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บทคัดย่อ
 บทความชิ้นนี้เป็นความพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความเชื่อเรื่องผีของบริบทพื้นที่อีสาน ว่า
เหตุใดความเช่ือยังคงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และความเชื่อนี้มีความส�าคัญใน
การน�าไปใช้ในการควบคุมทางสังคม และเป็นกลไกของการถ่ายทอดความเชื่อที่ผูกพันกับความเป็นอยู่ของ
ชาวอีสาน โดยการศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลในภูมิภาคอีสานผ่านการท�าความเข้าใจ
และศึกษาความเชื่อเรื่องผี และกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผี ซึ่งพบว่า ชาวอีสานมีความเชื่อเรื่องผี 
ผ่านกระบวนการปลูกฝัง การบอกต่อ และการขัดเกลาทางสังคม ที่แสดงออกมาในรูปแบบของประเพณีและ
พิธีกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงออกซ่ึงความกตัญญู ความเป็นสิริมงคลในการด�ารงชีวิต ความร่ืนเริง 
รวมถึงเป็นกลไกของการควบคุมทางสังคม

ค�าส�าคัญ	:	พื้นที่ทางสังคม โครงสร้างทางสังคม การควบคุมทางสังคม



101กระแสวฒันธรรม

Abstract 
 This article is an attempt to reflect the system spiritualism context of Isan base on 
why the belief persists amid a cultural change and this faith is important in the adoption 
of social control. This study used qualitative research methods, data collection in the 
Northeast region (Isan) through understanding and study of spiritualism and the process of 
creating a social space. The result found; the Isan communities have spiritualism through 
pass on and processes of socialization that expressed in the form of traditions and rituals. 
The goal was to express gratitude, the prosperity of the joy of living, including a mechanism 
of social control.

Keywords	: social space, social structure, social control.
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บทน�า
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภูมิภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งในประเทศไทย โดยมีชื่อมาจากภาษา
บาลีหรือภาษาสันสกฤต ऐशान aisāna ซ่ึงแปลว่า “ตะวันออกเฉียงเหนือ”  โดยภูมิภาคนี้ต้ังอยู่บนแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น�้าโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและตะวันออกของภาค ทางทิศใต้มีเทือก
เขาสันก�าแพงกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือก
เขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง นอกจากนี้แล้วภาคอีสานยังเป็นภูมิภาคที่มีเนื้อที่
มากที่สุดของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 33.17 ซึ่งถือว่าเป็น
พื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันนี้ภูมิภาคอีสานมีจังหวัดทั้งหมด 20 จังหวัด 
 จากความยิ่งใหญ่และอาณาเขตที่กว้างขวางของภาคอีสานที่เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ภาคอีสานนั้น
มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และสภาพวิถีชีวิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ คือ 
ส่วนที่มีวัฒนธรรมภาษา กูย เขมร ซึ่งส่วนมากนี้จะเป็นพ้ืนท่ีบริเวณกลุ่มจังหวัดในเขตอีสานใต้ และส่วนท่ีมี
วัฒนธรรมภาษาไทยลาว ซึ่งส่วนมากนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณกลุ่มจังหวัดในเขตอีสานเหนือ
 แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและภาษา แต่วิถีการด�ารงชีวิตภาค
อีสานยังคงเป็นชุมชนเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นภูมิภาคที่มีปฏิสัมพันธ์กับระบบ
ชีวภาพ ภูมิภาคอีสานมีความผูกพันกับธรรมชาติ และมีการถ่ายทอดแนวคิด ภูมิปัญญา คติ ความเชื่อจน
เป็นแบบแผนการด�ารงชีวิตที่ส�าคัญของชุมชน หลักฐานส�าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติของชาวอีสานคือ 
การประกอบพิธีกรรมที่เคร่งครัด อาทิ การบูชาส่ิงลี้ลับตามความเชื่อ เทวดาอารักษ์ ตลอดจนผีสางนางไม้
อย่างจริงจัง โดยมีการเซ่นสรวงบูชาตามฤดูกาลของความเช่ือควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางศาสนา ด้วย
มีความเชื่อว่าการกระท�านี้จะส่งผลให้เกิดความคุ้มครองจากภยันอันตราย เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู
ต่อธรรมชาติ รวมทั้งบรรพบุรุษ
