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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 1) เพือ่ศกึษาการตัง้ถิน่ฐานและพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ 
2) เพื่ อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อ 3) เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของ
ประเพณ ีพธิกีรรมและความเชือ่ของชาวไทยเขมรในพืน้ท่ีอ�าเภอโป่งน�า้ร้อน จงัหวดัจนัทบรุ ีเป็นการ
ศกึษาเชงิคณุภาพแนวทางคตชินวทิยา ผลการศกึษาพบว่าชาวไทยเขมรในพืน้ท่ีศกึษาเป็นกลุม่ชนชาติ
พันธุ์เขมรแบบเดียวกับกลุ่มชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา และพื้นที่อีสานตอนใต้ กลุ่มชน
อาศัยอยูก่่อนจะมกีารขดีแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกบักมัพชูา ทีไ่ด้แบ่งความเป็นพีน้่องทางชาตพินัธุ์
ออกเป็ น ส อ ง ก ลุ่ม ตัดขาดวัฒนธรรมที่มีอยู่ร่วมกันจนเกิดปรากฏการณ์ถอยห่างทางวัฒนธรรม
ระหว่างสองกลุ่มชน
 วิถชีีวิตและความเป็นอยูข่องชาวไทยเขมรจะเป็นวถิแีบบชาวชนบททีเ่รียบง่าย อาศยัอยู่รวม
กันเป็ นกลุ่ มหมู่บ้าน เป็นสังคมมิตรไมตรีที่ทุกคนมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ใช้ภาษาเขมรเป็น
ภาษาในการสือ่สาร ศาลนะตาทีต่ัง้อยูใ่จกลางชมุชนเป็นจดุศนูย์รวมจติใจทีช่าวชมุชนศรทัธาเคารพ
นับถือ ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมรจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบทั้งที่เกี่ยวกับ
วงรอบชีวิต เช่น กรูก�าเนิดที่เชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาจะมีเทพเจ้าประจ�าตัวมาท�าหน้าที่ปกป้อง และพิธี
โอ๊จปัวะทีเ่ป็นอตัลกัษณ์เฉพาะกลุม่ เป็นการรกัษาพยาบาลทีใ่ช้ความร้อนของไฟมาเป็นเครือ่งมอืใน
การรักษา พิธีตามความเชื่อที่เกี่ยวกับชุมชน เช่น พิธีกรรมแซนควาย ที่ประกอบขึ้นเพื่อเซ่นสรวง
เจ้าที่ไร่นาที่คอยปกป้องไร่นา พิธีกรรมตามความเชื่อที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลต่อชีวิต เช่น พิธีแก
ครัวะที่ประกอบขึ้นเพื่อเป็นสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น สถานภาพการด�ารงอยู่ประเพณี พิธีกรรมตาม
ความเชื่อที่มีสามลักษณะคือ คงอยู่แต่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะกับวิถีชุมชน เลือนหายเหลือ
เพยีงเรือ่งเล่า และประดษิฐ์ขึน้มาใหม่เพือ่ให้สอดคล้องกบับรบิทของชมุชน พิธกีรรมและความเชือ่
มีบทบาทต่ อ ค ว ามเป็นชุมชนอย่างมากในการขัดเกลา กล่อมเกลากลุ่มชนให้ประพฤติปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของสังคม
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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.
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บทน�า
 ไทยเป็นประเทศที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ 
และวัฒนธรรม แต่ประชาชนก็สามารถด�ารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีลักษณะ
เด่นอนัแสดงถงึเอกลกัษณ์ของตน คอืกลุม่คนทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรษุทางสายเลอืด และบรรพบุรษุทาง
วัฒนธ รรมเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย 
พร้อม  ๆ กันไป เป็นความผูกพันท่ีช่วยเสริมเอกลักษณ์ของบุคคลและชนชาติพันธุ์ 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�าบลของอ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ถึงแม้ว่าปัจจุบันชุมชนจะประสบกับ
ความเปล่ียนแปลงมากมายทีเ่กดิขึน้ในชมุชน ทัง้ด้านเศรษฐกจิทีม่กีารเปลีย่นรปูแบบการปลกูพชืเพือ่ยงัชพี
มาเป็นปลกูเพือ่การค้า ด้านสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงการปกครองจากหัวหน้าบ้านมาเป็นก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน
ตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ ร.ศ.116 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 หรือการ
เปล่ียนด้านคมนาคมทีเ่ดมิใช้เกวยีนเป็นพาหนะกลายมาเป็นรถยนต์ และด้านวฒันธรรมทีร่บัเอาวฒันธรรม
ภายนอกที่มากับความทันสมัยต่าง ๆ เข้ามาในชุมชน จนท�าให้ประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อที่เคย
ปฏิบัติสืบต่อมาเลือนหายไป 
 แตย่งัมพีธิกีรรมความเชือ่หลายอยา่งทีย่งัหลงเหลอือยู่และชาวชุมชนยังปฏิบัตติอ่เนือ่งสบืตอ่มาจาก
บรรพบุรษุ (เมด็ คณะพลู. 12 ตลุาคม 2555 : สมัภาษณ)์ เชน่แซนนะตา (เซน่เจา้ที)่ ทีเ่ช่ือกนัวา่เปน็วญิญาณ
ของบรรพบรุษุทีล่ว่งลบัมาคอยท�าหน้าท่ีปกปกัรักษาคนในชมุชนใหพ้น้จากภยนัตรายตา่ง ๆ  โดยจะท�าพธิเีซน่
สรวงระหว่าง เดือน 3 – 5 ของทุกปี รวมทั้งยังมีความเชื่อเรื่องกรูก�าเนิด (ครูก�าเนิด) ที่ว่าเด็กที่เกิดมาจะ
มเีทพเจ้าท�าหนา้ทีค่อยปกปอ้งรกัษาให้พน้จากภยันภยัตา่ง ๆ  ซึง่เทพเจา้จะตดิตวัเดก็มาตัง้แตแ่รกคลอดทกุ
คน โดยจะสังเกตจากสายรกที่ติดมากับตัวเด็กว่ามีลักษณะใด ปัจจุบันการท�าคลอดอาศัยสถานพยาบาลที่
มีเครื่องมือทันสมัยจึงไม่สามารถที่จะสังเกตได้ว่าสายรกที่ติดมากับตัวเด็กมีลักษณะเป็นอย่างไร จึงได้มี
การปรับเปลี่ยนน�าเอาวิธีการบูน (เสี่ยงทาย) มาเสี่ยงทายดูว่าเด็กที่เกิดมานั้นมีเทพองค์ใดเป็นเทพประจ�า
ตัว (ขจรศักดิ์ นพสาย. 17 กุมภาพันธ์ 2555 : สัมภาษณ์)
