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บทคัดยอ 
 

บทความเรื่องน้ีมุงศึกษาความเชื่อเรื่องผีของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซ่ึงผูวิจัย

เก็บขอมูลจากการสัมภาษณและการรวบรวมรวมเอกสารเพื่อศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนกับ

ผีที่พวกเขานับถือ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาชาวลาวครั่งมีความเชื่อในเรื่องผีมายาวนานนับตั้งแตอาศัยอยู ที่ประเทศลาว 

ความเชื่อเรื่องผีจึงกลายเปนจารีตความเชื่อทองถิ่นที่ฝงรากแนนมาหลายชั่วคน  แตอยางไรก็ดี เม่ือพุทธศาสนาเขามายัง

สุวรรณภูมิชาวลาวครั่งก็นับถือพุทธศาสนาโดยผสมผสานเขากับความเชื่อเรื่องผีจนกลายเปนเอกภาพแหงความหลากหลายทาง

ความเชื่อในหมูชนชาวลาวครั่ง ทั้งน้ีผีที่สําคัญของชาวลาวครั่งในหวยดวนน้ันมีดวยกันสองประเภทคือผีบรรพบุรุษและผีเทวดาซ่ึงมี

การปฏิบัติบูชาที่ตางกันออกไป นอกจากน้ียังมีศาลพอเฒาเพียซ่ึงเปนศาลเจาศักดิ์สิทธ์ิที่หมูชนชาวลาวครั่งใหความเคารพเปน

อยางมาก และยังเปนศูนยรวมของการประกอบศาสนกิจของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนจนกลายเปนอัตลักษณเฉพาะกลุม

ของชาติพันธุกลุมน้ีในอําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

 

คําสําคัญ: ลาวครั่ง  ผีบรรพบุรุษ  ผีเทวดา  ศาลพอเฒาเพีย 

 

Abstract 
 

 This article aimed to study the spirit of Laos-Krung ethnicity in Huay-Duan subdistrict, Don-Toom 

district, Nakorn Pathom. The researcher gathered the information with the purpose of studying the relationship 

between Laos-Krung in Huay-Duan area and the worshipped ghosts. The result showed that Laos-Krung 

people believe in spirit for a long time since they settled down in Laos country present day. However, 

when Buddhism was propagated in south east asia, Laos-Krung people convert to Buddhist but they still 

blend Buddhism cult with their primitive native ghosts until crystallization, The outstanding ghosts of  

Laos-Krung clan has 2 types the one ancestral spirit the another spectral spirit. Both spirits have a different 

rituals. Moreover; in  Huay-Duan subdistrict appears San-Po-Tao-Pia or the holy joss house of village 

among Laos-Krung people. This joss house is also the center of religious ritual of Laos-Krung in Huay-

Duan subdistrict and it is the symbol of identity of ethinicity in Don Toom district. 
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ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีความเชื่อเก่ียวกับผีมายาวนานตั้งแตนับถือ

พระพุทธศาสนา ผีที่สําคัญ ๆ ของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมี 2 ประเภทคือ ผีบรรพบุรุษและผีเทวดา ชาวลาวครั่งยังคงให

ความเคารพนับถือจวบจนปจจุบัน อยางไรก็ดี รูปแบบพิธีกรรมและศาสนพิธีของชาวลาวครั่ง มีรูปแบบหลากหลายไม

เหมือนกัน และเปนเอกลักษณที่สําคัญของชาวลาวครั่งที่ปจจุบันยังคงสืบทอดกันมา 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันน้ันนับถือพุทธศาสนา

เหมือนเชนคนไทยในปจจุบัน  ดังน้ัน ในสังคมของคนลาวและคนไทยจึงมองไมเห็นความแตกตางทางดานธรรมเนียมปฎิบัติ

ทางพุทธศาสนาแตอยางไร เน่ืองจากทั้งคนไทยและคนลาวเชื้อสายลาวครั่งตางมีรูปแบบกิจวัตรในการปฏิบัติทางดานศาสนาที่

คลายกัน เชน การทําบุญใสบาตร การสวดมนต การฟงธรรมในวันพระ และการเวียนเทียนในวันสําคัญทางศาสนา ตลอดจน

ประเพณีปฏิบัตินับตั้งแตการเกิดจนถึงการตายที่มีพุทธศาสนาเขาไปเก่ียวของอยูตลอดเวลา  แตอยางไรก็ตาม ในสังคมของ

ชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก็มีความเชื่อเฉพาะกลุมซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะที่สืบ

ทอดกันมานับตั้งแตอาศัยอยูที่ประเทศลาวเม่ือครั้งอดีต  ชาวลาวครั่งในหวยดวนมีความเชื่อแฝงเก่ียวกับเรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อ

อันเปนอัตลักษณสําคัญของกลุมชาติพันธุชาวลาวทุกเชื้อสายเปนอยางมาก  ความเชื่อแฝงเชนน้ีมิไดจําเพาะอยูแตชาวลาวครั่ง

เทาน้ัน แมกระทั่งคนไทยก็มีความเชื่อแฝงเชนกันเหมือนกันซ่ึงอาจจะแตกตางกันไปตามแตละภูมิภาค  นอกจากน้ียังมีความ

เชื่อของชาวลาวครั่งอีกหลากหลายที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงเก่ียวของกับศาสนาจนบางครั้งความเชื่อเหลาน้ีก็ถูกดูดกลืน

ผสมผสานและหลอมรวมเปนสวนหน่ึงของศาสนาไปโดยปรยิาย ทําใหแบบแผนจารีตทางวิถีชีวิตบางดานก็แฝงไวดวยความเชื่อ

เฉพาะกลุมดวยเชนกัน    

จากการสัมภาษณนายบุญเรือน ปาแสนกุลปราชญชาวบานในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูมกลาววา “ความเชื่อ

เรื่องเหนือธรรมชาติมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งในหวยดวนนับตั้งแตเ กิดจนตายรวมถึงการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพพื้นฐานที่มีมายาวนานนับแตสมัยอดีตดวยเชนกัน โดยเฉพาะการทํานาซ่ึงเชื่อกันวาหากชาวลาวครั่ง

ปฏิบัติแลวก็จะเกิดความอุดมสมบูรณในผืนที่น้ัน ๆ  อาทิ พิธีกรรมบูชาพระแมธรณี และพระแมโพสพ เปนตน  ทั้งน้ีกอนการ

หวานขาวชาวนาลาวครั่งจะตองบอกอธิษฐานตอพระแมธรณีโดยจัดวางเครื่องเซนไวบนพื้นดินบริเวณหัวคันนาและกลาวแกแม

ธรณีวาจะทํานาแลวและขอใหคนและควายอยูดีมีสุขสบาย การคราดไถอยาใหหักบไดมาแยงดิน ขอเพียงแคทํากิน  ทั้งน้ีพิธี

