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บทความรับเชิญ

ประเพณีบวชควายหลวง ในมิติทางมานุษยวิทยา1

Tradition of Buad Kwai Luang : Anthropology Perspective

สมชาย นิลอาธิ

ผู้เชี่ยวชาญ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ควายกับคน

	 คนมคีวามสัมพนัธ์กบัควายอย่างแนบแน่นมาเนิน่นาน	เพราะควายมคีวามส�าคัญ

กับชีวิตสังคมของคนในหลายมิติ	 เป็นเสมือนสัตว์คู่ชีวิตแบบเพื่อนสนิท	 เป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ทัง้ด้านแรงงาน	ท�านาข้าวท่ีเป็นด้านหลัก	รวมท้ังเป็นมรดก	และรายได้	ตลอดจนเป็นอาหาร

และเคร่ืองเซ่นสงัเวยผ	ีดงัปรากฏหลักฐานการศึกษาค้นคว้าหลายสาขา	เช่น	การขดุค้นหลกั

ฐานโบราณคดพีบซากโครงกระดูกควาย	ภาพเขยีนสผีนงัถ�า้เพิงผาหลายแห่งเขยีนรปูควาย

และต้นข้าว	พบกลองมโหระทึกที่เป็นวัฒนธรรมเทคโนโลยียุคส�าริด	กระจายทั่วไปในหลาย

ประเทศ	และยังใช้ตีประกอบในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในประเทศไทย	ในพงศวาดาร

ล้านช้าง	และพงศวดารเมืองแถง	 (แถน)	ก็มีปรากฏเหตุการณ์ที่พญาแถนส่งควายลงมาให้

คนใช้ไถนา	ซึ่งเป็นเรื่องที่สืบเนื่องไปถึงเรื่องขุนบรมราชาธิราช	(ขุนบูลม,ขุนบูฮม)	ของผู้คน

หลายกลุ่มที่พูดภาษาตระกูลไทยลาวและมอญเขมรเป็นต้น	แม้ในปัจจุบันความส�าคัญของ

ควายจะลดบทบาทความสัมพันธ์กับคนน้อยลงไปมากแล้วก็ตาม	แต่ก็ยังมีพบอยู่บ้างที่บาง

คนยังเลี้ยงควายเพื่อขายและได้ปุ๋ยคอก	บางแห่งยังมีการฆ่าควายเซ่นบวงสรวงผี	พิธีเลี้ยง

ผบ้ีานผเีมอืงอยูด้่วย	และกย็งัมพีบการท�าพธิกีรรมทีเ่กีย่วข้องกับควายในงานบุญบ้ังไฟเดอืน	

6	อยู่ในเขตพื้นที่อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่เรียกกันในภายหลังว่า	“บวชควาย”

บวชควายหลวง

 ประเพณีบวชควายหลวงเป็นส่วนหน่ึงของบุญบ้ังไฟเดือน	6	 ที่มีจัดกันทั่วไปใน

ภาคอสีาน	แต่ประเพณบีวชควายหลวงยงัคงหลงเหลืออยูอ่ย่างชดัเจนทกุวนันีใ้นพืน้ทีจ่งัหวดั

ร้อยเอ็ด	คือ	บ้านเขือง	ต�าบลบ้านเขือง	บ้านแมด	ต�าบลเชียงขวัญ	บ้านหวายหลึม	ต�าบล

พระเจ้า	

1
		โครงการประเพณีบวชควายหลวงฯ		ได้รับทุนสนับสนุนจาก	“โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม		

แบบมุง่เป้า”	ประจ�าปี	พ.ศ.	2559		กองส่งเสรมิการวจิยั	และบรกิารวชิาการ		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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และบ้านหมูม้น	ต�าบลหมูม้น	อ�าเภอเชียงขวัญ	จากการลงพื้นที่สนามพบว่าแต่เดิมเมื่อกว่า	

30	ปี	มาแล้วเคยมีการจัดประเพณีบวชควายหลวงที่บ้านเชียงใหม่	ต�าบลเชียงใหม่	อ�าเภอ

โพธิชั์ย	จงัหวดัร้อยเอ็ดด้วย	แต่ภายหลังเสือ่มสลายไปแล้วกว่า	20	ปี	เพราะมกีารปรบัเปลีย่น

การเล่นในพธีิกรรมไปเป็นแบบชนเผ่าดัง้เดมิของตะวันตก	เรยีกกนัว่าเต้นซลู	ูโดยละทิง้แก่น

เนือ้หาสาระของการบวชควายทีส่มัพนัธ์เกีย่วข้องกบัวฒันธรรมการท�านาทีต้่องพ่ึงอาศยัน�า้

ฝนจากฟ้า

ท�าไมต้อง “บวชควาย”

	 ดจูะเป็นปัญหาเรือ่งการใช้ค�าเรยีก	“บวช”	เพราะการบวชเป็นคติความเช่ือในพทุธ

ศาสนาทีเ่ผยแพร่มาในดนิแดนอสีานในภายหลัง	ทัง้ๆ	ทีค่ติความเชือ่เรือ่งควายเป็นคตคิวาม

เช่ือเรือ่งผ	ีคอืผฟ้ีา-ผแีถนทีม่ปีรากฏในนทิานต�านานเก่าของคนกลุม่	ไทย-ลาว	และ	มอญ-เขมร	

มาแต่ดัง้เดมิทีม่บีนัทึกไว้หลายแห่งเช่น	พงศวดารเมืองแถง	พงศาวดารล้านช้าง	นทิานเรือ่ง

ขุนบรมราชาธิราช	ฯลฯ	จากการสนทนากับผู้รู้ท้องถิ่นบางท่าน	จึงได้ข้อสังเกตว่าการใช้ค�า

ว่าบวชน่าจะเป็นค�าที่น�ามาใช้ในภายหลัง	เมื่อมีการยอมรับนับถือพุทธแล้ว	โดยน�ามาใช้กับ

การปรบัเปล่ียนสถานภาพและบทบาทพฤตกิรรมของคน	ด้วยการผ่านพิธีกรรมการบวช	ซึง่

เป็นการใช้ค�าล้อจากการบวชพระ	 เมื่อมีการจัดพิธีกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพและ

บทบาทของคนๆ	หนึ่งให้เป็นควายในบุญบั้งไฟ	จึงเรียกกันทั่วไปในปัจจุบันว่า	บวชควาย

หรือจะเรียก ซูนควาย?

	 การศึกษามานษุยวทิยายอมรบักนัว่าความเชือ่เร่ืองผ-ีวิญญาณ	มอียูใ่นทกุสังคม

ชนเผ่าดั้งเดิมก่อนมีศาสนาต่าง	 ๆ	 ในโลกจนเรียกกันว่า	ศาสนาผี	 เป็นความเช่ือของคน 

ท้องถิน่	ซึง่ในสงัคมอสีานของไทยกเ็ช่นเดยีวกนั	ฉะน้ัน	การท�าพธีิกรรมเพือ่เปลีย่นสถานภาพ

และบทบาท	พฤติกรรม	จากคนธรรมดาให้เป็นควาย	ในงานบุญบั้งไฟ	เดือนหก	โดยเริ่มท�า

พิธีกรรมที่ศาลปู่ตา	(ศาลเจ้าปู่)	ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผีอารักษ์ชุมชนหมู่บ้าน	เป็นการบอกกล่าว

ต่อผีเจ้าปู่	 ขอให้ช่วยคุ้มครองการจัดงานและเพื่อเส่ียงทายความอุดมสมบูรณ์ของข้าวปลา

อาหารในปีนัน้ๆ	จงึน่าจะมีค�าเรียกการท�าพิธใีห้คนเป็นควายด้วยค�าภาษาท้องถิน่	ทีม่คีวาม

เชื่อเรื่องผีมาแต่ดั้งเดิมก่อนรับพุทธศาสนา	

ทั้งจากการสนทนากับผู้รู้ท้องถิ่น	และการตรวจสอบเอกสารในพจนานุกรมภาษาอีสานไทย	

และวัดจะนานุกมพาสาลาว	 จึงได้พบมีค�าที่น่าจะมีการน�ามาใช้เกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อ

