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บทคัดย่อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอน ความเชื่อ และการดารงอยู่
ของพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
โดยศึก ษาด้วยวิธีก ารทางคติช นวิท ยา กล่า วคื อ เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ วยการปฏิ บั ติ ง าน
ภาคสนามในแหล่งข้อมูลเพื่อสังเกตพิธีกรรม ตลอดจนสัมภาษณ์วิทยากรที่ มีคุณสมบัติตรง
กับ คุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนดไว้ จากนั้น น าข้ อมู ล มาวิเคราะห์ โดยใช้แ นวคิ ด เกี่ ยวกั บ พิ ธีก รรม
ความเชื่อ และการดารงอยู่ แล้วนาเสนอด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านหนองหลวงมีความเชื่อเรื่องเคราะห์ โดยมีการประกอบ
พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ที่มีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า “พิธีกรรมเฮ็ดเวียก” ซึ่งแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเภทคือ พิ ธีก รรมเฮ็ด เวียกหมู่ บ้าน, พิธีก รรมเฮ็ด เวียกเฮียน (เรื อน) และ
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกคน โดยพิธีกรรมเฮ็ดเวียกทั้ง 3 ประเภทมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 4 อย่าง
คือ บุคคลที่เข้าร่วมในพิธีกรรม สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม วันเวลาในการประกอบ
พิธีกรรม และเครื่องประกอบในพิธีกรรม โดยมีขั้นตอนของพิธีกรรมหลัก ๆ 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนเตรียมการและขั้นตอนการดาเนินการ ในด้านความเชื่อพบว่า ชาวบ้านหนองหลวง
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มีความเชื่อต่อพิธีกรรมเฮ็ดเวียกอยู่ 2 ลักษณะ คือ ความเชื่อต่อการจัดพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
และความเชื่อ ต่อองค์ป ระกอบของพิ ธีก รรมเฮ็ด เวียก ในด้ านของปั จจัยที่ท าให้ พิธีก รรม
เฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนองหลวงยังดารงอยู่ได้ คือ พิธีกรรมเฮ็ดเวียกมีบทบาทและหน้าที่ ที่
สาคัญต่อหมู่บ้านและชาวบ้านทั้งชาวบ้านหนองหลวงมีความเชื่อ ความศรัทธาต่อพิธีกรรม
เฮ็ด เวียก และมีก ารสืบ ทอดความเชื่อดัง กล่า วต่อกัน มาอย่า งต่ อเนื่อง จึงทาให้พิธีก รรม
เฮ็ดเวียกดารงอยู่คู่กับชาวบ้านหนองหลวงตลอดมา
คาสาคัญ: พิธีกรรมเฮ็ดเวียกบ้านหนองหลวง, องค์ประกอบ, ขั้นตอน, ความเชื่อ, การดารงอยู่

Abstract
This article aims to study the procedure, the belief and the existence of Hed Wiak
Ritual at Ban Nong Luang, Tambon Khok Ngam, Amphoe Dan Sai, Changwat Loei Folklore
is applied to use in collecting data, collected by field work observation and deep interview
with the selective informants. The data are analyzed, based on the concept of ritual
procedure, belief and existence in performing Hed Wiek and presented in descriptive content.
The results reveal that Hed Wiak or the local ceremony in removing bad luck at Nong
Luang Village can be divided into three types; Hed Wiak for the village, Hed Wiak for thein
houses and Hed Wiek villagers for the individuals. There are four essential participations
for Hed Wiak ritual; the participants, the place for performing the ritual, the date and
the offerings. There are two steps in performing the rite; the first step is the preparation and
the second is performing step. In terms of belief, the villagers have strong faith in performing
the ritual and the components of the rite. For the ritual existence, the study shows that with
villagers’ strong belief, the continual performing of the rite and the great influence of the rite
on the villagers, this ceremony still exists in the village.
Keywords: Hed Wiek Ritual at Ban Nong Luang, Procedure, Belief, Existence
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บทนา
มนุษย์ทุ กคนล้วนต้องการความสุ ข ความสบาย และความปลอดภั ยในชีวิต แต่เมื่ อ
ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ มนุษย์จะพยายามต่อสู้กับ
สิ่งเหล่านั้น กระทาทุกวิถีทางเพื่อความอยู่รอดและแสวงหาหนทางที่จะได้ความสุขความสบาย
นั้นกลับมาดังเดิม ดังที่ บุญยงค์ เกศเทศ (2539, หน้า 63) กล่าวว่า การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่
รอดเป็นจุดเริ่มต้นที่มนุษย์จะแสวงหาปัจจัยมาใช้กับการต่อสู้ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่คุกคาม
ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตนและหมู่คณะ เมื่อมนุษย์ประสบกับภัยพิบัติ จากปรากฏการณ์
ธรรมชาติ หรือมีวิกฤตการณ์แห่งชีวิตเกิดขึ้นในลักษณะต่าง ๆ กัน จนตนเองหรือคนข้างเคียง
ถึ ง ขั้ น ล้ ม หมอนนอนเสื่ อ หรื อ สู ญ เสี ย ชี วิ ต หากหาสาเหตุ ได้ ก็ ต่ อ สู้ ฟั น ฝ่ า กั บ อุ ป สรรค
ข้อขัดข้องเหล่านั้นไป แต่ถ้าหาสาเหตุไม่พบก็มักจะกล่าวโทษผีสางนางไม้ เทวดาอารักษ์ หรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเร้นลับเหนือธรรมชาติว่าเป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้น จึงทาให้เกิดเป็นความเชื่อขึ้น
ซึ่งความเชื่อเป็นพื้นฐานที่ท าให้ เกิดการกระท าทั้งด้านดีและด้ านร้าย คนโบราณจึงได้สร้าง
ศรัทธาให้แก่ลู กหลาน กลายเป็ นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมารุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุ รุษ และ
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
บรรพบุรุษของชาวอีสานในประเทศไทย ได้สร้างความเชื่อความศรัทธาให้แก่ลูกหลาน
ชาวอีสานหลายประการ ความเชื่อที่สาคัญและผูกพันกับวิถีชีวิตอย่างหนึ่งของชาวอีสานคือ
ความเชื่อเรื่องเคราะห์ ดั งที่ วรรณภา จันทร์อ่ อน และ อุมารินทร์ ตุ ลารักษ์ (2558, น. 27)
กล่าวว่า ชาวอีสาน เชื่อว่า เคราะห์มีความสัมพันธ์กับการดาเนินชีวิต เคราะห์ทาให้เกิดโชคลาภ
ความปลอดภั ย การไม่ เจ็บป่วย ซึ่งเรียกว่าเคราะห์ดี ในทางกลั บกันเคราะห์ก็สามารถท าให้
คนเกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน การเจ็บไข้ได้ป่วย จนนาไปสู่ความตายได้ การประสบเคราะห์
อาจถูกกระทาด้วยภูตผีปีศาจ เทวดาอารักษ์ หรือผีบรรพบุรุษทาให้เป็นไปต่าง ๆ นานา
ชาวอี สานให้ ความส าคั ญ เกี่ยวกับเรื่องเคราะห์เป็นอย่ างมาก ดั งที่ จาเนียร พั นทวี
(2540, น. 4) กล่าวว่า ชาวอีสานเมื่อประสบกับลางร้าย เช่น ฟ้าผ่าเรือน ต้นไม้ล้ มทั บเรือน
งูเข้าบ้าน ตัวแลนเข้าบ้าน ข้าวที่หุงหรือนึ่งแล้วเป็นสีแดง ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านีช้ าวอีสานเชื่อว่า
เป็ นเหตุไม่เป็นมงคล รวมทั้งเมื่อมีความเจ็บป่วยไม่สบาย หรือรักษาไม่หาย ประสบอุบัติเหตุ
ก็เชื่อว่ามีเคราะห์ ซึ่งคาว่า “เคราะห์ ” นั้น หมายถึง สิ่งที่นาผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น
เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย มักนิยมใช้ในทางที่ไม่ดี เช่น มีเคราะห์ ฟาดเคราะห์ เป็นต้น ดังนั้น จึงได้
