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Abstract

The traditional Donta of Thai-Khmer people in Surin Province is as that of Thai-Khmer people
who live in the south area of the Northeast (Isan). Both share similarities in several aspects. They believe
in the spirits of ancestors and that the world of the dead would open and allow the passing ancestors to
receive merit offered by their living ancestors at home. The spirits may feel tired after such a long journey
home. Therefore, Thai-Khmer people’s basic assumption of the belief goes that they shall organize a
religious ritual regarding welcoming the ancestors home. The ritual involves serving several kinds of food
and offering cloth, and performing Buddhist ritual of merit-making.
The Donta ritual is observed during the tenth month of the year and has been practiced since
ancient times. It is a preservation of their main culture which has been promoted lately. The ritual builds
relationships among family and relatives and honors the deceased. When outsiders witness the Donta
tradition, they felt satisfied with such a ritual: Many of them were beaming and joyful. That showed the
sincere interest of nonlocals in the local tradition. According to Thai-Khmer people, the ritual is important
and the practice preserves local wisdom inherited from their ancestors.
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บทคัดย่อ

ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชือ้ สายเขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ เป็นวัฒนธรรมของชาวไทยเชือ้ สายเขมร
ที่อาศัยอยู่ในภาคอีสานตอนใต้ โดยมีลักษณะความเชื่อพิธีกรรมคล้ายคลึงกันอยู่ ประเพณีแซนโฎนตามีความเชื่อ
ต่อดวงวิญญาณบรรพบุรุษ ซึ่งเชื่อกันว่าทางยมโลกจะเปิดให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษนี้มารับส่วนบุญกับลูกหลาน
ดังนั้น การเดินทางมานั้นอาจเหนื่อยล้ามาก ฐานคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรจะจัดพิธีกรรมรับดวง
วิญญาณบรรพบุรุษด้วยการจัดเครื่องเซ่นไหว้ ด้วยอาหารคาวหวาน เสื้อผ้า และมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีนี้ คือ การท�ำบุญอุทิศให้แก่ดวงวิญญาณโดยมีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธด้วย วัฒนธรรม
ประเพณีแซนโฎนตาที่ถือปฏิบัติมาแต่โบราณ เป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ส�ำคัญ ที่ยังคงปฏิบัติกันมาจนถึง
ปัจจุบัน เป็นคุณค่าในการส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง และยังเป็นการร�ำลึกถึงบุญคุณ
ของบุพการี แม้จะล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที พิธกี รรมทีป่ รากฏขึน้ เป็นปรากฏการณ์
ที่สามารถเห็นได้ทุก ๆ ปีในช่วงเดือนสิบ เมื่อคนต่างถิ่นได้มาพบเห็นประเพณีแซนโฎนตาก็เกิดความประทับใจ
ในงานบุญดังกล่าว คือ สภาพที่คนทั้งหลาย มีความยิ้มแย้มแจ่มใสรื่นเริง ซึ่งเป็นการแสดงออกต่อคนต่างถิ่น
อย่างจริงจัง เพราะชาวไทยเชือ้ สายเขมร ถือว่าจะยากดีมจี นอย่างไร ก็ตอ้ งท�ำให้บรรพชนของตนเอง จึงสมควรทีจ่ ะ
อนุรักษ์ให้เป็นมรกดทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสืบไป
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บทน�ำ

ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร มีฐานความเชื่อที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำ ซึ่งมีส่วน
สัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ สัมพันธ์กบั ความเชือ่ ท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นความเชือ่ ต่อสิง่ ใดก็ตาม ส่วนใหญ่แล้ว
จะมีความคล้ายคลึงกันกับพิธกี รรมอืน่ ๆ ของผูค้ นแถบอีสานใต้อนั เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ชาวไทยเชือ้ สายเขมร
มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับชาวเขมรในประเทศกัมพูชา ภาษาที่ใช้เป็นภาษา
ในตระกูลมอญเขมร ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผสมกับหลัก
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนา โดยสรุปแล้วชาวบ้านจะนับถือผีอยู่ 3 ประเภท คือ ผีตาจะสร๊อ (ผีประจ�ำ
หมูบ่ า้ น) ผีพระภูมิ (ผีประจ�ำบ้าน) และผีบรรพบุรษุ ชาวบ้านจะประกอบพิธใี ด ๆ ก็จะบอกกล่าวให้ผเี หล่านี้
ได้รบั ทราบเสมอ (พีระศักดิ์ วรฉัตร, 2530) ชาวไทยเชือ้ สายเขมรมีการบูชาบรรพบุรษุ เหมือนกันโดยความเชือ่
ถือว่าบรรพบุรุษจะมาในรูปร่างของ ภูตผีวิญญาณ เมื่อถึงวันปล่อยผีมาจากยมโลก วิญญาณบรรพบุรุษจะ
ถูกปล่อยมารับส่วนบุญในช่วงวันสารทโฎนตา หรือ ประเพณีแซนโฎนตา หมูญ
่ าติพนี่ อ้ ง พ่อแม่ ครอบครัว
เครือญาติกจ็ ะท�ำการบูชาผีบรรพบุรษุ ของตน โดยมีการตระเตรียมเครือ่ งเซ่นไหว้ อาทิ ไก่ยา่ ง ปลาย่าง เสือ้ ผ้า
ผ้าถุง สไบ ข้าวสุก ขนมหวาน น�้ำเปล่า น�้ำส้ม และเหล้า อาจเป็นเหล้าสาโท หรือ เหล้า 40 ดีกรี ขนม นม
เนย อาหารหวานคาว ประเพณีแซนโฎนตามีขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบเนื่องกันมา การบูชา
ผีบรรพบุรษุ เชือ่ ตามกันมาตัง้ แต่โบราณว่าคนทีต่ ายไปแล้วไม่ได้ตายจริงตายแต่เพียงร่ายกายเท่านัน้ แต่จติ วิญญาณยังคงอยู่ จะไปอยู่ในภูมิเกิดเป็นอะไรนั้นก็แล้วแต่กรรมที่เขาได้ท�ำไว้ การบูชาผีบรรพบุรุษจะเน้น