ดังกลาวน้ีถูกเรียกในภาษาถิ่นวา “พิธีแฮกนา” นอกจากน้ียังมีพิธีที่เก่ียวกับความเชื่ออีกพิธีหน่ึงคือ “พิธีศพ” ซ่ึงเม่ือนําศพ

ผูตายใสลงหีบศพเปนที่เรียบรอยแลว หากศพเปนชายก็จะใชผาขาวมาของผูตาย คลุมทับผาขาวบนฝาหีบ แตถาเปนศพของ

ผูหญิงก็จะคลุมหีบดวยสไบของผูตายและจะเผาเครื่องนุงหมตาง ๆ ของผูตาย เชน ผาขาวมาไหม โสรงไหม ผาพุงไหม ผามวง

โรง หรือผาซ่ินมัดหม่ี ผาสไบและเส้ือฯลฯ เผาตามไปดวย” ดวยเหตุน้ีพิธีกรรมดังกลาวน้ีจึงเปนสาเหตุแหงความสูญเสียผาสมัย

โบราณที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีไปเปนจํานวนมาก  อาจกลาวไดวาพิธีกรรมมีความสัมพันธกับความเชื่อ

อยางแยกกันไมออก  พิธีกรรมตองมีความเชื่อเปนพื้นฐานของการกระทําไมวาจะเปนความเชื่อตอเรื่องใด ๆ ก็ตาม ฉะน้ันความ

เชื่อจึงเปนรากฐานสําคัญที่มีอิทธิพลตอวิถีชวิีตของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเปนอยางยิ่ง แมจะมีพิธีกรรมบางอยางเลือน

หายไปลวก็ตาม 

พุทธกับผี: ความเช่ือในเอกภาพแหงความหลากหลายของชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาหลักเหมือนเชนคนไทย 

อีกทั้งยังมีประเพณีปฏิบัติที่คลายคลึงกับชาวพุทธไทยในเกือบทุกดาน ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยังคงพบเห็นได เชน การใสบาตร 

การไปวัดรักษาศีลอุโบสถในวันพระ รวมถึงการไปวัดในโอกาสสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหะบูชา วัน

วิสาขะบูชา วันธรรมสวนะ เปนตน ทั้งน้ีชาวลาวครั่งในตําบลดังกลาวใหความสําคัญกับพุทธศาสนาเปนอยางมาก และยังมีการ

อบรมส่ังสอนใหลูกหลานยึดม่ันในศาสนาเพื่อเปนการปฏิบัติสืบทอดตอกันมาหลายชั่วรุนนับจากสมัยบรรพบุรุษท่ีเวียงจันทนใน

ประเทศลาว 
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อยางไรก็ดี กอนหนาที่พุทธศาสนาจะเขามามีอิทธิพลตอสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตน้ัน ชาวลาวครั่งมีความเชื่อใน

ส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิเฉพาะกลุมที่สืบทอดตอกันมายาวนานนับจากสมัยบรรพบุรุษที่เวียงจันทนเชนเดียวกับชาวลาวเชื้อสายอ่ืน ๆ  ชาว

ลาวครั่งในทุกทองที่รวมถึงชาวลาวครั่งในหวยดวนก็มีความเชื่อในเรื่องของผีซ่ึงมีบทบาทอยางมากตอวิถีชาวลาว  ความเชื่อ

เรื่องผียังมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชาวลาวทั้งส่ีกลุมที่อาศัยในนครปฐมเชนกัน ไดแก ลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวโซงและลาวใตซ่ึง

กระจายอยูทั่วทั้งนครปฐมในอําเภอตาง ๆ  ทั้งน้ีผีในความเชื่อของชาวลาวครั่งมีมากมาย  ผีที่สําคัญคือผีบรรพบุรุษซ่ึงหมายถึง

ผีเจานายรวมถึงผีเทวดาที่สามารถใหคุณและโทษได  โดยความเชื่อในเรื่องผีเปนความเชื่อที่เกาแกที่สุดในสังคมปฐมภูมิของ

ชาวพื้นเมืองในอุษาคเนยกอนที่พุทธศาสนาจะเขามาแผอิทธิพลในดินแดนละแวกแถบน้ี42  ส่ิงเหลาน้ีจึงเปนเครื่องพิสูจนวา

สังคมปฐมภูมิน้ันจะใหความเชื่อในเรื่องผีวาสามารถดลบัลดาลและสรางความสงบและใหความปลอดภัยแกคนในชุมชนได  

ผีบรรพบุรุษเหลาน้ีมีสวนสรางสายสัมพันธตอชาวครั่งในชุมชนและพื้นที่รอบขางอยางแนบแนน รวมทั้งชาวลาวครั่ง

ยังใชเปนแบบแผนในการดําเนินชีวิตเพื่อมิใหขัดตอหลักปฏิบัติที่เคยมีมานับตั้งแตอาศัยอยูที่เวียงจันทน เชน เม่ือมีการเกิด การ

ยายถิ่นที่อยู การขึ้นบานใหม การแตงงานและการตายจะตองมีการแจงใหผีบรรพบุรุษทราบทุกครั้ง ๆ  ดังนั้น จึงกลาวไดวา

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมีความเชื่อในเรื่องส่ิงเหนือธรรมชาติมานับตั้งแตสมัยโบราณ  ความเชื่อที่ฝงรากลึกอยางเหนียว

แนนคือความเชื่อเรื่องผี  โดยชาวลาวครั่งโดยทั่ว ๆ ไปรวมถึงในตําบลหวยดวยมีความเชื่อเรื่องผีอยูสองชนิดใหญคือผีเจานาย 

(ancestral spirit) และผีเทวดา (spectral spirit)  นอกจากเรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อเหนือธรรมชาติแลวน้ัน ชาวลาวครั่งยังมี

ความเชื่อในเรื่องของ “ขวัญ” (Khwan) ในตัวของมนุษยดวย อีกทั้งยังเชื่อในเรื่องของดวงชะตา การสืบดวงชะตา การสะเดาะ

เคราะห การรดนํ้ามนต  พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะหของชาวลาวครั่งจะมีการนํากระทงใสเครื่องบวงสรวงไปทิ้งที่บริเวณ

ทางสามแพรง พรอมทั้งนําพระพุทธรูปองคเล็กไปไวที่วัดเพื่ออุทิศใหกับผีเจานาย เปนตน 

จากการคนควาในเอกสารกลาววาชาวลาวครั่งไดอพยพมาจากเมืองหลวงพระบางในสมัยปลายกรุงธนบุรีเม่ือ พ.ศ. 