จัดให้มีพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์เพื่อแก้ไขลางร้าย แต่งเครื่องเคราะห์ เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะ
เกิดขึ้น โดยเชื่อว่าเมื่อท าพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว จะสามารถขจัดปัดเป่าเคราะห์ร้ายทั้งหลาย
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อันหมายถึง ความหายนะ ความเจ็ บปวด ป่ วยไข้ ทุ กข์ร้อน ให้ออกจากชีวิตได้ การสะเดาะ
เคราะห์จึงเป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมิให้อยู่ในความประมาท นอกจากจะกระทาเพื่อเป็น
การแก้ไขความเดือดร้อนให้หายไปได้แล้ว ยังกระท าเพื่อเป็ นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
ขึน้ กับตนและที่อยู่อาศัยในภายภาคหน้าอีกด้วย
ความเชื่อเรื่องเคราะห์ มี อยู่ อย่างแพร่ หลายในภาคอี สานของไทย รวมทั้ งชาวบ้ าน
หนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อในเรื่องภูต ผี เทวดา โดยเฉพาะในเรื่องของเคราะห์ดีเคราะห์ร้าย
และสิ่งเหนือธรรมชาติที่ตนมองไม่เห็น ดังจะเห็นได้ว่าชาวบ้านหนองหลวงมักจะมีการประกอบ
พิ ธี ก รรมเกี่ ยวกั บ เคราะห์ อยู่ เป็ น ประจ า ซึ่ งชาวบ้ านเรี ยกว่ า “พิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ยก” หรื อ
ในภาษาไทยกลางเรียกว่า “พิ ธีสะเดาะเคราะห์ ” อั นเป็นการปฏิ บั ติ พิ ธีกรรมเพื่ อช่วยก าจั ด
ความชั่วร้ายหรือเหตุการณ์ไมดีที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล ที่อยู่อาศัย หมู่บ้าน โดยพิธีดังกล่าวเป็น
ความเชื่อที่ยึดถือสืบต่อกันมานาน เชื่อกันว่าผู้ใดมีเคราะห์ร้ายหรือมีความวิตกกังวลเกิดขึ้น
เพราะมีสิ่งที่ไมดีมาทาให้เจ็บป่วย จะต้องทาพิธีเฮ็ดเวียกเพื่อขจัดปัดเป่า ซึ่งเมื่อผ่านพิธีกรรมนี้
แล้วชีวติ ก็จะมีความสุข สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่สามารถเข้ามากล้ากรายได้
ปั จจุ บั น บ้ านเมื อ งเจริ ญ ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากกระแสโลกาภิ วั ต น์ ความเจริ ญ ทาง
ด้ านการศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้ ามามี บทบาทต่ อการด ารงชี วิตของชาวบ้ าน
หนองหลวง ต าบลโคกงาม อ าเภอด่ านซ้ าย จั งหวั ดเลย เช่น เดี ยวกั บ ประชาชนในพื้ นที่ อ่ื น
ของประเทศ ซึ่งความเจริญดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อพิธีกรรมเฮ็ดเวียก จนทาให้ผู้ปฏิบัติต้อง
ปรับเปลี่ยนองค์ ประกอบหรือขั้นตอนบางอย่างและบางอย่างก็คงไว้ดังเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยน แปลงของสังคม แต่กระนั้นความเชื่อในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของหมู่บ้านหนองหลวง
ยังคงปรากฏเด่นชั ด และเป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยในแต่ ละสั ปดาห์จะมี ชาวบ้ านทั้ งใน
หมู่บ้านและต่างหมู่บ้านเป็นจานวนมากที่มาทาพิธีเฮ็ดเวียก อันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเชื่อใน
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี
จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมเฮ็ดเวียก เป็นพิธีกรรมที่มีความใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้ าย จังหวัด
เลย จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับผู้วิจัยเองเป็นคนในพื้นที่ดังกล่าว ที่เคยเห็น
และเคยเข้าร่วมพิธีกรรมเฮ็ดเวียกตั้งแต่ ยังเป็ นเด็ ก และจากการสั งเกต พบว่า การประกอบ
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกในแต่ละครั้งนั้น มีองค์ประกอบและขั้นตอนในการปฏิบัติ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
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ในพิ ธี แ ตกต่ างกั น ผู้ ป ระกอบพิ ธี จะต้ องมี ค วามรู้ ความละเอี ยดรอบคอบในการจั ด พิ ธี
ทั้งนี้ เพราะในการประกอบพิ ธีแต่ ละครั้งจะใช้ อุปกรณ์ ประกอบพิ ธีที่ อาจจะเหมื อนกั นหรื อ
แตกต่างกันตามเคราะห์หรือตามความเชื่อที่สืบต่อกันมา ดัวยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึง
องค์ ป ระกอบ ขั้ น ตอน ความเชื่ อ ในพิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ย ก ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง การด ารงอยู่
ของพิ ธีกรรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนองหลวง ต าบลโคกงาม อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย
โดยมีวัตถุประสงค์ว่า การวิจัยครั้งนี้ จะท าให้ ทราบถึงรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกแล้วยังเป็ นการอนุ รักษ์ พิธีกรรมที่น่าสนใจและเป็นภู มิ ปั ญญาของท้องถิ่น ให้ คงอยู่
และสืบทอดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ป ระกอบ และขั้นตอนของพิธีก รรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนอง
หลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. เพื่อศึกษาความเชื่อและการดารงอยู่ของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนอง
หลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ก ารศึก ษาและเก็บ รวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้คือ บ้านหนองหลวง หมู่ 4 ตาบล
โคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้จะศึกษาถึง องค์ประกอบ ขั้นตอน ความเชื่อ และการดารงอยู่ของ
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ขอบเขตด้านประชากร
ผู้วิจัยได้ก าหนดคุณ สมบั ติข องวิท ยากร ซึ่ งจะต้ องเป็ น ผู้ที่ ได้ รับ การยอมรับ จาก
ชาวบ้านหนองหลวง ต าบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย ว่าเป็ นผู้ที่มี ความรู้เรื่อง
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกอย่างแท้จริง และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. อายุ 50 ปีขึ้นไป เป็นชาวบ้านที่มีภูมิลาเนาและปัจจุ บันอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนอง
หลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2. เคยเข้าร่วมพิ ธีกรรมเฮ็ดเวียกในหมู่ บ้านหนองหลวง หรือเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกในหมู่บ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง
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ขอบเขตด้านเวลา
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนีจ้ ะกระทาในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ถึง
เดือนมกราคม 2561
ข้อตกลงเบื้องต้น
การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีการเรียกผู้ประกอบพิธีที่เป็นฆราวาสแตกต่างกัน
กล่าวคือในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้าน เรียกว่า มัคนายก พิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียนและพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกคน เรียกว่า อาจารย์ธรรม แต่โดยบทบาทและสถานภาพจะมี บทบาทและหน้าที่
เช่นเดียวกัน

วิธีการวิจัย
การศึกษาพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย เป็ นการศึ กษาด้านคติ ชนวิทยาในสั งคมที่ สื บต่ อกั นมาผ่านระบบความเชื่ อและ
