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ค าน า 
 

เม่ือพดูถึงเร่ือง “ ผ ี” ทุกคนกค็งตอ้งขนลุก และเกิดอาการสะพรึงกลวักบัส่ิงท่ีตามองไม่

เห็น มือและกายไม่สามารถสัมผสัได ้ซ่ึง “ ผ ี” อยูก่บัมนุษยม์าหลายช่วงอายคุน เป็นผท่ีีไร้ตวัตน 

ท่ีมีบทบาทส าคญัในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคม ใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข 

      ค  าวา่  “ ผ ี” ในสมยัก่อนกคื็อ ธรรมนูญชุมชน โดยพ่อเลก็ กดุวงศแ์กว้ ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่  

“ธรรมนูญชุมชนกคื็อกฎหมายของหมู่บา้น ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของหมู่บา้นเป็นผูก้  าหนดข้ึนมาเพื่อ

ตอ้งการสร้างความสงบสุข ใหเ้กิดข้ึนมาเพื่อตอ้งการการสร้างความสงบสุขใหเ้กิดข้ึนในหมู่บา้น

ใหเ้หมาะสมกบัหมู่บา้นของตน้ แต่ละชุมชนจะมีธรรมนูญชุมชนของใครของมนั ซ่ึงมีความ

เหมาะสมกบัชุมชนนั้น ๆ” 

      ค  าวา่ “ธรรมนูญชุมชน ’’ หรือค าวา่ “ ผ ี” หากวา่มีการท าผดิธรรมนูญชุมชน กคื็อการท า

ผดิผ ีบทลงโทษกคื็อผจีะหกัคอ ซ่ึงกคื็อ ท าใหเ้สียชีวติิ หรือท าใหเ้จบ็ป่วย ส่งผลใหธ้รรมนูญ

ชุมชนมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก เพราะวา่ทุกคนกลวัผ ี ธรรมนูญชุมชน เป็นภูมิปัญญาของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  

ท่ีอาศยับุคคลท่ีสาม คือ ผมีาเป็นตวัควบคุมความประพฤติคนในชุมชน ท าใหเ้กรงกลวั เพราะวา่

มีอ านาจและอยูทุ่กคนทุกแห่งในโลกน้ี 
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บทที ่1 
 

ความเป็นมา  

เม่ือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีสร้างความวุน่วาย แต่เม่ือมีการแกไ้ขปัญหาดว้ย

กฎหมายกบัยิง่สร้างความยุง่เยงิใหก้บัสังคมมากข้ึน ซึงถือวา่เป็นเหตุผลหลกัท่ีท าใหน้กัศึกษา

สาขาวชิานิติศาสตร์ อยากรู้วา่กฎหมาย ? ท าไหมช่วยแกไ้ขปัญหาไม่ได ้เหมือนท่ีบญัญติัไวใ้น

ประมวลกฎหมาย  หรือวา่ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเป็นกรอบควบคุมสังคมไม่มีความศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมนุษยจึ์ง

ไม่มีความเกรงกลวั  ท าใหน้กัศึกษาสาขาวชิานิติศาสตร์เม่ือมีโอกาสเรียนรู้วิชาวฒันธรรมแอ่ง

สกลนคร  

จึงประชุมกนัวา่มีความสนใจท่ีอยากจะรู้วา่ในอดีตนั้น มนุษยอ์ยูร่วมกนัอยา่งสงบสุขได้

อยา่งไร มนุษยใ์นสมยัก่อนใชอ้ะไรควบคุมความประพฤติปฏิบติั จนเม่ือไดอ่้านหนงัสือ คม

ความคิด  ของพ่อเลก็  กดุวงคแ์กว้ จึงท าใหรู้้วา่ในอดีตมนุษยใ์ช ้ผ ีหรือท่ีเรียกวา่ ธรรมนูญชุมชน 

ในการควบคุมใหอ้ยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข  เม่ือพวกเรารู้เส้นทางท่ีจะเดินตามหาความรู้ เพื่อคลาย

ปมค าถามในใจ  พวกเรากจ็ดัการประชุมเพื่อตามหาความรู้  ความจริงท่ีรอการคน้หาอยู ่
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาเร่ืองราวของธรรมนูญชุมชนของต าบลกุสุมาลย ์

2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของธรรมนูญชุมชน 

3. เพื่อศึกษาธรรมนูญชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบนั 

4. เพื่อศึกษาความส าคญัของธรรมนูญชุมชนท่ีมีต่อการด าเนินชีวติและสังคมของต าบล

กสุุมาลย ์

ขอบเขตการศึกษา  

   ต าบลกสุุมาลย ์  หมู่ท่ี 6 ท่ี 8 และท่ี 11 อ  าเภอกสุุมาลย ์  จงัหวดัสกลนคร 



วธีิการศึกษา 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในการลงพืน้ทีส่ ารวจชุมชนคร้ังที ่1 

1.1 ประชุมสมาชิกบางส่วนเพื่อลงส ารวจพื้นท่ี 

1.2 ตั้งประเดน็ค าถามโดยคร่าวๆ ในการสัมภาษณ์คุณลุงนิยม (ตาจ ้า) และ 

ชาวบา้นโดยการบนัทึกภาพ บนัทึกเสียง วดีิโอ และจดบนัทึก 

 1.2.1 ธรรมนูญชุมชนวา่มีอะไรบา้ง 

 1.2.2 ธรรมนูญชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นปัจจุบนั 

 1.2.3 ความเปล่ียนแปลงของธรรมนูญชุมชน 

 1.2.4 ท าไหมชาวบา้นจึงใช ้ผ ีเป็นธรรมนูญชุมชน 

         1.2.5 ธรรมนูญชุมชนแบ่งออกเป็นก่ีประเภท มีอะไรบา้ง 

                  1.3  ออกส ารวจพื้นท่ีชุมชน 

1.4 สรุปและน าเสนอต่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 

2. ประชุมวางแผนการด าเนินงานในการลงพืน้ทีส่ ารวจชุมชนคร้ังที ่2 

2.1 แบ่งหน้าทีใ่นการออกส ารวจชุมชน  

กลุ่มที ่1 สัมภาษณ์คุณตานิยม   ขวากพุนัธ์ (ตาจ า้)  

สัมภาษณ์คุณลุงสุทธิพงษ ์ พรหมมหากลุ  โดยการบนัทึกภาพ บนัทึกเสียง 

วดีิโอ และจดบนัทึก 

- ธรรมนูญชุมชนมีอะไรบา้ง 

- มีความส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินชีวติิและชุมชนอยา่งไร 

- ธรรมนูญชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดมาสู่ลูกหลาน 

- หากเราไม่ปฏิบติัตามธรรมนูญชุมชน จะมีผลเป็นอยา่งไร 

- ความเช่ือเร่ืองธรรมนูญชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 



กลุ่มที ่2 ส ารวจพืน้ทีต่ าบลกสุุมาลย์ โดยการบันทกึภาพ บันทกึเสียง 

วดิีโอ และจดบันทกึ 

- สัมภาษณ์ชาวบา้นโดยการสุ่มตวัอยา่ง 

- สอบถามชาวบา้นเร่ืองธรรมนูญชุมชน ท่ีนบัถือและปฏิบติั 

ในชุมชน  

- ธรรมนูญชุมชนมีอะไรบา้ง 

กลุ่มที ่3 ฝ่ายอาหาร 

  2.2 ลงพื้นท่ีส ารวจชุมชนและด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้

  2.3 แต่ละกลุ่มน าเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีชุมชน 

3. ประชุมวางแผนขั้นตอนและการรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มที ่1 แกะเทปการใหส้ัมภาษณ์ของคุณตานิยม ขวากพุนัธ์  

คุณลุงสิทธิพงษ ์พรหมมหากลุ    และพ่อเลก็   กดุวงคแ์กว้ และสรุปขอ้มูล 

กลุ่มที ่2 แกะเทปการใหส้ัมภาษณ์ของชาวบา้นในต าบลกสุุมาลย ์และ

สรุปขอ้มูล 

กลุ่มที ่3 เกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นรูปเล่มและจดัแสดง

นิทรรศการ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบวา่มีธรรมนูญชุมชนอะไรบา้งในต าบลกสุุมาลย ์

2. ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของธรรมนูญชุมชน 

3. ทราบวา่มีธรรมนูญชุมชนใดบา้งท่ีมีการถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานในปัจจุบนั 

4. มีความรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคญัของธรรมนูญชุมชนมีบทบาทในการด าเนินชีวติิ

และสังคม 



บทที ่2 

สภาพทั่วไปของพืน้ทีท่ี่ศึกษา 

 

1. ประวตัคิวามเป็นมา 

        ประวตัศิาสตร์เมอืงกสุุมาลย์ 

 บา้นกสุุมาลย ์เดิมช่ือ  “ บ้านกดุขมาน”  ตามช่ือล าหว้ยขมานท่ีเรียกล าหว้ยน้ีวา่ “ล าห้วย

ขมาน” กเ็พราะวา่ริมหว้ยมีตน้ขมานข้ึนอยูม่ากมาย ตน้ขมานน้ีบา้งคนเรียกตน้หมากหูลิง ท่าน

ท่ีมาตั้งบา้นเรือนคร้ังแรกจึงตั้งช่ือบา้นวา่ “บ้านกดุขมาน” ตามช่ือของล าหว้ยแต่คนโบราณบาง

ท่านเรียกวา่ “บ้านกดุสมาน” บา้ง บา้น “อสุุมาน” บา้ง ยงัมีคนเก่าแก่เล่าวา่คนท่ีมาตั้งบา้นเรือน

บางท่านกเ็รียก “บ้านศรีสัตตนาค” กมี็ ช่ือน้ีมีคนรู้จกันอ้ยคนผูเ้ล่าสันนิษฐานวา่ท่ีมีคนเรียกช่ือน้ี

อาจเป็นเพราะวา่อาจเรียกเลียนแบบช่ือเมืองหลวงของประเทศลาวโบราณกอ็าจเป็นได ้ซ่ึงความ

ผกูพนักบับา้นเมืองเดิมยงัมีอยูจึ่งมีความประสงคอ์ยากตั้งช่ือบา้นใหเ้หมือนกบับา้นเมืองเดิม

นัน่เอง  

ครอบครัวท่ีอพยพมาตั้งบา้นคร้ังแรกนั้นเป็นพวกท่ีถูกกวาดตอ้นมาจากฝ่ังซา้ยของแม่น ้า

โขง แต่จะเป็นชาวเมืองใดนั้นไม่ทราบแน่ชดัจากการสอบถามคนเก่าแก่หลายท่านเล่าสืบกนัมา

วา่ บรรพบุรุษอพยพมาจากเมือง “อู” (เท่าท่ีดูแผนท่ีของลาวเมืองน้ีอยูท่างตอนเหนือซ่ึงติดกบั

ประเทศจีน ในแผนท่ีเขียนวา่ “อูเหนือ”) เมือง “วงั” เมือง “มหาชัย” เมือง “ยมราช” จากค าบอก

เล่าของคนเก่าโบราณเล่าสืบต่อกนัมาหลายชัว่อายคุนถึงต านานการอพยพของชนพื้นเมืองในภาค

อีสานเผา่ต่างๆ ลว้นมีความเก่ียวขอ้งกนัมาเปรียบปานพี่นอ้งร่วมสายโลหิตเดียวกนั ไม่วา่จะเป็น

พี่นอ้งเผา่ภูไท เผา่ยอ เผา่กะเลิง เผา่โยย้ เผา่ข่ากะโซ่กต็าม ต่างรับรู้ต านานท่ีบรรพบุรุษบอกเล่า

สืบต่อกนัมาดงัน้ี 

เม่ือเมืองกดุขมานไดต้ั้งข้ึนแลว้ กมี็สมคัรพรรคพวกครอบครัวญาติวงศจ์ากฝ่ังซา้ยอพยพ 



มาเพิ่ม มีบุตรหลานสืบต่อกนัมา จนมีประชาชนพลเมืองหนาแน่นเป็นเมืองใหญ่ มีความเจริญ

อุดมสมบูรณ์มีท่ีนา ท่ีสวนส าหรับท ากินไม่อดอยาก มีล าหว้ยขมาน ล าหว้ยโพธ์ิ และล าหว้ยกะ

เพอเป็นแหล่งน ้าจบัปลาเป็นอาหารประจ าวนั ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของป่ากมี็สัตวป่์า

นานาชนิด เช่น ควายป่า ววัป่า เกง้ กวาง ละมัง่ กระต่ายกระแต ้หรือแมแ้ต่แรดซ่ึงเป็นสัตวท่ี์หา

ยากกมี็ ดงัหลกัฐานปรากฏวา่มีล าหว้ยแห่งหน่ึงท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของบา้นกสุุมาลย์

ชาวบา้นเรียกล าหว้ยวา่ “ห้วยแฮด” ซ่ึงเป็นล าหว้ยท่ีแรดลงไปนอนแช่ปลกัเพื่อพกัคลายความ

ร้อนในฤดูแลง้ และเรียกล าหว้ยแฮดมาจนถึงปัจจุบนัน้ี สัตวจ์  าพวกนกกมี็มากมาย เช่น ไก่ฟ้า ไก่

ป่า นกเขา นกแกว้ แต่ปัจจุบนัเหลือนอ้ยมาก นบัวา่บา้นกดุขมานเป็นบา้นท่ีอุดมสมบูรณ์ ความ

สมบูรณ์น้ีเอง ท่ีไดย้นิไปถึงพี่นอ้งท่ีอยูฝ่ั่งซา้ยอพยพมาเพิ่มเร่ือยๆ จนเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่มี

ความเจริญเท่าเทียมกบัหมู่บา้นอ่ืน ชาวบา้นนบัถือศาสนาพุทธ และสร้างวดัเพื่อเป็นท่ีพ  านกัของ

พระภิกษุสามเณร เอศึกษาเล่าเรียนพระธรรมค าสอนของพระพุทธองค ์ข้ึน 4 แห่ง คือ วดัธาตุ วดั

โพธ์ิ วดักลาง และวดัหนองสิมเป็นท่ีบ าเพญ็บุญกุศลของผูเ้ล่ือมใสในทางพุทธศาสนาสืบต่อกนัมา 

ตามประวติิศาสตร์เมืองสกลนคร ไดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ พ.ศ. 2385 พระบาทสมเดจ็พระ

นัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯใหร้าชวงศอิ์นไปเกล้ียกล่อมเจา้เมืองวงัฟากน ้าโขงฝ่ังซา้ยใหม้า

รวมอยูก่บัฝ่ังขวา ปรากฏวา่บ่าวไพร่ชาวภูไทย พร้อมดว้ยทา้วโรงกลางและบุตรเจา้เมืองวงั และ

เพี้ยเมืองสูงกบัครอบครัวข่ากะโซ่กอ็พยพมาอยูใ่นแขวงเมืองสกลนคร 

ตามประวติัศาสตร์เมืองสกลนคร ตอนหน่ึงกล่าวถึงเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองกสุุมาลยแ์ละ

เจา้เมืองกสุุมาลยว์า่ เม่ือ พ.ศ. 2387  พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ใหต้ั้งเมือง

พรรณานิคมเมืองกสุุมาลย ์เป็นเมืองข้ึนต่อเมืองสกนคร ตั้งใหท้า้วโรงกลางเป็นพระเสนาณรงค ์

เจา้เมืองพรรณนานิคม ยกบา้นพนัพร้าวเป็นเมืองกสุุมาลยม์ณฑล ตั้งใหเ้พี้ยเมืองสูง เป็นหลวง

อรัญอาษาเจา้เมืองกสุุมาลย ์

ท่านหลวงอรัญอาษาไดเ้ป็นเจา้เมืองรับราชการปกครองลูกบา้นไพร่เมือง ใหอ้ยูเ่ยน็เป็น

สุข พร้อมดว้ยอุปฮาดราชวงศ ์และราชบุตรตามระเบียบแบบแผนการปกครองสมยันั้น ท่านมี

อุปฮาดช่ือทา้วหน่อเมืองสูงซ่ึงเป็นบุตรของท่าน และราชวงศอี์กท่านหน่ึง ช่ือวา่ราชวงศฉิ์มพลี 



ส่วนราชบุตรนั้นไม่ทราบช่ือ แต่ทราบวา่เป็นญาติของท่านเหมือนกนัคติรับราชการคร้ังโบราณ 

