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วัฒนธรรมทางคติธรรม 
----------------------- 

วัฒนธรรมทางคติธรรม หมายถึง คติในการดํารงชีวิต ซ่ึงอาจจะไดมาจากสุภาษิต คําส่ัง 
สอน คติความเช่ือตางๆ หรือคติตางๆที่ไดมาจากวรรณกรรม ความเชื่อของแตละทองถ่ิน เกิดจาก 
ปญหาการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน เมื่อชีวิตถึงคราววิบัติ เกิดโรคภัยไขเจ็บ เกิดภัยธรรมชาติ 
ปญหาเหลานั้นเกินขีดความสามารถที่คนธรรมดาจะแกไขได  คนจึงสรางความเชื่อวานาจะมีอํานาจ 
ลึกลับเหนือธรรมชาติบันดาลใหเปนไปเชนนั้น เชนอํานาจของเทพเจา ภูตผีปศาจ วิญญาณ เปนตน 
ดังนั้น เพ่ือปองกันภัยพิบัติที่จะเกิดกับตน มนุษยจึงบูชาบวงสรวงออนวอนขอความชวยเหลือจาก 
อํานาจลึกลับ โดยเชื่อวา  ถาบอกกลาวเหนือทําใหส่ิงที่มีอํานาจนั้นพอใจอาจจะชวยใหปลอดภัย 
เม่ือพนภัยก็ยินดีแสดงความรูคุณดวยการเชนสรวงบูชาหรือประกอบพิธีกรรมตางๆ แตละสังคมตาง 
มีความเชื่อเปนมรดกสืบตอมาจนถึงปจจุบัน 

โดยทั่วไป คติที่เปนความเชื่อของชาวอีสานมักจะมีบอเกิดมาจากพุทธศาสนา ศาสนา 
พราหมณ และผีหรือวิญญาณ  สวนคติที่เปนคําสอนเรื่องความดี ความชั่วนั้นก็ลวนแตมีปรากฏใน 
คําสอนของพระพุทธศาสนา ดังนั้น จึงจะนําเสนอ 2 ประเด็น คือ คติที่เปนความเชื่อ และคติที่เปน 
คําสอนดังตอไปนี ้

1. คติที่เปนความเชื่อ 
1) ความเชื่อเร่ืองผีหรือวิญญาณ 
ความเชื่อของชาวอีสาน  เปนความเชื่อที่ผสมผสานระหวางผีบรรพบุรุษ และความเชื่อที่ 

เกี่ยวกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เปนความเช่ือที่เกี่ยวเนื่องตอกันมา เชื่อวาผีบรรพบุรุษเปนผูคุมครอง ลูกหลาน 
ในครอบครัวใหอยูเย็นเปนสุข ความเช่ือภูติผี วิญญาณ ทําใหเกิดพิธีกรรมขึ้นหลายอยาง เชน ความ 
เชื่อเรื่องผีพระยาแถน พระยาแถนถือวาเปนผูสรางโลก จากความเชื่อดังกลาวทําใหเกิดพิธีกรรม 
การแหบั้งไฟ เพื่อใหพระยาแถนสงฝนลงมาให  พิธีกรรมเกี่ยวกับการลําผีฟา ผีแถน เพื่อรักษาโรค 
เช่ือวาสามารถรักษาโรคที่เกิดจากการกระทําของภูติผีได ดังนั้น การนับถือผีจึงเปนประเพณีของ 
ชาวอีสานแตโบราณ กอนจะมีการนับถือพุทธศาสนา เชน ชาวอีสานเชื่อวาดวงวิญญาณของ 
บรรพบุรุษยังคงคอยดูแลใหความคุมครองแกบุตรหลานอยู เพ่ือใหบุตรหลานอยูเย็นเปนสุข



ความเช่ือเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษประจําหมูบาน หรือเรียกวาผีปูตา ในหมูบานจะมีการตั้ง 
ศาลที่เรียกวา "ศาลปูตา" เชื่อวาเปนผูคุมครองลูกบาน และบนบานศาลกลาว ขอในส่ิงที่ตัวเอง 
ตองการได 

ความเชื่อ พอเชื้อ แมเชื้อ ผีประจําตระกูล หรือเรียกวา ผีพอ ผีแม ที่อยูประจําบาน เมื่อ 
ลูกหลานแยกครอบครัวไปสรางบาน ครัว ใหมแลวก็ตองกลับมากราบ ไหว จนเกิดพิธีกรรม 
บวงสรวง หรือ บูชา บานที่เปนตนตระกูลจะมีหิ้งบูชาพอเชื้อ แมเชื้อ หรือ "ผีพอ ผีแม"  ความเชื่อ 
เรื่องภูติผีวิญญาณ ของชาวอีสาน จะนําเสนอในประเด็นดังตอไปนี้ 

ความเชื่อเร่ืองผีกะ 
ผีกะ เปนผีชนิดหนึ่งสิงอยูในรางกายของมนุษย ชาวบานจะเรียกคนที่มีผีกะสิงอยูวา “ผีกะ” 

ผีกะจะส่ิงอยูในรางกายของผูหญิง ไมปรากฏวาผูชายเปนผีกะ คนที่ถูกผีกะเขาสิงจะมีพฤติกรรม 
ในทางกามารมณ มักมากในกามคุณ ชาวอีสานเลากันวา หญิงที่เปนผีกะนั้น เวลากลางคืนจะมี 
หนาตาสวยงาม มีเสนหใหชายหลงไหล สวนเวลากลางวันจะเก็บตัว ไมชอบคบคาสมาคมกับผูใด 
ผิวเหลือง ซูบผอม เมื่อพระอาทิตยตกดิน พฤติกรรมจะเปล่ียนเปนตรงขาม 

หญิงที่เปนผีกะอาจจะมีสามี แตสวนใหญมักไมมีบุตร สามีจะอยูในโอวาทหญิงผีกะ ไม 
กลาวากลาวตักเตือน เมื่อเห็นวานางเปนชูกับชายอ่ืน และมีแนวโนมที่เปนใจใหภรรยาผีกะเลนชูสู 
ชายอีกดวย ครั้นเวลากลางคืนหญิงผีกะจะแตงตัวสวยงาม ชายชูอ่ืนๆมักจะเวียมาเยี่ยมเยียนพูดคุย 
สนทนาในเวลาค่ําคืน และเปนชูกับหญิงผีกะโดยสามีจะเปดโอกาสให ฉะนั้น ผีกะจึงนาจะเปน 
คําอธิบายถึงหญิงที่มักมากในกามคุณ เปนคนไมอยูในศีลในธรรม เปนที่รังเกียจของสังคมนั้นๆ 
ปจจุบันในภาคอีสานไมคอยจะมีผูถูกกลาวหาวาเปนผีกะ สวนในภาคเหนือยังพบวามีผูถูกกลาวหา 
วาเปนผีกะอยูบางในหมูบานชนบทท่ีอยูหางไกล (ธวัช ปุณโณทก, เลม 8 หนา 2802) 

ความเชื่อเรืองผีแจหรือผีเชื้อ 
ผีแจหรือผีเชื้อ คือ ผีบรรพบุรุษที่ชาวยอในจังหวัดนครพนมและสกลนครนับถือกันทั่วไป 

ทุกบานเรือนจะจัดสถานที่ไวบริเวณมุมหองดานซายมือ จึงเรียกวา ผีแจ เพราะคําวา แจ แปลวา มุม 
ชาวยอบางแหงเรียกทั้งผีแจ และ ผีเชื้อ สวนชาวผูไทยในจังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร 
เรียกวา ผีวงศ  ในมัยอดีตในบางทองถ่ินเรียกวา ผีด้ํา 

ความเช่ือเรื่องผีแจหรือผีเชื้อของชาวยอนั่นาจะเทียบไดกับ “ของฮักษา” ของชาวไทย-ลาว 
แตชาวไทย-ลาว จะทําหิ้งไว ของฮักษา ซ่ึงหมายถึงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่รักษาคุมครองไวที่หองเปงหรือ 
หองนอนของผูเปนหัวหนาครอบครัว ไมนิยมใหลูกเขยหรือสะใภ หรอืคนภายนอกเขาไปในที่อยู 
ของ ของฮักษา ถาหากมีการฝาฝนตองทําพิธีเซนสรวงของฮักษา คือ การเสียผี



ความเชื่อเรื่องผีแจหรือผีเชื้อเที่ยบไดกับความเชื่อเรื่องผีเรือนของภาคกลาง แตความเชื่อ 
เรื่องผีเรือนของชาวภาคกลางเกือบจะไมเหลืออยู นั่นคือไมมีพิธีเซนสรวงประจําปหรือมีที่ส่ิงสถิต 
ของผีเรือนในบานเรือนของชาวภาคกลาง แตชาวอีสานยังีมพิธีกรรมเซนไหวประจําปและมีการเสีย 
ผี หากกระทําลวงเกินวิญญาณบรรพบุรุษ ชาวยอเชื่อวา วิญญาณบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลวไมได 
ไปเกิดยังลอยวนเวียนอยูกับลูกหลานเพื่อปกปองคุมครองดูแลความทุกขสุขของลูกหลาน หารบุตร 
หลานประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสม เชน ฝาฝนจารีตของชุมชน หรือไมคารวะตอวิญญาณที่ 
เรียกวา ผิดผี ผีบรรพบุรุษจะโกรธและลงโทษใหเจ็บปวย จึงตองทําพิธีขอขมาลาโทษ เรียกวา เสียผี 
วิญญาณของบรรพบุรษจึงจะหายโกรธ การทําพีธีเสียผีนั้นตองหาอาจารยผูรูพิธีกรรมมากระทําพิธี 
ให พรอมตองหาเครื่องเซนที่เรียกวา คาคาย  เชน ไก ขันหา ฯลฯ เปนตน ฉะนั้น ชาวยอจึงอยูใน 
ระเบียบของสังคม ถือจารีตประเพณีอยางเครงครัด ไมมีผูใดกลาจะทําละเมิดจารีตประเพณีที่เรียกวา 
ผิดผี สังคมจึงอยูอยางสงบสุข (ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 2802-3) 

ความเชื่อเร่ืองผีด้ํา หรือผีเรือน 
ผีด้ําหรือผีเรือน หรือผีบรรพบุรุษที่คอยปกปกรักษาบุตรหลานที่อาศัยอยูในเรือนนั้นๆ คํา 

วา ผีด้ํา เปนคําที่ยังใชกันอยูในปจจุบัน เชนคําวา ผีซํ้าด้ําพลอย ซ่ึงหมายถึง ฝปาลงโทษแลวผี 
บรรพบุรุษหรือผีเรือนก็พลอยลงโทษอีกดวย 