สะท้อนออกมาในรูปแบบพิธีกรรม ซึ่งผู้วจิ ัยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านหนองหลวงและเก็บข้อมูลพื้นฐาน ด้านสังคม
ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
2. ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาพิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ย ก เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการวิจัย ได้แก่ พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ การดารงอยู่และการเปลี่ยนแปลง
3. สอบถามรายละเอียดเรื่องที่จะศึกษาจากผู้รู้และชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคก
งาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกี่ยวกับพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดประเด็น
คาถามอย่างกว้าง ๆ ไว้ล่วงหน้า โดยคาถามสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. แบบบั น ทึก ข้อ มู ล ภาคสนาม เป็ น แบบที่ ผู้วิจัย สร้า งขึ้น ตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวิจัย เพื่อบันทึกรายละเอียด ที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และสภาพแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องระหว่างการประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
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3. การสัง เกต ผู้วิจัย ใช้วิธีสัง เกตแบบมีส่ว นร่ว มและไม่ม ีส่ว นร่ว มควบคู่กัน ไป
ขณะศึกษาพิธีกรรมเฮ็ดเวียกแต่ละประเภท
4. การบั นทึกข้อมู ลด้วยกล้องถ่ ายภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหว เครื่องบั นทึกเสียง
เพื่อบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการทาความเข้าใจเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอน
การประกอบพิธีกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยปฏิบัติงานภาคสนามในแหล่งข้อมูลที่เป็นพื้นที่ศึกษาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการวิจัย โดยดาเนินการ ดังนี้
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการได้รับข้อมูล
2. ศึ กษาและเก็ บข้ อมู ลพื้ นฐานของหมู่ บ้ าน ด้ านสั งคม ประชากร เศรษฐกิ จ และ
วัฒนธรรม โดยการสัมภาษณ์และค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3. คัดเลือกและสัม ภาษณ์ วิท ยากรที่ผู้วิจัยได้คัด เลือกมาแล้ว การสัม ภาษณ์เป็ น
การสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึกโดยใช้แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่งโครงสร้างและแบบบั น ทึก ข้อมู ล
ภาคสนาม ในขณะเดียวกันก็บันทึกภาพและเสียงของวิทยากร เพื่อให้ได้ข้อมูลในส่วนของ
ความเชื่อและพิธีก รรมเฮ็ด เวียกของชาวบ้านหนองหลวง ต าบลโคกงาม อาเภอด่านซ้า ย
จังหวัดเลย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลพิธีกรรมโดยการร่วมสังเกตการณ์แ บบมีส่วนร่วมในพิธีกรรม
เฮ็ดเวียก
5. มีการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยตระหนักถึงประเด็นของการวิจัยครั้งนี้เป็นสาคัญ
โดยเชื่อว่าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้น ต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้และ
สามารถตอบปัญหาของการวิจัยได้ชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้นผู้วจิ ัยจึงตรวจสอบข้อมูล
ทุกครั้งที่ทาการศึกษาข้อมูลในหมู่บ้าน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ จัดทา
แบบบันทึกข้อมูลขึ้นมาเฉพาะ ทาให้ผู้วิจัยมีความสะดวกในการแยกหมวดหมู่และประเภท
ของข้อมูลไว้ และการตรวจสอบข้อมูลนั้น ผู้วจิ ัยได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อมูลการสัมภาษณ์กับข้อมูลพิธีกรรมที่ผู้วจิ ัยได้เข้าร่วม
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมู ล แล้วจัด กระท าข้อมู ล และแยกเป็น หมวดหมู่ แล้วศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ ขั้นตอน ความเชื่อ เกี่ยวกับพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของ
ชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับความ
เชื่อและพิธีกรรม ความเชื่อเรื่องเคราะห์ของคนในภาคอีสาน มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้พธิ ีกรรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม
อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ยังคงดารงอยู่ในปัจจุบัน

ผลการศึกษา
ชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีความเชื่อเรื่องหนึ่งที่
เหมื อ นกั บ ชาวอี ส านโดยทั่ วไปคื อ ความเชื่ อ เรื่ อ งเคราะห์ โดยในหมู่ บ้ า นหนองหลวงมี
การประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคราะห์ที่เรียกว่า “พิธีกรรมเฮ็ดเวียก” ซึ่งมีการประกอบ
พิธีขึ้นทั้งที่เรือนหรือที่อยู่อาศัยและบริเวณศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็นพิธีกรรม ที่มีมาตั้งแต่
สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน โดยมูลเหตุเนื่ องมาจากมีเหตุการณ์
ไม่ปกติเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน ในเรือนที่อยู่อาศัย และเกิดกับตัวของบุคคลเอง ด้วยเหตุนี้จึงมี
การประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกขึ้น ผลการวิจัยพบว่าพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวง
แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่
1. พิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้าน หรือในภาษาไทยกลางเรียกว่า พิธีสะเดาะเคราะห์หมู่บ้าน
เป็ นพิ ธี ก รรมที่ ชาวบ้ านหนองหลวงให้ ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ างมาก และถื อปฏิ บั ติ สื บ ทอด
จากอดี ตจนถึ งปั จจุ บั น นั บเป็ นหนึ่ งในประเพณี พิ ธีก รรมที่ อยู่ ในฮี ตสิ บ สองของชาวอี สาน
ซึ่งชาวอี สานโดยทั่ วไปเรียกว่า “บุ ญ ซ าฮะ” (ช าระ) หมายถึง การท าความสะอาด เป็ นการ
ทาบุญเพื่อชาระล้างสิ่งที่ไม่ดี เป็นเสนียดจัญไร อันจะทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง ถือ
เป็ นการปั ดเป่าความชั่ วร้ายที่ เป็นภั ยต่ าง ๆ ให้ออกจากหมู่ บ้ าน เป็ นพิ ธีกรรมที่มี ที่ มาจาก
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาล ผนวกกับความเชื่อเรื่องเคราะห์ และความเชื่อดั้งเดิมของ
ชาวบ้าน ได้อย่างกลมกลืนและลงตัว
2. พิ ธี กรรมเฮ็ ด เวียกเฮี ยน (เรือน) หรื อบ้ านที่ อยู่ อาศั ย เป็ นพิ ธี ก รรมสวดอุ บ าทว์
ซึ่งจะสวดในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัว ที่ทาให้คนในครอบครัวเจ็บป่วย อยู่อย่าง
ไม่มีความสุข มีลางไม่ดีเกิดขึ้น เช่น งู ตัวแลน หรือสัตว์ป่าเข้าเรือน นึ่งข้าวกลายเป็นข้าวสีแดง
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นึ่งข้าวแล้วหม้อข้าวคว่า ฟ้าผ่าเรือนหรือบริเวณที่อยู่อาศัย อีกาบินมาจับหลังคาเรือน ฯลฯ สิ่งที่
ไม่ดีเหล่านีเ้ รียกว่า อุบาทว์ เมื่อเกิดขึน้ แล้วจะต้องทาพิธีเฮ็ดเวียกเฮียน
3. พิธีกรรมเฮ็ดเวียกคน เป็นพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งของชาวบ้านหนอง