 ด้วยความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ชุมชนทั้ง 3 ต�าบลได้รับ ส่งผลให้วัฒนธรรม ประเพณีตามความเชื่อ
ต่าง ๆ ที่ชาวชุมชนเคยปฏิบัติกันสืบต่อมาเร่ิมถูกลดทอนความส�าคัญลงไป พิธีกรรมความเชื่อบางอย่าง
อาจจะต้องสูญหายหรือตายไปกับคนที่นับถือพิธีกรรมนั้น ๆ  เพราะไม่มีการสืบต่อมายังคนรุ่นต่อ ๆ  ไป เช่น
พิธีเรียกขวัญ (เฮาปะลึง) และพิธีสะเดาะเคราะห์ (แกครัวะ) ที่ปัจจุบันผู้ที่เป็นหมอพิธีหรือเจ้าพิธีเริ่มที่จะ
มีอายุมากขึ้น จึงเป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะท�าให้พิธีกรรมเหล่านี้จะสาบสูญไป
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 การลงพ้ืนทีท่�าการวจิยัจะชว่ยสรา้งส�านกึใหก้ลุม่ชนในชุมชนทัง้ 3 ต�าบลไดเ้หน็คณุคา่ความเปน็ตัวตน
ของกลุ่มชนตนเอง และเกดิพลงัทีจ่ะชว่ยกนัด�ารงรกัษาเอกลกัษณท์างวฒันธรรมทีเ่ปน็ลกัษณะเฉพาะกลุม่
ของชุมชนเอาไว้ รวมทั้งการวิจัยนี้จะช่วยให้เข้าใจความเป็นตัวตนด้านวิถีชีวิต พิธีกรรม และความเชื่อของ
กลุม่ชนชาวไทยเขมรทีเ่ปน็ชาติพนัธุก์ลุม่เลก็ ๆ  กลุม่หนึง่ในประเทศไทย ซ่ึงการท�าความเขา้ใจตวัตนชาวไทย
เขมรนัน้ ผูว้จัิยคาดหวงัวา่จะเปน็อกีหนึง่แรงขบัทีจ่ะชว่ยด�ารงรกัษาเอกลกัษณท์างวัฒนธรรมของกลุม่ชาว
ไทยเขมรไว้ ถงึแมว้า่จะเปน็เพยีงแรงขบัเลก็ ๆ  ทีเ่กดิจากการน�าตวัตนของชาวไทยเขมรมาเผยแพรผ่า่นงาน
วิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐาน และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยเขมรหรือเขมรถิ่นไทย ที่
อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
 2. เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมรหรือเขมรถิ่นไทย ที่อ�าเภอ
โป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
 3. เพื่อศึกษาสถานภาพ บทบาทและการด�ารงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทย
เขมรหรือเขมรถิ่นไทย ที่อ�าเภอโป่งน้�าร้อน จังหวัดจันทบุรี

วิธีด�าเนินงานวิจัย
  การศกึษาวจิยัครัง้นีใ้ชวิ้ธกีารวจิยัเชงิคณุภาพแนวมานษุยวิทยาและสงัคมวทิยา ทีใ่ชช้มุชนเปน็พืน้ที่
ในการเก็บข้อมูลเป็นหลัก 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นต้นหรือข้อมูลทุติยภูมิ (SecoNdAry) เป็นการเก็บจากข้อมูลจากเอกสาร
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์เขมร และกลุ่มชาวไทยเขมร
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (FieLd reSeArch)
  2.1 การลงพื้นที่ระยะแรกจะเป็นการส�ารวจพื้นที่ โดยจะใช้พื้นที่ต�าบลหนองตาคง ต�าบลเทพนิมิต 
และต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอโป่งน้�าร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 หมู่บ้าน พื้นที่ 
395.96 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 18,132 คน  
  2.2 แสวงหาผูใ้หข้อ้มลูส�าคญั โดยขัน้แรกกจ็ะเขา้ไปพูดกบักลุม่คนโดยทัว่ไป ตามแบบวิธกีารสุม่ตวั
อย่างแบบสโนว์บอลล์ (SNow BALL) ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่สามารถก�าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้
 3. ก�าหนดกรอบความคิด วางโครงสังเขป และก�าหนดประเด็นของการสัมภาษณ์ 
 4. สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 13 ราย ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ 
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 5. น�าข้อมูลมาตรวจสอบ 
  5.1 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู ( dAtA triANguLAtioN checK) ใชต้รวจสอบแหลง่
ที่มาข้อมูล โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเรื่องเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
   5.1.1 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน 
   5.1.2 การตรวจสอบข้อมูลในสถานที่และเวลาที่ต่างกัน 
   5.1.3 การตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล
  5.2 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิกีารรวบรวมขอ้มลู (methodoLogicAL triANguLAtioN 
checK) โดยใช้วิธี สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พร้อมกับตรวจสอบ
แหล่งข้อมูลจากเอกสารอื่น ๆ
 6. น�าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและเขียนเป็นรายงานวิจัย
 7. จัดให้ผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์มาร่วมสนทนากลุ่ม (FocuS grouP)
 8. เขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
 การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยเขมร อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
 กลุ่มชาวไทยเขมรพ้ืนท่ี 3 ต�าบล คือต�าบลหนองตาคง ต�าบลเทพนิมิต และต�าบลคลองใหญ่ อ�าเภอ
โป่งน้�าร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นกลุ่มชนกลุ่มเดียวกับชนชาวเขมรท่ีอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชา และส่วนอ่ืน ๆ  
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ในประเทศเวียดนาม เป็นต้น ชาวไทยเขมรพ้ืนท่ีท้ัง 3 ต�าบล อาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ีมาต้ังแต่ก่อนท่ีประเทศไทยจะท�าข้อตกลงปักปันเขตแดนอย่างชัดเจนกับราชอาณาจักรกัมพูชาใน พ.ศ. 
