานกลางมีผู้รู้วิธีท�า

ครุพันน้อยลง	นัน่คือไม่มีการท�าครุพันใหม่ขึ้นใช้	ครุพันจึงเป็นของศักดิ์สิทธิ์และหายาก	

และนิยมเก็บรักษาไว้อย่างดีเมื่อเสร็จพิธี	 โดยส่วนมากนิยมเก็บไว้บนอาสน์สงฆ์หรือ

ข้างโต๊ะหมู่บูชา	ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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ภาพที่ ๑๐ ครุพันแบบกลมมีสายวัดบ้านโพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

ภาพที่ ๙ ครุพันแบบดั้งเดิม วัดสว่างเหล่าอ้อย อ.ร่องค�า จ.กาฬสินธุ์
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ครุพันกับความศักดิ์สิทธิ์

	 แม้ว่าครพุนัจะเป็นเครือ่งหรอืวัตถพุนัทีก่�าเนิดมาจากคตเิครือ่งร้อยเครือ่งพนั

ในงานบญุมหาชาตหิรอืเทศน์ผะเหวด	แต่ครพุนักลับไม่ได้เป็นเพยีงของในพธิทีีเ่มือ่เสรจ็

งานเทศน์หรือจบงานบุญแล้วเก็บไว้เช่นของในพิธีอย่างอื่น	เช่น	ข้าวพันก้อน	พวงดอก

สะแบง	ดอกโน	หรือเครื่องบูชาธรรมที่เมื่อใช้แล้ว	กล่าวคือเสร็จงานบุญแล้วก็ไม่ต้อง

น�ามาใช้อีก	เพราะของเหล่าน้ันชาวบ้านและพระสงฆ์เกบ็ของเหล่าน้ันใส่กล่อง	หรอืห้อง

เก็บของภายในวัด	ซึ่งเมื่อมีงานบุญเทศน์ผะเหวดในปีต่อไปจึงน�ามาใช้อีก	คือของอื่นๆ	

จะใช้กนักนัปีละครัง้เฉพาะเทศกาลเทศน์มหาชาตเิท่าน้ัน	ต่างจากครพุนัทีต้่องใช้ตลอด

ในระดับชุมชนในรอบ	๑๒	เดือน	ที่เป็นเช่นนี้เพราะชาวอีสานมีมุมมองว่า	“ครุพัน”	เป็น

วัตถศุกัดิสิ์ทธิท์ีจ่ะต้องใช้กนัในพธิมีงคลทกุๆ	พธิทีีเ่ป็นงานบญุส�าคญั	เช่น	สวดมนต์บุญ

เบิกบ้าน	บุญข้าวจี่	สวดมนต์งานบุญบั้งไฟ	หรือสวดมนต์เย็นประจ�าบ้าน	

	 วิจิตร	 อาจค�าไพร	 (สัมภาษณ์,	 ๑๙	มีนาคม	๒๕๕๙)	ต�าแหน่งหัวหน้าทายก

หรือหัวหน้าอุบาสกผู้มาถือศีลอุโบสถในเทศกาลพรรษา	 กล่าวว่า	 “ครุพันเป็นของสูง	

เป ็นส่ิงศักดิ์ สิทธิ์ที่ต ้องใช ้ตั้งในพิธี เจริญพระพุทธมนต ์	 หรือตั้งมุงคุลเรือน	

(สวดมนต์เย็นบ้าน)	 หรือพิธีมงคลอ่ืนๆ	 ที่ส�าคัญ	 วัดประจ�าหมู ่บ้านชาวอ�าเภอ

พนมไพร	จังหวัดร้อยเอ็ดทุกๆ	วัดประจ�าหมู่บ้านต้องมีครุพันทุกวัด”	ส่วนนายสัมฤทธิ์	

มุขภักดี	(สัมภาษณ์,	๓๑	มีนาคม	๒๕๕๙)	ชาวบ้านเหล่าอ้อย	อ�าเภอร่องค�า	อายุ	๗๕	ปี	

ไวยาวัจกรวัดอธิบายเพิ่มเติมว่า	 “ครุพันต้องใช้เสมอในพิธีกรรมส�าคัญ	 หรือพิธีกรรม

บุญพิธีระดับชุมชนขนาดใหญ่ที่ต้องรวมคนจ�านวนมาก	 เช่น	 บุญกุ้มข้าว	 บุญข้าวจ่ี	

บุญสรงหลักบ้าน	สวดมนต์หลักบ้าน	เป็นต้น”	

	 จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า	 ในพื้นที่อีสานกลางร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์เช่ือกันว่า	