หลวงที่ เกี่ ยวข้ องกั บตั วของบุ คคลนั้ นโดยตรง คื อ มี การเจ็ บป่ วย ไม่ สบายกาย ไม่ สบายใจ
มีความทุกข์ร้อนใจ รวมทั้งเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกคนยังแบ่งออกเป็น
3 ประเภทคือ พิธีกรรมเฮ็ดเวียกต่ออายุ พิธีกรรมเฮ็ดเวียกเมื่อมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับบุคคล และ
พิ ธีกรรมเฮ็ดเวียกส่ งราหู ในบรรดาพิ ธีกรรมเฮ็ดเวี ยกคนทั้ ง 3 ประเภท พิ ธี กรรมเฮ็ดเวียก
ส่งราหูเป็นพิธีกรรมที่ชาวบ้านหนองหลวงนิยมทามากที่สุด
องค์ประกอบของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
ในพิธีก รรมเฮ็ด เวียกทั้ง 3 ประเภทมี องค์ป ระกอบของพิธีก รรม 4 องค์ป ระกอบ
ด้วยกันคือ บุคคลที่เข้าร่วมในพิธีกรรม สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม วันเวลาในการประกอบ
พิธีกรรม และเครื่องประกอบพิธีกรรม ดังนี้
1. บุคคลที่เข้าร่วมในพิธีกรรม ในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้านจะมีบุคคลที่เข้าร่วมพิธี
2 ฝ่าย ฝ่ายแรกคือผู้ทาพิธี ซึ่งมีทั้งผู้นาฝ่ายพระสงฆ์และผู้นาฝ่ายฆราวาสคือมัคนายก และอีก
ฝ่ายหนึ่งคือผู้เข้าร่วมพิธีกรรม คือ ชาวบ้านหรือผู้มีเคราะห์ ในส่วนของพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน
และพิธีกรรมเฮ็ดเวียกคน มีบุคคลที่เข้าร่วมในพิธีกรรมอยู่ 3 ฝ่ายคือ ผู้ทาพิธีคืออาจารย์ธรรม
ผู้รับการเฮ็ดเวียก และผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ซึ่งส่วนมากเป็นญาติพ่นี ้องของผู้รับการเฮ็ดเวียก
2. สถานที่ ในการประกอบพิ ธี ก รรม ขึ้ น อยู่ กั บ ประเภทของพิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ย ก
กล่าวคือ ทางสามแพร่งหรือบริเวณศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกหมู่บ้าน ที่เรือนหรือที่พักอาศัย เป็นสถานที่ป ระกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน และ
ที่เรือนของอาจารย์ธรรม เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกคน ซึ่งพิธีกรรมเฮ็ดเวียกคนนี้
สามารถประกอบพิธีได้ทั้งสองแห่งคือ ที่เรือนของผู้รับการเฮ็ดเวียกหรือที่เรือนของอาจารย์
ธรรมก็ได้
3. วั นเวลาในการประกอบพิธีก รรมเฮ็ด เวียก ในพิธีก รรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้านจัด ขึ้น
ในช่ ว งประมาณเดื อ น 7 คื อ เดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี จั ด พิ ธี เ ป็ น เวลา 3 วั น พิ ธี ก รรม
เฮ็ ด เวี ย กเฮี ย นมี ก ารถื อ ฤกษ์ ย ามคื อ จั ด หรือ กระท าในตอนเช้ า เวลาใดก็ ได้ แต่ ต้ อ งให้
การประกอบพิธีกรรมเสร็จก่อนเที่ยงวัน โดยจะนิยมกระทาเฉพาะในวันอังคาร วั นพฤหัสบดี
หรือวันเสาร์เท่านั้น ในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกคนถือวันเหมือนกับพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน แต่ไม่
กาหนดเวลา จะเป็นเวลาใดก็ได้
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4. เครื่อ งประกอบพิ ธี ก รรมเฮ็ด เวี ยก พิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวีย กทั้ ง 3 ประเภทมี เครื่ อ ง
ประกอบพิธีทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
4.1 พิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่ บ้าน เครื่องประกอบพิธีกรรมที่สาคัญได้แก่ พาบุญคุณ
(พานมงคล) โซยบูซา (กรวยบูชา) โซยคาย กระทงจอกแก้ว ต้นหมากเบ็ง เทียนเวียนหัว เทียนใต้
(เทียนสาหรับใช้จุดในพิธี) ขันใส่น้าเพื่อทาน้ามนต์ ไม้พรมน้ามนต์ โซยหมากแจกหรือบั้งแจก
ตุ่มใส่น้าเพื่อทาน้ามนต์ ฝ้ายอ้อมบ้าน ฝ้ายชะตาบ้าน ต้นเสดกะสัด หรือต้นเศวตฉัตร เครื่อง
ประกอบสี่ทิศ ฮ้านจอกแก้ว กระทงเก้าห้อง กระทงเวียงใน กระทงเวียงนอก คุทรายแฮ่ และ
คุน้ามนต์
4.2 พิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน เครื่องประกอบพิธีที่สาคัญได้แก่ กระทงหน้าวัว กระทง
เทวดานพเคราะห์ ขันคาย เครื่องอัฐบริขาร ถังน้าสาหรับทาน้ามนต์ พาเข้า (สารับอาหาร) ฝ้าย
อ้อมเฮียน ฝ้ายเฮ็ดเวียก ฝ้ายผูกแขน เสือ้ ผ้าของผู้รับการเฮ็ดเวียก มีดดาบ และเทียนเวียนหัว
4.3 พิธีกรรมเฮ็ดเวียกคน ยกตัวอย่างพิธีกรรมเฮ็ดเวียกส่งราหูเครื่องประกอบพิธีที่
สาคัญได้แก่ ขันคาย ถังส าหรับทาน้ามนต์ ฝ้ายเฮ็ดเวียก ฝ้ายผูกแขน มี ดดาบ เทียนเวียนหัว
และกระทงส่งราหู

ภาพที่ 1 เครื่องประกอบพิธีเฮ็ดเวียกเฮียน
ขั้นตอนของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
ขั้นตอนของพิ ธี ก รรมเฮ็ด เวียกทั้ ง 3 ประเภท ประกอบด้ วย 2 ขั้น ตอนหลั ก คื อ
ขั้นตอนเตรียมการและขั้นตอนการดาเนินการ โดยแบ่งเป็นแต่ละพิธีกรรม ดังนี้
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1. พิ ธี กรรมเฮ็ ด เวี ยกหมู่ บ้ าน ขั้ น ตอนเตรี ยมการและขั้ นตอนการด าเนิ น การแบ่ ง
ออกเป็น 3 วัน คือขั้นตอนเตรียมการวันที่หนึ่งรวบรวมเงินบริจาค สร้างปะราพิธี เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ จัดเครื่องรับรองส าหรับพระสงฆ์ จัดตั้ งพระพุ ทธรูปและเครื่องบู ชา เตรียม
ภาชนะสาหรับทาน้ามนต์ เตรียมเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นไหว้ เตรียมเครื่องไทยธรรม เตรียม
อาหารหวานคาวส าหรับเลี้ยงชาวบ้าน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการด าเนินการเริ่มด้วย การบูชา
พระรัตนตรัย การเจริญพระพุทธมนต์ การทาน้ามนต์ การถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ในวันที่สอง ขั้นตอนเตรียมการเริ่มตั้งแต่การเตรียมกระทงสาหรับสะเดาะเคราะห์และส่งเคราะห์
การย้อมสีช่อและสี ธุ ง (ธง) การจัดเตรียมจอกส้มจอกหวาน ในส่วนขั้นตอนการด าเนินการ
มีลาดับขั้นตอนเหมือนกับคืนวันแรกทุกประการ ส่วนในวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีขั้นตอน
เตรียมการโดยเริ่มตั้งแต่การปั กช่อปั กธุ ง (ธง) รอบกระทงแต่ละประเภท การนั บเครื่องบู ชา
และเครื่ องเซ่ นไหว้ การจ้ าคิ ง การวางกระทงตามจุ ดต่ าง ๆ การเตรี ยมสถานที่ ตั ก บาตร
การเตรียมอาหารหวานคาว การเตรียมคุทรายแฮ่และคุน้ามนต์ และการเตรียมฝ้าชะตาบ้าน ใน
ส่วนขั้นตอนการดาเนินการในวันที่สามประกอบด้วย การบูชาพระรัตนตรัย การเจริญพระพุทธ
มนต์ การทาน้ามนต์ การตักบาตร การแสดงธรรม การต่อชะตาบ้าน การถวายเครื่องไทยธรรม
การประพรมน้าพระพุทธมนต์ การสวดกระทง การส่งกระทง และการล้อมฝ้ายอ้อมบ้าน

ภาพที่ 2 บรรยากาศในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้าน

240 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

2. พิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน มีขั้นตอนเตรียมการประกอบด้วย การเตรียมสถานที่ การเตรียม
เครื่องประกอบบูชา การจัดวางเครื่องประกอบพิธีกรรมแต่ละประเภท โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการคือ การบอกกล่า วต่อสิ่ง ศัก ดิ์สิท ธิ์ที่เคารพนั บ ถือ การป่ าวเทวดา การยอขัน
ดอกไม้หรือบูชาดอกไม้ การอาราธนาธรรม การทาน้ามนต์ การจ้าคิง การสูตรถอดสูตรถอน
การสวดบทเฮ็ดเวียกเฮียน การประพรมน้ามนต์ การผูกแขน และการล้อมเรือนด้วยกระทง
และฝ้ายอ้อมเฮียน

ภาพที่ 3 เครื่องประกอบพิธีเฮ็ดเวียกเฮียนแต่ละประเภทที่ถกู จัดวางตามแบบพิธี