 ความเชื่อเรื่องผีของชาวอีสานเป็นสิ่งท่ีสืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผีที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจมา
ช้านาน ผีส�าหรับชาวอีสานนั้นจะด�ารงอยู่ในทุกสภาวะของการมีชีวิต บางครั้งก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจใน
ฐานะผู้พิทักษ์ หรือผู้ช่วยเหลือ บางครั้งก็มุ่งร้ายหมายขวัญ ชาวอีสานเชื่อว่าผีเป็นสิ่งที่มีพลังอ�านาจ มีฤทธิ์
สามารถบันดาลทั้งความทุกข์ความสุข ความสมหวังและความสิ้นหวังให้แก่มนุษย์ได้ การบวงสรวงและการ
ประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือจึงเป็นรูปแบบของการสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการปลูกฝัง การบอกต่อ 
การขัดเกลาทางสังคมและผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผนวกเข้ากับความเชื่อด้ังเดิมที่ติดแน่นอยู่กับวิถีชีวิต
ของชาวอีสาน พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีจึงได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ด้วยความ
ส�านึกว่าเป็นสิ่งส�าคัญท่ีต้องส่งต่อแก่บุตรหลาน เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามประเพณีและความ
เชื่อที่มีมาแต่อดีต 
 ความเชื่อนี้มีความส�าคัญในการน�าไปใช้ในการควบคุมทางสังคม และเป็นกลไกของการถ่ายทอด
ความเชื่อ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญของการสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับความ
เช่ือเร่ืองผี ในการท�าความเข้าใจและศึกษาความเชื่อเรื่องผี และกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผี ที่
สามารถด�ารงอยู่ได้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงสามารถการท�าได้ผ่านการวิเคราะห์ ตีความด้วยมิติทาง
สังคมและวัฒนธรรมของสังคมภูมิภาคอีสาน

‘
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พัฒนาการทางความเชื่อ	พิธีกรรมและประเพณี
 ความเช่ือ เป็นความคิด ความเข้าใจท่ีมีส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ความเชื่อจะเป็นส่ิงท่ีก�าหนด
ให้บุคคลนั้นต้องปฏิบัติตาม ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วความเชื่อนั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง (Limtragoon, P., 1993) ดังนั้นการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการแสดงออกที่แตกต่างกัน ส่วนหนึ่ง
ก็เพราะความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และการเลี้ยงดู รวมทั้งการสร้างสม
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ นอกจากนี้แล้วความเชื่อยังเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าเกิดการสร้างแรงบันดาล โดยเฉพาะความ
เชื่อในอ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความลี้ลับ หรือแม้แต่ในเรื่องของโชคชะตา ดังนั้นความเชื่อจึงเป็นพื้นฐานของ
การสร้างความศรัทธา และการเคารพสักการะ รวมทั้งเป็นสิ่งที่ก�าหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได้ 
 ในสังคมของมนุษย์เต็มไปด้วยความเชื่อตามธรรมชาติ ที่เกิดจากความพยายามในการแสวงหาค�าตอบ
ที่เก่ียวข้องกับการเวียน ว่าย ตาย เกิด ความเชื่อในเรื่องของจิต วิญญาณส่งผลให้มนุษย์มีการเซ่นไหว้บูชา
ดวงจิตที่ดับสูญหายไป การกระท�าเช่นนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของสังคม เริ่มมีการบูรณาการ
ความเชื่อระหว่างสิ่งท่ีนับถือ กับลัทธิท่ีบูชา ซ่ึงความเชื่อนี้ได้ถูกสืบทอดต่อกันมา และมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม
 การด�ารงอยู่ของความเชื่อมักจะกระท�าผ่านวัฒนธรรมของชุมชน ชุมชนจะมีการก่อรูปและสืบทอด
ผ่านปฏิบัติการอย่างซ�้าๆ โดยเกิดจากการกระท�าของสมาชิกในชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่ได้มีการ
ถ่ายทอดต่อกันในหลายชั่วอายุคน พิธีกรรมและประเพณีเป็นลักษณะที่ส�าคัญของการตอกย�้าระบบความ
เชื่อต่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติ และแสดงความสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชน ในขณะเดียวกันพิธีกรรม
และประเพณีก็มีการปรับตัวเพื่อด�ารงอยู่ และในบางประเพณีที่ไม่ตอบสนองต่อเงื่อนไขของชุมชนก็ได้เกิด
การสูญหายไป 
 แต่ถึงอย่างไรก็ตามในวิถีชีวิตของชุมชนชาวอีสานนั้นมีลักษณะของความเชื่อที่เป็นการผสมผสาน