2321  ตามเสนทางสายแมนํ้าเหืองของลาวเขาสูไทยจากจังหวัดเลยเปนชุดแรก และมีการอพยพติดตอกันมาเปนระลอก ๆ 

เดินทางเขาสูไทยจากเลย สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กําแพงเพชร สุพรรณบุรีและนครปฐมเปนจังหวัดสุดทาย43  ชาวลาวครั่งที่

ตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมยังไดนําความคิดในเรื่องพิธีความเชื่อและคติวิทยาในเรื่องพุทธกับผีผสมผสาน

เขาไวดวยกันอยางแนบแนน  นายบุญเรือน ปาแสนกุล (2558) กลาววา “ทั้งน้ีชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเชื่อวาเม่ือครั้งที่

อพยพมาน้ัน “พอแสนหาญ” (Poh-San-Haan) เปนผูดูแลความทุกขสุขและความเดือดรอนของชาวลาวครั่งทุก ๆ คนใน

ชุมชน จนไดรับการยกยองใหเปนผูนําของชาวลาวครั่ง  ทั้งน้ีเม่ือพอแสนหาญไดเสียชีวิตไปแลว ทวาทุกคนเองยังคงใหความยํา

เกรงเหมือนเม่ือครั้งที่พอแสนหาญยังคงมีชีวิตอยู  ดังน้ัน ชาวลาวครั่งทุกชุมชนจะมีศาลพอแสนหาญประจําหมูบานและมีคน

ทรงชื่อ “พอเฒาเพีย” เพื่อใชติดตอกับพอแสนหาญโดยตรง  ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนมีศาลพอเฒาแสนหาญอยูสองที่

ดวยกัน ที่แรกตั้งอยูที่หมูที่  1 และอีกที่ตั้งอยูหมูที่ 6  การสรางศาลเจาพอแสนหาญก็เพื่อเปนอนุสรณเพื่อหวลรําลึกถึงพอแสน

หาญของพวกตน อีกทั้งชาวลาวครั่งจะมีการจัดงานสมโภชศาลเจาพอดังกลาวในทุก ๆ ป 

ตามคําบอกเลากลาวกันวาเม่ือถึงกําหนดวันที่จะเล้ียงปพอแสนหาญน้ัน พอแสนหาญจะขี่มาขาวพรอมบริวารมาดูแล

ความสงบเรียบรอยในหมูบานเปนเวลา 3 คืน  ฉะน้ันชาวลาวครั่งในสมัยโบราณจึงเชื่อวาหากวันถึงกําหนดสมโภชแลวชาวลาว

ครั่งจะตองหยุดทํากิจกรรมใด ๆ ทั้งส้ิน เชน การประกอบอาชีพทุกชนิดโดยจะไมตําขาว ไมสีขาว ไมจับนกตกปลา ไมทํานาทํา

สวน ฯลฯ อีกทั้งกลางคืนยังหามออกจากบริเวณบานเปนเวลา 3 คืน เพราะพอแสนหาญจะพาทหารออกลาดตระเวนดูแล

ความสงบสุข  ชาวลาวครั่งที่มีศาลทุกที่เชื่อวาหากออกนอกบานกลางคืนอาจจะเกิดอันตรายกับตนเองและครอบครัวได  ทั้งน้ี

พิธีกรรมดังกลาวน้ีปฏิบัติสืบทอดกันมาจนทุกวันน้ี 
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ผีบรรพบุรุษ: สายใยแหงความเช่ือของชาวลาวคร่ัง 

พิธีกรรมและความเชื่อของชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนรวมถึงชาวลาวครั่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั้งในภาคกลาง

และอีสานตางก็สืบทอดความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษเปนอยางมาก  อยางไรก็ดี ผีบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งสามารถจําแนก

ออกเปนผีเจานายและผีเทวดา  การนับถือผีทั้งสองประเภทมีอิทธิพลตอชาวลาวครั่งในทุกที่รวมทั้งในตําบลหวยดวน อําเภอ

ดอนตูม นครปฐมเปนอยางมาก เพราะมีอิทธิพลนับตั้งแตเกิดจนตายซ่ึงผีเหลาน้ีมีบทบาทตอการเขามามีสวนในพิธีกรรมตาง ๆ 

ของชาวลาวครั่งเปนอยางยิง่     

จากการสัมภาษณนายสํารอง (สํารอง อินทรแสน, 2558) กลาววา “ในปจจุบันชาวลาวครั่งนับถือพุทธศาสนาและ

นับถือผีเชนเดียวกับกลุมชาติพันธุไทอ่ืน ๆ โดยชาวลาวครั่งเชื่อวาผีน้ันมี 2 กลุม คือ ฝาย“ผีเจานาย” และ “ผีเทวดา” ซ่ึงผี

ดังกลาวเชื่อกันวาเปนผีบรรพบุรุษที่อาศัยอยูเมืองภูครังของประเทศลาว  ในชุมชนลาวครั่งที่อพยพมายังไทย ชาวลาวครั่งได

แยกความเชื่อออกเปน 2 กลุมตามความเชื่อผีของครอบครัว     กลุมแรกคือผีเจานายซ่ึงก็คือมูลนายที่อพยพเขามาอาศัยอยู

กอน หรืออาจเปนวิญญาณของบรรพบุรุษผูที่ไดลวงลับไปแลว  มูลนายเหลาน้ีถือเปนนักรบผูสืบเชื้อสายเผาพันธุเดียวกับ

สมาชิกในชุมชนชาวลาวครั่ง  ตอมาลูกหลานจะอัญเชิญผีเจานายมาสถิตในศาลของหมูบานชุมชนลาวครั่งซ่ึงเรียกวา “หอ

เจานาย” ซ่ึงตั้งอยูทางทิศเหนือของหมูบาน  ทั้งน้ีความเชื่อ “ผีเจานาย” ถือเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดระเบียบสังคมของ

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนดวยมีขอหามเรื่อง “ผิดผี” ซ่ึงเปนจารีตที่ทุกคนตองปฏิบัติตาม  หากเกิดผิดผีขึ้นจะตองทําพิธี

เซนไหวขอขมาผีแลวแตจะทําการส่ิงใด  นอกจากน้ีอาจยังตองมีการบอกผีเจานายในโอกาสตาง ๆ เชน การออกไปคาขาย การ

ทําไร ทํานา หรือมีงานประเพณีใด ๆ ก็จะตองมาบอกกลาวผีเจานายเพื่อใหผีเจานายไดชวยดูแลคุมครองดูแลปกปกรักษาไมให

ส่ิงไมดีเขามากลํ้ากรายและใหพบแตส่ิงที่ดีมีความเจริญ   

ผีเจานายเปนผีที่ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมนับถือกันเปนอยางมากนับตั้งแตผู

เฒาผูแกจนถึงคนหนุมสาวในปจจุบัน  ชาวลาวครั่งเชื่อวาผีเจานายจะสิงสถิตอยูที่หอหรือศาลซ่ึงสรางเอาไวทางทิศเหนือของ

หมูบานประกอบดวยหอเจาพอ หอเจาแม และหอลูกซ่ึงมีลักษณะเปนศาลครอบครัว  )joss house family   (โดยผูที่ทําหนาที่

