องคความรู ภูมิปญญา เรื่อง การเลี้ยงผีปูยา
อําเภอ เวียงแกน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียด
การเลี้ยงผีปูยาทางลานนาจะทําในชวงเดือน ๔ เหนือจนถึงเดือน ๘ เดือน ๙ เหนือ โดย
ชาวบานจะหาวันเวลา ฤกษยาม จากนั้นจะอัญเชิญผีปูยาที่นับถือเคารพนับถือ มาทรงเจาเพื่อทํา
พิธีรดน้ําดําหัว เพื่อจะไดใหทานปกปกรักษาคุมครอง โดยกอนเริ่มพิธี จะมีการเตรียมการกอน๑๒วัน หลังจากเริ่มงานอาจมีการบรรเลงดนตรี งานมหรสพ จากนั้น จะมีพิธีการทรงเจา(ทรง
เจานาย) มีการรดน้ําดําหัว อาจจะมีการสนทนากับผีปูยา เชน สอบถามถึงความเปนอยูของ
หมูบานในอนาคต , การทํานายผลผลิตดานการเกษตร,ความเปนอยู ขอพรเพื่อเปนสิริมงคลแก
ครอบครัว จากนั้น ผีปูยาจะเริ่มผูกขอมือใหแกชาวบานที่มารวมงาน หลังเสร็จสิ้นพิธีแลวจะนํา
ของมาแจกจายใหกับชาวบานนําไปบูชา หรือบางคนอาจจะนําไปรับประทานเพื่อความเปนสิริ
มงคล สวนของที่ไมไดเปนขาวปลาอาหารชาวบานก็จะนําไปไวบูชาที่ชั้นหิ้ง ตอไป
แหลงที่มาของขอมูล นายมัด ทิพยหมึก วัน เดือน ป ทีส่ ัมภาษณ/จัดเก็บขอมูล 19 กรกฎาคม 2552
ผูจัดทําองคความรู นายธีรพันธ เชื้อขาวซอน นักวิชาการวัฒนธรรมประจําอําเภอเวียงแกน
องคความรูเพิม่ เติมเกี่ยวกับประเพณีเลี้ยงผีปูยา
ประวัติความเปนมาของการเลี้ยงผีปูยา
ผศ.เกียรติศักดิ์ ณ ลําปาง

http://www.mangkara.com/modules.php?name=News&file=article&sid=33
ประวัติศาสตรดั่งเดิมของคนลานนาในอดีตมีความเชื่อในการนับถือผีมาเนินนานหลายยุคหลายสมัยแลว ประวัติศาสตร
ดังกลาวยังไดกลาวอางวา กอนที่พระยามังรายจะสรางเมืองเชียงใหมในป พ.ศ.1839 นัน
้ บริเวณรอบเชิงดอยสุเทพเปนที่อยู
ของชนเผาพื้นเมืองดั่งเดิมก็คือ "ลัวะ"
เมื่อพระยามังรายสรางเมืองเชียงใหมแลวจึงไดขบ
ั ไลชาวลัวะใหออกจากพื้นที่ มีชาวลัวะบางสวนตองอพยพขึน
้ เขาเขา
ปาเปนจํานวนมาก บางสวนที่ออนขอหนอยก็ตกเปนทาสรับใชของคนเมืองไป การที่คนลานนาเขามาอยูในเชียงใหมจึงใหเกิด
วัฒนธรรมในรูปแบบผสมระหวางวัฒนธรรมพื้นบานดั่งเดิมกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหเขากับการดําเนินชีวต
ิ ในสังคม
แมแตในปจจุบันเองคนเมืองเชียงใหมบางสวนยังตองถกเถียงกันถึงรูปแบบวัฒนธรรมอันดั่งเดิมที่ถก
ู ตอง ซึ่งถาหากจะวากัน
ถึงความถูกตองแลวคงจะอาศัยเหตุผลของนักวิชาการที่ไดศึกษาเรื่องนีม
้ ากลาวอาง แตในทีน
่ ี่จะกลาวถึงความสัมพันธของคน
ลานนากับความเชื่อในเรื่องการเลีย้ งผี ซึ่งจะเปนผีบรรพบุรุษ หรือ ผีเสื้อบานเสื้อเมือง เปนตน
ผีปยู าประจําตระกูลทรงมาขี่ (รางทรง )
คนเมืองลานนากับการเลีย้ งผีดูเหมือนจะแยกจากกันไมออก เพราะนับตั้งแตเกิดมาคนลานนาจะเกี่ยวพันกับผีมาตลอด
เชน เมื่อมีเด็กเกิดขึ้นในบานจะตองทําพิธีเรียกขวัญ หรือที่คนเมืองเรียกวา "ฮองขวัญ" เมื่อเวลาทีเ่ ด็กเกิดความไมสบาย
รองไหก็มักจะเชือ
่ วา มีวิญญาณของผีตายโหงมารบกวนเด็ก คนลานนายังเชื่อวาขวัญของเด็กเปนขวัญที่ออนภูตผีวญ
ิ ญาณตาง
ๆ มักจะมารบกวนไดงาย ดังนัน
้ เมื่อเด็กไมสบายก็จะตองทําพิธีเลีย้ งผี หรือหาเครือ
่ งลางมาผูกที่ขอมือของเด็ก ปจจุบันในแถบ
ทางชนบทเรายังสามารถพบเห็นการกระทําแบบนี้อยู