ผีด้ําหรือผีเรือนนั้นชาวอีสานยังนับถืออยูโดยทั่วไป แตอาจจะไมเครงครัดเหมือนในอดีต 
และมีชื้อเรียกตางกัน เชน ชาวไทดํา จังหวัดเลย เรียกวา ผีเฮิน สวนชาวผูไทยในจังหวัดนครพนม 
และมุกดาหารเรียกวา ผีแจ บางทองถ่ิเรียกวา ผีด้ําผีแจ โดยจัดหิ้งผีและเครื่องบูชาไวในหองเปงมี 
ลักษณะคลายกับชาวอีสานในเขตทุงกุลารองไห เรียกวา ของฮักษา 

ผีด้ําผีเรือน ตางจากผีปูตาหรือผีเจาปู ซ่ึงเปนผีบรรพบุรุษประจําหมูบาน ประจําชนเผา ซ่ึง 
มักอางวาเปนผีวรีบุรุษประจําชนเผา หรือเปนเจาเมืองหรือเปนผูนําชุมชนนั้นๆ แตผีด้ําผีเรือนเปนผี 
บรรพบุรุษตามสายเลือด ตามตระกูล (ธวัช ปุณโณทก, เลม 8 หนา 2804-5) 

ความเชื่อเร่ืองผีปอบ 
ผีปอบ คือ ผีท่ีสิงอยูในรางกายของคน ผูที่ผีปอบอาศัยรางอยูชาวอีสานเรียกคนนั้นวา เปน 

ปอบหรือเปนผีปอบ ผีชนิดนี้จะออกจากรางผูเปนเจาของไปส่ิงรางหรือเขากินบุคคลอ่ืน เพื่อกิน 
เลือดและอวัยวะภายในเปนอาหาร บุคคลที่ปอบเขากินสวนมากจะเปนคนออนแอหรือเจ็บปวย 
ออดๆแอดๆ

ชาวอีสานเช่ือวา ผีปอบเกิดจากบุคคลที่เรียวิชาเวทมนตรหรือคาถาอาคมจนมีวิชาแกกลา 
บุคคลเหลานี้ไมปฏิบัติตามขอหาม (ขะลํา) ที่อาจารยกําหนดไว ทั้งนําวิชาไปใชในทางที่ผิด บุคคล



เหลานี้จะถูกชาวบานกลาวหาวาเปนปอบหรือเปนผีปอบ หากไมยอมชําระก็จะเปนปอบจนเจาตัว 
ตาย แตผีปอบไมตายตามเจาของดวย แตจะตระเวนหาบุคคลอ่ืนเพื่ออาศัยรางอีกตอไป บุคคลที่ผี 
ปอบอาศัยก็มักจะเปนญาติสนิทของผูที่เคยเปนผีปอบ เรียกวา ปอบมางอยหัว (จับหัว) เปนปอบเชื้อ 
สาย (ปอบเช้ือ) 

คาถาที่ทําใหเปนผีปอบมีอยูหลายชนิด บางชนิดเรียนและใชไดทั้งเพศชายและหญิง บาง 
ชนิดก็มีสัญลักษณประกอบ บางชนิดก็มีเฉพาะคาถาและเครื่องยกครู เชน คาถาที่ใชทั้งเพศชายและ 
หญิง ไดแก คาถามหานิยม มหาละลวย มหาลาภรวย คาถาเสนห เปนตน คาถาที่ใชเฉพาะเพศชาย 
เปนประเภทอยูยงคงกระพันชาตรี เชน ลองหน หายตัว บังฟน บิดไส ประเภทคุณไสย เสกเปารักษา 
โรค เสกเปาใหละเมอเพอพก เสกวัตถุเขาตามเนื้อหัว วัธนู เปนตน คาถาที่ใชเฉพาะเพสหญิง เชน 
คาถาครูผีฟา คาถาจุมครามหรือยอมคราม เปนตน คาถาเหลานี้บางชนืดก็มีสัญลักษณรูปรอย 
ประกอบดวย เรียกอีกอยางหนึ่งวาเครื่องลางของขลัง เปนตะกรุด ผายันต หุนตางๆ ฯลฯ สวน 
ขอความคาถาแตละอาจารยก็แตกตางกัน แตคาถาที่ทักทําใหผูเรียนเปนผีปอบมักขึ้นตนและลงทาย 
ดวยคําวา โอม ใชดอกไมสีแดงบูชาครู คาถาลักษณะนี้ทําผิดครูนิดเดียวจะเปนปอบทันที 

ชาวอีสานเช่ือวา ผีปอบมี 2 ชนิดคือ ผีปอบวิชา เกิดจากคนเรียนวิชาอาคม และผีปอบเชื้อ 
เกิดจากปอบของญาติผูใหญาชที่เจาตัวตายแลว ผีปอบมาอาศัยในรางของลูกหลานตอไป ในแตบะ 
คนที่เปนผีปอบจะมีจํานวนผีปอบมากนอยตางกัน ผูท่ีเปนผีปอบยังไมแกกลาก็มีปอบอาศัยจํานวน 
นอย เชน 1 ตัว 2 ตัว หากผีปอบแกกลาจะมีจํานวนถึง 9 ตัว คนที่ผีปอบเขากินพรอมกันทั้ง 9 ตัว 
อาการผูปวยที่ถูกกินจะหนักมาก ถาคนไหนเปนปอบถึง 9 ตัวถือวาปอบนั้นกลาแข็งมาก (ปอบแก 
วิชา) ผีปอบท่ีเขารางกายผูปวยจะออกยากมีเลหเหล่ียมมากมาย ถาหมอไลผีปอบอาคมไมกลาแข็ง 
จริงๆ จะถูกผีปอบในรางคนไขขูตะเพิดเอา 

ผีปอบจะกลัวคาถาอาคมและหมอธรรม ผีปอบจึงไมเขากินรางผูชาย นกเวนเด็กๆ เพราะ 
ผูชายจะเรียนคาถาอาคมหรือไมก็มีเครื่อวรางของขลังประจําตัว ผีปอบจึงมักเขากินรางกายผูหญิง 
เพราะชาวอีสานเชื่อวา ผูหญิงอีสานจะเรียนและใชคาถาอาคมและเครืองรางของขลังไมได 
เครื่องลางของขลังแมผูหญิงจับตองกจะคลายความศักดิ์สิทธ์ิ เครื่องรางของขลังจะอยูกับผูหญิงได 
อยางมีอํานาจเฉพาะที่หมอธรรมเสวกไวปองกันภูตผีเปนตระกรุดฝายอาคมและคาถาอาคมบางอยาง 
ที่ผูหยิงเรียนไดเทานั้น ดังนั้น การปองกันผีปอบ หมอธรรมจึงเสกฝายอาคมผูกคอ แขน และขา ของ 
หญิงที่ปอบเขาบอยๆ เพื่อเปนการปองกันไมใหผีปอบเขากินในรางกายอีก ปกติหมอธรรมจะไมฆา 
ผีปอบใหตาย โดยเรียกเขาหมอปดดวยผายันตถวงน้ําหรือฝงดิน 

ความเช่ือเรื่องผีปอบ นักมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาไดอธิบายวา เปนการพิพากษาของ 
สังคมโดยเจาตัวไมไดรับทราบโดยตัดสินวาผูที่มีอุปนิสัยโดดเดี่ยว ไมชอบพูดจาวิสาสะกับเพื่อน



บานวาเปนผีปอบ ความจริงแลวไมมีผีปอบ แตเมื่อสังคมเห็นวาเขาเปนผีปอบและไดเลาลือกันจน 
เชื่อไปทั้งหมูบานแลว ครั้นเมื่อมีผูหนึ่งผูใดเกิดอาการคลุมคล่ังหรือวิปริตทางอารมณจนควบคุม 
ไมไดชั่วขณะหรือคนที่ถูกระทบกระทั่งทางอารมณโดยไมทราบสาเหตุ เชื่อกันวาถูกผีสิงหรือผี 
กระทํา ครั้นเม่ือหาหมอธรรมหรือหมอมนตมาปดเปาไลผี ผูที่อยูในอารมณเพอคล่ังจึงพูดออกมา 
โดยจิตใตสํานึกที่เชื่อวาคนที่ถูกกลาวหาเปนปอบสงมาเขาสิง จึงเปนการเนนย้ําใหผูอ่ืนเชื่อแนวา 
เปนปอบจริงๆ 

ความเชื่อเรื่องผีปอบไปสิงตามรางผูอ่ืนนั้น ชาวอีสานยังเชื่อกันโดยทั่วไป หากมีผูใดถูก 
กลาวหาวาเปนปอบ สังคมจะตราหนาไมยอมคบคาสมาคมดวย ทุกคนรังเกียจไมยอมใหผูนั้นเขา 
รวมกิจกรรมของสังคม เปนเหตุใหผูที่ถูกกลาวหาตองโดดเดียวตนเอง เชน บายบานเรือนไปสราง 
อยูหางหมูบานบาง ไมพูดจากับใครบาง เก็บตัวบาง ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวยิ่งเปนผลใหเกิดความเก็บ 
กดมากยิ่งขึ้น จนมีพฤติกรรมตางไปจากวิสัยปกติของคนทั่วไป (สุภณ สมจิตศรีปญญา, 2542  : 
2813-5) 

ความเชื่อเร่ืองผีปูตา 
บางทองถ่ินเรียกวา ผีตาปู เปนดวงวิญญาณบรรพบุราประจําหมูบานที่ทําหนาทีปกปอง 

คมครอง ไมอาจจะกําหนดไดวาเปนวิญญาณของบรรพบุรุษสายใด สกุลใด แตชาวอีสานเชื่อวาเปน 
ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของชาวหมูบานนั้นทุกคน ในชนบทอีสานทุกหมูบานจะมีศาลปูตา เรียกกัน 
วาตูบปูตา สรางดวยไมมุงหลังคาไมใหญมากนัก  การตั้งตูปปูตาเปนทําเลอยูนอกหมูบานไมไกลนกั 
ไมกําหนดทิศทางที่แนนอน มักจะยึดพื้นที่เปนที่ดอนน่ําทวมไมถึง มีตนไมใหญขึ้นอยูหนาแนน 
เพราะชาวบานไมกลาไปตัดไมบริเวณนั้น บางครั้งเรียกวา ดอนปูตา หรือดงปูตา 