ครพุนัเป็นส่ิงส�าคญัทีม่ต้ีนก�าเนิดมาจากบุญเทศน์มหาชาตหิรอืบญุผะเหวด	และจะต้อง

ท�าขึ้นมาใช้ในพิธี	 วัดใดที่ท�าแล้วจะไม่ต้องท�าครุพันใหม่ก็ได้	 โดยใช้ของเก่าไปตลอด

ระยะอายุการใช้งานครุพันจนกว่าจะพัง	 และครุพันเป็นของมีการหยิบยืมกันได้ใน

ชุมชนระหว่างวัดต่อวัด	 กล่าวคือ	 วัดใดที่ไม่มีผู้มีความรู้เครื่องร้อยเครื่องพันในพิธี

และไม่รู้ต�าราท�าครุพัน	วัดนั้นจะไม่มีครุพันใช้หรือมีไม่ครบ	๔	อัน	หรือ	๒	อัน	จึงท�าให้

ระหว่างวัดต่อวัดมกัยมืกนัหรอืชุมชนต่อชุมชน	เช่น	หมูบ้่านใกล้เคยีงกนัมกันิยมยมืกนัใช้
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	 จากการส�ารวจข้อมลูในพืน้ทีจั่งหวัดกาฬสินธุแ์ละร้อยเอ็ดจะพบว่า	ครพุนัเป็น

วัตถสุ�าคญัและมกัจะต้องมกีนัทกุวัดในเขตอ�าเภอต่างๆ	ในพืน้ทีก่าฬสินธุแ์ละร้อยเอ็ดคอื

แถบอีสานกลาง	ยกเว้นวัดในตวัเมอืงคอืในตวัจังหวัดบางวัด	เช่น	วัดประชานิยม	อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์จะไม่มีครุพันใช้	 แต่กลับพบว่ามีการท�าเครื่องร้อยเครื่องพันใน

งานพิธีบุญผะเหวดใช้ดุจครุพัน	พระเทพสารเมธี	เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์	(ธรรมยุติ)	

(สัมภาษณ์,	๒	มนีาคม	๒๕๕๙)	อธบิายว่า	สาเหตทุีวั่ดประชานิยมไม่มคีรพุนัใช้เพราะว่าไม่มี

ผู้มคีวามรูท้ีจ่ะสร้างครพุนัข้ึนใช้	ส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีต่วั

จังหวัดเองส่วนมากมอีาชพีค้าขายและรบัราชการ	หรอืไม่กเ็ป็นชาวไทยเช้ือสายจีน	หรอื

คนนอกพื้นที่ย้ายมาท�ามาหากินที่กาฬสินธุ์	จึงเป็นชาวพุทธในอีกมิติหนึ่ง	คือด้วยหน้าที่

การงานของชาวเมอืงทีเ่ป็นพ่อค้าหรอืรบัราชการจะไม่มเีวลามาท�าของดงักล่าวขึน้ใช้ใน

พิธีกรรม	อีกทั้งบางครอบครัวเองก็ไม่ใช่ชาวอีสานโดยตรง	จึงท�าให้งานเทศน์มหาชาติ

ของวัดในตวัจังหวัดมกัไม่มคีรพุนั	แต่กน็�าเอาบหุรี	่๑๐๐๐	มวน	หมาก	๑๐๐๐	จีบ	กรวยตอง

เล็ก	๑๐๐๐	เป็นต้นใส่ไซ	ข้อง	หรอืถาดใหญ่ๆ	ในพธิด้ีวย	ประหน่ึงว่ามคีรพุนัตัง้อยูน่ั่นเอง

	 พระอธิการประมวล	อธิปญโญ	(สัมภาษณ์,	๑๙	มีนาคม	๒๕๕๙)	เจ้าอาวาส

วัดโกกกลาง	 อธิบายว่า	 เครื่องพันในครุพันเป็นของศักดิ์สิทธิ์และท�ายากคนที่รู ้

วิธีการท�าครุพันและสืบทอดวิธีการท�าน้ันมีน้อยมาก	 บางคนที่รู ้ วิธีการท�ามีอายุ

มากต่อมาได้เสียชีวิตไปเป็นส่วนใหญ่	 ดังน้ัน	 จึงท�าให้ครุพันเป็นส่ิงที่ท�ายากขึ้นตาม