ระหว่าง พุทธศาสนาแบบชาวบ้านและความเชื่อเรื่องผี (Eoseewong, N., 2015) ซึ่งแสดงออกในรูปของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ สัญลักษณ์ และตัวบุคคล โดยพิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับผีจะแสดงออกในลักษณะของการ
เซ่นสรวง ไม่ว่าจะเป็นผีแบบดีหรือผีแบบร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความสุข สงบในการอยู่ร่วมกัน
ของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการบ�าบัดรักษาโรค แต่พิธีกรรมและประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะ
แสดงออกในรูปของสัญลักษณ์แห่งความดีงาม เป็นที่พึ่งทางจิตใจ เป็นหนทางแห่งการหลุดพ้น อันเป็นส่วน
ส�าคัญที่คนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติ อาทิการท�าบุญตมหลักพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา และการฟังธรรม 
แต่ในอีกมุมหนึ่งของพิธีกรรมและประเพณีจะเป็นการผสมผสานของความเชื่อระหว่างผี พราหมณ์ พุทธ โดย
มักเป็นความเชื่อในอ�านาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ความเชื่อในพระพุทธรูป พระธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็นสื่อ
กลางในการส่งผ่านความเชื่อนี้สู่คนในชุมชน ความเชื่อผสมผสานในลักษณะนี้แสดงออกในรูปการสืบชะตา 
สะเดาะเคราะห์ สวดมนต์คาถา เป็นต้น
 ความเชื่อเรื่อง “ผี” ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเริ่มมีมาต้ังแต่เมื่อไร แต่ในบริบทของสังคมอีสานเชื่อว่า
มีคู่กับสังคมมาอย่างช้านาน และได้กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมระหว่างความเชื่อและความสัมพันธ์ของการ
ด�ารงชีวิต เสมือนว่าเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน โดยเฉพาะความเชื่อของชาวอีสานที่ต้องด�ารงชีวิตอยู่
ภายใต้ระบบอ�านาจทางธรรมชาติ หรืออ�านาจท่ีเหนือธรรมชาติ ในวัฒนธรรมอีสานความเชื่อเร่ืองผีจึงกลาย
เป็นสัญลักษณ์เชิงอ�านาจ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทและความสัมพันธ์ทางสังคมที่สร้างสมและสืบทอดมาจนเป็น 
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“วัฒนธรรมแห่งความเชื่อ” ความเชื่อเรื่องผีของชุมชนอีสาน เป็นผีท่ีมีความส�าคัญต่อวิถีการด�าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน ผีเป็นผู้วางกฎเกณฑ์ในการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นและศรัทธา ใน
วิถีการด�ารงชีวิตของชาวอีสานมีความเช่ือเรื่องผีเข้าไปปะปนอยู่มาก อาทิ ผีนา ผีป่า ผีเขา ผีบ้าน ผีหมู่บ้าน 
ผีปู่ย่าตายาย ผีดอนเจ้าปู่ ผีตาแฮก ผีฟ้า ผีแถน และผีอื่นๆ หรือแม้กระทั่งผีที่เกิดจากการกระท�าของบุคคล 
อาทิ ผีปอบ เป็นต้น
 ในบริบทสังคมอีสานความเชื่อเรื่องผีได้ผสานร่วมกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จนบางคร้ังไม่
สามารถที่จะแยกแยะได้ชัดเจนว่าการประกอบพิธีกรรมของชาวอีสานพิธีกรรมใดเป็นพิธีกรรมของผีและ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา แต่ถึงอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องผีของชาวอีสานด�ารงไปพร้อมๆ กับการ
ประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตแบบชาวบ้านที่อ้างอิงกับสภาพของธรรมชาติดินฟ้าอากาศ ซ่ึงกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรจะได้ผลดีหรือไม่นั้นขึ้นกับการดลบันดาลของผี อาทิ การเชื่อว่าผีแถนเป็นผู้ดลบันดาล
ให้เกิดน�้าในการเกษตรหรือการท�านา ดังนั้นก่อนที่ชาวอีสานจะลงมือในการเพาะปลูกข้าว จะต้องมีการ
ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงผีพญาแถน และก่อนลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ชาวอีสานจะประกอบพิธีกรรม
ไหว้ผีนา หรือที่ชาวบ้านเรียกกันในชุมชนว่าผีตาแฮก โดยมีความเชื่อว่าผีตาแฮกจะช่วยดลบันดาลให้ข้าวมี
ความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ และต่อมาเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านชุมชนอีสานก็จะท�าพิธีกรรมสู่
ขวัญลานนวดข้าว หรือสู่ขวัญข้าวเพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะถึงฤดูกาลท�านาในรอบปีต่อไป 
 จากที่กล่าวมาท�าให้เช่ือได้ว่าชุมชนชาวอีสานน้ันมีพัฒนาการของความเชื่อและการประกอบประเพณี 
พิธีกรรม ตามทัศนะของการรับรู้และสร้างสมมาตามหลักเกณฑ์ทางมานุษยวิทยา ที่มองว่า การแสดงออก
ทางพิธีกรรม (Ritual Expression) ย่อมจะสะท้อนให้ทราบถึงแนวคิด คติความเชื่อของบุคคลในสังคมที่มี
การประกอบพิธีกรรมน้ันๆ ได้  (Leach, 1954) ด้วยเหตุนี้คติความเชื่อและพิธีกรรมย่อมมีความสัมพันธ์ซ่ึง