ชาวยอที่จังหวัดนครพนมเรียกผีปูตานี้วา เจาบาน และเรียกตูบปูตาวา หอเจาบาน ผูที่ทําพิธี 
เซนสรวงเรียกวา กวนจ้ํา หรือกวนบาน ซ่ึงชาวยอยังมีความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษหรือผี 
บรรพบุรุษอยางเครงครัดเมื่อเทียบกับชาวอีสานกลุมอ่ืนๆ แมแตในปจจุบันชาวบานที่อาวุโสจะ 
เดินทางไปทํางาน เยี่ยมญาติ คาขายนอกหมูบาน จะไปคอบ (บอกกลาว) เจาบานและนําดินบริเวณ 
หอเจาบานหอใสชายพกติดตัวไปดวย บางคนก็นําดินบริเวณหอเจาบานนั้นขยี้ใสศีรษะ โดยเชื่อวา 
เจาบานหรือผีบรรพบุรุษจะติดตามคุมครองตลอดเวลาที่เดินทาง 

ชาวอีสานเชื่อวา เจาปู หรือผีปูตาจะเปนผูคุมครองลูกบานใหอยุเย็นเปนสุขปราศจาก 
อันตรายและภัยพิบัติทั้งปวง วัวควายและสัตวเล้ียงทุกอยางก็ถือวาอยูในความคุมครองของเจาปูดวย 
นอกจกานี้เจาปูยังแสดงอํานาจศักดิ์สิทธ์ิใหปรากฏดวยวิธีบันดาลใหส่ิงตางๆเปนไปตามความ 
ปรารถนาของผูบนบาน ในภาษาถ่ินเรียกวา บะ หรือ บา เมื่อไดส่ิงที่ปรารถนาตามที่บนบานไวแลว 
ชาวบานก็จะแกบนหรือเรียกวา เสียคาคาย ซ่ึงอาจจะทํารวมในวันทําพิธีเล้ียงผีปูตาประจําปของ



หมูบาน ซ่ึงโดยปกติจะกําหนดในเดือนหก หรือจะทําเฉพาะตนเองก็ได ฉะนั้นผีปูตาจึงเปนเหมือน 
ที่พึ่งทางใจของชาวบานเมื่อไดรับความเดือดรอน นอกจากนี้ชาวบานยังกลัวความศักดิ์สวิทิ์หรือ 
อิทธิฤทธ์ิของเจาปู จึงไมมีใครกลาลบหลูหรือไมยําเกรงเจาปู ฉะนั้น ตนไมหรือสัตวในบริเวณดอน 
ตาปูชาวบานจะไมกลาไปนํามาไวที่บริเวณบาน เพราะเกรงวาจะมีอันเปนไป หรอืเรียกวา ขวง หรือ 
เข็ดขวง 

ความเช่ือเรื่องผีปูตาของชาวอีสาน แสดงใหเห็นวา ชาวอีสานเชื่อวามีโลกของผีและโลก 
มนุษย โลกของผีเปนที่อยูของวิญญาณที่ลวงลับไปและอาจติดตอส่ือสารกันไดระหวางโกลของผี 
และโลกของมนุษย โดยผานคนกลางคือหมอจ้ําหรือขะจ้ํา ซ่ึงจะถูกคัดเลือกโดยเจาปู บางแหงสืบ 
ทอดทางสายตระกูล ขะจ้ํามีหนาที่ดูแลตูบตาปูและเซนสรวงบูชาดวยดอกไมธูปเทียนประจําวันพระ 
การส่ือสารระหวางโลกมนุษยและโลกของผีจะกระทําครั้งใหญประจําป เรียกวา การเล้ียงผีปูตา 

ความเช่ือเรื่องผีปูตานั้เปนบอเกิดของการเขาเจาทรงผีเพื่อมนุษยจะติดตอกับวิญญาณและ 
การเซนสังเวยก็เปนสวนที่มนุษยจะอุทิศส่ิงของมีคา อาหารตอวิญญาณที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ 
เพ่ือใหไดรับประโยชนหรือเพื่อเปนการตอบแทนผลประโยชนที่ตนไดรับจากการชวยเลหือของ 
วิญญาณ การที่ชาวบานทําพิธีเล้ียงผีปูตาประจําปหรือเสียคาคายในการบาปูตา ก็เปนการเอาใจหรือ 
แสดงความกตัญูที่ปูตาไดคุมครองรักษาเภทภัยตางๆแกตน ครอบครัวและชาวบานทั้งหมูบาน ให 
อยูรวมกันอยางสงบสุขปราศจากโรคภัยไขเจ็บและปองกันภัยธรรมชาติที่จะมาเบียดเบียน ความ 
เช่ืองผีปูตาทําหนาท่ีควบคุมพฤติกรรมของชาวบานไมใหประพฤตินอกรีตนอกกรอบประเพณีของ 
สังคม โดยอาศัยอํานาจศักดิ์สิทธ์ิเหนือธรรมชาติของเจาปู ซ่ึงสงผลใหสังคมอยูอยางถอยทีถอยอาศัย 
กัน และไมประพฤติจารีตประเพณี ซ่ึงจะนําความสงบสุขมาใหสังคมอยางแทจริง (ธวัช ปุณโณทก, 
2542 : 2819-22) 

ความเชื่อเร่ืองผีเปา และผีโพง 
ผีเปา คือ ผีท่ีสิงอยูตารางกายคน คนที่เปนเปามักชอบกินของดิบ เชน เลือดสดๆ ลาบเลือด 

หรือเนื้อดิบๆ เหมือนคนเปนผีโพง ชาวอีสานจึงเรียกรวมกันวา ผีเปา ผีโพง 
ผีเปาหรือคนที่ถูกผีเปาสิง มี 3 จําพวก คือ 
(1) ผี เปาคน หมายถึง ผี เปาสิงในคนทั่ยงไมตาย จะทําใหคนๆนั้นมีพฤติกรรมที่ 

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เชน ไมคยอจะพบปะพูดคุยกับคนทั่วไป มักจะเก็บตัวอยูคนเดียว ชอบกิน 
อาหารดิบๆสดๆ และตอนค่ํามักจะออกหากินเที่ยวจับหนู กบ เขียด เปนตน 

(2) ผีเปาผี หมายถึง คนที่เปนผีเปาเมื่อตายไปแลว จะเปนผีเปาอยูอีก ผีเปาชนิดนี้ดุรายชอบ 
ทําอันตรายแกคนใหมีอันเปนไปจนถึงแกชีวิต



(3) ผีเปาวาน หมายถึง คนที่เปนผีเปาโดยเกิดจากการเลนวานศักดิ์สิทธ์ิ คือ วานกระจาย 
วานสามพันตึง โดยเชื่อวา ผูล้ียงวานหรือเลนวานทั้วสองชนิดนี้จะเปนผุอยูยงคงกระพันชาตรี ฟน 
แทงไมเขา แตวานทั้งสองชนิดตองเล้ียงอยงถูกวิธี จึงจะไมเปนอันตรายตอผูเล้ียงผูเลน เพราะวาน 
ทั้งสองชนิดนี้ชอบกินของดิบของสดเชนเดียวกัน ผูเล้ียงจะตองหามาเซนมาพอกตามกําหนดหรือ 
ใหกินทุกวัน หากมันหิวก็จะออกหากินเอง และมักจะหากินเลือดโดยเฉพาะมันจะมากินเบือดผูเล้ียง 
หรือทําใหผูเล้ียงกลายเปนผูเปาโดยไมรูตัว 

สวนผีโพงนั้น ก็มีลักษระเชนเดียวกันกับผีเปา คือ ชอบกินของสดๆดิบๆ บางแหงอธิบายวา 
ผีโพงสิงคนแลวทําใหมีแสงสวางออกทางจมูกเวลาหายใจและชอบออกหากินเวลากลางคืน คลาย 
ความเช่ือเรื่องผีกระสือในภาคกลาง (ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 2822) 

ความเชื่อเร่ืองผีพราย 
ผีพราย เช่ือกันวาเกิดจากหญิงที่คลอดลูกตายหรือเรียกวา ตายทั้งกลม ผีพรายจําแลงกายเปน 

สัตวตางๆได โดยเฉพาะนกเคาแมว ชาวอีสานเช่ือวาเปนผีพรายจําแลงกายมา โดยเฉพาะชาวบานที่ 
เจ็บปวยหนัก หากเห็นนกเคาแมวมาเกาะบริเวณบานหรือใกลๆบานคนปวย เชื่อกันวาผีพรายจําแลง 
กายมาซํ้าเติมคนที่เจ็บปวยใหเสียชีวิตโดยเร็ว 

ชาวอีสานยังเช่ืออีกวา ผีพรายชอบกินเลือดขณะที่คลอดลูก ถาหากเรือนใดมีหญิงคบอดลูก 
ตองใชหนามสะไวขางใตถุนบานปองกันผีพราย ผีโพง ผีเปา มากกินเลือด ดังนั้น เมื่อบานใดคลอด 
ลูก ญาติพี่นองเพ่ือนบานมักจะมารวมกันที่บานนั้นเพื่ออยูเปนเพื่อนแมลูกออน และชวยปองกันผี 
พราย (ธวัช ปุณโณทก, 2542 : 2822) 

ความเชื่อเร่ืองผีฟา 
ผีฟานางเทียม เปนพิธีกรรมเขาทรงรักษาโรคภัยไขเจ็บ สวนใหญจะเปนผูหญิงที่เขาทรง 

เรียกตามภาษาอีสานวา นางเทียม ผีฟานางเทียมมีความตางจาก ผีฟาผีแถนซ่ึงหมายถึงพระยาแถน 
หรือผีแถนซ่ึงเปนเทพผูยิ่งใหญของชาวอีสาน 

ผีฟา หมายถึงการฟอนรําของนางเทียมในวันไหวครูประจําปอีกดวย เรียกวา ลงผีฟา หรือ 
ฟอนผีฟา หรือวันลงครูลงลาย ซ่ึงนางเทียมท่ีเปนศิษยทุกคนจะตองมารวมกันที่บานนางเทียมใหญที่ 
เปนผุประสิทธ์ิประสาท นางเทียมจะตองมารวมกันจัดสถานที่ เครื่องเซน เครื่องคายตามพิธี 

การลงครูลงลาย หรือฟอนผีฟาประจําปจะทํากันทั้งวัน บรรดานางเทียมท่ีรวมพิธีจะฟอนราํ 
ไปตามทํานองเพลงที่หมอแคนเปา ฟอนกันตั้งแตเชาจนถึงเที่ยงจะพักรับประทานอาหาร และ 
ประกอบพิธีกรรมจนเสร็จจนมืดค่ํา นางเทียมที่รักษาโรคทุกคนจะตองเขารวมพิธีลงครูลงลาย



