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พิธีบอกทางของชาวไทยทรงดา
ณ วัดศรีประชาวัฒนาราม ตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ไทยทรงดาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งในเรื่อง
อาหาร ภาษา การแต่งกาย ความเชือ่ ประเพณี และพิธีกรรม ที่ยังคงมี
ให้เห็นอยูใ่ นชุมชน ไทยทรงดากระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทย จังหวัด
นครปฐมก็มไี ทยทรงดาอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “หมูบ่ า้ นเกาะแรต”
ตาบลบางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนที่ถูก
กล่าวถึงอย่างมากในความเป็น “ไทยทรงดา” ที่มีการถ่ายทอด สืบทอด
วัฒนธรรมจนถึงปัจจุบนั นี้ ความเชือ่ เกีย่ วกับ “ผีบรรพบุรุษ” ยังคงเป็น
สิ่งทีร่ อ้ ยรัดความเป็นไทยทรงดา การศึกษาพิธบี อกทางของไทยทรงดาก็
เกีย่ วข้องกับผีบรรพบุรษุ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา “พิธบี อกทาง” ซึง่ เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา “ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยทรงดา” ผูว้ จิ ยั
ใช้การสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยคัดเลือกกลุ่มผู้สนใจ
ทุนด้านศาสนาและความเชือ่ ทีไ่ ด้ดาเนินการอนุรกั ษ์และพัฒนาพิธีบอก
ทางผีไปเมืองฟ้า (เมืองแถง) จัดขึ้น ณ วัดศรีประชาวัฒนาราม ตาบล
บางปลา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีผู้ร่วมสนทนา 19 คน
ได้แก่ พระมหามนตรี ขนติสาโร นายไสว เพชรรุณ (ประธานมูลนิธิ
ไทยทรงดา) อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม (ดอนขมิ้น) ผู้ใหญ่วาน พึ่ง
เดช (บ้านสะแกราย) ผูใ้ หญ่สรุ นิ ทร์ (บ้านสะแกราย) นายท่วม ศิรินา
โพธิ์ (บ้านเกาะแรต) ผู้ใหญ่แทน ถิ่นวงษ์เกลอ (บ้านสะแกราย) นาย
พวก เพชรซัด (บ้านดอนขมิน้ ) รอ.ทอน แป้นโก๋ (บ้านไผ่หูช้าง) นายสี
ทองวงษ์เพชร (บ้านไผ่หูช้าง) นายแหม ทองคงหาญ (บ้านไผ่หูช้าง)
นายหมวย ทรพับ (บ้านดอนขมิ้น) นางชอบ ทรพับ (บ้านดอนขมิ้น)
นางกาญจนา เพชรซัด (บ้านดอนขมิ้น) นางสัมฤทธิ์ เพชรลอม (บ้าน
เกาะแรต) นางเหม็ด เพชรศาสตร์ (บ้านเกาะแรต) นายวิชัย เพชร
เนียน (บ้านเกาะแรต) นายเอี่ยม ทองดี (สามพราน) และนางสาว
เรณู เหมือนจันทร์เชย (บ้านแหลมกะเจา 2)

ที่ประชุมเริ่มถกเถียงเส้นทางการเดินทาง

โจทย์ของการพูดคุย คือ เส้นทางของการเริม่ และสิน้ สุดของพิธี
บอกทาง ซึ่งเหตุผลของการจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เรียนรูร้ ว่ มกัน พิธบี อกทางถูกถ่ายทอดผ่านครูผสู้ อน ซึง่ เขยแต่ละ
ท่านก็มตี าราเป็นของตนเอง อาจจะเป็นตาราเดียวกัน แต่เขียนผิดเขียนถูก
หรือเขียนสวยหรือไม่สวย หรืออ่านไม่ออกก็ข้ามไป ท าให้เนื้อความ
ผิดเพีย้ น หรือตกหล่นไป แต่เนือ่ งจากว่าทีผ่ า่ นมาพิธบี อกทางของเขยแต่ละ
ท่านมีเส้นทางหรือสถานที่ที่ตอ้ งผ่านได้ถูกบันทึกไว้ต่างกัน แต่ได้มีการ
บันทึกไว้ในสมุดของครูแต่ละท่าน ดังกล่าวนีจ้ งึ เป็นทีม่ าของการรวมตัวกัน
ของชาวไทยทรงดาเพือ่ ชาระเส้นทาง เพือ่ ให้เกิดความหนึง่ เดียว

