ประเพณีบุญข้าวสาก: ศรัทธาถึงผี สามัคคีถึงคน
Bun Khao Sak Tradition: Beliefs in Ghosts that Unite Humans
สถิตย์ ภาคมฤค1
Satit Pakmaluk
Abstract
Bun Khao Sak not only reflects the role of a local Buddhist
tradition but also important social behavior that must be preserved.
The objective of this study was to analyze the roles of Bun Khao Sak
tradition through data collected from related documents and from local
wise men in Roi-et and Mahasarakham. The results indicated that beliefs
and faith in the deceased was a symbolic representation of feeling
gratitude towards ones’ ancestors. They also reflected unity among
relatives and people in the community. Thus, Bun Khao Sak is a local
creative lesson for a sustainable, harmonious and close-knit community.
Keywords: beliefs in ghosts, Bun Khao Sak, unity resulting from a tradition
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บทคัดย่อ
บุ ญ ข้า วสากนอกจากจะสะท้ อนบทบาทของประเพณี ท้ องถิ่น ในทางพุ ท ธ
ศาสนาแล้วยังสะท้อนความสาคัญที่ต้องปฏิบัติอันเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่พึงปฏิบัติ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเพณีบุญข้าวสากของชาวอีสานในมิติ การ
วิเคราะห์บทบาทของประเพณี โดยใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลเอกสาร และข้อมูล
ภาคสนามจากปราชญ์ท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดและ มหาสารคาม ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็น
ว่ า บุ ญข้ าวสากชี้ ให้ เห็ นถึงความเชื่ อถื อศรั ทธาที่ เกิ ดต่ อผู้ ล่ วงลั บไปแล้ วและเป็ นการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อการระลึกรู้คุณบรรพชน นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นมิ ติ การ
สร้างความสามัคคีของเครือญาติและชุมชนที่มีการตอกย้าให้เกิดความแน่นแฟ้นต่อกันใน
สังคม บุญข้าวสากจึงเป็นบทเรียนสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นเพื่อความสมานฉันท์ที่ยั่งยืน
คาสาคัญ: บุญข้าวสาก มิติความสามัคคีจากประเพณี ศรัทธาถึงผี
บทนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ทั้งที่เป็นวัฒนธรรมถิ่นดั้งเดิมและวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา วัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนจะช่วย
สร้างสรรค์ให้เกิดพฤติการณ์ทางสังคมที่จะส่งผลให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติตนของ
สังคมที่จะเกิดความสมานฉันท์ได้อย่างสันติ
สั งคมของผู้ คนที่ อาศัยอยู่ ในเขตภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อมี ความเป็ นสั งคม
กสิกรรมเสียโดยมากซึ่งต้องอาศัยแรงคนในการทากสิกรรมเหล่านั้นที่เรียกว่า “การลง
แขก” เพื่อช่วยเหลือให้งานสาเร็จลุล่วง ดังนั้นความสามัคคีจึงเป็นหนทางสาคัญที่จะ
ช่วยให้สังคมกสิกรรมสามารถดาเนินไปได้เพราะความสงบสุขและต้องสร้างวัฒนธรรมที่
จะปกป้ องและป้ องกัน ความแตกแยกในสั ง คม โดยเฉพาะกลุ่ ม เครือญาติ นั้ น หากมี
ความบาดหมางเพียงเล็กน้อยก็จะกระทบกระเทือนต่อการทามาหากิน ดังนั้นวัฒนธรรม
ความสามัคคีจึงเป็นจริยธรรมสาคัญที่ต้องรักษาเป็นอย่างยิ่ง (Auytrakul, 1984, p. 24)
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วัฒนธรรมที่แสดงออกเหล่านี้ล้วนชวนให้เกิดความเชื่อและความศรัทธาที่มีต่อ
คนและสั ง คม และเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นให้ สั ง คมเกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง ที่
Keawthep (2014, pp. 27 - 28) ได้สังเคราะห์การนิยามความหมายของวัฒนธรรม
จากหลากหลายสานักแนวคิดโดยอธิบายเป็นจุดร่วมได้ 5 ประเด็น คือ มีความเป็น
จิ ต ส านึ กร่ว ม มี ลั กษณะเฉพาะบริบ ท มี ลั กษณะเป็ น พลวั ต เป็ น สิ่ ง ที่ ต้ องถ่า ยทอด
และมี ลั ก ษณะเป็ น เครื อ ข่ า ย ลั ก ษณะเหล่ า นี้ Keawthep (2014, pp. 27 - 28)
ได้พยายามสังเคราะห์และอธิบายเชื่อมโยงให้เห็นได้ชัดเจนว่าวัฒนธรรมย่อมมีมุมมอง
ที่ควรวิเคราะห์โดยใช้แว่นหลากหลายมุมมองที่จะสะท้อนให้เห็นความจริงที่แฝงเร้น
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคม
ประเพณี เป็นกิจกรรมทางความเชื่อที่ทาสืบทอดต่อกันเรื่อยมา โดยที่คนใน
สังคมให้การยอมรับและยึด ถือเป็น แนวทางสืบต่ อกันเรื่อยมา ประเพณีจาแนกเป็ น
2 ส่วนสาคัญ คือ ประเพณีที่เกิดจากความเชื่อทางศาสนา และประเพณีที่เกิดจากความ
เชื่อท้องถิ่น ทั้งนี้ชาวอีสานก็ย่อมมีประเพณีเป็นหมุดสาคัญในการสร้างความกลมกลืน