2449 ซ่ึงขณะน้ันประเทศฝร่ังเศสได้เข้ามามีอ�านาจการปกครองกัมพูชา และฝร่ังเศสก็เป็นเจ้าภาพในการ
จัดแจงปักปันเขตแดน ส่งผลให้กลุ่มชนชาวเขมรในพ้ืนท่ี 3 ต�าบลถูกขีดแบ่งให้อยู่ฝ่ังดินแดนประเทศไทย และ
ได้แบ่งแยกพ่ีน้องให้กลายเป็นกลุ่มชน 2 ประเทศ มาใน พ.ศ. 2452 กลุ่มชนท่ีอยู่ฝ่ังดินแดนไทยได้กลายเป็น
ประชากรของไทยโดยสมบูรณ์ตามประกาศพระราชบัญญัติส�าหรับท�าบัญชีคนในพระราชอาณาจักร ร.ศ.128 
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
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แผนที่ 3 ต�าบลที่เป็นพื้นที่ศึกษา

 2. วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมรพื้นที่อ�าเภอโป่งน�้าร้อน จังหวัดจันทบุรี
  2.1 วิถีชีวิต
   2.1.1 ระบบสังคม (สังคม) ชาวไทยเขมรเป็นกลุ่มชนที่มีวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย ท�ามาหากินอยู่
กับธรรมชาติ ด�าเนินชีวิตด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบเลี้ยงชีพ รวมกลุ่มกันประมาณ 10 – 20 
ครอบครัว จดัตัง้เป็นชุมชนหรือหมูบ้่าน โดยใช้พืน้ทีข้่างล�าน�า้ทีเ่ป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาต ิแต่จะไม่นยิม
ใช้แหล่งน�า้เป็นเส้นทางคมนาคม การปกครองชุมชนในระยะเริม่แรกผูป้กครองกค็อื หวัหน้าบ้าน ส่วนใหญ่
หัวหน้าบ้านเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่ท�าหน้าที่ดูแลศาลนะตา สังคมของชาวไทยเขมรเป็นสังคมมิตรไมตรี คือ 
ทกุคนในชมุชนจะช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัทกุเรือ่ง ทัง้เรือ่งส่วนรวมและส่วนบุคคล สงัคมในระดบัครวัเรอืนจะ
ให้ผูช้ายเป็นผูน้�าในทกุเรือ่ง ส่วนผูห้ญงิต้องท�าหน้าทีด่แูลผูส้งูอายทุีเ่ป็นบรรพบรุุษและท�าหน้าดแูลการงาน
ภายในบ้าน
   2 .1. 2 ระบบเศรษฐกิจ (เสดสะเก็ด) ระบบเศรษฐกิจในระยะเร่ิมต้นของชุมชนชาวไทยเขมร
เป็นระบบเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก คือ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพดไว้บริโภค
ในครอบครัว ยุคต่อมาได้มีพ่อค้าสัญชาติจีนที่อพยพเข้ามาในชุมชน และเข้ามาชักจูงให้กลุ่มชนเข้าสู่ระบบ
การเ กษต รแบบแลกเปลี่ยนเป็นเงิน เงินจึงเร่ิมมีความส�าคัญกับกลุ่มชนที่มีไว้ส�าหรับซื้อหาเครื่องอุปโภค
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บริโภค ที่จะต้องพึ่งพาจากพ่อค้ามากขึ้น (เสริม บัวแปลง.16 กรกฎาคม 2555 : สัมภาษณ์) ปัจจุบันพืช
เศรษฐกิจส�าคัญคือ ล�าไยที่เป็นผลให้ชุมชนเข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว
   2.1.3 ระบบภาษา (เภยีษา) ชาวไทยเขมรสือ่สารกนัด้วยภาษาเดยีวกบัชาวเขมรทีอ่ยูใ่นประเทศ
กัมพูชา แต่ด้วยเหตุผลของพื้นที่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่ประเทศต่างกัน จึงท�าให้ซึมซับวัฒนธรรมทางด้านภาษา
ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ส่งผลให้ปัจจุบนัภาษาของกลุม่ชนท้ังสองเริม่มีความแตกต่างกนั ซึง่ภาษาไทยเขมรจดั
อยูใ่นกลุม่ภาษาแยกย่อยจากภาษาตระกลูออสโตรเอเชยีตคิ เป็นภาษาทีไ่ม่มรีะบบเสยีงวรรณยกุต์ และไม่มี
ระบบเสยีงหนกั เสียงเบาของสระท่ีเรียกว่าเรจีสเตอร์ (regiSter) ทีท่�าหน้าทีแ่บ่งแยกความหมายของค�า 
เป็นภาษาที่มีระบบท�านองเสียงที่ท�าหน้าที่แบ่งแยกความหมายของประโยค (ประกอบ ผลงาม. 2538 : 5)  
   2 .1. 4 อาหาร (อาฮาร) อาหารที่ชาวไทยเขมรบริโภค วัตถุดิบหลักจะเป็นผัก เนื้อสัตว์ เช่น 
ปลา สัตว์ป่า เป็นต้น ที่สามารถหาได้จากบริเวณโดยรอบชุมชนอยู่อาศัย ตามหนองน�้าหรือป่าเขา อาหาร
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวไทยเขมรคือ “ป๊ะโม๊ะ มะเป๊าะ” หรือน�้าพริกมะเขือส้ม เป็นน�้าพริกที่มีไว้รับ
ประทานกับผักต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้น�าน�้าพริกมะเขือส้มที่โขลกเสร็จเรียบร้อยไปคั่วกับน�้ากะทิ จะได้น�้า
พริกอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า “ป๊ะโม๊ะ มะเป๊าะ ตะโค๊ะ” หรือน�้าพริกมะเขือส้มคั่ว นิยมน�าไปคลุกกับข้าวรับ
ประทานมากกว่าที่จะน�ามาจิ้มกับผัก (สายใจ ศิลานิล. 24 พฤษภาคม 2555 : สัมภาษณ์)
   2.1.5 การแต่งกาย (เรียบคลวน) การแต่งกายของชาวไทยเขมรในอดีตจะแต่งกายด้วยผ้าผืน
เดีย วที่เรียกว่า “ซ�าป็วด” ปกปิดร่ายกายเพียงท่อนล่างและเปลือยร่างกายท่อนบน ซึ่งเป็นการแต่งกาย
ตามแบบอย่างของวัฒนธรรมอินเดีย (ประกอบ ผลงาม. 2538 : 22) ยุคสมัยต่อมาชาวไทยเขมรได้รับเอา
วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยเข้ามาประยุกต์ โดยนุ่งซ�าป็วดเหมือนเดิมแต่ได้น�าเสื้อมาสวมใส่เพิ่มเติม 
เสื้ อที่น�ามาสวมใส่ไม่มีแบบที่เป็นแบบเฉพาะ 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�าเนิด (กรูก�าเนิด) ชาวไทยเขมรเชื่อว่าเด็กที่ถือก�าเนิดทุกคนจะมีเทพเจ้า 
ที่เ รีย กว่า “กรูก�าเนิด” คอยท�าหน้าท่ีปกป้องให้ทารกมีชีวิตรอดปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงตลอดที่ด�ารงชีวิตอยู่ เทพเจ้าองค์ใดเป็นครูประจ�าตัวเด็กจะใช้วิธีสังเกตจากสายรกเมื่อแรก
คลอด โดยมีอยู่ 4 ลักษณะ 1) มีสายรกพันรอบตัว คล้ายกับการสวมสังวาล กรูที่ประจ�าตัวคือ “กรูสังวาล”            
2) มสีายรกครอบศรีษะคล้ายกบัสวมหมวก กรปูระจ�าตวัเดก็คอื “กรสูนม” 3) มีทัง้สายรกพันตวัและครอบ
ที่ศีรษะ กรูประจ�าตัวคือ “กรูสนมสังวาล” และ 4) สายรกบิดเป็นเกลียว กรูประจ�าตัวคือ “กรูประเจิดระ
มูล” เมื่อเด็กเกิดมาจะต้องท�าจวมกรูก�าเนิด และท�าพิธีโจลมะม๊วดต้อนรับเทพเจ้านั้น ๆ ให้มาอยู่ที่จวมกรู
ก�าเนิด (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์)
    2 .2. 1.2 จกสาวหรือเล่นสาว (หลูกขมม) คือการเกี้ยวพาราสีกันของหนุ่มสาวชาวไทย
เขมร โดยจะใช้วิธกีารแอบคยุกันในเวลาค�า่คนืขณะทีพ่่อแม่และตวัของฝ่ายหญงิเข้านอนแล้ว โดยฝ่ายชาย
ก็จะเข้าไปใต้ถุนบ้านฝ่ายหญิงและส่งสัญญาณด้วยการน�าไม้ขนาดเล็กแหย่ลอดผ่านร่องพื้นบ้าน โดยจะให้
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ไม้ไปโดนตัวฝ่ายหญิง เพื่อให้ฝ่ายหญิงรับรู้ว่าฝ่ายชายอยู่ที่ใต้ถุนบ้านและก็จะพูดคุยกัน (สร้อย บัวแปลง. 