ประเพณีแซนโฎนตา: วัฒนธรรมประเพณี
ยโสธารา ศิริภาประภากร

239

ไปในเรื่องการนับถือในเรื่องผีสางเทวดาที่ได้อบรมพร�่ำสอนมาไม่ว่าจะเป็นหลักค�ำสอนของพระศาสนา
รวมถึงหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นภาษิตที่ว่า ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นเครื่องหมายของคนดี
เพ็ญศรี ดุ๊ก, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปิยนาถ บุญนาค และวราภรณ์ ทินานนท์(2536) ได้กล่าวถึง
ผีบรรพบุรุษ อันได้แก่ วิญญาณของ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ซึ่งตายไปแล้ว ยังเป็นสัมภเวสีแสวงหาที่เกิดเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ ยังบ้านเรือนของลูกหลานและมาดูแลสุขทุกข์ คุม้ ครองบ้านเรือน เพือ่ ลูกหลานได้รบั ความผาสุก
ช่วยให้ด�ำรงวงศ์สกุลเจริญรุ่งเรือง ธรรมเนียมจีนมีพิธีวนั ตรุษจีน คือ ไหว้เซ่นสังเวยผีวญ
ิ ญาณพ่อแม่ทตี่ าย
ไปแล้ว เหตุนนั้ คนอีสานจึงมีความเชือ่ เซ่นไหว้ผบี า้ นผีเรือนกันมาถึงเทศกาลตรุษสารท จึงท�ำบุญตรุษสารท
อุทิศบุญกุศลไปถึงผีวิญญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งยังเป็นสัมภเวสีจะได้รบั ส่วนกองบุญของลูกหลาน เมื่อได้
รับแล้วจะมีความปลาบปลื้มดีใจ เรียกว่า ประเพณีส่งข้าวเผต หรือ เปรต
ประเพณีแซนโฎนตา เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มีความส�ำคัญมากต่อชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ ใน
แถบอีสานใต้ และได้ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ประเพณี
แซนโฎนตาเป็นความเชื่อและพิธีกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก
ความเมตตากรุณา และความผูกพันที่เกิดขึ้นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เครือญาติ และชุมชน สังคมที่
มีความเชือ่ และถือปฏิบตั มิ าแต่ละท้องถิน่ ในช่วงเวลาประเพณีแซนโฎนตานัน้ จะประกอบพิธกี รรมตรงกับ
วันแรม 14 ค�ำ่ เดือน 10 ของทุกปี เมือ่ ถึงเวลานี้ ครอบครัว ลูกหลาน ญาติพนี่ อ้ ง ทีไ่ ด้เดินทางไปประกอบอาชีพ
การงานที่อื่นหรือไปตั้งถิ่นฐานในแห่งหนต�ำบลใด เมื่อถึงคราวประเพณีแซนโฎนตาจะรู้ได้โดยสายเลือด
จะเดินทางมาร่วมเครือญาติพี่น้องกัน เพื่อท�ำพิธีแซนโฎนตา (ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์, 2553)
ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชือ้ สายเขมร เป็นประเพณีพธิ กี รรมและความเชือ่ ทีไ่ ด้สะท้อนถึงวิถชี วี ติ
ของชาวไทยเขมร เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ และชาวไทยเขมรยังคงรักษา
ประเพณีนไี้ ว้จนถึงปัจจุบนั บ่อเกิดความเชือ่ หนึง่ ทีป่ รากฏในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาท เกิดจากความเชือ่
ที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน จนมีผลกับพฤติกรรมและความคิดของมนุษย์ในยุคต่อมา โดยเชื่อกันว่า “เมื่อ
มนุษย์ตายแล้ว มีสิ่งหนึ่ง คือ วิญญาณหาได้ตายไปด้วยไม่ ยังคงสภาพเป็นอยู่ บรรดาลูกหลานของผู้ตาย
ต้องจัดอาหารเซ่นไหว้วิญญาณ เพราะวิญญาณยังคอยอ�ำนวยความสุขความทุกข์แก่ครอบครัวได้ ท�ำให้
ลูกหลานเกิดความเกรงกลัว ต้องหาเครือ่ งเซ่นสังเวยเพือ่ ให้ดวงวิญญาณเกิดความโปรดปราน ตามทีต่ นเห็น
ว่าดวงวิญญาณจะชอบ” (สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร), 2548) ความเชือ่ เหล่านีเ้ องเป็นเหตุให้เกิด
ประเพณีและพิธกี รรมต่าง ๆ ในยุคต่อมา ประเพณี คือ “สิง่ ทีย่ ดึ ถือปฏิบตั สิ บื ๆ กันมาจนกลายเป็นแบบแผน
ขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)

ความหมายของประเพณีแซนโฎนตา

ค�ำว่า โฎนตา เป็นค�ำผสมมาจาก 2 ค�ำ คือ โฎน แปลว่า ยาย และค�ำว่า ตา แปลว่า ตา และเมื่อน�ำ 2
ค�ำนีม้ าผสมกัน จะมีความหมายโดยรวม แปลว่า บรรพบุรษุ ดังนัน้ ค�ำว่า โฎนตา จึงหมายความว่า การเซ่นไหว้
ยาย ตา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ นั่นเอง ประเพณีแซนโฎนตานี้กระท�ำขึ้นในเดือน 10
นับตามแบบจันทรคติ โดยจะตรงกับเดือนกันยายนของทุกปี และมีค�ำศัพท์ที่ส�ำคัญที่ใช้ในที่นี้คือ ค�ำว่า
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เบ็ณฑ์ ซึง่ ค�ำว่า เบ็ณฑ์ นีม้ ี 2 ความหมาย ในภาษาเขมร ความหมายหนึง่ หมายถึง ชือ่ เรียกช่วงเทศกาลงานบุญ
และอีกความหมายหนึง่ คือ ค�ำว่า เบ็ณฑ์ นี้ มาจากค�ำภาษาบาลีวา่ ปิณฑะ (มูลนิธภิ มู พิ โลภิกขุ, 2531) แปลว่า
ก้อนข้าว โดยทั้ง 2 ความหมายมีความส�ำคัญในประเพณีแซนโฎนตา โดยความหมายที่ปรากฏจะใช้
แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท (สุรชัย รัตนพนาวงษ์, 2549) ในหนังสือของบรรพต เปรมชู กล่าวว่าประเพณี
แซนโฎนตาของชาวอีสานตอนใต้ จะมีขึ้นเมื่อถึงเทศกาลเดือน 10 ระหว่างแรม 14 ค�่ำ และแรม 15 ค�่ำ
ชาวอีสานตอนใต้ (สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ ศรีสะเกษ) จะมีประเพณีรำ� ลึกถึงบรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว ค�ำว่า โฎนตา
เป็นภาษาเขมรมาจากค�ำว่า จีโดน ซึ่งแปลว่า โคตร เหง้า หรือ วงศ์สกุล ค�ำว่า ตา ในที่นี้หมายถึง โคตร
วงศาคณาญาติทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือล่วงลับไปแล้ว ฉะนั้นเมื่อเอาค�ำสองค�ำมารวมกันเป็น โฎนตา
จึงหมายถึง พิธรี ำ� ลึกถึงบรรพบุรษุ อย่างหนึง่ ทีว่ งศาคณาญาติทงั้ หลายทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ท�ำการบูชาบวงสรวงถึง
บรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับไปแล้วทัง้ โคตรทัง้ เหง้า (บรรพต เปรมชู, 2522) ในหนังสือเรือ่ งของแซมซายฉบับพิเศษ
ของท่าน มงกุฎ แก่นเดียว เห็นว่าหัวใจของบุญทุกบุญในสังคมไทยเขมร จะต้องมีการเซ่นไหว้ผบี รรพบุรษุ
(แชนขมอจ) บอกปูย่ า่ ตายายทุกครัง้ ความผูกพันกับปูย่ า่ ตายาย ความซาบซึง้ ในพระคุณของบรรพบุรษุ จึงมี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และในอดีตคนมีความเชื่อว่าเดือน 10 ยมบาลจะปล่อยให้ผีลงมารับส่วนบุญจากญาติ ๆ
ที่ยังมีชีวิตอยู่ พวกลูกหลานจะท�ำการเซ่นสรวงบรรพบุรุษในวันแรม 14 ค�่ำ และ 15 ค�่ำ เดือน 10 ซึ่งเรียกว่า
โฎนตา (มงกุฎ แก่นเดียว, 2533)
ในงานวิจัยของ ประทีป แขรัมย์ (2535) กล่าวว่า ประเพณีแซนโฎนตา เป็นภาษาเขมร โดยน่าจะ
มาจากค�ำว่า จะโดน ซึ่งหมายถึง โคตรตระกูล และตา หมายถึง ปู่ ย่า ตา ยาย และโคตรตระกูล ของชาวไทย
พุทธ เพราะมีความเชื่อที่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับนรกสวรรค์และบุญบาป ประเพณีแซนโฎนตา จะจัดกระท�ำ
ขึ้นเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในวันแรม 14 ค�่ำเดือน 10 เรียกว่า สารทเล็ก และในช่วงที่สองจะเริ่มในวันแรม
15 ค�่ำ เดือน 10 เรียกว่า สารทใหญ่ ในงานนี้จะมีการท�ำขนม ข้าวต้ม กระยาสารท เพื่อน�ำไปท�ำบุญที่วัด ใน
วันแรม 14 ค�่ำ เดือน 10 ที่บ้านจะมีการประกอบพิธี แซน โดยเริ่มจากการจุดธูปเทียน ที่ข้าวปลาอาหารที่ได้
จัดเตรียมใส่ถาด ให้พนี่ อ้ ง บุตรหลานทีม่ ารวมพิธี จะเรียกวิญญาณของบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับให้มารับสิ่งของ
ที่เซ่นไหว้ อาหารอีกส่วนหนึ่งจะน�ำไปไหว้พระภูมิเจ้าที่ อาหารอีกส่วนหนึ่งจะน�ำไปวางบริเวณรอบ ๆ
บ้าน เพราะในช่วงนี้จะมีนกชนิดหนึ่งคล้ายนกกางเขนบ้านมากินบริเวณรอบ ๆ บ้าน ชาวบ้านเรียกนกชนิด
นี้ว่า สัตว์โดนตา หรือ นกโดนตา ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งวิญญาณบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นไหว้
ด้วย นอกจากนี้ กระยาสารท ขนมข้าวต้ม และอาหารต่าง ๆ ที่ชาวบ้านน�ำไปท�ำบุญที่วัด ส่วนหนึ่งที่เหลือ
หรือ หกเรีย่ ราดทีว่ ดั ชาวบ้านจะน�ำติดตัวมาจ�ำนวนเล็กน้อย เพือ่ น�ำไปท�ำพิธที เี่ กีย่ วข้องกับความอุดมสมบูรณ์
การท�ำนา กล่าวคือ กระยาสารท ขนมข้าวต้ม ดังกล่าวไปหว่านลงนาข้าว พิธีนี้เรียกว่า “สะบ้ะบายเบ็ณฑ์”
หมายความว่า หว่านข้าวกระยาสารท เชือ่ ว่าข้าวในนาก�ำลังตัง้ ท้องและข้าวเป็นตัวแทนของแม่โพสพ จึงน�ำ
ข้าวปลาอาหารหวานคาวไปไหว้ แม่โพสพ การแสดงความนับถือเป็นรูปแบบควบคุมให้รู้จักความกตัญญู
กตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ เป็นผลท�ำให้เกิดความสามัคคีในหมู่เครือญาติ และสังคม (ประทีป แขรัมย์, 2535)
ซึง่ ประเพณีแซนโฎนตานับว่าเป็นพิธกี รรมทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นทัง้ ในระบบครอบครัวและ
เครือญาติที่ผูกพันกัน (ชื่น ศรีสวัสดิ์, 2531)