เรื่องผีที่ส�าคัญอยู่สองค�า	คือ	ซูน	และ	สูน	

	 ค�าว่า	ซูน	(ชูน)	ปรีชา	พิณทอง	ว่าหมายถึง	ถูกต้อง	กระทบ	;	ผีสิง	เรียกผีซูน	 

ผีต้อง	ก็ว่า	(น.304)	ทองค�า	อ่อนมะนีสอน	ว่าหมายถึง	ต้อง	ถืก	(ถูก)	ต�า	(น.314)	
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	 ส่วนค�าว่า	สูน	ปรีชา	พิณทอง	ว่าหมายถึง	สิง;	ผีสิงคนเรียกผีสูน	(น.811)	ทองค�า	

อ่อนมะนีสอน	ว่าหมายถึง	ร้าย	เคียดร้าย	แสดงอาการร้ายขาด	ด้วยการเต้นตึ่ง	ๆ	ขึงก้าม	 

ตีวัตถุสิ่งของที่อยู่อ้อมข้าง	(น.282)	

	 จากที่ยกมานี้	 พอจะท�าให้เห็นได้ว่า	 การท�าพิธีกรรมเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพและ

พฤติกรรมของคนให้เป็นควาย	 ในโอกาสพิเศษงานบุญบั้งไฟนี้	 อาจสามารถใช้ได้ท้ังค�าว่า	

ซนู	และ	สนู	เพราะดูเหมือนจะมีความหมายคล้ายๆ	กนั	แต่หากพจิารณาในรายละเอยีดของ

ความหมายแล้ว	ก็อาจจะเห็นได้ว่า	ซูน	จะมีความหมายดูใกล้เคียงกับการท�าพิธีกรรม	เพื่อ

อ้อนวอนร้องขอน�้าเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมากกว่า	สูน	เพราะ	สูน	ดูจะมีความหมาย

ไปในทางโกรธร้าย	ใช้อ�านาจข่มขู่ท�าลายมากกว่า	จนไม่น่าจะเป็นพิธีกรรมขอฝน	เพื่อความ

มั่นคงในอาหาร	และทั้งค�าว่า	สูน	ในภาษาลาวนั้น	ในแง่หนึ่งก็จะเป็นค�าเดียวกับค�าว่า	ฉุน	

ในภาษาไทย	ดังพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.2554	ให้ความหมายว่า	รู้สึกชัก

โกรธขึ้นมาทันที	(ข.ฉุรฺ)	ฉุนเฉียว	ว.ฉุนจัด	โกรธง่าย	โกรธเร็ว	ฉุนเฉียว	ก็ว่า	(น.350)	ซึ่งไม่

น่าจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของควายในร่างคน	และความเชื่อการขอน�้าฝนน�้าฟ้า

ชื่อเรียกควายในพิธีกรรมบวชควาย

	 จากการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์และเข้าร่วมเหตุการณ์หลาย

สิบครั้ง	 พบว่า	 แม้ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านจะเรียกชื่อควายในพิธีกรรมบุญบ้ังไฟแตกต่างกัน

หลายชื่อเรียกและจะมีค�าอธิบายแตกต่างกันบ้างก็ตาม	 แต่ก็จะเป็นที่รู้ๆ	 และยอมรับกันได้

ในย่านท้องถิ่นของตนเช่นเรียกว่า	ควายหลวง	ควายฮ้า	ควายจ่า	ควายผิว	เป็นต้น	เมื่อบวช

แล้วจะเรียกควายนั้นว่า	หมอควาย

	 แต่ละชือ่เรียกจะมีเหตุท่ีมาและความหมายต่างกนัไป	ซึง่ล้วนแสดงถงึความส�าคญั

ของควายที่จะเป็นตัวละครหลักของการจัดงานบั้งไฟเพื่อขอน�้าฝน-น�้าฟ้าที่จ�าเป็นต่อการ

ท�าการเกษตรปลูกข้าวเพือ่ความอุดมสมบรูณ์	และเป็นความมัน่คงในชวีติร่วมกนัของชมุชน

ในอดีต

 ควายหลวง	หมายถงึควายทีเ่ป็นใหญ่	เป็นหวัหน้าผูน้�า	ในทีน่ีคื้อควายทีต้่องเข้า

ท�าพิธีคารวะบอกกล่าวต่อผีปู่ตา	 ซึ่งเป็นผีบรรพชนที่คอยคุ้มครองชุมชนท่ีชาวบ้านนับถือ

เสมือนเป็น	“หลักบ้าน”	

 ควายฮ้า	ชือ่เรยีกนีเ้มือ่สอบถามชาวบ้าน	หลายคนหลายหมู่บ้านทัง้ผูส้งูอายแุละ

ผู้เกี่ยวข้องกับงานประเพณีพบว่าต่างยังไม่สามารถอธิบายความหมายได้เลย	 แต่เม่ือ

พิจารณารูปค�าศัพท์ภาษามีพบว่าหมายถึง	ใหญ่	มาก	หลาย	เปลี่ยว	ในที่นี้จึงน่าจะหมายถึง

ควายท่ีปล่อยปละท้ิงไว้เป็นเวลานาน	จนเป็นควายเปล่ียวไปได้	เพราะชาวบ้านในอดตีจ�านวน

ไม่น้อยทีเ่มือ่หมดช่วงเวลาท�านาแล้ว	มักปล่อยควายเข้าไปหากินเองในท�าเลป่าโคกทีเ่ป็นที่
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สาธารณะของชุมชน	 ถ้าชุมชนอยู่ใกล้ดงภูก็จะปล่อยควายขึ้นป่าดงภูเขาเป็นเวลานาน	 จน

บางครั้งมีควายบางตัวเป็นควายเปล่ียว	 จ�าเจ้าของไม่ได้	 เม่ือใกล้ถึงฤดูท�านา	 จึงขึ้นไปจับ

ควายลงมา	ถึงกับชน	ขวิดเจ้าของจนบาดเจ็บ	และถึงตายก็มี		ชื่อควายฮ้า	ที่เรียกหมอควาย

ในประเพณีบวชควายบุญบั้งไฟนี้	 จึงต้องแสดงออกถึงความเปลี่ยว	 แข็งแรงเป็นใหญ่	 ตาม

ความเชื่อว่าเป็นควายที่ผ่านพิธีกรรมกับผีปู่ตามาแล้ว

 ควายจ่า	เป็นชื่อเรียกที่มีความหมายว่า	หัวหน้า	หัวโจก	เป็นผู้น�าเช่นกัน	เฉพาะ

กรณีบ้านเขือง	 ต�าบลบ้านเขือง	 เชื่อกันว่าเป็น	 “ควายค�้าบ้านค�้าเมือง”	 แม้จะมีบางคนเอ่ย

เรียกชื่อควบว่า	ควายจ่า	ควายผิวบ้าง	แต่ก็อธิบายต่อได้ว่า	ในอดีตเคยมีคนที่เป็นควายจ่า	

มีชื่อว่าผิวมาก่อน	ครั้นเมื่อควายจ่า	ควายผิว	ย้ายครอบครัวออกไปตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านดอน

แดง	ก็ยังมีความส�าคัญจนต้องแห่ขบวนไปคารวะ	และพักกินข้าวที่บ้านของลูกหลานควาย

จ่า	ควายผิว	ที่บ้านดอนแดงเป็นประจ�าทุกปี

คนในพิธีกรรมบวชควาย 

	 เมื่อเป็นประเพณีบวชควายแล้ว	คนส�าคัญที่สุดของงานคือ	“หมอควาย”	ที่เรียก

ว่าควายหลวง	ควายฮ้า	ควายจ่า-ควายผวิ	ซึง่ก่อนจะเข้าท�าพธีิคารวะบอกกล่าวขอกับผปู่ีตา	

หรอืผเีจ้าปู	่หรอืเจ้าปู่	จะต้องนุง่กางเกงขาสัน้สดี�า	มบีรรดาชาวบ้านทัง้หญงิชายช่วยกันแต่ง

