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บ ท คั ด ย่ อ

ข่าพระแก้ว (แขวงจำาปาสกั สปป. ลาว) เป็นกลุม่ชาตพัินธ์ุทีม่โีครงสร้างสังคม 
เป็นลำาดบัชัน้ผ่านการนบัถอืผแีละปฏบิตัติามฮตีคองอย่างเคร่งครัด พิธีระเปิปเป็น
พธิทีีส่ำาคัญของชาวข่าพระแก้ว ลกูหลานจะจดัพธินีีใ้ห้กบัวิญญาณของผู้ล่วงลับและ
ผบีรรพบรุษุ การประกอบพิธนีีไ้ด้สร้าง “สภาวะระหว่าง” ทีก่ลบับทบาท/กฎเกณฑ์
ในพิธีกรรม  สมาชิกที่เข้าร่วมพิธีกรรมสามารถล่วงละเมิดสถานะสังคมของบุคคล 
เช่น เขยล้อเลยีนพ่อเฒ่าหรือพ่อตา รวมถงึหยอกล้อหญงิสาวของตระกูลได้ สิง่นีไ้ด้
ปลดปล่อยคนให้หลุดจากฎข้อบังคับและเกิดความเท่ากันชั่วขณะ แต่เมื่อผ่านพ้น
พิธีแล้ว สมาชิกจะหวนกลับมาสู่ภาวะแห่งคุณสมบัติที่มีโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง พิธี
ระเปิปจึงช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด/ความกดดันที่ได้รับจากกฎเกณฑ์และข้อ
บังคับของชุมชน  และกลับมาตอกยำ้ากฎเกณฑ์และความสัมพันธ์เชิงอำานาจ  รวม
ถึงธำารง “โครงสร้างสังคม” ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

ค�าส�าคัญ: พิธีระเปิป, กลุ่มชาติพันธุ์ข่าพระแก้ว, สภาวะระหว่าง/ชายขอบ
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A b s t r a c t

The  Khaphrakaew  (Champasak  province,  Lao  PDR)  respects 
many levels of spirits, creating a social structure according to a power 
hierarchy. In daily life, the Khaphrakaew must obey Heatkong and follow 
the power hierarchy strictly or face punishment by spirits. The Ra-Perp 
ritual is a ritual for worshipping  the clan spirit who are controlling and 
looking after its members’ lives. The ritual has created conditions of 
liminality and cummunitus, devoid of rules and Heatkong. Participants 
can display any behaviors that they cannot do during normal times. This 
gives equality to the members for a temporary period. Once the ritual 
concludes, the members are re-assembled into Heatkong. Therefore, the 
Ra-Perp ritual helps to relieve stress from normal times during which the 
members are controlled by spirits and Heatkong, as well as to remind 
the members of the rules and power relationships. It can be said that 
the Ra-Perp ritual acts to harmonize and maintain the social structure 
of the Khaphrakaew ethnic group. 

Keywords: Ra-Perp ceremony, Kha-Phrakaew Ethnic Group, Liminality
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บทน�า
บทความนี้ต้องการใช้แนวคิดทางมานุษยวิทยาศาสนา  “สภาวะ

ระหว่าง” (liminlality) ของ วิคเทอร์ เทอเนอร์ (Victor Turner) ในการ
วิเคราะห์พิธีกรรม  “ระเปิป”  ของกลุ่มชาติพันธุ์ข่าพระแก้ว  เพื่อทำาความ
เข้าใจว่าพิธีดังกล่าวชึ่งถูกประกอบข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สะท้อน
โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมของกลุ ่มพวกเขาอย่างไร  ในการประกอบ
พิธีกรรมนั้น  มีสภาวะระหว่างของโครงสร้างสังคม  (liminal  period  of 
the  structure)  เป็นการกลับบทบาทกลับกฎเกณฑ์ของโครงสร้างสังคม  
ลกัษณะเช่นนีส้อดคล้องกบัแนวคดิ Liminality ทีเ่ทอเนอร์ศึกษาชนเผ่าเดม
บ ุ(Ndembu) (Turner 1969)  โดยมองพธิกีรรมในแง่เป็นการวเิคราะห์เชงิ
กระบวนการ (process analysis) พธิกีรรมจะมช่ีวงของสภาวะชายขอบหรอื
สภาวะทีอ่ยูใ่นระหว่าง (between) ทำาให้สมาชกิสงัคมเท่ากนัชัว่คร้ังชัว่คราว 
(temporarily) และเปลีย่นผ่านเข้าสูส่ภาวะใหม่ทีช่่วยยนืยนัโครงสร้างสงัคม 
ด้วยเหตุนี้  บทความน้ีจึงต้องการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวเพื่ออธิบาย
พิธีกรรมเช่นเดียวกันนี้ซึ่งพบในกลุ่มชาติพันธุ์ข่าพระแก้ว  (จากการลงพื้น
ที่เก็บข้อมูลใน พ.ศ.  2560)  โดยเริ่มจากการทำาความเข้าใจโครงสร้างทาง
วัฒนธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มข่าพระแก้ว  ภายใต้โครงสร้างนี ้
พธิรีะเปิปจะสามารถสะท้อนสภาพสงัคมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนัธุไ์ด้อย่างไร

พิธีระเปิป: “สภาวะระหว่าง/ชายขอบ” กับโครงสร้างวัฒนธรรมของข่าพระแก้ว
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เ กี ย ร ติ ศั ก ดิ์   บั ง เ พ ลิ ง

ภูมิหลังทางวัฒนธรรมข่าพระแก้ว
ข่าพระแก้วเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลภาษาออสโซเอเชียติก  สาขา

มอญ-เขมร  สัมพันธ์กับโครงสร้างวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บรู  (ทั้ง
ภาษาและความเชื่อ)  ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในรัฐจำาปาสักตั้งแต่สมัยโบราณ 
(เกียรติศักดิ์ บังเพลิง 2559; ກມົຊນົເຜົາ 2008) ชาวบรูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ที่มีความเชื่อผีและพิธีกรรมที่ทำาให้เกิดกฎข้อห้ามต่างๆ อันส่งผลต่อการจัด
องค์กรทางสังคมอย่างเฉพาะแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ใน พ.ศ. 2279 
สมัยเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูรปกครองเมืองจำาปาสัก ข่า (บรู) กลุ่มหนึ่ง
ได้พบพระแก้วผลึกหมอกแล้วนำามาเซ่นไหว้ตามความเชื่อว่าเป็น  “เจว็ด” 
(ผี/อำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์)  (กรมศิลปากร  2484ก)  เมื่อเจ้าสร้อยศรีสมุทร 
พุทธางกูรทรงทราบ  ได้ส่งเสนาอำามาตย์มาขออัญเชิญมาไว้ประจำาเมือง 
จำาปาสักโดยให้ข่าบรูร่วมอัญเชิญมาด้วย พร้อมกับให้ปฏิบัติรักษาและส่ง
ขี้ผึ้งผ้าขาวถวายพระแก้วผลึกหมอก  ให้ต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยในบริเวณ
เมืองจำาปาสัก พวกเขาจึงได้ชื่อว่า “ข่าพระแก้ว” แต่นั้นมา (กรมศิลปากร 
2484ข และ เตมิ วภิาคย์พจนกจิ 2530: 45) อย่างไรกด็ ีพระแก้วทีก่ล่าวถงึนี ้
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมืองจำาปาสักที่เป็นที่รับรู้กันของคนลาว  
ในท้องถิน่ถกูเรยีกว่า “พระแก้วผลกึหมอก” ต่อมาภายหลงัเมือ่จำาปาสกัตกเป็น 
ประเทศราชของสยาม พระพทุธรปูองค์นีไ้ด้ถกูอญัเชญิมาไว้กรงุเทพฯ (พ.ศ. 
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2354) และต้ังชือ่ใหม่ว่า “พระพทุธบษุยรตัน์จกัรพรรดิพมิลมณมัีย” (โปรดดู  
เกยีรตศัิกดิ ์บงัเพลงิ 2559) โดยนัยน้ี นอกจากความสมัพันธ์ทีท่ำาให้พวกเขา
มีชื่อทางชาติพันธุ์ “ข่าพระแก้ว” แล้ว “การเป็นข่าพระแก้ว” ยังเชื่อมโยง 
ถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความหมายในบริบทประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมลาว-ไทยด้วย

ในอดีต นอกเหนือไปจากการเป็นข่าปฏิบัติรักษาพระแก้วฯ แล้ว ข่า
พระแก้วยงัมีวิถชีีวิตท่ียดึโยงกบัระบบความเชือ่ผแีละข้อปฏิบตัต่ิางๆ ในแบบ
ของบร ู วถิกีารผลติของชาวข่าพระแก้วคอืการผลติแบบยงัชีพด้วยการทำาไร่
ข้าวและเกบ็ของป่า ล่าสตัว์ ทกุกจิกรรมทางสงัคมจะมกีารทำาพธิกีารบชูาเซ่น
ไหว้ผีตั้งแต่ผีสูงสุดไปจนถึงผีบรรพบุรุษตามลำาดับ คือ ในกระบวนการก่อน
การผลิตเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมแปลงดินและการเพาะปลูก พวก
เขาจะต้องทำาพิธีเลีย้งผสีงูสดุก่อน เพือ่บอกกล่าวรายงานวญิญาณศกัด์ิสิทธิ์
ให้ปกป้องคุ้มครองและบันดาลความอุดมสมบูรณ์  (หากไม่ทำาพิธี  เชื่อว่า
จะก่อให้เกิดผลร้ายในทางตรงกันข้าม)  แม้ในวงจรชีวิต  เช่น การเกิด  การ
แต่งงาน และการตาย พวกเขากท็ำาพิธเีลีย้งผบีรรพบรุุษตามความเช่ือเช่นกัน 
พธิรีะเปิปถอืว่าเป็นพธีิเกีย่วกบัการตายทีเ่ป็นภาคส่วนวฒันธรรมด้ังเดิมของ
กลุ่มชาติพันธุ์บรู  ภายหลังเม่ือกลายเป็นข่าพระแก้วแล้ว  พวกเขายังรักษา
พิธีระเปิปไว้ได้  อาจเน่ืองจากเป็นกลไกวัฒนธรรมสำาคัญที่คำ้าจุนโครงสร้าง
สังคม ดังที่บทความจะได้แสดงให้เห็นต่อไปข้างหน้า

โครงสร้างการจัดองค์กรทางสังคม
ปัจจบุนัมชีมุชนข่าพระแก้วในเขตเมืองโพนทอง แขวงจำาปาสัก ได้แก่ 

บ้านโนนพระเจ้า บ้านสองคอน บ้านดอนขวาง บ้านท่าใหญ่ โดยวัฒนธรรม
และความเชื่อ  ข่าพระแก้วเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับความ 
เชื่อผี  ผีที่มีความสำาคัญคือ 

