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พิธีกรรม “เฮียกขวัญ” หรือเรียกขวัญตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า ในร่างกายของ  

คนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ก่อตัวกันขึ้นมาเป็นรูปร่างที่ประกอบด้วยอาการ 32 เป็น

อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและเชื่อว่าจะมี “ขวัญ” หรือจิตเข้ามาเป็นส่วนคอยควบคุมการดํารงอยู่ของร่างกาย 

เช่น ขวัญแข้ง, ขวัญขา, ขวัญตา, ขวัญหู, ขวัญใจ, ขวัญคอ ซ่ึงขวัญของส่วนต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน

ทั้งร่างกายและจิต หรือขวัญซ่ึงหากส่วนใดส่วนหน่ึงได้รับการกระทบกระเทือนก็จะส่งผลให้อีกส่วนได้รับ

ผลกระทบไปพร้อม ๆ กัน อาทิเช่น เม่ือร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนบาดเจ็บขึ้นมาก็ย่อมส่งผลให้

จิตใจได้รับผลดังกล่าวตามกัน ดังน้ัน เม่ือร่างกายและจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนก็ย่อมจะมีแนวทาง

ในการแก้ไขหรือการเสริมสร้างให้ทั้งสองส่วนกลับคืนสู่สภาพปกติ ซ่ึงการรักษาทางกายน้ันจะมุ่งเน้นการ

รักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรและกระบวนการรักษาอ่ืนที่เน้นวิธีการรักษาแต่เพียงภายนอก แต่ทางด้านจิตใจ

นอกจากการให้กําลังใจแล้วกระบวนการ “เรียกขวัญ / สู่ขวัญ ” ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่หมอเมืองได้มีการ

นํามาใช้ในการรักษาเพ่ือการเสริมสร้างสภาพจิตใจให้คืนสู่สภาพปกติ ดังน้ัน ประวัติความเป็นมาของการ

เรียกขวัญและการสู่ขวัญตามความคิดเห็นของหมอเมืองเชื่อว่า การเรียกขวัญและการสู่ขวัญมีประวัติความ

เป็นมาสืบเน่ืองมาจากสาเหตุการเจ็บป่วยของคนเราโดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องกับจิตใจซ่ึงจําเป็นต้อง



หาแนวทางในการรักษา ซ่ึงกระบวนการเรียกขวัญ / สู่ขวัญ ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่ได้มีการถือปฏิบัติสืบ

ต่อ ๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่น  

 ตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า ขวัญจะมาอยู่กับเน้ือกับตัวของเรา ซ่ึงหากทุกวันน้ีถ้าคนเราไม่มี

ขวัญก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังน้ัน เม่ือมีอาการเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องกับขวัญจึงต้องทําการเรียกขวัญและสู่

ขวัญ เพ่ือที่จะช่วยให้อาการเหล่าน้ันหายเป็นปกติ ถือได้ว่าการเรียกขวัญ / สู่ขวัญก็คล้ายกับเป็นการชะโลม

จิตใจหรือปลอบใจเพ่ือให้จิตใจดีขึ้น ดังได้กล่าวไว้ว่าคนเรามี 32 ขวัญ เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อ

ของหมอเมืองเชื่อว่า อาการเหล่าน้ันมักจะเกิดจากขวัญใดขวัญหน่ึงได้หายไปไม่อยู่กับเน้ือกับตัว ก่อให้เกิด

ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เช่น เกิดจากการตกใจ เกิดจากการประสบอุบัติเหตุจนทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย 

ซ่ึงอาการเจ็บป่วยเหล่าน้ีถือเป็นอาการเจ็บป่วยที่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนจึงทําการเรียกขวัญ / สู่ขวัญได้โดยไม่

ต้องทําพิธีการที่เรียกว่า “บนขวัญ” ซ่ึงพิธีการบนขวัญจะกระทําเม่ือไม่ทราบสาเหตุหรือเม่ือเราไม่ทราบว่า

อาการเหล่าน้ันเกิดจากขวัญหายไปหรือไม่จึงได้มีการบนขวัญ โดยกล่าวคําโวหารหรือคําอ้อนวอนให้อาการ

เจ็บป่วยหายภายใน 3 วัน 7 วัน ซ่ึงขั้นตอนการบนขวัญจะบนกับตัวผู้ป่วยเอง  

 ดังน้ันแสดงว่าพิธีการเรียกขวัญ / สู่ขวัญน้ีเกิดขึ้นมาเน่ืองจากคนเรามีขวัญเม่ือขวัญหายไปทําให้เกิด

อาการเจ็บป่วย จึงต้องมีการเรียกขวัญ / สู่ขวัญ ยกตัวอย่างเช่น เม่ือตัวเราเองไปพบเจอกับส่ิงที่ทําให้ตกใจก็

มักจะอุทานว่า “ขวัญมา ขวัญมา” ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของการเรียกขวัญ / สู่ขวัญก็เพ่ือให้เกิดความสุขสบาย

ทั้งกายและใจ รวมทั้งเพ่ือให้อาการเจ็บป่วยเป็นที่อยู่หายเป็นปกติ  

 ประเภทของการเรียกขวัญ  

 พิธีกรรมเรียกขวัญสามารถแบ่งออกตามลักษณะของการประกอบพิธีได้ 5 ลักษณะ ดังน้ี  

(1)  การเรียกขวัญคนป่วย เป็นพิธีกรรมที่ทําเพ่ือเป็นการรักษาสภาพทางด้านจิตใจของผู้ป่วยโดยที่  

ไม่ต้องทําการตรวจสอบหาสาเหตุของการเจ็บป่วยแต่อย่างไร  

(2)  การเรียกขวัญหยิบข้าว เป็นพิธีกรรมที่ทําเพ่ือตรวจสอบขวัญผู้ป่วยมาอยู่กับเน้ือกับตัวหรือไม่  

(3) การเรียกขวัญตั้งไข่ เป็นพิธีกรรมที่ทําเพ่ือการเส่ียงทายหาสาเหตุของการเจ็บป่วยที่เก่ียวกับขวัญ  

(4) การเรียกขวัญปักเทียน เป็นพิธีกรรมที่ทําเพ่ือการเส่ียงทายและตรวจสอบอาการเจ็บป่วยเพ่ือให้  

ทราบถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยว่าเกิดจากสาเหตุอะไร  



(5)  การเรียกขวัญเข้าร่างหรือการเรียกขวัญลงร่าง เป็นพิธีกรรมที่มักจะใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก  

เป็นพิธีกรรมที่ทําเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหาสาเหตุของการเจ็บป่วยอย่างละเอียด  

 1.1  การเรียกขวัญคนป่วย  

 (1)  ประวัติความเป็นมาของการเรียกขวัญคนป่วย  

 การเรียกขวัญคนป่วยน้ันมีสาเหตุมาจากการเจ็บป่วยในลักษณะต่าง ๆ จนทําให้ขวัญไม่อยู่กับเน้ือ

กันตัวมีอาการเบื่ออาหาร เศร้าซึม นอนไม่หลับสามวันดีส่ีวันไข้ หรือผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุตกต้นไม้ ตก

รถ รถชนจนทําให้ได้รับบาดเจ็บ ซ่ึงภาวการณ์เจ็บป่วยเหล่าน้ีได้ทําให้ขวัญใดขวัญหน่ึงในร่างกายของผู้ป่วย

หนีออกจากร่าง จึงต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีการเรียกขวัญ ซ่ึงการประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญคนป่วยไม่

จําเป็นต้องทําการเส่ียงทายหาสาเหตุแต่อย่างไร เพราะการเรียกขวัญคนป่วยส่วนใหญ่จะทราบสาเหตุของ

ผู้ป่วยอยู่แล้ว เป็นต้น  

 (2)  ขั้นตอนและวิธีการเรียกขวัญคนป่วย  

 เม่ือสมาชิกภายในครอบครัวประสบอุบัติเหตุหรือมีอาการเจ็บป่วยญาติก็เชิญหมอผู้ทําหน้าที่

ประกอบพิธีกรรมการเรียกขวัญมาประกอบพิธี โดยหมอผู้ประกอบพิธีกรรมจะแจ้งให้ญาติได้เตรียมบายสี

หรือชฎาขวัญ 3 ยอด มี 6 กาบ ในชฎาขวัญ 3 ยอด ประกอบด้วย ดอกไม้ ของหอม และอุปกรณ์ในการแก้บน 

ซ่ึงประกอบด้วย ไก่ต้ม 1 ตัว ไข่ 1 ฟอง เหล้า 1 แก้ว นํ้า 1 แก้ว กล้วย 1 ลูก ข้าวสุก 1 ปั้น ข้าวต้ม ขนม เม่ียง 

บุหรี่ ของส้ม ของหวาน หมาก เทียน 3 เล่ม ใส่ตรงยอดทั้ง 3 ยอด ด้ายสายสิญจน์ 5, 7, 9 เล่ม เส้ือผ้าของ

ผู้ป่วย นํ้าส้มป่วย 1 แก้ว สําหรับการส่งเคราะห์ ปัดเคราะห์ ปัดภัย และจัดเตรียมขันครูซ่งจะแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ คือ ขัน 8 และขัน 16 ดังน้ี ขัน 16 จะประกอบด้วย สวยหมาก 8 สวยพลู 8 สวยดอกสวยเทียน 8 

หมาก 8 ขด ผ้าขาว ผ้าแดง เทียนคู่บาท เทียนคู่เฟ้ือง เบี้ยพันสาม หมากพันสาม ซ่ึงเครื่องใส่ขันครูต่าง ๆ 

เหล่าน้ี ญาติผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดเตรียมรวามแล้วเรียกว่าขัน 16 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถุ (เงิน) 36 บาท  

 ส่วนขัน 4 ประกอบด้วย สวยหมาก 4 สวย สวยปู 4 สวย หมาก 4 ขด หมากหัว พลูมัด และอ่ืน ๆ 

คล้ายคลึงกับขัน 16 แต่จะลดจํานวนให้เหลือเพียง 4 อย่าง ซ่ึงทั้งหมดรวามเรียกว่าขัน 8 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถุ 

(เงิน) 15 บาท เม่ือเตรียมเครื่องชฎาขวัญและเครื่องขันครูเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอผู้ประกอบพิธีกรรมการ

เรียกขวัญจะทําการประกอบพิธีกรรมดังกล่าวโดยจะเริ่มจากการกล่าวคําโวหารหรือบทสวดในการเรียกขวัญ 

ดังน้ี 



 “อะชะโส อะชะไชโย อะชะในวันน้ีก็เป๋นวันดี เป๋นวันศรีใสเชียงคาน มีทั้งเครื่องอะรังการเส้ือผ้า 

ตกแต่งไว้ถ้านานา มีทั้งชิ้นและปลา มีพวงมาลาดอกไม้ ฝูงเงินคํามีบ่อไร้ เจ้าหากเกิดมาดี ลูกลาภร้อน 

รักขะณะถ้วนเลาเลิง บ่สมเพิงเพาและเจ้า หากเกิดมายากเล่าหนักหนา ทรงคําพระดาเมินมาก สิบเดือนหาก

บัวระมวนเจ้าจึ่งประสูติ บางพ่องเกิดเป็นหูดเป็นเปา เน้ือบ่เลาเรียนเกล้ียงสูงต่ําพํ่าเหมือนกันสูงต่ําขาวดํามี

หลายหลาก อันถูกลักษณะก็หายากมีแควนหย้อย อายุเจ้ายังบ่อพอร้อยบ่พอพันเถิงหกสิงเถิงสังขารหัวหงอก

ตาเบิ้นหมอกจักขุญาณเท่าเทียวสงสารหลายกํานิด เจ้าเกิดมาร่วมศาสนา พระแต่งตั้งว่า อรัมโคญาณก็บ่ผาเส

ริฐ บ่เบิ้นที่เกิดแห่งสัพญตามอุดรโขเลยบ่แขะข้องขิ้ง ก็บ่ยิ่งเหลือกว่าชมพูเรา ฝูงเทวดาเขาเลงดูชู่แห่ง พระยา

อินทร์จึงใช้เทวบุตรลงมาเวียนเอาชื่อแห่งตนบุญใส่หลายเงินไว้ถ้าฝูงใจหยาบช้าสาหดเอาหนังหมามาจดซ่ือ

ไว้คู่หญิงชาย เหตุน้ันเราควรกระทําบุญหลายมามาก บ่ควรดีเรียกยากแท้เล้า เพราะอายุเจ้าบ่พอร้อยพอพัน บ่

พอเบิ้นอ้ันชั้นฟ้า ขวัญเจ้าจะไปน่ังขอยหน้าสู่เมืองผี จุ่งหื้อคืนมาดีดังเก่า หื้อเจ้าได้เว้นทานแล้วทานเล่าบุญ 

นักกว่าบุญเก่าหลาย หื้อเจ้าเว้นเสียยังอบายทั้งส่ี หื้อเจ้ามาอยู่เรือนมงคล หื้อเจ้าสืบแทนตระกูลเผ่าพันธุ์วงศ์

พ่อแม่ ขวัญเจ้าอย่าไปล่าเล่นยังดง ขวัญเจ้าอย่าไปหลงเสียยังแม่นํ้าแถมปลา ขวัญเจ้าอย่างไปอยู่ยังทุ่งยังนา

กลางป่า อย่าไปอยู่จิ่นนาคาแถมหมู่ ครุฑหากหลายเหลือ ขวัญเจ้าอย่าไปพ่ังเมือเมืองไว้ ตูอย่าคองหัน จุ่งคืน

มาพันโดยรีบ มังคะละทีบดตี ขวัญเจ้าอย่างไปสวดล่าเมืองผีต่างด้าว ขวัญเจ้าอย่าไปเมืองท่านท้าวไอยศวร 

ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่สุขสรวนมวนเล่น ที่เถ่ือนถํ้าย่านนํ้าวังคูหา ขวัญจักขุตาทั้งคู่ ขวัญดังจมูกจุ่งมาอยู่กับดัง 

(จมูก) ดมดอกไม้ ขวัญหูเจ้าจุ่งมาอยู่หูไว้ฟังธรรม หื้อมาทั้งขวัญแขนลําบ่องแก้ว หื้อมาทั้งขวัญแอวแค้วและ

อกกลม หื้อมาทั้งขวัญถานานมทั้งคู่ ขวัญท้องอย่าอดด้วยคํากิน ขวัญแค่งหื้อได้อดเตียวดินหม่ันย้าย ขวัญตีน

เจ้าอย่าแอ่วฝ้ายลีลา สามสิบสองขวัญเจ้าจุ่งมาดั้งเก่าเตอะเนอ ขวัญเฮยขวัญหัวเข่าอย่าคอนหื้อมาทั้งขวัญตน

นอนสาด หือมาทั้งขวัญปากที่เจ้าเคยฟูจาหวาน หื้อมาทั้งขวัญน้ิวนางน้ิวก้อยแม่มือ หื้อมาทั้งขวัญสายดือ

ขวัญคิ้วขวัญสิบน้ิวอยู่ตีน ขวัญเจ้าอย่าไปบินแอ่วผ้าลีลา สามสิบสองขวัญเจ้าอย่าไปแกมเถ่ือนช้างกินขวี 

ขวัญเจ้าอย่าไปแกมนางณีออกค่าง ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่บ่างโอราที่กวงไม้ใหญ่ ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่แม่ไก่สอง

หงอน ขวัญเจ้าอย่าไปละอองต่ําต้อย ขวัญเจ้าอย่าไปเล่นหมากรุกหน้อยและหมากสกา จิ่งนางเทวดาเขาแก้ว

ขวัญเจ้าอย่าไปเสวยแล้วจิ่มนายพาน ขวัญเจ้าอย่าไปหลงเสียดงคําที่สลอกห้วย ที่รุ้งคาวกินกล้วย ที่ป่าไม้บ่มี

คน ขวัญเจ้าไปเววนเสียยังกางป่าไม้แกมผี ขวัญเจ้าอย่าไปไปอยู่จีมเศรษฐีและช่างหม้อ ขวัญเจ้าอย่าไปแกม

ไม้อ้อและไม้เลา ขวัญเจ้าอย่าไปเมืองจอมเขาไกลาส ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่อากาศกลางหาว ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่

กลางเดือนดาวยังฟ้า ขวัญเจ้าจุ่งหื้ออว่ายหน้าคืนมา เนอขวัญเนอ ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่ศาลาหลสูงเก้าห้อง 

ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่ฟ้าร้องแผ่นดินสุด ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่สมุทรหลวงและคงคาใหญ่กว้าง ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่

ในท้องช้างเอราวันเนอเจ้า ขวัญทวารจุ่งมาอยู่ทวารทั้งเก้า ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่เมืองย่าเฒ่าดอกซอนมาร ขวัญ



เจ้าอย่าไปอยู่จีมรื้นและยุงยังผา ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ท่านํ้าและทางหลง ขวัญเจ้าอย่าไปชมดวงดอกไม้ที่ด่านฮ้อ

เทือกแก้ว ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่กับแมลงและนกแอ่นเหวัน ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่จีมนกเขาคูและนกเขาทอง ขวัญ

เจ้าอย่าไปอยู่หมอกเกียวจอยวอย ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่จิ่มแม่นกจํารอยและเขาตู่กาแก ขวัญอย่าไปอยู่จิ่มนกแล

ข้างปากเปนคําคน ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่จีมแม่นกเอ้ียงด่างและถัวดํา ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่จีมหงษ์คคําและไก่เถ่ือน 

ขวัญเจ้าอย่าไปเปนเพ่ือนมะนาวริพลที่น้ันนาเบ็นที่แฝงไผ่เล่นแห่งพญาธร สามสิบสองขวัญเจ้าจุ่งมามา

เรียบร้อย ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ที่พระยอดสร้อยเมืองไกล ที่แม่ตาไหลตาคําลุ่มนํ้า ขวัญเจ้าอย่าไปอยู่เถ่ือนค้ําคีรี