ส่วนต่างๆ	 ของร่างกายล้อเลียนควายด�า	 ด้วยการใช้สีด�าจากขี้หมิ่นหม้อ	 (เขม่าไฟ)	 หรือ

สีน�้าเงินเข้มจากสีครามที่เคยใช้ย้อมผ้าฝ้าย	 ให้ทั่วตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า	 สีขาวและสีแดงที่

เบ้าตาท้ังสองข้างด้วยปนูขาวและปนูแดง	ทาสบ	(รมิฝีปาก)	ด้วยสแีดงจากปนูแดง	(ภายหลงั

ใช้แป้งขาวและลิปสติกสีแดง)	 และสวมเขาควายท่ีท�ากันขึ้นเอง	 มีสี่เขา	 ที่ดูว่าจะให้เป็น

สัญลักษณ์เขาควายที่พิเศษสมกับเป็นควายหลวงของเจ้าปู่ตามความเชื่อ	 โดยท�าเป็นสี่เขา	

ตั้งอยู่บนฐานเส้นวงกลม	 เมื่อจะสวมเขาให้ติดแน่นกับหัว	 จึงต้องใช้เชือกผูกมัดติดกับปอย

เส้นผม	แล้วใช้แป้งเหนียวหรือยางไม้ช่วยย�้าให้แน่นขึ้น	 เพื่อว่าเวลาออกฟ้อนเป็นขบวนจะ

ไม่หลดุ	พร้อมผกูอวยัวะเพศท�าด้วยไม้ท่อนใหญ่สีด�าส่วนปลายทาสแีดง	พร้อมเส้นฝ้ายหรอื

ไหม	ท�าเป็นขนติดที่โคนกระจุกใหญ่และยาว	

	 ขณะแต่งตัวให้หมอควายนี้	จะมีบรรดาหญิงอีกกลุ่มหนึ่งเรียกกันว่า	แม่บอละบัด

หรือบัวระบัด	 คือผู้ปรนนิบัติ	 จะช่วยกันแต่งตัวแต่งหน้าให้กับคนส�าคัญอีกคนหนึ่ง	 ซึ่งเป็น

ผู้ชายแต่ต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิง	เรียกคนนี้ในพิธีกรรมว่า	“นางหว้า”	เน้นที่แต่งใบหน้าแบบผู้

หญงิ	ทีต้่องผดัหน้าทาแป้งและทาสบสแีดง	นุ่งเสือ้และกระโปรงชดุสแีดง	มเีครือ่งถอืท่ีส�าคญั

ขาดไม่ได้คือ	ต้องถือร่มและคอนเสียมห้อยตะกร้าไว้บนบ่าตลอดเวลา	

	 ส�าหรับนางหว้านี้	 ที่บ้านเขือง	 ต�าบลบ้านเขือง	 ว่ามีฐานะเป็นเมียของควายจ่า	 

ทางบ้านแมด	ต�าบลเชยีงขวัญ	ว่าเป็นคนให้ก�าลังและพลังใจของควายจ่า	ส่วนทีบ้่านหวายหลมึ	
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ต�าบลพระเจ้า	ว่านางหว้าคอืร่างทรงท่ีจะคอยก�ากบับอก	เป็นร่างบอกขบวน	เพือ่ไม่ให้ขบวน

แห่และการจัดงานผิดไปจากประเพณีเดิม	ทั้งเส้นทางขบวนแห่	และขั้นตอนตามกาละเทศะ	

เพราะถ้ามีปัญหาการท�าผิดประเพณีเดิมแล้ว	เชื่อกันว่าเจ้าปู่จะเข้าสิงร่างนางหว้า

	 เมื่อแต่งตัวให้บุคคลส�าคัญในพิธีแล้วเสร็จ	 ผู้น�าท�าพิธีกรรมที่เรียกกันว่า	 “แม่กะ

จ�้า”	คือ	เฒ่าจ�้า	หรือกวนจ�้า	(กวานจ�้า)	จะท�าพิธีคารวะบอกกล่าวเจ้าปู่ด้วยเครื่องพิธีส�าคัญ	

ในสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม	คือ	ขัน	5	มีดอกไม้ขาวและเทียนผึ้ง	อย่างละ	5	คู่	

	 ครั้นท�าพิธีคารวะบอกกล่าวขอเสร็จแล้ว	ก่อนควายหลวง	(ควายฮ้า	ควายจ่า)	จะ

เริ่มออกฟ้อน	จะต้องสวมเครื่องสัญลักษณ์ส�าคัญของความเป็นควายที่ใช้แรงงาน	คือบักกะ

โหล่ง	(บางแห่งจะเรียก	บกักะห่ิง	พรวนทาม	กมี็)	ท�าด้วยโลหะทองเหลอืง	เป็นเคร่ืองสญัญาณ

เสียงคล้องคอควาย	ทั้งในตอนเลี้ยง	เดินทางและใช้แรงงาน	ฯลฯ	ซึ่งในพิธีบวชควายนี้	หมอ

ควายจะใช้วิธีคล้องไหล่	แทนการคล้องคอ	เพราะบักกะโหล่ง	โลหะมีหลายลูก	หลายขนาด	

ผูกติดกับสายเชือกเส้นใหญ่มีน�้าหนักมาก	

	 เมื่อน�าบักกะโหล่งคล้องไหล่แล้ว	ก็จะเป็นเสมือนสัญญาณรู้กันว่า	การจัดการทุก

อย่างพร้อมแล้ว	แม่กะจ�้าจะเป็นผู้ถือขัน	5	เดินออกหน้า	พาหมอควายหลวงและขบวนเดิน

เวียนรอบศาลเจ้าปูส่ามรอบ	โดยมนีางหว้าเดนิเคยีงคู	่หรือเยือ้งหลงัหมอควายหลวงเล็กน้อย	

และมคีนสมมตเิป็นเจ้าของควาย	คอยจบัสายบกักะโหล่งบังคับควาย	และดงึเชือกบงัคบัปลกั

ขิกอยูห่ลงัหมอควายหลวง	ตดิตามด้วยพลพรรคทีก่ล่าวว่าเป็นเสมอืนบรรดาศษิย์บรวิารของ

เจ้าปู่	คอยท�าหน้าที่เป็นขุนศึกทหารต�ารวจในขบวนพิธี	และข้าบริวารรับใช้	

	 กรณีพธิบีวชควายท่ีบ้านแมด	ต�าบลเชยีงขวัญนัน้	จะมีคนส�าคัญอกีคนหนึง่ทีเ่รยีก

ว่า	“อุปัชฌาย์”	ท�าหน้าที่บวชควายหลวง	และกล่าวค�าเลี้ยงกลอง

	 คนส�าคัญที่กล่าวนี้	 ผู้เกี่ยวข้องกับประเพณีบวชควายทุกชุมชนกล่าวตรงกันว่า	

ต้องมีการสืบทอดต่อกันมาทางสายเลือดและเครือญาติ	 ยกเว้นกรณีที่สืบหามิได้แล้ว	 จึงจะ

ท�าพิธีเสี่ยงทายขอผู้สืบทอดจากเจ้าปู่	แล้วจึงสืบทอดตามสายเลือดและเครือญาติต่อไป

เครื่องดนตรีในพิธีกรรมบวชควาย 

	 จากการเข้าร่วมเหตุการณ์พธิกีรรมบวชควายของทกุชมุชน	พบว่ามีการใช้เครือ่ง

ดนตรีบรรเลงในพิธีกรรมส�าคัญสามชนิด	คือ	

	 1.	กลอง

	 2.	พางฮาด	หรือ	ผ่างฮาด

	 3.	แส่ง	(ฉาบ)

	 จากการสมัภาษณ์และสังเกตเร่ืองการใช้เครือ่งดนตร	ีพอเหน็ได้ว่าชาวบ้านจะใช้

ดนตรแีต่ละชนดิ	ตามความสามารถและข้อจ�ากดัของคนในชมุชน	และเรยีกเครือ่งดนตรตีาม
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ประเพณีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เคยชินสืบทอดกันเรื่อยมาเป็นหลัก	คือ	