ผสีงูสดุ เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระจำาธรรมชาตซิึง่ถูกเชญิมาเป็นผีสูงสุดใน
การคุ้มครองปกป้องชุมชนและวิถีชีวิตของพวกเขา  เช่น  บ้านโนนพระเจ้า 
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เชิญเจ้าผีมเหศักดิ์จากภูเขาบรรทัดมาเป็นผีสูงสุดของชุมชนเรียกว่า  “เจ้า
ปู่เขียว”  ในวิถีการผลิตเพื่อยังชีพ  ข่าพระแก้วทำาพิธีเลี้ยงผีสูงสุดก่อนทำา 
การผลิต  เช่น “เลาะอัยยะกะไซไปร”  เป็นพิธีเลี้ยงผีสูงสุดเดือน 3 ก่อนที่
จะมีการถากถางหญ้าเตรียมแปลงดินบนภู และ “เลาะอัยยะกะไซตะปัด” 
เป็นพิธีเลีย้งผสีงูสดุเดอืน 6 ก่อนจะทำาการหยอดข้าวไร่บนภหูรอืดำานา เป็น
ที่สังเกตพิธีระเปิปซึ่งถูกจัดขึ้นในเดือน 3 นั้นถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มตระเตรียม
พื้นที่เพื่อทำาการเกษตรอันมีนัยสำาคัญต่อวิถีการผลิตและการยังชีพ 

ผีบรรพบุรุษ คือ ผีของบรรพบุรุษของสายตระกูล (มู) ที่ตายไปแล้ว 
ผีบรรพบุรุษถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสมาชิกตระกูลเพราะคอยทำา
หน้าที่ควบคุมกำากับพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของสมาชิกทุกคนในเรือน 
กิจกรรมต่างๆ  ของสมาชิกท่ีเกิดขึ้นในตระกูลถือว่าอยู่ภายใต้อำานาจการ
ควบคุมดูแลของผีบรรพบุรุษ  จึงต้องมีการทำาพิธีบอกกล่าวหรือรายงานให้
ผีบรรพบุรุษทราบ เช่น การเกิด การแต่งงาน เป็นต้น ไม่เช่นนั้นอาจถือว่า
ผิดผี  ได้รับการลงโทษ  ระบบความเช่ือผีตระกูลได้สร้างสังคมของพวกเขา
ให้มีกฎระเบียบหรือข้อห้ามต่างๆ  ท่ีเรียกว่า  รี้ต  (สอดคล้องกับภาษาลาว
ว่า  ฮีตคอง)  สำาหรับใช้ปฏิบัติแก่สมาชิกตามตำาแหน่งแห่งที่ของตนตั้งแต่
เจ้าโคตร บรรดาผู้เฒ่าของตระกูล ลูกหลาน ไปจนถึงเขย/สะใภ้ ทุกคนเมื่อ
เกิดในกลุ่มตระกูลใดก็ถือว่าเป็นสมาชิกผีกลุ่มตระกูลนั้น  ตราบใดที่พวก
เขายังเป็นสมาชิกตระกูล กฎเกณฑ์/ข้อห้ามต่างๆ  (ฮีตตระกูล) จะควบคุม
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ไปตลอด  และเมื่อตายไปแล้วเขาก็จะกลับมา
เป็นผีตระกูลคอยควบคุมดูแลสมาชิก 

การนับถือผีสำาหรับชาวข่าพระแก้วมีนัยสำาคัญผ่านคำาอธิบายหรือให้
ความหมายจากพวกเขา ว่าผน้ัีนลงโทษให้เกดิสิง่เลวร้ายชนดิทีไ่ม่อาจปฏเิสธ
ได้ “เมือ่ทำาผิด ผลีงโทษเจ้าจริง สามารถลงโทษทนัททีีท่ำาผิด ผีศักด์ิสิทธิก์ว่า
กฎหมาย” (วนิยั ดวงปัญญา และ มัน่ คำาผยุ 2560: สัมภาษณ์) การไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบข้อห้ามถือว่าผิดผี การผิดผีนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องมีการ
ทำาพิธีเพื่อขอขมาเซ่นไหว้ด้วยไก่ หมู และควาย ตามความผิดหนักและเบา
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ตามลำาดบั ด้วยเหตน้ีุ นอกเหนือไปจากได้รบัสิง่เลวร้ายแล้ว การเสยีค่าปรบั
ไหมเพื่อทำาพิธีเลี้ยงผีนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สมาชิกทุกคนต้องแบกรับภาระ
ทางเศรษฐกิจ  (ไม่เฉพาะผู้ทำาผิดเท่านั้น)  ไม่เช่นนั้นสิ่งเลวร้ายจะไม่หายไป
และอาจรุนแรงหนักขึ้น ด้วยเหตุนี้ สมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันใน
การป้องกันการละเมิดกฎเกณฑ์และข้อห้ามที่จะทำาให้ผิดผี เพื่อละเว้นการ
ถูกลงโทษและการปรับไหม  อาจกล่าวได้ว่า  สังคมแบบจารีตของพวกเขา
ให้ความสำาคัญกับความเป็นกลุ่มอย่างมาก  ทุกคนพยายามระวังและรักษา
ไม่ทำาผิดฮีตคอง  

ระบบความเชือ่ดงักล่าวยงัก่อให้เกดิการจดัลำาดบัชัน้ทางสงัคมทีเ่ชือ่ม
โยงกับอำานาจของผ ีกล่าวคอื ในชมุชนจะมผีูน้ำาพธิเีรยีกว่า เจ้าละโบ ในการ
สัมพันธ์กับผีสูงสุดที่มีอำานาจเหนือชุมชน  เขาจะคอยทำาหน้าที่นำาประกอบ
พิธีเลี้ยงผีสูงสุด  ทั้งยังมีอำานาจตักเตือนพฤติกรรมสมาชิกชุมชนให้อยู่ใน
กฎระเบียบ  โดยจารีต  ตำาแหน่งเจ้าละโบจึงเป็นเสมือนตำาแหน่งสูงสุดของ
หมู่บ้านที่ชุมชนจะให้ความเคารพและนับถือ  ต่อมาในตระกูล  มีผู้อาวุโส
สุดของตระกูลคือเจ้าโคตรท่ีเชื่อมสัมพันธ์กับอำานาจผีบรรพบุรุษ  เป็นผู้นำา
หลักของตระกูล  มีอำานาจตักเตือนและบังคับใช้ฮีตคองควบคุมพฤติกรรม
สมาชกิ รวมถงึทำาหน้าทีน่ำาประกอบพธิเีลีย้งผบีรรพบุรษุ นอกจากเจ้าโคตร
แล้ว ยงัมบีรรดาผูเ้ฒ่าซ่ึงเป็นผูอ้าวโุสของตระกลู (บางกรณพีวกเขาระบเุรยีก
ด้วยภาษาลาวว่า พ่อเฒ่าแม่เฒ่า) ถือว่ามีสถานะสูงรองลงมาที่จะได้รับการ
นับถือและเคารพจากสมาชิกซึ่งเป็นลูกหลาน สะใภ้ และโดยเฉพาะเขย ใน
ความสัมพันธ์ระดับชุมชน  เจ้าฮีตและผู้เฒ่ายังมีสถานะเป็นรองเจ้าละโบ 
ทีม่อีำานาจสงูสดุ  เหตนุี ้ระบบความเชือ่ของชมุชนได้ทำาให้เกดิการจดัองค์กร
ทางสงัคมทีส่ถานะและความสมัพนัธ์ลดหล่ันกนัเป็นชัน้ๆ ต้ังแต่ระดับชมุชน
จนถึงตระกูล  

ผบีรรพบรุุษมีอำานาจสมัพนัธ์ใกล้ชดิกับสมาชกิภายในเรอืน โดยนยันี ้ 
จึงทำาให้เกิดกฎระเบียบและข้อห้ามท่ีจะควบคุมและมีบทลงโทษสมาชิก
อย่างใกล้ชิดตามไปด้วย  เช่น  หญิงสาวห้ามออกนอกชุมชน  เขยหรือสะใภ้ 
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จะขึ้นลงบันไดเรือนคนละทางกับพ่อแม่และผู้เฒ่า  สมาชิกทุกคนจะต้อง
เคารพและมีมารยาทต่อเจ้าโคตรและผู้เฒ่า  

กล่าวเฉพาะเขยนั้น พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามฮีตคอง เคารพและมี
มารยาทต่อผู้เฒ่าตระกูล รวมไปถึงต้องขยันขันแข็งในการทำามาหากิน เช่น 
ออกไปป่าจะต้องให้ตลับพร้ามีเสียงดัง (ซึ่งหมายถึงขะมักเขม้นหรือขยันใน
การหากิน) เขยห้ามหยอกล้อหญิงสาวของตระกูล  แม้จะดื่มเหล้าร้องรำาทำา
เพลงกจ็ะต้องบอกกล่าว (ขออนญุาต) พ่อเฒ่า บางกรณแีม้จะปีนเรือนขึน้ไป
ซ่อมหลังคาบ้านก็ต้องบอกกล่าวพ่อเฒ่าก่อน  ผู้อาวุโสตระกูลมีอำานาจปรับ
ไหมเอาผิดลูกเขยได้หากทำาผิดกฎระเบียบ/ข้อห้าม หรือไม่มีมารยาท (บาง
กรณี ผู้เขียนยังได้รับการบอกกล่าวว่า พ่อเฒ่าอาจนึกอยากดื่มกิน ก็จะหา
เรื่องเรียกเขยมาปรับไหมเป็นเหล้าไหไก่ตัวก็มี)  ด้วยเหตุนี้  ในสภาวะปกติ 
เขยทั้งหลายจึงถูกควบคุมด้วยกฎระเบียบ/ฮีตคอง 

สำาหรับการแต่งงานและการสืบเช้ือสายน้ัน  ชาวข่าพระแก้วจะ
แต่งงานระหว่างตระกูล  (มู)  ภายในกลุ่ม  หลังแต่งงาน  ฝ่ายหญิงจะไปอยู่
กับฝ่ายชาย  โดยตระกูลฝ่ายชายจะทำาพิธีครอบผีบรรพบุรุษเพื่อนำาสะใภ้
ขึ้นเรือน พวกเขาอาจจะสร้างเรือนอยู่ใกล้กับเรือนตระกูล (ทั้งนี้แต่ละกลุ่ม
ตระกูลอยู่ในชุมชนเดียวกัน ไม่ได้มีการแบ่งอาณาบริเวณตระกูลชัดเจน ซึ่ง
อาจจะอยู่ใกล้กัน  และบางกรณีอาจผสมผสานและซ้อนเหล่ือมกัน  ด้วย
ระบบการแต่งงานระหว่างตระกลู) การนบัถอืผกีลุ่มตระกลูและการแต่งงาน
ทำาให้พวกเขาล้วนเกีย่วพนักนัทางเชือ้สายตระกลู สามารถสบืสายเครอืญาติ
ระหว่างกันได้  ถ้าไม่เป็นญาติพี่น้องโดยสายเลือดก็อาจเป็นสมาชิก  “มู” 
(ตระกูล)  ที่ถือผีเดียวกัน  ทั้งยังอาจเป็นเขยหรือสะใภ้ที่แต่งงานระหว่าง
ตระกูล  ทำาให้สายสัมพันธ์เครือญาติขยายใหญ่และซับซ้อน  เมื่อถึงเวลา
ประกอบพิธีกรรมของตระกูลเช่นพิธีระเปิป  สมาชิกที่กระจายกันอยู่ก็จะ
มาเข้าร่วมพิธีตามสายตระกูลและความสัมพันธ์  เช่น  เขย  ต้องมาร่วมพิธี 
ระเปิปของตระกูลภรรยา

