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 คนเมืองของภาคเหนือมีความเชื่อที่แตกต่างจากภาคกลางประการหน่ึงคือ การเชื่อหรือนับถือผี  ความจริงการนับถือผี

น้ันทางภาคอ่ืนก็มี แต่อาจน้อยกว่าภาคเหนือ โดยเฉพาะภาคกลางการนับถือผีมีน้อย อาจเน่ืองมาจากความเชื่อเรื่องพุทธ

ศาสนาที่เข้มข้นหรือมีมากกว่า ทําให้ความเชื่อเรื่องผีลดน้อยลง  

 

 

 

 

 

 การนับถือผีรวมไปถึงการเคารพบูชาเพ่ือให้ผีมาปกป้องคุ้มครอง แตกต่างจากภาคกลางที่นับถือพระ ทั้งพระที่บวชอยู่

วัด และพระพุทธรูปตัวแทนของพระพุทธเจ้า  

 ภาคกลางพระที่บวชที่วัดน้ันบางรูปมีคาถาอาคมและเวทย์มนต์สามารถคุ้มครองปกป้องได้ เช่น ช่วยสักยันต์ หรือมี

เหรียญรูปเหมือนไว้พกติดตัว จะทําให้หนังเหนียว ยิงไม่เข้า ฟันไม่เข้า แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ ทํามาค้าขึ้นเป็นต้น ภาคกลาง

เชื่อถือกันเช่นน้ัน  

 



 ความเชื่อที่แตกต่างกันเช่นน้ี ได้เห็นเป็นรูปธรรมเม่ือรับราชการที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงถือว่าเป็นจังหวัดภาคกลาง  

ติดต่อจากจังหวัดพิษณุโลก คราวเม่ือต้องไปตรวจที่เกิดเหตุตามหมู่บ้านและบ้านเรือนของชาวบ้านมักพบว่ามีหิ้งพระทุกบ้าน 

และบนหิ้งพระจะมีพระพุทธรูปบ้าง เหรียญรูปเหมือนพระเกจิบ้าง พระกรุบ้าง รวมทั้งเครื่องรางอ่ืน ๆ บางบ้านที่คุ้นเคยกันก็

จะมอบพระให้เป็นที่ระลึกกัน แต่เม่ือมารับราชการทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความแตกต่างกล่าวคือ แต่ละบ้านจะไม่พบหิ้ง

พระหรือพบบ้างก็เป็นหิ้งพระเล็ก ๆ มีพระอยู่บ้างสักองค์หรือสององค์  

 หากกล่าวถึงความเป็นมาของพระบนหิ้งของคนทางภาคกลางแล้ว มักได้พระมาง่ายและได้มาบ่อย ๆ แต่ละปีจะได้

พระกลับมาบูชาที่บ้าน ส่วนมากเป็นเหรียญหรือรูปเหมือนของพระเกจิที่เป็นเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ เม่ือไปร่วมงานพิธีกรรมที่วัด 

เช่น งานฝังลูกนิมิต งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า แต่ละวัดจะสร้างเหรียญทําพิธีปลุกเสก นําออกแจกจ่ายหรือให้เช่าเพ่ือนําเงิน

บูรณปฏิสังขรณ์วัด ดังน้ันหิ้งพระของคนทางภาคกลางจึงมีพระสะสมมากขึ้น ๆ ต่างจากวัดทางภาคเหนือ ที่มักไม่นิยมสร้าง

เหรียญหรือรูปเหมือนให้ชาวบ้านบูชา หรืออย่างเหรียญครูบาศรีวิชัยที่มีชื่อมากขณะน้ีคือ รุ่นปี 2482 ก็รับความเชื่อมาจากภาค

กลางเช่นกัน มีผู้ค้นคว้าทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชสมัยน้ัน สร้างและส่งมาให้ครูบาศรีวิชัยปลุกเสก มิใช่เกิดจากคณะศรัทธา

หรือจากตัวครูบาศรีวิชัยจริง ๆ ทั้งน้ีส่วนหน่ึงตัวครูบาศรีวิชัยเองไม่ต้องการให้สร้างเหรียญรูปเหมือน  

