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  ในทุกสังคมจะมีแบ่งเป็นชนชั้นต่าง ๆ แต่ละชนชั้นจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน  

 คนธรรมดาถือว่าอยู่คนละชนชั้นกับพระสงฆ์หรือนักบวช  จะไปก้าวก่ายรุ่มร่ามไม่ได้เด็ดขาด ด้วยเหตุผลว่าเราเชื่อ

กันว่าพระสงฆ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า หากเราได้ท าบุญประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้ว จะท าให้ได้บุญและได้ขึ้น

สวรรค์เม่ือเสียชีวิตไปแล้ว ทุกคนย่อมต้องการพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งน้ันไม่ว่าในชาติน้ีหรือชาติหน้า ซ่ึงพระสงฆ์ช่วยได้  

 คนกลางที่จะท าหน้าที่ระหว่างคนธรรมดากับพระสงฆ์ ภาคเหนือเรียกว่า “ปู่จ๋าน” ภาคกลางเรียกว่า “ มัคทายก” 

 “ปู่จ๋าน” เป็นค าเรียกที่ชาวบ้านทั่วไปเรียก ค าเต็มคือ “ปู่อาจ๋าน” หรือ “ปู่อาจารย์” 

 หากอายุไม่มากนักบางแห่งก็เรียกว่า “ป้อจ๋าน” หมายถึง พ่ออาจารย์  

 อาจารย์มณี  พยอมยงค์ เขียนไว้ในหนังสือสารานุกรมเยาวชน ให้ความหมายของปู่อาจารย์ว่า  

 “ปู่อาจารย์ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาและพุทธศาสนพิธี เป็นผู้น าในการไหว้พระ รับศีล เวนทาน 

หรือการประกอบพิธีต่าง ๆ ทั้งการประกอบพิธีในวัดและในบ้าน  

 ผู้ที่จะเป็นปู่อาจารย์ได้น้ันก าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นหนาน หรือผู้ลาสิกขาบทในขณะเป็นพระสงฆ์ ในการที่ชาวบ้านจะ

ท าบุญไหว้พระต่าง ๆ ในวัดน้ัน ปู่อาจารย์จะเป็นผู้กล่าวน าการไหว้ การรับศีล การอาราธนาธรรมและการโอกาสเวนทาน 

หรือการกล่าวมอบเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์ ส่วนในการท าพิธีในบ้านหรือนอกวัดน้ัน ปู่อาจารย์ก็จะท าหน้าที่เดียวกันน้ี ซ่ึง

อาจกล่าวได้ว่า ปู่อาจารย์ท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะประสานหรือท าความเข้าใจระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์และศาสนพิธี  



 

 

 

 

 

 

 

 

 ในบางวัดที่เจ้าอาวาสไม่สันทัดเรื่องพิธีกรรม ก็จะมอบหมายให้ปู่อาจารย์เป็นหลักในการด้านน้ี ในสมัยก่อนน้ัน

ชาวบ้านจะให้ความเคารพและเชื่อฟังปู่อาจารย์พอ ๆ กับพระสงฆ์ นอกเหนือจากการได้รับเครื่องไทยทานอย่างเดียวกับ

พระสงฆ์ในพิธีต่าง ๆ แล้ว ชาวบ้านจะรวบรวมข้าวเปลือกมอบให้แก่ปู่อาจารย์ เพราะต้องการให้ปู่อาจารย์มีเวลากับการด้านน้ี

อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องไปตรากตร าท านาอีก กล่าวกันว่าวัดไหนถ้าเจ้าอาวาสและปู่อาจารย์ไม่กลมเกลียวกันแล้ว วัดน้ันมักจะ

เส่ือม ชาวบ้านอาจเรียกอาจารย์หรือปู่จารย์ เป็นต้น ”   (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์.2539)      