การสบืผตีระกลู ชาวข่าพระแก้วจะสบืทอดทางฝ่ายพ่อ (ปิตาลยั) เป็น
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หลัก  ลูกๆ  จะสืบทอดผีของพ่อ  ถือว่าตนเองเป็นสมาชิกเชื้อสายผีตระกูล
ฝ่ายพ่อโดยปริยาย  นอกจากนี้ตำาแหน่งเจ้าโคตรและผู้เฒ่าซึ่งเป็นตำาแหน่ง
ทีม่สีถานะสงูในเรือนนัน้ยงัเป็นตำาแหน่งทีส่่งผ่านไปยงัลูกชายทางสายเลือด 
(ตำาแหน่งเจ้าละโบก็เช่นกัน ซึ่งมักจะสืบสายต่อๆ กันมาในตระกูลที่เก่าแก่
ของหมู่บ้าน)  ด้วยเหตุนี้  ลูกชาย  (ที่ภายหลังเมื่อแต่งงานแล้วเพ่ิมสถานะ
เป็นเขย) ย่อมมีโอกาสเลื่อนลำาดับชั้นกลายเป็นผู้เฒ่าหรือแม้แต่เจ้าโคตรได้
ในที่สุด  (หลังจากที่เจ้าฮีตเสียชีวิตแล้ว)  เหตุน้ี  เม่ือชายคนละกลุ่มตระกูล 
มาเป็นเขยในกลุม่ตระกลู (ฝ่ายหญิง) เดยีวกนั เม่ือถึงคราวจดัพธิรีะเปิป พวก
เขาในฐานะเขย (ในบางกรณอีาจมสีถานะเท่ากนัในอนัจะได้รบัการสบืทอด
ในลำาดับที่สูงขึ้นของตระกูลตนเอง) จึงต้องมาเข้าร่วมพิธี   

โดยภาพรวม  ในสังคมข่าพระแก้ว  ผีจึงเป็นความเชื่อเฉพาะตัวสร้าง
กฎเกณฑ์ที่จัดระเบียบและควบคุมสังคม  (social  control)  ให้กับสมาชิก
และชุมชน  เป็นเสมือนพรมแดนชาติพันธุ์ที่แบ่งแยกพวกเขาจากคนกลุ่ม
อื่น  พร้อมกันกับที่คนกลุ่มอื่นโดยเฉพาะคนลาว  ก็รับรู้ความเป็นอื่น/ความ
แตกต่างของพวกเขา

พิธีระเปิป: สภาวะระหว่าง (Liminality) กับโครงสร้าง
สังคมวัฒนธรรมข่าพระแก้ว

“พิธีระเปิป”  เป็นพิธีเลี้ยงผีซ่ึงเป็นสมาชิกตระกูลที่เสียชีวิตไปแล้ว
และผีบรรพบุรุษ  หากลูกหลานไม่ประกอบพิธีให้  ผีจะลงโทษสมาชิกให้ได้
รับสิ่งเลวร้าย  ซึ่งเรียกว่า  “มาต้องมาสูน”  การจัดพิธีนั้น  เมื่อสมาชิกของ
ตระกูลเสียชีวิต จะนำาศพไปฝังไว้ในป่า (ปัจจุบัน ทำาการเผา) เพื่อรอวันทำา
พิธีระเปิป โดยเมื่อถึงวันพิธีจะนำากระดูกของคนตายมาประกอบพิธี พิธีมัก
จะจดัในเดือน 3 ของป ีทัง้นีข้ึ้นอยูก่ับความพร้อมของเครือญาติพี่นอ้ง (บาง
ครอบครัวใช้เวลา 2-3 ปีจึงได้จัดพิธีนี้ก็มี) แต่โดยส่วนใหญ่เครือญาติพี่น้อง
จะรีบจัดพิธีให้ไวที่สุด หากเครือญาติและลูกหลานพร้อม พวกเขาจะคุยกัน
เพื่อกำาหนดวันเวลา  เมื่อได้วันเวลาแล้วก็จะแจ้งให้แก่เครือญาติในที่ต่างๆ 
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ทราบเพื่อมาร่วมพิธี 
ลูกหลานของผู้ตายจะถือว่าเป็นเจ้าภาพของงาน  ช่วยกันเตรียมหา

สตัว์คอืควาย เพือ่เป็นเครือ่งเซ่นหลกัในการประกอบพธิ ีนอกจากควายแล้ว 
ยังมีสัตว์ที่เป็นเครื่องประกอบพิธี เช่น ไก่ วัวหรือหมู อันจะนำามาประกอบ
ร่วมพิธีและนำามาปรุงเป็นอาหารต้อนรับแขก  นอกจากนี้ยังต้องมีของกิน 
ของใช้อื่นๆ เช่น เหล้า ยาสูบ เสื่อ หมอน สำาหรับต้อนรับญาติพี่น้องจำานวน
ไม่น้อยที่มาร่วมงาน 

ก่อนวันงานอย่างน้อยหน่ึงอาทิตย์จะมีการทำาเหล้าไห  โดยใช้ข้าว
เปลือก  สถานที่จัดงานนั้นมักจะใช้บริเวณบ้านของลูกหลานตระกูล  หากมี
พื้นที่คับแคบอาจขยับไปที่ทุ่งนาที่อยู่ไม่ไกลจากเรือน

พิธีนี้จะใช้ควายเป็นเครื่องเซ่น  อาจกล่าวได้ว่า  ควายเป็นเครื่องเซ่น
จำาเป็นที่ต้องมี  ไม่เช่นน้ันจะถือว่าพิธีไม่สมบูรณ์  ขนาดของควายจะขึ้นอยู่
กบัจำานวนเขย ถ้ามเีขยหลายคนกอ็าจจะใช้ควายตัวใหญ่ (ซ่ึงมรีาคาได้ต้ังแต่ 
30,000-50,000 บาทตามขนาดตัว) 

สมาชกิท่ีอยูใ่นกลุม่ตระกลู (ถือผเีดยีวกนั) จะมาร่วมงาน เหมอืนเป็น
เจ้าภาพร่วมกับลูกหลานของผู้ตาย  โดยเขยมีความสำาคัญมากในพิธีนี้  เขย
ทุกคนของตระกูลจะต้องมาร่วมงาน  เขยท่ีมาร่วมพิธีนั้นมิได้จำากัดเฉพาะ
เขยของครอบครัวของผู้ตายเท่าน้ัน  แต่ครอบคลุมถึงเขยของกลุ่มตระกูล/
โคตรซึง่ผูต้ายเป็นสมาชกิอยู ่  โดยนยันี ้ในการทำาพธิรีะเปิปคราวใดคราวหนึง่ 
เขยท่ีมารวมตัวกันจึงมีวงขยายครอบคลุมเขยของตระกูลทุกคน  ซึ่งอาจมา
จากหลากหลายกลุ่มตระกูลที่กลายมาเป็นเขยของกลุ่มตระกูล  (ฝ่ายหญิง) 
เดียวกัน  ทำาให้เขยที่มาเหล่านี้เป็นทั้งเขยที่มีสถานะเท่ากัน  (บางกรณีอาจ
เป็นผู้ที่มีโอกาสเลื่อนลำาดับชั้นเป็นเจ้าโคตรในตระกูลของตน)  และสถานะ
ต่างกัน

เขยทุกคนจะเตรียมตะกร้า ถ้วย ผ้าซิ่น ผ้าแพร ผ้าขาวม้า พร้อมทั้ง
เงิน*  ใส่ลงตะกร้าแล้วหาบมาร่วมพิธี  เขยจะเป็นหลักในการประกอบพิธ ี

* ประมาณ 5,000- 25,000 กีบ (20-100 บาท) โดยใส่ลงในถว้ยแลว้ใชผ้า้แพรหรอืผา้ขาวม้าปดิเอาไว้
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ตัง้แต่เตรยีมงาน สร้างผาม/ปะรำาพธิ ีออกไปนำากระดกูจากป่าช้า แห่กระดูก
เข้าบ้าน ร่วมกนัเดนิและฟ้อนรำารอบผาม และฆ่าสตัว์ทีใ่ช้ประกอบพิธ ีพร้อม
แบ่งและแจกจ่ายให้กับผู้อาวุโสของตระกูล 

อนึ่ง  แม้เขยทุกคนจะร่วมจัดพิธี  แต่บทบาทและหน้าที่ของเขยก็ถูก
กำาหนดไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ “เขยจัล” (ซึ่งตรงกับภาษาลาวว่า  เขยกก 
เป็นเขยคนแรกของตระกูล  ซ่ึงสัมพันธ์กับการท่ีเขาได้เข้ามาแต่งงานกับ
ลูกสาวคนโตของครอบครัวที่อยู่ในลำาดับญาติชั้นต้นของเชื้อสายตระกูล) 
และ “เขยโก้ย” (สอดคล้องกับความหมายในภาษาลาวว่า เขยปลาย เป็น
เขยคนท้ายของตระกูลซ่ึงสัมพันธ์กับการท่ีเขาเข้ามาแต่งงานกับหญิงสาว 
ในครอบครวัทีอ่ยูใ่นลำาดบัญาตท้ิายสดุของเชือ้สายตระกลู)  จะเป็นผูน้ำาหลกั
ในการนำาพิธีตั้งแต่ต้นคือการตระเตรียมพิธี  แห่กระดูก  เดินเวียนรอบผาม 
นำาการฟ้อนรำาไปจนถงึการฆ่าควายเพือ่เซ่นไหว้ในวันสุดท้าย เขยคนอืน่ๆ จะ
คอยร่วมสมทบในการทำาพิธี เช่น ในขบวนแห่กระดูก (ด้วยใช้ไม้หาม) จาก
ป่าช้า เขยกกจะถือปลายไม้ด้านหนึ่งเดินนำาหน้า ส่วนเขยปลายจะถือปลาย
ไม้อกีด้านเดินตามหลงั เขยท่ีเหลอืจะเดนิตามหลงัเขยกกและเขยปลาย แล้ว
แห่กระดูกเข้าไปยังปะรำาพิธี  ในการทำาข้ันตอนอื่นๆ  เขยกกและเขยปลาย 
ก็จะมีบทบาทเช่นเดียวกันนี้  โดยมีเขยคนอื่นๆ  ร่วมสมทบซึ่งภายในเขย 
เหล่านี้ยังพอมองเห็นการลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ  ตามลำาดับอาวุโส

ในพธินีี ้ สำาหรบัผูห้ญงิ พวกเธอส่วนใหญ่จะอยูใ่นครวัคอยตระเตรยีม
อาหารและนำามาต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงานซ่ึงจะทยอยมากันต้ังแต่วันแรก 
อย่างไรกด็ ี หญงิสาวของตระกลูกลุม่หนึง่จะร่วมไปอญัเชญิกระดูกจากป่าช้า 
และนัง่อยูก่ลางผามพิธีเพ่ือรินเหล้าหรือมวนบหุร่ีให้พ่อเฒ่าและเขยท่ีจะพา
กันฟ้อนรำารอบผามตอนกลางคืน