ติดตอกับผีเจานายคือ “กวน” ซ่ึงเปนตําแหนงเฉพาะในการประกอบศาสนพิธี  ขอสังเกตที่สําคัญคือศาลน้ันมักตั้งอยูบริเวณ

โดยรอบซ่ึงมีตนไมขนาดใหญปกคลุมหนาแนน เชน ตนโพธ์ิ ตนมะขาม ตนไทร หรือตนไมที่มีขนาดใหญโตหลานคนโอบ ซ่ึงชาว

ลาวครั่งตางเชื่อวาตนไมเหลาน้ีเปนตนไมที่มีความศักดิ์สิทธ์ิเปนอยางมากและชาวบานไมกลาเขาไปแตะตอง 

นายสํารอง (สํารอง อินทรแสน, 2558) ยังกลาวตออีกวา “ศาลเจาพอหรือหอเจาพอเปนส่ิงปลูกสรางที่ไมใหญมาก

นัก บริเวณหลังคาจะมุงดวยสังกะสี และมีฐานเสาจํานวน 4 ตน แตถาเปนหอลูกจะใชเสาเพียงตนเดียวเทาน้ันเพื่อใหเห็นถึง

ความแตกตาง  ภายในตัวศาลไมมีเจว็ดเหมือนกับศาลพระภูมิของไทย มีเพียงชามเปลาหน่ึงใบสําหรับใสขาวสุกและไกตมที่

นํามาเซนสังเวยบูชาเทาน้ัน  เม่ือชาวบานนําไกตมมาแกบน ทหารเจาพอจะฉีกไกเปนชิ้น ๆ จากน้ันกวนจะนําชิ้นไกใสเอาไวใน

ชามซ่ึงตั้งอยูบนหอเจาพอ หอเจาแมและหอลูกตามลําดับ พิธีดังกลาวน้ีเรียกวา “การญายไก” หมายถึง การแจกจายไก และ

เม่ือพิธีเสร็จส้ินลง  กวนจะแจกจายไกที่ใชในการประกอบพิธีกรรมใหกับชาวบานที่เขามารวมประกอบพิธี  นอกจากน้ีเหลาที่

นํามาใชในการประกอบพิธีน้ันกวนจะนําใบไมจุมในเหลา พรอมทั้งพรมลงไปบนพื้นดิน ซ่ึงชาวลาวครั่งเชื่อวาเจาพอจะชวย

คุมครองคนในชุมชนหวยดวนใหอยูเย็นเปนสุข” 

คติความเช่ือเร่ืองผีเทวดา 

จากการสัมภาษณนายสุก (สุก วงแดง, 2558) ไดอธิบายเรื่องผีเทวดาวา  “ผีเทวดา คือ วิญญาณของเทวดาที่เคยปก

ปกรักษาบานเมืองของพวกตนมาตั้งแตอยูที่อาณาจักรลานชางหลวงพระบาง ทั้งน้ีชาวลาวครั่งจะมีจารีตและพิธีกรรมเพื่อแสดง

ถึงการเคารพนับถือผีเทวดาดวยการสราง “หิ้งเทวดา” เปนส่ิงมงคลรักษาพวกตน ทั้งน้ีหิ้งเทวดามีลักษณะเปนหิ้งไม 2 ชั้น ชั้น

บนเล็กกวาชั้นลางใชเปนที่วางพานทองเหลืองตลอดจนใสพระคัมภีรโบราณ 2 เลมและดาบเหล็กดามไมอีก 1 อัน  สวน

ขางลางใชเปนที่วางเครื่องสักการะ ไดแก ดอกไม ธูปเทียน และสวยที่ชาวบานนํามาทําพิธีแกบน  ดอกไมที่นํามาแกบนไม



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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สามารถนําลงจากหิ้งไดจนกวาจะถึงงานเล้ียงผีจึงจะเปล่ียนไดและตองนําดอกไมมาแทน  ผูทําพิธีและส่ือสารติดตอกับผีเทวดา

เรียกวา “คนตน” ซ่ึงเปนผูหญิงหรือผูชายก็ไดและมักจะสืบทอดตําแหนงตามสายโลหิตเปนสําคัญ 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนที่นับถือผีเทวดาน้ันในตระกูลหน่ึงจะมีผูทําหนาที่ติดตอกับผีบรรพบุรุษเพียงหน่ึงคน

เรียกวา “เจาตน”  เจาตนน้ีเปนผูหญิงซ่ึงแตงงานแลวและมีอายุมาก โดยเจาตนจะทําหนาที่จัดของเพื่อเซนสรวงบูชาผีเทวดา  

ขอสังเกตที่สําคัญคือการดํารงตําแหนงของเจาตนในฐานะที่เปนสตรีเพศของชาวลาวครั่งน้ียังสะทอนใหเห็นบริบททาง

ประวัติศาสตร  ตําแหนงนักบวชหรือผูนําทางจิตวิญญาณของชาวลาวครั่งเปดโอกาสความเทาเทียมกันในดานเสรีภาพทางเพศ  

หากมีครอบครัวชาวลาวครั่งคนใดมีทายาทเกิดขึ้นใหม ผูปกครองจะตองนําเด็กแรกเกิดใหเจาตนทําพิธีเพื่อเขาเปนสมาชิกของ

กลุม และเพื่อใหผีบรรพบุรุษตนน้ันรับรูเพื่อคุมครองใหทารกอยูรอด  หากเจาตนน้ันเสียชีวิตลงก็จะมีการคัดเลือกบุคคลอ่ืน ๆ 

มารับหนาที่แทนโดยมีการนัดหมายใหทุกคนในโคตรตระกูลมารวมตัวกัน และใหคนทรงทําพิธีเพื่อใหมีคนรับหนาที่เปนเจาตน

ตอไป” 

ตัวอยางของความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษยังถือเปนการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมหมูบานชาวลาวครั่งใน

หวยดวนเปนอยางดี  นอกจากน้ียังพบวาชาวบานแหงน้ียังมีความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณอยางเหนียวแนน  และถึงแมพุทธ

ศาสนาจะเขามามีบทบาทตอสังคมชาวลาวครั่งมากเพียงใด แตก็ไมทําใหความเชื่อเรื่องน้ีลบลางไปจากสังคมได  อาจกลาวได

วาความเชื่อของสังคมลาวครั่งเปนการผสมผสานกันระหวางพุทธกับผีในบางมิติ อาทิ พิธีการแตงงานของชาวลาวครั่งจะตอง

ทําพิธีบูชาผีเทวดา โดยใชผาขาวมา 1 ผืน เงิน 4 บาท กลวย ขาวสุกโรยนํ้าตาล ขาวตมมัดไมใสไส เทียน ดอกไมและเหลาอีก 

1 ขวด  จากระบบความเชื่อเรื่องผีเจานายและผีเทวดาของชาวลาวครั่งจึงมีขอหามและบทลงโทษ เชน หญิงชาวลาวครั่งที่ได