ประเพณีแซนโฎนตา: วัฒนธรรมประเพณี
ยโสธารา ศิริภาประภากร
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พระมหาธรรมรง ธรรมปาโร วัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวถึงประเพณีแซนโฎนตาว่า
เป็นพิธที จี่ ดั กันมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบนั ในวันแซนโฎนตานีเ้ ป็นวันทีช่ าวไทยเชือ้ สาย
เขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ ได้แสดงออกถึงความรักความผูกพัน เป็นวันทีผ่ คู้ นเต็มไปด้วยใบหน้าทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใส
เป็นกันเองที่ชาวบ้านมีต่อกันและคนต่างถิ่นที่นับถือเป็นเสมือนญาติมิตร ชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัด
สุรนิ ทร์ ถือว่าเป็นวันส�ำคัญอย่างยิง่ ถึงแม้จะแห้งแล้งอดยากแร้นแค้นอย่างไรก็ไม่ถอื ว่าเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดประเพณีแซนโฎนตา จึงท�ำให้ประเพณีแซนโฎนตาเป็นงานที่มีความส�ำคัญยิ่ง (ชื่น ศรีสวัสดิ์, 2531)
จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มนุษย์มีความเชื่อในอ�ำนาจลึกลับเหนือธรรมชาติ เป็นการยอมรับ
อันเกิดอยู่ในจิตส�ำนึกของมนุษย์ต่อพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อสังคมมนุษย์นั้น ๆ
แม้ว่าพลังอ�ำนาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัว (ธวัช ปุณโณทก, 2536)