วันประกอบพิธีใช้เวลา 3 วัน 2 คืน วันแรก ตอนเช้าตรู่ เขยฆ่าวัว จำ้า 
(เซ่น) แก่ผสีงูสดุและผตีระกูล/บรรพบรุุษเพ่ือให้ทราบว่าจะมกีารทำาพธิ ี เนือ้
ส่วนหัว เช่น คอ ลิ้น ปาก หรือจมูก จะนำาไปปรุงอาหารให้เจ้าโคตร ผู้เฒ่า 
และหมออัลลอย  เนือ้ส่วนทีเ่หลอืนำาไปปรงุอาหารเตรยีมไว้เล้ียงญาติพีน้่อง  
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ในช่วงเวลาสาย  บรรดาเขย ญาติพี่น้องจะเริ่มทยอยกันมา  เขยจะ
ถือตะกร้าซึ่งบรรจุถ้วย ช้อน ผ้าซิ่นหรือผ้าแพร และเงิน มามอบให้เจ้าภาพ  
เจ้าภาพจะนำาของกิน เหล้ายา มาต้อนรับ ตั้งวงกินดื่มพูดคุย ซึ่งการกินดื่ม
จะเริ่มจากวันแรกนี้ไปตลอดงาน 

  

ภาพที่ 1 ผามที่จะใช้ประกอบพิธีระเปิป (ภาพโดยผู้เขียน)

วันที่สอง ญาติพี่น้องจะช่วยกันสร้างผามหรือปะรำา (ภาพที่ 1) ผาม
เป็นผามตั้งติดพื้นดิน โดยมีเสาไม้ 8-10 เสา มีลักษณะยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ผนืผ้า โดยจะต้ังตามแนวพระอาทิตย์ออก-ตก มงุหลังคาด้วยหญ้าแฝก พืน้ที่
สีเ่สากลางจะถกูใช้เป็นทีป่ระกอบพธิหีลกัและวางกระดูกผู้ตายพร้อมเครือ่ง
เซ่น (ต่อไปจะเรียกว่า ผามพิธี) พื้นที่บริเวณนี้จะถูกยกพื้นเตี้ยปูไม้กระดาน
หรือไม้ฟากสูงประมาณ 2 นิ้ว ที่ผามพิธีนี้ด้านตะวันออกจะสร้างตูบน้อยยก
สูงประมาณครึ่งวาสำาหรับวางตลับกระดูก (ภาพที่ 2) รอบตูบน้อยจะถูกใช้
วางเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ถ่าน ยาสูบ ผ้าโสร่ง ลูกไก่ เหล้าไห ถาด
อาหาร  ถัดจากผามพิธีไปด้านตะวันตก  มีการสร้างยกพื้นเตี้ยขึ้นมาเพื่อใช้
ประกอบพิธดีืม่เหล้าสญัญาและนำา้สาบานระหว่างเขย พ่อเฒ่า และเจ้าโคตร 

กระดูกที่แห่มาจากป่าช้านั้นจะถูกบรรจุใส่ในตลับ ซึ่งตลับของแต่ละ
ตระกูลจะมีลักษณะต่างกัน บางตระกูลใช้ตลับไม้มีลักษณะ 5 เหลี่ยม บาง
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ตระกูลมีลักษณะคล้ายเสาสี่เหลี่ยมขนาดยาวโดยเจาะช่องแล้วทำาฝาปิด
เปิดด้านปลายเพ่ือใส่กระดูก  พิธีท่ีผู้เขียนเข้าไปร่วมนี้เป็นของกลุ่มตระกูล 
ทีเ่รียกว่า “มเูยน็” (บ้านสองคอน ดอนขวาง) ตลบัของพวกเขาจะมลัีกษณะ 
5  เหลี่ยม  ชาวบ้านยังเล่าว่า  มูกระแต  ตลับจะทำาคล้ายเสาสี่เหลี่ยมยาว
ประมาณครึง่วา  เมือ่กระดกูถกูแห่มาจากป่าช้าแล้วจะนำามาใส่ในตลับ  แล้ว
นำาไปตั้งไว้ในตูบน้อย

ภาพที่ 2 ตูบน้อยสำาหรับวางตลับกระดูก (ภาพโดยผู้เขียน)

ช่วงบ่าย จะมีการแบ่งเขยกลุ่มหนึ่งไปป่าช้าเพื่อนำาอาหาร เหล้าและ
ยาสบูไปเซ่นไหว้ผผีูต้าย เมือ่ไปถึง  พวกเขาจะสร้างตบูน้อยคร่อมกองกระดกู 
นำาเครื่องเซ่นที่เตรียมมามอบให้ แล้วรอญาติมาแห่กระดูกกลับไปทำาพิธี  

เวลาบ่ายคล้อย  เขยอีกกลุ่มและญาติพ่ีน้องในหมู่บ้านจะรวมตัวกัน 
ออกไปแห่กระดูกที่ป่าช้า (ป่าช้าจะแยกไปตามกลุ่มตระกูล (มู) บริเวณแถบ
นีม้ป่ีาช้า 2 แห่ง)  เมือ่ทุกคนมาถงึป่าช้า หญงิของตระกลูทีร่่วมขบวนมาด้วย
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ซึง่จะใช้ผ้าขาวคลมุศรีษะจะส่งเสยีงครำา่ครวญนัง่ลงข้างกองกระดูก เรียกชือ่
ผูเ้สยีชวีติแล้วยืน่อาหารเหล้ายาเซ่นไหว้  เขยช่วยกนัเลือกกระดูกส่วนต่างๆ 
มาจำาลองเป็นรปูคนวางบนผ้าขาว ประพรมด้วยนำา้หอม แล้วห่อลงใส่กระตบิ
น้อย เสร็จแล้วนำามาแขวนตรงกลางกิง่ไม้ยาวประมาณ 1 วา ใช้ผ้าขาวม้าหรอื
ผ้าแพรพาดทบัไว้ จดุเทยีนตดิไว้ทีป่ลายไม้ เขยปลายจบัด้านปลาย เขยกกจบั
ที่โคนและกางร่ม ตั้งขบวนแห่ ให้เขยกกและเขยปลายนำาหน้า เขยอีกกลุ่ม 
ตีปะเนาะเคาะกะบั้ง*  แล้วทำาการแห่กลับมายังสถานที่พิธี  ตลอดทางจะ
มีการตีปะเนาะเคาะกะบั้ง  ระยะทางที่แห่ขึ้นอยู่กับว่าหมู่บ้านจะตั้งอยู่ใกล้
ป่าช้าหรือไม่  กรณีที่ผู้เขียนเข้าไปมีส่วนร่วมนี้ป่าช้าอยู่ห่างหมู่บ้าน  3-4 
กม.  ต้องเดินลัดเลาะไปตามทุ่งนา  ห้วยคลองและป่าไผ่ใช้เวลาประมาณ
เกือบ 2 ชม.

เมือ่ขบวนมาถงึสถานท่ีพธิ ีหญงิตระกลูอกีกลุ่มหนึง่ทีน่ัง่อยูใ่นผามพิธ ี 
จะร้องไห้ส่งเสยีงครำา่ครวญและเอ่ยขานเรยีกชือ่ผูเ้สยีชวิีต รบัขบวนแห่ พวก
เธอจะนั่งนอนอยู่ที่ผามพิธีนี้จนพิธีเสร็จ  โดยบอกว่าเป็นผู้เฝ้าผีและคอยริน
เหล้ายาให้เขยท่ีจะฟ้อนตอนกลางคืน เม่ือขบวนมาถงึ เขยจะนำาผีเวียนรอบ
ผามพิธี 3 รอบ แล้วนำากระดูกใส่ตลับตั้งไว้ในตูบน้อย  ในช่วงพลบคำ่า เจ้า
ภาพจะมอบมีดพร้า ขวาน พร้อมไก่ ให้เขย เขยจะฆ่าไก่เพื่อเซ่นไหว้ผี ทั้ง
ผีบรรพบุรุษ  และผีสูงสุดของชุมชน  (โดยจะแยกออกไปทำาพิธีอีกด้านของ
ปะรำาพิธี)  เสร็จแล้วนำาเนื้อไปปรุงเป็นอาหาร  มามอบให้หมออัลลอย  และ
ผู้อาวุโสของตระกูล 

เป็นที่สังเกตว่า  พิธีนี้จะมีการเซ่นไหว้ผีตามความเชื่อของพวกเขา
ครบทั้งหมด ทั้งผีสูงสุด ผีบรรพบุรุษ (เป็นการเลี้ยงคอบ/ขออนุญาต) และ 
ผผีูต้ายทีน่ำากระดกูจากป่าช้ามาประกอบพธิ ีอย่างไรกด็ ีเมือ่เสรจ็พิธ ีผผีูต้าย
ก็จะกลายมาเป็นผีบรรพบุรุษคอยคุ้มครองดูแลลูกหลานต่อไป ในแง่นี้พิธีนี้ 
จงึส่งหรอืเปลีย่นผ่านผผีูต้ายให้เป็นผบีรรพบรุุษมาคอยดแูลปกป้องลกูหลาน

* ปะเนาะ  เป็นเหล็กคล้ายกับฆ้องเคาะแล้วมีเสียงดัง  ส่วนกะบั้งเป็นไม้ไผ่เจาะรูกะเทาะลงพื้น 
จะทำาให้เกิดเสียงดัง
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ด้วย
ในงานนี้จะต้องมีคนที่จะทำาพิธีเรียกผีหรือวิญญาณมารับเครื่องเซ่น 

เป็นตำาแหน่งทีเ่รียกว่า “หมออลัลอย”  การเป็นหมออัลลอยจะต้องผ่านการ
เรยีนวชิาอาคมสบืต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น  ภาษาท่ีใช้ในการทำาพธิจีะเป็นภาษาบรู  
เมือ่เจ้าภาพซึง่เป็นลกูหลานหรอืพีน้่องของผูต้ายกำาหนดว่าจะจดัพธีิระเปิป 
พวกเขาจะต้องไปเชิญหมออัลลอย  (บางครั้งพวกเขาก็ใช้คำาว่า  “ไปนิมนต์
หมออลัลอย” โดยเทยีบเคยีงกบัพทุธศาสนา) ชาวข่าพระแก้วให้ความหมาย 
“หมออลัลอย” ว่าเป็นเหมอืนครบูาหรอืพระสงฆ์ในพทุธศาสนา ทีเ่มือ่จะทำา
พธิจีะต้องไปอาราธนาหรอืนมินต์มา ต่างแต่ว่าครบูาของพวกเขาน้ี “เป็นคน
หัวดำา มีเมีย มีครอบครัวได้” หมายถึงเป็นคนธรรมดา (แต่เรียนวิชาอาคม
มา) มีครอบครัว ไม่ได้ถือเพศสมณะเหมือนพระสงฆ์ในพุทธศาสนา  (เนือง 
ซุมจันทน์ และ สวน ซุมจันทน์ 2560: สัมภาษณ์)

