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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและรูปแบบหรือกระบวนการของพิ ธีกรรมลิมนต์ในจังหวัดสงขลาที่ยังคงมีการประกอบ
พิธีกรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยเลือกใช้ แนวคิดในเรื่องภูมิปัญญามาใช้ ทาความเข้ าใจความเชื่อและพิธกี รรมลิมนต์ เพราะพิธกี รรมลิ มนต์เป็ น
ผลของบริบททางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งสะท้ อนพื้นฐานรากเหง้ าของคนภาคใต้ และประยุกต์ใช้ แนวคิดของเดอร์ไคม์ในการศึกษาพิธีกรรมด้ วย
การจาแนกแยกแยะระหว่างสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ (The Sacred) กับสิ่งสาธารณะ (The Profane) และแนวคิดของวิคเตอร์ เทอร์เนอร์ในการเปลี่ยนผ่าน
สถานภาพ (Rite de passage) ในพิธีกรรมลิมนต์ การออกแบบวิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
ผ่านการวิเคราะห์ ตีความเพื่ออธิบายความเชื่อและพิธกี รรมลิมนต์จากมุมมองของเจ้ าของวัฒนธรรมตามสภาพความเป็ นจริง
ผลการศึกษา พบว่ า ในพื้นที่อาเภอนาหม่ อม และอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็ นพื้ นที่สนาม ยังคงมีการประกอบพิธีกรรมลิมนต์อยู่
อย่ างต่ อเนื่อง อันเป็ นผลจากความเชื่อพื้นบ้ านที่มีอยู่มากมาย ได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ เครื่องรางของขลัง และเวทมนต์คาถา
นายมนต์และนางทรง บทร้ องหรือบทบูชา และดนตรีพ้ ืนบ้ าน การเข้ าทรง หลอมรวมเป็ นระบบความเชื่อของลูกหลานที่มีต่อบรรพบุรษุ สะท้ อน
ให้ เห็นว่า คนภาคใต้ ให้ ความสาคัญกับระบบเครือญาติ การนับถือผู้อาวุโส และจิตสานึกร่วมของสังคม
ในด้ านรูปแบบหรือกระบวนการของพิธีกรรมลิมนต์ พบว่า มีความซับซ้ อน ความละเอียดอ่อน รวมทั้งสอดคล้ องกับระบบความเชื่อของ
แต่ละพื้นที่ ดังปรากฏในรูปแบบตั้งแต่การจัดหาวันเวลา การรับขันหมากเพื่อบอกกล่าวการจัดงาน การจัดเตรียมงาน การประกอบพิธี ขั้นตอน
พิธีกรรมต่างๆ นอกจากนี้ พบว่า มีการจาแนกแยกแยะพื้นที่ออกเป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์และพื้นที่สาธารณะ และแสดงให้ เห็นพิธกี รรมเปลี่ยนผ่าน
จากพื้นที่ท้งั สอง เช่ น การเปลี่ยนผ่านของนางทรงจากคนปกติไปสู่ร่างทรง และจากร่างทรงกลับมาสู่สถานภาพเดิม พิธกี รรมลิมนต์จึงไม่ได้ เป็ น
ภูมิปัญญาหนึ่งที่บรรพบุรุษได้ สรรสร้ าง สืบทอดความเชื่ อต่ อบรรพบุรุษ เชื่อในผีตายายที่ปกปั กรักษาลูกหลานเท่านั้น แต่ ยังเป็ นสานึกทาง
วัฒนธรรม ช่วยสร้ างจิตสานึกร่วมของคนในท้องถิ่นผ่านรูปแบบของพิธกี รรมศักดิ์สทิ ธิ์
คาสาคัญ: ความเชื่อ พิธกี รรมลิมนต์ ผีตายาย นายมนต์ นางทรง
Abstract
The purpose of this research was to examine beliefs and formats or procedures of Limont Ritual (an ancestor worship ritual) in
Songkhla Province that has been continually held by groups of local people. In this research, local wisdom concept was deployed to
comprehend beliefs and the ritual itself since the ritual was influenced by socio-cultural context which reflects the origin of southern
people. Furthermore, Emile Durkheim’s thought was used to study the ritual by separating the sacred from the profane while Victor
Turner’s concept of liminality (Rite de passage) was brought to investigate the ritual. By this, qualitative research methodology was
chosen as a research design in order to describe social phenomena through analyzing and interpreting methods for explaining facts of
beliefs and Limont Ritual from insider view.
The findings showed that Limont Ritual is plentifully held in Amphur Na-mom and Amphur Nathawee, Songkhla Province where
local people are still carrying on the ritual. This consequence is resulted from folklores, such as beliefs of ancestor souls, talismans and
magic, Nai Mont and Nang Song (a leader of the group that holds the ritual and a medium who communicates with spirits,
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respectively), chants and folk music, and spiritualism. These unite the descendants’ belief of their ancestors which represent that
southern people give precedence to their family, pay respect to the elders, and pay attention to social consciousness. The research also
found that pattern or procedures of the ritual are complexity, delicacy, and according with beliefs in different areas where the ritual is
held. These could be seen in many complicated things included in the ritual, for example calculating and picking an auspicious day,
getting Khan Mak (a parade procession that may include gifts, sacred things or things used in the ritual, depending on types of the
ritual) from the organizer of the ritual, together with the practices and the ritual operations.
Besides, Limont Ritual demonstrates the separation between the sacred area and the profane area before these two areas going
through the liminality process. Nang Song, for instance, changes from an ordinary person to the medium before returning to a previous
character when the ritual is finished. To summarize, it could be regarded that Limont Ritual is not only a folk wisdom of the older
generation that inherits beliefs of their ancestors and Phi Ta Yai (ancestor ghosts who protect the descendants from evil) but also a
cultured conscious which helps building local consciousness in the form of the sacred ritual.
Keywords: Beliefs, Limont Ritual, Phi Ta Yai, Nai Mont, Nang Song

บทนา
ความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษเป็ นสิ่งหนึ่งที่คนภาคใต้
ให้ ค วามส าคัญ และได้ รับการปลู กฝั งแนวคิด นี้ สืบทอด
เรื่อยมา ดังเช่น วัฒนธรรมการฝังศพไว้ ในแหล่งที่อยู่อาศัย
ของคนก่อนประวัติศาสตร์หลายพั นปี สะท้ อนความรู้สึก
ผูกพันกับคนตายซึ่งเป็ นบุคคลในครอบครัว และมีนัยไปสู่
เรื่องผีบรรพบุรุษที่คอยให้ ความปกป้ องคุ้มครอง (อมรา
ศรี สุช าติ , 2544) จะเห็น ว่ า พิ ธีกรรมต่ างๆ ในปั จจุ บั น
จานวนมากล้ วนมี ความผู กพั นกับผี บรรพบุ รุษ เช่ น พิ ธี
โนราโรงครู ที่มีการเซ่ นไหว้ ผีบรรพบุรุษหรือครูหมอโนรา
พิ ธีสารทเดื อนสิบ หรือการท าบุ ญ ครั้งใหญ่ ให้ แก่ ผีห รื อ
วิญญาณบรรพบุรษุ ที่เป็ นเปรตตามความเชื่อที่สบื ต่อกันมา
พิธกี รรมลิมนต์กเ็ ป็ นอีกพิธกี รรมหนึ่งที่คนภาคใต้ ตอนล่าง
จัดขึ้น เพื่ อเซ่ นไหว้ ผีบรรพบุรุษ หรือที่เรียกว่ า ผีตายาย
ซึ่งคนภาคใต้ ส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องการปกป้ องคุ้มครองโดย
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ ว ที่ยังคงดูแลรักษา และปกป้ อง
ลูกหลานของตน
นอกจากความเชื่อในเรื่ องผี หรือวิญ ญาณบรรพบุ รุษ
แล้ ว ยังพบว่ า ความเชื่อต่ อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ ืน ในเรื่องมนต์
คาถา การถือเคล็ดต่างๆ รวมถึงการทรงเจ้ าเข้ าผีกม็ ีความ
สัมพั น ธ์กัน ในวั ฒ นธรรมลิ ม นต์ ลิ มนต์ เป็ นวั ฒ นธรรม
ท้ องถิ่นที่เกี่ยวพั นกับความเชื่อในสิ่งที่มี เชื่อในสิ่งที่เป็ น
เชื่อในการกระทา และการแก้ เหตุให้ คลายหรือหมดสิ้นไป
เป็ นต้ นเหตุของกิจกรรมการเล่นลิมนต์ ตราบใดที่ยังมีความ
เชื่อของผู้คนในสังคมและวัฒนธรรมนั้น พิ ธีกรรมลิมนต์
ก็ยังคงมีความจาเป็ นและทาบทบาทหน้ าที่ของลิมนต์ต่อไป

