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The objectives of the study are (1) to examine the cultural identities of Khmer ethnic group 

living in Dan village, Aranyaprathet district in Sa Kaeo province expressed through the Ayai traditional 
performance in a multicultural society; and (2) to investigate the impact of the establishment of such Khmer 
cultural identities on society, culture, and the economy. The mixed methods research design which are 
combined both quantitative data and qualitative data was utilized to collect data from structured interviews 
and in-depth interviews. The participants of the interviews were divided into three main groups which were 
(1) local scholars and community leaders; (2) academics in the field of cultural studies; and (3) followers of 
the Ayai traditional performance. The results of the study revealed that the Ayai traditional performance is 
considered as a Khmer social process, which applies dancing and musical instruments as a method to 
establish their own cultural identities in the Sa Kaeo multicultural society, where several ethnic groups (i.e., 
Laos, Tai-Yoh, Chinese, Vietnamese, and Khmer) live together. The Ayai traditional performance can also 
express Khmer cultural identities and allow Khmer culture to be widely accepted in a multicultural 
society.  By acknowledging this importance, the conservation and inheritance of Khmer arts and culture in 
the form of the Ayai traditional performance can be achieved. That is to say, Khmer cultural traditions, 
beliefs, religions, languages, and clothes are expressed in relation to the Ayai traditional   performance. 
In  terms of the impact of the establishment of such Khmer cultural identities on society, culture, and the 
economy, the results demonstrate that the Ayai traditional performance is regarded as one of the main 
factors that can drive the processes of using arts and culture as a means to demonstrate the existence of 
Khmer ethnic group in the Sa Kaeo multicultural society. This can allow Khmer who have inherited their own 
artistic and cultural identity for ages to become a main ethnic group in the Sa Kaeo multicultural society. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี ้ให้เห็นถึงความหลากหลาย 

ทางวฒันธรรมที่ลว้นแตกต่างกนัออกไปในแต่ทอ้งถิ่น ชมุชนลว้นมีมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
ที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่น เป่ียมดว้ยพลังในการสรา้งตัวตนและชีน้  าสังคมเล็ก  ๆ 
ใหอ้ยู่ในสังคมโลกได้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องบ่งชีถ้ึงการแสดงออกทางด้าน
ปฏิบัติ ความรู ้และทักษะ อันน าไปสู่ผลิตผลในรูปเครื่องมือ วัตถุ รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ในด้าน
ดงักล่าวอย่างประจักษ์  กล่าวไดว้่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจึงยงัคงมีการสืบทอดจากคน
รุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง เพื่อการคงอยู่ในความเป็นชนชาติของตน ท่ามกลางความสัมพันธ์
ระหว่างชาติพนัธุแ์ละความหลากหลายทางมรดกวฒันธรรมในปัจจบุนั 

มรดกทางวัฒนธรรมที่ชุมชนมักให้ความส าคัญและส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คน  
อีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนเกิดความส าคัญในเชิงคุณค่าและความหมายที่เป็นฐานคิดของแต่ละ
ชุมชนถูกสะทอ้นออกมารูปแบบต่าง ๆ ที่มีความใกลช้ิดกับนิยามของค าว่าศิลปะเป็นอย่างมาก  
จนบางครั้งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ศิลปะที่จะกล่าวได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
มกัมีความส าคญัต่อการด ารงชีวิตหรือเป็นส่วนเสริมที่ส  าคญัในการด ารงชีวิต หรือบางครั้งสะทอ้น
ออกมาจากการด ารงชีวิตโดยตรง  

จังหวัดสระแกว้เป็นอีกหนึ่งพืน้ที่ที่มีความน่าสนใจในดา้นการพยายามสรา้งอัตลกัษณ์
ของจังหวัดผ่านมรดกทางวัฒนธรรม ในฐานะจังหวัดใหม่ที่ยกฐานะขึน้มาจากการรวมเอา  
อ าเภอต่าง ๆ ทั้งหมด 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสระแก้ว อ าเภออรญัประเทศ อ าเภอวัฒนานคร 
อ าเภอวังน า้เย็น อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสูง อ าเภอวงัสมบูรณ์ อ าเภอคลองหาด และอ าเภอ
เขาฉกรรจต์ัง้ขึน้เป็นจงัหวดัโดยแยกออกมาจากจงัหวดัปราจีนบรุี การรวบรวมมรดกทางวฒันธรรม
ให้เป็นหมวดหมู่และจับต้องได้จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการปลุกจิตส านึกทางวัฒนธรรมของคน  
ในจงัหวดัที่ตอ้งท าไปพรอ้มกนักบัการพฒันาในเชิงโครงสรา้งทางกายภาพ นอกจากจะมีการรวม
อ าเภอต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ จงัหวดัสระแกว้ยงัมีความหลากหลายทางชาติพนัธุท์ี่ประกอบไปดว้ย
ชาติพนัธุล์าว ชาติพนัธุญ์อ้ ชาติพนัธุจ์ีน ชาติพนัธุเ์วียดนาม และชาติพนัธุเ์ขมร (ศิรกิมล สายสรอ้ย
และคณะ, 2545, น. 22) ประกอบกับเป็นจังหวัดชายแดนด้านทิศตะวันออกของประเทศไทย 
และมีพรมแดนติดต่อกบัประเทศกมัพชูาพฒันาการทางประวติัศาสตรช์าติพนัธุจ์ึงปรากฏหลกัฐาน
ทั้งเรื่องเล่า ต านาน และหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับชาติพันธุ์เขมรค่อนข้า งมาก 
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และเป็นรูปธรรม โดยในปัจจุบนัพบว่ามีความพยายามของทัง้ภาครฐัและชุมชนในจงัหวดัสระแกว้
ที่จะฟ้ืนฟูและผลกัดนัใหศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยซึ่งเป็นการแสดงพืน้บา้นของชาติพนัธุเ์ขมร 
ที่นิยมเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ ที่มีค  ารอ้งและท านองเพลงดั้งเดิมของชาติพันธุ์เขมรที่อพยพ 
ถิ่นฐานจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชามายังอ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว ใหเ้ป็น
เครื่องมือหนึ่งในการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุเ์ขมรในฐานะหนึ่งในหุน้ส่วนของหา้ชาติพนัธุห์ลกั
ท่ามกลางสงัคมพหวุฒันธรรมของจงัหวดัสระแกว้ 

ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นการแสดงพืน้บา้นของชาติพนัธุเ์ขมรที่สะทอ้นถึงวิถีชีวิต
หลงัการอพยพมาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยของชาวบา้นตุ่น ต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ 
แสดงออกถึงความพยายามรกัษาและฟ้ืนฟูความเป็นเขมรผ่านคณุค่าทางศิลปะทัง้ดา้นการแสดง 
และดนตรีของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยที่ผูแ้สดงแต่งกายแบบทอ้งถิ่น  ผูห้ญิงนุ่งผา้โจงกระเบน
แบบผ้าพืน้เมือง สวมเสือ้แขนกระบอก  ห่มผา้สไบ หรือผา้ขาวม้าพาดไหล่ ส่วนผู้ชายนุ่งโสร่ง  
สวมเสือ้คอกลมแขนสัน้ มีผา้ขาวมา้เคียนเอว ซึ่งมีตน้แบบจากการแต่งกายไปท าบญุตามประเพณี
ที่วัดในชุมชน โดยสามารถด ารงอยู่ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วจนเกิด
เป็นอตัลกัษณท์างวฒันธรรมผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้น  

กระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร  
ในจังหวัดสระแก้วผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นกระบวนการทางสงัคมที่เลือกใช้
นาฏศิลป์เป็นเครื่องมือในการสรา้งอัตลักษณ์ท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ที่มีทั้ง 
ชาติพนัธุก์ลุ่มใหญ่และชาติพนัธุก์ลุม่นอ้ยในจงัหวดัสระแกว้ เป็นการตอบโตห้รือการต่อสูเ้พื่อแสดง
ตวัตนใหไ้ดม้าซึ่งอตัลกัษณท์ี่มีความโดดเด่นและใหไ้ดร้บัการยอมรบั โดยที่อตัลกัษณเ์ป็นเรื่องของ
การจัดจ าแนกความสมัพันธเ์พื่อแสดงความสมัพันธว์่าเราแตกต่างจากคนอ่ืนอย่างไร อัตลกัษณ์
เป็นการจ าแนกตัวเองว่าเราต่างอย่างไรในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอ่ืน อัตลักษณ์จึงเป็น 
ความพยายามจะปรบัเปลี่ยนเชิงอ านาจและการแสดงอัตลักษณ์จึงเป็นการตอบโต้เพื่อบอกว่า
ตนเองไม่ไดเ้ป็นอย่างที่คนอ่ืนมองเห็นหมายความว่าเพื่อแสดงตัวตนดว้ยตัวเอง อัตลักษณ์หรือ
ตัวตนจึงเป็นการแสดงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์(อานันท ์กาญจนพันธุ์, 2558, น. 207-208)  
อาใยจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการแสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรท่ามกลางความสัมพันธ์ 
เชิงอ านาจระหว่างชาติพนัธุห์ลกัทัง้หา้ของจงัหวดัสระแกว้และยงัถูกใชไ้ปเพื่อสนองตอบนโยบาย 
พหวุฒันธรรมของจงัหวดัสระแกว้เองดว้ย 
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ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วเป็นนโยบายที่ เน้นการยอมรับ 
ลักษณะเด่นของแต่ละวัฒนธรรมที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยึดถือปฏิบัติเมื่อย้ายถิ่นมาพ านักอยู่ 
ในอีกสงัคมหนึ่ง พหุวัฒนธรรมจึงหมายถึง สงัคมที่มีผูย้า้ยถิ่นจ านวนมากพรอ้มดว้ยวัฒนธรรม 
และภาษาที่ ติดตัวคนเหล่านี ้มาจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาและเกิดการแลกเปลี่ยน  
ทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มขึน้ ความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมและพหุเชือ้ชาติในระดับภูมิภาค
ทอ้งถิ่นในยุคปัจจุบันมีคนหลายกลุ่มที่แตกต่างกันท าใหก้ลายเป็นสังคมที่มีความแตกต่างกันไป 
จึงมีวัฒนธรรมทั่วไปและวัฒนธรรมย่อย วัฒนธรรมทั่วไปเป็นวัฒนธรรมหลักในการด าเนินชีวิต 
ส่วนวัฒนธรรมย่อยเรียกว่า   วัฒนธรรมเฉพาะ  ซึ่ งเหมือนกันในกลุ่มชนบางกลุ่มเท่านั้น  
วัฒนธรรมย่อยที่ส  าคัญ  ได้แก่  วัฒนธรรมย่อยตามเชื ้อชาติ ตามเกณฑ์อายุ ตามท้องถิ่น  
และตามอาชีพ วัฒนธรรมสมัยใหม่มักประกอบด้วยสมาชิกที่มีเชือ้ชาติต่าง  ๆ กัน ท าให้เกิด
วัฒนธรรมแย่งชิงเชื ้อชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางภาษา ค่านิยม ความเชื่อ  
ทางศาสนา ประเพณี  และพิ ธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก 
หลายสาเหตโุดยเฉพาะกระแสโลกาภิวตันแ์ละระบบการเมืองภายในประเทศนัน้ ๆ  (วรรณวิไล ใจเกลีย้ง,  
2550, น. 18-19)  ย่ิงไปกว่านัน้การยอมรบัพหุวฒันธรรม คือ การที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้
ในการบริหารหรือหากการมีลักษณะไม่เคร่งครัดเปิดโอกาสให้มีทางเลือกในการปฏิบัติการ  
โดยไม่มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งครอบง า (Dominant culture) และวัฒนธรรมอ่ืนถูกครอบง า 
(Subordinate culture) (สภุางค ์จนัทวานิช, 2550, น. 6)  

สงัคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วที่เป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ 
การปกป้องเสรีภาพทางวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์จึงเกิดขึน้ เพราะในโลกของพหุวัฒนธรรม  
เราไม่สามารถอยู่ในโลกของอดุมคติหรือมายาคติได ้เราตอ้งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ในโลก
แห่งความเป็นจริงนั้นลื่นไหลและซบัซอ้นในมิติความสัมพันธ์เชิงอ านาจ (อานันท ์กาญจนพันธุ์ , 
2558, น. 197) ดังเช่น การปรบัตัวของกลุ่มชาติพันธุ์มีหลายรูปแบบ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป
ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จ  าเป็นจะต้องเปลี่ยน ท าให้เกิดการประเมินสถานการณ์ 
และประเมินตัวเอง อาจเห็นได้จากการที่บุคคลสร้างเอกลักษณ์ใหม่หรือปรับความหมาย  
ของเอกลกัษณเ์ดิม (อมรา พงศาพิชญ,์ 2537, น. 168 - 169)  

ในปัจจุบันพบว่า ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยที่มีอยู่ในชุมชนของจังหวัดสระแก้ว 
มีจ านวนลดนอ้ยลงไป แต่ชมุชนโดยการสนบัสนนุจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในจงัหวดัสระแกว้
ยังคงร่วมกันสนับสนุนให้ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยมีการสืบทอดต่อไป โดยเฉพาะในต าบล
บา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดว้ยเหตุที่ชุมชนดังกล่าวมีความเชื่อมั่นในพลัง 
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ทางวัฒนธรรมของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยที่จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสรา้งอัตลกัษณ์
ของชุมชน เห็นไดจ้ากการเลือกใชค้ า “อาไย” เป็น “อาใย” ของชุมชนดังกล่าวเพียงชุมชนเดียว  
แฝงนัยยะความเป็นตัวตนไดอ้ย่างชดัเจนและน่าสนใจที่ เลือกจะใช ้“ใ” แทน “ไ” ดว้ยเหตุผลที่เป็น
ค าพ้องเสียงที่ยังคงความหมายของการแสดงอาใยไว้ได้เพราะค าว่า “ใย” ยังหมายถึง “ใย”  
ที่มาจากค าว่า “สายใย” อันแสดงถึงความรกั ความผูกพันกับถิ่นที่อยู่เดิมในประเทศกัมพูชา 
และความภมูิใจในชาติพนัธุข์องตนเอง 

 ผู้วิจัยเห็นว่าท่ามกลางความสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว 
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยที่มีความเรียบง่ายกลับถูกหยิบยกมาใช้เป็นเครื่องมือที่ส  าคัญ  
ในกระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรได้และยังเชื่อมโยงให้เห็นถึง
มูลเหตุของการเกิดอัตลักษณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสงัคมและวัฒนธรรมไดอ้ย่างชัดเจนและเป็นแนวทางการส่งเสริมความมั่นคง  
ทางวฒันธรรมที่ยั่งยืนต่อไปได ้ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภอ 

