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บทคัดย่อ
ฐานคติความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติอันเป็นที่มาของประเพณีแซนอาหยะจูยทาให้เกิดวัฒนธรรมความ
เชื่อและพิธีกรรม การบวงสรวงเซ่นไหว้ต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ของชาวไทยกูยอาจสถิตอยู่ในปราสาท อันเป็นเทวสถาน
ในสมัยก่อนในลัทธิไศวนิกายบูชาพระศิวะ ชาวไทยกูยมีความเชื่อในดวงวิญญาณที่ มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนับพันปี
ชุมชนบ้านโพธิ์ศรีธาตุ อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ชาวไทยกูยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ
ฟ้าฝน ด้วยเหตุนี้เองจึงต้องการจัดเครื่องพิธีกรรมบูชาแซนอาหยะจูยประจาปี ก่อนการลงทาการเพาะปลูกทุกปีนั้นคือ
พิธีกรรมแซนอาหยะจูยบูชาเพื่อความอุดมสมบูรณ์จากอาหยะจูย ที่สถิต ณ ปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ อันเป็นศาสนา
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาชุมชนแห่งนี้มานานนับพันปี
พิธีกรรมแซนอาหยะจูย จัดขึ้นด้วยเหตุ เพื่อความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูก หรือ
อาจเป็นการบอกกล่าวที่มนุษย์มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเคารพนับถือ และศรัทธา เป็นพิธีกรรมการแซนทุกปีของกลุ่ม
ชาวไทยกูย วาระการประกอบ มีขึ้นในข้างขึ้น 5 ค่า เดือน 3 ของทุกปีก่อนการลงทาการเพาะปลูก และได้เป็นประเพณี
ที่ชาวชุมชนนี้ยังให้ความนับถือ และยังมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน
คาสาคัญ: พาวาน พิธีกรรม แซนอาหยะจูย ชาวไทยกูย

Abstract
Kuy people have the way of life and livings based on the natural resources the people have a belief
in supernatural such as ghosts, ancestor spirit for long time ago. That belief becomes a ritual which called in
the Kuy language “Saen A-ya”.it is a ritual of worshiping to the holy Spirit which stay in Prasat Ban Pho-sritart. It is a worship activity would be an annual ritual held in every year before they going to plant or farming
at Ban Pho-sri-tart Samrongtab Sub-district Surin province. Saen A-ya is a ritual of abundance of products of
the farm and the ritual has procedure by follow the step of the activities and the worshiping things are the
symbolic to communicate to the holy spirit in Prasat or sanctuary and it is become an annual ritual which take
place once a year and inherited until now day.
Keywords: Pha-warn, spirit worshiping, Kuy people
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มีอารมณ์ รัก ชอบ โกรธ หลง แต่มีอานาจเหนือมนุษย์
ฉะนั้ น ผู้ ที่ ก ระท าการประกอบพิ ธี ก รรมในด้ า นนี้ จึ ง
พยายามเพื่อเอาใจเทพเจ้า หรือ วิญญาณเหล่านั้น ด้วย
การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ด้วยวิธี เซ่นไหว้ สังเวย เป็น
ต้น นอกจากนั้ นยั งพยายามสร้ างรู ปเคารพขึ้ นมาเพื่ อ
เคารพบู ชาอี กด้ วย ด้ วยเหตุ ดั งกล่ า ว มนุ ษย์ ใ นสมั ย
โบราณจึงนับถือธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ใหญ่ ภูเขา แม่ น้า
จอมปลวก เป็นต้น เป็นที่พึ่งหรือสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีอานาจลึกลับสิงสถิตอยู่
และมีการทาพิธีกรรมการเซ่นสรวง กราบไหว้บูชา เป็นต้น
เพื่อเอาใจอานาจลึกลับเหล่านั้นมิให้กระทาอันตราย และ
หวังผลให้ตนได้ในสิ่งที่ปรารถนาอีกประการหนึ่งด้วย แซน
อาหยะจูย กับความเชื่อเรื่องฝนฟ้าเพื่อความอุดมสมบูรณ์
บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตาบลเกาะแก้ว อาเภอสาโรงทาบ จังหวัด
สุรินทร์ เป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
อดีต เป็นความเชื่อที่มีต่อปราสาทโบราณ ที่มีความเชื่อว่า
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองรักษา นั้นคือ วิญญาณอาหยะจูย
(วิญญาณผู้รักษาหมู่บ้าน) ที่เป็นอารักษ์ประจาปราสาท
บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ที่มีอิทธิพลต่อชุมชน กลุ่มประชากรที่พูด
ภาษากูย โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านโพธิ์ศรีธาตุ เป็นกลุ่มชาว
ไทยกูยที่มีวิถีชีวิต ความเชื่อพิธีกรรม ประเพณี ของกลุ่ม
ได้ อ ย่ า งเด่ น ชั ด โดยเฉพาะบ้ า นโพธิ์ ศ รี ธ าตุ ยั ง คงมี
ประชากรที่ใช้ภาษากูยอยู่ประมาณร้อยละ 90 ถึงแม้ว่าใน
ปั จ จุ บั น จะมี ก ารอพยพโยกย้ า ยถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย อย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ส่วน
ใหญ่ ที่ อ พยพเข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นอี ส านตอนใต้ เกิ ด
ผสมผสานทางวั ฒ นธรรมโดยต้ อ งยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
วัฒนธรรม วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง บ้านโพธิ์ศรีธาตุ