และสร้างความสามัคคีต่อกัน ซึ่งจะช่วยถักทอและร้อยรัดสังคมอีสานให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ประเพณีจะช่วยสร้างกติกาและสร้างบรรทัดฐานทางสังคม
อี ส านโดยกาหนดเป็ นประเพณีป ระจ า 12 เดื อน เรีย กกัน ว่ า ฮี ต 12 และมี การจัด
กิจกรรมประจาเดือน ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันเรื่อยมา (Parijano, 1952, p. 57) นอกจากนี้
การจัดประเพณีทั้ง 12 ยังสามารถช่วยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้สามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ประเพณี เป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคม
ทั้งทาหน้าเป็นผู้กระทาและทาหน้าที่เป็นผู้ถูกกระทา โดยแนวคิดของบทบาทหน้าที่นี้
เป็นมิติหนึ่งของการมองสังคมโดยใช้แนวคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม ซึ่งคาว่า บทบาท
หรือหน้าที่นิยมนั้น Sanyawiwatt (2007, pp. 56 - 57) กล่าวว่า หน้าที่นิยมจาแนกได้
2 ลักษณะ คือ หน้าที่แจ้ง และหน้าที่แฝง ส่วน Na Thalang (2009, p. 360) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมประเพณีมีบทบาทหน้าที่ต่อมนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการ
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ของมนุษย์ทั้งปวง ทั้งด้านพื้นฐานการดารงชีพ ด้านความมั่นคงของสังคม และด้ าน
ความมั่นคงทางด้านจิตใจ จากแนวคิดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ประเพณีเป็นวัฒนธรรม
หนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดบทบาทต่อสังคมโดยกล่าวว่า ประเพณีมีทั้งบทบาทหน้าที่
แจ้ง คือ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ย่างปกติสุขตามความ
เชื่ อถือ และมี บ ทบาทหน้ า ที่ แฝงคือช่ ว ยให้ สั ง คมสามารถสร้า งแรงประสานให้ เกิด
ในสังคมภายใต้เงื่อนไขทางความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งเดียวกันเป็นหลักยึดนั่นเอง
บุญข้าวสาก เป็นประเพณีในเดือน 10 ซึ่งมีความเชื่อมโยงทางความเชื่อต่อ
เนื่องมาจากประเพณีในเดือน 9 คือ “บุญข้าวประดับดิน ” ตามคติความเชื่อของชาว
อีสานกล่าวว่า เมื่อถึงวาระเดือน 9 จะทาบุญข้าวประดับดินโดยจะมีการห่อ “ข้าวน้อย”
ไปพลีไว้ตามต้นไม้ซึ่งมีมูลเหตุเพราะเชื่อว่าเป็นวันที่พญายมบาลจะปล่อยให้วิญญาณ
ออกจากนรกเพื่อมาขอรับส่วนบุญที่ลูกหลานจัดทาให้มีกาหนด 1 เดือน คือ นับตั้งแต่
วันขึ้น 15 ค่า เดือน 9 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ต้องกระทาเป็นประจาทุกปี
ทั้ ง นี้ ป ระเพณี ในฮีต 12 บางเดื อนกาหนดจั ด ต่ อเนื่องกัน 3 ปี แล้ ว เว้ น 1 หรือ 2 ปี
จึงจะกาหนดให้จัดอีกในรอบต่อไป เช่น บุญผะเหวด บุญบั้งไฟ เป็นต้น แต่บุญข้าวสาก
นั้นต้องจัดทุกปี (Martburom, 2016)
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาประเพณี บุ ญ ข้ า วสากของชาวอี ส านที่ จั ด ขึ้น
ในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้มี 2 กลุ่มคือ 1) ข้อมูลมุขปาฐะ
ได้จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านและสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในประเพณี ในช่วง
เดื อน กรกฎาคม 2559 – ธั นวาคม 2560 โดยเก็บข้อมู ลจากเขตพื้ นที่จั งหวั ดร้อยเอ็ด
มหาสารคาม และ 2) ข้ อ มู ล ลายลั ก ษณ์ จากหนั ง สื อ ประเพณี โ บราณไทยอี ส าน
ของ Parijano (1952) และหนังสือตารามรดกอีสาน ของ Boonjerm (2006) โดยกาหนด
ประเด็น ในการศึกษาและนาเสนอ ในบทความนี้จานวน 2 ประเด็น คือ 1) ศรัทธาถึงผี
เป็นประเด็นที่ต้องการอธิบายถึงนัยยะแห่งการดาเนินงานของประเพณีโดยมี “ศรัทธา”
เป็นพลังผลักดัน และมี “ผี” เป็นเป้าหมายกิจกรรม และ 2) สามัคคีถึงคนเป็นประเด็น
ที่ต้องการอธิบายให้เห็นถึงกุศโลบายของ “บุญข้าวสาก” ที่มีฐานะเป็นแรงเสริมสาคัญ
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ให้ สั ง คมเกิด ความสามั คคี อั น เป็ น ภูมิ ปั ญ ญาที่ เชื่ อมสั ง คมให้ ส ามารถอยู่ ร่ว มกั น ได้
อย่างมีความสุข
บุญข้าวสาก: ศรัทธาถึงผี
บุญข้าวสากเป็นงานบุญที่สืบเนื่องจากการปักดาข้าวแล้วเสร็จจนข้าวตั้งท้อง
จึงได้มีการจัดประเพณีในทางพระพุทธศาสนาขึ้น ทั้งนี้เป็นงานที่เชื่อมโยงความคิดเรื่อง
ผีมาจากงานบุญเดือน 9 เพราะเชื่อว่าพญายมบาลปล่อยวิญญาณออกจากนรกในช่วง
นั้นแล้วให้เที่ยวหาของกินตามที่มีคนพลีไว้ให้ครั้นถึงเดือน 10 ลูกหลานจะทาข้าวสาก
เพื่อไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้เพื่อให้ภูตผีเหล่านั้นนาไปกินในระหว่างเดินทางกลับนรกภูมิ
บุญข้าวสากจึงเป็นบุญที่รับเอามาจากวัฒนธรรมของพราหมณ์ที่มีการทาบุญแก่ผู้วาย
ชนม์ โ ดยการท าอาหารอั น ประณี ต ไปพลี ไ ว้ ต ามป่ า ช้ า ในวั น เพ็ ญ เดื อ นสรทะแล้ ว มี
พระภิกษุเห็นเข้าจึงเกิดความเสียดายในอาหารอันประณีตเหล่านี้จึงไปเก็บกินทาให้
