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ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในอดีต มี
กลุ่มคนทีถ่ อื ปฏิบตั อิ ยู่ 2 กลุ่ม คือกลุ่มชาวปกาเกอะญอหมู่บา้ นห้วยปลากอง และ
กลุ่ ม พ่ อ ค้ า ผู้ ไ ด้ ร ั บ สั ม ปทานไม้ มี รู ป แบบการสั ก การบู ช า 3 รู ป แบบคื อ
1) การสัก การบูช าเจ้า พ่ อ โมกขละประจ าปี ข องชาวบ้า นหมู่บ้า นห้ว ยปลากอง
2) การสัก การบูช าเจ้า พ่ อ โมกขละของชาวบ้า นหมู่ห้ว ยปลากองที่ท าผิด จารีต
ประเพณี ข องชุ ม ชน และ 3) การสัก การบูช าเจ้า พ่ อ โมกขละของพ่อ ค้า ผู้ได้รบั
สัม ปทานไม้เ พื่อ บอกกล่ า วและแสดงความเคารพนั บ ถื อ เจ้า พ่ อ โมกขละ แต่
เนื่องจากไม่มีผู้สบื ทอดเป็ นป้ อโข่ (ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม) ประกอบกับ
อิทธิพลของศาสนาคริสต์ และสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ส่งผลให้พธิ กี รรมการ
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละทัง้ 3 รูปแบบหายไป จนกระทังประมาณปี
่
พ.ศ. 2555
ชาวบ้านในหมู่บา้ นเริม่ รือ้ ฟื้ นพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละกลับขึน้ มาอีก
ครัง้ หนึ่ง โดยปรับเปลีย่ นขัน้ ตอนในการประกอบพิธกี รรมให้เรียบง่ายขึน้ ไม่มผี นู้ า
ในการประกอบพิธกี รรมเช่นในอดีต วัสดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการประกอบพิธกี รรมเป็ น
สิ่ง ที่ช าวบ้า นสามารถจัด หาได้สะดวก ช่ ว งระยะเวลาในการประกอบพิธีกรรม
เปลีย่ นจากเดือนพฤษภาคมมาเป็ นช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายนของทุกปี
ซึ่งการปรับเปลี่ยนพิธกี รรมดังกล่าวเปิ ดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนสามารถทาพิธี
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละได้ ไม่ใช่พธิ กี รรมทีถ่ ูกจากัดเพียงใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
อีกต่อไป อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้คนนอกชุมชนทีม่ าท่องเทีย่ วบริเวณถ้าเจ้าพ่ อโมกขละ
ได้มโี อกาสร่วมแสดงความเคารพสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละด้วย ซึ่งการสักการบูชา
เจ้าพ่อโมกขละบริเวณถ้าเจ้าพ่อโมกขละถือได้ว่าเป็ นกิจกรรมทีร่ องรับนโยบายของ
ภาครัฐทีต่ อ้ งการผลักดันพืน้ ทีด่ งั กล่าวให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของจังหวัดตาก
ได้เป็ นอย่างดี และสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ คือช่วยสืบต่อความเชื่อเกีย่ วกับเจ้าพ่อโมกขละ และ
พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละให้ดารงอยู่ได้ในปริบทสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
คาสาคัญ: การเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมการสักการบูชา; เจ้าพ่อโมกขละ;
บ้านห้วยปลากอง; ตาบลขะเนจือ้ ; อาเภอแม่ระมาด; จังหวัดตาก
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sub-district, Mae Ramat district, Tak province through in-depth interviews and
observation with and without participation.
The study revealed that in the past there were 2 groups of people
who practiced in the sacrificial rite of Chao Pho Mokkhala 1) Pga K’nyau, a
minority group at Ban Huai Plakong and 2) Thai merchants who were granted
community forest concession.
There were 3 forms of the sacrificial rite of Chao Pho Mokkhala in
the past 1) The sacrificial rite of Chao Pho Mokkhala by the villagers which
took place annually 2) The sacrificial rite of Chao Pho Mokkhala by those
who acted wrongly against the traditions and customs of the village and 3)
the sacrificial rite of Chao Pho Mokkhala by the merchants who were granted
community forest concession as a way of paying respect and informing their
business.
Due to the disappearance of heir of Por Kho (leader of the ritual)
together with the influence of Christianity and social changes, all of these
have resulted in the loss of those 3 forms of worship. In 2012, the worship
was reviving through simple procedures and that the worship leader (Por
Kho) like in the past was not any more included. The changes in the worship
materials and worship timing previously from the time period of May to 1317 April (Songkran Festival) was re-established.
At the present time, all of the villagers are allowed to participate in
the worship and that it is not specific for any group of people in the village
any more. In addition, the worship is open publicly for the outsiders as well
as tourists who wish to pay respect to Chao Pho Mokkhala as Sacrificial Rite
of Chao Pho Mokkhala is aligned with the government policy on promoting
tourism of Tak province. Most importantly, it is to help carry on beliefs and
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the worshiping ceremony of Chao Pho Mokkhala for the future generation in
the changing context.
Keywords: Changes in the Sacrificial Rite; Chao Pho Mokkhala;
Ban Huai Plakong; Khanechue Sub-district; Mae Ramat District;
Tak Province
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1. บทนา
หมู่บ้านห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็ น
หมู่บ้านของ ชาวปกาเกอะญอทีอ่ พยพมาจากรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่า ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2504 เดิมมีช่อื ว่า หมู่บา้ นยะหมู่โก มีความหมายว่า สถานที่
ที่ปลาว่ายมาอยู่รวมกันเป็ นจานวนมาก และเมื่อถึงช่วงฤดูน้ าลดจะเห็นปลากอง
รวมกัน อยู่ เ ต็ ม ห้ ว ย ต่ อ มาหน่ ว ยงานราชการได้ เ ปลี่ย นชื่อ หมู่ บ้ า นโดยแปล
ความหมายจากชื่อหมู่บา้ นภาษาปกาเกอะญอ เป็ นภาษาไทยว่า หมู่บา้ นห้วยปลากอง