จากความหมายดังกล่าว บ่งบอกว่าปู่จ๋านบางคนมีความรู้ทางพิธีกรรมมากกว่าเจ้าอาวาสบางรูปเสียอีก  

 การให้การยอมรับนับถือ “ปู่จ๋าน” ของภาคเหนือปรากฏดังค าสุภาษิตที่คุ้นหูว่า “น้อยบ่ดีเป็นอาจ๋าน หนานบ่ดีเป็นจ่าง

ซอ” ความหมายคือ “น้อย” คือผู้ที่เคยเป็นแค่เณร ความรู้ยังน้อยไม่ควรยกย่องให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์วัด ส่วน “หนาน” คือผู้

ที่บวชเป็นพระมาแล้ว ถือว่ามีความรู้มากควรยกย่องให้ท าหน้าที่เป็นอาจารย์วัด ไม่ควรให้ไปเป็นช่างซอซ่ึงคนส่วนใหญ่ใน

สังคมก็เป็นกันได้  

 ผมได้พบปู่จ๋านคนหน่ึงในงานพิธีสวดศพ เป็นปู่จ๋านวัดเมืองกายชื่อ ร.ต.ต.ศรีหม่ืน  เจริญสุข รับนิมนต์รับผิดชอบทั้ง

บ้านเมืองสาตร์น้อย เมืองสาตร์หลวง บ้านเสาหิน บ้านสันป่าเลียง  

 สอบถามปู่จ๋านวัดเมืองกายและปู่จ๋านวัดอ่ืน ๆ หลายคนสรุปได้ความว่า ผู้ที่จะเป็นปู่จ๋านประจ าวัดได้ น่าจะต้องมี

องค์ประกอบคือ 

1. เคยบวชเรียนมาแล้ว หากไม่เคยบวชเรียนมาเป็นปู่จ๋านไม่ได้ เพราะจะไม่มีความรู้ด้านพิธีการทางศาสนาและขาด

ความเชื่อถือจากชาวบ้าน 

2. ต้องมีความประพฤติดีคือ อย่างน้อยต้องประพฤติดีที่เรียกว่าน้อง ๆ พระ ประพฤติดีอย่างไรน้ัน คงเป็นความดี

ทั่วไปที่ยอมรับกัน เช่น ไม่ดื่มเหล้าเมายา ไม่เสเพลประพฤติผิดทางชู้สาว กล่าวคือน่าจะหมายถึงประพฤติในศีล 



5 ข้อ รวมทั้งความประพฤติอ่ืน ๆ เช่น มีน้ าใจต่อผู้อ่ืน ไม่ติฉินนินทา ใจเย็น เป็นที่น่าเคารพ เป็นตัวอย่างให้

ชาวบ้านอ่ืนได้ เป็นต้น  

3. ต้องเป็นผู้น าได้ กล้าแสดงออกคือ ผู้น าด้านพิธีสงฆ์ และผู้น าพิธีกรรมชาวบ้านได้  

4. ต้องคล่อง ผู้รู้บอกว่าต้องมีคุณสมบัติคล่องแคล่ว หากเชื่องช้าก็จะเป็นปู่จ๋านไม่ได้  

5. ต้องสละเวลาส่วนตัว และต้องมาอยู่ที่วัด เรื่องน้ีก็ส าคัญปู่จ๋านต้องมาประจ าอยู่ที่วัด เพ่ือที่หากมีชาวบ้านมาติดต่อ

ให้ไปประกอบกิจกรรมศาสนาที่บ้านต้องพร้อมที่จะรับงานได้ หากมีภาระที่บ้านต้องออกไปประกอบอาชีพท า

มาหากินคงท างานน้ีไม่ได้ ดังน้ันปู่จ๋านจะต้องประจ าอยู่ที่วัด เพ่ือคอยรับงานจากชาวบ้าน  

การจะเปล่ียนตัวปู่จ๋านน้ันขึ้นอยู่กับความประพฤติส่วนหน่ึง หากความประพฤติไม่เรียบร้อยกรรมการวัดก็  

