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การด�ำรงอยูข่ องวิถชี วี ติ ประเพณี
พิธกี รรมและความเชือ่ ของกลุม่ ชนชาวไทยเขมร
(เขมรถิน่ ไทย) ทีอ่ ำ� เภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุร*ี
ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์**

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาการตัง้ ถิน่ ฐานและพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์
2) เพื่ อ ศึ ก ษาวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ 3) เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของ
ประเพณี พิธกี รรมและความเชือ่ ของชาวไทยเขมรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอโป่งน�ำ้ ร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นการ
ศึกษาเชิงคุณภาพแนวทางคติชนวิทยา ผลการศึกษาพบว่าชาวไทยเขมรในพืน้ ทีศ่ กึ ษาเป็นกลุม่ ชนชาติ
พันธุ์เขมรแบบเดียวกับกลุ่มชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา และพื้นที่อีสานตอนใต้ กลุ่มชน
อาศัยอยูก่ อ่ นจะมีการขีดแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ทีไ่ ด้แบ่งความเป็นพีน่ อ้ งทางชาติพนั ธุ์
ออกเป็ น ส อ ง ก ลุ่ม ตัดขาดวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมกันจนเกิดปรากฏการณ์ถอยห่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างสองกลุ่มชน
วิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องชาวไทยเขมรจะเป็นวิถแี บบชาวชนบททีเ่ รียบง่าย อาศัยอยูร่ วม
กันเป็ น กลุ่ ม หมู่บ้าน เป็นสังคมมิตรไมตรีที่ทุกคนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ใช้ภาษาเขมรเป็น
ภาษาในการสือ่ สาร ศาลนะตาทีต่ งั้ อยูใ่ จกลางชุมชนเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจทีช่ าวชุมชนศรัทธาเคารพ
นับถือ ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมรจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งที่เกี่ยวกับ
วงรอบชีวิต เช่น กรูก�ำเนิดที่เชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีเทพเจ้าประจ�ำตัวมาท�ำหน้าที่ปกป้อง และพิธี
โอ๊จปัวะทีเ่ ป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุม่ เป็นการรักษาพยาบาลทีใ่ ช้ความร้อนของไฟมาเป็นเครือ่ งมือใน
การรัก ษา พิ ธีตามความเชื่อที่เกี่ยวกับชุมชน เช่น พิธีกรรมแซนควาย ที่ประกอบขึ้นเพื่อเซ่นสรวง
เจ้าที่ไร่นาที่คอยปกป้องไร่นา พิธีกรรมตามความเชื่อที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลต่อชีวิต เช่น พิธีแก
ครัวะที่ประกอบขึ้นเพื่อเป็นสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น สถานภาพการด�ำรงอยู่ประเพณี พิธีกรรมตาม
ความเชื่อที่มีสามลักษณะคือ คงอยู่แต่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับวิถีชุมชน เลือนหายเหลือ
เพียงเรือ่ งเล่า และประดิษฐ์ขนึ้ มาใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน พิธกี รรมและความเชือ่
มีบทบา ท ต่ อ ค ว ามเป็นชุมชนอย่างมากในการขัดเกลา กล่อมเกลากลุ่มชนให้ประพฤติปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของสังคม
ค�ำส�ำคัญ : ชาวไทยเขมร การด�ำรงอยู่ วิถีชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ
* บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ “การดำ�รงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ ของกลุ่มชนชาวไทยเขมร
(เขมรถิน่ ไทย) ทีอ่ ำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน จังหวัดจันทบุร”ี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร. ประเทิน มหาขันธ์
** นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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The Existence of the Way of Life, Traditions,
Rituals and Beliefs of Thai – Khmer Ethnic Group
at Pongnamrong District, Chanthaburi Province