ล�าดบัและมจี�านวนน้อยลงไปทกุวัน	ทีส่�าคญัครพุนัเองกต้็องใช้แรงคนในชุมชนร่วมแรง

ร่วมใจกันท�าและสร้างข้ึนในพิธีมากกว่าพิธีอ่ืนในงานบุญหลายๆ	 อย่าง	 ข้อน้ีเองท�าให้

ครุพันมีจ�านวนจ�ากัดหรือมีวัดละหนึ่งอันเท่านั้น

	 จากข้อมลูข้างต้นท�าให้ทราบได้ว่า	ครพุนัเป็นส่ิงส�าคญั	หรอืวัตถทุีส่ร้างขึน้มา

พิเศษในงานบุญผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติ	 ต่อมาครุพันเป็นส่ิงส�าคัญที่ขาดไม่ได้

ในงานมงคล	หรอืแม้แต่เจรญิพทุธมนต์เยน็ในงานบุญพธิต่ีางๆ	ในอีสาน	ประเดน็ส�าคญั

คือชาวพุทธในอีสานกลาง	 เช่น	 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์เช่ือกันว่า	 ครุพัน

เป็นของสูง	เป็นของศักดิ์สิทธิ์	และเป็นเครื่องประกอบส�าคัญในพิธีที่ขาดไม่ได้	ดังนั้น	

จึงท�าให้ครุพันเป็นสิ่งของที่มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในพิธีกรรม	ดังจะอธิบายถึงต่อไปนี้



ครุพัน: สหัสวัตถุศักดิ์สิทธิ์กับบทบาทหน้าที่ในวัฒนธรรมอีสาน 143

บทบาทหน้าที่ครุพันในคติของชาวอีสาน

	 นอกจากครพุนัจะใช้เป็นเครือ่งพธิสี�าคญัในงานเทศน์มหาชาตแิล้ว	ยงัปรากฏ

ว่าครุพันยังเป็นเครื่องตั้งส�าคัญในพิธี	หรือเป็นของส�าคัญที่จะต้องมีทุกครั้งที่ประกอบ

พธิกีรรมทางศาสนาในหมูช่าวพทุธอีสานกลางโดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ทีจั่งหวัดร้อยเอ็ด

และกาฬสินธุ์ปรากฏว่า	“ครุพัน”	เป็นของที่ต้องมีกันทุกวัดขาดไม่ได้ในงานพิธีทั้งระดับ

ครอบครัวและชุมชน

 ๑. บทบาทหน้าที่ในฐานะวัตถุศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับพิธี

	 ชาวอีสานเชือ่ถอืกนัว่า	“ครพุนั”	เป็นของศกัดิสิ์ทธิท์ีเ่ป็นเครือ่งประกอบส�าคญั

ในพธิ	ีกล่าวคอื	เป็นหน่ึงในองค์ประกอบในงานบุญทีน่อกไปจากพระพทุธรปู	สายสิญจน์	

เทียนและบาตรน�้ามนต์	 แต่ในงานบุญพิธีสวดมนต์เย็นหรือเจริญพระพุทธมนต์ในงาน

บุญพิธีในอีสานจะต้องมี	 “คายบุญคุณหรือคายมงคุน”	คายเป็นภาษาอีสานที่หมายถึง

ค่า	หรอืเครือ่งในพธิ	ีถอืกนัว่าเป็นเครือ่งบูชาครใูนพธีิเจรญิพระพทุธมนต์เยน็	ซ่ึงจะมทีัง้	

ฝ้ายขาวทีย่งัไม่ได้ป่ัน	เงนิเหรยีญ	๖	สลึง	ดอกไม้ขาวและธปูเทยีนทีเ่รยีกว่า	ขันธ์	๕	ขันธ์	

๘	และ	ครุพัน	ซึ่งเครื่องและของในพิธีที่เรียกว่า	“คายมงคุน”	(เครื่องบูชามงคล)	นี้จะ

ขาดไปส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่ได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งครุพัน	 จากการสอบถามทายกประธาน

ในพิธีทั้งในเขต	 จ.ร้อยเอ็ด	 และ	 จ.กาฬสินธุ์	 ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า	 เป็นธรรมเนียม

ปฏบัิตแิละพ่อแม่ปูย่่าพาท�ามา	จนถอืกนัว่าเป็นส่ิงทีส่�าคญัละเลยไม่ได้	ส่วนพระครสิูทธิ

วโรภาส	 (สัมภาษณ์,	 ๒๐	 เมษายน	 ๒๕๕๙)	 อธิบายว่า	 “ของเหล่าน้ีเป็นเครื่อง

บูชาคุณพระรัตนตรัย	 และครุพันไม่ถือเป็นของบูชา	 หากแต่เป็นเครื่องประกอบในพิธี

ที่มีหน้าที่ส�าคัญ	 ในงานมงคลทั้งระดับครอบครัวและระดับชุมชนจะขาดครุพันไม่ได้”	