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในสงัคมพหวุฒันธรรม 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์เขมรผ่านศิลปะการแสดง

พืน้บา้นอาใยที่มีต่อสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจในชมุชน 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภอ 

อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย  
2. ทราบปัจจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการสรา้งอัตลกัษณข์องชาติพันธุ์เขมร ในศิลปะการแสดง

พืน้บา้นอาใย ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ท่ามกลางสงัคมพหวุฒันธรรม 
3. ชุมชนในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวดัสระแกว้ สามารถน าองคค์วามรู้ 

จากงานวิจัยไปใชใ้นการกระตุน้จิตส านึกในความรกั ความหวงแหน พัฒนากระบวนการสืบทอด
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใยและต่อยอดการธ ารงซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนโดยฉายภาพลักษณ์ 
ผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
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ค าถามหลักในการวิจัย 
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยถูกใชเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุเ์ขมร 

ไดอ้ย่างไร 

ความส าคัญของการวิจัย 
ชมุชนสามารถน าองคค์วามรูจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการจดักระบวนการสืบทอดและพฒันา

ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในสั งคม 
พหุวฒันธรรมของชาติพนัธุเ์ขมร จงัหวดัสระแกว้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสงัคมในปัจจุบนั  
เป็นการธ ารงซึ่งวฒันธรรมทอ้งถิ่นอนัเป็นมรดกทางภมูิปัญญาดงักลา่วใหย้ั่งยืนต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ กลุ่มประชากรส าหรับการวิจัย โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
รูปแบบก่ึงมีโครงสรา้ง (Semi - Structured Interview) จ านวน 3 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุ่มปราชญ์ชาวบา้น และผูน้  าชุมชนในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 7 คน 

2. กลุ่มนกัวิชาการดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ ขา้ราชการ ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดั 
ครู อาจารยท์างดา้นวฒันธรรมและประวติัศาสตร ์ในจงัหวดัสระแกว้ จ านวน 7 คน 

3. กลุ่มผูส้ืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย ไดแ้ก่ นักเรียนและเยาวชนที่มี
ภมูิล  าเนาในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 7 คน 

ขอบเขตเนือ้หา 
การวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรผ่านมิ ติ 

ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว มีขอบเขตของเนื ้อหา 
ในด้านอัตลักษณ์ที่ เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรในพื ้นที่ต  าบลบ้านด่าน  
อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่แสดงออกมาผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมดา้นการแสดง
ประเภทนาฏศิลป์พืน้บา้นที่มีชื่อเรียกว่า “อาใย” โดยค าว่า “อาใย” ในที่นีเ้ป็นค าที่ มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงส าหรบัการแสดงอาใยตามแบบของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในพื ้นที่ข้างต้นเท่านั้น   
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยและส่งผลต่ออัตลักษณ์ 
ของชาติพนัธุเ์ขมร ผูว้ิจยัศกึษาเฉพาะปัจจยัดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นเศรษฐกิจ 
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ขอบเขตด้านพืน้ที ่
พืน้ที่ส  าหรบัการเก็บขอ้มูลเพื่อท าการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจัยก าหนดเลือกพืน้ที่ในต าบล  

บา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแกว้ เนื่องจากพืน้ที่ดังกล่าวยังคงมีการสืบทอดมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นอัตลกัษณ์
เฉพาะอย่างเห็นไดช้ดั 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย หมายถึง การแสดงพืน้บา้นของชาติพนัธุเ์ขมรในต าบล 

บา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ที่พฒันาจากการแสดงอาไยหรืออายยัจากประเทศ
กัมพูชาพรอ้มการอพยพยา้ยถิ่นของผูค้นในชุมชน ปัจจุบันรอ้งดว้ยภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาถิ่น 
ของชาวบา้นในชุมชนต าบลบ้านด่าน โดยเนือ้เพลงจะถูกถ่ายทอดและส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
มีการร  าที่ใชว้งมโหรีบรรเลงประกอบ ชาวบา้นในชุมชนเลือกที่จะใชค้  าว่า “ใย” ในที่นี ้เพราะเป็น 
ค าพ้องเสียงที่ ให้ความหมายของค าว่า “ใย” มาจากค าว่า “สายใย” อันแสดงถึงความรัก  
และความผูกพันของชุมชน ชาติพันธุ์เขมรในประเทศไทยกับชุมชนชาติพันธุ์เขมรในประเทศ
กมัพชูา 

2. พหุวฒันธรรม หมายถึง สงัคมที่มีผูย้า้ยถ่ินจ านวนมากพรอ้มดว้ยวฒันธรรมและภาษา 
ที่ ติดตัวคนเหล่านี ้มาจากบ้านเกิด  โดยในพื ้นที่ วิจัย หมายถึง  ความเป็นพหุวัฒนธรรม 
ของหา้ชาติพันธุ์หลกัในจังหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ ชาติพันธุ์ลาว ชาติพันธุ์ญ้อ ชาติพันธุ์จีน ชาติพันธุ์
เวียดนาม และชาติพนัธุเ์ขมร 

3. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายถึง ตัวบ่งชีข้องลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม  
ชุมชนนั้น ๆ เช่น เชื ้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา เป็นต้น ซึ่งในที่นี ้ หมายถึง 
อตัลกัษณข์องชาติพนัธุเ์ขมรในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

4. ชุมชนต าบลบา้นด่าน หมายถึง หมู่ที่ 4 บา้นตุ่นและหมู่ที่ 7 บา้นสุขมงคล ที่เป็นพืน้ที่ 
ในการสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

เศรษฐกิจ 

กลุ่มนกัวชิาการ 

ดา้นวฒันธรรม 

กลุ่มปราชญช์าวบา้น 

และผูน้  าชมุชน 

กลุ่มผูสื้บทอด 

การแสดงพืน้บา้นอาใย 

-  แนวคิดคนพลดัถิ่น (Diaspora)  

-  แนวคิดพหวุฒันธรรม (Multiculturalism)  

-  แนวคิดอตัลกัษณ ์(Identity) 

- ภาษาและค ารอ้ง  
- ดนตรี  
- เครื่องแต่งกาย  
- ท่าร  า 
- พิธีกรรมความเชื่อ 
- ประเพณี 

รวบรวมขอ้มลู ศกึษาขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู 

ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยถกูใชเ้ป็นเครื่องมือ 

ในการสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุเ์ขมร 

สงัคม 

อตัลกัษณท์างวฒันธรรมของชาติพนัธุเ์ขมร 

การแสดงพืน้บา้นอาใยในจงัหวดัสระแกว้ 

วฒันธรรม 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้มีแนวทางในการศึกษา ทฤษฏีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้อง  
กับความมุ่งหมายของการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร 
ผ่านมิติศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย ในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ ดงันี ้

1. ขอ้มลูดา้นศิลปะการแสดงพืน้บา้น 
- ความหมายของศิลปะการแสดงพืน้บา้น 
- การละเลน่ของชาวบา้นตุ่น 
- ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
- ศิลปะการแสดงเขมร 

2. ขอ้มลูทางวฒันธรรมชาติพนัธุเ์ขมรในต าบลบา้นตุ่น 
- ประวติัความเป็นมาของชาวเขมรบา้นตุ่น 
- ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรบา้นตุ่น 
- ความเชื่อของชาวเขมรบา้นตุ่น 
- การใชอ้าใยทรงเจา้ในการรกัษาโรค 

3. ขอ้มลูดา้นวฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้ 
- ประวติัจงัหวดัสระแกว้ 
- ยทุธศาสตรก์ารสรา้งใหส้ระแกว้เป็นเมืองแห่งความสขุ (สระแกว้โมเดล) 

4. แนวคิด ทฤษฎี 
- แนวคิดคนพลดัถิ่น (Diaspora)  
- แนวคิดพหวุฒันธรรม (Multiculturalism)  
- แนวคิดอตัลกัษณ ์(Identity)  

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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1. ข้อมูลด้านการแสดงพืน้บ้าน 
1.1 ความหมายของศิลปะการแสดงพืน้บ้าน   

อมรา กล ่าเจริญ (2553, น. 2) ได้ให้ความหมายเพลงพื ้นบ้านว่า หมายถึง เพลง 
ที่เป็นวรรณกรรมของชาวบ้านที่ได้คิดรูปแบบการรอ้งและการเล่นขึน้ สืบทอดกันมาในแบบ  
มขุปาฐะ กล่าวคือ สืบทอดโดยใชค้วามจดจ า ไม่มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์ักษร ไม่ปรากฏชื่อ 
ผูแ้ต่งเพลง ที่มาและระเบียบการเลน่เพลง เพลงพืน้บา้นไม่มีเนือ้รอ้งตายตวั เนือ้รอ้งอาจขยายหรือ
ตัดทอนลงได้ การใช้ถ้อยค าส านวนเปรียบเทียบง่าย ๆ เสริมในค ารอ้ง และไม่มีการจดบันทึก
ท่วงท านองไวจ้ึงท าใหเ้พลงพืน้บา้นมีลีลาแตกแยกไปไดห้ลายทาง ในอดีตเพลงพืน้บา้นมีบทบาท
ต่อสังคมหลายด้านโดยเฉพาะจะเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในสังคมเกษตรกรรม  
ที่ส่วนมากจะเล่นเพลงพื ้นบ้านเพื่อความบันเทิงส่วนตัวและส่วนรวมของสังคมในท้องถิ่น  
เพลงพืน้บา้นจึงมีทั้งเพลงที่รอ้งในพิธีกรรมและเพลงปฏิพากยร์อ้งเล่นเพื่อการรื่นเริง  ในโอกาส 
ที่ชายหญิงไดม้าพบกัน เพลงพืน้บ้านมี 3 ประเภทด้วยกัน คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงปฏิพากย ์ 
และสดุทา้ยคือเพลงที่ใชใ้นพิธีกรรม 

สดใส พันธุมโกมล (2542, น. 1)  กล่าวว่า ศิลปะการแสดง คือ ศิลปะที่เกิดขึน้จาก 
การน าภาพจากประสบการณ์และจินตนาการของมนุษย์มาผูกเป็นเรื่องและจัดเสนอในรูปแบบ 
ของการแสดงโดยมีผูแ้สดงเป็นผูส้ื่อความหมายและเรื่องราวต่อผูช้ม ศิลปะการแสดงจึงเปรียบเสมือน
เป็นเครื่องมือที่มนุษย์เราใช้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงอารมณ์ ความรูส้ึก ความคิดของตน  
เพื่อถ่ายทอดให้บุคคลอ่ืนได้เข้าใจรบัรูถ้ึงสิ่งที่ตนต้องการจะแสดงออก การแสดงถือเป็นศิลปะ 
ของการสื่อสารที่ปรากฏภาพเป็นรูปธรรมซึ่งผูช้มรบัรูแ้ละเขา้ใจไดง้่ายโดยไม่ยุ่งยากในการตีความ 
ส่วนอารมณ์ ความรูส้ึกแม้จะอยู่ในรูปลักษณะที่เป็นนามธรรมก็จริงแต่ผู้ชมทั่ว ๆ ไปสื่อสัมผัส 
ไดโ้ดยตรงจากผูแ้สดง  

มลูเหตแุห่งการเกิดศิลปะการแสดงของไทยสนันิษฐานว่ามาจาก 2 สาเหต ุคือ  
1. เกิดจากพื ้นฐานอารมณ์สะเทือนใจของมนุษย์ เช่น ดีใจก็กระโดดโลดเต้น 

เสียใจก็รอ้งไห ้ต่อมาจึงไดพ้ฒันาอารมณต่์าง ๆ เหลา่นีใ้หเ้ป็นพืน้ฐานการแสดงในที่สดุ  
2. เกิดจากความเชื่อทางศาสนา เช่น เชื่อว่าสรรพสิ่งรอบตวัในธรรมชาติมีอ านาจ

เรน้ลับแฝงอยู่สามารถดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้และต่อมาได้พัฒนาเป็นความเชื่อ 
ในเทพเจา้จึงมีการสวดออ้นวอนขอธรรมชาติหรือเทพเจา้ใหป้ระทานความส าเร็จใหด้ว้ยการถวาย 
อาหารหรือการร่ายร  าเพื่อบวงสรวงบูชา และได้กลายมาเป็นต้นแบบของการสวดอ้อนวอน  
การขบัรอ้งดนตรีและการฟ้อนร  าในเวลาต่อมา 
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อนึ่ง รูปแบบศิลปะการแสดงของไทย นัน้ไดม้ีพัฒนาการมาโดยล าดบัทัง้ในแนวของ 
“ศิลปะพื ้นบ้าน”หรือการแสดงพื ้นบ้าน เช่น ร  า ระบ าและละครบางประเภท กับอีกแนวหนึ่ง  
คือศิลปะการแสดงที่อยู่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของกษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ ที่ เรียกกันว่า  
“ศิลปะในราชส านัก” หรือการแสดงในราชส านักอันเป็นที่มาของรูปแบบนาฏศิลป์ประเภทโขน ร  า 
ระบ า และละครที่รูจ้กักนัดีในปัจจบุนั 

พรทิพา บุญรักษา (2559, ออนไลน์) กล่าวว่า การแสดงพื ้นบ้านเป็นการแสดง 
ที่แสดงออกถึงการสืบทอดทางศิลปะและวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นที่สืบทอดกนัต่อ ๆ มาอย่างชา้นาน 
ตัง้แต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนัการแสดงจะออกมาในรูปแบบใดนัน้ขึน้อยู่กบัสภาพทางภูมิศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม อาชีพ และความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอุปนิสัยของประชาชนในท้องถิ่น   
จึงท าใหก้ารแสดงพืน้เมือง มีลีลาท่าทางที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน  
คือ เพื่อความสนกุสนานรื่นเรงิ และพกัผ่อนหย่อนใจ 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ มีความเห็นเก่ียวกับการแสดงพื ้นบ้านและเพลง
พืน้บา้นว่าเป็นประเพณีนิยมในทอ้งถิ่นและเล่นกนัในระหว่างประชาชน เพื่อความสนกุสนานรื่นเริง
ตามฤดกูาลจะมีดนตรี การขบัรอ้ง หรือการฟ้อนร  าประกอบก็ได ้มีความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิ่น
ตามความนิยมและวฒันธรรม นิยมเล่นหรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาในแต่ละทอ้งถิ่นซึ่งอาจเกิดจาก
การบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขจัดปัดเป่าสิ่งท่ีไม่ปรารถนา นอกจากนี้ก็เป็นการแสดง  
เพื่อความบนัเทิงรื่นเริง ส าหรบัเพลงพืน้บา้นจะเป็นการประดิษฐ์แบบแผนการรอ้งเพลงที่สืบต่อกันมา
ไปตามความนิยม และส าเนียงภาษาพูดในทอ้งถิ่นของตน นิยมรอ้งเล่นกนัในเทศกาลหรืองานที่มี
การชุมนุมรื่นเริง ความหมายของเพลงมกัจะเป็นการเกีย้วพาราสีระหว่างชายหญิงปะทะคารมกัน 
ในบางครัง้มีการดน้กลอนสด รอ้งแก้กันดว้ยปฏิภาณไหวพริบ ท าใหเ้กิดความสนุกสนานทัง้สองฝ่าย
และเป็นศิลปะแห่งการร่ายร  าที่มีทั้งร  า ระบ า หรือการละเล่นที่ เป็นเอกลักษณ์ ของกลุ่มชน 
ตามวฒันธรรมในแต่ละภมูิภาค  