ประเพณีแซนโฎนตา

ประเพณีแซนโฎนตานั้นเป็นประเพณีหนึ่งที่ได้ปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนานของชาวไทย
เชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ เป็นพิธีกรรมและประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณต่อ
บรรพบุรุษ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนในแต่ละ
ท้องถิ่น โดยประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม 14 ค�่ำเดือน 10 ของทุกปี ลูกหลาน ญาติพี่น้องที่ไปประกอบ
อาชีพการงานที่อื่นหรือไปตั้งถิ่นฐานในแดนใดต�ำบลไหนไม่ว่าใกล้หรือไกลจะเดินทางมารวมตัวกัน พิธีแซนโฎนตาของคนไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อ
บรรพบุรุษ การประกอบพิธีกรรมจะจัดขึ้นที่บ้านของผู้อาวุโสสูงสุดของวงศ์ตระกูล แบ่งออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ หัวหน้าผู้อาวุโสสูงสุดในครอบครัวเป็นผู้น�ำในการประกอบพิธีเซ่นไหว้บ้าน ผู้ร่วมประกอบพิธี
ประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัว เครือญาติ ที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน และในระดับชุมชนประกอบ
พิธีกรรมกันที่วัดประจ�ำหมู่บ้าน มีผู้น�ำในการประกอบพิธีเซ่นไหว้ รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันกับพื้นที่นี้ นอกจากจะมีผู้เฒ่าผู้แก่ประกอบพิธีแล้ว ยังมีผู้รู้ อาทิ มัคนายก ผู้น�ำชุมชน
ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน และแม้นแต่พระสงฆ์ก็สามารถเป็นผู้น�ำท�ำพิธีได้ ซึ่งเป็นผู้น�ำในการประกอบพิธี
เครื่องประกอบที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วย เครื่องบูชา ของเซ่นไหว้ ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่น
นอกจากนี้ ก็จะท�ำบายเบ็นฑ์ (ก้อนข้าว) เพื่อบูชาบรรพบุรุษด้วย ข้าวปลาอาหาร สถานที่ในการประกอบ
พิธใี นครัวเรือนเป็นบ้านของตนเอง ระดับเครือญาติจะใช้บา้ นเรือนผูอ้ าวุโสสูงสุดของตระกูล และในระดับ
ชุมชน จะใช้เป็นศาลากลางหมู่บ้านในการประกอบพิธี ส่วนวันและเวลาในการประกอบพิธีเป็นวันแรม
14 - 15 ค�่ำ เดือน 10 ของทุกปี ประเพณีแซนโฎนตากับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์นั้นมีความ
ผูกพันเกี่ยวเนื่องกับทุกช่วงชีวิต ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าจะประกอบกิจกรรมใด ๆ ก็ตามชาวไทยเชื้อสาย
เขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ จะต้องมีการเซ่นไหว้บอกกล่าวผีบรรพบุรษุ เสมอ ด้านคติความเชือ่ ชาวไทยเชือ้ สายเขมร
มีความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษมาก ซึ่งเชื่อว่า ผี เป็นผู้มีอ�ำนาจให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าใคร
ไม่ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรม ก็จะถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้บุญคุณคน ปล่อยปละ-
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ละเลยในหน้าทีค่ วามเป็นลูกหลาน และเชือ่ ว่าคนทีอ่ กตัญญูจะประสบแต่ความล้มเหลวในชีวติ หาความสุข
ความเจริญไม่ได้ การเซ่นสรวงบูชาบรรพบุรุษ ท่านก็จะคอยคุ้มครอง ให้พรลูกหลานได้ประสบผลส�ำเร็จ
ในชีวติ มีความสุขความเจริญ นอกจากนี้ ชาวไทยเชือ้ สายเขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ ยังเชือ่ ว่าผีบรรพบุรษุ จะบันดาล
ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพือ่ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางเกษตรกรรมด้วย ชาวไทยเชือ้ สายเขมรได้อาศัย
ความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันนี้เอง เป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน
ลูกหลาน ครอบครัว ท�ำให้ผู้คนโดยส่วนมากมีระเบียบ มีกาลเทศะ มีวินัย มีศีลธรรม ก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันและพึ่งพาอาศัยกัน สิ่งเหล่านี้เกิดจากประเพณีแซนโฎนตาที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษอีกทางหนึ่งด้วย
สรุปสาระส�ำคัญของประเพณีแซนโฎนตา คือ ชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อว่าผีวิญญาณของ
บรรพบุรุษมีอยู่จริง ไม่ได้จากไปไหน เมื่อถึงเวลาก็จะมาหาลูกหลานในวันส�ำคัญตามฐานคติของทาง
พระพุทธศาสนาว่าวิญญาณต้องไปอยู่ที่ยมโลก หรือโลกแห่งวิญญาณ และอีกนัยหนึ่งของคติความเชื่อนั้น
คือ วิญญาณของบรรพบุรษุ นัน้ ไม่ได้ไปไหนเลยท่านยังสถิตอยูใ่ นบ้านในหิง้ ทีล่ กู หลานท�ำการสักการะบูชา
นั่นเอง และยังคอยปกปักรักษาลูกหลานอยู่ตลอดเวลาและจะคอยให้คุณและโทษเมื่อท�ำผิด ถ้าท�ำถูกก็จะ
เกิดความเจริญรุ่งเรือง

ฐานคติความเชื่อในประเพณีแซนโฎนตา ของชาวไทยเชื้อสายเขมร

ประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ มีความเชื่อที่เกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์กบั วิถดี ำ� เนินชีวติ ความเป็นอยูท่ ตี่ อ้ งสัมพันธ์กบั ความเชือ่ ไม่วา่ จะเป็นความเชือ่ ต่อสิง่ ใด
ก็ตาม เช่น การท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล การบูชาเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งพิธีกรรมแต่ละท้องถิ่นบางอย่างก็มี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง อาทิ พิธีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ จะมีเอกลักษณ์
อีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะถิ่นที่มีการรักษาแบบดั้งเดิมไว้ เช่น ประกวดการจัดกระเชอโฎนตา
(กระจาดที่ใส่ของส�ำหรับเซ่นไหว้) ไปท�ำพิธีกรรมเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตนเอง และไปท�ำบุญที่วัด
ในท้องที่ของตนเอง
ฐานคติของประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์ ประกอบด้วย
1) ดวงวิญญาณที่ยังวนเวียนรักษาลูกหลาน และบ้านเรือน เชื่อในอ�ำนาจวิญญาณ (วิญญาณนิยม)
ฐานคตินี้ชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ มีความเชื่อว่ามีวิญญาณจริงและสามารถให้คุณและโทษได้
เป็นต้น
2) ความเชื่อในเรื่องโลกวิญญาณ (ยมโลก) เชื่อว่าบรรพบุรุษของตนที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้ว เมื่อ
ถึงคราวพญายมราชจะปล่อยดวงวิญญาณให้มารับส่วนบุญจากลูกหลาน
3) ชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ มีความเชื่อว่าในปีหนึ่ง ๆ ลูกหลานจ�ำต้องจัดพิธีบูชา
เซ่นไหว้บรรพบุรุษ เพื่อให้ท่านได้กินให้อิ่มหน�ำส�ำราญ และลูกหลานจะได้มีความเจริญรุ่งเรือง
การเข้าร่วมพิธีแซนโฎนตานั้น ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมในระดับครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ย่า
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ตา ยาย ลูกหลาน ส่วนในระดับเครือญาติ ประกอบด้วย ญาติพนี่ อ้ งในตระกูล ทัง้ ฝ่ายทีแ่ ต่งงานกับตระกูลอืน่
ก็มาร่วมด้วย และในระดับชุมชนก็ประกอบด้วย ชาวบ้านในชุมชนมาร่วมกัน พิธีแซนโฎนตานี้ไม่ว่าผู้ใด
จะท�ำงานอยูท่ ไี่ หน ถิน่ ฐานใดก็ตาม เมือ่ ถึงวันนีท้ กุ คนต่างก็ระลึกถึงบุญคุณของพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และมี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะมาร่วมงานให้ได้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่าบุญดังกล่าวเป็นวันรวมญาติของชาวไทยเชือ้ สายเขมร
จังหวัดสุรินทร์