ประจําป หากมีกิจธุระจะตองแจงใหทราบและนําเครื่องคายมาขอขมาภายหลัง มิฉะนั้นแลวเชื่อกัน 
วา จะรักษาโรคไมขึ้น และตนเองจะไมมีความเจริญในอาชีพ  (ธวัช ปุณโณทก, เลม 8 หนา 2823-4) 

ดังนั้น ผีฟาจึงเปนที่เคารพนับถือ เปนศูนยรวมทางจิตใจ และเปนที่พึ่งทางกายทางใจของ 
ชาวบาน เปรียบเสมือนตัวแทนของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่สามารถชวยปดเปาทุกขภัยตางๆ ใหพวกเขาพน 
จากอันตราย และชวยรักษาอาการเจ็บปวยใหหายได เม่ือมีคนเจ็บปวยภายในบาน ก็จะไปเชิญผีฟา 
มารักษา 

ในการประกอบพิธีจะมีผีฟาคนหนึ่ง แคน และคนเปาแคน ดาบหนึ่งเลม หวายสําหรับเฆ่ียน 
ผี โดยการรักษาจะเริ่มจากคนเริ่มเปาแคนแลวผีฟาก็จะทําการฟอนรํา กระทืบเทาปงปงกระโดดโลด 
เตนไปมาราวกับวาเปนการขมขู หรือทําใหภูตผีหวาดกลัว และหนีไปไมมาทํารายคนอีก ดังนั้น ผี 
ฟาจึงเปนชื่อเรียกบุคคลที่ชาวบานเคารพนับถือ ยกใหเปนหมอรักษาคนปวยตามความเชื่อในสมัย 
โบราณ ซ่ึงเชื่อกันวาผีฟาเปนหมอเทวดา สามารถรักษาผูปวยใหหายจากอาการเจ็บปวยได ผูที่เปนผี 
ฟามักจะเปนคนเฒาคนแกในหมูบาน เปนผูมีวิชาความรู ซ่ึงไดรับการถายทอดจากผีฟารุนกอนๆ 

ความเชื่อเร่ืองผีตาแฮก หรือผตีาแฮด 
ตามความเชื่อของชาวอีสาน ผีตาแฮกเปนผีประจําทองไรทองนา ถือกันวาเปนผีที่ปกปก 

รักษาพืชสวนไรนา และทําใหขาวกลา เจริญงอกงาม อุดมสมบูรณ การทํานาจะไดผลดี จึงมีการเซน 
ไหวผีตาแฮกทุกป ปละ 2 ครั้ง คือ กอนลงมือปกดํา และหลังการเก็บเกี่ยว 

เพราะฉะนั้น ในที่นาของแตละคนจะมีที่ท่ีใหผีตาแฮกอยู ซ่ึงบางคนอาจปลูกกระทอมหลัง 
เล็กๆ บางคนจะปกเสาเปนสัญลักษณวา ที่ตรงนี้คือ ที่อยูของผีตาแฮก หรือบางแหงจะทํารั้วถ่ี ๆ 
ลอมบริเวณใดบริเวณหนึ่งไว ซ่ึงชาวบานจะทราบดีถึงที่อยูของผีตาแฮกนี้ 

ส่ิงที่จะนําไปเล้ียง หรือเซนไหว ผีตาแฮกประกอบดวย มีดังนี้  1) เหลา 1 ขวด 2) ไกตมสุก 
พรอมเครื่องใน 1 ตัว 3) ดอกไม ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่ 4) น้ํา 1 ขวด แกว 2 ใบ และ 5) กระติ๊บ 
ขาว 1 กระติ๊บ 

ในการเล้ียงผีตาแฮกนั้น เม่ือเตรียมส่ิงที่จะเล้ียงไวเรียบรอยแลว เอาใสตะกรานําไปในที่ที่ 
เปนที่อยูของผีตาแฮก แลวจัดแตงสํารับที่นํามา จัดใสถาด เหลาเปดฝา กระติ๊บขาวเหนียวเปดออก 
น้ําและเหลารินใสแกวคนละใบ จุดเทียน ตั้งไวพรอมกับกลาวเชิญชวนใหผีตาแฮกมารับ หรือมากิน 
ของเซนไหวที่นํามาพรอมกับบนบานใหขาวกลาในนาของตนอุดมสมบูรณ ถาหากเล้ียงหรือเซน 
ไหวหลังการทํานาก็จะเปนการกลาวคําขอบคุณผีตาแฮกที่ทําใหการทํานาประสบผลสําเร็จดวยดี กะ 
เวลาพอประมาณก็นําสํารับท่ีเตรียมไปเล้ียงคนในครอบครัวที่ไปเล้ียงผีตาแฮกดวยก็เปนอันเสร็จพิธี



2) ความเชื่อเร่ืองบั้งไฟพญานาค 
ตามความเชื่อของชสวอีสาน บั้งไฟพญานาค เปนปรากฏการณที่ลูกไฟขนาดเทาหัวแมมือ 

จนถึงขนาดไขไกสีชมพูอมแดง ไมมีควัน กล่ิน หรือเสียง พุงขึ้นจากแมน้ําโขงสูอากาศสูงประมาณ 
20-50 เมตร แลวหายไป มีจํานวนไมแนนอนจะเกิดขึ้นตั้งแตเวลา 18.00-21.00 น. ในเขตทองที่ 
อําเภอโพนพิสัย อําเภอปากคาด กิ่งอําเภอรัตนาวาป อําเภอบึงกาฬ อําเภอเมือง อําเภอศรีเชียงใหม 
และอําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงตรงกับวันออกพรรษาแตถาปใดมี 
เดือน 8 สองหน จะเกิดในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ซ่ึงตรงกับวันออกพรรษาของประเทศลาว 

ชาวอีสานเช่ือกันวา พญานาคจุดบั้งไฟขึ้น เพื่อถวายพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จลงมาจากสวรรค 
ชั้นดาวดึงส เปนพุทธบูชาในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 แตถาปใดมีเดือน 8 สองหนจะตรงกับวันแรม 1 
ค่ํา เดือน 11 ของทุกป  แตนักวิทยาศาสตรเชื่อวา นาจะเกิดจากกลุมกาซซ่ึงมีมวล เพราะสามารถ 
แทรกน้ําขึ้นมาได มีขนาดเบากวาอากาศไมมีสี ไมมีกล่ิน และจุดติดไฟไดเองในอากาศ กลุมกาซ 
เหลานี้จะเกิดจากอินทรียวัตถุ เชน มูลสัตว ซากพืช ซากสัตวหรือส่ิงมีชีวิตที่ตายทับถมกันจนเกิด 
Bacteria Ferment เปนกลุมกาซแลวผุดขึ้นมาเปนลูกเหนือผิวน้ํา และติดไฟดวยตนเอง 

ชาวบานเช่ือกันวา บริเวณแกงอาฮง ตําบลหอคํา อําเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย เปนจุดที่ 
ลึกที่สุดของแมน้ําโขง หรือที่เรียกวา "สะดือแมน้ําโขง"  ซ่ึงมีขนาดความลึก 98 วา ดานลางจะเปน 
ถํ้าขนาดใหญทะลุไปจนถึงภูเขางู ซ่ึงอยูในฝงของประเทศลาวและเช่ือกันวา เปนเมืองของพญานาค 
บรรดาพวกชาวเรือที่ขับเรือผานมาทางนี้จะตองเซนไหวดวยหมาก พลู บุหรี่ เหลาขาว ที่บริเวณแกง 
อาฮงนี้ นอกจากนี้ เม่ือเวลามีคนตกน้ําในแมน้ําโขงศพจะลอยมาติดอยูที่แกงนี้แหงเดียวและจะไม 
ลอยไปท่ีอ่ืนเลย เนื่องจากมีพญานาคคอยดูแลหรือเรียกวา "เจาแมสองนาง" 

ดังนั้น ชาวบานจึงพากันสรางศาลเจาแมสองนางไวตามริมฝงแมน้ําโขงทุกอําเภอ ที่อยูติด 
ริมแมน้ําโขง เรียกวา "ศาลเจาแมสองนาง" โดยจะมีพิธีกรรมบวงสรวงและจัดพิธีไหวเรือไฟแมน้ํา 
โขง บูชาพญานาคเพ่ือใหคุมครองปองกันอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในแมน้ําโขง และเพื่อใหเกิด 
เปนสิริมงคลตอชีวิตเปนประจําทุกป 

3) ความเชื่อเร่ืองสิ่งมงคลในบาน 
คนโบราณมักจะเชื่อในเรื่องตางๆ วาจะดี หรือราย หรือเจริญรุงเรือง อยูเย็นเปนสุข มีคน 

เกรงขาม นับหนาถือตา ขึ้นอยูกับวาในบานตองมีส่ิงตางๆ ที่ชื่อเปนมงคลนาม เชน ตนไมที่ปลูกใน 
บาน  การกอสรางบาน  การจัดส่ิงของเครื่องใช  เครื่องนอนภายในบาน การแตงกาย เปนตน ความ 
เช่ือดังกลาวมีความสําคัญคือ ถาคนที่เช่ือแลวปฏิบัติ หรือทําตามความเชื่อดังกลาวแลวจะทําใหเกิด 
ความสบายใจ ดังนั้น จึงทําใหเกิดพิธีกรรมที่เกี่ยวกับส่ิงของภายในบาน กลาวคือ 1) การปลูกตนไม 
ในบาน เชน การปลูกตนมะขามหนาบาน เช่ือวาคนจะเกรงขาม การปลูกตนมะยม เช่ือวาคนจะนิยม



ชมชอบ การปลูกตนเงิน ตนทอง เชื่อวาจะมีเงิน มีทอง เปนตน  2) การจัดที่นอน หรือการนอน ตอง 
วางหมอน หรือศรีษะไปทางทิศตะวันออก  3) ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในบาน ในบานจะตองมีพระพุทธรูป 
กราบไหว เพื่อเปนศิริมงคลสําหรับชาวพุทธทุกครัวเรือน  ความเชื่อดังกลาวไมเฉพาะชาวอีสานเทานั้น 
ภาคอ่ืนๆก็มีลักษณะความเชื่อเชนนี้เหมือนกัน 

4)  ความเชื่อเร่ืองการนมัสการองคพระธาตุพนม 
ลักษณะความเช่ือ คือ พุทธศาสนิกชนคนใดที่ไดมาเวียนเทยีนรอบองคพระธาตุพนมในวัน 

เพ็ญเดือนสาม และไดตักบาตรสวรรคตออายุครบ 7 ปติดตอกัน จะไดขึ้นสวรรคไดเปนลูกองคพระ 
ธาตุพนม นึกคิดสิ่งใดที่ดีงาม ก็จะไดตามใจปรารถนา แตมขีอแมวา ตองประพฤติปฏิบัติดีทั้ง กาย 
วาจา ใจ ละเวนชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใจใหบริสุทธ์ิ 