เสียกันกอนแตงงานจะตองทําพิธีเสียผีที่บานของฝายหญิง ซ่ึงจะมีการเซนไหวผีเจานายโดยการใชเหลา 8 ไห ไก 8 ตัว และ

นําไปฆาที่ศาลเจานายโดยใหเลือดไกหยดลงบนแทนบูชาเจานาย  

นายเย็น (เย็น จงสอน, 2558) ซ่ึงมีตําแหนงเปนกวนในปจจุบัน กลาววา “ผูนําทางจิตวิญญาณในการประกอบ

พิธีกรรมเก่ียวกับผีบรรพบุรุษของชาวลาวครั่งในหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมรวมถึงชาวลาวครั่งที่อาศัยอยู ในอีกหลาย

ทองที่น้ันมีอยูดวยกันสองตําแหนงหลัก โดยผูหนาที่สําคัญในการปฏิบัติศาสนกิจมีอยูสองตําแหนงดวยกัน  ตําแหนงแรกคือ 

กวน (Guan) มีหนาที่เปนหัวหนาประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีบรรพบุรุษที่หอเจานาย  กวนน้ันมีสถานะเปนนักบวชตามความเชื่อ

ของผีบรรพบุรุษ รวมทั้งยังเปนผูนําจิตวิญญาณที่สําคัญของชุมชนลาวครั่งทองถิ่นหวยดวนอีกดวย  นอกจากน้ีกวนยังมีหนาที่

กําหนดปฏิทินการจัดงาน รวมทั้งการจัดพิธีกรรมทางความเชื่อของคนในชุมชนหวยดวนอีกดวยเชนกัน  ขอสังเกตสําคัญคือ

การสืบทอดตําแหนงผูนํานักบวชหรือกวนน้ันจะสืบทอดเฉพาะคนในตระกูลเดียวเทาน้ัน ซ่ึงทําใหตําแหนงน้ีเปนตําแหนง

ผูกขาดอํานาจในเรื่องศาสนพิธี  กวนจะทําหนาที่ดูแลศาลและประกอบพิธี เชน การแกบนใหกับชาวบาน  การจัดงานประจําป

หรืองานทําบุญหอซ่ึงจะมีคนทรงประกอบพิธีดังกลาวน้ี  แนวคิดในคตินิยมดังกลาวน้ีปรากฏอยางแพรหลายตามชุมชนชาวลาว

ครั่งในประเทศไทย รวมทั้งชาวลาวครั่งในชุมชนหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมดวยเชนกัน  ในหมูบานอ่ืน ๆ ของชาวลาว

ครั่งก็จะมีการนับถือเจาพอดวยเชนกันรวมทั้งกวนซ่ึงมีประจําในแตละหมูบาน  แตอยางไรก็ดี กวนในหมูบานหน่ึงอาจเขามา

ประกอบศาสนกิจในอีกหมูบานหน่ึงไดเชนกัน  นอกจากกวนซ่ึงเปนนักบวชหลักในการประกอบศาสนกิจของชาวลาวครั่งแลว

ยังมีการคัดเลือกตําแหนงทหารเจาพอ ซ่ึงทหารดังกลาวมีหนาที่ในการชวยเหลือกวนโดยตรงแตทวาไมสามารถติดตอกับเจาพอ

เหมือนเชนกวนได  เม่ือชาวบานในชุมชมพบเจอปญหาหรืออุปสรรคใดก็ตาม ชาวบานมักจะบนบานดวยเหลาหน่ึงขวดและไก

อีกหน่ึงตัว แตหากมีฐานะมากกวาน้ันอาจใชของเครื่องเซนที่มากกวาน้ีก็ได โดยกวนจะทําหนาที่ส่ือสารกับเจาพอโดยตรงโดย

ผานทางรางทรงอีกชั้นหน่ึง” 

ทั้งน้ีในชวงระหวางประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ ทหารเจาพอเหลาน้ีจะชวยกันจัดเตรียมเครื่องสังเวยบูชาเจาพอ

ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนผูชวยกวนในการประกอบศาสนกิจโดยตรง ทั้งน้ีนอกจากตําแหนงกวนซ่ึงเปนตําแหนงที่มีการสืบทอดกัน

ทางสายเลือดแลวน้ัน  ตําแหนงทหารเจาพอก็มีการสืบทอดทางสายเลือดดวยเชนกัน แตอยางไรก็ดี การสืบทอดตําแหนง

ดังกลาวน้ันยังตองพิจารณาคุณสมบัติของผูรับตําแหนงดวย ทั้งน้ีหากมีคนที่ดีหรือเหมาะสมก็ตําแหนงดังกลาวก็อาจเปล่ียนถาย
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เปนคนอ่ืน ๆ ในชุมชนได เวนแตเพียงตําแหนงรางทรงที่ไมจําเปนตองสืบทอดซ่ึงสวนใหญแลวรางทรงเจาพอจะเปนผูที่

เลือกสรรผูที่จะเปนรางทรงดวยตนเอง และตําแหนงที่สองคือ คนตน (Kon Ton) จะทําหนาที่เปนผูติดตอส่ือสารกับวิญญาณ

โดยตรง  คนตนจึงทําหนาที่เปนผูสงสารระหวางโลกมนุษยกับโลกแหงวิญญาณ” 

นอกจากน้ีนายสุก (สุก วงแดง, 2558) ซ่ึงมีหนาที่ตําแหนงเปนกวนอีกคนกลาวเพิ่มวา “ชาวลาวครั่งมีประเพณีเล้ียงผี

ประจําปในราวอาทิตยที่  2 ของเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายนเปนประจําของทุกป โดยจะมีการเล้ียงผีเจานายหลังจากน้ันจึง

เปนการเล้ียงผีเทวดาตามลําดับ  ศาลของผีแตละฝายจะตองอยู ในปาละเมาะใกลกับหมูบาน  กวนและคนตนเปนผู

กําหนดเวลาในการจัดงานการเล้ียงผีประจําป  นอกจากจะมีการเซนไหวประจําปเพื่อเปนการสํานึกและขอขมาลาโทษในส่ิงที่

ไดทําไวแลวน้ัน ครอบครัวที่เพิ่งแตงงานไปน้ันยังถือเอาโอกาสดังกลาวน้ีเปนการบอกกลาวใหผีไดรูวาครอบครัวตนมีสมาชิก

ใหมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากชายชาวลาวครั่งทุกคนมีแบบแผนปฏิบัติสืบตอกันมาวาชายชาวลาวครั่งจะตองบอกกลาวผีบรรพบุรุษทุก

คน ทั้งน้ีในหมูบานลาวครั่งหวยดวนจะทําการใด ๆ ก็จะตองแจงใหผีบรรพบุรุษไดรับรูทุกครั้ง และเม่ือทําพิธีเล้ียงผีเสร็จแลวก็

จะนําอาหารที่เหลือมาเล้ียงกันเองในหมูคนที่มารวมงานพิธีเล้ียงผี”   