ประชุมโต๊ะกลมกันอย่างพร้อมเพรียง
กระบวนการถอดบทเรียน เริม่ จากพระมหามนตรีได้เล่าเรือ่ งราว
ไทยทรงดา ตัง้ แต่ดงั้ เดิมจนมาอยูท่ หี่ มูบ่ า้ นเกาะแรต แล้วยังได้กล่าวถึงว่าชาวโซ่ง
มีดอี ะไร เช่น การกตัญํูกตเวทีตอ่ พ่อแม่ บรรพบุรษุ การเขียนและแปลพระ
ไตร ปิฏกเป็นภาษาอัง กฤษ มีหนึง่ เดียวในประเทศไทย มีปราชญ์ชาวบ้านที่
ควรได้รบั การยกย่อง เป็นผูส้ บื ต่อภูมปิ ญ
ั ญา เช่น พระคุณเจ้า ทีด่ ารงตาแหน่ง
สาคัญๆ (เจ้าคุณวัดปทุมคงคา) หรือคุณสามชัย ผู้เป็นกระบอกเสียงช่วย
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมความเป็นไทยทรงดา ในส่วนของการสืบทอดวัฒนธรรม
ไทยทรงดา มีหลายคนที่ได้ดาเนินการ เช่น อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม
อาจารย์สรุ ยี ์ ทองคงหาญ คุณไสว เพชรรุณ เป็นต้น
จากนั้ นได้ พู ดคุ ย เกี่ ย วกั บ พิ ธี บ อกทาง ซึ่ ง เขยแต่ ล ะท่ า นก็
มี ตาราเป็ น ของตนเอง จึ ง ได้ มี ก ารถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ เส้ น ทางการ
เดิ น ทาง แต่ เ ห็ น ตรงกั น เกี่ ย วกั บ เป้ า ที่ จ ะไปเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทางเดี ย วกั น คื อ น้าตกตาดผี ไ ป เป็ น ที่ ส่ ง วิ ญ ญาณขึ้ น ไป
เมื องแถน (เมื องสวรรค์ ) ซึ่ งเป็ นที่ สุดท้ า ยที่ อยู่ บ นโลกนี้
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ดังนัน้ ทีป่ ระชุมเห็นว่าเขยแต่ละท่านกล่าวถึงขัน้ ตอนและเส้นทาง
ในพิธบี อกทาง หลังจากทาพิธแี ผ้วเฮือนไป 1 เดือน จนกระทัง่ เอาผีขนึ้ เรือน
สรุปเป็นแผนผังได้ ดังนี้
มื้อขาดใจ (วันตาย) มีการมอบเสียมมอบมือ
เรียกกินงาย
(อาหารเช้า)
ผูน้ อ้ ยเรียกกินงาย
อ้อมขอน
ปลงขอน
ซ่อนขวัญ
เอาขอนลงเรือนไปเผาทีว่ ดั พอวันรุง่ ขึน้ เข้าไป
เก็บกระดูก กลับมาบอกทางผี เอาแฮวไป
ตัง้ เฮือนแฮว
กลับมาสูข่ วัญเขย 4 คน
ลูกหลานทีจ่ ะไว้ทกุ ข์ตอ้ งมาโกนหัว
(ลูกคนตายจะเป็นคนไหนก็ได้) เสร็จแล้วบ้านไม่ดีต้องมาปัดรังควาน
เรียกว่า “แผ้วเฮือน” หลังจากแผ้วเฮือน 1 เดือน ก็เอาผีขึ้นเรือน
ก่อนปลงขอนจะมีเขยมาทาพิธบี อกทาง (ออกจากบ้านไปป่าช้าไป
เรือ่ ยๆ จน ถึง น้าตกตาดผีไป) ดังนี้