ภาพที่ 4 อาจารย์ธรรมขณะประกอบพิธีเฮ็ดเวียกเฮียน
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3. พิ ธี เฮ็ ด เวี ย กส่ งราหู มี ขั้ น ตอนเตรี ย มการประกอบด้ ว ย การเตรี ย มสถานที่
การเตรียมกระทงเฮ็ดเวียกส่งราหู การจัดเตรียมเครื่องประกอบบูชา เครื่องเซ่นไหว้ และสิ่งของ
ต่าง ๆ และการจัดวางเครื่องประกอบพิธีกรรม ในขั้นตอนการดาเนินการประกอบด้วย การบอก
กล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การป่าวเทวดา การยอขันดอกไม้ หรือบูชาดอกไม้ การอาราธนาธรรม
การทาน้ามนต์ การจ้าคิง การสวดบทเฮ็ดเวียกส่งราหู การประพรมน้าส้มป่อย การส่งกระทง
การผูกแขน และการประพรมน้ามนต์

ภาพที่ 5 อาจารย์ธรรมขณะประกอบพิธีเฮ็ดเวียกส่งราหู
ความเชื่อของชาวบ้านหนองหลวงต่อพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
ความเชื่อในพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนองหลวง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
พบว่าในพิธีกรรมเฮ็ดเวียก มีการผสมผสานความเชื่อในการนั บถือพระพุทธศาสนา ศาสนา
พราหมณ์ และความเชื่อในสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติ อิทธิปาฏิหาริย์เข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยได้
รวบรวมและวิเคราะห์ความเชื่อในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวง สรุปได้ดังนี้
1. ความเชื่อของชาวบ้านหนองหลวงต่อการจัดพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่ได้
ผ่านพิธีกรรมเฮ็ดเวียกแล้ว จะทาให้จิตใจสบาย มีความอบอุ่นใจ ร่างกายมีสภาพที่ดีขึ้น และ
จะมี สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป กป้อ งคุ้ ม ครองภยัน ตรายและอานวยอวยพรให้ ป ระสบแต่สิ่ ง ที่ ดี งาม
โดยแยกความเชื่อออกเป็นแต่ละพิธีกรรม คือ
1.1 ความเชื่ อ ของชาวบ้ า นหนองหลวงต่ อ การจั ด พิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ย กหมู่ บ้ า น
ชาวบ้านมีความเชื่อต่อพิธีกรรม 3 เรื่องผสมผสานกัน คือ เรื่องที่หนึ่งความเชื่อเรื่องศาสนาที่
เชื่อว่าพิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้านนี้มีที่มาจากตานานในทางพระพุทธศาสนา เรื่องที่สองความ
เชื่อเรื่องการนับ ถือเทวดาประจาหมู่บ้านที่เชื่อว่าท่านเหล่านี้จะช่วยปกป้องคุ้มครองคนใน
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หมู่บ้านให้มีความสุข รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ มีชีวิตยืนยาว ในขณะเดียวกันก็บันดาลให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ผลผลิตทางการเกษตรดีตามที่คาดหวัง และ
เรื่องที่สามความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องสัตว์ร้ายหรือสัตว์ป่าวิ่งเข้าใน
หมู่ บ้ า นหรื อ วิ่ ง มาตายในหมู่ บ้ า น สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ เ ป็ น มงคลจะต้ อ งประกอบพิ ธี ก รรม
เฮ็ดเวียกหมู่บ้านขึน้ โดยเชื่อว่าจะทาให้ลางร้ายเหล่านี้ไม่สามารถทาอันตรายให้แก่ชาวบ้านได้
1.2 ความเชื่อของชาวบ้านหนองหลวงต่อพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน เชื่อว่าเมื่อได้
ประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียนแล้ว จะทาให้เจ้าของเรือนและคนที่อาศัยอยู่ในเรือนนั้นมี
ความสุ ขสวัส ดี และเทวดาที่รักษาบ้านเรือนนั้น ก็จะพอใจในการกระท าดั งกล่าว และดล
บันดาลให้อยู่สุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่าง ๆ
1.3 ความเชื่อของชาวบ้ า นหนองหลวงต่ อพิ ธีก รรมเฮ็ด เวียกคน เมื่ อประกอบ
พิธีกรรมแล้ว เชื่อว่าสิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว จะบรรเทาเบาบางลงไปได้
และแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี ในขณะเดียวกันก็จะเกิดความสุขสวัสดี มีความสาเร็จในชีวิต มี
โชคมีลาภ เจริญก้าวหน้าร่ารวยยิ่งขึน้ ไป
2. ความเชื่อของชาวบ้านหนองหลวงต่อองค์ประกอบของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก พบว่า
มีความเชื่อเกี่ยวกับผู้นาพิธี ผู้เข้าร่วมพิธี สถานที่ในการประกอบพิธี วันเวลาในการประกอบ
พิธี และเครื่องประกอบพิธี ดังนี้
2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นาในการประกอบพิธีกรรม เชื่อว่าเป็นผู้ที่ส ามารถเป็ น
สื่อกลางที่คอยประสานติดต่อหรือสื่อสารระหว่างคนกับอานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้
2.2 ความเชื่อเกี่ยวกับผู้เข้าพิธีกรรม เชื่อว่าผู้ ที่จะต้องรับการเฮ็ดเวียกคือ ผู้ที่มี
เคราะห์ไม่ดีหรือโชคร้าย จะต้องมีการประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกโดยมีญาติพี่น้องมาร่วมใน
พิธีก รรมด้วยเพื่อเป็ น กาลัง ใจ ซึ่งเมื่อใครได้รับ การเฮ็ด เวียกแล้ว จะท าให้สิ่งร้าย ๆ ผ่อน
คลายเป็นดีได้
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2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมทั้ง 3 ประเภทจะ
แตกต่างกันไป ได้แก่พิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้าน จะจัดขึน้ ที่บริเวณศูนย์กลางหมู่บ้านหรือทาง
สามแพร่งโดยเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่มีเทวดาอารักษ์ประจาหมู่บ้านสิงสถิตอยู่ ส่วนพิธีกรรม
เฮ็ ด เวี ย กเฮี ย นจั ด ขึ้ น ที่ เรื อ นหรื อ ที่ พั ก อาศั ย เชื่ อ ว่ า จะมี เทวดาอารั ก ษ์ ป ระจ าเรื อ นอยู่
ซึ่งเทวดาเหล่านี้จะช่วยดลบั น ดาลให้มีค วามอยู่เย็นเป็น สุข หรือ อาจจัด ที่ห้องพระซึ่งเป็ น
บริเวณที่ศัก ดิ์สิท ธิ์ที่สุ ด ในเรือน และในส่วนของพิธีก รรมเฮ็ด เวียกคนจะจัดขึ้น ที่บ้า นของ
อาจารย์ธรรม เชื่อว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทาให้พิธีกรรมมีความขลัง หรือจะกระทาที่
เรือนของผู้รับการเฮ็ดเวียกก็ได้ โดยมีความเชื่อเช่นเดียวกับพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน
2.4 ความเชื่อเกี่ยวกับวันเวลาในการประกอบพิธีกรรม เชื่อว่าการประกอบพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกหมู่บ้านในเดือน 7 (เดือนมิถุนายน) เป็นช่วงที่มีพุทธานุภาพมากเพราะเป็นช่วงเวลาที่
พระพุทธองค์เสด็จมาระงับภัยซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองไพศาลี ตามตานานในพระพุทธศาสนา ในส่วน
ของพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน และเฮ็ดเวียกคนจะกระทากันในวันอังคาร เชื่อว่า เป็นวันแข็งที่สุดใน
บรรดาวันทั้งหลาย วันพฤหัสบดีเป็นวันสิริมงคล เป็นวันที่สามารถขับไล่เคราะห์เข็ญเวรภัยได้ดี
และวันเสาร์เป็ นวันกล้าวั นแข็ง และเป็นวั นที่มี เทวดาพิทั กษ์คุ้มครองรั กษา ถ้าเป็ นพิธีกรรม
เฮ็ ดเวี ยกเฮี ยนจะต้ องประกอบพิ ธีให้ เสร็จก่ อนเที่ ยงวั นเพราะเชื่ อว่าถ้ าเลยเที่ ยงวันไปแล้ ว
การประกอบพิธีอาจจะไม่เป็นผลหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “เฮ็ดเวียกบ่ตก”
2.5 ความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องประกอบพิธีกรรม ผู้วิจัยพบว่าเครื่องประกอบพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกทั้งสามประเภท ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึ งความเชื่อ ความศรัทธาของชาวบ้านที่
