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เรื่อง พิธีกรรมและความเชื่อของชาวลาวครัง่

รายละเอียด

           ลาวครัง่ มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบรุษุเป็นอยางมาก การนับถอืผีของชาวลาวครัง่เป็นการถอืผีตามบรรพ

บุรุษ คือผีเจานายและผีเทวดา การนับถือมีอิทธิพลตอชาวลาวครัง่มาก แมแตในแงของการดําเนินชีวติไมวาจะ

เป็นการประกอบพิธีกรรมหรือการดํารงชีวติประจําวัน ก็จะตองไปของเกี่ยวกับผีของบรรพบุรุษ เน่ืองจากอาชีพ

หลักของชาวลาวครัง่ คือการทํานา จึงมีประเพณีความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันมา เพื่อความอุดมสมบูรณ คือ พิธีบูชา

เซนสรวงแมธรณี และแมโพสพ กอนหวานขาวเป็นการบอกกลาวแมธรณีโดยจัดวางเครื่องเซนไวบนพื้นดิน

บริเวณหัวคันนาและกลาวแกแมธรณีวาจะทํานาแลวขอใหคนและควายอยูดีมีสุขสบาย คราดไถอยาใหหักบไดมา

แยงดิน ขอเพียงแคทํากิน พิธีน้ีภาษาถิ่นเรียกวา พิธีแฮกนา พิธีที่เกี่ยวกับความเชื่ออีกวิธีหน่ึงคือ พิธีศพ เมื่อ

นําศพผูตายใสลงหีบ ถาเป็นชายก็จะใชผาขาวมาของผูตายคลุมทับผาขาวบนฝาหีบ ถาเป็นหญิงก็จะคลุมหีบดวย

สไบของผูตาย และจะเผาเครื่องนุงหมตาง ๆ ของผูตาย เชน ผาขาวมาไหม โสรงไหม ผาพุงไหม ผามวงโรง หรือ

ผาซิ่นมัดหมี่ ผาสไบ เสื้อฯลฯ เผาไปดวย พิธีน้ีจึงเป็นสาเหตุแหงความสูญเสียผาโบราณที่เป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรและโบราณคดีไป พิธีกรรมมีความสัมพันธกับความเชื่อ เพราะพิธีกรรมตองมีความเชื่อเป็นพื้นฐาน

ของการกระทําไมวาจะเป็นความเชื่อตอสิ่งใด ฉะนัน้ความเชื่อจึงเป็นรากฐานการกระทํา ผีวิญญาณบรรพบุรุษ ยัง

เป็นการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมของหมูบานเป็นอยางดี นอกจากน้ียังพบวาชาวบานแหงน้ี ยังมี

ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณอยางเหนียวแนน ถึงแมพระพุทธศาสนาจะเขามามีบทบาทตอสังคมชา ลาวครัง่ ก็ไม

ทําใหความเชื่อน้ีลบลางไป อาทิ ในพิธีการแตงงานของชาวลาวครัง่ จะตองทําพิธีบูชาผี เทวดา โดยใชผาขาวมา ๑
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ผืน เงิน ๔ บาท ขาวตมมัดไมใสไส กลวย เทียน ขาวสุกโรยน้ําตาล ดอกไมและเหลา อีก ๑ ขวด ดวยระบบความ

เชื่อเรื่องผีเจานายและผีเทวดาของชาวลาวครัง่ จึงมีขอหามและบทลงโทษสําหรับหญิงชายที่ไดเสียกันกอนแตง

โดยจะตองทําเสียผีที่่บานของฝายหญิง ซึ่งจะมีการเซนไหวผี เจานายดวยย โดยใชเหลา ๘ ไห ไก ๘ ตัว นําไปฆา

ที่ศาลเจานายใหเลือดไกหยดลงบนแทนบูชาเจานาย เมื่อหญิงชายใดที่ตกลงจะอยูกินกันฉันมีภรรยา จะตองไดรับ

การอนุญาตจากญาติผูใหญทัง้สองฝ าย หลังจากนัน้จะหาฤกษงามยามดีซึ่งชาวลาวครัง่เรียกวา หักไมใสยาม วันฟู

และวันจม ประเพณีแตงงานของลาวครัง่ แตเดิมจะมีการสูขวัญคูบาวสาว โดยจะมีหมอมาทําพิธี มักทํากันใน

ตอนเย็นวันสุกดิบ ทัง้เจาบาวและเจาสาวจะทําพิธีสูขวัญน อยที่บานของตนบางรายก็อาจจะมาสูขวัญน อยรวมกัน

ที่บานของเจาสาวในวันรุงขึ้นจะมีพิธีสูขวัญใหญที่บานเจาสาวหมอขวัญจะเป็นผูที่คอยสัง่สอนอบรมคูบาวสาว ใหรู

จกัการครองเรือนตลอดจนการประพฤติตนในฐานะของเขยและสะใภ เมื่อถึงวันงานฝายเจาบาวจะจัดพานขวัญ

แหไปทําพิธีที่บานเจาสาวซึ่งประกอบดวยบายศรี พรอมของหวานและเหลา การแหขันหมาก พิธีสูขวัญคูบาวสาว