การทำาพิธีทั้ง 3 วัน หมออัลลอยจะมาตั้งแต่วันเริ่ม คอยดูแลหรือให้
คำาแนะนำาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ  แก่ลูกหลาน  เขาจะเป็นผู้นำาประกอบพิธี
ตลอดงาน  หมออัลลอยจะได้รับการดูแลจากเจ้าภาพเป็นอย่างดี  ชิ้นส่วน
อวยัวะของสตัว์ (ทีใ่ช้เซ่นไหว้ผี) เช่น คอ ลิน้ ตบั หวัใจ จะถกูปรงุเป็นอาหาร
นำามามอบให้หมออัลลอย ปัจจุบันหมออัลลอยมีจำานวนลดลง  คนที่เก่าแก่
ทีสุ่ดและเป็นอาจารย์ของหมออลัลอยทีเ่หลอืในละแวกนีคื้อ ท้าวเนอืง (โสม 
ซุมจันทน์ และ แก่น ดวงปัญญา 2560: สัมภาษณ์)

เมื่อถึงเวลากลางคืน  หมออัลลอยจะเป็นผู้นำาพิธี  นำาเขยสวดเรียกผี
มารับเครื่องเซ่นที่ญาติจัดหามาให้  โดยเดินเวียนขวารอบผามพิธี  ซึ่งจะมี
การตีปะเนาะเคาะกะบั้ง และเขยฟ้อนรำาไปด้วย  (ภาพที่ 3)  เป็นการเรียก
ผีมารับเครื่องเซ่นและร่วมละเล่นดื่มกิน  “ความสนุกสนาน”  จากการฟ้อน
รำาของเขยเป็นสิ่งสำาคัญท่ีช่วยตอกยำ้าการเซ่นไหว้และทำาให้ผีพึงพอใจ  (ซึ่ง
ตลอดงานเขยเหล่านี้จะด่ืมเหล้า  ละเล่นให้ม่วนสนุกสนาน)  ในพิธีนี้เขยจะ
ฟ้อนรำา  ละเล่น  หยอกล้อหญิงสาว  หรือล้อเลียนพ่อเฒ่าได้  ดังที่พวกเขา
กล่าวว่า “ถ้าเขยไม่รำา ไม่เล่น พิธีไม่ถือว่าแล้ว” (สรพงษ์ คำาตัน และ เนือง 



   161 161

ซุมจันทน์. 2560: สัมภาษณ์)
สิ่งนี้สวนทางกับเวลาปกติ (นอกพิธีกรรม) อย่างมาก เพราะในเวลา

ปกต ิ(ตามโครงสร้างสงัคมพวกเขา) เขยจะถกูกฎเกณฑ์หรอืข้อห้าม (ฮตีคอง) 
ควบคมุพฤตกิรรมและความสมัพันธ์ต่อบรรดาผูอ้าวโุสตระกลูตัง้แต่เจ้าโคตร
ลงมา ผู้เฒ่าเหล่านี้มีอำานาจเหนือเขยอยู่ตลอดเวลา คอยบังคับใช้กฎเกณฑ์
หรือข้อห้ามแก่เขยให้อยู่ในระเบียบ  แต่ในพิธีนี้  เขยสามารถกินดื่มละเล่น
สนุกสนาน สามารถหยอกล้อหญิงสาวของตระกูลได้ หญิงสาวที่นั่งอยู่กลาง
ผามพิธีคอยหยิบยื่นเหล้ายาให้ เขยอยากกินอะไร พ่อเฒ่าจำาต้องหามาให้

ภาพที่ 3 การฟ้อนรำาของเขย (ภาพโดยผู้เขียน)

 ญาติพ่ีน้องท่ีมาร่วมงานกจ็ะร่วมวงกินด่ืมอยูร่อบผาม เจ้าภาพจะจดั
สถานที่หรือปะรำาแยกต่างหากไว้ให้พัก  พวกเขาก็ตั้งวงกินดื่มได้เช่นกัน แต่
ไม่สามารถเข้ามาร่วมในผามพิธี  เหล้ายาและอาหาร 

 เมือ่พธีิดำาเนินไปถึงกลางดกึ เจ้าโคตร พ่อเฒ่า เขยและสมาชกิตระกลู
ที่เป็นผู้ชาย จะพากันทำาพิธีดื่มเหล้าสัญญาและนำ้าสาบาน  (ภาพที่ 4) โดย
หมออัลลอยเป็นผู้นำาพิธี  ก่อนทำาพิธี เจ้าโคตรจะตักเตือนเขยและลูกหลาน
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ให้รูก้ฎระเบยีบ/ข้อห้าม ให้รกัษาและปฏบิตัติามฮตีคอง พร้อมห้ามปรามเขย
ไม่ให้ลองคาถาอาคมหรือว่านยากันในพิธีนี้*    ถัดจากนั้นอาจจะมีพ่อเฒ่า 
หรือเขยคนใดคนหน่ึงข้ึนกล่าวสำาทับคำาพูดของเจ้าโคตรอีก  เสร็จแล้วทุก
คนกจ็ะดืม่เหล้าสัญญาและนำา้สาบาน เม่ือเสร็จแล้วกก็ลับเข้าสู่พธีิเดิม หมอ
อัลลอยนำาเขยสวดเรียกผีมารับเครื่องเซ่น และเขยฟ้อนรำาไปจนเกือบสว่าง

ภาพที่ 4 พิธีดื่มเหล้าสัญญาและนำ้าสาบาน (ภาพโดยผู้เขียน)

* เก่ียวกับเรื่องไสยศาสตร์นี้  พิธีนี้ได้ถูกบอกกันปากต่อปากว่ามีการเล่นว่านยาหรือคาถาอาคมกัน 
(ในหมู่คนลาว พวกเขาถูกลือว่าเป็นข่าที่มีไสยศาสตร์น่ากลัว) เขยมักจะลองวิชาระหว่างกันว่าใคร
เก่งกว่า  หรืออีกฝ่ายจะสามารถแก้ทางคาถาอาคมหรือว่านยาของตัวเองได้หรือไม่  หากไม่จำาเป็น
เช่นเป็นสมาชิกของเครอืญาตท่ีิจัดพธีิ คนนอกท่ีไม่เก่ียวข้องจะถกูห้ามหรอืเตอืนไม่ให้เข้ามาร่วมพธิี
เพราะอาจถูกว่านยาหรือคาถาอาคม ผู้เขียนเองในฐานะคนนอกเมื่อขอเข้าดูการทำาพิธี ก็ถูกปราม
ด้วยเหตุผลดังกล่าว  แต่ถึงกระนั้น  เมื่อผู้เขียนเข้าดูการทำาพิธีก็พบว่ามีเงื่อนไขกำากับในเร่ืองนี้พอ
สมควร  เพราะในระหว่างการประกอบพิธี  จะมีการทำาพิธีดื่มเหล้าสัญญาและนำ้าสาบาน  เจ้าโคตร
จะห้ามปรามเขยไม่ให้เล่นว่านยาหรือคาถาอาคม  ถ้าใครฝืนกฎจะต้องรับผิดชอบ  หมายความว่า
ถ้าเขาเล่นว่านยาหรือคาถาอาคมใส่อีกฝ่ายจนได้รับผลเลวร้าย  เจ้าโคตรหรือหมออัลลอยผู้คงวิชา
จะรู้ว่าโดนว่านยาหรือคาถาอาคมใด  เมื่อรู้แล้วก็สามารถสืบได้ว่าใครเป็นคนใช้หรือมีว่านยาหรือ 
คาถาอาคมนัน้ เขาจะต้องรบัผิดชอบ หากคนท่ีถกูทำาไม่หายหรอืตาย จะถือว่าเป็นความผดิของเขา 
บางรายอาจถูกปรับไหมให้เสียควาย
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วนัสดุท้าย ช่วงเช้าตรู ่เขยจะฆ่าควายเพือ่เซ่นไหว้ผี เจ้าโคตรเป็นผู้นำา
ประกอบพิธ ี(ภาพท่ี 5) ควายจะผกูไว้ไม่ไกลจากผาม ใช้เถาวลัย์จากป่าและ
เชอืกผกูตดิกบัต้นไม้ มด้ีายสายสญิจน์โยงทีตั่วควายมาทีผ่ามพธิ ีเจ้าภาพจะ
ถือถาดซึ่งจะมีเทียนและข้าวสาร เจ้าโคตรจะบอกให้เจ้าภาพจุดเทียนเรียก
ให้ผีมารับเครื่องเซ่น  (กินควาย) พร้อมหยิบข้าวสารโปรยไปที่ตัวควายและ
รอบๆ  เขยจะใช้ขวานสับลงที่หัวจนควายล้มลง แล้วจึงปาดชิ้นเนื้อที่หู คอ 
และข้อเท้า มาเหน็บที่ปลายไม้ไผ่ (ที่ถูกผ่าแฉกไว้) พร้อมกับกล่าวบอกหรือ
จำ้าเซ่นไหว้ผีให้มารับเครื่องเซ่น

ภาพที่ 5 การฆ่าควายเพื่อเซ่นไหว้ผี (ภาพโดยผู้เขียน)

ช่วงน้ีเป็นช่วงสำาคัญอีกช่วงหน่ึง  นอกจากจำ้าเรียกผีมากินควายแล้ว  
สมาชิกคนใดอยากออกจากฮีตคอง  หรือผู้ที่ออกไปแล้วอยากกลับเข้ามา* 

* การออกจากฮตีคองนีเ้ปน็ปรากฏการณ์การปรบัตวัตอ่รองกบักฎเกณฑจ์ารีตเดมิทีเ่ขม้งวด ไปมวีถิี
ชวีติทีส่ะดวกมากขึน้ และหันมารบัวัฒนธรรมลาว ในกรณทีีข่อกลบัเข้ามานัน้ เปน็เพราะสมาชกิคน
นัน้เคยขอออกไปแลว้ แตไ่ปไม่วดิไปไมพ่น้จากอำานาจผ ี ผตีามมาลงโทษให้เจบ็ไข้ไดป้ว่ย จงึตอ้งทำา
พิธีกลับคืนเข้ามาอยู่ในความเชื่อและฮีตคองเหมือนเดิม ความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงจะหายไป
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ก็จะถือโอกาสนี้จำ้าบอกขอออกจากฮีตคองหรือกลับเข้ามา  สมาชิกตระกูล
คนหนึ่งคนใดที่แต่งงานไปแล้วอยากให้พ่อดองแม่ดอง (พ่อแม่ของสามี) ขึ้น
เรือนได้ก็ใช้ช่วงนี้จำ้าขออนุญาต/บอกกล่าว  หากไม่เช่นนั้น  พ่อดองแม่ดอง 
จะมาหาลกูหลานของตวัเองกไ็ม่สามารถขึน้เรอืนได้ จะต้องนัง่อยูน่อกเรอืน
ให้พ้นจากชายคาตามจารีตฮีตคองที่กำาหนดไว้