สามารถเปล่ียนตัวได้ หรือหากอายุมากแล้วก็เปล่ียนตัวได้ ด้านอายุน้ันไม่ได้มีการก าหนดว่าต้องมีอายุเท่าไหร่จึงเลิกท าหน้าที่ 

แต่ขึ้นอยู่กับความจ าไม่หลงลืม ปู่จ๋านบางคนอายุมากและเริ่มหลงลืมก็มักถูกเปล่ียนตัว ผู้ที่จะมาท าหน้าที่ต่อมักมีการวางตัว

ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าใครมีความเหมาะสม  

 ภาคกลางเรียกผู้ท าหน้าที่เหมือนปู่จ๋านน้ีว่า “มัคทายก” คุณสมบัติไม่แตกต่างกันคือ ต้องบวชเรียนมาแล้ว มีความ

ประพฤติดีเป็นผู้น าได้  

 แต่ข้อหน่ึงที่ดูเหมือนจะเป็นความแตกต่างระหว่างปู่จ๋านของภาคเหนือ กับมัคทายกของภาคกลางคือ ข้อ 4 ที่ว่ามัค

ทายกต้องประจ าอยู่ที่วัดเผ่ือว่าจะมีผู้มานิมนต์ไปท ากิจทางศาสนา มัคทายกทางภาคกลางไม่จ าเป็นต้องประจ าอยู่วัด อยู่ที่บ้าน

ท ามาหากินไปตามปกติ หากมีชาวบ้านจะจัดงานท าบุญ งานศพ ก็มาตามได้ที่บ้าน แม้ไม่ได้อยู่วัดก็ต้องมีความพร้อม

พอสมควร ผู้ที่รับหน้าที่มัคทายกมักต้องพอมีฐานะอยู่บ้างคือ ไม่ต้องท างานก็มีเหลือกินแล้ว แม้จะไม่มีรายได้แต่ก็ได้รับ

เกียรติจากสังคมที่แตกต่างต่างกันในส่วนส าคัญคือ ผู้ที่บวชเรียนแล้วทางภาคกลางน้ันมีมากมายเพราะเป็นประเพณีที่ชายอายุ 

20 ปีต้องบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ ดังน้ันคนที่ผ่านการบวชเรียนหรือที่ทางภาคเหนือเรียกว่า “หนาน” น้ันมีมากมาย ดังน้ันผู้

ที่จะมาเป็นมัคทายกได้จึงมีให้เลือกมาก ซ่ึงน่าจะต้องมีให้เลือกมากกว่าทางภาคเหนือที่การบวชพระไม่ใช่ประเพณีโดยตรง  

 แต่เม่ือสอบถามปู่จ๋านบางคนก็บอกว่า บางครั้งก็ไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่วัด อาจจะอยู่ที่บ้านคอยให้ชาวบ้านที่มีงานมาตาม

ไปช่วยงาน เช่น งานศพ เม่ือรู้ก็ต้องไปที่บ้านเจ้าภาพ จัดการด้านพิธีกรรมรวมทั้งก าหนดวันที่ฤกษ์ดีในวันเผาศพ  

 น่าสนใจตรงที่อาจารย์มณี  พยอมยงค์ ให้ความหมายของปู่จ๋านประการหน่ึงที่ว่า สมัยก่อนชาวบ้านจะน าข้าวสารมา

มอบให้ปู่จ๋านเพ่ือใช้ครองชีพไม่ต้องไปเสียเวลาท านา บ่งบอกว่าทางภาคเหนือให้ความส าคัญกับหน้าที่ของปู่จ๋านมาก และมี

ความจ าเป็นต้องอาศัย “ปู่จ๋าน” จะขาดเสียมิได้ 

 จึงเสมือนว่าปู่จ๋านจะประกอบอาชีพเหมือนกับชาวบ้านอ่ืน ๆ ไม่ได้ จึงมีค าถามว่า แล้วปู่จ๋านจะอยู่อย่างไร มีรายได้

เพียงพอกับการครองชีพหรือไม่? 