การเลี้ยงผีของคนลานนาจะอยูในชวงระหวางเดือน 4 เหนือ จนถึงเดือน 8 เหนือและเดือน ๙ เหนือ ชวงเวลานี้เรา
จะพบวาตามหมูบ
 านตาง ๆ ในภาคเหนือจะมีการเลีย้ งผีบรรพบุรษ
ุ กันอยางมากมาย เชนที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยาก็จะมี
ู า
การเลีย้ งผีเสื้อบานเสื้อเมือง ซึ่งเปนผีบรรพบุรุษของชาวไทลื้อ พอหลังจากนี้อีกไมนานก็จะมีการเลีย้ งผีลัวะ หรือประเพณีบช
เสาอินทขิล ซึ่งเปนประเพณีเกาแกของคนเมือง และยังไมนบ
ั รวมถึงการเลี้ยงผีมดผีเม็งและการเลีย้ งผีปูแสะยาแสะของ
ชาวลัวะซึ่งจะทยอยทํากันตอจากนี้
ประเพณีเลี้ยงผี หมายถึง การจัดอาหารคาวหวานไปเซนสังเวยดวงวิญญาณของบรรพบุรษ
ุ ที่ลวงลับไปแลว การ
จัดอาหารไปสังเวย ดวงวิญญาณผูตาย ณ หิ้งผีปูยา หรือหอผี ซึ่งชาวบานถือวา เมื่อปู ยา ตา ยาย ตายไปวิญญาณ
จะวนเวียนมาปกปองรักษาลูกหลาน ดังนั้นภายในบานของชาวลานนาที่เปนบานเกาแกของบรรพบุรุษสมัยปูยาตา
ยาย เรียกวา “ บานเคา “ หรือ “ เคาผี “ จึงจัดทํา “หิ้งผีปย
ู า” หรือ “ ตูบผี “ไวที่บานเคา ทีส
่ ืบเครือญาติเดียวกัน
ู ามักตั้งทีส
่ ูง
หรือเชื้อสายเดียวกัน เพื่อเปนสิ่งชวยพิทักษปดเปา ปกปองใหไกลจากสิ่งชั่วราย การจัดตั้งหิ้งผีปย
นิยมตั้งไวที่ดานหัวนอนของบาน สูงจากพื้นกระดานบานไปประมาณ 2 เมตร หิ้งผีปูยา ถือวาเปนของสูง เด็ก ๆ จะ
ไปเลนไมไดผอ
ู าวุโส หรือพอแมเทานั้นที่จะเกี่ยวของกับหิ้งผีปูยาได