(ณรงค์ ชั ย ปิ ฎกรั ช ต์ , 2544) ซึ่ ง ความเชื่ อ ในเรื่ อ งนี้ มี
ความหมายต่ อลู ก หลานคนรุ่นหลั งที่ได้ จัด พิ ธีบ วงสรวง
สังเวยเซ่นไหว้ ตายายหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ ว มีผล
ต่อจิตใจของผู้ท่มี ีความเคารพนับถือต่อบรรพบุรุษของตน
ในการบนบานให้ ตนรอดพ้ นต่ อความเจ็บป่ วย รวมถึ ง
เคราะห์ภัยต่างๆ
ลิ ม นต์ มี ท้ั ง ความเหมื อ นและความแตกต่ า งกั น ใน
แต่ละพื้นที่ พิธกี รรมลิมนต์นิยมจัดขึ้นทั้งตามความเชื่อของ
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ขณะเดียวกันชื่อเรียกของ
พิ ธีกรรมจึ งมี ค วามแตกต่ างกันไปในแต่ ละท้ องถิ่น เช่ น
โต๊ะครึม นายมนต์ หรือลิมนต์ โดยภาพรวมพิธกี รรมนี้เป็ น
พิธกี รรมที่เกิดขึ้นในภาคใต้ เกี่ยวข้ องกับการเคารพนับถือ
ผีบรรพบุ รุษ เป็ นการละเล่ น บู ชาครูห มอตายาย เพื่ อให้
เข้ าทรงเมื่อมีคนเจ็บไข้ ได้ ป่วย และเชื่อว่า การป่ วยนั้นเกิดจาก
ตายายที่ล่วงลับไปแล้ วมาทาโทษหรือตายายของโต๊ะครึม
เองที่เรียกว่า “ตายายผีเรียก” มาให้ โทษ เชื่อกันว่า ผู้ท่ถี ูกโทษ
ดังกล่าวจะเกิดอาการเจ็บไข้ เรื้อรัง เน่าเปื่ อย หรืออาจเป็ นบ้ า
ถ้ านาไปรักษาที่โรงพยาบาลอาการจะทรุดหนักยิ่งขึ้นและ
รักษาไม่หาย จะหายได้ กต็ ่อเมื่อรับโต๊ะครึมมาเล่ นเท่านั้น
ตามปกติโต๊ะครึมจะไม่เล่นในโอกาสอื่น นอกจากเพื่อขับไล่
ผีให้ ผ้ ูป่วย เพราะสาเหตุถูกผีตายายดังกล่าวแล้ วโดยทั่วไป
โต๊ะครึมมักจะเล่น 3 วัน 3 คืน โดยจะเข้ าโรงในวันพุธและ
เลิกพิธใี นวันศุกร์ แต่ถ้าผู้ป่วยถูกผีตายายจานวนมากมารุม
กัน ท าโทษ (บางทีมี ผี ต ายายมารุมให้ โทษถึ ง 150 คน)
ก็จะต้ องเล่ น กัน หลายวั น แต่ นิ ยมเลิ กเล่ น พิ ธีเฉพาะวั น
พฤหั สบดี ศุ กร์ หรื อเสาร์ เท่ านั้ น (สุธิวงศ์ พงศ์ ไพบู ล ย์
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และภิ ญโญ จิตต์ธรรม, 2542) ซึ่งพิ ธีกรรมลิมนต์กจ็ ะมี
ผู้ประกอบพิธีท่ีเรียกว่ า “โต๊ะครึม” หรือ “นายมนต์” คือ
ผู้นาในการประกอบพิธี จะเป็ นผู้ควบคุมดูแลขั้นตอนต่างๆ
ในพิ ธี สามารถออกค าสั่งการจั ด การในพิ ธีได้ และเล่ น
ดนตรีประกอบค าบู ช าครูหมอตายาย โดยมี “ทับ” เป็ น
เครื่องดนตรีหลักสาคัญของการประกอบพิธกี รรม ทับที่ใช้
จะมีจานาน 3-5 ลูก ใช้ ผ้ ูเล่น 3-5 คน การตีทับจะใช้ ประกอบ
การทาพิธขี องนายมนต์ ซึ่งจะพบว่า พิธกี รรมส่วนใหญ่จะมี
การนาดนตรีเข้ ามาใช้ เป็ นเครื่องประกอบจังหวะในระหว่าง
การประกอบพิธกี รรม ในส่วนของลิมนต์ได้ มีเครื่องดนตรี
ทับใช้ เป็ นเครื่องประกอบการให้ จังหวะ โดยเป็ นส่วนหนึ่ง
ต่อการประกอบพิธี
ทุกวันนี้ การประกอบพิ ธีกรรมลิมนต์ยังคงพบมากใน
จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่ าง ได้ แก่ จั งหวั ดนครศรีธรรมราช
พัทลุง สงขลา ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยเฉพาะใน
พื้ นที่ของจังหวัดสงขลา (ณรงค์ชั ย ปิ ฎกรัชต์ , 2544) มี
นายมนต์ร่นุ เก่าที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
ในเรื่ องนี้ มายาวนาน ถ่ ายทอดให้ แก่ ลู กหลาน หรื อคน
รุ่นใหม่ อย่ างไรก็ดี การประกอบพิ ธีในแต่ ละพื้ นที่อาจมี
ความแตกต่างในรายละเอียดบางประการตามแต่ละท้ องถิ่น
เช่น อาเภอนาทวีและอาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ยังคง
มีการสืบทอดขบวนความเชื่อดั้งเดิมที่ผสมผสานวัฒนธรรม
ไทยพุทธ มุสลิม และยังคงรักษารูปแบบความเชื่อพิธกี รรม
ดั้งเดิมเอาไว้ ดังที่ นายมนต์จ้วน ชุ มวาส (วิทยากร) ได้
กล่าวไว้ รวมถึงคนในชุมชนก็ยังคงมีการสืบทอดความเชื่อ
พิธกี รรมที่มกี ารจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อของคน
ไทยภาคใต้ และพิธกี รรมลิมนต์ ในด้ านของนายมนต์ ความ
เชื่อ พิธกี รรม ดนตรี คนป่ วยหรือคนบนบาน และชาวบ้ าน
เพื่ อท าความเข้ าใจภู มิ ปั ญ ญา รวมถึ ง โลกทั ศ น์ ข องคน
ภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่มีการประกอบพิ ธี และมี
การสืบทอดมายาวนาน
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิ ธีกรรมลิมนต์ในจังหวัด
สงขลา
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2. เพื่ อศึกษารูปแบบหรือกระบวนการของพิ ธีกรรม
ลิมนต์
วิธีการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์
ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพและการทางานสนาม
ทางมานุ ษยวิ ทยาสังคมวัฒ นธรรม โดยการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล สังเกตการณ์อย่ างมีส่วนร่ วมและไม่ มีส่วนร่ วม ใน
พิ ธีกรรมลิมนต์ สัมภาษณ์เจาะลึกบุ คคลผู้ท่ีเกี่ยวข้ องกับ
พิ ธีกรรมลิมนต์ รวมทั้งศึกษาข้ อมูลเพิ่ มเติมจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ข้ อมูลสื่อภาพ/วีดีโอ จากนั้นนาข้ อมูล
มาวิเคราะห์ ตรวจสอบ สรุป และอภิปรายผล
วิธีดาเนินการ
1. การเลือกพื้ นที่และผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผู้วิจัยได้ ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร และงาน
วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อง เพื่ อน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มาก าหนดเกณ ฑ์
ในการเลื อ กพื้ นที่ ส นามโดยเป็ นพื้ นที่ ภ าคใต้ ต อนล่ า ง
ซึ่งได้ แก่ พื้นที่ จังหวัดสงขลา ในอาเภอนาทวี และอาเภอ
นาหม่ อ ม สาเหตุ ท่ีเลื อ กพื้ นที่ดั งกล่ าว เนื่ องจากอาเภอ
นาทวี และอาเภอนาหม่อม เป็ นพื้นที่ท่คี นในท้ องถิ่นยังคง
มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษหรือผีตายายสืบต่ อมาถึง
ปั จจุบัน เห็นได้ จากการที่พ้ ืนที่เหล่านี้ยังคงมีการประกอบ
พิ ธีกรรมลิมนต์อยู่ อย่ างต่ อเนื่ อง เพราะพิ ธีน้ ีจะจัดขึ้นใน
พื้นที่ภาคใต้ ตอนล่ าง อีกทั้ง ในพื้ นที่ยังมีนายมนต์อาวุโส
อาศัยอยู่ ซึ่งมีประสบการณ์ ความรู้ทางด้ านนี้มายาวนาน
และยั งคงพยายามรั ก ษารู ป แบบหรื อกระบวนการของ
พิธกี รรมไว้ คงเดิมที่สดุ
2. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
(1) วิทยากรท้ องถิ่น ซึ่ งเป็ นผู้ ท่ีอยู่ อาศั ยในพื้ นที่
มาเป็ นเวลายาวนาน และเป็ นผู้มีความรู้หรือมีประสบการณ์
ในพิ ธีกรรมลิมนต์ เช่ น เคยเข้ าร่ วมพิ ธีกรรมลิมนต์ หรือ
สามารถให้ ข้อมูลเกี่ยวกับพิธกี รรมลิมนต์ได้ ได้ แก่
นางขบวน แก้ วทอง อายุ 65 ปี อาศัยในพื้นที่
อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นางนา ชุมวาส อายุ 65 ปี อาศัยในพื้นที่อาเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา
(2) นายมนต์ และลูกคู่ ผู้ท่มี ีประสบการณ์ความรู้
เกี่ยวกับพิธกี รรมลิมนต์โดยตรง ได้ แก่
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นายจวน แก้ ว รั ต นะ นายมนต์ อายุ 75 ปี
อาศัยในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นายอุดม เสนาจิตร ลูกคู่ อายุ 53 ปี อาศัยใน
พื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นายผุด ไทยกุล ลู ก คู่ อายุ 78 ปี อาศั ย ใน
พื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นายอภิวัฒน์ พรมประ ลูกคู่ อายุ 50 ปี อาศัย
ในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นายใกล้ เสนาจิตร ลูกคู่ อายุ 60 ปี อาศัยใน
พื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นายจ้ วน ชุมวาส นายมนต์ อายุ 75 ปี อาศัย
ในพื้นที่อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นายง่วน แซ่ว่อง นายมนต์ อายุ 87 ปี อาศัยใน
พื้นที่อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นายจิรศักดิ์ เอียดขาว ลูกศิษย์นายง่วน แซ่ว่อง
อายุ 34 ปี อาศัยในพื้นที่อาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
(3) ผู้เกี่ยวข้ องพิ ธีกรรมลิมนต์ เช่ น ผู้ ป่ วยหรื อ
ผู้บนบาน เจ้ าของงานพิธี ได้ แก่
นางสารภี สังแก้ ว นางทรง อายุ 55 ปี อาศัย
ในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นางตั้น อินพรหม พี่เลี้ยงนางทรง อายุ 71 ปี
อาศัยในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นางบุญ ปลื้ ม เจริญ สุข พี่ เลี้ ยงนางทรง อายุ
63 ปี อาศัยในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นางทัศนี ย์ นนทะสร ครอบครัวเจ้ าของงาน
อายุ 67 ปี อาศัยในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
นางพั น ญาติเจ้ าของงาน อายุประมาณ 5560 ปี อาศัยในพื้นที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ทาการศึกษาและสารวจหาข้ อมูลเบื้องต้ น
เกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมลิ ม นต์ การมี โ อกาสไปส ารวจพื้ นที่
เบื้องต้ น รวมถึงค้ นหาและทาความรู้จักผู้ให้ ข้อมูลต่ างๆ
ด้ วยข้ อจากัดทั้งทางด้ านระยะเวลาของผู้วิจัยและประเด็น
เวลาที่อยู่ในสนาม การเดินทาง และงบประมาณ ผู้วิจัยจึง
วางแผนทั้ ง ตั ว ผู้ วิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ เก็บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม
ตรวจสอบและวางแผนการเก็บ ข้ อ มู ล ผลที่ ได้ จ ากการ
สารวจข้ อมูลสนามเบื้องต้ น ใช้ ในการออกแบบการทางาน
สนามต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ประกอบด้ วย
- การสังเกต ใช้ วิธกี ารสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
แบบไม่มสี ่วนร่วม
- การสัมภาษณ์ ใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์แบบทางการ
และแบบไม่ เป็ นทางการ ได้ แก่ เรื่อ งที่ม าและความเชื่ อ
พิธกี รรมลิมนต์ องค์ประกอบพิธกี รรมลิมนต์ รูปแบบและ
กระบวนการพิธกี รรมลิมนต์ เป็ นต้ น
- บันทึกเก็บข้ อมูลด้ วยวิธกี ารจดบันทึก การถ่ายรูป
การบันทึกเทป ฯลฯ
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากการเก็บข้ อมูลสนามและได้ ข้อมูลครบถ้ วน
ตามที่ต้องการแล้ ว ผู้วิจัยนาข้ อมูลนั้นมาวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ ได้ แก่ การจั ดเรี ยงประเภทข้ อมู ลที่ได้ ม าจากการ
สังเกตและการสัมภาษณ์ ถู กบันทึกไว้ ด้ วยการจดบันทึก
ภาคสนาม น ามาจั ด หมวดหมู่ ด้ ว ยการมองหาข้ อ มู ล /
ข้ อความ ที่มีความหมายในการวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ
ของประเด็นที่ทาการวิเคราะห์ เชื่อมโยงหลักฐานอย่ างมี
เหตุผ ล รวมถึ งข้ อมู ลจากเอกสารและหลั กฐานที่ได้ จาก
ภาคสนาม เป็ นต้ น จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดที่ได้
กาหนดไว้ ส่งผลต่ อความเข้ าใจในความเชื่อ รูปแบบหรือ
กระบวนการเกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมลิ ม นต์ แ ละเรื่ อ งราวที่
เกี่ยวข้ องกับพิธกี รรม รวมถึงโลกทัศน์ของคนภาคใต้ ตาม
ประเด็นที่ผ้ วู ิจัยสนใจศึกษา
ผลการศึกษา
คนภาคใต้ มีวัฒนธรรมความเชื่อที่หลากหลาย ซึ่งเกิด
จากปั จ จั ย ทางด้ านสภาพภู มิ ศ าสตร์ ก ารใช้ ภู มิ ปั ญ ญา
ในการปรั บ ใช้ ทรั พ ยากรที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ท้ั งภู เขา ทะเล
คงเป็ นปั จจัยหนึ่ง เพื่อสร้ างวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับวิถี
ชีวิตในแต่ละช่วงเวลา ปั จจัยด้ านความหลากหลายทางชาติ
พั นธุ์จากการประสมประสานของคนหลากหลายเชื้อชาติ
ที่เข้ ามาอาศัยในแต่ละช่ วงเวลาทาให้ รูปลักษณ์ทางกายภาพ
ของคนภาคใต้ มีความหลากหลายยิ่งกว่ าภาคอื่นๆ ส่งผล
ต่ อ ความเชื่ อ ทั ศ นคติ ในการด ารงชี วิ ต ของคนภาคใต้
โดยเฉพาะความเชื่ อในเรื่ องผี บรรพบุ รุษ ดั งเห็ น ได้ จาก
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท่ี เกี่ ย วข้ องกั บ การนั บ ถื อ ผี
วิญญาณบรรพบุรุษ ดังเช่ นพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่ างมีความเชื่อ
เรื่อง “ผีตายาย” ก่อให้ เกิดพิธกี รรมลิมนต์สบื ต่อกันมา
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พิธีกรรมลิมนต์
พิธีกรรมลิมนต์เป็ นพิ ธีกรรมความเชื่อของชาวภาคใต้
โดยเฉพาะในพื้ นที่ ภ าคใต้ ต อนล่ าง พบมากในจั งหวั ด
สงขลา โดยเฉพาะอาเภอนาหม่อมและอาเภอนาทวี ลิมนต์
เป็ นพิ ธีก รรมที่แสดงถึ งการเคารพต่ อ ผี บ รรพบุ รุษ หรื อ
ที่เรี ยกกันว่ า “ผีตายาย” มาเข้ าทรงในแต่ ละสายตระกู ล
ผู้วิจัยพบลักษณะการเรียกพิธีกรรมมีความแตกต่างกันไป
ในแต่ละท้ องถิ่น เช่ น ไหว้ ตายาย โต๊ะครึม นายมนต์ หรือ
ลิมนต์ ซึ่งในอาเภอนาหม่อมและอาเภอนาทวี มักใช้ คาว่ า
“ไหว้ ต ายาย” และ “ลิ ม นต์ ห รื อ เล่ น ลิ ม นต์ ” พิ ธีก รรม
ลิมนต์น้ันจัดขึ้นสืบต่อมายาวนาน จนไม่สามารถสืบค้ นได้
แน่ ชัดว่ ามีจุดเริ่มต้ นเมื่อไร ไม่ มีเอกสารหรือพบหลักฐาน
ที่แน่ นอน มีเพี ยงการบอกเล่ าสืบต่อกันมาในรูปแบบของ
ตานาน บทร้ องในการประกอบพิ ธกี รรมยังปรากฏการเล่ า
ถึงตานานการเกิดพิธอี ย่าน่าสนใจ
พิธกี รรมลิมนต์มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ เพื่อรักษาอาการ
ป่ วยไข้ ที่เชื่อว่าเป็ นอาการที่เกิดมาจากถูกผีตายายลงโทษ