ในดงรีเทคท้อง โขงเขตห้องเมืองอุดรโข ขวัญเจ้าอย่าไปมัวเมาอยู่โขงชมพูยาวย่านกว้าง ขวัญอย่าไปอยู่ท่า

ท่างขะโนมา ขวัญเจ้าอย่าไปเป๋นเพ่ือนพญาอยู่ในเรื่องนาค ขวัญเจ้าอย่าไปฝากฟ้ากหกสวรรค์ ขวัญเจ้าอย่าไป

สงวนม่วนเล่น ชุอยู่ในเทศท้องโขงเขตห้องเมืองไกล ขวัญเจ้าอย่าไปร้องร่ําไห้อยู่วอย ๆ ขวัญตีนรอยก็หื้อมา

อยู่เน้ือ ขวัญติดเส้ือผ้าก็หื้อมาอยู่ตัว ขวัญหัวก็หือมาอยู่งามแง่ ขวัญแหล่ก็หื้อมาอยู่แหล่งามงาม ขวัญขาก็หื้อ

มาอยู่ขาตั้งคู่ ขวัญหูดังคางขวัญแก้ม จุ่งหื้อรีบเร็วพลันมาเตื่อมแง จุ่งหื้อมาอยู่ดังอยู่แก้มเป๋นอาจิน ขวัญตีน

นายอันท้องเที่ยวผ้าย ขวัญที่ยกย่างย้ายก็หื้ออยู่ที่ไผที่มัน จุ่งอยู่ยืนยงเที่ยงเท่าเตอะเนอ เม่ือเรียกขวัญเสร็จแล้ว 

ก็ให้ผูกมือพร้อมว่า ดังน้ี  

“ศรีสวัสดี สิริโยค อุตตะมะโชคมากเนืองนองเงินคํามีหลายกองบ่อรู้ค่าย ข้าจักผูกมือซ้ายเจ้าไว้บ่หื้อ

ขวัญเจ้าหนี จักผูกหื้อขวัญเจ้าอยู่ดียิ่งกว่าเก่า จักผูกขวัญเจ้าเล่าไว้กับตน จักผูกด้วยฝ้ายมงคลอันวิเศษฝ้ายขาว

เทศอันบริสุทธิ์ ฝ่ายอันคนมนุษย์หาใช้อุปโภค เส้นฝ้ายมนุษย์ษะโลกหากลือแพง แม่หลักผูกเพกผูกแสงก็

หม้ัน บ่ส้ันบ่ยาวมอง พอผะหมาน แม้นจักผูกช้าเพลายสารก็อยู่ ผูกเอางัวควายขี้ลูกก็พน แม่นจักผูกมือหื้อคน

หายพยาธิ ดีกว่าเชือกชะบ้วงบาตรแห่งพญานาค ตนชื่อว่าวิรูปักขะ ฝ้ายเส้นน้ีมีอานุภาพแคว้นวิเศษ อัน

ประกอบด้วยสาถะเพดอันได้แต่เมืองตะกะศีลามา ข้าจักผูกขวัญเจ้าไว้บ่หื้อใหลคล้า ข้าจักผูกแขนนายเบื้อง

ซ้ายไว้บ่หื้อขวัญเจ้าหนี ไปอยู่จีนผีในป่า บ่หื้อขวัญเจ้าล่าเดินดง บ่หื้อขวัญล่าหลงไปแอ่วเหล้น บ่หื้อตื่นเต้น

ตกใจ บ่หื้อไปอยู่กลางดงไพรในป่าเถ่ือน บ่หื้อไปเป๋นเพ่ือนแรด ช้างและเสือหมี บ่หื้อขวัญเจ้าไปอยู่จิ่มผียักษ์

ผีเย็นตัวใหญ่ ข้าจักผูกขวัญเจ้าไว้หื้อเป็นมงคล คือแขนดวงผาเสริฐ แขนข้างามลํ้าเลิศเหมือนดังลอดเงินดี มี

เล็บยาวขว้างเหมือนดังงาช้างเอราวัณ สัพพะภัยยะมีร้อยและพันแสนลํ่าหรือหล่ิงค้อยพํ่าฉิบหายปลายมือเจ้า

เป็นอาวุธห้าเยื่องรักษาตน สัพพอนทราย ก็หรือหายพาดเหมือนดั่งนํ้ากล้ิงตกจากใบบัวน้ันแท้ดีหลี หื้อเจ้าได้

อยู่ดีมีฑีฆาอายุม่ันยืนยาวน้ันยุ่งจักมี อมพุธโธ รกขิตติ ธมโม รกขิตติ สังโฆ รกขิตติ ลมพนังมหาพนัง อม

สวาหะ” หลังจากผูกมือซ้ายเสร็จให้ผูกมือขวาอีก แล้วกล่าวดังน้ี  



“อะชะในวันน้ี ก็เป๋นวันดี ศรีไชยโชค วันน้ีก็เป๋นวันพ้นโทษโศกา ข้าจักผูกมือขวาแห่งเจ้า จักผูกมือ

ไว้เล่าด้วยฝ้ายอันบริสุทธิ์ เพ่ือหื้อเป๋นมงคล หื้อพ้นจากกังวนทุกส่ิง หรือขวัญเจ้าอยู่หม้ันยิ่งกับตนแท้ดีหลี 

หรือหม้ันเหมือนดั่งปะฐพี อันหนาได้สองแสนส่ีหม่ืนโยชน์ หื้อหม้ันเหมือนดังดอยหินหนักได้แสนโกฏิสัง

คะหยา หื้อหม้ันเหมือนกันทะมาทะนะสะอาดหื้อหม้ันเหมือนดังเขาแห่งพระยาอินทร์ตาธิราช หื้อหม้ันเหลือ

ขนาดเหมือนดังหินปันดูกําพะระศีลาแห่งพระยาอินทร์ตาธิราช หื้อหม้ันเหลือขนาดเหมือนดั่งเสาอินทะขิน 

อันฝังไว้หม้ันบ่รู้ คลาใคล หื้อหม้ันเหมือนมหินสีมา อันพระสังฆเจ้าหากปลูกไว้ ข้าจักผูกมือเจ้าน้ีไซ้ หรือ

เจ้าได้อยู่สุขสบาย ปลายมือเจ้ามีห้าก่ิง หรือมีเดชะยิ่งกว่าดาบศรีกัณซัย กับเจ้าเหยียดมืไปทางใดก็หื้อผีกลัว

เหมือนใจจะขาด สัพพพยาธิเจ้าก็หื้อหาย คลายจากต๋นตัวเจ้าไปเสียวันน้ียามน้ีส้ันจุ่งจักมีแท้ดีหลีเตอะ ” 

ในขณะที่หมอจะประกอบพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อของหมอบางรายจะทําการปัดเคราะห์ให้ผู้ป่วย

ก่อนประกอบพิธีในบางอาจารย์จะทําการปัดเคราะห์ก่อนทําการป้อนข้าวขวัญหรือช่วงกลางบทสวด เม่ือ

เสร็จแล้วก็ทําการผูกข้อมือผู้ป่วย และให้พรแก่ผู้ป่วย  

สําหรับขั้นตอนการสู่ขวัญหรือพิธีป้อนข้าวป้อนนํ้าป้อนเหล้าจะกระทําภายหลังการประกอบพิธี

เรียกขวัญเสร็จโดยจะป้อนเป็นคํา ๆ ใส่ในฝ่ามือของผู้ป่วยหลังจากป้อนข้าวป้อนนํ้าเสร็จผู้ป่วยก็จะนําข้าว

น้ันไปใส่ไว้ใน “กวกข้าว” ที่เตรียมไว้ในชฎาขวัญ หลังจากน้ันหมอผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะทําการผูกข้อมือ

แก่ผู้ป่วยถือเป็นอันเสร็จพิธีเรียกขวัญผู้ป่วย  

หลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดก็จะนําชฎาขวัญ เส้ือผ้าของผู้ป่วยขวัญวางไว้ตรงเหนือที่นอนของผู้ป่วย 3 

วัน 7 วัน และนําข้าวที่ป้อนขวัญที่อยู่ในผ่ามือหรืออยู่ใน “กวกข้าว” ให้นําไปฝากกับปู่ดําย่าดํา (เตาไฟหม้อ

น่ึงไหข้าว) โดยให้กล่าวคําโวหารดังน้ี “บัดน้ีข้าพเจ้าจะได้เอาข้าวขวัญที่มาอยู่กับเจ้าของเหล่าน้ีมาฝากกับปู่

ดํา ย่าดํา ให้ได้ปกปักรักษาและขอให้หายจากการเจ็บป่วยส่วนของเศษของเหลือเหล่าน้ีจะขอนําไปกินเสีย ”

หลังจากน้ันจึงสามารถนําเอาเครื่องบูชาต่าง ๆ มารับประทานได้  

(3)  องค์ประกอบ/เง่ือนไข/ปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติ  

-  การจัดเตรียมเครื่องชฎาขวัญจะต้องให้ครบตามจํานวนที่หมอผู้ประกอบพิธีกรรมกําหนดให้  

-  หมอผู้ประกอบพิธีกรรมจะต้องกล่าวคําโวหารให้ครบตามบทและวรรคของการเรียกขวัญ  

1.2  การเรียกขวัญหยิบข้าว  



(1)  ประวัติความเป็นมาของการเรียกหยิบข้าว  

การเรียกขวัญหยิบข้าว เป็นพิธีกรรมที่มักจะทําเพ่ือเป็นการเส่ียงทายหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ซ่ึง

อาการของผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการรักษาด้วยพิธีกรรมเรียกขวัญหยิบข้าวส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บป่วยโดย

ไม่ทราบสาเหตุ เช่น เม่ือรอยขวัญไม่อยู่กับเน้ือกับตัว มีอาการเบื่ออาหาร เศร้าซึม นอนไม่หลับ สามวันดี ส่ี

วันไข้ ซ่ึงอาการเจ็บป่วยเหล่าน้ีตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า ขวัญของผู้ป่วยได้ถูกกักขังโดยผีสาง

นางไม้ หรือได้ไปตกหล่นอยู่ ณ ที่ใดที่หน่ึงและกลับคืนสู่ร่างไม่ได้ จึงทําให้เจ้าของขวัญมีอาการเจ็บป่วย 

ดังน้ันจึงต้องทําการเรียกขวัญหยิบข้าวเพ่ือตรวจสอบว่าขวัญน้ันได้เข้ามาอยู่ในร่างของผู้ป่วยครบหรือไม่ ซ่ึง

หมอผู้ประกอบพิธีจะทําการเส่ียงและตรวจสอบโดยการทํานายจากเมล็ดข้าวเปลือกที่ผู้ป่วยหยิบขึ้นมาแต่ละ

ครั้ง ซ่ึงหากผู้ป่วยหยิบข้าวขึ้นมาแล้วครบคู่ภายใน 1-2 รอบของการกล่าวบทสวดอ้อนวอนของหมอผู้

ประกอบพิธีกรรม ก็ถือว่าขวัญของผู้ป่วยได้กลับมาอยู่กับร่างของผู้ป่วยแล้ว แต่ถ้าหากผู้ป่วยหยิบข้าวขึ้น

มาแล้วไม่ครบคู่ก็ถือว่าขวัญของผู้ป่วยยังมาไม่ครบจะต้องทําพิธีเรียกขวัญให้กลับคืนสู่ร่างต่อจนกว่าขวัญ

น้ันจะมาครบทั้ง 32 ขวัญ 

(2)  ข้ันตอนและวิธีการเรียกขวัญหยิบข้าว  

ขั้นตอนแรกของการเรียกขวัญหยิบข้าวคือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น บายสีหรือชฎาขวัญ 3 

ยอด มี 6 กาบ ในชฎาขวัญ 3 ยอด ประกอบด้วย ดอกไม้ ของหอม และอุปกรณ์ในการแก้บน เช่น ไก่ต้ม 1 ตัว 

ไข่ 1 ฟอง เหล้า 1 แก้ว นํ้า 1 แก้ว กล้วย 1 ลูก ข้าวสุก 1 ปั้น ข้าวต้ม ขนม ข้าวปลาอาหาร เม่ียง บุหรี่ ของส้ม 

ของหวาน หมาก เทียน 3 เล่ม ใส่ตรงยอดทั้ง 3 ยอด ด้ายสายสิญจน์ 5, 7, 9 เล่ม เส้ือผ้าของผู้ป่วย นํ้าส้มป่อย 

1 แก้ว สําหรับการส่งเคราะห์ ปัดเคราะห์ ปัดภัย ข้าวเปลือก 1 ถ้วย  

สําหรับขันครูจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ขัน 8 และขัน 16 ดังน้ี ขัน 16 จะประกอบด้วย สวย

หมาก 8 สวยพลู 8 สวยดอก 8 สวยเทียน 8 หมาก 8 ขด ผ้าขาว ผ้าแดง เทียนคู่บาท เทียนคู่เฟ้ือง เบี้ยพันสาม 

หมากพันสามม ซ่ึงเครื่องใส่ขันครูต่าง ๆ เหล่าน้ี ญาติผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดเตรียมรวมแล้วเรียกว่าขัน 16 ซ่ึง

จะต้องใส่วัตถุ (เงิน) 36 บาท  

ส่วนขัน 8 ประกอบด้วย สวยหมาก 4 สวย สวยพลู 4 สวย หมาก 4 ขด หมากหัว พลูมัด และอ่ืน ๆ 

คล้ายคลึงกับขัน 16 แต่จะลดจํานวนให้เหลือเพียง 4 อย่าง ซ่ึงทั้งหมดรวมเรียกว่าขัน 8 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถุ  

(เงิน) 15 บาท เม่ือเตรียมเครื่องชฎาขวัญและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเส่ียงทายพร้อมเครื่องขันครูเสร็จเรียบร้อย 

หมอผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะทําการประกอบพิธีกรรมตามลําดับขั้นตอน  



โดยหมอผู้ประกอบพิธีกรรมจะเริ่มจากการยกขันครู เพ่ือทําการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ก่อน 

หลังจากน้ันก็จะให้ผู้ป่วยมาน่ังและประเคนชฎาขวัญแก่หมอ เม่ือหมอรับชฎาขวัญแล้วจึงทําการสวดอ้อน

วอนโดยการคําโวหารดังน้ี 

“สาธุ สาธุปิ๊ดสะนู ครูบาอาจารย์เจ้าตั้งมวลบัดน้ีหมายมี (ระบุชื่อผู้ป่วย) ก็มาอาบองค์ทะรงค์พยาธิ 

ไข้หื้อฮู้หื้อหาย จุงตกแต่งแป๋งยังขอบขันมีตั้งบุผาลางข้าวตอกดอกไม้ลําเตียน เตียนน้อยส่ีกู่ เล่มบาทเพ้ียงกู่ 

หมากปู่ส่ีสวยส่ีขดส่ีก้อมส่ีร้อยส่ีไหมผ้าขาวผ้าแดง วัตถุเครื่องหน่ึง ข้าวสารถ้วยหน่ึงข้าวเปลือกถ้อยหน่ึง 

เหล้าห้าฮ้อยมาแป๋งขอบแป๋งขัน ข้าขออันเจินปิ๊ดสะนูครูบาอาจารย์เจ้าตั้งมวลเป็นต้นตนว่า ครูเก้า ครูปลาย 

ครูลุก ครูน่ัง ครูส่ัง ครูสอน ครูไปก่อนหน้าตามหลัง ครูไปปางซ้ายปางขวา ครูกะตํามังกะระกําอันเฮียกเข้า

ฮ้องขวัญแม่นว่า 32 ขวัญ ตั้งมวลไปตก เสียในดงหลวงในป่าไปอยู่ต่านํ้าและวังผาไปอยู่ยังต่งและนาข้าวกล้า 

ก็หื้อมาแม่นไปอยู่วันตกและวันออกคอกใต้หนเหนือ ข้าขออันเจินปิ๊ดสะนูครูบาอาจารย์เจ้าไปเฮียกฮ้องหื้อ

มาพร่ําพร้อมบะระมวลหือได้มาพร้อมเส้ียงกู่ขวัญแต้ดีหลีเตอะ ” 

“อมสิทธิกาล กาลานะสิมะหานะกะระกุรุติสะมาโมกขาสิทธิมะมะวิอุระถะกายะศิริรัตตัง อะตุ

ระสัมภาเนถะปัญญานะโมพุทธายะ ทะสะปะสิทธิ อะจะโสอะจะในวันน้ีก็เป็นวันดีสลีวันโจ๊ก เป็นวันอุตะ

มะโจ๊กหมดสดใสเป็นวันไตรโปรดยิ่ง ลือเรื่องใส่งามบอเศร้าปี่น้องตังหลายบอจารีตผิดขีดข้องยังหอแป๋ง

จ่างแสงดูอาจดูวิราชเป่งนักหนาขอเจินขวัญเจ้ามาสมสู่หื้ออยู่กับตนอย่าไปเมาวนตกยากเครื่องย่อง

หลากหลายพันจวนจับมันจะจอนอย่าแลอ่อนมีอาวรอันกวนกิราชเพ่ือหื้อมาอยู่กระวานรีบเต้นมาเป็นมงคล

อันใหญ่สนุกใจ๋สารมารถภะสะกาล จุงจดถ่ีบอฮู้ตี่บดบังเครื่องครัววางหลากชํามีพร่ําพร้อมมากนักหนา ขวัญ

ใดบอมาข้าก็จักเฮีอกหื้อมาพร้อมเส้ียงแม้นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปตกอยู่ป่าไม้ดงต้นใหญ่กว้างเป็นเปื่อนแรด

ร้างเสือหมี แก๋มนางนีอยู่ยังต้นไม้ก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปเซาะไซ้ตวยปู่เผิงเอาเกสรตี่ดอกคุณอ่อน

ก็หื้อแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปป่ายกับเปรตหน้ายัก สู่เมืองนาค ก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญเจ้า ไปร่องเรือแปอยู่

ยังสมุทร กงคาใหญ่กว้างต่านํ้าก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปอยู่ในอะกันนิกาฟากฟ้าแหล่งหล้าเมือง