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวว่า การแสดงพื ้นบ้าน เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
อันล า้ค่า ที่บรรพบุรุษไทยไดส้ั่งสม สรา้งสรรค ์และสืบทอดไวเ้ป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เพื่อให้ 
รุ่นลูก รุ่นหลานได้เรียน รู้แล ะรักในคุณ ค่าในศิลปะไทยในแขนงนี ้ เกิดความภาคภูมิ ใจ 
ในความเป็นไทย และพรอ้มที่จะช่วยสืบทอด จรรโลง และธ ารงไว้เป็นสมบัติของชาติสืบไป  
อีกทัง้การแสดงพืน้บา้น เป็นการแสดงเพื่อก่อใหเ้กิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและความบนัเทิง
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ งจะมีลักษณะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศ สังคม วัฒนธรรม  
แต่ละทอ้งถิ่น ดงัเช่นการแบ่งประเภทของการแสดงพืน้เมืองของไทยในแต่ละภมูิภาค 
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สุจริต บัวพิมพ์ (2538, น. 5) กล่าวว่า ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านเป็นการสืบทอด 
ทางวฒันธรรมของชาวบา้นตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน 
โดยมุ่งสนองความรื่นเริงบันเทิงใจ ความสนุกสนาน การท าใหก้ารท างานร่วมกันเกิดความสนุก  
ในบางโอกาสใชป้ระกอบพิธีกรรมบางอย่างตลอดจนแสดงความรกั ความสามัคคีในหมู่คณะ  
สืบทอดเอาเป็นแบบอย่างกนัต่อมาจนเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของทอ้งถิ่นและกลุม่ชน 

จากเอกสารที่มีผู ้ให้ความเห็นเก่ียวกับความหมายของศิลปะการแสดงพื ้นบ้าน  
มีความสอดคล้องกันในภาพกว้างและมีรายละเอียดที่ชี ้ชัดในบางประเด็นที่ท าให้สรุปได้ว่า 
ศิลปะการแสดงและเพลงพื ้นบ้านมีแบบแผนการแสดงไปตามความนิยมและส าเนียงภาษา 
ในแต่ละท้องถิ่น โดยมีเทศกาลและงานบุญรื่นเริงเป็นแรงขับเคลื่อนให้การแสดงพื ้นบ้าน 
ที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นเครื่องมือในการสรา้งความสามัคคีในชุมชนและผูกจิตส านึก 
ในการรกัษาตัวตนของแต่ละชุมชนผ่านรูปแบบการรอ้งและเล่นที่ไดร้บัอิทธิพลจากประสบการณ ์ 
และจินตนาการเก่ียวกบัภมูิหลงัและประวติัศาสตรข์องแต่ละชมุชน 

 
1.2 การละเล่นของชาวบ้านตุ่น 

การละเล่นพื ้นบ้านและนาฎศิลป์ การละเล่นพื ้นบ้านเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มชน
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมดา้นอ่ืน ๆ ที่มนุษยส์รา้งสรรคข์ึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
และสังคม ทั้งในฐานะที่ เป็นเครื่องบันเทิงใจการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรม 
ที่เกิดขึน้ในแต่ละช่วงชีวิต การละเลน่พืน้บา้นทัง้ของเด็กและของผูใ้หญ่จึงมีความสมัพนัธก์บัสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ค่านิยมและความเชื่อของสังคมนั้น ๆ การละเล่นพืน้บา้นแต่ละทอ้งถิ่นมีความ
แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร ์สิ่งแวดลอ้ม การประกอบอาชีพ ค่านิยม และความเชื่อของ
สงัคม นอกจากนีก้ารแลกเปลี่ยนหรือรบัวฒันธรรมจากภายนอกก็มีผลใหก้ารละเล่นพืน้บา้นของ  
แต่ละท้องถิ่นมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความหลากหลายและคลี่คลายไปตามความเจริญ 
และพฒันาการของสงัคมจากอดีตจนถึงปัจจุบนั (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2545, น. 128) 

การละเล่นพืน้บา้นของชาวบา้นตุ่นหลงัจากลงหลกัปักฐานสรา้งบา้นสรา้งครอบครวั  
จับจองที่ดินเพื่อประกอบอาชีพท านาซึ่งเป็นอาชีพที่ลูกหลานสืบทอดมาจนถึงทุกวันนีต้อนเย็น
หลังจากว่างเวน้จากการท านาชาวบ้านบางคนมารวมกลุ่มกันเล่นดนตรีทั้งขับรอ้งและฟ้อนร  า  
แบบเขมรเพื่อเป็นการผ่อนคลายยามเหน็ดเหนื่อยจากการท านา  และที่ส  าคญัเพื่อเป็นการร  าลึกถึง
บา้นที่ทุกคนได้จากมานับได้ว่าเป็นจุดเริ่มตน้ของอาใยที่บ้านตุ่นและมีการน าไปแสดงเผยแพร ่
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ในโอกาสต่าง ๆ จุดเริ่มตน้ของ “ อาใย” นั้นแสดงใหเ้ห็นถึงธรรมชาติอันแทจ้ริงของชาวบ้านตุ่น  
ที่มีพื ้นเพดั้งเดิมจากกัมพูชาและเป็นการละเล่นที่ชาวบ้านทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้
แลว้แต่ความสามารถและความสนใจของแต่ละคนซึ่งผูท้ี่เขา้รว่มเลน่รอ้งอาใยนัน้สามารถท าหนา้ที่
ไดห้ลายหนา้ที่ในวงอาใยไดโ้ดยไม่จ าเจ (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 19) 

 
1.3 ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย 

เรือมอายัย เป็นการละเล่นพืน้บา้นเก่าแก่อย่างหนึ่งของจังหวัดสุรินทรเ์ป็นการรอ้ง
โตต้อบกลอนเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาวนิยมเล่นในงานเทศกาลต่าง ๆ การละเล่นเรือมอายัย 
จะแต่งกายตามสบายไม่มีแบบแผนแน่นอนถ้าแต่งกายตามประเพณีพืน้บา้นจะแต่งกายเหมือน  
เรือมอันเร คือนุ่งผ้าถุงพืน้เมืองสวมเสือ้แขนกระบอกมีผ้าสไบคล้องคอทิง้ชายผ้ามาด้านหน้า  
ส่วนไทยจะนุ่งโจงกระเบนสวมเสือ้คอกลมแขนสั้นมีผา้ไหมคาดเอว การเรือมอายัยประกอบดว้ย  
ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง รอ้งโต้ตอบกลอนกัน 4-5 คู่  หรือมากกว่านี ้ ขึน้อยู่กับสถานที่แสดง  
เครื่องดนตรีที่ใชป้ระกอบเรือมอายัย มีกลอง (สกัร) 1 คู่ ป่ีออ้ 1 เลา ซอดว้ง 1 คัน ฉ่ิง ฉาบ กรบั 
ท านองและจังหวะที่น ามาใชป้ระกอบเรือมอายัย เป็นท านองเร่งเรา้สนุกสนานเรียกว่า “อายัยล าแบ” 
โอกาสที่ใชแ้สดงเรือมอายัยแสดงในงานเทศกาลต่าง ๆ ที่เป็นงานรื่นเริงสนุกสนาน ท่าร  าเรือม
อายยัไม่มีแบบแผนตายตวั เป็นการฟ้อนร  าใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรี และขึน้อยู่กบัความถนดัของผูร้  า  
ท่าร  าส่วนใหญ่เป็นท่าจีบและแบมือ เลยเรียกว่าอายัยล าแบ ในท่าฟ้อนเกีย้วท่าร  าของฝ่ายหญิง 
จะเป็นท่าที่คอยปัดหรือท่าปกป้องระวังการถูกเนื ้อต้องตัวของฝ่ายชาย ในการตีบทร าจะตีบท 
ตามเนื ้อหาของเพลงซึ่งสามารถสื่อความหมายให้ผู้ชมทราบว่าท่าร  าเหล่านั้นหมายถึงอะไร   
วิธีการแสดงผูร้  าจะน าไหวค้รูพรอ้มกันหลังจากนัน้จึงเป็นการออกมาโต้รอ้งกันระหว่างชายหญิง
เป็นคู่ ๆ และมีลูกคู่ รอ้งรบั เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรอ้ง หญิงชายจะร  าเกีย้วกันลูกคู่ทัง้หลายจะคอย
หนุนให้ก าลังใจฝ่ายของตน เมื่อดนตรีจบจะเปลี่ยนคู่ใหม่ออกมารอ้งโต้กลอนกันใหม่ในบท 
และท่าร  าที่ตนเองถนัดรูปแบบการแสดงจะปฏิบัติเช่นนี ้เรื่อยไปจนครบทุกคู่ เมื่อจบสุดท้าย  
จะมีบทลาและผูน้  าจะรบัเขา้ไปขา้งใน (สถาบนัราชภฏัสรุนิทร,์ 2545, น.11) 

อายัย หรือ เรือ็มอายัย เป็นการแสดงพื ้นเมืองของจังหวัดสุรินทรท์ี่ร ับแบบอย่าง  
มาจากประเทศกัมพูชาแต่เรือ็มอายัยของจังหวัดสุรินทร์เป็นการละเล่นโต้กลอนระหว่างกลุ่ม 
หนุ่มสาวซึ่งสว่นใหญ่เป็นเรื่องเกีย้วพาราสีกนัระหว่างหนุ่มสาว ส่วนในประเทศกมัพชูาเป็นการรอ้ง
ถามระหว่างชายกับหญิง 1 คู่ เนือ้เรื่องอาจเป็นเรื่องอะไรก็ได ้ผูแ้สดงเกินกว่า 1 คู่ ทางกัมพูชา
เรียกว่า ปรอบเกย (พรรณราย ค าโสภา, 2540, น. 45 อา้งถึงใน สมจิตร กลัป์ยาศิร,ิ 2526, น. 312)  
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ตามธรรมดาการแสดงในสมัยก่อนผู้แสดงจะรอ้งเอง แต่ปัจจุบันจะมีผู้รอ้งต่างหากให้ผู้แสดง  
รอ้งตามและท าท่าประกอบเท่านั้น บทเพลงอายัยมีหลายประเภท เช่น อายัยทม อายัยตูจ อายัยคา้ง 
อายยัล าแบ อายัยซาระยัง เพลงอายยัที่น ามาวิเคราะหใ์นที่นี ้เป็นท านองอายัยล าแบ ซึ่งชาวพืน้เมือง
นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า อายัย เพลงอายัย เป็นเพลงที่รอ้งเพื่อความสนุกสนาน สมัยก่อนเมื่อมีงาน  
ในหมู่บา้นชาวบา้นก็จะจดัลาน อาจจะเป็นลานที่วดัหรือลานกลางบา้นเพื่อพบปะแสดงความสนกุสนาน
โดยการรอ้งโต้ตอบกันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มสาวรอ้งเกีย้วพาราสี พวกที่ไม่ได้แสดงก็จะนิ่ง  
หรือยืนลอ้มวง บางคนมีกลองก็เอากลองมาตีประกอบจงัหวะไปดว้ยบางคนมีซอ (ตรวั) มีป่ีก็น ามา
บรรเลงประกอบคลอเสียงรอ้งเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานมากยิ่งขึน้ ส่วนเนือ้รอ้งก็แลว้แต่ผูร้อ้ง 
จะสรรหามารอ้งโดยใช้ท านองเพลงเดิมเพียงแต่เปลี่ยนค ารอ้งเท่านั้นตามแต่ผู้รอ้งจะคิดได้ 
ในขณะนั้นจนปัจจุบันพัฒนามาเป็นรูปแบบการแสดงที่จ  าเป็นจะต้องมีเครื่องดนตรีประกอบ  
และเปลี่ยนรูปแบบไปดังที่กล่าวมาแล้วท่าร  า ท่าร  าเรือ็มอายัยไม่มีแบบแผนที่แน่นอน แ ต่หาก 
แต่งกายตามประเพณีแล้วจะแต่งเหมือนผู้แสดงเรือ็มอันเร คือ ผู้ชายนุ่งโจงกระเบน สวมเสือ้ 
คอกลมแขนสั้น ผา้ขาวมา้คาดเอว 1 ผืน ผา้คลอ้งคอปล่อยชายไปขา้งหลงัอีก 1 ผืน ส่วนผูห้ญิง 
จะนุ่งผา้ไหมปมู ภาษาพืน้เมืองสรุนิทรเ์รียกว่า ซมัป๊วตโฮล เสือ้แขนกระบอกแขนยาว มีสไบบาง ๆ 
พาดเสือ้อีกชัน้หนึ่ง อาจมีเครื่องประดบัและดอกไมท้ดัหู 