จัดขึ้นเพื่ อแก้ บนเมื่อประสบความสาเร็จในเรื่องต่ างๆ ที่
บนบานไว้ ต่ อผี ต ายาย และเพื่ อบู ชาครูห มอตายายเป็ น
ประจาตามวาระ เช่น ปี ละครั้ง ปี ละสามครั้ง เป็ นต้ น ส่วนใหญ่
พิธกี รรมลิมนต์ไม่ได้ จัดขึ้นตลอดทั้งปี ในแต่ ละปี จะจัดขึ้น
ในเดือน 6 เดือน 7 และเดือน 9 เท่านั้น ผู้เกี่ยวข้ องในพิธี
ได้ แก่ นายมนต์ นางทรง พี่เลี้ยงนางทรง เจ้ าภาพ ญาติและ
ผู้ร่วมพิธี โดยนายมนต์หรือผู้นาในการประกอบพิธี ถือได้
ว่ าเป็ นผู้ มีความส าคัญ และมีบทบาทส าคัญ ต่ อพิ ธีกรรม
เพราะการเป็ นนายมนต์ได้ น้นั จะต้ องมีความรู้ในเรื่องดนตรี
และเรื่องลาดับขั้นตอนพิ ธีกรรมอย่ างละเอียด และสั่งสม
ประสบการณ์จากการเป็ นลูกคู่มายาวนาน ซึ่งนายมนต์เป็ น
ผู้ควบคุมดูแลขั้นตอนต่างๆ ในพิธี สามารถออกคาสั่งการ
จั ด การในพิ ธีได้ ซึ่ งพิ ธีก รรมจั ด ขึ้น ในโรงพิ ธีท่ี ส ร้ างขึ้ น
โดยเฉพาะ จะมีการ “เข้ า” โรงพิธใี นวันพุธ “ออก” โรงใน
วันพฤหัสบดี ศุกร์ หรือวันเสาร์กไ็ ด้ โดยวันเหล่านี้นายมนต์
จะเป็ นผู้ดูวันให้ ส่วนจานวนวันจะแล้ วแต่เจ้ าของงานหรือ
ผู้ บนบานว่ า ได้ ตกลงบนบานต่ อ ผี ต ายายไว้ อย่ า งไร
โดยทั่วไปมักเล่น 3 วัน 3 คืน ตามความเชื่อที่สบื ต่อกันมา
(จวน แก้ วรัตนะ, ผู้ให้ สมั ภาษณ์, 3-5 พฤษภาคม 2558)
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ความเชื่อพิธีกรรมลิมนต์
ความเชื่ อ ในพิ ธี ก รรมลิ ม นต์ เป็ นความเชื่ อ ที่ ผ้ ู คน
มี ร่ ว มกั น ในชุ ม ชน และเป็ นสิ่งที่ ค นในเครื อ ญาติ ได้ รั บ
การถ่ายทอดและเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนๆ นับเป็ นวิถีปฏิบัติ
สืบต่อกันมา คือ (1) ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรษุ ลูกหลาน
เชื่อว่ า บรรพบุรุษเหล่ านั้นเมื่อตายไปก็จะกลับมาปกป้ อง
ดู แ ลลู กหลาน และหากลู กหลานคนใดให้ ความเคารพ
นับถือ ระลึกถึงอยู่เสมอ ผีตายายก็จะช่วยส่งเสริมให้ ชีวิตมี
ความเจริญรุ่งเรื อง แต่ ในทางกลั บกันหากลู กหลานคนใด
ไม่เคารพนับถือต่อผีตายายก็จะโดนผีตายายให้ โทษ ทาให้
เกิดอาการเจ็บป่ วยต่างๆ (2) ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องราง
ของขลั งและเวทมนต์ ค าถา นายมนต์ จ าเป็ นที่จ ะต้ อ งมี
เครื่องรางหรือคาถาไว้ ใช้ สาหรับป้ องกันเพื่อให้ แคล้ วคลาด
จากภยันอันตรายต่างๆ รวมถึงการใช้ มนต์คาถาในระหว่าง
ประกอบพิ ธกี รรม ดังที่ บุญปลื้ม เจริญสุข (ผู้ให้ สมั ภาษณ์,
3-5 พฤษภาคม 2558) ผู้เป็ นนางทรงที่มีประสบการณ์ใน
พิ ธีกรรมลิ ม นต์ เล่ าว่ า ก่ อนเริ่ ม เข้ าทรงนางทรงต้ อ งทา
นา้ มันที่ผ่านการเสกลงบนกลางกระหม่อมและฝ่ ามือทั้งสอง
ข้ าง เชื่อว่าจะทาให้ นางทรงผีตายายเชื่อฟั งคาสั่งต่างๆ จาก
นายมนต์ (3) ความเชื่อเกี่ยวกับนายมนต์และนางทรง โดย
นายมนต์ หัวหน้ าผู้ประกอบพิธกี รรมลิมนต์ต้องฝึ กฝนการ
ตีทับ ขับบทร้ องบูชาจนเชี่ยวชาญได้ รับการยอมรับจากครู
หรือนายมนต์คนเก่า และมีหลักการปฏิบัติ ตัวที่เคร่ งครัด
เช่น การปฏิบัติตนเป็ นคนดีมีศีลธรรม การไม่รับประทาน
อาหารที่เหลือจากผู้อ่นื เป็ นต้ น เช่นเดียวกับนางทรง ที่เชื่อว่า
ผู้ เป็ นนางทรงเป็ นผู้ ท่ี ผี ต ายายได้ เลื อ กไว้ ต้ อ งประพฤติ
ปฏิบัติถูกศีลธรรม คู่ควรแก่วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ท่ลี ูกหลาน
ให้ ความเคารพนับถือ (4) ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องดนตรี
และบทร้ องบู ชา ทับ เป็ นเครื่ อ งดนตรี ส าคั ญ ที่ใช้ ในการ
ประกอบพิ ธีกรรมลิมนต์ ต้ องทาพิธีเปิ ดหน้ าทับ หรือการ
เสกมนต์ คาถา ทับแต่ ละตัวถือว่ ามี ความศั กดิ์สิทธิ์ ห้ าม
ตีเล่น หรือเดินข้ ามไม่ได้ ในส่วนของบทร้ องก็จะมีหลายบท
ที่ใช้ ขับร้ องในพิธีกรรมเพื่อเรียกผีตายายมาเข้ าทรง ซึ่งจะ
นามาขับร้ องเล่นๆ ไม่ได้ เช่นกัน (5) ความเชื่อเกี่ยวกับการ
เข้ าทรง พิ ธีกรรมลิ มนต์ท่ีจัดขึ้นในแต่ ละสายตระกูลจะมี
นางทรงเป็ นตัวกลางในการสื่อสารระหว่ างผีตายายและ
ลูกหลาน เชื่อว่ าผีตายายจะมาเข้ าทรงและรับของเซ่ นไหว้
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ผ่านนางทรง (6) ความเชื่อเกี่ยวกับการตั้งโรงพิธี การสร้ าง
โรงพิ ธีจ ะท าจากไม้ ม งคล ปลู กเป็ นเรื อ นยกพื้ นสูงจาก
พื้ นดิน แต่ ในปั จจุ บันมีการประยุกต์โดยบางพื้ นที่กจ็ ะใช้
เต็นท์เป็ นหลังคาและทาพื้นยกสูงจากไม้ โรงพิธหี ันหน้ าไป
ทางทิศเหนือ
ความเชื่ อเกี่ยวกับ พิ ธีก รรมลิ ม นต์ เหล่ านี้ ได้ รั บการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็ นความเชื่อร่วมกันของผู้คน
ในชุมชน โดยเฉพาะในแต่ละสายตระกูลหรือในแต่ละกลุ่ม
เครือญาติ เป็ นการเรียนรู้การปรับตัวปรับใช้ ทรัพยากรที่มี
อยู่ให้ สอดคล้ องสัมพันธ์กบั วิถชี ีวิตก่อเกิดเป็ นวัฒนธรรมที่
ได้ รับการสืบทอดต่อกันมา
องค์ประกอบพิธีกรรมลิมนต์
ในการจัดพิธกี รรมลิมนต์เจ้ าภาพหรือผู้บนบานจะต้ อง
มีการวางแผนและตระเตรียมงานตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในการ
จัดพิ ธีแต่ ละครั้งจะมีองค์ป ระกอบสาคัญที่จะต้ องจัดสรร
เพื่ อเตรียมพร้ อมสาหรับการประกอบพิธี ซึ่งมีองค์ประกอบ
สาคัญ ดังนี้
1. ผู้ประกอบพิธกี รรมและผู้ร่วมพิธกี รรม มีนายมนต์
เป็ นเจ้ าคณะ 1 คน และมีลูกคู่อีก 4 คน ที่เป็ นผู้บรรเลง
ทับร่ วมกับเป็ นลู กคู่ ร้องรับบทบู ชาในพิ ธี มีนางทรงและ
พี่เลี้ยงนางทรงที่จะเป็ นผู้คอยช่วยเหลือนางทรงระหว่างการ
เข้ าทรง
2. เครื่องดนตรีและบทร้ องบู ชา มีทับทั้ งหมด 5 ลู ก
และมี ช่ ื อ เรี ย ก คื อ (1) น้ า ตาตก (2) นกเขาขั น (3)
นครสวรรค์ (4) นครเหิน (5) การ้ องฆ้ องชัย ส่วนบทร้ อง
บูชามีท้งั หมด 9 บท ดังนี้ (1) บทไหว้ ครูหรือกาดครู (2)
บทตั้งมัด (3) บทประวัติพิ ธีกรรมลิ มนต์ (4) บทตั้งน้า
(5) บทเชิญผีตายาย (6) บทเชิญผีตายายก่อนซัดนา้ หรือ
อาบน้า (7) บทร้ องเบ็ดเตล็ดที่ใช้ เล่ นระหว่ างประกอบ
พิธีกรรม (8) บทตีไม้ ยัง (9) บทส่งผีตายายและผีราชครู
หรือผีครูลิมนต์
3. เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ หรือเครื่องบูชา ได้ แก่ (1)
สาดหรือเสื่อสาหรับปูรองนั่งและสาหรับม้ วนห่อหมอนมีผ้า
ขาวปู ทับ เรียกว่ า หั วหมอน (2) เครื่องคราดหรือเครื่อง
บู ช าครูห มอ (3) ผ้ าเพดาน ซึ่ งเป็ นผ้ าขาวที่ ค าดไว้ บ น
เพดานใส่หมากพลู 1 คา (4) พานไหว้ ครูท่มี ีเทียนหมาก
พลูและเงิน (5) เชี่ยนชัย ที่ประกอบด้ วยนา้ มันและเทียน

