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ผี-พราหมณกับความเชื่อเรื่องความตายในสังคมไทย 
 
 ในการศึกษาวัฒนธรรมไทยตางมีขอยอมรับรวมกันวา วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุมคนในอุษาค
เนยนั้นมีความเชื่อในลัทธินับถือผีอยูกอนที่วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนาแบบพราหมณและพุทธจะ
เขามีอิทธิพลตอผูคนในดินแดนแถบนี้ และหลังจากการเขามาของวัฒนธรรมอินเดียแลวในชนชั้นสูง
และชนชั้นปกครองจะมีวัฒนธรรมนําเขาเขมขน ในขณะที่ในระดับชาวบานความนับถือผียังมีอยูตอมา
อยางเขมขนจนถึงทุกวันนี้ 
 ดังนั้นในดินแดนประเทศไทยปจจุบันจึงยังคงปรากฏวัฒนธรรมความเชื่อแบบผีพราหมณอยู
ทั่วไป และปรากฏความเปลี่ยนแปลงไปในแตละชุมชนดวย ในดานองคความรูเกี่ยวกับผีและพราหมณ
จะมีแตระบบความเชื่อและพิธีกรรมเปนสวนใหญ โดยใหความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองความตายนอยมาก 
 
ผี: ความเชื่อด้ังเดิมของคนในโลกธรรมชาติ 
 ในการศึกษาทางวัฒนธรรมตางก็เชื่อกันวาวัฒนธรรมการนับถือผีเปนระบบความเชื่อแรกเริ่ม
ในแตละวัฒนธรรมทั้งสิ้น ซึ่งกลาวไดวาแบบแผนความเชื่อเร่ืองผียังปรากฏอยูในแทบทุกวัฒนธรรมแม
วาสังคมจะเจริญไปมากแคไหนก็ตาม โดยมากการอธิบายถึงความตายจะไปเกี่ยวของกับผีในฐานะที่ผี
คือสถานะคูตรงขาม (binary opposition) กับการมีชีวิตอยู หรือกลาวอีกนัยหนึ่งผีคือสถานะของมนษุย
หลังจากตายไปแลวนั่นเอง ดังนั้นการดํารงอยูของผีคือโลกทัศนที่มนุษยสรางใหกับโลกหลังความตาย
นั่นเอง 
 ในสังคมไทยโลกทัศนหรือความเชื่อเกี่ยวกับความตายอันหมายถึงการไปสูสถานะของผีหรือ 
“ตายเปนผี” นั้น เปนความเชื่อที่ดํารงอยูมากอนการรับเอาวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชือ่อยางอืน่
เขามาในดินแดนแถบนี้แลว (ศรีศักร 2527) และความเชื่อและแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจําวันของผู
คนก็ไมไดแยกอยางชัดเจนวาอันไหนเปนผี พราหมณหรือพุทธแตเปนเพียงการปฏิบัติเพื่อใหดํารงชีวิต
อยางปกติสุขไปไดในชีวิตประจําวัน ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับผีจึงสามารถดํารงอยูและปรับตัวเปลี่ยน
แปลงไปพรอมกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนพลวัต (สุริยา และคณะ 2539)  
 ในงานของเสถียรโกเศศกลาวไวอยางชัดเจนที่วา “ตายคือตายแตรางกาย แตเราซึ่งเปนลม ๆ 
มองไมเห็นตัวนั้นถือกันวาไมตาย ส่ิงที่เปนลม ๆ นี้เดิมเราเรียกวา ขวัญ แตเดี๋ยวนี้เราเรียกวาวิญญาณ
และวิญญาณนี้แหละ ถายังไมมาเกิดเปนคนอีก ก็ไปเกิดเปนผี” (เสถียรโกเศศ 2515: 352-353) ซึ่ง
หมายความวา ขวัญคือส่ิงที่ออกจากรางกายของคนในคติความเชื่อเร่ืองผีเดิมของคนไทยนั้นเมื่อรับเอา
ความเชื่อแบบพราหมณ-พุทธเขามาจึงมาอธิบายวาเปนเรื่องของวิญญาณ 

