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เรื่อง ความเชื่อที่ปรากฏจากอาหารในพิธีกรรมเสนเรือนของชาวไททรงดํา

รายละเอียด

บทนํา

         พธิีเสนเรอืน หรอืเสนเรอืนคอื พธิีเซนไหวผีเรอืนของผไูทยดาํ ผีเรอืนก็คอื ผีบรรพบุรุษ ที่ไดเชญิมาไวบนเรอื

น และจัดใหอยู ณ มุมหองหน่ึงที่จัดไวโดยเฉพาะเรียกวา “กะลอหอง” ซึ่งแปลวา “มุมหอง” ซึ่งถือเป็นกลาโหม

ของบาน (ถนอม คงยิม้ละมัย, 2544, น.11)

         ตามปกติพธิีเสนเรอืนจะปฏบิตัิกนัทกุครอบครวัเป็นประจาํ 2-3 ปีตอครัง้ ทัง้น้ีขึ้นอยูกบัฐานะและความพรอม

ของครอบครัว เพื่อคุมครองบุตรหลานใหอยูเย็นเป็นสุข ทํามาหากินเจริญกาวหน า      ผูประกอบพิธีกรรมคือ

“หมอเสน” สวนผูรวมพิธีไดแกบรรดาลูกหลานและญาติ ๆ รวมทัง้แขกเชิญ ญาติที่มารวมงาน แบงออกเป็น 2

ประเภท คือญาติสืบสายโลหิตจะแตงกายแบบธรรมดา และญาติจากการแตงงานไดแกฝ ายเขยหรือสะใภ จะแตง

กายพิเศษดวยชุด “เสื้อฮี” หรือเสื้อยาวเพื่อเป็น การเคารพผีเรือนและเป็นที่สังเกตใหผูมารวมงานรูวาเป็นเขย

หรือสะใภ กอนทําพิธีเสนเรือนจะจัดเตรียมสิ่งของที่ใชประกอบพิธีกรรม ไดแก เหลา หมู 1 ตัว พิธีเสนเรือน เริ่ม

ตัง้แตในตอนเชา โดยมีหมอเสนเป็นผูประกอบพิธีกรรมในหอง ผีเรือน ผูเขารวมพิธีไดแกญาติที่อยูในสิงหรือ

ตระกูลผีเดียวกัน (ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ, 2559, น.40)
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         พิธีเสนเรือน เป็นพิธีสําคัญของลาวโซง ซึ่งจะขาดหรือละเลยไมได เน่ืองจากเชื่อวาเป็น การกระทําที่เพิ่ม

ความเป็นสวัสดิมงคลแกครอบครัว จะตองจัดปีละครัง้เป็นอยางน อย คําวา เสน แปลวา เซน หรือสังเวย เสนเรือ

น หมายถึงการเซนไหวผีเรือน ไดแก การเซนไหว ป ูยา ตายาย รวมทัง้บรรพบุรุษทุกคน 

         มนู สิงหเรือง (2550, น.48) ไดศึกษาความเปลี่ยนแปลงประเพณีไทยทรงดํา:กรณีศึกษาประเพณีเสนเรือน

ของชาวไทยทรงดําบานหนองเตาดํา หมูที่ 4 ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก การวิจัยครัง้น้ีมีจุด

มุงหมายในการศึกษาสภาพความเปลี่ยนแปลงประเพณีเสนเรือน และปัจจัยที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง

ประเพณีเสนเรือนของชาวไทยทรงดําบานหนองเตาดํา หมูที่ 4 ตําบลวังอิทก อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

ผลการวิจัยพบวา หมูบานหนองเตาดําเป็นหมูบานที่ตัง้อยูในพื้นที่ชนบทของจังหวัดพิษณุโลก จากคําบอกเลาและ

เอกสารหลักฐานแสดงถึงหมูบานหนองเตาดํากอตัง้มาเกือบ 100 ปี ในอดีตและปัจจุบันหมูบานหนองเตาดํามี

สภาพเศรษฐกิจแบบสังคมเกษตรกรรม ปลูกขาว ทํานาเป็นหลัก ชาวไทยทรงดําบานหนองเตาดํามีความเชื่อตอ

สิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ ที่อยูเหนือธรรมชาติมาก เพื่อใหเกิดความมัน่ใจแกตนเองและเกิดความสบายใจ ความเชื่อที่มีมา