(6) ข้ าวตอกดอกไม้ (7) กริช (8) มีดหมอ (9) ขันน้า
ล้ างปาก (10) เสื้ อผ้ าเครื่ อ งทรงของนางทรง (11)
ขันหมากรับพี่เลี้ยง (12) พัด (13) แหวนทอง สาหรับร่าง
ทรงใหม่หรือผู้ท่เี พิ่งเป็ นนางทรง (14) หฺมรฺ ับ หรือเครื่อง
บู ช า ได้ แ ก่ ขนมลา ขนมโค ข้ าวเหนี ย ว เป็ นต้ น (15)
เครื่องเซ่ นไหว้ ท่ีลู กหลานน ามาแก้ บ น เช่ น หมู เป็ ด ไก่
เหล้ า เบียร์ เป็ นต้ น
องค์ป ระกอบเหล่ านี้ จะอยู่ ในโรงพิ ธี ซึ่ งถือเป็ นพื้ นที่
ศักดิ์สิทธิ์ท่ผี ้ ูเกี่ยวข้ องหรือญาติพ่ีน้องเท่านั้นถึงจะเข้ าร่วม
พิ ธีกรรมได้ ผู้ชมหรือคนภายนอกจะอยู่ นอกโรงพิ ธี และ
ภายในโรงพิ ธีกม็ ีการแบ่ งแยกสัดส่วนที่ชัดเจน ตาแหน่ ง
สิ่ ง ของต่ า งๆ ล้ วนแบ่ ง พื้ นที่ ใ ห้ กั บ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
สิ่งสาธารณะ เช่ น พื้ นโรงพิ ธีท่ียกขึ้นนี้จะมีระดับที่ต่างกัน
โดยทางฝั่งของนายมนต์จะต้ องยกพื้นสูงที่สดุ ไล่ต่างระดับ
ลงมาเล็กน้ อย คือ พื้นที่ฝ่งั นางทรง และพื้นต่างระดับลงมา
จากนางทรง คือ พื้ นที่ลู กหลานเข้ ามาหมอบกราบ (ตั้ น
อินพรหม, ผู้ให้ สัมภาษณ์, 3-5 พฤษภาคม 2558) การ
ตั้งบันไดจะต้ องตั้งฝั่งทิศเหนือเท่านั้น เพราะการเข้ าโรงพิธี
จะใช้ ทศิ เหนือในการเดินเข้ าเสมอ และจะต้ องให้ พ้ ืนที่ของ
นายมนต์อยู่ทศิ ตะวันออก จะมีหัวหมอนหรือเสื่อที่ห่อด้ วย
หมอนแสดงถึงที่น่งั ของนายมนต์คนอื่นๆ ไม่สามารถเข้ ามา
ยุ่งเกี่ยวหรือนั่งที่ตรงนี้ได้ ถือเป็ นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ ตั้งอยู่ใกล้ กบั
หิ้ งเครื่องสังเวยหรือพานส าหรั บครูห มอนายมนต์ ส่ วน
พื้ นที่ด้ านหลั งถัด มาก็เป็ นที่น่ั งของลู ก คู่ ท่ีเหลื อในคณะ
มี จ านวนรวม 3-5 คน แล้ วแต่ ค ณะ ส่ ว นห้ องฝั่ งทิ ศ
ตะวั น ตกของนางทรง มี ไม้ ก้ัน ระหว่ างฝั่ งนายมนต์ แ ละ
นางทรงอยู่ด้วย มีหัวหมอนหรือเสื่อที่พันหมอนไว้ วางหั น
เข้ าหานายมนต์ และมี พ่ี เลี้ ยงนางทรงนั่ งอยู่ ข้ างๆ เพื่ อ
ช่ ว ยเหลื อ นางทรงตลอดการท าพิ ธี ก รรม ซึ่ ง ที่ น่ั ง ของ
นางทรงและพี่เลี้ยงจะไม่สามารถให้ ผ้ ูอ่นื ขึ้นมาเกี่ยวข้ องได้
เช่ นกัน เพราะเป็ นที่ศักดิ์สิทธิ์สาหรับผีตายายและนางทรง
เว้ นแต่พ่ี เลี้ยงนางทรง และทางฝั่งของนางทรงในพื้นที่ต่ า
ลงมาจะเป็ นที่น่ั งส าหรับ ลู กหลาน ส่ วนภายนอกโรงพิ ธี
จะเป็ นพื้ นที่ ส าธารณะ ซึ่ ง เป็ นดั ง แผนผั ง โรงพิ ธี ก รรม
ดังต่อไปนี้ ส่วนของผู้ชมหรือญาติพ่ี น้องคนอื่นๆ ที่รอชม
พิธกี รรมลิมนต์
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N
E
บันไดฝั่งนางทรง

