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ถ้อยแถลง 

เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดสะพานสิริธรรมรัถย์ (เส้นทางแห่งคุณความดีอัน
เป็นมงคล) ทรงเปิดแพรคลุมป้ายวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
เฉลิมพระเกียรติฯ และทรงเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) และระดับชาติ ครั้งที่ 3  ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน  
เพื่อวางรากฐานการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  เฉลิมพระเกียรติฯ  แห่งนี้   ให้ เกิดความ
เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างหาที่สุดมิได้ 

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติฯ 
ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร และเครือข่ายจัดประชุมวิชาการวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  
10  และระดับชาติ  ครั้งที่ 3 (The  10th  International  and the  3rd National Conference  
2019  (INC 2019 : MCU Nan) ภายใต้หัวข้อเรื่อง  “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม 
มรดกโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สังคม และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่านผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน   ตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาลที่ให้ความส าคัญต่อการวิจัย  การพัฒนาต่อยอด และการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การแก้ไขและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน 

การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นฐานในการท าให้วิทยาการใหม่ๆ ทั้งหลาย 
มีโอกาสได้แสดงฐานะและบทบาทมากยิ่งขึ้น นั่นคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการยุคใหม่ได้
หันมาศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาตัวเองให้มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัด
อยู่ได้ในท่ามกลางโลกธรรมที่แปรเปลี่ยนไปในทางดีและไม่ดีตลอดเวลา ความเป็นคนเข้มแข็งนี้  
จะเป็นโอกาสให้ได้ใช้วิชาความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ตรงกับ
พุทธประสงค์มากที่สุด เพราะทรงแสดงล าดับขั้นของการพัฒนาตนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ 
โดยเริ่มจากการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพ  (ปริยัติสัทธรรม) อบรมสั่งสมตนให้มีความ
เรียบร้อยด้านกายภาพ ให้เข้มแข็งอดทนด้านจิตภาพ และโลกทัศน์ชีวทัศน์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิตลอดเวลา  
(ปฏิปัตติสัทธรรม) และให้มีความร่มเย็นเป็นสุข (ปฏิเวธสัทธรรม)   



[2] รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีปรัชญาว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” ในภาคปฏิบัติก็มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา
ทุกสาขาวิชา  ถือว่าได้สะสมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนามาเป็นเวลายาวนาน  มีองค์ความรู้ด้านนี้
ทั้ ง ใน รูปของความรู้ที่ อยู่ ในตั วตน  (Tacit  Knowledge) และความรู้ ส าธารณ ะ (Explicit  
Knowledge) หลากหลาย  การจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติครั้งนี้  เป็นเวที
วิชาการที่จะแสดงให้ประชาคมทางวิชาการท่ัวประเทศรู้ว่า  นครน่านเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนา
อย่างไร  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นมรดกโลกและบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่นั้นเป็น
อย่างไร  และจะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติอย่างไร 

 ขออนุโมทนาและชื่นชมในวิริยะอุตสาหะของผู้บริหาร  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ 
ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เฉลิมพระเกียรติฯ  
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  คณะ  วิทยาเขต  วิทยาลัยสงฆ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และองค์กรภาคีเครือข่ายในการร่วมด้วยช่วยกันจัดงานและน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ ต่อเนื่องทุกปี อันจะเป็นคุณูปการต่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสังคมสืบไป. 
 
 
 
              (พระราชปริยตักิวี, ศ.ดร.) 
                       อธิการบด ี
             มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

                                               10  พฤษภาคม  2562 
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Ven. Sam Ath Suon 
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วิทยาเขตสุรินทร์  

 
บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ 2) ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ และ 3) ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 พิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
ประเพณีนี้มีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเป็นการประยุกต์ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน พิธีกรรมแซนโฎนตานี้เน้นการท าบุญเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษหรือ
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยแบ่งพิธีกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นพิธีกรรมการแซนหรือเซ่นด้วย
เครื่องเซ่นต่าง ๆ เช่นข้าวปลาอาหาร ขนมเป็นต้น พิธีแซนหรือเซ่นนี้จะกระท าที่บ้านของตนเองหรือบ้าน
ญาติ จะกระท าในวันแรม 14 ค่ าเดือน 10 ช่วงที่ 2 คือพิธีท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่วัดซึ่งจะกระท าในวัน
แรม 15 ค่ าเดือน 10 ส่วนพิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) ในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาเรียกว่า 
“พฺจุมบิณฑ์” เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือ เน้นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ 
ผู้ล่วงลับ ซึ่งเอกลักษณ์นี้เองที่เป็นจุดเด่นของาน เมื่อถึงเทศกาลเมื่อไรชาวพุทธทุกพื้นที่มักจะมีการให้ทาน 
เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บุพการีของตน คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์นั้น
ประกอบด้วย 1) คุณค่าด้านจริยธรรม พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจริยธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที
และความให้การเคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณ 2) คุณค่าด้านความกตัญญูกตเวที พิธีกรรมแซนโฎนตาแสดงให้
เห็นคุณค่าด้านนี้อย่างชัดเจน เพราะพิธีกรรมแซนโฎนตาคือการท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว วิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวพุทธจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์ ซึ่งจากการศึกษาพิธีกรรมแซนโฎนตาทั้งของชาวพุทธในจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ 

 
 
ในจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่า พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่กระท าเพื่ออุทิศบุญให้แก่บรรพ
บุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยมีหลักความเชื่อในเรื่องผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษ และหลักความเชื่อในเรื่องกรรม 
ความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา และหลักความเชื่อในศาสนาพราหมณ์รวมอยู่ด้วยกัน ส าหรับวันเวลา
และสถานที่ในการจัดพิธีกรรมและรูปแบบการจัดพิธีกรรมทั้งของจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยและจังหวัด  
บัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชามีลักษณะเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันเฉพาะในรายละเอียด
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Abstract 
  There are three objectives of this thesis, namely: 1) to study of ritual Sandonta of 
Buddhists in Surin province and Banteaymeanchey province, 2) to educate the value of the 
ritual Sandonta of the Buddhist Surin province and Banteaymeanchey province and 3) to 
analyze the ritual Sandontas Buddhist in Surin province and Bantey meanchey province. 
 The results of the studies were revealed as follows:  
 This ritual focuses on making merit to devote, to the ancestors or relatives that 
have passed away. By dividing this ritual into two periods: Period I: it is the ritual offerings 
or offerings of food such as sweets or ceremonies. This ritual is done at their own home or 
a relative's home, and to act in the waning days of the 14th lunar month 10. Period II: it is 
a merit-making ceremony dedicated to relatives at the temple which will be done on the 
waning day of the 15th lunar month. But the ritual Sandanta in the Banteaymeanchey 
province of Cambodia emphasizes on the dedication of merit to the deceased which this 
identity itself is the highlight of the event when it comes to the festival.  All Buddhists in 
the area often have to eat, as well as dedicate merit to their parents. Ritual Sandonta is 
the tradition and culture in Surin province during Thailand-Khmer descent. This tradition 
has inherited since ancient times by beliefs about ancestors and the application believe 
kamma in Buddhism together. The values of the Sanadanta rituals of Buddhists in Surin 
province of Thailand and Banteaymeanchey province of Cambodia are composed of  
1) ethical values ritual Sanadtas of Buddhists in Surin province of Thailand and 
Banteaymeanchey province of Cambodia are demonstrated on an ethical, generous person 
gratitude and respect for benefactors, and 2) gratitude value of the sanadanta rituals are 
clearly shows this value. Because of the Sanadanta rituals are to make merit to be 
devoted to parents, grandparents or relatives who have passed away. For analyzing the 
Sandanta rituals of Buddhists in Surin province of Thailand Banteaymeanchey province of 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ 2) ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ และ 3) ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตา 
ของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์  
 ผลการศึกษาพบว่า 
 พิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) เป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์ 
ประเพณีนี้มีสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเป็นการประยุกต์ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและความเชื่อ
เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน พิธีกรรมแซนโฎนตานี้เน้นการท าบุญเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษหรือ
ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยแบ่งพิธีกรรมออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 เป็นพิธีกรรมการแซนหรือเซ่นด้วย
เครื่องเซ่นต่าง ๆ เช่นข้าวปลาอาหาร ขนมเป็นต้น พิธีแซนหรือเซ่นนี้จะกระท าที่บ้านของตนเองหรือบ้าน
ญาติ จะกระท าในวันแรม 14 ค่ าเดือน 10 ช่วงที่ 2 คือพิธีท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่ญาติที่วัดซึ่งจะกระท าในวัน
แรม 15 ค่ าเดือน 10 ส่วนพิธีกรรมแซนโฎนตา (สารท) ในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาเรียกว่า 
“พฺจุมบิณฑ์” เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองคือ เน้นการอุทิศส่วนบุญให้แก่ 
ผู้ล่วงลับ ซึ่งเอกลักษณ์นี้เองที่เป็นจุดเด่นของาน เมื่อถึงเทศกาลเมื่อไรชาวพุทธทุกพื้นที่มักจะมีการให้ทาน 
เพื่ออุทิศส่วนบุญให้แก่บุพการีของตน คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ คุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์นั้น
ประกอบด้วย 1) คุณค่าด้านจริยธรรม พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจริยธรรมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที
และความให้การเคารพบูชาต่อผู้มีพระคุณ 2) คุณค่าด้านความกตัญญูกตเวที พิธีกรรมแซนโฎนตาแสดงให้
เห็นคุณค่าด้านนี้อย่างชัดเจน เพราะพิธีกรรมแซนโฎนตาคือการท าบุญเพื่ออุทิศให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายาย
หรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว วิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์กับชาวพุทธจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์ ซึ่งจากการศึกษาพิธีกรรมแซนโฎนตาทั้งของชาวพุทธในจังหวัดสุรินทร์และชาวพุทธ 

 
 
ในจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่า พิธีกรรมนี้เป็นพิธีกรรมที่กระท าเพื่ออุทิศบุญให้แก่บรรพ
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Abstract 
  There are three objectives of this thesis, namely: 1) to study of ritual Sandonta of 
Buddhists in Surin province and Banteaymeanchey province, 2) to educate the value of the 
ritual Sandonta of the Buddhist Surin province and Banteaymeanchey province and 3) to 
analyze the ritual Sandontas Buddhist in Surin province and Bantey meanchey province. 
 The results of the studies were revealed as follows:  
 This ritual focuses on making merit to devote, to the ancestors or relatives that 
have passed away. By dividing this ritual into two periods: Period I: it is the ritual offerings 
or offerings of food such as sweets or ceremonies. This ritual is done at their own home or 
a relative's home, and to act in the waning days of the 14th lunar month 10. Period II: it is 
a merit-making ceremony dedicated to relatives at the temple which will be done on the 
waning day of the 15th lunar month. But the ritual Sandanta in the Banteaymeanchey 
province of Cambodia emphasizes on the dedication of merit to the deceased which this 
identity itself is the highlight of the event when it comes to the festival.  All Buddhists in 
the area often have to eat, as well as dedicate merit to their parents. Ritual Sandonta is 
the tradition and culture in Surin province during Thailand-Khmer descent. This tradition 
has inherited since ancient times by beliefs about ancestors and the application believe 
kamma in Buddhism together. The values of the Sanadanta rituals of Buddhists in Surin 
province of Thailand and Banteaymeanchey province of Cambodia are composed of  
1) ethical values ritual Sanadtas of Buddhists in Surin province of Thailand and 
Banteaymeanchey province of Cambodia are demonstrated on an ethical, generous person 
gratitude and respect for benefactors, and 2) gratitude value of the sanadanta rituals are 
clearly shows this value. Because of the Sanadanta rituals are to make merit to be 
devoted to parents, grandparents or relatives who have passed away. For analyzing the 
Sandanta rituals of Buddhists in Surin province of Thailand Banteaymeanchey province of 



476 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 
Cambodia, it has been found that this ritual is a ritual that dedicated to the ancestors who 
had died already, with a belief in ghost or ancestral spirits and the belief in Kamma 
gratitude in Buddhism and the beliefs of Brahmanism combined together. For the day, 
time and place of the ritual Sandonta in Surin Province, Thailand and Banteaymean 
province of Cambodia are similar.  But there are differences just only in some minor 
details. 