ครูซว่ งกับลุงหมวยปรึกษาหารือกันจากตาราพิธบี อกทาง

ที่ประชุมเริ่มถกเถียงเส้นทางการเดินทาง
การบอกทาง ไปวัดเก็บกระดูก (ทัง้ ผูต้ า๊ วและผูน้ อ้ ย) ถ้าเป็นผูน้ อ้ ย
อายุ 70 ปี
ต่าดอย
เฮือนปานน้อย
เวียงจันทน์
(ตาแลงหนึง่ คือ วันหนึง่ ) หินอ่อนนากา
ภูผาน้าติง่
ถ้าพากิน
นาไฮ่
หมายเหตุ :

การจัดกระบวนการสนทนากลุม่ ในครัง้ นีส้ ง่ ผลให้ได้แนวทางในการจัดการ
พิธกี รรมของชุมชน ให้มแี บบแผนทีส่ ามารถถ่ายทอดและพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรม การสนทนากลุม่ แต่ละครัง้ ไม่ได้สนทนาประเด็นใดประเด็นหนึง่
โดยเฉพาะ แต่มกี ารกล่าวถึงประเด็นอืน่ ๆ ด้วย เช่น ทุนวัฒนธรรมความเชือ่
ในผีบรรพบุรษุ ทุนวัฒนธรรมครอบครัวและเครือญาติ ฯลฯ หลังการจัด
กิจกรรมจะมีการคืนความรูส้ ชู่ มุ ชน จะสรุปบทเรียนเป็นความรูค้ นื แก่ผรู้ ว่ ม
เสวนา เพือ่ การพัฒนาทุกครัง้ ทัง้ รายบุคคลหรือรายกลุม่ หรือในเวทีสนทนา
กลุม่ เพือ่ ประโยชน์แก่ชมุ ชนและกลุม่ เป้าหมายจะได้นาไปใช้ในวิถชี วี ติ โดยตรง
ไม่ตอ้ งรอให้การดาเนินการวิจยั เสร็จสิน้ นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมเห็นด้วยให้มกี าร
จัดการประชุมในลักษณะนี้ ซึง่ กาหนดหัวข้อคือ “กินดอง” โดยจะเชิญคน
หนุ่มสามมาร่วมพูดคุยด้วย เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนา
วัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยทรงดา

1. น้าตกตาดผีไป มีสามชั้น คือ ชั้นแรกสาหรับผู้น้อย ชั้นที่สอง
สาหรับผู้ต๊าวและชัน้ ทีส่ ามสาหรับแถนหลวง
2. วิญญาณทีส่ ง่ ไปเมืองแถง ก็ต้องกลับมาอยูท่ กี่ ะล่อหอง เพือ่ ทา
พิธเี สนปาดตง พิธเี สนเรือน
บรรยากาศในการจัดสนทนากลุม่ ครัง้ นีเ้ ป็นไปอย่างคึกคัก ทุกคนที่
มาร่วมต่างตัง้ ใจทีจ่ ะมาแลกเปลีย่ นประสบการณ์พธิ บี อกทาง เช่น ผูท้ เี่ ป็น
เขย ผูท้ ที่ าแห่ว ผูท้ ที่ าธง เป็นต้น มีคาถามจากวงสนทนาว่าคนไทยทรงดา
ตายแล้วไปไหน? หลายเสียงในทีป่ ระชุมบอกว่า “ขึน้ สวรรค์” ไทยทรงดาทุก
คนจะได้ขนึ้ สวรรค์ ไม่มนี รก เพราะเวลาตายจะขีน่ กขึน้ ไป จะผ่านสถานที่
หลายแห่ง และตรงไปสวรรค์ แต่ถา้ คนไทยทรงดาไม่ได้ทาพิธบี อกทางก็จะ
ไม่ได้ไป จะวนเวียนอยู่ ต้องเรียกมาทาพิธบี อกทาง

ลุงไสว เพชรรุณ ทาหน้าที่จดเส้นทางตามที่ครูซว่ งอ่านจากตาราใบ
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คุณยายชอบ ทรพับ ผู้ที่เป็นแม่มดทาพิธเี สนตัว พิธีเสนแก้เคราะห์

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งในจากกระบวนการวิจัยจากดุษฎีนิพนธ์เรื่อง......
“ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดาในจังหวัดนครปฐม”
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. เรณู เหมือนจันทร์เชย : renuaor2517@gmail.com
อาจารย์ประจาหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียบเรียงและออกแบบโดย : นางสาวภัทราภรณ์ ภูบาล