บันไดฝั่งนายมนต์
ห้องทิศตะวันออกสาหรับคณะนายมนต์

พื้ นที่สาหรับลูกหลาน
ห้องทิศตะวันตกสาหรับนางทรงและพีเ่ ลี้ ยง
บริเวณวางหฺมรฺ ับ

ญาติพ่ ีน้องคนอื่นๆ
หัวหมอน

หัวหมอน

บริเวณเชี่ยนชัยพานไหว้ ครู
และอุปกรณ์สาหรับพิธกี รรม
= นายมนต์

หรือผู้ชมพิธี
บริเวณหิ้งยกสูงเพื่อตั้งเครื่องสังเวยและพานไหว้ ครู
หมอนายมนต์ รวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆ

= ลูกคู่

= นางทรง

= พี่เลี้ยงนางทรง

รูปที่ 1 แผนผังโรงพิธี

งาน การประกอบพิ ธีกรรมในแต่ ละวัน และหลังเสร็จสิ้น
รูปแบบหรือกระบวนการของพิธีกรรมลิมนต์
รูปแบบหรือกระบวนการพิธกี รรมลิมนต์มีลาดับขั้นตอน พิธกี รรม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
ที่ซับซ้ อน เริ่มตั้งแต่การรับขันหมากก่อนจัดพิธี การเตรียม
รับขันหมาก

เตรียมงาน

ประกอบพิธกี รรม

หลังเสร็จพิธกี รรม

วันที่หนึ่ง
วันที่สอง
วันที่สาม
รูปที่ 2 แผนผังกระบวนการพิธกี รรมลิมนต์

1. การรับขันหมาก
เจ้ าภาพจะต้ องไปหานายมนต์เพื่อขอดูฤกษ์จัดพิ ธี
และขอค าแนะน าในการจั ด งาน ซึ่ ง เจ้ าภาพจะต้ องมี
ขันหมากพลูไปหานายมนต์เพื่ อให้ นายมนต์รับขันหมาก
ด้ วย การรับขันหมากถือว่ ามีความส าคัญซึ่ งเกี่ยวข้ องกับ
ความเชื่ อ ในการที่ เจ้ า ภาพมาขอให้ มาร่ ว มในพิ ธีก รรม

ลิมนต์ จะต้ องมีการบอกกล่ าวกั นไว้ ล่ วงหน้ าหลายเดือน
และก่ อนจะมี การจั ดพิ ธีกรรมลิ มนต์ เจ้ าภาพจะต้ องน า
ขันหมากพลูน้ ีไปให้ นางทรงและพี่เลี้ยงนางทรงด้ วยเช่นกัน
(จ้ วน ชุมวาส, วิทยากร, 12 พฤษภาคม 2558)
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2. การเตรียมงาน
ในวันก่ อนจะเริ่ มประกอบพิ ธีกรรม ตลอดทั้งวั น
จะมี ก ารแวะเวี ย นของญาติ พ่ี น้ อง โดยน าสิ่ ง ของมาให้
เรื่อยๆ และมาร่ วมแรงกายช่ วยเหลือในการจัดงาน สร้ าง
ความสามั ค คี กั น ในหมู่ เครื อ ญาติ และผู้ ใหญ่ ก็จ ะพา