สวรรค์ก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปอยู่ปื้นเสาสะตะบัน 7 ยอดตี่แก้วจอดเหลืองงามเหยี่ยวว่าจ่อยราง 

ข้าวสารโลบัวดีดอกป้านคิวบานซ้อนสร้อย มีตังดอกจังกอนอุบลบานเบ่งสร้อยขวัญจืนจอยอย่าหลงไหลอย่า

ไปเน้อขวัญเจ้าบอประเสริฐเหมือนจุมปูโลสาสารคนเฮาน้ีหนาดูกันตานรุ่งวันขั้นน่ังนอนยืนใคร่ค่าบน้ันเป็น

อุตะมะจาติเจียงคานเป็นกาลอันวิเศษเหตุน้ันเจ้าอย่างละคาบไว้เศร้าหน้ีบ่อดีละเจ้าเหตุว่าได้กับเก้าสาสารเจ้า

อย่างป๋งวางลิลาเจียนจากเจ้าเกิดมาเป็นคนน้ียากนักหนาหย่อนกําผาถะนาบอได้มาจอมแก้วตั้งสามหม่ืน 32 

ขวัญแห่งเจ้าหื้อมาอยู่ก๋ินอยู่ตานเตอะเจ้าอย่าว่าจักร้องหลํ่าหน่ายตนตัวหนีจากตนเจ้าไปไกลข้าขอ 32 ขวัญ 



แห่งเจ้าอย่าไปสนุกเมืองสวรรค์ม้วนเล่นกับหมู่แม่ยักษ์ผีเย็นตามอย ตั้งขวัญเจ้าอย่าไปหลงไพรวังอยู่ยังวันวัง

ยานนํ้าเป็นเปื่อนกุ้งและปูปลาขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังนาและบวกนํ้าขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังเถ่ือนถํ้าเป็นเปื่อนงู

และฮ้ังคาว ขวัญเจ้าอย่าไปเย็นหนาวอยู่ขอบฟ้าจักร์วาลอันเป็นตี่เจียกจานไปด้วยเปรตจุงหื้อมาอยู่ฮ้องต๊อ

งแต็ดเมืองคนควัญเจ้าอย่าไปเมาวนอยู่ต่างคล้ายหื้อปากันยกย้ายหย่างเข้ามาหาตัวตนสะปะอนตรายหื้อหาย

จากเจ้าหื้ออายุเจ้ายืนยาวปอร้อยซาวขอบข้าวจุงหื้อมีสุกเตียงเต้าทีคาก่อนเตอะ ” 

“ตองตะติงสากาโยอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าอะกะใสยังจงจักเข้ามาติถะหิจุงมาตั้งอยู่ในกาเยในตนตัว

แห่งเจ้าปะริพระสัยยะอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าจงจัดม่ันยังพริกขาปิ๊ดตังยังข้าวนํ้าโภชนาอาหารอันปิดตามารดา

ป่อแม่แห่งเจ้าหากแป๋งสะบอกข้าวมาหาแป๋งสดามาสู่หื้อ 32 ขวัญแห่งเจ้ามาก๋ินตุกอย่าง อย่าลอหือมาก๋ินตุ

คออย่าเว้นแด่เต๊อะขวัญเหย สมสนิทถ้อยจวนผู้ข้าตังหลายก็หาตกแต่งไว้บอระม้วนมีตังดอกตวงบุผามีตั้งผา

กาสาสะโบกฝืนปักกว้างแหบใยคานแต่งไว้แล้วหลายประการมีตกอันมาสร้างมีตั้งดอกสะลัดสะแห้ง แก้ว

ดวงใสมีตั้งสุรานีสะเตี้ยงซ้อนเก๋ียงกาบจ้อนมะณีวันมีตั้งจําปาจําปีมะลิราจานต่อนกาปองเก๋ียงพาสะบันงา

ดอกสอนหอมอ่อนอ้อยกะนาดมีตั้งดอกเกดสนาจันมันตั้งถ่อยสะปะถะมาตั้งไว้เป็นถ่อยวอนมะโนจารสตัด

หมากไว้เป็นขดมีตั้งกู่คําและหมากแลบสีเสียดสุกหอมพร่ําพร้อมหากมีเครื่องงามมีตั้งข้าวต้มและข้าวนม  

ก๋ินเครื่องสะปะถะกําก๋ินมีตั้งตุกอันมีตั้งปลายําและปลาส้าข้าจักบาเอาขวัญเจ้ามามาก่อนเต๊อะ ” 

“ตองตะติงสากาโยอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าจุงจัดมาอยู่เฮียนหลังหลวงเก้าห้องตี่ข้าฮ้องขอถูกต้อง

หัวใจ 32 ขวัญแห่งเจ้าจักมาเสวยพละนานาตี่ปิตามารดาแห่งเจ้าหื้อเจ้าได้พาบแป้ยังข้าสึกศัตรูอย่าได้มาใกล้

ตั้งพยาธิไข้โลกามาเต๊อะ ขวัญเหย อันว่าขวัญแห่งเจ้าไปอยู่หนแห่งห้องตี่ฟ้าเส้ียงแผ่นพระพุทธาอันหน้าสะคิ

ยาว่าได้แสนสินโกศก็จักตั้งกาโยดแก้ววิบูรณ์ข้าขอขวัญแห่งเจ้าปิกป๊อกกันมาก่อนเต๊อะขวัญเหย อันว่า 32 

ขวัญแห่งเจ้าอย่าไปอยู่อ่ิมเตวบุตรอันรักษาไม้นะโคธาเถ่ือนถ่อง ผู้ข้า เฮียกฮ้องแล้วจุงมามา 32 ขวัญแห่งเจ้า

อย่าไปอยู่จิ่มเตวดาสองจั้นฟ้าตั้งกลมขวัญเจ้าอย่าไปตกจิ่มอยู่ยังจั้นมหาพรหมตั้งเก้า 32 ขวัญแห่งเจ้าผู้ข้า

เฮียกฮ้องจุงมามา กันขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังสวรรค์จิ่มกุ่มพันธ์ครุฑนาคตําใต้ขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยังเมืองไอ

สวนอะสะริบต้าวใดก็จุงรีบได้เร็วมาขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังเกาะลังกาตีนํ้าแม่มหาสมุทรกงคายาวยานยานกว้าง

ก็จุงมามาสงเสพสร้างจื่นจม บานขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยังอะมะละโกยาน ตี่พระสัพปัญญเจ้าบอจ้างบอเป็นตี่ 

พระเจ้าสร้างสาสนาขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังติ๊บวิเตหาตีอะระหัตตะบอมีพญาเฉลียวฉลาดตี่แห่งดอนทราย 

หนติ๊บน้ันบ่อเต่าจุมปูเหลาขวัญเจ้าจะไปอยู่ปะเตดต้องหนแห่งห้องเมืองอุคุระคุดีพระสัพปัญญเจ้าบอไปเกิด

บอประเสริฐเต่าหอเฮือนเฮาและขวัญเจ้าอย่างไปอยู่หนีเข้าสะตะพันเจ็ดเล่มขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังเก้าหมากจม



ปู แดงเค็มตี่น้ันบอใจ่เป็นเมืองคนขวัญเจ้าอย่าไปเตวหนอย่าไปจมมะนาดริป้นหน่วยน้อยขวัญเจ้าอย่าไปอยู่

ป่าตองก๋ินตองกล้วยตี่ป่าไม้หินมะพานขวัญอย่าไปหล่กเจียกจานสนุกยินดีกับหมู่ก๋ินนอนไผ่กว้างปอว่า 32 

ขวัญแห่งเจ้าจุงปิ๊กปอกคืนมาตั้ง 32 ขวัญแห้งเจ้าข้าจุงเฮียกฮ้องจุงมามาขวัญเฮย ” 

เม่ือหมอผู้ประกอบพิธีกรรมกล่าวจบ 1 บทแรกแล้ว ก็จะให้ผู้ป่วยหยิบข้าวเปลือกจากถ้วยขึ้นมา

หน่ึงหยิบมือและหมอก็จะจับคู่เมล็ดข้าว หากครบคู่ก็จะนําเมล็ดข้าวเหล่าน้ันใส่ไว้ใน “กวกข้าว” ในชฎา

ขวัญแล้วจึงเริ่มสวดบทต่อไปหากสวดจบบทที่ 2 แล้วหากผู้ป่วยหยิบข้าวขึ้นมาแล้วครบคู่อีกก็เส่ียงทายว่า

ขวัญของผู้ป่วยได้มาอยู่กับเน้ือกับตัวของผู้ป่วยแล้ว แต่ถ้าหากสวดจบทุกบทขวัญยังไม่มาหมอผู้ประกอบพิธี

ก็จะให้ผู้ป่วยน่ังเปล่ียนทิศ หากเปล่ียนครบทุกทิศแล้วขวัญยังไม่มาอีกก็จะเปล่ียนวันใหม่และถ้ายังไม่มาอีก

หมอก็จะแนะนําให้เปล่ียนหมอที่จะมาประกอบพิธีกรรมคนใหม่จนกว่าขวัญผู้ป่วยจะกลับคืนร่างของผู้ป่วย

จนครบ 32 ขวัญ 

ภายหลังจากทําการเรียกขวัญผู้ป่วยเสร็จและขวัญมาครบทั้ง 32 ขวัญแล้ว หมอผู้ประกอบพิธีกรรมก็

จะทําการสู่ขวัญหรือเล้ียงขวัญด้วยการป้อนข้าวป้อนนํ้าโภชนาอาหาร และผูกข้อมือแก่ผู้ป่วย  

(3)  องค์ประกอบ/เง่ือนไข/ปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติ  คือ จะต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาขวัญและเครื่องบูชา

ครูให้ครบถ้วน ตามกําหนดไว้  

1.3  การเรียกขวัญปักเทียน  

(1)  ประวัติความเป็นมาของการเรียกขวัญปักเทียน  

ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมาหรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ของ

พิธีกรรม”เฮียกขวัญปักเตียน” (เรียกขวัญปักเทียน) ที่ชัดเจน แต่ตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า ในร่างกาย

ของคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ก่อตัวกันขึ้นมาเป็นรูปร่างที่ประกอบด้วยอาการ 32 เป็น

อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย และเชื่อว่าจะมี “ขวัญ” หรือจิต เข้ามาเป็นส่วนคอยควบคุมการดํารงอยู่ของร่างกาย 

เช่น ขวัญแข้ง, ขวัญขา, ขวัญตา, ขวัญหู, ขวัญหัว, ขวัญมือ ซ่ือขวัญของส่วนต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์

กันทั้งร่างกายและจิตหรือขวัญ ซ่ึงหากส่วนใดส่วนหน่ึงได้รับการกระทบกระเทือนก็จะส่งผลให้อีกส่วน

ได้รับผลกระทบไปพร้อม ๆ กัน อาทิเช่น เม่ือร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนบาดเจ็บขึ้นมาก็ย่อมส่งผล

ให้จิตใจได้รับผลดังกล่าวตามกัน ดังน้ัน เม่ือร่างกายและจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนก็จะมีแนวทางใน

การแก้ไขหรือการเสริมสร้างให้ทั้งสองส่วนกลับคืนสู่สภาพปกติ แต่อาการเจ็บป่วยบางอาการที่ไม่สามารถ



จะระบุสาเหตุของอาการเจ็บเหล่าน้ันได้ จึงต้องมีการเส่ียงทายเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุและหาแนวทางใน

การแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซ่ึงการประกอบพิธีกรรมเส่ียงทายเพ่ือ

ตรวจสอบหาสาเหตุจะกระทําได้หลายวิธีแต่พิธีกรรมเส่ียงทายที่สามรถตรวจสอบได้ละเอียดและมีความ

ชัดเจนตามความเชื่อของหมอเมือง เช่น พิธีกรรมเรียกขวัญปักเทียน พิธีกรรมเรียกขวัญลงร่าง ซ่ึงทั้งสอง

พิธีกรรมถือเป็นพิธีกรรมที่มักจะใช้เพ่ือการเส่ียงทายตรวจสอบหาสาเหตุของอาการเจ็บที่เป็นอยู่  

(2)  ข้ันตอนและวิธีการเรียกขวัญปักเทียน  

ขั้นตอนการเรียกขวัญปักเทียน เป็นวิธีการเรียกขวัญเพ่ือเส่ียงทายและตรวจสอบอาการเจ็บป่วยอย่าง

ละเอียดโดยจะมีลําดับขั้นตอนการเส่ียงทาย ดังน้ี  

ขั้นตอนแรกคือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น บายสีหรือชฎาขวัญ 3 ยอด มี 6 กาบ ในชฎาขวัญ 3 

ยอด ประกอบด้วย ดอกไม้ ของหอม และอุปกรณ์ในการแก้บน เช่น ไก่ต้ม 1 ตัว ไข่ 1 ฟอง เหล้า 1 แก้ว นํ้า 1 

แก้ว กล้วย 1 ลูก ข้าวสุก 1 ปั้น ข้าวต้ม ขนม ข้าวปลาอาหาร เม่ียง บุหรี่ ของส้ม ของหวาน เหล้ายาปลาปิ้ง 

หมาก เทียน 3 เล่ม ใส่ตรงยอดทั้ง 3 ยอด ด้ายสายสิญจน์ 5, 7, 9 เล่ม เส้ือผ้าของผู้ป่วย นํ้าส้มป่อย 1 แก้ว 

สําหรับการส่งเคราะห์ ปัดเคราะห์ ปัดภัย ข้าวสาร 1 ถ้วย ข้าวเปลือก 1 ถ้วย เทียนเล่มบาท 1 เล่ม  

สําหรับขันครูจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ขัน 8 และขัน 16 ดังน้ี ขัน 16 จะประกอบด้วย สวย

หมาก 8 สวยพลู 8 สวยดอกสวยเทียน 8 หมาก 8 ขด ผ้าขาว ผ้าแดง เทียนคู่บาท เทียนคู่เฟ้ือง เบี้ยพันสาม 

หมากพันสาม ซ่ึงเครื่องใส่ขันครูต่าง ๆ เหล่าน้ี ญาติผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดเตรียมรวมแล้วเรียกว่าขัน 16 ซ่ึงจะต้อง

ใส่วัตถุ (เงิน) 36 บาท  

ส่วนขัน 8 ประกอบด้วย สวยหมาก 4 สวย สวยพลู 4 สวย หมาก 4 ขด หมากหัว พลูมัด และอ่ืน ๆ 

คล้ายคลึงกับขัน 16 แต่จะลดจํานวนให้เหลือเพียง 4 อย่างซ่ึงทั้งหมดรวมเรียกว่าขัน 8 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถะ 

(เงิน) 15 บาท เม่ือเตรียมเครื่องชฎาขวัญและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเส่ียงทายพร้อมเครื่องขันครูเสร็จเรียบร้อย 

หมอผู้ประกอบพิธีกรรมการเฮียกขวัญปักเทียนก็จะทําการประกอบพิธีกรรมตามลําดับขั้นตอน  

ลําดับต่อไปหมอผู้ประกอบพิธีจะนําถ้วยข้าวเปลือกมาอธิษฐานต่อครูบาอาจารย์และส่ิงศักดิ์สิทธิ์

แล้วให้ผู้ป่วยหยิบข้าวมาหน่ึงหยิบมือนํามาวางไว้ในภาชนะ แล้วหมอผู้ประกอบพิธีจะคัดเลือกเอาเมล็ดข้าว

ออกมา 7 เมล็ด ส่วนข้าวที่เหลือนํามาจับคู่และทําการเส่ียงทายเพ่ือดูผลของการรักษาหากเมล็ดข้าวเศษสาม

เมล็ด ทายว่าจะทําให้การรักษาอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น แต่ถ้าหากเมล็ดข้าวเศษหน่ึงเมล็ด ทายว่า



จะทําให้การรักษาอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่มีโอกาสหายยาก เพราะเชื่อว่าการที่เมล็ดข้าวเศษหน่ึงเมล็ดเป็นการ

บ่งบอกถึงชะตาของผู้ป่วยน้ันจะเหลือน้อย ดังน้ัน ผลการรักษาอาการเจ็บป่วยจะได้ผล 50%  

หลังจากน้ันหมอผู้ประกอบพิธีกรรมจะนําเอาไม้ก้านธูปหรือไม้อ่ืน ๆ ที่มีขนาดเท่าก้านธูปนํามาวัด

ข้อมือของผู้ป่วยให้ได้หน่ึงข้อมือ หลังจากน้ันจะนําไม้ดังกล่าวมาวัดจากปลายเทียนลงมาให้ได้เท่าขนาด

ความยาวของไม้น้ัน แล้วจึงใช้ไม้ดังกล่าวขีดรอบต้นเทียนให้เป็นลักษณะวงกลม หลังจากน้ันหมอผู้

ประกอบพิธีกรรมจะนําข้าวทั้งเจ็ดเมล็ดที่คัดไว้ มาปักรอบต้นเทียนตรงบริเวณที่ขีดไว้เม่ือปักเมล็ดข้าวทั้ง 7 

เมล็ดเรียบร้อยแล้ว หมอผู้ประกอบพิธีกรรมจะนําถ้วยที่บรรจุข้าวสารเต็มถ้วยมาทําเครื่องหมายโดยการขีด

เส้นบนข้าวสารให้เป็นลักษณะกากบาทแล้วจึงนําเทียนที่เตรียมไว้มาปักจุดตรงกลางถ้วยข้าวสารบริเวณ

จุดตัดของเส้นที่ขีดไว้ (ดังรูป) จากน้ันให้นําเส้นด้ายสายสิญจน์ที่พันรอบศีรษะของผู้ป่วยมาพ่วงที่ชฎาขวัญ

และพ่วงมาพาดผ่านตามร่องในถ้วยข้าวสารที่ขีดไว้ โดยกําหนดให้ผ่านตรงเส้นกลาง นอกจากน้ันจะมีการ