Keywords: Sandonta Rites,  Surin Province,  Banteaymeanchey Province, A Comparative 
Study 
 
บทน า 

ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาส่วนมากเกิดข้ึนเพราะความเชื่อของมนุษย์ในยุคแรก ซึ่งใน
ยุคนั้นพวกเขามี ความเชื่อกันว่า บาปนั้นเกิดจากการท าผิดศีลธรรม ดังความปรากฏในสมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มี
พระภาค ประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ทรงตอบปัญหาของสามเณรชื่อว่า เสฏฐะ และสามเณรชื่อว่า ภารทวาชะ ความว่า “เพราะสัตว์
ทั้งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งไป ค าแรกว่า “พราหมณ์” จึงเกิดขึ้น”1 เมื่อมนุษย์ในยุคแรกเกิดความ
เชื่อเรื่องบุญบาปและเรื่องของความดีความชั่วแล้วจึงพากันออกบวชเพื่อบ าเพ็ญฌานแสวงหาความบริสุทธิ์
ให้กับชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงเกิดแวดวงของพราหมณ์ ในยุคสมัยนั้น2  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คติความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียมาก  ชาวฮินดูในประเทศอินเดียเชื่อกันว่า
ร่างกายของมนุษย์เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  ร่างกายย่อมสูญสลายไปคงเหลือไว้แต่ส่วนของนามธรรม 
คือวิญญาณเที่ยววนเวียนอยู่ตาม สถานที่ ที่ตนเคยอาศัยอยู่ เพราะวิญญาณไม่สามารถเดินทางไปสู่ปรโลกได้ 
ด้วยเหตุนี้ญาติจึงต้องประกอบพิธีบูชาข้าวบิณฑหรือก้อนข้าวสังเวยวิญญาณของผู้ตายเพื่อให้วิญญาณมีก าลัง
พอที่จะเดินทางไปถึงปรโลกได้3  

การประกอบพิธีดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะความเชื่อเรื่อง การบูชา4 2 ลักษณะตามคติทาง
พระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรง
พระชนมายุอยู่ พระองค์ทรงตรัสอนุโมทนาแก่สุนีธะและวัสสการะพราหมผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ   
ตามพระคาถานี้ว่า  

บัณฑิตอยู่ในที่ใดครั้นเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้ส ารวมประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึง
อุทิศทักษิณาคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เหล่าทวยเทพผู้สถิตอยู่ในที่นั้นทวยเทพ
เหล่านั้นอันเขาบูชาแล้ว ย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อม

                                                            
1 ที.ปา.(ไทย) 11/132/97. 
2 ที.ปา.(ไทย) 11/133/98. 
3 สุเมธ เมธาวิทยากูล, สังกัปพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์โอเดียนสโตร,์ 2532 ), หน้า 50. 
4 องฺ.ทุก.20/401/117; ที ม. 10/129/160 

 
 

อนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกดังนั้นผู้ที่
ทวยเทพอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ5  

พิธีกรรมการท าบุญอุทิศทักษิณาด้วยการบูชานี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบรรพบุรุษของตนที่ล่วงไปแล้ว 
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเหล่าทวยเทพที่คอยดูแลปกป้องชีวิตของตนด้วย ด้วยเหตุนี้คติความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์ จึงมีการท าพิธีบูชาบรรพบุรุษอย่างมากมาย และคติความเชื่อเรื่องการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ
นี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายและมีการน าไปปฏิบัติไปในที่ต่าง  ๆ รวมถึงประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาจนถึงปัจจุบันนี้ อนึ่งพิธีกรรมการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของชาวเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า “แซนโฎนตา” ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้  
ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวนี้ มีสาเหตุหลักจากอิทธิพลคติความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ และการบูชาเทพ
เจ้าของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลจากความเชื่อเรื่องการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา  และ
ได้รับคติความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับอ านาจการให้คุณให้โทษของผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในชุมชน  
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ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวดัสุรินทร์ จึงต้องมีการจัดท าอาหารขนมขา้วต้มเพื่อต้อนรับผีบรรพบุรุษเหล่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวั ดสุรินทร์ กับชาวจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์   
 3. ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นส ารวจเอกสาร 
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย มีขั้นตอนดงันี้ 
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
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เอกสารวิชาการของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หนังสือ, บทความทางวิชาการ, 
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5 ว.ิม.(ไทย) 5/286/102.  



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 477
 

 
Cambodia, it has been found that this ritual is a ritual that dedicated to the ancestors who 
had died already, with a belief in ghost or ancestral spirits and the belief in Kamma 
gratitude in Buddhism and the beliefs of Brahmanism combined together. For the day, 
time and place of the ritual Sandonta in Surin Province, Thailand and Banteaymean 
province of Cambodia are similar.  But there are differences just only in some minor 
details. 

Keywords: Sandonta Rites,  Surin Province,  Banteaymeanchey Province, A Comparative 
Study 
 
บทน า 

ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ในศาสนาส่วนมากเกิดขึ้นเพราะความเชื่อของมนุษย์ในยุคแรก ซึ่งใน
ยุคนั้นพวกเขามี ความเชื่อกันว่า บาปนั้นเกิดจากการท าผิดศีลธรรม ดังความปรากฏในสมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มี
พระภาค ประทับอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา ในบุพพาราม เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า ทรงตอบปัญหาของสามเณรชื่อว่า เสฏฐะ และสามเณรช่ือว่า ภารทวาชะ ความว่า “เพราะสัตว์
ทั้งหลายพากันลอยบาปอกุศลธรรมทิ้งไป ค าแรกว่า “พราหมณ์” จึงเกิดขึ้น”1 เมื่อมนุษย์ในยุคแรกเกิดความ
เชื่อเรื่องบุญบาปและเรื่องของความดีความชั่วแล้วจึงพากันออกบวชเพื่อบ าเพ็ญฌานแสวงหาความบริสุทธิ์
ให้กับชีวิตด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองจึงเกิดแวดวงของพราหมณ์ ในยุคสมัยนั้น2  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คติความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียมาก  ชาวฮินดูในประเทศอินเดียเชื่อกันว่า
ร่างกายของมนุษย์เมื่อตายจากโลกนี้แล้ว  ร่างกายย่อมสูญสลายไปคงเหลือไว้แต่ส่วนของนามธรรม 
คือวิญญาณเที่ยววนเวียนอยู่ตาม สถานที่ ที่ตนเคยอาศัยอยู่ เพราะวิญญาณไม่สามารถเดินทางไปสู่ปรโลกได้ 
ด้วยเหตุนี้ญาติจึงต้องประกอบพิธีบูชาข้าวบิณฑหรือก้อนข้าวสังเวยวิญญาณของผู้ตายเพื่อให้วิญญาณมีก าลัง
พอที่จะเดินทางไปถึงปรโลกได้3  

การประกอบพิธีดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะความเชื่อเรื่อง การบูชา4 2 ลักษณะตามคติทาง
พระพุทธศาสนา คือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งคติความเชื่อดังกล่าวนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคยังทรง
พระชนมายุอยู่ พระองค์ทรงตรัสอนุโมทนาแก่สุนีธะและวัสสการะพราหมผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐ   
ตามพระคาถานี้ว่า  

บัณฑิตอยู่ในที่ใดครั้นเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้ส ารวมประพฤติพรหมจรรย์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึง
อุทิศทักษิณาคือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่เหล่าทวยเทพผู้สถิตอยู่ในที่นั้นทวยเทพ
เหล่านั้นอันเขาบูชาแล้ว ย่อมบูชาตอบอันเขานับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อม

                                                            
1 ที.ปา.(ไทย) 11/132/97. 
2 ที.ปา.(ไทย) 11/133/98. 
3 สุเมธ เมธาวิทยากูล, สังกัปพิธีกรรม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ ์โอเดียนสโตร,์ 2532 ), หน้า 50. 
4 องฺ.ทุก.20/401/117; ที ม. 10/129/160 

 
 

อนุเคราะห์บัณฑิตนั้นเป็นการตอบแทน ดุจมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกดังนั้นผู้ที่
ทวยเทพอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อ5  

พิธีกรรมการท าบุญอุทิศทักษิณาด้วยการบูชานี้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะบรรพบุรุษของตนที่ล่วงไปแล้ว 
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเหล่าทวยเทพที่คอยดูแลปกป้องชีวิตของตนด้วย ด้วยเหตุนี้คติความเชื่อทางศาสนา
พราหมณ์ จึงมีการท าพิธีบูชาบรรพบุรุษอย่างมากมาย และคติความเชื่อเรื่องการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษ
นี้ก็ยังมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนาอย่างแพร่หลายและมีการน าไปปฏิบัติไปในที่ต่าง  ๆ รวมถึงประเทศไทย
และประเทศกัมพูชาจนถึงปัจจุบันนี้ อนึ่งพิธีกรรมการท าบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของชาวเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า “แซนโฎนตา” ยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้  
ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวนี้ มีสาเหตุหลักจากอิทธิพลคติความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ และการบูชาเทพ
เจ้าของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งส่งผลต่ออิทธิพลจากความเชื่อเรื่องการบูชาตามคติทางพระพุทธศาสนา  และ
ได้รับคติความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับอ านาจการให้คุณให้โทษของผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในชุมชน  
เพราะคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น เมื่อถึงช่วงเทศกาลสารทเดือนสิบ ชาวพุทธเขมรสุรินทร์ 
มีความเชื่อว่าประตูยมโลกจะเปิด เปรตจะเดินทางมาเยี่ยมญาติเพื่อขอส่วนบุญจากญาติพี่น้องของตน  
ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวดัสุรินทร์ จึงต้องมีการจัดท าอาหารขนมขา้วต้มเพื่อต้อนรับผีบรรพบุรุษเหล่านั้น 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวั ดสุรินทร์ กับชาวจังหวัด 
บัณเตียเมียนเจย์  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์   
 3. ศึกษาวิเคราะห์พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียเมียนเจย์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ขั้นส ารวจเอกสาร 
ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้าเอกสารและรายงานวิจัย มีขั้นตอนดงันี้ 
1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
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2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมทั้งที่เป็น

เอกสารวิชาการของพระพุทธศาสนา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น หนังสือ, บทความทางวิชาการ, 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, อินเตอเน็ต เป็นต้น 
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2. ขั้นก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มตัวอย่าง(ปรับเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) ทั้งสอง

จังหวัด เช่นกลุ่มพระสังฆาธิการ ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและ ผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มีข้อค าถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่  ตัวแทนประชากรที่ได้มา 
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีทั้งหมด 15 รูป/คน เพื่อสัมภาษณ์ 1) พระสังฆาธิการ 6 รูป  
2) ผู้น าชุมชน 2 ท่าน 3) ผู้สูงอายุในชุมชน 5 ท่าน และ 4) หัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 2 ท่าน  
รวม 15 รูป/ท่าน 

3. ขั้นสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการน าเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ซึ่งตรวจสอบด้านโครงสร้างด้านเนื้อหาเสร็จแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงใน
ภาคสนาม 

4. ขั้นตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
เมื่อผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้จริง 

ผู้วิจัยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงจะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ อีก แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องมือยังมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้เครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากหากเครื่องมือการวิจัยไม่ดีพอจะท าให้ประสิทธิภาพ
ของงานวิจัยก็ลดน้อยลงไปด้วย  

5. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ และประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

6. ขั้นส ารวจความถูกต้องของข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของมูล โดยตรวจสอบ

แหล่งที่มาของข้อมูล เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงน ามาจัดเรียงล าดับก่อนและหลังเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อน าไปสู่ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

7. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สือ่ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ โดยใช้วิธี
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

8. ขั้นสรุปการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลแบบบรรยายตามกรอบแนวทางการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยด าเนินการตามกรอบ
การวิจัย 

 
 

9. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย 
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเรียบเรียงเขียนตามโครงสร้างเนื้อหา และน าข้อมูลทั้งหมดมา

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 1) เขียนเป็นรายการวิทยานิพนธ์ฉบับร่างสมบูรณ ์
 2) น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3) น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบป้องวิทยานิพนธ์ 

4) แก้ไขจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
5) น าเสนอรายงานการวิจัยในระดับชาติ 
6) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
ผลการศึกษา 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาว
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย
และชาวพุทธจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่มีสองแนวคิดของศาสนาหลักสองศาสนาคือ ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยพิธีท าบุญใน
เดือนสิบน่าจะได้แนวคิดมาจากการท าบุญเกี่ยวกับเดือนสารทของพราหมณ์และการท าบุญอุทิศให้แก่บรรพ
บุรุษผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาจากหลักค าสอนเรื่องกรรมและเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ค าว่า 
แซนโฎนตา นี้ เป็นค าผสม เกิดจากค าว่า แซน แปลว่า เซ่นไหว้ บวงสรวง และค าว่า โฎนตา มาจากค า 2 ค า 
คือ โดน แปลว่า ยาย และค าว่า ตา แปลว่า ตา แต่เมื่อค า 2 ค านี้มาผสมกัน จะมีความหมายโดยรวม แปลว่า 
บรรพบุรุษ ดังนั้นค าว่า แซนโฎนตา จึงหมายความว่า การเซ่นไหว้ ยาย ตา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษ นั่นเอง ประเพณีแซนโฎนตานี้กระท าขึ้นในเดือน 10 นับ ตามแบบจันทรคติ โดยจะตรงกับเดือน
กันยายนของทุกปี  และมีค าศัพท์ที่ส าคัญที่ใช้ในที่นี้คือ ค าว่า เบณฑ์ ซึ่งค าว่า เบณฑ์ นี้มี 2 ความหมาย  
ในภาษาเขมร ความหมายหนึ่ง หมายถึง ชื่อเรียกช่วงเทศกาลงานบุญ และอีกความหมายหนึ่งคือ ค าว่า เบณฑ์ 
นี้ มาจากค าภาษาบาลีว่า ปิณฑะ6 แปลว่า ก้อนข้าว โดยทั้ง 2 ความหมายมีความส าคัญในประเพณีสารท  
โดยความหมายที่ปรากฏจะใช้แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท7 ประเพณีแซนโฎนตา (สารท) ของคนไทยเชื้อสาย
เขมรนั้น มีจุดม่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ ในการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา 
(สารท) นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ  