ความเช่ือเชนนี้มีความสําคัญ คือ พุทธศาสนิกชนตองแสดงออกถึงความเคารพตอสถานที่ 
อันเปนตัวแทนพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญและเปนอมตะ ทุกปตองมาแสดงความเคารพอยางนอย 1 ครั้ง 
(เวียนเทียน 1 รอบ ในวันเพ็ญเดือน 3) เพราะพระธาตุพนมเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและเปนพระธาตุสําคัญ 
คูบานคูเมืองเปนมิ่งขวัญของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของชาวลุมแมน้ําโขงทุกคน 

พระธาตุพนมประดิษฐานอยู ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อําเภอธาตุพนม ตามตํานาน 
กลาววาสรางมานานไมนอยกวา 2,300 ป ในเทศกาลเพ็ญเดือน 3 ของทุกป พุทธศาสนิกชนจะ 
หล่ังไหลมาจากทุกสารทิศ นับเปนจํานวนแสน พากันมาสมโภชและนมัสการพระธาตุพนม งาน 
นมัสการพระธาตุประจําปถือเอาวันขึ้น 10 ค่ํา เดือน 2 ของทุกป เปนวันแรกของงานไปส้ินสุดเอา 
วันแรม 1 ค่ํา เดือน 3 

ในสวนของพิธีกรรมนั้น พุทธศาสนิกชนจะนําดอกไม ธูปเทียน พวงมาลัย หรือเทียนความ 
ยาวเทาลําตัว (เทียนคาคีง) มาเวียนเทียนรอบองคพระธาตุพนม เวียนขวา 3 รอบ แลวก็นําดอกไมธูป 
เทียนมาวางเปนการสักการะองคพระธาตุพนม แลวก็ไปตักบาตรสวรรคโดยใชเหรียญสตางคแดง 
ตักใหครบทุกบาตรเปนอันเสร็จพิธี 

5) ความเชื่อเร่ืองการบูน 
ลักษณะความเช่ือเรื่องการบูนนนี้ เปนความเช่ือสวนบุคคล ซ่ึงเชื่อวาจะทําใหทราบสาเหตุ 

และวิธีการแกไขความทุกขรอนเจ็บปวย ความสําคัญของความเชื่อนี้ก็คือเปนขวัญและกําลังใจแกผู 
ที่กําลังไดรับความทุกขรอนเจ็บปวย  การบูนเปนความเช่ือเกี่ยวกับการหาสาเหตุแหงปญหาและการ 
เจ็บปวยของชาวโคราชวิธีหนึ่ง ซ่ึงคลายคลึงกับความเชื่อเรื่องผีฟาของชาวอีสานเหนือ 

ในสวนของพิธีกรรม การบูนเปนการเส่ียงทายหาสาเหตุแหงความเจ็บไขของชาวบาน ผูที่ 
จะทําพิธีบูนไดเรียกวา หมอบูน จะตองไดรับการถายทอดจากครูดั้งเดิมซ่ึงไดมาจากชั้นบรรพบุรุษ



วิธีการของหมอบูนก็คือการใชขอสันนิษฐานวาความเจ็บไขอาจเกิดขึ้นเพราะการกระทําของผีตางๆ 
หรืออิทธิพลของที่อยูอาศัย หรือการออกฤทธ์ิใหโทษจากวัตถุบางอยางในบานที่เรียกวา "สะเนียด" 
เชน มีขันลงหินแตกอยูในบาน ฝงเสารั้วบานผิดวิธี วางส่ิงของในที่ที่ไมเหมาะสม เปนตน ซ่ึง 
หมอบูนจะทราบไดจากวิธีบูน 

วิธีการคือ ญาติคนไขจะเตรียมหมาก 1 คํา เงิน 5 บาท หรือขาวสาร 1 ขันเล็กกับเงินตั้งแต 1 
บาทขึ้นไป ซ่ึงแลวแตครูของหมอบูนแตละคนจะกําหนด หมอบูนจะนําส่ิงของนั้นไปบูชาครูที่หิ้ง 
บูชา จากนั้นถือขันขาวสารดวยมือซาย มือขวาจับสายเชือกที่ผูกกับฝาเตาปูนดึงขึ้นใหสูงเหนือขัน 
ขาวสารแลวอธิฐานถึงครูดั้งเดิมวา “เออ...ยาเอย ครูบาอาจารยเอย ลูกหลานเจบปวยมาหา ซุดแตยาจิ๊ 
บอกเลาเถิด” (ลูกหลานเจ็บปวยมาหาสุดแทแตยาจะทํานายเถิด) จากนั้นหมอบูนจะซักถามถึงสาเหตุ 
แหงความเจ็บไขวา เกิดขึ้นเพราะอะไรใครมาบันดาลหรือกระทํา จะกินอะไร ตองการอะไร ถาถาม 
ถูกตองในแตละคําถามฝาเตาปูนจะแกวงไปมา เมื่อไดคําตอบในแตละคําถามจะผอนฝาเตาปูนลง 
เม่ือจะถามใหมจึงหยิบเชือกที่ผูกติดฝาเตาปูนยกใหลอยขึ้นเหนือขันขาวสาร แลวตั้งคําถามใหมจน 
ไดความกระจาง รูตนเหตุแหงความเจ็บไข และวิธีการที่จะรักษา 

6) ความเชื่อเร่ืองครูกําเนิดหรือจวมกรู 
ความเชื่อนี้มีลักษณะเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับวิญญาณหรือเทพเจา  ชาวไทย 

เขมรมีความเชื่อวา ทุกคนเกิดมาจะตองมีครูตนกําเนิดหรือเรียกตามภาษาถ่ินวา "จวมกรู"  ซ่ึงเปนที่ 
สิงสถิตของเทวดาผูคุมครองบุคคลนั้นๆ  ครูกําเนิดสามารถใหคุณและใหโทษแกบุคคลที่เปน 
เจาของได กลาวคือ ถาทําผิดครูกําเนิดจะเกิดอาการปวดศีรษะมากหามบุคคลอ่ืนจับตองศีรษะเปน 
ตน เพราะจะเปนการละเมิดตอเทวดาผูรักษา  หากกระทําผิดตอครูกําเนิดหรือโดยรูเทาไมถึงการณ 
จะตองทําพิธีขอขมาตอครูกําเนิดโดยการจุดธูปเทียนบูชา และยอมรับความผิดที่กระทําและให 
สัจจะวาจะไมประพฤติปฏิบัติตอไป 

ในสวนที่เปนพิธีกรรมครูกําเนิดจัดทําขึ้น 2 ชวงวัย คือ วัยเด็กและวัยผูใหญ ครูกําเนิดในวัย 
เด็กจะทําดวยกะลามะพราวหรือขันขนาดพอประมาณใสขี้เถา ลูกหมากแหง เทียนไข ใบขนุนและ 
แขวนไวเหนือหัวนอนหรือหองใดหองหนึ่งดวยสายสิญจน ครูกําเนิดวัยผูใหญเปนรูปทรงสถูป 

7) ความเชื่อเร่ืองเหยา 
ความเช่ือนี้มีลักษณะเปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับวิญญาณ เปนการติดตอส่ือสารกัน 

ระหวางมนุษยกับวิญญาณ โดยใชบทกลอนและทํานองลํา มีแคนประกอบการใหจังหวะ ผูทําหนาที่ 
ส่ือสาร คือ หมอเหยา การเหยาแตละครั้งจะมีเครื่องคายประกอบ  พิธีกรรมเหยาถือวาเปนวิธีการ 
บําบัดรักษาพื้นบานอยางหนึ่ง ที่รักษาการเจ็บปวยของชาวบาน อันเนื่องจากการละเมิดหรือสราง



ความไมพอใจตอผี ซ่ึงชาวบานเชื่อวาเปนผูมีอํานาจ มีความรูสึก อารมณ ความโลภ ความโกรธ 
ความหลง เมื่อเกิดการเจ็บปวย หรือประสบภัยธรรมชาต ก็จะเชื่อวาเกิดจากการละเมิดตอผีจึงตองมี 
การทําพิธีบวงสรวง กราบไหว บูชา เพื่อใหผีมาชวยบําบัดขจัดปญหาความเดือดรอน และเช่ือวาผจีะ 
ดลบันดาลใหเปนไปตามตองการได  ในพิธีกรรมเหยานั้นมีวิธีการ ดังนี้คือ 

1) จะตองจัดเครื่องการเหยาและหมอแคนใหเรียบรอยแลวยกเครื่องคาย (เครื่องไหวครู) มา 
วางตรงหนาหมอเหยา หมอแคนจะนั่งอยูขางๆ หมอเหยา คนปวยจะนั่งหรือนอนอยูใกลๆ หมอเหยา 
กรณีผูปวยไมสามารถอยูในพิธีไดใหเอาเส้ือผาของคนปวยมาวางไวหนาพิธีที่จะเหยานั้น 

2) หมอเหยาจะเริ่มบูชาครูกอนแลวลําเชิญผีลง หรือเรียกผีใหมาเขาทรง เพื่อจะไดถามวา 
คนปวยนั้นเปนอะไร เมื่อผีมาเขาทรงแลวจะมีการแตงตัวใหหมอเหยาใหม คือ ถาผีมาเขาทรงนั้น 
เปนผีเงือก ผีงู หมอเหยาจะเอาผาแดงมัดศีรษะ ถาเปนผีปามาสิงหรือผีบานธรรมดา หมอเหยาจะมัด 
ศีรษะดวยฝายดอกไม ถาเปนผีนักมวยใชผาแดงมัดศีรษะเหมือนกัน แตเวลารายรําหมอเหยาจะกํา 
กําปนเหมือนจะชกมวย หมอเหยาจะรองลําไปตามทํานองแคน การเหยาชวงนี้ใชเวลานานแลวแตผี 
จะบอกใหแกไขอยางไร ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับคนปวยนั้นทําผิดอะไรและตองทําตามผีบอกดวย นอกจาก 
กรณีที่ไมสามารถทําไดในเวลานั้นก็จะบนบานไว 

3) เมื่อหมอเหยาไปแลวโรคภัยไมยอมออกจากรางกายผูปวย หมอเหยาจะทําพิธีกวาด 
ออกไป โดยใหผูปวยนอนหันปลายเทาไปทางทิศตะวันตก แลวใชใบนอยโหนงจุมน้ําเหลากวาด 
จากศีรษะไปทางปลายเทา ถาผีหรือโรคภัยนั้นดื้อไมยอมออกไปหมอเหยาจะเอาดาบทําพิธีกวาด 
ออก 