กําหนดและแบ่งช่องการทํานายไว้ 4 ช่องหลัก ซ่ึงจะกําหนดให้ช่องที่อยู่ข้างหน้าของหมอผู้ประกอบพิธีเป็น

ช่องนรก ซ่ึงจะให้สัญญาลักษณ์โดยการใช้ก้านไม้ปักไว้ ส่วนช่องอ่ืน ๆ จะเป็นช่องที่จะให้ทํานายตามเมล็ด

ข้าวที่ตกลงในช่องน้ัน ๆ เม่ือเตรียมเครื่องและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญปักเทียน

เสร็จ หมอผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะเริ่มประกอบพิธีกรรมตามขั้นตอนตามลําดับ โดยเริ่มจากการกล่าวคํา

โวหาร และจุดเทียนเพ่ือการทํานาย ซ่ึงคําโวหารหรือบทสวดในการประกอบพิธีเรียกขวัญปักเทียน เช่น คํา

โวหารหรือบทสวดที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมเรียกขวัญปักเทียนของพ่อหมอสําราญ มาฟู จะประกอบด้วยคํา

โวหารเรียกขวัญ 4 บท คําดวหารสําหรับมัดมือ 2 บท คือ ซ้าย ขวา ดังน้ี  

“อะจะโส อะจะโย อะจะในวันน้ีก็มาเป็นดีเป็นวันสีวันใสเป็นวันเปิกได้เจียงคาน คสนข้าขออัญเชิย

ครูบาอาจารย์เจ้าตั้งครูเก้าและครูปลาย ตั้งครูหายและครูยังจุตนจุองศจุงมาตะลงอยู่เหนือขม่อนจอมขวัญแห่ง

ผู้ข้า ในวันน้ีจักเฮียกฮ้องเอาขวัญของเจ้าเส้ือและเจ้าผ้าผู้ฮ้อนจื่อว่า......เขาก็มาตกแต่งดาบายศรีไว้ถ้ายีบสดา

ไว้ต้อน เขาก็เอากาบมาช้อนเป็นอันรวมกันก็ได้เกล้าจันสียอดตลอดถึงเส้ือใหม่ผ้าใหม่เขาก็เอาใส่พร้อมเส้ียง

มีตั้งหมากเม่ียงบุหรี่ มีตั้งจิ้นและปลา มีตั้งสุราไหน้อยพร้อมตั้งนํ้าอ้อยนํ้าตาบ ลูกส้มของหวานมีพร้อมเขาก็

เอามาใส่ มีตั้งไก่ปู้ลายเจ้าเล้าตัวเต้าแฮ้งเก้ากู้งาม มีตังกล้วยไข่หวานลูกน้อย มีตังกล้วยไข่ต้มสุกดี พร้อมตัง

แว่นหวีผาแป้งเปียะจักหื้อขวัญแห่งเจ้าได้กินและแต่งย้อง ข้าเฮียกฮ้องแล้วจุ๋งมา มาหื้อมาตังขวัญเก๊าเป๋นขวัญ

เกศา ถัดน้ันมาก็เป๋นขวัญขวัญก้ิวแวดต๋า มาตั้งขวัญหูขวัญตาขวัญปากและขวัญดังขวัญมือขวัญน่องขวัญเข่า

ขวัญแข้งขวัญศอกและขวัญตีน ยามเม่ือเจ้าได้ย่างเตียวดินไต่เต้ามีตั้งขวัญน้ิวโค้น้ิวจี้น้ิวกลางน้ิวนางน้ิวก้อย 

ยามเม่ือเจ้าหน่อน้อยได้กํ๋าของตังหลาย เม่ือเจ้าได้อยู่สบายลํ้าเลิศ บัดน้ีเจ้าก็เลยได้มาเกิดเป็นพระญาติกับต๋น



จิตใจกังวลลําบาก ข้าวก็บ่อยากนํ้าก็บ่ก๋ิน สังขารของเจ้าก็ซูบผอมแห้งลงไปอดใจตุ๊กยากเหลือ ตายก็บ่ตาย

ซักชาติ เป็นกรรมวิบากชาติหลังปางก่อนได้กระทํามาตวยตัน บัดน้ีข้าขอยกมือสากราบเกล้าขึ้นสู่เหนือหัว 

ข้าขออัญเชิญเอาเทวบุตรต๋นตี้นํามาและเทวดาต๋นน้ีนํามาเกิด เอากําเนิดเป๋นคน จุงมาสําแดงเข้าแห่งข้าตังเจ็ด

เมล็ดน้ีหื้อได้ต้องต๋าตามตี้ข้าได้เฮียนมาเม่ือปางก่อน ข้าบ่ฮ่อนหื้อสูญหาย หื้อขวัญเจ้าตังหลายได้มาบอก หื้อ

ข้าวสะเด็นออกมาจากลําเตียนเข้าไปในวงเวียนขีดไว้ ข้าขอขวัญเจ้าแก่นไท้ จุงมามาก่อนเตอะขวัญเฮย ” 

(คาถาฮียกขวัญ “โอมขวัญเก๊าหื้อมาโอมขวัญ ขวัญต๋าหื้ออยู่ขวัญเจ้าตังหมู่สามสิบสองขวัญจุงมาเตอะขวัญ

น้อง” ให้ท่องตอนสวดจบแล้วเป่าไปตามเส้นด้ายหื้อไปหาบายศรีถึงคนป่วย)  

“สลี สวัสดีวันน้ีก็เป๋นวันดีเป๋นวันดิถีเก่งกล้าเป๋นวันปราบแป้ศัตรูทั้งหลาย ข้าขอเฮียกฮ้องขวัญเจ้า

คืนมา แม้นว่าขวัญเจ้าได้ไปค่ําข้าราวีได้ไปถูกผีด่านด้าวแห่งหนตางใดบ่ว่าใกล้ไกลขอบฟ้าจักรวาลในดง

ดานป่ากว้างเขาเขียว หรือว่าขวัญแห่งเจ้าได้ไปอยู่ขอบฟ้าหนใต้หนเหนือวันตกวันออก ขวัญแห่งเจ้าได้ออก

จากคาบจากคงและตัวต๋นไว้หื้อได้โศกเศร้าโศกาสังบ่ปิ๊กคืนมาดังเก่า หื้อมาอยู่กับเจ้ากับจอม แม้นขวัญแห่ง

เจ้าได้ไปสะดุ้งตกใจหนต้าหนตางได้ถูกผีสางตายโหงเอาขวัญแห่งเจ้าไปตักต่อขอก๋ินยามเข้าได้ก้ันอยากอด

ลําบากเหลือหลาย หรือว่าขวัญเจ้าได้อยู่ในเถ่ือนถํ้าต๋านํ้าคงคาแก๋นปู๋ป๋าจะเข้มังกรตัดตี้น้ันก็บ่ใจ่เป๋นตี้อยู่ตี้

นอนแห่งเจ้าหรือขวัญแห่งเจ้าได้หลงไปป่าไม้มืดเศร้าเขาวัน ไปอยู่กับหมู่จ้างเอราวัณตั๋วใหญ่ ไปอยู่กับไก่

เพ่ือนตั๋วหลาย มีตังสัตว์มากมายบ่น้อย มีตังผีอีค้อยอึดอ้ือวอนคราง มีตังเสือโคร่งแผ้วลายเหลน มีตังอีเห็น

แลวอกก้าง มีตังเก้งพานกว๋างแรดซู่ มันจ่างมาอยู่ไม้เตียกหนตางนกยูงตั๋วงามแอ่นฟ้อนมันก็มาเยอะหย่องยืด

ฟ้อนรําแก่น มีตังเห่าห้อมตั๋วใหญ่ตั๋วมันไกลเต้ากาลามันก็มาขวางตางไว้บ่หื้อขวัญเจ้าหน่อไท้ได้ไต่เตียวไป

ขวัญเจ้าสายใจก็มาฮ้องร่ําไห้อยู่คนเดียวในไพรเขียวป่ากว้าง ขวัญเจ้าก็มาเห็นจ้างป่าเตียวล่าหาก๋ินและหมูบุ่น

ดินก๋ินหญ้า สัตว์ต่างหน้ามีหลาย มีตังผีโพงพายล่าเล่นสนุกม่วนเต้นไปมาตี้น้ันหนาเป็นตี้นํ้าจึมจมจ๋ําหรือ

เจ้าปิ๊กป้อกคืนมาก่อนเตอะ ” (คาถาเฮียกขวัญ “โอมขวัญเก๊าหื้อมาโอมขวัญ ขวัญต๋าหื้ออยู่ขวัญเจ้าตังหมู่

สามสิบสองขวัญจุงมาเตอะตวัญน้อง ”) 

“สีสี บัดน้ีนาข้าเฮียกขวัญเจ้ามาพร่ําพร้อมแล้วจุเส้นจุต๋นจุองค์ กันว่าขวัญแห่งเจ้าได้ไปถูกผีเส้ือวัด

และเส้ือวาก็หื้อมา ก๋ันว่าได้ถูกผีเส้ือไล่เส้ือนาขอปิ๊กป้อก ก๋ันว่าได้ถูกผีเส้ือห้วยรักษาตางนํ้าลําธารก็หื้อมาจ๋น

ได้ ขวัญเจ้าแก่นไท้จุมามา ก๋ันว่าไปติดเส่ือปุดผ้าขาด ไปยั้วะยวดหนต้าหนตางก็หื้อมา ก้ันว่าขวัญเจ้าได้ถูกผี

ปู่ผีย่าเอาไปแลกไปขายหื้อผีจอมปลวกและผีบวกควายนอนหื้อได้เจ็บได้ไข้ได้เม่ือย ก๋ินยุกก๋ินยาก็บ่หายสัก

เตี้ย ตั้งแต่วันน้ีไปปายหน้าข้าก็ขอขวัญเจ้าหน่อหล้าจงมาอยู่กับเน้ือกับต๋นกับตั๋วอยู่กับหัวกับเจ้ามาอยู่กับข้าว

กับของบ่หื้อหมองหม่นเม้ียง หื้อมาพร้อมเส้ียงจุเส้นจุก้านหื้อมาครบตังสามสิบสองขวัญเจ้าน้ัน หื้ออายุเจ้า



น้ันยืนยาวได้ร้อยซาวขวบเข้าพระวษา แต้ดีหลีเตอะ ” แล้วว่าคาถาน้ี “โอมขวัญเก๊าก็หื้อมาขวัญต๋าก็หื้ออยู่ 

ขวัญของเจ้าตังหมู่สามสิบสองขวัญเจ้าจุงมาเน้อขวัญเน้อ ” ให้ท่องตอนสวดจบแล้วเป่าไปตามเส้นด้ายให้ไป

หาบายศรีถึงคนป่วย 

“สลีศรีไซร้ วันน้ีก็เป๋นวันใสบ่เศร้า ข้าขอขวัญแห่งเจ้ามาจ๋มกล่ินรสดอกไม้นานาตี้เขาเอามาปัก

เสียบไว้เหนือขัน มีตังมะลิวัลย์มะละซ้อน มีตังดอกใหญ่และดอกน้อย มีตังดอกสร้อยเก๋ียงผ๋าใย มีตังดอก

เกล็ดถวาดอกขาวสะอาด มีตังดอกพุทธชาดหอมดึก มีตังเค็ดเก๊าจุ๋มปี๋ขาวจุ๋มป๋าเหลืองหอมอ่อนอ้อยเขาก็เอา

มาย้องดูงามดี มีตังดอกสารพีและเอ้ียงผ้ึงมันจ้างติดอยู่ก่ิงไม้เน้ือจ้อเหลืองแดง มีตังสลิดและแสลง เอ้ียงจ้าง

น้าวติดหน้าผา ดอกสะบันงาดอกน้อย ดอกแงะ ดอกดู่ ดอกเปล้า เขาก็เอาแต่งมาย้อง สองข้างแลบบายศรี หื้อ

ขวัญเจ้าได้ดมกล่ินดีรสมากสะปะว่าดอกไม้หลายหลากจุอันอัน เขาก็เอาตําส่องหน้าเจ้าเปื้อว่าหื้อขวัญเจ้า

ได้จื่นเจยบาน หื้อสุขสําราญเตี้ยงเต๊า หื้อขวัญแห่งเจ้าหายโศกา ข้าเฮียกขวัญแห่งเจ้าจุงมามาเตอะขวัญเฮย ” 

แล้วว่าคาถาเฮียกขวัญดังน้ี “โอมขวัญเก๊าเจ้าก็หื้อมาขวัญต๋าก็หื้ออยู่ขวัญของเจ้าตังหมู่สามสิบสองขวัญเจ้าจุง

มามาเน้อขวัญเน้อ” 

ให้ท่องตอนสวดจบแล้วเป่า ไปตามเส้นด้ายให้ไปหาบายศรีถึงคนป่วย ถ้าหากเมล็ดข้าวตกจากลํา

เทียนหมดแล้วก็ให้หยุดตรงบทน้ี จากน้ันจึงทายตามลักษณะเมล็ดข้าวที่ตกจากลําเทียนมาอยู่ตามช่องต่าง ๆ 

ซ่ึงลักษณะการทายผลจะมีอยู่ 12 ลักษณะ ดังรายละเอียด  

1) เมล็ดข้าวตรงกลางร่องที่ขีดไว้น้ันทั้งสองข้างหรือส่ีข้าง ทายว่า ได้ถูกผีห้วย ผีไร่ ผีนา เน่ืองจาก  

ได้ถมห้วยหรือได้ปิดก้ันห้วยท่างนํ้าไหลหรือได้ล้อมรั้วปิดก้ันทางเดินที่ได้ใช้เดินมาก่อน หรือได้ถมบ่อนํ้า

เก่าที่ได้ขุดเพ่ือนํานํ้ามากิน  

2) เมล็ดตกใส่ด้ายทั้งสองข้างทายว่าขวัญได้กลับมาอยู่เน้ือกับตัวจะทําให้อาการเจ็บป่วยหายเร็วขึ้น  

3) เมล็ดข้าวเรียงกันนอกร่อง 3 เมล็ด หรือ 4 เมล็ด ทายว่า อาการเจ็บป่วยจะหายยาก  

4) เมล็ดข้าวตกนอกร่อง 2 เมล็ด ตกในร่อง 1 เมล็ด ทายว่า ถูกผีนํ้าจืด ผีโป่งทุ่งนา ผีโป่งห่างที่อยู่  

ในป่าในดงทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย ให้แก้บนแล้วอาการเจ็บป่วยจะหายเป็นปกติ  

5) เมล็ดข้าวหัวชนกันหรือเมล็ดข้าว 1 เมล็ดเอาหัวชนบริเวณตรงกลางของเมล็ดข้าวอีกเมล็ดหน่ึง  

เป็นรูปตัว T ทายว่า ผิดผีปู่ผีย่า ให้แก้บนแล้วอาการเจ็บป่วยจะหายเป็นปกติ  



6) เมล็ดข้าวตกที่ตาใหญ่ข้างใดข้างหน่ึง เอาหัวชนกัน ทายว่า ได้ไปตัดไม้ใหญ่ที่ใดที่หน่ึง ผีนางไม้  

หรือเทวดาที่รักษาต้นไม้ใหญ่น้ันทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย ให้แก้บนและให้ปลูกต้นไม้แล้วอาการเจ็บป่วยจะ

หายเป็นปกติ 

7) เมล็ดข้าวตกลงมาใส่หลุมนรํา 2 เมล็ด, 3 เมล็ด, 4 เมล็ด ทายว่า จะเสียชีวิต แต่ถ้าตกใส่ 1 เมล็ด  

จะตายช้าและจะได้รับความทรมานจนกว่าจะเสียชีวิต  

8) เมล็ดข้าวตกต้างอยู่บนเทยน 1 เมล็ดหรือ 2 เมล็ด และมีไฟไหม้หัวเมล็ดข้าวทั้ง 2 เมล็ด ทายว่า  

ให้สืบชะตาหลวงเพราะชะตาของผู้ป่วยขาดหมดแล้ว ให้รีบทําพิธีสืบชะตาหลวงโดยเร็ว  

9) เมล็ดข้าวตกค้างอยู่บนเทียน 1 เมล็ด ไฟไม่ไหม้หัวเมล็ดข้าวและเมล็ดข้าวได้ไหลลงมาตามต้น  

เทียนเม่ือได้กล่าวคําโวหารจบแล้ว ทายว่า เจ้าบ้านของผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยได้บนบานผีปู่ผีย่าหรือเจ้าที่ 

ที่รักษาบ้านไว้ แล้วไม่ได้แก้ตามที่ได้บนบานไว้ จึงทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย ให้แก้บนน้ันเสีย  

10) เมล็ดข้าวตกค้างอยู่บนเทียน 4 เมล็ด เม่ือได้กล่าวคําโวหารจบแล้วทายว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต  

ภายในคืนน้ันหรือวันน้ัน  

11) เมล็ดข้าวตกจากลําเทียนออกนอกวงนรก ทายว่า ญาติพ่ีน้องใกล้ชิดจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต  

12) เมล็ดข้าวตกจากลําเทียนแล้วมากอง 4 เมล็ด 3 เมล็ด จะกองเรียงกันโดยเอาหัวไปทางเดียวกัน  

ทั้งหมดและอีก 1 เมล็ด เอาหัวหันเข้าตรงกลางเมล็ดของทั้ง 3 เมล็ด ทายว่าผู้ป่วยจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ

และจะมีโชคลาภใหญ่  

 เม่ือทําการทํานายเมล็ดข้าวตามลักษณะต่าง ๆ เสร็จ และทราบสาเหตุของอาการเจ็บป่วยหลังจากน้ัน

จึงทําพิธีสู่ขวัญมัดมือให้ผู้ป่วย เม่ือส้ินกระบวนการผูกมัดข้อมือถือเสร็จส้ินกระบวนเรียกขวัญปักเทียน  

 (3)  องค์ประกอบ/เง่ือนไข/ปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติ  คือ จะต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาขวัญและเครื่องบูชา