                                                            
6 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภูมิ-
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2. ขั้นก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มตัวอย่าง(ปรับเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) ทั้งสอง

จังหวัด เช่นกลุ่มพระสังฆาธิการ ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ชาวบ้านและ ผู้สูงอายุในชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย 
ซึ่งในแบบสัมภาษณ์นี้มีข้อค าถามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ได้แก่  ตัวแทนประชากรที่ได้มา 
โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง มีทั้งหมด 15 รูป/คน เพื่อสัมภาษณ์ 1) พระสังฆาธิการ 6 รูป  
2) ผู้น าชุมชน 2 ท่าน 3) ผู้สูงอายุในชุมชน 5 ท่าน และ 4) หัวหน้าส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง 2 ท่าน  
รวม 15 รูป/ท่าน 

3. ขั้นสร้างเครื่องมือการวิจัย 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการน าเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ซึ่งตรวจสอบด้านโครงสร้างด้านเนื้อหาเสร็จแล้วน าไปแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริงใน
ภาคสนาม 

4. ขั้นตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
เมื่อผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามแผนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ก่อนที่จะน าเครื่องมือการวิจัยไปใช้จริง 

ผู้วิจัยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์
จริงจะไม่มีข้อบกพร่องใด ๆ อีก แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าเครื่องมือยังมีข้อบกพร่อง ผู้วิจัยจะต้องปรับปรุง
แก้ไขให้เครื่องมือดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีที่สุด เนื่องจากหากเครื่องมือการวิจัยไม่ดีพอจะท าให้ประสิทธิภาพ
ของงานวิจัยก็ลดน้อยลงไปด้วย  

5. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สื่อออนไลน์และสื่ออื่น ๆ และประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

6. ขั้นส ารวจความถูกต้องของข้อมูล 
เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก่อนการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของมูล โดยตรวจสอบ

แหล่งที่มาของข้อมูล เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจึงน ามาจัดเรียงล าดับก่อนและหลังเรียงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อน าไปสู่ขันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

7. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นพระไตรปิฎกอรรถกา หนังสือ  วิทยานิพนธ์ 

นิตยสาร วารสาร สือ่ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนี้ โดยใช้วิธี
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)  

8. ขั้นสรุปการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลแบบบรรยายตามกรอบแนวทางการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยด าเนินการตามกรอบ
การวิจัย 

 
 

9. ขั้นเขียนรายงานการวิจัย 
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาเรียบเรียงเขียนตามโครงสร้างเนื้อหา และน าข้อมูลทั้งหมดมา

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ตามล าดับดังนี้ 
 1) เขียนเป็นรายการวิทยานิพนธ์ฉบับร่างสมบูรณ ์
 2) น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3) น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบป้องวิทยานิพนธ์ 

4) แก้ไขจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  
5) น าเสนอรายงานการวิจัยในระดับชาติ 
6) ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

 
ผลการศึกษา 
 1. ศึกษาความเป็นมาของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธ จังหวัดสุรินทร์ กับชาว
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า พิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทย
และชาวพุทธจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชานั้น มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นประเพณี
วัฒนธรรมที่มีสองแนวคิดของศาสนาหลักสองศาสนาคือ ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ โดยพิธีท าบุญใน
เดือนสิบน่าจะได้แนวคิดมาจากการท าบุญเกี่ยวกับเดือนสารทของพราหมณ์และการท าบุญอุทิศให้แก่บรรพ
บุรุษผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาจากหลักค าสอนเรื่องกรรมและเรื่องความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ค าว่า 
แซนโฎนตา นี้ เป็นค าผสม เกิดจากค าว่า แซน แปลว่า เซ่นไหว้ บวงสรวง และค าว่า โฎนตา มาจากค า 2 ค า 
คือ โดน แปลว่า ยาย และค าว่า ตา แปลว่า ตา แต่เมื่อค า 2 ค านี้มาผสมกัน จะมีความหมายโดยรวม แปลว่า 
บรรพบุรุษ ดังนั้นค าว่า แซนโฎนตา จึงหมายความว่า การเซ่นไหว้ ยาย ตา หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การเซ่นไหว้ผี
บรรพบุรุษ นั่นเอง ประเพณีแซนโฎนตานี้กระท าขึ้นในเดือน 10 นับ ตามแบบจันทรคติ โดยจะตรงกับเดือน
กันยายนของทุกปี  และมีค าศัพท์ที่ส าคัญที่ใช้ในที่นี้คือ ค าว่า เบณฑ์ ซึ่งค าว่า เบณฑ์ นี้มี 2 ความหมาย  
ในภาษาเขมร ความหมายหนึ่ง หมายถึง ชื่อเรียกช่วงเทศกาลงานบุญ และอีกความหมายหนึ่งคือ ค าว่า เบณฑ์ 
นี้ มาจากค าภาษาบาลีว่า ปิณฑะ6 แปลว่า ก้อนข้าว โดยทั้ง 2 ความหมายมีความส าคัญในประเพณีสารท  
โดยความหมายที่ปรากฏจะใช้แตกต่างกันไปในแต่ละบริบท7 ประเพณีแซนโฎนตา (สารท) ของคนไทยเชื้อสาย
เขมรนั้น มีจุดม่งหมายเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบรรพบุรุษ ในการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา 
(สารท) นี้ จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ  

                                                            
6 มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ภูมิ-

พโลภิกข,ุ 2531), หน้า 2,382. 
7 สุรชัย รัตนพนาวงษ์, “การศึกษาค าศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโฎนตา”, วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), หน้า 8-9. 



480 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 
 
 1) ระดับครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอาวุโสสูงสุดของครอบครัวเป็นผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรม โดยจะจัดเซ่นสรวงขึ้นที่บ้านของตนเอง ผู้ร่วมประกอบพิธีจะประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัว  
และผู้มีเกยรติ  
 2) ระดับเครือญาติจะจัดประกอบพิธีกรรมขึ้นที่บ้านผู้อาวุโสสูงชุดของวงศ์ตระกูล และผู้อาวุโสสูงสุด
ของตระกูลจะเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในระดับนี้จะประกอบด้วย 
สมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน 
      3) ระดับชุมชนนั้นจะประกอบพิธีกรรมกันที่วัดประจ าหมู่บ้าน โดยมีผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  
คือ ผู้มีอาวุโสสูงสุดของแต่ละตระกูลส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมจะประกอบด้วยชาวบ้านทุกครอบครัว 
ในหมู่บ้าน รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันในระดับชุมชนนี้ นอกจากจะมีผู้อาวุโสเป็นผู้น า
ในการประกอบพิธีกรรมแล้วยังมีผู้รู้อื่นๆ เช่น มัคคทายก ครู พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมด้วย
ส่วน สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่นนอกจากนี้ก็จะท า
บายเบนฑ์(ก้อนข้าว) เพื่อบูชาแม่โพสพ และผีไร่ผีนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหารในนาต่อไป 
 4) ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น เป็นผู้น าในการประกอบพิธี 
 วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม เวลาในการประกอบพิธีสารท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี ้
 ช่วงที่ 1 เบณฑ์ตูจ (สารทเล็ก) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 8 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 
ค่ า ถึง วันแรม 8 ค่ า เดือน 10 
 ช่วงที่ 2 เบณฑ์ทม (สารทใหญ่) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 7 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 9 
ค่ า ถึง วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 พิธีสารทที่ส าคัญจะประกอบพิธีวันแรม 14 ค่ าช่วงนี้จะมีพิธีเซ่นไหว้ตลอดวัน 
แต่การรวมญาติเพื่อเซ่นไหว้ จะประกอบพิธีในเวลาประมาณ16.00-18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า  
ซึ่งประเพณีสารทนี้มีระยะเวลายาวนานถึง 15 วัน8  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียย
เมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและ
ชาวพุทธจังหวัดบัณ เตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา ได้แสดงใหเห็นถึงการเคารพตอผู้มีพระคุณ 
ที่ลวงลับไปแลวการแสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวที ความสามัคคีกลมเกลียวกันในสังคมนอกจากนี้ยังแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเขมร การปลูกฝั่งการใหและความเมตตา 
จังหวัดบัณเตียยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นการสงเสริมการท
องเที่ยวของจังหวัด และเปนการสืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษตลอดจนท าใหญาติพี่นองได้พบปะกัน 
คุณค่าของประเพณีแซนโฎนตามีดังต่อไปนี้คือ  
                                                            

  8 อัษฎางค์ ชมดี, ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (อุบลราชธานี: โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท,2553), 
หน้า 140. 

 
 

1) คุณค่าด้านจริยธรรม ได้แก่ ข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม หรือกฎแห่งศีลธรรมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ9 จริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ผู้มีความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกรรม เรื่องผล
ของกรรมต่างก็ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง ล้วนเป็นเรื่องที่
ต้องให้ความส าคัญอย่างมากเพราะหาก กิเลสทั้งสามอย่างมาครอบง าจิตแล้วก็ย่อมท าให้ชีวิตและจิตใจ
ประสบแต่ความทุกข์ ดังเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นในปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ ความตอน
หนึ่งว่า“พวกพานิชเหล่านั้น ได้สดับค าของเปรตทั้งหลาย เกิดความสังเวช เมื่อจะอนุเคราะห์เปรตนั้น จึงเอา
ภาชนะตักน้ าดื่มมา ให้เขานอนลงแล้ว กรอกเข้าทางปาก แต่นั้นน้ าที่มหาชน ลาดลงหลายครั้ง ก็ไม่ไหลลงสู่
ล าคอ เพราะพลังแห่งกรรมชั่วของเปรตนั้น จักก าจัดความกระหายได้ที่ไหนเล่า พ่อค้าเหล่านั้นจึงถามเปรต
ว่า ท่านได้ความโปร่งใจอะไรบ้างไหม เปรตนั้นตอบว่าถ้าน้ าที่ชนมีประมาณเพียงนี้ กรอกเข้าไปตลอดเวลา
เพียงเท่านี้แม้เพียงสักหยดเดียวก็ไม่เข้าไปในล าคอเรา กลับไหลเข้าล าคอของคนอื่นไปหมด ความหลุดพ้นไป
จากก าเนิดเปรตนี้ จงอย่ามีเลยล าดับนั้น พ่อค้าเหล่านั้น ได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความสังเวชยิ่งนักพากันกล่าวว่า 
ก็อุบายอะไร ๆ เพื่อระงับความกระหายมีบ้างไหม เปรตตอบว่า เมื่อกรรมชั่วนี้สิ้นไป เมื่อพวกญาติถวายทาน
แต่พระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต อุทิศทานให้แก่เราเราก็จักพ้นจากความเป็นเปรตนี้ไปได้  
พวกพ่อค้าได้ฟังดังนั้นจึงพากันไปสู่กรุงสาวัตถี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว กราบทูลเรื่องนั้นรับสรณคมน์
และศีล ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ตลอด 7 วัน แล้วอุทิศส่วนบุญแก่เปรตนั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้ง 4 และมหาชน และมลทิน คือความตระหนี่ มีโลภะ เป็นต้น ได้เป็น 
ผู้ยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้น ฉะนี้แล”10  

2) คุณค่าด้านความกตัญญู การระลึกถึงอุปการะของบุญหรือบุคคลแม้เหล่านั้น ก็พึงทราบว่า 
เป็นกตัญญู กตัญญุตานั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่าง ๆ มีเป็นผู้อันสัตบุรุษ
ทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้น ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่า11 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล 2 จ าพวก
เหล่านี้หาได้ยากในโลก คือบุพพการี 1 กตัญญูกตเวที 1 “ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้ จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะ 5 ประการ อะไรบ้าง คือ12 (1) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเรา 
(2) บุตรจักช่วยท ากิจของเรา (3) วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน (4) บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์
มรดกไว้ (5) เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจักท าบุญอุทิศให้“ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่า
บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยงเราจักช่วยท ากิจของเราวงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นานจักปฏิบัติตนให้สมควร  
แก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจักท าบุญอุทิศให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้  
จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ท าไว้ต่อ

