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บทคัดย่อ

	 บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการสบืทอดและการด�ารงอยูข่องงานบุญ/ประ

เพณแีซนโฎนตา	หรอื	“บอ็น	(แค)	เบณ็ฑ์”	ในชมุชนชาวไทยเชือ้สายเขมรปัจจบุนัของหมูบ้่าน

ปรือเกียน	ต.	นอกเมือง	อ.	เมือง	จ.	สุรินทร์	โดยมีสมมติฐานว่า	ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมร

หมู่บ้านแห่งนี้	มีความพยายามรักษาและสืบทอดประเพณีประเพณีแซนโฏนตา	โดยคงองค์

ประกอบหลกัและสาระส�าคญัตามฐานความเชือ่เดมิ	แต่มกีารดัดแปลงรปูแบบบางอย่างตาม

ปัจจัยที่มากระทบ	ผู้วิจัยเก็บข้อมูล	2	แหล่ง	คือ	เอกสาร	และลงพื้นที่ภาคสนามในปี	พ.ศ.	

2555-2557	 เพื่อสังเกตแบบมีส่วนร่วม	 และสัมภาษณ์ผู้น�าในการประกอบพิธี	 ผู้น�าชุมชน	

และชาวบ้าน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	ตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	10	จนถึงวันขึ้น	1	

ค�่า	เดือน	11	ของทุกปี	กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์	พุทธศาสนา	และผีหรือ

ดวงวิญญาณ	อันเป็นหัวใจของงานบุญหรือประเพณีแซนโฎนตา	ยังคงได้รับการสืบทอดมา

อย่างโบราณ	 นับต้ังแต่การเตรียมงาน	พธิ	ี “โซดดารเบณ็ฑ์ตูจ”	พธีิ“กนัซอ็ง”	พธีิ“ฉลองซอ็ง”	

พิธี“แซนโฎนตา”	 พิธี“จูนโฎนตา”	 พิธี	 “จะกันเจอโฎนตา”	 พิธี“โซดดารเบ็ณฑ์ทม”	 และ	

พิธี“จูนโฎนตาหลบสรุก”	 ทุกกิจกรรมเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับดวง

วิญญาณบรรพบุรุษเป็นจุดเชื่อมร้อย	

	 ถงึแม้ชาวชมุชนจะพยายามรักษาและสบืทอดภูมปัิญญาจากบรรพชนเพยีงใด	แต่

ปัจจัยภายนอกบางประการ	เช่น	สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	เวลา	สถานที่	และกระแสโลกาภิวัต

น์	ฯลฯ	มส่ีวนท�าให้ต้องมีการปรับรปูแบบ	ขัน้ตอน	หรอืรายละเอยีดของกิจกรรมและพธีิกรรม

บางช่วงตอน	หากแต่สาระส�าคญัของประเพณท่ีีมุ่งเน้นให้คนท่ีมชีีวติอยู่ได้ตอบแทนบุญคุณ

คนตาย	คนเป็น	 และพุทธศาสนา	ผ่านทุกช่วงกิจกรรมยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดไว้

อย่างมั่นคงตามฐานความเชื่อเดิม	 ลักษณะเช่นนี้ช่วยตอกย�้าให้เห็นความเข้มแข็งและจิต

วิญญาณด้านการอนุรักษ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมร

ค�าส�าคญั	ประเพณีแซนโฎนตา	การสบืทอด	การด�ารงอยูข่องประเพณ/ีพธิกีรรม	พืน้ทีด่ัง้เดิม
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Abstract

	 This	 research	 aimed	 to	 study	 the	 transmission	 and	 existence	 of	

Sandontatradition	 or	Bonkaeben	 performed	 by	 the	 present	 ethnic	 group	 of	 

Thai-Khmer	people	at	Pruekian	Village,	Nokmueang	Sub-district,	Mueang	District,	

Surin	Province.	It	was	hypothesized	that	these	Thai-Khmer	people	had	endeavored	

to	 preserve	 and	 transmit	 the	 essential	 aspects	 and	 traditional	 beliefs	 of	

Sandontatradition,	with	some	modifications,	in	response	to	influential	factors.	Data	

were	collected	from	two	sources,	documents	and	field	work	between	2012	and	2014	

involving	participant	observations	and	interviews	with	ritual	leaders,	village	heads,	

and	villagers.	It	was	found	that	every	year	from	the	full	moon	of	the	tenth	lunar	month	

until	the	first	day	of	the	waxing	moon	of	the	eleventh	lunar	month,	cultural	activities	

relating	to	humans,	religion,	and	ghosts	or	spirits,	the	heart	of	Sandonta tradition,	

were	 traditionally	 carried	 out	 by	 Thai-Khmer	 people.	 These	 activities	 were	

Soddarbentud, Kansong, Chalongsong, Sandonta, Jundonta, Jakanjerdonta, 

Soddarbenthom, and	Jundontalobsaruk.	They	were	 inextricably	 intertwined	 in	 the	

belief	that	the	ancestors’	spirits	were	the	central	entity.	Despite	Thai-Khmer	people’s	

attempts	to	maintain	their	ancestors’	local	wisdom,	some	external	factors,	such	as	

economy,	society,	time,	place,	and	globalization,	prompted	them	to	adapt	some	forms,	

steps,	 and	 details	 of	 the	 activities	 and	 rituals.	However,	 the	 essence	 lies	 in	 the	

gratitude	of	the	living	expression	through	all	ritualistic	activities	to	their	ancestors,	to	

the	living,	and	to	Buddhism.	This	tradition	has	been	faithfully	transmitted	and	practiced	

in	line	with	traditional	beliefs	and	reflects	the	solidarity	and	conservative	spirituality	

of	the	Thai-Khmer	community.

Keywords : Sandonta	tradition	;	Transmission,	Existence	of	tradition/rituals	;	Ancient	

	 			context
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บทน�า

	 ชาวไทยเชื้อสายเขมร	เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการนับถือ	“ผีบรรพบุรุษ”	หรือ	“โฏน

ตา”	หมายถึง	ผีปู่ย่าตายาย	และบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเหนียวแน่น	และถือปฏิบัติ

ในชีวิตประจ�าวัน	 ปัจจุบันยังคงมีการเซ่นไหว้เพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื่อมีเด็กเกิดใหม่	

งานบวช	 งานแต่งงาน	หรือ	 เวลาประสบโชคดีในชีวิต	 เพื่อให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และ

แสดงความยินดี	แต่ถ้าหากมีสมาชิกครอบครัวประสบเคราะห์กรรม	ป่วยไข้ไร้สาเหตุ	ก็ต้อง

มพิีธเีซ่นไหว้ขอขมา	หรอืขอพรให้ดวงวญิญาณช่วยปกป้องคุ้มครอง	เชือ่ว่าเรือ่งร้ายจะกลาย

เป็นดีได้

	 การให้ความส�าคญักบัผีบรรพบรุษุ	นอกจากปรากฏในพธิเีซ่นไหว้ช่วงเปลีย่นผ่าน

ส�าคญัของชวีติในช่วงเวลาสารทเดือนสบิ	(แคเบณ็ฑ์)	ทกุปี	ยงัมงีานบุญหรอืประเพณสี�าคัญ

ประจ�าปีที่ได้รับการปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเพื่อร�าลึกถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ	 ชาวไทย

เช้ือสายเขมรเรียกว่า	“แซนโฎนตา”	และก�าหนดให้มีการประกอบพิธีเซ่นไหว้ภายในครอบครวั

หรือสายตระกูลในวันแรม	14	ค�่า	เดือน	10

	 ค�าว่า	“แซนโฎนตา”	เป็นภาษาเขมรถิน่ไทย	“แซน”	เป็นค�ากรยิา	แปลว่า	เซ่นไหว้

หรือบูชา	“โฎนตา”	เป็นค�านาม	ตามรูปค�าแปลว่า	ยายตา	มีนัยได้ทั้งคนตายและคนเป็นขึ้น

อยู่กับบริบทที่ใช้	ในที่นี้	หมายถึงบรรพบุรุษทั้งหลายทั้งปวงที่ล่วงลับไปแล้ว	อาทิ	พ่อ	แม่	ปู่	

ย่า	ตา	ยาย	เรียกรวมๆ	ว่า	“โฎนตา”

	 “แซนโฎนตา”	เป็นทั้งชื่อเรียกงานบุญ	(ประเพณี)	และค�าเรียกเฉพาะพิธีช่วงเซ่น

ไหว้ดวงวิญญาณ	และคงเป็นไปเช่นเดียวกับงานบุญหรือประเพณีเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษ

ของกลุ่มชาวไทยในภาคอื่นๆ	ภาคกลางเรียกวันสารท	ภาคอีสานเรียกบุญข้าวสาก	ภาค

เหนอืเรยีกบญุสลากภตั	และภาคใต้เรยีกบญุเดอืนสบิ	หรอืบญุชงิเปรต	ชือ่ประเพณ	ี“แซนโฎน

ตา”	นี้อาจเรียก	“บ็อน	(แค)	เบ็ณฑ์”	หรือ	“บุญสารทเดือนสิบเขมร”	ก็ได้	

	 ประเพณีนี้เกิดขึ้นและด�ารงอยู่	 โดยมีฐานความเชื่อเรื่องความมีอยู่ของดวง

วิญญาณบรรพบุรุษ	 และอ�านาจในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิต	 คอยผลักดันให้ลูก

หลานชาวไทยเชื้อสายเขมรช่วยกันรักษาและสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณนี้ให้คงอยู	่

และจากความเชือ่ทีว่่า ในรอบหนึง่ปีเทวดาหรอืพญายมจะปล่อยดวงวญิญาณของบรรพบุรษุ

ได้มาเยีย่มเยยีนลูกหลานในโลกมนุษย์ปีละคร้ัง	เพ่ือให้มารบัส่วนบุญส่วนกศุลทีลู่กหลานได้

ท�าไปให้	 โดยเริ่มตั้งแต่แรม	1	ค�่า	 เดือน	10	ถึงวันแรม	15	ค�่า	 เดือน	10	(อัษฎางค์	ชมดี,	

2553)	กอปรกบัคนเฒ่าคนแก่ยงัคงบอกเล่าต่อๆ	กนัมาว่า	ดวงวญิญาณจะยงัคงวนเวยีนดแูล	

และให้ความคุ้มครองลูกหลานอยู่เสมอ	 ยิ่งตอกย�้าให้ความส�าคัญของความเชื่อเรื่องผี

บรรพบรุษุฝังแน่นในความคดิ	ก่อเกดิเป็นจิตวิญญาณด้านการอนรุกัษ์ในชุมชนชาวไทยเช้ือ

สายเขมร	จนเกิดการสืบทอดและผลิตซ�้าพิธีกรรมต่างๆ	ในช่วงประเพณีแซนโฎนตา	
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	 หากพจิารณาแนวคดิหรือสาระส�าคญัท่ีซ่อนอยูใ่นรายละเอยีดของแต่ละกจิกรรม

ตลอดช่วง	17	วนัของงานประเพณ	ีพบว่าไม่ได้มีเป้าหมายให้	“คนเป็น”	ได้แทนคุณ	“คนตาย”	

เท่านัน้	แต่บรรพชนไดใ้ช้งานบุญเปน็กุศโลบายเตือนสติไม่ให้ลูกหลานมองข้ามความส�าคญั

ของญาติผู้ใหญ่ท่ียังมีชีวิต	 รวมทั้งใช้ประเพณี/พิธีกรรมเป็นเคร่ืองมือปลูกฝังความเป็น

พุทธศาสนิกชนที่ดีแก่สมาชิกในสังคมไปพร้อมกัน	

	 ผู้วิจัยศึกษาประเพณีแซนโฎนตา	 จากเอกสารที่มีการบันทึกเกี่ยวกับประเพณี

แซนโฎนตาโดยละเอยีด	และเกบ็ข้อมลูภาคสนามเชงิลกึระหว่างปี	พ.ศ.	2555-2557	ในชมุชน

ชาวไทยเชื้อสายเขมร	(บริบทพื้นที่ดั้งเดิม)	กรณีศึกษาหมู่บ้านปรือเกียน	ต.	นอกเมือง	

อ.	เมือง	จ.	สุรินทร์	ที่มีอายุเก่าแก่กว่า	155	ปี	และยังคงรักษาประเพณี	12	เดือนของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ไว้ได้อย่างเข้มแข็ง	โดยเก็บข้อมูลขณะประกอบพิธีกรรม	ทั้งที่จัดภายในครอบครัว	

และวัด	2	แห่ง	ได้แก่	วัดโพธิญาณรังสี	และวัดศรีรัตนาราม	ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของชาวชุมชน

มาแต่โบราณ	

	 งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรม	(cultural	transmission)	ดัง

ที่	นักวิชาการด้านวัฒนธรรมอย่างเรย์มอนด์	วิลเลียม	กล่าวว่า	ทุกวัฒนธรรมมีกระบวนการ

ผลิตและผลิตซ�้า	 (transmission	 and	 reproduction)	 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่เสมอ	

(Williams,	1963)	ส่วน	นักวิชาการของไทย	อาทิ	กาญจนา	แก้วเทพ	 (2545)	 ได้กล่าวถึง

กระบวนการผลติซ�า้เพือ่สบืทอดวฒันธรรม	ตามแนวคดิของเรย์มอนด์	วิลเลียม	ว่า	“วัฒนธรรม

เป็นสิ่งที่ถูกผลิต	บริโภค	และผลิตซ�้าโดยคนกลุ่มสังคมต่างๆ	การผลิตซ�้าวัฒนธรรมจะท�าให้

วัฒนธรรมนั้นด�ารงอยู่ไม่สูญสลายไปจากสังคมนั้น	 สิ่งที่ถูกน�ามาผลิตซ�้าคือสิ่งที่ถูกเลือกให้

ด�ารงอยูต่่อไปผ่านประเพณกีารเลือกสรร	(tradition	of	selection)	ของคนในสงัคม”	นอกจาก

นี้	เชิดชาติ	หิรัญโญ	(2558)	ได้น�าแนวคิดดังกล่าวของเรย์มอนด์	วิลเลี่ยม	มาศึกษา	“พลวัต

ของพิธี	 สืบ	 ส่ง	 ถอน	 ในสังคมล้านนาในปัจจุบัน”	 และสรุปไว้ตอนหนึ่งว่า	 การผลิตซ�้าทาง

วัฒนธรรมเป็นสิ่งยืนยันถึงการด�ารงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีแต่ละอย่าง	 เนื่องจาก

วัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาทุกวัน	 วัฒนธรรมท่ีได้รับการผลิตซ�้าเท่านั้นจึงจะ

สามารถสืบทอดและด�ารงอยู่ได้ในโลกนี้	ซึ่งผู้วิจัยได้น�าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ด้านการสืบทอดและการด�ารงอยู่ของประเพณีแซนโฎนตาในบริบทพื้นที่ดั้งเดิม	 เพื่อหาค�า

ตอบว่าปัจจุบันประเพณีที่มีมาแต่โบราณนี้ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่ในพื้นที่เจ้าของ

วัฒนธรรมอย่างไร	
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 ประเพณีแซนโฎนตาตามขนบดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายเขมร: ศึกษาจากเอกสาร

บันทึกและการสัมภาษณ์

	 จากเอกสารท่ีมีผูบ้นัทึกไว้	สามารถสรุปความส�าคญั	ลกัษณะ	และรปูแบบกจิกรรม

พิธีกรรมในช่วงงานประเพณีแซนโฎนตาที่เกิดขึ้นในอดีต	ได้ดังนี้

	 งานบุญแซนโฎนตา	 หรือประเพณีแซนโฎนตาถือก�าเนิดขึ้นจากความเชื่อของ

กลุ่มชาวไทยเชือ้สายเขมรทีว่่า	ผูท้ีต่ายไปแล้วจะต้องไปอยูท่ีย่มโลก	มพีระยายมราชปกครอง	

คนที่ท�าบาปกรรมก็จะตกนรกบ้าง	 เป็นเปรตบ้าง	 ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก	 อีก

ทั้งคนเฒ่าคนแก่มักบอกต่อๆ	 กันมาว่า	 วิญญาณของบรรพบุรุษจะยังคงวนเวียนคอยดูแล

และคุม้ครองลกูหลาน	ดงันัน้	ในรอบหนึง่ปี	เมือ่ถงึช่วงวนัแรม	1	ค�า่	เดอืน	10	ทีเ่ช่ือว่าเทวดา

หรือพญายมจะอนุญาตให้วิญญาณเหล่านั้นได้เดินทางมาเย่ียมโลกมนุษย์ครั้งหน่ึง	 เพื่อมา

รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ท�าไปให้	 ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงต้องประกอบพิธี