ตัง้แตอดีตจะแฝงไปดวยคุณคาและความหมายและจะออกมาในรูปแบบการประกอบพิธีกรรม ปัจจุบันน้ีรูปแบบ

การปฏิบัติพิธีเสนเรือนของชาวไทยทรงดําไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและใหความสําคัญกับประเพณีเสนเรือน

นอยลง เพราะวาชาวไทยทรงดําในปัจจุบันไมทราบถึงคุณคาและความหมายของประเพณีเสนเรือน เพียงแต

ยึดถือและปฏิบัติตามบรรพบุรุษที่เคยประกอบพิธีเทานัน้ สาเหตุเหลาน้ีเกิดจากปัจจัยตาง ๆ ปัจจัยที่ทําให

ประเพณีเสนเรือนเปลี่ยนแปลงไป ไดแก ปัจจัยทางดานเทคโนโลยี ปัจจัยทางดานการศึกษา ปัจจัยทางวัฒนธรรม

ปัจจัยทางดานเศรษฐกิจ และปัจจัยทางดานประชากร นอกจากน้ียังสงผลตอวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวไทยทรง

ดําที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย

         ในพธิีเสนเรอืน ของชาวไทยดาํนัน้ อาหารเป็นสิง่ที่สาํคญัอยางมากเพราะเป็นทัง้เครื่องเซนไหวบรรพบรุษุที่

แสดงถึงความเคารพและระลึกถึง อีกทัง้ยังใชเป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมดวย และใชเลีย้งแขกที่มารวมงานดวย

พิธีเสนเรือนของชาวไทยดํานัน้จะขาดอาหารไมได 

         ผูวจิยัเหน็ความสาํคญัและตองการเกบ็รวบรวมองคความรูดานความเชื่อที่ปรากฏจากอาหารในพธิกีรรมเสน

เรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชรเพราะอาหารของชาวไทยทรง

ดําในยามภาวะปกติจะไมแตกตางจากชาวไทยทัว่ไป แตหากมีพิธีกรรม อาทิ พิธีเสนเรือน เสนเรียกขวัญ เสนผี

ขึ้นเรือน ฯลฯ จําเป็นตองมีอาหารพิเศษซึ่งจัดเป็นอาหาร สําหรับงานพิธีดังกลาวโดยเฉพาะ

         อาหารในพธิีเสนเรอืนของชาวไทยดาํ ในตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน จงัหวดักาํแพงเพชร จะตองมีดงั

ตอไปน้ี

         1. หมู 1 ตัว

         2. แกงหนอสม (แกงหนอไมดองใสไก)
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         3. แกงบอน

         4. จุบผัก (ยําผัก)

         5. ตมมะแฟงใสกระดูกหมู (ตมจืดฟักใสกระดูกหมู)

         6. ไกซอง (ไกที่ตมในน้ําแกงหนอสม)

         7. เลือดตา (ลาบเลือดดิบ)

         โดยในการประกอบพิธีเสนเรือนดังกลาวจะตองประกอบจากหมู 1 ตัว หากไมมีอาหารดังที่กลาวมา จะไม

สามารถประกอบพิธีเสนเรือนได  ซึ่งจะขอกลาวถึงสวนประกอบและวิธีทําของอาหารดังกลาว ดังน้ี

         1. แกงหนอสม หรือ แกงหนอไมดองใสไก (ไกซอง) ในการแกงหนอสมของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         สวนประกอบของแกงหนอสม ประกอบดวย

             1. หนอสม (หนอไมดอง)

             2. กะทิ

             3. ไก (พรอมเครื่องใน)

             4. เครื่องแกง ประกอบดวย พริกแหง หอมแดง กระเทียม กะปิ

             5. น้ําปลา

         วิธีทํา

             1. ตมหนอไมดองในน้ําเปลาใหหายกลิ่นหืนและลดความเปรีย้วลง

             2. ตําเครื่องแกงใหแหลก และใสกะปิหลังสุด

             3. นําหนอไมดองที่ตมในขอที่ 1 ตมใสกับกะทิ (หางกะทิ)