4) หมอเหยาจะเอาขวัญของผูปวยใหมาอยูคิง(ตัว) แลวเหยาลา หรือที่ภาษาหมอเหยา 
เรียกวา "มวนผีขึ้นหิ้ง" 

5) เม่ือเสร็จพิธีเหยาแลวจะผูกแขนใหคนปวย โดยใหหมอเหยาผูกกอนตามดวยญาติพี่นอง 
ใชฝายผูกแขนที่อยูในคายผูกขอมือใหคนปวยพรอมอวยพรใหหายวันหายคืน มีสุขภาพแข็งแรง 
ตลอดไป ผูกแขนเสร็จมีการ "ปงคาย" โดยใชผาขาวที่รองคายนั้นหอส่ิงของที่อยูในคายนั้นไปดวย 
เปนอันเสร็จพิธี 

8) ความเชื่อเร่ืองตุงหรือธง 
ความเช่ือเรื่องตุงหรือธงแสดงถึงความสัมพันธระหวางมนษุยกับวัตถุที่นําไปสูความดีงาม 

ชาวบานเช่ือวา ตุงหรือธง เปนสัญลักษณของความดีงาม ความเปนสิริมงคลและเปนส่ือนําวิญญาณ 
ของผูตายที่เคยไดถวายตุง หรือไดรับการทานตุงใหขึ้นไปสูสวรรค หรือหลุดพนจากความทุกขอัน 
เนื่องจากวิบากกรรม ตามพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับการใหหรือบริจาคตุงนั้นมีความสัมพันธอยาง 
ใกลชิดกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา



ตุงที่ใชในวิถีชีวิตของคนไทยนั้นมีลักษณะแตกตางกันไปตามโอกาสและงานบุญที่จัดขึ้น 
ดังนี้ 

1) เพ่ือใชประกอบพิธีกรรมในงานมงคล เปนตุงรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผายาว ขนาดความยาว 
ความกวางนั้นขึ้นอยูกับชนิดและหนาที่ของตุง วัสดุที่ใชมีทั้งไม โลหะ และผา แตสวนใหญทํามา 
จากผาทอ อาจจะทอเปนผืนเดียวกันหรือนํามาเย็บตอกันเปนชวง ๆ จนเปนผืนยาวแตละชวงหรือ 
หองบนผืนตุงจะกั้นดวยไมไผเหลาเล็ก ๆ ยาวกวาความกวางของผืนตุงเล็กนอยปลายไมทั้ง 2 ดาน 
อาจติดเครื่องประดับเล็ก ๆ เปนรูปดอกไมหรือพูหอยอุบะก็ได จํานวนหองบนผืนตุงกําหนดใหมี 8, 
9 หรือ 16 หอง เนื่องจากความเชื่อที่แฝงความหมายทางพุทธธรรมที่วาตุง 8 หอง หมายถึง โลก 
ธรรมทั้งแปดหรือ อิฐฐารมณกับอนิฏฐารมณ หรืออาจหมายถึง มรรค 8 สวนตุง 9  หอง หมายถึง 
โลกุตรธรรม คือธรรมที่ชวยใหพนโลกียวิสัย  สําหรับตุง 16 หอง ที่เรียกวา ตุงซาวา นั้น หมายถึง 
ตุงชั้นดุสิตที่ผูทานตุงถวายเปนพุทธบูชา 

2. เพ่ือใชประกอบพิธีกรรมงานอวมงคล ไดแก 1) ตุงคาคิง หรือ ตุงแดง เปนตุงที่นําไปปก 
ไวตรงบริเวณที่คนผูนั้นตายโหง เพื่อใหผูตายไดเกาะชายตุงไปเกิดในที่ใหม ถาไมทําพิธีเชื่อวา 
วิญญาณจะวนเวียนอยูตรงบริเวณที่ตายมิไดไปเกิด จนกวาจะมีผูอ่ืนมาแทนที่ 2) ตุงสามหาง เปน 
เครื่องหมายสอดแทรกคติทางพุทธ คือ หมายถึงโลกทั้ง 3  คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ที่เชื่อกัน 
วาคนเราเมื่อตายไปแลวจะตองไปเกิดในภพหนึ่งตามระดับความดี ความเช่ือที่สรางไวซ่ึงอาจไปเกดิ 
บนโลกมนุษย สวรรค หรือนรกก็ได นอกจากนี้หางตุงทั้ง 3  หาง ยังหมายถึง วัฏฎะ 3 คือ กิเลส 
กรรม และวิบาก อีกทั้งหมายถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ อันเปนที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอีก 
ดวย 

9) ความเชื่อเร่ืองโบล 
คําวา "โบล" เปนภาษาเขมร  หรือบางครั้งเรียกวา "อโปล" เปนภาษากูย ซ่ึงแปลวา หาจุด 

ตรงดิ่ง  เปนการทํานายหาส่ิงราย ลักษณะความเชื่อนี้เปนความสัมพันธระหวางคนบนพื้นโลกกับ 
พระอาทิตยและพระจันทร เพราะจะเกี่ยวเนื่องกับการเกิดสุริยคราสและจันทรคราส  เปนความเชื่อ 
ในส่ิงที่มองไมเห็นดวยตาเปลา ตองใชอุปกรณบางอยางเปนสัญลักษณแทนกิจกรรมสําคัญคือการ 
ทํานายส่ิงรายตางๆ ที่เกิดในชีวิตคน เชน การทํานายโรคภัย การทํานายของหายหรืออ่ืนๆ เปนความ 
เช่ือที่ถือวาพระอาทิตยและพระจันทรคือผูใหชีวิตที่ดีแกชาวโลก 

โบลเปนคําที่ใชในกิจกรรมตาง ๆ ของคนกลุมชาติพันธุเขมรและกูย เชน การดิ่งเสาเรือน 
เวลาสรางบานเรียกวาโบล  การเส่ียงไขเพื่อหาสถานที่เผาศพในปาชา โดยการนําไขดิบโยนขาม 
ศีรษะไปดานหลังใหแรงที่สุด เมื่อไขตกลงพื้นแลวแตกถือวาสถานที่ตรงนั้นผีในปาชายอมใหปลง



ศพได หากไขไมแตกตองเส่ียงทายใหมไปเรื่อยๆ จนกวาไขจะแตก  ภาษาเขมรก็เรียกพิธีเส่ียงไขนี้ 
วา "โบล"  การทํานายโรคภัยไขเจ็บก็เรียกวาโบล การทํานายหาส่ิงของหรือคนหายก็เรียกวา โบล 

"การทํานาย" ในกรณีที่ปวยแลวหาสาเหตุของโรคไมได คือ รักษาหมอแลวไมหาย ก็นิยม 
พาคนไขไปหาหมอโบลผูไปขอโบลจะตองเตรียมเครื่องบูชาครู มีกรวยดอกไม 5 กรวย เทียน 1 คู 
ขาวสาร 1 ถวยเงิน 1 บาท หรือ  2 บาท สวนหมอโบลจะนําอุปกรณเส่ียงทายมาโบล สวนใหญจะ 
เส่ียงทายไปทางดานผิดผี ผิดครู ผิดผีปูยา ผิดผีตายโหง ถูกคุณไสย ถูกผีปาทํา ผิดคําบนบานและมี 
ส่ิงอาเพศในบานเรือน เปนตน โดยใชอุปกรณเส่ียงทายแตกตางกัน 

10) ความเชื่อเร่ืองขะลํา 
ขะลํา เปนขอหามที่ชาวอีสานบานคิดวา เม่ือทําผิดลงไปแลวจะทําใหผิดบานผิดเมือง เปน 

ส่ิงที่ไมเหมาะสมไมควรทํา หรือนํามาปฏิบัติ เปนบาป เปนกรรม ถาทําลงไปผูเฒาจะทวงวา ขะลํา 
เปนตน ตัวอยางเชน 

- หามนอนขวางบานหรือหันหัวไปทางทิศของคนตาย 
- หามเผาศพในวนัพระ กับทุกแรม 1 ค่ําที่ตรงกับวนัพุธ 
- หามตักขาวมาสีในวันพระ 
- เวลาคนมาเยี่ยมบานหามฆาเปด เพราะเช่ือวาจะทําใหหางเหินกัน 
- หามกินเนื้อควายเผือกดํา สําหรับหญิงคลอดลูกใหม 
- หามกินของคาหมอ 
- หามกินคาไมปง 
- เวลาตั้งศพในบานไมใหทํากับขาวดวยหัวปลีจะทําใหศพเปอย 
- เอาเงื่อนกินใหทานขะลํา 
- หามกินกลวยสุกคาเครือ 
- ผูหญิงยืนปสสาวะขะลํา 
- ผูหญิงทองไมใหนั่งขวางประตู เพราะจะทําใหออกลูกยาก 
- คนทีค่ลอดลูกใหมหามกินผกัชะอม 
- คนทีค่ลอดลูกยาก หามเตรียมเส้ือผาไวใหลูก เพราะถือวาถาเตรียมไวกลัวลกูเกิดมาแลว 

จะตาย เปนตน 

11) ความเชื่อเร่ืองการเลือกที่นั่งและทิศทางของคูบาวสาวในพิธีแตงงาน 
การเลือกที่นั่งและทิศทางของคูบาวสาวในพิธีแตงงานนี้เปนความเชื่อของชุมชนไทยพวน 

บานกลางใหญ ตําบลกลางใหญ อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี  ความสําคัญของการเลือกที่นั่งและ



ทิศทางของคูบาวสาวในพิธีแตงงาน เพ่ือความเปนสิริมงคล และเปนความเชื่อของชุมชนที่สืบทอด 
กันมาแตโบราณกาลจนกลายเปนจารีตที่ตองปฏิบัติหากทําไมถูกฮีตรอย (จารีต) จะเกิดอัปมงคลแก 
ชีวิต 

เม่ือคูบาวสาวตกลงสูขอแตงงาน การกําหนดวันแตงผูใหญจะไปหาฤกษยามจากพระภิกษุ 
สงฆผูใหญท่ีตนนับถือหรือจากอาจารย (จาร) ผูรูฤกษยามใหหาฤกษให เมื่อไดฤกษยามแลว ในวัน 
แตงก็จะแหเจาบาวมาบานเจาสาว และใหเจาบาวไปนั่งรอเจาสาวอยูในหองพิธีที่เตรียมพาขวัญ 
(บายศรี) ไวสําหรับสูขวัญ ไดฤกษเฒาแกที่เปนคูผัวเดียวเมียเดียวจะไปจูงเจาสาวจากที่ซอนตวัอยูใน 
หองมาที่หองพิธีจากนั้นจะนําบาวสาวมานั่งหนาพาขวัญ (พานบายศรี หรือขันบายศรี) 