                                                            
 9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  27, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 57. 
10 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 49/220-221. 
11 ขุ.ขุ.อ.(ไทย) 39/6/202. 
12 องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/39/60-61. 
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 1) ระดับครอบครัว มีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอาวุโสสูงสุดของครอบครัวเป็นผู้น าในการประกอบ
พิธีกรรม โดยจะจัดเซ่นสรวงขึ้นที่บ้านของตนเอง ผู้ร่วมประกอบพิธีจะประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัว  
และผู้มีเกยรติ  
 2) ระดับเครือญาติจะจัดประกอบพิธีกรรมขึ้นที่บ้านผู้อาวุโสสูงชุดของวงศ์ตระกูล และผู้อาวุโสสูงสุด
ของตระกูลจะเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรม ส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมในระดับนี้จะประกอบด้วย 
สมาชิกของครอบครัวหลาย ๆ ครอบครัวที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกัน 
      3) ระดับชุมชนนั้นจะประกอบพิธีกรรมกันที่วัดประจ าหมู่บ้าน โดยมีผู้น าในการประกอบพิธีกรรม  
คือ ผู้มีอาวุโสสูงสุดของแต่ละตระกูลส่วนผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมจะประกอบด้วยชาวบ้านทุกครอบครัว 
ในหมู่บ้าน รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันในระดับชุมชนนี้ นอกจากจะมีผู้อาวุโสเป็นผู้น า
ในการประกอบพิธีกรรมแล้วยังมีผู้รู้อื่นๆ เช่น มัคคทายก ครู พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมด้วย
ส่วน สิ่งของที่ใช้ในการเซ่นไหว้ประกอบด้วยเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ซึ่งหาได้ตามท้องถิ่นนอกจากนี้ก็จะท า
บายเบนฑ์(ก้อนข้าว) เพื่อบูชาแม่โพสพ และผีไร่ผีนาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของข้าวปลาอาหารในนาต่อไป 
 4) ระดับจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น เป็นผู้น าในการประกอบพิธี 
 วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม เวลาในการประกอบพิธีสารท แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 เบณฑ์ตูจ (สารทเล็ก) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 8 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 15 
ค่ า ถึง วันแรม 8 ค่ า เดือน 10 
 ช่วงที่ 2 เบณฑ์ทม (สารทใหญ่) มีช่วงระยะเวลาการท าบุญให้ผีบรรพบุรุษตลอด 7 วันเริ่มมีการ
ประกอบพิธีตามวัดต่าง ๆ เพื่อท าบุญอุทิศให้ผีบรรพบุรุษ (เรียกอีกอย่างว่า พิธีสวดดาร) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรม 9 
ค่ า ถึง วันแรม 15 ค่ า เดือน 10 พิธีสารทที่ส าคัญจะประกอบพิธีวันแรม 14 ค่ าช่วงนี้จะมีพิธีเซ่นไหว้ตลอดวัน 
แต่การรวมญาติเพื่อเซ่นไหว้ จะประกอบพิธีในเวลาประมาณ16.00-18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงรุ่งเช้า  
ซึ่งประเพณีสารทนี้มีระยะเวลายาวนานถึง 15 วัน8  
 2. ศึกษาคุณค่าของพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ กับชาวจังหวัดบัณเตียย
เมียนเจย์ ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยและ
ชาวพุทธจังหวัดบัณ เตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา ได้แสดงใหเห็นถึงการเคารพตอผู้มีพระคุณ 
ที่ลวงลับไปแลวการแสดงออกถึงความกตัญ  ูกตเวที ความสามัคคีกลมเกลียวกันในสังคมนอกจากนี้ยังแสดง
ใหเห็นถึงลักษณะโครงสรางทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายเขมร การปลูกฝั่งการใหและความเมตตา 
จังหวัดบัณเตียยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นการสงเสริมการท
องเที่ยวของจังหวัด และเปนการสืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษตลอดจนท าใหญาติพี่นองได้พบปะกัน 
คุณค่าของประเพณีแซนโฎนตามีดังต่อไปนี้คือ  
                                                            

  8 อัษฎางค์ ชมดี, ร้อยเรื่องเมืองสุรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 2, (อุบลราชธานี: โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท,2553), 
หน้า 140. 

 
 

1) คุณค่าด้านจริยธรรม ได้แก่ ข้อประพฤติปฏิบัติทางศีลธรรม หรือกฎแห่งศีลธรรมส าหรับการ
ด าเนินชีวิตอย่างประเสริฐ9 จริยธรรมเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง ผู้มีความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องกรรม เรื่องผล
ของกรรมต่างก็ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความโลภ ความโกรธ ความหลง ล้วนเป็นเรื่องที่
ต้องให้ความส าคัญอย่างมากเพราะหาก กิเลสทั้งสามอย่างมาครอบง าจิตแล้วก็ย่อมท าให้ชีวิตและจิตใจ
ประสบแต่ความทุกข์ ดังเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นในปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย เปตวัตถุ ความตอน
หนึ่งว่า“พวกพานิชเหล่านั้น ได้สดับค าของเปรตทั้งหลาย เกิดความสังเวช เมื่อจะอนุเคราะห์เปรตนั้น จึงเอา
ภาชนะตักน้ าดื่มมา ให้เขานอนลงแล้ว กรอกเข้าทางปาก แต่นั้นน้ าที่มหาชน ลาดลงหลายครั้ง ก็ไม่ไหลลงสู่
ล าคอ เพราะพลังแห่งกรรมชั่วของเปรตนั้น จักก าจัดความกระหายได้ที่ไหนเล่า พ่อค้าเหล่านั้นจึงถามเปรต
ว่า ท่านได้ความโปร่งใจอะไรบ้างไหม เปรตนั้นตอบว่าถ้าน้ าที่ชนมีประมาณเพียงนี้ กรอกเข้าไปตลอดเวลา
เพียงเท่านี้แม้เพียงสักหยดเดียวก็ไม่เข้าไปในล าคอเรา กลับไหลเข้าล าคอของคนอื่นไปหมด ความหลุดพ้นไป
จากก าเนิดเปรตนี้ จงอย่ามีเลยล าดับนั้น พ่อค้าเหล่านั้น ได้ฟังดังนั้น จึงเกิดความสังเวชยิ่งนักพากันกล่าวว่า 
ก็อุบายอะไร ๆ เพื่อระงับความกระหายมีบ้างไหม เปรตตอบว่า เมื่อกรรมชั่วนี้สิ้นไป เมื่อพวกญาติถวายทาน
แต่พระตถาคต หรือสาวกของพระตถาคต อุทิศทานให้แก่เราเราก็จักพ้นจากความเป็นเปรตนี้ไปได้  
พวกพ่อค้าได้ฟังดังนั้นจึงพากันไปสู่กรุงสาวัตถี เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว กราบทูลเรื่องนั้นรับสรณคมน์
และศีล ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ตลอด 7 วัน แล้วอุทิศส่วนบุญแก่เปรตนั้นพระผู้มี
พระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมแก่บริษัททั้ง 4 และมหาชน และมลทิน คือความตระหนี่ มีโลภะ เป็นต้น ได้เป็น 
ผู้ยินดียิ่งในบุญมีทานเป็นต้น ฉะนี้แล”10  

2) คุณค่าด้านความกตัญญู การระลึกถึงอุปการะของบุญหรือบุคคลแม้เหล่านั้น ก็พึงทราบว่า 
เป็นกตัญญู กตัญญุตานั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษมีประการต่าง ๆ มีเป็นผู้อันสัตบุรุษ
ทั้งหลายพึงสรรเสริญเป็นต้น ทั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้ว่า11 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคล 2 จ าพวก
เหล่านี้หาได้ยากในโลก คือบุพพการี 1 กตัญญูกตเวที 1 “ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้ จึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลฐานะ 5 ประการ อะไรบ้าง คือ12 (1) บุตรที่เราเลี้ยงมาแล้วจักเลี้ยงเรา 
(2) บุตรจักช่วยท ากิจของเรา (3) วงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นาน (4) บุตรจักปฏิบัติตนให้สมควรรับทรัพย์
มรดกไว้ (5) เมื่อเราทั้งสองตายไปบุตรจักท าบุญอุทิศให้“ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการ
นี้แลจึงปรารถนาบุตรผู้เกิดในตระกูลมารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะ 5 ประการจึงปรารถนาบุตรด้วยหวังว่า
บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจักเลี้ยงเราจักช่วยท ากิจของเราวงศ์ตระกูลจักด ารงอยู่ได้นานจักปฏิบัติตนให้สมควร  
แก่การรับทรัพย์มรดกและเมื่อเราทั้งสองตายแล้วจักท าบุญอุทิศให้ มารดาบิดาผู้ฉลาดเมื่อเห็นฐานะเหล่านี้  
จึงปรารถนาบุตรเพราะฉะนั้นบุตรผู้เป็นสัตบุรุษผู้สงบเป็นกตัญญูกตเวทีบุคคลเมื่อระลึกถึงคุณท่านที่ท าไว้ต่อ

                                                            
 9 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ , พิมพ์ครั้งที่  27, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2559), หน้า 57. 
10 ขุ.เปต.อ.(ไทย) 49/220-221. 
11 ขุ.ขุ.อ.(ไทย) 39/6/202. 
12 องฺ.ปญฺจก.(ไทย) 22/39/60-61. 
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เราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดา ช่วยท ากิจของท่านเชื่อฟังโอวาท ตอบสนองพระคุณท่านด ารงวงศ์ตระกูลสมกับที่
ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ”  

3) คุณค่าด้านจิตใจ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษผี ปู ย่า ตา ยาย รวมทั้งเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น 
เป็นการประกอบพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรดาผีทั้งหลายมีความสุขและอิ่มหน าส าราญด้วยข้าวปลา
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตามหลักพระพุทธศาสนา และมีผล
ทางด้านจิตใจต่อผู้ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมนี้เป็นอย่างมาก ความสุขใจที่ได้มี โอกาสตอบแทนบุญคุณ
บรรพบุรุษ การได้ขอความคุ้มครองจากดวงวิญญาณปู่ย่า ตายายให้ท ามาหากินคล่อง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 
การได้มารวมญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ จากการแยกย้ายกันไปท างานต่างจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรม
กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่ทางบ้านต่างมีความสุขใจร้องร าท าเพลง ดื่มสุรากิน
อาหารกันเต็มที่ ควบคู่ไปกับการท าบุญใหญ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา คนที่มีความสุขต้องเป็นผู้รู้จักให้และ
รู้จักรับ13 ประเพณีแซนโฎนตา จึงรวมทุกอย่างของความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูรู้คุณการเสียสละไว้
อย่างครบถ้วนในประเพณีนี้ การให้ความเคารพนับถือแก่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับมรดกตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษให้มีการแสดงออกโดยการบูชา เซ่นไหว้ และการท าบุญอุทิศไปให้ 
 3. ศึกษาวิ เคราะห์พิ ธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจั งหวัดสุ รินทร์  กับชาว พุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัด
สุรินทร์ ประเทศไทยและชาวพุทธจังหวัดสบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่าพิธีกรรมแซนโฎนตาของ
ทั้งสองจังหวัดมีประวัติความเป็นมาที่ใกล้เคียงกันคือพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมที่ชาวพุทธเชื้อสายเขมรท าเพื่อ
อุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษและญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นพิธีกรรมที่กระท าในเดือนสารทหรือเดือนสิบของทุก
ปี พิธีกรรมแซนโฏนตาได้รับความเชื่อมาจากอิทธิพลในเรื่องของผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษและความเชื่อใน
เรื่องหลักกรรมการเวียนว่ายตายเกิด และความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎน
ตามีคุณค่าต่อชาวพุทธไทยเชื้อสายเขมรและชาวพุทธในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาทั้งในด้าน
หลักจริยธรรมความประพฤติในวิถีชีวิต ความกตัญญูกตเวทีและการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการเข้า
วัดท าบุญ ถือว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
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เราก่อนจึงเลี้ยงมารดาบิดา ช่วยท ากิจของท่านเชื่อฟังโอวาท ตอบสนองพระคุณท่านด ารงวงศ์ตระกูลสมกับที่
ท่านเป็นบุพการีบุตรผู้มีศรัทธาสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นที่สรรเสริญ”  