ลูกหลานทั้งเด็กเล็กๆ จนถึงเด็กโตมาช่วยงานด้ วย ปลูกฝัง
ความเชื่อและถ่ายทอดพิธกี รรมความเชื่อเกี่ยวกับพิธกี รรม
ลิมนต์ส่ลู ูกหลานอีกช่องทางหนึ่ง
3. การประกอบพิธีกรรม

ตารางที่ 1 การประกอบพิธกี รรม
วันประกอบพิธีกรรม
ขั้นตอนพิธีกรรม
วันแรก
- การไหว้ พระภูมิเจ้ าที่
ประกอบพิธีกรรม
- เบิกโรงหรือเปิ ดโรง
- กาดครูเชิญสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
- ขับร้ องบทบูชาเชิญผีตายายมาเข้ าทรง
- ลูกหลานเข้ าหมอบกราบ
- เชิญผีตายายออกจากร่างทรง
วันที่สอง
- ขับบทร้ องเชิญผีตายายจนครบทุกองค์
ของการประกอบพิธี
- ลูกหลานเข้ าหมอบกราบ
- เชิญผีตายายออกจากทรง
วันที่สาม
- ทานา้ มนต์หรือเสกนา้ สาหรับทาพิธี
ของการประกอบพิธีกรรม
ซัดนา้ อาบนา้ ร่างทรง
- ขับร้ องเชิญผีตายายเข้ าทรง
- พิธอี าบนา้ ตายาย
- พิธซี ัดยังหรือฟาดยัง
(ยัง คือ ช่อดอกหมาก)
- พิธรี ับหฺมรฺ ับหรือรับเครื่องเซ่นไหว้
- เชิญผีตายายออกจากทรง
- พิธสี ่งผีหรือส่งครูหมอ

4. หลังเสร็จสิ้ นพิธีกรรม
เมื่ อประกอบพิ ธี ก รรมลิ ม นต์ เ รี ย บร้ อยแล้ ว
ลูกหลานก็จะร่วมกันรับประทานอาหาร และช่วยกันจัดเก็บ
ข้ าวของต่างๆ ตระเตรียมพื้นที่ให้ กลับสู่สภาพเดิม และมี
การแบ่งปั นเครื่องเซ่นไหว้ ต่างๆ ให้ แก่กนั อย่างทั่วถึง และ
หลังจากนี้เมื่อลูกหลานคนใดมีความเดือดเนื้อร้ อนใจก็จะ
บนบานต่อผีตายาย หากสมปรารถนาในสิ่งที่ขอไว้ กอ็ าจจะ
มีการจัดพิธกี รรมลิมนต์อกี ครั้งในปี ต่อไป หรือต้ องการจัด
พิ ธีกรรมเพื่ อบู ช าผี ต ายายแสดงถึ ง ความระลึ ก ถึ ง ต่ อ ผี
ตายายหรือบรรพบุรษุ ในปี ต่อไปเช่นกัน
นอกจากนี้ พิ ธี ก รรมลิ ม นต์ ถื อ เป็ นพิ ธี เปลี่ ย นผ่ า น
สถานภาพที่นายมนต์และคณะ รวมถึงนางทรงเริ่มต้ นจาก
สถานภาพคนธรรมดา สู้ส ถานภาพศั ก ดิ์ สิท ธิ์ โดยผ่ าน

ความสาคัญของพิธี
เชิญสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
ทั้งหลายมาร่วมใน
พิธกี รรม และเป็ นการ
เริ่มเชิญผีตายายมา
เข้ าทรง

ความหมายการประกอบพิธี
การจัดพิธกี รรมในวันแรก
เพื่อเป็ นการไหว้ ครู ระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ และการให้ ลูกหลาน
ได้ ทาความเคารพต่อ
ผีบรรพบุรุษ

เพื่อให้ วิญญาณผีตายาย
ได้ มาเข้ าทรงโดยเฉพาะ

ลูกหลานแสดงถึงความเคารพและ
ระลึกถึงต่อบรรพบุรษุ

เตรียมส่งวิญญาณ
ผีตายาย - ให้ ลูกหลาน
ได้ แก้ บน

แสดงความกตัญญูตอบแทน
ต่อบรรพบุรษุ และทาการ
แก้ บนตอบแทน
ด้ วยเครื่องเซ่นไหว้ ตามคา
บนบาน รวมถึงการทาพิธี
ฟาดยังเพื่อสร้ างขวัญกาลังใจ
ให้ แก่ลูกหลาน