 ก)	บุญพิธีระดับครอบครัว

	 บุญพิธีในครอบครัวหรือระดับครอบครัวในที่น้ีหมายถึง	 งานบุญมงคลพิธ	ี

เช่น	ขึ้นบ้านใหม่	หรือท�าบุญบ้าน	เป็นต้น	ทั้งอวมงคลที่ท�ากันในระดับครอบครัว	เช่น	

บุญท�าบุญอุทิศส่วนกุศล	 งานศพ	 เป็นต้น	 ในบุญพิธีเหล่าน้ีเจ้าของบ้าน	 เมื่อนิมนต์

พระสงฆ์แล้วและก�าหนดวันงานแล้ว	 จะต้องไปเตรียมเครื่องพิธี	 มีโต๊ะหมู ่บูชา



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐144

พระพุทธรูป	 แจกันดอกไม้	 เชิงเทียน	 และส่ิงที่ขาดไม่ได้คือครุพัน	 เจ้าภาพจะต้องน�า

ครพุนัมาด้วยเสมอ	โดยต�าแหน่งครพุนัจะต้องอยูต่่อจากพระพทุธรปูทีโ่ต๊ะหมูบู่ชา	และ

ก่อนพระสงฆ์รูปที่	๑	ซึ่งเป็นสงฆ์ที่เป็นประธานในพิธี	ดังภาพประกอบต่อไปนี้

ภาพที่ ๑๒	ภาพต�าแหน่งครุพันในบุญพิธี

ภาพที่ ๑๑	ภาพครุพันในงานเฮือนดี	อ.ร่องค�า	จ.กาฬสินธุ์
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	 จากภาพข้างต้นท�าให้ทราบได้ว่า	 ครุพันไม่ได้มีบทบาทเฉพาะในงานบุญ

ผะเหวดหรืองานบุญมหาชาติเท่าน้ัน	 จะเห็นว่า	 ชาวอีสานส่วนหน่ึงนิยมน�าครุพันมา

ประกอบพิธีกรรมในระดับครัวเรือน	คือ	หากจะต้องมีงานบุญในระดับครอบครัวแล้ว	

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในพิธีคือ	ครุพัน	และครุพันเป็นวัตถุศักดิ์ในความคิดของชาวบ้าน	นั่นคือ

เมื่อน�ามาประกอบในพิธีหรือเจ้าภาพน�ามาถึงที่บ�าเพ็ญบุญแล้วไม่นิยมน�าไปวางในที่ไม่

เหมาะสม	น่ันคอืชาวบ้านจะปฏบัิตต่ิอครพุนัเช่นเดยีวกบัพระพทุธรปู	และมสีถานะส�าคญั

เช่นเดียวกับพระอุปคุตที่ต้องเชิญมาในพิธีเพื่อให้เกิดสวัสดิมงคล	 และเมื่อจะต้องจัด

วางต�าแหน่งของครุพันในพิธีจะต้องวางไว้ต�าแหน่งก่อนประธานสงฆ์	 ดังนั้น	 ลักษณะ

เช่นนี้เองควรเชื่อได้ว่า	ครุพันเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีส�าคัญๆ	ใน

ระดับครอบครัว	 ซ่ึงเช่นเดียวกัน	 วัตถุศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวน้ีเองยังนิยมตั้งไว้ในบุญพิธี

ส�าคัญๆ	ระดับชุมชนอีกด้วย

	 ข)	บุญพิธีระดับชุมชน

	 คือ	บุญในจารีต	๑๒	เดือนแบบดั้งเดิมของชาวอีสาน	เช่น	บุญข้าวจี่เดือน	๓	

บุญผะเหวด	หรอืบญุเทศน์มหาชาตเิดอืน	๔	บุญบ้ังไฟเดอืน	๖	เป็นต้น	ซ่ึงบุญเช่นน้ีเป็นงาน

ส�าคัญที่ท�ากันและมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชน	 พระสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านใน

พืน้ทีต่่างๆ	ในอีสาน	บญุต่างๆ	เหล่าน้ีชาวอีสานถอืว่าเป็นบญุใหญ่ทีต้่องมกีารตระเตรยีม