(จุฑามาศ บุตรสีดา และคณะ, 2559, หน้า 12)
ชาวปกาเกอะญอหมู่บ้านห้วยปลากองมีทงั ้ ผู้นับถือผีบรรพบุรุษ นับถือ
ศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์ มีการประกอบพิธกี รรมต่างๆ ภายในหมู่บา้ น
ได้แก่ พิธเี ลีย้ งผีฝาย หรือ ลื่อทีบอเกาะ จะทาก่อนไถนาปลูกข้าว โดยจะทาในทุกๆ
ปี พิธเี ลี้ยงเจ้าที่นา หรือ ต๊ ะแส๊ะบือละ จะทาก่อนข้าวตัง้ ท้อง โดยจะประกอบพิธี
ปี ละ 1 ครัง้ เป็ นพิธที แ่ี สดงความเคารพ และแสดงความขอบคุณต่อเจ้าทีน่ าทีท่ าให้
ข้าวเจริญงอกงามดีในทุกๆ ปี พิธีเรียกขวัญข้าว หรือ ก๊อเท๊าะทุ เป็ นการเรียก
ขวัญข้าวหลังจากเก็บเกีย่ วเสร็จ โดยมีความเชื่อว่าหากไม่ทาพิธกี รรมนี้เจ้าของนา
จะเจ็บป่ วย (จุฑามาศ บุตรสีดา และคณะ, 2559, หน้า 14-15)
นอกจากการนับถือผีบรรพบุรุษ นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนา
คริสต์แล้ว ชาวปกาเกอะญอหมู่บา้ นห้วยปลากองยังให้ความเคารพนับถือต่อเจ้า
พ่อโมกขละเป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีความเชื่อและเรื่องเล่าเกีย่ วกับเจ้าพ่อโมกขละ
ว่า เจ้าพ่อโมกขละอาศัยอยู่บริเวณดอยเลวา ในช่วงสงครามเจ้าพ่อโมกขละได้
ช่วยเหลือชาวบ้านจานวนหนึ่งหมื่นคนให้เข้าไปหลบข้าศึกศัตรูภายในถ้ าที่อยู่
บริเวณดอยเลวา เจ้าพ่อโมกขละจึงได้ช่อื ว่า “เมาะกะละ” และถ้าทีใ่ ห้ชาวบ้านได้
หลบภัยก็ได้ช่อื ว่า “เมาะกะละ” (เมาะ แปลว่า รวม กะละ แปลว่า หนึ่งหมื่น ถ้า
เมาะกะละ จึงหมายถึง ถ้าทีร่ วมคนหนึ่งหมื่นคน) ต่อมาได้เพีย้ นมาเป็ นชื่อเจ้าพ่อ
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โมกขละ และถ้าโมกขละแทน และจากเหตุการณ์ทเ่ี ล่าสืบทอดกันมาว่าชาวบ้านที่
เจ้าพ่อโมกขละได้ช่วยให้เข้าไปหลบภัยจากข้าศึกศัตรูหายภายในถ้า ไม่ได้กลับ
ออกมาอีกเลย ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าภายในถ้ามีเมืองลับแลอยู่ เพราะในคืนพระ
จันทร์เต็มดวงจะได้ยนิ เสียงกลอง เสียงร้องราทาเพลง นอกจากนี้ยงั มีเรื่องเล่าว่า
ในอดีตเมื่อถึงวันงานสาคัญหรือชาวบ้านจะไปเที่ยวต่ างถิ่นชาวบ้านคนใดไม่มี
เสือ้ ผ้าดีๆ ใส่กจ็ ะไปขอเสื้อผ้าที่ถ้าโมกขละ เช้าวันต่อมาจะพบว่ามีผ้าแขวนไว้ท่ี
ท่อนไม้ และเมื่อใช้เสือ้ ผ้านัน้ เสร็จก็ตอ้ งนาไปคืนไว้ทเ่ี ดิม แต่มอี ยู่ครัง้ หนึ่งคนติดสิง่
เสพติด (ติดฝิ่ น) มาขอยืมเสือ้ ผ้าแล้วไม่นาเสื้อผ้าที่ยมื ไปมาคืนกลับนาเสือ้ ของ
ตนเองมาคืนแทน หลังจากนัน้ จึงไม่มเี สือ้ ผ้ าให้ยมื ใส่อกี เลย (นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์
อภิโชติ สัมภาษณ์, 15 เมษายน 2562)
การประกอบพิธีก รรมสัก การบูชาเจ้าพ่ อ โมกขละ จึง ถือ เป็ นพิธีกรรม
สาคัญของ ชาวปกาเกอะญอหมู่บา้ นห้วยปลากองทีถ่ อื ปฏิบตั สิ บื ทอดกันมาตัง้ แต่
ก่อตัง้ หมู่บา้ น แต่เมื่อสิน้ นายพะเมีย้ ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นป้ อโข่ หรือผูน้ าในการประกอบ
พิธกี รรม ลูกหลานในสายตระกูลก็ไม่มใี ครรับสืบทอดตาแหน่งดังกล่าวต่อจึงทาให้
พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละหายไปจากหมู่บ้านห้วยปลากอง ต่อมา
ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2555 นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ หลานชายของนายพะเมีย้ ได้
ร่วมกับชาวบ้านห้วยปลากองสร้างศาลและรูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละในที่ตงั ้ ใหม่
และรื้อ ฟื้ นพิธีก รรมสัก การบู ช า เจ้ า พ่ อ โมกขละโดยปรับ เปลี่ย นรู ป แบบให้
สอดคล้องกับปั ญหาและปริบทสังคมในชุมชน และเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐที่
ต้องการนาเสนอพืน้ ทีใ่ นชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัด ซึง่
การเปลี่ยนแปลงพิธกี รรมดังกล่าวถือเป็ นการสืบทอดและการผลิตซ้าวัฒนธรรม
ขึน้ มาปฏิบตั ิใหม่ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้พธิ กี รรมดังกล่าวดารงอยู่ได้ใน
ปริบทสังคมในปั จจุบนั
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดและ
การผลิตซ้าประเพณีและพิธีกรรม ตัวอย่ างเช่น งานวิจยั ของ เชิดชาติ หิรญ
ั โร
(2558, หน้า 65-108) ศึกษาเรื่องพลวัตของพิ ธี “สืบ ส่ง ถอน” ในสังคมล้านนา
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ในปั จจุบนั ผลการวิจยั สรุปได้ว่า การสืบทอดและการผลิตซ้าพิธีกรรม สืบ ส่ง
ถอน เป็ นความพยายามของชาวบ้านทีจ่ ะสืบทอดและผลิตซ้าพิธกี รรมในรูปแบบ
ดัง้ เดิม แต่ ปรับเปลี่ยนวัตถุ ประสงค์หลักสาคัญของการประกอบพิธีก รรม บาง
พิธกี รรมเป็ นการสืบทอดและผลิตซ้าพิธที ป่ี รับเปลีย่ นรูปแบบและองค์ประกอบของ
พิธกี รรม การประยุกต์พธิ กี รรมเพื่อรองรับสถานการณ์และบริบทใหม่ ทัง้ ในมิติ
ด้านการฟื้ นฟูชุมชนจากภัยพิบตั แิ ละการเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติ มิติด้านการ
อนุรกั ษ์และฟื้ นฟูวฒ
ั นธรรมล้านนา และมิตดิ า้ นเศรษฐกิจ ซึง่ ชาวบ้านได้นาพิธี สืบ
ส่ ง ถอน มาผลิต ซ้ า ภายใต้ ก ารปรับ ประยุ ก ต์ พิธีก รรมในรู ป แบบต่ า งๆ ทัง้
การดัดแปลงเพิม่ เติมลดทอนองค์ประกอบต่างๆ หรือผสมผสานพิธกี รรม เพื่อให้
สอดคล้องกับปั ญหาและสถานการณ์ในปั จจุ บนั งานวิจยั ของวัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน
(2558, หน้ า 109-189) ศึกษาเรื่องการสื บทอดและการผลิ ตซ้ าประเพณี และ
พิ ธีกรรมเกี ย่ วกับพระอุปคุตในสังคมไทยปั จจุบนั ผลการวิจยั สรุปได้ว่า การ
สืบทอดประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับพระอุปคุตที่ดารงอยู่ในสังคมปั จจุบนั ทัง้
ภาคเหนือและภาคอีสาน มีลกั ษณะเป็ นพลวัต มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของ
พิธีกรรมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปั จจุบนั และมีการประยุกต์ใช้พธิ กี รรมใน
บริบทใหม่ ซึง่ ปั จจัยสาคัญทีเ่ อือ้ ต่อการสืบทอดและผลิตซ้าประเพณีและพิธกี รรม
เกีย่ วกับพระอุปคุตได้แก่ กระแสนิยมการท่องเทีย่ วทาบุญ บริบททางสังคมบริโภค
นิยม บริบทของสังคมแห่งการเสพสือ่ และบริบทของสังคมแห่งความเสีย่ ง
จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อ