พิธกี รรมลิมนต์ โดยได้ เข้ าไปอยู่โรงพิธี ซึ่งถือเป็ นพื้นที่เป็ น
จุดศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีกรรมตามกระบวนการทาให้
สถานภาพในขณะนั้นเปลี่ยนไป และทาหน้ าที่จนเสร็จสิ้น
พิธกี รรมก็กลับสู่สถานภาพเดิมเป็ นคนธรรมดา เช่น นางทรง
ก่อนเข้ าโรงพิ ธีกเ็ ป็ นคนธรรมดาทั่วไป เพื่ อนๆ หรือญาติ
พี่ น้ องจะพู ด คุ ย กั น ปกติ แต่ เมื่ อ เข้ าไปอยู่ ในพิ ธีก รรม
นางทรงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็ นผีตายายที่ลูกหลานเข้ าไป
กราบไหว้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธกี รรมนางทรงก็กลับสู่สถานภาพ
คนธรรมดาดังเดิม ดังนั้นในพิ ธกี รรมจะมีความชัดเจนถึง
พื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์และพื้นที่สาธารณะ ผู้ท่มี ีความเกี่ยวข้ องหรือ
มีหน้ าที่เท่านั้นที่จะเข้ าไป รวมถึงอุปกรณ์หรือสิ่งต่ างๆ ที่
นามาใช้ ในพิธกี รรมล้ วนกลายเป็ นสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์มคี วามหมาย
ต่ อ การประกอบพิ ธี ซึ่ งพิ ธีก รรมลิ ม นต์ ยั ง คงท าหน้ าที่
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ตอบสนองตามความเชื่อที่มีร่วมกันของคนในชุมชน สร้ าง
ความเป็ นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มเครือญาติตลอดจนจิตสานึก
ที่มรี ่วมกันของคนในชุมชนของคนภาคใต้ เป็ นภูมิปัญญาที่
คนรุ่นก่อนสั่งสมและสร้ างสรรค์ข้ ึนและมีการสืบทอดมาสู่
ปัจจุบนั
อภิปรายผลการศึกษา
คนภาคใต้ มีความเชื่อความเคารพต่อบรรพบุรุษอย่ าง
เหนียวแน่น เห็นได้ จากพิธกี รรมต่างๆ มักมีความเกี่ยวข้ อง
กับระบบเครือญาติด้วย การรวมกลุ่มกันของญาติพ่ี น้อง
สายตระกูลเดียวกัน สภาพภูมิประเทศที่มีความสมบู รณ์
อันเป็ นปั จจัยแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความเชื่อพื้นถิ่น
จึงได้ คิดค้ นหรือสร้ างวัฒ นธรรมที่เกี่ยวโยงกับธรรมชาติ
รวมทั้ ง สภาพภู มิ ป ระเทศที่ เหมาะแก่ ก ารติ ด ต่ อ กั บ
บ้ านเมืองอื่นๆ ทาให้ มีการรวมตัวกันของผู้คนหลากหลาย
เชื้อชาติ หลากหลายศาสนาความเชื่อ และหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ ในพื้ นที่จังหวัดสงขลาที่ถือเป็ นภาคใต้ ตอนล่ าง
ของไทยที่อยู่ทางชายฝั่งทะเลด้ านตะวันออก มีประวัตศิ าสตร์
การตั้งถิ่นฐานของผู้คนมายาวนาน มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม เกิดวัฒนธรรมประเพณีท่สี ะท้ อนถึงความเชื่อ
สั่งสมเป็ นภู มิ ปั ญ ญา ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น โลกทั ศ น์ ข องคน
ภาคใต้ ปรากฏวิธคี ิดและรูปแบบพฤติกรรมที่ยึดถือปฏิบัติ
สืบมาของผู้คน และได้ สรรสร้ างประเพณีพิธกี รรมที่เสริมสร้ าง
ความเชื่อ ความเคารพต่ อบรรพบุรุษในสายตระกูลนั้นๆ
อย่างน่าสนใจ ดังเช่น พิธกี รรมลิมนต์น้ ีท่เี ริ่มจากความเชื่อ
เรื่องผีบรรพบุรุษ เชื่อว่าผีบรรพบุรษุ จะปกป้ องดูแลลูกหลาน
เกิดพิ ธีกรรมเพื่ อตอบแทน และแสดงความเคารพต่ อ ผี
บรรพบุรษุ
พิ ธีกรรมเป็ นสิ่ งประกอบสร้ างจากความเชื่ อข้ างต้ น
ลิมนต์ถือเป็ นพิธกี รรมศักดิ์สทิ ธิ์ท่ลี ูกหลานคนไทยถิ่นใต้ ให้
ความเคารพ เพราะทุกขั้นตอนของการประกอบพิ ธีกรรม
นั้นจะมีการแบ่งพื้นที่ความศักดิ์สทิ ธิ์โดยเฉพาะผู้เกี่ยวข้ อง
เท่านั้นถึงจะเข้ าร่วมพิ ธไี ด้ และมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมาเพื่อแยกแยะสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์กบั สิ่งสาธารณะ โดย
สิ่งศั กดิ์สิทธิ์ต่ างๆ ล้ วนจะต้ องผ่ านกระบวนการประกอบ
พิธกี รรมเพื่อทาให้ เกิดความศักดิ์สทิ ธิ์ ดังที่ เดอร์ไคม์ เห็นว่า
สิ่งที่ถูกนิ ยามเป็ นเรื่องศักดิ์สิทธิ์จะมีกฎเกณฑ์พิ เศษพ่ วง
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มาด้ วย (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2541) ในพิธกี รรมลิมนต์
นี้มีเครื่องบูชาต่างๆ ที่จะต้ องผ่านกระบวนการเสก ผู้ท่ีไม่
เกี่ยวข้ องหรือไม่ใช่ญาติพ่ีน้องไม่สามารถเข้ าไปยุ่งเกี่ยวใน
โรงพิธที ่ถี ือเป็ นพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ เครื่องมือต่างๆ ภายในโรง
พิธถี ือว่า มีความศักดิ์สทิ ธิ์และจัดวางในตาแหน่งตามความ
เชื่ อ ที่สืบ ทอดมา รวมถึ งนางทรงที่จ ะต้ อ งผ่ านพิ ธีก รรม
ลิมนต์เพื่ อเปลี่ยนสถานภาพ ให้ ลูกหลานได้ เข้ ามากราบ
ไหว้ บู ช าน าสิ่ ง ของมาเซ่ น ไหว้ ดั ง ที่ เทอร์ เนอร์ มองว่ า
พิธกี รรมเปลี่ยนผ่านสถานภาพ มีข้ันตอนต่อเนื่องกันสาม
ขั้น คือ การหลุดออกจากสถานภาพเดิม (Separation) การ
อยู่ชายขอบ (Margin) และการถูกผนวกเข้ าในสถานภาพ
ใหม่ (Aggregation) (อภิญญา เฟื่ องฟู สกุล, 2541) นาง
ทรงถูกเปลี่ยนสถานภาพเมื่ออยู่ในพิธกี รรมลิมนต์และกลับ
สู่สถานภาพเดิมเมื่อเสร็จสิ้นพิ ธีกรรม การเป็ นนายมนต์
และนางทรงในพิธกี รรมลิมนต์มีการทาพิธเี ปลี่ยนผ่านเพื่อ
แสดงให้ เห็นถึงสถานภาพที่เปลี่ยนไป เช่ น การเข้ าทรงที่
นางทรงจะเปลี่ยนผ่านสถานภาพจากคนธรรมดาไปสู่สถานภาพ
การเป็ นนางทรงผู้ ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ในระหว่ างการประกอบพิ ธี
ที่เริ่มแรกจากเป็ นคนปกติ สู่ข้ันที่สองเมื่ออยู่ระหว่ างการ
ประกอบพิธกี รรมถือเป็ นชายขอบ จนเข้ าสู่ข้นั ที่สาม ผีตายาย
เข้ าประทับทรง รวมถึงการจะมาเป็ นนางทรงโดยสมบูรณ์ได้
ต้ องผ่ านสามขั้นตอนเริ่มจากขั้นแรก สถานภาพคนปกติ
มาเป็ นนางทรงใหม่ ขั้นที่สอง การอยู่ชายขอบในช่วง 1-2
ปี จนถึงขั้นที่สามเข้ าสู่การเป็ นนางทรงเต็มตัว โดยต้ องทา
พิธกี รรมลิมนต์ติดต่อกัน 3 ปี และในปี ที่ 3 จะมีการทาพิธี
คล้ องช้ าง หรือการทาให้ ผีตายายจาร่างทรงและใช้ ร่างทรง
คนนี้ตลอดไป พิธกี ารต่างๆ เหล่ านี้ท่ีจัดขึ้นก็เพื่อเป็ นการ
เปลี่ ย นผ่ านสถานภาพเดิ ม ไปสู่ ส ถานภาพใหม่ ข องคน
ธรรมดามาสู่การเป็ นนางทรงโดยสมบูรณ์
พิ ธี ก รรมลิ ม นต์ ถื อ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาหนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ
สื บ ทอดความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ ม ายาวนาน นั บ เป็ น
พิ ธีก รรมพื้ นบ้ านที่จั ด ขึ้น เพื่ อ รั ก ษาอาการป่ วยไข้ จากผี
ตายาย เพื่อใช้ แก้ บนและเพื่อทาพิธเี คารพผีตายายผู้ล่วงลับ
แสดงให้ เห็นถึงหน้ าที่ต่างๆ ที่ปรากฏในสังคม อันได้ แก่
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ สร้ างขวัญกาลังใจให้ แก่ลูกหลาน
และทาให้ เกิดความสามัคคีในกลุ่มเครือญาติ เพราะการ
ประกอบพิ ธีแต่ละครั้งจะต้ องมี การช่ วยเหลือกันของญาติ
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พี่ น้ อ ง รวมถึงการเคารพต่ อผู้ อาวุ โสหรือ ต่ อบรรพบุ รุษ
นับเป็ นการสั่งสอนและปลูกฝังความเชื่อนี้ได้ อย่ างแยบยล
ส่ ง ผลให้ ง่ า ยต่ อ การควบคุ ม สร้ างความสงบสุ ข ให้ แก่
เครือญาติ นอกจากนี้ ยังเป็ นการใช้ พิธกี รรมหรือความเชื่อ
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท่ี ลู ก หลานศรั ท ธามาเป็ นส่ ว นช่ ว ยให้
โครงสร้ างของชุมชนนั้นๆ คงอยู่ต่อไปโดยผ่านการสั่งสอน
ในรูปแบบพิธกี รรมลิมนต์ และเป็ นการธารงเอกลักษณ์ของ
วิถชี ีวิตคนถิ่นใต้ อกี ประการหนึ่ง
เอกสารอ้างอิง
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