การตลอดถึงมีความยุ่งยากพอสมควร	 ประการต่อมาบุญเช่นน้ีไม่ใช่งานบุญพิธีระดับ

ครอบครัว	 จึงมีการก�าหนดงานบุญไว้	 ๒	 วันคือ	 วันโฮมหรือวันรวมบุญกับวันงาน	

ความหมายของวันโฮม	 ส่ือถึงวันที่ชาวบ้านต้องมารวมกันตระเตรียมงานพร้อมกัน

ที่ วัดหรือสถานที่ส�าหรับบ�าเพ็ญบุญพิธี	 ซ่ึงการรวมกันเช ่นน้ีจะเกิดก ่อนวันที่

ประกอบพิธีในวันงานจริง	 คือวันโฮมมักเกิดก่อนวันงานจริงๆ	 ๑	 วันน่ันเอง	 วันโฮม

น้ีเองเป็นวันส�าคัญที่มักมีพิธีสวดมนต์เย็น	 หรือเจริญพระพุทธมนต์	 กล่าวคือ	

ก่อนวันงานจริงๆ	ชาวอีสานมักจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นก่อนเสมอ	ที่เป็น

เช่นนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้คนในพิธี	และเพื่อปัดเป่าอวมงคลอื่นๆ	ซึ่งรวมไปถึง

เหตุไม่พึงประสงค์	(อุปัทวันตราย)	ที่จะเกิดแก่งานพิธี	เช่น	ลมฝน	ฟ้าคะนอง	อุบัติเหตุ

ต่างๆ	ที่ไม่พึงประสงค์

	 ในงานวันรวมน้ีเองที่ต้องตั้งครุพันไว้เสมอ	 เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลและท�าให้

พิธีมีความศักดิ์สิทธิ์	 ที่เป็นเช่นน้ีเพราะชาวอีสานมักเช่ือกันว่า	 นอกจากเครื่องบูชา
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พทุธมนต์	หรอืทีอี่สานเรยีกว่าคายบญุคณุ	ซ่ึงมกัประกอบด้วย	ขนัธ์	๕	ดอกไม้	ธปู	เทยีน	

อย่างละ	๕	คู่	ดอกฝ้ายที่แห้งแล้ว	เงิน	๑๐	สลึง	หรือ	๙	บาท	เป็นต้น	สิ่งที่ส�าคัญในพิธี

และขาดไม่ได้คือพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาตั้งบนโต๊ะหมู่บูชาและครุพัน	 เมื่อเป็นเช่นน้ี

ครุพันจึงไม่เพียงท�าหน้าที่เป็นเครื่องประกอบพิธีเท่าน้ัน	 หากแต่เป็นวัตถุส�าคัญที่มี

สถานะคล้ายๆ	กับสิ่งคุ้มครองในพิธี	เช่นเดียวกับการท�าบุญพระเวสสันดรหรือ	เทศน์

มหาชาติที่ต้องมีการเชิญพระอุปคุตคุ้มครองในพิธี	ซึ่งเป็นพิธีส�าคัญที่ขาดไม่ได้	ซึ่งมัก

จะต้องมหีอพระอุปคตุและเชิญพระอุปคตุเข้าสู่หอก่อนวันงานหน่ึงวันคอืวันรวม	โดยจะ

ต้องมพีธิแีห่อัญเชญิให้มาปกปักรกัษาในงานเพือ่ให้งานบุญไร้อุปสรรคเกดิสวัสดมิงคล

ส�าหรับพิธีและผู้คนที่มาร่วมในพิธี	(พระอริยานุวัตร,	๒๕๐๖:	๒๒-๒๔)	

 ๒. ครุพันกับบทบาทหน้าที่เครื่องปกปักรักษาพิธี

	 ในตอนเย็นจะมีการแห่พระอุปคุต	 เป็นการท�าพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้

อันตรายเกิดขึ้น	 พระครูเกษมบุญสิริ	 (สัมภาษณ์,	 ๒๓	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙)	 อธิบายว่า	

สมัยก่อนเมื่อพระยามาร	 คือ	 ท้าวปริมิตวสวัตตี	 เป็นมิจฉาทิฐิคอยก่อกวนการท�ากุศล

ต่างๆ	 ของพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวก	 ตอนหลังแม้พญามารจะเป็นสัมมาทิฐิ

แล้ว	 แต่ยังมีเทวดาตนอ่ืนเป็นมิจฉาทิฐิ	 อาจมาก่อกวนงานเทศน์มหาชาติได้	

ซึ่งอาจจะท�าให้ฟ้าร้อง	ฟ้าผ่า	 ลมพัดกระโชกรุนแรง	น�้าท่วม	 ไฟไหม้	 หรือมีเหตุต่างๆ	