โมกขละ และจากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสืบทอดและการผลิตซ้า
วัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาการเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อ
โมกขละของชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก โดยการศึก ษาในครัง้ นี้ ผู้ วิ จ ัย จะใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ งการสืบ ทอด (Cultural
Transmission) และการผลิ ต ซ้ า วั ฒ นธรรม ( Cultural Reproduction) มาใช้
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวบ้าน

512

Manutsayasart Wichakan Vol.28 No.2 (July-December 2021)

หมู่บ้านห้วยปลากอง ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อแสดงถึง
ปรากฎการณ์ทางวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของ
ชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

3. ขอบเขตการวิ จยั และช่วงเวลาในการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ ผู้ วิ จ ั ย เก็ บ ข้ อ มู ล จากพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า นห้ ว ยปลากอง
ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน
เมษายน - ตุลาคม 2562

4. วิ ธีการดาเนิ นงานวิ จยั
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้องกับการสืบทอดและการผลิตซ้า
วัฒนธรรม
2. รวบรวมข้อ มู ล ประวัติค วามเป็ น มา ที่ตัง้ ชุ ม ชน จ านวนประชากร
พิธกี รรมของบ้านห้วยปลากอง จากข้อมูลทุตยิ ภูมิ

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

513

3. เก็บข้อมูลภาคสนามเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมการสักการบูชา
เจ้าพ่อโมกขละหมู่บา้ นห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก
การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม จากชาวบ้าน
หมู่บา้ นห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
4. สรุปข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผล
5. นาเสนอผลการวิจยั ด้วยวิธพี รรณนาวิเคราะห์

5. กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการวิ จยั
Raymond Williams อธิ บ ายถึ ง กระบวนการเลื อ กสรรวัฒ นธรรมใน
การผลิตซ้าวัฒนธรรมว่า กระบวนการผลิตวัฒนธรรมคือ การทีค่ วามหมายและวิถี
ปฏิบตั ิบางอย่างที่ถูกเลือกขึน้ มาได้รบั การยอมรับและได้รบั การสืบ ทอดให้เป็ น
วัฒนธรรมของสังคม แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือการตีความหมาย
ใหม่ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับจุด มุ่ง หมายหรือ องค์ป ระกอบอื่น ๆ (Williams, 1997,
หน้า 39 อ้างถึงใน วัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน, 2557, หน้า 15)
วัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน (2557, หน้า 14) ได้กล่าวถึงการสืบทอดวัฒนธรรม
(Cultural Transmission) และการผลิตซ้าวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ว่า
…การผลิตซ้าทางวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึ่งของพลวัต
ทางวัฒนธรรม เมื่อวัฒนธรรมบางอย่างมีการสืบทอดส่งต่อ
ภายในกลุ่มสังคมหนึ่งๆ จากรุ่นสู่รุ่นทาให้วฒ
ั นธรรมนัน้ ยังมี
ชีวติ อยู่หรือมีบทบาทในกลุ่มสังคม หรือวัฒนธรรมบางอย่างที่
เคยมีอยู่ในอดีตถูกรื้อฟื้ นเลือ กสรรขึ้นมาผลิต ซ้าหรือ น ามา
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ปฏิบตั ิใหม่โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างเพื่อให้สอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายในปั จจุบนั หรืออาจมีการริเริม่ วิถีปฏิบตั ิใหม่
โดยนาสิง่ ที่มอี ยู่แล้วในวัฒนธรรมหลักมาตีความหมายใหม่
ทาให้เกิดการผลิตซ้าวัฒนธรรมบางอย่างในพืน้ ทีใ่ หม่ทไ่ี ม่เคย
มีวถิ ปี ฏิบตั เิ ช่นนัน้ มาก่อน…”
ในบทความนี้ผู้วิจยั จะใช้แนวคิดเรื่องการสืบทอดวัฒนธรรม (Cultural
Transmission) และการผลิตซ้าวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ตามแนวทาง
การวิเคราะห์ของ วัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน เพื่อให้เห็นถึงการสืบทอดและการผลิตซ้า
ของพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ

6. ผลการศึกษา
6.1 ประวัติความเป็ นมาของพิ ธีกรรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของ
ชาวบ้านหมู่บ้านห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
พิธีก รรมการสัก การบู ช าเจ้ า พ่ อ โมกขละของชาวบ้า นหมู่ บ้ า นห้ว ย
ปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แบ่งได้เป็ น 2 ช่วงคือ
6.1.1 พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยปลากอง
ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในอดีต (ประมาณปี พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2541)
พิธีก รรมการสัก การบู ช าเจ้ า พ่ อ โมกขละของชาวบ้า นหมู่ บ้ า นห้ว ย
ปลากอง ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ร ะมาด จัง หวัด ตาก เกิด ขึ้น ตัง้ แต่ เริ่มก่อตัง้
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หมู่บา้ นห้วยปลากอง มีนายพะเมีย้ ผูน้ าหมู่บา้ น ห้วยปลากองคนแรกทาหน้าทีเ่ ป็ น
ป้ อโข่หรือผูน้ าในการประกอบพิธกี รรมสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ โดยนายพะเมีย้
ได้รบั การสืบทอดมาจากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทเ่ี ป็ นต้นตระกูล ซึง่ ผูท้ จ่ี ะเป็ นป้ อโข่ได้นนั ้ ต้องมี
คุณสมบัตดิ งั นี้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อโมกขละ เป็ นผูท้ ป่ี ระพฤติตน
ดี เป็ นผู้ท่ไี ม่มวี ชิ าอาคม และผู้ท่จี ะสามารถสืบทอดตาแหน่ งป้ อโข่ได้ต้องเป็ นลูก
ชายของป้ อโข่เท่านัน้ ในอดีตพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละมีคน 2 กลุ่ม
ที่ยึดถือปฏิบตั ิ คือ กลุ่มชาวปกาเกอะญอหมู่บ้านห้วยปลากอง และกลุ่มพ่อค้า
ผู้ไ ด้ร ับ สัม ปทานไม้ โดยพิธีกรรมการสัก การบูชาเจ้า พ่อ โมกขละของชาวปกา