ความเชื่อเกี่ยวกับผีหรือชีวิตหลังความตายของบุคลลจะมีความใกลชิดกับการมีชีวิตอยูมาก 
กลาวคือในโลกทัศนของคนไทยไดแบงผีดีกับผีรายเอาไว ซึ่งโดยมากผีดีมักจะเกิดจากคนที่เมื่อตอนมี
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ชีวิตอยูมักเปนคนดีและเปนที่เคารพนับถือของคนอื่นเมื่อตายไปจึงไปเปนผีดี ผีประเภทนี้มักไดแก ผี
บรรพบุรุษ ผีปูยา ผีปูตา ผีเจานาย เสื้อเมือง (คือผีเชื้อเมือง) เปนตน สวนคนที่ตายไมดีหรือมีสถานะ
ทางสังคมที่ไมดีเมื่อตายไปก็มักจะกลายไปเปนผีไมดีอยางเชน ผีปอบหรือภาคเหนือเรียก ผีกะ เกิดจาก
การไปผิดขอหามทางสังคม ผีตายโหงที่เกิดจากการตายไมดี เปนตน 

 
ประเภทของผีในสังคมไทย 
 กลาวไดวาการจัดแบงประเภทของผีก็ไดสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของคนและการแสดงออก
ใหเห็นมาในรูปของพิธีกรรมและจารีตการปฏิบัติตอผีอันเปนความเชื่อที่สืบทอดยืนยาวมาอีกดวย จาก
การทบทวนในเอกสารและการศึกษาความเชื่อเร่ืองผีในสังคมไทยนั้นสามารถสังเคราะหไดวา มีการ
แบงกลุมผีไดเปน 2  กลุมใหญดวยกันคือ (ดู เสถียรโกเศศ 2515; ฉลาดชาย 2527; ) 

1. ผีดีหรือผีที่มีคุณตอมนุษย หรืออยางนอยที่สุดก็เปนผีที่ไมทํารายมนุษย ถายังไดรับการ
เคารพบูชาหรือทําพิธิกรรมใหตามสมควร และสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมยอย ดังนี้  

ก. ผีในธรรมชาติ หรือผีที่เปนเจาคอยปกปองรักษาอยูในสิ่งตาง ๆ ตามธรรมชาติ เปนผี
ที่มีใจเปนกลางไมไหดีใหรายใคร ยกเวนแตจะทําใหโกรธ ถามีความเกรงกลัวโดยการแสดงความเคารพ
นบนอบขอความคุมครองดวยการจัดทําพิธีบวงสรวงบูชาเอาใจก็จะไมเปนอันตรายแตอยางใด ดังเชน
คนไทยแตเดิมเรียกผีสูงสุดวาผีฟาเพราะคอยคุมครองอยูบนฟา แตพอรับเอาคติเร่ืองเทวดาจากอินเดีย
ผูปกครองฟาก็กลายเปนเทวดาไป สวนผีที่สิงสถิตอยูตามธรรมชาติ ถาอยูที่ใดก็จะเปนใหญหรือเปน
เจาของที่นั่นคนก็เรียกวาเจา เชน เจาปาคือผีที่เปนใหญที่สุดในปาคอยคุมครองรักษาปา เจาที่คือผีที่
เปนเจาของที่ เปนตน  

นอกจากนี้สถานที่ตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมาแลวก็จะมีผีมาคอยเฝาอยูเชนเดียวกันกับ
สถานที่ตามธรรมชาติ เชน เมืองก็มีผีเสื้อเมือง หรือเจาพอหลักเมืองคอยดูแลอยู หมูบานมีผีเสื้อบาน
คอยใหความคุมครอง และบานเรือนก็มีผีเรือนคอยดูแลรักษาอยู เปนตน  (ศรีศักร 2527: 13-16) ขอนา
สังเกตคือผีเฝาสถานที่ที่มนุษยสรางขึ้นนั้นมักจะความเชื่อเร่ืองผีธรรมชาติผสมปนเปกับผีบรรพบุรุษ 