สื่อถึงความหมายต่าง ๆ ที่เป็นมงคลตามความเชื่อที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมา อีกทั้งยังแฝง
คติคาสอนโดยนัยไว้อีกด้วย เช่น พาบุญคุณ (พานมงคล) จะทาให้เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น
ในหมู่บ้านและชาวบ้าน โซยบู ซา เป็ นสัญลั กษณ์ ที่แสดงถึงความเคารพบู ชาในพระรัตนตรัย
โซยคาย แสดงถึงการบูชาครู โซยหมากแจกหรือบั้งแจก แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพ
บุรุษ กระทงจอกแก้ว เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในด้านพืชพันธุ์ธัญญาหาร ดินฟ้า
อากาศ ต้นหมากเบ็ง หรือต้นหมากเบญจ์ (พานพุ่ม) เป็นสิ่งของที่ถวายแด่พระพุทธเจ้าตลอดถึง
เทพเจ้าทั้งหลาย ฮ้านจอกแก้ว เชื่อว่าเป็นสถานที่ประทับชั่วคราวสาหรับเทวดาจากทิศทั้งแปด
กระทงเก้าห้อง เชื่อว่าเป็นเครื่องสักการบูชาแด่เทวดาโดยรวม กระทงเวียงใน เชื่อว่าเป็นกระทง
ที่จัดถวายแด่ท้าวจตุโลกบาล กระทงเวียงนอกเชื่อว่าเป็ นกระทงที่จัดถวายเจาะจงแด่เทวดา
ประจาทิศทั้ งแปด ต้นเสดกะสั ดหรือต้นเศวตฉัตร เป็นสั ญ ลั กษณ์ แทนสวรรค์ที่ประทั บ ของ
เทวดาต่าง ๆ เครื่องอัฐบริขารเป็นสัญลักษณ์แทนพระสงฆ์ เสื้อผ้าของผู้รับการเฮ็ดเวียก เป็ น
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สัญลักษณ์แทนตัวของผู้รับการเฮ็ดเวียก ดาบ หอก ปืน เชื่อว่าเป็นเครื่องอิสริยยศของเทวดา
และเทพเจ้าทั้งหลายเป็นเครื่องศัสตราวุธของเทวดา ช่อธุง เชื่อว่าเป็นการบอกอาณาเขตของ
เทวดาแต่ละทิศ ฝ้ายอ้อมบ้ าน ฝ้ายอ้อมเฮียน และฝ้ายเฮ็ดเวียกเชื่อว่าเป็นข่ายเพชรวิเศษที่
สามารถป้องกันสรรพอันตรายได้ทุกประการ ตุ่มน้ามนต์ เป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นสิริมงคล
และความอุดมสมบูรณ์ ไม้พรมน้ามนต์ เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงการปัดเป่าสลัดสิ่งชั่วร้ายให้ออกไป
จอกส้มจอกหวาน เชื่อว่าจะทาให้ชีวิตราบรื่นและมีอยู่มี กินอย่างไม่ ขาด รูปปั้ นสั ตว์ประเภท
ต่าง ๆ เชื่อว่าเป็นสัตว์ประจาทิศในแต่ละทิศ ธูปเทียน เชื่อว่าควันธูปและแสงเทียนสามารถใช้
ติดต่ อระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ได้ ดอกไม้สีขาว เชื่อว่าเป็ นของสู งส าหรับบู ชา
พระพุทธเจ้าและเทพเทวาทั้งหลาย รวมทั้งจะช่วยชะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากร่างกายของผู้รับ
การเฮ็ดเวียกได้ ขันห้า เป็นสัญลักษณ์แทนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยชีวิตและร่างกาย
ใบไม้ เช่น ใบว่านชน ใบว่านธรณี สาร ใบโกศล ฯลฯ เชื่อว่าเป็ นใบไม้ มงคลและสามารถขับไล่
สิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้หมดไปได้ ต้นกล้วย ต้นอ้อย กล้ามะพร้าว กล้าหมาก เป็นสัญลักษณ์
ของความสุ ข ความเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง และความอุ ด มสมบู รณ์ ดอกบั ว เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง
พระพุทธศาสนา ส้มป่อย เป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยเคราะห์ทั้งหลายให้หมดไปจากชีวิต
แกงส้มหน่อไม้ดอง เป็นลักษณ์ ของการมี กินมีใช้ แกงหวาน เป็ นสัญลักษณ์ ของความสุขและ
ความรัก เมี่ยง หมาก พลู และบุ หรี่ เป็นสั ญลักษณ์แสดงความเคารพนับถือและการต้อนรับ
ข้าวตอกแตก เป็นสัญลักษณ์ของการหมดไปแห่งเคราะห์ทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นอีก ข้าวเปลือก
ข้าวสาร เป็นสัญลักษณ์ของความกินดีอยู่ดี มีกินมีใช้ ข้าวสีต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์การจาแนก
สิ่งของที่ถวายเทวดาแต่ละทิศให้เห็นว่าแตกต่างกันและเชื่อว่าเป็นข้าวที่เทวดาชอบ
การดารงอยู่ของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
ในปัจจุบันพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวงยังคงดารงอยู่และมีการปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนีเ้ พราะพิธีกรรมเฮ็ดเวียกเป็นพิธีกรรมที่ยังคงมีบทบาท
และหน้าที่สาคัญต่อหมู่บ้านและชาวบ้านในหลายด้าน เช่น เป็นเครื่องมือสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างคนในกลุ่มชน สร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่ชาวบ้านให้เกิดความรู้สึกมี ความมั่ นใจ
มีก าลั งใจที่ จะต่อสู้กับอุ ปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต สอนให้ชาวบ้ านได้แสดงออกถึ ง
ความกตัญญู สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชาวบ้านทาให้ เกิดความหวงแหนและความภาคภูมิใจใน
วัฒ นธรรมของตนเอง เปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านได้ท าบุ ญ และควบคุม พฤติกรรมให้ชาวบ้าน
ปฏิบัติตาม และในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกมีการถ่ายทอดความเชื่อไปสู่รุ่นต่อ ๆ ไป โดยมีผู้อาวุโส
อาจารย์ธรรม ปู่ ย่า ตา ยาย และบิดามารดา เป็นผู้ทาหน้าที่ในการถ่า ยทอดความเชื่อด้วย
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การปฏิ บั ติ เป็ นแบบอย่าง ผ่านวิธีก ารสั่ งสอน และกระบวนการบอกเล่ า ซึ่งกระบวนการ
ถ่ายทอดนี้เป็นกลไกส าคัญ ที่จะคอยผลั กดันให้พิธีกรรมเฮ็ดเวียกยังสามารถด ารงอยู่ได้ใน
หมู่บ้าน และปัจจัยหนึ่งที่ทาให้พิธีกรรมเฮ็ดเวียกดารงอยู่ได้คือ ชาวบ้าหนองหลวงมีความเชื่อ
ความศรัทธาต่อพิธีกรรมเฮ็ดเวียกว่าเมื่อได้ประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกแล้ว จะทาให้เคราะห์
ทั้งหลายหมดไป มีความปลอดภัย มีความสบายใจ และมีความอยู่ดีกินดี ดังนั้นสิ่งที่ได้กล่าว
มาข้างต้นจึงทาให้พธิ ีกรรมเฮ็ดเวียกยังสามารถดารงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน

อภิปรายและสรุปผล
จากการศึก ษาเรื่อง “พิธีก รรมเฮ็ด เวียกของชาวบ้า นหนองหลวง ต าบลโคกงาม
อาเภอด่านซ้ าย จั ง หวัด เลย” โดยน าแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ พิ ธี ก รรม พิ ธีก รรมการ
สะเดาะเคราะห์และแนวคิดเกี่ยวกับการดารงอยู่ มาเป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึน้ ดังนี้
พิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ยก ของชาวบ้ านหนองหลวงมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ คื อพิ ธี ก รรมเฮ็ ด
เวียกหมู่บ้าน พิธีกรรมเฮ็ดเวียกเฮียน และพิธีกรรมเฮ็ดเวียกคน ซึ่งพิธีกรรมทั้ง 3 ประเภทนี้
เป็นพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ที่ชาวบ้านให้ความสาคัญ เป็นอย่างมากและเชื่อถือปฏิบั ติ
สืบทอดจากอดีตจวบจนปัจจุบัน เป็นพิธีกรรมที่เชื่อว่าจะปัดเป่าความชั่วร้ายและเภทภัยต่าง ๆ
เช่ น ภั ยจากโรคระบาด ฝนแล้ ง หรือภั ยที่ เกิ ดจากบรรดาภู ต ผี ปี ศาจจ าพวกผี ป อบ ผี เป้ า
เคราะห์ เข็ญ เวรภั ย ฯลฯ ให้ ออกไปจากหมู่ บ้ าน บ้ า นเรือนที่ อยู่ อาศั ย และตั วของบุ ค คล
ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของฐานิตย์ สุพรม (2549, น. 10-11) ที่กล่าวว่าการสะเดาะเคราะห์
เป็นการขับไล่และปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้าย อุบาทว์ทั้งปวงให้หมดไปให้พ้นไปจากชีวิต ดังนั้น
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกจึงมีความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจมิให้อยู่ในความประมาท ตลอดจนแก้ไขความเดือดร้อนให้หายไปได้ และป้องกันอันตราย
ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ นในภายภาคหน้ าอี ก ด้ วย ซึ่ งสาเหตุ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ท าให้ พิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ยก
มีความสาคัญต่อชาวบ้านหนองหลวง ก็คือความเชื่อในเรื่องเคราะห์ ผีสางเทวดา ที่ฝังแน่นอยู่
ในจิตใจของชาวบ้านเสมอมา ประกอบกับการที่ชาวบ้านยังขาดความรู้และสิ่งยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจ เมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถหาคาตอบได้ เช่น เมื่อมีคนในครอบครัว
หรือคนในหมู่ บ้านมี อาการเจ็ บป่ วยโดยไม่ ทราบสาเหตุ ห รือป่ วยเป็ นเวลานาน การแพทย์
สมัยใหม่วินิจฉัยโรคไม่พบ ก็จะทาให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางจิตใจ คื อ
มีการประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกขึน้
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ในพิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ย กของชาวบ้ า นหนองหลวงนั้ น มี อ งค์ ป ระกอบของพิ ธี ก รรม
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพรวัลย์ ชมพูพาน (2540) ที่ได้ศึกษาพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของ
ชาวบ้ านหนองเหล็ ก อาเภอโกสุ ม พิ สั ย จังหวัดมหาสารคาม และกรานต์จนาพร ค าป้ อม
(2547) ที่ได้ศึกษาพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของชาวบ้านหนองตูม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พบว่ าพิ ธี ก รรมสะเดาะเคราะห์ มี อ งค์ ป ระกอบ 4 อย่ า ง ได้ แ ก่ บุ ค คลที่ เข้ า ร่วมประกอบ
พิธีกรรม สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม และวัตถุสิ่งของที่
ใช้ในการประกอบพิธีกรรม โดยมีขั้นตอนของพิธีกรรม 2 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือขั้นตอนการเตรียม
การและขั้นตอนการดาเนินการ ซึ่งในการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ นี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านหรือผู้รับ
การเฮ็ดเวียกจะต้องเอาใจใส่ ตลอดจนเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องสังเวย เครื่องสักการบูชา สาหรับ
เทวดาและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามความเชื่ อ โดยปฏิ บั ติ ต ามค าแนะน าของอาจารย์ ธ รรมอย่ า ง
เคร่งครัด ถ้าจัด องค์ป ระกอบได้ถูกต้ องจะท าให้เกิดผลในทางที่ดี ในทางตรงกันข้ามถ้ามี
ความบกพร่องในองค์ประกอบใด ๆ เกิดขึ้นเชื่อว่าจะส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีตามมา
จากการศึกษาเรื่ององค์ประกอบของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ผู้วิจัยพบว่า ผู้ทาพิธีหรือผู้นา
พิธี เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียก นอกจากจะเป็นผู้รู้เรื่องพิธีกรรม
เฮ็ดเวียกทั้งหมดแล้ว ยังต้องคอยให้คาปรึกษาในเรื่องพิธีกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ และผู้นาพิธี
เปรียบเสมือนผู้ที่ต้ องคอยประสาน ติดต่อ หรือสื่อสารระหว่างคนกับอานาจสิ่งศักดิ์สิท ธิ์
ต่าง ๆ รวมทั้งต้องมีภูมิรู้ภูมิธรรม มีความเคร่งครัดในเรื่องข้อห้าม มีศีลธรรมประจาตัวเสมอ
ตลอดจนเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านเกิดความอุ่นใจ ในส่วนของสถานที่และ
วันเวลาในการประกอบพิธีกรรมทั้งสามประเภทจะแตกต่างกันไป ได้แก่ พิธีกรรมเฮ็ดเวียก
หมู่บ้านจะกระทาประมาณเดือนมิ ถุนายนที่ทางฃสามแพร่งหรือบริเวณศูนย์กลางหมู่ บ้าน
พิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ย กเฮี ย นจะกระท าตอนเช้ า ที่ เรื อ นหรื อ ที่ พั ก อาศั ย เท่ า นั้ น และพิ ธี ก รรม
เฮ็ดเวียกคน จะกระท าในเวลาใดก็ได้อยู่ที่ความพร้อม โดยจัดขึ้นที่เรือนของผู้รับการเฮ็ดเวียก
หรือเรือนของอาจารย์ธรรมก็ได้
สาเหตุ ของความแตกต่ างมาจากพิ ธีก รรมเฮ็ด เวี ยกมี ทั้ งส่ วนรวมและส่วนบุ ค คล
ถ้าเป็ นเรื่องเฉพาะบุ คคล เช่น พิ ธีก รรมเฮ็ดเวี ยกคนเป็น เรื่องของแต่ละคนที่ได้รับเคราะห์
ดั งนั้ นการแก้ปั ญ หาหรือการจัด พิ ธีจึ งกระท าที่ เรือนของผู้ รับ การเฮ็ด เวียกหรือ เรือนของ
อาจารย์ธรรม โดยยึดเอาความสะดวกหรือความพร้อมในการจัด คือบางครั้งผู้รับการเฮ็ดเวียก
ส่งราหูมาที่เรือนของอาจารย์ธรรมไม่ได้เนื่องจากป่วยหนั กก็ให้ อาจารย์ธรรมมาประกอบ
พิธีกรรมที่ เรือนของผู้รับการเฮ็ดเวียก เป็ นต้น ส่วนการใช้พื้นที่ท างสามแพร่งหรือบริเวณ
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ศูนย์กลางของหมู่บ้านในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้านนั้น แสดงให้เห็นถึงการใช้พื้นที่เพื่อ อานวย
ความสะดวกให้ ชาวบ้ านที่ จะเดิ นทางมาประกอบพิธี กรรมได้ง่ายเพราะอยู่ส่ วนกลางของ
หมู่บ้าน รวมถึงเป็นบริเวณกว้างขวางเหมาะสาหรับการประกอบพิธีกรรมที่มีชาวบ้านมาร่วม
ทั้งหมู่บ้าน ในส่วนของการวิเคราะห์ความเชื่อและสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมเฮ็ดเวียก
ข้างต้น พบว่า วัสดุอุปกรณ์ ที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นตั วแทนของผู้รับการเฮ็ดเวียก ตลอดจน
เป็นตัวแทนการกาจัดและป้องกันเคราะห์ สัญลักษณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึ งวิธีการสื่อสาร
ของชาวบ้ านหนองหลวงผ่ านพิ ธี กรรมเฮ็ด เวียก โดยอาศั ยเครื่องบู ชา เครื่ องเซ่ นไหว้เป็ น
สัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความหมายแทนสิ่งที่กาหนดขึ้น ความหมายและความเชื่อที่ปรากฏผ่าน
สัญลักษณ์ในพิธีกรรมเฮ็ดเวียก จึงแสดงให้เห็นถึงวิธีการติดต่อสื่อสารของชาวบ้านกับอานาจ
เหนือธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถติดต่อได้โดยตรงจึงต้องกระทาผ่านสัญลักษณ์ในพิธีกรรม
แทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณภา จันทร์อ่อน (2557, น. 104) ที่ว่า องค์ประกอบ
ของพิธีกรรมต่าง ๆ นั้นย่อมมีความหมายและสัญลักษณ์ที่แฝงอยู่
อย่ างไรก็ ตาม การที่ พิ ธี กรรมเฮ็ด เวียกของชาวบ้ านหนองหลวง อ าเภอด่ านซ้า ย
จังหวัดเลย สามารถดารงอยู่ได้ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นพิธีกรรมที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญต่อ
หมู่บ้านและชาวบ้าน เช่น ช่วยทาให้ชาวบ้านมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพทั้งในระดับครอบครัว เครือญาติ และกลุ่มชนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลั งใจให้ แก่ชาวบ้านผู้ที่มีเคราะห์หรือมีความทุ กข์ เช่น ในกรณีที่ ผู้เป็นปู่ ย่า ตา
ยาย หรือบิดามารดาเกิดมีความทุกข์ มีเคราะห์ ผู้เป็นบุตรธิดาหรือหลานแสดงความกตัญญู
ด้วยการประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกให้ท่านเหล่านั้น ได้หายจากความทุกข์ที่เกิดขึ้น ในกรณี
พิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้านจะเป็นการให้กาลังใจแก่ชาวบ้านทั้งในด้านการดาเนินชีวิตและด้าน
การประกอบอาชีพ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทากสิกรรมต้องพึ่งพาน้าฝนในการเพาะปลูก โดยเชื่อ