กันและกันอย่างแยกไม่ออก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความเชื่อท�าให้เกิดพิธีกรรม และพิธีกรรม ก็คือปรากฏการณ์
ทางความเชื่อที่สามารถแสดงออกมาในลักษณะของรูปธรรม

ความเชื่อเรื่องผีที่มีต่อโครงสร้างทางสังคมของชาวอีสาน
 การจัดระเบียบทางสังคมเป็นการช้ีไปถึงการกระท�าร่วมกันอย่างสงบในหมู่ชนที่แตกต่างกันในสังคม 
ในบริบทสังคมอีสานคนส่วนมากท�างานโดยมีจุดมุ่งหมายที่เป็นอุปสรรคและการยอมรับตามบทบาทและ
ต�าแหน่งอันมีอยู่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ดังเช่น Ogburn & Nimkoff ที่ได้กล่าวว่า “การ
จัดระเบียบทางสังคมเป็นการรวมส่วนที่แตกต่างกันของคนให้ปฏิบัติหน้าที่กันเป็นกลุ่ม การกระท�าที่คิดขึ้น
เพื่อการได้มาบางสิ่งที่เราท�า” นั่นคือหากสังคมปล่อยให้แต่ละคนท�าการอะไรตามอ�าเภอใจโดยปราศจาก
การควบคุมแล้ว สังคมก็ย่อมจะเกิดความปั่นป่วนยุ่งเหยิงและขาดระเบียบแบบแผน ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมี
การจัดระเบียบทางสังคม เพ่ือสังคมจะเกิดสันติสุข โดยสิ่งส�าคัญที่น�ามาใช้ในการจัดระเบียบทางสังคม อาทิ
บรรทัดฐานทางสังคม และ การควบคุมทางสังคม
 ในสังคมอีสานมีการจัดระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนพฤติกรรม หรือคตินิยมที่สังคมวางได้ เพื่อก�าหนด
แนวทางส�าหรับในคนในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ และแต่ละคนต่างปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่
ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกัน ท�าให้เกิดความแน่นอนและความเป็นระเบียบในชีวิต รวมทั้งเป็นการควบคุม
สัมพันธ์ภาพของคนในสังคมด้วยเช่นกัน 
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 ในความเชื่อที่สืบทอดผ่านบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันของสังคมชาวอีสานมองว่า ผีเป็นสัญลักษณ์
แทนอ�านาจเหนือธรรมชาติท่ีชาวอีสานให้ความส�าคัญมาก เพราะผีผูกพันอยู่กับการด�าเนินชีวิต ตั้งแต่พอ
แรกเกิดชีวิตของชาวอีสานได้เชื่อมโยงกับผี อาทิ พิธีกรรมการสู่ขวัญเด็กแรกเกิด โดยมีความเช่ือว่าเป็นการ
ปกป้องไม่ให้ผีร้ายมาท�าลายชีวิตของทารกที่จะเติบโตต่อไปในวันข้างหน้า และยังเป็นการเชื่อเชิญให้ผีที่ดีมา
คุ้มครองปกปักรักษาให้ทารกเป็นคนดี มีปัญญา หลังจากนั้นเมื่อทารกเติบโตขึ้น ต้องมีการด�าเนินชีวิตตาม
ครรลอง ที่คนอีสาน เรียกกันติดปากว่า “ตามฮีตตามคอง” ซึ่งเป็นหลักส�าคัญของการปฏิบัติในการด�าเนิน
ชีวิตของชาวอีสานแต่อดีต 
 ความเชื่อในเรื่อง “ตามฮีตตามคอง” ของชาวอีสานเป็นความเช่ือที่มีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของ
ความเป็นผี อาทิ วิถีของการด�าเนินชีวิตของชาวอีสานในเรื่องของการครองคู่ และการแต่งงาน โดยก่อนที่จะ
มีการตัดสินใช้ชีวิตร่วมกันของหนุ่มสาว จะต้องผ่านพิธีกรรมของการตัดสินใจของผู้ปกครอง หรือพ่อแม่ โดย
การมองที่รูปแบบความประพฤติของหนุ่มสาว โดยเฉพาะในส่วนของฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าว ที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ของ
ฝ่ายเจ้าสาวจะมีการพินิจพิจารณาถึงคู่ครองของลูกสาวว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติขัดแย้งหรือเป็นไป
ตามฮีตตามคองหรือไม่ มีความสัมพันธ์กันก่อนแต่งงานหรือไม่ (หากมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน 
ชาวอีสาน เรียกว่า “การผิดผี” ซึ่งจะต้องมีการขอขมาผีบรรพบุรุษ) แต่หากฝ่ายชายมีความประพฤติดี 
จึงจะมีการจัดพิธีกรรมของการแต่งงานขึ้น ซ่ึงในพิธีกรรมการแต่งงานของชาวอีสานจะมีพิธีสองส่วนคือ 
ส่วนแรกจะเป็นการประกอบพิธีของสงฆ์ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ โดยจะมีการนิมนต์พระมาที่บ้านเพื่อ
ท�าบุญใส่บาตรของคู่บ่าวสาว จากนั้นจึงจะเป็นพิธีกรรมการสู่ขวัญ ซ่ึงพิธีกรรมการสู่ขวัญของชาวอีสานนี้
เองที่เป็นการประกอบพิธีตามความเชื่อของผี โดยจะมีการบอกกล่าวผีบรรพบุรุษให้ทราบว่าชายหญิงคู่นี้
จะใช้ชีวิตร่วมกัน ขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีปู่ย่าตายายจงมารับรู้ มาปกปักรักษาให้ชีวิตคู่ของคนทั้งสองมีการ
ครองเรือนที่มีแต่ความสุข อย่าให้ความทุกข์มากล�้ากราย อีกทั้งยังเป็นการควบคุมทางสังคมที่ให้คู่บ่าวสาว 
ยอมอยู่ภายใต้ความเชื่อและอ�านาจของผู้ใหญ่ในฝ่ายตรงข้าม มีการเคารพผู้ที่อาวุโสมากกว่า และมีความ
ขยันขันแข็งในการท�ามาหากิน ดังเช่น 
ค�าสู่ขวัญ...