เจา้เมืองเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในเมืองนั้น อุปฮาดมีอ านาจรองลงมาจากเจา้เมือง เม่ือเจา้เมือง

เจบ็ป่วยไม่สามารถจะมาปฏิบติัราชการได ้อุปฮาดตอ้งรับหนา้ท่ีปฏิบติัราชการแทน เจา้เมืองตาย 

อุปฮาดมีสิทธิท่ีจะรับเล่ือนข้ึนเป็นเจา้เมืองได ้ราชวงศมี์หนา้ท่ีปฏิบติัราชการแทนอุปฮาด ใน

กรณีอุปฮาดเจบ็ป่วยปฏิบติัราชการไม่ได ้ราชบุตรมีสิทธิรักษาการหรือปฏิบติัราชการแทน

ราชวงศไ์ด ้นอกจากต าแหล่งน้ีเรียกวา่กรมการเมือง หลวงอรัญอาษาราชการเป็นเจา้เมือง

กสุุมาลยม์าถึง พ.ศ.2393 มีเหตุจ าเป็นจะตอ้งยา้ยไปสร้างเมืองใหม่ คือ 

         -   เกิดอหิวาตกโรคประชาชนพลเมืองลม้ตายเป็นจ านวนมาก 

         -    เกิดการแหง้แลง้ ขาดน ้าด่ืมน ้าใช ้

        -   ประชาชนพลเมืองเพิ่มมากข้ึน บริเวณท่ีตั้งเมืองคบัแคบจะขยายอีกไม่ได ้

        -  การติดต่อราชการของราษฎรยากล าบาก อนัเน่ืองมาจากบริเวณรอบ ๆ เมืองเกิด

น ้าท่วมขงัในฤดูฝนท่านหลวงอรัญอาษาจึงพาอุปฮาดราชวงศ ์ราชบุตร กรรมการเมือง และสมคัร

พรรคพวกยา้ยจากเมืองเดิมไปตั้งเมืองใหม่ทางทิศตะวนัออก ห่างราว 3 กิโลเมตร โดยขา้มล า

หว้ยขมาน ล าหว้ยโพธ์ิและล าหว้ยกะเพอ ไปตั้งในดงไม ้ท่านหลวงอรัญอาษา อุปฮาดราชวงศ ์

ราชบุตร กรมการเมือง ประชาชนราษฎร ไดพ้ากนัสร้างเมืองใหม่ข้ึน ดว้ยความควบคุมบงัคบั

บญัชาของท่านหลวงอรัญอาษาจนบา้นเมืองเจริญรุ่งเรืองไม่แพบ้า้นเมืองเดิม และสร้างวดัข้ึน 

เพื่อเป็นท่ีบ าเพญ็บุญกศุล ทั้งหมด 4 แห่ง คือ วดักลาง วดัโพนธาราม วดัเหนือ วดัป่า ปัจจุบนัวดั

เหนือและวดัป่าไดร้้างไปแลว้ 

มีบางครอบครัวท่ีไม่ไดย้า้ยจากเมืองเดิมกค็งอยูต่่อไป ผูค้นจึงเรียกช่ือเมืองน้ีว่าเมืองเก่า 

(ปัจจุบนั เรียกวา่ บา้นเมืองเก่า) ช่ือเมืองท่ีตั้งใหม่ตามช่ือเมืองเดิม คือ เมืองกสุุมาลยม์ณฑล หลวง

อรัญอาษาเป็นเจา้เมืองปกครองบา้นเมืองมา จนถึง พ.ศ.2419 กถึ็งแก่กรรม ท่านหลวงอรัญอาษา

ไดรั้บราชการเป็นเจา้เมืองมาตั้งแต่ พ.ศ.2378 จนถึงพ.ศ.2419 เป็นเวลา 32 ปี 

เม่ือหลวงอรัญอาษาถึงแก่กรรมไปแลว้ เจา้เมืองกสุุมาลยม์ณฑลกว็า่งลง อุปฮาดหน่อ

เมืองสูงซ่ึงเป็นบุตรของท่านหลวงอรัญอาษา ไดเ้ป็นเจา้เมืองสืบต่อจากเจา้เมืองเดิม และไดรั้บ



เล่ือนเป็นหลวงอรัญอาษาแทน  สืบต่อแต่นั้นมา เม่ือพระอรัญอาษาไดเ้ป็นเจา้เมืองกสุุมาลย์

มณฑลมาจนถึงพ.ศ.2477 มีการเปล่ียนแปลงอุปฮาดช่ือทา้วแฮดราชวงศก์ระต่าย ราชวงศไ์ม่

ทราบช่ือ (ราชบุตรท่านน้ีผูเ้ล่าเรียกท่านวา่ “ปู่”) 

ต่อมามีการปกครองบา้นเมืองไดมี้การเปล่ียนแปลงเป็นระบบเทศาภิบาลมณฑล จงัหวดั 

อ าเภอ ในปีมะโรงศก จุลศกัราช 1266 พุทธศกัราช 2478 แต่ยงัเรียกต าแหน่งนายอ าเภอวา่เป็นเจา้

เมือง อุปฮาด ราชวงศ ์ราชบุตร คงมีอยูต่ามเดิมในระยะแรกของการปกครองในระบบใหม่น้ี พระ

อรัญอาษาเจา้เมืองกสุุมาลยม์ณฑลลดฐานะของตนจากเจา้เมืองเป็นนายอ าเภอตามระเบียบใหม่ 

ท าหนา้ท่ีราชการแทนนายอ าเภอไปพลางก่อน จนกวา่ทางราชการจะส่งตวันายอ าเภอมารับงาน

ในหนา้ท่ีต่อไป เม่ือนายอ าเภอมา พระอรัญอาษากเ็ป็นท่ีปรึกษา เหตุท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ

ปกครองตามระเบียบ เมืองกสุุมาลยม์ณฑลกมี็ฐานะเป็นอ าเภอกสุุมาลยมี์นายอ าเภอกสุุมาลยต่์อ

จากพระอรัญอาษา 4 นาย คือ ขนุพนม นายสวน พระพิพิธ พระราชกิจภกัดี 

ในปี พ.ศ.2499 แมว้า่อ  าเภอกสุุมาลยจ์ะมีนายอ าเภอเป็นผูรั้บผดิชอบการบริหารแลว้ แต่

ผูค้นทัว่ไปกย็งัใหเ้กียรติเคารพนบัถือพระอรัญอาษาอยูใ่นฐานะท่ีเป็นเจา้เมืองเดิม สมเดจ็พระ

บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ไดเ้ล่าไวใ้นนิทาน

โบราณคดี  เร่ืองท่ี 1 ขอ้ 3 เร่ืองราวเก่ียวกบัผบุีญและคนเผา่ต่าง ๆ ในภาคอีสาน ในพ.ศ.2399 คน

ต่างจ าพวกวา่ “พวกกะโซ่เป็นข่าผวิคล ้ากวา่ชาวเมืองจ าพวกอ่ืนและพดูภาษาของตนต่างหาก มี

อยูใ่นมณฑลอุดรหลายแห่ง แต่รวมกนัอยูม่ากเป็นปึกแผน่ ท่ีเมืองกสุุมาลยม์ณฑลข้ึนจงัหวดัสก

นครเจา้เมือง กรมการ และราษฎรลว้นเป็นข่ากะโซ่บอกวา่ถ่ินเดิมอยูเ่มืองมหาชยักองแกว้ฝ่ังซา้ย 

อนัท่ีจริงพวกกะโซ่เป็นข่าจ าพวกหน่ึง ยงัมีชนชาติข่าจ าพวกอ่ืนอีกหลายจ าพวกท่ีอยูท่างฝ่ังซา้ย

แม่น ้าโขงตั้งแต่ในแขวงเมืองหลวงพระบางตลอดไปจนต่อแดนเขมร แต่พวกกะโซ่เมืองกสุุมาลย์

มณฑลพดูภาษาไทยไดโ้ดยมาก ขนบธรรมเนียม เช่นเคร่ืองแต่งเป็นตน้ กม็าใชต้ามอยา่งไทยเสีย

โดยมากถึงกระนั้นกย็งัรักษาประเพณีเดิมของข่าไวบ้างอยา่ง ฉนัไดเ้ห็นการเล่นอยา่งหน่ึงซ่ึงพระ

อรัญอาษาเจา้เมืองกสุุมาลยม์ณฑลเอามามีใหดู้เรียกวา่ “สะลา” คนเล่นลว้นเป็นผูช้ายเปลือยตวั

เปล่านุ่งผา้ขดัเต่ียวมีชายหอ้ยขา้งหนา้กบัขา้งหลงัอยา่งเดียวกบัพวก “เงาะนุ่งเลาะเตีย้ะ” ลกัษณะ



ท่ีเล่นนั้นมีหมอ้อุ ตั้งอยูก่ลางหมอ้หน่ึง คนเล่นเดินเป็นวงรอบหมอ้อุ มีตน้บทน าขบัร้องหน่ึง

สะพายหนา้ไมค้นหน่ึง ตีฆอ้งเรียกพะเนาะคนหน่ึง ถือไมไ้ผ ่3 ปลอ้งส าหรับกระทุง้ดินเป็น

จงัหวะ 2 คน คนร า 3 คน ถือชามติดเทียน 2 มือคนหน่ึง ถือตระแกรงคนหน่ึง ถือมีดกบัส่ิวเคาะ

กนัเป็นจงัหวะคนหน่ึง รวม 8 คน ดว้ยกนั กระบวนการเล่นกไ็ม่มีอะไรนอกจากเดินร้องร าเป็นวง

เล่นพกัหน่ึงแลว้กน็ัง่กินอุ แลว้กร้็องร าไปอีกอยา่งนั้น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 3 

รายงานการศึกษา 
 

ธรรมนูญชุมชนในต าบลกสุุมาลย์ 
           ชาวบา้นในต าบลกสุุมาลยจ์ะนบัถือ  ผ ีหรือ พระคุณ ท่ีเป็นธรรมนูญชุมชนท่ีถือวา่เป็น
กรอบส าคญัในการควบคุมความประพฤติของคนในชุมชน ซ่ึงแบ่งออกได ้ดงัน้ี 
 

ความเช่ือของชาวโส้ 
1. ระบบความเช่ือของชาวโส้  ชาวโส้จะเป็นชาติพนัธ์ุ ท่ีมีระบบความเช่ือหลาย ๆ อยา่งคละ

กนัไป ซ่ึงมีความเช่ือในดา้นต่าง ๆ สรุปไดด้งัน้ี 
1.1 ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ 
1.2 ความเช่ือตามหลกัศาสนา 
1.3 ความเช่ือตามแบบคติพราหมณ์ 

1.1 ความเช่ือ เกีย่วกบัส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ จะเป็นความเช่ือของชาวโส้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่ิงนอกเหนือธรรมชาติ อ  านาจล้ีลบั ไม่มีตวัตน ในลกัษณะของนามธรรม เกิดจากความไม่รู้กเ็ลย
ท าใหเ้กิดความกลวัในอ านาจล้ีลบัเหล่านั้นน าไปสู่พีกรรม ดงัน้ี 

1.1.1. ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงนอกเหนือธรรมชาติแบบศาสนา  จากการศึกษา 
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งงานวจิยั ตลอดจนการสัมภาษณ์ กลุ่มชาวโส้ทั้งในอ าเภอกสุุมาลย ์สกลนคร
และนครพนม มุกดาหาร จะพบวา่ชาวโส้ จะมีความเช่ือในส่ิงท่ีอยูน่อกเหนือธรรมชาติวา่มี
อ  านาจใหคุ้ณและโทษแก่ตนเองได ้และตนเองไม่มีทางเอาชนะส่ิงนอกเหนือธรรมชาติได ้ดงันั้น 
ชาวโส้จึงยอมรับและเช่ืออ านาจของส่ิงล้ีลบัในธรรมชาติเหล่าน้ี จึงแสวงหาแนวทางท่ีจะไม่ให้
อ  านาจล้ีลบัเหนือธรรมชาติลงโทษหรือดลบนัดาลใหเ้กิดส่ิงไม่ดีงามแก่กลุ่มชนของตนเอง จึงหา
วธีิการต่าง ๆ ใหต้นเองหายหวาดกลวั จึงเกิดพิธีกรรมต่าง ๆ ข้ึนมา ดงัเช่น หาทางออกโดยการ
สวดมนตอ์อ้นวอน ตลอดจนมีการประกอบพิธีกรรม เช่น ไหวบ้วงสรวงบูชา เพื่อใหส่ิ้งล้ีลบั
นอกเหนือธรรมชาติมาบนัดาลใหเ้กิดคุณประโยชนแ์ก่ตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะชาวโส้
ส่วนมากเช่ือวา่ภูตผ ีวญิญาณ มีอ านาจเหนือธรรมชาติ บนัดาลใหค้นเจบ็ไขไ้ดป่้วย ดว้ยเหตุน้ี จึง
มาประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อช่วยปัดเป่าใหห้ายเจบ็ป่วยและการประกอบพิธีกรรมท่ีหมู่บา้น



ต่าง ๆ ของชาวโส้โดยส่วนมากจดัท าข้ึนเพื่อขอใหส่ิ้งมีอ านาจนอกเหนือธรรมชาติ ใหบ้นัดาล
โชคลาภใหแ้ก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน และพิธีกรรมดงักล่าวจะพบเห็นโดยทัว่ไปในกลุ่ม
ของชาวโส้ 

1.1.2.  ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงนอกเหนือธรรมชาติแบบมายาศาสตร์หรือไสยศาสตร์  
เป็นความเช่ือของชาวโส้ท่ีเช่ือวา่มนุษยส์ามารถจะเอาชนะอ านาจนอกเหนือธรรมชาติบางอยา่ง
ได ้โดยวธีิท่ีมนุษยจ์ะกระท าตามความเช่ือกลุ่มของตนเอง  เช่น การท าคุณไสยศาสตร์กลัน่แกลง้
ศตัรูหรือคู่ต่อสู้ใหถึ้งแก่ความตายหรือเจบ็ป่วย ความเช่ือทางไสยศาสตร์ จะมีผลดีและผลร้าย 
หากเป็นผลดีจะท าใหเ้กิดความสงบสุขของสังคม เช่น การแห่นางแมว ส่วนผลร้าย เช่น การท า
คุณไสยต่อผูอ่ื้น ซ่ึงความเช่ือทางไสยศาสตร์จะมีการประกอบพิธีกรรม เช่น หมอจ ้า หมอเหยา 
หมอผ ีเป็นตน้ 

1.2  ความเช่ือตามหลกัศาสนา  ชาวโส้อ าเภอกสุุมาลย ์จะนบัถือพระพุทธศาสนาเป็น 
ส่วนมาก  จะมีบางกลุ่มท่ีนบัถือคริสตศ์าสนา ดงันั้น จึงมีการท าบุญทุกรูปแบบตั้งแต่ตกับาตร 
ปฏิสังขรณ์วดัวาอารามและท าบุญตาม ฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี ตลอดจนทอดผา้ป่า ฟังเทศน ์
รักษาศีลและประกอบพีมงคลต่าง ๆ กจ็ะตอ้งมีพิธีกรรมทางศาสนามาเขา้มาเก่ียวขอ้ง วดัและ
พระสงฆจึ์งมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวติของชาวโส้ จากการส ารวจหมู่บา้นในอ าเภอ
กสุุมาลยท่ี์จะกลุ่มไทโส้เป็นจ านวนมาก เช่น ต าบลกสุุมาลย ์ต าบลนาโพธ์ิ ต าบลโพธิไพศาล และ
ต าบลนาเพียง จะพบวา่แต่ละหมู่บา้นจะมีวดัในพระพุทธศาสนา ท่ีชาวโส้นิยมไปท าบุญ ฟังเทศน์
ในวนัธรรมสวนะ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ชาวโส้นบัถือทั้งพระพุทธศาสนาและเช่ือในเร่ืองของภูตผี
ปีศาจ ส่ิงล้ีลบัในธรรมชาติ 