ความเชื่อต่อประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร

ชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อเรื่องผี จึงมีค�ำพูดที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับผี เช่น ผิดผี เสียผี ผีหรือ
วิญญาณทีป่ รากฏในสังคมไทย จึงมีสว่ นในการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมได้ ชาวไทยเชือ้ สาย
เขมรมีผีที่รู้จักกัน ได้แก่ ครูมะม็วต (ผีวิญญาณที่มาเข้าทรง) ครูก�ำเนิด (ผีวิญญาณประจ�ำตัว) เนียะตา (ปู่ย่า
ประจ�ำหมูบ่ า้ น) ประภูมแิ สร์ (พระภูมปิ ระจ�ำนา) อารักษ์ (ผีวญ
ิ ญาณทีร่ กั ษาต้นไม้ใหญ่ หนองบึง บ่อ) (ผูร้ กั ษา
ป่าเขา) ปเรีย กบาล ปร�ำเบย (พรายแปดหัว เทพทางดนตรี ร้องร�ำ) มนาย สโนน (ผีปั้นลูกในครรภ์) ทมบ
(ผีปอบ) อาบ ปเรียย์ จนีร์ มหาจัมปู (แม่มด) กรองแฉะ (แม่มดประเภทหนึง่ ) ด�ำบองแดก (แม่มดอีกประเภท
หนึ่ง) ปะก�ำ (ผีปะก�ำ) บองบ๊อด (ผีฟ้า) โกนกรอก (ผีลูกกรอก) ขมอจ (ผีโขมด เป็นผีชอบเข้าสิงคน) เป็นต้น
กล่าวได้ว่าความเชื่อของผีบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น ถ้ามีบุคคลส�ำคัญ เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา
ยาย ในครอบครัวพอตายไปก็จะได้รบั ความเคารพบูชากราบไหว้ มีความเชือ่ ทีว่ า่ ผีบรรพบุรษุ นัน้ ยังสิงสถิต
อยู่ในบ้านเรือน โดยมากผีประเภทนี้จะถูกปฏิบัติจากคนในครอบครัวในตระกูลของตนเอง ในเทศกาล
งานแซนโฎนตา ก็ต้องตั้งเครื่องเซ่นเป็นข้าวปลาอาหารให้ด้วยเสมอ ต้องดูแลไม่ให้บกพร่องเพราะเป็น
เหมือนญาติผู้ใหญ่ของครอบครัว (เสถียร โกเศศ, 2549)
ผีบรรพบุรุษ คือ ผีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเองมาแต่อดีต เมื่อบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตไป
ดวงวิญญาณจะยังคงคอยปกปักษ์รักษา ดูแลลูกหลานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยจะสิงสถิตอยู่ใน
สถานที่ซึ่งลูกหลานอาศัยอยู่ ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษของชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นได้รับอิทธิพล
มาจากศาสนาพราหมณ์และวัฒนธรรมของอินเดีย ซึง่ ก็ได้เห็นหนทางทีจ่ ะท�ำบุญอุทศิ ให้ถงึ ผีตา ผียาย หรือ
ผีบรรพบุรุษ จากต�ำนานเรื่องของพระเจ้าพิมพิสารนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีแซนโฏนตา
สรุปได้วา่ ประเพณีแซนโฎนตากับวิถชี วี ติ ของชาวไทยเชือ้ สายเขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ มีความผูกพัน
เกีย่ วเนือ่ งกับทุกช่วงชีวติ ตัง้ แต่เกิดจนตาย ชาวไทยเชือ้ สายเขมรในจังหวัดสุรนิ ทร์จะมีการเซ่นไหว้บอกกล่าว
ผีบรรพบุรุษเสมอ การนับถือผี ปู่ ย่า ตา ยาย ผีบ้านเรือน ซึ่งเชื่อว่าผีจะคอยคุ้มครองลูกหลาน โดยพิธี
แซนโฎนตา เป็นพิธีกรรมที่เด่นที่สุด เพราะเป็นการแสดงออกถึงการนับถือผีบรรพบุรุษ โดยเชื่อว่าผีบรรพบุรษุ นัน้ ติดตามไปทุกหนทุกแห่ง จะเห็นได้จากการเซ่นไหว้ เวลาจะดืม่ สุราโดยจะรินสุราลงพืน้ เรียก
ผียายตามาดื่มทุกครั้ง การประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของ
สังคมชนบทให้รจู้ กั กตัญญูตอ่ บรรพบุรษุ เป็นผลให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูญ
่ าติและสังคมหมูบ่ า้ น
โดยความเชื่อถือนี้จะคงอยู่คู่กับสังคมตลอดไป (สุเมธ คงสวัสดิ์, 2531)
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วัสดุสิ่งของที่ใช้ประกอบประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร

มีการจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์เซ่นไหว้ ในประเพณีแซนโฎนตานัน้ ประกอบด้วย ผลไม้ น�ำ้ หวาน น�ำ้
เหล้า 40 ดีกรี หรือ สาโท และอาหารคาวหวาน โดยแบ่งเป็นประเภทไว้ดังนี้
1. อาหารคาว ได้แก่ ปลานึ่ง ปลาย่าง หมูย่าง ไก่ย่าง แกงกล้วย ต้มไก่ ลาบหมู ไก่นึ่ง
2. อาหารหวาน ได้แก่ ขนม ข้าวต้มมัดด้วยใบมะพร้าว ขนมเทียน ขนมนางเล็ด ขนมโชค (ขนมดอกบัว) ขนมโกรด ข้าวกระยาสารท
3. ผลไม้ ได้แก่ มะพร้าวอ่อน กล้วย ส้ม ละมุด พุทรา องุ่น
4. เครื่องดื่ม ได้แก่ น�้ำ เหล้าขาว 40 ดีกรี หรือ สาโท น�้ำอัดลม เหล้าสี เบียร์ สปาย เป็นต้น
5. อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เสื่อหวาย ที่นอนแบบพับ หมอน ผ้าขาว ผ้าไหม ผ้าโสร่ง อาภรณ์ต่าง ๆ
พาน ธูป เทียน กรวยดอกไม้ 5 คู่ ที่ท�ำจากใบตองสดม้วนเป็นกรวย แล้วสอดด้วยธูป ความหมายของการจัด
กรวย 5 หมายถึง ขันธ์ 5 หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ส่วนภาชนะนั้นเอาไว้ใส่เพื่อเซ่นไหว้ และก็จะใส่
ถ้วยชามลงในถาดเหมือนคนปกติธรรมดา ถ้าเป็นอาหารแห้งก็จะใช้ใบตองเพื่อห่อแล้วจัดใส่เอาไว้ใน
กระเชอ รวมกับพืชผักสวนครัวและผลไม้ ปลาปิ้ง เนื้อปิ้ง กระเชอโฎนตา (กระจาดใส่อาหาร) นี้ใส่อาหาร
เช่น ไก่ ปลาย่าง ขนม ข้าวต้มมัด กล้วยสุข เครื่องแกง เช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ เผือกมัน ต้ม ตอนเย็นเอาไป
วัดคู่ กับ “บายเบ็ณฑ์” (ก้อนข้าวเหนียวปั้น มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-2 ซ.ม.) เมื่อเสร็จพิธีแล้วก็เอา
กระเชอโฎนตานีไ้ ปเทหน้าโบสถ์หรือวิหารให้ผเี ปรตบรรพบุรษุ เพือ่ เป็นเสบียงเดินทางกลับ (พระครูโสภณ
วัยวุฒิ, 2550)