 “...ผู้เป็นผัวอย่าแข็งค�าเว้า เห็นพ่อเฒ่าแม่เฒ่าให้ย�าเกรง ผู้เป็นเขยอย่าเสงเสียงปาก อย่า ไปถากค�าจา 
คันไปไฮ่กะให้มา คันไปนากะให้ต่าว ฝั้นเชือกข่าวงัวควาย อยาตื่นสายลุกยาก อย่าได้ปากเกินตัว ผู้เป็นผัวให้
ฮักเมียจนแก่ ให้คือแม่ของโต อย่าพาโลเลาะบ้าน อย่าขี้คร้านนอนเว็น อย่าไปเห็นสาวแก่ อย่าไปแก่กว่าวงศ์ 
อย่าไปโกงใส่โคตร อย่าเว้าโพดคันเห็น เฮ็ดบ่เป็นให้ถามไถ่ อย่า ไปใหญ่กว่าลุง อย่าไปสูงกว่าป้า อย่าไปด่า
วงศ์วาน อย่าไปพาลพี่น้อง อย่าไปฟ้องซุมแซง…

 ...ผู้เป็นเมียอย่าแข็งปากเว้า ตื่นแต่เช้าก่อนผัวโต อย่าเสียงโวสุยเสียด อย่าไปเคียดไววา คันไปไฮ่กะ 
ฮีบมา คันไปนากะฮีบต่าว เห็นผู้บ่าวอย่าแซนแลน แซนแลน ยินเสียงแคนอย่าไปฟ้อน อย่าไปย้อนใส่เสียง 
กลอง อย่าจองหองใส่ปู่ย่า อย่าไปด่าอาวอา คันไปมาให้คมเขี่ยม อย่าให้เส่ือม ซุมแซง อย่าไปแฮงฟืดฟาด 
อย่า ประมาทปู่ย่าโต อย่าไปโสความเก่า อย่าไปเล่าความเดิม อย่าไป เสริมผู้อื่น อย่าไปตื่นเสียงคน อย่าไป
วนของ เผิ่น คันเผิ่นเอิ้นจั่งขาน คันเผิ่นวานจั่งส่อย…
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 ...ให้ไปค่อยมาค่อย เห็นโคตรเห็นวงศ์ อย่าไปโกงเถียงพ่อเถียงแม่ เห็นคนแก่ปากเว้าจาไข อย่าจัญไร 
ป้อยผีป้อยห่า อย่าไปด่าพี่น้องทั้งผัว อย่าเมามัวสุราเบี้ยโบก ยามขึ้นโคกหาฟืนหาตอง อย่าเสียงหองร้องเพลง 
แอ๋นแอ่น อย่าได้แล่นป๋าหมู่ป๋าฝูง คันเห็นลุงให้ว่ากะบาด อย่าได้ขาดความ เว้าขานไข ไปทางได๋อย่าได้ช้า คัน
เห็นป้าให้ว่าคือลุง อย่าหัวสูงไปหมอบมาหมอบ อย่าว่าปอบผีห่า ผีภู อย่าซูลูเอาของบ่อบอก อย่ากลับกลอก
ปู่ ย่าวงศา ยามไปมาให้วนเวียนแว่ ฮักคือพ่อคือแม่ปู่ย่า ของโต อย่าพาโลต๋อแหลหลอนหลอก อย่าไปบอกใช้
สิ่งเอาของ ผิดูธรรมนองครองของลูกใภ้ กว่าสิได้ลูกเผิ่นมาแยง อย่าเว้าแข็งค�าหวานโอนอ่อน...”
(ที่มา : http://www.isangate.com/index2.html)

  นอกจากพิธีกรรมการแต่งงานแล้ว ความเชื่อเรื่องผีต่อโครงสร้างทางสังคมของชาวอีสานยังมีในมิติ
ของบริบทสาธารณสุข การเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งชาวอีสานได้แบ่งลักษณะของอาการป่วยออกเป็นอาการป่วยที่
เกิดจากเชื้อโรคตามธรรมชาติ ซึ่งการป่วยในลักษณะนี้จะมีการรักษาตามปกติ อาทิ การใช้พืชสมุนไพรใน
อดีต รวมทั้งการรักษาด้วยยาหรือแพทย์แผนปัจจุบัน และอาการป่วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้ ชาวอีสาน
เช่ือว่าเป็นการกระท�าของภูตผี อาทิ การถูกผีท�า การถูกคนท�าด้วยวิธีทางคาถาอาคม ชะตา กฎแห่งกรรม 
รวมทั้งการผิดขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงต่างก็จะท�าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามความคิด ความเช่ือของชาว
อีสาน เมื่อมีเหตุเหล่าน้ีผู้ป่วยต้องหาวิธีการรักษา และความเชื่อเรื่องผีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการรักษาผ่าน 
“ผีฟ้า” ซึ่งชาวอีสานเช่ือว่าผีฟ้าจะสามารถบันดาลทุกสิ่งได้ แม้แต่การเกิดการตายของมนุษย์ตลอดจนเป็นผู้
ก�าหนดโชคชะตาของมนุษย์ ขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลก และเชื่อว่าผีพรรพชนกับผีฟ้านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ต่อเนื่อง กล่าวคือ เชื่อว่ามนุษย์มีขวัญประจ�าตัวอยู่ทุกคน เมื่อตายลงขวัญจะออกจากร่างไปพบบรรพชนและ
จะเดินทางไปยังเมืองฟ้าเพื่อไหว้ผีฟ้า โดยมีกลอนล�าที่ใช้ในการอ้อนวอนผีฟ้า คือ

“ขอน�าฮ่องคองคูมาฮอดพ่อ  รินทองท้าวนางกองค�าให้เจ้าน�าส่งพ่อเด้อนางเอย
มาเดอแก้วกองค�าพวงหมากหล�่า มาฮอดแล้งบ่อนไข้กะให้ลง

บ่อนโพงกะให้แวบ กินเข้ากะให้ตกท้องหนา กินปลาก็ให้ตกท้องน้อง
คันเจ้าให้แซบซ้อนเมือหน้าสิบ่เอา วันผัดอย่าให้กลายวันหมายอย่าให้ชุด

ผัดหมายให้วันลุนฮอดมื้ออื่น ตื่นมื้อเช้าเมือหน้าให้ส่วงเซา
หมอว่านให้หาว่านมาทา ยาฮากไม้ทางไว้ให้ส่วงหาย”

(ที่มา http://www.isangate.com/entertain/dance_0761.html)

 อีกความเชื่อของชาวอีสานคือ การเล่นของหรือการเป็นบุคคลที่มีคาถาอาคมแล้วไม่สามารถรักษา
วิชาไว้ได้ ชาวอีสานมองว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการเจ็บไข้ได้ป่วย และการรักษาคือการใช้นางเทียม 