1.3 ความเช่ือตามแบบคติพราหมณ์  ระบบความเช่ือของกลุ่มไทโส้กสุุมาลยจ์ะเหมือนกบั
ชาวอีสานโดยทัว่ไป ท่ีจะตอ้งมีพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ เขา้มาปะปนในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ ในการด าเนินชีวติของชาวโส้ พธีิกรรมทางพุทธ
ศาสนาและพิธีกรรมทางพราหมณ์ จะเก่ียวขอ้งควบคู่กนัจนแยกไม่ออก ความเช่ือตามคติ
พราหมณ์ เกิดข้ึนจากการท่ีชาวโส้เช่ือวา่ เม่ือประกอบพิธีกรรมและจะเกิดความเป็นศิริมงคลใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น การเกิด การตาย การแต่งงาน การบวช ข้ึนบา้นใหม่ หรือประสบความส าเร็จ 
จากการศึกษาการท างาน หายป่วยและอ่ืน ๆ จะมีการบายศรีสู่ขวญัหรือรับขวญั ในการประกอบ
พิธีกรรมทางคติพราหมณ์ จึงมกัจะเชิญหมอพราหมณ์หรือจ ้า มาเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมให ้โดย
หมอพราหมณ์หรือจ ้าจะนุ่งขาวห่มขาว หรือผา้ขาวเป็นผา้สไบ หมอพราหมณ์หรือจ ้า จะเป็นผูมี้



ความรู้ในคมัภีร์พระเวท สามารถอ่านบทกลอนตามคมัภีร์ได ้ในการประกอบพิธีกรรมทางคติ
พราหมณ์ จะมีการแต่งพานบายศรีมีส่วนประกอบ เหลา้ไห ไก่ตวั เพื่อเล้ียงผหีรือเทวดา และจบ
ลงดว้ยการผกูขอ้มือดว้ยฝ้ายผกูแขนเพื่อเป็นศิริมงคล การประกอบพิธีกรรมทางคติพราหมณ์ จะ
ยงัมีใหพ้บเห็นทัว่ไปในทอ้งท่ีเขตหมู่บา้นเขตอ าเภอกสุุมาลยแ์ละใกลเ้คียง 

2. พธิีกรรมของระบบความเช่ือชาวโส้ ชาวโส้มีการประกอบพิธีกรรมเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ 
ในเร่ืองผ ีซ่ึงอยูน่อกเหนือธรรมชาติ จากการศึกษาพบวา่ ชาวโส้มีความเช่ือเร่ืองผหีรือวญิญาณ
มากกวา่สังคมอ่ืน ๆ โดยมีความผกูพนัหรือใกลชิ้ดกบัวญิญาณบรรพบุรุษเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้น จึงมี
ความเช่ือเร่ืองผหีรือวญิญาณบรรพบุรุษของตนเองมีอ านาจอิทธิพลสูงต่อการด าเนิน
ชีวติประจ าวนัของคนชาวโส้เป็นอยา่งมาก ท่ีสามารถบนัดาลใหเ้กิดส่ิงดี ๆ ในชีวติ และเกิดส่ิงไม่
ดี เช่น การเจบ็ป่วยหรือลม้ตาย ข้ึนอยูก่บัวา่ผเีหล่านั้น ดว้ยเหตุน้ีไม่วา่คนในชุมชนหรือสังคมชาว
โส้ เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้ึน จึงมีความเช่ือวา่เกิดจากการกระท าของผหีรือวิญญาณทั้งส้ิน 

2.1 พธิีกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความเช่ือ เร่ืองผเีจ้าหรือเจ้าผี ผเีจา้จดัเป็นผชีนิดหน่ึงท่ีชาวโส้
เช่ือวา่มีศกัด์ิต  ่ากวา่ผฟ้ีา และเป็นคร่ึงเทวดาเท่านั้น มิไดอ้ยูบ่นสวรรค ์แต่จะสิงสถิตอยูต่ามท่ี 
ต่าง ๆ ดงัเช่น ใหอ้ยูใ่นอากาศหรือเรียกอากาศเทวดา เขา้สิงอยูต่ามตน้ไมเ้รียกรุกขเทวดา 
นอกจากน้ียงัอาศยัอยูต่ามทอ้งท่ีต่าง ๆ เช่น เจา้ทุ่ง เจา้ท่ี เจา้ปู่ เจา้เขา โดยจะท าหนา้ท่ีใหค้วาม
คุม้ครองดูแล โดยเฉพาะถ่ินท่ีอาศยัอยูเ่ท่านั้น ตามความเช่ือของคนไทยโบราณ พบวา่ ผเีจา้ เป็นผี
ท่ีน่าเกรงกลวัมาก เพราะมีความรู้สึกเหมือนคน คือ มีความโกรธง่าย ดงันั้น คนจึงใหค้วามเคารพ
ย  าเกรง พินอบพิเทา เอาอกเอาใจ เพื่อใหท่้านบนัดาลคุณประโยชนแ์ละรางวลั ผูค้นจึงท า
พิธีกรรม บวงสรวงดว้ยอาหารคาวหวาน มีการปลูกศาลใหอ้ยู ่เรียกวา่ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ทั้งน้ีเพื่อ
ไดมี้ความสะดวกแก่การท าพิธีบูชา บวงสรวง เซ่นสังเวยซ่ึงราษฎรไทยในภาคอีสาน จะนิยมปลูก
ศาลพระภูมิเจา้ท่ี ให้ผเีจ้าสิงสถิตอยู่ 2 ประเภท คอื ศาลมเหศักดิ์หลกัเมอืง หรือศาลผปู่ีตา และ
ศาลผตีาแฮกตามท้องทุ่งนา และนอกจากน้ียงัพบเห็นการตั้งพระภูมิเจา้ท่ีตามป่าเขาหรือตาม
ตน้ไม ้โดยมีการปักเสาข้ึนเสาหน่ึงสูงเสมอเพียงตา แลว้เอาก่ิงไมข้นาดเลก็ ๆ หรือไมไ้ผห่รือปัก
กั้นเป็นแผน่วางทบัหวัเสา โดยมีเถาวลัยใ์ชต่้างเชือกผกูไวอี้กทางหน่ึง ซ่ึงความเช่ือของชาวโส้ใน
ทอ้งท่ีกสุุมาลยเ์ก่ียวกบัผเีจา้สรุปได ้ดงัน้ี 

2.2.1  ความเช่ือเร่ืองผมีเหศักดิ์ของชาวโส้  ชาวโส้จะมีความเช่ือวา่โลกน้ีมีผซ่ึีง 
ตรงกบัค าวา่ “ เยยีง ’’ ซ่ึงจะเนน้ควงวญิญาณท่ีล่องลอยอยูทุ่กหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นตน้ไม ้
บา้นเรือน ทุ่งนา ป่าเขา กอ้นหิน หว้ยหนอง คลองบึง เป็นตน้ ซ่ึงผเีหล่าน้ี จะมีอ านาจหรือ



อิทธิพลไม่เท่ากนั จากการศึกษาพบวา่ ผท่ีีชาวกสุุมาลยน์บัถือมากท่ีสุด คือ ผท่ีีประจ าอยูใ่นตน้ไม้
ใหญ่ในป่าแห่งหน่ึง ซ่ึงอยูด่า้นหลงัอ าเภอกสุุมาลย ์ประมาณ 2 กิโลเมตร ดว้ยเหตุน้ีจึงได้
ด าเนินการปลูกศาลข้ึน เพื่อเป็นเคารพสักการะและประกอบพิธีกรรม เรียกวา่ศาลมเหศกัด์ิ และ
ชาวโส้กสุุมาลยจ์ะยกยอ่งใหค้วามเคารพนบัถือวา่เป็นผูพ้ิทกัษช์าวโส้ และบา้นเมืองกสุุมาลยใ์ห้
ความเล่ือมใสศรัทธาต่อผีมเหศกัด์ิของชาวโส้ จะแสดงออกในลกัษณะของการไปบนบานหรือ
บอกกล่าวศาลมเหศกัด์ิ ดงัเช่น เม่ือจะเดินทางไปต่างถ่ินหรือกลบัมาจากถ่ินอ่ืน ๆ ชาวโส้กจ็ะไป
บอกกล่าวหรือแจง้ใหผ้มีเหศกัด์ิรับทราบ การบูชากราบไหวด้งักล่าว ชาวโส้เช่ือวา่จะเป็นศิริ
มงคลแก่ตนเองและครอบครัว จะไดรั้บการคุม้ครองปกปักษรั์กษาใหมี้ความสุขร่มเยน็ เป็นตน้ 
ศาลมเหศกัด์ิ เป็นปูชนียสถานท่ีเคารพนบัถือของชาวไทโส้ซ่ึงเช่ือกนัวา่สิงสถิตของผมีเหศกัด์ิท่ี
คุม้ครองชาวไทยโส้มาหลายร้อยปี ท่ีตั้งของศาลเจา้ปู่มเหศกัด์ิจะห่างจากตลาดเทศบาลกสุุมาลย์
ไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 800 เมตร ซ่ึงชาวโส้และชนพื้นเมืองท่ีอพยพมาจากฝ่ังลาวเช่ือวา่ 
เจา้ปู่มเหศกัด์ิ เป็นท่ีท่ีสามารถพึ่งพิงไดใ้นยามคบัขนั เช่ือวา่มีตวัตนจริง โดยปรากฏใหเ้ห็นร่าง 
ผวิด าแดง เสียงดงั มีอ  านาจและแต่งกายโบราณใชด้าบเป็นอาวธุ ในการประกอบพิธีกรรมทางคติ
พราหมณ์ จะมีการจะมีการแต่งพานบายศรี มีเหลา้ไห ไก่ตวั เล้ียงผหีรือเทวดา แลว้กจ็บลงดว้ย
การผกูขอ้ต่อแขน การประกอบพิธีกรรมตามคติพราหมณ์ จะพบเห็นโดยทัว่ไปในหมู่บา้นใน
อ าเภอกสุุมาลย ์ทั้ง 5 ต าบลในการประกอบพิธีกรรมบูชาผมีเหศกัด์ิของชาวโส้กสุุมาลย ์จะจดัข้ึน
เป็นประจ าทุกปี ในเทศกาลท่ีเรียกวา่ ปีใหม่ออกใหม่สามค ่า หรือ ข้ึน 3 ค ่า เดือน 3 ซ่ึงอาจจะตรง
กบัวนัใดวนัหน่ึงในเดือนมกราคม หรือเดือนกมุภาพนัธ์ โดยชาวโส้จ  านวนมากจะไปประกอบ
พิธีบูชาผมีเหศกัด์ิ แลว้ท าพิธีผกูแขนดว้ยดา้ยขาวท่ีขอ้มือ ซ่ึงภาษาโส้เรียกวา่ “เจาะอต”ี ในวนัท่ี
จะประกอบพิธีกรรม ชาวโส้จะเตรียมอาหารเพื่อสังเวยผมีเหศกัด์ิ น าอาหารไปชุมนุมท่ีลานกวา้ง 
บริเวณศาลมเหศกัด์ิในตอนเชา้ อาหารส่วนมากจะเป็นหวัหมู หวัววั เม่ือถึงเวลาจ ้าหรือ “เนือย
เยยีง” ในภาษาโส้ ซ่ึงเป็นผูดู้แลรักษาศาลมเหศกัด์ิโดยเฉพาะ จะจุดเทียนในศาลข้ึน จากนั้นจะ
อญัเชิญผมีเหศกัด์ิดว้ยภาษาโส้ ใหล้งมารับเอาเคร่ืองสังเวยต่าง ๆ พร้อมทั้งขอพรใหผ้มีเหศกัด์ิ
บนัดาลความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาใหแ้ก่ชาวโส้กสุุมาลย ์หลงัจากนั้นจ ้ากจ็ะท าการผกูแขนให้
ผูม้าร่วมชุมชนทุกคน แลว้ร่วมรับประทานอาหารเคร่ืองด่ืมอยา่งสนุกสนานกนัเตม็ท่ี เป็นอนั
เสร็จพิธีอยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัพบวา่ ความเช่ือในเร่ืองผมีเหศกัด์ิจะลดนอ้ยลงตามล าดบั จะ
เหลืออยูเ่ฉพาะกลุ่มคนวยักลางคนข้ึนไปเท่านั้น อาจจะเป็นเพราะปัจจุบนัการศึกษาไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงระบบความเช่ือกเ็ป็นไปได ้ท่ีใหน้กัเรียนรู้จกัเช่ือในเหตุผลมากกวา่



เช่ือดว้ยศรัทธาอยา่งปราศจากขอ้สงสัย และอาจเป็นเพราะอิทธพลของศาสนาแต่ความเช่ือ
ดงักล่าวกย็งัคงอยู ่

2.2.2.  ความเช่ือเร่ืองผนีาของชาวโส้   ชาวโส้มีความเช่ือและศรัทธาในผนีา  
ซ่ึงถือวา่เป็นผใีนทอ้งนา โดยชาวโส้มีความเช่ือวา่ หากไดท้ าพิธีบอกกล่าวหรือท าพิธีกรรมให้
ถูกตอ้งแลว้ ผนีาจะช่วยคุม้ครองใหต้น้ขา้วหรือแม่โพสพอุดมสมบูรณ์เกบ็เก่ียวผลผลิตไดเ้ตม็ท่ี 
การท าพิธีบูชาผนีาจะจดัข้ึนเม่ือเร่ิมฤดูฝน ก่อนท่ีจะไถและคราด ชาวโส้จะปลูกศาลเลก็ ๆ ข้ึน
ตามคนันา เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมบูชาผนีา ในการท าพิธีบูชาผนีาดงักล่าวจะท า
อยา่งง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองอะไรซบัซอ้น เพียงแค่น ้า ขา้ว ปลา อาหาร ใส่กระทงรวมทั้งดอกไมธู้ป
เทียน ส าหรับขา้วท่ีน ามาบูชา จะนิยมใชข้า้วปากหมอ้ คือ ขา้วท่ีหุงสุกใหม่ ๆ ก่อนจะตกั
รับประทาน เม่ือน าขา้วปลาอาหารและเคร่ืองบูชามาไวท่ี้ศาลแลว้ จะเอ่ยค าพดูท่ีเป็นศิริมงคล 
เช่น “..........กนิอย่าให้บก  จกอย่าให้ลง.........”  ค าดงักล่าวหมายความวา่ ขอใหข้า้วอุดมสมบูรณ์ 
อยา่บกพร่องเสียหายการประกอบพิธีกรรมเล้ียงผนีาดงักล่าว เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ พิธีเล้ียงผตีา
แฮก หรือเล้ียงผคีร้ังแรกก่อนท่ีจะท านา อยา่งไรกต็ามพบวา่ในปัจจุบนัพิธีเล้ียงผตีาแฮก จะ
กระท าเฉพาะผูท่ี้เล่ือมใสจริง ๆ นอกนั้นจะท าเฉพาะค าท่ีเป็นศิริมงคลก่อนจะไถจะคราดเท่านั้น 
นอกจากน้ียงัพบวา่ มีการนบัถือแม่โพสพควบคู่ไปกบัผนีา โดยมีความเช่ือวา่แม่โพสพเป็นผูมี้
บุญคุณเล้ียงชีวติมนุษย ์จึงควรมีการประกอบพิธีกรรมบูชา เพื่อใหเ้กิดความเป็นศิริมงคล โดยจะ
เร่ิมเม่ือตน้ขา้วท่ีปักด าโตเตม็ท่ีจนออกรวง หรือช่วงท่ีขา้วก าลงัตั้งทอ้งหรือ “ทอ้งมาน” ในภาษา
โส้ เรียกวา่ “ทรอปุ๊” การบูชาจะน าผลไม ้ไดแ้ก่ สม้ กลว้ย มาบูชาท่ีศาลในนาของตนเอง ภายหลงั
จากขา้วโตเตม็ท่ีใหเ้มลด็แก่พอท่ีจะเกบ็เก่ียวไดแ้ลว้ ชาวโส้จะประกอบพิธีท าขวญัขา้ว เพื่อท่ีจะ
เชิญแม่โพสพข้ึนยุง้ฉางเป็นการปฏิบติัตามความเช่ือตามค่านิยมทัว่ไปของชาวอีสาน กล่าวโดย
สรุป ความเช่ือในเร่ืองผนีาและแม่โพสพ จะเป็นความเช่ือแบบดั้งเดิมท่ีมีอยูใ่นสังคมท่ีมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลกั มิใช่ความเช่ือของชาวโส้เท่านั้น แต่เป็นความเช่ือท่ีมีอยูท่ ัว่ไปทุกเผา่พนัธ์ุ 