หลังจากนั้น  เขยจะช่วยกันชำาแหละเนื้อ  เนื้อส่วนขาพร้อมสะโพก 
จะถูกนำาไปให้เจ้าโคตรใหญ่ซึ่งเรียกว่า “เยียะ” ของฝ่ายตระกูลที่จัดพิธีนี ้
เนือ้ส่วนคอนำาไปให้ลงุหรือพ่ีชายของแม่ซ่ึงเรียกว่า “โน” ของอกีกลุม่ตระกูล  
เป็นที่สังเกตว่าเนื้อควายจะถูกแบ่งให้ทั้งสองกลุ่มตระกูล  (ทั้งฝ่ายชายและ
หญงิ อนันบัเนือ่งในการแต่งงาน) ชิน้ส่วนเครือ่งในจะถกูนำาไปปรงุเป็นอาหาร
นำามามอบให้หมออลัลอย ส่วนท่ีเหลอืจะถูกนำาข้ึนยุง้ข้าวเพือ่แบ่งเป็นกองๆ 
เรียกว่า “พูต” สำาหรับแจกให้เขยและญาติพี่น้องที่มาร่วมพิธี 

หลงัจากฆ่าควายเซ่นไหว้ผ ีพธิกีรรมถือว่าลลุ่วง (เพราะผไีด้รบัเครือ่ง
เซ่น กินควายแล้ว) เหลือแต่เพียงนำากระดูกผีไปส่งคืนป่าช้า 

ช่วงทีเ่สรจ็พธินีี ้จะมกีารแลกเปลีย่นสิง่ของ โดยเจ้าโคตรจะให้ส่ิงของ
ตอบแทน หากเขยและญาติพี่น้องนำาผ้าแพรมามอบให้  เจ้าโคตรก็จะมอบ
ตะกร้าและถ้วยตอบแทน หากนำาผ้าซิ่นมามอบให้ เจ้าโคตรก็จะมอบคุหรือ
ถังตอบแทน*  อย่างไรก็ตาม  ถ้าเขยหลายคน  เจ้าภาพต้องจัดหาสิ่งของมา
มอบให้ครบ 

สำาหรับการนำากระดูกกลับไปป่าช้านั้น  ลูกหลานจะนำากระดูกพร้อม
เครื่องเซ่นต่างๆ  ไปป่าช้า  ซึ่งเรียกว่า  “ส่งผี”  บางกลุ่มตระกูล  หากป่าช้า
อยู่ไกลก็จะใช้รถต๊อกๆ (รถไถนาพ่วงล้อ) ใส่สิ่งของไป นอกจากนี้กระดูกวัว
กระดกูควายก็จะถกูนำาไปร่วมกบัการส่งผีด้วย เคร่ืองเซ่นไหว้ เช่น ผ้าซิน่ ผ้า
แพร ผ้าโสร่ง ลูกไก่ ข้าวเปลือก ถ่าน ฯลฯ หากใครต้องการก็จะต้องใช้ฝืน
ก่อไฟ (ไม้เซี้ยนก่อไฟ) มาแลกเอาได้ โดยเชื่อว่าเมื่อนำาไปใช้หรือเอาไปเลี้ยง 

* สมัยอดีต พวกเขาจะต้องตำาฝ้ายไว้ทอผ้าเพื่อนำามาร่วมพิธีระเปิป  แต่ปัจจุบันนี้ซื้อหาตามร้านค้า
ในตลาด
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จะทำาให้เกดิโชคหรือความอดุมสมบูรณ์ เมือ่นำากระดกูคนตายและเครือ่งเซ่น
ไปส่งที่ป่าช้าแล้ว ก็ถือว่าเป็นการส่งผี เสร็จพิธีระเปิป

อย่างไรก็ตาม  การจัดพิธีระเปิปตามที่กล่าวมานั้น  ในปัจจุบันมีการ
ปรับเปลี่ยนพอสมควร จากที่เคยจัด 3 วัน 2 คืนก็ปรับลดลงเหลือเพียง 1 
วัน  1 คืน  โดยวันแรกตั้งผามและตอนบ่ายแห่กระดูกผีมาจากป่าช้า  กลาง
คืนทำาพิธีรอบผาม  รุ่งเช้าฆ่าควายจำ้าบอกผี  ตอนสายก็นำากระดูกผีไปส่งที่
ป่าช้า  ส่วนการแห่กระดูกและเรียกวิญญาณมารับเครื่องเซ่นนั้น  ในอดีต
จะใช้แต่เพียงปะเนาะและกะบั้งเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้พวกเขาใช้ฆ้อง  (แทน 
ปะเนาะ)  และกะบั้งไม้ไผ่เคาะรอบผาม  4-5  รอบ  หลังจากนั้นก็เปิดเพลง
และดนตรีเพื่อฟ้อนรำา เขยเมามายและรำากันสนุกสนาน 

ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง  (ซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับการรับ
วัฒนธรรมลาว) ผูเ้ขยีนยงัพบว่านอกจากเขยแล้ว ญาติพีน้่องคนอืน่ก็สามารถ
เต้นรำาได้ด้วย แต่จะอยู่ข้างนอกผาม เมื่อพวกเขาดื่มจนเมามายแล้วก็สร้าง
ความสนุกสนานกันตลอดคืน การใช้เครื่องเสียงเพื่อเปิดเพลงจะทำาสลับกับ
การเคาะฆ้องและกะบั้ง  โดยหมออัลลอยจะสวดและเขยจะเคาะฆ้องและ
กะบั้งรำารอบผามประมาณ 4-5 รอบแล้วก็เปิดดนตรี ซึ่งจะทำาสลับกันเช่น
นี้ไปจนรุ่งเช้าอีกวัน (แต่พอดึกมากๆ ก็อาจจะเปิดแต่ดนตรีอย่างเดียว แล้ว
ค่อยมาเริ่มทำาพิธีเคาะฆ้องและกะบ้ังใหม่ในเวลาค่อนแจ้งก่อนเสร็จพิธีใน
ช่วงสาย) ชาวข่าพระแก้ว (วินัย ดวงปัญญา, โสม ซุมจันทน์ และ มั่น คำาผุย  
2560: สมัภาษณ์) ได้อธบิายถึงการเปลีย่นแปลงนีว่้า ทกุคนต่างก็ปรบัเปลีย่น
วถิชีวิีต เร่งรบีกบังานของตวัเอง จงึลดให้เหลอืลงเพยีง 1 วนั 1 คืน ประกอบ
กับสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีจะหมดไปในการเตรียมสิ่งของเครื่องใช้และ
เคร่ืองดื่มกินที่จะต้องเลี้ยงแจกจ่ายให้กับญาติพี่น้อง  และการเปิดเพลง 
ก็ทำาให้สนุกสนานซึ่งได้ประยุกต์จากวัฒนธรรมลาวที่มักจะใช้ดนตรีหมอลำา 
หรือรำาวงมาฉลองกันเมื่อยามมีบุญ  แต่ถึงกระนั้น  กลุ่มตระกูล  (มู)  และ
สมาชิกในกลุ่มท่ีถือผีเดียวกัน  ทุกคนถือว่าเมื่อมีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง  เช่น 
พ่อแม่เสียชีวิตแล้วจะต้องทำาพิธีน้ี  แต่เวลาจะช้านานนั้นขึ้นอยู่กับความ
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พร้อมของลูกหลานและเครือญาติ  หากไม่จัดพิธีนี้ถือว่าผียังไม่ได้รับ/กิน
เครือ่งเซ่น ฮตีคองหรอืประเพณจีะยงัค้างคาไม่แล้วเสรจ็ บางครัง้หากปล่อย
ไว้นาน ผีอาจมาต้องมาสูน (ทำาร้าย) สมาชิกให้พบกับความเลวร้าย ดังเช่น
ในกลุ่มตระกูลหนึ่ง (บ้านโนนพระเจ้า) พ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้ว แต่ยังไม่
ได้ทำาพิธีระเปิป  ลูกชายออกไปทำางานในประเทศไทย  ต่อมาเขามีอาการ
ปวดท้อง ไปหาหมอรักษาก็ไม่หาย ได้โทรศัพท์มาหาญาติพี่น้อง ญาติพี่น้อง
ได้ปรึกษาเจ้าโคตร  และผู้อาวุโสตระกูล  พร้อมให้หมอดูทำานาย  ก็เห็นว่า
เป็นเพราะเขาไม่ทำาพิธีระเปิปให้พ่อ แม้จะอยู่ในเดือน 6 ซึ่งเป็นเดือนที่เลย
ช่วงเวลาจัดพิธีมาแล้ว  แต่เมื่อเกิดความเจ็บป่วยเช่นนี้  พ่อเฒ่าแม่เฒ่าและ
ผู้อาวุโสตระกูลจึงตกลงกันให้จัดพิธี  จึงจำาเป็นต้องจัดพิธีระเปิปนอกระยะ
เวลาที่เคยจัดกันในเดือน 3-4

การเปลี่ยนแปลงของพิธีดังกล่าวเป็นไปอย่างสอดคล้องกับบริบท
อำานาจและความเปลี่ยนแปลง  เพราะข่าพระแก้วอยู่ภายใต้การปกครอง
ของรัฐบาลลาวและวัฒนธรรมลาวซึ่งเป็นวัฒนธรรมหลักทั้งในระดับ 
ท้องถิ่นและรัฐอันมีผลต่อการผสมผสานทางวัฒนธรรม  ชาวข่าพระแก้ว 
เริ่มมีการรับวัฒนธรรมและประเพณีลาวเข้ามาผสมผสาน  มีการแต่งงาน
กับคนลาวจำานวนหนึ่ง  มีการออกจากผี  (เรียกว่า  “เลาะรี้ต”  ซึ่งโดยจารีต
จะมีการทำาพิธีฆ่าควายเซ่นไหว้อีกต่างหาก)  แต่ในหลายกรณีได้ฉวยใช้พิธี
ระเปิปนี้ซึ่งจะต้องฆ่าควายอยู่แล้วในการทำาพิธีออกจากผี  (ตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว)  การหันมารับวัฒนธรรมลาวแสดงออกได้ชัดจากการที่ชุมชนมีวัด 
อันเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา  และมีการจัดประเพณี
ตามเดือน  (ฮีตสิบสอง)  แบบวัฒนธรรมลาว  อย่างไรก็ตาม  ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง พิธีระเปิปกลับยังถูกสืบต่อไว้อยู่ (เห็นได้จากที่ยังมีการจัดพิธี
นีอ้ยูท่กุๆ ปีจนถงึปัจจบุนั)  แม้จะมปีรบัเปลีย่นรายละเอยีดบ้างดังทีไ่ด้กล่าว
มา การธำารงอยู่ของพิธีนี้ได้ถูกทำาให้เป็นภาพแทนที่สัมพันธ์กับการบอกเล่า
ถึงตัวเองว่าเป็น  “ข่าพระแก้ว”  ต่อการรับรู้ของคนภายนอก  เช่น  คนลาว
และเจ้าหน้าที่ห้องการ  (เจ้าหน้าที่รัฐ)  ถือว่าพิธีนี้เป็นอัตลักษณ์ของชาวข่า 
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พระแก้ว  แม้ผู้เขียนเองยังถูกเข้าใจว่ากำาลังมาถ่ายทำาสารคดีเกี่ยวกับพิธีนี ้
ชาวข่าพระแก้วพยายามทีจ่ะเน้นยำา้กบัผูเ้ขยีนให้นำาเสนอว่าพิธนีีเ้ป็นพิธขีอง
ข่าพระแก้ว  ไม่มีในที่อื่น  โดยนัยนี้ ข่าพระแก้วแม้จะรับความเปลี่ยนแปลง
หรืออยู่ในภาวะกำาลังเปลี่ยนแปลง  (becoming)  ทางวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิต  แต่พิธีระเปิปยังได้รับการสืบทอดและนำามาประกอบสร้างตัวตนทาง
ชาติพันธุ์อยู่  ซ่ึงอาจจะมีส่วนสำาคัญเชิงสถานะทางสังคมดังจะวิเคราะห์ใน
ตอนท้าย