เนือ้รอ้ง สมัยก่อนเนือ้รอ้งเพลงอายัยผูแ้สดงจะรอ้งเอง แต่ในปัจจุบันในการแสดง 
แต่ละครั้งจะมีผู้ร ้องต่างหากโดยผู้แสดงจะแสดงท่าร  าและร้องประกอบด้วย ส่ วนเนื ้อร้อง 
ในการแสดงแต่ละครัง้ผูร้อ้งเพลงอายัยจะรอ้งโตต้อบกันโดยอาศัยไหวพริบคิดสรา้งสรรคก์ลอน
ขึน้มาแก้ตอบโต้กัน หรือภาษาพื ้นเมืองเรียกว่า มุดโต การร้องเป็นการด้นกลอนสดไม่ได้แต่ง 
ไวล้่วงหนา้ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบนั คณะกนัตรมึแต่ละวงของจงัหวดัสรุนิทรส์่วนใหญ่ จะมีการแต่ง
เนือ้รอ้งไวเ้ป็นบรรทดัฐานของวงตนเองเพื่อแสดงในงานต่าง ๆ ซึ่งแต่ละวงเนือ้รอ้งจะไม่เหมือนกัน 
กนัตรมึคณะบา้นดงมันก็เช่นกนั อาจารยป่ิ์น ดีสม ไดแ้ต่งเนือ้รอ้งไวเ้ป็นบรรทัดฐานส าหรบัแสดง  
ในงานต่าง ๆ ทั่วไป ในการแสดงอายยัแต่ละครัง้ก่อนจะมีการแสดงจะมีการไหวค้รูก่อน การไหวค้รู
ก็เหมือนกับการแสดงกันตรึมทั่ ว  ๆ ไปดังที่กล่าวมาแล้ว พอไหว้ครูเสร็จก็จะเริ่มการแสดง  
โดยวงดนตรีจะบรรเลงใหผู้แ้สดงร  าออกมาทีละคู่ (พรรณราย ค าโสภา, 2540, น. 45) 

ปัทมา วฒุิประดิษฐ์ (2550, น. 45) กลา่วว่าการเลน่อาไย เป็นการรอ้งโตต้อบระหว่าง
ชายหญิง ในลกัษณะเกีย้วพาราสีคลา้ยกบัล าตดัของภาคกลาง แบ่งบทแพลงออกเป็น 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 
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1. ท านองเพลงอาไยที่มีความหมายและความส าคญัที่เป็นลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่  
อาไยเปรละเซอ อาไยปร๊ะตะปัง อาไยลีลา และอาไยพุ่มพวง บทเพลงต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี ้                  
เป็นลักษณะเด่นของการเล่นอาไย บทรอ้งนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากผู้รอ้งจะใช้ปฏิภาณ                 
ไหวพรบิในการดน้บทรอ้งขึน้เอง แต่ยงัคงมีความหมายของท านองเพลงแต่ละท านองไว ้

2. ท านองเพลงทั่วไปจะประกอบไปดว้ยเพลงต่าง ๆ อีกมากมายคลา้ยกับเพลง
เกร็ดของไทยเรา มี 2 ลักษณะคือ บทเพลงที่เป็นการบรรเลงดนตรีล้วน ๆ ไม่มีบทรอ้ง ได้แก่  
เพลงสักวา กลอม ทองหยอดและบทเพลงที่มีบทร้อง เช่น เพลงอัญเชิญครู เพลงพายเรือ  
เพลงสรอ้ยสังวาลย์ เพลงมโหรี เพลงเก่ียวข้าว ในปัจจุบันได้มีการน าเยาวชนในหมู่บ้านมาฝึกร  า
ประกอบบทเพลงทั่วไปเพื่อเป็นการเพิ่มสีสนัใหก้บัการเล่นอาไย เนื่องจากคนรอ้งนัน้อายุมากแลว้ 
ไม่สามารถจะรอ้งและร  าไปดว้ยได ้อีกทัง้ยังเป็นการใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
และสืบทอดศิลปะพืน้บา้นอีกดว้ย 

การเล่นอาไยนีแ้ต่เดิมผูแ้สดงจะแต่งกายใชก้ารแต่งกายของทอ้งถิ่นคือ ผูห้ญิงใส่เสือ้
แขนกระบอกและนุ่งโจงกระเบนหรือผ้าถุง ผู้ชายใส่เสือ้คอกลมสีสด นุ่งโจงกระเบนหรือโสร่ง  
แต่ปัจจุบันนี ้เริ่มพัฒนาการแต่งกายให้สวยงามมากขึ ้น มีการแต่งกายตามสบายแต่สุภาพ 
และมีการประดบัตกแต่งเครื่องแต่งกายใหด้ดีูขึน้ 

การเล่นอาไยของหมู่บา้นแปลงนีจ้ะมีการไหวค้รูเช่นเดียวกับการบรรเลงและการแสดง
ทั่ วไปเพื่อเป็นการขอพรจากครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีไหว้ครูนี ้จะต้องใช้ “โจม”  
(ไทยเรียกว่า การท าบายศรี) นักดนตรีจะบรรเลงเพลงสกัวา เพลงกลอมต่อดว้ยเพลงทองหยอด 
(เป็นเพลงบรรเลง) ในขณะที่ท าพิธีไหวค้รู จากนัน้จะบรรเลงเพลงอัญเชิญครู (มีท่าร  าประกอบ) 
หลังจากจบขั้นตอนการไหว้ครูแล้วก็จะบรรเลงทั่ว ๆ ไปแล้วแต่หัวหน้าวงจะก าหนดให้เข้ากับ
บรรยากาศของงานที่มาแสดงหรือตามความตอ้งการของเจา้ภาพหรือผู้ชมซึ่งจะไม่มีแบบแผน
ตายตวั (ปัทมา วฒุิประดิษฐ์, 2550, น. 45) 

ศิริกมล สายสรอ้ย (2551, น. 19) กล่าวว่า เพลงอาใย (จเรียงอาใย) จะรอ้งด้วย
ภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ชาวบา้นตุ่นพดูคยุสื่อสารกนัเนือ้เพลงจะถูกถ่ายทอดสั่งสอนกนัต่อ  ๆ 
มาเป็นรุ่น ๆ จึงมักเป็นเพลงเก่าไม่ค่อยมีเนือ้เพลงใหม่ ๆ เกิดขึน้มากนักแต่มีการแปลงเนือ้รอ้ง 
บ้างเช่นกันโดยครูเพลงผู้มีประสบการณ์ที่ ได้สั่ งสมความช านาญมานับสิบปีเพลงอาใยนั้น  
มีมากมายหลายเพลง ส่วนประกอบที่ส  าคัญและจะท าให้อาใยมีสีสัน มากขึ ้นคือการร  า 
หากเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน การเล่นเพลงอาใยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือส่วนหนึ่ง 
เล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงที่จะใช้เล่นเฉพาะในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานท าบุญ              
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งานแต่งงานหรือในงานเทศกาลต่าง ๆ อีกส่วนหนึ่งจะใชใ้นพิธีกรรมการทรงเจา้เพื่อรกัษาผูป่้วย
โดยการเล่นเพลงทั้ง 2 งานนั้นจะมีความแตกต่างกันอาใยทรงเจ้าส่วนใหญ่จะเล่นเพลงแม่มด                      
(ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 19) 

อมรา กล ่าเจริญ (2553, น. 214) กล่าวว่า อาไย เป็นการละเล่นเพลงพื ้นบ้าน  
ของชาวบา้นตามลูล่าง ต าบลทรายขาว อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี หมู่บา้นนีใ้ชภ้าษาเขมร
เป็นภาษาพูด ดังนั้นการเล่นเพลงอาไย จึงมีส  าเนียงการร้องเป็นภาษาเขมรประวัติที่มา  
ของการเล่นเพลงอาไยไดน้ ามาเผยแพร่โดยชาวเขมรมีลักษณะการเล่นคลา้ยกับการเล่นล าตัด  
ของไทยภาคกลาง โดยมีการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายและหญิงค าร้องจะเป็นกลอนสด  
โดยใชว้ิธีการดน้เพลงโดยไม่ใชต้  าราเนือ้ร้องส่วนใหญ่จะเป็นบทเกีย้วพาราสีโตต้อบว่ากล่าวกัน
ระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ท านองที่ใชใ้นการรอ้งเป็นท านองพิสมัย สกัวาและอาไย เนือ้รอ้ง  
ใช้ภาษาเขมรซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นดนตรีกับผู้รอ้ง ในการเล่นเครื่องดนตรีผู ้เล่นจะนั่ งล้อมวง  
ใชผู้ร้อ้งชาย 1 คน หญิง 1 คนเป็นอย่างนอ้ย ขณะรอ้งจะตอ้งร  าประกอบไปดว้ย เพลงอาไยจะใช้ 
เล่นในพิธีต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานหรือเล่นตามงานที่เจา้ภาพว่าจา้ง ล าดบัขัน้ตอนของการเล่นอะไร 
ตอ้งมีการท าพิธีไหวค้รูการจดัตัง้พิธีประกอบดว้ยบายศรี หวัหมู เหลา้ ดอกไม ้ธูปเทียน เมื่อท าพิธี
ไหว้ครูเสร็จมีการเล่นละครคล้ายกับละครนอกของภาคกลาง เรื่องที่ เล่นก็คล้ายคลึงกัน  
เช่น พระทิณวงศ์ ลักษณวงศ์ สุวรรณหงส์ ล้วนแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับจักร  ๆ วงศ์ ๆ ใช้ตัวละคร 
มากนอ้ยแลว้แต่เรื่องที่เล่น การรอ้งใชส้  าเนียงการรอ้งภาษาเขมรตอนจบจะมีการเล่นอาไยทุกครัง้  
แต่ปัจจุบนันีค้งเหลือแต่การเล่นอาไยเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ เครื่องดนตรี ไดแ้ก่ ซออู ้ซอดว้ง กลอง 
(ภาษาเขมรเรียก สะกอน) ฉ่ิง ขิม โมงเข (ลกัษณะคลา้ยกีตา้ร)์ 

สุพรรณี เหลือบุญชู (2542, น. 180) กล่าวว่า อาไย เป็นการละเล่นอีกแบบหนึ่ง 
ของอีสานใต ้ซึ่งไดร้ับการถ่ายทอดมาจากชาวเขมรตัง้แต่สมัยโบราณที่ชาวอีสานใตก้ับประเทศ
กัมพูชาไดม้ีสมัพันธไมตรีไปมาหาสู่กันชาวเขมรกัมพูชาไดน้ าเอาศิลปะการละเล่นต่าง ๆ เขา้มา
เผยแพร่ให้แก่ชาวท้องถิ่นและได้จดจ าแบบอย่างจนเกิดเป็นประเพณีการแสดงสืบต่อกันมา  
สว่นใหญ่เป็นเรื่องเกีย้วพาราสีกนัเป็นการถามตอบระหว่างชายหญิงทีละคู่ ผูแ้สดงจะมกัมีจ านวน
มากกว่า 1 คู่ เนือ้หาที่รอ้งนิยมรอ้งในท านองอ่อนหวานเพื่อขอความรกัจากคู่รกัโดยเฉพาะฝ่ายชาย
ขอความรกัจากฝ่ายหญิง ฝ่ายหญิงก็จะตอบโตด้ว้ยลีลาที่เป็นบทรอ้งดว้ยกลอน 8 หรือกลอน 10 
ตามที่ช  านาญดว้ยภาษาทอ้งถิ่นหรือภาษาไทย 

การเล่นอาไย เป็นการละเล่นพืน้บา้นของหมู่บา้นตามลู ชาวบา้นแห่งนีใ้ชภ้าษาเขมร
เป็นภาษาพูด ฉะนั้นการเล่นอาไยจึงมีส  าเนียงเนือ้รอ้งเป็นภาษาเขมร การเล่นอาไยนีม้ีมานาน  
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หลายปีแลว้ซึ่งไดร้บัการเผยแพร่มาจากเขมรโดยทิดฮมักับทิดบุนไดศ้ึกษาร  ่าเรียนวิชาการละเล่น
และไดน้ ามาเผยแพร่ต่อ ๆ กนัมาถึงทุกวนันีจ้นกลายมาเป็นการละเล่นพืน้บา้นของชาวตามูลล่าง  
หมู่ที่ 3 ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี ก่อนจะมีการเล่นอาไยจะตอ้งมีการท าพิธี
ไหวค้รูซึ่งมีการจัดตั้งพิธีประกอบไปดว้ยบายศรี หัวหมู เหลา้ ดอกไม ้ธูป เทียน เมื่อท าพิ ธีไหวค้รู
เสร็จจะมีการเล่นละครคลา้ยละครนอกของไทยเรื่องที่เล่นก็คลา้ยคลึงกัน เช่น พระทินวงศ ์ลกัษณวงศ ์ 
สุวรรณหงส ์ลว้นแต่เป็นเรื่องเก่ียวกับจักร ๆ วงศ ์ๆ เหมือนกับของไทยเรา ใชต้ัวละครมากน้อย
แล้วแต่เรื่องที่ เล่นการร้องใช้ส  าเนียงการ้องภาษาเขมร ตอนจบจะมีการเล่ นอาไยทุกครั้ง  
แต่ปัจจุบันนีค้งเหลือแต่การเล่นอาไยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เครื่องดนตรีใช ้ซออู ้ซอดว้ง กลอง 
(ภาษาเขมร เรียก สะกอน) ฉ่ิง ขิม โมงเชถ ( ลักษณะคล้ายกีต้าร ์) ลักษณะการเล่นคล้ายกับ  
การเล่นล าตดัของไทยทางภาคกลาง โดยมีการรอ้งโตต้อบกนัระหว่างชายและหญิง ค ารอ้งจะเป็น 
กลอนสดใช้วิธีด้นเพลงเอาไม่มีต ารา เนื ้อรอ้งส่วนมากจะเป็นบทเกี้ยวพาราสีกันหรือโต้ตอบ 
ว่ากล่าวกันระหว่างฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย ท านองที่ ใช้ในการร้องเป็นท านองพิสมัยสักวา  
และอาไย เนือ้รอ้งทั้งหมดใชภ้าษาเขมรซึ่งประกอบด้วยผูเ้ล่น เครื่องดนตรีกับผูร้ ้อง ในการเล่น 
ผูเ้ล่นเครื่องดนตรีจะนั่งลอ้มกลอง ผูร้อ้งใชป้ระมาณ ชาย 1 คน และหญิง 1 คน เป็นอย่างน้อย 
ขณะรอ้งจะต้องร  าประกอบด้วย การละเล่นจะเล่นในพิธี ต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานหรือเล่น 
ตามงานที่ เจ้าภาพว่าจ้าง การเล่นอาไยนี ้เล่นสืบกันมานานจนมาเป็นการละเล่นพื ้นบ้ าน 
ของชาวบ้านตามูลล่างจนทุกวันนี ้(ส  านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  กระทรวงวัฒนธรรม, 
2561, ออนไลน)์ 