เกิดขึ้นได้	 จึงเชิญพระอุปคุตเข้ามารักษาในงานเพื่อเป็นอุบายสร้างความปลอดภัย

และอบอุ่นใจแก่สาธุชนที่มาร่วมท�าบุญ	 แต่ยังไม่มีการเทศน์คาถาพัน	 ประเด็น

ดังกล่าวน้ีเองสอดคล้องกับข้ออธิบายที่พระครูวิชัยกิตติคุณ	 อธิบายว่า	 ในงานพิธี

ส�าคัญๆ	 เช่น	 เทศน์ผะเหวด	 ท�าบุญเบิกบ้าน	 ท�าบุญข้าวจ่ี	 เป็นต้น	 ในวันสวดมนต์

วันแรกต้องตั้งครุพันไว้เสมอ	 โดยเฉพาะงานบุญใหญ่คืองานเทศมหาชาติ	 โดยในงาน

เทศน์มหาชาติบางปีที่มีภัยแล้งหรือปีที่มีทุพภิกขภัยและฉาตกภัย	 (ภัยคืออาหาร

หายากและภัยคือความอดอยาก	 ข้าวยากหมากแพง)	 ในเขตอ�าเภอกันทรวิชัย	

ประชาชนชาวพุทธไม่ต้องเตรียมเครื่องร้อยเครื่องกันในพิธีเทศน์มหาชาติ	 หากแต่

น�าเอาครุพันเท่าน้ันไปต้ังในพิธี	 ปีน้ันก็ให้จัดเทศน์มหาชาติได้ตลอดไปไม่มีผลกระทบ

ใดๆ	 และประชาชนก็ เ ช่ือกันว ่าไม ่ต ้องมี เครื่องบูชาคาถาพันครบถ ้วนก็ ได	้

ขอเพียงมีครุพันในพิธี	
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	 พระครูวิชัยกิตติคุณ	 (สัมภาษณ์,	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๙)	อธิบายเพิ่มเติม

ถึงประเด็นเดียวกันนี้ว่า	ครุพันเป็นสิ่งที่มีมาคู่กับวัฒนธรรมและพิธีบุญในอีสานมานาน	

แม้ว่าครุพันจะมีที่มาและก�าเนิดจากประเพณีและแนวคิดเรื่องเครื่องร้อยเครื่องพัน

ในงานบุญมหาชาติ	 แต่ครุกันที่สร้างขึ้นมาน้ีเองต่อมากลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ	์

และมบีทบาทหน้าทีต่่อชาวบ้านและชาวพทุธในภาคอีสานในฐานะคล้ายๆ	กบัพระพทุธรปู	

หากแต่ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่เทียบได้กับพระพุทธเจ้า	 ที่กล่าวเช่นน้ีเพราะในงานมงคล

หรืองานบุญที่ต้องการความศักดิ์สิทธิ์	 ครุพันจะอยู่ต�่ากว่าพระพุทธรูปและมีสถานะ

คล้ายกับพระอุปคุตรักษาพิธี	 ดังน้ัน	 ที่ส�าคัญที่สุดงานพิธีทั้งในระดับครัวเรือน

หรือชุมชน	 ของที่ขาดไม่ได้ในพิธีคือครุพัน	 ซ่ึงเมื่อขาดแล้วจะท�าให้รู ้ สึกได้ว ่า	

พิธีบุญน้ันจะบกพร่องไป	 อาจจะได้บุญไม่เต็มที่	 ชาวบ้านจึงมักเชื่อกันว่า	 พิธีกรรม

ในงานบุญที่น้ันๆ	 จะไม่ราบรื่นหรือเป็นงานบุญที่พร่องหรือไม่ประสบผลส�าเร็จไป

ก็มี	 เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงท�าให้น่าเช่ือได้ว่า	 ครุพันมีสถานะเช่นเดียวกับพระอุปคุตเมื่อ

ผ่านพิธีบุญผะเหวดแล้ว	 และมีบทบาทหน้าที่เป็นเครื่องประกอบพิธีที่ส�าคัญขาดไม่ได	้

ดงัน้ัน	ครพุนัจึงเป็นวัตถศุกัดิสิ์ทธิท์ีเ่ป็นส่วนหน่ึงของระบบความเช่ือและวัฒนธรรมพทุธ

ศาสนาในอีสาน	

	 เมื่อเสร็จงานบุญพิธีแล้วครุพันจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์	 ดังน้ัน	 การเก็บรักษา