20 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์)
    2.2.1.3 พิธีแต่งงาน (แซนการ์) ธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งงานของชาวไทยเขมรฝ่าย
ชายจะเป็นผูจ้ดัหาทุกสิง่ตามความต้องการของผู้ใหญ่ฝ่ายหญงิ เช่น ให้ฝ่ายชายจัดสร้างหรอืจดัหาเรอืนหอ 
จัดหาอาหารส�าหรับเลี้ยงแขกในวันท�าพิธี เป็นต้น (พรม เจนวิชา. 20 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์) และเมื่อ
แต่งงานกันแล้วฝ่ายชายต้องอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงเป็นจ�านวนอย่างน้อย 3 วัน และหลังจากครบ 3 วัน
แล้วส่วนใหญ่ฝ่ายชายจะอาศัยอยู่ช่วยครอบครัวของหญิงท�ามาหากิน 
    2. 2 .1 .5 การรักษ าพยาบาล ชาวไทยเขมรนอกจากใช้วิธีน�ายาสมุนไพรมาใช้เป็นยา
รักษาโรคแล้ว ยังได้มีการน�าวิธีการทางความเชื่อเข้ามารักษาด้วย เช่น “กัดฉนัว” หรือพิธีกรรมการตัด
เชื้ อกรรมพันธุ์ เป็ นการรักษาที่มีฐานความเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยเกิดจากการได้รับเอาสิ่งไม่ดีต่าง ๆ มา
จากบรรพบุรุษ วิธีการรักษาก็จะประกอบพิธีขึ้นมาเพื่อตัดขาดสิ่งร้ายต่าง ๆ ที่เชื่อว่าได้รับสืบทอดมา โดย
จะให้เจ้าพิธีเป็นผู้ประกอบพิธีให้ (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังมีการ
รักษาอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับอวัยวะภายใน ที่สามารถสังเกตอาการเจ็บป่วยได้จากลักษณะที่ผิดแปลกที่
แสดงออกมาให้เห็นภายนอกร่างกาย เช่น ท้องโต ตาเหลือง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาการของไข้ป้าง 
(ไข้มาเลเรีย) ในชุมชนจะมีหมอพิธีท�าการรักษา ซึ่งเป็นการรักษาตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ไสยศาสตร์ เรียกว่า “โอ๊จปั๊วะ” หรือการจุดไฟที่ท้อง โดยวิธีการรักษาจะน�าความร้อนมาใช้เป็นเครื่องมือ 
หมอพิธีจะน�าขุยจากต้นเต่ารั้ง (เต่าร้าง) มาใช้เป็นเชื้อไฟในการจุด จะจุดไฟเป็นจ�านวน 4 ต�าแหน่ง โดย
สามารถจดุได้ทัง้บริเวณท้องและบริเวณหลัง ข้ึนอยูก่บัการวินจิฉัยของหมอพธิผู้ีป่วยมีการเจบ็ป่วยลกัษณะ
ใดและต้องจุดบริเวณใด (เฮือน นพรัตน์. 20 มกราคม 2555 : สัมภาษณ์) 
    2.2.1.6 บญุงานศพ (บอ็นขมอจ) พิธศีพของชาวไทยเขมรจะมีสปัเหร่อทีเ่รยีกเป็นภาษา
เขมรว่า “นะพลุ๊ก”  และเจ้าพิธี (อาจารย์) เป็นผู้จัดแจงเรื่องพิธีกรรมให้ ครั้งอดีตอาจารย์กับสัปเหร่อ
จะต้องได้ รับเชิญมาประกอบพิธีร่วมกัน โดยจะเชิญสัปเหร่อ 4 ท่าน เจ้าพิธี 1 ท่าน เจ้าพิธีรับผิดชอบ
จัดแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับพิธีกรรม สัปเหร่อจะท�าหน้าที่เกี่ยวกับการเผาหรือฝังศพ (เปลว เทียนหอม. 