ครู จะต้องให้ครบตามจํานวนของที่หมอผู้ประกอบพิธีกรรมได้กําหนด  

 1.4  การเรียกขวัญต้ังไข่  

 (1)  ประวัติความเป็นมาของการเรียกขวัญต้ังไข่  



 ประวัติความเป็นมาของการเรียกขวัญตั้งไข่จะมีความเป็นมาที่คล้ายคลึงกับประวัติของพิธีกรรม

เรียกขวัญประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่าในร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุ 4 คือ 

ดิน นํ้า ลม ไฟ ที่ก่อตัวกันขึ้นมาเป็นรูปร่างที่ประกอบด้วยอาการ 32 เป็นอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและเชื่อว่า

จะมี “ขวัญ” หรือจิต เข้ามาเป็นส่วนคอยควบคุมการดํารงอยู่ของร่างกาย เช่น ขวัญแข้ง, ขวัญขา, ขวัญตา, 

ขวัญหู, ขวัญมือ, ขวัญคิว ซ่ึงขวัญของส่วนต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันทั้งร่างกายและจิต ซ่ึงหากส่วน

ใดส่วนหน่ึงได้รับการกระทบกระเทือนก็จะส่งให้อีกส่วนได้รับผลกระทบไปพร้อม ๆ กัน อาทิเช่น เม่ือ

ร่างกายได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดจากการตกใจจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง ขึ้นมาก็ย่อมส่งผลให้ร่างกาย

และจิตใจได้รับผลกระทบตามมา ดังน้ัน เม่ือร่างกายและจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนจนก่อให้เกิด

อาการเจ็บป่วย จึงต้องหาแนวทางในการแก้ไขหรือการเสริมสร้างให้ทั้งสองส่วนกลับคืนสู่สภาพปกติ

โดยเร็ว แต่ถ้าหากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่รักษาไม่หายและไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการเจ็บเหล่าน้ันได้

จึงต้องมีการเส่ียงทายเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิด

อาการเจ็บป่วย ซ่ึงการประกอบพิธีกรรมเส่ียงทายเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุจะกระทําได้ เช่น พิธีกรรมเรียก

ขวัญปักเทียน พิธีกรรมเรียกขวัญลงร่าง ซ่ึงทั้งสองพิธีกรรมถือเป็นพิธีกรรมที่มักจะใช้เพ่ือการเส่ียงทาย

ตรวจสอบหาสาเหตุของอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนัก  

 (2) ข้ันตอนและวิธีการเรียกขวัญต้ังไข่  

 ขั้นตอนและวิธีการในการทําพิธีเรียกขวัญตั้งไข่มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น บายสีหรือชฎา 

ขวัญ 3 ยอด มี 6 กาบ ในชฎาขวัญ 3 ยอด ประกอบด้วย ดอกไม้ ของหอม และเครื่องในการบูชาขวัญ เช่น ไก่

ต้ม 1 ตัว ไข่ต้ม 1 ฟอง เหล้า 1 แก้ว นํ้า 1 แก้ว กล้วย 1 ลูก ข้าวสุก 1 ปั้น ข้าวต้ม ขนม ข้าวปลาอาหาร เม่ียง 

บุหรี่ ของส้ม ของหวาน หมาก เทียน 3 เล่ม ใส่ตรงยอดทั้ง 3 ยอด ด้ายสายสิญจน์ 5, 7, 9 เล่ม เส้ือผ้าของ

ผู้ป่วย นํ้าส้มป่อย 1 แก้ว สําหรับส่งเคราะห์ ปัดเคราะห์ ปัดภัย ข้าวสาร 1 ถ้วย ข้าวเปลือก 1 ถ้วย ไข่ดิบ 1 

ฟอง 

 สําหรับขันครูจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ขัน 8 และขัน 16 ดังน้ี ขัน 16 จะประกอบด้วย สวย

หมาก 8 สวยพลู 8 สวยดอกสวยเทียน 8 หมาก 8 ขด ผ้าขาว ผ้าแดง เทียนคู่บาท เทียนคู่เฟ้ือง เบี้ยพันสาม 

หมากพันสาม ซ่ึงเครื่องใส่ขันครูต่าง ๆ เหล่าน้ี ญาติผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดเตรียม รวมแล้วเรียกว่าขัน 16 ซ่ึง

จะต้องใส่วัตถุ (เงิน) 36 บาท  



 ส่วนขัน 8 ประกอบด้วย สวยหมาก 4 สวย สวยพลู 4 สวย หมาก 4 ขด หมากหัว พลูมัด และอ่ืน ๆ 

คล้ายคลึงกับขัน 16 แต่จะลดจํานวนให้เหลือเพียง 4 อย่าง ซ่ึงทั้งหมดรวมเรียกว่าขัน 8 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถุ 

(เงิน) 15 บาท เม่ือเตรียมเครื่องชฎาขวัญและอุปกรณ์ในการเส่ียงทายพร้อมเครื่องขันครูเสร็จเรียบร้อย หมอผู้

ประกอบพิธีกรรมการเฮียกขวัญตั้งไข่ก็จะทําการประกอบพิธีกรรมตามลําดับขั้นตอน  

 เริ่มแรกหมอผู้ประกอบพิธีกรรมจะนําถ้วยที่บรรจุข้าวสารเต็มถ้วยและใช้ไม้ขีดเส้นเป็นรูปกากบาท

แล้วโยงด้ายสายสิญจน์จากชฎาขวัญแล้วพาดผ่านตามแนวเส้นกลางเส้นที่ขีดไว้ หลังจากน้ันนําไข่ที่เตรียมไว้

มาวางเป็นแนวนอนตรงจุดกลางให้หัวไปทางทิศใต้ หลังจากน้ันจึงเริ่มกล่าวคําโวหารเพ่ือทําการทํานายตาม

ลักษณะของไข่ ซ่ึงจะมีบทสวดดังน้ี  

 “สาธุ สาธุปิ๊ดสะนู ครูบาอาจารย์เจ้าตั้งมวลบัดน้ีหมายมี (ระบุชื่อผู้ป่วย) ก็มาอาบองค์ทะรงค์พยาธิ

ไข้หื้อฮู้หื้อหาย จุงตกแต่งแป๋งยังขอบขันมีตั้งบุผาบางข้าวตอกดอกไม้ลําเตียน เตียนน้อยส่ีกู่ เล่มบาทเพ้ียงกู่

หมากปู่ส่ีสวยส่ีขดส่ีก้อมส่ีร้อยส่ีไหมผ้าขาวผ้าแดง วัตถะเครื่องหน่ึง ข้าวสารถ้วยหน่ึงข้าวเปลือกถ้วยหน่ึง

เหล้าห้าฮ้อยมาแป๋งขอบแป๋งขัน ข้าขออันเจินปิ๊ดสะนูครูบาอาจารย์เจ้าตั้งมวลเป็นต้นตนว่า ครูเก้า ครูปลาย 

ครูลุก ครูน่ัง ครูส่ัง ครูสอน ครูไปก่อนหน้าตามหลัง ครูไปปางซ้ายปางขวา ครูกะตํามักะระกําอันเฮียกเข้า

ฮ้องขวัญแม่นว่า 32 ขวัญ ตั้งมวลไปตกเสียในดงหลวงในป่าไปอยู่ต่านํ้าและวังผา ไปอยู่ยังต่งและนาข้าวกล้า

ก็หื้อมาแม่นไปอยู่วันตกและวันออกคอกใต้หนเหนือข้าขออันเจินปิ๊ดสะนูครูบาอาจารย์เจ้าไปเฮียกฮ้องหื้อ

มาพร่ําพร้อมบะระมวลหือได้มาพร้อมเส้ียงกู่ขวัญแต้ดีหลีเตอะ ” 

 “อมสิทธิกาล กาลานะสิมะหานะกะระกุรุติสะมาโมกขาสิทธิมะมะวิอุระถะกายะศิริรัตตัง อะตุ

ระสัมภาเนถะปัญญานะโมพุทธายะ ทะสะปะสิทธิ อะจะโสอะจะในวันน้ีก็เป็นวันดีสลีวันโจ๊ก เป็นวันอุตะ

มะโจ๊กหมดสดใสเป็นวันไตรโปรดยิ่ง ลือเรืองใส่งามบอเศร้าปี่น้องตังหลายบอจารีตผิดขีดข้องยังหอแป๋ง

จ่างแสงดูอาจดูวิราชเป่งนักหนาขอเจินขวัญเจ้ามาสมสู่หื้ออยู่กับตนอย่าไปเมาวนตกยากเครื่องย่อง

หลากหลายพันจวนจับมันจะจอนอย่าแลอ่อนมีอาวรอันกวนกิราชเพ่ือหื้อมาอยู่กระวานรีบเต้นมาเป็นมงคล

อันใหญ่สนุกใจ๋สารมารถภะสะกาล จุงจดถ่ีบอฮู้ตี่บดบังเครื่องครัววางหลากชํามีพร่ําพร้อมมากนักหนา ขวัญ

ใดบอมาข้าก็จักเฮีอกหื้อมาพร้อมเส้ียงแม้นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปตกอยู่ป่าไม้ดงต้นใหญ่กว้างเป็นเปื่อนแรด

จ้างเสือหมี แก๋มนางนีอยู่ยังต้นไม้ก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปเซาะไซ้ตวยปู่เผ่ิงเอาเกสรตี่ดอกคุณอ่อน

ก็หื้อแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปป่ายกับเปรตหน้ายัก สู่เมืองนาค ก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญเจ้า ไปร่องเรือแปอยู่

ยังสมุทร กงคาใหญ่กว้างต่านํ้าก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญ แห่งเจ้าไปอยู่ในอะกันนิกาฟากฟ้าแหล่งหล้าเมือง



สวรรค์ก็หื้อมาแม่นว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าไปอยูปื้นเสาสะตะบัน 7 ยอดตี่แก้วจอดเหลืองงามเหยี่ยวว่าจ่อยราง

ข้าวสารโลบัวดีดอกป้านคิวบานซ้อนสร้อย มีตังดอกจังกอนอุบลบานเบ่งสร้อยขวัญจืนจอยอย่าหลงไหลอย่า

ไปเน้อขวัญเจ้าบอประเสริฐเหมือนจุมปูโลสาสารคนเฮาน้ีหนาดูกันตานรุ่งวันขึ้นน่ังนอนยืนใคร่ค่าบน้ันเป็น

อุตะมะจาติเจียงคานเป็นกาลอันวิเศษเหตุน้ันเจ้าอย่างละคาบไว้เศร้าหน้ีบ่อดีละเจ้าเหตุว่าได้กับเก้าสาสารเจ้า

อย่างป๋งวางลิลาเจียนจากเจ้าเกิดมาเป็นคนน้ียากนักหนาหย่อนกําผาถะนาบอได้มาจอมแก้วตั้งสามหม่ืน 32 

ขวัญแห่งเจ้าหื้อมาอยู่ก๋ินอยู่ตานเตอะเจ้าอย่าว่าจักร้องหลํ่าหน่ายตนตัวหนีจากตนเจ้าไปไกลข้าขอ 32 ขวัญ 

แห่งเจ้าอย่าไปสนุกเมืองสวรรค์ม้วนเล่นกับหมู่แม่ยักษ์ผีเย็นตามอย ตั้งขวัญเจ้าอย่าไปหลงไพรวังอยู่ยังวันวัง

ยานนํ้าเป็นเปื่อนกุ้งและปูปลาขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังนาและบวกนํ้าขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังเถ่ือนถํ้าเป็นเปื่อนงู

และฮ้ังคาว ขวัญเจ้าอย่าไปเย็นหนาวอยู่ขอบฟ้าจักรวาลอันเป็นตี่เจียกจานไปด้วยเปรดจุงหื้อมาอยู่ฮ้องต๊อ

งแต็ดเมืองคนขวัญเจ้าอย่าไปเมาวนอยู่ต่างคล้ายหื้อปากันยกย้ายหย่างเข้ามาหาตัวตนสะปะอนตรายหื้อหาย

จากเจ้าหื้ออายุเจ้ายืนยาวปอร้อยซาวขอบข้าวจุงหื้อมีสุกเตียงเต้าทีคาก่อนเต๊อะ ” 

 “ตองตะติงสากาโยอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าอะกะใสยังจงจักเข้ามาติถะหิจุงมาตั้งอยู่ในกาเยในตนตัว

แห่งเจ้าปะริพระสัยยะอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าจงจัดม่ันยังพริกขาปิ๊ดตังยังข้าวนํ้าโภชนาอาหารอันปิดตามารดา

ห่อแม่แห่งเจ้าหากแป๋งสะบอกข้าวมาหาแป๋งสดามาสู่หื้อ 32 ขวัญแห่งเจ้ามาก๋ินตุกอย่าง อย่าลอหือมาก๋ินตูก

คออย่าเว้นแด่เต๊อะขวัญเหย สมสนิทถ้อยจวนผู้ข้าตังหลายก็หาตกแต่งไว้บอระม้วนมีตังดอกดวงบุผามีตั้งผา

กาสาสะโบกฝืนปักกว้างแหยใยคานแต่งไว้แล้วหลายประการมีตกอันมาสร้างมีตั้งดอกสะลัดสะแห้งแก้ว

ดวงใสมีตั้งสุรานีสะเตี้ยงซ้อนเก๋ียงกาบจ้อนมะณีวันมีตั้งจําปาจําปีมะลิราจานจ่อนกาปองเก๋ียงพาสะบันงา

ดอกสอนหอมอ่อนอ้อยกะนาดมีตั้งดอกเกดสนาจันมันตั้งถ่อยสะปะถะมาตั้งไว้เป็นถ่อยวอนมะโนจารสตัด

หมากไว้เป็นขดมีตั้งกู่คําและหมากแลบสีเสียดสุกหอมพร่ําพร้อมหากมีเครื่องงามมีตั้งข้าวต้มและข้าวนม  

ก๋ินเครื่องสะปะถะกําก๋ินมีตั้งตุกอันมีตั้งปลายําและปลาส้าข้าจักบาเอาขวัญเจ้ามามาก่อนเต๊อะ ” 

 “ตองตะติงสากาโยอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้าจุงจัดมาอยู่เฮียนหลังหลวงเก้าห้องตี่ข้าฮ้องขอถูกต้อง

หัวใจ 32 ขวัญแห่งเจ้าจักมาเสวยพละนานาตี่ปิตามารดาแห่งเจ้าหื้อเจ้าได้พาบแป้ยังข้าสึกศัตรูอย่าได้มาใกล้

ตั้งพยาธิไข้โลกามาเต๊อะ ขวัญเหย อันว่าขวัญแห่งเจ้าไปอยู่หนแห่งห้องตี่ฟ้าเส้ียงแผ่นพระพุทธาอันหน้าสะคิ

ยาว่าได้แสนสินโกศก็จักตั้งกาโยดแก้ววิบูรณ์ข้าขอขวัญแห่งเจ้าปิกป๊อกกันมาก่อนเต๊อะขวัญเหย อันว่า 32 

ขวัญแห่งเจ้าอย่าไปอยู่อ่ิมเตวบุตรอันรักษาไม้นะโคธาเถ่ือนถ่อง ผู้ข้า เฮียกฮ้องแล้วจุงมามา 32 ขวัญแห่งเจ้า

อย่าไปอยู่จิ่มเตวดาสองจั้นฟ้าตั้งกลมขวัญเจ้าอย่าไปตกจิ่มอยู่ยังจั้นมหาพรหมตั้งเก้า 32 ขวัญแห่งเจ้าผู้ข้า 



เฮียกฮ้องจุงมามากันขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังสวรรค์จิ่มกุ่มพันธ์ครุฑนาคตําใต้ขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยังเมืองไอ

สวนอะสะริบต้าวใดก็จุงรีบได้เร็วมาขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังเกาะลังกาตีนํ้าแม่มหาสมุทรกงคายาวยานยานกว้าง

ก็จุงมาใสงเสพสร้างจื่นจมบาน ขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยังอะมะละโกยานตี่พระสัพปัญญเจ้าบอจ้างบอเป็นตี่

พระเจ้าสร้างสาสนาขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังติ๊บวิเตหาตีอะระหัตตะบอมีพญาเฉลียวฉลาดตี่แห่งดอนทราย

หนติ๊บน้ันบ่เต่าจุมปูเหลาขวัญเจ้าจะไปอยู่ปะเตดต้องหนแห่งห้องเมืองอุคุระคุดีพระสัพปัญญเจ้าบอไปเกิด 

บอประเสริฐเต่าหอเฮือนเฮาและขวัญเจ้าอย่าไปอยู่หนีเข้าสะตะพันเจ็ดเล่มขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ยังเก้าหมากจมปู

แดงเค็มตี่น้ันบอใจ่เป็นเมืองคนขวัญเจ้าอย่าไปเตวหนอย่าไปจมมะนาดริป้นหน่วยน้อยขวัญเจ้าอย่าไปอยู่จิ่ม

ผีอ่ีค่อยติ๊ดแหย่งไพรฮ้อยกับหมู่โยคีขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ขอบฟ้าเมืองผีตี่โพงดงเสือห้วยขวัญเจ้าอย่าไปอยู่ป่า

ตองก๋ินตองกล้วยตี่ป่าไม้หิมมะพานขวัญอย่าไปหลํ่าเจียกจานสนุกยินดีกับหมู่ก๋ินนอนไผ่กว้างปอว่า 32 ขวัญ 

แห่งเจ้าจุงปิ๊กปอกคืนมาตั้ง 32 ขวัญแห่งเจ้าข้าจุงเฮียกฮ้องจุงมามาขวัญเฮย ” 

 หากกล่าวจบ 1 บทแล้วไข่ยังนอนอยู่เหมือนเดิมสรุปว่าทิศน้ันไม่มีอะไรหรืออาการเจ็บป่วยไม่ได้