ข. ผีบรรพบุรุษหรือผีวีรบุรุษ กลาวคือผีบรรพบุรุษนั้นเดิมเปนคนในครอบครัวหรือเชื้อ
สายพอตายไปก็ไดรับการเคารพบูชากราบไหวเปนเสมือนสมาชิกของครอบครัวยังสิงอยูตามบานเรือน 
โดยมากมักไดแกผีญาติผูใหญของครอบครัวจึงเรียกวาผีบรรพบุรุษ เชน ผีปูยา ผีปูตา ผีเชื้อ เปนตน ผี
ประเภทนี้มักถูกปฏิบัติเปนเชนดังสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีพิธีการหรือเทศกาลงานมงคลตางก็ตองตั้ง
เครื่องเซนเปนขาวปลาอาหารใหดวยเสมอ และตองดูแลไมใหบกพรองเพราะเปนเหมือนญาติผูใหญ
ของครอบครัว 

โดยในภาคใตจะเรียกผีบรรพบุรุษทั้งฝายพอและแมวาผีตายาย และเชื่อวาพอแมปูยาตายายที่
ลวงลับไปแลวแทจริงยังไมไดหายไปไหน หากแตคอยปกปกรักษาชีวิตของลูกหลานใหอยูรอดปลอดภัย 
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กินดีอยูดี และมีความมั่งคั่งมั่นคง โดยผีตายายเหลานี้จะไดมีโอกาสมาพบลูกหลานในโอกาสและเทศ
กาลตาง โดยมีโนราโรงครูเปนพิธีกรรมที่ทําหนาที่เปดประตูปรโลกกับปจจุบันใหมาบรรจบกันในโรงพิธี 
(เธียรชัย 2546: 113-114) 

สวนในภาคอีสานนั้นเรียกผีบรรพบุรุษที่ทําหนาที่ปกปกรักษาหมูบานวา “ผีปูตา” โดยมีศาลปูตา
อยูในบริเวณดอนปูตาซึ่งโดยมากเปนบริเวณที่น้ําทวมไมถึงและมีตนไมใหญข้ึนอยูหนาแนน เวลาชาว
บานจะไปตัดไมหรือหาของปาจึงตองบอกกลาวกับผีปูตากอน และเมื่อมีพิธีการเลี้ยงผีปูตาก็จะมีการ 
“ซูน” หรือเขาทรงผีปูตาเพื่อแกไขขอขัดแยงตาง ๆ ในชุมชนอีกดวย (ธวัช 2536 : 376-383 และ สุเทพ 
2548)  