(ผู้ทรงผีฟ้า) เข้าประทับทรงติดต่อกับผี ซึ่งในการประกอบพิธีจะมีการสอบถามว่าผู้ป่วยได้กระท�าการอันใด
ที่เป็นการผิดผีหรือไม่ หากทราบจากนางเทียมว่าผู้ป่วยไปกระท�าการอันใดที่เป็นการผิดผี ก็ให้ผู้ป่วยไปแก้ไข
ตรงจุดนั้น ด้วยการแต่งพิธีกรรมเพื่อขอขมาบูชาเซ่นสรวง ซึ่งในผู้ป่วยบางคนก็หายจากการเจ็บป่วยจริงๆ จึง
เป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้การรักษาด้วยผีฟ้า ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
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 อ�านาจของความเชื่อเรื่องผี เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวอีสานต้ังแต่เกิดจนกระท่ังถึงตอนตาย 
ซึ่งชาวอีสานนั้นมีพิธีกรรมหลังความตายที่สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ และเป็นสิ่งที่คน
อีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ซ่ึงพิธีกรรมนี้ชาวอีสานเรียกว่า “บุญข้าวประดับดิน” ซึ่งเป็นฮีตเดือนเก้า 
(วันแรม 14 ค�่า เดือน 9) ความเชื่อของชาวอีสานมองว่าวันนี้เป็นวันที่ประตูนรกเปิด ยมบาลจะปล่อยให้ผี
นรกออกมาเยี่ยมญาติในโลกมนุษย์ ในคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นในรอบปี ดังนั้นจึงพากันจัดห่อข้าวไว้ให้แก่ญาติ
พ่ีน้องที่ตายไปแล้ว ถือว่าเป็นงานบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ ซ่ึงพิธีกรรมจะจัดขึ้นใน
ตอนเย็นของวันแรม 13 ค�า่ เดือน 9 ลูกหลานชาวอีสานจะจัดเตรียมอาหารคาวหวาน และหมากพลู บุหรี ่
ซึ่งจะแบ่งส่วนในการเคร่ืองเซ่นไว้ 4 ส่วน ส่วนหนึ่งคือเลี้ยงดูกันภายในครอบครัว ส่วนที่สองแจกให้ญาติ
พี่น้อง ส่วนที่สามอุทิศให้ญาติที่ตายไปแล้ว และส่วนที่ส่ีน�าไปถวายพระสงฆ์  ซ่ึงลักษณะความเชื่อที่ส�าคัญ
ของผี คือ ส่วนท่ีสาม ท่ีจะมีลักษณะพิเศษคือ ลูกหลานจะท�าเครื่องเซ่นในลักษณะของห่อข้าวน้อย ซ่ึงมีวิธี
การห่อคือ ใช้ใบตองห่อ ขนาดเท่าฝ่ามือ บรรจุอาหารคาวหวานอย่างละน้อย ประกอบไปด้วย ข้าวเหนียวที่
นึ่งสุกแล้วปั้นเป็นก้อนเล็ก เนื้อปลา เนื้อไก่ หมู และใส่ลงไปเล็กน้อย ถือว่าเป็นอาหารคาว กล้วย น้อยหน่า 
มะละกอ หรือขนมหวานอื่นๆ ลงไป เป็นอาหารหวาน และหมากหนึ่งค�า หรือบุหรี่หนึ่งมวน หลังจากนั้นน�า
ใบตองมาห่อเข้ากันแล้วใช้ไม้กลัดหัวท้ายและตรงกลาง จากนั้นลูกหลานชาวอีสานจะน�าห่อข้าวน้อยไปวาง
อุทิศส่วนกุศลตามท่ีต่างๆ เช่น โคนต้นไม้ในวัด ก�าแพงวัด ริมโบสถ์ หรือกระจายตามบริเวณวัด (ชาวอีสาน
เรียกว่า “การยายข้าวสาก”) ซึ่งมักจะท�าในเวลาประมาณ 03.00 - 04.00 น.ของวันแรม 14 ค�่า เดือน 9 และ
หลังจากการเลี้ยงผีบรรพบุรุษแล้ว ลูกหลานชาวอีสานจะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารใส่บาตรในตอนเช้าของ
วันแรม 14 ค�่า เดือน 9 และพระสงฆ์จะน�าสวดและท�าการกรวดน�้า อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ
ไปแล้ว
 ความเชื่อเรื่องผีของชาวอีสานนอกจากมิติของการเกิด การเจ็บป่วย และการตายแล้ว ยังมีส่วนของ
การด�ารงชีวิต และการท�ามาหากิน อาทิ การเลี้ยงผี บูชาผี ตามป่าเขา ไร่นา เพื่อเป็นการบนบานสานกล่าว 
และเป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจในการท�าการเกษตร ความเชื่อว่าหากประกอบพิธีกรรมแล้วจะท�าให้
ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ และเป็นการขอขมาหากมีการกระท�าอะไรท่ีเป็นการล่วงเกินผี ในการกระท�าเช่นนี้ของ
ชาวอีสานเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อธรรมชาติ ที่เป็นผู้มีพระคุณและเป็นแหล่งวัตถุดิบส�าคัญของ
การเลี้ยงชีพ ชาวอีสานเชื่อว่าผีมีอยู่จริงตามธรรมชาติ และการนับถือผีของชาวอีสานจึงเป็นบรรทัดฐานที่
ส�าคัญของโครงสร้างทางสังคมท่ีเปรียบเสมือนตัวบทกฎหมาย หรือข้อตกลงร่วมกัน เป็นหลักของการปฏิบัติ
ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ ซึ่งเป็นแบบแผนของการด�ารงชีวิตของชาวอีสาน

บทสรุป	:	ข้อถกเถียงทางทฤษฎีต่อกระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน
 บทความน้ีเป็นความพยายามท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีในบริบท
วัฒนธรรมอีสาน รวมท้ังกลไกทางวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีที่มีต่อการขัดเกลาทางสังคมของเพื่อน�าไปสู่
การตีความถึงกระบวนการสร้างพื้นที่ของสังคมของความเชื่อเรื่องผีของวัฒนธรรมอีสาน ซ่ึงผู้เขียนได้เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพจากหมู่บ้านในชุมชนที่ยังมีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเรื่องผีในเขตพื้นที่ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และท�าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการของระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งพบว่ากระบวนการก่อรูปของการสร้างพ้ืนที่ทางสังคมของผีอีสานน้ันได้กระท�าผ่านความเชื่อ
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เรื่องผีที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ในรูปแบบของประเพณี และพิธีกรรมตามความเชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ
หลักปฏิบัติ ดังเช่นหลักเกณฑ์ที่นักมานุษยวิทยาอย่างลิซซ์ (Leach,1954) ท่ีเชื่อว่าการประกอบประเพณี 
พิธีกรรมและการการแสดงออกทางพิธีกรรม (Ritual Expression) ท�าให้ทราบถึงหลักความเชื่อของบุคคล
ในสังคมนั้นๆ ท้ังน้ีเพราะพิธีกรรม ก็คือปรากฏการณ์ทางความเชื่อที่สามารถแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้แล้วในกลุ่มของความเชื่อตามทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ อย่างเมอร์ตัน (Merton, 1957) ก็มีความเชื่อ
ที่คล้ายคลึงกับลิซซ์ ในมิติของปัจจัยที่ท�าให้เกิดการคงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมของผู้คนในสังคมท่ีสืบเนื่อง
มาจากอดีตว่า ประเพณี พิธีกรรม ที่จะคงอยู่ได้ต้องเป็นประเพณี พิธีกรรมที่มีความชัดแจ้ง และสอดคล้องกับ
แนวความคิดพื้นฐานของผู้คนในสังคมนั้นๆ โดยกล่าวว่าประเพณีพิธีกรรมที่แสดงหน้าที่อย่างชัดแจ้งย่อมมี
ประโยชน์ต่อสังคม อาทิเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณ เป็นพื้นที่ทาง
สังคมที่ท�าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ ระหว่างสังคมที่นับถือผีเดียวกัน และสังคมอื่นๆ ซึ่งเป็นการช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ เป็นบ่อเกิดของความผูกพันความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในสังคม และ
เป็นการด�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
 ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าในสังคมอีสานปัจจุบันจะเป็นสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นศาสนาหลัก
ของการด�าเนินชีวิต และก�าหนดไว้ในทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนตามกฎหมาย แต่ยังพบว่าในชุมชน
ทั่วไปตามบริบทพื้นท่ีอีสานยังมีลักษณะของการนับถือพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน ดังเช่นการศึกษา
รูปแบบการนับถือศาสนาของคนไทยของแทมเบห์ (Tambiah,1975) ที่เชื่อว่าความจริงแล้วในสังคมไทย
นั้นมีการนับถือพระพุทธศาสนาในลักษณะของการผสมผสานระหว่างความเช่ือตามแนวพุทธศาสนากับ
ความเช่ือตามแนวศาสนาพราหมณ์รวมทั้งความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องการนับถือผี ดังที่แสดงออกมาในรูปแบบ
ของประเพณี พิธีกรรม ในสังคมอีสานก็ไม่แตกต่างจากสังคมไทยทั่วไปที่ยังพบว่ามีรูปแบบการปฏิบัติทาง
ประเพณีและพิธีกรรมในลักษณะของการผสมผสานของพุทธ พราหมณ์ ผี แต่อาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่
แตกต่างออกไปตามบริบทของพื้นท่ีของแต่ละภูมิภาค แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ระบบของการปฏิบัตินั้นยังต้ังอยู่
บนพื้นฐานความเช่ือของความศรัทธาในอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีอ�านาจเหนือธรรมชาติ สามารถบันดาล
เหตุร้ายหรือเหตุดีให้กับผู้คนในสังคมได้ (Ramitanon, C., 1984) 
 การคงอยู ่ของความเชื่อเรื่องผีและกระบวนการสร้างพ้ืนท่ีทางสังคมของผีในบริบทสังคมอีสาน 
ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาหลายคนทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ลิชช์ (Leach, 1954) เมอร์ตัน (Merton, 