Narongrit Suksawat

Abstract
This research aimed to study 1) settlements and historical development 2)
ways of life, traditions, rituals and beliefs 3) roles and status of traditions of the
Thai-Khmer ethnic group at Pongnamron District, Chanthaburi province. The
methodology of qualitative research in folklore was used for data collection. The
research revealed that the Thai-Khmer group at Pongnamron district, Chantaburi
province are the ethnic group as same as the Khmer who live in Cambodia and
Southern Isan of Thailand. The previous living has divided their brotherhood into
two groups that separate the culture and cut off the existing between them.
The ways of life of the Thai-Khmer group in mentioned area are simple; they
are friendly, live together in the village and have Khmer language for the communication
among them. They pay respect to “San Na Ta” the shrine of their ancestor located
in central of village. Inadditinn, they have various forms for their traditions, rituals
and beliefs. For example, they believe in “KruKamnurd”; everyone is born witn
their personal god to protect. “OojPua” is their identity; it is special treatment by
using fire for medication. “San Kwai” is ritual to sacrifice guardian spirit of paddy
field. Moreover, there is a tradition for life sacred “KaeKrua” to exorcise. The
conditions of existence of their traditions are three characteristics. First, it is
preserved and to be modified to suit their community. Second, it is disappeared and
remain the narrative. The last is invented to reflect context of community. The
rituals and beliefs have great influence to the community in order to refine the
members according to the norms of society.
Keywords : Thai – Khmer, Existence, Way of Life, Rituals, Beliefs
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ไทยเป็นประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ
และวั ฒนธรรม แต่ประชาชนก็สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีลักษณะ
เด่นอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของตน คือกลุม่ คนทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ ทางสายเลือด และบรรพบุรษุ ทาง
วัฒนธ รรมเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย
พร้อม ๆ กันไป เป็นความผูกพันที่ช่วยเสริมเอกลักษณ์ของบุคคลและชนชาติพันธุ์ และขณะเดียวกันก็
สามารถก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไว้ (อมรา พงศาพิชญ์. 2537 : 157) กลุ่มชาติพันธุ์
เขมรเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์หลาย ๆ กลุ่มที่มีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มตระกูลภาษา
ออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic Language Family) (ประกอบ ผลงาม. 2538 : 2) แยกย่อย
ออกเป็นภาษาสาขาเขมร (Khmer Branch) ชาวไทยเขมรเป็นกลุ่มชนที่คล้ายกับชาวชองที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ภาคตะวันออกของไทย แต่กลุ่มชาวชองแยกย่อยภาษาเป็นสาขาเพียร์ (Pearic branch) ชาว
ไทยเขมรในชุมชนพื้นที่ 3 ต�ำบลของอ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ถึงแม้ว่าปัจจุบันชุมชนจะประสบกับ
ความเปลีย่ นแปลงมากมายทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน ทัง้ ด้านเศรษฐกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นรูปแบบการปลูกพืชเพือ่ ยังชีพ
มาเป็นปลูกเพือ่ การค้า ด้านสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการปกครองจากหัวหน้าบ้านมาเป็นก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น
ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 หรือการ
เปลีย่ นด้านคมนาคมทีเ่ ดิมใช้เกวียนเป็นพาหนะกลายมาเป็นรถยนต์ และด้านวัฒนธรรมทีร่ บั เอาวัฒนธรรม
ภายนอ กที่มากับความทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาในชุมชน จนท�ำให้ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อที่เคย
ปฏิบัติสืบต่อมาเลือนหายไป
แต่ยงั มีพธิ กี รรมความเชือ่ หลายอย่างทีย่ งั หลงเหลืออยูแ่ ละชาวชุมชนยังปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งสืบต่อมาจาก
บรรพบุรษุ (เม็ด คณะพูล. 12 ตุลาคม 2555 : สัมภาษณ์) เช่นแซนนะตา (เซ่นเจ้าที)่ ทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นวิญญาณ
ของบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับมาคอยทำ�หน้าทีป่ กปักรักษาคนในชุมชนให้พน้ จากภยันตรายต่าง ๆ โดยจะทำ�พิธเี ซ่น
สรวงระหว่าง เดือน 3 – 5 ของทุกปี รวมทั้งยังมีความเชื่อเรื่องกรูกำ�เนิด (ครูกำ�เนิด) ที่ว่าเด็กที่เกิดมาจะ
มีเทพเจ้าทำ�หน้าทีค่ อยปกป้องรักษาให้พน้ จากภยันภัยต่าง ๆ ซึง่ เทพเจ้าจะติดตัวเด็กมาตัง้ แต่แรกคลอดทุก
คน โดยจะสังเกตจากสายรกที่ติดมากับตัวเด็กว่ามีลักษณะใด ปัจจุบันการทำ�คลอดอาศัยสถานพยาบาลที่
มีเครื่องมือทันสมัยจึงไม่สามารถที่จะสังเกตได้ว่าสายรกที่ติดมากับตัวเด็กมีลักษณะเป็นอย่างไร จึงได้มี
การปรับเปลี่ยนนำ�เอาวิธีการบูน (เสี่ยงทาย) มาเสี่ยงทายดูว่าเด็กที่เกิดมานั้นมีเทพองค์ใดเป็นเทพประจำ�
ตัว (ขจรศักดิ์ นพสาย. 17 กุมภาพันธ์ 2555 : สัมภาษณ์)
ด้วยความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ชุมชนทั้ง 3 ตำ�บลได้รับ ส่งผลให้วัฒนธรรม ประเพณีตามความเชื่อ
ต่าง ๆ ที่ชาวชุมชนเคยปฏิบัติกันสืบต่อมาเริ่มถูกลดทอนความสำ�คัญลงไป พิธีกรรมความเชื่อบางอย่าง
อาจจะต้องสูญหายหรือตายไปกับคนที่นับถือพิธีกรรมนั้น ๆ เพราะไม่มีการสืบต่อมายังคนรุ่นต่อ ๆ ไป เช่น
พิธีเรียกขวัญ (เฮาปะลึง) และพิธีสะเดาะเคราะห์ (แกครัวะ) ที่ปัจจุบันผู้ที่เป็นหมอพิธีหรือเจ้าพิธีเริ่มที่จะ
มีอายุมากขึ้น จึงเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทำ�ให้พิธีกรรมเหล่านี้จะสาบสูญไป
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การลงพืน้ ทีท่ ำ�การวิจยั จะช่วยสร้างสำ�นึกให้กลุม่ ชนในชุมชนทัง้ 3 ตำ�บลได้เห็นคุณค่าความเป็นตัวตน
ของกลุม่ ชนตนเอง และเกิดพลังทีจ่ ะช่วยกันดำ�รงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะกลุม่
ของชุมชนเอาไว้ รวมทั้งการวิจัยนี้จะช่วยให้เข้าใจความเป็นตัวตนด้านวิถีชีวิต พิธีกรรม และความเชื่อของ
กลุม่ ชนชาวไทยเขมรทีเ่ ป็นชาติพนั ธุก์ ลุม่ เล็ก ๆ กลุม่ หนึง่ ในประเทศไทย ซึง่ การทำ�ความเข้าใจตัวตนชาวไทย
เขมรนัน้ ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าจะเป็นอีกหนึง่ แรงขับทีจ่ ะช่วยดำ�รงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุม่ ชาว
ไทยเขมรไว้ ถึงแม้วา่ จะเป็นเพียงแรงขับเล็ก ๆ ทีเ่ กิดจากการนำ�ตัวตนของชาวไทยเขมรมาเผยแพร่ผา่ นงาน
วิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยเขมรหรือเขมรถิ่นไทย ที่
อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
2. เพื่ อศึกษาวิถีชี วิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมรหรือเขมรถิ่นไทย ที่อ�ำเภอ
โป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
3. เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาทและการดำ�รงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทย
เขมรหรือเขมรถิ่นไทย ที่อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

		 การศึกษาวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารวิจยั เชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ทีใ่ ช้ชมุ ชนเป็นพืน้ ที่
ในการเก็บข้อมูลเป็นหลัก
1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสาร
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร และกลุ่มชาวไทยเขมร
2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field research)
		 2.1 การลงพื้นที่ระยะแรกจะเป็นการสำ�รวจพื้นที่ โดยจะใช้พื้นที่ตำ�บลหนองตาคง ตำ�บลเทพนิมิต
และตำ�บลคลองใหญ่ อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน พื้นที่
395.96 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 18,132 คน
		 2.2 แสวงหาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ โดยขัน้ แรกก็จะเข้าไปพูดกับกลุม่ คนโดยทัว่ ไป ตามแบบวิธกี ารสุม่ ตัว
อย่างแบบสโนว์บอลล์ (Snow ball) ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถกำ�หนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้
3. กำ�หนดกรอบความคิด วางโครงสังเขป และกำ�หนดประเด็นของการสัมภาษณ์
4. สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำ�นวน 13 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ
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5. นำ�ข้อมูลมาตรวจสอบ
		 5.1 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล ( Data triangulation check) ใช้ตรวจสอบแหล่ง
ที่มาข้อมูล โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเรื่องเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
			 5.1.1 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน
			 5.1.2 การตรวจสอบข้อมูลในสถานที่และเวลาที่ต่างกัน
			 5.1.3 การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล
		 5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธกี ารรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation
check) โดยใช้วิธี สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พร้อมกับตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลจากเอกสารอื่น ๆ
6. นำ�ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเป็นรายงานวิจัย
7. จัดให้ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์มาร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group)
8. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย

การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยเขมร อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
กลุม่ ชาวไทยเขมรพืน้ ที่ 3 ตำ�บล คือตำ�บลหนองตาคง ตำ�บลเทพนิมติ และตำ�บลคลองใหญ่ อำ�เภอ
โป่งน้ำ�ร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นกลุม่ ชนกลุม่ เดียวกับชนชาวเขมรทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศกัมพูชา และส่วนอืน่ ๆ
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในประเทศเวียดนาม เป็นต้น ชาวไทยเขมรพืน้ ทีท่ ง้ั 3 ตำ�บล อาศัยอยูใ่ น
พืน้ ทีม่ าตัง้ แต่กอ่ นทีป่ ระเทศไทยจะทำ�ข้อตกลงปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนกับราชอาณาจักรกัมพูชาใน พ.ศ.
2449 ซึ่งขณะนั้นประเทศฝรั่งเศสได้เข้ามามีอำ�นาจการปกครองกัมพูชา และฝรั่งเศสก็เป็นเจ้าภาพในการ
จัดแจงปักปันเขตแดน ส่งผลให้กลุม่ ชนชาวเขมรในพืน้ ที่ 3 ตำ�บลถูกขีดแบ่งให้อยูฝ่ ง่ั ดินแดนประเทศไทย และ
ได้แบ่งแยกพีน่ อ้ งให้กลายเป็นกลุม่ ชน 2 ประเทศ มาใน พ.ศ. 2452 กลุม่ ชนทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ดินแดนไทยได้กลายเป็น
ประชากรของไทยโดยสมบูรณ์ตามประกาศพระราชบัญญัตสิ ำ�หรับทำ�บัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ.128
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
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แผนที่ 3 ตำ�บลที่เป็นพื้นที่ศึกษา

2. วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมรพื้นที่อ�ำเภอโป่งน�้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
		 2.1 วิถีชีวิต
			 2.1.1 ระบบสังคม (สังคม) ชาวไทยเขมรเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย ท�ำมาหากินอยู่
กับธรรมชาติ ด�ำเนินชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเลี้ยงชีพ รวมกลุ่มกันประมาณ 10 – 20
ครอบครัว จัดตัง้ เป็นชุมชนหรือหมูบ่ า้ น โดยใช้พนื้ ทีข่ า้ งล�ำน�ำ้ ทีเ่ ป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ แต่จะไม่นยิ ม
ใช้แหล่งน�ำ้ เป็นเส้นทางคมนาคม การปกครองชุมชนในระยะเริม่ แรกผูป้ กครองก็คอื หัวหน้าบ้าน ส่วนใหญ่
หัวหน้าบ้านเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่ท�ำหน้าที่ดูแลศาลนะตา สังคมของชาวไทยเขมรเป็นสังคมมิตรไมตรี คือ
ทุกคนในชุมชนจะช่วยเหลือเกือ้ กูลกันทุกเรือ่ ง ทัง้ เรือ่ งส่วนรวมและส่วนบุคคล สังคมในระดับครัวเรือนจะ
ให้ผชู้ ายเป็นผูน้ ำ� ในทุกเรือ่ ง ส่วนผูห้ ญิงต้องท�ำหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุทเี่ ป็นบรรพบุรษุ และท�ำหน้าดูแลการงาน
ภายในบ้าน
			 2 .1. 2 ระบบเศรษฐกิจ (เสดสะเก็ด) ระบบเศรษฐกิจในระยะเริ่มต้นของชุมชนชาวไทยเขมร
เป็น ระบบเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก คือ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดไว้บริโภค
ในครอบครัว ยุคต่อมาได้มีพ่อค้าสัญชาติจีนที่อพยพเข้ามาในชุมชน และเข้ามาชักจูงให้กลุ่มชนเข้าสู่ระบบ
การเ กษต รแบบแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เงินจึงเริ่มมีความส�ำคัญกับกลุ่มชนที่มีไว้ส�ำหรับซื้อหาเครื่องอุปโภค
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บริโ ภค ที่จะต้องพึ่งพาจากพ่อค้ามากขึ้น (เสริม บัวแปลง.16 กรกฎาคม 2555 : สัมภาษณ์) ปัจจุบันพืช
เศรษฐกิจส�ำคัญคือ ล�ำไยที่เป็นผลให้ชุมชนเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว
			 2.1.3 ระบบภาษา (เภียษา) ชาวไทยเขมรสือ่ สารกันด้วยภาษาเดียวกับชาวเขมรทีอ่ ยูใ่ นประเทศ
กัมพูชา แต่ด้วยเหตุผลของพื้นที่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ประเทศต่างกัน จึงท�ำให้ซึมซับวัฒนธรรมทางด้านภาษา
ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ส่งผลให้ปจั จุบนั ภาษาของกลุม่ ชนทัง้ สองเริม่ มีความแตกต่างกัน ซึง่ ภาษาไทยเขมรจัด
อยูใ่ นกลุม่ ภาษาแยกย่อยจากภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติค เป็นภาษาทีไ่ ม่มรี ะบบเสียงวรรณยุกต์ และไม่มี
ระบบเสียงหนัก เสียงเบาของสระทีเ่ รียกว่าเรจีสเตอร์ (Register) ทีท่ ำ� หน้าทีแ่ บ่งแยกความหมายของค�ำ
เป็นภาษาที่มีระบบท�ำนองเสียงที่ท�ำหน้าที่แบ่งแยกความหมายของประโยค (ประกอบ ผลงาม. 2538 : 5)
			 2 .1. 4 อาหาร (อาฮาร) อาหารที่ชาวไทยเขมรบริโภค วัตถุดิบหลักจะเป็นผัก เนื้อสัตว์ เช่น
ปลา สัตว์ป่า เป็นต้น ที่สามารถหาได้จากบริเวณโดยรอบชุมชนอยู่อาศัย ตามหนองน�้ำหรือป่าเขา อาหาร
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยเขมรคือ “ป๊ะโม๊ะ มะเป๊าะ” หรือน�้ำพริกมะเขือส้ม เป็นน�้ำพริกที่มีไว้รับ
ประทานกับผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้น�ำน�้ำพริกมะเขือส้มที่โขลกเสร็จเรียบร้อยไปคั่วกับน�้ำกะทิ จะได้น�้ำ
พริก อีก แบบหนึ่งที่เรียกว่า “ป๊ะโม๊ะ มะเป๊าะ ตะโค๊ะ” หรือน�้ำพริกมะเขือส้มคั่ว นิยมน�ำไปคลุกกับข้าวรับ
ประทานมากกว่าที่จะน�ำมาจิ้มกับผัก (สายใจ ศิลานิล. 24 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ์)
			 2.1.5 การแต่งกาย (เรียบคลวน) การแต่งกายของชาวไทยเขมรในอดีตจะแต่งกายด้วยผ้าผืน
เดีย วที่เรียกว่า “ซ�ำป็วด” ปกปิดร่ายกายเพียงท่อนล่างและเปลือยร่างกายท่อนบน ซึ่งเป็นการแต่งกาย
ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมอินเดีย (ประกอบ ผลงาม. 2538 : 22) ยุคสมัยต่อมาชาวไทยเขมรได้รับเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยเข้ามาประยุกต์ โดยนุ่งซ�ำป็วดเหมือนเดิมแต่ได้น�ำเสื้อมาสวมใส่เพิ่มเติม
เสื้ อที่น�ำมาสวมใส่ไม่มีแบบที่เป็นแบบเฉพาะ แบบเสื้อก็จะเหมือนกับกลุ่มคนไทยทั่วไปคือ เสื้อของผู้หญิง
เป็นเสื้อคอกลมแขนกระบอก ผู้ชายใส่เสื้อคอกลมเช่นกัน แต่ทรงเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวมีกระดุม และมีการ
ประดิษฐ์รองเท้าไม้ไว้สวมใส่ (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์)
		 2.2 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ
			 2.2.1 ประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับวงรอบชีวิต
				