สวนผีวีรบุรุษคือผีของคนที่เมื่อมีชีวิตอยูเกงกลาสามารถ เปนคนมีบุญคุณอยางใหญหลวงหรือมี
อํานาจบารมีเปนที่นับถือกลัวเกรงตอคนทั้งหลาย พอตายไปคนก็นับถือและกลัวเกรงอยู และมีคนไป
สรางศาลไวกราบไหวบูชา ไดแกผีวีรบุรุษในตํานานที่เลาขานกันสืบมา ซึ่งอาจารยศรีศักร วัลลิโภดม 
เรียกผีวีรบุรุษนี้วา “เจาพอ” (ศรีศักร 2527: 12) หรือที่อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ เรียกกษัตริยองคสําคัญ
ที่มีผูคนนับถือทํานองเปนวิญญาณศักดิ์สิทธิ์วา “เสด็จพอ” ดังเรียก เสด็จพอร.5 (นิธิ 2533) เปนตน ซึ่ง
เจาพอที่เปนวีรบุรุษเหลานี้ เชน ทาวอูทอง สมเด็จพระเจาตากสิน สมเด็จพระนเรศวร กรมหลวงชุมพร 
เทพเจากวนอูในคติความเชื่อของคนจีน ศาลพระวอพระตาในภาคอีสาน หรือเจาพอพระยาแลทีจ่งัหวดั
ชัยภูมิ เปนตน 
 2. ผีรายหรือผีที่ใหโทษตอมนุษย ซึ่งมีอยูจํานวนมากและอาศัยอยูทั่วไปไมมีหลักแหลงที่
เดนชัด และมักใหรายกับมนุษยจึงตองมีการระวังปองกันภยันตรายจากผีประเภทนี้ดวยวิธีการตาง ๆ 
เชน ผูกตะกรุดพิสมร วงดายสายสิญจนหรือปกเฉลวไวตามเขตบริเวณบาน เปนตน ผีประเภทนีไ้ดแก ผี
ชั้นธรรมดาที่ปรากฏทั่วไปและมีผิดแผกกันไปตามแตละทองถิ่นอีกดวย เชน ผีหา ผีปอบ ผีชมบ ผี
จะกละ ผีกระสือ  ผีตายโหง ผีตายพราย เปนตน หรือผีในความเชื่อที่เกิดขึ้นใหมจากตํานานของผีที่ได
ชื่อวาดุหรือเฮี้ยนมาก เชน ผีแมนาคพระโขนง เปนตน 
 การนับถือผีของคนในแตละภาคหรือแตละกลุมชาติพันธุในสังคมไทยก็ยังแตกตางกันออกอีก
ดวย ดังกรณีของภาคเหนือที่จัดแบงผีออกเปน 3 ประเภทเชนกันแตมีรายละเอียดตางกันเล็กนอย 
กลาวคือผีลานนาแบงเปนสามกลุมใหญ กลุมแรกคือ ผีดี เชนผีเจาที่ ผีเรือน ผีปูยา เรียกรวมวา “ผีเจา
บาน” หรือ “ผีเจานาย” ผีประเภทนี้มีหนาที่ปกปองรักษากฎระเบียบของสังคมหากผูใดละเมิดก็จะถูก
ลงโทษหากปฏิบัติถูกตองตามวิถีทางธรรมเนียมประเพณีของชุมชนหรือสถานที่ เชน เซนไหวดีพลีถูก ก็
จะไดรับการปกปกคุมครองทั้งตนและคนใกลชิด ครอบครัวเครือญาติและคนในชุมชนนั้น  ผีประเภทที่
สองเปนผีรายที่คอยกระทําใหเปนผลรายแกคนอยางเดียว อาทิ ผีมาบอง ผีกะ ผีพรายผีตายโหง ผีตาย
หา เปนตน สวนผีประเภทที่สามคือผีกลาง ๆ ไมคอยเกี่ยวของกับคน แตหากคนไปยุงหรือรบกวนวิถี
ปกติก็อาจไดรับผลรายได ไดแก ผีเสื้อ ผีโพง ผีเสื้อหวย ผีปกขะโหลง ผีตามอย เปนตน ส่ิงที่เหมือนกัน
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ของผีประเภทที่สองและสามคอการเปนผีที่ไมมีที่อยูแนนอนตางจากผีประเภทแรกที่มีศาลหรือหอผีอยู
แนนอน (อภิธาน 2541: 24) 
 
ความเชื่อเรื่องผี-พราหมณเกี่ยวกับสุขภาพและความตาย 

ปจจุบันในหลายวัฒนธรรมหรือแมแตในสังคมไทยก็ยังมองความเจ็บปวยวาเปนความเลวราย 
หรือโชครายของชีวิตที่ทําใหเกิดความผิดปกติข้ึนกับความสัมพันธทางสังคมของคนปวยขึ้น อันเปนการ
ลงโทษเพราะไปละเมิดกฎเกณฑหรือบรรทัดฐานทางสังคม โดยเฉพาะในความเชื่อเร่ืองผีและอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ที่มักจะปรากฏออกมาในเรื่องการทําผิดผี ผีเขา การลบหลูส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบานใชใน
การอธิบายความเจ็บปวยของตนเองวาเกิดจากการลงโทษทางสังคมใหเจ็บปวยที่เรียกวา “ผีเขา” หรือ 
“ผีทํา” นั่นเอง 

ดังนั้นผลรายประการหนึ่งที่ผีอาจทํารายคนไดก็คือทําใหปวยไขไมสบาย และอาจทําอันตราย
ถึงตายไดดวย ในแงนี้พิธีกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการทรงเจาเขาผีก็มีเพื่อติดตอส่ือสารกับผีใหละเวนการ
ลงโทษหรือลงโทษสถานเบาโดยการใหของเซนไหวเปนการตอบแทน หรือปฏิบัติตัวใหมใหเปนไปตาม
ความตองการของผี  