3. พธิีกรรมเกีย่วกบัความเช่ือเร่ืองผเีลวหรือผสีามญั  ผเีลวแบ่งออกเป็นหลายชนิด ไดแ้ก่ ผปู่ี 
ตา ผวีงศ ์หรือผตีระกลูและผเีรือน จากการศึกษาพบวา่ ชาวโส้มีความเช่ือเก่ียวกบัผเีลวดงัต่อไปน้ี 

3.1 ผปู่ีตา  เป็นผท่ีีชาวอีสานทัว่ไปนบัถือและศรัทธา โดยเช่ือวา่ผปู่ีตา จะเกิดมาพร้อมกบั 
การก่อตั้งหมู่บา้น เม่ือชาวบา้นตั้งหมู่บา้นข้ึน จะตอ้งมีการตั้งศาลประจ าหมู่บา้นโดยเรียกวา่ศาล
ปู่ตา หรือปู่ตาบา้น บางแห่งเรียกวา่ศาลเจา้ปู่ เพื่อใหด้วงวญิญาณเหล่าน้ีดลบนัดาลและช่วย
คุม้ครองดูแลทุกคนในหมู่บา้นใหร่้มเยน็เป็นสุข ดงันั้น ผปู่ีตาจึงท าหนา้ท่ีคลา้ยกบัเป็นเทพารักษ์



ของหมู่บา้น ในการเลือกภูมิท่ีตั้งของศาลปู่ตา มกัจะเลือกบริเวณท่ีเป็นลานกวา้ง มีตน้ไมใ้หค้วาม
ร่มเยน็ อาจเป็นเส้นทางเขา้หมู่บา้นหรือกลางหมู่บา้นกไ็ด ้ขนาดของศาลปู่ตาไม่แน่นอน อาจมี
ขนาดใหญ่และเลก็แลว้แต่ความเหมาะสม แต่โดยมากมกัเป็นเรือนไมมี้เสาเรียบร้อยยกพื้นสูงการ
ดูแลรักษาศาลปู่ตา จะมอบหมายใหบุ้คคลท่ีชาวบา้นเลือกเป็นผูท้  าหนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาด 
และเป็นตวักลางในการติดต่อส่ือสารระหวา่งผกีบัชาวบา้น ซ่ึงเรียกวา่เฒ่าจ ้าหรือกวานจ ้า หรือจ ้า 
โดยมากแลว้จ ้าจะเป็นคนส าคญัคนหน่ึงท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพนบัถือโดยทัว่ไปไดรั้บการ
ยอมรับวา่เป็นผูมี้ศีลธรรม เคยบวชเรียนพระธรรมวินยั และเล่ือมใสศรัทธาเช่ือถือผปู่ีตา โดยปกติ
แลว้บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นจ ้าคนใหม่ ซ่ึงจะเป็นหนา้ท่ีของผูใ้หญ่หมู่บา้น และผูมี้อาวโุสสูงของ
หมู่บา้นเป็นผูค้ดัเลือกการท าหนา้ท่ีของจ ้าในการประกอบพิธีกรรมมีหลายอยา่ง แต่ท่ีส าคญัคือ
การจดัเตรียมพิธีเล้ียงปู่ตาในเทศกาลท่ีก าหนดข้ึน ท าหนา้ท่ีบนบานหรือแกบ้นใหแ้ก่ชาวบา้น 
ตั้งแต่เร่ืองปัญหาครอบครัว การท ามาหากิน จนถึงการเจบ็ไขข้องคน วธีิการติดต่อกบัผปู่ีตานั้นจ ้า
บางแห่งจะใชก้ารบอกกล่าเป็นบทกลอนอยา่งคลอ้งจองในการประกอบพิธีนั้น ๆ บางหมู่บา้นจ ้า
จะท าหนา้ท่ีเป็นคนเทียมใหผ้ปู่ีตาเขา้ทรงท่ีร่างตน แลว้ชาวบา้นจะซกัถามปัญหาหรือขอให้
ช่วยเหลือตน แต่บางหมู่บา้นจะมีทั้งจ  ้าและคนเทียม อยา่งไรกต็ามความเช่ือในอ านาจเหนือ
ธรรมชาติของผปู่ีตาน้ี ชาวบา้นจะเช่ือถือวา่ผปู่ีตาใหค้วามคุม้ครองคนในหมู่บา้นแลว้กย็งัเช่ือถือ
ในค าพยากรณ์ ค  ามัน่สัญญาท่ีผปู่ีตารับวา่จะช่วยเหลือ การรักษาใหส้ัตวเ์ล้ียงของชาวบา้นพน้จาก
โรคร้ายต่าง ๆ รวมไปถึงการเพาะปลูกต่าง ๆ จะไดผ้ลดีถา้ผปู่ีตาช่วยเหลือจากการศึกษา สภาพ
สังคมของชุมชนชาวโส้ อ  าเภอกสุุมาลยพ์บวา่ชุมชน จะใหค้วามส าคญัแก่ศาลมเหศกัด์ิมากกวา่
ศาลปู่ตา และถือวา่อ านาจของมเหศกัด์ิไดค้รอบคลุมไดท้ัว่บา้นทัว่เมืองแลว้ ดงันั้นจึงไม่ค่อยมี
ศาลปู่ตาในทอ้งท่ีกสุุมาลยเ์ท่าใดนกั เพราะศาลมเหศกัด์ิจะท าหนา้ท่ีศาลปู่ตาไปดว้ย 

3.2 ความเช่ือเร่ืองผตีระกูลหรือผวีงศ์  ผตีระกลูหรือผวีงศ ์หมายถึง ผบีรรพบุรุษของ
ตระกลูใดตระกลูหน่ึง ซ่ึงต่อมามีลูกหลานแตกสาขาเป็นครอบครัวใหญ่นอ้ยในหมู่บา้น การนบั
ถือผตีระกลู พบวา่ ชาวโส้จะมีความเช่ือในเร่ืองของผตีระกลูอยา่งเคร่งครัด เป็นส่ิงท่ีใชย้ดึ
โครงสร้างทางสังคมในระดบัครอบครัว ความเช่ือในเร่ืองของผีวงศข์องชาวโส้ ชาวโส้จะนบัถือ
ฝ่ายแม่เป็นหลกั กล่าวคือ ในพิธีแต่งงานฝ่ายชายจะตอ้งแต่งขนัธ์ 5 อนัประกอบดว้ย ดอกไม ้ธูป 
เทียน จ านวน 5 ชุด และส่ิงของเงินทองตามความนิยม  เพื่อใหพ้่อแม่ฝ่ายเจา้สาวน าไปไหวผ้เีรือน 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผวีงศน์ัน่เอง เม่ือแต่งงานแลว้ผูช้ายจะเป็นสมาชิกของตระกลูฝ่ายหญิง 
ลูกหลานออกมากจ็ะเป็นสมาชิกฝ่ายแม่ทั้งนั้น เม่ือมีงานจดัเล้ียงฝ่ายแม่ของฝ่ายชายผูเ้ป็นสามี 



ฝ่ายสามีกย็งัเก่ียวขอ้งผเีดิมอยู ่โดยจะตอ้งไปในพิธีเล้ียงผขีองตนท่ีบา้นเช่นเดียวกนั เพียงแต่หา้ม
ภรรยาและลูกไปงานเล้ียงผท่ีีบา้นดว้ยเท่านั้นจากการศึกษา ถึงความผกูพนัของผวีงศห์รือผี
ตระกลูของกลุ่มไทโส้อ  าเภอกสุุมาลยน้ี์พบวา่ ความผกูพนัจะปรากฏเด่นชดัในความสัมพนัธ์ทาง
เครือญาติท่ีเรียกวา่ “จุ้มผี” ซ่ึงจะมีอยูท่ ัว่ไปในทอ้งท่ีอ าเภอกสุุมาลย ์เช่น จุม้ผเีท่าโก๊ะ จุม้ผพี่อ
แก่น จุม้ผพี่อวนิ จุม้ผพี่อกด จุม้ผพี่อลาน จุม้ผพี่อโจม เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละจุม้ผจีะมีผูอ้าวโุสเป็น
หวัหนา้แกนของหมู่เครือญาติ ซ่ึงเรียกวา่ “เปียะเจา้ด า” เม่ือมีการนดัเล้ียงผวีงศห์รือพิธีต่าง ๆ ใน
วงศเ์ครือญาติจะขาดผูน้ี้ไม่ได ้การแสดงความเคารพผจีะแสดงออกมาในการประกอบพิธีกรรม
ในประเพณีการเหยา เล้ียงผปีระจ าปี (แซงสนมัประจ ากะมอ) ซ่ึงจะมีอยู ่2 คร้ัง คือ การเหยาผมีูล
หรือผตีระกลู และการเหยาผนี ้า ซ่ึงศาสนาและวฒันธรรมอ าเภอกสุุมาลยไ์ดก้ลัน่กรองรวบรวม
ไวอ้ยา่งละเอียด งานวจิยัช้ินน้ีจึงขอสรุปพอเขา้ใจดงัน้ี 

3.2.1 การเหยาเลีย้งผมูีลหรือผตีระกูล  ประเพณีการเล้ียงผมีูลประจ าปี หรือ 
แซงสนมัประจ ากะมอ เป็นประเพณีท่ีชาวไทโส้ในทอ้งท่ีอ าเภอกสุุมาลยถื์อปฏิบติักนัมาทุกปี ซ่ึง
ตรงกบัวนัข้ึน 4 ค ่า เดือน 3 จดัท าข้ึนเพื่อเซ่นสรวงดวงวญิญาณของบรรพบุรุษของชาวโส้ ภายใต้
ความเช่ือเก่ียวกบัดวงวญิญาณของญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้และด าเนินการฌาปนกิจศพเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ จะท าพิธีเชิญดวงวญิญาณของญาติท่ีล่วงลบัใหเ้ขา้มาอยูร่่วมกนักบัวญิญาณบรรพ
บุรุษรุ่นก่อน ๆ บริเวณท่ีสิงสถิตมกัจะอยูบ่นหอ้งภายในบา้น ซ่ึงภาษาถ่ินเรียกวา่ แจเฮือนหรือมุม
ของบา้นเรือนจึงถือวา่เป็นมุมผเีรือน เหล่าวญิญาณของบรรพบุรุษ ส่ิงท่ีสิงสถิตในบา้นเรือนน้ี 
เรียกวา่ “ผมูีล” ในการไหวผ้มีูล มีจุดประสงคเ์พื่อเซ่นสรวงดวงวญิญาณของบรรพบุรุษ และเป็น
การตอบแทนบุญคุณของหมอเหยาหรือแม่ครูไปพร้อม ๆ กนั โดยจะท าพิธีไหวผ้มีูล อยู ่2 คร้ัง 
คือ ช่วงก่อนลงท านา และช่วงจะเกบ็เก่ียวจะท าพิธีบนบา้น ใชร้ะยะเวลาในการท าพิธี คร้ังละ 1 
วนั ก าหนดการท าพิธีคร้ังใหญ่เรียกวา่ พิธีเล้ียงผปีระจ าปีภาคสนามหรือแซงสนมัประจ ากะมอ 
เพื่อเซ่นไหวบ้วงสรวงแก่ดวงวญิญาณของบรรพบุรุษความเช่ือเก่ียวกบัผมีูลหรือผบีรรพบุรุษของ
ไทยโส้กสุุมาลย ์ดงักล่าวมีความเช่ือวา่ผมีูลบางท่านมีคาถาอาคมอยูก่บัตวั เม่ือวญิญาณไปสิง
สถิตกบัร่างกายของลูกหลานผูใ้ด กท็  าคาถาอาคมนั้นแสดงอิทธิฤทธ์ิ ปาติหาริย ์หรือฤทธ์ิเดช
บางอยา่งใหเ้ห็น จึงไดเ้กิดพิธีกรรมในการเช้ือเชิญดวงวญิญาณใหอ้อกไปจากร่างผูป่้วยหรือ
ลูกหลานบุคคลท่ีสามารถเช้ือเชิญวญิญาณของผมีูลใหอ้อกจากร่างคนไดก้คื็อหมอเหยา ซ่ึงหมอ
เหยาท่ีมีความสามารถเรียกวญิญาณใหอ้อกจากร่างไดจ้ะถูกเรียกวา่ “แม่ครู” ส่วนผูป่้วยท่ีหาย
แลว้จะถูกเรียกวา่ลูกแกว้ลกัษณะการประกอบพิธีกรรมเล้ียงผปีระจ าปี  



การเลีย้งผมูีลประจ าปี จะเกิดข้ึนเป็นเวลา 2 วนัในวนัแรกของการประกอบพิธีกรรมเล้ียง
ผ ีภาคเชา้ บรรดาลูกแกว้จะช่วยกนัตกแต่ง ประร าพิธี (ตูบท าผาบ) ในบริเวณลานกวา้ง การท า
ประร าพิธีกวา้งยาวจะใหพ้อกบัจ านวนลูกแกว้ และแม่ครุท่ีนัง่ท าพิธี การท าเสากลางลานพิธี จะ
ตกแต่งดว้ยดอกไมต่้างๆน ามาร้อยเป็นพวงแขวนไวร้อบเสากลางลานพิธีส่วนลูกแกว้ท่ีเขา้ร่วม
พิธีจะเตรียมอุปกรณ์ท่ีส าคญัเขา้ร่วม เช่น หมอน 1 ใบ ขนัธ์ 5 ซ่ึงประดว้ยเทียน 5 เล่ม ดอกไม ้5 
มดั มีดดาบ เงินค่าประกอบพิธี (ค่าคาย) และอุปกรณ์เส่ียงทาย เช่น ไข่ไก่ 1 ฟอง เงินเหรียญ 5 
บาท เป็นตน้ขั้นตอนการท าพิธีเล้ียงบวงสรวงผมีูลประจ าปี จะจดัข้ึนในช่วงเวลากลางคืนถึง
วนัรุ่งข้ึน พิธีจะเร่ิมข้ึนเม่ือเวลาพลบค ่าแม่ครุท่ีท าพิธีมาถึงบริเวณประร าพิธี ลูกแกว้จะพากนันัง่
พนมมือบูชาครู ส่วนแม่ครุจะเร่ิมพนมมือท าพิธีเชิญผเีขา้สู่ร่างตน ถา้ร่างกายเกิดอาการสั่น แสดง
วา่ผหีรือวญิญาณไดเ้ขา้สู่ประทบัร่างของแม่ครูแลว้ แม่ครูกจ็ะเร่ิมเส่ียงทายวา่จะเร่ิมพิธีกรรมหรือ
เชิญดวงวญิญาณอ่ืนๆ เขา้มาร่วมดว้ยไดห้รือไม่  

การเส่ียงทายจะใชว้ธีิการจบัเหรียญเงินวางไวท่ี้น้ิวมือ แลว้ตั้งไข่ไก่ท่ีฝ่ามือ แม่ครุจะยงัไม่
เร่ิมพิธีต่อ จะรอจนกวา่จะท าการเส่ียงทายใหม่ จนแน่ใจวา่จะเร่ิมพิธีไดใ้นเวลาใด เม่ือเส่ียงทาย
แลว้วสัดุหรือวตัถุไม่ร่วงหล่นจากมือแสดงวา่ ถึงเวลาจะท าพิธีกรรมไดแ้ลว้ จากนั้นกเ็ร่ิมการขบั
ล าเชิญผทีั้งหลาย ใหล้งมารับวา่การท าพิธีเล้ียงผปีระจ าปีในคร้ังน้ี หลงัจากนั้นแม่ครูและลูกแกว้
จะเร่ิมออกฟ้อนร าไปรอบ ๆ เสาประร าพิธี ท่ามกลางเสียงดนตรี ป่ีกลอง บรรเลงประกอบพิธี
พร้อมกบัท าพิธีบอกกล่าวผไีปดว้ย การฟ้อนร าจะออกท่าทางต่าง ๆ อยา่งสนุกสนาน ในขณะท่ีผู ้
เขา้ประกอบพิธีกรรมก าลงัฟ้อนร าในพิธี แม่ครูจะท าการปัดเป่าร่างกาย ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็
และเป็นการเสริมจิตใจใหมี้ความแขง็แรง สมบูรณ์ พอเสร็จส้ินขั้นตอนการเล้ียงผ ีกจ็ะถึง
ขั้นตอนการตดัการตดัเวรกรรม ดว้ยการจดัท ากระทงหนา้ววั เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ส่ง
วญิญาณของผ ีในบางหมู่บา้นจะท าเป็นเรือกาบกลว้ยลอยน ้าเพื่อส่งวิญญาณไปตามกระแสน ้า ก็
เป็นอนัเสร็จพิธี แม่ครูและลูกแกว้กจ็ะอ าลากลบับา้นของตนเอง 