เซ่นไหว้	

	 หนังสือ	“แซมซาย	ฉบับพิเศษ	รวมประเพณีพิธีกรรมท้องถิ่น	จังหวัดสุรินทร์”	ได้

บันทึกในท�านองว่า	 เมื่อดวงวิญญาณมาถึงโลกมนุษย์ก็จะไปยังวัดบ้านเกิดของตน	และ

เฝ้าชะเง้อหาลูกหลานที่มาท�าบุญ	 หากไม่เห็นก็จะนึกน้อยใจ	 เกลียดโกรธ	 สาปแช่งต่างๆ	

นานา	 ในทางกลับกันหากได้รับส่วนบุญอุทิศให้	 ก็จะอวยชัยให้ท�ามาหากิน	 เจริญรุ่งเรือง	

อยู่เย็นเป็นสุข	(คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนาสุรินทร์,	2533)	นอกจากนี้ยังมีค�าบอก

เล่าต่อๆ	กนัเพือ่ยนืยนัความเชือ่ถงึมอียูจ่รงิของดวงวญิญาณในชนกลุ่มนีว่้า	ตกกลางคนืมกั

จะได้ยินเสียงเหมือนคนนั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนเรือน	เมื่อมองลอดช่องพื้นกระดานลงไปก็จะเห็น

คนผมหงอกผมด�านัง่ผิงไฟคยุกนัอยู	่แต่ฟังไม่รูเ้รือ่ง	ไม่รู้ว่าพดูภาษาอะไร	คนเฒ่าคนแก่บอก

ว่านั่นคือ	“ขม๊อจโฎนตา”	(ผีปู่ย่าตายาย)	ที่ได้รับการปล่อยให้มาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลาน	และรับ

ส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ท�าให้	(อัษฎางค์	ชมดี,	2553)	

	 ความน่าสนใจประการหนึ่งคือ	 ตลอดระยะเวลาประเพณีแซนโฎนตาที่ยาวนาน

กว่า	15	วัน	ไม่ได้เกิดขึ้นและด�ารงอยู่เพื่อให้	“คนเป็น”	ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ

ร�าลกึนกึถงึบรรพชนผูล่้วงลับ	และขอความคุม้ครองป้องกนัอนัตราย	ขอความสขุความเจรญิ

เท่านั้น	แต่ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา	และผู้คนที่ยัง

มีชีวิต	

	 จากความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายต้องเดินทางไกล	 จ�าเป็นต้องสะสม

ก�าลงัวงัชาให้พร้อมท่ีจะเดนิทางกลับมายงัโลก	ช่วงเริม่ต้นงานประเพณ	ีชาวชมุชนจงึต้องเต

รียมส�ารับอาหาร	 (เน้นขนม	 ข้าวต้มในวัฒนธรรมเขมร)	 และเครื่องไทยธรรมเพ่ือน�าไป

ประกอบพิธีกรรมส�าคัญที่เรียกว่า	“ดาร”	หรือ	“โซดดาร”	หมายถึง	พิธีสวดโดยพระสงฆ์เพื่อ

ส่งผลบุญ	(พลัง)	ให้ดวงวิญญาณ	มีขึ้น	2	ครั้งส�าคัญ	คือ	ช่วง	“เบ็ณฑ์ตูจ”	หรือ	วันพระ	ขึ้น	
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15	ค�่า	เดือน	10	(เชื่อว่าเป็นวันที่ดวงวิญญาณได้รับการปลดปล่อยมา)	และ	ช่วง	“เบ็ณฑ์

ทม”	หรือ	วันแรม	15	ค�่า	 เดือน	10	 ”	 (ก่อนดวงวิญญาณเดินทางกลับ)	มีการสวดบทสวด

ส�าคัญเรียกว่า	“ติโรกุฑฑสูตร”	ที่ว่าด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับ	โดยสัมพันธ์กับความ

เชื่อเรื่องพระเจ้าพิมพิสารท�าบุญอุทิศให้แก่ประยูรญาติเพ่ือให้ล่วงพ้นจากสภาพแห่งความ

เป็นเปรต	

	 เช้าวันแรม	1	ค�่า	เดือน	10	เป็นการเริ่มบุญส�าคัญอีกอย่างเรียกว่า	“กันซ็อง”	

หมายถึง	การปรนนิบัติวัฏฐากพระภิกษุสงฆ์	จัดต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันแรม	14	ค�่า	เดือน	

10	 ช่วงนี้จะมีการจัดเวรกันเป็นเจ้าภาพท�าบุญที่วัดทุกวัน	 (กรณีวัดเดียวแต่มีหลายชุมชน

ล้อมรอบ)	หมูบ้่านทีเ่ป็นเวรจะต้องรบัผดิชอบภาระต่างๆ	ในวดั	และเป็นเจ้าภาพท�าบุญประจ�า

วัน	เนื่องจากจะมีคนมาถวายภัตตาหารเช้า-เพลเป็นจ�านวนมาก	กลางคืนมีสวดมนต์	รักษา

ศีล	และฟังเทศน์ฟังธรรม	ระยะนี้เป็นช่วงเข้าพรรษา	มีบันทึกไว้ว่า	 “เวลาดังกล่าวเป็นช่วง

เข้าพรรษาและเป็นฤดูฝนเมืองสุรินทร์ฝนตกชุก	 อาจจะตกทั้งวันทั้งคืน	 หรือตกในช่วงเช้า	

ซึ่งเป็นเวลาท่ีพระสงฆ์ออกบิณฑบาต	พระท่านคงจะล�าบาก	 และเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าใด

นกั”	(อษัฎางค์	ชมด,ี	2553)	“กนัซอ็ง”	จงึเสมอืนกศุโลบายในการแก้ไขปัญหาแก่พระสงฆ์ทาง

หนึ่ง	ซึ่งจะมีพิธีเพื่อบ่งบอกระยะสิ้นสุด	เรียกว่า	“ฉลองซ็อง”	ในเช้าวันแรม	14	ค�่า	เดือน	10

	 ตลอดบ่ายวันแรม	14	ค�่า	เดือน	10	แต่ละครอบครัวหรือสายตระกูลจะประกอบ

พิธีส�าคัญ	คือ	การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ	มีค�าเรียกตามชื่อประเพณีว่า	“แซนโฎนตา”	สิ่งของ

ที่ลูกหลานต้องเตรียม	ได้แก่	(1)	กรวยดอกไม้	5	กรวย	หรือ	ขันธ์	5	ใส่พานพร้อมทั้งเงินทอง

ของมค่ีา	(2)	เสือ้ผ้าใหม่	ผ้าโสร่ง	และผ้าซ่ินไหมท่ียงัไม่ได้ใช้	1	ส�ารบั	พร้อมแป้งหอม	น�า้หอม	

น�้าอบ	หวี	กระจก	ฯลฯ	(3)	เป็ดต้ม	1	ตัว	ไก่ต้ม	1	ตัว	(บ้านไหนฐานะดีอาจจะมีหัวหมู	1	หัว)	

ส่วนกับข้าวต่างๆ	เช่น	ต้ม	แกง	ผัด	ปิ้ง	ย่าง	หรืออื่นๆ	ตามแต่สะดวก	(4)	ขนม	ข้ามต้มห่อ

ด้วยใบมะพร้าวอ่อน	ข้าวต้มหมู	ข้ามต้มมัด	กระยาสารท	ขนมต่างๆ	และผลไม้	ที่ขาดไม่ได้	

คือ	มะพร้าวอ่อน	และกล้วยน�้าว้าสุก	(5)	น�้าดื่ม	และเหล้า	(6)	เทียน	2	เล่ม	(7)	กระถางธูป	

และธูป	เพื่อจุดบอกกล่าวและเชิญดวงวิญญาณให้มารับเครื่องเซ่น	

	 ช่วงประกอบพิธีกรรม	 ชาวชุมชนที่สนิทสนมคุ้นเคยหรือเคารพนับถือกันจะแวะ

เวียนไปร่วมพิธีตามบ้านใกล้เรือนเคียง	 บรรยากาศขณะประกอบพิธี	 มีทั้งความศักดิ์สิทธิ	์

และความสุขสนุกสนานที่ได้ต้อนรับดวงวิญญาณบรรพชนกลับบ้าน	 ส่วนคนที่ไม่ได้พบกัน

นานกจ็ะได้พบปะพดูคยุ	ถามไถ่	และท�าบญุร่วมกนั	เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนัดรีะหว่าง

สมาชิกในบ้าน	 ระหว่างครอบครัว	 และภายในชุมชน	 โอกาสน้ีลูกหลานจะเตรียมข้าวของ

เครื่องใช้	ขนมนมเนย	เสื้อผ้าใหม่	รวมทั้งเงินทอง	ไหว้ตอบแทนคุณปู่ย่าตายาย	พ่อแม่	ญาติ

ผู้ใหญ่	ทั้งในสายตระกูล	และในชุมชน	เรียกว่า	“จูนโฎนตา”	หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแซนและพิธี

จูน	จะเป็นกิจกรรมสังสรรค์ภายในครอบครัว	เป็นเวลารวมญาติประจ�าปี	ทั้งนี้ก่อนแยกย้าย
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เจ้าภาพมักเตรียมข้าวต้ม	ขนมนมเนย	อย่างละเล็กละน้อยให้แขก	หรือเพื่อนบ้านที่มาร่วม

ในพิธีได้น�ากลับไปเป็นของฝาก

	 เสร็จส้ินพิธีเซ่นไหว้	 ช่วงค�่าแต่ละครอบครัวจะเตรียมสิ่งของต่างๆ	 เช่น	 ขนม	

ข้าวต้ม	หมาก	พลู	บุหรี่	ข้าวเปลือก	ข้าวสาร	ฯลฯ	ใส่กระเชอ	เรียกว่า	“กันเจอโฎนตา”	ไป

ประกอบพธิสีวดมนต์เยน็ทีว่ดั	โดยเลือกไปยงัวดัเดมิทีด่วงวิญญาณบรรพบุรษุคุน้ชิน	เพราะ

เช่ือว่าวญิญาณจะมารอคอยทีว่ดันัน้ๆ	และเฝ้าชะเง้อมองว่าลกูหลานของตนได้มาท�าบญุหรอื

ไม่	ถ้าหากลูกหลานไปท�าบญุไม่ถกูวดั	วญิญาณบรรพบรุษุก็จะหาไม่เจอเรยีกว่า	“ผดิวดัผดิผ”ี	

(อษัฎางค์	ชมด,ี	2553)	ในอดตีการฟังสวดเยน็เป็นกจิกรรมทีส่นกุสนานครกึครืน้	โดยเฉพาะ

หนุ่มสาวจะแต่งตัวงดงามเป็นพิเศษ	 ระหว่างที่เดินไปวัดก็จะตะโกนเรียกขานชวนกัน	 และ

เรยีกผบีรรพบรุษุไปด้วย	เม่ือเสรจ็ส้ินพธิสีงฆ์จะเป็นงานรืน่เรงิตามแบบชาวบ้าน	ดงัมบีนัทึก

ไว้ว่า	คนเฒ่าคนแก่ชอบฟัง	 “จุแป็ยฎองเวร”	 (กระจับปี่)	ประกอบกับการขับล�าน�าเป็นเรื่อง

ราวแฝงคติสอนใจ	หรือ	“แป็ยอังโกง”	(ปี่อังโกง)	มีคนร้อง	(เจรียง)	ประกอบ	ยังมีปี่อีกอย่าง

หนึง่เรยีกว่า	“แป็ยเญ็ญ”	(ป่ีเญ็ญ)...หนุ่มๆชอบเป่าตอนดกึสงดั	มเีสยีงวงัเวงหวานเยอืกเยน็	

หนุ่มคะนองมักพาพวกร้องร�าเจรียงซันตู๊จ	 (เพลงตกเบ็ด)	 เกี้ยวสาวเป็นหมู่ๆ	 โดยใช้กล้วย	

ขนมข้าวต้ม	เป็นเหยื่อผูกไม้เรียวยาวเล็กๆ	เป็นคันเบ็ด	สาวใดฉวยเหยื่อแสดงว่าใจต้องกัน	

(อัษฎางค์	ชมดี,	2553)	

	 เช้ามืดวันแรม	15	ค�่า	เดือน	10	ลูกหลานมาวัดอีกครั้งเพื่อประกอบพิธีสวดและ

เทกระเชอ	เรียกว่า	“จะกันเจอโฎนตา”	พร้อมน�าข้าวที่ปรุงพิเศษเรียกว่า	“บายเบ็ณฑ์-บาย

เบิดตะโบร” มาร่วมพิธีสวด	ข้าวชนิดนี้มีบันทึกไว้ว่า	“เป็นข้าวใหม่ซึ่งเพิ่งออกรวงเป็นน�้านม	

น�ามาต�าแล้วผสมด้วยนม	ถั่ว	งา	น�้าตาล	น�้าใบเตย	เพื่อให้มีสีเขียวสวยงาม	และมีกลิ่นหอม	

ท�าให้สุก	 ปั้นเป็นก้อน	 ใส่พานรูปทรงกรวย	 คล้ายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์...จากน้ันใช้ใบตองท�า

เป็นกรวยหุ้มอีกชั้นเรียกว่า	“กระทงดาร”	ยอดบายเบ็ณฑ์ปักธูป	1	ดอก	ประดับด้วย	“ผกา

บายเบ็ณฑ์”	ซึ่งเป็นดอกหญ้าชนิดหนึ่ง	มีกลิ่นหอม	สีขาวคล้ายดอกมะลิ	จะขึ้นช่วงเดือน	10	

เมื่อสิ้นประเพณีแซนโฎนตา	ดอกหญ้านี้ก็จะร่วงโรยราไป	(อัษฎางค์	ชมดี,	2553)

	 ช่วงที่พระสงฆ์สวดมาติกา	 (บังสุกุล)	 ชาวบ้านจะน�ากันเจอโฎนตาของตนมาต้ัง

ฟังพระสวดก่อน	จากน้ันจึงแห่เดินวนรอบโบสถ์	3	รอบ	จนได้เวลาทีเ่หมาะสมตามความเช่ือ

เรียกว่า	“ประเฮียม	เยียะ	ชะโงก”	หมายถึง	ช่วงที่วิญญาณบรรพบุรุษ	หรือบรรดาผีเปรตทั้ง

หลายต่างชะเง้อรอกินอาหารเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากไป	 ก็จะเทกระเชอจนหมด	

เรียกว่า	“จะโฎนตา”	(อารีย์	ทองแก้ว,	2549)	ในอดีตเด็กๆ	และหนุ่มสาวจะพากันแย่งชิง

อาหารเป็นที่สนุกสนาน	ช่วงเวลาน้ีถือเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะพูดคุยเกี้ยว

พาราสีกัน	ซึ่งการถูกเนื้อต้องตัวขณะยื้อแย่งเบียดเสียดเอาขนม-ข้าวต้มของกันและกันช่วง

งานบญุไม่ถอืว่า	“ผิดผ”ี	แต่อย่างใด	หลงัจากนัน้จะมพิีธ	ี“โซดดารเบ็ณฑ์ทม”	เพ่ือแผ่บุญกุศล
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แก่วญิญาณบรรพบรุษุผู้ล่วงลบัอกีครัง้	(ขัน้ตอนพธิดี�าเนนิไปเช่นเดียวกับวันโซดดารเบ็ณฑ์

ตูจ)	จากนั้นก็ท�าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าเนื่องจากเป็นวันธรรมสวนะ	แรม	15	ค�่า	เดือน	10	

	 เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์	ชาวบ้านจะน�า	“บายเบ็ณฑ์”	ไปหว่านในไร่นา	เชื่อว่าจะท�าให้

ข้าวอุดมสมบูรณ์	และเป็นการอุทิศบุญแก่ผีไร่ผีนา	ส่วนช่วงบ่ายจนกระทั่งก่อนฟ้าสางวัน	

ขึ้น	1	ค�่า	เดือน	11	ลูกหลานจะน�ากาบกล้วย	กาบมะพร้าว	กาบหมาก	ฯลฯ	มาท�าเป็น

เรือส�าเภา	(สัญลักษณ์ของพาหนะส่งดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับ)	และใส่อาหาร	ขนม	

ข้าวต้ม	 เงิน	 เมล็ดพันธุ์พืช	 ฯลฯ	ลงไป	จากนั้นก็น�าไปลอยตามแหล่งน�้าใกล้บ้าน	 เรียกว่า	

“จนูโฎนตาหลบสรกุ”	หรอื	ส่งยายตากลับบ้าน	จบจากพธินีีก็้ถอืว่าเสรจ็ส้ินงานบุญ/ประเพณี