วัน เวลา ในการประกอบประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร

เวลาในการประกอบพิธตี ามประเพณีแซนโฎนตาจะ แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ ช่วงที่ 1 เบ็ณฑ์ตจู
(สารทเล็ก) เป็นช่วงระยะเวลาในการท�ำบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 8 วัน เริ่มมีการประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ
เพื่อท�ำบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค�่ำ ถึง วันแรม 8 ค�่ำ เดือน 10
จะมีการเซ่นไหว้ผบี รรพบุรษุ ทีบ่ า้ นของตนเอง และมีการน�ำภัตตาหารไปถวายพระในตอนเพล และบอกกล่าว
ให้พระสงฆ์ทราบว่าชาวบ้านพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลบุญ “บุญเลี้ยงพระ” ท�ำบุญถือศีลและยังเชื่อว่า
ผลบุญที่เริ่มกระท�ำในวันนี้จะเป็นสัญญาณส่งไปยังพระยายมราช ผู้ดูแลวิญญาณทั้งหลายในปรโลกให้
เตรียมปล่อยวิญญาณเหล่านั้นมายังโลกมนุษย์ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษนี้จะกระท�ำในตอนก่อนเที่ยงหรือ
ตอนบ่ายก็ได้ จัดที่ลานโถงกลางบ้านหรือระเบียงบนบ้านแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละบ้าน แต่ละบ้าน
จะท�ำขนมข้าวต้ม ข้าวกระยาสารท ข้าวปลาอาหาร พร้อมเหล้าสาโท ต้มไก่ น�้ำหวาน และน�้ำเปล่า ใส่ถาด
น�ำมารวมกัน เพือ่ ประกอบการเซ่นไหว้ เพือ่ เป็นการอุทศิ ส่วนบุญไปถึงวิญญาณ ของเหล่าบรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับ
ช่วงที่ 2 เบ็ณฑ์ทม (สารทใหญ่) มีช่วงระยะเวลาการท�ำบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 7 วัน เริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท�ำบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ตั้งแต่วันแรม 9 ค�่ำ
ถึง วันแรม 15 ค�่ำ เดือน 10 และที่ส�ำคัญจะประกอบพิธีวันแรม 14 ค�่ำ ช่วงนี้จะมีพิธีเซ่นไหว้ตลอดวัน
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แต่การรวมญาติเพือ่ เซ่นไหว้ จะประกอบพิธใี นเวลาประมาณ 16.00-18.00 น. ซึง่ ประเพณีแซนโฎน มีระยะ
เวลายาวนานถึง 15 วัน (อัษฎางค์ ชมดี, 2553) เวลาเช้า ชาวไทยเขมรสุรินทร์ ไปท�ำบุญตักบาตรที่วัดอุทิศ
ส่วนกุศลให้ญาติผใู้ หญ่ทลี่ ว่ งลับไปแล้ว แต่อาจมีบางคนอยูว่ ดั รักษาศีล ฟังเทศน์ เมือ่ ถึงเวลาใกล้เพลก็เตรียม
ภัตตาหารไปวัดอีกครั้งหนึ่ง มีห่อข้าวน้อย ห่อข้าวใหญ่ ข้าวสาก และอาหารอื่น ๆ บางแห่งอาจจัดของที่จะ
ถวายเป็นกัณฑ์เทศน์ไปด้วย

คุณค่าของประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์

คุณค่าที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ นั้น
ถ้าจะกล่าวถึง ในด้านคุณค่าทางจริยศาสตร์ การกระท�ำทีเ่ กิดขึน้ เป็นการระลึกด้วยใจทีเ่ ผือ่ แผ่ นึกถึงบุคคล
ทีเ่ ป็นบรรพบุรษุ ของตนเองและวงษ์ตระกูล คุณค่าทีป่ ระจักษ์มากทีส่ ดุ คือ ความกตัญญูกตเวที เป็นผูท้ รี่ คู้ ณ
ุ
ร�ำลึกอยู่เสมอในบุญคุณที่บรรพบุรุษได้ท�ำมา กตเวที นั้นหมายความว่า เมื่อรู้คุณแล้วต้องตอบแทนด้วย
ในที่นี้ประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีที่ลูกหลานท�ำบุญอุทิศไปให้แด่บรรพบุรุษของตนเอง เป็นเจตนา
ที่ดี ทั้งต่อบุคคลอื่นและต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ในด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม ชุมชน ครอบครัว บ้านเมืองจะเห็นได้จากการทีบ่ รรดาลูกหลานญาติ
พี่น้องตั้งใจกลับบ้าน เพื่อมากราบพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ และร่วมท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีทมี่ อี ยูใ่ นสังคมของชาวไทยเชือ้ สายเขมร สิง่ เหล่านีเ้ ป็นผลดีตอ่
ทั้งตนเองและสังคมโดยรวม (สุรชัย รัตนพนาวงษ์, 2549) ประเพณีแซนโฎนตานี้จึงมีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำรงอยูข่ องสังคม การควบคุมความประพฤติของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี ให้อยูใ่ นกรอบศีลธรรม ก่อให้เกิด
สังคมที่สงบสุข จากเหตุผลดังกล่าว จึงควรมีการน�ำพิธีกรรมไปใช้ในการพัฒนาสังคม (พระวรศักดิ์
ปํญญาวุฑโฒ (ภาสดา), 2551) และควรค่าแก่การรักษาให้คงอยู่สืบไป
นอกจากนี้ ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ มีคุณค่าต่อสังคมเป็น
อย่างมาก คือ 1) เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มชนเพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการจัด
กิจกรรม ตามประเพณีแซนโฏนตาในท้องถิน่ ทีไ่ ด้จดั ขึน้ 2) ก่อให้เกิดกฎเกณฑ์ในการท�ำความดี เช่น เมือ่ ถึง
ก�ำหนดวันแซนโฏนตา หมูญ
่ าติพนี่ อ้ งก็จะมาร่วมกันประกอบพิธกี รรมไหว้บรรพบุรษุ ของเขา 3) ก่อให้เกิด
ความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน 4) ก่อให้เกิดการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม 5) เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
เพราะเป็นเทศกาลแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี ดังจะเห็นได้จากการที่ในพิธีนี้ ชุมชนแต่ละท้องถิ่น
จะมาร่วมกันกวนกระยาสารท เพือ่ น�ำไปท�ำบุญ 6) เป็นการช่วยท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนา เพราะการทีช่ มุ ชน
พุทธแต่ละท้องถิ่นได้พร้อมเพรียงกันไปท�ำบุญตักบาตรเป็นการให้การบ�ำรุงพระภิกษุสงฆ์สามเณรภายใน
วัด ได้มีก�ำลังใจที่จะอยู่เพื่อศึกษาพระธรรมค�ำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วน�ำมาสั่งสอนให้เป็นผู้ประพฤติตามความเหมาะสม อันเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธ
ด�ำรงอยู่ได้ตราบนานเท่านาน การให้ความเคารพนับถือแก่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับมรดก
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษให้มีการแสดงออกโดยการบูชา เซ่นไหว้ และให้แสดงความย�ำเกรง ถึงแม้ว่า
บรรพบุรุษของตระกูลจะตายไปแล้วก็ตาม โดยมีความเชื่อเรื่องวิญญาณของบรรพบุรุษว่าจะยังคงวนเวียน
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อยู่เพื่อคอยดูแลปกป้องอันตรายคุ้มครอง ให้ความช่วยเหลือแก่ลูก ๆ หลาน ๆ ที่กระท�ำคุณงามความดี และ
อาจจะลงโทษลูกหลานที่ประพฤติไม่ดีให้ได้รับความทุกข์ยาก มีความเดือดร้อน ไม่มีความสงบสุขใน
ครอบครัว (ภูมิจิต เรืองเดช, 2548 )
คุณค่าด้านจริยธรรม ข้อประพฤติปฏิบตั ทิ างศีลธรรม กฎแห่งศีลธรรม ส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ อย่าง
ประเสริฐ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2542) จริยธรรมเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่ง ผู้มีความเชื่อเรื่องบุญบาป เรื่อง
กรรม เรือ่ งผลของกรรมต่างก็ตระหนักในเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรือ่ งความโลภ ความโกรธ ความหลง
ล้วนเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญอย่างมาก เพราะหากกิเลสทัง้ สามอย่างมาครอบง�ำจิตแล้วก็ยอ่ มท�ำให้ชวี ติ
และจิตใจประสบแต่ความทุกข์
คุณค่าด้านความกตัญญู การระลึกถึงอุปการะของบุญคุณของบุคคลพึงทราบว่าเป็นกตัญญุตา
กตัญญุตานัน้ เป็นมงคล เพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษประการต่าง ๆ เป็นผูอ้ นั สัตบุรษุ ทัง้ หลายพึงสรรเสริญ
เป็นต้น ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล 2 จ�ำพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลก คือ
บุพพการี 1 กตัญญูกตเวที เป็นคุณสมบัติของคนดีและเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่อง นับถือ เป็นต้น
คุณค่าด้านจิตใจ ในการเซ่นไหว้ผบี รรพบุรษุ ผี ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทัง้ เครือญาติทเี่ สียชีวติ ไปแล้วนัน้
เป็นการประกอบพิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรดาผีทั้งหลายมีความสุขและอิ่มหน�ำส�ำราญด้วยข้าวปลา
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตามหลักพระพุทธศาสนา และมีผล
ทางด้านจิตใจต่อผู้ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมนี้เป็นอย่างมาก ความสุขใจที่ได้มีโอกาสตอบแทนบุญคุณ
บรรพบุรษุ การได้ขอความคุม้ ครองจากดวงวิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย ให้ทำ� มาหากินคล่อง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ
การได้มารวมญาติพนี่ อ้ งทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ จากการแยกย้ายกันไปท�ำงานต่างจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมพิธกี รรม
กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่ทางบ้านต่างมีความสุขใจร้องร�ำท�ำเพลง ดื่มสุรา
กินอาหารกันเต็มที่ ควบคู่ไปกับการท�ำบุญใหญ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา คนที่มีความสุขต้องเป็นผู้รู้จัก
ให้และรู้จักรับ ประเพณีจึงรวมทุกอย่างของความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูรู้คุณ การเสียสละ ไว้อย่าง
ครบถ้วนในประเพณีนี้
คุณค่าทางสังคม ประเพณีแซนโฎนตาเป็นการส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพนี่ อ้ ง
เป็นการสร้างปฏิสมั พันธ์ ตลอดถึงการสร้างความสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นหนึง่ เดียวกัน ก่อให้เกิดความ
ผาสุกของคนในชุมชน เมือ่ มนุษย์อยูร่ วมกันเป็นหมู่ เป็นสังคม คนในสังคมจะต้องรูจ้ กั สงเคราะห์ อนุเคราะห์
กันตามฐานะ คนในสังคมจึงจะมีความรักใคร่ปรองดองกัน ซึ่งจะท�ำให้สังคมราบรื่น เป็นที่พึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ความสามัคคี ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นต้น และเมื่อมีการยึดถือสืบต่อกันมาก็ย่อม
เกิดการพัฒนา และยิ่งมีการส่งเสริมมากก็ยิ่งส่งผลดีให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองขึ้น ทั้งทางด้านวัตถุและด้าน
จิตใจ ตลอดถึงเกิดผลในระดับสังคมเมือง และสังคมระดับชาติได้เป็นอย่างดี

การอนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร

ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชือ้ สายเขมร เป็นความเชือ่ และพิธกี รรมทีแ่ สดงออกถึงคุณธรรม
ส�ำคัญ คือ กตัญญู เมตตากรุณา สามัคคี ประเพณีเหล่านี้ถ้าได้ศึกษาจะพบว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่
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ประกอบด้วย ศิลปกรรม หัตถกรรม เอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัดสุรินทร์ และควรส่งเสริม
ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงควรที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อให้ด�ำรงคงอยู่ โดยมี
แนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีดังกล่าว 7 ประเด็น ดังนี้
1. ควรมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชุมชน อาทิ ประเพณีแซนโฎนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมร จังหวัด
สุรินทร์ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่ออนุรักษ์แล้วก็เผยแผ่องค์ความรู้ ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องโดยผูน้ ำ� ชุมชนและพระสงฆ์ ตลอดถึงนักวิชาการ หรือ ส�ำนักงานวัฒนธรรม เป็นผูค้ อยให้คำ� ปรึกษา
และถ่ายทอดให้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นการเชิญชวนให้คนต่างถิ่นได้มา
รับรู้เข้าใจประเพณีดังกล่าว
2. ควรมีการจัดเป็นพิธีสารทเดือนสิบการท�ำบุญ “แซนโฎนตา” ในระดับหมู่บ้านเป็นประจ�ำทุกปี
เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้คนในท้องถิน่ ได้เห็นถึงประโยชน์ และความส�ำคัญของประเพณีแซนโฎนตา ตลอดจน
ท�ำการถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลังให้รับทราบเกี่ยวกับพิธีกรรม และควรมีการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนของ
ประเพณีแซนโฎนตาให้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อพิมพ์แจกจ่ายให้แก่คนในท้องถิ่นหรือชุมชนนั้น ๆ เพื่อ
น�ำไปศึกษาและท�ำพิธีกรรมได้ด้วยตนเอง
3. ประเพณีแซนโฎนตามีความสัมพันธ์กบั การเกษตรกรรม ซึง่ เป็นอาชีพหลักของชาวไทยเชือ้ สาย
เขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ จึงควรฟืน้ ฟูความส�ำคัญของเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา เช่น เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับ
ประเพณีแซนโฎนตา โดยขอความร่วมมือกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และทางราชการในการ
ช่วยฟื้นฟู
4. ควรใส่เนือ้ หาเกีย่ วกับประเพณีแซนโฎนตาไว้ไนหลักสูตรการศึกษาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ มีหวั ข้อ
ศึกษาส�ำคัญ ๆ เช่น สังกัปพิธี ความเป็นมา วิธีปฏิบัติ ประโยชน์การท�ำนุบ�ำรุงอนุรักษ์ส่งเสริม และการ
ปรับปรุงแก้ไข และควรจัดประเพณีแซนโฎนตาทีถ่ กู ต้อง โดยหน่วยงานของรัฐและองค์การต่าง ๆ พร้อมทัง้
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง จัดการประกวดแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ถึงระดับชาติ ขณะเดียวกัน ก็จดั วิทยากรคอยชีแ้ จงสังกัปและหลักธรรมทีแ่ ฝงอยูใ่ นพิธนี ี้ (สุเมธ เมธาวิทยกูล,
2532)
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและความร่วมมือระหว่างญาติพนี่ อ้ งในการท�ำบุญประเพณีแซนโฎนตา
ในการร่วมท�ำกิจกรรมในโอกาสส�ำคัญ ๆ เพี่อให้เกิดความมั่นคงในวงศ์สกุล (อุดม เชยกีวงศ์, 2547)
6. ส่งเสริมและปลูกฝังเมตตาธรรมต่อเยาวชน และช่วยให้ทราบถึงกิจกรรม ความเป็นมาที่มีการ
ปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีความส�ำคัญต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ได้มีโอกาส
แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่บุพการี ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธ
ศาสนาทีม่ ตี อ่ สังคมไทยและชีใ้ ห้เห็นว่าชาวจังหวัดสุรนิ ทร์ให้ความส�ำคัญในการบ�ำรุงศาสนาด้วยประเพณี
ที่งดงาม เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่โบราณกาล จึงสมควรที่จะให้มีการสืบทอดรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีแซนโฎนตาให้อยู่ต่อไป
7. ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับประเพณีแซนโฎนตา เช่น จัดนิทรรศการ
เกีย่ วกับอาหารในเทศกาลสารท และเชิญชวนเยาวชนไปร่วมกันท�ำบุญตามประเพณี ให้รถู้ งึ คุณค่า ประโยชน์
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และความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา

สรุป

ชาวไทยเชือ้ สายเขมร จังหวัดสุรนิ ทร์ มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีแซนโฎนตามานับแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ฐานคติความเชือ่ ในเรือ่ งพิธกี รรมเซ่นไหว้บรรพบุรษุ ทีเ่ กีย่ วกับการบูชาวิญญาณผีบรรพบุรษุ
ชาวไทยเชือ้ สายเขมรเชือ่ ว่าพิธแี ซนโฎนตานีส้ ามารถเชือ่ มต่อสือ่ สารกับดวงวิญญาณของบรรพบุรษุ ได้ ใน
พิธกี รรมมีการจัดเครือ่ งเซ่นไหว้ และเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ทีบ่ รรดาลูกหลานได้หามาเพือ่ ประกอบพิธกี รรม หรือ
การบูชาตามรูปแบบของวัฒนธรรมของตน การท�ำพิธีเซ่นไหว้บูชาบรรพบุรุษนี้ชาวไทยเชื้อสายเขมรจะมี
อยู่ 2 ขัน้ ตอนหลัก ๆ คือ 1) การเซ่นไหว้ในเวลาเย็นจะมีการรวมกลุม่ บรรดาเครือญาติ พีน่ อ้ ง ร่วมสายโลหิต
จะมารวมกันที่บ้านของพี่สาวคนโต หรือ พี่คนโต ถือได้ว่าเป็นผู้น�ำในการประกอบพิธีกรรมบูชา คนเฒ่า
คนแก่ก็จะมา สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ในการร่วมพิธีกรรม กระบวนการพิธีแซนโฎนตานี้จะเป็นการเรียกให้
วิญญาณบรรพบุรษุ ให้เข้ามารับประทานอาหาร ดืม่ กิน เมือ่ เสร็จพิธกี รรมแล้วก็จะสวมเสือ้ ผ้าใหม่ หลังจาก
เสร็จพิธีกรรมยามเย็นของการเซ่นไหว้แล้ว จะร่วมรับประทานอาหารกันเป็นครอบครัวหมู่ใหญ่ ช่วงที่ 2
ในเช้าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันเพ็ญ หรือวันพระ หมู่ลูกหลานตนเอง หรือ เครือญาติพี่น้องที่เดินทางมาไกลนั้น
จะไปท�ำบุญทีว่ ดั มีพธิ กี รรม คือ 1) ตักบาตรเช้าถวายอาหาร คาวหวาน และเครือ่ งไทยธรรมต่าง ๆ 2) เป็นการ
ท�ำพิธีทอดผ้าบังสุกุลถึงผู้ที่ตายไปแล้ว หรือท�ำบุญถึงผู้ตายนั่นเอง สรุปความได้ว่าการอนุรักษ์ประเพณี
แซนโฎนตาทีถ่ อื ปฏิบตั มิ าแต่โบราณ เป็นการรักษาไว้ซงึ่ ประเพณีทสี่ ำ� คัญ ทีย่ งั คงปฏิบตั กิ นั มาจนถึงปัจจุบนั
นี้ เป็นคุณค่าในการส่งเสริมความผูกพันระหว่างครอบครัวและญาติพี่น้อง และยังเป็นการร�ำลึกถึงบุญคุณ
ของบุพการี แม้จะล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที พิธีกรรมที่ปรากฏขึ้นเป็น
ปรากฏการณ์ทสี่ ามารถเห็นได้ทกุ ๆ ปี ช่วงเดือนสิบ เมือ่ คนต่างถิน่ ได้มาพบเห็นประเพณีแซนโฎนตาก็เกิด
ความประทับใจในงานบุญดังกล่าว คือ สภาพที่เห็นคนทั้งหลาย มีความยิ้มแย้มแจ่มใสรื่นเริง ซึ่งเป็นการ
แสดงออกต่อคนต่างถิ่นอย่างจริงจัง เพราะชาวไทยเขมร ถือว่าจะยากดีมีจนอย่างไร ก็ต้องท�ำให้บรรพชน
ของตนเอง

เอกสารอ้างอิง

ชื่น ศรีสวัสดิ์. (2531). ความเชื่อของไทย-เขมร ในเขตอีสานใต้. ม.ป.ท.: โครงการสนับสนุนการวิจัยทาง
วัฒนธรรม มูลนิธิเจทส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน.
ธวัช ปุณโณทก. (2536). ความเชื่อพื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคมอีสาน. ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน:
คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บรรพต เปรมชู. (2522). พิธีโดนตา สมบัติอีสานใต้. ม.ป.ท.
ประทีป แขรัมย์. (2535). พิธกี รรมมะม็วดของกลุม่ ชาติพนั ธุช์ าวไทย-เขมร: ศึกษากรณีบา้ นตะโกราย ต�ำบล
บ้านบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม, มหาสารคาม.

ประเพณีแซนโฎนตา: วัฒนธรรมประเพณี
ยโสธารา ศิริภาประภากร

249

พีระศักดิ์ วรฉัตร. (2530). โครงสร้างอ�ำนาจของชุมชนชาวไทยทีพ่ ดู ภาษาเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
ศึกษากรณีต�ำบลพรหมเทพ อ�ำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, มหาสารคาม.
เพ็ญศรี ดุ๊ก, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ปิยนาถ บุญนาค, และ วราภรณ์ ทินานนท์. (2536). วัฒนธรรมพื้นบ้าน: คติ
ความเชื่อ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พระครูโสภณวัยวุฒิ. (2550). คู่มือชาวบ้าน. สุรินทร์: ศิริรัตน์ออฟเซ็ทการพิมพ์.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโฺ ต). (2542). พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: สิรวิ ฒ
ั นา
อินเตอร์พริ้นท์.
พระวรศักดิ์ ปํญญาวุฑโฒ (ภาสดา). (2551). ประเพณีท�ำบุญหมู่บ้านของชาวไทยเขมร: กรณีศึกษาบ้าน
โคกใหม่ อ�ำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์, บุรีรัมย์.
ภูมจิ ติ เรืองเดช. (2548). ความเชือ่ และการนับถือผีในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยเขมร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, สุรินทร์.
มงกุฎ แก่นเดียว. (2533). แซมซายฉบับพิเศษ รวมประเพณีและพิธีกรรมในจังหวัดสุรินทร์. บุรีรัมย์: เรวัตร
การพิมพ์.
มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ. (2531). พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ. กรุงเทพฯ: ภูมิพโลภิกขุ.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพฯ: สิรวิ ฒ
ั นาอินเตอร์พริน้ ท์.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร). (2548). สากลศาสนา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: มหามกุฎ
ราชวิทยาลัย.
ส�ำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดบุรรี มั ย์. (2553). เอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนานิเวศน์วฒ
ั นธรรม
ลุ่มน�้ำ โขง ชี มูล พื้นที่ต�ำบลหนองเต็ง อ�ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์: ม.ป.ท.
สุเมธ คงสวัสดิ์. (2531). ความเชื่อของชาวบ้านพลวง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
สุเมธ เมธาวิทยกูล. (2532). สังกัปพิธีกรรม. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้งส์ เฮ้าส์.
สุรชัย รัตนพนาวงษ์. (2549). การศึกษาค�ำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโฎนตา (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ.
เสถียร โกเศศ. (2549). ผีสางเทวดา. กรุงเทพฯ: เอเธนส์บุ๊คส์.
อัษฎางค์ ชมดี. (2553). ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท.
อุดม เชยกีวงศ์. (2547). ปฏิทินประเพณี 12 เดือน. กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา.