เกิดจากทิศน้ัน ๆ แต่ถ้าหากหมอกล่าวคําโวหารจบแล้วไข่ตั้งขึ้นเองสรุปว่าสาเหตุเจ็บป่วยเกิดจากทิศน้ัน ๆ 

สําหรับการเส่ียงทายจะทําการเส่ียงทายทั้ง 8 ทิศ  

 เม่ือทํานายหาทิศและเม่ือทราบทิศที่เป็นสาเหตุแล้ว หลังจากน้ันก็จะทํานายหาสาเหตุว่าอาการ

เจ็บป่วยเกิดจากการกระทําของส่ิงใด เช่น นําไข่มาวางลักษณะแนวนอนตรงจุดกลาง หากกล่าวคําโวหาร

แล้วไข่ไม่ลุกยังนอนเหมือนเดิมก็สรุปว่าไม่มีอะไร แต่ถ้าหากไข่ตั้งขึ้นตรงกลางทายว่าถูกผีป่าผีดงทําร้าย 

หรือถูกทําร้ายจากสาเหตุอ่ืน ๆ ก็จะต้องแก้บนโดยการบนบานสารกล่าวตามสาเหตุน้ัน  

 (3)  องค์ประกอบ/เง่ือนไข/ปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติคือ  จะต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาขวัญและเครื่องบูชา

ครูให้ครบถ้วน 

 1.5  การเรียกขวัญลงร่าง  

 (1)  ประวัติความเป็นมาของการเรียกขวัญลงร่าง  

 สืบเน่ืองจากบุคคลผู้มีอาการเจ็บป่วยได้ไปทําไร่ ทําสวน ไปขุดใส่ “กู่” (วัดเก่าหรือสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์) ทําให้ผียักษ์ผีเย็นผู้รักษาทําร้ายให้เกิดความไม่สบาย เป็นเปิดเป็นเหลือง ทําให้ไม่หิวข้าวหิวนํ้าซูบ

ผอมไปทุกวัน จะไข้ก็ไม่ไข้ รักษาไม่หาย เม่ือญาติมีความสงสัยอยากทราบสาเหตุของอาการเจ็บป่วยจึงอัน

เชิญหมอผู้ชํานาญในการประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญลงร่างมาประกอบพิธีกรรมดังกล่าว  



 (2)  ข้ันตอนและวิธีการเรียกขวัญลงร่าง  

 เตรียมชฎาขวัญ 9 กาบ 3 ยอด พร้อมทั้งเครื่องบูชาต่าง ๆ (คล้ายคลึงกับเครื่องชฎาขวัญของวิธีการ

เรียกขวัญ) และขันตั้งครูให้จัดเตรียมเหมือนกับขันของพิธีกรรมเรียกขวัญ นําเส้ือผ้าของผู้ป่วยมาใส่ในชฎา

ขวัญ นําด้ายสายสิญจน์ 9 เส้น มาพันรอบชฎาขวัญ 9 รอบ สาเหตุที่พันด้าย 9 รอบ เพราะหากถูกผีกะ ผีสือ 

ผีก๋ินเก่งทําร้าย จะทําให้ด้ายสายสิญจน์มีฤทธิ์แรง สามารถเอาชนะอํานาจของผีร้ายเหล่าน้ันได้ แต่ถ้าหากพัน

ไม่ถึง 9 รอบ จะทําให้ด้ายสายสิญจน์มีฤทธิ์น้อย สู้อํานาจผีไม่ได้ ซ่ึงจะต้องนําด้ายมาโยงบริเวณโดยรอบ

สถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธีกรรมให้เป็นลักษณะส่ีเหล่ียม แล้วถักเป็นตาข่ายคล้ายกับการสืบชะตา แล้วนํา

ปลายด้ายหย่อนลงมาตรงกลาง นําใบพลูมามัดติดไว้กับบริเวณโดยรอบที่จะประกอบพิธี กลังจากน้ันให้ญาติ

พ่ีน้องของผู้ป่วยเข้ามารวมกันอยู่ในบริเวณวงด้ายสายสิญจน์ที่โยงไว้น้ัน แล้วให้โยงด้ายสายสิญจน์ไปที่เสาร์

บังโกน โยงไปหาแม่ธรณีเจ้าที่โยงไปหาพ่อดํา แม่ดํา โดยให้ตั้งหม้อน่ึงไหข้าวเปล่าไว้ แล้วนําเส้ือผ้าผู้ป่วย

ไปใส่ในหม้อน่ึงน้ัน  

 ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมจะเริ่มจากการกล่าวคําอธิฐานต่อพ่อดําแม่ดํา ดังน้ี  

 “บัดน้ีจะมาขอเจ้าเส้ือ เจ้าผ้าผู้น้ี ขวัญของเขาไปถลําขํากาตี่ไหน ผีลักจับไว้ก็ดี ไปตกที่อ่ืนที่ไกล ป่า

ดงไพรที่ไหนก็ดี หรือไปถูกขุนนํ้า ขุนลม ก็ขอพ่อดําย่าดําช่วยเสอะหามาจนได้ ฮ้ือมาเข้ามาหา ฮ้ือมาเข้ามา

จ๋ากับคนที่น่ัง” 

 หลังจากน้ันให้ผู้ที่จะเป็นร่างทรงขวัญเข้ามานอนข้าง ๆ ผู้ป่วย โดยให้เอาแนวหน้าผากชิดกัน แล้ว

นําชฎาขวัญมาตั้งไว้ที่หน้าอกของผู้เป็นร่างทรงขวัญเป็นผู้ถือไว้ นําด้ายสายสิญจน์มาพันรอบชฎาขวัญ แล้ว

โยงมาพันรอบศีรษะผู้ป่วย 5-9 รอบ แล้วจึงทําพิธีเรียกขวัญลงร่าง โดยเริ่มจากการเรียกขวัญของผู้เป็นร่าง

ทรง ขวัญออกจากร่างแล้วนําไปฝากไว้กับพ่อดําแม่ดํา เทวดาอารักษ์เจ้าที่ แล้วจึงทําการเรียกขวัญผู้ป่วยมาลง

ร่างทรง ซ่ึงจะมีบทสวดและคําโวหารดังน้ี 

 “ตวงตะติงสากาโย สัมมาติยามิอะจะ ในวันน้ีก็เป็นวันดี ดิถีตังห้าลุ่มฟ้าว่าวันน้ีแม่นนันตะ ดิถียิ่งจัด

มาริลังก่อตั้งกายา จักเจินมานอหน่อเน้าอริยาปะภะเรือนเก้ือสิบน้ิวกาบยกยกสิบน้ิวกาบไหว้ หมู่จุมาเป็น

หมอแต่เดิมตอนมีคุณแกร่งกล้าคือ หมอกลมมารปัญจะตนแกร่งกล้าปิ้นฟ้าต้านเยียวยามีตั้งหมอจ้างฮ้องขวัญ 

จ้างสวดส้อนกลางหน จ้างเอาขวัญคนอันมาลงจากเจ้าอะสันตะริกะมาตั้งเง้าอ่อนม่อยเน้ือเม่ือคําผิวอย่าง

มาลาละตกไว้หื้อป่อแม่สองเฒ่ามาเวตนาหาตุกค่ําเจ้าจึงไว้ย่าหม่อนึงไปเอามาแลกแต่เก้าตั้งหั้นแต่เม่ือ

โพธิญาณแรกแต่น้ันจิงเกิดขึ้นเป็นสารจิงมีในพะมานผาเบี้ยจิงมาตกแต่งตามขันตามกําเดิมมีบอละเจริญเจ้า



กุมมารตนแก่นกล้าปิ้นฟ้าตานเยียวยาสองเฒ่าจุงพร่ํารู้มอญอันเจินอย่าเนินจ้า หลีบย้ายเหาะเหินจุงเดินดงหน

ไกลต่างฮ้องจุมาสนุกแวดล้อมวังปานจุงมาน่ังล้อมเสพสุรากันหยาดนํ้าสุราปางซ้ายหื้อเจ้าก่อยตวยหากันข้า

หย่อดนํ้าสุราปางขวาหื้อเจ้าเคนกล้ากันข้าหยอดตั้งหลังและปางข้างป้ายหน้าหื้อเจ้าได้ก๋ินอ่ิมแล้วเตรียมมีแรง

มนุษย์ลุ่มฟ้าจุงเตียวแสวงหาลัดข้อเดียวจุงเตียวค้วยได้หื้อมีฤทธิตี่เปรตเปียงดังม้าจาเพียกได้หอรมานก๋ินอ่ิม

แล้วหื้อเจ้าเดินสารตามปะติยานอาการข้าให้แม่น 32 ขวัญ อันเจ็บอันไข้ไปตกอยู่เงียบเงียมอุโมงค์โขงผา

เจริญ เจ้าสุริยาใสสอดดั้นจืนจันว่าจักวาล เจินจ่าเก้าหมู่จุมใจหาญจุ่งไต่ตวยรอยหื้อถึงลอกหั้นกันปะบบแล้ว

จุงเอากันมาหื้อได้อย่าเนินเน่ินจ้า เน้อนายของก๋ินเมืองเฮาอยู่ใต้ลุ่มฟ้าแม่นแต่งถ้าดาทุนเป็นแต่บุญหมอหลวง

หมอเฒ่าไปเอามาให้ได้จากแหล่งไว้เป็นมงคลก่อนเต๊อะ ”  

 “ฟังลาฟังตังเกศาและหมวดเก้าตี่น่ีนาจักผู้จาถามหายังมูลยามเม่ือขวัญเจ้าน้ีได้เกียดหนีไปเจ้ากาว่า

เจ้าไปไจไฮ่ไจนา ปะงาสาเห่า ฮอมจิตนายบ่อตอบช๊วบพุ้งแล้วหนีป ากลกาว่าขวัญเจ้าไปหลงหล้าเล่นถํ้าถึก

ยานต่านํ้าแก่วังวลรู้ว่าเจ้าจักหนีจากเมืองคนไปอยู่ป่าข้าจักห้ามขวัญเจ้าว่าบอควนไปฝนจักตกห่าใหญ่หัวปี๋

ฝนลมหนีมีห่าใหญ่กันบอสมดังกําข้าก็หื้อขวัญเจ้าฝังฟ้าก็จักร้องไห้สะอ้ืนอือคางเสียงม้วนอยู่   บ่อม้วนก๋ิน 

บ่อหลําเจ้าก็จักแลนเชชําไปแอบอิงอยู่ตามต้นไม้เม่ือไข้เน้ือจุมเย็นคิงไพจักฮิงก็หาบ่อได้เป็นตุกไหมเหลือ

แรงมาเต๊อะสายตี่แปงเฮยเจ้า ป่อจงมีใจม่อยคืนมาผุงหมู่ผีเส้ือห้วยและผีอ่ีค่อยมันก็จักไล่ตีผุงหมู่แมยักขิณีมัน

ก็จักไล่ก้ันกอดเจ้าคนเดียวว่าเจ้าหนีบอรอดผียักกอดกวนคีข้าวจักขอแม่ธรณีกับผีคู่กีแห่งข้ากันต่านไปหันไป

ตัน รอดแล้วก็หื้อต่านรีบถอดถอนคืนมารีบเต๊อะ ครูเฮย ” 

 “สลีสวัสดีจื้นจ้อยตี่น่ีนาข้าจักปาเอาขวัญน้อยหื้อรีบมาปัน เหตุเจ้าได้เกิดรวมสองปิตามารดาป่อแม่

สองเฒ่าหากได้แสวงหากล้วยอ้อยมาเล้ียงลูกยามเม่ือเจ้ายังหนุ่มยังน้อยเปื่อว่าป่อหื้อเจ้าได้ตุกได้ยากด้วยอัน

แสวงก๋ันปูปลาปิติดอนนาต้งกว้างบอหื้อขวัญเจ้าไปเกิดข้างสลิกห้วยปูดอย บอหื้อขวัญเจ้าร้องไห้อยู่วอย ๆ 

กลางดงดอยป่าไม้แกมหมู่ผีเส้ือห้วยกับตั้งผีเย็นก็หื้อขวัญเจ้าได้เป็นเปี่อนยังผีเย็นเจ็นม้าและเสือป่าสัตว์ร้าย

ล่าเต็มดงไพรมีตั้งหมาในจิงจอกมันจั่งกวกตามาก๋ินมีตั้งหมีตัวดํานิลตัวใจหาญเกียติกล้ามันจ้างหยาดหน้า

และขบดังมันจ้างขังบอแล้วเม่ือก่อนได้กะตํามีดแก้วกับด้วยสารภีไฟยะมีหลงเถ่ือนจิงเอากันเป็นเขื่อนเออน่อ

จากันก็อยู่แต้ใจ้ ๆ หมีจิงขึ้นต้นไม้บอแป๋งรังนอนกันว่าเตอกมาอ่อนซ่อนมาคะค้อยสารภีเอาหมีลงต้นไม้

ลอดตายมันก็ฮ้องว่าวาย ๆ เฮาน้ีบอเป็นสะหายกันได้หมีตัวกล้าซํ้าทรนงมาเต๊อะ 32 ขวัญชิดเฮยเจ้าปอจุงมีใจ

หม่อมามา 32 ขวัญเจ้าอย่าไปเป็นเปื่อนยักษ์ผีเย็นและผีเส้ือป่าสัตว์ร้ายล่าเต็มดงไพรเป็นหมู่ป้าวเปิดไม่อยู่สะ

สนไปตังบนก่ิงกานสัตว์เจื้อน้ันก็ยังมีนางนีก็ซํ้าแขวนยิ่งป้าวปี้นก่ิงไปมาเซาะหาก๋ินอาหารอําพาลูกไม้มีบอ

ไรหากเหลือหลายมีตั้งหมากไฟและหมากซอมีตั้งหมากฮ้อและหมากคอแลนมีตั้งหมากแหนและหมาก



เดื่อเก้ียง หาลูกไม้เล้ียงอินทรีของก๋ินเมืองคนมีเราก็ยังบอหื้อ 32 ขวัญเจ้าอย่าว่าจกไปตี่น้ันนาบอใจ่ไกลเป็น

ป่าไม้ดงมีตั้งจ้างโตนนัวใหญ่หั้นแล้วไล่เลยแตงมาเต๊อะขวัญสายตี่แปงเฮ้ยเต้าป่อจุงมากึดใจ๋ต่อพระปิตา

มารดาเจ้าเล้ียงยากยามเจ้ายังตะรงค์กับพระแม่ก็บ่อหื้อลําบากสังสักอันยามเม่ือย่างเตียวไปมาแม่เจ้ายังฝัน

เยอะย่องตกตีนย่อมก่อยเตียวเหตุน้ันกลัวเจ้าลูกน้อยแม่ม่อยลืมคิงยามตะลึกลับตื่นแม่เจ้าก็ปิ๊กพ้ืนตังหงายเหตุ

น้ันกลัวขวัญเจ้าขาดใจตายมรณาเหตุกลัวใจเจ้าขาดเป็นผีจิงรักษาดีลูกไว้หื้อดีจิงมีอินทรีขึ้นใหญ่มีอายุข่อย

หลายปีจิงมีโลกาสาตุกต้องจิงไปหาข้ามาเฮียกฮ้องเอาขวัญหาหมอมาสังกะหะยังพยาธิตามออกโอกาส

กุมารปัญจะแต่อะติติปางก่อนหื้อเปี้ยธิหย่อนกับหาย ก๋ินยาใด ๆ ก็หื้อได้เป็นเจ็บเป็นไข้บ่อร้ายก่อยยังแคลน 

ขวัญเจ้าอย่าไปเด่นแดนต่างคล้าย หื้อปากันยักย่างย้ายคืนมาจาด้วยติ๊บก็ยังมีหลายภาษานานาต่างห้องก็บอ

เหมือนต้องติ๊บจุ่มปูติ๊บหน่ึงน้ันจื่อว่าอุดรครูก็บอปนดีสัแห่งมีหน้าส่ีแจ่งก็บอเหมือนกันติ๊บหน่ึงหน้า

พระจันทร์มันกว้างติ๊บหน่ึงหน้ามนดังเดือนเป็งบ่อปนดีเริงดีฝ่อ ชัดตาล่อหากันก็ไขหัวกันตายไขกันไหว้โล

ว่าไว้ว่าบ่อควนไป 32 ขวัญแห่งจ้าจุงมาตุ้มผ้าโกใสสะใบบางขาวแล๊บเล้ียมมะแมบดูงามขาวเจ้าอย่าไปอยู่ดง

ลามป่ากล้วยตั๊ดตี่ข้างเวกัตตะลีตี่น้ันเป็นแคว้นเมืองผีบอควรแว่เข้าได้ 32 ขวัญจุงมาเหล้า 32 ขวัญเจ้าจุงมา 32 

ขวัญเจ้าอย่าทักจักจวนกันไปสร้างการเรียนอยู่ฝ่ังจั้นฟ้าอย่าว่าจักฝ่ังค้วมหน้าสู่เนรบานรีบปากันมาเต๊อะขวัญ

เฮย” 

 “อาจะสุอาจะใยยะมังกะลังจะยันตุภวังค์สิริวิสุถังมะละโรโลกใสสัพสุนักคะตังสุมังกะลังสุปะพะยัง 

สุหติลังสุขะโนสุมุหุโตจะปุสุยิยังดังน้ีได้สลีอะมิริสะโจกจันตะโลดเตรียมต้นคือพระสพเมใจยะระวายสี

วะคินังอุทังละจาอุมังคุตโยโหตุเป็นวันอะฐิสะโจกเข็มกล้าจุเสฐถีตั้งห้าช่องใสขาวนักขัตตะเลิกปาวใสส่อง

พระจันเตียงต่องถูกรองบายสีวันน้ีดีหลีพระจันทร์พระจนแก่มานได้ตัดพญาปัญญาก็ได้ในวันน้ีดีหลี พญา

ลังกาได้นางสลีหนุ่มเน้ามาอ่ิงอ้อยเป็นเมียแปงก็ได้ในวันน้ีดีหลีก้อนเศร้าพญามังราเกิดเป็นคําก็ได้วันน้ีดีหลี 