ตาบลเกาะแก้ ว อ าเภอสาโรงทาบ จั งหวั ดสุ ริ นทร์ เป็ น
ชุมชนชาวไทยกูยที่นับถือพระพุทธศาสนา ปัจจุบันกลุ่ม
ชาวไทยกู ย ที่ บ้ านโพธิ์ ธาตุ ยั งคงรั กษาอั ตลั กษณ์ ทาง
วั ฒนธรรมกู ยของตนอย่ างเคร่ งครั ด ทั้ งการประกอบ

บทนา
ความเป็ นมาของการแซนอาหยะจู ยนั้ นมี มา
ตั้ งแต่ สมั ยโบราณถ้ าจะอธิ บายว่ ามนุ ษย์ ได้ ถื อก าเนิ ด
ขึ้นมาท่ามกลางธรรมชาติ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้อง
พึ่งพิงอาศัยและมีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติตลอดเวลา
ตั้งแต่เกิดจนตาย การที่มนุษย์ต้องพึ่งพิงอาศัยธรรมชาติ
อยู่ตลอดเวลานี้เอง ทาให้ต้องเผชิญกับ เหตุการณ์และ
ปรากฏการณ์ความแปรปรวนของธรรมชาติ เช่น น้าท่วม
ฟ้าร้อง ฟ้าฝ่า ฯลฯสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ไม่
สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้ จึงก่อให้เกิดความรู้สึกว่า
ธรรมชาติ นั้ น มี พ ลั ง อ านาจที่ ยิ่ ง ใหญ่ เ หนื อ มนุ ษ ย์
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ก่อทั้งคุณและโทษ
ทาให้มนุษย์เกิดความยาเกรงและหวาดกลัว สิ่งนี้เองจึง
เป็นทีม่ าของอานาจที่เหนือมนุษย์ที่เรียกว่า เทพเจ้า เทวา
อารั กษ์ หรือพลั งแห่ งภู ตผี ปี ศาจ ที่ มี พลั งอานาจเหนื อ
ธรรมชาติคอยควบคุมอยู่ (พระมหาวีระ สุขแสวง, 2550)
สามารถสรุปความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อพลังอานาจที่ไม่
สามารถอธิบายได้ (วิลาสินี ศรีนุเคราะห์, 2553) ดังนั้น
ความเชื่อในอานาจธรรมชาติ เชื่อว่าธรรมชาติมีอานาจ
สามารถดลบันดาลให้เกิดทุกข์ สุขแก่มนุษย์ได้ มนุษย์จึง
ให้ ความเคารพย าเกรงและพยายามเอาใจธรรมชาติ
เพื่ อ ให้ ธ รรมชาติ ใ ห้ สิ่ ง ที่ ต นปรารถนา เชื่ อ ในอ านาจ
วิญญาณ ผีสางเทวดา เป็นความเชื่อที่วิวัฒนาการมาจาก
ความเชื่ อ แบบดั้ ง เดิ ม คื อ เชื่ อ ว่ า ในธรรมชาติ มี จิ ต
วิญญาณครอง วิญญาณเหล่ านั้ นสถิ ตอยู่ ในธรรมชาติ
และเป็นผู้ควบคุม ให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ ทั้งใน
ด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่มนุษย์ เชื่อในพลังอานาจ
อันลึกลับว่าเป็นเทพเจ้า เทวดาที่รักษา ก้อนหิน ทางน้า
ปราสาทเก่าแก่ ของโบราณรวมไปถึง สัตว์ที่อาศัยในป่า
เขาลาเนาไพร เป็นความเชื่อที่พัฒนามาจาก ความเชื่อ
เรื่ อ งวิ ญ ญาณอี ก ขั้ น หนึ่ ง คื อ เชื่ อ ว่ า มี วิ ญ ญาณ หรื อ
เทวดาประจาอยู่ในธรรมชาติทุกประเภท เทพเจ้าเหล่านั้น
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พิ ธี กรรมทางพระพุ ทธศาสนา และพิ ธี กรรมที่ เกี่ ยวกั บ
ความเชื่อดั้งเดิมของคนในพื้นถิ่น เช่น ประเพณีการแซน
อาหยะจูย ประจาปี เป็นพิธีกรรมการแซนอาหยะจูยของ
ชาวบ้ านโพธิ์ ศรี ธาตุ เป็ น พิ ธี กรรมที่ สื บทอดกั นมาแต่
โบราณ ซึ่ งเชื่ อว่ าเป็ นพิ ธี กรรมอั นศั กดิ์ สิทธิ์ ที่ เกี่ ยวกั บ
ความอุ ดมสมบู รณ์ ฝนฟ้ า การเริ่มต้ นในการประกอบ
พิ ธี กรรมจะมี การบอกกล่ า วให้ เ ป็ นที่ ทราบโดยทั่ วกั น
ก่อนที่จะจัดพิธีกรรมขึ้น โดยจะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการเตรี ยมการ และจะให้ ความสาคั ญทุ กครั้ งที่ต้ อง
กระทาพิธีกรรมในหมู่บ้านผู้วิจัยเห็นว่าเป็นระบบความ
เชื่ อของกลุ่ มชาวไทยกู ยที่ ควรศึ กษา เพราะถื อว่ าเป็ น
ระบบความเชื่อที่มีบทบาทในการสร้างคนให้ผูกพันกั บ
ท้องถิ่น สร้างความสามัคคีให้ชุมชนมีความสงบสุข มี
ความใกล้ชิดและเคารพต่อธรรมชาติอันเกิดจากพิธีกรรม
ดังกล่าว ซึ่งจะนาไปสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของ
กลุ่มชาวไทยกูยของหมู่บ้านโพธิ์ศรีธาตุ ตาบลเกาะแก้ว
อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ให้คงอยู่ต่อไปและเห็น
คุณค่ามากขึ้น ให้ความสาคัญมากขึ้น และอนุรักษ์ไว้เป็น
มรดกลูกหลานต่อไป
น้าคือชีวิต
น้าคือชีวิตเป็นสิ่งที่น้าพาความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
ทางด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และการเกษตรกรรมทานา
ทาไร่ ของผู้ที่ ยังต้องทาการเกษตร ทาไร่ ทานา เป็นต้น
ชุมชนชาวไทยกูยบ้านโพธิ์ศรียังมีโบราณสถาน อันเป็น
ศาสนาสถาน ทางลัทธิไศวนิกาย ตามศาสนาพราหมณ์ที่
มีการเผยแผ่และมีอิทธิพลเมื่อพันปีก่อน แห่งนี้จัดเป็นจุด
ที่สาคัญมากในการสร้างเทวสถานขนาดใหญ่ เพื่อถวาย
แด่เทพเจ้า นั้นคือ พระศิวะนั้นเอง ตามคติทางศาสนา
พราหมณ์ นั้ น สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ นั้ น จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า ง
ปราสาทเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อั นเป็ นที่ สถิ ตของดวงพระวิ ญญาณแห่ งเทพเจ้ า เป็ น
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ตามฐานคติ ค วามเชื่ อ ของศาสนา

พราหมณ์ ด้วยเหตุนี้เองเทวสถาน จึงถฏสมมุติว่าภูเขา
ปราสาทนี้เป็นดั่งเขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตแห่งเทพเจ้า
นั้นคือ พระศิวะ นั้นเอง

ที่มา : ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ (1 กุมภาพันธ์ 2560).