แซนโฎนตา	ตามที่มีการบันทึกไว้

บทวิเคราะห์: (ลักษณะ) การสืบทอดและการด�ารงอยู่ของประเพณีแซนโฎนตาใน

บริบทพื้นที่ดั้งเดิม

		 การสบืทอดวฒันธรรม	หมายถงึ	“การด�ารงรกัษาและสืบต่อความเชือ่และวถิปีฏิบัติ

ต่างๆ	ที่กระท�ากันมาตั้งแต่ดั้งเดิมในวัฒนธรรมของตน”	(วัชราภรณ์	ดิษฐ์ป้าน,	2556)	งาน

บญุหรือประเพณแีซนโฎนตาทีด่�ารงอยูคู่ชุ่มชนชาวไทยเชือ้สายเขมรมายาวนาน	เป็นตัวอย่าง

วัฒนธรรมหนึ่งที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อสืบทอดผ่านกระบวนการผลิตซ�้า	ค�าถามทีน่่าสนใจ

คือ	 ชุมชนมีวิธีการอย่างไรในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของบรรพชน

ให้ด�ารงอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน	

	 นอกจากชาวชุมชนปรือเกียนจะรักษาประเพณีในรอบทั้ง	 12	 เดือนของกลุ่ม

ชาติพันธุ์เขมรไว้อย่างเข้มแข็ง	 พบว่า	 ยังคงรักษาและสืบต่อความเชื่อและวิถีปฏิบัติต่างๆ	

ในงานบุญ	หรือประเพณีแซนโฎนตา	ผ่านทั้ง	9	กิจกรรม	ตรงตามที่มีบันทึกไว้	นับตั้งแต่	

“วันเตรียมงาน”	“โซดดารเบ็ณฑ์ตูจ”	“กันซ็อง”	“ฉลองซ็อง”	“แซนโฎนตา”	“จูนโฎนตา”	“แห่-

โซด-จะกันเจอโฎนตา”	 “โซดดารเบ็ณฑ์ทม”	 และ“จูนโฎนตาหลบสรุก”	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แนวคิดหรือสาระส�าคัญของประเพณีที่มุ่งเน้นให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้ตอบแทนคุณคนตาย	 คน

เป็น	 และพุทธศาสนา	 ยังคงได้รับการรักษาและสืบทอดอย่างมั่นคงตามฐานความเชื่อเดิม	

ส่วนรปูแบบ	ขัน้ตอน	หรอืองค์ประกอบในพธิไีด้มกีารปรบัประยกุต์ให้เข้ากบับรบิททีเ่ปลีย่น

ไป	ซึ่งผลการวิเคราะห์ขอน�าเสนอตามล�าดับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดประเพณี	ดังนี้	

 1. วันเตรียมงาน 

	 ช่วงก่อนหรือวันขึ้น	14	ค�่าเดือน	10	ทุกปี	ชาวไทยเชื้อสายเขมรต่างพิถีพิถันและ

ใส่ใจจัดเตรียมข้าวของ	เครื่องใช้	ขนมนมเนย	เช่น	“อันซอม-เสลิก-โดง”	(ข้าวต้มห่อด้วยใบ

มะพร้าว)	“อนัซอม-ซจั-จรกู”	(ข้าวต้มหม)ู	“อนัซอม-ออบ”	(ข้าวต้มมดั)	“นม-เสลิก”	(ขนม

เทียน)	 “นมโกร้จ”	 (ขนมปั้นทรงกลมคล้ายผลส้ม)	 “นมกันเตรือม”	 (คล้ายโดนัท)	
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“โมะปล้ะ”(ข้าวเม่าคลุก)	กระยาสารท	ฯลฯ	รวมทั้งขนม	ผลไม้อื่นๆ	ตามสมัยนิยม	และเครื่อง

ไทยธรรม	เพือ่น�าไปวัดให้พระสงฆ์สวดอุทิศส่วนกศุลแก่ดวงวญิญาณ	ชาวชมุชนแห่งนีย้งัคง

เตรียมงานล่วงหน้าอย่างตั้งใจเช่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา	เช้าวันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	10	อาหาร

คาวหวาน	 ขนม	 ข้าวต้ม	 และเครื่องไทยธรรมท่ีจัดเตรียมไว้	 จะถูกน�าไปรวมกันที่วัดเพื่อ

ประกอบพิธี	“ดาร”	หรือ	“โซดดาร” 

รูปที่ 1 ชาวชุมชนปรือเกียนเตรียมขนม	ข้าวต้ม	ช่วงประเพณีแซนโฎนตา

 2. พิธี “โซดดาร (เบ็ณฑ์ตูจ)” 

	 “โซด”	หมายถงึ	สวด	“ดาร”	หมายถงึ	อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่คนตาย	รวมความ

ได้ว่า	เป็นพธิกีรรมท่ีมีพระสงฆ์เป็นผูส้วดส่งบญุแก่ดวงวญิญาณบรรพบรุษุ	รวมถงึญาตมิติร

ผู้ล่วงลับ	 เรียกได้ว่าเป็นพิธีที่เกี่ยวพันกับทั้งมนุษย์-พุทธ	 (ศาสนา)-ผี	 เหตุที่ต้องมีพิธีนี้	 ใน

วันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	10	คงสืบเนื่องจากความเชื่อที่ว่า	ถ้าบรรพบุรุษได้รับอาหารอย่างเต็มที่	

วนัรุ่งข้ึนก็จะมเีรีย่วแรงเดนิทางมาหาลกูหลาน	เพือ่ร่วมเป็นแขกส�าคญัในพธิเีซ่นไหว้ทีจ่ะจดั

ขึ้นภายในครอบครัววันแรม	14	ค�่า	เดือน	10	รวมทั้งอิทธิพลของพุทธศาสนาที่เข้ามาภาย

หลัง	 ก็ได้ส่งผลต่อความเชื่อชาวพุทธท่ีว่า	 “การท�าบุญใดๆ	 ก็ดีเราต้องท�าบุญกับพระ	 เช่น	

การท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย	 เราต้องเชิญพระมาท�าพิธี	 เพราะพระเป็นผู้สวดมนต	์

และเป็นสือ่กลางให้บญุทีเ่ราถ่ายทอดหรอืน�าไปถงึผูต้ายได้	พธิกีรรมจงึเป็นสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม

เพื่อให้เกิดบุญแก่ผู้ประกอบพิธีกรรม	ซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องบุญกรรม

ในพุทธศาสนา”	(ศิราพร	ณ	ถลาง,	2532)	

	 พิธี	“โซดดาร”	ผู้วิจัยเลือกใช้ภาพจากการเก็บข้อมูลที่วัดศรีรัตนาราม	ซึ่งเป็นวัด

เดิมที่ชาวชุมชนปรือเกียนใช้เป็นศูนย์รวมใจ	และเป็นวัดศูนย์กลางของ	4	หมู่บ้าน	มาตั้งแต่

ในอดีต	แม้ปัจจุบันชุมชนปรือเกียนจะมีวัดโพธิญาณรังสีเป็นวัดประจ�าหมู่บ้าน	แต่ส่วนใหญ่

ก็ยังผูกพันกับวัดเดิม	 และยังคงแบ่งสมาชิกครอบครัวไปร่วมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

ทั้ง	2	วัด	ทุกปี ขั้นตอนพิธี	“โซดดาร”	มีดังนี้
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	 1.	เมื่อถึงศาลาการเปรียญ	ญาติโยมจะเขียนชื่อญาติและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

ลงในใบแสดงความจ�านงบังสุกุลรวมญาติ	 แล้วน�าไปใส่รวมกันไว้ในภาชนะท่ีทางวัดเตรียม

ไว้	ในอดีตทุกครอบครัวจะเขียนมาจากบ้าน	ปัจจุบันหากยังไม่ได้เขียน	ทางวัดได้จัดเตรียม

แบบฟอร์มส�าหรับเติมชื่อ	 นามสกุลของญาติท่ีเสียชีวิตลงไป	 เมื่อญาติโยมและพระสงฆ์นั่ง

พร้อมในพืน้ทีพ่ธิ	ีมคันายกคนท่ี	2	จะจุดธปูเทียนแล้วน�ากล่าวค�าบชูาพระรตันตรยั	ญาตโิยม

อาราธนาศีลพร้อมกัน	เจ้าอาวาสให้ศีล	ญาติโยมสมาทานศีล	5	และศีล	8	

	 2.	เริ่มพิธี	 “ดาร”	 มัคนายกคนที่	 1	 กล่าวค�าอาราธนาธรรม	พระสงฆ์ทอดสาย

สิญจน์มาที่	 “กันโตงดาร”	 (ส�ารับอาหารที่จะท�าพิธีสวดส่งไปให้ดวงวิญญาณ	 โดยจัดใส่จาน	

และมใีบตองทีม้่วนเป็นทรงแหลมสูงเป็นฝาครอบ)	และ	“ใบแสดงความจ�านงบงัสกุลุรวมญาต”ิ	

จากนั้นมัคนายกคนที่	2	จุดธูป	4	ดอกปักที่ยอด	“กันโตงดาร”

	 3.	พระสงฆ์เริ่มสวดบทปัจจัยนาการ	บทกุสลาธัมมา	(บังสุกุลตาย)	บทมหาปัฏ

ฐาน	(ช่วงนีม้คันายกคนที	่2	ดึงสายสิญจน์ออกจากกะละมงัไปวางขดไว้บรเิวณ	“กนัโตงดาร”)	

เมื่อพระสงฆ์ชักผ้าบังสุกุล	 มัคนายกคนที่	 2	 เริ่มเผาใบแสดงความจ�านงบังสุกุลรวมญาต	ิ

จนถงึสวดบทตโิรกฑุฑสูตร	(ฉบบัเต็ม)	มัคนายกคนท่ี	1	กรวดน�า้อทุศิส่วนบุญให้ดวงวญิญาณ	

ถือเป็นอันเสร็จพิธี	“โซดดาร”

   รูปที่ 2 นายเบือน	ดวงศรี	(มัคนายกคนที่	2)	จุดธูปที่	“กันโตงดาร”	เพื่อเริ่มพิธี	

รูปที่ 3 การถวายข้าวพระพุทธ	และถวายข้าวพระสงฆ์
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	 4.	เข้าสู่พิธีกรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ	 เริ่มต้นด้วยมัคนายกคนที่	 2	ยกอาหาร

เตรยีมถวายข้าวพระพุทธรูป	ตัวแทนชมุชนทีเ่ป็นผู้ชายช่วยกันยกส�ารบัอาหารเตรียมถวาย

พระ	 ส่วนคนที่น่ังในพิธียกน�้าขวดขึ้นจรดหน้าผาก	มัคนายกคนท่ี	 1	 น�าสวดค�าถวายข้าว

พระพุทธ	มัคนายกคนที่	2	น�าข้าวไปวางที่แท่นหน้าพระประธาน	ชาวชุมชนยกอาหารและ

น�้าถวายพระสงฆ์	

	 5.	เจ้าอาวาสเทศน์สั่งสอนเก่ียวกับความส�าคัญของประเพณีแซนโฎนตา	และ

เจาะจงมาที่การประกอบพิธี	 “โซดดาร”	 เพื่ออุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษและบรรดา

หมูญ่าตทิีล่่วงลบั	ตอนท้ายได้กล่าวย�า้เรือ่งพธิ	ี“กนัซอ็ง”	โดยมอบให้ชาวชมุชนก�าหนดกนัเอง

ว่าจะเริ่มวันใด	และจะถือปฏิบัติกี่วัน	จากนั้นกล่าวให้พรเป็นภาษาไทย

	 6.	จบการเทศน์	พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า	มัคนายกคนที่	1	ถามความคิดเห็น	

และท�าข้อตกลงกับชาวชุมชนเรื่อง	“กันซ็อง”	จนได้ข้อสรุปว่า	เริ่มในวันแรม	9	ค�่า–แรม	14	

ค�่า	จากการลงพื้นที่ตลอด	3	ปี	พบว่า	ทั้ง	2	วัด	ได้ก�าหนดจ�านวนวัน	“กันซ็อง”	ตรงกัน

	 7.	มัคนายกคนที่	1	น�าสวดบทแผ่เมตตา	กรวดน�้า	และรับพร	จากนั้นมัคนายก

คนที่	 2	น�ากล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย	กล่าวค�าลาพระสงฆ์	 เป็นอันเสร็จพิธี	 (บุญช่วย	

มิตถุลาวงศ์	และเบือน	ดวงศรี,	สัมภาษณ์)	 เสร็จพิธีสงฆ์ชาวชุมชนรับประทานอาหารร่วม

กัน	และช่วยกันเก็บกวาด-ล้างจานชาม	บางส่วนคัดแยกสิ่งของที่ญาติโยมน�ามาถวาย	บาง

ส่วนก็น�าข้าวต้มไปปิ้งย่างเพื่อที่พระสงฆ์จะได้ฉันหลายวัน	

	 จากการศึกษาเอกสาร	สอบถามเจ้าอาวาส	มัคนายก	และคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน	

ทราบว่าข้ันตอนพธีิทางพระพทุธศาสนาในช่วงประเพณีแซนโฎนตา	ชุมชนเขมรหมูบ้่านปรอื

เกียน	 และละแวกใกล้เคียงยังคงสืบทอดตามอย่างที่เคยปฏิบัติมา	 มีการปรับเล็กน้อย	 เช่น	

วัน	“โซดดาร”	บางวัดได้อ�านวยความสะดวกแก่ญาติโยมโดยการเตรียมกระดาษไว้ให้กรอก

รายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ	หากไม่ได้เขียนเตรียมมาจากบ้าน	หรือ	ส�ารับอาหารที่เตรียมมา

ประกอบพิธี	มีหลากหลายตามสมัยนิยม	นอกเหนือจากอาหารพื้นบ้านในวัฒนธรรมดั้งเดิม
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รูปที่ 4	กิจกรรมหลังพิธีสงฆ์	เช่น	ชาวชุมชนรับประทานอาหารร่วมกัน	คัดแยกของถวาย

									ปิ้งขนม-ข้าวต้มถวายพระ	

 3. พิธี“กันซ็อง”

	 “กันซ็อง”	(หรือ	กันบิณฑ์	-	เขมรกัมพูชาเรียก)	คือ	การถือปฏิบัติจากญาติโยม

โดยการอุปัฏฐากพระสงฆ์ในช่วงที่ไม่มีการออกบิณฑบาต	 สืบเนื่องจากเป็นช่วงเข้าพรรษา	

ในอดีตสุรินทร์ฝนตกชุก	 บางทีตกทั้งวันทั้งคืนส่งผลกระทบต่อการออกบิณฑบาตของคณะ

สงฆ์	 ส่วนปัจจุบันแม้ฤดูกาลผันเปลี่ยน	 อาจไม่มีฝนในช่วงประเพณี	 แต่ชาวชุมชนก็ถือ

ปฏิบัติสืบต่อมา	 การเตรียมส�ารับกับข้าวไปวัดต่อเนื่องหลายวัน	 นับเป็นการช่วยกันท�านุ

บ�ารุงพระพุทธศาสนา	 ชาวชุมชนเองก็มีความสุขเพราะมีพระสงฆ์ช่วยท�าหน้าที่สวดส่งผล

บุญแก่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษของตน	จากการสังเกตขั้นตอนพิธี	 “กันซ็อง”	 จากทั้ง	 2	 วัด	

พบว่ามีการด�าเนินไปตามที่มีบันทึกในเอกสารทุกประการ	กล่าวคือ	

	 เมื่อญาติโยมน�าอาหารไปถึงวัดแล้ว	 ก็จะจัดส�ารับใส่ถาด	 ตามจ�านวนพระเณร

ทัง้หมด	มอีกีส�ารับหนึง่ส�าหรบัถวายพระพทุธรปู	เวลาจดักจ็ะยกไปถวายพระเณรรปูอืน่หมด

แล้ว	ก็จะคงไว้	1	ส�ารับเพื่อท�าพิธี	กล่าวคือ	พระภิกษุรูปหนึ่งจะออกมารับอาหาร	ทายกจะ

น�าถวายโดยเริ่มจาก	ตั้งนะโม	3	จบ	พร้อมกัน	แล้วว่าตามดังนี้	อุกาสะ	อิมัสมิง	ทาเน	สีลา

ยัง	เยวะ	อิมานิ	ภิกขานิ	สะสูปะพยัญชะนานิ	สะขาทะนียา	โภชะนียานิ	สะอุทะกานิ	สะผะลา

นิ	สัพเภสัชชานิ	พุทธัสสะ	ปะมุขัสสะ	ภิกขุสังฆัสสะ	เสสาสา	มะเณรัสสะ	อุปาสะกัสสะ	โอโน