 กลอง เป็นกลองไม้ลักษณะทรงกลมขนาดใหญ่	ประมาณ	50	ซม.	ลึกประมาณ	

30	ซม.	เศษ	ขึงหนังสองหน้า	เรียกกันว่า	“กลองเลง”	ใช้เพียงหน่วยเดียว	สองคนหาม	โดย

คนหามข้างหลงัเป็นคนตีเข้าขบวนแห่	แต่เม่ือตรวจสอบเอกสารพบว่า	ไม่มช่ืีอกลองเลง	พบ

แต่ชื่อที่ใกล้เคียงคือ	กลองแลง	คือ	กลองเพล	ที่ใช้ตีบอกเวลาในวัดทั่วไป	เพื่อบอกเวลาตอน

เพลทุกวัน	และตีตอนยามแลง	เวลาประมาณสามถึงสี่โมงเย็น	ในช่วงเวลาเข้าพรรษา	และ

พบว่ามีชื่อ	 “กลองตุ้ม”	 ซึ่งมีลักษณะของกลอง	 และโอกาสในการใช้เช่นเดียวกันกับกลองที่

ชาวบ้านเรียกกลองเลง	 คือ	 เป็นกลองหุ้มสองหน้าขนาดสั้น	 (สั้นกว่ากลองเพล)	 และน้อย	

(เล็กกว่ากลองเพล)	ใช้คนสองคนหาม	ตีประโคมร่วมกับแส่ง	(ฉาบ)	สิ่ง	 (ฉิ่ง)	และผ่างฮาด	

(พางฮาด)	ใช้ตใีนงานบญุบัง้ไฟเดอืนหก	ฉะนัน้ชือ่กลองเลงในทรรศนะของชาวบ้านดังกล่าว

นี	้น่าจะหมายถงึกลองตุม้	ทีใ่ช้เรยีกกนัทัว่ไปมากกว่าจะเป็นกลองแลง	และจากการสมัภาษณ์

มีพบว่าในอดีต	 เคยมีใช้กลองอีกชนิดหนึ่งตีประโคมในขบวนบ้ังไฟมาก่อน	 คือ“กลองโทน”	

เป็นกลองขนาดเลก็	มีท้ังท่ีท�าด้วยดนิเผาและไม้	ขงึหนังหน้าเดยีว	ใช้หน่วยเดยีวสะพายไหล่	

มือหนึ่งอุ้มหนีบไว้กับตัว	อีกมือหนึ่งใช้ฝ่ามือตบหนังหน้ากลอง	มักใช้ตีร่วมกับฆ้องในขบวน

แห่บั้งไฟ	แห่กองบวช	แห่กองหด	แห่กองกฐินและกองอัฏฐะ	

 พางฮาด	จากการพูดคุยกับชาวบ้านหลายแห่ง	ท�าให้มีข้อสังเกตว่า	ค�าเรียกชื่อ

พางฮาด	น่าจะเป็นค�าเรียกของนักวิชาการและคนเมืองทั่วไปมากกว่า	 เพราะค�านี้ชาวบ้าน

มักจะออกเสียงผ่างฮาด	ตามเสียงที่ได้ยินจากการตีมากกว่า	คือได้ยินเป็นเสียงผ่างๆ	ซึ่งก็

ดูจะสอดคล้องกับข้อมูลเอกสารที่ให้ความหมายว่า	 ผ่าง	 เป็นเสียงดังจากไม้เคาะแผ่นทอง

(ทองแดง	ทองส�าริด	ทองเหลือง	ฯลฯ)	และว่าผ่างฮาด	คือทองเหลืองหล่อเป็นรูปทรงกลม

คล้ายกับฆ้อง	แต่ไม่มีจูม	(ตุ่มนูนตรงกลาง)	ส�าหรับตีเหมือนฆ้อง	ใช้ตีประกอบใส่กลองหาง	

(กลองยาว)	 ในเวลาแห่ในขบวนฟ้อนบุญบั้งไฟ	หรือแห่กองบุญต่างๆ	และแห่กองหลอนใน

บุญผะเหวด	(บุญพระเวส	บุญมหาชาติ)	และยังมีพบอีกแห่งหนึ่ง	ใช้ค�าว่า	พ่างฮาด	ที่หมาย

ถึงเครื่องเสพชนิดหนึ่งท�าด้วยทองห้าว	(ทองเหลือง)	

	 แต่หากพิจารณาแยกค�าเรียก	เป็น	ผ่าง-พ่าง-พาง	และฮาด	แล้ว	ค�าว่าฮาด	ก็อาจ

จะช่วยขยายเสียงดังของผ่างได้มากขึ้นด้วย	 เพราะค�าว่าฮาด	หมายถึงงัวหรือควายที่ตอน 

ไม่ลง	เรียกว่า	งวัตอนฮาด	ควายตอนฮาด	เรยีกรวมๆ	ว่า	ตอนเป็นฮาด	คอื	เมือ่ตอนงวั-ควาย

ตัวผู้แล้วกลับคืนเป็นถึกเหมือนเดิม	และมักจะเป็นถึกแข็งแรง	ดื้อมากกว่าเดิม	จนบังคับใช้

ท�างานไม่ได้-ได้ยากกว่าเดิม	 ซึ่งดูจะเช่ือมโยงกลับไปหาเครื่องดนตรีผ่างฮาด	 ที่น่าจะ

วิวัฒนาการมาจากเครื่องดนตรีโบราณเมื่อกว่าสามพันปีมาแล้ว	 คือ	 กลองมโหระทึก	 

(กลองทอง	กลองบั้ง	ฆ้องกบ	ฆ้องเขียด	จีนเรียก	ถงกู่	 ฯลฯ)	ซึ่งจัดอยู่ในวัฒนธรรมส�าริด	

(Bronze)	ที่พบว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แสดงสถานภาพของหัวหน้าชนเผ่า	และใช้ในพิธีกรรม
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ต่างๆ	ดังกรณีชาวจ้วง	(พูดภาษาตระกูลไทย-ลาว)	ในมณฑลกวางสี	ที่ยังใช้ตีประโคมในพิธี

แห่ศพกบในเทศกาล	ซาน	เย่ว	ซาน	(ขึ้น	3	ค�่า	เดือน	3	)	ในปัจจุบัน	

	 ในสังคมไทยก็ยังใช้ตีประโคมกับเครื่องดนตรีอื่นในพระราชพิธีจรดพระนังคัญ

แรกนาขวัญ	 ซึ่งเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวและน�้าด้วยกลองมโหระทึก	 หรือ	 ถงกู่	 เป็น

วัฒนธรรมโบราณยุคโลหะส�าริด	 ได้จากโลหะประสมของทองแดงกับดีบุก	 (ทองแดงใช้เป็น

โลหะหลกั)	มคีวามแขง็คงทนมากกว่าทองแดงและทองเหลือง	(ทองแดงประสมสังกะสี)	เป็น

โลหะที่ให้เสียงดังก้องกังวานไปไกล	 แต่เป็นเทคโนโลยีภูมิปัญญาขั้นสูงในอดีตกาล	 และมี

ราคาสูง	แพงมากในปัจจุบัน

 แส่ง (ฉาบ)	 มีใช้ประกอบในขบวนแห่ควายหลวงทั้ง	 3-4	หมู่บ้านเป็นปกติ	ท�า

ด้วยทองเหลืองซึ่งมักใช้กันสองคู่	แม้ดูเหมือนว่าจะให้ความส�าคัญรองจากกลองและพางฮาด

กต็าม	แต่กข็าดไม่ได้	ส่วน	สิง่	หรอื	ฉิง่	นัน้	เป็นเคร่ืองดนตรทีีจ่ะมหีรอืไม่มก็ีได้	ส�าหรับขบวน

แห่ควายหลวง

	 จากการร่วมประเพณีบวชควายหลวง	หรือพิธีซูนควาย	 มีข้อสังเกตเรื่องเคร่ือง

ดนตรีส�าคัญสองชนิด	คือกลองและพางฮาด	บางแง่มุมคือชาวคณะหมอควายหลวงและชาว

บ้านทั่วไป	 ดูเหมือนจะให้ความส�าคัญกับกลองมากกว่าพางฮาดอยู่บ้าง	 ดังจะเห็นได้จาก

ตอนท�าพธิบีวชควาย	หรอืพธิเีชญิผมีาซนูหมอควาย	จะมพีธีิกล่าวค�าสตูร	“เลีย้งกลอง”	เพิม่