 สอบถามปู่จ๋านหลายคนบอกว่า ค่าครองชีพพออยู่ได้แต่ก็แยกเป็นพ้ืนที่ เช่น ปู่จ๋านวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ ซองปัจจัย 

(เงิน) มักได้เท่ากับพระ เช่น ถวายปัจจัยให้พระ 300 บาท ก็ถวายปู่จ๋าน 300 บาทด้วยเช่นกัน ดังน้ันหน้าซองก็ไม่ต้องหมายเหตุ

ไว้ว่าถวายพระหรือถวายปู่จ๋าน แต่ปู่จ๋านอ าเภอรอบนอกมักได้น้อยและมักไม่เพียงพอที่จะยังชีพได้ เช่น ปู่จ๋านอ าเภอหางดง

บอกว่ามักได้น้อยกว่าพระ อาจได้สัก 100 บาทหากถวายพระ 300 บาท ดังน้ันที่หน้าซองจะต้องหมายเหตุว่า “ของอาจารย์” 

เพ่ือมิให้สับกับซองถวายพระ  

 การรับซองปัจจัยน้ี เป็นอีกข้อหน่ึงที่เป็นความแตกต่างของภาคเหนือและภาคกลาง  

 มัคทายกภาคกลางไม่รับซองปัจจัย และชาวบ้านทั่วไปก็รู้ว่าไม่ต้องเตรียมปัจจัยใส่ซองมอบให้มัคทายก อาจดู

เหมือนกับว่ามัคทายกทางภาคกลางมีความส าคัญทางด้านสังคมนัอยกว่า “ปู่จ๋าน” ทางภาคเหนือ 

 คราวเม่ือไปร่วมงานศพญาติเม่ือไม่นานมาน้ีที่จังหวัดจันทบุรี มัคทายกที่มาช่วยงานศพเป็นคนในหมู่บ้านที่ผ่านการ

บวชเรียนมาแล้วหลายพรรษาจนเกือบเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้ว ต่อมาสึกมาแต่งงานใช้ชีวิตแบบคนทั่วไป หากชาวบ้านมีงานพิธี

สงฆ์ก็จะไปขอให้มาช่วยงานท าหน้าที่จัดที่น่ังของพระที่จะมาสวด ซ่ึงความจริงหน้าที่น้ีชาวบ้านแทบทุกคนก็จัดได้หมด 

เพราะส่วนใหญ่ผ่านการบวชมาแล้ว หน้าที่หลักคือ การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม หลังจากน้ันก็หมดหน้าที่  

 ภาระหน้าที่มีไม่มาก และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ผ่านการบวชมาแล้วแทบทั้งส้ิน จึงดูเหมือนสังคมทางภาคกลางไม่ค่อย

ให้ความส าคัญกับมัคทายกมากนัก หากมัคทายกติดธุระจ าเป็นจริง ๆ ก็อาจไหว้วานใครคนใดคนหน่ึงที่อาวุโสพอมาช่วย

อาราธนาศีล อาราธนาธรรมแทนได้ แต่หากเป็นปู่จ๋านทางภาคเหนือคงหาคนมาแทนเช่นน้ันไม่ได้ และปู่จ๋านย่อมมีความรู้

ทางพิธีสงฆ์มากกว่าคนอ่ืน เพราะคนอ่ืนไม่ได้บวชเรียนมา  

 ด้วยเหตุว่ามัคทายกทางภาคกลางหน้าที่มีไม่มาก และความส าคัญมีน้อย ภาคกลางจึงไม่ต้องมอบซองปัจจัยให้ อีกทั้ง