3) คุณค่าด้านจิตใจ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษผี ปู ย่า ตา ยาย รวมทั้งเครือญาติที่เสียชีวิตไปแล้วนั้น 
เป็นการประกอบพิธีท าบุญอุทิศส่วนกุศล ให้บรรดาผีทั้งหลายมีความสุขและอิ่มหน าส าราญด้วยข้าวปลา
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ตามหลักพระพุทธศาสนา และมีผล
ทางด้านจิตใจต่อผู้ได้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมนี้เป็นอย่างมาก ความสุขใจที่ได้มี โอกาสตอบแทนบุญคุณ
บรรพบุรุษ การได้ขอความคุ้มครองจากดวงวิญญาณปู่ย่า ตายายให้ท ามาหากินคล่อง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญ 
การได้มารวมญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ จากการแยกย้ายกันไปท างานต่างจังหวัด ได้เดินทางมาร่วมพิธีกรรม
กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ลูกหลาน ญาติพี่น้อง พ่อแม่ทางบ้านต่างมีความสุขใจร้องร าท าเพลง ดื่มสุรากิน
อาหารกันเต็มที่ ควบคู่ไปกับการท าบุญใหญ่ ตามหลักพระพุทธศาสนา คนที่มีความสุขต้องเป็นผู้รู้จักให้และ
รู้จักรับ13 ประเพณีแซนโฎนตา จึงรวมทุกอย่างของความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูรู้คุณการเสียสละไว้
อย่างครบถ้วนในประเพณีนี้ การให้ความเคารพนับถือแก่บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ลูก ๆ หลาน ๆ ได้รับมรดกตก
ทอดมาจากบรรพบุรุษให้มีการแสดงออกโดยการบูชา เซ่นไหว้ และการท าบุญอุทิศไปให้ 
 3. ศึกษาวิ เคราะห์พิ ธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจั งหวัดสุ รินทร์  กับชาว พุทธ
จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตาของชาวพุทธจังหวัด
สุรินทร์ ประเทศไทยและชาวพุทธจังหวัดสบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชา พบว่าพิธีกรรมแซนโฎนตาของ
ทั้งสองจังหวัดมีประวัติความเป็นมาที่ใกล้เคียงกันคือพิธีกรรมนี้ เป็นพิธีกรรมที่ชาวพุทธเชื้อสายเขมรท าเพื่อ
อุทิศบุญให้แก่บรรพบุรุษและญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นพิธีกรรมที่กระท าในเดือนสารทหรือเดือนสิบของทุก
ปี พิธีกรรมแซนโฏนตาได้รับความเชื่อมาจากอิทธิพลในเรื่องของผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษและความเชื่อใน
เรื่องหลักกรรมการเวียนว่ายตายเกิด และความกตัญญูกตเวทีในพระพุทธศาสนา ประเพณีพิธีกรรมแซนโฎน
ตามีคุณค่าต่อชาวพุทธไทยเชื้อสายเขมรและชาวพุทธในจังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์ประเทศกัมพูชาทั้งในด้าน
หลักจริยธรรมความประพฤติในวิถีชีวิต ความกตัญญูกตเวทีและการทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาด้วยการเข้า
วัดท าบุญ ถือว่าเป็นประเพณีและพิธีกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
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จังหวัดบัณเตียยเมียนเจย์” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
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การเสริมสรางสัมมาชีพของคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
Supporthelt of Right Livelihood of the Mahout Way of Life  

in Surin Province  
 

พระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ 
พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ 

ธีรทิพย  พวงจันทร 
วิทยาเขตสุรินทร 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค คือ 1) ศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  

2) ศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชางจังหวัด
สุรินทร 3) วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง
ชางในจังหวัดสุรินทร รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแนวคิด 1)หลักสัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยง
ชาง 2) รูปแบบและกระบวนการสรางสัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยงชาง 3) ความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชาง
จังหวัดสุรินทรเปนกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัย คือชุมชนคนเลี้ยงชางในตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร กลุมคนเลี้ยงชาง ขาราชการ ผูนําทองถ่ิน ในตําบลกระโพรวม 15 คน โดยใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมี 2 ชนิด คือ แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกต วิเคราะหขอมูลโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหาแลวเขียนพรรณาเชิงบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 
 1. หลักสัมมาชีพคือการประกอบอาชีพอยางสุจริตหรือที่เรียกวาสัมมาชีวะในพระพุทธศาสนา  
ซ่ึงเปนองคธรรมหนึ่งในมรรค 8 เปนหนทางแหงความพนทุกข การประกอบอาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต  
ไมคิดเบียดเบียนหรือคดโกงคนอ่ืนเปนหนทางแหงความพนทุกขของสังคม อาชีพคนเลี้ยงชางของกลุมชาติ
พันธุกูยในจังหวัดสุรินทร เปนอาชีพที่ตองปฏิบัติตามความเชื่อและกฎเกณฑที่ตั้งไวคือหลักความเชื่อใน 
“ปะกํา” และหลักที่ตองปฏิบัติคือ “คะลํา” สองหลักนี้ทําใหอาชีพคนเลี้ยงชางเปนสัมมาอาชีพ 
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คําสําคัญ:  กระบวนการ, สัมมาชพี, ความสุจริต 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study the principles of the elephant 

community in Surin province, 2) to study the form and process to enhance the integrity 
and responsibility of the elephant community in Surin Province, and 3) to analyze the form 
and process to strengthen the integrity and the responsibility of the elephant raising 
community in Surin Province. The research model is a qualitative research using concept 1) 
the principle of life of elephants, 2) the form and process of creating the elephant 
community, 3) the responsibility of the community of elephants in Surin province as a 
research area, which is a community. Elephants in Krapo Sub-district, Tha Tum District, 
Surin Province The group of elephants, civil servants, local leaders In Krapho Subdistrict, a 
total of 15 people using specific methods The tools used in the research are 2 types: in-
depth interview and observation form. Analyze data using content analysis and describe 
descriptive The research found that 

1. The main principle of life is to work in good faith or called Samma Chiva in 
Buddhism. Which is one of the Dharma  is the path of suffering Career with integrity Not 
thinking of hurting or cheating others is the way of suffering from society The elephants' 
occupation of the Kui ethnic group in Surin province Is a profession that must comply with 
the beliefs and rules set forth in the belief that "Pagam" and the principle that must be 
treated is "Ka Lam". These two principles make the elephants' occupation a career 

2. The pattern of elephants raising in the elephant community in Surin province, 
starting with the elephant in the forest (At present, there are no elephants to go to.) Bring 
elephants to feed in their homes. Training elephants to assist in various fields Such as the 
elephant show Using elephants to transport goods and people etc. All of the above 
mentioned processes must be done in accordance with the belief in the plum and the 
whole body. The elephant raising style of the community of elephants is therefore 
different from raising pets in general 

3. From the analysis of the pattern and process of elephants to strengthen 
honesty and see that The community of elephants in Surin province uses the belief 
process in plum and ka Lam as rules for raising elephants. When doing anything related to 
elephants, such as going out to hang an elephant Bring elephants to feed, etc. Must have a 
sacrifice to pay before. Must have a kale such as do not speak rough words Insulting 
parents and other children These things are called ka lam. If not followed, there is a 
penalty for both himself and his family. Cause not to grow in career 

Keywords: Process, honest livelihood, Honesty 

 

บทนํา 
สัมมาชีพ หรือสัมมาอาชีวะนั้น มีหลักการอยูวาไมหาเลี้ยงชีพในทางที่จะเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

รวมถึงประเทศชาติบานเมือง ซ่ึงในโลกของเรา มนุษยทุกคนเม่ือเติบโตมาเปนผูใหญก็ลวนตองมีงาน มีหนาที่
ตางๆ ใหตองรับชอบ โดยที่แตละคนตางก็มีงานที่ตองทําเพื่อหาเลี้ยงชีพตนเอง และครอบครัว ซ่ึงจะแตกตาง
กันออกไป ข้ึนอยูกับการอบรม เลี้ยงดู การเรียนมาในวิชาชีพตางๆ ตามความชอบของแตละบุคคล1 
สัมมาชีพ นอกจากเปนอาชีพที่เปนประโยชนแกชีวิตและสังคมแลว ยังเปนประโยชนในดานการศึกษาพัฒนา
ชีวิตของตนดวย เปนการประกอบอาชีพที่ทําใหเกิดที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมเบียดเบียนผูอ่ืน เลียงชีพโดย
ชอบธรรม ทําดวยความสุจริต และถูกตองตามหลักศีลธรรม ดังนั้นไมวาจะอยูในสวนใดของสังคม การหา
เลี้ยงชีพที่ทําใหเกิดความสงบสุข จะตองคํานึงถึงหลักสัมมาชีพ ไวเปนหลักในการทํางาน โดยคําวา 
“สัมมาอาชีวะ” หมายถึง “การประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความ
สุจริต และถูกตองตามหลักศีลธรรม” ฉะนั้น คําวา “สัมมาชีพ” จึงยึดแนวความหมายของคําวา 
“สัมมาอาชีวะ” ขางตน โดยมีความหมายวา “การทํามาหากินโดยไมไดเอากําไรสูงสุดเปนตัวตั้งหรือเปน
เปาหมายสุดทาย และตองคํานึงถึงความเปนธรรมทางสังคม กลาวคือ ความสุขของตนและคนทํางานรวมถึง
ประโยชนของผูบริโภคและผูรับบริการเปนหลัก โดยไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและไมมุงไปกระตุนตัณหาอัน
เปนเหตุแหงทุกข” ซ่ึง นพ.ประเวศ วะสี ไดใหความหมายที่สั้นกระชับวาหมายถึง “อาชีพที่ไมเบียดเบียน
ตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม และมีรายจายนอยกวารายได” และหากนํามารวมกับ
คําวา “ชุมชน” เปน “สัมมาชีพชุมชน” จึงหมายถึง 2“ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายได
มากกวารายจาย โดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ตองมีความสอดคลองกับวิถีของ
ชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน” 

จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีชางเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย โดยกระจายกันอยูในหมูบาตางใน
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรและบานที่มีชางเลี้ยงมากกวาบานอ่ืนก็คือบานตากลาง เพราะที่
บานตากลางมีศูนยคชศึกษาซ่ึงเปนศูนยของหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (อบจ) เปนผูดูแล 
เปนศูนยที่ตั้งมาเพื่อชวยแกปญหาชางเรรอน ศูนยคชศึกษา หรือ หมูบานชาง บานตากลาง จ.สุรินทร เปน
ศูนยรวมของสมาชิกชางทั้งในบานกะโพ ตากลาง และจากหมูบานอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุรินทรมากกวา 200 ตัว 
ซ่ึงจัดใหเปนวิถีชีวิตที่อยูในพื้นที่เดียวกันของคนกับชางโดยมีทั้งบาน เรือนของชาวบานหรือที่เรียกวาควาน
ชาง และมีที่อยูของชางอยูทั่วบริเวณเปนวิถีชีวิตที่นาทึ่งมากๆ  ไมวาเราจะเดินไปบริเวณไหนเราก็จะพบเห็น
ชางอยูแทบทุกที่ ซ่ึงชางแตละตัวก็เปนชางแสนรูนารัก ไมดุราย  และสามารถเขากับคนไดงาย ชางบานตา
กลางเปนชางบานที่เชื่อง นอนรวมชายคาเรือนเดียวกันกับคน  เปนสิ่งมหัศจรรยที่ชางกับคนอยูรวมกันได
อยางมีความสุข  

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต),สูการศึกษาแนวพุทธ ,พิมพครั้งท่ี  2, (กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ,2546), หนา 163. 
2 [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.right-livelihoods.org, [11 เมษายน 2558]. 
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The objectives of this research were: 1) to study the principles of the elephant 

community in Surin province, 2) to study the form and process to enhance the integrity 
and responsibility of the elephant community in Surin Province, and 3) to analyze the form 
and process to strengthen the integrity and the responsibility of the elephant raising 
community in Surin Province. The research model is a qualitative research using concept 1) 
the principle of life of elephants, 2) the form and process of creating the elephant 
community, 3) the responsibility of the community of elephants in Surin province as a 
research area, which is a community. Elephants in Krapo Sub-district, Tha Tum District, 
Surin Province The group of elephants, civil servants, local leaders In Krapho Subdistrict, a 
total of 15 people using specific methods The tools used in the research are 2 types: in-
depth interview and observation form. Analyze data using content analysis and describe 
descriptive The research found that 
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thinking of hurting or cheating others is the way of suffering from society The elephants' 
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2. The pattern of elephants raising in the elephant community in Surin province, 
starting with the elephant in the forest (At present, there are no elephants to go to.) Bring 
elephants to feed in their homes. Training elephants to assist in various fields Such as the 
elephant show Using elephants to transport goods and people etc. All of the above 
mentioned processes must be done in accordance with the belief in the plum and the 
whole body. The elephant raising style of the community of elephants is therefore 
different from raising pets in general 

3. From the analysis of the pattern and process of elephants to strengthen 
honesty and see that The community of elephants in Surin province uses the belief 
process in plum and ka Lam as rules for raising elephants. When doing anything related to 
elephants, such as going out to hang an elephant Bring elephants to feed, etc. Must have a 
sacrifice to pay before. Must have a kale such as do not speak rough words Insulting 
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จังหวัดสุรินทรเปนจังหวัดที่มีชางเลี้ยงมากที่สุดในประเทศไทย โดยกระจายกันอยูในหมูบาตางใน
ตําบลกระโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทรและบานที่มีชางเลี้ยงมากกวาบานอ่ืนก็คือบานตากลาง เพราะที่
บานตากลางมีศูนยคชศึกษาซ่ึงเปนศูนยของหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร (อบจ) เปนผูดูแล 
เปนศูนยที่ตั้งมาเพื่อชวยแกปญหาชางเรรอน ศูนยคชศึกษา หรือ หมูบานชาง บานตากลาง จ.สุรินทร เปน
ศูนยรวมของสมาชิกชางทั้งในบานกะโพ ตากลาง และจากหมูบานอ่ืน ๆ ในจังหวัดสุรินทรมากกวา 200 ตัว 
ซ่ึงจัดใหเปนวิถีชีวิตที่อยูในพื้นที่เดียวกันของคนกับชางโดยมีทั้งบาน เรือนของชาวบานหรือที่เรียกวาควาน
ชาง และมีที่อยูของชางอยูทั่วบริเวณเปนวิถีชีวิตที่นาทึ่งมากๆ  ไมวาเราจะเดินไปบริเวณไหนเราก็จะพบเห็น
ชางอยูแทบทุกที่ ซ่ึงชางแตละตัวก็เปนชางแสนรูนารัก ไมดุราย  และสามารถเขากับคนไดงาย ชางบานตา
กลางเปนชางบานที่เชื่อง นอนรวมชายคาเรือนเดียวกันกับคน  เปนสิ่งมหัศจรรยที่ชางกับคนอยูรวมกันได
อยางมีความสุข  

                                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต),สูการศึกษาแนวพุทธ ,พิมพครั้งท่ี  2, (กรุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ,2546), หนา 163. 
2 [ออนไลน] แหลงขอมูล: http://www.right-livelihoods.org, [11 เมษายน 2558]. 