เข้ามาเป็นพิเศษด้วย	ส่วนพางฮาดหรือผ่างฮาด	เหมือนจะถูกลืมความส�าคัญไปบ้าง	ดังจะ

เห็นได้จากมีการน�าฆ้องที่มีจูมเข้ามาแทนที่

พิธีบวชควาย-ซูนควาย : ผี-พราหมณ์-พุทธ

	 พิธีบวชควาย	หรือซูนควาย	ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัด

ร้อยเอ็ดนี้	ชาวคณะที่เป็นหลักของพิธีกรรม	คือ	หมอควาย	นางหว้า	แม่บัวละบัด	ฯลฯ	จะมี

ความเชื่อร่วมของคนในชุมชนว่าจะต้องมีการสืบทอด	2	วิธี	คือ	การสืบทอดทางเครือญาติ	

(ญาติทางสายเลือดและแต่งงาน)	และการสืบทอดโดยการเสี่ยงทายกับผีปู่ตา	(เจ้าปู่)	ซึ่งทั้ง	

2	 วิธีต่างก็มีรากฐานความเชื่อเรื่องผีด้วยกัน	 รวมท้ังเคร่ืองพิธีท่ีมีนัยยะเชิงสัญลักษณ์เร่ือง

ความอุดมสมบูรณ์ที่มีควายเป็นแรงงานหลักส�าคัญ	จะถูกเก็บรักษาไว้ใน	 “ห้องเปิง”	ซึ่งแต่

เดิมคอืห้องผีเรือนของหมอควาย	โดยเฉพาะบกักะโหล่ง	(บกักะหิง่	พรวนทาม)	จะห้อยแขวน

ไว้ที่หิ้งเปิง

	 เม่ือเริ่มพิธีบวชควายจะต้องไปท�าพิธีคารวะบอกกล่าวขอกับผีปู่ตา	 ซึ่งเป็นผ ี

อารักษ์คุ้มครองชุมชน	ที่ศาลในดอนปู่ตา	โดยมีแม่กะจ�้า	(เชื่อกันว่าสื่อสารกับผีได้)	จัดขัน	5	

(ดอกไม้ขาว	5	คู่	และเทียนผึ้ง	5	คู่)	 เป็นผู้ท�าพิธีบอกกล่าวขอ	(เมื่อแต่งตัวหมอควายและ

นางหว้าแล้ว)	จากนัน้จงึออกท่าฟ้อนประกอบดนตร	ีเป็นขบวนรอบศาลปู่ตา	3	รอบ	เป็นการ
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แสดงคารวะผีปู่ตา	โดยมีแม่กระจ�้าถือ	ขัน	5	พาเดินออกหน้าขบวน	ให้ช่วยคุ้มครองการจัด

งานให้ลุล่วง	ไม่มีปัญหาอุปสรรค	เฉพาะกรณีของการบวชควายบ้านแมด	ต�าบลเชียงขวัญ	

จะมพีธิเีลีย้งกลองแทรกเข้ามาด้วย	โดยกะจ�า้	(ผูช้าย)	ในร่างชุดขาวแบบพราหมณ์	เป็นผูน้�า

ในการกล่าวค�าเลี้ยงกลอง	ที่มีลักษณะเป็นค�าประพันธ์แบบร่ายยาวคล้ายสูตรขวัญ

	 จากนั้นหมอควายจะฟ้อนออกจากบริเวณหน้าศาลปู่ตา	 (กรณีบ้านแมดเป็น

ลกัษณะเจ้าปูใ่หญ่เหมอืนมสีถานภาพเหนอืกว่าผีปูต่าบ้านอืน่	ๆ 	มช่ืีอเฉพาะว่า	เจ้าปู่เผ้าเจ้า

โฮงแดง)	หมอควายจะต้องแสดงท่าฟ้อนประกอบดนตรีตลอดเวลาแล้วแสดงท่ากริยาที่เด่น

ชัดของควายคือการลง	“บวก”	(ปลักควาย)	ที่ช่วยกันเตรียมไว้ก่อนแล้วที่ใกล้ๆ	กับศาลปู่ตา	

(กรณีบ้านเขอืงจะปรับเปล่ียนมาใช้อีกแห่งหน่ึงด้วยเหตุผลเฉพาะชุมชนซึง่กเ็ตรยีมบวกควาย

ไว้ใกล้	ๆ	เช่นกัน)	

	 เมือ่แสดงควายลงบวกด้วยการเกลือกกล้ิงตัวในปลกัโคลนจนพอใจแล้วจงึพากนั

แห่ขบวนไปบริเวณวัด

	 จึงท�าให้เห็นได้ชัดเจนว่าพิธีบวชควาย	หรือซูนควายในงานบุญบั้งไฟนี้	 มีการ

ปฏิบัติกันทั้งคติความเชื่อเรื่องผี,	พราหมณ์	และพุทธ	ผสมผสานกันอย่างสนิทแน่นด้วยการ

ยอมรับกันทุกฝ่าย	คือ	ผีปู่ตา	(แม่กะจ�้า-ผู้หญิง,	กะจ�้า-ผู้ชาย)	พราหมณ์	(กะจ�้า-ผู้ชาย	ท�า

หน้าที่อุปัชฌาย์	กล่าวค�าเลี้ยงกลอง)และพุทธ	(พระสงฆ์,	พระอุปคุต)

จัดขบวนแห่ควายหลวงไปวัด

	 การจัดขบวนแห่ควายหลวงจากบริเวณศาลปู่ตา-เจ้าปู่เผ้าเจ้าโฮงแดง	 เข้าไปใน

บรเิวณวดัจะมแีม่กะจ�า้-กวนจ�า้	ถอืขนั	5	เดินออกหน้าขบวน	(เช่นเดยีวกบัตอนพาเดนิเวยีน
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รอบศาลปูต่า)	ตามด้วยหมอควายหลวงเดนิฟ้อนตามหลังแม่กะจ�า้	มนีางหว้าถอืร่มและคอน

ตะกร้าด้วยเสียมบนไหล่เดินเคียงข้างหรือเยื้องหลังบ้างเล็กน้อย	 ด้านหลังของหมอควาย

หลวงเป็นคนท�าหน้าทีเ่สมอืนเจ้าของควายหรอืคนเล้ียงควาย	ถอืพร้าดวงใหญ่ท�าด้วยไม้จรงิ

เนื้ออ่อน	 คอยจับสายบักกะโหล่งที่คล้องไหล่เขย่าบังคับควาย	 และดึงเชือกผูกเอวที่ติดกับ

อวัยวะเพศผู้ท่อนใหญ่ให้ขยับขึ้นๆ	ลงๆ	ตามต้องการ	และตามจังหวะเป็นระยะๆ	ให้ผู้ร่วม

งานได้ยิ้มหัวม่วนซื่น

	 ตามหลังด้วยคนกลุ่มใหญ่ร่วมขบวนทั้งหญิงชายประมาณ	20	คน	บรรดาผู้หญิง

จะหาบคอนตะกร้าด้วยเสียมเหมือนนางหว้าบ้าง	ด้วยไม้คอนบ้าง	ส่วนผู้ชายจะถือมีด-พร้า	

ปืน	หอก	ดาบ	เท่าที่พอหาและจัดท�ากันเองด้วยไม้ได้	(เป็นเสมือน	“ลูกเผิ้ง	ลูกเทียน”	ของ

หมอล�าผีฟ้า)	 มีบางคนกล่าวว่าเสมือนทหารขุนศึกของเจ้าปู่ที่ต้องมีบริวารทั้งหญิงและชาย	

พวกผู้ชายกลุ่มหนึ่งจะแต่งเครื่องแบบต�ารวจและทหาร

	 กลุ่มคณะนักดนตรีบรรเลงตามหลังตีกลองตุ้ม	(เรียกกลองเลง)	ตบกลองโทน	ตี

พางฮาด	(ผ่างฮาด)	และตบแส่ง	(ฉาบ)	แทรกประชนัเสียงกันสนัน่นีน่นั	บางครัง้กม็ฆ้ีองน้อย