อาไย เป็นการเล่นเพลงโตต้อบกนัระหว่าหญิงชาย ประกอบดนตรีของชาวเขมร-ส่วย 
ในแถบอีสานตอนล่าง ลกัษณะเพลงอาไยเป็นเพลงปฏิพากยข์ับรอ้งโตต้อบกันระหว่างฝ่ายหญิง 
ฝ่ายชายในเชิงเกี ้ยวพาราสี วิธีการเล่นเพลงอาไยจะแบ่งเป็นผ่ายชายฝ่ายหนึ่งและฝ่ายหญิง  
อีกฝ่ายหนึ่งจ านวนเป็นคู่ ๆ กนัมกัมีไม่เกิน 4 คู่ โดยแต่ละคู่ยืนหนัหนา้เขา้หากนัและรอ้งโตต้อบกนั
เปลี่ยนคู่กันไปจนจบ ในระหว่างที่ ฝ่ายหนึ่ งร้องจบ ดนตรีจะรับเป็นท่อน  ๆ และในช่วงที่ 
ดนตรีรบันีเ้องที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะร  าต้อนถอยกลับไปกลับมา เครื่องดนตรี  ป่ีสไล 1 เลา  
ซอครวัเอก 1 คัน กลองกันตรึม 2 ลูก เครื่องใหจ้ังหวะ คือ กรบั ฉ่ิง (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย, 
2542, น. 5218) 
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ตวัอย่างบทรอ้ง 
บทไหวค้รู 

เลิกไดบงัคม  ดกัเลอเซระซา 
อญัเจิญกรูบา   โมกจยูคญมพอง 
ออยซ็อกอด็ุอม   ออยก็อมมะเนียว 
ก็อมออยเพลียดเพลียง  เปียกเป็จจอจาฯ 

ค าแปล    ยกมือบงัคม  ใสเ่หนือเศียร 
เชิญครูบา   มาช่วยฉนัดว้ย 
ใหส้ขุอดุม   ใหม้ีความอบอุ่น 
อย่าใหพ้ลาดพลัง้  ในค าพดูจา 

ชาย 
โอปะโอนแซรย็เป็อว  โอปะโอนแซรย็เป็อว 

(ลกูคู่ชายรบั) 
บองซูรสจักะแด็ย  ปรบับานรือเต 

(ลกูคู่ชายรบั) 
เนียงเมียนแมเอ็อว  เญียดเป็อวสนัดาน 

(ลกูคู่ชายรบั) 
บองปะโอนเปรียงปราน  เมียนคละ่รือเต 

(ลกูคู่ชายรบั) 
(มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย, 2542  ,น.  5218) 

ค าแปล              โอน้อ้งหญิงสดุทอ้ง           โอน้อ้งหญิงสดุทอ้ง 
พี่ขอถามความ   บอกไดไ้หม 
นางมีแม่พ่อ              ญาติเผ่าพงศ ์
พี่นอ้งเผ่าพงศ ์              มีบา้งไหม 

หญิง 
บองเปรา้ะแสนหา  บองเปร๊าะแสนหา 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
เนียะโมกปีนา   ซูรซอ้บสจักะแด๊ย 
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(ลกูคู่หญิงรบั) 
ซูรเตียงแมเอ็อว   นึงปะโอนเประ้แซรย็ 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
แฮดการอาเว็อย                           ซูรโตจจะแน๊ะนา 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
ค าแปล        พี่ชายเสน่หา    พี่ชายเสน่หา 

นายมาจากไหน    สอบถามทกุเนือ้ความ 
ถามทัง้แม่พ่อ     กบัดว้ยนอ้งชายหญิง 
เพราะเหตอุะไร    ถามอะไรเช่นนี ้

ชาย 
เนียงตระแปะตระเปือลปิง เนียงตระแปะตระเปือลปิง 

(ลกูคู่ชายรบั) 
ตระเปือลบองซลญั  ซูรปะโอนพะเงีย 

(ลกูคู่ชายรบั) 
เนียงเมียนแมเอ็อว  รือเน็อวก าเปรีย 

(ลกูคู่ชายรบั) 
บองนึงยวัเจีย   ลออลอะ้มะแหแส็ย 

(ลกูคู่ชายรบั) 
ค าแปล   นางผูม้ีแกม้อิ่ม   นางผูม้ีแกม้อิ่ม 

พี่รกัแกม้นอ้งหญิง  ถามถึงนอ้งนงพะงา 
นางมีแม่พ่อ   หรือเป็นก าพรา้ 
พี่จะขอเอานอ้ง   คนสวยเป็นมเหสี 

หญิง 
เปรา้ะเสยเนียะสตบั  เปรา้ะเสยเนียะสตบั 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
ปะโอนนึงปรายปรบั  ออยเอา้ะสจักะแด็ย 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
เญียดเป็อวสนัดาน  โอนเมียนอาเว็อย 
 



  19 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
บองปะโอนเปร๊าะแซรย็  กรุบเกรือนบอรโบร 

(ลกูคู่หญิงรบั) 
(มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย, 2542 ,น. 5219) 

 
อาไยเป็นเพลงปฏิพากษ์รอ้งโต้ตอบเกี้ยวพาราสีกันระหว่างหนุ่มสาว คล้ายเพลง 

อีแซวหรือล าตดัของภาคกลางจะเล่นประกอบกบัเครื่องมโหรี วิธีเล่นจะแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่าย
หญิงจ านวนเป็นคู่เท่า ๆ กนัไม่เกิน 4 คู่ แต่ละคู่จะยืนหนัหนา้เขา้หากนัและรอ้งโตต้อบกนัเปลี่ยนคู่ 
เวียนไปเรื่อย ๆ ในระหว่างที่รอ้งจบดนตรีก็จะรบัเป็นท่อน ๆ และในช่วงดนตรีรบันีท้ัง้หญิงและชาย 
จะร  าตอ้นกนั ตวัอย่าง เพลงอาไยบทลา 

 
เสนาะปกาประบิล เสนาะปกาประบิล 

กียเสตียบองัแอล  บองเสียปกาเต็อว 
เมียนสจักะแค็ยปต า  ปรบัเต็อนบองเบ็อว 
ซ็อมเลียปกาเต็อว  เซราะบองเบอ้วชงาย 
 

ในปัจจุบันอาไยและเจรียงไม่ได้แสดงโดยเฉพาะแต่วงกันตรึมจะสามารถเจรียง  
และรอ้งอาไยได ้เช่นเดียวกบัวงล าตดัภาคกลางที่สามารถรอ้งเพลงอีแซว เพลงพวงมาลยั เพลงเรือได ้
วงดนตรีที่ ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น คณะประทุมทอง คณะเสมียนชัย คณะสไบทอง  
คณะบุญถึง และวงกันตรึมที่ประยุกต์โดยน าเครื่องดนตรีสากลมาประกอบการแสดงกันตรึม  
คือวงสมหวงั คารกี์ ้ซึ่งก าลงัเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจบุนั (ชชัวาลย ์วงษป์ระเสรฐิ, 2532, น. 45) 

อายัย เป็นการละเล่นพืน้บ้านของชาวไทยเชือ้สายเขมร ในแถบอ าเภอตาพระยา  
อ าเภอโคกสูง และอ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว การแสดงอายัยนี ้เป็นการรอ้งและร  า
ประกอบดนตรี การรอ้งใชภ้าษาเขมรโดยใชค้ าพืน้บ้านง่าย ๆ ฟังแล้วเขา้ใจง่าย บทรอ้งจะเป็น
เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่การเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาวใชแ้สดงในงานพิธีกรรมต่าง  ๆ เช่น  
พิธีบวช พิธีโกนจุก และในเทศกาลต่าง ๆ เครื่องดนตรีที่ใชป้ระกอบการแสดงอายัยประกอบดว้ย 
ซอดว้ง ซออู ้ขิม ฉ่ิง ฉาบ กลอง แคนน า้เตา้ ขั้นตอนในการเล่น เริ่มจากการไหวค้รู ประกอบดว้ย 
บายศรี ธูป เทียน เหลา้ บุหรี่ หลงัจากนัน้นกัดนตรีจะเริ่มบรรเลงนกัรอ้งชายหญิงจะรอ้งเป็นภาษาเขมร 
ตอบโตก้นัในบทต่าง ๆ จงัหวะชา้เร็ว โดยนกัรอ้งจะตอ้งปรบัเนือ้เองใหเ้ร็วหรือชา้ตามจงัหวะดนตรี 
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ส่วนใหญ่จะใช้จังหวะเรา้ใจให้เกิดความสนุกสนาน  (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหต,ุ 2545, น. 137) 

ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยไดม้ีผูก้ล่าวถึงไวใ้นหลายแง่มุม ในฐานะศิลปะการแสดง
พืน้บ้านของชาติพันธุ์เขมรที่พบเห็นได้ทั้งในจังหวัดจันทบุรี  จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี 
และบางส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความสมัพันธ์กับขอ้มูลดา้นประวัติศาสตรข์องการอพยพ
เคลื่อนย้ายและตั้งถิ่นฐานของคนกัมพูชาในจังหวัดดังกล่าว  ส่วนในฐานะการแสดงประกอบ 
พิธีกรรมไดม้ีขอ้ก าหนดในการเลือกใชบ้ทเพลงอย่างมีแบบแผนตามโอกาส เช่น งานรื่นเริง ใชชุ้ดเพลง
ส าหรบังานรื่นเรงิ สว่นในงานศพใชช้ดุเพลงอวมงคล เป็นตน้ 

ดนตรีพื ้นบ้านของจังหวัดสระแก้วมีหลายประเภท เพราะได้รับอิทธิพลจาก 
กลุ่มวัฒนธรรมที่หลากหลาย เนื่องจากชาวสระแก้วส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากท้องถิ่นต่าง  ๆ  
เมื่อเขา้มาอยู่ในจังหวัดสระแก้วก็ไดน้ าเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเขา้มาดว้ย กลุ่มวัฒนธรรม  
ที่ส  าคัญ ได้แก่ กลุ่มวัฒนธรรมทางภาคกลาง เช่น วงป่ีพาทย์ วงเครื่องสายไทย วงกลองยาว  
วงดรุิยางค ์แตรวง กลุ่มวฒันธรรมหมอล า เช่น พิณ แคน วงพิณแคนประยุกต ์หมอล า หมอล าซิ่ง 
กลุม่วฒันธรรมเจรียงกนัตรมึ เช่น อายยักนัตรมึ และกลุม่เพลงโคราช  

จากเอกสารขา้งตน้ที่กล่าวถึงการละเล่นของชาวบา้นตุ่นซึ่งเป็นชุมชนคนไทยเชือ้สายเขมร 
ที่อพยพมาจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา พบว่า ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นการแสดง
ส าคัญที่ถูกใชเ้พื่อแสดงตัวตนความเป็นชาติพันธุ์เขมรอย่างมีเอกลักษณ์มาตั้งแต่อดีตแม้จะมีการ
ปรบัเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบ้าง แต่บทบาทของศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชนบ้านตุ่น  
ยังคงความชัดเจนว่ามี 2 บทบาท คือ ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งความสนุกสนานรื่นเริง  
ในงานเทศกาลงานมงคล ส่วนอีกบทบาทหนึ่งคือ การใช้ไปเพื่อการรกัษาผู้ป่วยผ่านร่างทรง 
ที่ต้องมีการแสดงเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีปัจจัยด้านภาษาที่ช่วยในการ 
ด ารงรกัษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ได้ โดยการใช้ภาษาเขมรและบทเพลงที่มีชื่อเป็นภาษาเขมร 
ในการแสดงจนถึงปัจจบุนั 

 
1.4 ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเขมร 

ศิลปะการแสดงในกัมพูชาถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญต่อประเทศและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่วงท่าในการร  าที่พบอยู่บนภาพจ าหลักในปราสาทนครวัด 
ลว้นแลว้แต่มีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัก่อใหเ้กิดเป็นท่าร  าอนัสวยงามของระบ าอปัสรา ศิลปะการแสดง
ด้านนาฏศิลป์ ในปัจจุบันแม้ว่าไม่มีเอกสารหลักฐานใดที่สามารถชี ้แจงได้ถึงที่มาอันถือเป็น
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จดุเริ่มตน้ของการเกิดนาฏศิลป์ในกมัพชูา แต่ในขณะเดียวกนัสนันิษฐานว่าเกิดขึน้ตัง้แต่สมยันครพนม
ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1-6  ของกัมพูชา ดังที่  ชัยวัฒน ์เสาทอง ไดต้ั้งขอ้สังเกตไวว้่า “นาฏศิลป์
กมัพูชามีหลกัฐานปรากฏตัง้แต่สมัยพระนคร (ค.ศ.540 - 800) เช่น รูปป้ันดินเหนียวสมัยนครบุรี 
เป็นรูปบุคคลร่ายร  า และจารกึที่กล่าวถึง “คนร  า” เป็นภาษาเขมร ในจารกึสมยัพระนคร (ค.ศ.825 
จนถึงราวคริสตศ์ตวรรษที่ 14) พบค าสนัสกฤตอ่านว่า “ภาณิ” หมายถึงการแสดงเล่าเรื่อง และหาก
ดูภาพสลักจ านวนมากในปราสาทหินต่าง ๆ ของขอมต้องสงสัยเลยว่าในอาณาจักรขอมมีการ 
รา่ยร  าการแสดงเป็นเรื่องปกติธรรมดาส าหรบัการบนัเทิงในราชส านกัและประชาชน ในจารกึที่กล่าวถึง
ขา้พระที่ประจ าศาสนสถานนั้นมักมี “คนร  า” ประจ าอยู่ด้วยนาฏศิลป์กัมพูชาโบราณน่าจะไดร้บั
อิทธิพลอินเดียเป็นพืน้ทั้งยังมีการพัฒนาสืบต่อมาจนรุ่งโรจน์ไม่แพ้ศิลปวิทยาการด้านอ่ืน  ๆ ” 
(ชยัวฒัน ์เสาทอง, 2548, น. 40) 

เพชร ตมุกระวิล (2548, น. 22)  กลา่วว่า ประชาชนจ านวนมากอยู่ในประเทศกมัพชูา 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแห่งหนใดก็มีระบ าแบบนีเ้หมือนกันทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ เมืองหรือชนบทต าบล 
ป่าเขาล าเนาไพร พื ้นราบ หรือต าบลที่อยู่บริเวณชายทะเลซึ่งมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง  
คือประชาชนทั้งหลายในประเทศ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายสามารถร  าระบ านี ้ได้ทุกวัน  
ส่วนภารกิจหนา้ที่ของระบ านีใ้นการรบัใชส้งัคม คือส าหรบัใชเ้พื่อความเพลิดเพลินหรือเป็นระบ า
ส าหรบัในการพักผ่อนร่างกาย และท าใหส้บายใจช่วยผ่อนคลายใหห้ายจากอาการเหน็ดเหนื่อย  
จากการท างานต่าง ๆ นานา อาศัยดว้ยเหตุที่ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่มีความอดุมสมบูรณ์ 
ไปดว้ยระบ า ซึ่งมีประเภทแตกต่างกนัไปดงัไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จนมาถึงปัจจุบนันี ้มีความนิยม 
จดัแบ่งประเภทของระบ าทัง้หมดเหล่านีอ้อกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งใชช้ื่อแตกต่างกันตามลกัษณะพิเศษ 
ของระบ าในแต่ละกลุม่เหลา่นัน้ 