วันน้ีเป็นวันสลีวิสุทธิกวนเฮียกข้าวเอาขวัญว่าสันน้ีแต้ดีหลีแด่เต๊อะ ” 

 “สีสีวันน้ีก็เป็นวันดีเป็นวันสีวันใสเป็นวันเปิกไคร้เสร็จกล้าเจียงค้านมีตั้งเครื่องอลังกาเส้ือผ้าอันใด 

บ่มีเขาก็หาตกแต่งดาไว้ถ้าพร่ําพร้อมจุอันมีตั้งข้าวต้มหน่วยกลมมีตังข้าวนมหน่วยน้อยหมากเม้ียงปูยา 

จักเจินจวนเอา 32 ขวัญแห่งเจ้าจุงคืนมาดังเก่าเหล่าเต๊อะ” 

 “สลีสวัสดียอยือยกย่องทูลขวัญจุงปากันมาเต๊อะเจ้า มีตั้งนํ้าอันสะกันทานํ้าเหล้ามีรสเล้าดีหอมนวล 

หากป่อจวนก๋ินกันรสตอนปานนํ้าติ๊บแต่เมืองอินทร์ ครัวเครื่องพร้อมตุกอันเป็นของเฮียนจิ้นตุกอัน อันจ้องตี่

น้ีหนาข้าปิดปอนมีตั้งข้าวสุกข้าวสารนํ้าตาลหวานจะจ้อน มีตั้งนํ้ามันงาจวนกันแต่งไว้หื้อมีแวนหวีสีซอม



ตอกไม้สะเองแก้วซงคานเครื่องโภชนาอาหารก็มีหลายประการ มีตั้งนมและกล้วยอ้อยของก๋ินหลําแต่งตําสุก

หมาก หื้อมาก๋ินตั้งปลาสลากตัวเต่าไม้ฟายเฮีย หื้อมาก๋ินตั้งปลาเกลือเขาแป๋งไว้น้ีใหญ่เขาก็เอามาใส่ขันไว้หื้อ

เจ้าได้เสวยทุกค่ําเช้าแจ้งหงาย ข้าขออันเจิน 32 ขวัญตั้งหลายจุงมามาก่อนเต๊อะ ” 

 “อาจะโสอาจะโยโลกะโศกเศร้าพยาธิร้ายกาจไกรกาบัดน้ีนาข้าจักป้อนขวัญเจ้ามีตั้งขวัญหูและขวัญ

ตาขวัญโลมากาสาเส้นเกล้ียงตะโจมังสังตุละจิ้นมีตั้งขวัญดูกก้อมปอปัน ขวัญจิ้นเลือดหมากแกวหัวใจขวัญ

คงในตับปอดและปอดใส่พรั่งพร้อมดันขวัญเจ้ามาพร้อมแล้วย่อมเป็นคนดีขวัญสัตว์และขวัญคนหน้ีสะสน

ไปล่าป่าบอใจ่ขวัญข้าก็บอเอามาหื้อเจ้านายหี้อยู่กันตนเตรียมเงาคุ้มเฒ่าเตียงเต้ายืนยาวเม่ือจักหลับเม่ือคืนขอ

มึนตาจื่นหน้า หื้อกุมเก้าผู้อยู่ดีขอหื้อขวัญเจ้าดิถีมาก๋ินข้าวเหล่าน้ีแด่เต๊อะ ” 

 “ดวงตะติงสากาโยอันว่า 32 ขวัญแห่งเจ้ามาดร้อมแล้วจุงจักมาก๋ินยังพริกขากับได้ก๋ินข้าวกับกล้วย 

อันผู้ข้าตกแต่งดาไว้ตอนมีพร่ําพร้อมมีตั้งเครื่องย่องของประดับมีตั้งข้าวตอกดอกไม้เตียนงามมีตั้งจํายามและ

ไก่ต้มกู่เกล้ียงมีตั้งหมากเม้ียงปูมามีตั้งบุผางามจื้นจ้อยมีตั้งกล้วยอ้อยมากนานาอันผู้ข้าตกแต่งดาไว้ตอนมีพรั่ง

พร้อมบอระม้วนปริผุจันตุ 32 ขวัญเจ้าจุงมาเสวยสะมะสะหังจิ้นและปลากาเยนะธิโตกะตัง ตั้งอยู่ในกาในตัว

แห่งข้าตุกค่ําเช้าวันยามแด่เต๊อะ” 

 “สลีสวัสดีมังกะระแก้วแกนไทจื่นจมเจยหะตะถะบาตุสิบน้ิวลมเรียงงามก่อกวนหื้อเจ้าอวายหน้าล่อ

มาตาเอายังโภชนาอาหารใส่ไว้เหนือขันคํานําไว้เหนือหัตถบาทเพ่ือปอขวัญเจ้ากากาดไปไหนหื้อมาอยู่สุขใจ

จุมเน้ือมีตั้งขวัญวิทผ้าเส้ือเจ้าจุงมาเป็นตัวจุงมาเป็นมงคลแก่เจ้ามาอยู่สุกเตียงเต้าทีคาก่อนเต๊อะ ” 

 “สาระถาสลีใจ่ดยเขตกว้างของตั้งหลายผูงน้ีนาอันปิตามารดาหากตกแต่งไว้ถ้าจักยกจากแห่งห้อง

ขันคํามาตําไว้เหนือขันถะหัตบาตตั้งกู่มีตั้งจะนะนมข้าวนมข้าวต้มพรั่งพร้อมจุอัน ๆ มีตั้งไก่ต้มกู่มันงามจะ

จ่อนบอหยอดย่อนใส่ไว้เหนือขันจิกบิดปันใส่หัตถะมือเจ้าตั้งกู่กันแล้วจุงมีอายุม่ันยืนยาว ร้อยซาวขอบขวบ

ข้าวแต้ดีหลีแด่เต๊อะ” 

 “อาจะในวันน้ีก็เป็นวันดีสลีวันมากบัดน้ีผู้ข้าจักบิดข้าวใส่มือเบื้องขวาจักบิดปลาใส่มือเบื้องซ้าย

เรียกว่า 32 ขวัญเจ้าจงมาเสวยไก่ต้มกู่งามดีหื้อมาก๋ินไก่ปู้จีตัวเฒ่าไก่ปู้เจ้าเล้าม่นเมืองดีมันจักขันเม่ือจักเตียง

ลอดเมืองนาคบาดาลลอดเมืองไอสวนกันว่าขวัญเจ้ามาก๋ินไก่กู่น้ีแล้วหื้อมาก๋ินไก่แก้วตัวหารหื้อมาก๋ินตั้งไก่กู่

น้ีแล้วหื้อมาก๋ินไก่แก้วตัวหารหื้อมาก๋ินตั้งไก่แม่มานตัวใหญ่หื้อมาก๋ินไก่แม่ไข่ตัวปี๋หื้อมาก๋ินตั้งปูหรี่แล้วอม

เม้ียงกันว่า 32 ขวัญแห้วเจ้ามาสุดเส้ียงมาก๋ินของหน้ีเส้ียงพร่ําพร้อมข้านอนอบน้อมยืนย่อถวายข้าขอตนตัว



แห่งข้าอยู่สุขสบายขอขวัญเจ้าตังหลายจงปกปักรักษาคาบคบแห่งข้าหืออายุยืนได้ร้อยซาวขอบข้าวแต้ดีหลี

เต๊อะ” 

 เม่ือเรียกขวัญของผู้ป่วยได้ลงร่างแล้วจะทําให้ร่างทรงขวัญมีอาการส่ัน แต่ขวัญจะเข้าร่างหรือไม่น้ัน

จะต้องสังเกตจากชฎาขวัญที่ร่างทรงขวัญถืออยู่ หากขวัญเป็นขวัญผู้ป่วยเข้าแล้วจะทําให้ชฎาขวัญน้ันล้มลง

แต่หากขวัญไม่เข้าร่างก็จะส่ันอยู่อย่างน้ัน เรียกว่า ขวัญมาจ๋ม หากขวัญเข้าร่างแล้วจะต้องเรียกชื่อผู้ป่วย

เท่าน้ัน จึงจะทําให้ร่างทรงขวัญน้ันตอบ เม่ือทราบแน่ชัดแล้วว่าเป็นขวัญของผู้ป่วยเข้ามาอยู่ในร่างทรงขวัญ

จึงทําการซักถามหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ซ่ึงร่างทรงขวัญผู้ป่วยก็จะบอกถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยที่

เป็นอยู่ 

 นอกจากน้ีการเรียกขวัญลงร่างจะทายได้ถึงอายุขัยของผู้ป่วย หากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่มีโอกาส

หายก็จะแนะแนวทางในการแก้ไข แต่หากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ไม่มีโอกาสหายหรือหมดอายุขัย ร่างทรง

ขวัญก็จะบอกให้ทราบ (ร่างทรงขวัญน้ันจะเป็นใครก็ได้ไม่เจาะจงตัวบุคคล) แต่ถ้าหากกล่าวคําโวหารไป

แล้ว 2-3 รอบ ขวัญผู้ป่วยไม่ยอมลงร่าง ก็จะเปล่ียนร่างทรงขวัญ จนกว่าจะได้ร่างทรงที่ขวัญยอมเข้าร่าง ทั้งน้ี

สาเหตุที่ขวัญไม่ยอมเข้าร่าง เพราะร่างทรงคนน้ันมีจิตใจไม่สะอาดหรือไม่เต็มใจที่จะเป็นร่างทรง แต่ถ้ามี

ความตั้งใจหรือเต็มใจก็จะทําให้ขวัญเข้าร่างง่าย การตรวจสอบเพ่ือจะให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นขวัญของผู้ป่วย

จะกระทําได้โดยการนําเส้ือผ้าของผู้ป่วยมาให้ผู้ป่วยเลือกหรือให้ญาติพ่ีน้องของผู้ป่วยได้เข้ามาซักถามว่า

เป็นญาติของผู้ป่วยจริงหรือไม่ หากเป็นขวัญของผู้ป่วยก็จะรู้จักเส้ือผ้าของตนเอง และจะรู้จักญาติพ่ีน้องที่

ซักถามน้ัน  

 การประกอบพิธีกรรมการเรียกขวัญลงร่างจะกระทําได้ก็ต่อเม่ือญาติของผู้ป่วยเป็นผู้เรียกร้องและ

อันเชิญหมอผู้เชี่ยวชาญไปประกอบพิธีกรรมเอง โดยที่หมอผู้ทําหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญลงร่าง จะ

ไม่ให้คําแนะนําแต่อย่างใด ทั้งน้ีเพราะถือว่าเป็นส่ิงที่ไม่เหมาะสม  

 ภายหลังจากมีการสอบถามกับขวัญของผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วก็จะทําการเรียกขวัญของ

ผู้ป่วยกลับคืนสู่ร่างเดิม แล้วเรียกขวัญของร่างทรงขวัญที่ได้นําไปฝากกับปู่ดําย่าดํา ให้กลับมาอยู่กับร่างเดิม

หลังจากน้ันจึงทําการสู่ขวัญมัดมือ รดนํ้ามนต์ หรือรดนํ้าเจ็ดบ่อ เม่ือเสร็จส้ินทุกกระบวนการแล้วหมอผู้

ประกอบพิธีกรรมก็ทําการปลดขันตั้ง ถือว่าเป็นการเสร็จส้ินพิธีกรรมเรียกขวัญลงร่าง  

 ( 4)  องค์ประกอบ/เง่ือนไข/ปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติคือ  จะต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาขวัญและเครื่องบูชา

ครูให้ครบถ้วน 



 หมายเหตุ  การกําหนดขันตั้งครูของหมอสําราญ มาฟู หากเป็นพิธีกรรมเรียกขวัญลงร่างจะต้องใส่

ขันตั้ง 309 บาท ส่วนการเรียกขวัญปักเทียน 15 บาท ส่วนกําหนดขันตั้งของหมอสนม เรียบร้อย จะใส่ขันตั้ง 

36 บาท ในทุก ๆ พิธีกรรม สําหรับบทสวดหรือคําโวหารในการเรียกขวัญลงร่างในแต่ละขั้นตอนจะมีความ

แตกต่างกัน 

1.  การช้อน (ซ้อน) ขวัญ 

การช้อนขวัญจะทําเม่ือบุคคลหน่ึงได้สะดุ้งตกใจกับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหน่ึงจนก่อให้เกิดอาการ  

เจ็บป่วย หรือบุคคลผู้น้ันได้ไปประสบอุบัติตกรถ ตกต้นไม้จนทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงต้องทําการช้อน

ขวัญเพ่ือที่จะให้ขวัญได้อยู่กับเน้ือกับตัว  

 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการช้อนขวัญจะประกอบด้วย ด้ายสายสิญจน์ ข้าว 1 ปั้น กล้วย 1 ลูก 

หมากก้อม พลูใบ ทํา “กวก” แล้วนําเครื่องเซ่นเหล่าน้ีใส่ใน “กวก” แล้วนําไปใส่ไว้ใน “แซะ” หรือ “เหิง” ที่

จะนําไปช้อนตรงจุดที่คิดว่าขวัญตก แล้วกล่าวคําโวหารเพ่ือบอกกล่าวต่อแม่ธรณีเจ้าที่ ดังน้ี  

 “บัดน้ีผู้ข้าพเจ้าได้นําหมากกําปูใบมาเพ่ือมาบอกว่า นายดํานายแดง ได้มาตกต่าวตรงบริเวณน้ีทําให้

ได้ตกใจข้าวขวัญได้ตกหายอยู่ที่น้ีก็ดี บ่าเดี่ยวน้ีก็ขอหมากกําปูใบมาพึแม่ธรณีเจ้าตีหรือผีต๋ายฮ่า ต๋ายโหงก็ดี 

ได้กําข้าวกําขวัญของ นายดํานายแดงไว้ขอบอกขอกล่าวขอป่อยขวัญให้ไปอยู่กับตนกับตัวกับหัวกับเก้าของ

นายดํานายแดงจิ่มเตอะ” 

 แล้วจึง “แซะ” หรือ “เหิง” ช้อนเอาขวัญ หากได้เศษไม้เศษหญ้าติดมาก็นําเอาส่ิงน้ันมามัดข้อมือของ

ผู้ป่วย 

 การช้อนขวัญสามารถทําได้ทั้งหญิงและชายไม่มีข้อจํากัดแต่อย่างใด ทั้งน้ีการช้อนขวัญจะต้องจัด

เครื่องเซ่นให้ครบและจะกล่าวคําโวหารในการช้อนขวัญต่อเจ้าที่แม่ธรณีหรือผีสางที่อาศัยอยู่ในบริเวณน้ัน  

2. การสู่ขวัญ 

ไม่ปรากฏหลักฐานเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับประวัติความเป็นมาหรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ของ  

พิธีกรรมสู่ขวัญที่ชัดเจน แต่ตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า ในร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 

คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ที่ก่อตัวกันขั้นมาเป็นรูปร่างที่ประกอบด้วยอาการ 32 เป็นอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและ

เชื่อว่าจะมี “ขวัญ” หรือจิตเข้ามาเป็นส่วนคอยควบคุมการดํารงอยู่ของร่างกาย เช่น ขวัญแข้ง, ขวัญขา, ขวัญ



ตา, ขวัญหู, ขวัญใจ, ขวัญคอ ซ่ึงขวัญของส่วนต่าง ๆ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กันทั้งร่างกายและจิตหรือขวัญ 

ซ่ึงหากส่วนใดส่วนหน่ึงได้รับความกระทบกระเทือนก็จะส่งให้อีกส่วนได้รับผลกระทบไปพร้อม ๆ กัน 

อาทิเช่น เม่ือร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนบาดเจ็บขึ้นมาก็ย่อมส่งผลให้จิตใจได้รับผลดังกล่าวตามกัน 

ดังน้ันเม่ือร่างกายและจิตใจได้รับความกระทบกระเทือนก็ย่อมจะมีแนวทางในการแก้ไขหรือการเสริมสร้าง

ให้ทั้งสองส่วนกลับคืนสู่สภาพปกติ ซ่ึงการรักษาทางกายน้ันจะมุ่งเน้นการรักษาโดยการใช้ยาสมุนไพรและ

กระบวนการรักษาอ่ืนที่เน้นวิธีการรักษาแต่เพียงภายนอก แต่ในส่วนทางด้านจิตใจนอกจากการให้กําลังใจ

แล้วในกระบวนการ “เรียกขวัญ / สู่ขวัญ” ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่หมอเมืองได้มีการหยิบยกมาใช้ในการ

รักษาเพ่ือการเสริมสร้างสภาพทางจิตใจให้คืนสู่สภาพปกติ ดังน้ัน ประวัติความเป็นมาของการเรียกขวัญและ

การสู่ขวัญตามความคิดเห็นของหมอเมืองเชื่อว่า การเรียกขวัญ การสู่ขวัญมีประวัติความเป็นมาสืบ

เน่ืองมาจากสาเหตุการณ์เจ็บป่วยของคนเรา โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องกับจิตใจซ่ึงจําเป็นต้องหา

แนวทางในการเยียวยารักษา ซ่ึงกระบวนการเรียกขวัญ / สู่ขวัญ ถือเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่ได้มีการถือปฏิบัติ

สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  

 ตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า ขวัญจะมาอยู่กับเน้ือกับตัวของเรา ซ่ึงหากทุกวันน้ีถ้าคนเราไม่มี

ขวัญก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ดังน้ัน เม่ือมีอาการเจ็บป่วยที่เก่ียวข้องกับจิตใจเก่ียวกับขวัญจึงต้องทําการสู่

ขวัญ เพ่ือช่วยให้อาการเหล่าน้ันหาย ถือได้ว่าการสู่ขวัญก็คล้ายกับเป็นการชะโลมจิตใจ หรือปลอบใจทําให้

จิตใจดีขึ้น ดังได้กล่าวไว้ว่าคนเรามี 32 ขวัญ เม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยตามความเชื่อของหมอเมืองเชื่อว่า อาการ