ชะยามะฯ	(ว่า3จบ)	จากนั้นก็ยกถวายโดยคนหนึ่งยกบาตร	คนหนึ่งยกน�้า	คนหนึ่งยกส�ารับ

ข้าว	เมื่อภิกษุรูปนั้นรับแล้ว	ก็คุกเข่าถือบาตรประคองสวดถวายพระเถระ	ว่าดังนี้	นะโม	
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3	จบ	อะยัง	ปะฐะมะภาโค	มหาเถรัสสะ	ปาปุณาติ	อะวะเสสา	ภาคา	อมัมมะหากัง	ปาปุณัน

ติ	 (สวด	 3	 จบ)	 ก็ยกน้อมถวายพระเถระจนหมดทุกอย่าง	 พระก็จะลงมือฉัน	 อาจมีบางรูป

เทศนา	จนพระฉันเสร็จแล้วก็สวด	“ดาร”	จะสวดติโรกุฑเพฯ	หรือ	อะทาสิเมฯ	เลย	ก็แล้วแต่

บางวดัจากนัน้กจ็ะสวดยะถาสพัพฯี	ญาติโยมกรวดน�า้เป็นอนัว่าเสรจ็พธิ	ีจะท�าเช่นนีท้กุๆวนั	

จนกระทั่งถึงวันแรม	14	ค�่า	ก็ฉลองสงฆ์	สวดพาหูเทวาฯ	กัน	จากนั้นวันแรม	15	ค�่า	ก็เป็น

วันบิณฑ์ใหญ่	(คณะกรรมการเพื่อการศาสนาและพัฒนาสุรินทร์,	2533)

	 ส่วนหัวข้อในการเทศน์แต่ละวันยงัคงเป็นไปเช่นทีม่บัีนทกึว่า	พระสงฆ์จะเทศนา

สอนชาวชุมชนในเรื่องต่างๆ	ที่เน้นแทบทุกวัด	 คือ	 สาเหตุของการเกิดมีประเพณีแซนโฎน

ตา	หรอื	“บอ็นแคเบณ็ฑ์”	เพือ่ตอกย�า้จติส�านกึเรือ่งความกตัญญตู่อบรรพบุรษุ	ทัง้ทีย่งัมีชีวิต

และล่วงลับไปแล้ว	 (ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองสุรินทร์,	 2553)	การที่พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบ

เทศนาในแต่ละวัน	(ทั้ง	2	วัด)	เน้นเทศนาเรื่องความส�าคัญของพ่อแม่	ปู่ย่าตายายทั้งที่ตาย

ไปและที่ยังมีชีวิต	รวมทั้งย�้าเรื่องบุญ	การสั่งสมความดีในช่วงงานบุญแซนโฎนตา	และบอก

ให้ทุกคนปฏิบัติดีต้ังแต่ยังมีชีวิต	 เสมือนการบอกโดยนัยว่า	 ถ้าเรายังถือปฏิบัติต่อดวง

วญิญาณ	ต่อญาตผู้ิใหญ่ไปเช่นนี	้ในอนาคตลกูหลานกจ็ะไม่ลมื	และจะจดัพธิต่ีางๆ	ให้เหมอืน

ที่เราก�าลังท�าอยู่นี้เช่นกัน

	 ในอดีต	พิธี “กันซ็อง”	เริ่มตั้งแต่วันแรม	1	ค�่า	ถึง	แรม	14	ค�่า	เดือน	10	แต่ปัจจุบัน

ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง	 บวกกับลูกหลานส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เหมอืนดังแต่ก่อน	การขอลางานมาร่วมประเพณไีด้ยาวนานจงึเป็นเร่ืองทีเ่ป็นไปได้ยาก	เหตุ

น้ีจึงมีการลดจ�านวนวันลงครึ่งหนึ่ง	 และมักเลือกเป็นวันเวลาท้ายๆ	 ที่ต่อเน่ืองกับพิธี	

“ฉลองซอ็ง”	และพิธีเซ่นไหว้ในครอบครัว	ช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูลตลอด	3	ปี	พบว่า	ทั้ง	2	วัด	

ลดจาก	14	วัน	เหลือเพียง	6	วัน	โดยเริ่มตั้งแต่แรม	9	ค�่า	-	แรม	14	ค�่า	เดือน	10	ในกรณี

วัดศรีรัตนารามที่มีหลายชุมชนล้อมรอบ	ยังคงปฏิบัติเช่นอดีต	 คือมีการจัดเวรกันเป็นเจ้า

ภาพน�าภัตตาหารเช้า-เพลถวาย	ส่วนช่วงค�่ามีพิธีสวดมนต์	ฟังเทศน์ฟังธรรม	ส่วนกิจกรรม

รื่นเริงปรากฏว่าไม่มีเช่นในอดีต	มีเฉพาะการสนทนาถามสารทุกข์สุกดิบระหว่างชาวชุมชน

ก่อนแยกย้ายกันกลับ	ทั้งนี้แม้ว่าปี	พ.ศ.	2546	หมู่บ้านปรือเกียนมีวัดโพธิญาณรังสีเป็นวัด

ประจ�าหมูบ้่าน	แต่ทุกวันพระและช่วงประเพณแีซนโฎนตา	ชาวชมุชนกย็งัคงจดัส�ารบัอาหาร

อกีชุด	และแบ่งสมาชกิครอบครวัน�าไปท�าบญุท่ีวดัศรรีตันารามด้วย	เพราะเชือ่ว่าผบีรรพบรุษุ

ยังคงผูกพันกับสถานที่ที่เคยไปท�าบุญขณะมีชีวิต	อีกทั้งกระดูกของท่านก็ยังถูกเก็บไว้ตาม	

เจดีย์	ก�าแพงวัด	ฯลฯ	ของวัดแห่งนี้	

  4. พิธี“ฉลองซ็อง” 

	 พิธี	 “ฉลองซ็อง”	คือพิธีกรรมบอกระยะสิ้นสุดของการ	“กันซ็อง”	จัดขึ้นที่วัดช่วง

เช้าวันแรม	14	ค�่า	เดือน	10	ขั้นตอนพิธีเป็นไปเช่นเดียวกับ	“กันซ็อง”	ต่างแค่เพียง	พระสงฆ์
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ต้องจบด้วยการสวดพระหูเทวาฯ	 จึงถือเป็นอันส้ินสุดช่วงเวลาที่เรียกว่า	 “กันซอง”	 (มงกุฎ	

แก่นเดียว,	2533)	ชาวชุมชนปรือเกียนยังคงรักษาและสืบทอดตามอย่างโบราณทุกประการ	

ตลอดช่วงประเพณีแซนโฎนตา	 พระสงฆ์ค่อนข้างมีบทบาทส�าคัญในฐานะท่ีพึ่งทางใจแก่

ญาตโิยม	เพราะชาวบ้านสบายใจทีม่ผีูส้วดส่งผลบญุแก่ดวงวญิญาณบรรพบุรษุตน	ภาพการ

ปะทะสังสรรค์ระหว่างคนเป็น	 คนตาย	 และพระสงฆ์	 ผ่านพิธีกรรมต่อเนื่องยาวนานเช่นนี	้

ช่วยตอกย�้ามุมมองชาวพุทธที่ว่า	 พระสงฆ์เป็นผู้มีอ�านาจในการ	 (สวดเพ่ือ)	 เปลี่ยน

การกระท�าของคนให้กลายเป็นบุญที่จะส่งถึงผู้ที่อยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นได้ชัดเจน	 โดย

เฉพาะส่งบุญที่คนธรรมดาไม่สามารถท�าเองได้อย่างการ	“โซดดาร”	

 5. พิธี“แซนโฎนตา” บูชาผีบรรพบุรุษประจ�าครอบครัวและสายตระกูล

	 เสร็จจากพธิ	ี“ฉลองซอ็ง”	ทีว่ดัช่วงเช้า	ชาวชมุชนต้องรบีกลบัไปเตรียมพธีิต้อนรบั

ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ	วันนี้ถือเป็นวันแห่งความสุข	และวันรวมญาติในสายตระกูลประจ�า

ปี	จากการสังเกตและสัมภาษณ์	พบการจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของเพื่อประกอบพิธี	ดังนี้	

	 1.	ฟกู	(พับ)	หมอน	1	ใบ	(บางครอบครัวใช้วิธกีารพบัฟกูขึน้มา	1	พบัให้เป็นส่วน

หัวนอน	ถ้าท�าเช่นน้ีก็จะไม่ใช้หมอน)	 และผ้าขาว	 มีการวางฟูกหันหัวไปทางทิศตะวันออก	

และใช้ผ้าขาวปูทับอยู่ด้านบน	

	 2.	กรวยดอกไม้	5	กรวย	หรือ	ขันธ์	5	หมากพลู	บุหรี่มวน	ใส่พาน	พร้อมเงิน	10	

บาท	20	บาท	100	บาท	ตามแต่สะดวก	เท่าที่สอบถาม	ได้ค�าตอบว่า	มีน้อยใส่น้อย	มีมาก

ใส่มาก	เงนินีจ้ะน�าไปท�าบญุท่ีวัดตอนเช้า	ซ่ึงเป็นวันพระแรม	15	ค�า่	เดอืน	10	(เยยีด	บุญสม,	

สัมภาษณ์)	นอกจากนี้ยังมีเทียน	2	เล่ม	ธูป	2	ดอก	หรือ	มากกว่า	ส่วนสายสิญจน์	(มีบาง

ครอบครัวเท่านั้นที่เตรียมมา)	

	 3.	ชุดเคร่ืองเซ่น	 ในอดีตมีเป็ดต้ม	 1	 ตัว	 ไก่ต้ม	 1	 ตัว	 ถ้าบ้านไหนฐานะดีจะมี

หัวหมู	1	หัว	แต่ปัจจุบันพบว่า	ส่วนใหญ่ใช้ไก่	ปลา	หรือ	 เลือกอาหารที่บรรพบุรุษของตน

ชอบ	เช่น	กุ้ง	ส่วนหมูจะน�ามาเฉพาะส่วน	เช่น	ลิ้น	ใบหู	เครื่องใน	ส่วนไก่	มีทั้งแบบทั้งตัว	

และเฉพาะส่วน	เช่น	น่อง	ปีก	ฯลฯ	ทั้งนี้ไม่พบเป็ดต้มเลย	มีบางครอบครัวไม่ได้ใช้ทั้งเป็ด	ไก่	

หรือ	หัวหมู	จะมีเฉพาะอาหารคาวหวาน	1	ส�ารับ	ประกอบด้วย	ข้าวเปล่า	ต้ม	แกง	ผัด	ปิ้ง	

ย่าง	หรือ	อื่นๆ	ตามแต่ฐานะทางเศรษฐกิจ	และความสะดวก	

	 4.	ขนม	ข้าวต้ม	ในวัฒนธรรมเขมร	เช่น	ข้าวต้มห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน	ข้าวต้ม

หมู	ข้าวต้มด่าง	ขนมเทียน	“นมกันเตรือม”	“นมโช้ก”	“นมโกร้จ”	“โมะปล้ะ”	และกระยาสารท	

ส่วนขนมอื่นๆ	มีเพิ่มเติมตามยุคสมัย	เช่น	ขนมใส่ไส้	ขนมไข่หงส์	ขนมชั้น	ทองหยิบ	ทอง

หยอด	ฝอยทอง	ขนมเปี๊ยะ	ขนมเค้ก	ฯลฯ	ที่มีขายตามท้องตลาด	แม้ปัจจุบันขนมพื้นเมือง

สามารถหาซือ้ได้	แต่หลายครอบครวักย็งันยิมท�าเอง	โดยให้เหตุผลตรงกันว่า	ภมูใิจมากกว่า

เพราะวิญญาณพ่อแม่และปู่ย่าตายายจะได้ดีใจว่าลูกหลานตั้งใจเตรียมให้	
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	 5.	ผลไม้ต่างๆ	ในอดีตที่ขาดไม่ได้	คือ	มะพร้าวอ่อน	และกล้วยน�้าว้าเพราะหาได้

ง่ายในชุมชน	 (แง่สัญลักษณ์ผลไม้ทั้ง	2	ชนิด	หมายถึงความอุดมสมบูรณ์	ส่วนมะพร้าวยัง

เชื่อว่าเป็นน�้าที่บริสุทธิ์ด้วย)	ปัจจุบันมีการใช้กล้วยเช่นเดิมแต่มะพร้าวพบน้อยลง	ชาวบ้าน

ให้เหตุผลว่ากล้วยหาได้ง่ายจากสวนหลังบ้าน	ต่างจากมะพร้าวอ่อนหายาก	ทั้งต้องจ้างคน

ปีนเก็บ	จึงเลือกใช้แค่กล้วย	และผลไม้อื่นๆ	ที่หาง่ายกว่าแทน	(สมจีน	บุญสม,	สัมภาษณ์)	

ผลไม้อื่นๆ	ที่พบทั้งของไทยและของนอก	เช่น	องุ่น	แอปเปิ้ล	แก้วมังกร	ส้ม	ฯลฯ

	 6.	น�า้เปล่า	เหล้าขาว	น�า้หวาน	(น�า้อัดลม)	ในอดตีจะใช้แค่น�า้เปล่า	และเหล้าขาว

เท่านั้น	ส่วนเบียร์และน�้าอัดลมเพิ่มมาภายหลัง	 (คูณ	ถาพรผาด,	สัมภาษณ์)	แก้วน�้าอย่าง

น้อย	3	ใบ	และถ้วยหรือจานส�าหรับรองรับน�้าที่ให้ดวงวิญญาณล้างมือ	

	 7.	เสื้อผ้าใหม่	ได้แก่	ผ้าโสร่ง	ผ้าซิ่น	ผ้าขาวม้า	เน้นผ้าพื้นเมือง	1	ส�ารับ	พร้อม

แป้งหอม	น�้าอบ	หวี	กระจก	(หลายครอบครัว	เพิ่มโลชั่น	โคโลญจน์	หรือ	เครื่องประทินผิว

สมัยใหม่ลงไปด้วย)

    

รูปที่ 5	ตัวอย่างการจัดเตรียมพื้นที่	เครื่องเซ่น	ส�ารับอาหาร	ขนมนมเนย	เครื่องดื่ม	และ

									ผลไม้ต่างๆ	ในพิธีแซนโฎนตา

	 ส่วนล�าดับขั้นตอนการประกอบพิธี	มีดังนี้

	 1.	 เมื่อลูกหลานมาพร้อมกัน	 เจ้าบ้านหรือผู้อาวุโสที่รับเชิญมาร่วมในพิธี	 จุดธูป

เทียนปักลงไปท่ีส�ารับ	 ลูกหลานที่อ่อนอาวุโสยกพานขอขมาพ่อแม่	 ปู่ย่าตายาย	 และดวง

วิญญาณ	 จากนั้นส่งต่อไปยังเจ้าบ้านหรือผู้อาวุโสท่ีสุดในครอบครัว/สายตระกูล	 (หญิงหรือ
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ชายกไ็ด้)	ยกพานขนัธ์	5	ข้ึนทูนเหนือศีรษะก่อนต้ังจิตอธษิฐานเรยีกดวงวญิญาณผบีรรพบุรษุ

มาร่วมในพิธี	 โดยจะกล่าวค�าเชิญเป็นภาษาเขมร	 ค�าพูดช่วงกล่าวเชิญมักเป็นไปในท�านอง

เดียวกัน	ดังนี้

	 “โมเดอ	 แม-ออว-เยย-ตา	กรบๆ	 เคนีย	 ดอลปีรดูวเบ็ณฑ์ทมเฮย	มาฉน�ามนอง	 

อัญเจิญแม-ออว-เยย-ตา	โมโฮบปซา	รเบาะฮ์เรบ-ตตวลเน้อ”

	 	 	 	 													(สมจีน	บุญสม	และประทีป	ขาวดี,	สัมภาษณ์)	

	 แปลความได้ดังนี้	

	 “มาเด้อ	พ่อแม่ปู่ย่าตายาย	ตอนนี้ถึงฤดูกาลวันสารทเดือน	10	แล้ว	โอกาสดีปีละ

ครั้ง	ขอเชิญทุกท่าน	มารับประทานอาหารที่ลูกหลานจัดเตรียมไว้ต้อนรับด้วยเถิด”

(ผู้วิจัย-แปล)

   

รูปที่ 6 ช่วงเริ่มพิธี	“แซนโฎนตา”	เจ้าบ้านตั้งจิตอธิษฐาน	และกล่าวอัญเชิญผีบรรพบุรุษ