เหล่าพราหมณ์ตาหนิพระพุทธเจ้าว่าสาวกของพระองค์ไปแย่งข้าวผีทาให้ผู้ล่วงชีวิตไป
แล้วเกิดความหิวโหย พระพุทธเจ้าจึงตรัสห้ามไม่ให้พระภิกษุเก็บกินอาหารเหล่านั้น
แต่ก็มีพุทธานุญาตให้รับอาหารโดยผู้ให้ไม่เจาะจงผู้รับด้วยจึงเรียกว่า สลากภัต จัดเป็น
งานบุญเดือน 10 ที่ทาสืบต่อกันมา นอกจากนี้ คาว่า “ข้าวสลากภัต” นั้น ค่อนข้างออก
เสียงลาบากในภาษาอีสานจึงนิยมรวบเสียงกลายเป็น “ข้าวสาก” การจัดบุญข้าวสาก
ของชาวอีสานนั้น Janpenk et al. (p. 239) ได้อธิบายกิริยาบุญที่ต้องกระทาในบุญข้าว
สากว่า เมื่อถึงฤดูกาลในเดือน 10 จะทาบุญข้าวสากซึ่งเข้าใจว่ามาจากคาที่เรียกว่า
“สารทกาล” อันหมายถึง ดอกบวบขม ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบ ชาวพุทธจะเข้าวัดฟัง
ธรรมและนาข้าวสากไปอุทิศแก่ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับเรียกว่า ส่งข้าวเปรต นอกจากนี้ยัง
ทาข้าวสาก ห่อข้าวน้อย ไปพลีไว้ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อบูชานางยักขินีและบูชาผีตาแฮก
ตามความเชื่อ การพลี-ข้าวเพื่อบูชานางยักขินีนั้น Velawong (pp. 85 - 90) ได้ปริวรรต
และเรีย บเรีย งวรรณกรรมท้ องถิ่น เรื่อง เสี ย วสวาด ที่ กล่ า วถึง การจองเวรระหว่ า ง
เมียหลวงและเมียน้อยของเศรษฐีคนหนึ่ง ดังความว่า
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ครั้งหนึ่ง มีครอบครัวเศรษฐีครอบครัวหนึ่งเมียของเศรษฐีไม่มีลู กจึง
แต่งเมียน้อยเข้าบ้าน ต่อมาเมียน้อยตั้งท้องเมียหลวงจึงวางแผนทาให้
เมียน้อยแท้งลูกถึง 3 ครั้ง ในครั้งที่ 3 นี้ เมียน้อยตายพร้อมลูก ก่อนตาย
เมียน้อยรู้ว่าเป็นเมียหลวงทาร้ายตนจึงสาปแช่งจองเวรทุกภพชาติ
ต่อมาเมียหลวงเกิดเป็นนางกวางกาลังตั้งท้อง ส่วนเมียน้อยเกิ ดเป็น
นางเสือ นางเสือก็ฆ่านางกวางด้วยแรงอาฆาตนี้ต่างผลัดกันฆ่าและถูก
ฆ่ามาอีกหลายชาติ ลุถึงสมัยพุทธกาล เมียหลวงเกิดเป็นนางกุลธิดาอยู่
ในเมืองสาวัตถี เมียน้อยเกิดเป็นนางยักขินี นางกุลธิดาและสามีทราบ
ว่านางยักขินีจะมาจับตนกินก็ไปพึ่งพระบารมีพระพุทธเจ้า พระพุทธ
องค์ทรงตรัสแสดงผลของการจองเวรจนทาให้ทั้งสองฝ่ายหันมาเป็น
มิตรต่อกันและให้นางยักษ์รักใคร่สองสามีภรรยาดังบุตรของตนเอง
โดยทรงแนะนาให้สองสามีภรรยาพานางยักษ์ไปอาศัยอยู่ในที่นาของ
ของตนเองและตอบแทนด้วยการบอกเรื่องฝนฟ้าอากาศ ทาให้นาง
กุลธิดาทานาถูกต้องตามฤดูกาลได้ผลดีกว่าคนอื่น นางจึงนาอาหารมา
ไหว้ ครั้งชาวบ้านเรือนเคียงทราบข่าวก็เอาอย่างบ้างจนทาให้นางยักษ์
มีอาหารมากมายจนกินไม่ หมดจึงนามาจัดเป็นสารับผูกสลากถวาย
พระสงฆ์ จนกลายเป็นบุญข้าวสากในปัจจุบัน (Velawong, pp. 85 - 90)
นอกจากนี้ คติในการทาบุญข้าวสากนั้นได้สะท้อนมุมมองหนึ่งสาคัญประการหนึ่ง
คือ ที่เป็นการแสดงถึงความศรัทธาต่อผีบรรพชนและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการจัด
ประเพณีบุญข้าวสาก ทั้งนี้เพราะสังคมของชาวอีสานเชื่อว่าผีมีอยู่จริงและมีฤทธิ์อานาจ
เหนือกว่าคนจนสามารถบันดาลทุกอย่างได้ (Pimsan, 2003, p. n) โดยเฉพาะผีบรรพ
ชนนั้น ตามความเชื่อคือ เมื่อญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วยังไม่ไปเกิดก็จะช่วยเหลือบารุง
ลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข มักมีการเลี้ยงผีหรือเซ่นสรวง บัตรพลี เป็นประจาเพื่อให้
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ผีบรรพชนพึงพอใจและปกครองคุ้ม ครองลู กหลานให้ มีความสุข และพัฒนามาเป็น
ประเพณีบุญข้าวสากในปัจจุบัน
บุญข้าวสากกาหนดจัดในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี โดยชาวบ้านที่เป็น
พุทธศาสนิกชนจะจัดสารับข้าวปลาอาหารมาถวายพระสงฆ์โดยไม่เจาะจงผู้รับถวายด้วย
การเขียนชื่อเจ้าภาพในกระดาษม้วนใส่ภาชนะจากนั้นผู้นาพิธีก็จะนาพากล่าวคาถวายว่า
เอตานิ มะยัง ภันเต สลากภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุกัฎฐาเน ฐะ
ปิตานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ เอตานิ
สลากภั ต ตานิ สะปะริ ว ารานิ ปะฏิ คั ณ หาตุ อั ม หากั ง ที ฆ ะรั ต ตั ง
หิตายะ สุขายะ... (Parijano, 1952, p. 488)
จากนั้นก็จะถวายสลากที่มีรายชื่อเจ้าภาพให้พระสงฆ์จับจนครบทุกรูปแล้วให้
สมมติเอาข้าวสาก 1 สารับมาถวายพระเถระประธานสงฆ์จากนั้นประธานพระสงฆ์จะ
กล่าวคาอุปโลกน์ข้าวสากเป็นภาษาบาลี ซึ่งเป็นวินัยกรรมที่ต้องกระทาเพื่อแสดงว่า
ท่านได้รับเอาแล้วและให้ญาติโยมหยิบยกถวายแด่พระสงฆ์รูปที่จับสลากได้ชื่อของตน
จนครบทุกรูปโดยมากจะเป็นสารับอาหารบ้าง หรืออาจจัดข้าวเหนียวนึ่งที่ห่อใบตอง
พร้อมอาหาร เช่น ส้มเนื้อ ปลาย่าง กบย่าง เป็นต้น ห่อใส่ด้วยกันแล้วม้ วนพับกลัดด้วย
ไม้ให้เห็นรูปคล้ายห่อหมกนิยมเรียกกันว่า “ห่อข้าวน้อย” มาถวายก็ได้ ส่วนข้าวปลา