ตูบผี / หอผี

ภายในหอผีปย
ู าเจานาย

ผีปูยาเจานาย หมายถึงคนที่ตายไปแลวนับแลวสืบทอดเปนสายเลือดเดียวกันหรือเครือญาติเดียวกันทีส
่ บ
ื ทอดมา
ตั้งแตปู ยา ตา ยาย หลายๆ รุน
 ถือวาเปนผีเดียวกัน จึงไดสราง “ตูบผี” หรือ “หอผี” ไวที่บาน ที่ถือวาเปนบานของ
ู ารุนละ 1 คน ซึ่งจะตองเปน
ตนตระกูลบรรพบุรุษทีส
่ ืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน และมีคนที่สืบทอดเปนรางทรงผีปย
ผูหญิง
ลักษณะของผูท
 ี่จะตองสืบทอดเปนรางทรง
ผูที่ไดรับการสืบทอดใหเปนรางทรงจะตองเปนผูหญิง ที่มีลก
ั ษณะพิเศษตั้งแตตอนที่เปนเด็กมาแลว มีลก
ั ษณะ
์ ท
ิ ธเสมอเมื่อ
ขวัญออน มักเห็นผีหรือสิ่งทีค
่ นอื่นมักมองไมเห็นกัน มักฝนเห็นเทวดาหรือสิ่งทีม
่ หัศจรรย และสิ่งศักดิส
โตขึ้นบรรพบุรษ
ุ ที่เปนรางทรงก็จะบอกยกใหเปนผูสืบทอดใหเปนรางทรงผีปูยาสืบตอไป
การเลี้ยงผี
มี 2 อยางคือ
1. การบนผี และการเลี้ยงผีปูยา เจาของบานจะตองเลีย
้ งผีทห
ี่ อผีปย
ู าอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังมี
การขอพร หรือ ขอความชวยเหลือจากผีปย
ู า ที่ถือวาศักดิส
์ ท
ิ ธิ์สามารถชวยเหลือลูกหลานได เรียกวาการบนผีปูยา
เชนจะไปสอบตํารวจ สอบเขาเรียนตอที่ตางๆ สอบคัดเลือกเขาทํางาน คัดเลือกทหาร ฯลฯ
วิธก
ี ารบนผีปูยา
 คือผูเ ปนรางทรงจะเอาขาวตอกดอกไมไปบอกกลาวที่หอผีปูยา เจานาย วาลูกหลาน
ชื่อ……จะไปสอบ…… หรือใหหายจากโรคภัยไขเจ็บ……… ขอใหผีปย
ู าเจานายจงชวย ถาชวยไดจะแกบนโดยเอา
ู า และมีการขึ้นขันตั้งขึ้นผี 12 บาท และบนผีอีก 100 บาท
หัวหมู เหลาไห ไกคู หรืออื่น ๆ มาถวายผีปย
จากนั้นก็จะใหตัวแทนที่เปนรางทรงเอาเขาตอกดอกไม ใสถงุ พรอมขันตั้งหอยไวที่หอผีปูยา เมื่อผูมาบนสอบได
หรือสมหวังหรือหายจากโรคภัย ก็จะจัดของมาแกบนตามที่บนไวโดยอัญเชิญ ผีปูยา เจานายมาเขารางทรง
เหมือนวามาฉลองใหลูกใหหลานอยางครื้นเครง แตถาสอบไมติดหรือไมสมหวัง ก็ใหรา งทรงมาบอกที่ “ตูบผี” หรือ
“หอผี” ปูยาเพื่อมา “ปลดขันตัง้ ” และเอาเงินคืนใหผท
ู ี่มาบน
2. เลี้ยงผีหอ หรือตูบผี จะนิยมทํากันปละครั้ง คือเดือน 5 ของทุกปเหมือนการรวมญาติโดยการรวบรวม
เงินมาเพื่อการเลี้ยงผี จนเปนประเพณี สืบตอกันมาทุกป
พิธก
ี รรมและขั้นตอนการเลี้ยงผี
1. ทําความสะอาดหิ้ง และหอผี
2. บอกกลาวนัดหมายญาติพน
ี่ อง และมีการเก็บเงินรวบรวมเงินตามกําลังทรัพยที่มีเพื่อซื้อสิง่ ตางพื่อเซนผีปูยา
ตั้งแต 20 บาท - 500 บาท
3. จัดทําอาหารหรือเครื่องเซนสังเวยผี
4. ทําพิธีเลีย
้ งผีปูยา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ื้ บานคือ ป ขลุย
 สะลอ
- เหลาญาติพี่นอ
 ง ที่ถือวาเปนผีเดียวกันจะมาชุมนุมกัน ณ หอผี หรือตูบผี นําเครื่องดนตรีพน