									มารับเครื่องเซ่น

	 2.	เจ้าบ้านกล่าวเชิญจบ	ผู้อาวุโสท้ังหลายที่นั่งอยู่ในบริเวณพิธีจะช่วยกันเรียก

ชื่อดวงวิญญาณปู่ย่าตายาย	พ่อแม่	 และญาติพี่น้องในสายตระกูลนั้นๆ	 (เรียกรวมๆ	 ว่า	

“โฎนตา”)	เพ่ือให้มาเครือ่งเซ่น	กะว่าทกุดวงวญิญาณมาอยูพ่ร้อมตรงหน้าแล้ว	กจ็ะเรยีกเชญิ

ล้างมือเพื่อเตรียมตัวรับประทานอาหาร	 เนื้อความมีประมาณว่า	 “อัญเจิญตาเยย	 เลียงได	

มุนเซินหนา”	แปลความได้ว่า	“ขอเชิญปู่ย่าตายายล้างมือให้สะอาดเสียก่อน”	ขณะกล่าวจะมี

คนหนึง่เทน�า้ลงในจานเปล่า	หรอืภาชนะอืน่ทีเ่ตรยีมไว้	โดยสมมตเิอาว่าก�าลงัล้างมอืให้	ทัง้นี้	

ครอบครัวทีม่เีขยหรอืสะใภ้เป็นคนภาคอืน่	พบว่ามีการใช้ภาษาไทยกลาง	หรอืภาษาเดมิของ

ผีบรรพบุรุษที่ได้รับการเชิญมาร่วมในพิธีบ้าง	เช่น	ภาษาลาวอีสาน	แต่ก็พบน้อย

	 3.	เริม่เชญิให้รบัน�า้-รบัอาหาร	(พร้อมเอ่ยชือ่ดวงวญิญาณ)	ขัน้ตอนนีค่้อนข้างใช้

เวลานาน	ขณะทีร่นิน�า้ลงแก้วผูรั้บผดิชอบรินน�า้เปล่าจะกล่าวเชิญไปด้วย	ทีพ่เิศษคือ	ใครจ�า

ได้ว่าบรรพบุรุษคนใดชอบสุราก็จะระบุชื่อให้มารับสุรา	คนใดชอบน�้าหวานก็จะเรียกเชิญมา

รับน�้าหวาน	บางครอบครัวไม่เจาะจงแต่ใช้ค�ากลางๆ	ว่า	“ท่านใดชอบดื่มแบบใดก็เลือกเอง
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ตามชอบ	วันนี้ลูกหลานเตรียมต้อนรับเต็มที่แล้ว”	จากนั้นก็เทน�้าทั้ง	3	ชนิดลงแก้ว	ขั้นตอน

นีค้รอบครวัใดมสุีราต่างประเทศ	หรือเบียร์มาต้อนรับ	ขณะเชือ้เชญิจงึมกีารบรรยายสรรพคณุ

ให้ฟังว่า	สุรายี่ห้อนั้น	เบียร์ยี่ห้อนี้	มีลักษณะพิเศษอย่างไร	ที่ต้องกล่าวคงเพราะสมัยที่ท่าน

ยงัมชีวิีต	เครือ่งด่ืมดังกล่าวยงัไม่มีการผลิตออกมา	การเพิม่สิง่ต่างๆ	ในพธิแีสดงให้เหน็พลวตั

ของประเพณีได้ทางหนึ่ง	จากการสอบถามและอ่านเอกสารพบว่า	ในอดีตมีเฉพาะน�้าดื่มกับ

สุรา	 (เหล้ากลั่นหรือเหล้าขาว)	 เท่าน้ัน	 ส่วนน�้าหวานและเครื่องด่ืมอื่นๆ	 เพิ่มเติมภายหลัง

ตามสมัยนิยม	 แต่หากเป็นความเชื่อของวัฒนธรรมลาวอีสานน�้าด่ืมหรือน�้าหวานจะใช้เพื่อ

บูชาเทพผู้หญิงโดยเฉพาะ	 อนึ่ง	 ช่วงการเชิญดวงวิญญาณรับอาหารที่ลูกหลานเตรียมไว้

ต้อนรับ	มีเนื้อความในท�านองเดียวกันทุกบ้าน	ดังนี้	

	 “ตาเยย...เอ้ย	เดิรพลอว	โมฉงายหนอ	โมรัวโกนรัวเจา	อังกุยออยสรวลคลูนเซิน

หนา	บันแตจ็กโ็มโฮบออยจแอ๊ดออยจออ็ล	ไทงน	ิโกนเจาเรบจอ็ม	ซแนนแซนเซาะ	โมตกุออย

เจรินน่ะ...โมเว้ย	ตาเอ้ย	เยยเอ้ย	โมโฮบบาย	โฮบปซา	โกนเจา	กึ๊ดดอลคลังน่ะ	อัญเจิญ	โม

โฮบโมปซา	ออยเจียออยลออ	สุขสบบาย	ดอลไง	ดอลแค	ดอลฉน�าเฮย	โมเว้ยโม	มาโฮบบาย	

นม	เนก	เจก	อันซอม	เพิกตึก	เพิกสรา	ออยจแอ๊ด...”

(เยียด	บุญสม,	สัมภาษณ์)

	 แปลความได้ดังนี้	

	 “ตายาย...(จ๋า)	เดินทางไกลมาหาลูกหาหลาน	คงจะหิว	นั่งพักสักครู่	แล้วค่อยมา

กินดื่มให้อิ่มหน�า	วันนี้ลูกหลานเตรียมของอร่อยๆ	ไว้รอรับมากมาย	ขอเชิญตา	ขอเชิญยาย	

มาดื่มมากิน	ลูกหลานคิดถึงทุกท่านเหลือเกิน	บัดนี้ถึงวัน	ถึงเดือน	ถึงปีแล้ว	มาเถอะ	มาดื่ม

มากินข้าวปลาอาหาร	ขนม	ข้าวต้ม	กล้วย	(นม	เนก	เจก	อันซอม	มีนัยยะถึง	อาหารการกิน

ทั้งหมด)	ทั้งดื่มน�้าดื่มเหล้าให้อิ่มหน�า...”	

(ผู้วิจัย-แปล)

	 ความน่าสนใจประการหนึง่	คอืบางครอบครวัใส่ใจอาหารทีบ่รรพบุรษุของตนชอบ

เป็นพิเศษ	 เห็นได้จากค�าพูดที่พยายามเน้นรายละเอียดเพ่ือยืนยันว่าไม่เคยหลงลืม	หรือ

ละเลยสิ่งที่ท่านชอบ	 เช่น	 การเอ่ยชื่อร้านท่ีพ่อชอบไปรับประทานเมื่อคร้ังยังมีชีวิตว่า “ลูก

ตั้งใจไปซื้อที่ร้าน...(ระบุชื่อร้าน) มารอต้อนรับเลยทีเดียว”	 เท่าที่สอบถามถึงเหตุผลที่ต้อง

กล่าวเช่นนั้น	ได้ค�าตอบว่า	เพราะทุกคนเชื่อว่า	“ผีบรรพบุรุษของตนก�าลังนั่งอยู่ในพิธีจริงๆ 

และที่ต้องเอาอกเอาใจ เพราะต้องการให้ท่านมีความสุขที่สุดกับสิ่งท่ีลูกหลานต้ังใจท�าให้” 

(เยียด บุญสม, ยุทธ เกิดเหมาะ และคูณ ถาพรผาด, สัมภาษณ์)	 ส่วนที่ต้องเรียกชื่อ

มากมาย	 และเอ่ยให้ครบน้ันได้รับค�าตอบว่า ถ้าเรียกขาดใครไป	 โดยเฉพาะคนที่ส�าคัญ

มากๆ	ท่านอาจจะไม่พอใจ	หาว่าลูกหลานหลงลืม	และอาจสาปแช่งให้ได้รับความเดือดร้อน
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ทุกข์ยากภายหลังได้	 ดังนั้น	 ทุกคนท่ีนั่งในพิธีจึงต้องช่วยกันนึก	 ช่วยกันเรียกให้มากที่สุด	

(ยุทธ	 เกิดเหมาะ,	สัมภาษณ์)	 เหตุนี้	ชาวชุมชนจึงต้องเชิญคนเฒ่าคนแก่ที่เคารพนับถือใน

หมู่บ้าน	 เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง	 หรือผู้น�าชุมชนมาร่วมพิธี	 เพราะนอกจากจะท�าให้ผี

บรรพบุรุษรู้สึกว่าเป็นคนส�าคัญ	 และอบอุ่นท่ีมีคนมาต้อนรับเป็นจ�านวนมาก	 บรรดาญาติ

ผู้ใหญ่ผู้ที่เจ้าบ้านเชิญมาเหล่านี้จะช่วยจดจ�าชื่อบรรพบุรุษหรือญาติๆ	ที่เสียชีวิต	เพราะบาง

คนเกิดร่วมสมัยกับดวงวิญญาณ	(ผู้สูงอายุในพิธีบางท่านมีอายุกว่า	90	ปี)	ส่วนอีกเหตุผลเท่า

ที่สอบถาม	คือเจ้าบ้านจะได้มีโอกาสแสดงน�้าใจตอบแทน	เพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธี	ผู้ที่ได้

รับเชิญมาจะได้รับการต้อนรับดูแล	และ	“จูนโฎนตา”	ซึ่งจะกล่าวต่อไป	

	 3.	เข้าสู่การรินน�้าซ�้าครั้งที่	 2	 ค�าพูดที่ใช้ช่วงเวลานี้เป็นไปในท�านอง

เดียวกันทุกครอบครัว	 แปลความได้ว่า	 “เดี๋ยวอาหารจะติดคอผีปู่ย่าตายาย ควรดื่มน�้าอีก

หน่อย อาหารจะได้ไหลคล่อง ตายายไม่ต้องรีบ ค่อยๆ ทาน อาหารเยอะแยะ ทานทั้งวันก็

ไม่หมด”	สังเกตได้ว่า	ลูกหลานบางครอบครัวที่มีอารมณ์ขันได้พูดเย้าแทรกขึ้นมาว่า	“วันนี้ 

สงสยัตา...(ระบชุือ่) คงจะเมาแล้ว	ลูกหลานเอาเหล้านอกมาต้อนรบั	มนัแรงหน่อย	ไม่เหมอืน

สาโทนะตา	 ค่อยๆ	 ดื่ม	 ยังไงก็อย่าเพิ่งเมา	 เพราะเดี๋ยวเสร็จจากนี้	 ก็ต้องอาบน�้าอาบท่าให้

สบายตวัเปลีย่นผ้าใหม่ไปฟังเทศน์ทีว่ดัอกี	ดืม่เยอะ	กล่ินออก	เดีย๋วหลวงตาจะดเุอา...”	ท�าให้

บรรยากาศการเซ่นไหว้ผบีรรพบุรุษมีเสียงหัวเราะสนุกสนานแทรกเป็นระยะ	บางครอบครวั

ที่มีลูกหลานวัยรุ่น	 ก็อาจมีการพูดหยอกเอินดวงวิญญาณในท�านองว่า	 “ยายจะแต่งหน้าทา

ปาก	บ�ารุงผิวด้วยโลชั่นก็ได้	(มีการอ่านยี่ห้อ	บอกสรรพคุณให้ฟัง)	ผิวพรรณจะได้นุ่ม	เนียน	

ตาคงชอบ”	 บรรยากาศที่สนุกสนานช่วยแปรความเคร่งขรึมให้กลายเป็นความอ่ิมเอมและ

ผ่อนคลาย	นับว่าพิธีช่วงแซนช่วยสะท้อนความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างคนและผีในสังคม

ชาวไทยเชื้อสายเขมร	ได้ชัดเจนทางหนึ่ง

รูปที่ 7	ขณะประกอบพิธีแซนโฎนตาภายในครอบครัว/สายตระกูล	และผู้น�าชุมชนปรือ

									เกียนเข้าร่วมพิธีกับลูกบ้าน

	 4.	จากนั้นมีการแบ่งอาหารจากชุดเครื่องเซ่นที่ผีบรรพบุรุษรับประทานอิ่มแล้ว	

ใส่ใบตองหรอืถ้วยต่างหากให้เจ้าบ้านน�าไปให้แก่บรรดาผไีร้ญาต	ิชาวชมุชนเช่ือว่า	ผเีหล่านี้

น่าสงสารเพราะไม่มีใครท�าบุญให้	 โดยเฉพาะผีตายโหงที่ไม่สามารถเข้าวัดได้	 จึงได้แต่เฝ้า
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ชะเง้อก�าแพงวัดคอยมองผีอื่นๆ	มีความสุขที่ญาติๆ	มาท�าบุญให้	ส่วนช่วงที่มีการประกอบ

พธิแีซนในครอบครวั	ผไีร้ญาตเิหล่านีม้กัจะยืนอยูต่ามรัว้บ้านของชาวบ้าน	มองความสุขของ

ผีตนอื่นอย่างน่าสงสาร	ดังนั้นจึงต้องมีพิธีการแบ่งปันอาหารให้ผีเหล่านี้	 โดยเจ้าบ้านจะห่อ

และน�าไปเทตามพื้นดินหรือริมรั้ว	และกล่าวเชิญมารับ	โดยมีค�ากล่าวประกอบท�านองว่า	

	 “	โมเวย	คมอจ	อกาแซ	แดลตามๆ	เคนียโม	รวจก็เลิงเปตี๊ยะเยิงมึนบาน	เยิงโยก

โมอออยซีแอกรอมเฮย	เกม็ยโมระวีระวล	โมเบด	โมบ็อด	โกนเจาเน้อ	ซีออยจแอ๊ด	โรจก็ลบ

วิลโตววินเจ้าะ”

(ประทีป	ขาวดี,	สัมภาษณ์,)

	 แปลความได้ดังนี้

	 “มาเด้อ...ผไีร้ญาตทิัง้หลายทีต่ามๆ	กนัมา	แต่ข้ึนบ้านเรา	(เจ้าบ้าน)	ไม่ได้	เราเอา

มาให้กินแล้วที่ข้างล่างนี้	ขออย่าได้มาเบียดเบียนลูกหลาน	(เรา/เจ้าบ้าน)	ทานอาหารกันให้

อิ่ม	อิ่มแล้วก็จงกลับไปเสียในที่ที่จากมา”	

(ผู้วิจัย-แปล)

	 จากนั้นก็เทอาหาร	 เครื่องดื่มต่างๆ	 ลงบนพื้นดิน/พื้นหญ้า/ข้างรั้ว	 ถือเป็นอัน

เสร็จขั้นตอนการแบ่งปันข้าวปลาอาหารแก่ผีไร้ญาติ	 เจ้าบ้านก็จะกลับไปในพื้นที่พิธีอีก

ครั้ง	

รูปที่ 8 ผู้อาวุโสในพิธีช่วยกันจัดแบ่งอาหารให้ผีไร้ญาติ	และเจ้าบ้านน�าออกไปเทแก่

									สัมภเวสีผีไร้ญาติ

	 5.	เมื่อเจ้าบ้านกลับมานั่งที่เดิม	ผู้อาวุโสที่สุดในพิธีจะกล่าวในท�านองว่า	“ตอนนี้

ตายายคงจะอิ่มกันแล้ว	ถ้าเช่นนั้นก็ดื่มน�้าเพื่อล้างปากเสียหน่อย”	แล้วก็รินน�้าดื่ม	น�้าหวาน	

และเหล้า	ครั้งที่	3	สักครู่คนใดคนหนึ่งกล่าวเป็นภาษาเขมร	แปลความได้ว่า	“ได้เวลาสมควร

แล้ว	ขอเชิญตายายอาบน�้าอาบท่า	เปลี่ยนเสื้อผ้า	พักผ่อนให้สบายตัว	เดี๋ยวช่วงหัวค�่าจะพา
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ไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด”	 ช่วงกล่าวเชิญลูกหลานจะหยิบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายท่ีเตรียมไว้

ในพิธีขึ้นมา	และกล่าวอธิบายความงดงามของลวดลายของผ้าผืนนั้นๆ	บางคนกล่าวว่า	“ลูก

หลานตั้งใจทอเองกับมือเพื่อไว้ต้อนรับตายายโดยเฉพาะ”	 ทั้งนี้ทุกครอบครัวจะไม่ลืมกล่าว

ในตอนท้ายพิธีว่า	 หลังจากฟังเทศน์ที่วัดเสร็จ	 ขอเชิญทุกดวงวิญญาณกลับมานอนที่บ้าน

เพือ่ความเป็นสริมิงคล	และย�า้ว่าเช้าวนัรุง่ขึน้ขอให้ไปทีว่ดัอกีรอบ	เพราะลกูหลานจะน�าส�ารบั