1220 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

 

นอกจากศูนยคชศึกษาแลว ยังมีศูนยคชอาณาจักรหรือที่เรียกวาโครงการคชอาณาจักร จังหวัด
สุรินทร เปนหนวยงานในสังกัดองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคการกอตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือชางเรรอนที่เปนปญหาอยูในเมืองใหญในปจจุบัน 
ควาญชางนําชางมาเดินเรขายอาหารชาง จากสภาพความแออัดของเมืองหลวงทําใหชางเกิดการบาดเจ็บ 
และลมตายจากอุบัติเหตุ บางคร้ังเกิดความเครียด อาละวาด ทํารายประชาชนใหเห็นอยูบอยคร้ัง ในการนี้ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย ในคราวถวายรายงานการเพาะ
ขยายพันธุสัตวปาหายากขององคการสวนสัตว โปรดใหมีการดูแลและอนุรักษพันธุชางไทยดวย เนื่องจากชาง
เปนสัตวสําคัญ คูบาน คูเมือง และถือวาเปนสัญลักษณของชาติ ควรไดรับการคุมครองและปกปองใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีข้ึน และองคการสวนสัตวไดนอมนํามาปฏิบัติ เปนที่มาของโครงการนําชางคืนถ่ิน องคการ
สวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ หรือโครงการคชอาณาจักร3 จังหวัดสุรินทร ในป พ.ศ. 2552 ตอมาองคการ
สวนสัตวไดรับงบประมาณจากการแปรญัตติของรัฐบาลในสมัยนั้น เปนจํานวน 22 ลานบาท เพื่อเร่ิมตน
โครงการนําชางคืนถ่ิน และผูกพันงบประมาณมาถึงป พ.ศ. 2553 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา
อาหารชางอีก 3 ลานบาท เพื่อแกปญหาเบื้องตนสําหรับในชวงฤดูแลง ไดมีการจัดทําผังแมบทโครงการคช
อาณาจักร จังหวัดสุรินทรข้ึน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับงบลงทุนจากรัฐบาลอีก 58.6 ลานบาท
สําหรับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตามแผนแมบท ตอมาโครงการฯ ไดรับชางเรรอนเขารวมโครงการฯ ใน
ป พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 100 เชือก ป พ.ศ. 2554 จํานวน 133 เชือก ป พ.ศ. 2555 จํานวน 157 เชือก ป พ.ศ. 
2556 จํานวน 160 เชือก ป พ.ศ. 2556 – 2558 จํานวน 170 เชือก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
เปาหมายกําหนดรับชาง จํานวน 200 เชือก แนวทางการพัฒนาโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จัดทํา
เปนสถานที่ทองเที่ยวรูปแบบอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน เนนความเปนอยูบนพื้นฐานหมูบาน
ชางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ ความม่ังค่ังของ
อาหารชาง เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร จํานวน 3,000 ไร เปนพื้นที่ดําเนินการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร เปนโครงการสนอง
สนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหลักสัมมาชีพของกลุมคนเลี้ยงชางในจงัหวัดสุรินทร เพราะวิถีชีวิตของ
คนเลี้ยงชางในอําเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร เปนวิถีชีวิตของคนไทยที่ใชหลักของการบูรณาการของสัตวเลี้ยงที่
ใหญที่สุดในโลกนํามาบูรณาการในเชิงคุณคาทางดานพระพุทธศาสนา ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว คนเลี้ยงชางเปนกลุมชาติพันธชาวกูยนับถือพระพุทธศาสนา มีหลักความเชื่อในการ
นําหลักพุทธธรรมในการประกอบสัมมาชีพ ในดานของความกตัญู ความมีเมตตา การปกครอง และดาน
การอยูในสังคมอยางสันติสุข  ในหนังสือชางราชพาหนะ  ไดกลาวไววา ผูควบคุมชางตองจักอุปนิสัยใจคอ
ของชางที่ตอง และมีความรูลึกซ้ึงที่จะควบคุมชางนั้นๆ ได โดยเฉพาะชางที่คนเลี้ยงชางเลือกมาใชในงานนั้น 

                                                           
3 โครงการศูนยคชอาณาจักรสุรินทร,[ออนไลน] แหลงขอมูล : http://www.surin.zoothailand.org/ 

index.php , [15 ธันวาคม 2516]. 

 

ตองมีความรูในการควบคุมชางไดอยางชาํนาญการและถือไดวา คนเลี้ยงชางนั้นเปนผูทรงความรูในวิทยายุทธ 
และสามารถที่จะประกอบวิถีชีวิตของตนใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
2.เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง

ชางจังหวัดสุรินทร 
3. เพื่อวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน

เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การเสริมสรางสัมมาชีพของคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) พื้นที่วิจัยคือชุมชนคนเลี้ยงชางบานตากลาง ชุมชนคนเลี้ยงชางบานหนองบัวและ

ชุมชนคนเลี้ยง 

- ความเช่ือของคนในชุมชน 
- การคลองชาง/จับชาง 
- การนําชางมาเลี้ยง 
- การฝกชาง 
- การดูแลชาง 
- ความสัมพันธระหวางคนกับชาง 

รูปแบบกระบวนการสราง
สัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยง
ชาง 

-วิสาหกิจชุมชน 
-ภูมิปญญาชาวบาน 
-การจัดการทรัพยากรในชุมชน 
-กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
-วัฒนธรรมในชุมชน 
- การปกครองในชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
 

ค ว า ม สุ จ ริ ต ค ว า ม
รับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชาง 

- ความซื่อสัตยสุจริต 
- ความมีเมตตา 
- ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
- การชวยเหลือกันชุมชน 
- การมีความเคารพเช้ือฟงกันในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสราง
สัมมาชีพของชมุชน

คนเลี้ยงชาง 
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นอกจากศูนยคชศึกษาแลว ยังมีศูนยคชอาณาจักรหรือที่เรียกวาโครงการคชอาณาจักร จังหวัด
สุรินทร เปนหนวยงานในสังกัดองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคการกอตั้งข้ึนเพื่อชวยเหลือชางเรรอนที่เปนปญหาอยูในเมืองใหญในปจจุบัน 
ควาญชางนําชางมาเดินเรขายอาหารชาง จากสภาพความแออัดของเมืองหลวงทําใหชางเกิดการบาดเจ็บ 
และลมตายจากอุบัติเหตุ บางคร้ังเกิดความเครียด อาละวาด ทํารายประชาชนใหเห็นอยูบอยคร้ัง ในการนี้ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย ในคราวถวายรายงานการเพาะ
ขยายพันธุสัตวปาหายากขององคการสวนสัตว โปรดใหมีการดูแลและอนุรักษพันธุชางไทยดวย เนื่องจากชาง
เปนสัตวสําคัญ คูบาน คูเมือง และถือวาเปนสัญลักษณของชาติ ควรไดรับการคุมครองและปกปองใหมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีข้ึน และองคการสวนสัตวไดนอมนํามาปฏิบัติ เปนที่มาของโครงการนําชางคืนถ่ิน องคการ
สวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ หรือโครงการคชอาณาจักร3 จังหวัดสุรินทร ในป พ.ศ. 2552 ตอมาองคการ
สวนสัตวไดรับงบประมาณจากการแปรญัตติของรัฐบาลในสมัยนั้น เปนจํานวน 22 ลานบาท เพื่อเร่ิมตน
โครงการนําชางคืนถ่ิน และผูกพันงบประมาณมาถึงป พ.ศ. 2553 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดหา
อาหารชางอีก 3 ลานบาท เพื่อแกปญหาเบื้องตนสําหรับในชวงฤดูแลง ไดมีการจัดทําผังแมบทโครงการคช
อาณาจักร จังหวัดสุรินทรข้ึน และในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดรับงบลงทุนจากรัฐบาลอีก 58.6 ลานบาท
สําหรับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตามแผนแมบท ตอมาโครงการฯ ไดรับชางเรรอนเขารวมโครงการฯ ใน
ป พ.ศ. 2553 ทั้งสิ้น 100 เชือก ป พ.ศ. 2554 จํานวน 133 เชือก ป พ.ศ. 2555 จํานวน 157 เชือก ป พ.ศ. 
2556 จํานวน 160 เชือก ป พ.ศ. 2556 – 2558 จํานวน 170 เชือก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 
เปาหมายกําหนดรับชาง จํานวน 200 เชือก แนวทางการพัฒนาโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จัดทํา
เปนสถานที่ทองเที่ยวรูปแบบอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน เนนความเปนอยูบนพื้นฐานหมูบาน
ชางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ เกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ ความม่ังค่ังของ
อาหารชาง เพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน โดยใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน อําเภอทาตูม จังหวัด
สุรินทร จํานวน 3,000 ไร เปนพื้นที่ดําเนินการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร เปนโครงการสนอง
สนองพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหลักสัมมาชีพของกลุมคนเลี้ยงชางในจงัหวัดสุรินทร เพราะวิถีชีวิตของ
คนเลี้ยงชางในอําเภอทาตูมจังหวัดสุรินทร เปนวิถีชีวิตของคนไทยที่ใชหลักของการบูรณาการของสัตวเลี้ยงที่
ใหญที่สุดในโลกนํามาบูรณาการในเชิงคุณคาทางดานพระพุทธศาสนา ดานจิตใจ ดานสังคม และดาน
เศรษฐกิจ การทองเที่ยว คนเลี้ยงชางเปนกลุมชาติพันธชาวกูยนับถือพระพุทธศาสนา มีหลักความเชื่อในการ
นําหลักพุทธธรรมในการประกอบสัมมาชีพ ในดานของความกตัญู ความมีเมตตา การปกครอง และดาน
การอยูในสังคมอยางสันติสุข  ในหนังสือชางราชพาหนะ  ไดกลาวไววา ผูควบคุมชางตองจักอุปนิสัยใจคอ
ของชางที่ตอง และมีความรูลึกซ้ึงที่จะควบคุมชางนั้นๆ ได โดยเฉพาะชางที่คนเลี้ยงชางเลือกมาใชในงานนั้น 

                                                           
3 โครงการศูนยคชอาณาจักรสุรินทร,[ออนไลน] แหลงขอมูล : http://www.surin.zoothailand.org/ 

index.php , [15 ธันวาคม 2516]. 