24 พฤษภาคม 2556 : สัมภาษณ์) สิ่งส�าคัญในพิธีศพคือ ญาติผู้ตายก็จะจัดเตรียมกระบุงใส่สิ่งของต่าง ๆ 
ที่เรียกว่า “กรรเชอ ปันเจาะ ก�าป็วง” โดยเชื่อว่าสิ่งของเหล่านี้ไว้ส�าหรับให้ผู้ตายน�าติดตัวไปใช้ยังปรโลก 
ระหว่างตั้งศพบ�าเพ็ญกุศลจะมี “กีสตะโบงอันจีญ” หรือจุดไฟกาล ในขณะที่ขบวนแห่ศพไปฌาปนกิจจะมี
สัปเหร่อเดินน�าหน้าถือธงขวัญ (ต็วงปะลึง) เป็นธงที่ด้ามท�าจากเสียมที่ด้านปลายน�าผ้าขาวมาเขียนเป็น
ยันต์ผูกติดไว้ ระหว่างขบวนศพเคลื่อนสัปเหร่อก็จะโปรยข้าวตอก (ปรายเลียจ) ไปทางข้างหลัง เป็นนัยที่
สอนให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้เข้าใจในสัจจะธรรมของชีวิต เรื่องการเวียนว่ายตาย และเกิด
   2.2.2 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและชุมชน
    2.2.2.1 พธิเีซ่นเจ้าท่ีไร่นา (แซนควาย) ชาวไทยเขมรมคีวามเชือ่ว่าไร่นาจะมีเจ้าที ่เทพเจ้า 
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ท�าหน้าที่ดูแลปกป้องรักษา ที่เรียกตามค�าของชาวไทยเขมรว่า “ควาย” เมื่อถึงวัน
ขึ้น 3 ค�่า เดือน 6 ของทุกปี ชุมชนก็จะประกอบพิธีเซ่นสรวงที่เรียกว่า “แซนควาย” หรือเซ่นเจ้าที่ควาย       
(เจีย ศรีมงคล. 12 พฤษภาคม 2556 : สัมภาษณ์) ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีบุคคลที่ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง
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ระหว่างชาวบ้านกับเจ้าที่ไร่นา ซึ่งเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าผู้ถือควาย
    2.2.2.2 พธิเีซ่นผีบรรพบรุุษ (แซนดนูตา) ชาวไทยเขมรมคีวามเคารพนบัถือต่อบรรพบรุษุ
ประจ�าตระกูลที่ล่วงลับอย่างเคร่งครัด โดยทุกปีจะจัดพิธี “แซนดูนตา” ซึ่งเป็นการเซ่นสรวงอุทิศส่วนบุญ
กุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ แซนดูนตาจะมีพิธี 2 ระยะ เป็นเวลา 15 วัน ระยะแรกคือ “เบ็นตูจ” หรือ
สารทเล็กจะท�ากันในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 10  และระยะที่สองคือ “เบ็นทม” หรือสารทใหญ่จะท�าพิธีในวัน
แรม 15 ค�่าเดือน 10 เชื่อว่าระยะเวลา 15 วันนี้ยมบาลจะปลดปล่อยให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับมายัง
โลกมนุษย์เพื่อมารับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้ เรียกช่วงเวลานี้ว่า “กันเบ็น” ชาวชุมชนจะไม่ให้พระภิกษุ
ต้องออกมาบิณฑบาต โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันน�าอาหารที่เรียกว่า “จังหัน” มาถวายพระที่วัด เพื่อ
อุทิศส่วนบุญให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่กลับมายังโลกมนุษย์ในช่วง 15 วัน  (ถวิล แปลงโสม. 2 กันยายน 
2556 : สัมภาษณ์) เมื่อถึงวันเบ็นทม ชาวบ้านก็จะน�าสิ่งของต่าง ๆ ใส่ในกรรเชอ (กระบุง) ไปท�าบุญอุทิศ
ส่วนบุญให้กับบรรพบุรุษที่วัด โดยก่อนฟ้าสางจะท�าพิธี “เทกรรเชอดูนตา” โดยจะเทสิ่งของที่อยู่ในกระบุง
ลงไปที่พื้น เพื่อส่งสิ่งของเหล่านี้ให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับน�ากลับไปยังปรโลก
    2.2.2.3 พิธีเซ่นผีเจ้าที่ (แซนนะตา) ชาวไทยเขมรเชื่อว่าทุกชุมชนจะมีเจ้าที่ (นะตา) ที่
เป็นดวงวิญญาณบรรพบุรุษของคนในชุมชน (บางคน) และดวงวิญญาณของเทพเจ้าต่าง ๆ มาคอยท�า
หน้าทีป่กป้องทกุคนให้พ้นจากภัยอนัตรายต่าง ๆ  ทกุชมุชนกจ็ะสร้างศาลนะตาไว้ให้เป็นทีส่ิง่สถติของนะตา 
ทุกปีระหว่างเดือน 3 ถึงเดือน 5 ก็จะประกอบพิธีแซนนะตาขึ้นมาเพื่อเป็นการเซ่นสรวง แต่ละชุมชนก็จะมี
การนับถือนะตาแตกต่างกันไป ตามแหล่งที่ท�าหน้าที่ปกปักรักษา แบ่งได้ 2 ประเภท 1)นะตาประจ�าสถาน
ที่ตามธรรมชาติ เช่น นะตาประจ�าหนองน�้า นะตาประจ�าเขา เป็นต้น และนะตาประจ�าสถานที่ปลูกสร้าง 
เช่น นะตาประจ�าวัด นะตาประจ�าศาลนะตา เป็นต้น (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 2555 : สัมภาษณ์)
    2.2.2.4 บญุเดอืนห้า หรอืบญุสงกรานต์ (บ็อนแคแจด) โดยจะจดัขึน้เป็นระยะเวลา 3 วัน 
ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายนของทุกปี ช่วงเวลา 3 วันของเทศกาลทุกคนในชุมชนจะห้ามท�างานทุก
ประเภท และห้ามเข้าหรอืออกจากชมุชน เรยีกช่วงเวลานีว่้า “ไงตอม” วันแรกของบ็อนแคแจดจะมีการตัง้
ธงชนะมาร (ต็วงปจัญเมียร) เพื่อเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์ (สะ เพ็ชรสุวรรณ. 14 เมษายน 
2555 : สัมภาษณ์) วันที่สองจะมีขบวนแห่ดอกไม้ หรือแห่กัณฑ์เทศน์ โดยจะแห่ไปยังบ้านทุกหลังคาเรือน 
เชื่อว่าขบวนแห่ดอกไม้เป็นขบวนที่น�าสิ่งดีงามต่าง ๆ มาสู่ทุกคนในชุมชน วันที่สามของเทศกาลมีพิธี “จับ
มาร” เชือ่ว่ามารทีจ่ะต้องจบั เป็นผร้ีายทีอ่าศยัอยูต่ามป่าตามเขาใกล้ ๆ  กบัชุมชน และจะออกมาระรานขดั