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อธิบายภาพ ปราสาทโพธิ์บ้านศรีธาตุ การจัด
ดอกไม้ เครื่องเซ่นไหว้โดยรอบเพื่อทาการบูชา วิญญาณ
ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าตามที่ปรากฏว่าศาสนาสถานแห่ง
นี้เป็นที่ประทับเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ การนาเครื่องเซ่นไหว้
เพื่อนามาบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ แสดงให้เห็นถึงชาว
ไทยกูยที่มีการเคารพบูชาเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาม
ความเชื่อที่มาแต่โบราณ
น้า นั้นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มนุษย์มี
ความต้องการในการทาการเกษตรกรรม ชาวไทยกูยเป็น
ชาวไร่ชาวนาเสียโดยมาก เมื่อถึงเวลาทาการบวงสรวง
เซ่นไหว้ประจาปี สิ่งที่ปรารถนานั้นคือ น้าท่า เพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นปราสาทโบราณของบ้านโพธิ์ศรีธาตุ
จึงเปรียบเหมือนที่พึ่ง และชุมชนชาวไทยกูยจึงมีความ
เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของตนเอง ที่รู้จักกันนั้นคือ อาหยะ
จู ย (เทพบริ บ าล) จะประทานความอุ ด มสมบู ร ณ์ ใ ห้
เกิ ด ขึ้ น ได้ จึ ง มี ค วามเชื่ อ ว่ า มี สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ รั ก ษา
ปราสาท มีนามว่า อาหยะจูย เป็นเทพบริบาลและรักษา
ตลอดจนเป็นเทพผู้ดูแลบ้านเมืองนี้
ประเพณีการบวงสรวงที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความเชื่อเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์
ที่ได้มีการสืบทอดมาเป็นมรดกของชุมชน การสืบทอด
ความเชื่อของมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับการตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ซึ่งความเชื่อของมนุษย์มีลักษณะ
การผสมผสานระหว่างความเชือ่ ดั้งเดิมกับความเชื่อทาง
ศาสนาที่มีระบบมากขึ้น และมีเหตุผลมากขึ้นตามลาดับ
พัฒนาการของความเชื่อของมนุษย์ที่แสดงออกเป็นพิธี
กรรมการบวงสรวง เป็นอารยธรรมของอินเดียโบราณ
ในยุคก่อ นพุทธกาลหมายเอาระบบความเชื่ อที่คนใน
อินเดียยึดเอามาเป็นทั้งบัญญัติทางศาสนาและสังคม
ซึ่งนักปราชญ์ทางภารตวิทยาได้กล่าวไว้ว่าเริ่มต้นเมื่อ
ประมาณ 1,000 ปี ก่อนพุทธศักราชและมีพัฒนาการ
ทางด้ า นความเชื่ อ มาจนถึ ง การเสด็ จ อุ บั ติ ขึ้ น ของ

พระพุท ธเจ้า ประมาณ 45 ปี ก่ อนพุท ธศั กราช มี การ
พั ฒ นาการมาจากความเชื่ อ เรื่ อ งของพรหมลิ ขิ ต จึ ง
หมายถึง อานาจที่กาหนดความเป็นไปของชีวิต (สุนทร
ณ รั ง สี , 2545) เชื่ อ กั น ว่ า พระพรหมจะเขี ย นไว้ ที่
หน้าผากของเด็กซึ่งเกิดมาได้ 6 วัน (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) อธิบายความหมายของพระ
พรหมเอาไว้ ว่า พระพรหม มี ความหมายเป็น สองนั ย
ประการแรก คาว่า พรหม หรือ พรหมัน เป็นคากลางๆ
หมายถึง วิญญาณอันสูงสุดของจักรวาล ดารงได้ด้วย
ตนเองเป็นนิรันดร เป็นที่เกิดและที่รวมของสรรพสิ่ง ไม่มี
รูป ร่ า ง ไม่ ใ ช่วั ต ถุ ไม่ สามารถเห็ นได้ ไม่เ กิ ด ไม่ มี ใ คร
สร้ า ง ไม่ มี เ บื้ อ งตนและที่ สุด ไม่ มี ข อบเขตจ ากั ด ไม่
สามารถเข้าใจได้โดยประสาทสัมผัส ปรากฏทุกหนทุก
แห่ง ทั้งในสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หมายถึง พระพรหม
นั้นเป็นต้นเหตุของสรรพสิ่ง ประการที่สอง พระพรหม
หมายถึ ง เทพเจ้ า ผู้ ช าย เกิ ด จากพรหมั น ซึ่ ง เป็ น จิ ต
วิญญาณสูงสุด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบุคคลาธิษ
ฐานของพรหมนั่นเอง มีลักษณะพระวรกายสีแดง มีสี่
เศียร มีหงส์เป็นพาหนะ ในศตะปถะพราหมณะ กล่าว
ว่า เมื่อพระองค์ได้เกิดจากวิญญาณสูงสุดแล้ว พระองค์