 

ตองมีความรูในการควบคุมชางไดอยางชาํนาญการและถือไดวา คนเลี้ยงชางนั้นเปนผูทรงความรูในวิทยายุทธ 
และสามารถที่จะประกอบวิถีชีวิตของตนใหมีความสอดคลองกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงคการวิจัย  

1.เพื่อศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
2.เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง

ชางจังหวัดสุรินทร 
3. เพื่อวิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน

เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การเสริมสรางสัมมาชีพของคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative research) พื้นที่วิจัยคือชุมชนคนเลี้ยงชางบานตากลาง ชุมชนคนเลี้ยงชางบานหนองบัวและ

ชุมชนคนเลี้ยง 

- ความเช่ือของคนในชุมชน 
- การคลองชาง/จับชาง 
- การนําชางมาเลี้ยง 
- การฝกชาง 
- การดูแลชาง 
- ความสัมพันธระหวางคนกับชาง 

รูปแบบกระบวนการสราง
สัมมาชีพชุมชนคนเลี้ยง
ชาง 

-วิสาหกิจชุมชน 
-ภูมิปญญาชาวบาน 
-การจัดการทรัพยากรในชุมชน 
-กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
-วัฒนธรรมในชุมชน 
- การปกครองในชุมชน 
- กองทุนสวัสดิการในชุมชน 
 

ค ว า ม สุ จ ริ ต ค ว า ม
รับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชาง 

- ความซื่อสัตยสุจริต 
- ความมีเมตตา 
- ความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  
- การชวยเหลือกันชุมชน 
- การมีความเคารพเช้ือฟงกันในชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสราง
สัมมาชีพของชมุชน

คนเลี้ยงชาง 
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ชุมชนคนเลี้ยงชางบานกะโพ ซ่ึงทั้งสามชุมชนอยูในตําบลกะโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมูลที่ เปนเอกสารวิชาการเก่ียวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยคัมภีร
พระไตรปฎกและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ จากนั้นไดทําเคร่ืองมือสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตเพื่อลง
พื้นที่ศึกษาชุมชนคนเลี้ยงชางที่เปนเปาหมายโดยสัมภาษณเชิงลึกกลุมขาราชการหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับ
ชาง กลุมคนเลี้ยงชาง กลุมหมอชางและกลุมคนที่จําหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับชาง  
 
ผลการวิจัย 
 1.ศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา หลักสัมมาชีพ
คือการประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความสุจริต ไมเบียดเบียนตนเอง
และเบียดเบียนคนอ่ืนถูกตองตามหลักศีลธรรม หลักสัมมาชีพนั้นก็คือหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจาตรัสไวในมรรค 8 คือหนทางแหงการพนทุกข การประกอบอาชีพในสังคมไมวาจะเปนอาชีพ
อะไรก็ตามถาตองการประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทํา ผูประกอบอาชีพนั้นตองทําดวยความซ่ือสัตยหรือ
ซ่ือตรงตออาชีพของตนเม่ือแตละคนมีความซ่ือสัตยหรือซ่ือตรงตออาชีพตนเองไม ไมประกอบอาชีพที่
เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนแลว เม่ือรวมกันมากข้ึนก็จะกลายเปน “ชุมชนสัมมาชีพ” ซ่ึงหมายถึง “ชุมชนที่
มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายไดมากกวารายจายโดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้  ตองมีความสอดคลองกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน”  
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาอาชีพคนเลี้ยงชางเปนอาชีพที่ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ตอง เร่ิมตั้งแตการเขา
ปาไปคลองชางของคนเลี้ยงชางในสมัยกอนที่ตองมีความเชื่อ ความซ่ือตรงและความมุงม่ันในการจับชาง เม่ือ
ไดชางมาแลวก็ตองเลี้ยงดูชางเหมือนกับเลี้ยงดูลูกของตนเอง ชางเปนสมาชิกในครอบครัวที่คนเลี้ยงชางตอง
ใหความรัก ความเอาใจใส คนเลี้ยงชางหรือครอบครัวคนเลี้ยงชางมีหลักความเชื่อที่นอกจากหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาแลว ยังมีความเชื่อเก่ียวกับ “ปะกํา” หรือ “ผีปะกํา” นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติที่เรียกวา “คะลํา” ซ่ึงเปนเสมือนกฎเกณฑที่คนเลี้ยงชางตองปฏิบัติตาม ถาผูหนึ่งผูใดละเมิดกฎเกณฑ
ที่วางไวเก่ียวกับปะกําหรือคะลําแลว ก็จะตองไดรับโทษหรือทํามาหาเลี้ยงชีพไมกาวหนาไมเจริญรุงเรืองได 
 2. ศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง
ชางจังหวัดสุรินทร จากการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุกูยมีหลายกลุมดวยกัน กลุมที่เรียกมีอาชีพจับชางและ
เลี้ยงชางไวใชงานเรียกวากลุม “กูยอะจีง” คือกลุมชาวกูยที่มีความรูความชํานาญในการจับชาง เลี้ยงชาง ฝก
ชาง ชาวกูยอะจีงนิยมเลี้ยงชางโดยการออกไปคลองชางปาชึ่งชาวกูยเรียกวา “โพนชาง”4 และนํามาฝกให
เชื่อง เพื่อใชเปนพาหนะและชางเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน การโพนชางของชาวกูยใชบวงบาศเรียกวา 
“เชือกปะกํา” ทําจากหนังควาย เชือกปะกําเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวามีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู 
พระสมุหหาญ ปฺญาธโร กลาววา “ทุกข้ันตอนที่เก่ียวกับเชือกปะกํา ตองใหความเคารพนับถืออยางจริงจัง 
หามลบหลูดูหม่ิน หามเหยียบย่ํา การเก็บเชือกปะกําตองแยกมาเก็บไวที่ศาลปะกําหนาบาน จะนําชาง
เดินทางไปในที่ตางๆ ตองบอกลาวที่ศาลปะกํา และตอนกลับมาก็ตองบอกกลาวอีกเชนกัน ทั้งนี้เพื่อความ

                                                           
 4 สัมภาษณ หมิว  ศาลางาม,หมอชาง, 25 กันยายน 2561. 

 

เปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว”5 รูปแบบการจับชางปาเพื่อมาเลี้ยงของชาวกูยอจีงจังหวัดสุรินทรนั้น 
มีตําแหนงหรือหนาที่ที่จะตองรูจักดังนี้คือ “หมอเฒา” หรือ “ครูบาใหญ” เปนผูบัญชาการ รองลงมาคือ 
“หมอชาง” ผูฝกฝนทั้งในดานคชกรรมและคชลักษณจนรอบรูชํานาญในการในการจับชาง เลี้ยงชางและดูแล
ชาง สุดทายคือ “ควาญ” ที่เปนแรงงานทั่วไปคอยชวยเหลือหมอชางและครูบาใหญ การออกไปคลองชาง
ของชายชาวกูยตองออกไปดวยหัวใจอันบริสุทธิ์เพราะมีขอปฏิบัติในการออกไปคลองชางในปามากมายที่ตอง
ปฏิบัติทั้งผูที่ออกไปคลองชางและภรรยาที่อยูที่บานก็ตองปฏิบัติตามกฏอันเครงครัดเชนกัน การปฏิบัติตาม
กฎหรือตามความเชื่อที่วามาก็เพื่อใหอํานาจเหนือธรรมชาติที่พวกเขาเคารพนับถือไดชวยปกปองอันตรายใน
ขณะที่พวกเขาคลองชางอยูในปา แบบแผน พิธีกรรม ขอปฏิบัติ กฎเกณฑอันเครงครัดที่ชาวกูยอจีงไดสราง
ข้ึนมานั้นเปนแบบแผน กฎเกณฑและขอปฏิบัติอันเฉพาะเจาะจงและเครงครัดที่ตองปฏิบัติใหไดทั้งผูออกไป
คลองชางและภรรยาครอบครัวที่อยูที่บาน เชนเม่ือสามีออกไปคลองชางในปาและตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ความเชื่อในการคลองชางอยางเครงครัด ฝายภรรยาที่อยูที่บานก็มีขอหามหรือขอปฏิบัติหลายประการ
เชนกัน เปนตนวา หามประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประทินโฉมตางๆ หามนั่งบนธรณีประตู หามตอนรับ
แขกหรือคนแปลกหนาบนเรือน หามนําผูชายข้ึนบนเรือนเปนตน แบบแผนกฎเกณฑและขอปฏิบัติทั้งหลาย
ทั้งปวงถาสามารถปฏิบัติได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางประสบผลสําเร็จ ถาปฏิบัติไมไดเชนภรรยาไม
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือแบบแผนที่วางไวได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางของสามีไมประสบ
ผลสําเร็จหรืออาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได แบบแผน พิธีกรรมขอปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวกูยอจึง      
วางเปนกฎไวตั้งอยูบนพื้นฐานของความศรัทธาในพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือที่เขาเรียกวา “ผี” อันเปน
ความเชื่อในดินแดนอุษาคเนยมาแตโบราณ คําวา “ผี” ในความเชื่อของชาวกูยอจึงไมไดหมายถึงวิญญาณ
หรือผี หากแตหมายถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมได  
 3. วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  จากการวิเคราะหพบวารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและ
ความรับผิดชอบของชุมชนเลี้ยงชางจังหวัดสุรินทรเปนรูปแบบการเลี้ยงชางที่มีกฎเกณฑ ความรับผิดชอบที่
ประกอบดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกฎเกณฑ
ที่กลุมชนคนเลี้ยงชางไดวางไวเปนหลักคือความเชื่อความศรัทธาใน “ปะกํา” และ “คะลํา” ที่คนเลี้ยงชาง
และคนในครอบครัวตองปฏิบัติตาม ความเชื่อในปะกําหรือเชือกปะกําเปนสิ่งสําคัญมากเปนอุปกรณมงคล
ชั้นสูงที่ใชในการคลองชางปา จึงมีการเก็บรักษาไวอยางดีที่ ศาลปะกําเชือกปะกํา สวนใหญทํามาจากหนัง
ควายสามเสนมาพันเกลียวกันคนที่จะทํา เชือกปะกํา กรีดหนังควายได จะตองเปนครูบาหรือหมอชางเทานั้น
เชือกปะกํา มีความสําคัญมากถาเซนไหวไมดี ก็จะทําใหเกิดความอัปมงคล เหตุราย กับทั้งคนและชางของ
ตัวเอง และกฎเกณฑอีกอยางหนึ่งที่กลุมคนเลี้ยงชางตองปฏิบัติก็คือ “คะลํา” เปนขอหามในการกระทํา
แสดงออกตางๆ หรือสิ่งตองหาม ตองเวน หามประพฤติปฏิบัติ ไมสมควรที่จะกระทํา ทั้งกาย วาจาและใจ 
หากละเลย หรือลวงละเมิดจะเปนอัปมงคล เปนบาปกรรม นําความเสื่อมเสีย และอาจเกิดอันตรายแกบุคคล
ที่ฝาฝนรวมทั้งมีผลตอสังคมที่อยูดวย ดังนั้นคะลําจึงเปนดังมาตรการหรือขอหามในการควบคุมความ
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ชุมชนคนเลี้ยงชางบานกะโพ ซ่ึงทั้งสามชุมชนอยูในตําบลกะโพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ผูวิจัยไดศึกษา
ขอมูลที่ เปนเอกสารวิชาการเก่ียวกับสัมมาชีพหรือสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาโดยอาศัยคัมภีร
พระไตรปฎกและเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ จากนั้นไดทําเคร่ืองมือสัมภาษณเชิงลึกและแบบสังเกตเพื่อลง
พื้นที่ศึกษาชุมชนคนเลี้ยงชางที่เปนเปาหมายโดยสัมภาษณเชิงลึกกลุมขาราชการหนวยงานที่ดูแลเก่ียวกับ
ชาง กลุมคนเลี้ยงชาง กลุมหมอชางและกลุมคนที่จําหนายผลิตภัณฑเก่ียวกับชาง  
 