ขวางการท�าบุญของชาวบ้าน และหลังจากที่พระภิกษุฉันเพลเสร็จก็จะเข้าสู่พิธีสรงน�้าพระ (ตราตระตอม) 
ช่วงบ่ายมีการเล่น “เรือมตรด” หรือ “ร�าตรด” แปลว่าการร�าเพื่อสร้างบุญกุศล โดยจะมีขบวนร�าไปรอบ ๆ  
หมู่บ้าน เพื่อรับบริจาคเครื่องจตุปัจจัย เครื่องไทยทานต่าง ๆ น�าไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัด ช่วงเย็นก็จะ
น�าธงชนะมารลงจากเสาเป็นอันสิ้นสุดบ็อนแคแจด
   2.2.3 ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อเพื่อความเป็นมงคลต่อชีวิต
    2.2.3.1 พธีิแก้เคราะห์ (แกครวัะ) เป็นพธิท่ีีประกอบข้ึนให้กบับคุคลทีเ่ชือ่ว่าตนเองประสบ
เคราะห์กรรมต่าง ๆ โดยสามารถรับรู้ได้ 3 แนวทาง 1)ดูจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่แสดงออกมาทาง
ร่างกาย เรียกว่า “ถกัด” 2)ดูจากเคราะห์ที่บุคคลนั้นประสบอยู่ เช่น มีปัญหาในครอบครัว  ถูกให้พ้นจาก
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ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน เป็นต้น และ 3)ดูจากการท�านายดวงชะตาตามต�าราของเจ้าพิธทีีใ่ช้เกณฑ์ดวงชะตา
ราศเีป็นเกณฑ์การท�านาย แกครวัะเป็นพธิทีีป่ระกอบขึน้เพ่ือบูชาดาวพระเคราะห์ ทีเ่ชือ่ว่าพระเคราะห์เป็น
เทพเจ้า ที่สามารถดลบันดาลให้ชีวิตของมนุษย์ได้รับความสุขหรือความทุกข์ได้ บันดาลให้เจริญหรือเสื่อม
ได้ ท�าให้ป่วยไข้หรือมีสุขภาพดีได้ หรือท�าให้ตายหรือรอดพ้นจากความตายได้ จ�าเป็นที่จะต้องบูชาเพื่อให้
พระเคราะห์บันดาลแต่สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิต
   2.2.3.2 พธิเีสีย่งทาย (บนู) ชาวไทยเขมรมีพิธกีรรมการท�านายโรคภัย “บูน” เป็นพิธกีารท�านาย
หาสาเหตขุองโรคภัยไข้เจบ็ท่ีเกิดข้ึน (เฮยีบ ลอืสถาน. 2 ตลุาคม 2555 : สมัภาษณ์) ลกัษณะของการท�านาย 
หมอบูนจะน�าตะไกรหนีบหมากมาผูกเชือก และหมอบูนลงนั่งชันเข่าขึ้นมาหนึ่งข้าง มือข้างที่ถนัดถือเชือก
ที่ผูกตะไกรไว้ และท�าการท�านายโดยการพูดไปเรื่อย ๆ คล้ายเป็นการตั้งสมมุติฐานว่าคน ๆ นั้น ผิดผีหรือ
ผิดค�าบนบานไว้กับเจ้าเทพเจ้าองค์ใด และเมื่อตะไกรแกว่งขณะที่หมอบูนพูดชื่อเทพเจ้าองค์ใด หรือผีตน
ใด แสดงว่าคน ๆ นั้นผิดผีหรือผิดค�าบนบาน ไว้กับเทพเจ้าองค์นั้น
   2.2.3.3 พิธีเรียกขวัญ (เฮาปะลึง) ชาวไทยเขมรมีความเชื่อว่าคนทุกคนจะมีขวัญ (ปะลึง) อยู่ 
19 ดวง เชื่อว่าถ้าอยู่ครบจะท�าให้เจ้าของขวัญจะมีจิตใจปกติ มีความสุขสดใส ปราศจากโรคภัย แต่หาก
ขวญัอยูไ่ม่ครบกจ็ะท�าให้จิตใจไม่ปกต ิหรอืมอีาการเจบ็ไข้ ผูท้ีข่วญับกพร่องจะเชญิเจ้าพธิมีาท�าพธิเีรียกขวญั 
เพื่อให้ขวัญกลับมาครบดังเดิม (เม็ด คณะพูล. 12 ตุลาคม 2555 : สัมภาษณ์) โดยพิธีเรียกขวัญมีอยู่หลาย
แบบ เช่น พิธีเรียกขวัญที่จะต้องเชิญเจ้าพิธีมาประกอบพิธีให้ยังบ้านเจ้าของขวัญ ซึ่งมีผู้ท�าพิธี 2 คน คือ
เจ้าพิธีและปันโจล (คนทรง) พิธีเรียกขวัญที่ประกอบพิธีที่บ้านเจ้าพิธี โดยเจ้าพิธีจะท�าพิธีเพียงล�าพัง เรียก
ว่า “อ็องกุยปะลึง” หรือนั่งขวัญ พิธีเรียกขวัญที่เจ้าของขวัญประกอบพิธีเองเรียกว่า “ออยตาหมอเฒ่าโด
วยัวะปะลึง” เป็นต้น
  3. สถานภาพ บทบาทและการด�ารงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
  3.1 สถานภาพของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
  ชาวไทยเขมรในพืน้ท่ีอ�าเภอโป่งน�า้ร้อนเป็นกลุม่ชนทีม่เีชือ้สายทางชาติพันธุเ์ขมรแบบเดียวกบักลุม่
ชนส่วนใหญ่ในประเทศกัมพูชา และอยู่อาศัยมาก่อนที่จะมีการแบ่งแยกพรมแดนออกเป็น 2 ประเทศ การ
ขีดแบ่งความเป็ นญาติพี่น้องทางชาติพันธุ์ออกจากกัน ท�าให้กลุ่มชนชาวไทยเขมรในพื้นที่ได้กลายเป็นชน 
กลุม่น้อยของไทย อาศยัอยูท่่ามกลางวฒันธรรม และปะทะสงัสรรค์กบัวฒันธรรมแบบชนชาติไทย จงึเป็น
ผลให้สถานภาพของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ แปลกแยก และแตกต่างไปจากกลุ่มชนชาติ
เขมรส่วนใหญ่ เหตุผลที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อสถานภาพวัฒนธรรม ประเพณีคือ ปรากฏการณ์การถอยห่าง
ทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากมูลเหตุ 3 ประการคือ 1)ตัดขาดออกจากกันด้านกายภาพ เส้นเขตแดนที่เป็นตัว
กั้นกลางระหว่างประเทศ และกั้นกลุ่มชนสองกลุ่มให้แยกออกจากกันแล้ว เส้นเขตแดนยังเป็นเส้นกั้นทาง
วัฒนธรรม และตัดขาดวัฒนธรรมที่มีร่วมกันของกลุ่มชนสองพื้นที่ให้ขาดออกจากกัน 2)บริบททางสังคม
แตกต่างกนั เมือ่กลุม่ชนทัง้สองถกูตดัขาดออกจากกนัเป็นสองกลุม่ชน ท�าให้กลุม่ชนทัง้สองกลุ่มถกูแยกให้
อยู่สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และ 3)พื้นที่ชายขอบของวัฒนธรรม
ศูนย์กลาง พื้นที่อยู่อาศัยของชาวไทยเขมรเป็นพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของวัฒนธรรมเขมร
ในประเทศกัมพูชา ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกพรมแดน การปะทะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มชนในพื้นที่กับกลุ่มชน
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ศูนย์กลางวัฒนธรรมก็เป็นไปได้น้อย และหลังจากแบ่งแยกพรมแดน การร่วมกันของวัฒนธรรมก็ยิ่งยาก
ล�าบากขึ้นมากกว่าเดิม
  3.2  บทบาทของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
   3.2.1 บทบาทในการตอบสนองความมั่นคงทางด้านจิตใจ พิธีกรรมตามความเชื่อมีบทบาทใน
การตอบสนองด้านความต้องการทางจิตใจ เพื่อให้กลุ่มชนได้ผ่อนคลายความรู้วิตกกังวล หรือความกลัว 
หรือไม่มั่นคงให้มีพลังแรงใจที่จะเผชิญกับโรคภัยและเคราะห์กรรมต่าง ๆ เช่น พิธีเรียกขวัญ (เฮาปะลึง) 
ที่มีฐานความเชื่อว่าร่างกายของบุคคลจะมีขวัญอยู่ 19 ดวง เมื่อขวัญขาดหายไปไม่ครบ 19 ดวง ก็จะให้
เกดิอาการเจ็บป่วย จงึต้องท�าพธิเีรยีกขวญักบัมาให้ครบดงัเดิมจงึจะท�าให้หายจากอาการเจบ็ป่วย เป็นต้น
   3.2.2 บทบาทในการรักษามาตรฐานทางพฤติกรรมของกลุ่มชน ชุมชนชาวไทยเขมรในยุคก่อน
ที่ยังไม่มีระบบการปกครองที่ใช้กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มชน พิธีกรรมและ
ความเชือ่จึงได้เข้ามามบีทบาทควบคุมกลุม่ชนด้วยการถ่ายทอดเรือ่งราวเกีย่วกบักฎระเบยีบสงัคม ค่านยิม 
ทัศนคติ บรรทัดฐานทางพฤติกรรม และจริยธรรมทางสังคม ผ่านกระบวนของประเพณีและพิธีกรรมที่
ชุมชนยึดถือปฏิบัติ เช่น พิธีเซ่นผีบรรพบุรุษ (แซนดูนตา) ที่จะมีการประกอบพิธีกรรมขึ้นเป็นเวลา 15 วัน
ตั้งแต่วันขึ้น 15 ค่�า เดือน 10 ไปจนถึงวันแรม 15 ค่�า เดือน 10 นัยของพิธีกรรมนี้คือการบ่มเพาะเรื่องการ
ให้ความเคารพต่อบรรพบุรุษ เป็นต้น
   3.2.3 บทบาทในการสร้างความรูส้กึร่วมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั ปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิความเป็น
ชุมชนคือความเป็นปึกแผ่น สมัครสมานสามัคคีกันของกลุ่มชนในชุมชน โดยความเชื่อได้เข้ามามีบทบาทใน
การสร้างความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  ของกลุม่ชนท�าหน้าทีส่่งเสรมิให้เกดิปรากฏการณ์ความร่วมมอื เช่น บ็อน
แคแจด (บุญเดอืนห้า) ซ่ึงประกอบข้ึนช่วงสงกรานต์ บอ็นแคแจดเป็นพธิทีีแ่สดงออกถงึความพร้อมเพรยีง 
ความสามัคคีกันของกลุ่มชนที่ร่วมมือกันประกอบพิธีกรรมขึ้นมาในชุมชน เป็นต้น
   3.2.4 บทบาท ในการ ให้การศึกษากับกลุ่มชน การให้การศึกษาและอบรมระเบียบสังคมเป็น 
กระบวนการที่มีความส�าคัญต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความส�านึกและความเป็นระเบียบในสังคม
มนษุย์ ชมุชนชาวไทยเขมรในยุคท่ีระบบการศกึษาสมยัใหม่ยงัเข้าไม่ถงึชมุชน พธิกีรรมตามความเชือ่รปูแบบ
ต่าง ๆ จึงมีบทบาทในการท�าหน้าที่ให้การศึกษากับกลุ่มชน เช่น บ็อนขมอจ (งานศพ) ระหว่างที่มีขบวนแห่
ศพไปฌาปนกจิ สปัเหร่อท่ีเดนิน�าหน้าขบวนจะโปรยข้าวตอก (ปรายเลยีจ) ไปทางตลอด ซึง่การโปรยข้าวตอก
นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นนยัสัง่สอนบคุคลทีย่งัมชีวีติอยูใ่ห้เหน็ถงึสจัธรรมของชีวิต ในเรือ่งการเกดิ แก่ เจบ็ 
และตาย เป็นต้น
  3.3 การด�ารงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเขมร
   3.3.1 คงอยูแ่ต่ถกูเปลีย่นแปลงรปูแบบ พิธกีรรมตามความเชือ่ทีช่มุชนชาวไทยเขมรยังคงปฏิบัติ
ตามแบบแผนเดมิทีเ่คยปฏบิตัสิบืต่อกันมาต้ังแต่ครัง้อดตี แต่มีการปรบัเปลีย่นรปูแบบเพือ่ให้สอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชุมชนได้รับตลอดช่วงอายุของการก่อตั้งชุมชน
   3.3.2 เลอืนหายเหลอืเพยีงเร่ืองเล่า พธิกีรรมตามความเชือ่หลายรปูแบบได้ลดทอนความส�าคญั
ลงไป จนกระทัง่ไม่เป็นพธิกีรรมท่ีมีความส�าคญัส�าหรบัชาวชมุชนต่อไป พธิกีรรมทีเ่ลอืนหายไปโดยส่วนใหญ่
จะเป็นพิธีที่จะต้องมีเจ้าพิธีเป็นผู้ประกอบพิธี เพราะปัจจุบันในชุมชนไม่มีเจ้าพิธีผู้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
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   3 .3. 3 ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ชุมชนชาว ไ ทยเขมรได้มีการประดิษฐ์พิธีกรรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งเป็น
พธิกีรรมทีไ่ม่เคยปฏิบัตสิบืต่อกนัมาเมือ่ครัง้อดีต พธิกีรรมทีป่ระดษิฐ์ขึน้มาใหม่เป็นไปในแนวทางทีส่อดคล้อง
กับวิถีความเป็นอยู่ และสภาพภูมิประเทศของชุมชน พิธีกรรมประดิษฐ์ใหม่จะอยู่บนฐานความคิดที่เกี่ยว
เนื่องกับกรอบความเชื่อเดิม และได้ปรับเปลี่ยนวิธีการของพิธีกรรมจนกลายเป็นพิธีแบบใหม่ที่แตกต่างไป
จากพิธีกรรมเดิมที่เคยปฏิบัติ 