ทีม่จีมูตหีรือเสยีงสิง่	(ฉิง่)	สอดบ้าง	เท่าทีจ่ดัหามาร่วมกนัได้	ในโอกาสพเิศษยามบุญประเพณี

ที่จะต้องมีทั้งพิธีกรรม	เซ่นสรวงบูชา-ศักดิ์สิทธิ์	รวมทั้งกินและเล่นกันให้เต็มที่	จนดูเหมือน

จะไม่มี	 “ช่องว่างทางสังคม”	ทั้งในเร่ืองเพศ	 วัย	 และสถานภาพในสังคม	 เป็นกลุ่มปิดท้าย

ขบวนแห่ควายหลวงไปวัด

	 แต่เฉพาะกรณีแห่ควายหลวงบ้านแมดจะม	ี“กลองก่ิง”	1	คู	่เป็นเครือ่งประโคมปิด

ท้ายขบวน	ซึง่จากการสมัภาษณ์ชาวบ้านกล่าวว่า	แต่เดิมแท้จะมกีลองก่ิงของชุมชนเข้าร่วม

ด้วยเสมออยู่แล้ว	และบางชุมชนก็จะถือโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการ	“เส็งกลองกิ่ง”	เพื่อความ

ครึกคร้ืนม่วนซืน่เหมือนเป็นการฉลองงานบญุบัง้ไฟพร้อมกนัด้วย	โดยจะป่าวบอกบญุชมุชน

บ้านอื่น	ๆ	ให้มาร่วมเส็งกลองด้วยกัน	(จนมีคนเรียกกลองกิ่งนี้ว่า	กลองเส็ง	ก็มีไม่น้อย)

	 เมือ่ขบวนควายหลวงเข้าถงึในวดัแล้ว	กะจ�า้จะพาขบวนแห่รอบสิม	(โบสถ์)	เวียน

ขวา	3	รอบ	ตามประเพณีความเชื่อ	ชาวคณะชุดที่หาม	ตะเหลี่ยง	 (เสลี่ยงคานหาม)	 เชิญ

เครื่องพระอุปคุตตามคติความเชื่อในพุทธศาสนา	แต่ชาวบ้านจะเรียกว่า	“ญาพ่อหลวง”	ขึ้น

ประดิษฐานยังหอญาพ่อหลวง	(คือหอพระอุปคุตที่ต้องเชิญมาคุ้มครองงานบุญผะเหวด	ซึ่ง

เป็นบุญใหญ่ทุกปีที่จัดงาน)	ถึงเวลาสิ้นสุดการท�าพิธีกรรมบวชควายหรือ	ซูนควาย	ซึ่งเป็น

พิธีกรรมความเชื่อจริง	ๆ	ตรงนี้แล้ว

	 แต่ในความเป็นจริงควายหลวงจะต้อง	“เล่น”	และ	“กิน”	ต่อไปอีก	1-3	วัน	แล้วแต่

ชุมชนจะก�าหนดในแต่ละปีว่าจะจัดงานบุญธรรมดาหรือจัดงานบุญใหญ่
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แห่ควายรอบบ้านและบ้านใกล้เคียง

	 เมื่อเสร็จจากพิธีกรรมเซ่นสรวงบูชาที่เก่ียวกับความขลังศักดิ์สิทธ์ิจากการบวช

กับเจ้าปู่ที่ดอนปู่ตาจนถึงการเชิญญาพ่อหลวงหรือพระอุปคุตข้ึนไปสถิตบนหอญาพ่อหลวง

ในวัดแล้ว	จากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการเล่นที่ทุกฝ่ายจะมีอิสระต่อกัน	และขณะเดียวกันก็

มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนัในโอกาสพิเศษของชมุชนท่ียอมรับร่วมกนัจนดเูหมอืนจะไม่มช่ีองว่าง

เรื่องเพศ	วัย	และสถานภาพทางสังคม

	 มองเพยีงผวิเผนิกจ็ะเหน็ว่าเป็นการเล่นบนัเทิงม่วนซืน่ทัว่ไป	เพราะพ้นช่วงเวลา

ของพิธีกรรมเกี่ยวกับผีและพุทธแล้ว	แต่ลึกๆ	แล้วจะเห็นว่าการเล่นของควายหลวงจะแฝง

ด้วยพลังความเชื่อที่ผ่านพิธีกรรมขลังศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว

	 ในช่วงเวลาการเล่นนีค้วายหลวงจะออกท่าฟ้อนทีต้่องยกมือทัง้สองข้างขึน้สูงเสมอ	

ถึงระดับไหล่	ระดับหูและหัว	แต่ส่วนมากมักจะชูสองมือขึ้นฟ้อนสูงกว่าระดับหัวเกือบตลอด

เวลา	(เหมือนว่าจะลดลงบ้างก็เมื่ออิดเมื่อยอ่อนแรงเท่านั้น)	การยกมือขึ้นสูงนี้	ดูเสมือนเป็น

สัญลักษณ์ตั้งวงสูงอย่างเขาควาย

	 เมื่อมีจังหวะโอกาสก็จะฟ้อนเต้นใส่กลุ่มคนให้สมกับเป็นควายหลวง	ควายจ่าที่มี

พฤตกิรรมเก่งกล้า	มพีลงัของความเป็นหวัหน้า	จ่าฝงูเหนอืควายทัว่ไป	และสมกับความเป็น

ควายฮ้าที่เปลี่ยวและถึก	แต่ก็ต้องอยู่ในความพยายามควบคุมของเจ้าของคนเลี้ยง	ที่จับคุม

สายบักกะโหล่ง	และมีพร้าคอยบังคับห้ามปรามไว้

	 เป็นประเพณีที่ยึดถือกันเรื่อยมาว่าขบวนแห่ควายหลวงตั้งแต่หลังเสร็จพิธีซูน

ควายแล้ว	จะต้องแห่ไปรอบชุมชนหมู่บ้านของตนเองก่อนเสมอ	และต้องแห่ไปตามเส้นทาง

ที่เคยแห่กันมาแต่ก่อน	โดยเชื่อกันว่าจะมีนางหว้าผู้อยู่เคียงข้างคู่	เป็นร่างบอกเพื่อไม่ให้ผิด

เส้นทาง

	 หลงัจากนัน้จงึจะแห่ขบวนไปชมุชนหมูบ้่านอืน่ๆ	ต่อไปตามประเพณทีีเ่คยท�ากัน
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มา	ถงึบ้านเรือนหลังไหน	ถงึชมุชนไหน	ต่างกจ็ะยนิดต้ีอนรบัเสมอด้วยน�า้ดืม่	น�า้ส้ม	น�า้หวาน

บางครอบครัวก็จะเตรียมน�้าไว้ซิดและสรง	หรือสาดใส่เพื่อความเป็นศิริมงคล	ด้วยความเชื่อ

ว่า	ควายหลวงเป็นควายมงคล	น�าความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขมาให้ถ้าเหนื่อยนัก	เมา

หน่อย	ก็พักผ่อนก่อนได้	มีผลไม้	อาหารว่างเตรียมไว้ให้รองท้องอยู่แล้ว	

	 การเล่นบันเทิงม่วนซื่น	 ที่แฝงด้วยพลังความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ที่เด่นชัดและน่าสนใจ

ก็คือ	เมื่อขบวนแห่ควายหลวงเคลื่อนไปเล่นไปนั้น	จะมีชาวบ้านสอดแทรกเข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยการให้	“หญ้า”	กับควายหลวงเพื่อเป็นอาหาร	แต่สิ่งที่ให้เป็นสัญลักษณ์ของหญ้าคือเงิน	

(ธนบัตร	แต่เดิมเคยใช้เหรียญ)	ซึ่งมีความเชื่อที่เคร่งครัดว่า	ควายหลวงจะรับด้วยมือไม่ได้	