ผลการวิจัย 
 1.ศึกษาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร ผลการศึกษาพบวา หลักสัมมาชีพ
คือการประกอบอาชีพที่ถูกตองตามกฎหมายเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม ทําดวยความสุจริต ไมเบียดเบียนตนเอง
และเบียดเบียนคนอ่ืนถูกตองตามหลักศีลธรรม หลักสัมมาชีพนั้นก็คือหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจาตรัสไวในมรรค 8 คือหนทางแหงการพนทุกข การประกอบอาชีพในสังคมไมวาจะเปนอาชีพ
อะไรก็ตามถาตองการประสบความสําเร็จในอาชีพที่ทํา ผูประกอบอาชีพนั้นตองทําดวยความซ่ือสัตยหรือ
ซ่ือตรงตออาชีพของตนเม่ือแตละคนมีความซ่ือสัตยหรือซ่ือตรงตออาชีพตนเองไม ไมประกอบอาชีพที่
เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนแลว เม่ือรวมกันมากข้ึนก็จะกลายเปน “ชุมชนสัมมาชีพ” ซ่ึงหมายถึง “ชุมชนที่
มีการประกอบอาชีพโดยชอบ ซ่ึงมีรายไดมากกวารายจายโดยลดการเบียดเบียนตนเองผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้  ตองมีความสอดคลองกับวิถีของชุมชนเพื่อความมุงหมายในการสรางระบบเศรษฐกิจชุมชน”  
จากการศึกษาผูวิจัยพบวาอาชีพคนเลี้ยงชางเปนอาชีพที่ตองมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนที่ตอง เร่ิมตั้งแตการเขา
ปาไปคลองชางของคนเลี้ยงชางในสมัยกอนที่ตองมีความเชื่อ ความซ่ือตรงและความมุงม่ันในการจับชาง เม่ือ
ไดชางมาแลวก็ตองเลี้ยงดูชางเหมือนกับเลี้ยงดูลูกของตนเอง ชางเปนสมาชิกในครอบครัวที่คนเลี้ยงชางตอง
ใหความรัก ความเอาใจใส คนเลี้ยงชางหรือครอบครัวคนเลี้ยงชางมีหลักความเชื่อที่นอกจากหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาแลว ยังมีความเชื่อเก่ียวกับ “ปะกํา” หรือ “ผีปะกํา” นอกจากนี้ยังมีความเชื่อและหลัก
ปฏิบัติที่เรียกวา “คะลํา” ซ่ึงเปนเสมือนกฎเกณฑที่คนเลี้ยงชางตองปฏิบัติตาม ถาผูหนึ่งผูใดละเมิดกฎเกณฑ
ที่วางไวเก่ียวกับปะกําหรือคะลําแลว ก็จะตองไดรับโทษหรือทํามาหาเลี้ยงชีพไมกาวหนาไมเจริญรุงเรืองได 
 2. ศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยง
ชางจังหวัดสุรินทร จากการศึกษาพบวากลุมชาติพันธุกูยมีหลายกลุมดวยกัน กลุมที่เรียกมีอาชีพจับชางและ
เลี้ยงชางไวใชงานเรียกวากลุม “กูยอะจีง” คือกลุมชาวกูยที่มีความรูความชํานาญในการจับชาง เลี้ยงชาง ฝก
ชาง ชาวกูยอะจีงนิยมเลี้ยงชางโดยการออกไปคลองชางปาชึ่งชาวกูยเรียกวา “โพนชาง”4 และนํามาฝกให
เชื่อง เพื่อใชเปนพาหนะและชางเปนมรดกตกทอดแกลูกหลาน การโพนชางของชาวกูยใชบวงบาศเรียกวา 
“เชือกปะกํา” ทําจากหนังควาย เชือกปะกําเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อวามีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษสิงสถิตอยู 
พระสมุหหาญ ปฺญาธโร กลาววา “ทุกข้ันตอนที่เก่ียวกับเชือกปะกํา ตองใหความเคารพนับถืออยางจริงจัง 
หามลบหลูดูหม่ิน หามเหยียบย่ํา การเก็บเชือกปะกําตองแยกมาเก็บไวที่ศาลปะกําหนาบาน จะนําชาง
เดินทางไปในที่ตางๆ ตองบอกลาวที่ศาลปะกํา และตอนกลับมาก็ตองบอกกลาวอีกเชนกัน ทั้งนี้เพื่อความ
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เปนสิริมงคลแกตนเองและครอบครัว”5 รูปแบบการจับชางปาเพื่อมาเลี้ยงของชาวกูยอจีงจังหวัดสุรินทรนั้น 
มีตําแหนงหรือหนาที่ที่จะตองรูจักดังนี้คือ “หมอเฒา” หรือ “ครูบาใหญ” เปนผูบัญชาการ รองลงมาคือ 
“หมอชาง” ผูฝกฝนทั้งในดานคชกรรมและคชลักษณจนรอบรูชํานาญในการในการจับชาง เลี้ยงชางและดูแล
ชาง สุดทายคือ “ควาญ” ที่เปนแรงงานทั่วไปคอยชวยเหลือหมอชางและครูบาใหญ การออกไปคลองชาง
ของชายชาวกูยตองออกไปดวยหัวใจอันบริสุทธิ์เพราะมีขอปฏิบัติในการออกไปคลองชางในปามากมายที่ตอง
ปฏิบัติทั้งผูที่ออกไปคลองชางและภรรยาที่อยูที่บานก็ตองปฏิบัติตามกฏอันเครงครัดเชนกัน การปฏิบัติตาม
กฎหรือตามความเชื่อที่วามาก็เพื่อใหอํานาจเหนือธรรมชาติที่พวกเขาเคารพนับถือไดชวยปกปองอันตรายใน
ขณะที่พวกเขาคลองชางอยูในปา แบบแผน พิธีกรรม ขอปฏิบัติ กฎเกณฑอันเครงครัดที่ชาวกูยอจีงไดสราง
ข้ึนมานั้นเปนแบบแผน กฎเกณฑและขอปฏิบัติอันเฉพาะเจาะจงและเครงครัดที่ตองปฏิบัติใหไดทั้งผูออกไป
คลองชางและภรรยาครอบครัวที่อยูที่บาน เชนเม่ือสามีออกไปคลองชางในปาและตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ
ความเชื่อในการคลองชางอยางเครงครัด ฝายภรรยาที่อยูที่บานก็มีขอหามหรือขอปฏิบัติหลายประการ
เชนกัน เปนตนวา หามประดับตกแตงรางกายดวยเคร่ืองประทินโฉมตางๆ หามนั่งบนธรณีประตู หามตอนรับ
แขกหรือคนแปลกหนาบนเรือน หามนําผูชายข้ึนบนเรือนเปนตน แบบแผนกฎเกณฑและขอปฏิบัติทั้งหลาย
ทั้งปวงถาสามารถปฏิบัติได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางประสบผลสําเร็จ ถาปฏิบัติไมไดเชนภรรยาไม
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือแบบแผนที่วางไวได ก็จะสงผลใหการออกไปคลองชางของสามีไมประสบ
ผลสําเร็จหรืออาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได แบบแผน พิธีกรรมขอปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวกูยอจึง      
วางเปนกฎไวตั้งอยูบนพื้นฐานของความศรัทธาในพลังอํานาจเหนือธรรมชาติ หรือที่เขาเรียกวา “ผี” อันเปน
ความเชื่อในดินแดนอุษาคเนยมาแตโบราณ คําวา “ผี” ในความเชื่อของชาวกูยอจึงไมไดหมายถึงวิญญาณ
หรือผี หากแตหมายถึงอํานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมได  
 3. วิเคราะหรูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคน
เลี้ยงชางในจังหวัดสุรินทร  จากการวิเคราะหพบวารูปแบบและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตและ
ความรับผิดชอบของชุมชนเลี้ยงชางจังหวัดสุรินทรเปนรูปแบบการเลี้ยงชางที่มีกฎเกณฑ ความรับผิดชอบที่
ประกอบดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบกฎเกณฑ
ที่กลุมชนคนเลี้ยงชางไดวางไวเปนหลักคือความเชื่อความศรัทธาใน “ปะกํา” และ “คะลํา” ที่คนเลี้ยงชาง
และคนในครอบครัวตองปฏิบัติตาม ความเชื่อในปะกําหรือเชือกปะกําเปนสิ่งสําคัญมากเปนอุปกรณมงคล
ชั้นสูงที่ใชในการคลองชางปา จึงมีการเก็บรักษาไวอยางดีที่ ศาลปะกําเชือกปะกํา สวนใหญทํามาจากหนัง
ควายสามเสนมาพันเกลียวกันคนที่จะทํา เชือกปะกํา กรีดหนังควายได จะตองเปนครูบาหรือหมอชางเทานั้น
เชือกปะกํา มีความสําคัญมากถาเซนไหวไมดี ก็จะทําใหเกิดความอัปมงคล เหตุราย กับทั้งคนและชางของ
ตัวเอง และกฎเกณฑอีกอยางหนึ่งที่กลุมคนเลี้ยงชางตองปฏิบัติก็คือ “คะลํา” เปนขอหามในการกระทํา
แสดงออกตางๆ หรือสิ่งตองหาม ตองเวน หามประพฤติปฏิบัติ ไมสมควรที่จะกระทํา ทั้งกาย วาจาและใจ 
หากละเลย หรือลวงละเมิดจะเปนอัปมงคล เปนบาปกรรม นําความเสื่อมเสีย และอาจเกิดอันตรายแกบุคคล
ที่ฝาฝนรวมทั้งมีผลตอสังคมที่อยูดวย ดังนั้นคะลําจึงเปนดังมาตรการหรือขอหามในการควบคุมความ
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ประพฤติของคนเลี้ยงชางและเปนกฎเกณฑในการจัดความสัมพนัธของคนในชมุชนคนเลี้ยงชางอีกดวย ขอคะ
ลําที่สําคัญที่สุดก็คือคนเลี้ยงชางหรือครอบครัวของคนเลี้ยงชางตองไมพูดหยาบคายตอชางและตองซ่ือสัตย
สุจริตตออาชีพคนเลี้ยงชางและตองไมผิดลูกผิดเมียคนอ่ืน หลักความเชื่อในปะกําและหลักคะลําจึงเปน
กระบวนการเสริมสรางความสุจริตและความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชางสุรินทร 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

งานวิจัยนี้พบวาหลักสัมมาชีพของชุมชนคนเลี้ยงชางสุรินทร เนื่องจากชุมชนคนเลี้ยงชางจังหวัด
สุรินทรมีหลักในการเลี้ยงชาง การฝกชางและการนําชางออกทํางานหรือจัดการแสดงชางในสถานที่ตางๆ 
การขายผลิตภัณฑเก่ียวกับชางแกนักทองเที่ยวหรือผูที่สนใจทั่วไป ทําใหคนเลี้ยงชางหรือคนที่มีชางไวใน
ครอบครองมีมีรายไดพอเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได และจากการศึกษาวิเคราะหรูปแบบและ
กระบวนการเสริมสรางความสุจริตความรับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงชาง พบวาชุมชนคนเลี้ยงชางในจังหวัด
สุรินทรมีรูปแบบการเลี้ยงชางและกระบวนการเสริมสรางความสุจริตในอาชีพการเลี้ยงชางโดยอาศัย
หลักธรรมทางพุทธศาสนา และหลักความเชื่อเก่ียวกับปะกําและขอคะลําตางๆ ในการเลี้ยงชางหรือการ
ปฏิบัติตอชาง ทําใหชางมีสถานะเปนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวชางเปนเหมือนลูก เปนเหมือนพี่นองและ
เปนเหมือนบิดามารดาของคนเลี้ยงชางหรือครอบครัวที่มีชาง รูปแบบการเลี้ยงชางของชุมชนคนเลี้ยงชางใน
จังหวัดสุรินทรจึงมีรูปแบบแตกตางไปจากการเลี้ยงสัตวอ่ืนๆ  
 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยนี้ไดขอคนพบองคความรูเก่ียวกับอาชีพของคนเลี้ยงชางที่เก่ียวของกับหลักธรรมในพุทธ
ศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทนและความกตัญูกตเวที นอกจากนี้ยังไดพบหลักความเชื่อในเร่ือง
ปะกําและกฎเกณฑเก่ียวกับคลําที่เปนองคความรูสําคัญเก่ียวกับกระบวนการสรางความสุจริตและความ
รับผิดชอบของชุมชนคนเลี้ยงในจังหวัดสุรินทร องคความรูนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพได สําหรับประเด็นในการวิจัยคร้ังตอไปควรทําวิจัยในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองตอไปนี้ 
 1. ควรวิจัยเก่ียวกับหลักความเชื่อในเร่ืองปะกําและคะลําของคนเลี้ยงชางโดยขยายวงการวิจัยออก
ถึงกลุมคนเลี้ยงชางกลุมอ่ืนหรือในประเทศเพื่อนบานวามีความเชื่อเก่ียวกับเร่ืองปะกําหรือคะลําหรือไม 
 2. ควรวิจัยเก่ียวกับอุปกรณที่เก่ียวกับการคลองชาง การเลี้ยงชาง หรืออุปกรณที่ใชเก่ียวกับชางวา
สามารถนํามาประยุกตใชหรือทําเปนสินคาไดหรือไม 
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ศาสนาคือหลักความเมตตา ความอดทนและความกตัญูกตเวที นอกจากนี้ยังไดพบหลักความเชื่อในเร่ือง
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บรรณานุกรม 
พระพรหมคุณ าภรณ  (ป .อ .ปยุตฺ โต ).สู ก ารศึกษาแนวพุทธ ,พิ มพ ค ร้ังที่  2 .ก รุงเทพมหานคร : 

กระทรวงศึกษาธิการ,2546. 
โครงการศูนยคชอาณาจักรสุ รินทร,[ออนไลน ].แหลงขอมูล : http://www.surin.zoothailand.org/ 
 index.php , [15 ธันวาคม 2516].  
[ออนไลน].แหลงขอมูล :http://www.right-livelihoods.org, [11 เมษายน 2558] 

 

สัมภาษณ พระสมุหหาญ  ปฺญาธโร.เจาอาวาสวัดปาอาเจียง, 25 กันยายน 2561 
สัมภาษณ หมิว  ศาลางาม.หมอชาง บานตากลาง, 25 กันยายน 2561 



1982 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ÀÒ¤¼¹Ç¡



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1983



1984 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1985



1986 รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3



นครนาน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู มรดกโลก

Nan : City Of Buddhism towards Dhamma & World Heritage 1987






	1
	2
	3
	4
	5
	6