ก็ได้สร้ างเทพเจ้า ขึ้น แล้วก็รั บสั่งให้ไปประจาสถานที่
ต่างๆ เช่น ให้พระอัคนี ประจาพื้นโลก พระวายุ พระจา
สวรรค์ และพระสุริยะ ประจาท้องฟ้า ในสมัยพราหมณ์
พระพรหม ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะเทพเจ้าสูงสุดซึ่งเป็น
เทพเจ้าที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามารมณ์ เป็นเทพเจ้าผู้สร้าง
สรรพสิ่งและกาหนดชะตาสรรพชีวิตบนโลกมนุษย์ (ดนัย
ไชยโยธา, 2538) เมื่อความเชื่อของมนุษย์ถูกผูกติดกับ
ความเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง เป็นผู้กาหนด
บทบาททั้ ง หมดของชี วิ ต และการบั น ดาลในสิ่ ง ที่ พึ ง
ปรารถนา การกระทาทุกอย่างของมนุษย์จึงต้ องขึ้นต่อ
พระพรหม ต้องประกอบการกระทาเพื่อให้พระพรหมพอ
ใจความเชื่อในอมตภาพวิญญาณ พัฒนาการเกี่ยวกับ
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พิธีกรรมการบวงสรวง คือ ความเชื่อในเรื่อง อมตภาพ
วิ ญ ญาณ คื อ ความเชื่ อ ในความไม่ แ ตกดั บ ของ
วิ ญ ญาณ ซึ่ ง ในศาสนาพราหมณ์ เ รี ย กสิ่ ง เหล่ า นี้ ว่ า
อาตมัน หรือ ชีวาตมัน ชีวาตมัน นี้เป็นส่วนที่เป็นสาระ
ของชีวิตและสิงสถิตอยู่ในร่างกายของมนุษย์และสัตว์
ทุกประเภท แม้เทวดาเองก็มีชีวาตมันสิงอยู่ ร่างกายนี้
อาจแตกดั บ สลายได้ แ ละชี ว าตมั น จะยั ง คงอยู่ ต่ อ ไป
(สุนทร ณ รังสี, 2545) ได้กล่าวกับเรื่องนี้ไว้ว่า มนุษย์แต่
ละคนมีชีวาตมันเป็นแกนกลางของชีวิต ร่างกายมนุษย์
มีการเปลี่ยนแปรและสลายไปในที่สุด ส่วนชีวาตมันนั้น
จะคงอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปโดยไม่เปลี่ยนแปรหรือ
สลายตามไปด้วย ทั้งนี้ก็โดยที่ชีวาตมันเป็นส่วนหนึ่งแห่ง
อาตมัน ๆ เป็นส่วนหนึ่งแห่งกาลหรือปรมาตมัน ในเวลา
ที่ ค นตายชี ว าตมั น จะละทิ้ ง ร่ า งเก่ า ไปอาศั ย ร่ า งใหม่
เหมือนคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดเก่าไปชุดใหม่ (สุนทร ณ
รังสี, 2545) ดังนั้นแนวความเชื่อเรื่องของความไม่แตก
สลายของวิญญาณหลังการตายของสิ่งมีชีวิต จึงมีส่วน
ในการพั ฒ นาการของพิ ธี ก รรมการบวงสรวง เพราะ
ธรรมดาของสิ่งมีชีวิ ตเมื่อ เกิดขึ้น มาแล้ วก็ต้องตายใน
ที่สุด แต่เมื่อตายแล้วก็ใช่ว่าชีวิตจะจบสิ้นลงอยู่แค่นั้น
เมื่อตายร่างกายสลายไปแต่วิญญาณไม่ได้สลายไปด้วย
แต่จะออกจากร่างเร่ร่อนไปตามกรรมสู่ภพชาติใหม่ หรือ
อาจสิงอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งวิญญาณเหล่านั้นอาจจะ
มากระท าสิ่ ง ที่ดี และสิ่ง ที่ ไม่ ดี แก่ ต นได้ จึ ง มีก ารบู ช า
บวงสรวงเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นพอใจ
พิธีการแซนอายะจูย
การประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย นั้นมีการ
จัดการประกอบพิธีแบบท้องถิ่น และมีการกาหนดกับ
การต้องจัดพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงของทุกปีด้วย วัน
เวลา เดื อ น สถานที่ ที่ ก าหนด ในการประกอบพิ ธี
กรรมการแซนอาหยะจูย นั้น ในชุมชนบ้านโพธิ์ ศรีธาตุ
ตาบลเกาะแก้ว อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ใน

การกาหนดการนั้นในการประกอบพิธีคือ การทาพิธีใน
การแซนอาหยะจูย แบบที่เป็นทางการ ในลักษณะเช่น
จะมีการกาหนด วัน เวลา เดือน สถานที่ อย่างชัดเจน
โดยในการประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูย ดังนี้ งาน
แซนอาหยะจูย ประจาปีของชาวชุมชนที่จะจัดพิธีกรรม
แซนอาหยะจูย นั้นมี การใช้ ค่า การประกอบพิธีกรรม
คือ ขึ้น 5ค่า เดือน 3 ของทุกปี และเดือนมกราคมของ
ทุกปี เป็นวันงานทาพิธีแซนอาหยะจูยของชาวไทยกูย
ประจาปี เวลาในช่วงเช้าจะเป็นการเตรียมเครื่องเซ่น
ไหว้ และการเริ่มการเซ่นไหว้จะเป็น ในเวลา 06.30 ถึง
07.00 น.