ปัจจุบนัศิลปะการแสดงดา้นนาฏศิลป์ประเภทระบ าในกมัพชูามีการจ าแนกออกเป็น 
3 กลุม่ คือ 

1) ระบ าท่วงท่าขแมรโ์บราณ หรือ ระบ าพระราชทรพัย ์คือ ระบ าที่มีในราชส านัก 
เช่น ระบ าอปัสรา ระบ าเทพมโนรมย ์ระบ าจนูโปร ์ระบ ามนุีเมขลา ระบ าสวุรรณมจัฉา เป็นตน้  

2) ระบ าประเพณีขแมร ์คือ ระบ าที่จัดแสดงคู่กับงานประเพณีต่างๆ เช่น ระบ า
กั๊วะอังเร ระบ าเนสาทระบ าแสนโภลย ระบ าตรุษ ระบ าเนียงเมว ระบ าเบ๊ะกรอวาน ระบ ากะงอก
ไพลิน ระบ ากรอเบ็ยเผิกสรา ระบ ากนัแตแร เป็นตน้  

3) ระบ าพืน้บา้นเขมร (ระบ าประชาปรยิขแมร)์  
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ระบ าพื ้นบ้าน ร  าวง ร  าท่วงท่าถ้าเป็นประเภทของระบ าที่ได้รับความนิยมทั่วไป 
ทั้งประเทศทั้งในเมืองหลวง ชนบท และพืน้ที่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณภูเขา ที่ราบลุ่ม ริมทะเล  
ระบ าพื ้นเมืองเขมรนี ้เป็นระบ าที่สามารถเรียนรูไ้ด้ง่าย และสะดวกในการจัดแสดงอีกด้วย  
ด้วยเหตุนี ้ เองจึ งสัง เกต เห็น ได้ว่ าชนชาติ เขมรตั้งแ ต่พ ระมหากษั ตริย์มุขมนตรีทุกคน  
ตลอดจนกระทั่งประชาราษฎรเขมรทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชายหญิงสามารถร  าระบ านี ้ได้ทุก  ๆ คน  
(เพชร ตมุกระวิล, 2548, น. 184) 

ในส่วนเวลาของการแสดงหรือพิธีที่มีการแสดงระบ าพื ้นเมืองนั้นจะมีลักษณะ  
เปิดกว้างมากโดยทั่วไปส่วนมากเขาจะร  าในพิธีงานบุญประเพณีขึน้ปีใหม่ทั่วทั้งประเทศและ  
มีบางสถานที่หรือบางหมู่บา้นจะเลน่อย่างสนกุสนานนบัเดือนก่อนวนัขึน้ปีใหม่และเล่นอีกนบัเดือน
หลังจากภายหลังวันขึ ้น ปีใหม่ผ่านไปแล้วดังเช่นหมู่บ้านลวงระเมียดในจังหวัดกันดาล  
ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักจากราชธานีพนมเปญ เป็นต้น เขาร  าเล่นสนุกสนานในพิธีแต่งงานงานมงคล
ส าหรับคู่บ่าวสาว พิ ธีพบปะสังสรรค์มีงานเลี ้ยงพิ ธีท าบุญตามครอบครัวหรือไม่ก็พากันร  า
สนุกสนานในเวลาที่ไดพ้บญาติมิตรทางใกลแ้ละไกลหรือร  าเพื่อขจัดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้  
จากการท างานหลงัเสร็จสิน้ภารกิจต่าง ๆ นานาแลว้ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบนัเขาสงัเกตเห็นระบ า
พืน้บ้าน ร  าวง ร  าท่วงท่า ร  าลาวสาละวัน ได้รบัความนิยมเล่นตามสถานที่บริการต่าง ๆ ผสมผสาน 
กนักบัท่วงท่าการร  าของต่างประเทศในแต่ละค ่าคืนดว้ย (เพชร ตมุกระวิล, 2548, น. 188) 

เพชร ตุมกระวิล (2548, น. 186)  กล่าวว่า จากการบอกเล่าที่เราไดร้บัจากคนเฒ่า 
คนแก่ เป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศกัมพูชาระบ าพื ้นบ้าน  ร  าวง ร  าท่วงท่านี ้
ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในศตวรรษที่  20 นี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดความ
เคลื่อนไหวของเขมรอิสระที่เกิดขึน้ทกุคนทุกแห่งในประเทศและในลกัษณะกองก าลงัสตรีกลา้หาญ
ลกุขึน้มาขบัไล่ฝรั่งเศสออกไป เพื่อใหป้ระเทศหลดุพน้จากการเป็นอาณานิคมเพื่อเรียกรอ้งเอกราช
และประเทศชาติบ้านเมืองกลับคืนมาซึ่งเรายังคงเห็นมีบทรอ้ง ร  าวง ที่ยังมีเหลืออยู่ให้เราเห็น  
เป็นหลักฐานหรือเป็นสิ่ งที่ ระลึ กในช่ วงยุคสมัยนั้นและคาดว่าในขณะเดียวกันนั้น เอง 
ที่มีการแพร่กระจายการใชค้ าจากต่างประเทศแพร่เขา้มาเช่นค าว่า ร  าโทน หรือ ลอก (ล าโทน คือ
กลอง) เขมรได้รบัเข้ามาใช้เพราะตอนนั้นกองทัพของเขมรอิสระ ที่มีกองก าลังตั้งอยู่ในป่าลึก
บริเวณภูเขาดองแรก ต าบลเจรียวโอราล ภูเขากระวาน  บริเวณภูมิภาคอีสานของประเทศ  
(น่าจะมีความสมัพนัธก์บัลาวอิสระ) และกลุม่ที่ตัง้อยู่ที่บรเิวณปากอ่าวทะเล สว่นมากจะพากนัเล่น
ร  าวงโดยใช้เพลงกลองตัวเดียวเท่านั้นและมีบทรอ้งที่มีลักษณะง่าย  ๆ สนุกสนานเหมาะกับ
กาลเทศะในการใชช้ีวิตเพื่อการต่อสูท้ี่ตอ้งอาศัยป่าลึกเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ขอชีแ้จงว่า “โสกรไ์ด” 
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กลองตีด้วยมือนี ้ เป็นกลองของวงดนตรีอาเรียะหรือวงดนตรีประเภทวงดนตรีในพิธีแต่งงาน 
ของชนชาติเขมรซึ่งถือก าเนิดมานบัพนัปีแลว้ 

จากการสืบคน้ขอ้มูลของศิลปะการแสดงกมัพชูาผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นประวติัศาสตร ์
ไดใ้หค้วามเห็นว่ามีหลกัฐานปรากฏตัง้แต่สมัยก่อนพระนคร (พ.ศ. 1083-1343) แลว้ เช่น รูปป้ัน 
ดินเหนียวสมัยนครบุรี (Angkorborei) เป็นรูปบุคคลร่ายร  า และจารกึที่กล่าวถึง "คนร  า" เป็นภาษาเขมร  
ในจารึกสมัยพระนคร (พ.ศ. 1368-ราวพุทธศตวรรษที่ 19) พบค าสันสกฤต "ภาณิ" ซึ่งหมายถึง 
การแสดงเล่าเรื่อง และหากดูภาพสลักจ านวนมากในปราสาทหินมักมี "คนร  า" ประจ าอยู่ด้วย  
ลีลาท่าทางคลา้ยนาฏศิลป์อินเดีย จึงสนันิษฐานไดว้่าศิลปะการแสดงกัมพูชาโบราณน่าจะไดร้บั
อิทธิพลอินเดียเป็นพื ้นมาก่อน และมีความรุ่งเรืองมากนิยมแสดงมหากาพย์เรื่องรามายณะ  
และมหาภารตะซึ่งพบหลกัฐานจากภาพจ าหลกัที่นครวดั 

เอกสารที่กล่าวถึง ศิลปะการแสดงพืน้บ้านเขมร ได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ศาสนา 
และราชส านกัเป็นศูนยก์ลางและผลกัดนัใหเ้กิดศิลปะการแสดงมาแต่ยุคโบราณ ซึ่งเป็นสมยัก่อน  
ที่จะมีแนวคิดรักชาติ (State and Nation) กล่าวคือ มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยที่ ดินแดน 
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงยังเป็นรัฐจารีต (Traditional State) จึงท าให้ศิลปะหลายแขนงที่ ไม่ได ้
ใช้พรมแดนหรือเส้นแบ่งเขตแดนตามแบบรัฐชาติปัจจุบันมีความเชื่อมโยงถึงกัน เช่น การรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย ในศิลปะการแสดงของไทยและเขมรตั้งแต่สมัยเมืองพระนคร
จนกระทั่งเกิดความเสียหายและซบเซาจากเหตุการณ์สงครามกลางเมื องของประเทศกัมพูชา 
ท าให้บรรดาศิลปินที่ต้องเสียชีวิตจากภัยสงครามหรือรอดชีวิตด้วยการอพยพย้ายถิ่นฐาน 
ที่เป็นผลใหศิ้ลปะซึ่งมากบัมนษุยเ์ดินทางมาพรอ้มการเคลื่อนยา้ยถิ่นฐานดว้ยเช่นกนั 

2. ข้อมูลด้านวัฒนธรรมชาติพันธุเ์ขมรบ้านตุ่น  
2.1 ประวัติความเป็นมาของชาวเขมรบ้านตุ่น 

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์)  เป็นบุตรเจา้พระยาคทาธรธรณินทร ์(เยี ย) 
ผู้ส  าเร็จราชการเมืองพระตะบองอันเกิดแก่ท่านผู้หญิงทิม มีพี่น้องร่วมบิดามารดารวม 4 คน  
เกิดที่ เมืองพระตะบองเมื่อปีพุทธศักราช 2404 บิดาน าเข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการ 
ในกรุงเทพมหานครจนกระทั่งไดร้บัพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระอภัยพิทักษ์ ครัน้บิดาถึงแก่
อสัญกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นผูส้  าเร็จราชการเมืองพระตะบองแทน เมื่อฝรั่งเศส  
ไดอ้อกล่าอาณานิคมไดย้ึดเอาลาว เวียดนาม กัมพูชา และรวมทัง้เมืองจันทบุรีของไทย ทางฝ่ายไทย 
ได้เจรจากับฝรั่งเศสเพื่อขอแลกเมืองพระตะบองและเสียมราฐแทนเมืองจันทบุรี เป็นเหตุให้
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้องอพยพข้าทาสบริวารและอพยพผู้คนจากพระตะบองกลับมาไทย  
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ครั้งนั้นได้มีชาวเขมรส่วนหนึ่งอพยพติดตามเข้ามาและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตของจังหวัด
สระแกว้ (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต,ุ 2545, น. 226) 

ชาวบา้นหมู่บา้นตุ่นมีเชือ้สายเขมร ซึ่งอพยพมาคราวที่เจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ 
เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยจากพระตะบองมาทางตาพระยา บ้านหนองบัวใต้ บ้านตุ่น 
จนกระทั่งถึงปราจีนบุรี ระหว่างทางนั้นหากชาวบ้านเห็นว่าชัยภูมิตรงใดที่ เหมาะสมแก่การ 
ตัง้รกรากก็จะหยุดลงหลกัปักฐานสรา้งครอบครวั เช่น เดียวกบับรรพบุรุษของชาวบา้นตุ่น จ านวน 
13 ครอบครวั เดินทางมาถึงป่าละเมาะแห่งหนึ่งซึ่งมีตัวตุ่นอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยสังเกต  
ดูจากกองขีตุ้่นและคิดว่าน่าจะเป็นพืน้ที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงไดปั้กหลกัฐานสรา้งครอบครวั
แถบบริเวณโคกขี ้ตุ่นและเรียกพื ้นที่บริเวณนี ้ว่า “บ้านโคกขี ้ตุ่น” ตามลักษณะที่พบเห็น  
สว่นชาวบา้นที่เหลือก็เดินทางติดตามเจา้พระยาอภยัภเูบศรต่อไปถึงปราจีนบรุี 

หลงัจากนัน้ชาวบา้นไดแ้ต่งตัง้หวัหนา้หมู่บา้นคนแรก เพื่อปกครองและดแูลลูกบา้น  
ชื่อผูใ้หญ่เมียน และผูใ้หญ่บา้นคนต่อมาคือ ผูใ้หญ่มงคล เกิดโรคอหิวาตกโรคระบาดอย่างรุนแรง 
ท าให้ชาวบ้านล้มตายเป็นจ านวนมากผู้ใหญ่มงคลจึงอพยพย้ายมาอยู่บริเวณบ้านตุ่นที่ตั้งอยู่ 
ในปัจจุบนัซึ่งอยู่ในเขตปกครองของต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ประมาณ
กว่า 60 ปีมาแลว้ปัจจุบันบา้นตุ่นมีชาวบ้านอยู่อาศัยประมาณ 200 หลงัคาเรือน ซึ่งสืบเชือ้สาย 
มาจากตน้ตระกูล 13 ครอบครวัดังกล่าวชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านบา้นตุ่นรูจ้ักบรรพบุรุษของตน  
เป็นอย่างดี เนื่องจากหลังจากที่รฐับาลไทยประกาศใหทุ้กคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ต้องมีนามสกุล  
พวกลูกหลานจึงน าชื่อบรรพบุรุษมาตั้งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อสกุลอย่างเช่น หากบรรพบุรุษชื่อว่า 
“ฤทธิ์” ก็จะตัง้ชื่อสกลุว่า “ดวงสมัฤทธิ์” เพื่อเป็นการแสดงถึงการร  าลกึถึงบญุคณุของบรรพบรุุษ 

แม้ว่าชาวบา้นตุ่นจะอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน แต่ชาวบ้านตุ่น  
ก็ยังคงด ารงชีวิตเฉกเช่นเมื่อครัง้อยู่ในประเทศเขมร ชาวบา้นตุ่นยังพูดภาษาเขมร และยังคงยึด
อาชีพท านาตามบรรพบุรุษอาจจะมีการปรบัเปลี่ยนไปบา้ง แต่ก็ยงัคงเป็นร่องรอยอารยธรรมเขมร  
แบบชาวบา้น (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 4) 