อาหารอี ก ส ารั บ เป็ น การห่ อ ด้ ว ยใบตองเป็ น ริ้ ว ยาวประมาณ 20-30 เซนติ เ มตร
ประกอบด้วยสารับละ 2 ห่อ ภายในบรรจุข้าวเหนียวนึ่ง อาหาร พริกแห้ง เกลือ ฯลฯ
จานวน 1 อัน และบรรจุ หมากพลู ตาเมี่ยง ของหวาน ข้าวต้ม ฯลฯ อีกหนึ่งอันแล้ว
ม้วนพับกลัดหัวท้ายด้วยไม้ให้มิดชิดแล้วเอาปลายด้านบนของห่อข้าวนี้มากลัดติดกันให้
คล้ายรูปอักษร V คว่าหัวเพื่อให้ใช้ห้อยตามกิ่งไม้ได้เรียกกันว่า “ข้าวสาก” โดยทาเช่นนี้
จานวนหลายสาหรับ แล้วนาไปรวมกันเพื่อถวายพระสงฆ์ เมื่อพระคุณเจ้าฉันภัตตาหาร
เสร็จท่านก็จะกรวดน้าราดบนข้าวสากแล้วเจ้าของข้าวสากจึงเอาไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้
เพื่อให้ญาติที่ล่วงลับและผีไร้ญาติได้บริโภคอาหารเหล่านี้จึงเป็นอันเสร็จพิธี
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จากขั้นตอนการทาพิธีที่กล่าวมาข้างต้นคาว่า “ข้าวสาก” หากมองในพิธีกรรม
ย่ อ มหมายถึ ง ส ารั บ อาหารที่ ถ วายพระสงฆ์ โ ดยวิ ธี ก ารจั บ สลากแต่ ห ากมองใน
รายละเอียดพิธีกรรมแล้ ว “ข้าวสาก” เป็นข้าวส่งเปรตที่ญาติจะนาไปส่ง ให้ ถือคติ
ผสมผสานกับศาสนาพุทธเพราะถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลก
วิญญาณ อันเป็นกุศโลบายที่ยกบทบาทของพระสงฆ์มาแทรกกลางระหว่างคนกับผี
บรรพชนของตนเอง ข้าวสากจึงต้องกลายเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธโดยปริยาย
ความสานึกรู้ของชาวอีสานในปัจจุบันต่อประเพณีบุญข้าวสากนั้นจะมีกิจกรรม
ที่ทาต้องทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปยังบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นประเพณีที่
ต้องปฏิบัติแม้ว่าจะทุกข์ยากเพียงใดเมื่อถึงคราวประเพณีบุญข้าวสากแล้วจะต้องสรรหา
ข้าวปลาอาหารไปเซ่นสรวงพลีแก่วิญญาณผู้ล่วงลับ และเป็นประเพณีบุญที่จะหลีกเว้น
มิได้เพราะญาติผู้ล่วงลับไปแล้วจะไม่ได้รับส่วนกุศลเลย ฉะนั้นการมาทาบุญที่วัดจึง
กลายเป็นเครื่องแสดงความราลึกและกตัญญูที่ต้องกระทาเป็นอย่างยิ่ง ดังปรากฏในบท
สรภัญญะอีสานว่า
...โอ่โอลูกแม่เอ๋ย
วันนี้ยมบาล
เพื่อรับบุญกุศล
เขามายายห่อข้าวน้อย
แม่แลเหลียวอยู่นาน
ข้าวปั้นเพียงเล็กน้อย
แม่รอคอยลูกยา
เพื่อนได้เต็มกะต้า

อย่าละเลยการทาทาน
ท่านประทานปล่อยแม่มา
ขอให้ลูกจงทาทาน
แม่นี่คอยลูกหญิงชาย
ชะแง้หาบ่เห็นมา
แสนอร่อยจงทาทาน
แสนโศกาเจ้าไม่มา
แม่นี้หนาไม่ได้เลย...
(Pirh Unphikun, 2016)

จากบทสรภัญญะอีสานข้างต้นจะเห็นว่าเนื้อหากล่าวถึงการทาทานที่ต้องอุทิศ
ให้ผู้ล่วงลับโดยบอกกล่าวว่าการทาบุญข้าวสากไปพลีไว้ตามต้นไม้นั้นจะทาให้บุพการี

3838

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยท
สงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดือนมกราคม
ายน2562
2562
อนมกราคม –- มิ
มิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
20182019

และญาติผู้ล่วงลับมารับเอาแล้วนากลับไปกินระหว่างเดินทางไปเมืองผีซึ่งหากลูกหลาน
ไม่เอาพลีไว้ให้ก็จะไม่มีอาหารกิน ดังที่ Pintong (1999, pp. 5379 - 5380) กล่าวว่า
การทาบุญข้าวสากนั้นเป็นการทาบุญครั้งที่สองเพื่ออุทิศให้ญาติพี่น้องผู้วายชนม์ได้กิน
ข้าวปลาอาหารและคนที่ไม่สามารถมาทาบุญข้าวสากจะทาให้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเกิด
ความอดอยากและอาจส่งผลร้ายต่อวงศ์ตระกูลได้
ความเชื่อในเรื่องผีที่จะได้รับ ข้าวสากที่ลู กหลานนาไปทาบุญและห้ อยตาม
ต้นไม้ต่าง ๆ นับเป็นการเชื่อมความศรัทธาถึงผีที่มีผลต่อระเบียบทางสังคมที่ทุกครัวเรือน
ที่จะต้องแสดงออกว่าตนยังรักและเคารพต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นจึงต้องแสดงออก
ด้วยการทาข้าวสากมาวัดและเอาห่อข้าวต่าง ๆ ไปพลีไว้ตามต้นไม้ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า
ข้าวสากและห่อข้าวน้อยนี้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ยังอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแสดงออกถึงความมั่งคั่ง
ของครอบครัวเพราะหากปีใดครอบครัวมีรายได้ที่ดีย่อมจะทาห่อข้าวน้อยและห่อข้าว
สากมาหลายอัน แต่หากบ้านใดทามาจานวนน้อยห่อหรือไม่ทามาอาจได้รับคาติเตียน
จากชุมชนได้ว่าไม่มีความกตัญญูหรือไม่รู้จักบุญคุณ
ความศรัท ธาถึง “ผี ” ที่ กล่ า วมานั้ น เป็ น แรงผลั กดั น ให้ เกิด ประเพณี ที่ ต่ อ
เนื่องมาจากเดือนที่ผ่านมาคือ ประเพณีบุญข้าวประดับดิน แม้พื้นฐานของประเพณีนี้ดู
ผิวเผินอาจเหมือนมาจากความเชื่อในทางพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อวิเคราะห์
แล้วกลับพบว่า ความเชื่อเรื่องผีนั้นเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่จะรับพุทธศาสนาเข้ามา
ดั ง ได้ ก ล่ า วมาแล้ ว ในข้ า งต้ น ความศรั ท ธาจึ ง เป็ น แรงผลั ก ดั น ท าให้ เ กิ ด กิ จ กรรมที่
แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการอุทิศส่วนบุญให้และ
ยังเสริมแรงว่าหากไม่ทาบุญไปให้ญาติตนเองก็จะไม่ได้รับประทานอาหารเลย
จากการสั มภาษณ์ Napeangm (2017) และ (Martburom, Acting Sub Lt, 2016)
สรุปแนวคิดการเปลี่ยนผ่านทางความเชื่อจาก “ภูตาคติ” ไปสู่สังคมอีสานปัจจุบันที่เป็น
“พุทธาคติ” โดยกล่าวว่า สังคมของชาวอีสานเมื่อแรกเริ่มก็รับอิทธิพลมาจากการเชื่อถือ
ผี ไ ท้ ผี แ ถนและมี ค วามเชื่ อมั่ นถึง การอยู่ ดู แลลู กหลานของบรรพชนผู้ ล่ว งลับไปแล้ว
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การส่งข้าวผีในบุญเดือนสิบจึงดาเนินสืบต่อการเรื่อยมาจนเมื่อศาสนาพุทธเข้ามาร่วม
ประสมในวงความเชื่อของชาวอีสาน การส่งข้าวผีในเดือนสิบถึงผสมเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเพณีในพุทธศาสนา (ตามแนวคิดของพุทธศาสนาแบบล้านช้าง) ผีที่รอส่วนบุญ
ในเดือนสิบจึงยึดโยงความเชื่อระหว่างผีกับศาสนาพุทธเข้าด้วยกัน และยังถ่วงน้าหนัก
ของการนับถือผีและนับถือศาสนาพุทธอย่างละเท่า ๆ กัน โดยจะเห็นได้จากลักษณะ
กิจกรรมบุญข้าวสากต้องมีการทาบุญที่วัดพุทธ มีพระสงฆ์สวดพุทธมนต์ และมีการส่ง
ข้าวผีผ่านอานาจของน้าพระพุทธมนต์ที่จะนาพาข้าวเหล่านี้ไปสู่ผี การสร้างแรงศรัทธา
และการเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความเชื่อเรื่องผีไปสู่พุทธทาให้ไม่เกิด
รอยแตกแยกของสองความเชื่อที่มีแนวคิดตรงข้ามกัน
นอกจากนี้ความศรัทธาถึงผีนั้นยังเป็นกุศโลบายที่ทาให้เรารู้จักความรักใคร่ต่อ
กันระหว่างผู้อยู่กับผู้ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับคตินิยมทางศาสนาพุท ธที่ มี
แนวทางให้คนรู้จักทาบุญและราลึกถึงบุพการีเป็นทุนเดิมครั้นผนวกกับความเชื่อผีของ
ชาวอีสานจึงนามาสู่การสร้างสรรค์ประเพณีบุญข้าวสากขึ้นเพื่อแสดงความศรัทธาต่อผู้
ล่วงลับไปแล้วและเป็นการสร้างกุศลกรรมตามแนวคิดศาสนาพุทธอีกด้วย ความศรัทธา
ที่เกิดขึ้นนี้จึงถูกโยงว่าเป็น “ศรัทธาถึงผี” ด้วยการให้ข้าวปลาอาหารถึงแม้ว่า ในยุคก่อนรับ
ศาสนาพุทธเข้ามาสู่สังคมหรือแม้รับศาสนาพุทธเข้ามาสู่สังคมแล้วความศรัทธาถึงผีบรรพ
ชนก็ไม่ได้ลดทอนลงแต่อย่างใดเพียงแต่เดิมผู้เป็นตัวกลางในพิธีกรรมที่เชื่อมระหว่างคน
กับผี อาจเป็น “เฒ่าจ้า” หรือ “กะจ้า, กวนจ้า, เจ้าจ้า” แล้วใช้ภาษาถิ่นของตนเองสื่อสาร
เชื่อมโยงสองโลกระหว่างโลกปัจจุบันและโลกหลังความตายแล้วถูกแทนที่ด้วยพระสงฆ์และมี
ภาษามคธเป็นสื่อเชื่อมโยงแทนวิธีเดิมก็ตามที แต่เป้าหมายยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นคือ
ความศรัทธาที่มีต่อผีบรรพชนที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายและสืบต่อกันเรื่อยมา
บุญข้าวสาก: สามัคคีถึงคน
ความศรัทธาที่มีต่อผีบรรพชนช่วยให้เกิดประเพณีพิธีกรรมที่เชื่อมโยงระหว่าง
โลกปัจจุบันและโลกหลังความตาย ความศรัทธาเหล่านี้สร้างให้เกิดพลังแห่งความหวังที่
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มนุษย์ที่มีความเชื่อมั่นและปักใจว่าจะช่วยให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญใน
สิ่งที่ทาให้ การสร้างงานบุญประเพณีจึงเป็นการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของ
คนทั้ ง หลายที่ ร่ว มแรงกัน จัด งานเหล่ านี้สื บเนื่ องต่ อกัน เรื่อยมา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
“บุญข้าวสาก” ซึ่งชาวอีสานไม่เคยที่จะลืมเลือนในการจัดไปได้เสียแม้แต่ปีเดียว
งานประเพณีบุญข้าวสาก เป็นงานบุญหนึ่งในฮีต 12 เรียกว่า “บุญข้าวสาก”
หรือ “บุญเดือน 10” เพราะยึดเอาวันขึ้น 15 ค่า เดือน 10 เรียกว่า “เพ็ญเดือน 10”
เป็นวันบุญข้าวสาก จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ทุกชุมชนชาวอีส านต้องปฏิบัติสืบทอดกันอย่าง
ต่อเนื่องคือการเยี่ยมยามญาติพี่น้องเรียกว่า “ยามย่า” เป็นการเอาข้าวของเครื่องใช้ใน
งานบุ ญ อาทิ ข้า วสาร เผื อกมั น กล้ ว ย น้ าอ้ อย น้ าตาล ถั่ว ธั ญ พื ช ต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น
ไปมอบกานัลให้แก่ญาติพี่น้อง ทั้งนี้เด็ก ๆ ชาวอีสานจะชอบกิจกรรมนี้เพราะในวันที่
ไป”ยามย่า” นั้นจะได้รับขนมหรือไม่ก็เงินจากญาติผู้ใหญ่ที่ไปเยี่ยมยามท่าน
การ “ยามย่ า ” จะท าก่ อนถึ งงานบุ ญประมาณ 4 - 5 วั น โดยนั ย หมายถึง
การแลกเปลี่ยนธัญญาหารซึ่งกันและกันเพื่อนาเอามาทาข้าวสากถวายพระและพลีให้แก่
ญาติผู้ล่วงลับที่จะมารับเอาผลบุญนี้ การ”ยามย่า” นั้นแม้ในรากศัพท์จะกล่าวเพียงการไป
เยี่ยมยามญาติฝ่ายพ่อเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติก็จะไปเยี่ยมญาติกันทุกฝ่าย หากแต่ที่เน้น
ไปทางญาติฝ่ายพ่อนั้นเพราะชุมชาวอีสานเป็นการแต่งงานแบบ “แต่งเอาเขยเข้าบ้าน”