สวนในระบบวิธีคิดสุขภาพแบบไทยนั้น โกมาตร จึงเสถียรทรัพย (2533) เสนอวาเนื่องจาก
สังคมไทยไดเกิดการสั่งสมวัฒนธรรมความเชื่อหลักมาจากรากเหงาดั้งเดิมที่ผสมปนเปกันมาจากวัฒน
ธรรรมสามกระแสหลักคือ ความเชื่อเร่ืองผี  พราหมณ และพระพุทธศาสนา ซึ่งก็ไดสงผลตอระบบวธิคิีด
ของการแพทยพื้นบานไทยหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการแพทยแผนไทยดวย กลาวคือสามารถแบงตามวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติที่เปนพื้นฐานของระบบการแพทยไดเปน 4 ระบบหรือแนวคิดดวยกัน คือ  

1. การแพทยแบบประสบการณ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปรับตัวและเรียนรูของมนุษยกับส่ิงแวด
ลอมเพื่อการอยูรอดในทุกวัฒนธรรมคือ การรักษาดวยยาสมุนไพร การรักษาดวยหมอพื้นบาน เชน 
หมอกระดูก หมอจับเสน ย่ําขาง เปนตน  

2. การแพทยแบบทฤษฎีธาตุ โดยมีหลักการกวาง ๆ คือ สุขภาพดีเปนผลจากระบบธาตุใน
รางกายที่สมดุล สวนสุขภาพไมดีคือลักษณะในทางตรงกันขาม คือ ธาตุอาจพิการ ธาตุไมสมดุล 
เปนตน ซึ่งตองแกไขดวยการใหธาตุกลับมาสูภาวะสมดุลใหมนั่นเอง สวนการแพทยแบบทฤษฎีธาตุ
ของไทยนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากการแพทยแบบอายุรเวทของอินเดียโดยผานทางศาสนาพราหมณและ
พุทธอยางแยกไมออก  

3. การแพทยแบบโหราศาสตร ซึ่งเปนระบบการแพทยที่มีความเชื่อเปนระบบรองรับชัดเจน
วาชีวิตมนุษยและจักรวาลนั้นสัมพันธเกี่ยวของกันและกันอยางแยกไมออก โดยเฉพาะการวิเคราะห
จากความสัมพันธของชีวิตกับดวงดาวตาง ๆ ซึ่งชีวิตของคนเราลวนถูกลิขิตขึ้นแลววาจะเกิดอะไรขึ้น
บางจากอิทธิพลของจักรวาลในแตละชวง จะประสบเคราะหกรรม ความเจ็บปวยอะไรชวงไหน ตองแก
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ไขอยางไรลวนเปนเรื่องราวทางโหราศาสตรทั้งสิ้น ซึ่งความเชื่อนี้เปนอิทธิพลของศาสนาพราหมณอยาง
ชัดเจนเพราะตําราอยางพรหมชาติหรือศาสตราในภาคใตก็ลวนเปนตําราที่สืบทอดมาจากความเชื่อ
แบบพราหมณทั้งสิ้น 