ต้องใช้ปากคาบเงินไว้	 เพราะว่าควายต้องใช้ปากกินหญ้า	 กิจกรรมการให้หญ้าอาหารกับ

ควายหลวงนี้	มีชาวบ้านไม่น้อยจะดึงเส้นฝ้ายหรือไหมสีด�าที่โคนอวัยวะเพศของควายหลวง

ไปด้วย	 โดยความเชื่อว่า	 เป็นฝ้าย-ไหม	มงคลกับชีวิตครอบครัว	 เช่นน�าไปเก็บรักษาไว้บน

หิ้งเปิง	(หิ้งผี	หิ้งพระ	เครื่องราง)	น�าไปใส่กระด้งจ่อเลี้ยงม้อน	(ไหม)	จะเจริญดี	ได้ฝักหลอก	

(ฝักไหม)	สมบูรณ์ดี	ได้เส้นไหมมากและสวยงาม	บางคนน�าไปผูกข้อแขนลูกหลาน	เป็นฝ้าย

มงคล	ช่วยคุ้มครอง	เป็นต้น	

	 เมือ่ได้มโีอกาสเข้าร่วมเหตกุารณ์ท�าพธิบีวชควาย	หรอื	ซนูควาย	ซึง่เป็นพธิกีรรม

ความเชื่อเรื่องผี	เป็นกกเค้าแล้ว	จึงท�าให้เห็นกิจกรรมอื่นๆ	อีกหลายอย่าง	ที่เป็นโอกาสของ

คนในชุมชน	ที่จะร่วมเล่นและกินดื่มไปกับควายหลวง	ซึ่งเป็นหลักของพิธีกรรมดังที่ได้เห็น

ว่า	 มีชาวบ้านหลายคนรวมกลุ่มกันแต่งกายเลียนแบบควายหลวงและตัวละครอื่นๆ	พร้อม

เครื่องดนตรีเท่าที่จะหาได้	 เล่นได้	 เรียกกันตามภาษาปากชาวบ้านว่า	 “ควายน้อย”	ซึ่งจะมี

หลายกลุ่ม	หลายวัย	ทั้งวัยฉกรรจ์	 วัยรุ่น	 (ระดับมัธยม)	 และวัยแล่น	 (ระดับประถม)	พวก

บรรดากลุม่ควายน้อยดงักล่าวนี	้มกัชอบสนกุม่วนซืน่	และมักจะเล่นฟ้อนกันอย่างอิสระนอก

ขบวน	โดยไม่มกี�าหนดเส้นทางกลุ่มขบวน	ซ่ึงแต่เดมิจะใช้เปลอืกหอยปัง	หอยโข่ง	มาท�าเป็น

หมากกะโหล่งให้ต่างจากควายหลวง

	 กลุ่มควายน้อยวัยฉกรรจ์และวัยรุ่น	 มักจะแห่แวะเข้าบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆ	

ในชุมชน	ก็จะได้หญ้า	คือเงิน	ไปซื้อน�้า	เหล้า-ยา	อาหาร	กินดื่มด้วยกัน	ซึ่งในงานบุญบั้งไฟ

ทั่วไปมักจะเรียกกลุ่มควายน้อยเช่นน้ีว่า	พวกเซ้ิงขอเหล้า-เซิ้งกินเหล้า	 แต่ถ้าออกไปก่อน

งานบุญบั้งไฟแล้ว	มักจะเรียกรู้กันว่า	เซิ้งแผ่บุญ	เพื่อเอาเงินไปสมทบช่วยเตรียมงานและมี

แบ่งบางส่วนไว้กินดื่มกันบ้างเป็นธรรมดา

	 ส่วนกลุ่มควายน้อยวัยแล่น	จะมีพบไม่บ่อยนัก	มีบ้างที่รวมตัวกันแต่งกายทาตัว

สีด�า	ติดเขาเช่นกัน	รวมได้กี่คนไม่ส�าคัญ	เครื่องดนตรีก็ใช้ถังน�้า	ถังสี	ฝาหม้อ	ขวดน�้า	ฯลฯ	

เท่าที่หาได้และท�ากันเอง	พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ขัดข้อง	 และพร้อมสนับสนุนช่วยทั้งขี้หมิ่น

หม้อ	 ปูนขาว-ปูนแดง	 และการมัดเขา-ติดเขา	 ฯลฯ	 เล่นฟ้อนกันไปตามเส้นทางต่างๆ	 ใน
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หมู่บ้านโดยอิสระ	ได้หญ้าคือเงินบ้าง	ก็เอาไปซื้อขนม	นม	น�้า	ตามประสา	ควายน้อย	(หรือ

จะเรียกควายห�าน้อยก็คงได้)	

	 พวกควายน้อยทั้งสามวัย	ที่พบเห็นอยู่ในพิธีบวชควายหรือซูนควายนี้	ดูเหมือน

จะเป็นร่องรอยให้เห็นว่า	เป็นต้นเค้าของ	“การเล่น”	นอกขบวนฟ้อนเซิ้งในงานบุญบั้งไฟรุ่น

หลังๆ	 ที่บรรดานักท่องเที่ยวและคนทั่วไปมักให้ความสนใจมากกว่าขบวนพิธีกรรมจริงๆ	

เพราะกลุ่มเล่นนอกขบวนเหล่านี้	 จะช่วยสร้างสีสันให้กับงานบุญพิธีกรรมได้มาก	 ด้วยการ

เล่นสนุกดูมีชีวิตชีวาน่าสนใจ	

ควายหลวงลาสึก : ควายหลวงลาคาย? 

	 การลาสกึของควายหลวงนี	้ชาวบ้านจะพดูกนัอย่างรู้ๆ 	ตามความเชือ่ใหม่ตามคติ

พุทธศาสนาว่า	 เมื่อบวชควายแล้วจะออกจากการเป็นควายหลวง	ก็ต้องท�าพิธีสึก	และเมื่อ

บวชกบัผปีูต่ากต้็องไปลาสึกกบัผปีูต่าด้วย	แต่ดงัทีไ่ด้เสนอไว้ในตอนต้นเรือ่งแล้วว่า	คตคิวาม

เช่ือดั้งเดิมของชาวบ้านทั่วไป	 จะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องผี	 น่าจะตรงกับภาษาท้องถิ่น

เดิมว่า	ซูนควาย	คือการท�าพิธีเชิญผีเข้าสิงร่างให้เป็นหมอควายหลวง	เช่นเดียวกันกับการ

เชิญผีฟ้าเข้าซูน-สิง	 ร่างหมอล�าผีฟ้า	 (หมอล�าทรง)	ทั่วไปในอีสานและ	สปป.ลาว	ครั้นเมื่อ

ต้องลาสึกจากควายหลวงกับผีปู่ตา	ก็น่าจะเทียบได้กับการ	 “ลาคาย”	ของกลุ่มหมอล�าผีฟ้า

ได้	เพราะกะจ�้าจะต้องเป็นผู้ท�าพิธีบอกกล่าวขอลา	โดยใช้สัญลักษณ์ส�าคัญคือ	“เครื่องคาย”	

บอกกล่าวผีปู่ตาเพื่อขอลาออกจากการเป็นควายหลวงในครั้งนี้-ปีนี้	

	 ตลอดเวลาสอง-สามวัน	 นับแต่เร่ิมท�าพิธีซูนควายหรือบวชควายแล้ว	 ตัวหมอ

ควายจะต้องเล่นฟ้อนเกือบตลอดเวลา	ท่ามกลางอากาศร้อนและร้อนจัด	ฉะนั้น	หมอควาย

จึงต้องมีร่างกายแข็งแรง	 เล่นคึกคะนอง	 ถึก	 เป็นควายเปลี่ยว	ที่พร้อมจะเล่นกับกลุ่มคนที่

เข้าร่วมงานให้ได้ทุกวัน	 ตั้งแต่เช้าประมาณสามโมงเช้า	 พักกินข้าว-น�้า	 ช่วงกลางวัน-บ่าย	
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แล้วพาขบวนออกเล่นฟ้อนต่อไป	เลิกเอาตอนประมาณสาม-สี่โมงเย็น	