ว่าพิธีกรรมเฮ็ดเวียกหมู่บ้านจะทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล จึงทาให้ชาวบ้านมีความมั่นใจที่จะ
ประกอบอาชี พของตน ตั วอย่างดั งกล่ าวมานี้เ ป็ นสิ่ งที่ แสดงให้ เห็ น ว่าพิ ธีก รรมเฮ็ดเวียกมี
บทบาทและหน้าที่สาคัญต่อชาวบ้านและหมู่บ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ
วันเพ็ญ กาบทอง (2547, น. 1) ที่ว่าพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ที่ยังดารงอยู่อย่างมั่นคงในสังคม
ได้เพราะทาหน้าที่และมีบทบาทในการบาบัดทางจิตใจให้แก่ผู้คนในสังคมได้
สิ่ งหนึ่ งที่ เป็ น ปั จจั ยส าคั ญ ที่ ส่ งเสริม ให้ ค วามเชื่ อ และพิ ธี ก รรมเฮ็ ด เวี ยกยั งด ารง
อยู่ได้นั้นคือ ชาวบ้ านมีการถ่ายทอดความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น โดยบุคคลผู้ที่มีบทบาทสาคัญใน
การถ่ายทอดความเชื่อคือ ผู้อาวุโส อาจารย์ธรรม ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ ซึ่งท่านเหล่า นี้มี การ
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ปฏิบัติเป็นแบบอย่างและคอยบอกสอนแนะนาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ในพิธีกรรมเฮ็ด
เวียกให้กับบรรดารุ่นต่อ ๆ มา ให้มีความเชื่อความศรัทธาต่อพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ซึ่งชาวบ้านเชื่อ
ว่าเมื่อได้ประกอบพิธีกรรมเฮ็ดเวียกจะส่งผลดีต่อผู้ที่ได้กระทาและจะทาให้มีความสบายใจ
มีความอยู่ดีกินดี ปราศจากเภทภัยต่าง ๆ ฯลฯ ความเชื่อดังกล่าวเกิดจากการที่ได้รับถ่ายทอด
จากจากรุ่นสู่รุ่นจึงทาให้พิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวงดารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง
จนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักคิดของ พัชรินทร์ สมหอม (2554, น. 203) ที่ว่าปัจจัยสาคัญ
ข้อหนึ่งที่ทาให้ประเพณีพิธีกรรมดารงอยู่ได้ก็คือมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้ คุณค่า
ของความหมายให้คนภายในชุมชนได้รับรูแ้ ละสามารถถ่ายทอดบอกต่อได้
การวิจัยเรื่องพิธีกรรมเฮ็ดเวียกของชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย ทาให้ผู้วิจัยได้พบว่าชาวบ้านหนองหลวงมี ความเชื่อในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกอย่าง
เหนี ย วแน่ น โดยอาจารย์ ธ รรมเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในหมู่ บ้ า นที่ จ ะคอยให้ ค าปรึ ก ษา
เมื่อชาวบ้านเกิดความไม่สบายใจหรือทุกข์ร้อนใจ และในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกยังสอนให้ชาวบ้าน
ไม่ประมาทในการดาเนินชีวติ กล่าวคือ เมื่อใดก็ตามเมื่อถูกทานายทายทักหรือประสบกับสิ่งที่
เชื่อว่าไม่เป็นมงคลก็ให้มีสติอยู่กับตัวแล้วค่อย ๆ คิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาต่า ง ๆ เพื่อให้
ตนเองนั้ นเกิด ความสบายใจและด าเนิ น ชีวิต ต่ อไปได้ด้ วยความปกติ สุ ข ดั งนั้น ตราบใดที่
ชาวบ้านหนองหลวงยังมีความเชื่อถือศรัทธาในพิธีกรรมเฮ็ดเวียกอยู่ พิธีกรรมเฮ็ดเวียกก็จะ
ยังคงดารงอยู่คู่กับชาวบ้านและหมู่บ้านหนองหลวงไปตราบนานเท่านาน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการวิจัยเรื่อง พิธีกรรมเฮ็ดเวียก ของชาวบ้านหนองหลวง ตาบลโคกงาม อาเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นการวิจัยเชิงคติชนวิทยา โดยผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอน
ความเชื่อ และการดารงอยู่ของพิธีกรรมเฮ็ดเวียก ด้วยเหตุที่แต่ละท้องถิ่นล้วนแต่มีเอกลักษณ์
ความเชื่อและพิ ธีกรรมที่แตกต่างกัน ดั งนั้นการน าผลวิจัยนี้ไปใช้อาจพบความเหมือนและ
ความแตกต่างของรูปแบบ องค์ประกอบ ขั้นตอน ความเชื่อ และการดารงอยู่ในพิธีกรรม ผู้ที่
นาผลวิจัยไปใช้จะต้องคานึงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น แล้วปรับประยุกต์ให้สอด คล้อง
กับท้องถิ่นนั้น ๆ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การทาวิจัยเชิงคติชนวิทยาในเรื่ององค์ประกอบ ขั้นตอน ความเชื่อ และการดารงอยู่
ยังมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ที่น่าสนใจในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยผู้สนใจสามารถ
ศึกษาค้นคว้าและเก็บข้อมูลได้ตามหัวข้อที่ได้เสนอแนะ ดังนี้
1. ศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอน ความเชื่อ และการดารงอยู่ในพิธีกรรมที่แตกต่างใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ
2. ศึกษาพิธีกรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทยที่มีความเชื่อในลักษณะเดียวกัน
3. ศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมเฮ็ ดเวียกกับพิธีก รรมที่คล้ายคลึงกัน ในชุมชนภาค
อื่น ๆ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และเพราะเหตุใด

เอกสารอ้างอิง
กรานต์จนาพร คาป้อม. (2547). พิธีสะเดาะเคราะห์ของชาวบ้านหนองตูม ตาบลหนองตูม
อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด ขอนแก่ น . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ศศ.ม.).
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.
จาเนียร พันทวี. (2540). พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของชาวบ้านหมูม้น กิ่งอาเภอเชียงขวัญ
จั งหวั ด ร้ อ ยเอ็ ด . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ศษ.ม.) มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม, มหาสารคาม.
ฐานิตย์ สุพรม. (2549). การจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องพิธีส่งเคราะห์ ของ
ชุมชนบ้านผาตั้ง ตาบลขุนควร อาเภอปง จังหวัดพะเยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (ศษ.ม.). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
บุญยงค์ เกศเทศ. (2536). พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ชนพื้นถิ่นอีสาน. วารสารมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 1(1), 62-71.
พั ชรินทร์ สมหอม. (2554). ประเพณี ป ะลองเปิ งด้ าจ์ ก (บุ ญ ส่ งข้ าวแช่ ) : ความหมาย
บทบาทและปัจจัยการดารงอยู่ในสังคมไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศศ.ม.). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพมหานคร.
ไพรวัลย์ ชมภูพาน. (2540). พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ของชาวบ้านหนองเหล็ก อาเภอโกสุม
พิ สั ย จั งหวั ด มหาสารคาม. วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (ศศ.ม.).
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

250 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

วรรณภา จันทร์อ่อน. (2557). การสื่อความหมายทางวัฒนธรรมและพลวัตของพิ ธีกรรม
แต่ งแก้เสียเคราะห์ของชาวไทพวน บ้ านผือ อ าเภอบ้ านผือ จั งหวัดอุดรธานี .
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.). มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
วันเพ็ญ กาบทอง. (2547). พิธีสะเดาะเคราะห์ที่วัดโบสถ์ อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี .
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม.