2.2 .1.1 ครูก�ำเนิด (กรูก�ำเนิด) ชาวไทยเขมรเชื่อว่าเด็กที่ถือก�ำเนิดทุกคนจะมีเทพเจ้า
ที่เ รีย กว่า “กรูก�ำเนิด” คอยท�ำหน้าที่ปกป้องให้ทารกมีชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงตลอดที่ด�ำรงชีวิตอยู่ เทพเจ้าองค์ใดเป็นครูประจ�ำตัวเด็กจะใช้วิธีสังเกตจากสายรกเมื่อแรก
คลอด โดยมีอยู่ 4 ลักษณะ 1) มีสายรกพันรอบตัว คล้ายกับการสวมสังวาล กรูที่ประจ�ำตัวคือ “กรูสังวาล”
2) มีสายรกครอบศีรษะคล้ายกับสวมหมวก กรูประจ�ำตัวเด็กคือ “กรูสนม” 3) มีทงั้ สายรกพันตัวและครอบ
ที่ศีรษะ กรูประจ�ำตัวคือ “กรูสนมสังวาล” และ 4) สายรกบิดเป็นเกลียว กรูประจ�ำตัวคือ “กรูประเจิดระ
มูล” เมื่อเด็กเกิดมาจะต้องท�ำจวมกรูก�ำเนิด และท�ำพิธีโจลมะม๊วดต้อนรับเทพเจ้านั้น ๆ ให้มาอยู่ที่จวมกรู
ก�ำเนิด (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์)
				
2.2.1.2 จกสาวหรือเล่นสาว (หลูกขมม) คือการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวชาวไทย
เขมร โดยจะใช้วธิ กี ารแอบคุยกันในเวลาค�ำ่ คืนขณะทีพ่ อ่ แม่และตัวของฝ่ายหญิงเข้านอนแล้ว โดยฝ่ายชาย
ก็จะเข้าไปใต้ถุนบ้านฝ่ายหญิงและส่งสัญญาณด้วยการน�ำไม้ขนาดเล็กแหย่ลอดผ่านร่องพื้นบ้าน โดยจะให้
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ไม้ไปโดนตัวฝ่ายหญิง เพื่อให้ฝ่ายหญิงรับรู้ว่าฝ่ายชายอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและก็จะพูดคุยกัน (สร้อย บัวแปลง.
20 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์)
				
2.2.1.3 พิธีแต่งงาน (แซนการ์) ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งงานของชาวไทยเขมรฝ่าย
ชายจะเป็นผูจ้ ดั หาทุกสิง่ ตามความต้องการของผูใ้ หญ่ฝา่ ยหญิง เช่น ให้ฝา่ ยชายจัดสร้างหรือจัดหาเรือนหอ
จัดหาอาหารส�ำหรับเลี้ยงแขกในวันท�ำพิธี เป็นต้น (พรม เจนวิชา. 20 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์) และเมื่อ
แต่งงานกันแล้วฝ่ายชายต้องอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงเป็นจ�ำนวนอย่างน้อย 3 วัน และหลังจากครบ 3 วัน
แล้วส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะอาศัยอยู่ช่วยครอบครัวของหญิงท�ำมาหากิน
				
2. 2 .1 .5 การรักษ าพยาบาล ชาวไทยเขมรนอกจากใช้วิธีน�ำยาสมุนไพรมาใช้เป็นยา
รักษาโรคแล้ว ยังได้ มีการน�ำวิธีการทางความเชื่อเข้ามารักษาด้วย เช่น “กัดฉนัว” หรือพิธีกรรมการตัด
เชื้ อกรรมพันธุ์ เป็ นการรักษาที่มีฐานความเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยเกิดจากการได้รับเอาสิ่งไม่ดีต่าง ๆ มา
จากบรรพบุรุษ วิธีการรักษาก็จะประกอบพิธีขึ้นมาเพื่อตัดขาดสิ่งร้ายต่าง ๆ ที่เชื่อว่าได้รับสืบทอดมา โดย
จะให้เ จ้า พิธีเป็นผู้ประกอบพิธีให้ (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังมีการ
รักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน ที่สามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยได้จากลักษณะที่ผิดแปลกที่
แสดงออกมาให้เห็นภายนอกร่างกาย เช่น ท้องโต ตาเหลือง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาการของไข้ป้าง
(ไข้ มาเลเรีย) ในชุม ชนจะมีหมอพิธีท�ำการรักษา ซึ่งเป็นการรักษาตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ไสยศาสตร์ เรียกว่า “โอ๊จปั๊วะ” หรือการจุดไฟที่ท้อง โดยวิธีการรักษาจะน�ำความร้อนมาใช้เป็นเครื่องมือ
หมอพิธี จะน�ำขุยจากต้ นเต่ารั้ง (เต่าร้าง) มาใช้เป็นเชื้อไฟในการจุด จะจุดไฟเป็นจ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง โดย
สามารถจุดได้ทงั้ บริเวณท้องและบริเวณหลัง ขึน้ อยูก่ บั การวินจิ ฉัยของหมอพิธผี ปู้ ว่ ยมีการเจ็บป่วยลักษณะ
ใดและต้องจุดบริเวณใด (เฮือน นพรัตน์. 20 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์)
				