ฝ ายเจาสาวก็จะเตรียมพานขวัญน้ีไวเชนเดียวกันเมื่อไดฤกษแลวก็จะยกขบวนพานขวัญ โดยจะใชไมกําพัน ซึ่ง

เป็นไมสําหรับกรอดาย ใชหาบพานขวัญแทนไมคาน เพราะเป็นเคล็ดวาคูบาวสาวจะรักใครกลมเกลียวกันเสมือน

ดายที่อยูในไมกรอดายดังกลาว ผูที่ทําหน าที่หาบพานขวัญตองเป็นคนโสดเหมือนกับเพื่อนเจาสาว เมื่อถึงเรือน

เจาสาวจะเป็นคนลางเทาใหเจาบาว ซึ่งจะมีที่พักเทาเจาบาวเป็นหินลับมีด แลวนําใบตองมาปูทับไวอีกทีเมื่อผาน

ประตูทองแลว จะพาคูบาวสาวไปพักไวที่หองหอ จะมีผูที่คอยตอนรับเจาบาวและพาไปยังหองหอ ซึ่งคน ๆ น้ีจะ

ตองเป็นผูที่ยังไมมีครอบครัว จะเป็นมายไมได เพราะจะหามไมใหมายเขามาถูกเน้ือตองตัวคูบาวสาวโดยเด็ดขาด

เพราะเกรงวาจะเป็นลางใหคูสมรสเป็นมายได ชาวลาวครัง่เชื่อในเรื่องฤกษยามการสงตัวเขาหออยางเครงครัด

เมื่อเสร็จสิน้งานแลวสะใภจะเป็นผูนําเอาเสื้อผาเครื่องนุงหม หรือวาที่นอนหมอนมุงไปกราบพอแมของสามี ซึ่งใน

ปัจจุบันการแตงงานของชาวลาวครัง่แมลาด ไมสามารถรักษาวัฒนธรรมน้ีไวได จึงเลือนหายไปในที่สุด

           ในปัจจุบันลาวครัง่นับถือพุทธศาสนาผสมกับศาสนาพราหมณ และนับถือผีเชนเดียวกับกลุม ชาติพันธุไท

อื่น ๆ โดยเชื่อวาปีมี  ๒ ฝาย คือ ฝาย “เจานาย” และ “ฝายเทวดา” มาตัง้แตครัง้บรรพบุรุษที่เมืองภูฆัง ประเทศ

ลาว ในชุมชนลาวครัง่จึงมักแยกออกเป็น 2 กลุม ตามความเชื่อผีของครอบครัว คือ ผีเจานาย คือ มูลนายที่

อพยพเขามาอยูกอน เป็นนักรบผูสืบเชื้อสายเผาพันธุเดียวกับสมาชิกในชุมชน จะอัญเชิญผีเจานายมาสถิตในศาล

ของหมูบานเรียกวา “หอเจานาย” ความเชื่อ “ผีเจานาย” ถือเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบของสังคม ดวยมีขอ

หามเรื่อง “ผิดผี” เป็นจารีตที่ทุกคนตองปฏิบัติ หากเกิดผิดผีจะตองทําพิธีเซนไหวขอขมาผีแลวแตจะทําการสิ่งใด

ออกนอกหมูบานไปคาขายหรือทําไรทํานา หรือมีงานประเพณีใด ๆ จะตองมาบอกกลาวผีเจานายเพื่อใหผีเจานาย

ไดชวยดูแลคุมครอง ปกปักรักษาไมใหสิ่งไมดี เขามากลํ้ากราย ใหพบแตสิ่งที่ดีมีความเจริญ สวน “ฝีเทวดา” คือ

วิญญาณของเทวดาที่เคยปกปักรักษา บานเมืองของตนมาตัง้แตอยูที่ลานชาง จะมีจารีตและพิธีกรรมเพื่อแสดงถึง

การเคารพนับถือ “หิง้เทวดา” จะมีลักษณะเป็นหิง้ไม ๒ ชัน้ ชัน้บนเล็กกวา เป็นที่วางพานทองเหลืองใสคัมภีรโบ
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ราณ ๒ เลม และดาบ เหล็กดามไม ๒ อัน สวนขางลางใหญกวาเป็นที่วางเครื่องสักการะ ไดแก ดอกไม ธูปเทียน

และสวยที่ชาวบานนํามาทําพิธีแกบน ดอกไมที่นํามาแกบนไมสามารถนําลงจากหิง้ได จนกวาจะถึงงานเลีย้งผี จึง

เปลี่ยนไดและนําดอกไมมาแทน ผูทําพิธีและสื่อสารติดตอกับเทวดา เรียกวา “คนตน” เป็นผูหญิงหรือผูชายมัก

จะสืบทอดตําแหนงตามสายโลหิต ปัจจุบันประเพณีและความเชื่อตาง ๆ ถูกลืมเลือน ไปกับความเจริญที่เขามา

สมควรไดรับการฟ้ืนฟู ใหเหมาะสมตอไปที่ตําบลแมลาด แทบไมเหลือใหเห็นอีกเลย

คําสําคัญ : พิธีกรรมและความเชื่อ, ลาวครัง่

ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลแมลาด. (2558). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณ

และภูมิปัญญา ตําบลแมลาด อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร. กําแพงเพชร: องคการบริหารสวน

ตําบลแมลาด.
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