 ความเชื่อและนับถือผีของคนภาคเหนือหรือชาวล้านนาน้ี คุณมาลา  ค าจันทร์ เคยเขียนไว้ ชี้ให้เห็นความเชื่อ ความ

เคารพยําเกรง รวมทั้งผลที่จะได้รับหากทําผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกว่า “ผิดผี” ว่า “คนเมืองหรือคนล้านนาแต่ก่อนแต่

เดิมจริง ๆ มักนับถือผีด้วยกันแทบจะทั้งน้ัน หากย้อนไปราวส่ีสิบกว่าปีก่อน คนเฒ่าคนแก่บอกว่าผีมีอยู่ทุกเส้นหญ้า จะหา

แผ่นดินว่างสักฝ่ามือหามีไม่ ผีคือความกลัว คือสภาพหรือปรากฎการณ์ที่เราอธิบายไม่ได้ ผีคืออํานาจที่เหนือเรา เราไม่ต่อต้าน

หาญท้า แต่จะป้องกันหลบหลีกหรือหลีกเล่ียง อย่างพวกผมถือผีปู่ย่าหรือผีบรรพบุรุษ บางหมู่บ้าน บางตําบลอาจถือผีอ่ืน เช่น 

ผีมดหรือผีเมง เป็นต้น ผีปู่ย่ามีอิทธิพลต่อการกําหนดพฤติกรรมของคน สมัยก่อนคนยังเชื่อผี เคารพนับถือผีและเกรงกลัวผีอยู่

มาก หากไม่นับถือพวกผีฝ่ายร้ายทั้งหลาย ผีฝ่ายดีที่เราเคารพกลัวเกรงคือ ผีปู่ย่า ผีอารักษ์ ผีเส้ือบ้าน เส้ือวัด และผีหอผีเรือน  

 ผีปู่ย่าที่เราเคารพเป็นผีดี เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดจากอุบาทว์อุปาทวะภยันตรายร้ายกาจ ส่วนพระน้ัน

ปกติแล้วคนเมืองดั้งเดิมจะไม่เก็บพระไว้ที่บ้าน หากมีหรือพบก็จะเอาไปเก็บไว้ที่วัด เพราะที่อยู่ของพระคือวัด ที่บ้านมีผีอยู่

แล้ว หากจะขอความคุ้มครองโดยมากจะขอจากผี พระไม่มีหน้าที่มาคุ้มครองใคร พระมีไหว้สากราบนบมากกว่า แต่คนรุ่น

ต่อมามีหิ้งพระในบ้านคู่กับหิ้งผีปู่ย่า แต่ละบ้านจะต้องมีหิ้งผีปู่ย่า  

 ผีปู่ย่าน้ันเราทั้งเคารพและยําเกรง จะทําอะไรก็กลัวผิดผี หากผิดผีแล้วผีปู่ย่าลงโทษ ทําให้มีอันเป็นไปต่าง ๆ เช่น 

เจ็บป่วยกระเสาะกระแสะ วิบัติฉิบหาย วัวควายหาย ข้าวของหายหกตกหล่น หนูกินข้าวในยุ้ง บุ้งกินข้าวในนา มีแต่เรื่อง

เดือดร้อนรําคาญใจมาสู่เป็นต้น ดังตัวอย่างหน่ึง ตอนผมเป็นเด็ก มีชายหญิงคู่หน่ึงเอากันเป็นชู้หนีจากเชียงใหม่มาพักที่บ้าน 

เป็นญาติห่าง ๆ กัน เขาเป็นชู้กันแต่เราไม่รู้นึกว่าเป็นคู่ผัวเมีย แม่ผมเองไม่ทันได้บอกกล่าวผีปู่ย่า เพราะลืมหรือละเลยก็ไม่รู้ อยู่

มาสองสามวันแม่ก็เป็นขี้รากสองคลองคือ ทั้งขี้ทั้งราก (อาเจียน) อาการรุนแรงเจียนตาย เจ็บโอยโหยหวนเหมือนผีบิดไส้ เอา