กับข้าวไปท�าบุญให้ที่นั่น	ค�ากล่าวที่ใช้ช่วงนี้	มีดังนี้	

 “นิ	ขญม	เรบ	ส�าป็วด	สไบ	คอ	อาว	ออยเฮย	เสลก	ตน็อบ	เทอโคลน	โตววัด	

ยบนิ	 โตวสดับโลกโสดมนต์อีวัดนึงยมเน้อ	 สดับโลกสวดจบ	ก็ตรลบโมเดกนึงโกนเจายบนิ	

ปรึกเลิงก็โตวโฮบโตวซีอีวัดเตดนา	ขญมนึงยัวมโฮบ	บาย	นม	อันซอม	โตวออยโฮบอีวัดเน้อ	

โรจก็โมเดจอีปะเตียะเตดมายบ	ปรึกเลิงนึงจูนออยจิตูกลบโตวเสราะวิง	 นึงเรบเรบาะฮ์	 นม 

อันซอม	เกรือบสแนก	เกรือบลงัว	ออยเยยตายัวโตวตน�าด�าดอแอเนาะนา	นมอันซอมก็ยัว

โตวเผญอโกน	 เผญอเจา	 เผญอเนียะแดลโมมึนบาน	 รือ	 ยัวโตวโฮบตามพล็อวออยจแอ๊ด

จอ็อล”

(ลึม	ฉายกล้า	และสมพงษ์	เกิดเหมาะ,	สัมภาษณ์)	

	 แปลความได้ดังนี้

	 “...นี่	(จับเสื้อผ้าและท�าท่ายื่นให้)	ลูกหลานได้จัดเตรียมผ้าซิ่น	ผ้าโสร่ง	ผ้าขาวม้า	

เสื้อผ้าใหม่	ไว้ให้แล้ว	จงน�าไปผลัดเปลี่ยน	จะได้ไปวัดฟังพระสวดมนต์คืนนี้กับลูกกับหลาน	

ฟังสวดจบก็อย่าลืมกลับมานอนกับลูกกับหลาน	 ส่วนพรุ่งนี้เช้าก็ให้ไปทานที่วัดนะ	 (เป็น

วันพระและมีพิธีโซดดารเบ็ณฑ์ทม-ผู้วิจัย)	ลูกหลานจะเอาข้าวปลา	ขนม	ข้าวต้ม	ไปให้ทาน

ที่วัด	พรุ่งนี้ก็ให้มาอยู่กับลูกหลานอีกคืน	พอถึงเช้ามืด(วันมะรืน)จะส่งกลับ	นั่งเรือไปนะ	ลูก

หลานจะจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้	 ขนม	 ข้าวต้ม	 เมล็ดถั่ว	 เมล็ดงา	 ให้น�ากลับไปปลูกอยู่

บ้าน	ขนมข้าวต้มก็เอาไปฝากลูกหลาน	และผู้ที่ไม่ได้มา	หรือจะทานระหว่างทางก็จะเตรียม

ให้อย่างพร้อมสรรพ”	

(ผู้วิจัย-แปล)

	 6.	 ช่วงท้าย	เป็นการกล่าวขอพรจากดวงวิญญาณให้ช่วยปกป้องคุม้ครองลูกหลาน

ให้อยู่เย็นเป็นสุข	 กล่าวจบจะดับเทียน	 ถือเป็นอันเสร็จพิธีเล้ียงต้อนรับโฎนตากลับบ้าน	

ครอบครวัใดทีเ่ตรยีมสายสญิจน์ไว้อาจพูดต่อท้ายว่า	“วันน้ี...ตายายได้ฝากสายสิญจน์มาผกู

ให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล	หายเจ็บหายป่วย	สุขภาพแข็งแรง	(หรืออื่นๆ	ที่เป็นค�า

มงคล)”	จากนั้นจะเชิญผู้อาวุโสที่นั่งอยู่	ณ	ที่นั้นผูกแขนให้	บางครอบครัวพ่อแม่จะผูกด้าย

มงคลนี้ให้ลูกหลานเอง	
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	 หลงัจากเสรจ็สิน้พธิเีซ่นไหว้	เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสนกุสนาน	แต่ละครอบครวั

จะรับประทานอาหารร่วมกัน	ทั้งนี้เครื่องเซ่น	ขนมนมเนย	และผลไม้ที่ใช้ในพิธี	สามารถน�า

มารับประทานได้	กรณีทีม่กีารรวมญาตจิดัพธิทีีบ้่านหลงัใดหลังหนึง่	หรอืมญีาติผูใ้หญ่ทีน่บัถอื

ในหมู่บ้านมาร่วม	ขนมนมเนยต่างๆ	จะถูกจัดแบ่งเป็นของฝากติดไม้ติดมือให้น�ากลับ	บาง

คนต้องไปเป็นแขกรับเชิญในพิธีเซ่นบ้านอื่นต่อ	 ช่วงนี้จึงเห็นบรรยากาศผู้อาวุโสในหมู่บ้าน

ไปร่วมงานกับเพือ่นบ้านหลงัอืน่ๆ	อกีด้วย	กจิกรรมเพือ่ความบนัเทงิและรบัประทานอาหาร

ร่วมกันภายในครอบครัวและเครือญาติ	 พบว่ามีทั้งที่คงอยู่คล้ายในอดีต	 กล่าวคือ	 ถ้าต่าง

ครอบครัวแต่สายตระกูลเดียวกันมาจัดพิธีร่วมกันที่บ้านหลังใดหลังหนึ่ง	 บ้านหลังนั้นจะ

ครึกครื้นเป็นพิเศษ	 มีการเปิดเพลงร้องเต้นกันอย่างสนุกสนาน	 แต่ในกรณีที่แยกเป็น

ครอบครวัเดีย่ว	(ซึง่มมีากขึน้เรือ่ยๆ)	ย้ายไปอยูห่มูบ้่านอืน่	หรอืย้ายไปอยู่ชายทุง่	ก็จะจดัพิธี

ขึ้นเองภายในครอบครัว	ไม่ได้มาร่วมกับญาติในสายตระกูล

     

รูปที่ 9	เจ้าบ้านจัดอาหารให้ผู้อาวุโสที่รับเชิญมา	

รูปที่ 10 เด็กๆ	จูนโฎนตาผู้อาวุโสที่มาร่วมพิธีเซ่น	และเดินไปส่งที่บ้าน

	 เท่าที่สังเกตพบว่า	ฟูกหมอนที่ใช้ประกอบพิธีจะไม่ถูกเก็บจนกว่าจะเสร็จส้ินพิธี

ส่งตายายกลบั	โดยชาวบ้านให้เหตผุลว่าเกบ็ไว้ให้ท่านนอนต่ออกีคนื	เหตนุีห้ลงัจากดับเทยีน

พืน้ทีฟ่กูทีม่ผ้ีาขาวคลมุทบัจงึถกูสมมตใิห้เป็นทีน่อนของผบีรรพบุรษุโดยปริยาย	นอกจากนี้
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คนเฒ่าคนแก่ยังบอกเล่าว่า	ในช่วงเวลา	2	วันที่มีผีบรรพบุรุษมาอยู่ด้วย	ลูกหลานในบ้านจะ

ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้ง	 ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน	ต้องแสดงความรัก	ความปรารถนาดี	 สามัคคี	

และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	ถ้าผีบรรพบุรุษเห็นว่าลูกหลานไม่รักกัน	ทะเลาะกันแล้ว	ท่านจะ

กลับไปแบบไม่มคีวามสุข	เพราะยงัมีห่วง	ยิง่ถ้าได้เห็นลูกหลานคนใดประพฤติตนไม่ให้เกยีรติ	

หรือ	“มองไม่เห็นหัว”	ช่วงท่ีมาพ�านกัด้วยท่ีบ้าน	ผปีูย่่าตายายอาจสาปแช่งให้ได้รบัความทกุข์

ยาก	(ยืน	รัฐสมุทร,	สัมภาษณ์) ช่วงวันแซนนับเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกหลานจะได้แสดงออก

ในทางทีด่ต่ีอกนั	(ให้ผีได้เหน็) รวมท้ังได้พงึระมดัระวงักริยิาอาการและในการประพฤตปิฏิบติั

ตน	ดงัปรากฏว่าแม้แต่การเดินผ่านพ้ืนทีที่เ่พ่ิงผ่านการประกอบพธีิก็ต้องปฏิบัตอิย่างสภุาพ	

และให้เกียรติดวงวิญญาณในฐานะแขกคนส�าคัญที่ก�าลังพ�านักอยู่ในบ้าน

	 ช่วงประกอบพิธแีซน	ชมุชนเขมรแห่งน้ีค่อนข้างรกัษาระเบียบขัน้ตอนพธีิไว้ตาม

ทีม่กีารบนัทกึ	และตามค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่	สิง่ท่ีมีการปรบัเพิม่-ลด	คือ	อาหาร	และ

เครื่องดื่มในพิธีกรรม	บางอย่างพบน้อยลง	เช่น	หัวหมู	ซึ่งน่าจะเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ	

ส่วนขนมทีม่คีวามหลากหลายเพราะสามารถซือ้หาได้สะดวก	รวมทัง้การทีปั่จจบุนัมีการแยก

ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น	 จึงพบการประกอบพิธีเฉพาะครอบครัวมากกว่าการรวมตัวกันเป็น

สายตระกูลแบบในอดีต

 6. พิธี “จูนโฎนตา” 

	 “จนูโฎนตา”	เป็นกจิกรรมทีป่ฏิบตัต่ิอ	“คนเป็น”	คอืการสงเคราะห์ญาติผู้ใหญ่ทีย่งั

มีชีวิต	ค�าว่า	“จูน”	หมายถึง	ส่ง	ไหว้	หรือ	มอบ	ส่วนค�าว่า	“โฎนตา”	หมายถึง	ยายตา	ใน

บริบทนี	้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะปู่ย่าตายายทีย่งัมชีวิีตอยูเ่ท่านัน้	แต่หมายรวมถงึ	พ่อแม่	และญาติ

ผูใ้หญ่ทีน่บัถอืด้วย	ขัน้ตอนพธิเีริม่ต้นทีลู่กหลานจดัเตรียมอาหารการกนิ	ขนมนมเนย	เสือ้ผ้า

ใหม่	ข้าวของเครื่องใช้	ธูป	เทียน	พร้อมเงินทอง	ไปไหว้ขอพรญาติผู้ใหญ่ในสายตระกูล	

ผูส้งูอายทุีเ่คารพนบัถอืทัง้ในและนอกชมุชน	ทัง้นีข้้าวของเครือ่งใช้	และเงินทีไ่ด้รบัส่วนหน่ึง

ท่านจะน�าไปท�าบุญ	อีกส่วนก็น�าไปใช้จ่ายส่วนตัว
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รูปที่ 11	บรรยากาศการ	“จูนโฎนตา”	และรับพร	จากญาติผู้ใหญ่และผู้อาวุโสในชุมชน

	 นับเป็นเร่ืองดีท่ีชาวชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาและสืบทอดวิถีปฏิบัติที่มีคุณค่านี้ไว้

ได้	แม้จะมกีารปรับเปลีย่นจากอดตีบ้าง	เช่น	บางครอบครวัพาลกูหลานไปไหว้ญาตผิูใ้หญ่

ล่วงหน้าก่อนวันประกอบพิธีเซ่นไหว้	 เนื่องจากที่บ้านของผู้อาวุโสหรือญาติผู้ใหญ่เหล่านั้น

ก็จัดพิธีเช่นกัน	ส่วนท่านใดที่อยู่ต่างหมู่บ้าน	ต่างต�าบล	ต่างอ�าเภอ	หรือบางคนชรามากและ

ประสบปัญหาสุขภาพ	ลูกหลานจึงต้องเดินทางไป	“จูนโฎนตา”	ล่วงหน้า

	 ช่วงงานบุญ/ประเพณีแซนโฎนตา	พบว่าชุมชนแห่งนี้	มีเด็กๆ	จ�านวนมากเข้าวัด

ท�าบุญ	 และจูนโฎนตาญาติผู้ใหญ่ร่วมกับพ่อแม่	 ภาพเหล่านี้สะท้อนคุณค่าของการเกิดและ

เตบิโตในสภาพแวดล้อมทีม่กีรอบวฒันธรรมประเพณทีีด่เีป็นแนวทาง	อกีทัง้มส่ีวนหล่อหลอม

ให้เด็กมโีอกาสแสดงออกในทางทีด่งีาม	โดยเฉพาะสงัคมชาวไทยเชือ้สายเขมรทีเ่น้นสอนลกู

หลานเรือ่งความกตญัญกูตเวทต่ีอญาตผิูใ้หญ่	และการให้ความเคารพผบีรรพบรุษุ	แม้หลาย

ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมือง	แต่เมื่อถึงวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	หรือวันหยุดพิเศษ

ในรอบปี	 พ่อแม่มักพาลูกๆ	กลับหมู่บ้านเพ่ือให้เข้าวัดท�าบุญกับปู่ย่าตายาย	 เด็กๆ	 จึงมี

โอกาสซึมซับแบบอย่างที่ดีจากผู้คนรอบข้าง	ปรากฏการณ์เช่นนี้	เรียกว่าเป็นกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคมที่มนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ	 ได้เรียนรู้คุณค่า	 กฎเกณฑ์	 ระเบียบแบบแผนที่

กลุ่มหนึ่งๆ	 ก�าหนดหรือวางไว้	 เพ่ือให้เป็นแบบแผนของการปฏิบัติต่อกัน	 และให้บุคคลได้

พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง	(สุพัตรา	สุภาพ,	2536)	และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเข้าไป

ในเด็กโดยไม่รู้ตัว	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	 การให้เด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม	ถือ

เป็นการปลกูฝังให้ลูกหลานได้เรยีนรูวั้ฒนธรรมดัง้เดมิทีค่วรกระท�าให้แก่บรรพบรุษุผูล่้วงลบั	

เพราะพวกเขาเหล่านี้คือผู้ที่จะต้องสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ต่อไปในภายภาคหน้า	

	 พธิ	ี“จนูโฎนตา”	จงึไม่เพยีงแค่เป็นกศุโลบายหนึง่ทีบ่รรพชนใช้เชือ่มความสมัพนัธ์

ระหว่างคนกบัคนมาแต่ครัง้บรรพกาล	แต่ได้สะท้อนความเชือ่และความศรทัธาของชาว

ไทยเชื้อสายเขมรที่ว่า	ยึดเอา	“ความกตัญญูกตเวที”	เป็นคุณธรรมส�าคัญในการด�าเนินชีวิต 

 7. พิธี “จะกันเจอโฎนตา”

	 “กันเจอโฎนตา”	คือ	การน�าขนม	ข้าวต้ม	หมาก	พลู	บุหรี่	ข้าวเปลือก	ข้าวสาร	

ฯลฯ	ใส่กระเชอ	ตะกร้า	หรือ	กระจาด	ตกแต่งสวยงามตามฐานะ	แล้วน�าไปประกอบพิธี
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สวดมนต์เย็นที่วัด	และมีพิธีเทกระเชอในช่วงเช้ามืดอีกวัน

	 ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้มีการปรับขั้นตอนพิธี	 โดยผู้น�าชุมชนและกรรมการหมู่บ้าน

จะไปร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีกับลูกบ้าน	และน�ากระเชอใบใหญ่ไปใส่ขนม	ข้าวต้ม	ผลไม้	

เงินทอง	ข้าวสาร	ข้าวเปลือก	ฯลฯ	เพื่อจะได้น�าของสิ่งเหล่านี้แห่ร่วมกันไปยังวัดช่วงค�่า	ให้

พระสงฆ์ได้ประกอบพิธีสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผีบรรพบุรุษ	ผีไร้ญาติ	เปรต	อสูรกาย	

ฯลฯ	ที่ต้องปรับขั้นตอนเช่นนี้ผู้น�าชุมชนให้เหตุผลว่า	 “เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ	์

และลดความยุ่งยาก	 จึงปรับให้แต่ละครอบครัวน�าสิ่งของที่จะร่วมท�าบุญมารวมกันที่ศาลา

หมู่บ้านเพียงจุดเดียว”	(จันทรา	เรืองสวัสดิ์,	สัมภาษณ์,	)	เหตุนี้	“กันเจอโฎนตา”	ของชุมชน

ปรอืเกยีนจงึเป็น	“กนัเจอรวม”	หรอืท่ีชาวบ้านพร้อมใจกนัเรยีก	“กนัเจอสามคัค”ี	อกีทัง้ขบวน

แห่ของชาวชุมชน	ก็แตกต่างจากชุมชนอื่น	 เพราะเกิดขึ้นตอนค�่า	และมีการเปิดเพลงเกี่ยว