ที่มา: ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ (1 กุมพาพันธ์ 2560).
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การประกอบพิธีกรรมนี้เพื่อ ให้เกิดความอุดม
สมบู ร ณ์ (ศิ ริ พ ร สุ เ มธารั ต น์ , 2535) พิ ธี ก รรมในอี ก
ความหมายหนึ่ง คือ เป็นส่วนประกอบของศาสนาซึ่ง
ประชาชนให้ความสนใจมาก และพยายามปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด พิธีกรรมบางอย่างอาจมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างศาสนาและไสยศาสตร์หรือมีส่วนประกอบของ
หลายศาสนาผสมกันทั้งในด้านความเชื่อและการปฏิบัติ
หรือการประสานความเชื่อต่างๆ เข้าด้วยกันจนเกือบจะ
เป็ น เนื้ อ เดี ย วกั น (สมพร เกษมสุ ข จรั ส แสง, 2526)
พิ ธี กรรม เป็ นการบู ชาแบบอย่ างหรื อแบบแผนต่ างๆ ที่
ปฏิบัติในทางศาสนา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,
2546) เป็นคาบัญญัติของการประกอบพิธีการต่างๆและ
คาว่า พิธีการ (Rite) พิธีตามประเพณีทางศาสนาหรือใน
โอกาสสาคัญพิธีกรรมจะก่ออานาจพิเศษขึ้นมาเป็นการ
เพิ่มพลังและสีสันอานาจให้แก่การดาเนินชีวติ (Richard
Lawrence, 2542) เป็นรูปแบบของพฤติกรรมหรือการ
ทาพิธี (Denny sergeant, 2542)
สรุ ป ได้ ว่ า พิ ธี ก รรมแซนอาหยะจู ย นั้ น คื อ
พฤติกรรมที่กระทาขึ้นเพื่อสนองโลกียวิสัยหรือเพื่อความ
สูงส่งทางจิตวิญญาณซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์โดยถูกต้อง
ตามกฎหมายประเพณีการสั่งสมของวัฒนธรรม และ
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนจะต้องเป็นการกระทาที่
ปลุก เร้า หรื อเรี ยกร้ องให้เ กิดปฏิกิ ริยาหรือ อารมณ์ได้
(พระเฑียรวิทย์ อตฺตสนฺโต, 2548) หรืออาจเป็นที่รวม
อ านาจบางอย่ า งที่ ม นุ ษ ย์ ใ ห้ ค วามเชื่ อ ถื อ โดยจิ ต
วิญญาณ จึงเป็นสิ่งซึ่งรวมพล รวมอานาจ รวมหมู่ รวม
คณะเพื่อการกระทาพิธีกรรมบางอย่างเพื่อความสาเร็จ
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้น การประกอบพิธีกรรมแซนอาห
ยะจูยในอดีตผู้วิจัยได้ (วัน ทองดาษ, 2560) ได้กล่าวถึง
สภาพบริบทในอดีตว่า ในสมัยแต่ก่อนนั้นบนภูเขาพนม
รุ้งนี้มีป่าเยอะมาก ไม่มีใครกล้าขึ้นไป ถ้าจะขึ้ นก็เพียงที่
ต่าๆ เท่านั้นเพราะมีป่าดงทึบหนาแน่น แต่อุดมไปด้วย

ธรรมชาติ สัตว์เช่นเสือ ช้าง งู และอื่นๆอีกมากมาย ตาม
พนมในจุดที่ป ระกอบพิธีกรรมก็เ ช่นกัน มีน้าไหลผ่า น
ขนาดใหญ่ม าก เหตุ ที่ มาของการเซ่ นไหว้ นี้ นั้ น เมื่ อ
ชาวบ้านเกิดไม่มีฝนทานา หรือ ไม่มีน้าในการเพาะปลูก
ลาบากมาก เมื่อรวมกลุ่มไปทาพิธีกรรมบวงสรวง ขอน้า
ขอฝน เพื่อ ความอุด มสมบู ร ณ์แ ก่ การเกษตรของชาว
ชุมชนด้วย เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการบวงสรวงขอฝน
ต่อปราสาทโบราณวัดโพธิ์ศรีธาตุ ด้วยเชื่อว่ามีวิญญาณ
ของ อาหยะจูยนี้ปกปักรักษาอยู่ และให้ฝนตามที่ชุมชน
มีความต้องการ
เครือ่ งแซนอาหยะของชาวไทยกูย
1. จั ด เตรี ย มสถานที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรมแซน
อาหยะจูย ที่ลานวัดโพธิ์ศรีธ าตุ ที่ เป็นจุ ดบริเ วณที่ตั้ ง
ปราสาทโบราณ ที่มีชื่อเรียกว่าปราสาทวัดโพธิ์ศรีธาตุ