 
2.2 ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรบ้านตุ่น 

ชาวบา้นตุ่นมีการด าเนินชีวิตที่มีลกัษณะแยกตวัโดดเด่ียววิถีชีวิตที่เป็นตัวของตวัเอง  
อย่างเหนียวแน่นเกาะกลุ่มในพี่น้อง ไม่กระตือรือรน้ต่อการเปิดรับวัฒนธรรมจากภายนอก  
สงัเกตไดจ้ากหมู่บา้นบา้นตุ่นถูกแวดลอ้มดว้ยหมู่บา้นของชาวลาวแต่ก็ไม่มีอิทธิพลชาวบา้นตุ่น 
แต่อย่างใด 
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 ครอบครวัของชาวบา้นตุ่นมีความคลา้ยคลึงกับครอบครวัไทยพืน้เมือง คือ พ่อบา้น  
เป็นหัวหน้าครอบครัว แม่บ้านดูแลภายในบ้านให้เกียรติแก่เพศชายในการด าเนินกิจกรรม  
หรือตัดสินเรื่องต่าง ๆ และมีการรวมกันอย่างหลายครอบครวัประกอบด้วยปู่ ย่าตายาย ลุงป้า 
น้าอา พ่อแม่ ลูกหลาน พี่น้องจ านวนมากครอบครวัใดที่มีลูกสาวหลายคนสมาชิกก็มีแนวโน้ม  
ขยายมากขึน้การแต่งงานของชาวบ้านตุ่น ฝ่ายชายต้องเสียเงินและบรรณาการให้ฝ่ายหญิง  
โดยต้องจัดขันหมากไปให้ฝ่ายหญิงประกอบด้วย หมู เหล้า ขนม ข้าวต้ม ผลไม้และเงินทอง  
ฝ่ายหญิงตอ้งลา้งเทา้ใหฝ่้ายชายก่อนขึน้บา้น ชาวบา้นตุ่นส่วนมากอยู่ในชนบทมีชีวิตเรียบง่าย
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการท านาท าไร่จะเดินทางไปรับจ้าง 
ในตัวเมืองและในกรุงเทพเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกก็จะเดินทางกลับภูมิล  าเนาประกอบอาชีพหลัก 
ของตน แมว้่าชาวเขมรบา้นตุ่นจะอพยพเขา้มาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานแลว้ แต่การด าเนิน
ชีวิตก็ยงัคงเหมือนกบัครัง้เมื่ออยู่ที่ประเทศกมัพชูา ชาวบา้นตุ่นยงัคงพดูภาษาเขมร ปลกูบา้นเรือน 
ตามลักษณะแบบเขมรมีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนเมื่อครัง้ยังอยู่ที่กัมพูชาและยังคงยึดอาชีพ  
ท านาตามบรรพบุรุษ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่ก็ยังเห็นร่องรอยของอารยธรรมเขมร  
แบบชาวบา้นอยู่ สังเกตไดว้่าถา้มีคนแปลกหน้าเขา้ไปเยือนในหมู่บา้นชาวบา้นตุ่นก็จะใชภ้าษาไทย 
ในการสื่อสารซึ่งอาจเป็นภาษาไทยส าเนียงเขมรหรือบางทีอาจจะพูดไทยค าเขมรค าแต่พอ 
หันไปพูดกับเพื่อนมาบา้นก็จะพูดภาษาเขมรเช่นที่เคยสื่อสารกันในหมู่บา้น (ศิริกมล สายสรอ้ย, 
2551, น. 5) 

 
2.3 ความเชื่อของชาวเขมรบ้านตุ่น 

ศาสนา พิธีกรรม และความเชื่อ  ศาสนาและความเชื่อเป็นสิ่งที่มีอยู่กบัสงัคมมนุษย์ 
มาตัง้แต่สมัยโบราณ เนื่องจากเป็นเครื่องบ ารุงขวัญและสรา้งก าลงัใจใหส้ามารถฟันฝ่าอุปสรรค  
และภยันตรายนานาชนิดทั้งที่ เกิดจากน ้ามือมนุษย์ด้วยกันเองและภัยธรรมชาติ คนในสังคม
เดียวกันย่อมรบันับถือในความเชื่อ ลัทธิ และศาสนาเดียวกัน เพราะมีแนวความคิด กฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และศีลธรรมจรรยาเดียวกัน ซึ่งเป็นเครื่องก าหนดให้คนไทยในท้องถิ่นอยู่ร่วมกัน  
อย่างเป็นสุข นอกจากนีย้ังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเจริญงอกงามของสังคมแต่ละสังคม 
และเป็นพืน้ฐานในการก าหนดกฏเกณฑต่์าง ๆ ของสงัคม 

ศาสนาในจังหวัดสระแก้ว  ค าว่า “ศาสนา”  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตสถาน ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า หมายถึง ลัทธิความเชื่อของมนุษยอ์ันมีหลักแสดงถึง
ก าเนิดและความสิน้สดุของโลกแสดงหลกัธรรมและพิธีกรรมที่กระท าตามความเห็นหรือความเชื่อนัน้ ๆ 
สามารถแบ่งศาสนาออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ กลุม่ศานาที่มีลกัษณะเป็นสากลเป็นที่ยอมรบักนัทั่ว ๆ ไป 
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ทัง้ในระดับสงัคมและระดับโลก ศาสนาในกลุ่มนี ้เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ์
ศาสนาฮินดู จากข้อมูลสรุปได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสระแก้ว  นับถือศาสนาพุทธ  
อาจกล่าวไดว้่าประชากรเกือบทั้งหมดของจังหวัดสระแก้วเป็นพุทธศาสนิกชน (คณะกรรมการ 
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต,ุ 2545, น. 137) 

ความเชื่อของคนแต่ละท้องถิ่นเกิดจากปัญหาในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่น  
เกิดโรคภัยไขเ้จ็บ เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาเหล่านัน้เกิดขีดความสามารถที่คนธรรมดาจะแกไ้ขได ้  
คนจึงเกิดความเชื่อว่าน่าจะมีอ านาจลึกลับเหนือธรรมชาติบันดาลใหเ้ป็นไปเช่นนั้น อ านาจนั้น
อาจจะมาจากเทพเจา้ ภูติฝีปีศาจ วิญญาณ สัตวป่์า พระอาทิตย ์พระจันทร ์ดวงดาว ตลอดจน 
ดิน น า้ ลม ไฟ ฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกนัภัยพิบติัจึงไดม้ีการวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอ านาจ
ลึกลับโดยเชื่อว่าถ้าบอกกล่าวหรือท าให้พอใจอาจจะช่วยให้ปลอดภัย เมื่อพ้นภัยก็จะแสดง  
ความรู้คุณด้วยการเซ่นสรวงบูชา หรือประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ โดยทั่ วไปแล้วชาวสระแก้ว 
มีความเชื่อและมีพิธีกรรมในเรื่องต่าง ๆ หลากหลายตามคติของแต่ละกลุ่มชน แต่โดยส่วนใหญ่ 
จะมีความเชื่อในเรื่องกฏแห่งกรรมและความเชื่อในเรื่องโชคลาง ความฝัน ปรากฎการณธ์รรมชาติ 
ลกัษณะของบุคคล ภูติฝีปีศาล รวมจนถึงเครื่องรางของขลงั (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร
และจดหมายเหต,ุ 2545, น. 139) 

ชาวบา้นมีความเชื่อในดา้นไสยศาสตรใ์นการด าเนินชีวิตค่อนขา้งสูง แต่ในปัจจุบัน
เนื่องจากคนรุ่นเก่าไดล้ม้หายตายจากไปการด าเนินประเพณีพิธีกรรมดัง้เดิมบางอย่างเป็นเพียง 
การบอกเล่าว่าเคยปฏิบติัในอดีตในปัจจุบนัไม่สามารถปฏิบติัเช่นนัน้ไดเ้พราะขาดผูรู้อ้ย่างแทจ้ริง
คงเหลือพิธีกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตที่ส  าคญั (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 7) 

พิธีกรรมการโจลมะม๊วด (การเขา้ทรงรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ) “โจลมะม๊วด” หรือ การทรง 
แม่มดเพื่อรกัษาโรคภัยไขเ้จ็บ เป็นพิธีกรรมความเชื่อดั้งเดิมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านตุ่น 
ที่จัดขึน้เพื่อการรกัษาผูป่้วยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของการป่วยไดซ้ึ่งมักเชื่อว่าผูป่้วยถูกคุณไสย
หรือถูกกระท าจากสิ่งเรน้ลบัตลอดถึงวิญญาณรา้ยสิงสู่ญาติพี่นอ้งจะเชิญ “แม่หมอ” มาประกอบ
พิธีกรรมเพื่อเป็นการขจดัปัดเป่าสิ่งเลวรา้ยหรือขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีผูป่้วยอาจล่วงละเมิด
โดยไม่ตั้งใจหรือถอนคุณไสยที่ถูกกระท าจากศัตรูโดยการใช้ดนตรีเป็นสื่อในการประกอบพิธี 
เพื่อเป็นการบชูาครูและสรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัผูป่้วย (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 7) 

การร  าแม่มดหรือภาษาเขมรเรียกว่า “เริมมะม๊วด” เป็นการร่ายร  าที่ประกอบ 
การเข้าทรงรักษาโรคสืบเนื่องมาจากความเชื่อในเรื่องของผีสางและสิ่งลี ้ลับจึงมีการรับเอา
วฒันธรรมความเชื่อ ตลอดจนพิธีกรรมตามแบบพราหมณเ์ขา้มาประพฤติปฏิบติัสืบทอดกนัมา 
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อุปกรณ์ที่ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมร  าแม่มด เครื่องแต่งกายร่างทรง ไดแ้ก่ ผา้ถุง  
ผ่าโสร่ง ผา้ขาวมา้ ผา้สไบสีต่าง ๆ พานของร่างทรง เครื่องประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ ดาบ หัวขวาน 
ขา้วเปลือก เหลา้ขาว น า้อดัลม ใบตองเย็บเป็นรูปสามเหลี่ยมแบน ใบมะพรา้วตดัเป็นรูปธงปักบน
กา้นกลว้ยสั้นประมาณ 2 นิว้ ดา้ยผูกแขน หมาก พลู ขา้วปลาอาหารเพื่อเซ่นไหว ้กลว้ย ขา้วตม้  
นกที่สานจากใบมะพรา้วหรือใบตาล นางร  าแลว้แต่สถานการณ์แม่หมอจะอัญเชิญดวงวิญญาณ
ประทับร่าง ในขณะเดียวกันนักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงในจังหวะเร่งเรา้และนางร  าก็จะร่ายร  าบูชาครู 
ตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยดลบันดาลให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยไข ้ 
ส่วนอาวุธซึ่งมีมีดดาบที่ใชใ้นพิธีถือว่าเป็นอาวธุที่ใชเ้พื่อการข่มดวงวิญญาณรา้ยที่สิงสู่อยู่ในร่าง 
ของผูป่้วย 

ปัจจุบนัพิธีกรรมเหล่านีไ้ม่ค่อยไดท้ าเพราะขาดผูรู้พ้ิธีกรรมอย่างแทจ้ริงซึ่งหากผูป่้วยไข้
ในชุมชนก็จะจัดพิธีกรรมนีขึ้น้เพื่อเป็นการบูชาครูตลอดถึงเทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญญาณ
บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผูค้นในครอบครวัในชุมชน โดยพิธีกรรมจะเริ่มขึน้เมื่อดนตรี 
เริ่มบรรเลงผูท้ี่อยู่พิธีจะมีอาการเคลิบเคลิม้ก่อนที่จะลกุขึน้ฟ้อนร  ากนัอย่างสนุกสนาน ซึ่งแต่ละครัง้ 
ผู้ร่วมพิธีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาฟ้อนร  ากินเวลายาวนานถึงกับข้ามวันข้ามคืน  
โดยไม่รูจ้ักเหน็ดเหนื่อยและเชื่อกันว่าผู้ที่ร่วมร่ายร  าในพิธีโจลมะม๊วดนี ้จะมีสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงจิตใจที่ เข้มแข็งมีอายุยืนยาว ทั้งนี ้เชื่อกันว่าเป็นเพราะได้ออกก าลังกายซึ่งเป็นการ
เสรมิสรา้งทัง้สขุภาพกายและใจ (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 7-8) 

ความเชื่อเก่ียวกับของรักษาชาวเขมรมีความเชื่อว่า คนทุกคนมีสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 
ที่คอยปกป้องคุม้ครองบุคคลนัน้อยู่ตัวในขณะมีชีวิตอยู่ซึ่งเรียกว่าเป็นครูหรือ “กรู” ในภาษาเขมร 
และเมื่อเสียชีวิตไปแลว้วิญญาณของบรรพบุรุษก็ยังวนเวียน อยู่เพื่อคอยปกป้องดูแล ลูกหลาน  
ของตนให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขเจริญรุ่งเรือง ในการประกอบสัมมาอาชีพตามความเชื่อนี ้
ชาวเขมร จึงมีความเคารพและไม่ล่วงเกินต่อกันและกันเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการท าผิดต่อครู 
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลอ่ืน รวมถึงมีความเคารพย าเกรงต่อบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว  
และมีจารีตการปฏิบัติที่แสดงออกถึงการระลึกถึงบุญคุณ บรรพบุรุษอยู่เสมอ เช่น ก่อนการ
ประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของชาวเขมรตอ้งมีการเซ่นไหว้เพื่อกล่าวต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลบัไปแลว้  
เช่น ก่อนลงมือท างานในครัง้แรก งานแต่งงาน งานบวช งานขึน้บา้นใหม่ หรือพิธีต่าง  ๆ รวมถึง 
การเซ่นไหว้บรรพบุ รุษที่ จัดขึ ้นทุกปี  เพื่ อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุ รุษ  
(ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 8) 
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เมื่อมีคนในครอบครวัมีอาการป่วยหรือผิดปกติทางดา้นร่างกายหรือจิตใจอย่างใด 
อย่างหนึ่งอยากจะขอใหร้่างทรงท านายว่าเกิดอะไรขึน้กับผูป่้วยซึ่งโดยมากแลว้ร่างทรงก็จะบอก
สาเหตขุองอาการป่วยซึ่งเป็นเรื่องทางไสยศาสตรแ์ละบางครัง้ก็จะมีสาเหตมุาจากครูของบคุคลนัน้ 
หรือบรรพบุรุษโกรธเคืองที่ลูกเราละเลยไม่ให้ความเคารพนับถือ ไม่มีการแสดงออกถึงความ  
ย าเกรงหรือไม่สามคัคีกันในหมู่พี่นอ้ง ก็จะบนัดาลใหบุ้คคลนัน้หรือหนึ่งในหมู่เครือญาติที่รา่งกาย
ก าลังอ่อนแออยู่ในช่วงดวงไม่ค่อยดีเกิดความผิดปกติทางด้านจิตใจหรือการเจ็บไข้ได้ป่วย  
ทางร่างกายจากนัน้ญาติของผูป่้วยก็จะท าพิธีบนบานศาลกล่าวว่าถา้หากผูป่้วยหายจากอาการ
ผิดปกติหรืออาการเจ็บไขไ้ด้ป่วย จะจัดพิธีกรรมการร  าแม่มดเพื่อเป็นการชุมนุมกันของบรรดา  
รา่งทรงของครูและบรรพบุรุษร่ายร  าถวาย เพื่อขอขมาลาโทษและถามถึงสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดอาการ
ป่วยจากความเชื่อที่ กล่าวมาทั้งหมดนี ้จึงเป็นที่มาของพิ ธีกรรมการร  าแม่มด ซึ่งถือปฏิบัติ  
มาหลายชั่วอายคุน (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 8) 