เหล่าน้ันมักจะเกิดจากขวัญใดขวัญหน่ึงหายไป ไม่อยู่กับเน้ือกับตัวก่อให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจ

เช่น เกิดจากการตกใจ เกิดจากการประสบอุบัติเหตุจนทําให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซ่ึงอาการเจ็บป่วยเหล่าน้ีถือ

เป็นอาการเจ็บป่วยที่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนจึงทําการสู่ขวัญได้โดยไม่ต้องทําพิธีการที่เรียกว่า “บนขวัญ” แต่

พิธีการบนขวัญจะกระทําเม่ือไม่ทราบสาเหตุ เม่ือเราไม่ทราบว่าอาการเหล่าน้ันเกิดจากขวัญหายไปหรือไม่

จึงได้มีการบนขวัญ โดยกล่าวคําโวหารหรือคําอ้อนวอนให้อาการเจ็บป่วยหายภายใน 3 วัน 7 วัน ซ่ึงขั้นตอน

การบนขวัญจะบนกับตัวผู้ป่วยเอง ดังน้ันแสดงว่าพิธีการสู่ขวัญน้ีเกิดขึ้นมาเน่ืองจากคนเรามีขวัญ เม่ือขวัญ

หายไปจึงเกิดอาการเจ็บป่วย จึงต้องมีการสู่ขวัญหรือเรียกขวัญ ยกตัวอย่างเช่น เม่ือตัวเราเองไปพบเจอกับส่ิง

ที่ทําให้ตกใจก็มักจะอุทานว่า “ขวัญมา ขวัญมา” ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของการสู่ขวัญก็เพ่ือให้เกิดความสุข 

สบายทั้งกายและใจรวมทั้งอาการเจ็บป่วยเป็นอยู่ให้หายเป็นปกติ  

 สาเหตุของการสู่ขวัญเกิดจากการเจ็บป่วย ขวัญไม่อยู่กับเน้ือกับตัวจนทําให้เกิดอาการเบื่ออาหาร 

เศร้าซึม นอนไม่หลับ มีอาการ 3 วันดี 4 วันไข้ ผู้ประสบอุบัติเหตุ เช่น ตกต้นไม้ ตกรถ จนทําให้ขวัญหรีออก



จากตัว นอกจากน้ี ในปัจจุบันการสู่ขวัญยังนิยมกระทําในงานมงคลต่าง ๆ เช่น แต่งงาน รับตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน และงานอ่ืน ๆ  

2.1 ข้ันตอนและวิธีการสู่ขวัญ  

เม่ือทราบสาเหตุของอาการเจ็บป่วยแล้ว หมอสู่ขวัญจะแจ้งให้ญาติได้เตรียมบายสีหรือชฎาขวัญ  

3 ยอด มี 6 กาบ ในชฎาขวัญ 3 ยอด ประกอบด้วย ดอกไม้ ของหอม อุปกรณ์ในการแก้บนประกอบด้วย ไก่

ต้ม 1 ไข่ 1 เหล้า 1 แก้ว กล้วย 1 ลูก ข้าวสุก ข้าวต้ม ขนม ข้าวปลาอาหาร เม่ียง บุหรี่ ของส้ม ของหวาน เหล้า

ยาปลาปิ้ง หมาก เทียน 3 เล่ม ใส่ตรงยอด ด้ายสายสิญจน์ 5, 7, 9 เส้น เส้ือผ้าของผู้ป่วย นํ้าส้มป่อย 1 แก้ว 

สําหรับการส่งเคราะห์ ปัดเคราะห์ ปัดภัย 

 สําหรับขันครูจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ขัน 8 และขัน 16 ดังน้ี สวยหมาก 8 สวยพลู 8 สวยดอก

สวยเทียน 8 หมาก 8 ขด ผ้าขาว ผ้าแดง เทียนคู่บาท เทียนคู่เฟ้ือง เบี้ยพันสาม หมากพันสาม ซ่ึงเครื่องในขัน

ครูต่าง ๆ เหล่าน้ี ญาติผู้ป่วยจะเป็นผู้จัดเตรียม รวมแล้วเรียกว่า ขัน 16 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถุ (เงิน) 36 บาท  

 ส่วนขัน 4 จะประกอบด้วย สวยหมาก 4 สวยพลู 4 หมาก 4 ขด หมากหัว พลูมัด และอ่ืน ๆ 

คล้ายคลึงกับขัน 16 แต่จะลดจํานวนให้เหลือเพียง 4 อย่าง ซ่ึงทั้งหมดรวมเรียกว่าขัน 8 ซ่ึงจะต้องใส่วัตถุ 

(เงิน) 15 บาท เม่ือเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอผู้ประกอบพิธีสู่ขวัญโดยการกล่าวคําโวหารหรือบท

สวด โดยหมอสําราญ  มาฟูดังน้ี  

 “สลีสวัสดิ์ วันน้ีก็เป๋นวันดีใจโจกกว้างเป๋นวันพระเวศสันตราชเข้าเมือง พระบุญเรืองผ่านแผ้ว พระ

เจ้าแก้วทั้งสามประการ เป๋นลูกซีกสมปานต๋นวิเศษจ้างล้มล้างเอาขวัญคน หื้อได้มาอยู่กับต๋นตั๋วอย่างเก่า คน

ในโศกเศร้า โศกาหื้อขวัญเจ้ามาพรั่งพร้อม กันว่าขวัญแห่งเจ้ามาแล้วทั้งสามสิบสองขวัญเจ้าแก้วแม่บุญมี 

บัดน้ีนาตางญาติกาวงษ์ศาปีนวังเขาก็ตกแต่งดาไว้พร้อมมากนานา มีตังจิ้นและปลา มีตังพาราดอกไม้ มีตังไก่

ต้มปู้ลายตัวเจ้าเล้ามันจ้างขันเม่ือเจ้าเม่ือขวายจักเอามาถวายหื้อขวัญแห่งเจ้าได้ก๋ินได้บริโภค ขวัญแห่งเจ้าจัก

หายโศกเศร้าโศกา หื้อได้อยู่กับแข้งขาหูต๋าแห่งเจ้าจุแก๋นจุก้าน บัดน้ีหนาข้าก็จักป้อนข้าวหื้อขวัญเจ้าได้ก๋ิ

นได้บริโภคอาหารต่าง ๆ นานา อัญเชิญขวัญเก๊าเป็นขวัญเกศาหื้อได้มาก๋ินข้าวกับไก่ต้มตั๋วน้ีหนาเป็นไก่สุย

เทพเบื้องบนคือพระอินทร์ต๋นมีบุญแก่กล้า ได้หื้อข้ามาบิดป้อนหื้อขวัญเจ้าได้ก๋ินอิมปลี หื้อขวัญหูขวัญต๋า

และขวัญปากได้ขวัญดังได้มาก๋ินไข่ต้มแก่นน้ีวิเศษ ขวัญแห่งเจ้าได้ก๋ินแล้วจักมีบ่ามีแฮง ถัดน้ันมาข้าของเจิญ

ขวัญแข้งขวัญขาขวัญศอกขวัญสายถือจุงมาก๋ินลูกส้มของหวาน ขวัญแห่งเจ้าได้ก๋ินแล้วจักจื่นเน้ือเย็นใจ๋ ถัด

น้ันมาข้าขอเจิญขวัญเข่าขวัญมือน้ิวโค้น้ิวจี้น้ิวกลางน้ิวนางน้ิวก้อยมาก๋ินข้าวต้มข้าวหนมใส่นํ้าอ้อยหวานจื่น 



จ้อยรําดี ข้าขออัญเชิญขวัญแห่งเจ้าทั้งหลายได้มาก๋ินตังปลาสะเด็ดตัวเต้าแผ่นฟาก ปลาสะลากตัวเท่าไม้พาย

เฮีย มีตังแว่นหวีใส่พร้อม ข้าขอนบน้อมยื่นยอถวายหื้อขวัญเจ้าได้ก๋ินได้บริโภค กันว่าขวัญแห่งเจ้าได้ก๋ินข้าว

อ่ิมแล้ว ข้าขอขวัญเจ้าได้จุงมาก๋ินนํ้าบ่อแล้วใสดีเป๋นนํ้าตี้วิเศษ เป๋นนํ้าตกตาดจากเมืองบน ได้เอาหื้อหน

มนุษย์เมืองคนได้ก๋ินได้ไจ้ กันว่าเจ็บก๋ินก็ได้คนไข้ก๋ินก็มีแฮง ก๋ินแล้วจักหายพยาธิหิ้อหายอุบาดทั้งหลายแต้

ดีหลีเตอะ” 

 จบคําสู่ขวัญและคําป้อนข้าวขวัญผู้ป่วย จากน้ันทําการมัดข้อมือให้ผู้ป่วยโดยจะเริ่มจากข้อมือข้าง

ซ้ายก่อน ซ่ึงจะมีคําโวหารในการผูกมัดข้อมือดังน้ี  

 “อะจะใจโส อะจะใย อะจะมังคะโร อะจะในวันน้ีก็เป๋นวันดี ข้าจักมาผูกมือเบื้องซ้ายหื้อขวัญเจ้ามา

อยู่กับต๋นตั๋ว อยู่กับหัวกับเหล้า หื้อมาอยู่กับเจ้ากับจอม ยามเม่ือขวัญแห่งเจ้าพลัดพรากจากต๋นตั๋วไปหลายปี๋

หลายเดือนหลายวันครบเข้าตังวันน้ียามน้ีหื้อขวัญแห่งเจ้าเข้าอยู่กับคาบคงต๋นตั๋วแห่งเจ้า ข้าจักเอาเส้นด้ายเก๊า

เส้นจักมาผูกมัดข้อมือเบื้องซ้ายหื้อม่ันยาวปอส้ันปอประมาณ ฝ้ายเส้นน้ีหนาเป๋นเจือกเหล็กนาคกระบวงบาต

แห่งพญานาคชื่อวิรุตปักขะ ต๋นวิเศษอยู่เมืองเทศบาดาลลุ่มใต้พ้ืนนํ้า จักมามัดมือคนก็หายพยาธิจักมามัดจ้าง

พายก็อยู่ จักมามัดงัวควายอ้ายล่ายลู้ก็หนจักผูกมือคนพยาธิก็จักลุกน่ังได้ สัพพะว่าเคราะห์ไร้ก็หายแคนแต้

ดีหลีเตอะ” 

 หลังจากจบคํามัดมือข้างซ้ายก็จะต่อด้วยการผูกมัดข้อมือข้างขวา ซ่ึงจะมีคําโวหารดังน้ี  

 “สะลีสวัสดิ์ อุตมะโจก สะโหลกสาขา บัดน้ีหนาข้าจะผูกมือเบื้องขวาแห่งเจ้า ข้าจะเฮียกฮ้องขวัญ

แห่งเจ้าแล้วมามา หื้อมาอยู่ตี้คาเตียงเต๊า หื้ออายุแห่งเจ้าได้ร้อยซาวขวบเข้าวษาข้าจะผูกมัดมือเบื้องขวาหื้อ

ขวัญเจ้าอยู่สิบปี๋บ่ฮ้ือไปไหน ซาวปี๋บ่หื้อพรากจากต๋น จักผูกด้วยด้ายมงคลอันวิเศษ ฝ้ายขาวเตดบริสุทธิ์จักมา

ผูกมัดข้อมืองเบื้องขวาแห่งเจ้าก็ม่ันยาวบ่ส้ันปอประมาณ จักผูกจ้างปายสานก็อยู่ จักผูกงัวควายล่ายลู้ก็หน จัก

ผูกมือคนก็หายพยาธิ ฝ้ายเส้นน้ีหนาเป๋นเจือกเหล็กแห่งพญานาคจื่อว่าวิรุตปักขะ ต๋นวิเศษอยู่เมืองเทศบาดาล

ลุ่มใต้พ้ืนนํ้า ข้าจักเอามามัดขวัญเจ้าไว้หื้ออายุได้ร้อยซาวขวบเข้าแต้ดีหลีเตอะ ” 

 เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการของการผูกข้อมือแก่ผู้ป่วย ถือว่าเสร็จส้ินกระบวนการของการสู่ขวัญ 

นอกจากน้ีขณะที่หมอจะประกอบพิธีสู่ขวัญตามความเชื่อของหมอบางรายจะทําการปัดเคราะห์ให้ผู้ป่วย

ก่อนประกอบพิธีและหมอบางคนจะทําการปัดเคราะห์ก่อนทําการป้อนข้าวขวัญหรือช่วงกลางบทสวด เม่ือ

เสร็จแล้วก็ทําการผูกข้อมือผู้ป่วย เม่ือเสร็จแล้วหมอก็ให้พรแก่ผู้ป่วย  



 ในขั้นตอนการป้อนข้าวป้อนนํ้า ป้อนเหล้าจะกระทําในช่วงของการทําพิธีหรือระหว่างที่มีการกล่าว

คําโวหารหรือคําสู่ขวัญ โดยจะป้อนเป็นคํา ๆ ใส่ในฝ่ามือของผู้ป่วยหรือใน “กวกข้าว” ที่เตรียมไว้ป้อน

จนกว่าจะหมดข้าว 1 ปั้น 

 หลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดก็จะนําชฎาขวัญ เส้ือผ้าของผู้ป่วยขวัญวางไว้ตรงเหนือที่นอนของผู้ป่วย 

หรือบนหัว 3 วัน 7 วัน แล้วนําข้าวที่ป้อนขวัญที่อยู่ในฝ่ามือหรืออยู่ใน “กวก” ให้นําไปฝากกับปู่ดําย่าดํา (เตา

ไฟหม้อน่ึงไหข้าว) โดยให้กล่าวว่า  

 “บัดน้ีข้าพเจ้าจะได้เอาข้าวขวัญที่มาอยู่กับเจ้าของเหล่าน้ีมาฝากกับปู่ดําย่าดํา ให้ได้ปกปักรักษาและ

ขอให้หายจากการเจ็บป่วย ส่วนของเศษของเหลือเหล่าน้ีจะขอนําไปกินเสีย ” 

2.2 องค์ประกอบ/เง่ือนไข/ปัจจัยที่จะต้องปฏิบัติ  

ข้อสําคัญในการสู่ขวัญที่หมอผู้สู่ขวัญและส่ิงที่ญาติผู้ป่วยควรปฏิบัติมีดังน้ีคือ หากเป็นตัวหมอ  

ผู้ประกอบพิธีกรรมการสู่ขวัญจะต้องกล่าวคําโวหารหรือคําสู่ขวัญจนครบทุก ๆ ขั้นตอน และจะต้องปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการสู่ขวัญตามลําดับขั้นตอน ห้ามข้ามหรือละเว้นบทใดบทหน่ึงในคําโวหารทั้งหมด ส่วนฝ่าย

ผู้ป่วยจะต้องจัดเตรียมเครื่องในชฎาขวัญให้ครบและให้พร้อมทั้งขันครูเองก็ต้องไม่ให้บกพร่องส่ิงใดเพราะ

เชื่อว่าจะส่งผลต่อการรักษาของผู้ป่วย นอกจากน้ีตัวหมอเองส่ิงที่ไม่ควรละเลยคือ การระลึกถึงคุณของครู

อาจารย์ ซ่ึงหมอเมืองส่วนใหญ่จะมีครูและมักจะมีคํากล่าวถึงครูบาอาจารย์เพ่ือแสดงการระลึกถึงครูบา

อาจารย์เช่นคํากล่าวระลึกถึงครูบาอาจารย์ของหมอสนม มีคํากล่าวดังน้ี  

 “ถึงครูบาอาจารย์เสมอครูบาอาจารย์เจ้า ครูเก้า ครูตาย ครูปลาย ครูยัง ครูส่ัง ครูสอน ครูนอน ครูน่ัง 

ครูที่ข้าได้สืบได้ร่ําได้เรียนมา บัดน้ีผู้ข้าทั้งหลายได้ตกแต่งและน้อมนํามาซ่ึงวัตถุปุบผาราจาดวง ข้าวตอก

ดอกไม้ ลําเตียน สวยดอก สวยเตียน 8 สวย สวยหมาก สวยปู 8 สวย หมาก 8 ขด 8 ก้อม ผ้าขาว ผ้าแดง กู่บาท 

กู่เพ้ียง เบี้ยพันสาม หมากพันสาม วัตถุ 36 บาท บัดน้ีจะมาสู่ข้าวเอาขวัญ นายดํา นายแดง ไปถลําขํากาอยู่ป่า

ไม้ดงหนาป่าคาดงใหญ่ ไปตกที่ต่ําได้ย่ําที่สูง”  เป็นต้น 

 ดังน้ันส่ิงที่สําคัญ คือ การเตรียมชฎาขวัญพร้อมเครื่อง ซ่ึงในการเตรียมขันครูและการประกอบพิธีสู่

ขวัญของหมอจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าให้ผิดพลาดทั้งการเตรียมและการประกอบพิธี  

 หมายเหตุ ข้อแตกต่างระหว่างการเรียกขวัญและการสู่ขวัญคือ คําโวหารหรือบทสวด และการเรียก

ขวัญจะมีการเส่ียงทายโดยวิธีการหยิบข้าว/ ปักเทียน/ ตั้งไข่/ ร่างทรง ขวัญซ่ึงจะเป็นตัวบ่งบอกสาเหตุของ



การเจ็บป่วยและบ่งบอกว่าขวัญมาอยู่กับตัวของผู้ป่วยแล้วหรือยัง ส่วนการสู่ขวัญจะเป็นกระบวนการเล้ียง

ข้าวขวัญหรือเป็นการปลอบขวัญเม่ือได้กับคืนเข้าสู่ตนตัวของผู้ป่วยครบทั้ง 32 ขวัญ ให้อยู่กับตนตัวของ

ผู้ป่วยตลอดไป ซ่ึงทั้งสองพิธีกรรมจะต้องทําควบคู่กัน หากมีการเรียกขวัญก็จะต้องมีการประกอบพิธีกรรม

สู่ขวัญทุกครั้ง 
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