ไม่ต้องเตรียมส่ิงของเครื่องใช้ใส่ถังใส่ลังไว้ให้มัคทายกเหมือนที่เตรียมไว้ให้ปู่จ๋านอีกชุดหน่ึงนอกเหนือจากถวายพระ  

 มัคทายกที่กล่าวถึงเป็นชุมชนที่อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีเท่าน้ัน ท้องที่อ่ืนอาจแตกต่างกัน แต่เชื่อว่าคล้ายคลึง

กันดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 ความแตกต่างส าคัญระหว่างปู่จ๋านของภาคเหนือกับมัคทายกของภาคกลางอีกประการหน่ึงคือ ปู่จ๋านต้องท าหน้าที่

ด้านอ่ืนด้วยที่ไม่ใช่หน้าที่ของสงฆ์คือ ท าพิธีขึ้นท้าวทั้งส่ี พิธีส่งเคราะห์ พิธีสะเดาะเคราะห์  

 พิธี “ส่งเคราะห์” ปู่จ๋านของวัดเกตการามเล่าเรื่องพิธีน้ีว่า “เป็นความเชื่อของชาวบ้านมาแต่โบราณซ่ึงเป็นเรื่องที่ดี ไม่

เกิดโทษหรือความเส่ือมเสียต่อชุมชน เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดไป ชาวบ้านก็จะมาขอให้ท าพิธีคือ ขอให้ไปส่งสะตวง

ให้หน่อย ส่วนใหญ่จะไม่สบาย เม่ือไปให้หมอเข้าทรงดู (หมอพ้ืนบ้าน) มักทักว่าไปที่น่ันที่น่ีมาแล้วถูกผีทักให้เราตกใจ เช่น 

เดินไปที่ต้นไม้ใหญ่ นางไม้ไม่ได้กินอะไรก็มาทักเรา เราจะสะดุ้งจิตไม่สบายและท าให้เจ็บไข้ได้ป่วย ต้องไปหาปู่จ๋านให้ท า

พิธีกรรมท าสะตวง อาจจะไม่ใช่ปู่จ๋านก็ได้ ไปหาคนที่เคยบวชเรียนแล้วก็ได้  



 “ก็ต้องท าสะตวงส่งไป มีค ากล่าวเป็นภาษาเมืองอาจเรียกว่าคาถาก็ได้ ในสะตวงจะมีของเซ่นไหว้ เช่น บุหรี่ เม่ียง 

หมาก พลู ข้าวต้ม ขนม เน้ือสุก บางทีผีที่ทักอยากกินเน้ือดิบ ปลาดิบ ก็ใส่ไป ขึ้นอยู่กับที่หมอดูทักไว้ เช่น คนน้ีป่วยเพราะเดิน

ไปทิศใต้ ไปสะดุ้งต้นไม้ใหญ่มาทักเราอยากจะกินจิ้นลาบ แกงอ่อม ไก่คู่ เหล้าขาว ก็มี ก็ต้องใส่ไปในสะตวง ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปู่จ๋านวัดหนองบัว ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง ชื่อพ่อหนานหวาน  ศรีกันทา ให้ข้อมูลด้านการส่งเคราะห์เพ่ิมเติม

วา่“ส่ิงของในกระทงเรียกว่า เครื่องส่ี คือ ต้องมี 4 ชิ้น คือ ข้าว 4 แกงส้มแกงหวาน 4 บุหรี่ 4 เม่ียง 4 หมาก 4 เทียน 4 กล้วยอ้อย 

4 มีน้ าขม้ินส้มป่อย มีจ้อหรือธงสีขาวสามเหล่ียมปักในกระทง ใช้ดินน้ ามันปั้นเป็นรูปสัตว์ตามราศีของเจ้าของพิธี และใช้ดิน

น้ ามันปั้นเป็นรูปเทวดา พิธีกรรมไปท าที่บ้านของเจ้าของพิธี มีการกล่าวคาถาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จ หลังจากน้ันก็