3.2.2 การเหยาผนี า้  เป็นการท าพิธีเซ่นสรวงดวงวญิญาณของผซ่ึีงไม่ใช่ดวง 
วญิญาณของดวงบรรพบุรุษ แต่เป็นวญิญาณผท่ีีมาจากท่ีอ่ืน ๆ เช่น ผป่ีา ผพีเนจร ผฟ้ีา ซ่ึงเป็นผี
อาจท าใหผู้ค้นเกิดความเจบ็ป่วยดว้ยเช่นกนั โดยจะจดัพิธีกรรมในช่วงเดือนสามของทุกปี โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อตรวจรักษาสุขภาพหลงัถูกผเีขา้สิง และของใหผ้ดูีแลรักษาคุม้ครองลูกหลานใน
ครัวเรือน ชุมชน อีกทั้งยงัมีความเช่ือวา่จะท าใหฝ้นตกตอ้งฤดูกาล การเหยาผนี ้าไม่มีหลกัฐาน
ยนืยนัวา่เร่ิมตน้ตั้งแต่เม่ือใด แต่ไดพ้บเห็นวา่มีการประกอบพิธีกรรมเกือบทุกหมู่บา้นในอ าเภอ



กสุุมาลย ์ซ่ึงจะมีพีกรรมท่ีท ากนัแบบง่าย ๆ โดยหมอเหยาประจ าหมู่บา้น อุปกรณ์ในการ
ประกอบพิธี เช่น ค่าคายท าพิธี ขนัดอกไม ้เหลา้ 1 ขวด ไข่ไก่ 1 ฟอง กรวยใบตอง 4 กรวย ส่วน
การท าประร าพิธีหรือการเตรียมสถานท่ีกค็ลา้ย ๆ กบัการเล้ียงผปีระจ าปีหรือแซงสนมัประจ ากะมอ 

 

บทสัมภาษณ์เร่ืองธรรมนูญชุมชน  
บทสัมภาษณ์ตาจ า้ 

มะล ิ: อนัหาม้ือนิหาจงัได๋พ่อบ่เก่ียวม้ือวนัศีลจงัซ่ีบ่พ่อหรือวา่เป็นจงัได๋เวา้ใหลู้กหลาน

ฟังแหน่ 

ตาจ า้ : มนัมีอยูใ่นการเก่ียวขา้วนิ ในต ารานิเพิ่นกะสิบอกวา่ คนัเฮาด าเนอะ เพิ่นกะใหด้ า

วนัพฤหสับดีเนอะ   เวลาเฮาเก่ียวมนัสิเก่ียวง่าย มนักะมีอยูใ่นการแฮกไฮ่นา แฮกไถกะมีเบ่ิดนั้น

แหละ 

อาตี ้: คนับ่เฮด็ตามม้ือมนัสิเป็นหยงัอยูเ่บาะครับ 

 ตาจ า้ : เพิ่นวา่วนัพุธ พฤหสั น้ีมนัสิเป็นหมากเป็นผล ขา้วมนักะงาม  

 มะล ิ: แลว้ตอนเอาขา้วข้ึนลานเดส้ะพ่อ 

 ตาจ า้ : ขา้วข้ึนลานเฮาเก่ียวแลว้ บดัเวลาเฮาตีแลว้ นวดแลว้ เวลาเฮาสิเอาเฮากะตอ้งแฮกก่อน 

 มะล ิ: ขา้วท่ีเฮาแฮกก่อน เฮาเอาข้ึนเลา้ก่อนบ่คะค่อยแฮก 

 ตาจ า้ :  แมน้แลว้...เฮาตอ้งเอาขา้วข้ึนเลา้ก่อน เวลาเมือเพิ่นเอาขา้วข้ึนเลา้กะบ่ใหเ้วา้กบั

คนเลยเด ้ใส่กะหยงัละกะมีขา้วในกอง เฮากะเอาใส่กะหยงัไปเมือเลยเด ้

 มะล ิ: เป็นหยงัพ่อ คือบ่ใหเ้วา้กบัไผ 

 ตาจ า้ : จัก๊..อนัน้ีตากะบ่ฮูคื้อกนั แต่โบราณเพิ่นเวา้แนวน้ี ซ าพ่อแม่บอกวา่อยา่เวา้กบัไผ

เดอ้ลูก 

 มะล ิ: แลว้พิธีกินขา้วใหม่ เด๋สะพ่อไทโส้มีพิธีกินขา้วใหม่จงัได๋ 

 ตาจ า้ : มีกะเฮด็ใหพ้่อใหแ้ม่เฮากินน้ีแหละ 

 มะล ิ: เล่าสู่ลูกสู่หลานฟังแหน่ค่ะพ่อ 



 ตาจ า้ : น่ีแหละ ฤดูน้ีหละ เฮาเร่ิมเฮด็แลว้หนิ เร่ิมเฮด็พิธีกินขา้วใหม่ใหพ้่อใหแ้ม่กินก่อน 

คนัพ่อคัน่แม่บ่กินก่อน ลูกหลานสิกินบ่ได๋เดลู้ก คาคออิหลีเห็นหลายคนหละเด ้เออท่ีกินขา้วใหม่

บ่ตอ้งเวา้กะหยา่ คนับอกวา่กินขา้วใหม่เสียก่อน บ่ตอ้งเวา้คนัลูกหลานสิกินกะกินโลด ถา้พ่อแม่

กินแลว้กินได๋โลด คือตาจ ้าคนับ่กินกะเฮด็กบัมเหสักกินบ่ไดเ้ลย กินกะผดิทนัที มนัคาคอ 

 มะล ิ: แลว้พิธีกินขา้วใหม่ น่ีพ่อจ ้าเฮด็ตอนได๋คะ 

 ตาจ า้ : มนักะเฮด็ตามฤดูกาล เดือน 11 กะเฮด็แลว้ละเบอ้นิในเฮือนนิเฮากะเร่ิมเฮด็แลว้ 

คนัเฮาเฮด็ในเฮือนนิ เฮากะมีขา้วเมา้มาน่ึงค่ึงหน่ึง โตบ่น่ึงกะมี เหลา้ไหไก่โต คนัมีขา้วใหม่อีหลี

กะเอาขา้วอีหลี น่ึงต๊ิบแลว้กะเอาข้ึนไป หละกะเอาขา้วเมา้เอาข้ึนไป เวลาเฮาสิเอาขา้วใหม่ใหพ้่อ

แม่กิน เฮากะเอาใบบอนห่อขา้วเมา้ เพิ่นสิเอาใบบอน และกะมีขิงใส่เทิงหวั เทิงใบ เทิงตน้ ของ

มนัพร้อม แลว้มดั บนัน้ีเฮากะเอาไปเหน็บใส่แจมนัน่ีแหละ เบ่ิดปีบ่มีหยงักินดอก 

  มะล ิ: ความเช่ือเก่ียวกบัปู่ตา พ่อเล่าสู่ฟังแน่คะ 

ตาจ า้ : เออ...คือตาก้ี เพิ่นเวา้วา่มนัยงับ่ทนัอนันั้น ในอดีตกาลเนอะ เพิ่นวา่ปู่กบัตาเบ่ิดบุญ 

เพิ่นเสียไปแลว้ บ่ะเฮาสิเอาปู่กบัตาไปไวไ้ส เพิ่นกะเลยเวา้ไปปลูกไวด้อนนั้น ใหเ้พิ่นรักษาบา้น 

รักษาเมือง ใหรั้กษาลูก รักษาหลาน เร่ืองเล่ามนัเป็นอยา่งนั้น เพิ่นกะเลยฮอ้งวา่ดอนปู่ตา ดอนปู่

ตากะเลยมีเบ่ิดคูบา้น แต่ปู่ตาของตานิกวา้งเด ้อาณาเขตเพิ่นเวลาเรียกผปู่ีตา สิเอ้ินตั้งแต่หนองหาร 

ไปรอบจนฮอดปากน ้าก ่า เป็นวงกลมเป็นเขตของปู่ตาเบ่ิด ตอ้งไดเ้อ้ินมากิน กินแลว้อ่ิมหน า

ส าราญ แลว้กะใหเ้มืออยูเ่ขตไผเขตมนั 

           บา้นนอ้ยบา้นนั้น เขากะบ่ได๋เล้ียงกวา้งคือตาเด ้คูเม้ือนิแฮงเตก็ มนักวา้งบะในตูบน้ี  

ตูบอุบลกะมาบะอยูใ่นน้ีอีก ในพทัลุงกะมาบะอยูน่ัน่อีก ลูกหลานเฮาเนอะ 
       

พธีิกรรมเกีย่วกบัซางกามูด 

ตาจ า้ : ซางกามูด ตอ้งอายใุหญ่ น่ีเป็นฮีตไทโส้ อยูใ่นตาในบ่าวเฮา มนัอยูใ่นตาในบ่าว

เบ่ิดฮีตไทโส้เฮา บ่วา่การตาย กินดอง หรือวา่กินหยงั เฮากะตอ้งเอานา้บ่าวเป็นใหญ่ นา้บ่าวบ่มา

เฮด็มนักะบ่แลว้ ฮีตครอง 12 ประการ ตายกะคือกนั เฮากะตอ้งเฮะๆๆ เอาไหกบักะบงั กบัเหลก็



กะบูลมาตีเฮะๆๆ เวลากินกะคือวา่ไผเป็นเจา้ผกีะ ผูน้ั้นกะเป็นคนบอกใหผ้ีกิน สุ่มน้ีกะเฮะๆๆ 

เสกเวลาเพิ่นกิน กินอ่ิมหน าส าราญแลว้กะกินเหลา้ บดัน้ีหละเจา้ผกีะมีหละผูกิ้น นา้บ่าวเป็นผูใ้ส่

น ้าให ้เฮด็ตอนเชา้คนัสิลงม้ือน้ีเนอะ กะเฮด็แลว้กลางคืนเถ่ือหน่ึง ตอนเชา้กะเฮด็อีกเถ่ือหน่ึง 

ตอนสิเอาผไีปลงป่าชา้กะเฮด็อีกเถ่ือหน่ึง เป็น 3 เถ่ือ เฮด็ตอนลงผป่ีาชา้บ่ตอ้งเล้ียงหยงั ฮอ้งซิซ่ือ 

ตอนแลง้กบัตอนเซา้เล้ียงกบัขา้ว ยามม้ือแลง้เขาฮอ้งภาษาไทโส้วา่ “กินจะน าตาง” คนัยามม้ือเซา้

เพิ่นกะเอ้ินวา่ “กินกว้ยบ่ก่าว”  
 

ความเช่ือเกีย่วกบัเร่ืองววั เร่ืองควาย 

ตาจ า้ : แต่ก้ีกะมีหละลูก แต่ยาม 3 ฮากไม ้3 ค  ่า นัน่แหละเพิ่นสิสู่ขวญัขา้ว แลว้กะสิผกูเขา

ววั เขาควายเลย โบราณเพิ่นสิผกูเบ่ิด ววั ควาย แมก้ะทั้งปืน ใหค้  ้าใหคู้ณกบัปืน ตานะผกูคุปี 

เด๋ียวน้ีมนับ่มีควายกะผกูรถไถ (ควายเหลก็) แต่ก้ีผกูควายอีหลี เอาขา้วตม้แหลมๆ ขา้วตม้โบราณ 

ผกูเขาควายหอ้ยต๋องแต๋งไปแลว้บดันิ 
 

บทสัมภาษณ์ของลุงสุละโอน 

อาตี ้: ผมกะเป็นนกัศึกษาของมอราชภฏันะครับ พอดีซุ่มผมไดท้ ากิจกรรมการเรียนใน
วชิาวฒันธรรมแอ่งสกลนคร หละอยากฮูจ้กัวฒันธรรมส่ิงท่ีเรียนรู้ ในดา้นความเช่ือของคนไทโส้
นะครับ เก่ียวกบัป่า ในป่านะครับ เฮาอยูอ่าศยัเฮามีกฎ กติกาจัง่ได๋หละครับ ท่ีเฮาอยูน่  ากบัป่า 
พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบั ความเช่ือนะครับ 

ลงุสุละโอน : ตวัป่ากะตอ้งย  า่เกรงกบัป่า เช่นเป็นโคนใหญ่หรือกกไมใ้หญ่ ฮอ้งหว้ยฮ่อง
น ้า เพราะทุกหม่องนั้นลว้นแต่เป็นเจา้ท่ีนะครับ ท่ีอยูสิ่งสถิตอยูจุ่ดนั้น ฉะนั้นนิคนโส้จะมีความย  า่
เกรงป่า และธรรมชาติหลายในส่วนน้ี เพราะวา่ถา้เฮาบ่ย  า่เกรงแลว้ โดยเฉพาะตามความเช่ือใน
สมยัแต่ก้ีเนาะ สมยัแต่ก้ีนิ วนัศีล 15 ค  ่าซ่ึงเป็นวนัท่ีถือวา่วญิญาณสัตวห์รือมนุษยนิ์สิแฮง ฉะนั้น
ไปไสมาไสนิ ถา้เป็นไปไดนิ้บ่ตอ้งออกจากเฮือน วนัพระโดยเฉพาะวนัพระใหญ่ แต่ถา้
จ าเป็นตอ้งไปเฮากะตอ้ง (1.) หา้มส่งเสียงดงัในจุดนั้น ๆ  (2.) หา้มร่ืนเริงบนัเทิงอะหยงัทุกอยา่ง 
อนัเกิดถึงความประมาท ความบ่ใหค้วามย  าเกรงต่อสถานท่ี เพราะวา่มนัเจอดุ อาทิ เช่น ถืกให้
ปวดแอวโดยท่ีลม้ลงเท่ือเดียวเลย เหมือนกบัโดนหกัแบบน้ี แลว้กะป่วย ป่วยเม่ือรักษาดา้น



วทิยาศาสตร์ ของเฮาเองกะบ่ไดรั้บผลวา่สิเฮด็ใหห้ายได ้สุดทา้ยกน็ ามาซ่ึงการเหยา เสียงตามเอาผี
ท่ีอยูเ่ฮือนเฮานิ มีบรรพบุรุษ ซ่ึงมีหมอเหยา หรือนางเทียมหรือเอ้ินวา่ร่างทรงเอามาเหยาเส่ียงทาย
ลองเบ่ิง สุดทา้ยกะจุดท่ีเฮาไปละเมิดนั้นคือบ่เคารพย  าเกรงนั้นเอง 

อาตี ้: อนัในดา้นความเช่ือของคน แลว้กะพิธีกรรมเก่ียวกบัคนหนิบ่อวา่จะเป็นตั้งแต่เกิด 

ลงุสุละโอน : เกิดแก่เจบ็ตายเบาะ(ครับ) อนัมีหลายเนาะ การแต่งงาน เร่ิมจากการแต่งงาน

น้ีคัน่สิวา่ไปการแต่งงานของพิธีโส้หนิมนัยากพอสมควร  เพราะวา่จะบ่อมีการสู่ขอ มีพิธีกรรม

อนัหน่ึงกคื็อ การลกัพาตวัเจา้สาวไป  กะฮูก้นัหมดแลว้หละ  แต่พิธีกรมมตอ้งลกัพาตวัไป 

อาตี ้: เป็นธรรมเนียมจัง่ช้ีเบาะครับ 

ลงุสุละโอน : เป็นธรรมเนียมแบบน้ี ในส่วนทางลึกน้ียงับ่อไดเ้จาะคกั  ใหไ้ปตามผูห้ลกั

ผูใ้หญ่   เพื่อหยงัคือตอ้งลกัไป   เพราะวา่การสิฮบัเอาคนข้ึนมาอยูใ่นเฮือนนัน่มนับ่อง่าย  มนัตอ้ง

ผา่นพิธีกรรมนัน่อีกหลาย  ฉะนั้นหนิ  สิฮบัมาแต่งงานมาอยูเ่ลยมนับ่อได ้ กะตอ้งใหไ้ปอยูก่นั