เป็นจุดที่จะทาการบวงสรวงเซ่นไหว้บูชาจะมีที่ลาดปูน
โดยรอบปราสาทที่ ส ามารถวางเครื่ อ งเซ่ น ไหว้ ได้ ใน
บริเวณปราสาทโพธิ์ศรีธาตุนี้จะมีพระพุทธรูป ทั้ง 7 ปาง
วางอยู่โดยรอบ และมีพระพุทธรูปวางตั้งอยู่บนปราสาท
ด้วย แต่สิ่งที่ชาวไทยกูยให้ความเชื่อถือนั้น คือวิญญาณ
ที่รักษาปราสาทแห่งนี้ ที่เรียกโดยร่วมตามวัฒนธรรม
ของชาวไทยกูยว่ า อาหยะจูย นั้น เอง การเรี ยกนี้ เป็ น
สัญ ญาลั ก ษณ์แ ทนวิ ญ ญาณ หรื อ สิ่ งศั ก ดิ์สิท ธิ์ มี ก าร
จั ด เตรี ย มเครื่ อ งสั ง เวยเทวดาและเจ้ า ที่ มี ขั น ครู บู ช า
อาจารย์ที่จะประกอบพิธีกรรม
2. เครื่องประกอบพิธีกรรมแซนอาหยะจูยของ
ชาวไทยกูย บ้านโพธิ์ศรีธาตุนี้ ประกอบด้วยข้าวสวยที่
รองด้วยใบขนุน ดอกไม้ 1 คู่ หมากพลู 2 คา บุหรี่ 1 คู่
เทียนจุด 2 เล่ม จุดธูป 3 - 5 - 9 บ้าง อาหารคาว เช่น
ปลาปิ้ง ไก่ต้ม หมูปิ้ง ของหวาน เช่น ขนมนางเล็ด เหล้า
ขาว ผลไม้ ขนมข้าวต้ม
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น้าตาลหรือน้าอ้อย (โบราณใช้น้าอ้อย) นอกจากนั้น พา
วาน (เกตุ ชฎาทอง, 2560) คื อข้ าวคลุ กน้ าตาลหรื อ
น้าอ้อยเพื่อแซน หรือเซ่นไหว้ ในเทศกาลพิธีเดือน 3 ของ
ชาวไทยกู ย จุ ดมุ่ งหมาย (ดา ชฎาแก้ ว, 2560) เพื่ อ
อัญเชิญพระแม่ธรณี พระแม่คงคา แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่
เทวดา อารักษ์ ได้ลงมารับเครื่องสังเวย บรรณาการ โดย
ใช้ใบขนุนมาทาเป็นกระทงแล้วแต่เราจะใช้ (ทองก้อน สม
นาค, 2560) 4 กระทง = 400 8 กระทง = 800 หรือ 9
กระทง=900 ซึ่งมีฐานคติความเชื่อในจานวนตัวเลขจะได้
ทรัพย์สินสมบูรณ์บริบูรณ์เพิ่มขึ้น จาก 4 ได้ 400 ร้อย 8
ได้เพิ่มเป็น 800 ร้อยและ 9 ได้เพิ่มเป็น 900 ร้อย ทาไม
ต้องใช้ใบขนุนเพราะคาว่า ขนุน ภาษาชาวไทยกูยเรียกว่า
“หมี่”(ร่ารวย) ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า “ร่ารวย ”ซึ่ง
สอดคล้องกับคาว่า ขนุน ที่จะต้อง (เปลื้อง ณ นคร, 2544)
หนุน รองไว้ รองให้สูงขึ้น ค้าจุน เอาใจช่วย ส่งเสริมทาให้
ร่าให้รวย ด้วยคติความเชื่อดังกล่าวจึงทาให้คนนิยมปลูก
ต้นขนุ นเอาไว้ หน้ าบ้ านและท้ ายบ้ านเพื่ อจะได้ หนุนให้
ได้รับผลสาเร็จ ถ้าเป็นข้าราชการก็จะได้รับตาแหน่งสูงขึ้น
ทาธุรกิจก็จะได้หนุนส่งให้ธุรกิจของตนให้ก้าวหน้า เจริญ
ขึ้น ร่ารวยขึ้น ประสบกับความสาเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะเกิด
การหนุนส่งด้วยคติความเชื่อนั้น
เอกลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแซนอาหยะ
จูยที่บ้านโพธิ์ศรีธาตุ
พิ ธี กรรมการแซนอาหยะจู ยที่ เป็ นเอกลั กษณ์
เฉพาะของชาวไทยกูยในบ้ านโพธิ์ ศรี ธาตุ ที่มองเห็ นถึ ง
ความแตกต่างจากชนชาวไทยกูยถิ่นอื่นก็คือทุกครัวเรือน
จะต้ องเดิ นทางไปเซ่ นไหว้ ที่ ปราสาททุ กคนจะมี ความ
พร้อมเพรียงกันนาน้าอาหารหวานคาว ขนม ข้าว ข้าวต้ม
ดอกไม้ธูปเทียนมาจัดเรียบเรียงทั้งหมากพลู ยาสูบ ยา
เส้ นจุดธู ปเที ยนเพื่ อเป็ นความสว่างส่องทางให้ ปู่ตาได้
มองเห็นเครื่องบรรณาการต่างๆ เมื่อได้เวลาข้าวจ้าก็จะ
ยกถาดดอกไม้ ธู ป เที ย นขึ้ น เหนื อ ศี ร ษะกล่ า วน าเพื่ อ

ที่มา: ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ (1 กุมภาพันธ์ 2560).