ผูกข้อมือและท าพิธีปัดเคราะห์คือ ให้เจ้าของพิธีแบมือทั้งสองข้างและใช้ด้ายสายสินธ์ปัดที่ฝ่ามือออกมานอกตัว และกล่าว

คาถาเป็นอันจบ ค่าส่งเคราะห์เรียกว่า ค่าขันตั้งเป็นเงิน 36 บาท” 

 ดังน้ันรายได้ของ “ปู่จ๋าน” นอกจากเงินที่ได้จากเจ้าภาพมอบให้แล้ว เงินค่าครองชีพอีกส่วนหน่ึงได้จากการท าพิธีให้

ชาวบ้าน เช่น พิธีขึ้นท้าวทั้งส่ี ส าหรับงานมงคลต่าง ๆ หรือ พิธีส่งเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์  

 ปู่จ๋านประจ าวัดในตัวเมืองเชียงใหม่บอกว่า “พออยู่ได้” ปู่จ๋านประจ าวัดต่างอ าเภอ (อ าเภอหางดง) บอกว่า “ยากที่จะ

พอใช้” การรับหน้าที่ปู่จ๋านประจ าวัด บางแห่งบอกว่าจ ายอมเป็นปู่จ๋าน เพราะชุมชนผลักดันให้เป็น ต้องเสียสละเวลาส่วนตัว

มาก ไม่ได้ท างานหารายได้ หากมีคนอ่ืนเป็นแทนจะเลิก  

 ดังน้ันผู้ที่จะเป็นปู่จ๋านจะต้องมีจิตใจที่ต้องการช่วยเหลือสังคม หรือชุมชนส่วนหน่ึงด้วย และหากมีอาชีพอ่ืนที่ท า

รายได้ให้มากกว่าการเป็นปู่จ๋าน ก็คงไม่อยากเป็นปู่จ๋านเพราะต้องสละเวลาอีกทั้งต้องมีความพร้อมอยู่เสมอ หากชาวบ้านมา

แจ้งให้ไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  



 หน้าที่ของปู่จ๋านทางภาคเหนืออีกประการหน่ึงคือ การจัดงานศพ ปู่จ๋านจะต้องไปจัดการเก่ียวกับศพ ตั้งแต่การ

แนะน าเจ้าภาพ การจัดใส่โลงเรื่อยไปจนถึง “เสียศพ” ที่ภาคกลางเรียกว่า “ปลงศพ” หรือภาษาเขียนว่า “ฌาปนกิจศพ” 

 หน้าที่ดังกล่าว ทางภาคกลางเป็นหน้าที่ของ “สัปเหร่อ” โดยชัดแจ้ง ตั้งแต่การน าศพจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านใส่

โลง จนถึงพิธีที่วัดและที่ป่าช้า รุ่งขึ้นต้องท าพิธีเก็บอัฐิมอบให้ญาติเป็นอันเสร็จพิธี เสร็จพิธีเจ้าภาพใส่ซองปัจจัยให้ 3,000 – 

5,000 บาท รายได้พอครองชีพได้สบาย “สัปเหร่อ” มักสืบทอดจากรุ่นพ่อมารุ่นลูก อาจถือได้ว่าเป็นอาชีพหน่ึง  

 จึงดูเหมือนว่า “ปู่จ๋าน” ของเราท าหลายหน้าที่อยู่เหมือนกัน ทั้งท าหน้าที่เป็น “มัคทายก” แบบทางภาคกลาง ท า

หน้าที่ส่งเคราะห์ สะเดาะเคราะห์ อีกทั้งต้องท าหน้าที่เป็น “สัปเหร่อ” อีก ด้วยเหตุผลดังกล่าว “ซองปัจจัย” ควรต้องได้เพิ่ม

มากข้ึน จึงฝากมายังเจ้าภาพโดยทั่วกัน  
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