ก่อน   ไปจนบางคนจนไดฮ้อดลูกปานหนะ ไปแลว้ผอีาจจะแม่จุม้ผขีองเฮาหนิ  อาจจะคู่ครองอยู่

บ่อจัก๊แลว้จึงมีการแต่งงาน  เขาเอ้ินวา่  พธิีการเจี๊ยะสะลา  คือกินดองฮบัเขย  มนัจะพิธีการฮบัเขย 

ฮบัเท่ือหละหลายคู่กะมี  ในปีนั้นคู่เดียวกะมี  แต่ไทยโส้เถือวา่  ถา้รับเขยมาแลว้ ในปีนั้นตอ้ง

รับมาเลย  ตอ้งบ่อมีข้ึน  ข้ึนๆ ลงๆ บ่อได ้  

ฮับเขย คือ การแต่งงาน  กะมีการเขา้พิธี  จะมีการกิน  กินงวั เวลากินงวัเขากะบ่ไดแ้บบ

เด๋ียวน้ี  บ่ไดฆ่้าได๋  เขาสิผกูไวแ้ลง้กะเอาพวกอาวธุ พวกอะหยงัหละ  พงัฮาด  เสียงดงัๆ หนะมาตี

ราวใส่ ใหง้วัตกใจ  แลว้กะเคาะเอาชีวติมนั  เคาะจนมนัตายเอง   

พงัฮาด มนัสิกลมๆ  เหมือนอนัหยงัของเปาปุ้นจ้ิน  บ่อแมน้ฆอ้ง  อนัท่ีเสียง  แทง้  แทง็  

แทง้   พ่กะฮูจ้กันอกจากไปเบ่ิง  อยูใ่นวดัมีอยู ่ทรงมนัหละคือ ฆอ้ง  แค่มนัสิเสมอเลย  เป็น

วงกลม  คือกะดง้  ไทลาวกะฮูจ้กัหนะ  พงัฮาด 

เพราะวา่เดก็นอ้ยสู่ม้ือน้ีกะบ่อค่อยสนใจ  เวา้วา่ บ่อค่อยล ่าไลน าแบบน้ี  ฉะนั้นกะเลยเฮด็ 



ใหบ่้อค่อยเห็น  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทางคนลาว  คนภูไท เพิน้มีการพฒันาท่ีไว  ลุดหนา้กวา่ไทยโส้  สิเฮด็

หยงัเพื่อสิเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเท่ือยาก  จะเป็นหลกัอยูแ่บนั้น การพฒันาชา้  แต่วา่เร่ือง

วฒันธรรมน้ียงัอยูค่งท่ี  

เขาเวา้วา่  ความเสียหายของวฒันธรรมไทยโส้หัน่  เสียหายบ่อเกิน  30 %   ดอก  แต่ของภู

ไทหนิเสียหายไปหลาย  แต่การพฒันาของเขาหนะ  เวลาเขาท าอิหยงักะท าจริง  สมมุติวา่  เร่ือง

การท่องเท่ียว การพฒันาของเขาเพื่อการประยกุต ์ เพื่อการอนุรักษไ์วห้นิ  เขาสิไวกวา่  ในการสิ

เรียกตวัคน คนกะสิใหค้วามเคารพซ่ึงกนัและกนัหลายกวา่  คนโส้บ่อค่อยอยากยุง้เร่ืองแบบเขา

หละยา้นผดิผกีนัหลาย  มนัตอ้งเคารพผเีคารพคน   โดยเฉพาะผูท่ี้เขาอาวโุส บ่อวา่อาย ุบ่อวา่เร่ือง

อาวโุสของการเจรจากบัพวกวญิญาณได ้ ในการเวา้บ่อแมน้ผูใ้ด๋เวา้กะเวา้ได ้ เพราะเพิน้บ่อมี

โรงเรียนสอน  เพิน้ใหจ่ื้อใหจ้  าไป  ในบางเท่ือกะเฮ็ดใหห้ลายๆ ส่ิงหลายๆ อยา่งหายไปคือกนั

หละส่วนน้ี 

การเคารพกนัหนินอ้กะคือเวา้หัน่แหละ  คือแม่หญิงหนิแฮงมากเลยในการเคารพผูช้ายห

นิ  ถึงเขาสิเป็นนอ้ง  เม่ือตวัเองไปแต่งงานกบัเขาผูเ้ป็นคู่ชีวติหนิ  ตอ้งเอ้ินเขาอา้ย  ใหค้วามเคารพ

เมิดทุกอยา่ง  ผวัเวา้หยงักะจบสมยัก้ี     สมยัน้ีมีแต่เขาสิเตะเพิน้หละ 

เร่ืองของการแต่งงานหนิ การไปสู่ขอ  ในลกัษณะไปลกัเอาลูกสาวเขาหนิตอ้งไปแต่ดึก  

ตั้งแต่พ่อแม่เขายงับ่อต่ืน  อนัท่ีจริงเขากะฮูก้นัหมดละแหละ  เออใหผู้เ้ฒ่าผูฝ่้ายชายไป แต่งคนไป

เอา  ถึงออกมาโดยพ่อแม่ยงับ่อทนัต่ืน  อนัท่ีจริงกะต่ืนแลว้ฮัน่แหละ  เพิน้กะเฮด็นอนไปฮัน่

แหละ  เฮด็บ่อรู้ทั้งๆ ท่ีรู้แลว้  ทางฝ่ายชายกะสิบ่อส่งเสียงหยงั  

ผูช้ายหนิเนาะสมยัตะก้ีหนิ  อะหยงัท่ีส าคญัท่ีสุดของชีวติของผูช้าย  ผูช้ายกะตอ้งเป็นผูท่ี้

แขง็แรงป้องกนัครอบครัวได ้ ฉะนั้นยอ่มมีอาวธุ  ผูช้ายฮัน่  อาวธุกะคือดาบคู่กาย  นัน่คือสุดยอด

แลว้   เอาดาบมอบใหพ้่อเฒ่า  โดยท่ีในการมอบดาบหนิ  บ่อแมน้มอบกบัมือใด๋  ยามเอาลูกสาว

เขาออกมาป๊ับ  ฝ่ายชายตอ้งเอาคนัดาบเกยเอาไวอ้ยูป่ระตูทางออกของ เออ !  พอ่แม่เขา  แต่ส่วน

ปลายเขาจะหนัออกอีกฝ่ังหน่ึง   ซ่ึงบ่อแมน้ฝ่ังท่ีเขาเอ้ินวา่ห่อง  เป็นหอ้งท่ีใหถี้อวา่วญิญาณพ่อแม่

อยูจุ่ดนั้น  ฝ่ายแม่หญิงซ่ึงเป็นเมียย  า่กายเขา้ไปบ่อได ้ ส่วนมากเขาสิบ่อออกมาทางน้ี  ฝ่ายหญิงสิ



เป็นแม่หนิสิออกทางพุ่น  แต่ฝ่ายชายสิออกทางน้ีได ้ ฉะนั้นกะเอามาไวท้างฝ่ังน้ี   เอาไวโ้ดยเอา

คนัดาบเกยไวท้างออกปลายดาบช้ีออกไปนอกซาน 

แลว้ฝ่ายหญิงมีหยงัหละท่ีส าคญัท่ีสุด  ก าไรแขน  ก าไรมือ   คลอ้งเอาไวใ้นคนัดาบนั้น  

แสดงใหเ้ห็นวา่  สองคนน้ีตกลงปลงใจสิอยูเ่ป็นคู่ครองชีวติกนั  บ่อตอ้งตามหรือน าหา  ใหเ้ขา้ใจ

วา่ ไปน ากนัแลว้  ขอแต่อยา่เอาปลายดาบหนิช้ีเขา้ไปเขา้ใน  แต่ตามหลกักะคือ เหมือนกบัเด็ก

นอ้ยบ่อใหค้วามเคารพผูใ้หญ่   เอาศาสตราวธุ ส่ิงของมีคมส่ิงท่ีจะเกิดอนัตรายต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่

หนัเขา้ไปใส่เหมือนกบัท่ีจะท าร้าย  อนัถือวา่บ่อใหค้วามเคารพย  าเกรงต่อเพิ้น  เพิน้กะบ่อฮบั 

อาตี ้:  คือในกรณีแบบท่ีว่า บ่อฮบับ่อรับลูกเขยเด๋คบั 

ลงุสุละโอน : แปลงกะมี  พิธีของการแปลงกนัโดยบ่อตอ้งเอาปรับไหมใส่โทษ  แต่มนักะ

บ่โหละมนัยาก  ฉะนั้นกะตอ้งฮบั  เม่ือฮบัไปแลว้กะ  สมมุติบาดน้ีเนาะ  เขาลกัแลว้ม้ืออ่ืนม้ืนหัน่  

เขาสิไดต้ั้งเถา้แก่มาครอบวา่ลูกหลานของเจา้เอาไปอยูน่  าขอ้ยได๋สิเบ่ิงส้อยข่อย ลูกหลานข่อยนิห

นะบ่ตอ้งห่วงเม่ือมีการครอบแลว้กะสิมีการมนัจัก๊ม้ือได๋แหละจนพร้อมมีการฮบัเขยข้ึนเฮือนแต่ง

ดองแต่เขาบ่เอ้ินวา่ดอง เขาวา่ฮบัเขย ฮบัข้ึนเฮือนบ่ซัน่นิถึงจะอยูน่  ากนัเป็นสิบเป็นซาวปีกะอยา่

จะข้ึนเฮือนบ่ไดเ้ลยตอ้งอยูท่งเคียงไฮเ้คียงนา  

สมมุติเขยอยากข้ึนมาซอ้ยเวยีกในเฮือนกะข้ึนเถิงบ่ได ้มุงหลงัคาบ่ไดค้ะล าอาเพช  อาเพช

ทั้งหลายแหล่ สมมุติผเีอาไว ้ตรงน้ีเนาะกะหา้ม หา้มมาเลยทางน้ี มาไดแ้ต่ฝ่ังทางน้ี  ฉะนั้นนิตอ้ง

มีการรับเขย มนักะมีพิธีกรรมตั้งสองสามเดือนพุ่น ท่ีในหนงัสือเขาเฮด็ไวน้ั้นแหละวา่มีอะหยงั

เอาซ่ีโครงมาเฮด็หว ีเอาคางมาเฮด็กรรไกร มนัอยูใ่นหนงัสือบ่ไดจ่ื้อบ่ไดท่้องไว ้มนัมีหลายแนว

อยูด่อก อยูใ่นนั้น 

 เป็นการสมมุติบ่แมน้เอาอนันั้นหว ีมนัมีหลายฉะนั้นตอ้งเอาเอกสารมาประกอบน า

เพราะเฮากะบ่แมน้วา่อาภพัตอ้งมาเฮด็เร่ืองน้ีเนอะ กะแค่เป็นผูส้นใจและกะอ่านเบ่ิงหละกะทีน้ี

เวลาสัมภาษณ์แนวน้ีมนักะตอ้งใหเ้อกสารไปถ่ายพร้อมวา่เจา้ของกะสิบ่ไดท่้องไวเ้พราะเฮาบ่

แมน้ผูฟ้หลกัผูใ้หญ่ถึงขนาดท่ีวา่ เป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เร่ืองแบบน้ีใหผู้เ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีตายไป

สิบ่ฮบั มนัจึงจะฮอดเขาเดก็นอ้ยถึงจะฮูแ้ต่กะท าบ่ไดฉ้ะนั้นเฮากะยงับ่ถึงเกณฑน์ั้น และการสอน



กะบ่มี ถา้อยากรู้กะคือเฮือนเฮาเอง จอบเบ่ิงเอา มนัเป็นในลกัษณะนั้นเวา้วา่บางเท่ือฮัน่เนอะมนัมี

การฮบัแขกฝ่ายชายกะตูบหน่ึงตามท่ีจ่ือมา และกะญาติฝ่ายหญิงอีกตูบหน่ึง มีจัก๊คนกะอยใูนพาม

ใครพามมนั 

 ฝ่ายหญิงฝ่ายชาย ของเจา้บ่าว เจา้สาวเฮาสิมีการกินอะหยงั เจ๊ียะจะน า เจ๊ียะหยงัเจ๊ยะ

หมากกา้น ขนาดผูเ้ฒ่าเฮาเคยส่อแลว้กะแปลความหมายบ่ได ้ในหนงัสือบ่ไดเ้ตรียม แปลงวา่กิน

เหลา้ อีกโตหน่ึงน่ะกินอาหาร การคอบซ่ึงกนัและกนัมนัสิกินทั้งสองม้ือ ม้ือท่ีสามมนัสิมีการ

ปลุกปล ้าอยูบ่า้ง คือทางเฮานิกะบ่ไดคื้อเนอะ ประเพณีของโส้จริงๆแลว้นิ มนัสิมีนาเพียงท่ีเอาไว้

แต่เดียวน้ีจัก๊หมดคือกนัจัก๊ ทางจุม้นิเอาประเพณีลาวซ่ึงมนัง่ายข้ึน คือแต่แบบธรรมดามนัสิง่าย

กวา่ ถา้แต่งแบบโส้มนัสิหลายขั้นตอน ฆ่างวัฆ่าควายบ่ไดฆ่้าลาวเฮาเนาะจนมนัไหม้นัตายผูเ้ดียว 

ฉะนั้นหละไทโส้อยูท่างน้ีอยา่งปะฮีตของโส้ไปหลาย มนัหลายความโพด้ เพราะวา่บ่ใหแ้ต่งงาน

แล่ว จนมีลูกกะมีบางคนกวา่สิจะฮบัข้ึนเฮือน เพราะก่อนท่ี เพิน้สิฮบัมาเพิน้กะเบ่ิงคู่น าวา่สิอยูน่  า

กนัส ่าได๋ เม่ืออยูก่นัเพิน้กะไวเ้น้ือเช่ือใจกนั เพิน้กะสิฮบั ฮบัข้ึนเป็นลูกบาดนิ สมมุติเฮือนได๋ท่ีบ่มี

ลูกชายเลยมีแต่ลูกสาวกะสิมีพิธีกรรมตดัหวัข้ึนห้ิงเขาเอ้ินแต่บ่แมน้ตดัหวั ตดัหวัข้ึนห้ิง หมายถึง

วา่ ยกตวัตนใหเ้ป็นลูกเจา้ของบา้นนั้นเป็นลูกชายเพื่อวา่ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่นั้น พ่อเฒ่าพ่อตานั้นสิไดใ้ช้

เวยีกได ้ข้ึนไปทัว่ไดห้มด คือเหมือนกบัเป็นเจา้ของบา้นเขาวา่ข้ึนไดห้มดทุกบาดทุกแจ บอกกบัผี

วา่นั้นคือลูกชาย อยา่ติอยา่ทว้งวา่เป็นผูไ้ด๋มาจากไส น้ีลูกข่อย เฮาฮบัมาเป็นลูกนบัแต่น้ีเป็นตน้ไป

อยา่ทว้งเดอ้ วา่เป็นผูอ่ื้นข้ึนมาบ่บอกบ่อกล่าว มาเหยยีบหวัลูบหางอิหยงักะวา่ไป ในส่วนน้ีแหละ

ใหเ้ป็นลูกชายเสียเอง แต่ท่ีน้ีมนักะตละปัดจากลูกสาวของตวัเองตอ้งกลายเป็นผูอ่ื้นได๋บาดนิลูก

สาวตวัเองนั้นแหละจะข้ึนท่ีเป็นหอ้งท่ีมีแจมีวญิญาณบรรพบุรุษจะข้ึนบ่ได ้

 ถา้เฮือนหลงันั้นมีลูกชายฮะนั้นอยูน้ี่กะคือแค่อยูอ่าศยัเป็นแบบเขยจะข้ึนบ่ได ้ลูกสาวข้ึน

ได ้มนัเป็นลกัษณะนั้นแต่เขยข้ึนบ่ไดแ้น่นอนแต่เขยมาอยูก่ะเขานิเขาจะมีการ “เฮะ” หรือสางผ ี

เขาบ่เฮด็เฉพาะผูท่ี้เป็นลูกของเขา ถา้เขยท่ีตดัหวัข้ึนห้ิง มาเป็นลูกชายกะบ่ได ้“เฮะ” เฮะ คือการ

สางผเีม่ือนั้นแหละคือการฮบั รับเขา้มาเป็นเขยจึงสิข้ึนเฮือนไดอ้ยูน่  ากนัได ้แต่หา้มข้ึนทางท่ีหวง