กบัประเพณแีซนโฎนตาและเพลงพืน้บ้านสรุนิทร์ร้องเล่นไปตลอดทาง	ทัง้ลกูเดก็เลก็แดง	คน

เฒ่าคนแก่ต่างร่ายร�ากันอย่างสนุกสนาน	 ตั้งแต่ศาลากลางประจ�าหมู่บ้านไปจนถึงศาลา

การเปรียญ	

รูปที่ 12	ภาพบรรยากาศชาวชุมชนน�าสิ่งของมารวมกัน	แห่กระเชอไปท�าพิธีสวดอุทิศส่วนบุญ	   

										และพาดวงวิญญาณบรรพบุรุษฟังเทศน์ที่วัด

	 ล�าดบัขัน้ตอนพธิสีงฆ์ช่วงค�า่	มดีงันี	้มคันายกน�ากล่าวค�าบูชาพระรัตนตรยั	กล่าว

อาราธนาศลี	จากนัน้พระสงฆ์จะสวดคาถาต่างๆ	ตามล�าดับ	ได้แก่	นะมะกะระสทุธิคาถา,	นะ

โมการะสุทธิอัฏฐกะ,	มังคะละสุตตัง,	ระตะนะสุตตัง,	กะระณียะเมตตะสุตตัง,	ขันธะปะริตตะ

คาถา,	โมระปะริตตัง,	อิติปิโส,	อะภะยะปะริตตัง,	เทวะตาอุยโยชะนะคาถา,	นัตถิเม,	ยังกิญ

จิ,	สักกัตวา	และชะยะปะริตตัง...จบพิธี	(พระครูไพรัชปัญญาภรณ์,	สัมภาษณ์)	จากนั้นชาว

ชุมชนจะแยกย้ายกลับไปเตรียมตัวมาท�าพิธี	 “จ้ะกันเจอ”	 (เทกระเชอ)	 อีกครั้งก่อนฟ้าสาง	

ทั้งนี้พิธีเช้าชาวบ้านต้องเตรียม	 “บายเบ็ณฑ์”	และ	 “บายเบิดตะโบร”	มาร่วมในพิธีด้วย	ซึ่ง	

“บายเบิดตะโบร”	จะถวายพระฉันเช้า	ส่วน	“บายเบ็ณฑ์”	จะน�าไปวางตามบริเวณพระวิหาร	

รัว้	หรอืก�าแพงวดั	เพือ่อทุศิแด่เปรต	ผไีร้ญาต	ิส่วนหนึง่จะน�าไปหว่านยงัไร่นาเพ่ือความอดุม

สมบูรณ์	(คูณ	ถาพรผาด,	สัมภาษณ์)	
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	 ผูว้จิยัพบว่า	“บายเบณ็ฑ์”	ในปัจจบุนักบัทีบั่นทึกไว้มส่ีวนทีแ่ตกต่าง	กล่าวคอื	หลงั

จากที่ชาวบ้านนึ่งข้าวเหนียวผสมถั่ว/งา	เรียบร้อยแล้ว	จะแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกวางตรง

กลาง	 (บายเบิดตะโบร)	 และอีกส่วนน�ามาปั้นเป็นก้อน	 (บายเบ็ณฑ์)	 ลักษณะการวางซ้อน

เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แล้วน�าใบตองม้วนทรงแหลมที่เรียกว่า	 “กันโตงการ”	 ครอบอีกทีตาม

บนัทกึพบบ้างเล็กน้อย	ส่วนใหญ่ชาวชมุชนจะน�า	“กนัโตงดาร”	มาครอบเฉพาะส่วนตรงกลาง	

จากนั้นจึงน�าข้าวที่ปั้นเป็นก้อนวางโดยรอบ	น�าธูปมาปัก	และวางเงินไว้ข้างๆ	ส่วนผกาบาย

เบณ็ฑ์ทีเ่คยใช้ประดบัในอดตี	ปัจจุบนัได้สญูพนัธุจ์ากชมุชนแล้ว	แต่กพ็บว่ามบีางคนหาดอก

ไม้อื่น	เช่น	ดอกดาวเรือง	มาประดับแทน

รูปที่ 13 บายเบิดตะโบร	(ถูกครอบไว้ภายใน)	และบายเบ็ณฑ์	(ข้าวที่ปั้นเป็นก้อนวางรายรอบ)	

           ถูกจัดเตรียมมาพร้อมการประกอบพิธี	“จะกันเจอโฎนตา”	

	 ก่อนเวลา	05.00	น.	 เมื่อชาวชุมชนมาพร้อมกัน	พระสงฆ์จะสวดมาติกาบังสุกุล	

บางทีเรียกว่า	 สวดทักษิณานุประทาน	 (พระครูไพรัชปัญญาภรณ์,	 สัมภาษณ์)	 และให้พร

ญาติโยม	จากนั้นเป็นขั้นตอนเทกระเชอ	

	 เหตุท่ีต้องตื่นไปท�าพิธีก่อนฟ้าสาง	 ได้รับการบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่ว่าเป็น

เวลาออกหากนิของผทีกุชนดิ	ซึง่สอดคล้องกบัที	่อษัฎางค์	ชมด	ี(2553)	ได้บนัทกึเกีย่วสาเหตุ

ที่ต้องท�าพิธีตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางว่า	เป็นช่วงเวลาที่ยักษ์	ผี	เปรต	ออกหากิน	ชาวชุมชนจะเท

อาหารจากกระเชอไปท่ีลานหญ้ารวมกนั	โดยเชือ่ว่าดวงวญิญาณผบีรรพบรุษุ	หรอืผเีปรตทัง้

หลายก�าลังเฝ้าคอย	ชะโงก	รอกินอาหารอีกครั้งหนึ่ง	เป็นการกินครั้งสุดท้ายก่อนจะจากไป	

ซึง่การเททกุอย่างออกจากกระเชอทัง้หมด	เพือ่แสดงถงึความเสียสละ	และความกตัญญรููคุ้ณ	
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รูปที่ 14	พิธี	“จะกันเจอโฎนตา”	ปีพ.ศ.	2557	ชาวชุมชนแบ่งอาหารให้สัมภเวสี	และน�า	

	 “บายเบ็ณฑ์”	ไปหว่านตามเรือกสวนไร่นา	

	 ในอดีตชาวบ้านจะน�า	 “กันเจอโฎนตา”	 ไปเทตามลานหรือริมก�าแพงวัด	 และให้

ชาวชุมชนได้แย่งอาหารโฎนตากันอย่างสนุกสนาน	แต่เนื่องด้วยวันเก็บข้อมูล	ปี	พ.ศ.	2555	

และ	พ.ศ.	 2556	ภายนอกศาลามืดมากเพราะยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง	 เจ้าอาวาสจึงให้เทใน

ศาลาการเปรียญแทน	ส่วนปี	พ.ศ.	2557	ทางวัดได้เตรียมพื้นที่เทไว้นอกศาลา	อนึ่ง	การที่

วดัโพธญิาณรงัสกี�าลงัอยูใ่นช่วงก่อสร้างโบสถ์	คาดว่าจะแล้วเสรจ็ประมาณปลายปี	พ.ศ.	2558	

จึงไม่มีขั้นตอนการแห่กระเชอรอบโบสถ์ตามที่มีการปฏิบัติในอดีต	 แต่พบการแห่จากศาลา

หมู่บ้านมายังวัดแทน	แสดงให้เห็นความพยายามในการคงพิธีกรรมแต่มีการปรับประยุกต์

ให้เข้ากับบริบทเวลา	และสถานที่	

 8. พิธี “โซดดารเบ็ณฑ์ทม” และ “ท�าบุญตักบาตรวันพระแรม 15 ค�่า เดือน 10” 

	 หลังจาก	 “จะกันเจอโฎนตา”	 ทุกคนจะกลับไปเตรียมส�ารับอาหารเพื่อน�ามา

ประกอบพิธี	 “โซดดารเบ็ณฑ์ทม”	และท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันพระวันแรม	15	ค�่า	 เดือน	

10	เพือ่อทุศิส่วนกศุลแก่ดวงวญิญาณบรรพบรุษุ ทัง้นี	้ล�าดับข้ันตอนพิธี	“โซดดารเบ็ณฑ์ทม”	

และพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ เป็นไปเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติช่วง	 “โซดดาร

เบ็ณฑ์ตูจ”	ทุกประการ

   

รูปที่ 15 พิธี	“โซดดารเบณฑ์ทม”	และวันธรรมสวนะ	เช้าวันแรม	15	ค�่า	เดือน	10	

	 				ณ	วัดโพธิญาณรังสี
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  9. พิธี“จูนโฏนตาหลบสรุก” 

“จูน”	หมายถึง	“ส่ง”	(ไม่ได้หมายถึง	“มอบ”	เช่นในพิธี	“จูนโฎนตา”)	“หลบ”	แปลว่า	กลับ	และ	

“สรุก”	แปลว่า	บ้าน	หรือ	สถานที่ที่จากมา	รวมความได้ว่า	เป็นพิธีกรรมเพื่อส่งดวงวิญญาณ

บรรพบุรุษกลับ	ในวันขึ้น	1	ค�่า	เดือน	11	และเป็นพิธีท้ายสุดของงานประเพณี	

	 ขั้นตอนพิธี	เริ่มต้นที่ชาวชุมชนน�ากาบกล้วย	หรือกาบหมาก	(ไม่พบการน�ากาบ

มะพร้าวมาใช้ดังที่มีการบันทึกไว้)	มาท�าเป็นรูปเรือ	ใส่อาหาร	เมล็ดพันธุ์พืช	เงิน	ฯลฯ	ลงไป

ให้พร้อมสรรพ	จากนั้นก็น�าเรือจ�าลองไปลอยที่แหล่งน�้าในบริเวณหมู่บ้าน	โดยก่อนลอยต้อง

จุดธูปเทียนให้สว่างเสมือนแสงน�าทางดวงวิญญาณ	ชาวชุมชนปรือเกียนแทบทุกครัวเรือน

นิยมน�าเรือไปลอยที่หนองน�้ากลางหมู่บ้าน	 โดยเริ่มลอยตั้งแต่ฟ้ามืด	 (ประมาณ	03.00	น.)	

และให้เสร็จสิน้ก่อนฟ้าสาง	การเลือกใช้ช่วงเวลาน้ีเพราะมคีวามเชือ่ว่า	สถานทีท่ีด่วงวญิญาณ

จากมานัน้อยูไ่กลมาก	ต้องใช้เวลาเดนิทางยาวนาน	ถ้าออกเดนิทางสายแดดร้อนท่านจะเดนิ

ทางล�าบาก	(สุดท้าย	กิชะรัมย์,	สัมภาษณ์,	15	ตุลาคม	2555)	ทั้งนี้ก่อนจะผลักเรือลอยห่าง

ฝั่งออกไป	 ชาวชุมชนมีค�ากล่าวในท�านองเดียวกันว่า	 “ให้ผีบรรพบุรุษเดินทางกลับอย่าง

ปลอดภยั	ปีหน้าให้กลับมาเยีย่มลูกหลานอีก	ส่วนใครทีเ่ขา	(น่าจะหมายถงึ	เทวดา	หรอื	พญา

ยม)	ยังไม่อนุญาตให้มา	ก็ขอฝากข้าวของเครื่องใช้	ขนมนมเนยนี้ไปให้ได้กินได้ใช้ด้วย”	เมื่อ

เรือค่อยๆ	ออกห่างจากฝั่ง	ลูกหลานจึงแยกย้ายกันกลับ	 เสร็จสิ้นพิธี	 “จูนโฏนตาหลบสรุก”	

ถอืว่าเป็นการจบพธิกีรรมและกจิกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ	ในช่วงประเพณแีซนโฎนตา	หรอื	

สารทเดือนสิบของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร

รูปที่ 16	ชาวชุมชน	น�าอาหาร	เมล็ดพันธุ์พืช	เงิน	ฯลฯ	ใส่เรือจ�าลอง	

																									ก่อนท�าพิธีส่งตายาย/บรรพบุรุษกลับบ้าน

	 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น	 แสดงให้เห็นลักษณะการสืบทอดและการด�ารงอยู่

ของประเพณีแซนโฎนตา	2	ลักษณะ	คือ	สืบทอด	ตามอย่างของเดิม	และปรับประยุกต์ให้

สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป	เช่น	สถานที่	เวลา	สภาพเศรษฐกิจ	สังคม	กระแสโลกาภิวัตน์	

หรือสมัยนิยม	เป็นต้น
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 ก. การสืบทอดตามอย่างของเดิม

	 จากข้อมูลเห็นได้ว่า	 ชาวชุมชนปรือเกียนยังคงสืบทอดแนวคิดหรือสาระส�าคัญ

ของประเพณีตามอย่างโบราณไว้ได้	โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันขึ้น	15	ค�่า	เดือน	10	จนถึง	วัน

ขึ้น	1	ค�่า	เดือน	11	(ก่อนฟ้าสาง)	ให้เป็นช่วงเวลาของการตอบแทนคุณคนตาย	คนเป็น	และ

พทุธศาสนา	สิง่ทีช่่วยยืนยนัการด�ารงอยูข่องประเพณพีธิกีรรมตามอย่างโบราณ	กค็อื	กจิกรรมต่างๆ	นบัตัง้แต่	 

(1)	 เตรียมงาน	 (2)	 “โซดดารเบ็ณฑ์ตูจ”	 (3)	 “กันซ็อง”	 (4)	 “ฉลองซอง”	 (5)	 “แซนโฎนตา”	 

(6)	“จูนโฎนตา”	(7)	“แห่-โซด-จะกันเจอโฎนตา”	(8)	“โซดดารเบ็ณฑ์ทม”	และ	(9)	“จูนโฎน

ตาหลบสรกุ”	ยงัคงได้รับการสืบทอดผ่านการผลิตซ�า้นับเน่ืองมาหลายชัว่อายุคนไม่เคยขาด	

สัมพันธ์สอดคล้องตามบันทึกและค�าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน	

	 ทกุกจิกรรมทางวัฒนธรรมยงัคงแสดงบทบาทและหน้าทีเ่ช่นเดมิ	ดงักจิกรรม	(1)	

(2)	(3)	(4)	(7)	และ	(8)	คงอยู่เพื่อช่วยธ�ารงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์	พุทธศาสนา	และผี	

ในลักษณะของการช่วยเหลือเกือ้กลู	โดยมีฐานความเชือ่เป็นแรงขบัเคลือ่น	กล่าวคอื	เมือ่ดวง

วญิญาณต้องการบญุจากลกูหลานเพ่ือเป็นก�าลังในการเดินทางมายังโลก	แต่ลกูหลานไม่มี

อ�านาจในการสวดส่งผลบุญ	 จึงจ�าเป็นต้องอาศัยพระสงฆ์	 เม่ือพระสงฆ์มีหน้าที่สร้างความ

สบายใจแก่ญาตโิยม	ขณะเดยีวกนักต้็องอาศยัจตปัุจจยัจากญาติโยมเพ่ือการด�ารงชีพ	เหนอื

สิง่อืน่ใดพธิสีวดส่งบญุสู่ดวงวญิญาณน�ามาซึง่การได้รบัการปกป้องดแูลเป็นสิง่ตอบแทน	การ

ด�ารงอยู่ของทุกกิจกรรมจึงเสมือนการธ�ารงความสัมพันธ์ของมนุษย์	 พุทธศาสนา	 และโลก

ของดวงวิญญาณให้คงอยู่	และกลายเป็นวงจรเกื้อหนุนกัน	จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปมิได้	

	 กลุ่มชาวไทยเชือ้สายเขมรมกีารนบัถอืผอีย่างเคร่งครดัมาแต่โบราณกาล	กจิกรรม

ทางสงฆ์น่าจะมีขึ้นในภายหลัง	แต่ที่น่าสนใจคือ	ทั้งศาสนาพุทธ	และศาสนาผีสามารถด�ารง

อยู่และด�าเนนิไปด้วยกนัอย่างผสานกลมกลนื	ส่วนกจิกรรมทีส่ะท้อนความสมัพนัธ์อันงดงาม

ระหว่างคนกับผี	ที่ปรากฏชัดผ่านกิจกรรมที่	(5)	และ	(9)	คือ	การแซน	การจูนโฎนตาหลบ

สรุก	และการพาดวงวิญญาณไปฟังเทศน์ฟังธรรม	เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาส�าคัญที่ลูกหลาน

จะได้แสดงความรัก	ความเอาใจใส่ต่อผู้ล่วงลับโดยแท้	ส่วนข้าวของเครื่องใช้	ส�ารับอาหาร	มี

นยัเสมอืนเครือ่งประกนัความพึงพอใจ	และช่วยให้ลกูหลานได้รูส้กึร่วมกันว่า	ถ้าเราได้ท�าสิง่