2.2.1.6 บุญงานศพ (บ็อนขมอจ) พิธศี พของชาวไทยเขมรจะมีสปั เหร่อทีเ่ รียกเป็นภาษา
เขมรว่ า “นะพลุ๊ก” และเจ้าพิธี (อาจารย์) เป็นผู้จัดแจงเรื่องพิธีกรรมให้ ครั้งอดีตอาจารย์กับสัปเหร่อ
จะต้ องได้ รั บเชิญมาประกอบพิธีร่วมกัน โดยจะเชิญสัปเหร่อ 4 ท่าน เจ้าพิธี 1 ท่าน เจ้าพิธีรับผิดชอบ
จัดแจงเรื่ อ งต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีกรรม สัปเหร่อจะท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการเผาหรือฝังศพ (เปลว เทียนหอม.
24 พฤษภาคม 2556 : สัมภาษณ์) สิ่งส�ำคัญในพิธีศพคือ ญาติผู้ตายก็จะจัดเตรียมกระบุงใส่สิ่งของต่าง ๆ
ที่เรียกว่า “กรรเชอ ปันเจาะ ก�ำป็วง” โดยเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้ไว้ส�ำหรับให้ผู้ตายน�ำติดตัวไปใช้ยังปรโลก
ระหว่างตั้งศพบ�ำเพ็ญกุศลจะมี “กีสตะโบงอันจีญ” หรือจุดไฟกาล ในขณะที่ขบวนแห่ศพไปฌาปนกิจจะมี
สัปเหร่ อเดิ นน�ำหน้าถือ ธงขวัญ (ต็วงปะลึง) เป็นธงที่ด้ามท�ำจากเสียมที่ด้านปลายน�ำผ้าขาวมาเขียนเป็น
ยันต์ผูกติดไว้ ระหว่างขบวนศพเคลื่อนสัปเหร่อก็จะโปรยข้าวตอก (ปรายเลียจ) ไปทางข้างหลัง เป็นนัยที่
สอนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เข้าใจในสัจจะธรรมของชีวิต เรื่องการเวียนว่ายตาย และเกิด
			 2.2.2 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและชุมชน
				
2.2.2.1 พิธเี ซ่นเจ้าทีไ่ ร่นา (แซนควาย) ชาวไทยเขมรมีความเชือ่ ว่าไร่นาจะมีเจ้าที่ เทพเจ้า
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ท�ำหน้าที่ดูแลปกป้องรักษา ที่เรียกตามค�ำของชาวไทยเขมรว่า “ควาย” เมื่อถึงวัน
ขึ้น 3 ค�่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชุมชนก็จะประกอบพิธีเซ่นสรวงที่เรียกว่า “แซนควาย” หรือเซ่นเจ้าที่ควาย
(เจี ย ศรี ม งคล. 12 พฤษภาคม 2556 : สัมภาษณ์) ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีบุคคลที่ท�ำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
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ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าที่ไร่นา ซึ่งเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าผู้ถือควาย
				
2.2.2.2 พิธเี ซ่นผีบรรพบุรษุ (แซนดูนตา) ชาวไทยเขมรมีความเคารพนับถือต่อบรรพบุรษุ
ประจ�ำตระกูลที่ล่วงลับอย่างเคร่งครัด โดยทุกปีจะจัดพิธี “แซนดูนตา” ซึ่งเป็นการเซ่นสรวงอุทิศส่วนบุญ
กุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ แซนดูนตาจะมีพิธี 2 ระยะ เป็นเวลา 15 วัน ระยะแรกคือ “เบ็นตูจ” หรือ
สารทเล็กจะท�ำกันในวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 10 และระยะที่สองคือ “เบ็นทม” หรือสารทใหญ่จะท�ำพิธีในวัน
แรม 15 ค�่ำเดือน 10 เชื่อว่าระยะเวลา 15 วันนี้ยมบาลจะปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับมายัง
โลกมนุษย์เพื่อมารับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ เรียกช่วงเวลานี้ว่า “กันเบ็น” ชาวชุมชนจะไม่ให้พระภิกษุ
ต้องออกมาบิณฑบาต โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันน�ำอาหารที่เรียกว่า “จังหัน” มาถวายพระที่วัด เพื่อ
อุทิศส่วนบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่กลับมายังโลกมนุษย์ในช่วง 15 วัน (ถวิล แปลงโสม. 2 กันยายน
2556 : สัมภาษณ์) เมื่อถึงวันเบ็นทม ชาวบ้านก็จะน�ำสิ่งของต่าง ๆ ใส่ในกรรเชอ (กระบุง) ไปท�ำบุญอุทิศ
ส่วนบุญให้กับบรรพบุรุษที่วัด โดยก่อนฟ้าสางจะท�ำพิธี “เทกรรเชอดูนตา” โดยจะเทสิ่งของที่อยู่ในกระบุง
ลงไปที่พื้น เพื่อส่งสิ่งของเหล่านี้ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับน�ำกลับไปยังปรโลก
				
2.2.2.3 พิธีเซ่นผีเจ้าที่ (แซนนะตา) ชาวไทยเขมรเชื่อว่าทุกชุมชนจะมีเจ้าที่ (นะตา) ที่
เป็นดวงวิ ญ ญาณบรรพบุรุษของคนในชุมชน (บางคน) และดวงวิญญาณของเทพเจ้าต่าง ๆ มาคอยท�ำ
หน้าทีป่ กป้องทุกคนให้พน้ จากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกชุมชนก็จะสร้างศาลนะตาไว้ให้เป็นทีส่ งิ่ สถิตของนะตา
ทุกปีระหว่างเดือน 3 ถึงเดือน 5 ก็จะประกอบพิธีแซนนะตาขึ้นมาเพื่อเป็นการเซ่นสรวง แต่ละชุมชนก็จะมี
การนับถือนะตาแตกต่างกันไป ตามแหล่งที่ท�ำหน้าที่ปกปักรักษา แบ่งได้ 2 ประเภท 1)นะตาประจ�ำสถาน
ที่ตามธรรมชาติ เช่น นะตาประจ�ำหนองน�้ำ นะตาประจ�ำเขา เป็นต้น และนะตาประจ�ำสถานที่ปลูกสร้าง
เช่น นะตาประจ�ำวัด นะตาประจ�ำศาลนะตา เป็นต้น (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์)
				