เกอะญอ หมู่บา้ นห้วยปลากองจะจัดขึน้ ใน 2 ลักษณะ คือ พิธกี รรมการสักการบูชา
เจ้าพ่อโมกขละประจาปี และพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวปกา
เกอะญอหมู่ บ้า นห้ว ยปลากองที่ก ระท าผิด จารีต ประเพณี ข องชุ ม ชน ส่ ว นพิธี
กรรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของกลุ่มพ่อค้าผู้ได้รบั สัมปทานไม้ ซึ่งเป็ น
กลุ่มคนภายนอกหมู่บา้ นห้วยปลากอง จะกระทาเมื่อขนส่งและลาเลียงไม้มาทาง
ลาน้ าเมยซึง่ ต้องผ่านบริเวณพืน้ ทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิที์ เ่ ชื่อว่าเป็ นทีส่ ถิตของเจ้าพ่อโมกขละ
เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือเจ้าพ่อโมกขละ รายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1.1.1 พิธีกรรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละประจาปี ของชาวปกา
เกอะญอ หมู่บา้ นห้วยปลากอง
การสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวปกาเกอะญอหมู่บา้ นห้วยปลากอง
เป็ นพิธกี รรมประจาปี ทจ่ี ดั ขึน้ ปี ละ 1 ครัง้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยมีนายพะเมีย้
หรือป้ อโข่เป็ นผู้ประกอบพิธกี รรม และผู้ท่จี ะเข้าร่วมพิธกี รรมนี้ได้ต้องเป็ นผูช้ าย
เท่านัน้ สาหรับพืน้ ทีใ่ นการประกอบพิธกี รรมการสักการบูชาคือ บริเวณศาลเจ้าพ่อ
โมกขละที่อ ยู่บ ริเ วณท้า ยหมู่บ้า น (ปั จ จุ บ ัน ศาลเจ้า พ่อ โมกขละในบริเ วณพื้นที่
ดังกล่าวได้ผุพงั ไปตามกาลเวลาจนไม่หลงเหลือให้เห็นแล้ว) มีขนั ้ ตอนการประกอบ
พิธกี รรมคือ ชาวบ้านผูช้ ายจะนาไก่ 2 ตัว เหล้าคนละ 2 ขวด และกรวยดอกไม้ใส่
ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม บุหรี่ 2 มวน และยอดใบตะมีจ่อ (ยอดใบหว้า) 3 ยอด
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จานวน 1 ชุด ไปบริเวณศาลเจ้าพ่อโมกขละซึง่ อยู่บริเวณท้ายหมู่บา้ น เมื่อทุกคน
มาพร้อมกันแล้ว ป้ อโข่จะเชือดคอไก่ นาเลือดไก่ทาลงบริเวณศาลเจ้าพ่อโมกขละ
และเริม่ ประกอบพิธกี รรมจนเสร็จ ชาวบ้านผู้ชายที่มาร่วมพิ ธกี รรมก็จะนาไก่มา
ประกอบอาหารและร่ ว มกัน รับ ประทานอาหาร (อาหารทุ ก อย่ า งก าหนดให้
รับประทานภายในบริเวณพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเท่านัน้ หากอาหารเหลือต้อง
เททิ้งบริเวณพื้นที่ประกอบพิธกี รรม ไม่สามารถนากลับบ้านได้) เมื่อรับประทาน
อาหารกัน เสร็จ แล้ ว ก็จ ะช่ ว ยกัน เก็บ กวาดบริเ วณพื้น ที่ป ระกอบพิธีก รรมให้
เรียบร้อย เป็ นอันเสร็จสิน้ พิธกี รรม (นางหล้า พามาลี และนายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ,
สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)
6.1.1.2 การสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยปลากอง
ทีท่ าผิดจารีตประเพณีของชุมชน
การสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในกรณี น้ี เป็ นการประกอบพิธกี รรมเพื่อ
ขอขมาเจ้าพ่อโมขละ เมื่อมีหนุ่ มสาวในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์กนั ก่อนแต่งงาน
หรือท้องก่อนแต่ งงาน การกระทาดังกล่าวถือเป็ นการทาผิดจารีตประเพณีของ
ชุ ม ชน หากหนุ่ มสาวไม่มาขอขมาจะเกิด เหตุ ท่ีไม่ดีกบั หนุ่ มสาวคู่นัน้ รวมถึงมี
เหตุการณ์ผดิ ปกติเกิดขึน้ ในหมู่บา้ น ซึง่ ชาวบ้านเล่ากันว่า ในอดีตหากมีหนุ่ มสาว
ท าผิด จารีต ประเพณี จ ะมีลางบอกเหตุ คือ จะมีเ สือ มาเดิน เพ่ น พ่ า นในหมู่บ้า น
เมื่อใดก็ตามทีเ่ กิดลางบอกเหตุดงั กล่าว ชาวบ้านจะเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมของหนุ่ม
สาวในหมู่บา้ น และเมื่อพบว่าหนุ่ มสาวคู่ไหนทาผิดจารีตประเพณี ก็จะให้หนุ่มสาว
คู่นัน้ มาขอขมาป้ อโข่ (นายพะเมี้ย) โดยนาน้ าขมิน้ ส้มป่ อยมาขอขมาและล้างเท้า
นายพะเมี้ย หลังจากนัน้ นายพะเมี้ยก็จะไปทาพิธีบอกกล่าวและขอขมาเจ้า พ่ อ
โมกขละ โดยสถานที่ป ระกอบพิธีก รรมคือ บริเ วณริม ห้ว ยปลากอง มีข นั ้ ตอน
การประกอบพิธกี รรมคือ หนุ่ มสาวที่ทาผิดจารีตประเพณีมาบอกกล่าวและขอขมา
ป้ อโข่โดยนาน้ าขมิน้ ส้มป่ อยมาล้างเท้าให้กบั ป้ อโข่ เมื่อขอขมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ป้ อโข่จะนาสิง่ ของทีค่ ู่หนุ่ มสาวทีก่ ระทาผิดจารีตประเพณีจดั เตรียมมา ได้แก่ หมู
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ตัว ผู้ 1 ตัว , ไก่ 2 ตัว (ไก่ ตัว ผู้ และไก่ ตัว เมีย ) และเหล้า 10 ขวด ไปประกอบ
พิธกี รรมขอขมาเจ้าพ่อโมกขละบริเวณริมห้วยปลากอง หลังจากประกอบพิธกี รรม
บอกกล่าวขอขมาเจ้าพ่อโมกขละเรียบร้อยแล้ว ป้ อโข่จะนาหมูและไก่ รวมถึงเหล้า
มาประกอบอาหารรับประทานร่วมกันทีบ่ า้ นของผูท้ ก่ี ระทาผิดจารีตประเพณี (นาง
หล้า พามาลี และนายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)
6.1.1.3 การสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของพ่อค้าผูไ้ ด้รบั สัมปทานไม้
ในอดีต บริเวณอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ร ะมาด มีก ารท าสัมปทานไม้
พ่อค้าไม้จะขนส่งและลาเลียงไม้ล่องมาทางแม่น้ าเมย เมื่อไม้ลอยมาถึงบริเวณถ้า
เจ้าพ่อโมกขละ (บ้านห้วยปลากอง) จะติดอยู่ไม่สามารถลอยผ่านไปได้ ถึงแม้จะไม่
มีสงิ่ ใดกีดขวางอยู่กต็ าม และไม่ว่าจะใช้ไม่งดั หรือช้างลาก ก็ไม่สามารถลอยผ่าน
ไปได้ จะต้องทาพิธีบอกกล่าวกับเจ้าพ่อโมกขละ ไม้ท่ลี าเลียงมาจึงจะสามารถ
ลอยผ่านไปได้ ซึ่งผู้ท่สี ามารถประกอบพิธกี รรมได้มี 3 คนคือ 1) เศรษฐี (แส่พอ)
ซึ่งไม่ใช่คนในหมู่บ้านห้วยปลากอง เป็ นคนต่างถิ่น แต่ร่ ารวยมีช้าง ม้า วัว และ
ควายเป็ นจานวนมาก 2) โจร สามารถเป็ นผูน้ าพิธกี รรมสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ
ได้เพียงครัง้ เดียว เนื่องจากโจรได้ให้คาสัญญากับเจ้าพ่อโมกขละว่า หากเจ้าพ่อ
โมกขละทาให้ไม้สามารถล่องผ่านไปได้ อย่างไม่มอี ุปสรรคใดๆ จะนาสัตว์ทม่ี ี 10
มือ 10 เท้ามาถวาย แต่พอถึงวันถวายกลับไม่รกั ษาสัจจะนาไก่ เหล้า ปู และปลา
มาถวายแทน ทาให้เจ้าพ่อโมกขละโกรธ ส่งผลให้โจรไม่สามารถประกอบพิธกี รรม
ในครัง้ ต่ อ ๆ ไปได้ และ 3) นายพะเมี้ย ผู้น าหมู่ บ้า นห้ว ยปลากองในขณะนัน้
(ชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยปลากองเรียกว่า ป้ อโข่)
เนื่องจากเศรษฐี (แส่พอ) เป็ นคนต่างถิน่ ไม่สามารถเดินทางมาประกอบ
พิธกี รรมได้ และโจรก็ไม่สามารถประกอบพิธกี รรมได้แล้ว จึงมีเพียงนายพะเมีย้ ที่
สามารถประกอบพิธกี รรมให้กบั พ่อค้าไม้ได้ ดังนัน้ พิธกี รรมการสักการบูชาของ
พ่อค้าไม้ จึงมีน ายพะเมี้ยเป็ นผู้นาในการประกอบพิธกี รรม สถานที่สาหรับการ
ประกอบพิธกี รรมสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละคือ บริเวณหน้าถ้าเจ้าพ่อโมกขละ มี
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ขัน้ ตอนการสักการบูชาดังนี้ ผู้เข้าร่วมพิธกี รรม (พ่อค้าผู้สมั ปทานไม้ทุกคน) นา
วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่เตรียมไว้ ประกอบด้วย หมูตัวเมีย 1 ตัว, ไก่คนละ 2 ตัว,
เหล้าคนละ 2 ขวด, ธูป 3 ดอก และเทียน 2 เล่ม จานวน 1 ชุด มายังบริเวณหน้า
ถ้าเจ้าพ่อโมกขละ เมื่อเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อย นายพะเมีย้ ผู้นาในการ
ประกอบพิธกี รรมจะฆ่าหมู และไก่ และทาพิธบี อกกล่าวเจ้าพ่อโมกขละให้การขน
ไม้ของพ่อค้าไม้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มอี ุปสรรคใดๆ เมื่อบอกกล่าวเสร็จก็
จะนาหมูและไก่มาประกอบอาหาร และร่วมกันรับประทาน หลังจากรับประทานกัน
เสร็จแล้ว ก็จะช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาด เมื่อเก็บกวาดพืน้ ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
จะยิงปื นขึน้ ฟ้ า โดยมีความเชื่อว่าห้ามให้กระสุนปื นถูกหน้าผาถ้าเจ้าพ่ อโมกขละ
หากยิงถูกหน้าผา ผูท้ ย่ี งิ ปื นต้องกลับมาประกอบพิธกี รรมใหม่ และหากไม่กลับมา
ประกอบพิธกี รรมใหม่ ก็จะทาให้ตนเอง ญาติพน่ี ้อง รวมถึงสัตว์เลีย้ งเจ็บป่ วยโดย
ไม่ทราบสาเหตุ และหากยังนิ่งเฉยไม่มาทาพิธกี รรม ก็จะทาให้ตนเอง ญาติพน่ี ้อง
รวมถึง สัต ว์เ ลี้ย งที่เ จ็บ ป่ วยนัน้ เสีย ชีวิต ลงในที่สุด (นางหล้า พามาลี และนาย
อภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)
พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละทัง้ 3 รูปแบบได้ถอื ปฏิบตั มิ าเป็ น
ระยะเวลาประมาณ 30 กว่าปี จนเมื่อนายพะเมี้ยหรือป้ อโข่ผู้ประกอบพิธกี รรม
เสีย ชีวิต เมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2541 ก็ข าดผู้ป ระกอบพิธีก รรม พิธีก รรมการ
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละจึงหายไป เนื่องจากลูกชายคนเดียวของ นายพะเมีย้ ซึง่
ต้องเป็ นผูส้ บื ทอดไม่รบั การสืบทอดเป็ นผูป้ ระกอบพิธกี รรม เพราะได้แต่งงานกับ
หญิงสาวหมู่บ้านอื่น (หมู่บ้านขะเนจื้อ ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวั ด
ตาก) ตามประเพณีชาวปกาเกอะญอ เมื่อแต่งงานแล้วฝ่ ายชายต้องไปอยู่บา้ นฝ่ าย
หญิง ด้วยเหตุน้ีลูกชายนายพะเมีย้ จึงต้องย้ายไปอยู่บา้ นภรรยา อีกทัง้ ลูกชายนาย
พะเมี้ยยังเป็ นผู้มีวิชาอาคม (มีรอยสัก) ทาให้ไม่สามารถเชือดคอไก่หรือหมูได้
เพราะจะทาให้วิชาอาคมเสื่อม ประกอบกับมี การเผยแผ่ศาสนาคริสต์เข้ามาใน
หมู่บา้ นห้วยปลากอง ชาวบ้านในหมู่บา้ นบางส่วนจึงหันไปนับถือศาสนาคริสต์ อีก
ทัง้ เนื่องจากบริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การคมนาคมขนส่งต่างๆ มีความ
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สะดวกมากขึน้ จากเดิมทีข่ นส่งไม้ดว้ ยการล่องมาทางแม่น้าเมย ก็เปลีย่ นมาขนส่ง
ทางบกโดยใช้รถขนส่งไม้แทน ส่งผลให้พธิ กี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ
ทัง้ 3 รูปแบบค่อยๆ เลือนหายไป
6.1.2 พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวบ้าน หมู่บา้ นห้วยปลากอง
ตาบลขะเนจื้อ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในปั จจุบนั (ประมาณปี พ.ศ. 2555
เป็ นต้นมา)
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2555 นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ หลานชายของนาย
พะเมีย้ ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเคารพศรัทธาต่อเจ้าพ่อโมกขละเป็ นอย่างมาก ได้ร่วมกับ
ชาวบ้านสร้างศาล และรูปเคารพ เจ้าพ่อโมกขละขึน้ บริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วย
ปลากอง ให้ชาวบ้านที่เคารพศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาดังที่ นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์
อภิโชติ ได้กล่าวถึงสาเหตุการสร้างว่า “ผมและชาวบ้านสร้างศาลและรูปเคารพ
เจ้าพ่อโมกขละขึน้ มาเพื่อสักการบูชาแสดงความนับถือต่อเจ้าพ่อโมกขละ ผมได้
ตัง้ ชื่อเจ้าพ่อตามคาบอกเล่าของตาผม (นายพะเมีย้ )” (นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ,
สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)
พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในปั จจุบนั ไม่เคร่งครัดเช่นในอดีต
ผู้หญิง ผู้ชาย หนุ่ มสาวและเด็กสามารถมาสักการบูชาได้ ของที่นามาถวายก็ไม่
จากัดว่าเป็ นหมูไก่และเหล้า ชาวบ้านส่วนใหญ่จะนาดอกไม้ ขนม ผลไม้ น้ าส้ม
น้าแดง มากราบไหว้ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในช่วง
สงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน (นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ, สัมภาษณ์,
25 ตุ ลาคม 2562) ขัน้ ตอนในการประกอบพิธีก รรมการสัก การบูชาในปั จจุบนั
บุคคลหรือครอบครัวจะมากราบไหว้สกั การบูชาด้วยตนเอง ขัน้ ตอนการประกอบ
พิธกี รรมการสักการบูชามีดงั นี้ ผู้ท่มี าสักการบูชา นาสิง่ ของที่จดั เตรียมมาถวาย
วางไว้บริเวณด้านหน้ารูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละ จุดธูปเทียน ตัง้ จิตอธิษฐานบอก
กล่ า ว วางธูป เทีย น และก้ม กราบเพื่อ แสดงความเคารพ ถือ เป็ น การเสร็จ สิ้น
พิธกี รรม
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6.2 การเปลี่ยนแปลงพิ ธีกรรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวบ้าน
หมู่บ้านห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
เนื่องจากปั ญหาการไม่มผี นู้ าในการประกอบพิธกี รรม และสภาพความ