สรุปและวิเคราะห์
เทอเนอร์มองโครงสร้างสังคมเป็นกระบวนการ โดยมีภาวะ 2 ภาวะ

คือภาวะโครงสร้าง  (structure)  และภาวะไร้โครงสร้าง  ทั้งสองมีความ
เกี่ยวข้องสืบเน่ืองกันตลอดเวลา  มนุษย์ในสังคมได้รับการปลดปล่อยจาก
ภาวะโครงสร้างไปสู่ภาวะไร้โครงสร้าง  (ช่ัวขณะ)  แล้วหวนกลับมาสู่ภาวะ
โครงสร้างอีกครั้ง  (Turner  1959)  จึงทำาให้ภาวะทั้งสองไม่สามารถดำารง
อย่างโดดเด่ียวได้  แต่เกี่ยวเนื่องเป็นกระบวนการ  ในการเปล่ียนผ่านนี้  มี
คุณสมบัติท่ีไร้โครงสร้างอันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอยู่ระหว่างภาวะ
โครงสร้าง  เทอเนอร์ใช้คำาเรียกช่วงเวลาน้ีว่า  “ช่วงชายขอบ”  หรือ  “ช่วง
ระหว่าง” (between) ถือเป็นช่วงที่อยู่ขอบริมแห่งโครงสร้าง (structure)  
(พิเชฐ สายพันธ์ 2556: 15-18)   

อย่างไรก็ตาม เทอเนอร์ได้นำาแนวคิดช่วงระหว่าง (liminality) มาใช้
จดัลกัษณะของช่วงชายขอบ 2 แบบ คอื  1. วธิกีารแห่งการเล่ือนสถานภาพ 
(status  elevation)  ผู ้เข้าร่วมพิธีจะเลื่อนจากสถานภาพตำ่าขึ้นไปยัง
สถานภาพที่สูงขึ้น  2. พิธีกรรมแห่งการแปรสถานภาพ (status reversal) 
ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมจะแสดงสถานภาพต่างไปจากสถานภาพปกติของตน มัก
เป็นพิธีกรรมในช่วงวงจรแห่งฤดูกาลประจำาปีหรือพิธีกรรมแห่งวิกฤตของ
สังคม เช่น เมื่อสังคมเกิดความอดยาก แห้งแล้ง เกิดโรคระบาด เป็นต้น 

การวิเคราะห์พิธีกรรมในทัศนะของเทอเนอร์นั้นมีลักษณะเป็นการ
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วิเคราะห์เชิงกระบวนการ (process analysis)  ความหมายเชิงสัญลักษณ์
ในพิธีกรรมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณสมบัติแห่ง “ช่วงชายขอบ” ทั้งนี้
เพราะ “ช่วงชายขอบ” เป็นเงือ่นไขหนึง่ในการสร้างสญัลักษณ์หรอืพธิกีรรม  
บุคคลที่อยู่ใน “ช่วงชายขอบ” นั้นจะมีลักษณะที่กำากวม กลับหัวกลับหาง 
กลับบทบาทหรอืกฎเกณฑ์ทีต่วัเองเคยประพฤตติามโครงสร้างหรอืจารตีฮีต
คองเดมิ เพราะเขากำาลงัเคลือ่นผ่านสภาวะและตำาแหน่งพืน้ทีท่างวฒันธรรม 
อันทำาให้เขาอยู่ใน  “ตำาแหน่งที่อยู่ระหว่าง”  (betwixt  and  between 
position)  (Turner  1969)  ตำาแหน่งดังกล่าวจะแยกบุคคลนั้นออกจาก
สถานภาพเดิม  ทำาให้บุคคลท่ัวไปรู้ว่าบุคคลน้ันได้ผ่านเข้าสู่สถานภาพใหม่
แล้ว  นอกจากนี้ภาวะชายขอบยังเป็นที่มาของอำานาจอีกด้วย  (Douglas 
1966: 97) ซึง่ตามทศันะของเทอเนอร์แล้ว สภาวะของขัน้ตอนในการเปลีย่น
ผ่านนำาไปสู่ความเชื่อในอำานาจแห่งการป้องกันรักษาและอำานาจแห่งการ
ลงโทษต่อผูเ้ข้าร่วมพธิกีรรมในช่วงชายขอบเพือ่ได้รบัสถานภาพใหม่ (พเิชฐ 
สายพันธ์, 2556: 17) 

นอกจากนี ้ภาวะชายขอบเป็นภาวะท่ีทำาให้คนเท่ากนั (communitus) 
ชัว่ขณะ ภาวะนีไ้ม่สามารถดำารงอยูไ่ด้อย่างโดดเด่ียว เนือ่งจากเป็นตำาแหน่ง
ทีอ่ยูถ่ดัจาก “โครงสร้าง” (structure) ภาวะชายขอบซึง่เป็นภาวะการทำาให้
คนเท่ากัน  (communitus)  ชั่วขณะน้ันจึงเป็นกระบวนการที่กลับไปกลับ
มาระหว่าง  communitus  กับ  structure  แสดงให้เห็นว่าสังคมมีความ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา  

ภาวะชายขอบหรอืกลับบทบาท/กฎเกณฑ์นี ้อาจารย์นธิ ิเอยีวศรวีงศ์  
(2536:  18-19)  เคยนำามาใช้ในการวิเคราะห์บุญบ้ังไฟของชาวยโสธร  โดย
ชี้ให้เห็นว่าพิธีบุญบั้งไฟน้ันก่อให้เกิดความหมายหลายประการ หนึ่งในนั้น
คอืการละเมิดกฎเกณฑ์และธรรมเนียมท่ีถือปฏิบตัท่ัิวไปในชวีติปกติของคน
อสีาน บญุบัง้ไฟเช่ือกนัว่าเป็นการปลดปล่อยคนให้หลดุพ้นจากข้อบงัคบัของ
ชมุชนชัว่คราว เพราะชมุชนอสีานน้ันมีชีวติความเป็นอยูท่ีใ่กล้ชดิกนัมาก กฎ
เกณฑ์และขนบธรรมเนยีมต่างๆ ทีก่ำาหนดความสมัพนัธ์ของบคุคล มอีำานาจ
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ในการบงัคบัพฤตกิรรมของบคุคลได้สงู จงึจำาเป็นต้องมพีธิกีรรมทีป่ลดปล่อย
ความกดดนัท่ีได้รบัในชวิีตประจำาวนัลงเสยีบ้าง บญุบัง้ไฟได้เข้ามาทำาหน้าที่
เป็นพิธีกรรมดังกล่าว  ด้วยการกลับบทบาทกลับกฎเกณฑ์ในบริบทของ
พิธีกรรม เช่น การแสดงการร่วมเพศ อวัยวะเพศ หรือความหยาบโลนอื่นๆ 
ซึ่งเป็นการกระทำาท่ีละเมิดกฎเกณฑ์ทางมารยาทของชุมชน  การแต่งกาย
ที่ผิดปกติธรรมดา  การวิวาทกันอย่างรุนแรงแต่ก็ทำาในบริบทของพิธีกรรม 
ตลอดจนการล่วงละเมิดสถานะทางสงัคมของบคุคล เช่น มรีายงานว่าในงาน
บุญบั้งไฟนั้น  ลูกเขยอาจล้อเลียนพ่อตาได้  บุญบั้งไฟจึงช่วยลดความกดดัน
จากกฎเกณฑ์ที่ควบคุมคนในภาวะปกติ และช่วยยืนยันโครงสร้างสังคม

อย่างไรก็ตาม  การทำาระเปิปเป็นการทำาพิธีที่สัมพันธ์กับระบบความ
เชือ่เฉพาะตัวเร่ืองผขีองชาวข่าพระแก้ว ในระหว่างพธิไีด้แสดงช่วงทีม่คีวาม
ศักดิ์สิทธ์ิ  และมีสภาวะที่กำากวม  เป็นสภาวะที่เรียกว่า  “ภาวะระหว่าง/
ชายขอบ”  (liminality)  ของโครงสร้าง  (structure)  ในภาวะนี้ผู้คนจะ
แสดงพฤติกรรมท่ีในชีวิตประจำาวันทำาไม่ได้ในโครงสร้างปกติ  เขยสามารถ 
ละเล่น  หยอกล้อหญิงสาว  ล้อเลียนหรือเล่นหยาบโลนกับพ่อเฒ่าและ 
ผู้อาวุโสตระกูลได้

ผู้เข้าร่วมพิธีอยู่ในภาวะระหว่าง  (between)  ของโครงสร้างสังคม 
(structure) ใน “สภาวะระหว่าง” น้ันไม่มีโครงสร้างสงัคม (non-structure)  
(Turner  1969)  สภาวะดังกล่าวได้แยกผู้ร่วมพิธีเช่น  เขย  ออกจากสภาพ
เดมิของโครงสร้าง หลงัเสร็จพิธ ีผูเ้ข้าร่วมพิธจีะถกูหลอมรวมเข้าสู่กฎเกณฑ์
ปกติ เป็นสภาวะของการกลับมาร่วมใหม่ (re-assimilation) เขย เจ้าโคตร
และสมาชิกหวนกลับเข้าสู่ชุดความสัมพันธ์ทางสังคม/จารีต  พิธีกรรมจึงได้
ก่อตวัหรอืตอกยำา้ความศกัดิส์ทิธิอ์นัเป็นส่วนหนึง่ของกฎเกณฑ์/ฮีตคองของ
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

ในอกีด้านของอำานาจศกัดิส์ทิธิ ์เมือ่ผ่านการทำาพธิแีล้ว ผหีรอืวญิญาณ
ของผู้ตายจะได้กลายเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลาน  ซึ่ง
ก่อนทำาพธินีี ้วญิญาณดงักล่าวอาจอยูใ่นสภาวะดิบหรอืเป็นผีร้ายทีล่่องลอย
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เพือ่รอการทำาพิธี หากไม่ทำาพธิน้ีีผหีรอืวญิญาณจะมาต้องมาสูนลูกหลานให้
เจ็บไข้ได้ป่วย  พิธีนี้จึงสะท้อนการเปลี่ยนผ่านในโลกของคนตายและความ
เชื่อเป็นที่มาของอำานาจแห่งการป้องกันรักษาและอำานาจแห่งการลงโทษ 
รวมถึงก่อให้เกิด  “ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ”  ของคนตามลำาดับชั้นผ่านกฎ
ระเบียบหรือฮีตคอง

นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนสถานภาพในโลกของคนซ้อนทับอยู่ในพิธ ี
โดยเฉพาะคือการเปลี่ยนสภาพของเขย  เพราะเมื่อผู้อาวุโสในตระกูลตาย
ลง บรรดาเขยย่อมได้รับการเลื่อนอาวุโสขึ้นไปตามลำาดับจนถึงขั้นตำาแหน่ง
เจ้าโคตร เหตนุี ้เมือ่ชายคนละกลุม่ตระกลูมาเป็นเขยในกลุ่มตระกลูเดียวกนั 
ในคราวถงึพิธีระเปิป พวกเขา (ซึง่บางกรณอีาจอยูใ่นสถานะเท่ากนัทีจ่ะได้รบั
ตำาแหน่งสงูข้ึนของตระกลูตนเอง) จงึอาจลองวชิาอาคมระหว่างกนัเพือ่แสดง
ให้เหน็ถงึความเหมาะสมกบัตำาแหน่งทีจ่ะได้รบัในโอกาสทีจ่ะมาถงึ เป็นการ
แสดงอำานาจศกัดิส์ทิธิห์รอืเวทมนตร์ท่ีมนัียสำาคญัต่อการทีจ่ะได้เล่ือนลำาดับ
ช้ันในโครงสร้างตระกูลของตัวเองในที่สุด  นอกจากนี้  ในระหว่างประกอบ
พิธี  เขยสามารถหยอกล้อพ่อเฒ่าได้  สิ่งนี้มีนัยสัมพันธ์กับการมีสถานภาพ
ที่เท่าเทียมระหว่างเขยกับคู่สนทนา  (ซึ่งเป็นเจ้าโคตรหรือพ่อเฒ่า)  อันเป็น
สถานภาพที่เขยกำาลังเคลื่อนไปสู่ในระยะเวลาข้างหน้าด้วย  

พิธีนี้ยังสัมพันธ์กับวงจรการผลิตของชาวข่าพระแก้วอย่างสำาคัญ 
เพราะการจัดพธิใีนเดือน 3 เป็นช่วงของการเร่ิมต้นท่ีจะทำาการผลติ (ถากถาง
ตระเตรียมพ้ืนที)่ การทำาพธิรีะเปิปซึง่ถูกจดัในช่วงเดอืนนีไ้ม่เพยีงเพือ่เปลีย่น
ผ่านวิญญาณผู้เสียชีวิตไปเป็นผีบรรพบุรุษเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อความ
สมดุลของชุมชนและการผลิตในรอบปีด้วย  เพราะหากพิธีน้ีไม่ถูกจัดขึ้น 
วิญญาณผู้ตายจะยังคงล่องลอย  และอาจมาลงโทษ  (มาสูน)  สมาชิกให้ได้
รับการเจ็บไข้ได้ป่วย  ทำาให้เกิดการเสียความสมดุลและความสัมพันธ์ของ
สมาชิก ท้ายที่สุดก็ย่อมมีผลกระทบต่อการผลิตนั่นเอง  (เป็นที่สังเกตว่าแม้
ปัจจุบันพวกเขาได้หันมาทำานาลุ่มแบบคนลาว การทำาพิธีนี้ในเดือน 3 ยังคง
ถูกจัดอยู่ซึ่งผสมผสานกับวัฒนธรรมลาวได้)
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สำาหรบัเทอเนอร์น้ัน ในภาวะปกตสิงัคมย่อมจะมรีอยปรแิยกแตกหกั
ด้วยพลัง  2  ด้าน  ระหว่างด้านหนึ่งคือความจำาเป็นที่จะต้องควบคุมสังคม 
(เพื่อให้คนอยู่ร่วมกัน)  กับอีกด้านหนึ่งคือความต้องการตอบสนองแรงขับ
หรือความต้องการภายในของปัจเจก พลังทั้งสองนี้ไม่สามารถบรรจบกัน
ได้ง่ายนัก  ในสังคมจึงต้องมีสิ่งที่จะสามารถประนีประนอมพลังทั้งสองเข้า
ด้วยกัน  พิธีกรรมได้เข้ามาทำาหน้าที่ดังกล่าวนี้  ช่วยธำารงความเป็นปึกแผ่น 
ทำาให้สังคมไม่พังทลายไป พิธีระเปิปได้ทำาให้มี “ช่วงระหว่าง” (liminality) 
กลับบทบาทและกฎเกณฑ์  ทำาให้คนอยู่ในภาวะความเท่ากันช่วงเวลาหนึ่ง 
(Turner 1969: 96)  อันจะทำาให้ผ่อนคลาย รู้สึกว่ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในชีวิต
จริงไม่เกินไปกว่าภาระที่จะแบกรับได้  พิธีระเปิปจึงถือว่าเป็นพิธีสร้างให้
เกิดการละเมิดกฎเกณฑ์และธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติการทั่วไปในชีวิตปกติ 
เป็นการปลดปล่อยคนให้หลุดพ้นจากข้อบังคับของชุมชนชั่วขณะ  เพราะ
ชุมชนชาวข่าพระแก้วน้ันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดกัน  มีกฎเกณฑ์และ
จารีตต่างๆ  ที่คอยกำาหนดความสัมพันธ์ของบุคคล  ผู้ที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบ
หรือละเมิดกฎข้อห้ามอาจถูกลงทัณฑ์จากชุมชนและผีได้  จึงจำาเป็นต้องมี
พิธีกรรมที่ปลดปล่อยความกดดันที่ได้รับในชีวิตประจำาวันลง  พิธีระเปิปได้
เข้ามาทำาหน้าที่เป็นพิธีกรรมดังกล่าว  ด้วยการกลับบทบาทกลับกฎเกณฑ์
ในบริบทของพิธีกรรม เช่น การหยอกล้อหญิงสาว  การเล่นทะลึ่ง/ล้อเลียน
พ่อเฒ่าหรือเจ้าฮตี ซึง่เป็นการกระทำาทีล่ะเมดิกฎเกณฑ์ทางจารตีของชมุชน 
พิธีระเปิปจงึช่วยลดความกดดนัจากกฎเกณฑ์ทีค่วบคมุคนในภาวะปกตแิละ
ช่วยยืนยันโครงสร้างสังคม

เมื่อเราพิจารณากระบวนการประกอบพิธีระเปิปตั้งแต่ต้นจนจบ  จะ
เห็นความหมายของบทบาทของผูเ้ข้าร่วม เช่น การตดัสนิใจว่าจะจดัพิธกีรรม
หรือไม่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของผู้อาวุโสของตระกูล  ผีสูงสุดและผีบรรพบุรุษ
ซึ่งเป็นสถาบันท่ีสำาคัญของหมู่บ้านจะได้รับการเซ่นไหว้ด้วย  หมออัลลอย 
ซึง่ได้รบัการนับถือจากชาวบ้านกเ็ข้ามามีบทบาทสำาคญัทีเ่ป็นแม่งานในการ
ทำาพิธี เขยเป็นผู้ร่วมพิธีที่ขาดมิได้ ทั้งเป็นแรงงานในการเตรียมพิธี และการ
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ฟ้อนรำา  เจ้าโคตรและพ่อเฒ่าจะต้องร่วมพิธีในฐานะผู้อาวุโสตระกูล  ส่วน
เครือญาติพี่น้องเข้าร่วมพิธีในฐานะที่ถือผีเดียวกัน  ฉะนั้น  เมื่อวิเคราะห์
บทบาทของบุคคลต่างๆ  ท่ีร่วมในพิธีแล้ว  จะเห็นได้ว่าพิธีระเปิปเป็นการ
ยืนยัน  “โครงสร้างทางสังคม”  ไปในตัว  อีกทั้งยังเป็นเสมือนการเลี้ยงแจก
จ่ายและกระชบัความสมัพนัธ์ทางสงัคมและฮตีคอง เช่น การด่ืมเหล้าสัญญา
และนำา้สาบานระหว่างสมาชกิตระกลู  และการทีเ่จ้าโคตรมอบส่ิงของให้เขย
หลังจากเสร็จพิธี

อนึง่ ผูเ้ขยีนมจีดุมุ่งหมายในการเสนอบทความเพือ่บนัทกึรายละเอยีด
พิธีระเปิปของข่าพระแก้วที่ยังไม่เคยมีใครบันทึกไว้  และแสดงประโยชน์
ของการใช้ข้อมูลในการวเิคราะห์โดยใช้กรอบแนวคดิมานษุยวิทยาคลาสสิค
ของเทอเนอร์เกี่ยวกับ  liminality  ตามท่ีได้วิเคราะห์มาแล้ว  อย่างไร
ก็ตาม  เนื่องจากข่าพระแก้วเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีประชากรเป็นส่วนน้อย 
ภายใต้รัฐลาว  อำานาจรัฐและการครอบงำาทางวัฒนธรรม  รวมถึงการ
เปล่ียนแปลง  ได้มีผลต่อการผนวกรวมกลุ่มชาติพันธุ์ไปสู่ความเป็นลาว 
ในฐานะพลเมือง และปรับลับ (shape) ชาวข่าพระแก้วให้ต่อรองกับจารีต
ฮีตคองและผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมลาวและความเปลี่ยนแปลง 

พิธีระเปิปมีส่วนแสดงถึงพลวัตชาติพันธุ ์ในฐานะทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่พวกเขาเลือกสรรมาใช้ในการประกอบสร้างความเป็นข่าพระ
แก้ว  กล่าวคือ  เนื่องจากการเป็นข่าพระแก้วมีนัยสำาคัญทางประวัติศาสตร์
และการเมืองลาว-ไทย  (ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้น)  การแสดงความเป็น
ข่าพระแก้วจึงมีนัยของการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำานาจกับคนลาว
ในท้องถิ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสถานะทางสังคมเหนือกว่า  อย่างน้อยความเป็น
ข่าพระแก้วยังเชื่อมโยงตัวตนของพวกเขาไปยังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิที่มี
ความสำาคัญในทางประวัติศาสตร์  ความเป็นข่าพระแก้วจึงมีประโยชน์ทาง
ชาติพันธุ์    แต่ความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้นก็จำาต้องแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
เฉพาะวัฒนธรรมบางอย่าง  เหตุนี้  แม้จะเกิดการปรับตัวและผสมผสาน
วัฒนธรรมกับคนลาว แต่การจัดพิธีระเปิปยังคงได้รับการสืบต่ออยู่  โดยถูก
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นำามาใช้เป็นภาพแทนของความเป็น  “ข่าพระแก้ว”  เป็นกลุ่มที่มีประเพณี
วัฒนธรรมของตนเอง  โดยนัยนี้  พิธีระเปิปจึงได้ถูกตีความและปรับความ
หมายใหม่ ซึ่งเป็นได้ทั้งฉวยใช้ประโยชน์ เช่น ทำาพิธีออกจากผี และการนำา
มาประกอบสร้างความเป็นข่าพระแก้ว ในบริบทของความเปลี่ยนแปลง
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