             4. หัน่ไกโดยแยกชิน้สวนโดยแยกดงัน้ี สวนหวัและลาํคอตดิกนั ปีกถงึอก นอง 2 ขาง ขา 2 ขา ออกจาก

ตัว มัดรอยดวยตอกเป็นพวง รอยเครื่องในใหเป็นพวง

             5. ผัดเครื่องแกงกับกะทิใหมีกลิ่นหอม ใสเน้ือไกผัดกับเครื่องแกงใหสุก

             6. นําหนอไมที่ตมกับกะทิใสลงไปผัด และเติมน้ํากะทิที่เหลือใหน้ําทวม เคี่ยวตอไปจนน้ําเดือด

             7. นําพวงไกและเครื่องใน ใสลงไปในหมอแกงที่เดือด

             8. ปรุงรสดวยน้ําปลา

             9. เมื่อพวงไกและเครื่องในสุกใหนําออกจากหมอแกงแยกไวตางหากเพื่อทําไกซองตอไป

         แกงหนอสมที่ทาํในพธิีเสนเรอืนของชาวไทยดาํ ตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน บงบอกถงึความเชื่อดงัน้ี

ความเชื่อของแกงหนอสมจะทําใหบานนัน้อยูดีมีสุข เพราะบานของชาวไทยดําในหน่ึงปีตองมีการดองหนอไมดอง

ไวกิน หากบานใดไมมีการดองหนอไมดองไวจะทําใหบานนัน้อยูไมเป็นสุข ไมเจริญ เป็นกุศโลบายที่สัง่สอนลูก
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หลานของชาวไทยดําใหรูจักเตรียมตัวไวสําหรับยามขาดแคลนอาหารในฤดูกาลอื่น เพราะหนอไมจะมีเฉพาะชวง

ฤดูฝนเทานัน้ นอกจากน้ีชาวไทยดํามีคําเปรียบเทียบวา “แกงหนอสมคือแกงผูใหญ ตมฟักคือกํานัน” หาก

กระทํางานใดจะขาดแกงหนอสมไมได แกงหนอสมน้ีจึงจะตองแกงทุกงานที่ชาวไทยดําประกอบขึ้นยกเวน งาน

แตงงานของชาวไทยดํา

         2. ไกซอง เป็นไกเสียงทายดูที่ตีนไก ถาแบออกหรือเกยกัน จะไมดี ตองโคงเรียงกันอยางเป็นระเบียบจะดี

หากินขึ้น หากตีนไกขยุมเน้ือติดมาดวยแสดงวาจะเกิดลางราย คือ คนในครอบครัวจะเสียชีวิต “ซายผูมา ขวาผู

อยู” คือ ซายเป็นตัวแทนของหมอประกอบพิธี ขวาคือบานของคนที่เสนเรือน

         3. ตมมะแฟงใสกระดูกหมู (ตมจืดฟักใสกระดูกหมู)

         สวนประกอบของตมมะแฟงใสกระดูกหมู ประกอบดวย

             1. ฟักเขียว

             2. กระดูกหมู

             3. ตมหอม ผักชี

             4. เกลือ

         วิธีทํา

             1. นํากระดูกหมูหัน่เป็นชิน้แลวนําไปตมเพื่อนําไขมันออกแลวตักพักไว

             2. ตัง้หมอตมน้ําจนเดือด ใสเกลือลงไป

             3. นําหมูที่ตมแลว ใสหมอตมเคี่ยวจนสุก

             4. นําฟักใสลงไปตมกับหมูจนสุก

             5. นําหอม ผักชี หัน่แลวโรยในหมอตมเพื่อเพิ่มความหอม

         การตมมะแฟงใสกระดูกหมูที่ทําในพิธีเสนเรือนของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน บงบอก

ถึงความเชื่อดังน้ี ทําใหการทํามาหากินดีขึ้น ความกาวหน าในอาชีพการงาน ซึ่งในการทําพิธีเสนเรือน หากขาดตม

มะแฟงใสกระดูกหมู จะไมสามารถประกอบพิธีเสนเรือนได

         3. แกงบอน แกงบอนของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         สวนประกอบของแกงบอน ประกอบดวย

             1. บอนหวาน

             2. หมูสามชัน้

             3. เครื่องแกง ประกอบดวย พริก หอม กระเทียม ขา ตะไคร กะปิ มะแขน

             4. กะทิ (หัวกะทิ)