หา้มนั้น นั้นคือการฮบัเขย สามารถข้ึนเฮือนไดแ้ต่ตอ้งเคารพย  าเกรง 



 

บทสัมภาษณ์ พ่อเลก็ ธรรมนูญชุมชน 

พ่อเลก็ :  การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก เพราะเฮาดึงไวม้นักะบ่อยู ่หา้มมนัไวม้นักะบ่

ฟัง มนักะตอ้งไป แต่เฮากะหนีจากโลกใบน้ีกะบ่ได ้เฮาตอ้งอยูก่บัมนั แต่เฮาตอ้งถามตวัเองวา่ เขา

เปล่ียนแปลงไปไดไ้ม่เยอะ เฮาจะอยูต่รงไหนถึงมีความสุข ตอ้งถามตวัเอง เฮาหนีจากโลกน้ี ใบน้ี

บ่ได ้ถึงมนัจะเปล่ียนไปเท่าใดกต็อ้งอยูก่บัมนั แต่อยูก่บัมนัไดอ้ยา่งมีความสุข จะอยูต่รงใดละ 

อนันั้นมนัเป็นเร่ืองใหญ่นะ คือเฮาไปไสบ่ไดละ แลว้จากโลกน้ี เฮาหนีจากมนับ่ไดแ้ลว้คัน่บ่ตาย 

ตอ้งอยูก่บัมนัแต่ตอ้งเฮด็จงัได จงัสิอยูไ่ด ้และตอ้งมีความสุขน า อนันั้นส าคญักวา่ 3 เร่ืองเด ้เขา้ใจ

ใน 3 เร่ืองเป็นเร่ืองส าคญัมากนะ ตอ้งเฮียนฮู ้ตอ้งเขา้ใจ ฮูจ้กัแลว้มนัยงับ่พอ มนัตอ้งฮูจ้ริง ฮูจ้ริง

แลว้ยงับ่แลว้ มนัตอ้งฮูจ้ริง ฮูจ้ริงแลว้ยงับ่แลว้ มนัตอ้งฮูแ้จง้ แลว้สิเกิดปัญญา ปัญญาเท่านั้น

จะตอ้งแกปั้ญหาไดทุ้กเร่ืองในโลก ปัญญา คือ ความรอบรู้ในความสังฆาน ฮูลึ้ก ต้ืน หนา บาง 

กวา้ง ไกล นัน่คือปัญญา เพิ่นสิเขียนเป็นพุทธสุภาษิตไวว้า่ “นทัทิ ปัญญา สมาอาถา” แสงสวา่ง

เสมอดว้ยปัญญาไม่มี ดวงอาทิตยเ์ป็นแสงสวา่งเฉพาะยามกลางวนั ดวงจนัทร์เป็นแสงสวา่ง

เฉพาะยามกลางคืน แต่ปัญญานั้น จะเป็นแสงสวา่งทั้งกลางวนัและกลางคืน มีก าแพงกั้นกลาง

เห็นเบ่ิดคือเก่า เพราะมีปัญญา พ่อบ่ไดไ้ปไสเลย เร่ืองปัญญา แต่เฮด็จงัไดเฮาจงัสิเฮียนฮูด้ว้ย

ปริญญาและกะเอาปัญญามาพร้อม บ่แมน้ไดป้ริญญาอยา่งเดียว ไดท้ั้งปริญญาไดท้ั้งปัญญาครบ

บริบูรณ์ แลว้เฮากะมีความสุขไดแ้ลว้ มนัเป็นเร่ืองใหญ่นะ พ่อบ่ไดใชป้ริญญาแต่ตอ้งมีปัญญา

ก ากบัดูแลตลอด มีสติ ควบคุม 

             เร่ืองธรรมนูญความจริงแลว้มนัเป็นอะนั้นลูก สมยัแต่ก่อนมนับ่มีกฎหมาย มีแต่ผูเ้ฒ่าผู ้

แก่ มีเฒ่ามีแก่  มีนาย มีลุง มีตา มีป้า มีลุง เพิ่นกะตอ้งมาดูแลกนัแบบธรรมชาติบา้นเมืองเฮา เพิ่น

กะเลยตั้งเป็นฮีต 12 คลอง 14 ฮีตยี ่คลองเจียง ฮีตบา้นคลองเมือง ฮีตนั้นคือ จารีตประเพณีอนัดี

งามท่ีควรประพฤติปฏิบติัการอยูร่่วมกนัของคนในสังคม แมน้บอ้ มนัตอ้งมีฮีตมีคลอง อนันั้นเมีย

ผูน้ั้น อนันั้นเมียคนเดย้ อนัน้ีลูกเขาท่ีบ่ไดรั้บอนุญาต เฮากะบอก ไปรบกวน มนัคือไปตามคลอง

ตามสถานีบ่ คั้นมนัไปตามฮีตตามคลอง มนักะบ่ผดิ 



          กฎหมาย แมน้บ่ มนักะบ่ผดิศีลธรรมแมน้บ่ แลว้มนักะเลยบ่เป็นโทษแมน้บ่ กลายเป็นแห่ง

ความทุกขล์ะเดนิ้ การอยูร่่วมกนัมนักะเกิดความทุกขแ์มน้บ่ แหละส่ิงส าคญั คือ ตอ้งเคารพกนั 

ทุกคนมีความส าคญั ทุกคนมีค่า มนับ่แมน้วา่ดีท่ีสุด คือเรามนัไม่ใช่ทุกคนดีเท่ากนัเบ่ิด เขาเรียกวา่ 

เกรียรติและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ของความเป็นคน เท่ากนัทั้งหมด เพียงแต่วา่ ผดิแต่วา่

หนา้ท่ีการงานคนละอนั แต่บางทีกเ็ป็นคนล่อแล ้คนข้ีฮา้ยใหญ่ด าอว้นคือพ่อ 

            คือพ่อใหท้ าความเขา้ใจกบัทุกคน ใหเ้ห็นความส าคญัของกนัและกนั บ่แมน้วา่ดีท่ีสุด คือ 

เราฉลาดมากมนัไม่ใช่ ทุกคนกฉ็ลาดแต่ฉลาดคนละเร่ืองกนั ยอมรับกนัไหมละ วา่เจา้มีดีอนัหน่ึง 

ข่อยมีดีอนัสอง แลว้เอาดีของเจา้ ดีของข่อยมารวมกนั มารวมขนักนั บ่แมน้เอาเงินมาลงขนักนั 

แต่เอาความดีความงาม เอาความฮู ้ความฉลาด ของแต่ละคนมารวมกนั มาลงขนักนัแลว้มา

แลกเปล่ียนกนั มนัสิท าใหเ้ฮาฮูม้ากข้ึน ความฮูม้นัอยูน่  าคน สติปัญญามนัอยูน่  าคน บ่แมน้อยูน่  า

เทวดา แต่เฮาสิเฮียนฮูก้นัจงัได ถึงสิได ้สติปัญญามากข้ึน อนันั้นส าคญักวา่ พอ่น่ีบ่แมน้วา่ใชค้น 

พ่อไดค้วามฮูแ้ละสติปัญญาไดจ้ากคน เดก็นอ้ยกะมี แต่เฮาสิหาวธีิเกบ็เอาส่ิงเหล่านั้นไดจ้งัได ถึง

สิเกิดประโยชน ์

อ.หมู : อยูก่สุุมาลยสิ์มีความเช่ือเร่ืองผเีฮือน ผนีา ผแีจ อนัน้ีมนัมีความส าคญักบับา้นเฮา

จงัได๋ ในชุมชน เร่ืองการปกครอง การอยูร่่วมกนั กฎ กติกา ? 

พ่อเลก็ : เฮือนเฮามนัมีผเีฮือน แมน้บ่ มีผแีจ มีผพี่อผแีม่ ถา้เฮาเป็นลูก เป็นหลาน น่ี...

ถา้เฮาเป็นลูกเขย ลูกใภแ้บบน้ี คนัเฮาอยูเ่ฮือนปู่ เฮือนยา่ คนัไปในพื้นท่ีบ่เหมาะสมกบัเฮา เพิ่นวา่

หอ้งวา่เบ้ิง มนักะผดิผแีจ ผดิผเีฮือนแมน้บ่ มนัคือระเบียบ มนัคือกฎหมาย คัน่สิวา่เป็นภาษา

สมยัใหม่นะ คือกฎหมาย บ่อนันั้นมนัคือขอ้หา้ม บ่ใหไ้ปเดอ้มนัสิผดิหูผดิตาเพิ่น ความจริงเพิ่นบ่

วา่ตรงดอก เพิ่นเลยวา่ผดิผ ีความจริงกะผดิตาพ่อแม่นะแหละ มนับ่ถืกตา เพราะวา่ เพิ่นคิดวา่เป็น

ลูกหลานท่ีบ่มีกิริยามารยาทท่ีดีงาม มนัคือ กฎหมายคนัสิเวา้แบบสมยัใหม่ คนัสมยัเก่าเพิ่นบ่เวา้

กฎหมายเด ้เพิ่นเวา้ฮีต คลอง 

คนัวา่เพิ่นไปไฮ่ไปนาเพิ่นกะมีผตีาแฮก ผตีาแฮกเป็นผขีองนางยกัษคิ์นี (เป็นเร่ืองเล่าแต่

ก่อนดึกด าบรรพ)์ นางยกัษคิ์นีแต่ก่อนเพิ่นเป็นคนมีเมีย 2 คน เพิ่นเอาเมียเป็นคน เพิ่นฮูอ้ยูล่ะ แลว้



บดัน้ี นางยกัษคิ์นีกะมกัคนน่ีอีกน ากนั กะเลยกลบัเพศมาเป็นคน กะเลยมาอยูก่บัผวัเดียวกนั ผวั

คนเดียวกนั กะเลยผดิกนั นางยกัษก์บัคนกเ็ลยผดิกนั แลว้กะเลยฆ่ากนั เมียนอ้ยฆ่าเมียหลวงตาย 

เมียหลวงตายไปเป็นไก่ แลว้บดัน้ีผูห้น่ึงกะกลายเป็นแมว แมวกะไปกินไก่ อนัน้ีคืออาฆาต

พยาบาทจองเวรซ่ึงกนัและกนัเนอะ แลว้บดัน้ีไก่กะตายไปเป็นเสือ แมวกะตายไปเป็นววั บดัน้ีกะ

เสือกะมากินววั เมียนอ้ยเมียหลวงอาฆาตพยาบาทกนับ่เซาสักเท่ือ พากนัตายหลากชาติหลายกบั

มาม้ือหน่ึงเจอพระพุทธเจา้ก าลงัแสดงพระเทศนาทางศาสนา กะเลยเขา้ไปฟังธรรม พระพุทธเจา้

กะเลยแสดงธรรมใหฟั้ง กะเลยบ่ใหอ้าฆาตพยาบาท จองเวรซ่ึงกนัและกนั ใหฮ้กักนัแพงกนั ใช้

วฒันธรรมอนัดีอนังาม ฮกัแพงแบ่งปันกนั กะเลยถืกกนักะเลยบ่ฆ่ากนั กะเลยพากนัเฮด็นา เฮด็ป่า 

เฮด็สวน แต่วา่นางยกัษคิ์นีเป็นคยจกัวา่ป่าท่ีดินหมอ้งได๋ เหมาะสมในการเฮด็นา มนัฮูจ้กัดินงาม

กะเลยพาลูกพาผวั พาเมียท่ีเป็นคน ไปเฮด็นา มนักะเลยกลายเป็นไดข้า้วกินพออยูพ่อกิน กะเลย

เป็นบุญคุณอนัหน่ึง ซ่ึงนางยกัษคิ์นีฮูจ้กัท่ีดินท านาท่ีดี กะเลยเวลาเพิ่นตาย กะไดส้ร้าง คือเฮาได้

สร้างปู่ตาไว ้ยามบุญขา้วสาก ขา้วประดบัดิน หรือสิลงไฮ่ลงนา สิข้ึนจากนาหรือเก่ียวขา้วแลว้

ตอ้งแบ่งขา้วใหผ้ตีาแฮก (นางยกัษคิ์นี)  

อะนั้นคือแสดงถึงผูมี้บุญคุณต่อกนัและกนั แมน้บอ้ แหละความจริง แลว้คนัเวา้กบัคน

สมยัใหม่ มนักะสิเป็นความเช่ืองมงาย ถา้งมงายอีหลี แลว้มนัสิผดิไผละ ถา้งมงายบ่ดีกะทิมโลดเด้

ถา้มนับ่ดี เขาเรียกวา่ “ตอ้งมีสติในการเฮด็ อนัใดควร บ่ควร” ไปป่าไปดงเพิ่นกะยงัหา้มแมน้บ่ 

  อ.หมู : ผเีฮือน ผแีจ เพิ่นกะตอ้งการสั่งสอนใหลู้กหลาน ฮูว้า่บ่องใด๋ควรบ่ควร เร่ือง

กาลเทศะ เป็นเร่ืองการใหค้นเฮาฮกัแพงแบ่งปันกนั 

  พ่อเลก็ : อือ วถีิคือ วฒันธรรม 

วฒันธรรม คือ ความฮกัแพงแบ่งปันกนั นัน่คือ วถีิชีวติของคนท่ีอยูร่่วมกนัในสังคม แต่

เขาบ่เวา้วา่เป็นกฎหมาย แต่ถา้สิแปลใหม้นัม่วนๆ งาม ๆ เขาเรียกวา่ “ธรรมนูญชีวติ” หรือ 

“ธรรมนูญชุมชน” ถา้สิแปลเป็นวชิาการ แต่ก่อนมนับ่เป็นวชิาการ แต่ก่อนกะวา่ ผนีั้นผน่ีี เขา้ไป

ป่าไปดง กะมีตน้โพธ์ิ ตน้ไทร์ ไมย้าง ไมแ้คนฮว้ย...!! ไมใ้หญ่มนัผเีด ้เสาบ่ดี มนัมีชูเด ้ใหเ้คารพ

เกรงขาม เพิ่นบ่ใหต้ดัตน้โพธ์ ไมไ้ทร์ ไมใ้หญ่ เพราะวา่มนัเป็นปู่ ยา่ ไมพ้่อ ไมย้า่  ตน้โพธ์ิ ตน้



ไทร์อยูเ่บอะไดยามมนัออกดอกผลิผล นกป่าไดมากินแซว ๆ เฮากะสิไดหลากหลายธญัพืชอาหาร 

เพราะนกอยูป่่าอ่ืน ๆ แลว้มนักะกินหมากไมจ้ากป่าอ่ืนๆ ท่ีบ่มีในป่าอนัน้ี แลว้เวลามนัมากิน

หมากป่าเฮา มนักะน ามาข้ีในป่าน้ี แลว้กะสิมีตน้ไมห้ลากหลายข้ึน มนักะเลยเกิดความ

หลากหลายทางชีวภาพนัน่แหละ 
 

คาล า คอื ข้อห้ามอนัใดควรบ่ควร 

อ.หมู : ความเช่ือหลายอยา่ง เช่น แม่มานอยา่นัง่ตน้หวับนัได ซ่ึงมนักะเป็นวิทยาศาสตร์ 

พ่อเลก็ : มนัเป็นวทิยาศาสตร์ทั้งเบ่ิด แต่มนัเป็นกสุุกลอุบาย ท่ีบ่เวา้ตรง คือ เฮามนัสิ

ออกลูกยากเดอ้สู นัง่ตนัคนัได สูมานลูกมีทอ้ง ความจริงนะยา่นตก มนัสิตายง่ายแหละมีทอ้ง  มนั

บ่คือเฮาเดท่ี้บ่มีหยงั แต่เพิ่นบ่เวา้ตรง เพิ่นเวา้ใหค้นเกรงใหค้นผา่น 

          เห็นเบอะกฎหมาย หา้มบ่ใหต้ดัตน้ไม ้แฮงตดั แฮงเบ่ิด เอา้แต่สมยัแต่ก้ีบ่ไดเ้วา้เร่ืองน้ี เวา้

แต่เร่ืองผ ีเร่ืองคาล า กะใครอยูเ่ด ้ป่าปู่ตาบา้นบวัเป็น 100 ปี มนัยงัอยู ่บ่จกัมนัยงัอยูเ่พราะมีการคา

ล า มีผ ีคนับ่เวา้เร่ืองผ ีมนัสิเหลือหรือ มนับ่เหลือแลว้ แฮงเอาตน้ไมใ้หญ่หลายหนา้ เมตร 1 ราคา

แพง อยา่เวา้เดเ้ร่ืองกฎหมาย กฎหมายอยูใ่นกระดาษ มนับ่ไดอ้ยูใ่นใจคน มนักะเลยบ่เคารพเกรง

ขามนะ มนักะเลยเฮด็ใหท้ าไดทุ้กอยา่ง 

อ.หมู : แต่ก่อนเนอะทีผวัเมียผดิใจกนั กะใหพ้่อล่าม แม่ล่ามมาคุย 

พ่อเลก็ : เออ้...พ่อล่ามส าคญัมาก พ่อล่ามถือวา่เป็นพ่อคนท่ี 2 เด ้ตอ้งเป็นคนจบัหวัขาย

บายหวับวช เป็นคนตอ้งดูแลรับผดิชอบคนนั้น ส าคญันะพ่อล่าม แม่ล่าม ยามเพิ่นเจบ็ไข ้ลูกกะสิ

ไปเบ่ิงเพิ่นจับ๊ดี ยามเพิ่นเฮด็เวยีก เฮด็งาน ยากล าบาก เขากะไปซ่อย ถืกกนัอีหลีเดอ้ 

อ.หมู : แบบน้ีพ่อล่าม แม่ล่าม มีขอ้ดีดีในการแกไ้ข ขอ้ขดัแยง้กนัแบบใด ? 