ยาอันใดให้กินก็ไม่ทุเลา (ยาพ้ืนบ้าน) จะเอาไปหาหมอสมัยใหม่ก็ไม่มีหมอให้หา วิธีรักษาแบบเป็นอะไรก็ถึงร้านหมอแบบ

เดี๋ยวน้ียังไม่เป็นที่รู้จัก ร้านหมอใช่จะอยู่ไกลอย่างเดียว ข้อสําคัญคือเงินทองไม่ค่อยมี จะไปหาหมอก็กลัวไม่มีเงินจ่าย  อาจจะ

ไม่พอจ่ายให้หมอ แต่ก็จะร่อยหรอไม่พอใช้ในบ้าน อาจมีใครสักคนสะกิดเตือนพ่อในเรื่องผีปู่ย่าอาจลงโทษ หรือพ่ออาจ

เอะใจขึ้นเอง พ่อซักไซ้ไล่เลียงสองคน เขายอมรับว่าไม่ใช่ผัวเมียกันถูกต้องตามประเพณี ฝ่ายชายมีเมียแล้ว ฝ่าหญิงมีผัวแล้ว 

เป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ในกาดหลวงเชียงใหม่ พึงใจกันกลางตลาดเลยเอากันหนีมาชั่วม้ือชั่วคราว พ่อโกรธมาก บังคับให้ทั้งคู่ขอ

ขมาผีปู่ย่า เขาเสียหัวหมูหรือไก่คู่พร้อมเหล้าอะไรทํานองน้ี เขาอับอายย้ายจาก แม่หายดีดังเดิม แต่น้ันมาผีปู่ย่าก็ได้รับการไหว้

สามิกล้าละเลย  

 

 

 

 

 

 ด้านสัญลักษณ์หรือรูปเคารพของผีปู่ย่าน้ันไม่มี จะมีแต่หิ้งผีเท่าน้ัน หิ้งผีมักอยู่ที่เสาเอกของบ้านหรืออยู่ที่เหนือหัว

นอนในห้องที่หญิงแม่เรือนหลับนอนเป็นประจํา ถึงวันศีลใหญ่ทานหลวง เช่น เข้าพรรษา ออกพรรษา และสงกรานต์ ก็จะมี

การกราบไหว้บูชาผีปู่ย่าสักครั้ง มีการตกแต่งโภชนะอาหารใส่ขันข้าวเอาไปวางที่ใต้หิ้งผี จะกราบนบครบยําผีแล้วกล่าวคําร่ํา

ไห้อ้อนวอนขอให้ผีปู่ย่าปกปักรักษาดูแลลูกหลาน คําไหว้เป็นถ้อยคําธรรมดาในภาษาพ้ืนเมือง  

 “หากผิดผี ผีจะลงโทษ การกระทําที่เรีกว่าผิดผีมีหลายอย่าง ที่เด่น ๆ จนกลายเป็นพฤติกรรมผิดผีได้แก่ การที่ผู้หญิง

ยอมให้ผู้ชายแตะเน้ือต้องตัวเชิงเพศ เม่ือผิดผีก็ต้องเสียผี เสียผีคือการบอกกล่าวขอขมาคารวะแก่ผี ข้าวของที่เอามาเสียผีก็ไม่มี

อะไรมาก อาจเพียงกรวยดอกไม้กรวยเดียวก็ถือว่าได้ไหว้แล้ว บอกกล่าวแล้ว หรืออาจมีเงินสองบาท สามบาท ห้าบาท หรือ

สิบสองบาทก็แล้วแต่รีตรอยทางฝ่ายสาว ว่ายึดถือปฏิบัติกันมาเช่นไร ” (เล่าเรื่องผีล้านนา, มาลา  คําจันทร์, 2544)  

 หากย้อนมาทางภาคกลาง ความเชื่อตลอดถึงการเคารพเรื่องผีปู่ย่าจะมีน้อย ความคิดและความเชื่อจะมุ่งไปที่พระสงฆ์