             5. น้ําปลา หรือเกลือ
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             6. น้ําตาลป๊ีบ

             7. มะขามเปียก

         วิธีทํา

             1. ปอกบอนแลวหัน่ ลางใหสะอาดแลวน่ึงใหสุก

             2. นําเครื่องแกงที่โขลกแลวผัดกับหัวกะทิขลุกขลิก นําหมูที่หัน่แลวลงไปผัดกับเครื่องแกง

             3. แลวเติมกะทิพอทวมเน้ือหมูจนเดือดแลวใสบอนที่น่ึงลงไป

             4. ปรุงรสดวยน้ําปลาหรือเกลือ น้ําตาลป๊ีบ และน้ํามะขามเปียก

             แกงบอนที่ทาํในพธิีเสนเรอืนของชาวไทยดาํ ตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน บงบอกถงึความเชื่อดงัน้ี

ทําใหชีวิตราบรื่น ไมมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ซึ่งในการทําพิธีเสนเรือน หากขาดแกงบอน จะไมสามารถ

ประกอบพิธีเสนเรือนได

         4. จุบผัก ของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

         สวนประกอบของจุบผัก ประกอบดวย

             1. ผักหวาน

             2. ถัว่ฝักยาว

             3. เห็ดลม

             4. เครื่องยํา ประกอบดวย พริกแหง หอมแดง กระเทียม มะแขน ขา ตะไคร

             5. น้ําปลารา

         วิธีทํา

             1. คัว่เครื่องยําใหหอม

             2. ตําเครื่องยําที่คัว่แลวใหละเอียด

             3. น่ึงผักหวาน ถัว่ฝักยาว และเห็ดลมใหสุก

             4. นําผักที่น่ึงสุกแลวมาหัน่ใหละเอียด

             5. นําผักที่หัน่คลุกเลากับเครื่องยํา และปรุงรสดวยน้ําปลาราตมสุก

         จบุผกัมีความเชื่อวา เป็นตวัแทนของอาหารทกุอยาง อาหารในการเซนบรรพบรุษุแตละคน จะเป็นจบุที่ทาํจาก

หมูเป็นชิน้ แตคนรวมงานกินจุบที่เป็นหมูสับ

บทสรุป

         อาหารของชาวไทยดําในพิธีเสนเรือน จะตองประกอบจากหมูหน่ึงตัว โดยมีรายการอาหารที่ตองกระทําทุก

ครัง้ที่กระทําพิธีเสนเรือนคือ 1. หมู 1 ตัว 2. แกงหนอสม (แกงหนอไมดองใสไก) 3. แกงบอน  4. จุบผัก (ยําผัก)

5. ตมมะแฟงใสกระดูกหมู (ตมจืดฟักใสกระดูกหมู) 6. ไกซอง (ไกที่ตมในน้ําแกงหนอสม) 7. เลือดตา (ลาบ
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เลือดดิบ)   

         ความเชื่อที่ปรากฏในอาหารของชาวไทยดํามีดังน้ี

         1. แกงหนอสม (แกงหนอไมดองใสไก) แกงหนอสมที่ทําในพิธีเสนเรือนของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอคลองลาน บงบอกถึงความเชื่อดังน้ี ความเชื่อของแกงหนอสมจะทําใหบานนัน้อยูดีมีสุข เพราะบานของ

ชาวไทยดําในหน่ึงปีตองมีการดองหนอไมดองไวกิน หากบานใดไมมีการดองหนอไมดองไวจะทําใหบานนัน้อยูไม

เป็นสุข ไมเจริญ เป็นกุศโลบายที่สัง่สอนลูกหลานของชาวไทยดําใหรูจักเตรียมตัวไวสําหรับยามขาดแคลนอาหาร

ในฤดูกาลอื่น เพราะหนอไมจะมีเฉพาะชวงฤดูฝนเทานัน้ นอกจากน้ีชาวไทยดํามีคําเปรียบเทียบวา “แกงหนอสม

คือแกงผูใหญ ตมฟักคือกํานัน” หากกระทํางานใดจะขาดแกงหนอสมไมได แกงหนอสมน้ีจึงจะตองแกงทุกงานที่