ด้วยเดิมเป็นสังคมแบบเกษตรกรรมจึงต้องอาศัยแรงงานในภาคการเกษตร ดังนั้นจึง
เป็นมูลเหตุสาคัญให้ “ชาย” พรากบ้านเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการกระชับความสัมพันธ์ทดี่ ี
ภายหลังที่แต่งเขยเข้าบ้านแล้ว จึงตกเป็นหน้าที่ของลูกสะใภ้และครอบครัวญาติของ
ลูกสะใภ้ ที่จะต้องไปเยี่ยมยามญาติทางฝ่ายสามีเพื่อเสริมสร้างความรักใคร่สามัคคีกั น
มากยิ่งขึ้นและเป็นการตอกย้าความสัมพันธ์เชิงเครือญาติให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
การให้ไป “ยามย่า ” นั้นนับเป็นกุศโลบายสาคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจและความสานึกรู้ว่าเป็นญาติมิตรซึ่งกันและกัน และเป็นการแสดงไมตรีต่อ
กันด้วยการมอบของอุปโภคบริโภคเป็นของกานัลแก่กันด้วย การไปเยี่ยมยามถึงเย้า
เรือนนั้นจะช่วยให้เห็นการเป็นอยู่ของญาติพี่น้องตนเองด้วยดังข้อความที่ว่า
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...การไปเยี่ยมยามกันของญาติในบุญข้าวสากเป็นมากกว่าการไป
เยี่ยมยามปกติ แต่หากเป็นการช่วยสอดส่องการเป็นอยู่และระบบ
เศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ น ระบบแรงงานในภาคการเกษตร เพื่ อ การ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง ยั ง เป็ น การตอกย้ ามิ ต รภาพ
ระหว่างครัวเรือนของชาวอีสานอีกด้วย... (Unphikun, 2016)
บทสัมภาษณ์ของ Unphikun (2016) ครูผู้เชี่ยวชาญในด้า นวัฒนธรรมอีสาน
เป็นข้ออธิบายที่ชัดเจนถึงความสาคัญของบุญข้าวสากที่มีนัยยะแฝงเร้นเพื่อถักร้อยให้คน
ในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างแน่นแฟ้น ด้วยความสาคัญนี้เองจึงเป็นสิ่งแสดงถึง
คุณค่าและความสาคัญของบุญข้างสากในสังคมอีสานที่ยังคงอยู่และสืบทอดกันเรื่อยมา
ความสามัคคีที่เกิดจากการ “ยามย่า” นั้น มีรูปแบบการแลกเปลี่ยนวัตถุของ
บริโภคซึ่งกันและกันในหมู่เครือญาตินี้เป็นไมตรีที่สาคัญที่แสดงออกแก่กัน ทั้งนี้เพราะ
อาหารธัญญาหารถือเป็นปัจจัยสาคัญของการดารงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่นามา
กานัลนั้นเป็นวัสดุที่ต้องใช้ในการจัดสารับข้าวสากเพื่อใช้ในงานบุญนั้ นยิ่งแสดงถึงความ
เอาใจใส่ซึ่งกันและกันและเชื่อมโยงความเป็นญาติมิตรกันอย่างเหนียวแน่น บุญข้าวสาก
จึ ง เป็ น ผลผลิต ทางวั ฒนธรรมที่มี การผลิต ซ้า (reproduction culture) เพื่ อย้ าเตือน
โครงสร้างทางเครือญาติตนเองให้สนิทชิดเชื้อกันมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ Napeangm (2017) และ Mathalang (2017)
กล่าวสรุปได้ว่า การ “ยามย่า ” หรือการเยี่ ยมย่า ในบุญ เดือนสิบนี้ เห็น มีการมากใน
กลุ่มคนร้อยเอ็ดและมหาสารคาม นอกจากนี้อาจมีทาบ้างแต่ก็แตกต่างกันออกไป เช่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนมากจะเป็นการเยี่ยมญาติผู้ใหญ่โดยไม่กาหนดว่าเป็นญาติฝ่ายปู่ย่า
เท่ า นั้ น ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ างจากในเขตพื้ นที่จั งหวั ด ร้อยเอ็ ด และจั ง หวัด มหาสารคาม
ทั้งนี้การ “ยามย่า” เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของประเพณีบุญข้าวสากที่สามารถอธิบาย
ถึ ง การเชื่ อ มโยงความเชื่ อ ความศรั ท ธาสู่ ก ารตรึ ง รั ด สั ง คมของชาวอี ส านให้ เ กิด ขึ้น
ผ่านประเพณีเหล่านี้
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การไป “ยามย่า ” ในบุญข้าวสากนอกจากจะเกิดความสามัคคีในกลุ่มญาติ
พี่ น้ อ งที่ ย้ าเตื อนอย่ างสม่ าเสมอแล้ วนั้ น (Martburom, Acting Sub Lt, 2016) กล่ าวว่ า
ชาวอีสานยังมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าหากญาติพี่น้องไม่ไปมาหาสู่กันในบุญข้าวสากแล้วนั้น
อาจเป็นการ “ผิดผี” ต่อผีบรรพชนของตนเองได้ ถึงแม้จะมีเรื่องขุ่นเคืองบาดหมางกัน
หากไม่ร้ายแรงแล้วเมื่อถึงคราวงานบุญข้าวสากก็ต้องทากิจกรรม”ยามย่า” ด้วยกัน
ทั้งนั้น เพราะถือเป็น “ฮีตคอง” (จารีต) ที่ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวด แม้ในสังคมปัจจุบัน
จะมี การเปลี่ ย นแปลงไปแล้ ว ก็ต ามแต่ บุ ญ ข้า วสากยั ง คงรักษาอั ต ลั กษณ์ (Identity)
การเยี่ ย มยามและแลกเปลี่ ย นข้ า วของบริ โ ภคอุ ป โภคซึ่ ง กั น และกั น สื บ ทอดต่ อกัน
อย่างสม่าเสมอ
ลั ก ษณะส าคั ญ อี ก ประการที่ ช่ ว ยให้ บุ ญ ข้ า วสากคงรั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ก าร
“ยามย่า” ไว้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือ เมื่อพ่อแม่ต้องเอาข้าวของเครื่องบริโภคไปกานัล
เยี่ยมยามญาติผู้ใหญ่ก็มักจะนาพาลูกหลานตนเองไปด้วยเสมอ จึงเป็นโอกาสให้ลูกหลาน
ได้ รู้ จั ก เครื อ ญาติ ข องตนเอง ทั้ ง นี้ ญ าติ ผู้ ใ หญ่ บ างท่ า นอาจไม่ ค่ อ ยไปมาหาสู่ กัน จึ ง
อาจทาให้เด็กรุ่นหลังรู้สึกห่างเหินหรือไม่รู้จักหน้าตากันมาก่อนก็จะได้รู้จักกันในคราว