กอนนั่งจะตองดูทิศกอนเพื่อเลือกที่นั่งตามทิศใหเปนมงคลโดยเฒาแกผูรูจะเปนคน 
พิจารณา จากโคลงหลาวเหล็กวาทิตย ศุกร - ตก เสาร จันทร - ออก คาร พุทธ - เหนือ พฤหัส - ใต 

ทิตย ศุกร - ตก หมายความวา วันอาทิตย,วันศุกร หลาวเห็กจะอยูทิศตะวันตก การทํามงคล 
ใดๆใน 2 วันนี้อยานั่งหันหนาไปทางทิศตะวันตกเปนอันขาด เพราะจะถูกหลาวเหล็กทิ่มแทง เปน 
อัปมงคล คูแตงงานจะอยูดวยกันไมยืด 

เสาร จันทร - ออก การทําการมงคลใดๆ ใน 2 วันนี้ จะนั่งหันหนาไปทางทิศตะวันออก 
ไมได หลาวเหล็กจะทิ่มแทงไมเปนมงคล 

คาร พุธ - เหนือ วันอังคาร วันพุธ หลาวเหล็กอยูดานทิศเหนือ การกระทํามงคลใดๆ อยาได 
นั่งหันหนาไปทางทิศเหนือเพราะจะเกิดอัปมงคลแกตน 

พฤหัส - ใต ก็เชนเดียวกัน วันนี้หลาวเหล็กอยูดานทิศใต จึงไมควรนั่งหันหนาไปทางทิศใต 
อันเปนทิศอัปมงคล 

12) ความเชื่อเร่ืองโชค  ลาง  ฤกษ 
ลาง หมายถึง เครื่องหมายท่ีปรากฏใหเห็นเปนลางบอกเหตุรายหรือดีลวงหนาลางตามความ 

เช่ือของชาวอีสานมีดังนี้ 
1) หนูรองเสียงประหลาดในเวลากลางคืนถือวาเปนลางราย  ความเจ็บไขไดปวยถึงขั้น 

รายแรงจะเกิดแกญาติมิตร 
2) บึ้งเดินผานหนาบานในเวลาแดดจัด ถือวาเปนลางราย  เหตุรายจะเกิดแกญาติมิตร 

หรือตนเองใหระวังใหจงหนัก 
3) ขาวที่นึ่งไวมีสีแดงเปนลางบอกเหตุราย  ตองเอาขาวนั้นไปตักบาตรและทําพิธี 

สะเดาะหเคราะห 
4) การองหลายตัววนเวียนไปมา เปนลางบอกเหตุราย



5) กิ้งกาหรือจิ้งจกไตตามตัว เคราะหกรรมจะมาสูบุคคลนั้น 
6) งูขึ้นไปอยูบนบาน ถือวาเปนลางบอกเหตุราย 
7) งูเล้ือยผานหนา ถือวาจะมีโชคลาภใหรองรับโชคนั้น 
8) นกเคาแมวหรือนกแสกบินมาเกาะตนไมภายในบริเวณบานที่มีคนปวยเปนลางบอก 

วาจะมีคนตาย 
9) เดินทางตามฤกษยามจะประสบโชคลาภ 
10) วันแรม 15 ค่ํา ไมควรเดินทาง จะประสบภัยพิบัติ 
11) เวลาเขาปาหามเอยถึงสัตวราย เพราะวาจะทําใหพบสัตวนั้น 
12) เวลาเดินปาไดยินเสียงอะไรหามทัก  เพราะจะถูกคุณไสย 
13) ตัดเล็บในวันเกิดเปนอัปมงคล 
14) ผึ้งมากอรังตามชายคา  ผึ้งนั้นจะนําโชคมาให 
15) หามหญิงมีครรภขามเชือกวัว ควาย เพราะเด็กจะกินจุ 

13)ความเชื่อเร่ืองความฝน 
1) ฝนวาฟนหัก จะมีญาติเจ็บปวยถึงตาย 
2) ฝนวาฟนกรามหัก บิดามารดา ผูใหญจะตาย 
3) ฝนวาฟนโยกคลอน ญาติที่นองจะเจ็บปวย 
4) ฝนวาไดแหวนหรือสรอย จะไดลูก 
5) ฝนเห็นบั้งไฟ บานนั้นจะมีคนตาย 
6) ฝนเห็นกษัตริยและพระสงฆ จะมีโชค 
7) ฝนวาไดดอกบัว จะพบเนื้อคู 
8) ฝนวางูรัด จะไดแตงงาน 
9) ฝนวาไดเงินทอง จะเสียทรัพยสิน 
10) ฝนวาของหาย จะตองจากที่อยู 
11) ฝนวาไฟไหม จะไดรับความเดือดรอน 

14) ความเชื่อในปรากฏการณธรรมชาต ิ
1) อากาศหนาวจัด  มะขาม มะมวง จะตกลูกดก 
2) ฟาผาตนไมในที่ของใคร เปนอัปมงคลตองนิมนตพระไปสวด 
3) มดแดงคาบไขหนีจากรัง ฝนจะตกหนัก 
4) ทองฟามีสีแดงจะเกิดพายุ



5) จักจั่นรองมากๆ ฝนจะแลง 
6) กลวยมีสองยอดเปนอัปมงคล ตองตัดทิ้งและทําพิธีสะเดาหเคราะห 
7) ฟาผาบานเรือน เปนเคราะหหนัก ตองทําพิธีสะเดาหเคราะห 

15) ความเชื่อเร่ืองสุขภาพและสวัสดิภาพ 
1) เด็กกินอาหารประเภทเครื่องในไกและปลา จะเรียนหนังสือไมเกง หนาดาน 
2) ผูท่ีเรียนเวทยมนตของขลัง หามกินฟกแฟง น้ําเตา มะเฟอง  จะทําใหคาถาอาคมเส่ือม 
3) แมลูกออนหามกินชะอมและเนื้อควายเผือก เพราะจะทําใหเจ็บปวยถึงพิการ 
4) หามคนปวยกินกลวยน้ําหวาหรือฝรั่ง จะทําใหผิดสําแดง 
5) กินขาวหันหนาไปทางทิศตะวันออก อายุยืน 
6) ภาชนะที่มีคนเอาอาหารมาสง  เมื่อจะคืนหามลางจะทําใหเกลียดกัน 
7) พี่นองญาติมิตรมาเยี่ยมหามปรุงอาหารจากเปดใหรับประทานจะทําใหพรากกัน 
8) หญิงมีครรภหามกินเห็ดจะเบ่ือหรือเมาตายได 
9) ขี้วัวดํา แกพุพองและดับพิษรอนได 

16) ความเชื่อเกี่ยวกับลักษณะบุคคล 
1) คนที่หัวคิ้วชิดกันจะยากจน 
2) คนที่เล็บมือหนาแข็งเปนเงาจะมีอายุยืน 
3) คนที่เล็บมือบางอายุจะส้ัน 
4) คนที่มีไฝปาน เกิดในที่ลับ ในรมผา จะไดเปนเจานาย 
5) คนที่มีปลายองคชาติมีไฝหรือปานจะไดเปนเจานาย 
6) ผูท่ีมีไฝที่ไหลจะไดเปนขุนนาง 
7) คนที่ลูกอัณฑะยานจะไดลูกนอยคน 
8) คนที่เดินเหมือนเปดเหมือนหานจะอายุยืน 
9). คนที่เดินเหมือนเสือจะไดเปนขุนนางผูใหญ 
10) คนที่ฝเทาหนักเดินตัวโกงเหมือนงูเล้ือยเปนคนอาภัพ 
11) หญิงชายนั่งกระดิกมือกระดิกเทาจะยากจน 
12) คนนอนอาปากอายุจะส้ัน 
13) คนนอนกัดฟนเปนคนอาภัพ 
14) คนนอนลืมตาจะตายโหง



17) ความเชื่อเร่ืองโหราศาสตร 
1) วันเดือนที่เปนมงคลแกการปลูกเรือน คือ วันพฤหัสบดี  วันศุกร วันเสาร เดือนยี่ 

เดือนส่ี  เดือนหก  เดือนเกา เดือนสิบสอง 
2) ถอนกลาควรจะถอนในวันพฤหัสบดีจึงจะเปนมงคล 
3) มงคลฤกษในการแฮกนาคือ วันจันทร และวันพฤหัสบดี 
4) หามแตงงานวันพุธ จะทําใหเกิดการหยาราง 
5) การแตงงานจะเปนมงคลหากแตงในเดือนสองเดือนส่ีและเดือนหก 
6) มงคลฤกษในการสระผมคือ วันอังคารและวันเสาร 
7) มงคลฤกษในการตัดเล็บคือ วันพุธและวันจันทร 
8) วันที่ไมเหมาะแกการเดือนทางคือ วันแรม 15 ค่ํา 
9) คนเกิดเดือนอาย เดือนยี่ เดือนสามและเดือนสี่ใหฝงรกทางทิศหรดี 
10) คนที่เกิดเดือนหา  เดือนหก ใหฝงรกทางทิศทักษิณ 
11) คนที่เกิดเดือนเจ็ด เดือนแปดและเดือนเกา ใหฝงรกทางทิศอุดร 
12) คนเกิดเดือนสิบ เดือนสิบเอ็ดและเดือนสิบสอง ใหฝงรกทางทิศทักษิณ 

18) ความเชื่อเร่ืองคาถาอาคมและเวทยมนต 
1) เวทยมนตรักษาโรคหาหรืออหิวาตกโรค 
กอนจะใชเวทยมนตปองกันโรคหา ตองทําพิธียกครูในวันอังคารดวยคายขันหาแลวเปา 

มนตสามจบลงในน้ําใหคนดื่มปองกันโรคหา  ถาจะใหสัตวกินเพื่อปองกันโรคหาใหเสกมนตใส 
หญาใหควายกิน คาถาวาดังนี้ 

โทสา  วะระณัสสะ  โอมนะโมสูญหายนะ อิปตโสภควา งวงงาปดดินหนี  อิปตเสวามิ 
ภสุวัณโณ  มหานิโก มหาเนตร  นิจักคินี 

2) เวทยมนตรักษาโรคตาแดง 
กอนจะใชเวทยมนตนี้ตองยกครูวันอังคารดวยคายขันหา  และเงินสามสตางค  ใชเวทย 