พ่อเลก็ : เฮาตอ้งอาศยัคนอ่ืนมาอบรมณ์สั่งสอนลูกเราดว้ยเด ้โดยใหพ้่อล่าม แม่ล่าม มา

อบรมณ์ลูกเรา พ่อเวา้จริง ๆ เดอ้ พ่อหา้มลูกบ่ใหไ้ปเรียนหนงัสอนะ ลูกฮา้ยพ่อเด ้ลูกฮา้ยพ่อซกั

พ่อหูดบัตบัไหมพู้น้ได๋ อีหลีได๋ลูกบ่แมน้เวา้เล่น พ่อนิเป็นศตัรูกนักบัลูก ลูกกเ็ป็นศตัรูกนักบัพ่อ

เด ้เร่ืองแบบน้ี แต่ต่อมาพ่อกป็ล่อยใหไ้ปอบรม เออ...กบัหน่วยงานขา้งนอก ม่องฮัน่ม่องน่ีแน๋  



ส าคญันะคนลาวเขา้มา มาเมืองไทยเดายงัเวา้กบัคนไทย คนไทยนิยากน ากระดาษยากน า

เจ้ียไทบา้นเฮากะเวา้เจ้ียแต่ก่อนเนอะ เด๋ียวน้ีเวา้กระดาษ เขามนัจอมวางแผนใหเ้ห็นดิน กเ็ลยตั้ง

โรงเรียนใหลู้กสู่ม้ือนิ คนละ 4 ไร่ 5 ไร่ อนัน้ีคือกระดานดิน บ่แมน้กระดานด าได๋ลูก ปากกาเฮา

กะคือเสียมกะจอบ น ้าฝนน ้าบ่อเจอะเอาอนัน้ีคือน ้าหมึก ตวัพยญัชนะ ตวัอกัษรกะคือพืชพรรณ

ธญัญาหารท่ีมาจากภูพาน อยากกินอิหยงัอยากใชอิ้หยงั เอามาเขียนใส่กระดาน ชาติน้ีกะบ่จน คือ

นกนิ นกคึดจัง๋ได๋เด ้อยากกินหยงัมนักะกินแลว้มนัมาข้ีใส่หม่องนิ ข้ีใส่ดินแลว้มนักะเกิดข้ึนมา

เป็นตน้ไมใ้หญ่ ออกเห็ดออกผล คนกะไดกิ้นน ามนัอีกต่างหาก เห็นหมากเมา้เห็นวา่มนัหวานคน

เห็นกะกินน าน่าน แลว้เฮด็แนวได๋เฮาจัง๋คึดแนวนั้นได ้คือเขาคือสัตวต่์าง ๆ เฮาเป็นคนบ่จกัคึดคือ

สัตว ์เฮากะจนกวา่สัตวแ์หละสะ เพราะเฮาบ่ไดคึ้ดแบบสัตวเ์ฮาคึดเร่ืองชีวติบ่ไดคึ้ด  เร่ืองอ่ืน

เป้าหมายของเขาบ่ไดอ้ยูท่ี่ความรวย แต่เป้าหมายชีวติการอยูใ่นโลกในน้ีคือความสุขส าคญักวา่ มี

รถหลายคนักะยากเดอ้ ตอ้งเติมรถคนันั้น เติมรถคนัน้ี เสียภาษีหลายอยา่ง บาดมนัสึกหรอกะตอ้ง

ซ่อมหลายคนัแฮงหวะ่หมดหลายพ่อเลยมีจกัรยานคนัเดียว คัน่ถามวา่บ่ไดไ้ปไสบอ้ มีจกัรยานเจา้

บ่ไดไ้ปไสบอ้ ฮว้ยเมีย เฮาอยูน้ี่เนอะ  ลูกขอ้ยอยูใ่นเฮือนกะอยูนิ่ เจา้กะอยากใหข่้อยไปกะเอารถ

มาฮบัเอา เจา้เอาเคร่ืองบินซ้ือตัว๋เคร่ืองบินมาใหข่้อยกะไป มนับ่ไดเ้ป็นเร่ืองยากเลย พอมนัถึงท่ี

จอดเฮากะลง จอดลงบาดนิสิเอาเฮาไปไสเฮากะไป มนับ่เก่ียวกบัเฮานิ มนักะไปออดหลอดแหละ 

ค าวา่  “ กฎหมาย ’’  เคา้เขียนมาใหม่นิมนัเป็นคนท่ีบ่เห็นเฮาจัก๊เท่ือ มนักะเลยผดิบา้งถูก

บา้งเหมาะบา้งบ่เหมาะบา้งสมยัแต่ก่อนฮูเ้บาะ ทางเจ่ามานิจากกดุแฮดไปบา้นบวั จากบา้นบวัไป

กดุไหไปบา้นคอ้นอ้ยตะก้ีบ่มีทางได ้แลว้บาดนิสิไดท้างมาหากนันิตอ้งเฮด็บุญกฐินไดห้มู่เดอ้เฮด็

บุญกฐินจากบา้นบวัไปบา้นกดุแฮดจงัได๋ทางกะเลยไดท้างจากบา้นบวัไปกดุแฮดเพราะมนัมีเงิน

คนัจะเฮด็บุญกฐินไปทอดบา้นกดุแฮดนิ มนัตอ้งบา้นกดุแฮดไปเฮด็บุญจงัได๋และบา้นบวักะตอ้ง

เฮด็ทางมาค่ึง พบกนัค่ึงทางกะเลยไดท้างมาหากนั ไดบุ้ญกฐิน ไดเ้ส้ียว ไดห้มู่ ไดบุ้ญ ไปเยีย่มไป

ยา่มกนั 

 คนสมยัก่อนเขม้แขง็ได๋ แต่นกัการเมืองบอกวา่คนไทยบ่พฒันา โคตรชัว่  เขาพฒันามาแต่

พ่อแต่แม่แลว้แต่พอเฮา เขาพึ่งเขาเอง บา้นใกลก้นั 



 ค าวา่กฎหมายผูเ้ขียนมนับ่จกับา้นเฮา ดินลูกรัง ยางมะตอย มาใส่เขาวา่ทางรถบ่แมน้ทาง

ควาย แต่บาดรถมาชนควาย ความผดิ รถพดัถืก กฎหมายมนัยติุธรรมบอ้ ทางท่ีจริงกะเฮด็ทางรถ

เลยแหม่ มนัจงัถืก พ่อกะเลยมีฉายาวา่ “คนคดินอกกรอบ” หวัชั้นหน่ึงแห่งกดุบากจกัสิถืก 

 คนในปัจจุบนัสวมหนา้กากเขา้หากนั แลว้ม้ือได๋เฮาสิถอดน่ากาก มาเวา้กนัมว้น ๆ เพราะ

บ่เอาความจริงมาเวา้ก่อน จงัสิฮูว้า่ไผด า มีแป้ว แต่เดียวน้ีมนัปกปิดเอาเบ่ิดแล่ว บา้นเฮาเมืองเฮา

เป็นเมืองพุทธศาสนา  เป็นหยงัเฮาคือบ่ปฏิบติัธรรมสังคมกมี็ความสุข (ธรรม  บาลี  สุขขงั  เนติ)  

ผูป้ฏิบติัธรรมยอ่มเป็นสุข ธรรมคือ  ค  าสอนของพระพุทธเจา้ แต่คนอินเดีย เขาอธิบายมาแบบ

หน่ึงวา่ธรรม คือ หนา้ท่ี แต่ทุกคนตอ้งท าหนา้ท่ีใหเ้ป็นธรรมแก่สังคม เจา้เป็นครูกท็  าหนา้ท่ีเป็น

ครู เป็นต ารวจกท็ าหนา้ท่ีเป็นต ารวจ, เจา้เป็นคนกวาดถนน, เจา้เป็นคนเล้ียวววั เล้ียงควาย เล้ียง

เป็ด เล้ียงไก่ ใหเ้ป็นธรรมต่อสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งมวล แลว้สังคมกเ็กิดความสงบสุข แค่น้ีบ่ได้

เป็นเร่ืองยายกเลย มีอยูแ่ลว้ธรรมะ ศาสนา แต่คนบ่มกัปฏิบติั เขียนไวแ้ค่ในหนงัสือ มนักะเลยเฮด็

ใหบ่้ไดป้ระโยชนจ์ากศาสนาอยา่งแทจ้ริง ความเป็นธรรมมนัเกิดจากคนท่ีประพฤติธรรมเท่านั้น 

ประพฤติธรรมกะคือความคิดดีคิดชอบ ปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ บ่เบียนเบียนตนเอง บ่เบียดเบียนคน

อ่ืนบ่เบียดเบียนสังคม บ่เบียดเบียนธรรมชาติจนเกิดความจ าเป็นของชีวติ นัน่คือการปฏิบติั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 4 

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

1.  สรุปผลการศึกษา 

เม่ือมนุษยม์าอยูร่วมกนัในสังคม ยอ่มจะตอ้งมีกรอบความคุมความประพฤติ  ใหม้นุษยอ์ยู่

รวมกนัอยา่งสงบสุข  ซ่ึงส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน  ท่ีเรียกวา่  ธรรมนูญชุมชน  ซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุด

ในการปกครองประเทศ  ท่ีมนุษยทุ์กคนจะตอ้งปฏิบติัตาม และละเวน้ไม่ปฏิบติัเม่ือมีกฎหมาย

หา้มไว ้ และทวา่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  น้ีเองท่ีเป็นฉนวนก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กนัในสังคม 

ธรรมนูญชุมชน  โดยพ่อเลก็   กดุวงคแ์กว้ เล่าใหฟั้งวา่  ธรรมนูญชุมชน  คือ ผ ีซ่ึงถือวา่

เป็นกุศโลบาย ท่ีเป็นภูมิปัญญาของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชน  ผ ีเป็นส่ิงท่ีไร้ตวัตน  ท าใหม้นุษยเ์กิด

ความเกรงกลวั จึงส่งผลใหไ้ม่กลา้ท่ีจะฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของชุมชน เพราะวา่มี

บทลงโทษ  คือ ผจีะหกัคอ โดยจะท าใหเ้สียชีวติิ  เจบ็ป่วย ท าใหผ้มีีความศกัด์ิสิทธ์ิในการนบัถือ

และปฏิบติัตาม 

ผ ีหรือ ไทโส้ เรียกวา่ พระคุณ โดยไทโส้ถือวา่เป็นส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีตอ้งถือปฏิบติัอยา่ง

เคร่งครัด อาทิ ความเช่ือเร่ือง ผแีจ  ซ่ึงเป็นความเช่ือวา่ดว้ยความเคารพต่อบรรพบุรุษ โดยนบัถือ

วา่ผบีรรพบุรุษจะช่วยปกปักษรั์กษา  แทท่ี้จริงแลว้กเ็พื่อใหเ้ราเคารพผูท่ี้พระคุณไม่ใหห้ลงลืม

บุญคุณของบรรพบุรุษ  ท าใหเ้ดือนสามทุกปี  ไทโส้จะมีประเพณีกินขา้วใหม่ (อะเอียงดง) โดย

พิธีน้ีมีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อบรรพบุรุษ จากการน าผลผลิตจากการ

ท านา ท่ีไดข้า้วใหม่มาบวงสรวง หรือใหบ้รรพบุรุษกินก่อน ลูกหลาน ท าใหไ้ทโส้อยูด่ว้ยกนั

อยา่งสงบสุข 

ธรรมนูญชุมชนของชาวไทโส้  ถือวา่มีบทบาทส าคญัในการจดัระเบียบสังคม ใหมี้ความ

ประพฤติท่ีเหมาะสม และหา้มปฏิบติัในส่ิงท่ีคะล า  ท่ีหมายถึง เป็นขอ้หา้มท่ีหา้มท า ไทโส้ถือวา่

เป็นชนเผา่ท่ีอยูด่ว้ยกนัอยา่งสงบสุข อยูแ่บบพี่แบบนอ้ง เอ้ือเฟ่ือเผือ่แผ ่ ท าใหไ้ทโส้ไม่ค่อยมี

ความขดัแยง้เกิดข้ึน เพราะถือวา่ทุกคนเป้นครอบครัวเดียวกนั  



 

2.  ข้อเสนอแนะ 

     1. การศึกษาโดยการลงพื้นท่ีนั้น   การประชุมและแบ่งหนา้ท่ี ถือวา่เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้

งานด าเนินไปโดยมีคุณภาพ 

     2. หากวา่มีนกัศึกษากลุ่มใดท่ีสนใจในเร่ือง ผ ีหรือ ธรรมนูญชุมชน   พื้นท่ีศึกษาและน่าเรียนรู้ 

กคื็อ อ าเภอกสุุมาลย ์  เพราะวา่เป็นพื้นท่ีท่ียงัคงไวใ้นความเช่ืออยา่งเคร่งครัด และงดงาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

มุ่งหนา้สู่การหาแหล่งขอ้มูลท่ีเราตอ้งการจะศึกษาจากชาวบา้น 

 

สอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้กบัชาวบา้นท่ีผา่นไปมาแถวนั้น 



 

 

สอบถามแหล่งขอ้มูลเพิ่มเติมกบัลุงก านนั 

 

 

 

 

 
 

 

 

“ตาจ า้” แห่งกสุุมาลย ์



 

 

พวกเราถ่ายรูปร่วมกนักบัตาจ ้าและชาวบา้นท่ีมาร่วมฟังดว้ยกนั 

 

ขอบคุณตาจ ้าท่ีไดใ้หค้วามรู้กบัพวกเราในเร่ืองความเช่ือของคนไทโส้ 



 

 

ลุงสุละโอนก าลงัใหค้วามรู้เก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองของการเกิดของคนไทโส ้

 

 

 

 

 

 

 
 

ลุงสุละโอนก าลงัใหค้วามรู้ในเร่ืองการแต่งงานของคนไทโส้ 



 

 

เพื่อน ๆ ท่ีก าลงัสนทนากนัเร่ืองท่ีลุงสุละโอนพดูใหฟั้งอยู ่

 

 

 

 

 

 

 
 

พวกเราร่วมถ่ายรูปกบัลุงสุละโอน 



 

 

ขนาดเดก็ ๆ กย็งัใหค้วามสนใจฟังเลย 

 

เพื่อน ๆ ตั้งใจกนัมาก ๆ เพื่องานน้ีโดยเฉพาะเลย 



 

 

วเิคราะห์ขอ้มูลธรรมนูญชุมชนโดย “พ่อเลก็  กดุวงคแ์กว้ 

 

พ่อเลก็ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัธรรมนูญชุมชนเก่ียวกบัเร่ือง ผ ี



 

 

พ่อเลก็เร่ิมอธิบายต่อไป ถึงเร่ืองธรรมนูญชุมชน 

 

ร่วมถ่ายรูปกบัปราชญช์าวบา้น “พ่อเลก็ กดุวงคแ์กว้” 
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