4. การแพทยแบบอํานาจเหนือธรรมชาติ เปนความเชื่อเร่ืองผีโดยตรงเนื่องจากโลกในมโน
ทัศนของชาวบานประกอบดวยดานที่เปนวัตถุธรรมที่เห็นจับตองไดอธิบายได กับดานนามธรรมที่เปน
อํานาจเหนือธรรมชาติของโลกกายภาพที่ปรากฏ ซึ่งชาวบานเชื่อวามีอํานาจบางอยางมาบงการใหเกิด
ข้ึนหรือเปนไป โดยสวนใหญจะเชื่อวาเปนผีที่มีทั้งฝายดี อาทิ ผีบรรพบุรุษ ผีเชื้อ ผีบานผีเรือน เปนตน 
กับผีไมดี เชน ผีปอบ ผีโขมด ผีกระสือ เปนตน และการจะแกไขหรือรักษาสุขภาพของคนที่ปวยจากการ
กระทําของอํานาจผีนั้น ก็ดวยวิธีการเซนไหวบูชาผีใหพอใจแลวบันดาลใหหายจากความเจ็บปวยนั้น
หรือโดยวิธีการใชคาถาอาคมเวทมนตร ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ขับไลผีนั้นใหพนออกจากตัว ไมวาเปนการรดน้ํา
มนตร คลองสายสิญจน ซึ่งตองทําดวยผูมีความรูคือหมอผี หรือหมอธรรมตาง ๆ กลาวโดยสรุปแลวการ
แพทยแบบเหนือธรรมชาติมีพื้นฐานความคิดที่วาสุขภาพเปนผลลัพธของระบบสังคมทั้งหมด ดังนั้น
การเยียวยาจึงอาจจะตองอยูที่การหาทางแกไขใหสังคมคืนกลับสูสภาวะเดิมดวยการจัดระเบียบสังคม
ใหม หลังจากเกิดการละเมิดกฎเกณฑของสมาชิกในชุมชนซึ่งจะปรากฏกับผูละเมิดออกมาเปนปญหา
ทางสุขภาพอันเปนปญหารวมกันในระดับสังคม มากกวาปจเจกคนใดคนหนึ่ง  
 นอกจากนั้นในสังคมไทยแตละทองถิ่นก็มีวิธิคิดและวิธีมองสุขภาพแตกตางกันออกไปอีกดวย    
เปนตนวาในวิถีวัฒนธรรมของชาวลานนาจากการศึกษาของอานันท กาญจนพันธุ  และฉลาดชาย รมิ
ตานนทพบวาอํานาจที่เปนสาเหตุของความเจ็บปวยสามารถแบงไดดังนี้ 1) ผีทํา 2) คนทํา 3) ทําผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี 4) เปนไปตามโชค เคราะหหรือชะตาเกิดตกอยูในชวงเคราะหราย (สัมพันธ
กับดวงดาวในจักรวาล) 5) เปนไปตามกฎแหงกรรม 6) การแปรปรวนไมสมดุลของธาตุ 7) พอเกิดแม
เกิดมาทําราย (เฉพาะเด็กออน) 8) ขวัญหายหรือออกจากราง และการจะรูวาปวยไขเพราะสาเหตุอะไร 
จะตองผานการวิเคราะหของผูมีประสบการณหรือผูมีวิชาหาสาเหตุหรือทํานายสาเหตุในวัฒนธรรม
ลานนาดวย เชน หมอเมื่อ เปนตน (อานันทและฉลาดชาย 2533: 116) แตก็เห็นไดชัดวาความเจ็บปวย
ที่เกิดจากผีทําและเปนเพราะเคราะหชะตานั้นลวนเปนความเชื่อที่เกี่ยวพันกับผีและพราหมณอยางชัด
เจน 

พิธีกรรมที่ปรากฏเนื่องจากความเชื่อเร่ืองผีที่เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเห็นไดชัด ไดแก การรําผีฟา
เพื่อรักษาโรค การทรงเจาเขาผีตาง ๆ เปนตน สวนพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อในคติพราหมณก็คือ พิธี
สะเดาะเคราะหตอดวงชะตา การดูโชคเคราะหโดยหมอดู การบวงสรวงเทวดาใหคุมครอง หรือการตั้ง
ศาลเทวดาหรือพระภูมิแบบพราหมณ เปนตน 
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ความเชื่อเรื่องผีที่ปรากฏในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย 
 ความเชื่อในพิธีการทําศพที่ปรากฏรวมกันของกลุมคนในแถบอุษาคเนยประการหนึ่งก็คือ
ความเชื่อวาดวยการชเครื่องประกอบพิธีศพทําเปนรูป นกหัสดีลิงค (หรือหัสดิลิงค) ซึ่งมีรูปรางเหมือน
ชางผสมกับนกคือมีปากมีหางอยางนกและมีหัวรวมทั้งมีงวงยาวอยางชาง ใชเปนพาหนะบรรทุกศพ
ของผูตายไปเผา ซึ่งในอดีตจะถือเปนธรรมเนียมอยางแพรหลายทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ซึ่งเปนพิธีสําหรับเจานายหรือชนชั้นปกครองกับพระสงฆชั้นผูใหญเทานั้น แตปจุบันชาวบานโดย
เฉพาะในภาคเหนือไดดัดแปลงเปนไมศพเพื่อเปนพาหนะนําศพไปเผากันมากพอสมควร 