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาปรากฏผลไปในแนวทางที่ไม่แตกต่าง หรือเป็นไปตามแนวความคิดของกลุ่มการศึกษาใน
สังคมไทยที่ติดอยู่กับกรอบคิดในประเด็นว่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คือ 
กลุ่ มชนที่อยู่ใน ระดับชนชั้นทางสังคมที่ต�่ากว่ากลุ่มชนส่วนใหญ่ หรือเป็นกลุ่มชนที่อยู่แปลกแยกและแตก
ต่างไปจากกลุม่ใหญ่ในสงัคมไทย หรอืเรยีกว่ากลุม่ “ชนชายขอบ” ชาวไทยเขมรในพืน้ที ่3 ต�าบลของอ�าเภอ
โป่งน�้า ร้อน จังหวัดจันทบุรี เป็นชนชาติพันธุ์เขมรกลุ่มเดียวกับกลุ่มชาวเขมรในพื้นที่ประเทศกัมพูชา แต่
ดว้ยเหตุผลของการขดีแบง่พรมแดนระหวา่งสองประเทศ สง่ผลใหช้าวไทยเขมรในพืน้ที ่3 ต�าบลถกูขดีแบง่
ใหก้ลายเปน็พลเมอืงของประเทศไทย ซึง่ผูว้จิยัเรยีกปรากฏการณ์นีว้า่ “ตดิพ้ืนที”่ หรือ “เขมรตดิพ้ืนที”่ โดย
ชาวเขมรซึง่เดมิเป็นกลุม่ชนชาวเขมรในพืน้ทีข่องประเทศกมัพูชา แตผ่ลของการขดีแบ่งพ้ืนท่ีดนิแดนสง่ผลให้
กลุ่มชนไทยเขมรตดิอยูใ่นพืน้ทีเ่ดมิ ทีย่งัคงสถานะความเป็นชาตพัินธุเ์ขมร แตช่มุชนอยู่อาศยัไดเ้ปลีย่นแปลง
สถานะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของประเทศไทย
 ผลการศกึษากลุม่ชาวไทยเขมรสอดคลอ้งกับแนวคดิเรือ่งวฒันธรรมทีไ่มห่ยดุนิง่ตายตัว ชาวไทยเขมร
เป็นชนกลุ่มเดียวกับกลุ่มชาติพันธุ์เขมร เป็นชนชาติหนึ่งที่มีความร่�ารวยทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ด้วย
เหตุที่กลุ่มชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชนที่เก่าแก่กลุ่มหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นกลุ่มชนที่มี
วฒันธรรมทีห่ลากหลายทีเ่ปน็แบบเฉพาะกลุม่ชนของตนเอง เป็นวัฒนธรรมทีถ่กูสบืทอดมาตัง้แต่ครัง้อดตี 
ทีผ่า่นกาลเวลายาวนานหลายทศวรรษ วฒันธรรมรปูแบบตา่ง ๆ  วฒันธรรมของชาวไทยเขมรหรอืชาตพินัธุ์
เขมรก็จะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัว) เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง 
หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกับบริบทต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบกับกลุ่มชน
 ภาพรวมของวฒันธรรมของชาวไทยเขมรจากการส�ารวจเอกสาร และข้อมลูทีไ่ด้จากชาวไทยเขมรใน
พื้นที่ศึกษา พบว่ามีวัฒนธรรมในลักษณะแบบเดียวกัน เพราะกลุ่มชนทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มชนที่มีรากเหง้าที่
วัฒนธรรมมาจากจุดเดียวกัน คือความเป็นชาติพันธุ์เขมร แต่ด้วยสภาพบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่
แวดล้อมกลุ่มชาวไทยเขมรในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน จึงเป็นผลให้วัฒนธรรมในส่วนปลีกย่อยต่าง ๆ  ของ
กลุม่ชนทัง้สองกลุ่มเริม่ทีจ่ะแตกต่างกนั ทีผู่วิ้จยัเรยีกปรากฏการณ์นีว่้า “การถอยห่างทางวฒันธรรม” ของ
กลุ่มชนสองกลุ่มที่อยู่แยกออกจากกัน แก่นของวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและพิธีกรรม
ตามความเชื่อที่ชาวชุมชนได้ปฏิบัติสืบต่อมา ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียด 
แต่กย็งัคงมีจดุร่วมทีเ่ป็นแก่นของแต่ละสิง่ในแบบเดยีวกนั ความเชือ่ด่ังเดิมทีเ่คยปฏบิตัมิาแต่คร้ังบรรพบุรษุ 
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ข้อเสนอแนะ
 การศกึษาครัง้น้ีก�าหนดประเดน็ศกึษาไวใ้นแนวกวา้งคอื ศกึษาความเปน็ตวัตน โดยใชก้รอบคดิดา้นวถิี
ชวีติความเปน็อยู ่ประเพณ ีพิธกีรรมตามความเชือ่ในการศกึษา ข้อมลูทีไ่ดจ้งึไมลึ่กพอทีม่องไมเ่หน็พัฒนาการ
จากจุดเริ่มและพลวัตของกลุ่มชาวไทยเขมร ฉะนั้นผู้ที่จะท�าการศึกษากลุ่มชาวไทยเขมร ควรที่จะศึกษาลง
ไปในแต่ละวิถีชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมตามความเชื่อให้เห็นถึงจุดก�าเนิดและความเปลี่ยนแปลง
 การศึกษาครั้งนี้ได้ค้นพบปรากฏการณ์การถอยห่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชนที่เป็นชาติพันธุ์
เดียวกนั ผูท้ีม่คีวามสนใจท่ีจะศกึษากลุ่มชาตพินัธุต์า่ง ๆ  ควรทีจ่ะศกึษาในประเด็นการถอยหา่งทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ในแวดวงการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์
 การศกึษาครัง้นีไ้ด้ค�านยิามเรยีกกลุม่ชาวไทยเขมรในพ้ืนทีท่ีศ่กึษาว่าเป็นกลุม่ชน “เขมรตดิพ้ืนท่ี” ผูท่ี้จะ
ศกึษากลุม่ชาวไทยเขมรในล�าดบัต่อไปควรทีจ่ะศกึษาเจาะลกึลงไปถงึกระบวนท่ีการสะท้อนออกมาจากกลุม่
ชนที่อาจจะแสดงการต่อต้าน ยอมรับ หรืออื่น ๆ  ต่อการเป็นกลุ่มชนติดพื้นที่ รวมทั้งศึกษาถึงกระบวนการ
ของรัฐไทยที่สร้างปรากฏการณ์เพื่อก�าหนดให้กลุ่มชนติดพื้นที่เหล่านี้รับรู้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย
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