พาวานเครื่องที่ใช้ประกอบพิธีกรรมแซน
อาหยะจูย
การประกอบพิธีกรรม แซนอาหยะจูย โดยทั่วไป
จะมีเครื่องชุดที่เรียกว่า เครื่อง แซน เช่น ข้าว ขนม ข้าวต้ม
กล้วย ของหวาน น้าส้ม น้าเปล่า หมาก พลู ยาเส้น ยาสูบ
ปลา หมู เป็ด ไก่ แต่ที่ปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุมีเครื่อง
แซนที่แตกต่างจากชาวไทยกูยถิ่นอื่นก็คือ “พาวาน”เป็น
ภาษาชาวไทยกูยผาวานคืออะไร เป็นภาษาพูดของคน
โบราณ (คนเฒ่าคนแก่) ในชุมชนกูยไม่มีในพจนานุกรม
เป็นคาแบบชาวบ้านๆ ที่บอกเล่าขานจากปู่ย่าตาทวดก็
คือของ หวาน หรือน้าตาลหรือข้าวคลุกกับน้าหวานหรือ
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คุณค่า
คาว่าคุณค่าในที่นี้ หมายถึ ง สิ่งที่มี ประโยชน์
หรือมีมูลค่าสูงในกรณีการแซนอาหยะจูย ของชาวไทยกูย
บ้านโพธิ์ ศรีธาตุ จึ งเป็นพิธีกรรมในด้านวั ฒนธรรมที่ไม่
สามารถประเมินเป็นราคาหรือมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เพราะ
สิ่ ง เหล่ านี้ เ ป็ น คุ ณ ค่ าความเชื่ อ ทางจิ ต ใจที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความสุข และมีความเชื่อในความอุดมสมบูรณ์ ความมั่ง
คั่งของผลผลิตอันเกิดจากการประกอบการเกษตรกรรม
(ชาวนา) (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ที่
ประกอบด้ วยฐานแห่ ง สั มมาอาชี พ นั้ นหมายความว่ า
อาชีพที่สุจริต อาชีพที่ชอบธรรม สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิต
ชอบคื อ เว้ น จากเลี้ ย งชี วิ ต โดยทางที่ ผิ ด โดยเฉพาะ
เกษตรกรรม ซึ่งชนชาวไทยกูยบ้านโพธิ์ศรีธาตุ 100% ทา
ไร่ ท านา ปลู กพื ช เลี้ ยวสั ตว์ และสิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดใน
พิธีกรรมนี้คือ พาวาน ซึ่งหมายถึง เครื่องเซ่นไหว้ ที่ชาว
ชุมชนเรียกว่า แซน ที่มีเครื่องประกอบคือการใช้ ข้าวคลุก
น้าอ้อยหรือน้าตาล องค์ประหลักที่สื่อให้เห็นถึงคติความ
เชื่อที่มีต่อวิญญาณระหว่างโลกมนุษย์กั บโลกวิญญาณ
ให้ รั บรู้ และช่ วยอวยพรให้ ชุ มชนชาวไทยกู ย การอยู่ ดี มี
ความสุข การใช้ใบขนุนทาเป็นกระทงรองรับข้าว 9 ใบตี
ค่าความเชื่อเพิ่มเท่ากับ 900 แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ หรือร่ารวย เพราะคาว่า ขนุน
ภาษา กูย เรียกว่า “หมี่”แปลเป็นไทยได้ว่า ร่ารวย มั่งคั่ง มี
อันจะกินหรือเศรษฐี คุณค่าเหล่านี้จะซื้อด้วยราคาหรือตี
ค่าเป็นเงินตราไม่ได้ ยิ่งคุณค่าทางภายในได้แก่จิตใจด้วย
แล้วสาคัญยิ่งนัก ดังนั้น พาวาน เครื่องแซนอาหยะจูยจึง
ก่อให้ เกิ ดคุ ณค่ าได้ทั้ ง 3 ประการคือ (พระครูปั ญญาสุ
ธรรมนิเทศ, 2560)
1. เกิ ด ความสามั ค คี พ ร้ อ มเพี ย งกั น ในการ
ประกอบพิธีกรรม แซนอาหยะจูย ของชาวไทยกูย บ้าน
โพธิ์ศรี ธาตุ ต าบลเกาะแก้ว อาเภอสาโรงทาบ จังหวั ด
สุรินทร์

เปิดทางหรือสื่อสาเนียงส่งสารระหว่างภพภูมิโลกมนุษย์
กับภูมิภพของวิญญาณทีส่ ถิตอยู่ในปราสาทเพื่อให้ได้รับรู้
ถึงการมาเซ่นไหว้ในวันนี้เพื่อบอกกล่าวให้ลงมารับเครื่อง
สมาคารวะพร้อมทั้งขอพรเพื่อความเป็นมงคลให้ลูกหลาน
ได้อยู่ดีมีความสุขอุดมสมบูรณ์พืชพันธ์ธัญญาหารแล้วก็
จะยกถาดดอกไม้ ธู ปเที ยนเวี ยนซ้ ายให้ ชาวบ้ านได้ เอา
ดอกไม้ ธู ปเทียนและปั จจัยใส่ ตามก าลั งทรัพย์ เพื่อเป็ น
เครื่ อ งบรรณาการแด่ ท วยเพทเทวาอารั ก ษ์ แ ละสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีปู่ตา (อาหยะจูย) เป็นต้นที่สิงสถิต ณ
ปราสาท ให้ได้รับรู้ในฤดูกาลการแซนมาถึงแล้ว ลูกหลาน
ได้มาขมา คารวะนาดอกไม้ธูปเทียน ข้าว น้า ขนม ข้าวต้ม
กล้วย อาหาร หวาน คาว มีผลหมากรากไม้มาบรรณาการ
ล้ า งมื อ ล้ า งเท้ า จะได้ กิ น ได้ ดื่ ม กั บลู ก หลาน อิ่ ม หน่ า
สาราญแล้วก็ให้พรลูกหลานอยู่ดีมีความสุข อย่าเจ็บอย่า
ไข้ได้ป่วย ให้ผลิตผลข้าวน้าอุดมสมบูรณ์ อย่าได้อดอยาก
เมื่อร่วมจิตอธิษฐานปรารถนาเสร็จแล้วก็จะเอาน้าขมิ้นที่
จั ดเตรี ยมมากั บขั นสาดพระธาตุ ด้ วยความดี อกดี ใจที่
ได้มาร่วมประกอบพิธีแซนอาหยะจูย
อัตลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแซนอาหยะ
จูยที่บ้านโพธิ์ศรีธาตุ
ความเป็นอัตลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ใน พิธีการแซน
อาหยะจู ยบ้ านโพธิ์ ศรี ธาตุ ที่ ความแตกต่ างจากความ
เป็นอัตลักษณ์ในถิ่นอื่น มีการใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวจ้าว
คลุกกับน้าตาลเป็นข้าวหวาน ที่ผู้ประกอบพิธีกรรม (ข้าว
จ้ า) แซนและชาวบ้ านรู้ จั กและเรี ยกขานว่ า “พาวาน”
นอกจากนั้นก็นิยมใช้ใบขนุน 9 ใบเรียงรายแล้วเอาข้าว
หวานที่คลุกด้วยน้าตาลหรือ”พาวาน”ใส่ลงไปในใบขนุน
ฐานคติความเชื่อเป็นเหมือนการหนุนส่งสื่อสาแดงให้พบ
แต่ความสุ ข ความเจริญ ความรุ่งเรื อง มี แต่ ความอุดม
สมบู รณ์ ที่ สาคั ญการไม่นิ ยมใช้ เป็ ด ไก่และเหล้ า หรื อ
แม้แต่ขอหวยขอเลขก็เป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งในการ
แซนอาหยะจูยที่ปราสาทบ้านโพธิ์ศรีธาตุ
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2. เอื้อเฟื้อ เผือแผ่ กันในชุมชน
3. มีความผูกพันกันในระหว่างชุมชน
ทั้ ง หมดเหล่ า นี้ เป็ น คุ ณ ค่ า ที่ เ กิ ด จากการ
ประกอบพิธีกรรมการแซนอาหยะจูย โดย มีเครื่องแซนที่
เรียกว่าผาวาน ที่ใช้ข้าวคลุกน้าอ้อยหรือน้าตาลและใช้
ใบขนุนเย็บเป็นกระทงรองรับข้าวแซน ถือเป็นอัตลักษณ์
ของชนชาวไทยกู ยที่ บ้ านโพธิ์ ศรี ธาตุ ต าบลเกาะแก้ ว
อาเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เพื่ อความอุ ดมสมบู รณ์ ได้ เกิ ดความสบายใจ มี ความ
สามัคคีในครอบครัวและชุมชนได้ให้เวลากับครอบครัว มี
การให้ ความสาคั ญกับผู้ เฒ่ าในชุ มชน เกิ ดประเพณี
วัฒนธรรมเป็นสิ่งล่าค่า มิใช้เป็นเพียงความเชื่อพิธีกรรมนี้
เท่านั้น แต่ยังหมายถึง มนุษย์มีจิตใจที่งดงาม ตลอดถึ ง
จิตใจที่งดงามที่ผู้คนมีให้ต่อกัน สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรม
ที่โลกไม่ได้สร้ างขึ้นมาแต่มนุษย์ผู้มีอารยธรรม และภู มิ
ปั ญญาเท่ านั้ นที่ สามารถสร้ างสิ่ งเหล่ านี้ ได้ ฉะนั้ น สิ่ ง
เหล่านี้มีค่าในสายตาของผู้วิจัย และ มีคุณค่าทางสังคม
ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี จากการเก็ บ ข้ อ มู ล และเข้ า
สังเกตการณ์ เป็นความทรงจาที่มิอาจลืมเลือนได้

บทสรุป
ในความจ าเป็ นของพิ ธี ก รรมแซนอาหยะจู ย
หรื อวิญญาณศั กดิ์ สิทธิ์ ที่ สถิ ตอยู่ ในปราสาทวั ดโพธิ์ ศรี
ธาตุ เป็นการบูชาเพื่อวัตถุประสงค์ ฝนฟ้าที่ตกต้องตาม
ฤดูกาล ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพร่างกายแขงแรง คนใน
ชุมชนอยู่เย็ นเป็นสุขด้ วย เป็นวัฒนธรรมความเชื่ อชาว
ไทยกู ย ที่ มี ค วามต้ อ งการอย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ แ ละ
สิ่ งมี ชี วิ ต มี ความเชื่ อในอ านาจเหนื อธรรมชาติ และมี
ความเชื่อว่ามี เทพวิเศษ ที่ มีอยู่จริ งในโลกและปราสาท
ศักดิ์สิทธิ์นี้ และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ที่ยังมีความเชื่อกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
นั้นยังพึ่งพิงอานาจภายนอกจากสิ่งเหล่านี้อยู่ ความเชื่อ
จึ ง เกิ ด จากมนุ ษ ย์ ที่ มี วั ฒ นธรรมแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น และมี
ปัญหาในการดาเนินชีวิตมนุษย์จึงคิดว่าน่าจะมีพิธีกรรม
บางอย่ างที่ สามารถเพิ่ มพู นด้ วยการเซ่ นไหว้ บู ชาหรื อ
ประกอบพิ ธี กรรม ฉะนั้ นความจ าเป็ นในการประกอบ
พิธีกรรมบูชาปราสาทโบราณ หรือ อาหยะจูย จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมหนึ่งก่อนลงทาการเพาะปลูก เพื่อความ
อุดมสมบูรณ์จึงมีความจาเป็นมากทั้งในด้านจิตใจเนื่อง
ด้วยมนุษย์ต้องการกาลังใจ และพิธีกรรมบ้างอย่างให้
ตนเองรู้สึกว่าได้รับสิ่งเป็นสิริมงคลบ้างอย่างเข้ามา เพื่อ
การสร้างพลังที่มีตอปราสาทโบราณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เพื่อการคุ้มครอง ซึ่งประโยชน์ของพิธีกรรมของการบูชา
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