ซอ ซึง บรรเลงเพลงขับกลอม และมีการฟอนรํา ( ฟอนแอน ) จอย ซอ สนุกสนาน
- นําอาหารหรือเครื่องเซนสังเวยตั้งวางบนทีส
่ งู
- ผูอาวุโส กลาวอัญเชิญผีปูยา
- ทุกคนที่มารวมงานจะสงบ เพื่อคอยจองมองวาเมื่อไหร ผีเทวดา จะมารับของที่เซนสังเวย
ขอสังเกต วาผีปูยามารับเครื่องเซนสังเวยหรือไม สังเกตจากที่มีลมพัด หรือ แมลงวันมาไตตอม
รางทรง หรือ มาขี่
ผูที่ไดรับการสืบทอดใหเปนรางทรงเปนตัวแทนของญาติ จะตองเปนผูหญิง ที่มีลักษณะพิเศษตั้งแตตอนที่เปนเด็ก
มาแลว มีลักษณะขวัญออน มักเห็นผีหรือสิ่งที่คนอื่นมักมองไมเห็นกัน มักฝนเห็นเทวดาหรือสิ่งที่มหัศจรรย และสิ่ง
ี รือผีเทวดาเขาก็จะใหพระมาอัญเชิญใหออกโดยงายดาย แตถา
ศักดิ์สท
ิ ธเสมอ มักมีอาการ“ผีเขา”เสมอซึ่งถาผีดห
เปนผีไมดีก็จะรองไหโอดครวญ ไมยอมออกจากรางงาย ๆ และเมื่อโตขึ้นบรรพบุรุษที่เปนรางทรงก็จะบอกยกใหเปน
ผูสืบทอดใหเปนรางทรงผีปูยาสืบตอไป
พิธก
ี ารเขาทรง
1. เมื่อผูอาวุโสหรือเจาของบานเคาผี อัญเชิญผีเทวดามาเขารางทรง รางทรงจะแตงตัวชุดสีขาว และมีผาโพกหัว
2. เมื่อผีเขารางทรง รางทรงจะสั่นและกระตุกและหมดสติไป
3. เมื่อหมดสติไปสักครู ประมาณ 1 นาที ก็จะพื้นขึ้นเอามือลูบหนา
4. หลังจากนั้นจะมีการพูดคุยกัน ถามโชคลาภ ทํานายทายทัก รางทรงจะดื่มเหลา และสูบบุหรี่จํานวนมาก
5. มีการฟอนผีปูยา ฟอนแอน จอย ซอ สนุกสนานครื้นเครง
6. ผีเทวดา ออกจากรางทรง โดยการนอนราบนิ่ง แลวกระตุก ๆ 2-3 ครั้ง จากนั้นก็จะไดสติและไมมีอาการเมาเหลา
หลงเหลืออยูเลย
7. ญาติ ๆ ที่มาพบปะสังสรรค จะรับประทานอาหารรวมกัน
เครื่องเซนสังเวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาหารพวกเนื้อสัตว เชน หัวหมู เปด ไก วัว
ผลไมตาง ๆ ( โดยเฉพาะ กลวย มะพราว )
ขาวสุก
เหลา
บุหรี่
ขนม
ดอกไมขาว ธูป เทียน

ชุดสําหรับใสพิธีลงผี
นุงซิ่น / เสื้อแขนยาว / ผาคลองคอ / ผาโพกหัว
ประโยชนของการเลี้ยงผีปูยา

1.
2.
3.
4.

แสดงถึงความกตัญูตอบรรพบุรุษ
สรางความสามัคคีในหมูญาติพี่นอง
รักษาประเพณีที่ดีไว เปนมรดกตอไป
สรางสิ่งยึดเหนี่ยวและที่พึ่งทางใจ

ที่มา : http://www.thai-folksy.net/FolkDat/Gh-Dat/Gh/bu-ya.html