บุญข้าวสากนี้ด้วย
การปลูกฝังให้ลูกหลานได้รู้และได้เยี่ยมยามญาติมิตรพี่น้องตนเองในบุญข้าว
สากนี้จะช่วยให้เกิด ความกลมเกลี ย วต่ อสัง คมและเกิด ความสามัคคีเป็น หมู่ คณะกัน
เพราะเมื่อได้รู้จักญาติมิตรของตนเองแล้วย่อมได้ทาความรู้จักคุ้นเคยซึ่งกันและกันเกิด
เป็นความปรองดองและเป็นสังคมเกื้อกูลกันเกิดขึ้น หากแม้นเกิดปัญหาทะเลาะเบาะ
แว้งก็สามารถใช้สายสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นเครื่องบรรเทาการวิวาทนั่นลงได้อย่างละมุน
ละม่อม ทาให้ปู่ย่าลุงป้ารู้จักกับลูกหลานของตนเองจะได้สอดส่องดูแลช่วยเหลือกันและกัน
ในขณะเดียวกันลูกหลานก็จะได้รู้จักญาติผู้ใหญ่จะได้ให้ความเคารพยาเกรงและเชื่อฟัง
คาสอนที่ดีงามในกาลอันเหมาะอันควร นอกจากนี้ด้วยการสืบต่อการ “ยามย่า” จากพ่อ
แม่ สู่ ลู กนั้ น จะช่ ว ยให้ ลู กหลานรู้จั กบ้ า นเรือนของญาติ พี่ น้ องตนเองเมื่ อบ้ า นของ ตน
มีงานต่าง ๆ ก็จะสามารถส่งข่าวสารไปยังบ้านของญาติพี่น้องตนได้ถูกต้องและทั่วถึงทุกคน
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นอกจากความรักใคร่และความสมานสามัคคีจะเกิดขึ้นด้วยเพราะลูกหลาน
และญาติผู้ใหญ่แล้ว ประการสาคัญอีกอย่างที่จะละเลยเสียไม่ได้นั้นคือ ข้าวของเครื่อง
บริโภคอุปโภคที่นามากานัลในการเยี่ยมยามญาติพี่น้อง ทั้งนี้เพราะเครื่องบริโภคอุปโภค
เป็นของสาคัญต่อการดารงชีพของชาวอีสานซึ่งหากเป็นญาติพี่น้องที่สนิทชิดเชื้อกันก็จะ
น าเอาข้า วของวั ตถุดิ บที่จ าเป็นต่ อการใช้ในงานบุญข้าวสากไปกานัลแก่กันในเวลา
ไปเยี่ยมยาม แต่หากเป็นญาติมิตรที่มิสู้จะสนิทเท่าที่ควรก็มักเอาผลผลิตการเกษตรอาทิ
ข้าวสาร พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น เป็นของกานัลเมื่อมาเยี่ยมยามกันและเมื่อผู้ถูกเยี่ยมยาม
รับเอาของกานัลที่ลูกหลานนามาให้แล้วนั้นก็จะให้ของกานัลตอบแทนเช่นเดียวกัน
การมอบของตอบแทนนี้เองเป็นข้อบ่งชี้ถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวญาติ
ที่ ไ ปเยี่ ย มยามได้ เ ป็ น อย่ า งดี เพราะจากการที่ ผู้ ไ ป “ยามย่ า ” จะได้ ข องตอบแทน
จากเจ้าบ้านที่ตนไปเยี่ยมนั้นย่อมได้รับรู้และรับทราบระบบเศรษฐกิจในครัวเรือนเพราะ
อาจสะท้อนผ่านทางวัตถุข้าวของที่มอบให้แขกผู้มาเยี่ยมยาม กล่าวคือ หากของที่เจ้า
บ้านมอบตอบกลับมีจานวนน้อยหรือหากมอบเงินมูลค่าน้อยให้ตอบแทนนั้นอาจเพราะ
เศรษฐกิจภายในครัวเรือนไม่ค่อยจะสู้ดีหรือาจยุ่งยากกับการทามาหากินจนไม่มีเวลา
เตรีย มของไป“ยามย่ า ” การรับ รู้เหล่ า นี้ มั ก เกิ ด ขึ้น พร้ อ มกับ คาบอกเล่ า ของผู้ ม อบ
ของกานัลให้ เช่น “ปีนี้ข้าวกล้าไม่สู้ดี ฝนแล้งจัดได้ข้าวน้อยแบ่งปันกันกินคนละขันตาม
มีนะ” หรือ “ปีนี้ทานาทาไรขาดทุนเงินทองไม่มีมากหลายเอาขนมห่อสองห่อไปนะปี
หน้าค่อยว่ากันใหม่” เป็นต้น แต่หากระบบเศรษฐกิจในครอบครัวดีมากมักจะให้วัตถุ
ข้าวของพร้อมเงินตรา และอาจมีคาบอกเล่าเพื่อแสดงความอุดมสมบูรณ์ของครอบครัว
ตนเอง เช่น “ปีนี้น้าดีฝนดีได้ข้าวหลายเอาไปกินช่วยกันคนละครึ่งกระสอบนะลูกนะ”
หรือ “ปี นี้ ข้า วกล้ว ยมัน อ้ อยได้ฝ นดีเอาไปห่ อข้า วต้ ม ไปวั ดมาก ๆ เลยนะ” เป็ นต้น
ครั้นทราบแล้วจะช่วยให้ผู้คนเกิดความอาทรต่อกันในกรณีที่ย้าแย่และร่วมยินดีต่อกัน
ในกรณีที่สุขสบาย อนึ่งญาติผู้ใหญ่บางท่านอาจเปลี่ยนจากการให้วัต ถุข้าวของเป็ น
ของกานัลตอบกลับเป็นเงินหรือวัตถุอันเหมาะอื่น ๆ อาทิ ผ้าซิ่น ผ้านุ่ง ขนม เป็นต้น
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การเข้าใจและการรับรู้ดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นเป็ นแรงสานทาให้เกิด
ความสั ม พั น ธ์ ของญาติ มิ ต รที่ ดี ต่ อกัน เกิด เป็ น ความรักและความสามั คคีช่ ว ยเหลือ
เกื้อกูลต่อกันและช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้คงอยู่สืบต่อไปได้อย่างเหมาะสม บุญข้าว
สากจึ ง มี บ ทบาทที่ส ร้างความสามั คคีให้ ชุม ชนจนเกิด กติ กาและพฤติ กรรม ที่ แสดง
ออกเป็นประเพณีบุญข้าวสากสืบเรื่อยมา การกาหนดบุญข้าวสากให้จัดในวันขึ้น 15 ค่า
เดือน 10 ของทุกปีเป็นการย้าเตือนให้ชาวอีสานต้ องปฏิบัติสืบ กันมาอย่างต่ อ เนื่ อง
ทั้งนี้ เพราะบุญข้าวสากเป็นบุญที่จัดก่อนการเก็บเกี่ยวข้าวประจาปี การไปร่วมบุญข้าว
สากนี้ ส ามารถช่ ว ยให้ เกิด การระดมคนเพื่ อใช้ แรงงานในภาคการเกษตรได้ อีก ด้ ว ย
แม้ปัจจุบันการใช้วิถี “ยามย่า” เป็นเครื่องตรวจสอบระบบเศรษฐกิจและระบบแรงงาน
ไม่ได้เช่นก่อนมาแล้วก็ตาม แต่ระบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเครือญาตินั้นยังได้รับ
การย้าเตือนด้วยการไป “ยามย่า” เสมอ ความสามัคคีของสังคมอีสานจึงเข้าถึงคนด้วย
การมีระบบต่าง ๆ ทางสังคมเหล่านี้ช่วยค้าชูให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคมอีสาน
เกิดความรู้รักสัมพันธ์ในกลุ่มญาติอย่างแน่นแฟ้นสืบต่อไป
สรุปผลและอภิปรายผล
บุญข้าวสาก เป็นประเพณีของชาวอีสานที่จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี
ความเชื่ อเหล่ า นี้ เมื่ อศึกษาจากข้อมู ล ทั้ง เอกสารและภาคสนามดั ง ที่น าเสนอมานั้น
พบว่า บุญข้าวสาก เป็นประเพณีที่สะท้อนบทบาทหน้าที่แจ้ง คือ มีลักษณะการสร้าง
แรงศรัทธาถึงผีบรรพชนของตนเองซึ่งมีลักษณะเป็นความเชื่อถือต่อผีบรรพชนและ
ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วนับเป็นแบบอย่างและแนวทางให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้คุณค่า
แห่ ง ความกตั ญ ญู อั น เป็ น คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก ของมนุ ษ ย์ และมี บ ทบาทหน้ า ที่ แ ฝงคื อ
สร้า งแรงเสริม ความสามั ค คีถึงคน มี รูป แบบพั ฒนามาจากการยอมรับระบบต่ าง ๆ
ที่ เป็ น ฟั น เฟืองสาคั ญที่ ช่ว ยขับเคลื่อนให้ โครงสร้างสัง คมมี ความสมบูรณ์และสมดุ ล
จนทาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ บุญข้าวสากจึงเป็นทั้งประเพณีตามรอบปีที่
ท าขึ้ น เพื่ อ แสวงบุ ญ และเป็ น ทั้ ง เครื่ อ งร้ อ ยรัด สั ง คมชาวอี ส านให้ อ ยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี
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ความสุข เป็นแนวปฏิบัติในการแบ่งปันความให้แก่กันและกันเป็นสังคมสมานฉันท์สืบ
ต่อกันเรื่อยมา กล่าวว่า หน้าที่นิยมจาแนกได้ 2 ลักษณะ คือ หน้าที่แจ้ง และหน้าที่แฝง
ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าแนวคิดที่ค้นพบในครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดบทบาทหน้าที่ทาง
สังคมวิทยาของ Sanyawiwatt (2007, p. 56) ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของข้อมูลที่ใช้ศึกษา
ทางสังคมวิทยาว่ าควรต้องจาแนกได้ เป็นบทบาทหน้าที่แจ้ ง และบทบาทหน้าที่แฝง
นอกจากนี้ ผลของการศึ กษาในบทความวิ ชาการนี้ ยั งสอดรั บกั บแนวคิ ดของ ส่ วน Na
Thalang (2009, p. 360) ที่ บ อกว่ า ข้ อ มู ล ทางคติ ช น โดยเฉพาะข้ อ มู ล ด้ า นประเพณี
วัฒนธรรมจะช่วยให้เห็นถึงการสร้างสรรค์เครื่องมือร้อยรัดสังคมให้เข้าร่วมกัน บุญข้าว
สาก จึ ง ท าหน้ าที่ หลั กในการเป็ นประเพณี ตามความเชื่ อ “ผสม” ระหว่ างผี กับพุ ทธ
ในขณะเดียวกันก็ทาหน้าที่แฝงเพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของฝ่าย
สามีและฝ่ายภรรยา
แนวคิดหนึ่งที่ค้นพบจากการศึกษาในบทความนี้คือ การเปลี่ยนผ่านของสังคม
นับถือผีเป็นสังคมนับถือพุทธโดยไม่เกิดรอยร้าวทางสังคม ทั้งนี้เพราะชาวอีสานสามารถ
เชื่อมประสานความเชื่อเก่าและความเชื่อใหม่อย่างลงตัวจนเกิดมิติแห่งประเพณีที่แปลก
ตาไปจากสังคมนับถือพุทธเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การถ่ายอานาจการเชื่อมโยงโลก
หลังความตายกับโลกปัจจุบันในอีสานที่เดิมใช้ “เฒ่า - จ้า, เจ้าจ้า” ในงานบุญข้าวสากก็
เปลี่ยนเป็นพระสงฆ์โดยใช้อานาจของพุทธมนต์ที่เป็นบทสวดและน้าพระพุทธมนต์เพื่อ
นาเอาอาหารจากโลกปัจจุบันไปสู่โลกวิญญาณ การเปลี่ยนผ่านเหล่านี้เกิดขึ้นอย่าง
ระมัดระวังและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่พบรอยแยกทางความเชื่ อ มิติเหล่านี้พบใน
ประเพณีบุญข้าวสากอย่างเห็นได้ชัด และยังคงดาเนินกิจกรรมทางความศรัทธาต่อผี
และการสร้างความรักสามัคคีในหมู่เครือญาติสืบต่อการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการนาเสนอมิติทางการค้นคว้าเอกสารและภาคสนาม
เป็ นหลั กมี ข้ อสั งเกตที่ พึ งสามารถพั ฒนาเป็ นแนวการศึ กษาค้ นคว้ าได้ หลากประการ
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อาทิ ประเพณีในฮีต 12 ของชาวอีสานยังมีหลายประเพณีที่มีกระบวนการเปลี่ยนผ่านจาก
มิติแห่งความเชื่อผีไปยังมิติปัจจุบันที่มีความเชื่อในศาสนาพุทธ การเปลี่ยนผ่านจากประเพณี
ที่ หลากหลายเหล่านั้นอาจทาให้ เกิ ดมุ มมองของการเปลี่ ยนผ่านซึ่งจาเป็นต้องวิเคราะห์
“ตั ว แปร” ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นั้ น ประสบความส าเร็ จ จนท าให้
สองแนวความเชื่อที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดจนกลายเป็นประเพณีในปัจจุบัน
อนึ่งการใช้ประเพณีเพื่อเป็นบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากความเชื่อความศรัทธา
ก็ เป็ นอี กประเด็ นหนึ่ งที่ ค้ นพบจากงานเขียนฉบั บนี้ ที่ สามารถพั ฒนาต่ อเพื่ อการศึกษา
ในประเพณีอื่น ๆ ที่มีหมุดหมายอื่นเพื่อที่จะให้ไขบทบาทหน้าแฝงของประเพณีเหล่านั้ น
ซึ่งนับว่าเป็น “ภูมิปัญญา” การธารงสังคมของท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก
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