ครุพันต้องเก็บไว้ข้างๆ	 หรือบนโต๊ะหมู่บูชาแต่ตั้งวางไว้ในล�าดับที่ต�่ากว่าพระพุทธรูป

เพราะเช่ือกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์ิมีพลังอ�านาจ	 ต่อมาเมื่อเสร็จงานบุญแล้วพระสงฆ์

และฆราวาส	 ทายกทายิกาในอีสานส่วนมากมักเก็บรักษาครุพันไว้ที่	 “หน้าครอง”	

กล่าวคืออาสน์สงฆ์ส�าหรับเจาอาวาส	 ซ่ึงผู้หญิงจะขึ้นไปที่หน้าครองไม่ได้เพราะถือว่า

เป็นการลบหลู่	 หน้าครองมักเป็นพื้นที่กันออกต่างหากจากที่น่ังทั่วไปในกุฏิเจ้าอาวาส	

หน้าครองเป็นที่สงวนไว้ส�าหรับเจ้าอาวาสหรือพระที่มีอายุพรรษาหรือคุณวุฒิสูงน่ัง	

เป็นพื้นที่เพื่อให้พระรูปอื่นๆ	ท�าความเคารพกราบไหว้อย่างเหมาะสม	สถานที่ดังกล่าว

นิยมใช้เป็นที่ตั้งที่เก็บครุพันเพื่อของศักดิ์สิทธิ์จะได้ไม่ไปปนกับส่ิงอ่ืน	 (พระครู

วิชัยกิตติคุณ,	สัมภาษณ์	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๙)	ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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ภาพที่ ๑๔	ภาพพระครูวิชัยกิตติคุณอธิบายเรื่องครุพัน

ภาพที่ ๑๓	ภาพครุพันวัดสุวรรณมงคล
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	 จากข้อมูลข้างต้นท�าให้เห็นว่า	 เมื่อผ่านพิธีงานบุญเทศน์ผะเหวดแล้ว	 ครุพัน

ไม่เพียงมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาพิธีคล้ายๆ	พระอุปคุตเท่านั้น	หากแต่ยังมีต�าแหน่ง

ส�าหรับตั้งหรือวางในที่ๆ	 เหมาะสม	 กล่าวคือ	 ต้องวางไว้ที่น่ังหรืออาสน์สงฆ์ส�าหรับ

เจ้าอาวาส	 โดยนัยน้ีเองครุพันจึงมีสถานะเช่นเดียวกับพระสงฆ์รูปหน่ึง	 น่ันเพราะ

ครพุนันิยมวางและจัดทีใ่ห้อยูด้่วยความเคารพเช่นเดยีวกบัส่ิงหรอืวัตถ	ุทีพ่ทุธศาสนิกชน

เคารพ	 เมื่อเป็นเช่นน้ี	 ครุพันมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับของประกอบพิธีและคุ้มครอง	

คล้ายกับพระอุปคุต	 หรือพระสงฆ์ที่มีพรรษามากอย่างเจ ้าอาวาสในแง ่มิติ

ของทีต่ัง้และต�าแหน่งทีอ่ยู	่ประเดน็เช่นน้ีเองท�าให้เหน็ว่า	ครพุนัเป็นส่ิงทีส่ะท้อนให้เหน็

ระบบความเช่ือของผู้คนส่วนหน่ึงในอีสานที่เชื่อว่าครุพันมีความศักดิ์สิทธิ์	 ดังน้ัน

ระบบความเช่ือดงักล่าวน้ีเองจงึน่าจะท�าให้ครพุนัมทีัง้บทบาทหน้าทีส่�าคญัและต�าแหน่ง

ที่ตั้งชัดเจนหรือเด่นชัดอีกด้วย

บทสรุป

	 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดสามารถสรปุได้ว่า	ครพุนั	คอื	วัตถศุกัดิสิ์ทธิใ์นวัฒนธรรม

พุทธศาสนาอีสานกลาง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	 ร้อยเอ็ดเกือบ

ทุกวัด	 และมหาสารคามบางพื้นที่ที่มักมีวัตถุดังกล่าวไว้ประจ�าเพราะถือกันว่าเป็นของ

ศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญ	 และหากไม่มีประจ�าวัดเมื่อจะต้องท�าบุญส�าคัญจะต้องยืมจากวัดที่มี

ครุพัน	 เดิมครุพันเป็นวัตถุที่บรรจุเครื่องร้อยเครื่องพัน	 เช่น	 ดอกบัวต่างๆ	 หมากพัน	