เป็ นอยู่เปลี่ยนไป ทาให้ช่วงหนึ่งพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละหายไป
จากหมู่บ้า น จนช่ ว งประมาณปี พ.ศ. 2555 ชาวบ้า นหมู่บ้า นห้ว ยปลากองได้
ร่วมกันสร้างศาล และรูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละขึน้ บริเวณหลังโรงเรียน บ้านห้วย
ปลากอง ให้ชาวบ้านทีเ่ คารพศรัทธาได้มากราบไหว้บูชา ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นในการ
รื้อฟื้ น พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละขึน้ มาในหมู่บ้านห้วยปลากองอีก
ครัง้ หนึ่ง หลังจากทีน่ ายพะเมีย้ หรือป้ อโข่ผปู้ ระกอบพิธกี รรมเสียชีวติ เมื่อประมาณ
ปี พ.ศ. 2541 แต่ดว้ ยความเชื่อและความเคารพศรัทธาของชาวบ้านหมู่บา้ นห้วย
ปลากองทีย่ งั คงมีต่อเจ้าพ่อโมกขละอย่างเหนียวแน่ น ทาให้ชาวบ้านหมู่บา้ นห้วย
ปลากอง รือ้ ฟื้ นพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละอีกครัง้ หนึ่ง ซึง่ ถือเป็ นการ
รักษาและสืบทอดความเชื่อทีม่ ตี ่อเจ้าพ่อโมกขละให้ดารงอยู่สบื ไปในหมู่บา้ นห้วย
ปลากอง การรื้อฟื้ นพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของชาวบ้านหมู่บา้ น
ห้วยปลากองกลับมาอีกครัง้ ถือเป็ นการผลิตซ้าพิธีกรรมดัง้ เดิมของชุมชนที่สูญ
หายไปขึน้ มาใหม่ โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบของพิธกี รรมให้เหมาะสมกับปั จจัยต่างๆ
ทัง้ ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้น ในชุ ม ชนที่ท าให้พิธีก รรมสูญ หายไป สภาพบริบ ทสัง คมที่
เปลีย่ นแปลงไป นโยบายของภาครัฐทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นพืน้ ทีใ่ ห้กลายเป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ ว ดังทีจ่ ะกล่าวต่อไป
6.2.1 การเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมให้สอดรับกับปั ญหาและปริบทสังคมในชุมชน
พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในปั จจุบนั ไม่มคี วามเข้มขลังเช่น
ในอดีต เนื่องจากในอดีตการประกอบพิธกี รรมสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละจัดขึน้
ด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ ทัง้ การทาพิธกี รรมเพื่อบวงสรวงเจ้าพ่อโมกขละประจาปี
เพื่อให้เจ้าพ่อโมกขละคุม้ ครองดูแลคนในชุมชน เพื่อขอขมาเจ้าพ่อโมกขละเมื่อมี
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ผู้ฝ่าฝื นจารีตของชุมชน และเพื่อแสดงความเคารพนับถือต่ อเจ้าพ่อโมกขละให้
ช่วยเหลือให้การขนส่งไม้เป็ นไปด้วยดีไม่มอี ุปสรรคใดๆ ดังนัน้ ผูน้ าในการประกอบ
พิธกี รรม จึงเป็ นบุคคลสาคัญที่ไม่สามารถขาดได้ เนื่องจากผู้นาในการประกอบ
พิธีกรรมเป็ นเหมือนสื่อกลางในการสื่อ สารระหว่างชาวบ้านกับเจ้าพ่อโมกขละ
ขัน้ ตอนในการประกอบพิธีกรรมก็มีความซับซ้อน มีสงิ่ ที่ต้องระมัดระวังในการ
ประกอบพิธี เครื่องเซ่นสังเวยในการประกอบพิธกี รรมจึงต้องมีการเลือกสรรมา
อย่ า งดี เ พื่ อ ให้ เ จ้ า พ่ อ โมกขละพึ ง พอใจ แต่ ใ นปั จจุ บ ัน วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
สัก การบูช าเจ้า พ่ อ โมกขละเหลือ เพีย งการแสดงความเคารพนับ ถือ ต่ อ เจ้า พ่ อ
โมกขละ และเพื่อขอให้เจ้าพ่อโมกขละปกป้ องคุม้ ครองในลักษณะปั จเจกบุคคลมาก
ขึน้ ไม่ใช่พธิ กี รรมทีท่ าร่วมกันของคนในชุมชน แต่เป็ นพิธกี รรมทีท่ าโดยบุคคลหรือ
ครอบครัว ที่เ คารพศรัท ธาต่ อ เจ้า พ่ อ โมกขละ โดยเรื่อ งที่ข อก็จ ะขอให้เ จ้า พ่ อ
โมกขละปกป้ องคุม้ ครองตนเองและครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจาก
โรคภัยต่างๆ ประกอบอาชีพอย่างราบรื่น มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน
ส่วนผู้ร่วมพิธีสกั การบูชาไม่ได้จากัดเพียงผู้ชายอีกต่ อไป ปั จจุบนั พิธีกรรมการ
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละเป็ นพิธกี รรมทีท่ ุกคนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถือเป็ นการเปิ ด
พืน้ ทีใ่ ห้กบั ผูท้ เ่ี คารพศรัทธาได้มาร่วมสักการบูชากราบไหว้เจ้าพ่อโมกขละได้มากขึน้
เมื่อในปั จจุบนั ไม่มผี นู้ าในการประกอบพิธกี รรมเช่นในอดีต ชาวบ้านจึง
ปรับเปลีย่ นรูปแบบของพิธกี รรมให้เรียบง่ายขึน้ เพื่อให้ทกุ คนในหมู่บา้ นสามารถถือ
ปฏิบตั ิได้ วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธกี รรม ไม่มกี ารใช้หมูและไก่มาเป็ นของ
ถวายอีกต่อไป ไม่มกี ารฆ่าสัตว์เพื่อเซ่นสังเวย เนื่องจากผูท้ จ่ี ะฆ่าไก่และหมูได้คอื
ผู้นาในการประกอบพิธีกรรม เมื่อไม่มีผู้นาในการประกอบพิธีกรรม ก็ไม่มีใคร
สามารถทาได้ อีกทัง้ การจะนาสัตว์ทเ่ี ซ่นสังเวยแล้วมาทาอาหารให้ผรู้ ่วมพิธกี รรม
ร่วมรับประทานก็ไม่จาเป็ นอีกต่อไป เนื่องจากพิธกี รรมปั จจุบนั ไม่ใช่พธิ กี รรมทีท่ า
ร่วมกันของคนทัง้ ชุมชน ชาวบ้านจึงเปลีย่ นไปใช้สงิ่ ของทีส่ ามารถจัดหาได้สะดวก
มาเป็ นของถวายเช่น ดอกไม้ ขนม ผลไม้ น้ าส้ม น้ าแดง เป็ นต้น ส่วนขัน้ ตอนใน
การประกอบพิธกี รรมก็ไม่มคี วามซับซ้อนเช่นในอดีต ซึ่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
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ของพิธกี รรมให้เรียบง่ายขึน้ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ชี าวบ้านสามารถจัดหาได้
ด้วยตนเองมาถวาย ช่วยคลีค่ ลายปั ญหาทีเ่ คยเป็ นอุปสรรคในการจัดพิธกี รรมการ
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในหมู่บา้ นห้วยปลากองได้
นอกจากนี้ จ ะเห็น ได้ ว่ า เพื่อ อ านวยความสะดวกในการเดิน ทางไป
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ จึงมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตงั ้ ศาลใหม่ โดยสร้างศาล
และรูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละขึน้ ใหม่บ ริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยปลากองแทน
ศาลเดิมที่ตงั ้ อยู่ท้ายหมู่ บ้าน ดังที่นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ กล่าวถึงการตัง้ ศาล
และรูปเคารพของเจ้าพ่อโมกขละในปั จจุบนั ไว้ว่า “การตัง้ ศาลและรูปเคารพเจ้าพ่อ
โมกขละบริเวณหลังโรงเรียนบ้านห้วยปลากอง มีความสะดวกกับชาวบ้านที่มา