ศาลหลวงพอเฒาเพีย: ศูนยรวมศรัทธาของผูคนชาวลาวคร่ังในตําบลหวยดวน 

ชาวลาวครั่งที่หวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมเปนชุมชนชาวนาซ่ึงสวนใหญประกอบการกสิกรรมเปนจํานวนมาก  

ประชาชนสวนใหญพูดภาษาถิ่นลาวครั่งถึงรอยละ 90  ขณะที่พื้นที่สภาพอาณาบริเวณสวนใหญเปนพื้นที่ใตถุนบานซ่ึงใชเปนที่

เก็บเครื่องมือในการทําการเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  ในบางครอบครัวอาจวางแครไวนอกบานเพื่อเปนที่น่ังเลนหรือนอนเลน  

ขณะที่บางครอบครัวอาจมีก่ีไวทอผา  ขณะที่บนบานเปนหองโถงใหญและก้ันหองนอนเพียงหองเดียว บริเวณรอบบานมีคอก

วัว คอกควาย หรืออาจมีการเล้ียงไก เปด หาน เปนตน  การตั้งบานเรือนของชาวลาวครั่งน้ีสวนใหญญาติพี่นองจะปลูกบาน

ใกลกันและจะไมมีรั้วก้ันอาณาเขต (compound village) ทําใหสามารถเดินเขาออกบานแตละหลังไดอยางสะดวก ภายใน

หมูบานจะประกอบไปดวยกลุมบานสําคัญ คือ บานนอก บานกลางและบานในโดยมีถนนเขาหมูบานในแตละสายแบงกลุมบาน

ดังกลาว 

ชาวบานจะไปทําบุญที่วัดกงลาดเปนสวนมากโดยเฉพาะชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน ทําใหวัดกงลาดกลายเปนจุด

ศูนยรวมของชาวลาวครั่งมานับตั้งแตสมัยอดีต  นอกจากการทําบุญแบบพุทธศาสนาที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ชาวลาวครั่งในตําบล

หวยดวนยังนับถือผีบรรพบุรุษทั้งผีเทวดาและผีเจานายซ่ึงเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่สืบทอดมายาวนานตั้งแตสมัยเวียงจันทรของ

ประเทศลาว  ชาวบานในตําบลหวยดวนยังใหความสําคัญในการเซนไหวผีบรรพบุรุษอยางเหนียวแนน โดยมีการสรางศาลผี

บรรพบุรุษไวที่ปาละเมาะหางจากหมูบานไปประมาณ 500  เมตร ซ่ึงจะมีการไหวเซนบวงสรวงผีบรรพบุรุษเปนประจําทุก ๆ ป 

ซ่ึงถือวาเปนงานวันสําคัญวันหน่ึงที่ชาวบานในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมจะไดทํากิจกรรมรวมกัน   

จากการสัมภาษณนายสํารอง อินทรแสน (2558) ซ่ึงเปนรางทรงพอเฒาเพียในปจจุบันกลาววา “การเล้ียงผีพอเฒา

จะมีการจัดเล้ียงใหญทุก ๆ 1 ป โดยจัดที่กลางสาธารณะภายในหมูบานกงลาดของหมูที่ 6 เปนประจําทุกป  คําวา “พอเฒา” 

หมายถึง เจาพอแสนหาญซ่ึงเปนเจาที่ไดรับสมมติตามตํานานจากผูเฒาผูแกที่เลาสืบตอ ๆ กันมาอดีตสมัยที่ชาวลาวครั่งไดถูก

กวาดตอนจากลาวถึง 2 ครั้ง   ครั้งแรกคือในปลายกรุงธนบุรีและครั้งที่สองในสมัยปลายรัชกาลพระน่ังเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 

3 แหงกรุงรัตนโกสินทร  ชาวลาวครั่งเหลาน้ีไดถูกกวาดตอนมาจากเมืองคั่งแขวงเมืองหลวงพระบาง44  ตามตํานานกลาววา

การที่ชาวลาวครั่งถูกกวาดตอนมาในครั้งดังกลาวน้ันมีหัวหนาลาวครั่งคนหน่ึงที่มีความกลาหาญเชี่ยวชาญในการรบเกงกาจจน

หาคนจับไดยากยิ่ง เปนแกนนําคนสําคัญของชาวลาวครั่งทั้งหมดและยังไดรับการยกยองใหเปน “พอแสนหาญ” ซ่ึงเปนที่

เคารพนับถือ ทุกครอบครัวทุกคนที่เปนลาวครั่งเชื่อม่ันในพอแสนหาญคนน้ีและยังยกยองใหเปนสมมติเทพนามวา “เจาพอ

แสนหาญ” ดวยรําลึกถึงคุณงามความดี ความกลาหาญและคอยปกปองคุมครองชาวลาวครั่งดวยความเสียสละที่ถูกกวาดตอน

                                                        
 44 จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. หอสมุดแหงชาติ. สมุดไทยดํา เสนดินสอสีขาว, เลขที่ 18. รางตราเจาพระยาจักรีตอบเมืองสุพรรณ. จ.

ศ. 1202. 
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มาดวยดี  ดังน้ัน ทุกคนจึงเกิดความเชื่อม่ันตอเจาพอแสนหาญเปนมาก  เม่ือพอแสนหาญส้ินชีวิตไปแลวทวาชาวลาวครั่งยังนับ

ถือถึงแมจะแยกยายกันไปอยูในถิ่นใดก็ตามชาวลาวครั่งก็จะตั้งศาลเจาพอแสนหาญ45 ทุกหมูบาน  ดังน้ัน จะเห็นไดวาหมูบาน

ชาวลาวครั่งทุกหมูบานจึงมีศาลเจาพอแสนหาญปรากฏทุก ๆ หมูบานเพื่อเอาไวเปนขวัญกําลังใจบูชากราบไหว บนบานศาล

กลาวขอความคุมครอง และชวยเหลือที่รองขอ”  

นอกจากน้ีนายบุญเรือน  )บุญเรือน ปาแสนกุล , 2558) ยังกลาวเพิ่มวา “ทั้งน้ีเม่ือครบปที่จะตองบวงสรวงบูชาศาล

ประจําหมูบานในราวเดือน 6-7  ชาวบานลาวครั่งจะประกาศใหชาวบานทุกคนทุกครอบครัวรูกําหนดวันเล้ียงพอเฒาหรือพอ

แสนหาญ [ธรรมพิธีในการจัดเล้ียงพอเฒาของชาวลาวครั่งน้ันมีความคลายคลึงในแกพิธีกรรมการบูชาศาลเทพเจาของชาวจีน

เปนอยางมาก  ภาพลักษณที่คลายคลึงกันดานหน่ึงจะเห็นไดวาชาวจีนแมจะมีการโยกยายไปตั้งถิ่นฐานใดหรือชุมชนเขตใดใน