ของวัด ที่คนในหมู่บ้านหรือชุมชนเคารพนับถือ อาจมีอยู่บ้างที่ยําเกรง เช่น ผีเรือน สมัยเด็กพ่อแม่จะส่ังสอนว่าแต่ละบ้านจะมี

ผีเรือนดูแลอยู่ คอยปกป้องต่อสู้กับผีอ่ืน ๆ ที่จะเข้ามาทําร้ายหรือก่อความเดือดร้อนให้คนในบ้าน ดังน้ันต้องเคารพผีเรือน ต้อง

ไม่เดินเสียงดัง หรือทําผิดจารีตประเพณี เช่น ร่วมหลับนอนกันโดยไม่ได้สู่ขอแต่งงานกัน เป็นต้น ซ่ึงคล้ายคลึงกับทาง

ภาคเหนืออยู่เหมือนกัน  

 คนภาคกลางเคารพนับถือและพ่ึงพระ เพราะพระเก่งกว่าชาวบ้านธรรมดาที่ต้องทํามาหากิน พระจะมีเวทย์มนต์คาถา

ตั้งแต่เด็กมาแล้ว ผู้ใหญ่เล่าสืบต่อกันมาว่า มีพระเจ้าอาวาสวัดหน่ึงในตําบลยิงคันกระสุนให้ลูกกระสุนเล้ียงโค้งได้ คันกระสุน



เป็นคล้ายคันธนู มีสายและมีที่วางกระสุนวิธีการคล้ายหนังสติ๊ก หลวงพ่อองค์น้ีใช้กระสุนยิงเด็กเกเรที่มาแอบลักของในวัด 

แม้จะแอบบังเสาอยู่แต่กระสุนก็เล้ียวไปโดนจนได้ ซ่ึงชาวบ้านเชื่อว่าต้องมีคาถากํากับกระสุน อีกอย่างหน่ึงคือ เรื่องคาถาย่อ

ระยะทางเล่ากันว่า คราวหน่ึงชาวบ้านมานิมนต์หลวงพ่อไปสวด แต่หลวงพ่อติดธุระอยู่ บอกว่าไปก่อนเถอะจะตามไป ผู้ที่

นิมนต์ออกจากวัดขับรถจักรยานกลับบ้านงาน พอไปถึงปรากฏว่าหลวงพ่อมาถึงก่อนแล้ว เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่วนสําคัญที่

ทําให้คนทางภาคกลางยึดถือเคารพและพ่ึงพาพระมากกว่านับถือผีแบบล้านนา  

 ความเป็นมาของความเชื่อที่แตกต่างกันเช่นน้ี ประการหน่ึงเน่ืองจากประเพณีของภาคกลางที่ชายอายุ 20 ปี มักต้อง

บวชเพ่ือส่งบุญกุศลต่อพ่อแม่ให้ขึ้นสวรรค์ แต่ละวัดจึงมีพระนับ 20 รูป 30 รูป เม่ือมีพระจํานวนมากเช่นน้ี แน่นอนว่าต้องมี

บางรูปที่เก่งทางเวทย์มาต์คาถา และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้าน ซ่ึงแตกต่างจากภาคเหนือที่มักให้เด็กบวชเณร

มากกว่าที่จะบวชพระ ทําให้พระมีน้อย โอกาสที่จะเชี่ยวชาญแบบภาคกลางจึงมีโอกาสน้อยกว่า  

 อีกเหตุผลหน่ึง บางคนให้เหตุผลว่าชาวล้านนามีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย นิสัยเยือกเย็นอะลุ่มอล่วยไม่ชอบความขัดแย้ง 

การทะเลาะวิวาทอาฆาตพยาบาท    ดังน้ันจึงไม่จําเป็นต้องอาศัยส่ิงศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครอง ไม่ว่าจะด้านหนังเหนียว ยิงไม่เข้า 

ฟันไม่เข้า เหมือนดังภาคกลาง ความแตกต่างด้านวิถีชีวิตน้ีมีให้เห็นเด่นชัดประการหน่ึงคือ โจรผู้ร้ายทางภาคกลางมัก “ร้าย” 

สุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโจรเสือดํา เสือใบ เสือมเหศวร ที่เป็นเสือร้ายจริงของภาคกลางในอดีต ซ่ึงไม่มีประวัติว่าโจรภาคเหนือ

ร้ายกาจเช่นน้ันออกอาละวาดในภาคเหนือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ด้านพระน้ัน พระที่เก่งในสมัยก่อนของภาคกลาง มักต้องมีนิสัยทางนักเลง หากเรียบร้อยไม่กล้าแสดงออกมักไม่ได้

รับความเคารพนับถือจากชาวบ้าน จะต้องกล้าแสดงออกว่าส่ิงศักดิ์สิทธิ์มีจริง เรื่องยิงไม่เข้าฟันไม่ออกมีจริง ต้องกล้าสักยันต์ 

กล้าทําเครื่องรางให้ชาวบ้านนําไปบูชา กล้าเป็นที่พ่ึงของชาวบ้านได้ พระบางองค์ถึงกับมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นโจรผู้ร้ายก็มี ดังที่



บ้านของผมมีท่านพ่อสุ่นวัดปากนํ้าแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี แม้จะมรณภาพไปนับร้อยปีแล้ว แต่ชาวบ้านทั่วไปยังเคารพนับถือ

อยู่ ยังคงนําเหรียญรูปเหมือนมาคล้องคอให้ท่านปกปักรักษาอยู่ เรื่องเล่าของท่านพ่อสุ่นได้รับการปลูกฝังความเชื่อมาอย่าง

น้อย 3 ถึง 4 ชั่วอายุคนว่า เก่งด้านเวทย์มนต์คาถาและทําสมุนไพรรักษาโรค ลูกศิษย์คนหน่ึงชื่อนายจ๋าย ภายหลังกลายเป็นโจร

ออกปล้นคนมีเงิน ตํารวจตามจับได้ยากเพราะสามารถหายตัวจากวงล้อมได้และยิงไม่เข้า ภายหลังตํารวจที่ล้อมต้องใช้การรุม

ทุบตีและสวนทางทวารจนเสียชีวิต ความเก่งแบบเหนือคนธรรมดาของเสือจ๋ายทําให้หลวงพ่อสุ่นเหนือกว่าคนธรรมดา และ

สามารถพ่ึงพาได้เม่ือเดือดร้อน เกิดเป็นความเคารพศรัทธาของคนท้องถ่ินจนปัจจุบัน  

 นอกจากน้ีในสมัยก่อนน้ัน พระนอกจากจะมีเวทย์มนต์คาถาแล้ว ยังมีความรู้ความสามารถทางสมุนไพร ทํายาแผน

โบราณรักษาชาวบ้านอีกด้วย   ชาวบ้านเจ็บป่วยมักต้องพ่ึงพระทั้งส้ิน ไม่ว่าจะขอยาสมุนไพรหรือขอให้ทํารดนํ้ามันสะเดาะ

เคราะห์ 

 “ผีปู่ย่า” ที่ชาวล้านนานับถือกันน้ันเป็นผีฝ่ายดี อาจเรียกว่าฝีบรรพบุรุษคอยทําหน้าที่คุ้มครองรักษาคนในบ้าน การนับ

ถือสืบสานกันมาทางสายของแม่ เม่ือแม่ยังมีชีวิตอยู่ รุ่นลูกต้องมาไหว้ผีปู่ย่าที่เรือนของแม่ เม่ือแม่เสียชีวิตไปรุ่นลูกที่เป็นหญิง

จะเป็นผู้รับทอดต่อจากแม่ โดยทําที่อยู่ของผีปู่ย่าไว้ในห้องนอนใหญ่มุมใดมุมหน่ึงของห้อง บางบ้านทําหิ้งเล็ก ๆ ไว้ติดกับเสา