ความเชื่อเร่ืองนกหัสดีลิงคนั้นปรากฏออกมาในพิธีศพที่จะตั้งอยูในปราสาทซึ่งปราสาททั้งหลัง
จะตั้งอยูบนหลังนกหัสดีลิงคและเมื่อประกอบพีเผาศพก็จะเผาเครื่องประกบทั้งหลายเหลานี้ไปพรอม
กันหรือในแถบจังหวัดอุบลราชธานีจะมีพิธีการฆานกหัสดีลิงคกอนเผาอีกดวย 

ความหมายของการนําเอานกหัสดีลิงคมาใชประกอบกับพิธีศพนั้นมีการใหขอสันนิษฐานกนัไป
หลายอยาง แตที่เห็นรวมกันก็คือวานกหัสดีลิงคจะเปนพาหนะนําเอาวิญญาณผูตายจากโลกนี้ไปสูโลก
อ่ืน ซึ่งในวัฒนธรรมอื่นอาจใชเรือหรือพาหนะอื่นเปนสัญลักษณ แตกลุมคนไท-ลาวแถบลุมน้ําโขงและ
ลานนาตางก็ใชนกหัสดีลิงคในการสงวิญญาณผูตาย 

ที่มาของการใชนกหัสดิลิงคก็มีหลายประการดวยกันแตจากขอสรุปจากงานวิจัยของอภิธาน 
สมใจ กลาววานกหัสดีลิงคซึ่งแปลวาเพศลักษณะแหงชางในพิธีกรรมเชิงสัญลักษณที่เกี่ยวของกับ
พิมานปราสาทและเขาพระสุเมรุนั้น ตามคัมภีรปฐมมูลมูลีและประวัติศาสตรของลานนาแลวนาจะ
หมายถึง “ชางมโนสิลา” ซึ่งบนหลังเปนที่ต้ังของเขาพระสุเมรุและดาวเคราะหตาง ๆ มากกวาจะมาจาก
ความเชื่ออ่ืน สวนแรงบันดาลใจในการสรางชางกึ่งนกที่บินไดนี้ สรุปไดวาเกิดจากความรูสองกระแสก็
คือการประจักษจริงที่เห็นในโลกนี้ซึ่งมีนกขนาดใหญที่สามารถคาบซากสัตวขนาดใหญไปไดไกล และ
อีกกระแสหนึ่งก็คือความรูความเชื่อเร่ืองโลกอื่น ที่อาจเห็นไดจากจินตนาการผานกระบวนการพิธีกรรม
ซึ่งอาจสรางนกหัสดีลิงคใหเปนดังสัตวหิมพานตหรือสัตวในโลกอื่นที่นําดเอาวิญญาณผูตายไปอยูใน
โลกอื่นนอกจากโลกปจจุบัน (อภิธาน 2541: 69-74) 
 ในการปฏิบัติของคนภาคเหนือเมื่อมีคนเจ็บปวยหรือเปนโรคชราตองนอนอยูกับที่ลุกไปไหนไม
ไดกินอาการก็ตองปอนแตยังมีการรักษาดวยหยูกยาหรือใชหมอพื้นบานมาชวยดูแลเรียกวา “คน
พยาธิ” แตถาปวยหนักจนกินอะไรไมได หมดปญญาจะรักษาเห็นวาไมรอดจะเรียกคนพวกนี้วา “คน
ลําบาก” ทางญาติพี่นองจะตองผลัดเปลี่ยนกันเฝาทั้งกลางวันกลางคืน และหากคนลําบากเจ็บอยูนาน
ลูกหลานอาจนิมนตพระสงฆมาสวด “ธรรมมหาวิบาก” เพราะถาเชื่อวายังไมถึงเวลาจะหายใน 3วันแต
ถาหมดอายุขัยก็จะไปภายใน 3 วันเชนกัน (อภิธาน 2541: 84-85)  
 หลังการตายและพิธีศพแลวยังมีการประกอบพิธีกรรมในความเชื่อเร่ืองผีอีกหลายอยางที่
สําคัญและยังมีการปฏิบัติอยูในปจจุบันคือ การสวดสังคหะคือการสวดปดรังควานใหบานเรือย
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ปราศจากมลทินขับไลส่ิงชั่วรายตาง ๆ ออกจากบานเหตุผลสําคัญคือเปนการปองกันผีผูตายกลับมา
หลอกหลอน โดยใชพระสงฆ 4 รูปมาสวดประพรมน้ํามนตทั้งแกคนและบานหลังเผาศพที่ปาชาเสร็จ 
(อภิธาน 2541: 115)  
 นอกจากนั้นยังมีการทําพิธี “ตานเฮือนผี” หรือทานเรือนผีจะทําเมื่อญาติฝนเห็นผูที่ตายไปตก
ระกําลําบากไมมีที่อยูที่กินเปนที่ทาง จึงไดทําพิธีลง “ขอนกระดาง” คือการใหรางทรงเชิญวิญญาณผู
ตายมาพบมาคุยไตถามทุกขสุข และขาดเหลืออะไร สวนใหญญาติก็จะทําบุญไปใหผูตายโดยการสราง
เรือนฝากไปใหผี มักจะจําลองขนาดใหเล็กลงแตหากใครมีฐานะก็อาจสรางใหใหญเทากุฏิแลวถวายวัด
หลังเสร็จพิธีแลว เมื่อสรางเรือนเสร็จก็จะนําไปตั้งไวนอกกําแพงวัดเผื่อผีที่ตายไมดีหรือไมสามารถเขา
ไปในวัดไดมารับเรือนนั้น เมื่อเตรียมเรือนพรอมแลวจึงนิมนตพระสงฆต้ังแต 4 รูปข้ึนไป มารับเรือนและ
เครื่องเรือนพรอมกับกรวดอุทิศสวนกุศลใหผูตาย พิธีทานเรือนจะทําใหญาติสบายใจดวยเชื่อวาผูตาย
จะไดมีเรือนอยูอยางไมลําบากตอไป แลวหลังจากนั้นพระสงฆก็จะยกเอาเรือนเขาไปต้ังในวัด ทําเปน
รานตั้งน้ําดื่มหรือวางเอาไวใหผุพังไปเอง จะไมร้ือทิ้งเพราะเชื่อวาผีจะไดรับเรือนและขาวของเครื่องใช
ทั้งหมดในชวงที่ยังไมไปเกิดใหมเทานั้น (อภิธาน 2541: 120) ความเชื่อเร่ืองเฮือนผีนี้ตางจากหอผีหรือ
หอเทวดาที่ต้ังขึ้นใหผีที่ใหความคุมครองมนุษยตรงที่วา เมื่อหอผีชํารุดลงก็ตองซอมสรางใหมและตอง
หมั่นคอยดูแลเอาใจใสและตองถวายเครื่องเซนไหว แตเฮือนผีนั้นอุทิศแลวก็แลวกันไป 
 
ความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายเนื่องดวยพราหมณ  
 สวนความเชื่อแบบพราหมณในสังคมไทยยากยิ่งกวาที่จะแยกออกมาจากพุทธศาสนาได 
เพราะมีรากเหงาที่มาจากวัฒนธรรมอินเดียและเผยแพรเขาสูดินแดนแถบนี้พรอม ๆ กัน จึงทําใหคติ
และความเชื่อตาง ๆ  ผสมปนเปกันจนยากจะแยกวาไหนพราหมณไหนพุทธ เพราะแมแตจักรวาลวิทยา
ก็มีลักษณะเปนไตรภูมิหรือสามโลกเหมือนกันเพียงแตตางกันรายละเอียด แตในขณะเดียวกันก็ทําให
แบงแยกออกจากระบบความเชื่อเร่ืองผีไดอยางชัดเจน 
 ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพราหมณเร่ืองความตายที่เห็นไดชัดก็คือคติเร่ืองพยายมหรือยมฑูตผู
มีหนาที่เปนเทพเกี่ยวกับความตายในคติความเชื่อของพราหมณ วาการตายและคนตายจะอยูในความ
ดูแลของพญายมแตก็ปะปนกับของพุทธศาสนาไปแลวจนแทบแยกไมออก โดยในพุทธสาสนาได
อธิบายความตายผานกรรมที่พญายมจดบันทึกเอาไว 
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