ที่ดีที่สุดแก่บรรพชนที่รัก	และเคารพ	เราย่อมได้รับสิ่งดีๆ	ตอบแทนกลับมา	ส่วนกิจกรรมที่	

(6)	“จนูโฎนตา”	สะท้อนความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างคนกบัคน	คอื	ให้ลกูหลานได้ตอบแทน

คุณพ่อแม่	 ลุงป้า	 น้าอา	 และปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิต	 เป็นการเชื่อมสายใยระหว่างคนใน

ครอบครัว	รวมถึงคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี	

	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า	 ทั้ง	 9	 กิจกรรม	 ยังคงด�ารงอยู่เพ่ือช่วยกระชับ

สัมพันธภาพอันดีระหว่างคนในครอบครัว	ในสายตระกูล	ทั้งกับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว	และผู้ที่ยัง

มีชีวิตอยู่	ขณะเดียวกันหลายๆ	กิจกรรมช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคี	ทั้งภายในและ
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ภายนอกชุมชน	 ยิ่งไปกว่านั้นทุกพิธีกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัด	 ไม่เพียงแต่ช่วย

ให้ความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัคนแนบแน่น	แต่ยงัช่วยให้การเก้ือกูลกันระหว่างพุทธศาสนา

กับพุทธศาสนานิกชนคงอยู่สืบไป

 ข. การปรับประยุกต์ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป

	 ถึงแม้ชุมชนชาวไทยเช้ือสายเขมรแห่งนี้	 จะยังคงสืบทอดและรักษาแนวคิดหรือ

สาระส�าคัญของประเพณีแซนโฎนตาไว้ได้ตามอย่างโบราณ	แต่เมื่อพิจารณาลงลึกในราย

ละเอยีด	พบว่ามีการปรบัรปูแบบ	ขัน้ตอน	หรอืองค์ประกอบย่อยๆ	ให้สอดรบักบับรบิทสงัคม

วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป	โดยสรุปได้	3	ลักษณะ	คือ	การลดขั้นตอนพิธี	การเพิ่มตามสมัยนิยม	

และอิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น

	 การลดขั้นตอนพิธี	ดังที่มีการบันทึกไว้ว่า	ในอดีตการฟังสวดเย็นวันแรม	14	ค�่า	

เดือน	10	เป็นทั้งกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมสนุกสนานครึกครื้น	โดยเฉพาะหนุ่มสาวจะ

แต่งตัวงดงามเป็นพิเศษ	 ระหว่างที่ไปวัดมีการตะโกนเรียกขานชวนกันพร้อมทั้งเรียกผี

บรรพบุรุษไปด้วย	 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์จะเป็นงานรื่นเริง	 มีการละเล่นต่างๆ	 ตามแบบชาว

บ้าน	ปัจจบุนักจิกรรมเหล่านีไ้ม่มแีล้วเนือ่งจากไร้ผูส้บืทอด	แต่ถงึกระนัน้ผู้น�าชมุชนกพ็ยายาม

สร้างความบันเทิงส่วนอ่ืนเข้ามาแทนท่ี	 และปรับประยุกต์หลายกิจกรรมเข้าด้วยกัน	 ดังท่ีมี

การปรับจาก	“กันเจอเฉพาะครอบครัว”	เป็น	“กันเจอสามัคคี”	ปรับจากการแห่รอบโบสถ์ใน

ตอนเช้า	มาแห่พร้อมกนัตัง้แต่หวัค�า่ของวนัแรม	14	ค�า่	เดอืน	10	หรอื	ปรบัจากการเทกระเชอ

ในลานกว้าง	หรือ	ริมก�าแพงวัด	มาเป็นในศาลา	หรือนอกศาลา	ตามแต่ที่เจ้าอาวาสได้จัดเตรียมไว้ให้	

	 อนึ่ง	 การที่ผู้น�าชุมชนคิดจัดกิจกรรมแห่ร่วมกัน	 นอกจากเป็นการอ�านวยความ

สะดวกแก่ลูกบ้าน	ยังเห็นความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน	การที่ชาวทุกคนได้ร้อง	

เต้น	เล่น	ร�า	ตลอดเส้นทางแห่	นับเป็นวิธกีารช่วยคลายความตงึเครยีดจากการงานให้แก่ลกู

บ้านได้เป็นอย่างดี	 ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง	 คือ	 เมื่อมีการน�าบทเพลงที่มีเนื้อหาบอกเล่า

ถึงประวัติความเป็นมาและความส�าคัญของประเพณีแซนโฎนตา	ที่มีท่วงท�านองสนุกสนาน	

และขับร้องโดยศลิปินพืน้บ้านทีเ่ป็นทีน่ยิมของผูค้น	ยิง่ท�าให้บรรยากาศของขบวนแห่มคีวาม

หมายมากยิ่งขึ้น	ส่วน	“กันซ็อง”	ที่ถือเป็นกิจกรรมเพื่อท�านุบ�ารุงพุทธศาสนา	และอุทิศบุญ

แก่บรรพชนที่ล่วงลับโดยเฉพาะ	ทั้งมีการปฏิบัติสืบเนื่องยาวนานถึง	14	วัน	ปัจจุบันแม้ชาว

ชุมชนจะมีมติปรับลดเหลือเพียง	 6	 วัน	 ให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป	 เช่น	 ต้องออกไป

ท�างานนอกบ้านมากขึน้	ต่างจากในอดตีทีส่่วนใหญ่ท�าเกษตรกรรม	ช่วงเข้าพรรษถือเป็นช่วง

ข้าวแตกรวง	ก็จะได้พกัจากการท�านารอเวลาเก็บเกี่ยวมาเข้าวัดท�าบุญได้อย่างเต็มที	่แตว่ิถี

ปฏิบัติและขั้นตอนพิธีก็ยังคงรักษาไว้เช่นในอดีต	

	 การเพิม่ตามสมยันยิม	ยคุโลกาภวิตัน์มกัน�าความเปลีย่นแปลงมาสูว่ถิปีฏบิตัขิอง

ผู้คน	 ไม่เว้นแต่ประเพณีแซนโฎนตาที่ด�ารงอยู่คู่ชาวไทยเชื้อสายเขมรมาเนิ่นนาน	 เห็นได้
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ชัดเจนจากการเพิ่มเติมส�ารับอาหาร	เครื่องดื่ม	และข้าวของเครื่องใช้ในชุดเครื่องเซ่น	

	 ชาวชุมชนมีการปรับรายละเอียดของสิ่งของในชุดเครื่องเซ่นหลายประการ	ส่วน

ใหญ่เป็นการปรับเพื่อความเหมาะสมตามยุคสมัย	 และสอดรับกับฐานะทางเศรษฐกิจ	 ดัง

ปรากฏว่าหัวหมูแทบไม่ปรากฏใ	นเครื่องเซ่นพบน�ามาเฉพาะบางส่วน	เช่น	หู	ลิ้น	แก้ม	ที่

เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นด้วยปัจจุบันหัวหมูราคาค่อนข้างสูง	ใช้เวลาต้ม	และเตรียมค่อนข้างนาน	

ส่วนเป็ด	ไก่	ปลา	เตรียมได้ง่ายกว่า	และราคาไม่สงูนัก	จึงยงัพบเหน็เป็นปกต	ิแต่อาจเปลีย่น

จากต้ม	เป็นนึ่ง	หรือตุ๋นตามแต่สะดวก	ที่น่าสนใจคือ	ขนม	ผลไม้	และเครื่องดื่ม	พบการน�า

ขนมสมัยใหม่หลากหลายเข้ามาในพิธี	เช่น	ทองหยิบ	ทองหยอด	ขนมชั้น	ขนมเปี๊ยะ	ขนม

เค้ก	เนือ่งจากหาซือ้ได้ง่ายในท้องตลาด	หรือ	ในอดีตเคร่ืองดืม่อาจใช้เพยีงน�า้เปล่าและเหล้า

กลั่น	ปัจจุบันพบทั้งน�้าหวานหลากสีสัน	เบียร์	และสุราต่างประเทศ	ผลไม้	นอกจากมะพร้าว

และกล้วยเช่นในอดีต	 มีการเพิ่มผลไม้อื่นทั้งของไทยและต่างประเทศมากขึ้น	 ส่วนข้าวของ

เครือ่งใช้ประเภทเสือ้ผ้า	เครือ่งประดบั	ปรากฏการน�าเครือ่งประทนิผวิ	เช่น	โคโลญจน์	น�า้หอม	

แป้ง	หลากหลายชนดิมาต้อนรบัดวงวญิญาณ	สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ว่า	ยคุสมยั	(สมยันยิม)	

และวัฒนธรรมการกินอยู่ที่ได้รับจากต่างกลุ่ม	 มีส่วนส�าคัญในการปรับเปล่ียนวิถีวัฒนธรรม

ที่เคยมีมาแต่เดิมของชาวชุมชน	

	 ปรากฏการณ์เช่นนีอ้าจดูไม่ใช่เรือ่งแปลก	หากมกีารยอมรบัร่วมกนัว่า	“วฒันธรรม

กับความเป็นพลวัตคือส่ิงคู่กัน”	 ส่ิงที่น่าใส่ใจกว่า	 คือการปรับเปล่ียนนั้นๆ	 ได้ท�าลายราก

วฒันธรรมเดิมไปหรอืไม่	กรณพีลวตัทีเ่กดิขึน้ในงานบญุ/ประเพณแีซนโฎนตาของชมุชนแห่ง

นี	้พบว่าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์	เพราะชาวชมุชนยงัคงรักษาสาระส�าคัญทีเ่ป็นหัวใจของงาน

ประเพณีได้อย่างครบถ้วน

	 อทิธพิลของกลุม่ชาตพินัธุอ์ืน่	ลกัษณะนีอ้าจเห็นไม่เด่นชัดนกัในระยะทีเ่ข้าไปเก็บ

ข้อมูลภาคสนาม	แต่เท่าที่ปรากฏ	เช่น	มีการใช้ภาษาถิ่นอื่นในพิธีแซน	ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

ลูกหลานในชุมชนไปใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นมากขึ้น	บางคนออกเรือนกับคนต่างกลุ่ม	เมื่อกลับมา

ร่วมพิธีกรรม	ก็มักน�าเขย-สะใภ้	และลูกหลานมาร่วมในพิธี	การที่ชาวไทยเชื้อสายเขมรเชื่อ

และศรทัธาเกีย่วกบัดวงวญิญาณบรรพชนอยูม่าก	เมือ่อยูใ่นพธีิจงึต้องเรียกช่ือบรรพชนของ

ทุกฝ่ายมาร่วมรับเครื่องเซ่นอย่างพร้อมเพรียง	เหตุนี้จึงปรากฏการใช้ภาษาอื่น	เช่น	ภาษา

ลาวอีสาน	ภาษาไทยกลาง	 มาเรียกชื่อบรรพชนบ้าง	 แม้ปรากฏการณ์นี้จะมีให้เห็นไม่มาก	

แต่มีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตน่าจะมีมากขึ้น	ตามสภาพสังคม	รูปแบบการใช้ชีวิต	ระบบ

การศึกษา	หน้าที่การงานของคนในชุมชน	ที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	

	 อกีตัวอย่างหน่ึง	ท่ีผูวิ้จัยไม่อาจตอบได้ชดัเจนนักว่า	เป็นอทิธิพลของกลุ่มชาตพินัธ์ุ

อื่นหรือไม่	คือ	การใช้ข้าวเหนียวมาท�า	“บายเบ็ณฑ์-บายเบิดตะโบร”	เพราะเป็นที่รับรู้กันมา

ตลอดว่า	“ชาวเขมรกนิข้าวเจ้า	ชาวลาวกนิข้าวเหนยีว”	ข้าวเหนยีวจงึเป็นอาหารของคนต่าง
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กลุ่ม	แต่เท่าที่สอบถามคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนที่มีอายุกว่า	90	ปี	ได้รับค�าบอกเล่าว่า	ในอดีต

คนชมุชนปรอืเกยีนแทบทุกครวัเรอืนมีการแบ่งพืน้ทีน่าส่วนเลก็ๆ	ไว้ส�าหรบัปลกูข้าวเหนยีว	

เพื่อใช้ส�าหรับท�าขนม	ข้าวต้ม	ในงานประเพณี	และพิธีกรรมอยู่เดิมแล้ว	บางครอบครัวที่ไม่

ได้ปลูกเองแต่ยังคงมีข้าวเหนียวใช้	 เพราะภายในชุมชนยังมีวัฒนธรรมการแลกข้าว	 (สาร)	

หรือ	การแบ่งปันอยู่	ส่วนปัจจุบันข้าว	(สาร)	เหนียว	เป็นสิ่งที่สามารถหาซื้อได้ง่าย	การใช้

ข้าวเหนียวมาท�าขนมในงานประเพณี	หรือพิธีกรรมจึงเป็นเรื่องปกติ	แต่ที่น่าสังเกตคือ	เมื่อ

ข้าวหอมมะลท่ีิเป็นข้าวใหม่	มียางเหนียว	หอม	นุ่ม	ชาวชมุชนสามารถน�ามาป้ันเป็นก้อนเพือ่

ท�า	“บายเบ็ณฑ์-บายเบิดตะโบร”	ได้เช่นกัน

	 ประเพณีแซนโฎนตา	 หรือ	 “บ็อนแซนโฎนตา”	 ถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์	 ได้รับการสืบทอดผ่านการผลิตซ�้าข้ามช่วงเวลามา

หลายช่วงอายคุน	แน่นอนว่าย่อมต้องมพีลวตัเป็นธรรมดา	แต่กเ็ป็นการพลวตัเพือ่ให้สามารถ

ด�ารงอยู่	และท�าหน้าที่รับใช้คนและพื้นที่นั้นๆ	สืบต่อไปได้	ดังที่วัชราภรณ์	ดิษฐ์ป้าน	(2556)	

กล่าวว่า	 “การสืบทอดและผลิตซ�้าวัฒนธรรม	 เป็นส่วนหนึ่งของพลวัตทางวัฒนธรรม	 เมื่อ

วฒันธรรมบางอย่างมีการสืบทอดส่งต่อภายในกลุ่มสังคมหนึง่ๆ	จากรุน่สูรุ่น่ท�าให้วฒันธรรม

นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือมีบทบาทในกลุ่มสังคม”	

 สรุป 

	 ถึงแม้ประเพณีแซนโฎนตาในบริบทพ้ืนที่ดั้งเดิม	 กรณีศึกษาชุมชนชาวไทยเชื้อ

สายเขมรหมู่บ้านปรือเกียน	 จะสะท้อนพลวัตด้านรูปแบบ	 โดยมีการปรับองค์ประกอบบาง

ประการในพิธีแต่ละช่วงเพื่อความเหมาะสม	ทว่าแนวคิดหรือสาระส�าคัญของประเพณีก็ยัง

คงได้รับการอนุรักษ์ตามอย่างโบราณ	ดงัปรากฏกจิกรรมทัง้	9	อย่างสอดคล้องตามค�าบอกเล่า

ของผูส้งูอายแุละมีบนัทกึในเอกสาร	การปฏิบติัเช่นน้ีช่วยตอกย�า้ว่า	ตราบใดทีช่าวชมุชนปรอื

เกยีน	(และชมุชนเขมรอืน่ๆ)	ยงัมผีบีรรพบรุษุเป็นเครือ่งยึดเหนีย่วใจ	ตราบใดทีพ่วกเขายงัเช่ือ

ว่าบญุกรรมเป็นสิง่น�าพาสุขทุกข์แก่มนุษย์ในโลกหลังความตาย	และพระสงฆ์คอืผูช่้วยคลายความ

ทุกข์ร้อนแก่ดวงวญิญาณ	ตราบใดทีผู่ค้นยงัเชือ่ว่าเดือนสิบดวงวญิญาณจะได้รบัการปล่อยให้

กลบัมายงัเมอืงมนุษย์หน่ึงครัง้	ตราบใดท่ีวัดและพระสงฆ์ยงัเป็นทีพ่งึทางใจของพทุธศาสนกิชน	

และตราบใดทีส่�านกึแห่ง	“ความกตญัญูกตเวทต่ีอญาติผูใ้หญ่”	ทัง้ท่ีตายไปและยงัมชีวีติยงัฝังแน่น

อยูใ่นใจของผูค้น	ตราบน้ันประเพณแีซนโฎนตากจ็ะยงัด�ารงอยูแ่ละท�าหน้าทีป่ระสาน	ยดึโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผี	 ผีกับพระ	พระกับคน	และคนกับคน	 ให้คงอยู่ตลอดไป	และ

กลายเป็น	17	วันที่กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรที่นี่	และที่อื่นๆ	ตั้งตารอให้มาถึงทุกๆปี	
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