1957) เทอร์เนอร์ (Turner, 1970) ศรีศักร วัลลิโภดม (Wanliphodom, S., 1984) ปรานี วงษ์เทศ 
(Wongthes, P., 1992) ที่พบข้อสรุปจากงานการศึกษาท่ีตรงกันว่าประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ท่ียังคงมี
อยู่ได้ในสังคมนั้นล้วนมีสาเหตุและปัจจัยที่ส�าคัญ คือ ประเพณี พิธีกรรมนั้นเป็นการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม
ที่เปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบพิธีสามารถแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณ 
ยังเป็นบรรพบุรุษที่มีชีวิตอยู่ หรือที่ล่วงลับไปแล้ว ดังเช่น การท�าห่อข้าวน้อยของชาวอีสานในพิธีบุญข้าว
ประดับดิน รวมทั้งประเพณีและพิธีกรรมที่มีลักษณะของการแสดงออกในการสร้างความสามัคคีในชุมชน 
ดังเช่นเทศกาลบุญเผวส หรือการเทศน์มหาชาติของชาวอีสาน ในช่วงเดือน 4 ประเพณีที่เป็นการสร้าง
ขวัญและก�าลังใจในการประกอบอาชีพ การด�ารงชีวิตในพิธีเล้ียงผีปู่ตา หรือพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษ ที่เชื่อ
ว่าพิธีกรรมนี้จะช่วยบ�าบัดทุกข์และดลบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการด�ารงชีพของคนในชุมชน 
นอกจากประเพณีและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องการด�ารงชีวิตและการแสดงออกซ่ึงความสามัคคีและความกตัญญู
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รู้คุณแล้ว ความสนุกสนานและความรื่นเริงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของการคงอยู่ของความเชื่อผีอีสาน อาทิ 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ที่มีวัตถุประสงค์ของพิธีกรรมเพื่อบูชาพญาแถนหรือผีฟ้า โดยมีความคาดหวังว่าจะเพื่อให้
ช่วยบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล และเพียงพอต่อการท�าการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ และพิธีกรรมที่เป็นสิริ
มงคลของผู้คนในสังคม ผ่านการประกอบพิธีสู่ขวัญในโอกาสต่างๆ 
 แม้ว่าในสังคมบริบทพื้นที่อีสานจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผี ปะปนอยู่กับการใช้ชีวิต 
ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน กระบวนการส่งผ่านทางความเชื่อได้กระท�าผ่านรูปแบบประเพณีและพิธีกรรม
ในโอกาสและวาระต่างๆ อีกท้ังยังมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่และความ
เช่ือที่หลากหลายของภูมิภาคอีสาน แต่เมื่อสังคมได้มีการแปรเปลี่ยนไปตามวิถีโลก การไหลบ่าของระบบ
ทุนนิยม และโลกาภิวัตน์ ที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่อีสาน ล้วนแต่เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ความเช่ือเรื่องผี
ของชาวอีสานมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการคงอยู่ของความเชื่อเรื่องผีอีสานจึงออกมาในลักษณะของการ
ประนีประนอมต่อรองทางความเชื่อแบบโบราณและระบบทุนสมัยใหม่ ดังที่สะท้อนออกมาให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมผ่านอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ในพื้นที่อีสานพบว่ามีประเพณีจ�านวนมากที่แปรเปลี่ยนไปเป็น
ส่วนหนึ่งของประเพณีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ประเพณีบูชาพญาแถน (บุญบั้งไฟ) แต่ในบางความ
เชื่อและประเพณีได้สูญหายไปจากบางพื้นท่ี อาทิ ประเพณีเล้ียงผีตาแฮก ผีปู่ตา ท่ีพบได้ยากในสังคมอีสาน
บริบทพื้นที่เขตเมือง และการแปรเปลี่ยนของประเพณีบุญข้าวประดับดิน ที่เดิมลูกหลานจะเป็นผู้ประกอบ
พีกรรมโดยตรง แต่ในบางพื้นท่ีได้มีพ่อค้า แม่ค้า รับจ้างท�าห่อข้าวน้อยและประกอบพิธีกรรมแทนลูกหลาน 
แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ความเชื่อเรื่องผีของอีสานยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ผ่านกระบวนการต่างๆ ของการประกอบ
พิธีกรรมและประเพณี ซึ่งล้วนแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า คู่ควรแก่การอนุรักษ์ รักษาให้คงอยู่
และสืบทอดต่อไป
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