	 มีบางคนบอกว่า	แต่ก่อนเมื่อบวชแล้วจะเอา	“เขา”	ออกไม่ได้	ไม่อาบน�้า	ไม่หลับ

นอนกับเมีย	จนกว่าจะสึกในวันสุดท้ายของงานบุญบั้งไฟ	คือ	วันจูดบั้งไฟ	ในช่วงก่อนเที่ยง

หรอืหลงัเทีย่ง	ซึง่ภายหลงัความเชือ่ทีต้่องปฏบิตันิีเ้ริม่คลายไปบ้างแล้ว	คอื	อาจถอดชดุควาย

ด�าออกเพื่อนอนพักได้	แล้วค่อยแต่งใหม่ในตอนเช้า

	 การลาสึกหรือลาควายของควายหลวงดูไม่มีพิธีรีตรองมากนัก	เพียงเล่นฟ้อนพา

ขบวนแห่ไปยังศาลปู่ตา	โดยมีกะจ�้าเป็นผู้น�าท�าพิธียกเครื่องขัน	5	ภายในศาลปู่ตา	แล้วบอก

กล่าวขอหมอควายหลวงลาสึก-ลาควายต่อ	ผีปู่ตา	จากนั้นชาวคณะก็จะช่วยกันปลดเครื่อง

สญัลกัษณ์ส�าคญัออกจากร่างหมอควาย	คอื	บกักะโหล่งและเขาควายเป็นอนัจบพธีิซนูควาย

หรือบวชควาย	

การปรับตัว-การเปลี่ยนแปลง

	 ทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมี	“โครงสร้าง”	เป็นหลักยึด	และ	“เครื่องปรุงแต่ง”	ประกอบ

โครงสร้างหลัก	 ประเพณีบวชควายหรือพิธีซูนควายก็เช่นเดียวกัน	 เป็นประเพณีพิธีกรรม

ตามคติความเชื่อเรื่องผีของสังคมดั้งเดิม	 (เก็บหาของป่า	 ล่าสัตว์	 จับปลา)	 และสังคม

เกษตรกรรม	(เพาะปลูก	เลีย้งสัตว์)	ทีต้่องอาศยัน�า้ฟ้า-น�า้ฝน	โดยมจีดุประสงค์หลกั	คือ	ความ

อุดมสมบูรณ์เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตสังคม	

	 เมื่อสังคมอดีตปรับเปลี่ยนจากสังคมดั้งเดิม	 มาเริ่มเข้าสู่สังคมเกษตรกรรมเพาะ

ปลูก	เลี้ยงสัตว์	จึงเริ่มมีการเพาะปลูก	“ข้าวไร่”	ด้วยวิธี	“สักหลุ่ง”	(ไม้สักดินเป็นหลุม)	แล้ว

หยอดเมล็ดข้าวก่อน	แล้วจึงมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้แรงงานสัตว์	คือ	ควายลากไถ	เป็นการ

ท�า	“นาข้าว”	ที่ต้องอาศัยน�้าฟ้า-น�้าฝน	ตามฤดูกาล	ซึ่งบางปีก็ไม่แน่นอน	เหมือนไม่มีหลัก

ประกัน	จงึมกีารสร้างประเพณพีธิกีรรมเพือ่ขอน�า้ฟ้า-น�า้ฝน	หลายวธิต่ีางกนัไป	แต่ละชนเผ่า

แต่ละท้องถิ่น	 ดังกรณีประเพณีบวชควาย	 หรือพิธีเชิญผีมาซูนร่างคนให้เป็นควาย	 เพราะ

ควายเป็นแรงงานหลักส�าคัญในการท�านาข้าว	

	 จากโครงสร้างหลักท่ีขอความอุดมสมบูรณ์	 เพื่อประกันความมั่นคงของชีวิตที่

หลายชุมชนหมู่บ้าน	ต�าบลในอ�าเภอเชียงขวัญ	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่ยังคงด�ารงอยู่จนปัจจุบัน	

ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง	คือการประสมประสานกับความเชื่อในพุทธศาสนา	ที่มายอมรับ

กันภายหลัง	 (ตามหลักฐานบันทึกประวัติศาสตร์	 น่าจะแรกรบัในสมยัพระเจ้าฟ้างุม้	 กษตัรย์ิ

แห่งเชยีงดงเชยีงทอง	เมืองหลวงพระบาง	ร่วมสมัยพระรามาธบิดทีี	่1-อูท่องแห่งกรงุศรอียธุยา)	

แต่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของความเชื่อ	ที่ผสมกลมกลืนกันได้อย่างสนิทแนบแน่น	

ของความเชื่อในศาสนาผีและศาสนาพุทธเป็นอย่างดี	ดังจะเห็นได้จาก	ความเชื่อเรื่องผีปู่ตา	

กย็งัเป็นหลกัส�าคญัของการเริม่ท�าพธิ	ีกะจ�า้กย็งัมบีทบาท	ควายซึง่เป็นสตัว์แรงงานเศรษฐกจิ
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หลัก	 ในร่างของควายหลวงท่ีเป็นควายใหญ่และส�าคัญเด่นชัด	 ในการเป็นผู้น�าขบวนแห่ที่

หนกัเหนือ่ยตลอดเวลากว่าสามวัน	(รวมก่อนวันท�าพิธ	ีซูนด้วย)	มกีารน�าความเช่ือเรือ่งพระ

อุปคุต	 ในชื่อภาษาปากชาวบ้านว่า	ญาพ่อหลวง	 เข้ามาร่วมช่วยคุ้มครองงานบุญและร่วม

ขบวนแห่เข้าไปในวัด	ฯลฯ	

	 ส่วนเคร่ืองปรงุแต่งทีเ่ป็นรายละเอียดของประเพณีพธิกีรรมนัน้	แม้จะพบว่ามกีาร

เปลี่ยนแปลงอยู่มากมายหลายเรื่องก็ตาม	เพราะตลอดงานจะมีรายละเอียดมาก	แต่ก็เป็นที่

ยอมรับกันได้	เช่น	ควายหลวงบ้านแมด	ปรับเปลี่ยนจากการผูกเขา	ติดปอยผม	มาเป็นท�า

เขาตดิหมวกสวมหัว	เครือ่งดนตรใีนพธิกีรรม	เปล่ียนจากความส�าคัญของพางฮาด	(ผ่างฮาด)	

มาเป็นกลองเลง	 (กลองตุ้ม)	 และมีการน�าฆ้องมาใช้ทดแทนพางฮาดที่ฉีกขาดหมดสภาพ	

เป็นต้น	

	 ท้ังหมดเป็นเร่ืองของการเปลี่ยนแปลง	 ที่ชาวบ้านในชุมชนพร้อมจะปรับตัวกับ

การเปลีย่นแปลง	ทีมี่ปัจจยัจากภายในสังคมของตัวเอง	ทีมี่การปรบัเปลีย่นวถิกีารท�านาปลกู

ข้าวไปมากแล้ว	และโดยเฉพาะอย่างยิง่	อิทธพิลจากปัจจยัภายนอก	คือการพฒันาของหน่วย

งานรัฐ	และสื่อต่างๆ	ในยุคโลกาภิวัตน์	ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง

	 แต่ชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านหลายต�าบล	 ในเขตอ�าเภอเชียงขวัญ	 ก็ยังสามารถ

ยืนหยัดรักษาประเพณีพิธีกรรมบวชควาย	หรือ	 ซูนควาย	 ของตนไว้อย่างเหนียวแน่นจน

ปัจจุบัน	

	 มีเหตุอะไร	 ที่เป็นปัจจัยสร้าง	 “ภูมิคุ้มกัน”	 ที่มีพลังให้พวกเขามีความมั่นใจและ

ภมูใิจ	จนสามารถยนืหยดัเผชญิหน้ากบัอิทธพิลจากภายนอกได้	ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจศึกษา

ให้ละเอียดลึกซ้ึงต่อไป	 เพราะนี่คือเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์อันทรงพลังเฉพาะท้องถิ่น	 ท่ีควร

ชื่นชมและช่วยกันหาวิธีการบ�ารุงรักษาแก่นโครงสร้างที่เป็นสาระคุณค่าให้ประจักษ์ในวง

กว้างถึงระดับชาติและสู่สากลต่อไป	
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