สักการบูชามากกว่าการตัง้ ไว้บริเวณท้ายหมู่บ้าน” (นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ,
สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562)

ภาพที ่ 1. รูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละ (เมาะกะละ) ทีส่ ร้างบริเวณหลังโรงเรียน
บ้านห้วยปลากอง ถ่ายภาพโดย: ศิรวิ รรณ มูลใจ, 25 ตุลาคม 2562
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อีกทัง้ ช่วงระยะเวลาในการประกอบพิธกี รรมก็เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมที่
จัดขึน้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม ได้เปลีย่ นมาเป็ นช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 -17
เมษายน ซึ่งการปรับเปลีย่ นช่วงระยะเวลาดังกล่าวนอกจากจะเป็ นช่วงวันหยุดที่
คนในครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว ในช่วงสงกรานต์ยงั เป็ นช่วงเวลาที่
ลูกหลานได้รดน้าดาหัวและทาบุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษทีล่ ่วงลับ ดังทีน่ าย
อภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ ได้กล่าวถึงช่วงเวลาในการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละใน
ปั จจุบนั ว่า “ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่กจ็ ะมากราบไหว้สกั การบูชากันในช่วงสงกรานต์
ประมาณวัน ที่ 13 - 17 เมษายน ส่ว นตัว ผมจะมากราบไหว้ป ระมาณวัน ที่ 15
เมษายน นาน้ าขมิน้ ส้มป่ อย ดอกไม้ และขนมมาสักการบูชา เหมือนกับการรดน้า
ดาหัวผูใ้ หญ่ ตัวผมเองคิดว่า เจ้าพ่อโมกขละคือผูใ้ หญ่ทม่ี อี ายุมากทีส่ ุดในหมู่บา้ น
เป็ น คนที่ค อยดูแ ลผมและชาวบ้า นหมู่บ้า นห้ว ยปลากอง” (นายอภิส ิท ธิ ์ พงษ์
อภิโชติ, สัมภาษณ์, 25 ตุลาคม 2562) ซึง่ คาสัมภาษณ์ดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นว่า
ชาวบ้านมีมุมมองต่อเจ้าพ่อโมกขละโดยเชื่อมโยงเจ้าพ่อโมกขละเข้าหาพวกเขาใน
ฐานะเครือญาติ เป็ นญาติผู้ใหญ่ เป็ นบรรพบุรุษที่คอยปกป้ องดูแลลูกหลานใน
หมู่บา้ นห้วยปลากอง
6.2.2 การเปลีย่ นแปลงพิธกี รรมเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐทีต่ อ้ งการปรับปรุงพืน้ ที่
ให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
และนายวาทิต ปั ญญาคม นายอาเภอแม่ระมาด รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ
และนายสมพงษ์ พงษ์อภิโชติ ผูใ้ หญ่บา้ นหมู่บา้ นห้วยปลากอง ได้ลงพืน้ ทีส่ ารวจ
พื้นที่บริเวณถ้ าเจ้าพ่อโมกขละซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณดอยเลวา (ดอยผาขาวหรือดอย
พระเจ้า) ซึ่งเป็ นพื้นที่ท่เี ป็ นจุดกาเนิดของเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าพ่อโมกขละด้วย
เล็งเห็นว่าบริเวณพื้นที่ดงั กล่าวสามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ
จังหวัดตากได้ (MGR Online, 2559, ออนไลน์)
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เนื่องจากบริเวณถ้ า เจ้าพ่ อโมกขละตัง้ อยู่บ ริเวณริมแม่น้ า เมย ในช่วง
ฤดูร้อนน้ าจะใสเหมาะกับการมาท่องเทีย่ วพักผ่อน อีกทัง้ ในบริเวณดังกล่าวยังมี
ปลาแหวกว่ายให้เห็นเป็ นจานวนมาก เนื่องจากชาวบ้านมีความเชื่อว่าบริเวณริม
แม่น้ าเมยเลียบบริเวณดอยเลวาเป็ นพื้นที่ศกั ดิสิ์ ทธิของเจ้
าพ่อโมกขละ เป็ นเขต
์
อภัย ทานไม่สามารถจับ ปลาบริเ วณนี้ ไ ด้ ด้ว ยสภาพแวดล้อ มดังกล่ า วองค์การ
บริหารส่วนตาบลขะเนจือ้ ได้สนับสนุ นเงินในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณถ้าเจ้าพ่อ
โมกขละ รวมถึงสร้างรูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละขึน้ บริเวณหน้าถ้าเจ้าพ่อโมกขละ
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เสนอถ้าเจ้าพ่อโมกขละ อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก ให้เป็ นหนึ่งในแปดสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีส่ าคัญของจังหวัดตากทีต่ อ้ งมา
เยือน ดังภาพการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ภาพที ่ 2. ภาพการประชาสัมพันธ์สถานทีท่ ่องเทีย่ วในจังหวัดตากจากเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ทีม่ า: http://www.taksez.com/th/news/N0000285.html
ด้ว ยสภาพภู มิป ระเทศที่เ หมาะสมในการพัฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ย ว
ประกอบกับ เป็ น แหล่ งพื้น ที่ท่มี ีข้อ มูลทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเชื่อและ
พิธกี รรมเกีย่ วกับเจ้าพ่อโมกขละ ซึง่ บริเวณดังกล่าวเป็ นพืน้ ทีท่ เ่ี ชื่อกันว่าเป็ นพื้นที่
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ศักดิส์ ทิ ธิข์ องเจ้าพ่อโมกขละ จึงทาให้หน่ วยงานราชการต้องการผลักดันพื้น ที่
ดังกล่าวให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของจังหวัดตาก
การสร้างรูปเคารพเจ้าพ่อโมขละตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้ าเมย ผูค้ นทีม่ า
เทีย่ วต้องเดินผ่านรูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละ จึงพากันมาสักการเจ้าพ่อโมกขละก่อน
ลงเล่นน้ าเมย เพื่อขอให้ท่านปกป้ องคุม้ ครอง ไม่เกิดอันตรายใดๆ ขณะลงเล่นน้ า
จากการที่ผู้วิจ ัย ลงพื้น ที่เ ก็บ ข้อ มู ลภาคสนามพบว่ า ผู้ค นที่ม าเที่ย วถ้ า เจ้า พ่ อ
โมกขละ นอกจากจะมาจากหมู่บา้ นต่างๆ ในพื้นที่อาเภอพบพระ อาเภอแม่สอด
อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยางแล้ว ยังมีชาวปกาเกอะญอบ้านห้วยปลา
กอง และชาวปกาเกอะญอจากหมู่บ้า นอื่นๆ ที่มีความเคารพศรัทธาต่ อ เจ้า พ่ อ
โมกขละต่างก็พากันมาสักการบูชารูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละบริเวณหน้าถ้าเจ้าพ่อ
โมกขละ เพราะเชื่อว่าบริเวณพื้นที่ถ้าเจ้าพ่อโมกขละ (ดอยผาขาวหรือดอยพระเจ้า)
เป็ นจุดกาเนิดเรื่องราวและความศักดิสิ์ ทธิของเจ้
าพ่อโมกขละ ผูท้ ม่ี คี วามศรัทธาต่อ
์
เจ้าพ่อโมกขละทัง้ ชาวปกาเกอะญอหมู่บา้ นห้วยปลากอง และชาวปกาเกอะญอหมู่
บ้านใกล้เคียงจะมาสักการบูชากราบไหว้เจ้าพ่อโมกขละในช่วงระหว่างวันที่ 13-17
เมษายนของทุกๆ ปี