พลูพนั	ดอกไม้นานาพรรณ	บหุรีพ่นัมวน	เป็นต้น	ถกูสร้างขึน้มาเพือ่ใช้ในพธิเีทศน์ผะเหวด

หรือเทศน์มหาชาติอันเป็นบุญพิธีที่ท�าขึ้นในเดือนส่ีตามจันทรคติ	 ตามคติถือว่าท�าข้ึน

เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระคาถา	๑๐๐๐	พระคาถา	ในเวสสันดรชาดก	ในเทศกาล

เทศน์มหาชาติหรือบุญผะเหวดจะต้องตั้งครุพันไว้ในพิธี	 ๑	 คู่	 หรือ	 ๒	 คู่	 ต่อมาวัตถุ

ดังกล่าวได้ด�ารงอยู่และมีหน้าที่ส�าคัญในฐานะเครื่องป้องกันอุปัทวันตรายในพิธีกรรม

ของชาวอีสาน	ทั้งบุญพิธีระดับครอบครัว	เช่น	สวดมนต์เย็น	งานเฮือนดี	ขึ้นบ้านใหม่	

เป็นต้น	 รวมถึงบุญพิธีระดับชุมชน	 เช่น	 บุญข้าวจ่ี	 งานบุญคุ้มหรือบุญเบิกบ้าน	 งาน

บุญบั้งไฟ	เป็นต้น	

	 บทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญของครุพันคือเป็นเครื่องต้านทานและป้องกัน

อันตรายทีจ่ะเกดิมขีึน้ในพธิ	ีและมไีว้เพือ่ป้องกนัอัปมงคลอ่ืนๆ	ทีจ่ะบังเกดิข้ึนขณะท�าพธิี
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และเสรมิสวัสดมิงคลให้แก่ผู้ร่วมพธิ	ีประเดน็ส�าคญัต่อมาคอืครพุนัมบีทบาทหน้าทีเ่ป็น

วัตถแุทนเครือ่งร้อยเครือ่งพนัในงานบญุเดอืนส่ีในปีทีไ่ม่สามารถจัดเครือ่งบชูาคาถาพนั

อย่างอื่น	เช่น	ดอกไม้	หมาก	พลู	ดอกบัว	ดอกสะแบง	ดอกโน	เป็นต้น	หรือหาเครื่อง

สักการบูชา	 ๑๐๐๐	 สิ่งไม่ได้	 จะต้องตั้งครุพันไว้ในพิธี	 โดยถือและเชื่อถือว่าได้ท�าการ

บูชาครบถ้วนแล้ว	 นอกจากครุพันจะท�าหน้าที่เป็นอารักษ์วัตถุในพิธี	 และท�าหน้าที่

ปกปักรักษางานพิธีที่มุ่งหวังความส�าเร็จสูงแล้ว	 ครุพันยังได้รับความเคารพนับถือ

ไม่ต่างจากพระอุปคุตหรือพระสงฆ์เถระองค์หน่ึงๆ	 ทั่วไป	 เพราะปรากฏว่าต�าแหน่ง

ส�าหรับตั้งครุพันในพิธีกรรมส�าคัญของชาวอีสานมักจะตั้งกันที่โต๊ะหมู่บูชาร่วมกับ

พระพทุธรปู	และนิยมตัง้ไว้ก่อนหรอืเหนือทีน่ั่งส�าหรบัเจ้าอาวาส	แต่ต�า่กว่าพระพทุธรปู	

อีกทัง้เมือ่เสรจ็พธิแีล้วยงัมกัได้รบัการเกบ็รกัษาไว้บรเิวณอาสน์สงฆ์ในศาลาการเปรยีญ

แต่ละวัด	ดังนั้น	ครุพันในมิติวัฒนธรรมอีสานจึงไม่ใช่เพียงวัตถุในพิธีทั่วไป	หากแต่เป็น

วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านงานพิธีในบุญผะเหวดหรือเทศน์มหาชาติเดือน	 ๔	 (จันทรคติ)	

เมื่อผ่านพิธีแล้วมีบทบาทหน้าที่คล้ายกับพระอุปคุตที่ทายกจะต้องได้รับการเชิญมา

ประดษิฐานในพธิ	ีและเมือ่ใช้ในบุญระดบัชมุชนและครอบครวั	ครพุนัมสีถานะเช่นเดยีว

กับพระสงฆ์ที่มีอายุพรรษามากกว่ารูปอื่นๆ	 เช่นเจ้าอาวาส	และมีสถานะเป็นเช่นเดียว

กับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ที่ควรแก่การเคารพนั่นเอง
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