2.2.2.4 บุญเดือนห้า หรือบุญสงกรานต์ (บ็อนแคแจด) โดยจะจัดขึน้ เป็นระยะเวลา 3 วัน
ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายนของทุกปี ช่วงเวลา 3 วันของเทศกาลทุกคนในชุมชนจะห้ามท�ำงานทุก
ประเภท และห้ามเข้าหรือออกจากชุมชน เรียกช่วงเวลานีว้ า่ “ไงตอม” วันแรกของบ็อนแคแจดจะมีการตัง้
ธงชนะมาร (ต็วงปจัญเมียร) เพื่อเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน
2555 : สัมภาษณ์) วันที่สองจะมีขบวนแห่ดอกไม้ หรือแห่กัณฑ์เทศน์ โดยจะแห่ไปยังบ้านทุกหลังคาเรือน
เชื่อว่าขบวนแห่ดอกไม้เป็นขบวนที่น�ำสิ่งดีงามต่าง ๆ มาสู่ทุกคนในชุมชน วันที่สามของเทศกาลมีพิธี “จับ
มาร” เชือ่ ว่ามารทีจ่ ะต้องจับ เป็นผีรา้ ยทีอ่ าศัยอยูต่ ามป่าตามเขาใกล้ ๆ กับชุมชน และจะออกมาระรานขัด
ขวางการท�ำบุญของชาวบ้าน และหลังจากที่พระภิกษุฉันเพลเสร็จก็จะเข้าสู่พิธีสรงน�้ำพระ (ตราตระตอม)
ช่วงบ่ายมีการเล่น “เรือมตรด” หรือ “ร�ำตรด” แปลว่าการร�ำเพื่อสร้างบุญกุศล โดยจะมีขบวนร�ำไปรอบ ๆ
หมู่บ้าน เพื่อรับบริจาคเครื่องจตุปัจจัย เครื่องไทยทานต่าง ๆ น�ำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด ช่วงเย็นก็จะ
น�ำธงชนะมารลงจากเสาเป็นอันสิ้นสุดบ็อนแคแจด
			 2.2.3 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเพื่อความเป็นมงคลต่อชีวิต
				