ชาวไทยดําประกอบขึ้นยกเวน งานแตงงานของชาวไทยดํา

         2. แกงบอน ที่ทาํในพธิีเสนเรอืนของชาวไทยดาํ ตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน บงบอกถงึความเชื่อดงั

น้ี ทําใหชีวิตราบรื่น ไมมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิต ซึ่งในการทําพิธีเสนเรือน หากขาดแกงบอนจะไมสามารถ

ประกอบพิธีเสนเรือนได

         3. จบุผกั (ยาํผกั) ที่ทาํในพธิีเสนเรอืนของชาวไทยดาํ ตาํบลโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลาน  บงบอกถงึความ

เชื่อดังน้ี จุบผักมีความเชื่อวา เป็นตัวแทนของอาหารทุกอยาง อาหารในการเซนบรรพบุรุษแตละคน จะเป็นจุบที่

ทําจากหมูเป็นชิน้ แตคนรวมงานกินจุบที่เป็นหมูสับ

         4. ไกซอง ที่ทําในพิธีเสนเรือนของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน บงบอกถึงความเชื่อดังน้ี

เป็นไกเสียงทายดูที่ตีนไก ถาแบออกหรือเกยกัน จะไมดี ตองโคงเรียงกันอยางเป็นระเบียบจะดีหากินขึ้น หากตีน

ไกขยุมเน้ือติดมาดวยแสดงวาจะเกิดลางราย คือ คนในครอบครัวจะเสียชีวิต “ซายผูมา ขวาผูอยู” คือ ซายเป็น

ตัวแทนของหมอประกอบพิธี ขวาคือบานของคนที่เสนเรือน

         5. ตมมะแฟงใสกระดูกหมู (ตมจืดฟักใสกระดูกหมู) ที่ทําในพิธีเสนเรือนของชาวไทยดํา ตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอคลองลาน บงบอกถึงความเชื่อดังน้ี ทําใหการทํามาหากินดีขึ้น ความกาวหน าในอาชีพการงาน ซึ่งในการ

ทําพิธีเสนเรือน หากขาดตมมะแฟงใสกระดูกหมู จะไมสามารถประกอบพิธีเสนเรือนได

         จากการลงเกบ็ขอมลูเรื่องความเชื่อที่ปรากฏจากอาหารในพธิีเสนเรอืนของชาวไทยดาํนัน้ มีรปูแบบการทาํที่

เป็นอัตลักษณของตนเอง คือตองประกอบอาหารจากหมูที่ทําพิธีเสนเรือนเทานัน้ อาหารที่ใชพิธีเสนเรือนก็มี

เอกลักษณเฉพาะ หากไมมีหรือไมครบก็ไมสามารถกระทําพิธีเสนเรือนได ไดแก แกงหนอสมใสไก (แกงหนอไม

ดองใสไก) ไกซอง ตมมะแฟงใสกระดูกหมู แกงบอน จุบผักและเลือดตา

         จะเหน็ไดวาอาหารของชาวไทยดาํ บานโปงน้ํารอน อาํเภอคลองลานจงัหวดักาํแพงเพชร มีลกัษณะคลายกบั

อาหารของคนภาคกลาง แตอาหารของชาวไทยทรงดํามีเอกลักษณเฉพาะทัง้สวนประกอบและวิธีทํา ชาวไทยทรง

ดํายังคงรักษาประเพณีดัง้เดิมของตนไว และยังคงความภาคภูมิในความเป็นชาติพันธุไทยดํา เราสามารถเห็น
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อาหารของชาวไทยดําไดในงานพิธีกรรมหรืองานทางการตาง ๆ ของชาวไทยดํา ที่ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลอง

ลาน จังหวัดกําแพงเพชรไดจัดขึ้น ในฐานะที่เราเป็นคนนอกที่มองเห็นวัฒนธรรมของชาวไทยดํา มิควรที่จะปรับ

เปลี่ยน แตควรชวยกันอนุรักษและสงเสริม เพราะเป็นภูมิปัญญาและคติคําสอนที่ดีของแตละสังคมใหดํารงอยูบน

รากเหงาที่แทจริง

คําสําคัญ :

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ความเชื่อที่ปรากฏจากอาหารในพิธีกรรม

เสนเรือนของชาวไททรงดํา

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-06-13

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2097&code_db=610004&code_type=05
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