ประเทศไทยก็จะมีผูนําซ่ึงสวนใหญเปนผูอาวุโสจัดตั้งศาลเทพเจาที่พวกตนเคารพนับถือ เชน ศาลเทพเจากวนอู ศาลเทพเจาซํา

ปอกง เปนตน ทั้งน้ีวัตถุประสงคของการจัดตั้งศาลเทพเจาก็น้ันก็เพื่อใชเปนจุดศูนยรวมจิตใจของคนจีนโพนทะเลที่อยูใน

ละแวกชุมชนเดียวกันซ่ึงตอมาไดกลายมาเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมของชาวจีนโพนทะเล]  ชาวลาวครั่งจะตองเตรียมตัวกอนถึง

วันเล้ียงป ทั้งน้ีวันเล้ียงปมีพิธีการดังน้ี   

1. กอนเล้ียงปพอเฒาน้ันจะตองเตรียมความพรอมของครอบครัวเตรียมโดยตําขาวที่หุงกินไวใหพอในเวลา  3 วัน 

และเตรียมนํ้าใหเต็มตุมเพื่อใชใน 3 วัน และกิจวัตรประจําวันอ่ืน ๆ ในการดํารงชีวิต 

2. ขอหามในวันเล้ียงป  ทั้งน้ีชาวลาวครั่งเชื่อวาในวันน้ันและคืนของวันน้ัน หามตักนํ้าหรือทํางานประกอบอาชีพ 

หามตําขาวซอมมือและอ่ืน ๆ และหามทํากิจกรรมการทํางานทุกอยาง รวมถึงในตอนกลางคืนก็หามออกนอกบาน 

3. ขอปฏิบัติ  วันงานเล้ียงครัวเรือนตองเตรียมขาวสุก 1 ขัน ไกตม 1 ตัว นํ้าตาลทราย ขนมตาง ๆ เทาที่พอหามาได 

แตถาไมมีก็ไมเปนไร  ทั้งน้ีอาหารดังกลาวจะไปรวมเล้ียงงานพอเฒาในเวลา 7.00–10.00 น. ที่ศาลพอเฒาโดยพรอมเพรียงกัน  

ถาครอบครัวใดก็มีเด็กที่มีอายุตั้งแต 2-12 ปก็ใหนําจานหรือกะละมังเล็ก ๆ ไปที่ศาลพอเฒา 

4. พิธีเล้ียงพอเฒาน้ันทางเจาหนาที่ศาลพอเฒาซ่ึงมี “กวน” เปนผูนําปฏิบัติศาสนกิจ  กวนยังเปนรางทรงของเจาพอ

แสนหาญ46 ซ่ึงจะส่ังใหเจาหนาที่ของศาลเตรียมการตอนเย็นกอนวันเล้ียงปนับตั้งแตการจัดสถานที่ การถางหญารก การทํา

ความสะอาดบริเวณศาล การฆาหมูรุนขนาด 50-60 กิโลกรัม จํานวน 1 ตัว ไกรุนอีกจํานวน 6 ตัว หรืออาจจะมากกวาก็ได 

ทั้งน้ีตองดูสมาชิกเขารวมเล้ียงงานพอเฒา งบประมาณที่นํามาจัดเล้ียงจะเรี่ยรายมาจากประชาชนในหมูบาน ซ่ึงกอนวันเล้ียงป

ประมาณ 7 วันจะมีลูกนองกวนประมาณ 2-3 คนหาบกระบุงออกเรี่ยไรเพื่อบอกบุญบริจาคทํางานเล้ียงปพอเฒาทุกหลังคา

เรือนซ่ึงชาวลาวครั่งก็จะรวมกันบริจาคตามกําลังศรัทธาของตน เชน ขาวสาร 1 ขัน จีบหมากจีบพลู ยาสูบและเงิน เปนตน  

พวกกวนก็จะรวบรวมส่ิงของบริจาคเหลาน้ี เชน ขาวสารก็ขายไปบางเพื่อเอาเงินมาซ้ือไก หมู เครื่องเซนไหวหรือก็ใชจายใน

งานตอไป”  

พอถึงวันรุงเชาวันใหม ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมจะมีการจัดพิธีอยางเปนทางการอยาง

พรอมเพียงและมีลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติพิธีกรรมทางความเชื่อดังตอไปน้ี  

ขั้นตอนที่ 1  เอาเครื่องเซนของศาลเจาพอของประชาชนเซนไหวเจาพอ )เวลา 08.00-10.00 น(. 

ขั้นตอนที่ 2 เม่ือเซนไหวเสร็จ เอาหมู ไก ขาวสุก แบงเปน 3 สวน 

  สวนที่ 1  เอาไวที่ศาลเพื่อบริการเจาหนาที ่

  สวนที่ 2  เอาไวเล้ียงคนมารวมงาน 

  สวนที่ 3  เอาแจกเด็ก ๆ ที่มารวมงาน โดยใหเด็กเขาแถวถือจาน กระมังมาจากบานน่ังลงแลววางภาชนะ

ดังกลาวตรงหนาเจาหนาที่ศาลจะนําหมูไก ขาว ขนม แจกจายใสภาชนะใหเด็กโดยทั่วถึงกัน 

                                                        
45 ชาวลาวคร่ังเรียกศาลเจาของพวกตนวา  “หอ”  เชน หอเจาพอแสนหาญ เปนตน 
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ในระหวางการเซนสรวงพอเฒาแสนหาญน้ันจะมีคําศัพทสําคัญที่ใชกันในหมูชนชาวลาวครั่งโดยเฉพาะคือคําวา  

“วิด” (Wid) คําวา วิด หมายถึง เซน (sacrifice) ยกตัวอยางเชน หากใครมีความเดือดรอนหรืออยากไดในส่ิงของอันตอง

ประสงค เชน อยากมีบุตรชาย อยากใหผลผลิตในเทือกสวนไรนา ปรารถนาใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ปราศจากความทุกขยาก  

ผูคนเหลาน้ีก็พากันมาพึ่งแรงศักดิ์สิทธ์ิจากศาลเจาพอ โดยจะตองทําการวิดคือเอาเหลาขาวเทใสถวยแลวเอาใบพลูจุมลงไป 

จากน้ันจึงสลัดเหลาใหกระเด็นเขาไปในหอพอเฒาแลวบอกเลาตามคําที่ผูขอปรารถนาใหได โดยมีผูขอน่ังพนมมืออยูขางหลัง 

ในขณะที่วิดเหลาขอพรอยูน้ันตองบนเจาพอดวยวาถาสําเร็จหรือไมสําเร็จจะตองมาแกบนตามกําหนดนัดหมายของ

ของที่แกบน ซ่ึงสวนใหญมักประกอบดวย เหลา 1 ไห ไก 1 ตัว พรอม   จีบพลูและหมากยาสูบ 1 สํารับ  เหลาไหน้ันก็คือเหลา