มนตนี้เปาตรงตา  เมื่อจะเปาตองอมกระเทียมแลวจึงเสกคาถาสามจบ  คาถาวาดังนี้ 
โอมขิงล่ัวมาเปาตาแดง  โอมขิงแคงมาเปาตาสอน เปาใหลอกส่ิงเปลือกเปอยโอมสหายะ 
3) เวทยมนตทํานางาม 
กอนจะลงมือทํานาใหยกครูวันพฤหัสบดี  ดวยคายขันหา  ไหวพระรัตนตรัยแลวเสก 

คาถา  เจ็ดจบการทํานาก็จะไดผลดี คาถาวาดังนี้ 
ภะวะสะ  โภชนัง  ลาภัง  สุขัง  โหตุ



4) เวทยมนตปองกันศัตรูพืช 
เพ่ือปองกันเพล้ีย  บงหนอน  แกขาวในนาใหวาคาถากันศัตรูพืช  โดยยกครูในวันอังคาร 

ดวยคายขันหาและเงินหกสลึง  แลวเสกคาถาเจ็ดจบเปาลงในน้ํามนตนําโปรดขาวคาถาวาดังนี้ 
โอมแมงบงโตปากแดง  โอมแมงแคงโตปากฮอน  ใหสูหนีสามื้อนี้วันนี้  โอมคอทั่งมั่ง 

คอลาย  ใหสูหนีสามื้อนี้วันนี้  โอมมีดดามเหล็ก โอมมีดดามทอง  ใจกูวองยิ่งกวาทานทั้งหลาย  กูสิ 
ยายคาถาแวดลอม  ออมเขตไฮเขตนา  โอมกัดสะหะ  โอมกัดตาติ  โอมตอยตอย  ในสรอยสมศรี 
โอมสมสีปงใบจังชะ  ยะถาวาริวะโห  ปูโร  สัพพะการัง  พุทธัง  สะหะ 

5) เวทยมนตปลูกพืชงาม (คาถาพืชมงคล) 
เม่ือตองการใหพืชที่ปลูกงอกงาม  ใหเสกคาถาพืชมงคลสามจบแลวเปาลงในน้ําที่ใชรด 

ตนไม  คาถาวาดังนี้ 
สัทธา  พีชัง  ตะโปวุฏฐิ  ปญญาเม  ยุคนังคะลัง  หิรี  อีสา  มะโนโยตตัง  สติเม  ผาลลา 

ปะนัง  กายคุตโต  วจีคุตโต  อาหาเร  อุทเร  ยโต  วิริยังเม  ธุรโธรัยหังโยสกเขมาชิวาหนัง 
นอกจากนี้ยังมีมนตอื่นๆอีกทั้งท่ีเปนมนตเปาเพื่อรักษาโรคเชน มนตเปาแมงงอดตอด มนต 

เปาปลาดุกปก มนตเปางูกัด มนตเปาปวดหัว มนตเปาจอดดูก และมนตประเภททําใหจิตใจเขมแข็ง 
เชน มนตปองกันตัว มนตกันสุนัขกัด มนตเสนหมหานิยม มนตกันปน มนตกันผี มนตกันนิมิตรราย 
เปนตน ดังนั้น คาถาอาคมเวทมนตจึงเปนความเช่ือที่มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนอีสานอยาง 
ยิ่งในอดีต ในปจจุบันก็ยังมีความเชื่อถือเรื่องคาถาอาคมอยูบาง แตนอยลงไปกวาเดิม เพราะความ 
เจริญกาวดานทางดานวิชาการและเทคโนโลยี รวมทั้งความเจริญทางดานการแพทย เวทมนตคาถาที่ 
เกี่ยวกับการรักษาโรคจึงถูกลบเลือนไปดวย 

19) ความเชื่อเร่ืองเคร่ืองรางของขลัง 
1) หวาย หวายที่ถักรอบลูกนิมิตโบสถ  เมื่อไดรับการปลุกเสกหลังจากตัดลูกนิมิต  แลว 

นํามาตัดเปนทอนประมาณ 1 นิ้ว ถือวาเปนของศักดิ์สิทธ์ิใหคุณแกผูเปนเจาของ  ถาเปนทอนที่ไมขงั 
ขอใหคุณดานเมตตามหานิยม  ถาเปนทอนที่เปนขอใหคุณดานอยูยงคงกระพันกันผีสาง  ปองกัน 
เหตุรายตางๆ 

2) เขี้ยวหมูตันและนอแรด เขี้ยวหมูตันและนอแรดที่ผานพิธีปลุกเสกแลว จะใหคุณแก 
เจาของในทางคงกระพันชาตรี 

3) เหล็กไหลและวาน เมื่ออมไวกอนที่จะมีการตอสู  หรือฝงไวในรางกายจะเพิ่มความ 
คงกะพันใหมากขึ้นอาวุธชนิดใดๆก็ไมสามารถทําอันตรายได



2. คติที่เปนคําสอน 
คติที่เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ในสวนที่เปนคําสอนมักจะอยูในรูปแบบของคํา 

สุภาษิต คําพังเพย ที่เรียกวา ผญาภาษิต ซ่ึงเปนทั้งคําส่ังและคําสอนในเรื่องของส่ิงที่ควรทําและไม 
ควรทํา สวนใหญก็ไดรับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา คติที่เปนคําสอนของ 
ชาวอีสานจะยกตัวอยางบางสวนดังตอไปนี้ 

1) คติคําสอนสั้นๆ หรือภาษิตหยอย 
มอนนอนอยาเกือ เสือนอนอยาปลุก 
มักงายไดยาก ลําบากไดดี 
ยางนํากนพูเฒา ผีเปาบกิน 
ลูกแทนพอ หนอแทนลํา 
น้ําเย็นปลาขอน น้ําฮอนปลาหนี 
ชางดีอยูงา ปลาดีอยูเนื้อ 
ใจฮายเปนผี ใจดีเปนพระเจา 
หนักซอยกันหาบ หยาบซอยกันดึง 
ตกกะเทินไดจ้ํา คันบจําอยาถอด 
เบ่ิงวัดใหเบิ่งฐาน เบ่ิงบานใหเบิ่งครัว 
เฮียนใหสุด ขุดใหเถิง 
เอาเมียสาวปานไดงัวซาวแม เอาเมียแกปานไดแมซาวคน 
ลาบงัวอยาแพงขาวคั่ว 
ไมหมิ่นบทอมือเถิง 
อายครูบฮู อายซูบไดนอนนํา 
ซ้ือควายยามนา ซ้ือผายามหนาว 
เอาเมียหลาเปนขาลูก 
อยาตดออยหมา 
ของกินบกินมันเนา ของเกาบเลามันลืม 
งัวบกินหญา อยาสิขมเขาหัก หมูบกินฮํา อยาสิตีดังเวอ 
งัวควายเห็นแกหญา ขี้ขาเห็นแกอยูแกกิน 
ยามกินบเฮียก ยามเวียกแลวใซ 
เอ้ินกินแลนไส เอ้ินใซแลนหนี 
มีเปนคน จนเปนหมา



2) คติคําสอนที่เปนคํากลอน 
ปลาอยูน้ําบหอนขึ้นเทิงบก  มันหากอาศัยเนาวอยูนอนในน้ํา 
เปดไกยังฮูหาเหยื่อทองเล้ียงคาบชีวัง  สวนเฮาเปนสัตวสูงอยาสินอนดายดู 
เปนหญิงนี้เอาผัวหางายใจหล่ือ  เอาบดีสิเปนเคราะหฮายเข็นเขาฮวมเฮือน 
ทําการสรางอันใดก็ใหฮิ่นตรองกอน  อยาไดเห็นแกใกลกินกลวยโหมมเลย 
ทุกขยากฮายขอขอดแลงงายก็ดีดาย  อยาไดลืมคําสัจเที่ยงจริงจํามั่น 
เทียวทางเวิ้งเหิงมามันสิค่ํา  อยามัวกินหมากหวามันสิซาค่ําทาง 
ทุกขบมีเส้ือผาฝาเฮือนดีพอล้ีอยู  ทุกขบมีคูซอนนอนลี้อยูบเปน 
ทุกขยากลํ้าปากก่ํากินมันหมก  ยากเพราะกินหมกมันปากจั่งดําปานนี้ 
ไถนาแลวอยาลืมความกับแอก  ถืกหาขาวยากพรอมยังสิโออาวเถิง 
ชาติที่หมาเห็นขาวคามือสิสวบกินแลว            ยามเมื่อกินอิ่มทองแสนสิเอ้ินกะแลนหนี 
ชาติที่แนวนามบงแปลงตัวกาสิตอดกินแหลว     เฮ็ดใหเปนส่ิงมอนใยหุมหอตัวหั่นถอน 
เซ้ือซาติแฮงหากเหม็นสาบกันเอง  ปูตอปูสอนกันใหเดินตรงหอนลือสิทําได 
สุขทุกขนี้ของกลางเทียมโลก  บมีไผหลีกมมสิลงห่ันสูคน 
แสนแสบฮอนเอาอ่ังในมนุษย  มีแตตัณหาลุกลวกลนลามไหม 
ผีสางฮายผกจอบกินหวานก็ดีดาย  ยังบคือคนเฮาหลอนหลอกกินกันแท 
ฝงดินไวบมีคนมาจอบเห็นดาย  อยาคิดวาความลับล้ีสิหนีพนหมูคน 
พงศพันธุเซ้ือตายายพอแมเฮานั้น  ควรที่นบนอบไหวยอขึ้นไวที่สูง 
โมโหโทโสนี้หากพาโตตกต่ํา  ใหคอยคิดคอยปากตานคําคอยใหมวนหู 
อยาสิไลลืมถ่ิมพงศพันธุพี่นองเกา  อยาสิละเผาเซ้ือหนีไปยองวาเพิ่นดี 
วงศวานเซ้ือสกุณายังฮูจักหมู  ไปทางใดฮองเฮียกเอ้ินหาเซ้ือหมูเดียว 
ความตายนี้แขวนคอทุกบาทยาง  ไผก็แขวนออนตอนเสมอดามดั่งกัน 

จะเห็นไดวาคติคําสอนที่ปรากฏในคําสุภาษิตของชาวอีสานจะแสดงหลักในการดํารงชีวิต 
ในสังคม การปฏิบัติตัวเมื่อมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนพอแม เพื่อน สามี 
ภรรยา มิตรสหาย เปนคําสอนที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวัน ซ่ึงจะอยูในรูปของคําส่ัง คํา 
เตือน หรือคําสอน บางครั้งคําสอนเหลานี้ก็ชัดเจนในตัว แตบางครั้งก็ยังไมชัดเจนในตัวตองอาศัย 
การตีความอีกครั้งหนึ่ง