2.2.3.1 พิธแี ก้เคราะห์ (แกครัวะ) เป็นพิธที ปี่ ระกอบขึน้ ให้กบั บุคคลทีเ่ ชือ่ ว่าตนเองประสบ
เคราะห์ก รรมต่ า ง ๆ โดยสามารถรับรู้ได้ 3 แนวทาง 1)ดูจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่แสดงออกมาทาง
ร่างกาย เรียกว่า “ถกัด” 2)ดูจากเคราะห์ที่บุคคลนั้นประสบอยู่ เช่น มีปัญหาในครอบครัว ถูกให้พ้นจาก
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ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน เป็นต้น และ 3)ดูจากการท�ำนายดวงชะตาตามต�ำราของเจ้าพิธที ใี่ ช้เกณฑ์ดวงชะตา
ราศีเป็นเกณฑ์การท�ำนาย แกครัวะเป็นพิธที ปี่ ระกอบขึน้ เพือ่ บูชาดาวพระเคราะห์ ทีเ่ ชือ่ ว่าพระเคราะห์เป็น
เทพเจ้า ที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตของมนุษย์ได้รับความสุขหรือความทุกข์ได้ บันดาลให้เจริญหรือเสื่อม
ได้ ท�ำให้ป่วยไข้หรือมีสุขภาพดีได้ หรือท�ำให้ตายหรือรอดพ้นจากความตายได้ จ�ำเป็นที่จะต้องบูชาเพื่อให้
พระเคราะห์บันดาลแต่สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต
			 2.2.3.2 พิธเี สีย่ งทาย (บูน) ชาวไทยเขมรมีพธิ กี รรมการท�ำนายโรคภัย “บูน” เป็นพิธกี ารท�ำนาย
หาสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บทีเ่ กิดขึน้ (เฮียบ ลือสถาน. 2 ตุลาคม 2555 : สัมภาษณ์) ลักษณะของการท�ำนาย
หมอบูนจะน�ำตะไกรหนีบหมากมาผูกเชือก และหมอบูนลงนั่งชันเข่าขึ้นมาหนึ่งข้าง มือข้างที่ถนัดถือเชือก
ที่ผูกตะไกรไว้ และท�ำการท�ำนายโดยการพูดไปเรื่อย ๆ คล้ายเป็นการตั้งสมมุติฐานว่าคน ๆ นั้น ผิดผีหรือ
ผิดค�ำบนบานไว้กับเจ้าเทพเจ้าองค์ใด และเมื่อตะไกรแกว่งขณะที่หมอบูนพูดชื่อเทพเจ้าองค์ใด หรือผีตน
ใด แสดงว่าคน ๆ นั้นผิดผีหรือผิดค�ำบนบาน ไว้กับเทพเจ้าองค์นั้น
			 2.2.3.3 พิธีเรียกขวัญ (เฮาปะลึง) ชาวไทยเขมรมีความเชื่อว่าคนทุกคนจะมีขวัญ (ปะลึง) อยู่
19 ดวง เชื่อว่าถ้าอยู่ครบจะท�ำให้เจ้าของขวัญจะมีจิตใจปกติ มีความสุขสดใส ปราศจากโรคภัย แต่หาก
ขวัญอยูไ่ ม่ครบก็จะท�ำให้จติ ใจไม่ปกติ หรือมีอาการเจ็บไข้ ผูท้ ขี่ วัญบกพร่องจะเชิญเจ้าพิธมี าท�ำพิธเี รียกขวัญ
เพื่อให้ขวัญกลับมาครบดังเดิม (เม็ด คณะพูล. 12 ตุลาคม 2555 : สัมภาษณ์) โดยพิธีเรียกขวัญมีอยู่หลาย
แบบ เช่น พิธีเรียกขวัญที่จะต้องเชิญเจ้าพิธีมาประกอบพิธีให้ยังบ้านเจ้าของขวัญ ซึ่งมีผู้ท�ำพิธี 2 คน คือ
เจ้าพิธีและปันโจล (คนทรง) พิธีเรียกขวัญที่ประกอบพิธีที่บ้านเจ้าพิธี โดยเจ้าพิธีจะท�ำพิธีเพียงล�ำพัง เรียก
ว่า “อ็องกุยปะลึง” หรือนั่งขวัญ พิธีเรียกขวัญที่เจ้าของขวัญประกอบพิธีเองเรียกว่า “ออยตาหมอเฒ่าโด
วยัวะปะลึง” เป็นต้น
3. สถานภาพ บทบาทและการด�ำรงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
		 3.1 สถานภาพของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
		 ชาวไทยเขมรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอโป่งน�ำ้ ร้อนเป็นกลุม่ ชนทีม่ เี ชือ้ สายทางชาติพนั ธุเ์ ขมรแบบเดียวกับกลุม่
ชนส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชา และอยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีการแบ่งแยกพรมแดนออกเป็น 2 ประเทศ การ
ขีดแบ่งความเป็ น ญาติ พี่น้องทางชาติพันธุ์ออกจากกัน ท�ำให้กลุ่มชนชาวไทยเขมรในพื้นที่ได้กลายเป็นชน
กลุม่ น้อยของไทย อาศัยอยูท่ า่ มกลางวัฒนธรรม และปะทะสังสรรค์กบั วัฒนธรรมแบบชนชาติไทย จึงเป็น
ผลให้สถานภาพของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ แปลกแยก และแตกต่างไปจากกลุ่มชนชาติ
เขมรส่วนใหญ่ เหตุผลที่เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อสถานภาพวัฒนธรรม ประเพณีคือ ปรากฏการณ์การถอยห่าง
ทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากมูลเหตุ 3 ประการคือ 1)ตัดขาดออกจากกันด้านกายภาพ เส้นเขตแดนที่เป็นตัว
กั้นกลางระหว่างประเทศ และกั้นกลุ่มชนสองกลุ่มให้แยกออกจากกันแล้ว เส้นเขตแดนยังเป็นเส้นกั้นทาง
วัฒนธรรม และตั ด ขาดวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของกลุ่มชนสองพื้นที่ให้ขาดออกจากกัน 2)บริบททางสังคม
แตกต่างกัน เมือ่ กลุม่ ชนทัง้ สองถูกตัดขาดออกจากกันเป็นสองกลุม่ ชน ท�ำให้กลุม่ ชนทัง้ สองกลุม่ ถูกแยกให้
อยู่สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และ 3)พื้นที่ชายขอบของวัฒนธรรม
ศูนย์กลาง พื้นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเขมรเป็นพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของวัฒนธรรมเขมร
ในประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกพรมแดน การปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มชนในพื้นที่กับกลุ่มชน
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ศูนย์กลางวัฒนธรรมก็เป็นไปได้น้อย และหลังจากแบ่งแยกพรมแดน การร่วมกันของวัฒนธรรมก็ยิ่งยาก
ล�ำบากขึ้นมากกว่าเดิม
		 3.2 บทบาทของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
			 3.2.1 บทบาทในการตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจ พิธีกรรมตามความเชื่อมีบทบาทใน
การตอบสนองด้านความต้ องการทางจิตใจ เพื่อให้กลุ่มชนได้ผ่อนคลายความรู้วิตกกังวล หรือความกลัว
หรือไม่มั่นคงให้มีพลังแรงใจที่จะเผชิญกับโรคภัยและเคราะห์กรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเรียกขวัญ (เฮาปะลึง)
ที่มีฐานความเชื่อว่าร่างกายของบุคคลจะมีขวัญอยู่ 19 ดวง เมื่อขวัญขาดหายไปไม่ครบ 19 ดวง ก็จะให้
เกิดอาการเจ็บป่วย จึงต้องท�ำพิธเี รียกขวัญกับมาให้ครบดังเดิมจึงจะท�ำให้หายจากอาการเจ็บป่วย เป็นต้น
			 3.2.2 บทบาทในการรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมของกลุ่มชน ชุมชนชาวไทยเขมรในยุคก่อน
ที่ยังไม่มีระบบการปกครองที่ใช้กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มชน พิธีกรรมและ
ความเชือ่ จึงได้เข้ามามีบทบาทควบคุมกลุม่ ชนด้วยการถ่ายทอดเรือ่ งราวเกีย่ วกับกฎระเบียบสังคม ค่านิยม
ทัศนคติ บรรทัดฐานทางพฤติกรรม และจริยธรรมทางสังคม ผ่านกระบวนของประเพณีและพิธีกรรมที่
ชุมชนยึดถือปฏิบัติ เช่น พิธีเซ่นผีบรรพบุรุษ (แซนดูนตา) ที่จะมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นเป็นเวลา 15 วัน
ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่ำ� เดือน 10 ไปจนถึงวันแรม 15 ค่ำ� เดือน 10 นัยของพิธีกรรมนี้คือการบ่มเพาะเรื่องการ
ให้ความเคารพต่อบรรพบุรุษ เป็นต้น
			 3.2.3 บทบาทในการสร้างความรูส้ กึ ร่วมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ เสริมความเป็น
ชุมชนคือความเป็นปึกแผ่น สมัครสมานสามัคคีกันของกลุ่มชนในชุมชน โดยความเชื่อได้เข้ามามีบทบาทใน
การสร้างความรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ของกลุม่ ชนท�ำหน้าทีส่ ง่ เสริมให้เกิดปรากฏการณ์ความร่วมมือ เช่น บ็อน
แคแจด (บุญเดือนห้า) ซึง่ ประกอบขึน้ ช่วงสงกรานต์ บ็อนแคแจดเป็นพิธที แี่ สดงออกถึงความพร้อมเพรียง
ความสามัคคีกันของกลุ่มชนที่ร่วมมือกันประกอบพิธีกรรมขึ้นมาในชุมชน เป็นต้น
			 3.2.4 บทบาทในการให้การศึกษากับกลุ่มชน การให้การศึกษาและอบรมระเบียบสังคมเป็น
กระบวนการที่มี ค วามส�ำ คัญต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความส�ำนึกและความเป็นระเบียบในสังคม
มนุษย์ ชุมชนชาวไทยเขมรในยุคทีร่ ะบบการศึกษาสมัยใหม่ยงั เข้าไม่ถงึ ชุมชน พิธกี รรมตามความเชือ่ รูปแบบ
ต่าง ๆ จึงมีบทบาทในการท�ำหน้าที่ให้การศึกษากับกลุ่มชน เช่น บ็อนขมอจ (งานศพ) ระหว่างที่มีขบวนแห่
ศพไปฌาปนกิจ สัปเหร่อทีเ่ ดินน�ำหน้าขบวนจะโปรยข้าวตอก (ปรายเลียจ) ไปทางตลอด ซึง่ การโปรยข้าวตอก
นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นนัยสัง่ สอนบุคคลทีย่ งั มีชวี ติ อยูใ่ ห้เห็นถึงสัจธรรมของชีวติ ในเรือ่ งการเกิด แก่ เจ็บ
และตาย เป็นต้น
		 3.3 การด�ำรงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
			 3.3.1 คงอยูแ่ ต่ถกู เปลีย่ นแปลงรูปแบบ พิธกี รรมตามความเชือ่ ทีช่ มุ ชนชาวไทยเขมรยังคงปฏิบตั ิ
ตามแบบแผนเดิมทีเ่ คยปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาตัง้ แต่ครัง้ อดีต แต่มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชุมชนได้รับตลอดช่วงอายุของการก่อตั้งชุมชน
			 3.3.2 เลือนหายเหลือเพียงเรือ่ งเล่า พิธกี รรมตามความเชือ่ หลายรูปแบบได้ลดทอนความส�ำคัญ
ลงไป จนกระทัง่ ไม่เป็นพิธกี รรมทีม่ คี วามส�ำคัญส�ำหรับชาวชุมชนต่อไป พิธกี รรมทีเ่ ลือนหายไปโดยส่วนใหญ่
จะเป็นพิธีที่จะต้องมีเจ้าพิธีเป็นผู้ประกอบพิธี เพราะปัจจุบันในชุมชนไม่มีเจ้าพิธีผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ

60 ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 18 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
			 3 .3. 3 ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ชุมชนชาว ไ ทยเขมรได้มีการประดิษฐ์พิธีกรรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็น
พิธกี รรมทีไ่ ม่เคยปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาเมือ่ ครัง้ อดีต พิธกี รรมทีป่ ระดิษฐ์ขนึ้ มาใหม่เป็นไปในแนวทางทีส่ อดคล้อง
กับวิถี ความเป็นอยู่ และสภาพภูมิประเทศของชุมชน พิธีกรรมประดิษฐ์ใหม่จะอยู่บนฐานความคิดที่เกี่ยว
เนื่องกับกรอบความเชื่อเดิม และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการของพิธีกรรมจนกลายเป็นพิธีแบบใหม่ที่แตกต่างไป
จากพิธีกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ
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การศึก ษาปรากฏผลไปในแนวทางที่ไม่แตกต่าง หรือเป็นไปตามแนวความคิดของกลุ่มการศึกษาใน
สังคมไทยที่ติดอยู่กับกรอบคิดในประเด็นว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คือ
กลุ่ มชน ที่อยู่ใน ระดับชนชั้นทางสังคมที่ต�่ำกว่ากลุ่มชนส่วนใหญ่ หรือเป็นกลุ่มชนที่อยู่แปลกแยกและแตก
ต่างไปจากกลุม่ ใหญ่ในสังคมไทย หรือเรียกว่ากลุม่ “ชนชายขอบ” ชาวไทยเขมรในพืน้ ที่ 3 ต�ำบลของอ�ำเภอ
โป่ง น�้ำ ร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นชนชาติพันธุ์เขมรกลุ่มเดียวกับกลุ่มชาวเขมรในพื้นที่ประเทศกัมพูชา แต่
ด้วยเหตุผลของการขีดแบ่งพรมแดนระหว่างสองประเทศ ส่งผลให้ชาวไทยเขมรในพืน้ ที่ 3 ตำ�บลถูกขีดแบ่ง
ให้กลายเป็นพลเมืองของประเทศไทย ซึง่ ผูว้ จิ ยั เรียกปรากฏการณ์นวี้ า่ “ติดพืน้ ที”่ หรือ “เขมรติดพืน้ ที”่ โดย
ชาวเขมรซึง่ เดิมเป็นกลุม่ ชนชาวเขมรในพืน้ ทีข่ องประเทศกัมพูชา แต่ผลของการขีดแบ่งพืน้ ทีด่ นิ แดนส่งผลให้
กลุม่ ชนไทยเขมรติดอยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดิม ทีย่ งั คงสถานะความเป็นชาติพนั ธุเ์ ขมร แต่ชมุ ชนอยูอ่ าศัยได้เปลีย่ นแปลง
สถานะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศไทย
ผลการศึกษากลุม่ ชาวไทยเขมรสอดคล้องกับแนวคิดเรือ่ งวัฒนธรรมทีไ่ ม่หยุดนิง่ ตายตัว ชาวไทยเขมร
เป็นชนกลุ่มเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์เขมร เป็นชนชาติหนึ่งที่มีความร่ำ�รวยทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ด้วย
เหตุที่กลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่กลุ่มหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มชนที่มี
วัฒนธรรมทีห่ ลากหลายทีเ่ ป็นแบบเฉพาะกลุม่ ชนของตนเอง เป็นวัฒนธรรมทีถ่ กู สืบทอดมาตัง้ แต่ครัง้ อดีต
ทีผ่ า่ นกาลเวลายาวนานหลายทศวรรษ วัฒนธรรมรูปแบบต่าง ๆ วัฒนธรรมของชาวไทยเขมรหรือชาติพนั ธุ์
เขมรก็จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัว) เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกับบริบทต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบกับกลุ่มชน
ภาพรวมของวัฒนธรรมของชาวไทยเขมรจากการส�ำรวจเอกสาร และข้อมูลทีไ่ ด้จากชาวไทยเขมรใน
พื้นที่ศึกษา พบว่ามีวัฒนธรรมในลักษณะแบบเดียวกัน เพราะกลุ่มชนทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มชนที่มีรากเหง้าที่
วัฒนธรรมมาจากจุดเดียวกัน คือความเป็นชาติพันธุ์เขมร แต่ด้วยสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
แวดล้อมกลุ่มชาวไทยเขมรในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงเป็นผลให้วัฒนธรรมในส่วนปลีกย่อยต่าง ๆ ของ
กลุม่ ชนทัง้ สองกลุม่ เริม่ ทีจ่ ะแตกต่างกัน ทีผ่ วู้ จิ ยั เรียกปรากฏการณ์นวี้ า่ “การถอยห่างทางวัฒนธรรม” ของ
กลุ่มชนสองกลุ่มที่อยู่แยกออกจากกัน แก่นของวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและพิธีกรรม
ตามความเชื่อที่ชาวชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อมา ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียด
แต่กย็ งั คงมีจดุ ร่วมทีเ่ ป็นแก่นของแต่ละสิง่ ในแบบเดียวกัน ความเชือ่ ดัง่ เดิมทีเ่ คยปฏิบตั มิ าแต่ครัง้ บรรพบุรษุ
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การศึกษาครัง้ นีก้ ำ�หนดประเด็นศึกษาไว้ในแนวกว้างคือ ศึกษาความเป็นตัวตน โดยใช้กรอบคิดด้านวิถี
ชีวติ ความเป็นอยู่ ประเพณี พิธกี รรมตามความเชือ่ ในการศึกษา ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ ไม่ลกึ พอทีม่ องไม่เห็นพัฒนาการ
จากจุดเริ่มและพลวัตของกลุ่มชาวไทยเขมร ฉะนั้นผู้ที่จะทำ�การศึกษากลุ่มชาวไทยเขมร ควรที่จะศึกษาลง
ไปในแต่ละวิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมตามความเชื่อให้เห็นถึงจุดกำ�เนิดและความเปลี่ยนแปลง
การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบปรากฏการณ์การถอยห่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนที่เป็นชาติพันธุ์
เดียวกัน ผูท้ มี่ คี วามสนใจทีจ่ ะศึกษากลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ ควรทีจ่ ะศึกษาในประเด็นการถอยห่างทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในแวดวงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้คำ� นิยามเรียกกลุม่ ชาวไทยเขมรในพืน้ ทีท่ ศี่ กึ ษาว่าเป็นกลุม่ ชน “เขมรติดพืน้ ที”่ ผูท้ จี่ ะ
ศึกษากลุม่ ชาวไทยเขมรในล�ำดับต่อไปควรทีจ่ ะศึกษาเจาะลึกลงไปถึงกระบวนทีก่ ารสะท้อนออกมาจากกลุม่
ชนที่อาจจะแสดงการต่อต้าน ยอมรับ หรืออื่น ๆ ต่อการเป็นกลุ่มชนติดพื้นที่ รวมทั้งศึกษาถึงกระบวนการ
ของรัฐไทยที่สร้างปรากฏการณ์เพื่อก�ำหนดให้กลุ่มชนติดพื้นที่เหล่านี้รับรู้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย
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