ขาวซ่ึงนํามาเทใสไหกระเทียมเล็ก ๆ โดยไมใชตุมไหใบใหญ  อยางไรก็ดี เหลาไหที่นํามาเซนสรวงเจาพอพรอมกับไกมีศัพท

เฉพาะเรียกวา “คุบ” [Kub]   ซ่ึงเปนคําศัพทเฉพาะทางของชาวลาวครั่งโดยเฉพาะ  

ขั้นตอนที่ 3   เด็กจะเอาของกลับบานเพื่อเอาไปผสมขาว กับขาว เพื่อรั บประทานโดยถือวาเปนอาหารของเจาพอที่แบง

ใหเพื่อเปนศิริมงคลแกผูบริโภครวมทั้งครอบครัว อีกทั้งยังใชเปนยารักษาโรคภัยตาง ๆ โดยใหเจาตัวน้ันอธิษฐานใหหายขาด

จากโรคน้ัน ๆ ได  อาหารสวนที่ 2 น้ันทางเจาหนาที่จะนํามาเล้ียงคนที่มารวมงาน โดยตลอดงานจะมีดนตรีบรรเลงอยูตลอด 

ทั้งน้ีดนตรีที่บรรเลงน้ันจะเปนแคนหรือกลองยาวของชาวลาวครั่งเอง 

ทั้งน้ีกิจกรรมของงานพิธีน้ันคนที่เกิดความทุกข เชน ของหายก็จะมาถามพอเฒา (คนทรง) คูสามีภรรยาที่เลิกราง คู

แตงงานเจ็บปวยหรือยากจน ตลอดจนการขอหวย หรือวาใครทุกขเดือดรอนมาถามพอเฒาเพีย  ทางพอเฒาจะเขาทรงและจะ

แนะนําใหทุกราย บางคนก็มาแกบนมีหนังหรือละคร บางคนก็จะทดสอบวาคนทรงที่เปนรางทรงขอพอเฒาจริงหรือไมก็จะเอา

หนามพรมแหลม ๆ มาปูกับพื้นแลวใหพอเฒาน่ังทับเขาทรง ทางพอเฒาก็ทําตาม  พิธีแลวเสร็จเวลา 12.00-15.00 น. จากน้ัน

จะหยุดเขาทรงเปนการยุติพิธีการเขารางทรง 

ขอสังเกตที่สําคัญประการหน่ึงคือทําไมตองมีขอหามอยางเครงครัดในวันเล้ียงปผีพอเฒา  ทั้งน้ีตามคําบอกเลาผูเฒาผู

แกบอกวาใครทําภารกิจดังกลาวจะไมเกิดเปนมงคลกับครอบครัวน้ัน ๆ และจะมีเหตุใหเกิดภัยพิบัติอยางไมคาดคิดมากอนตาม

คําบอกเลาตอ ๆ กันมา  ทุกคนจึงปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัย  ผูเฒาผูแกเลาวาคืนกอนที่จะมีงานเล้ียงปประมาณตั้งแต 

24.00 น. หรือเที่ยงคืนเปนตนไป วิญญาณเจาพอแสนหาญจะพาทหารลูกนองขี่มารอบหมูบานเพื่อตรวจตราความสงบ

เรียบรอยของบาน หามประชาชนออกนอกบานในคืนน้ันเพราะจะประสบความวิบัติได ทั้งน้ีในอดีตชาวลาวครั่งที่ถูกกวาดตอน

มาอยูคาย ขุนหาญและลูกนองคนสนิทจะออกลาดตระเวนรอบคายเพื่อดูแลความทุกขสุขและคุมครองใหบรรดาชาวลาวครั่งที่

อพยพใหเกิดขวัญกําลังใจที่ดีตอชาวลาวครั่งที่ตองตกระกําลําบากมาดวยกัน  ดังน้ัน ขุนหาญจึงเสมือนเปนที่ยึดเหน่ียวและเปน

ผูสรางขวัญกําลังใจใหชาวลาวครั่ง  

แตปจจุบันส่ิงที่กลาวมาบางอยางก็ไดมีการเปล่ียนแปลงไปบางเชนกัน เชน คืนกอนเล้ียงปหามออกนอกบานแตทวา

ปจจุบันก็ไมไดเครงครัดแตอยางไรมากแลว ซ่ึงหากมีกิจจําเปนก็อาจออกจากบานได หรือบางคนแกบนจากผลสําเร็จที่มาขอให

ขายที่ไดหรือขอหวยไดก็จะแกบนดวยหนังฉาย  ลิเก หมอรําอึกทึกครึกโครมทั้งวัน  นอกจากน้ีวัยรุนชาวลาวครั่งสวนใหญก็ไม

คอยเชื่อวาเจาพอแสนหาญขี่มาในชวงเที่ยงคืน  บางคนถึงขนาดตั้งกลองและจับกลุมเพื่อดูวาเจาพอแสนหาญขี่มาพรอมบริวาร

ตรวจดูรอบหมูบานจริงหรือไม  เหตุการณเหลาน้ีบางกรณีบางอยางก็ไดเปล่ียนแปลงไป ประเพณีจารีตแบบเดิมก็เปล่ียนแปลง

ไปตามยุคสมัยโลกาภิวัตนแตก็ยังคงมีเคาโครงเดิมอยูบางเชนกัน 

   

สรุป 

ชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวน อําเภอดอนตูม นครปฐมยังมีความเชื่อเรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อสําคัญของชาติพันธุชาว

ลาวทุกเชื้อสายทั้งลาวครั่ง ลาวเวียง ลาวโซงและลาวใตซ่ึงกระจายอยูทั่วทั้งนครปฐมในอําเภอตาง ๆ ความเชื่อเรื่องผีน้ียังมี

บทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวลาวครั่งในหวยดวนนับตั้งแตเกิดจนตาย รวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพ

พื้นฐานที่มีมายาวนานนับแตสมัยอดีตดวย  ทั้งน้ีผีในความเชื่อของชาวลาวครั่งมีมากมายซ่ึงผีทีสํ่าคัญที่เปนที่นับถือของชาวลาว
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ครั่งมีสองประเภทใหญ ๆ คือผีบรรพบุรุษซ่ึงหมายถึงผีเจานายและสองคือผีเทวดาคือผีที่สามารถใหคุณและโทษได  นอกจาก

เรื่องผีซ่ึงเปนความเชื่อเหนือธรรมชาติแลวน้ันชาวลาวครั่งในตําบลหวยดวนเชื่อวาเม่ือครั้งที่บรรพบุรุษของพวกตนอพยพมา

จากลาวน้ันพวกเขาเชื่อวาพอแสนหาญเปนผูดูแลความทุกขสุขและความเดือดรอนของชาวลาวครั่งทุก ๆ คน จวบจนเม่ือพอ

แสนหาญไดเสียชีวิตไปแลว ทุกคนเองยังคงใหความยําเกรงเหมือนเม่ือครั้งที่พอแสนหาญยังคงมีชีวิตอยูดวยเหตุน้ีพอแสนหาญ
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