ภาพที ่ 3. การมาสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ บริเวณรูปเคารพด้านหน้าถ้า
เจ้าพ่อโมกขละ ถ่ายภาพโดย: ศิรวิ รรณ มูลใจ, 13 เมษายน 2562
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ส่วนการประกอบพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละของนักเที่ยว
และชาวปกาเกอะญอในหมู่ บ้า นห้ว ยปลากอง และต่ า งหมู่ บ้า นนั น้ ประกอบ
พิธีก รรมที่เ หมือ นกัน คือ จุ ด ธู ป เทีย น น าน้ า (น้ า ส้ม น้ า แดง น้ า เปล่ า หรือ
น้ าเขียว) ขนม หรือผลไม้ วางไว้บริเวณด้านหน้ารูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละ ตัง้ จิต
อธิษฐานต่อเจ้าพ่อโมกขละ หลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วนาธูปเทียนไปปั กไว้ต รง
ด้านหน้ารูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละ นาใบตะมีจ่อ (ใบอ่อนหว้า) ชุบน้าส้มป่ อยพรมที่
รูปเคารพเจ้าพ่อโมกขละ หลังจากนัน้ ก้มลงกราบ 3 ครัง้ ด้วยการปรับเปลี่ย น
พิธกี รรมทัง้ ด้านรูปแบบ ผู้เข้าร่วมพิธกี รรม อุปกรณ์และขัน้ ตอนในการประกอบ
พิธกี รรม นอกจะเอือ้ ต่อกลุ่มชาวปกาเกอะญอที่นับถือเจ้าพ่อโมกขละแล้ว ยังเอือ้
ต่อนักท่องเทีย่ วทัวไปที
่ เ่ ข้ามาเทีย่ วในพืน้ ที่ ได้มโี อกาสร่วมสักการเจ้าพ่อโมกขละ
ด้วย นอกจากนี้การเปิ ดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมสักการเจ้าพ่อโมกขละ
แล้วยังเป็ นการสนับสนุ นรายได้สาหรับการนาไปพัฒนาชุมชน ดังจะเห็นได้จากมี
ชาวบ้านนาดอกไม้ ธูปเทียน มาบริการนักท่องเที่ยว อีกทัง้ ยังเป็ นการสนับสนุ น
รายได้ให้กบั ชาวบ้านทีน่ าอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ มาวางขายให้กบั นักท่องเทีย่ ว
อีกด้วย

7. สรุปและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ
ของชาวบ้านหมู่บา้ นห้วยปลากอง ตาบลขะเนจือ้ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จะ
เห็นได้ว่า ปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลง พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ
ทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้สอดรับกับปั ญหาและปริบทสังคมในชุมชน ดังจะเห็นได้จากเมื่อ
เกิด ปั ญ หาการขาดผู้น าในการประกอบพิธีก รรม ท าให้ช่ ว งหนึ่ ง พิธีก รรมการ
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละหายไปจากหมูบ่ า้ น แต่เพื่อสืบต่อความเชื่อและพิธกี รรม
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กรรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ ชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลและ
รูปเคารพ รื้อฟื้ นและผลิตซ้าพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละขึน้ มาใหม่
โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบการประกอบพิธกี รรมให้เรียบง่ายขึน้ เป็ นพิธกี รรมทีใ่ ครก็
สามารถปฏิบตั ิได้ การประกอบพิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าโมกขละไม่ใช่เพียง
พิธกี รรมของคนในชุมชนเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไป แต่เป็ นพิธกี รรมทีค่ นนอกกลุ่ม
ทัง้ นักท่องเทีย่ วและชาวปกาเกอะญอจากหมู่บา้ นอื่นสามารถประกอบพิธกี รรมการ
สัก การเจ้า โมกขละได้ ซึ่ง การเปลี่ย นแปลงพิธีก รรมที่เ กิด ขึ้น นี้ ย ัง ช่ ว ยรอ งรับ
นโยบายภาครัฐทีต่ ้องการปรับปรุงพืน้ ทีบ่ ริเวณถ้าโมกขละให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ได้เป็ นอย่างดี
การปรับเปลีย่ นรูปแบบของพิธกี รรมให้เหมาะสมกับปั จจัยต่างๆ เพื่อให้
สอดรับกับปั ญหาและปริบทสังคมในชุมชน รวมถึงเพื่อรองรับนโยบายภาครัฐที่
ต้องการปรับปรุงพืน้ ทีใ่ ห้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว ปรากฎการณ์ทข่ี น้ึ กับพิธกี รรมการ
สัก การบูช าเจ้า พ่ อ โมกขละของชาวบ้า นหมู่บ้า นห้ว ยปลากองสอดรับ กับ แนว
ทางการวิเ คราะห์ข อง วัช รภรณ์ ดิษ ฐป้ า น ที่ไ ด้วิเ คราะห์เ กี่ยวกับ การสืบทอด
วั ฒ นธรรม (Cultural Transmission) และการผลิ ต ซ้ า วั ฒ นธรรม ( Cultural
Reproduction) ไว้ว่ า “การผลิต ซ้ า ทางวัฒ นธรรมเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของพลวัต ทาง
วัฒนธรรม เมื่อวัฒนธรรมบางอย่างทีเ่ คยมีอยู่ในอดีตถูกรือ้ ฟื้ นเลือกสรรขึน้ มาผลิต
ซ้ า หรือ น ามาปฏิบ ัติใ หม่ โ ดยอาจปรับ เปลี่ย นรูป แบบบ้า งเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ
จุดมุ่งหมายในปั จจุบนั หรืออาจมีการริเริม่ วิถีปฏิบตั ิใหม่โ ดยนาสิง่ ที่มอี ยู่แล้วใน
วัฒนธรรมหลักมาตีความหมายใหม่ ทาให้เกิดการ ผลิตซ้าวัฒนธรรมบางอย่างใน
พื้นที่ใหม่ท่ไี ม่เคยมีวถิ ีปฏิบตั ิเช่นนัน้ มาก่อน”(วัชราภรณ์ ดิษฐป้ าน, 2557, หน้า
14) รวมถึงเกิดขึน้ ในลักษณะเดียวกับที่เชิดชาติ หิรญ
ั โร ได้ศกึ ษาพลวัตของพิธี
“สืบ ส่ง ถอน” ในสังคมล้านนาในปั จจุบนั และพบว่า พิธกี รรม สืบ ส่ง ถอน มีการ
สืบทอดและผลิตซ้าในรูปแบบ-บริบทใหม่ มีการปรับเปลีย่ นวัตถุประสงค์ รูปแบบ
ขัน้ ตอน องค์ ป ระกอบในพิธี รวมทัง้ ผู้ ป ระกอบพิธี และผู้ เ ข้า ร่ ว มพิธีก็มีก าร
เปลี่ยนแปลงไป (เชิดชาติ หิรญ
ั โร, 2558, หน้ า 65 - 108) อีกทัง้ การรื้อฟื้ นและ
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ผลิตซ้า พิธกี รรมการสักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละในรูปแบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนี้ ยัง
ช่ ว ยให้ความเชื่อ และพิธีกรรมการสักการบูชาเจ้า พ่อ โมกขละยัง ดารงอยู่ได้ใน
ปริบทสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
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วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)
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นายอภิสทิ ธิ ์ พงษ์อภิโชติ. หลานชายของผูน้ าในการประกอบพิธกี รรมการ
สักการบูชาเจ้าพ่อโมกขละ (นายพะเมี้ย) และผูท้ มีี ่ ความเคารพศรัทธาต่อ
เจ้าพ่อโมกขละ. (15 เมษายน 2562 และ25 ตุลาคม 2562). สัมภาษณ์.
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