ที่เป็นเสาเอกสูงประมาณ 1.50 เมตร บางบ้านตั้งโต๊ะเล็ก ๆ ไว้ที่มุมของเรือนนอน บางบ้านไม่ได้ตั้งอะไร แต่ก็รู้กันใน

ครอบครัวว่าผีปู่ย่าอยู่ตรงไหน เวลาที่มีการเล้ียงผีปู่ย่าหรือขอขมาจะทําพิธี ณ ที่ตรงน้ัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประเพณีการเล้ียงผีปู่ย่าน้ันมีปีละครั้งคือ เดือน 9 เหนือขึ้นหรือแรม 9 ค่ํา เป็นวันและเดือนที่ทุกครัวเรือนจะมีการเล้ียง

ผีปู่ย่ากัน เม่ือนัดหมายกันแล้วพวกลูกหลาน จะนําไก่ต้มสุกมาครอบครัวละ 1-2 ตัว มารวมกันที่บ้านของพ่อแม่ในตอนเช้า

หรือก่อนเที่ยง จัดใส่ภาชนะรวมในขันโตก นอกจากน้ียังมีพานดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสุก ผลไม้ ขนม หมาก เม่ียง บุหรี่ และนํ้า 

บางแห่งมีเหล้าด้วย นําไปตั้งวางตรงมุมในห้องเรือน พ่อแม่จะตัดหรือฉีกชิ้นส่วนของไก่ทุกตัวเอาเครื่องใน หัว ปีก เท้า และ



เน้ือ กะพอให้ได้ถ้วยใหญ่ ๆ และเอานํ้าพริกที่เตรียมไว้ ยําไก่ในถ้วยนํ้าแล้วยกไปตั้งพร้อมกับของอย่างอ่ืน จากน้ันกล่าวขอให้

ผีปู่ย่าให้ความคุ้มครองดูแลตามแต่จะกล่าวกัน นอกจากเล้ียงผีปู่ย่าประจําปีแล้ว ยังมีการเล้ียงผีปู่ย่าหากมีการ “ผิดผี” คือ ผู้ชาย

ถูกเน้ือต้องตัวสาวบนเรือนน้ัน ๆ ต้องมีการ “ใส่ผี” หรือ “เสียผี” โดยต้องกระทําหลังจากทําผิดไม่เกิน 7 วัน ส่ิงของที่ต้อง

เตรียมแล้วแต่ผีแต่ละตระกูลว่ากินอะไร บางแห่งกินไก่ บางแห่งกินหมู หากกินหมูต้องเตรียมหัวหมูและไก่อีก 4 ตัว          

(ตามจํานวนเท้าของหมู) หมาก 1 หัว พลู 1 มัด พานดอกไม้ธูปเทียน ข้าว ขนมต่าง ๆ นํามาให้ผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงเป็นผู้เล้ียงให้ 

เม่ือพิธีเสร็จผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงจะตัดแบ่งเน้ือหมูออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แจกให้แก่พ่ีน้องลูกหลานในสายผีเดียวกันให้กินกันจนทั่ว 

ระยะหลังฝ่ายชายมักมอบเป็นจํานวนเงินให้ฝ่ายหญิงไปจัดการซ้ือส่ิงของเล้ียงผีเอง  

 หากครอบครัวใดไม่มีลูกหญิงสืบทอดเล้ียงผีปู่ย่าเรียกว่า “ผีสุด” เม่ือแม่เสียชีวิตแล้วก็ไม่มีการสืบทอดเล้ียงผีกันใน

ครอบครัวน้ัน อาจเล้ียงผีหมู่บ้านหรือผีเมืองแทน การนับถือผีปู่ย่าน้ี คนเมืองรุ่นเก่า ๆ หากจะเดินทางจากบ้านมักยกมือไหว้

ไปทางหิ้งผีปู่ย่าอธิษฐาน “ขอโตยไปผ่อไปกอยตวยเน้อ ” แต่หากเป็นชาวภาคอ่ืนมักยกมือไหว้ไปทางหิ้งพระหรือศาลพระภูมิ   

“ขอให้พระเจ้าคุ้มครองลูกด้วยเถิด” 
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