ประเพณีขึ ้นไหว้ตาปู่  (เจ้าที่ ประจ าหมู่บ้าน) ชาวบ้านตุ่นมีความเชื่อว่าเป็น  
ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษประจ าหมู่บา้นที่ท าหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองใหค้นในหมู่บา้นเกิดความ
ร่มเย็นปราศจากอันตรายจึงได้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในวันส าคัญของชาวเขมรบ้านตุ่น  
คือ การบูชาผีปู่ ตา หรือผีตาปู่  เป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่คอยปกป้อง
คุ้มครองให้คนในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ดังนั้นผีตาปู่ จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจ 
ของชาวบ้าน เมื่อได้รับความเดือดร้อน เช่น เจ็บป่วย พืชพรรณธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ ์ 
หรือท ามาค้าขายไม่ ได้ดีก็จะไปบนบานเพื่ อวิงวอนให้เจ้าปู่ ช่วยดลบันดาลให้ประสบตาม 
ความปรารถนาเมื่อไดใ้นสิ่งที่ปรารถนาแลว้ ผูบ้นบานก็จะน าอาหารคาวหวานมาแก้บนดว้ยเหตุนี ้ 
ผีตาปู่ จึงเป็นสถานที่ส  าคัญอีกแห่งหนึ่งที่ผูกพันกับการด าเนินชีวิตของชาวบา้นตุ่นมาโดยตลอด  
ผีตาปู่  ยังเป็นแหล่งรวมจิตใจของผู้คนในชุมชนไม่แบ่งแยกฐานะคนในสังคมว่าเป็นคนรวย  
หรือคนจนก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนได้ในหมู่บ้านจะสร้างศาลตาปู่  หรือเรียกว่า  
“ตูบตาปู่ ” ไวป้ระจ าหมู่บ้านการสรา้งศาลปู่ ตาสรา้งบริเวณทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านหรือ
บริเวณที่มีต้นไมใ้หญ่ พิธีกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษยกับดวงวิญญาณจะกระท าเป็น
ประจ าทุกปี เรียกว่า “การเลีย้งผีตาปู่ ” โดยทั่วไปมกัจะก าหนด ขา้งขึน้ 13 ค ่า เดือน 3 ก่อนฤดกูาล
ท านา ก่อนถึงวันพิธีชาวบ้านจะไปช่วยกันถากถางท าความสะอาดบริเวณตูบตาปู่ ส  าหรบัผู้ที่ 
จะไปไหวต้อ้งน าเครื่องเซ่นไหว ้เช่น อาหารคาวหวาน ไก่ เหล้า ไปถวายตาปู่ พรอ้มกับคนอ่ืน ๆ  
เมื่อได้เวลาอันสมควรชาวบ้านก็จะจัดเตรียมเครื่องใช้ต่าง  ๆ เช่น ถาด เสื่อ มีดดาบ ของ้าว  
เสือ้คลมุ ไวใ้นที่เหมาะสม การเริ่มพิธีบูชาเจา้ตาปู่  ชาวบา้นจะน าดอกไม ้ธูป เทียน ไปบูชาเจา้ตาปู่
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พรอ้มทั้งกล่าวความสรุปไดว้่า “ประชาชนทุกคนในที่นีเ้ป็นลูกบา้นที่เปรียบเสมือนเป็นลูกหลาน
ของเจา้ปู่ ไดพ้รอ้มใจกันน าเครื่องเซ่นไหวม้าถวายตาปู่  ขอไดโ้ปรดให้เจา้ตาปู่ รบัของถวายของ
เหลา่นีด้ว้ย” (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 9) 

การเข้าทรงเป็นความเชื่อและพิธีกรรมในการรักษาโรคของชาวบ้านตุ่นซึ่งยังคง  
สืบทอดประเพณีและความเชื่อดั้งเดิม เก่ียวกับผีบรรพบุ รุษและแสดงความเป็นกลุ่มชน  
ดว้ยพิธีกรรมที่มีลกัษณะเฉพาะคือ “การเลีย้งผีเขมร” เป็นความเชื่อต่อเนื่องกนัมาตัง้แต่ครัง้ปู่ ย่า 
ตายาย ว่าสาเหตขุองการเจ็บไขไ้ดป่้วยบางครัง้อาจเกิดจากลกูหลานละเลยไม่ปฏิบติัตามประเพณี
ของบรรพบุรุษ เช่น การจดัพิธีแต่งงานที่ไม่มีพิธีไหวผ้ีเขมรบรรพบุรุษหรือที่เรียกว่า “เบบาจาตุม”  
ท าใหเ้กิดการเจ็บป่วยหรือครอบครวัจะอยู่ไม่สขุ เรียกว่า “การกระท าผิดผี” วิธีรกัษาตอ้งใหค้นทรง 
เพื่อท าพิธีขึน้หิง้เชิญผีญาติพี่น้องมาถามว่าผูป่้วยป่วยดว้ยเหตุใด เมื่อทราบแลว้คนทรงก็ท าพิธี 
บนบานศาลกล่าวแทนผูป่้วยใหห้าย เมื่ออาการดีขึน้หายจากการเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะท าพิธีแกบ้น  
เลี ้ยงผีเขมรตามที่บนบานไว้โดยพิธีเข้าทรงคนทรงจะต้องเป็นคนที่มี เชื ้อสายเขมร (ศิริกมล 
สายสรอ้ย, 2551, น. 10)  

 
2.4 การใช้ดนตรีอาใยทรงเจ้าในการรักษาโรค 

การใชด้นตรีอาใยทรงเจา้รกัษาโรค เดิมเมื่อคนในหมู่บา้นบา้นตุ่นเจ็บป่วยญาติพี่นอ้ง 
จะไปหาคนทรงหากคนเขา้ทรงบอกว่าตอ้งเล่นดนตรีใหพ้รอ้มทัง้บอกช่วงเวลามาให ้ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะเป็นช่วงค ่าก่อนการเล่นชาวบ้านจะต้องมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่พรอ้มทั้งเครื่องใช้ 
การประกอบพิธีการทรงเจ้าสถานที่นั้นต้องมุงแฝกเสมือนการสรา้งบ้านใหม่มีการประดับดว้ย
ดอกไมซ้ึ่งนิยมสีแดงหากไม่มีจะใชส้ีอ่ืนก็ไดใ้ชด้อกไมน้ ามาประดับสถานที่โดยรอบน าผา้ขาวมา้  
มาพาดบนคานบ้านตรงเหนือจุดที่จะกระท าพิธีทรงเจ้าสร้างเพื่อวางถาดยกครูของในถาด
ประกอบดว้ยบายศรีขา้วตม้มดั ดอกไมก้ลว้ยธูปเทียนหมากพลู ฯลฯ โดยเมื่อท าพิธีเสร็จแลว้ 3 วนั
จึงจะสามารถน าสิ่งต่าง ๆ เหลา่นีไ้ปทิง้ไดร้วมถึงถาดที่ใชไ้หวเ้จา้ที่เชิญมาดว้ยโดนน าใบตาลมาฉลุ
เป็นลายดอกไม้ใบตาลฉลุ 4 ใบแทนลูก 1 คนและมี “สลาเชอะ” (ทางมะพรา้วมาลิดใบออก 
โดยให้เหลือเฉพาะใบด้านบนและก้านยาวคลา้ยธงน ามาปักไวใ้นกระถางบูชา (ศิริกมล สายสรอ้ย, 
2551, น. 21) 

พิธีกรรมจะเริ่มจากการยกครูหลังจากนั้นอาใยจะเริ่มบรรเลงเพลงในตระกูลแม่มด  
ซึ่งมีอยู่ประมาณ 7-8 เพลงรอ้งเป็นภาษาเขมรแบบดั้งเดิมทั้งสิน้ไม่มีการดัดแปลงขณะที่ผูป่้วย  
ซึ่งตอ้งมานั่งรอใหเ้จา้มาเขา้นัน้จะนั่งจับขันที่บรรจุขา้วสารกรวยใบตองธูปเทียนพลูเหรียญบาท  
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วางอยู่บนหยวกกลว้ยหากเพลงไหนตรงใจเจา้หรือบรรพบุรุษโดยมีผา้คลมุศีรษะตามความเชื่อว่า 
จะเป็นสื่อให้เจ้ามาเข้าด้านหน้าของผู้ป่วยจะมีเสือ้ผ้าหวีแป้งไวส้  าหรบัเมื่อเจา้เขา้แล้วจะต้อง
แต่งตัวเมื่อเล่นเพลงตรงกับใจของเจา้ เจา้ก็มาเขา้ทรงโดยชาวบา้นจะสังเกตว่าผูป่้วยเริ่มมีอาการสั่น
ควบคุมตัวเองไม่ได้หลังจากนั้นผู้ป่วยซึ่งเป็นร่างทรงจะลุกขึน้มาใส่เสื ้อนุ่งผ้าหวีผมผั ดแป้ง 
แลว้เริ่มร่ายร  าตามท านองเพลงญาติผูป่้วยก็จะถามว่าเป็นใครซึ่ งเจา้ที่มาเขา้ตอ้งเป็นบรรพบุรุษ 
ที่ล่วงลับไปแลว้เท่านั้นหลังจากนั้นญาติก็จะกล่าวขอขมาลาโทษหากลูกหลานไดล้่วงเกินสิ่งใด  
ไปพรอ้มทัง้ขอใหเ้จา้ช่วยดลบนัดาลใหผู้ป่้วยหายจากโรคภยัไขเ้จ็บดว้ย 

ระหว่างที่ท าพิธีไม่ว่าจะเป็นช่วงการเล่นดนตรีหรือช่วงการเขา้ทรงชาวบา้นต่างมามงุดู 
ใหก้ าลงัใจบา้งก็ปรบมือตามจงัหวะเพลงบา้งก็หาไมม้าช่วยเคาะจงัหวะหากช่วงใดเจา้เขา้ชาวบา้น
จะดีใจส่งเสียงเฮดังสนั่นแต่หากใหผู้ป่้วยมานั่งท าพิธีแลว้เจา้ไม่เขา้จะมีการผลดัเปลี่ยนเอาญาติ
หรือคนในครอบครัวมาท าพิธีด้วยซึ่งเป็นประจักษ์พยานที่ ดีว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เป็น เรื่อง
เฉพาะตวัหากแต่เป็นเรื่องของคนทัง้ครอบครวัและชมุชน (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 21) 

แม้ว่าอาใยทรงเจา้เพื่อรกัษาคนป่วยนั้นเกิดจากความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านตุ่น  
ซึ่งในความรูส้ึกของคนภายนอกอาจมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ถ้าพิจารณาใหล้ึกซึง้จะเห็นว่า 
ความเจ็บป่วยของคนนัน้ในบางครัง้อาจไม่ไดเ้จ็บป่วยทางกายหากแต่เป็นความเจ็บป่วยทางใจ  
ที่ตอ้งการก าลังใจความเอาใจใส่จากลูกหลานและคนใกลช้ิดก็สามารถท าใหอ้าการป่วยดีขึน้ได้ 
การเล่นอาใยทรงเจา้นัน้จะเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดร้บัก าลงัใจไดร้บัรูถ้ึงความห่วงใยจากลูกหลาน
และเพื่อนบา้นที่ต่างมาใหก้ าลงัใจระหว่างการประกอบพิธีกรรม (ศิรกิมล สายสรอ้ย, 2551, น. 21) 

เอกสารทางวิชาการที่กล่าวถึงบา้นตุ่นและผูค้น ดนตรี ตลอดจนการแสดงของชาวบา้นตุ่น 
ท าใหเ้ห็นการด ารงรกัษาเอกลกัษณ์ของความเป็นชาติพันธุเ์ขมรผ่านประวัติศาสตรค์วามทรงจ า  
ที่ใชเ้รื่องเลา่ที่เก่ียวขอ้งประวติัศาสตรช์าติ เช่น การอา้งอิงบคุคลส าคญัอย่างมหาเสวโท เจา้พระยา
อภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เจา้เมืองพระตะบอง สมุหเทศาภิบาล ส าเร็จราชการมณฑลบูรพา  
ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปีพทุธศกัราช 2404 - 2465 ในการก าหนดช่วงเวลาเป็นตน้ ความพยายามในการ
รกัษาตัวตนและส านึกรกับา้นเกิดและวัฒนธรรมยังด าเนินไปโดยผูอ้าวโุสของชุมชนผ่านเรื่องเล่า 
การตั้งชุมชนและการสืบเชือ้สายจากต้นตระกูลบรรพบุรุษที่เล่าต่อกันมาถึงเยาวชนในชุมชน  
ปัจจัยที่ส  าคัญอีกประการหนึ่งในการรักษาตัวตนของชุมชนบ้านตุ่น คือ การรักษาประเพณี 
และขอ้ปฏิบัติตามจารีตเดิม เช่น การรกัษาประเพณีการเลีย้งผี พิธีโจลมะม๊วดหรือการทรงแม่มด  
เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ประเพณีขึน้ไหว้ตาปู่  (เจ้าที่ประจ าหมู่บ้าน) ที่ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน 
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ในหมู่บา้นโดยที่ทุกขัน้ตอนชุมชนยังใชภ้าษาเขมรเป็นตัวขับเคลื่อนประเพณีดังกล่าวอย่างเหนียวแน่น
เสมอมา 

3. ข้อมูลด้านวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 
3.1 ประวัติจังหวัดสระแก้ว 

ประวติัความเป็นมา ชื่อ “จงัหวดัสระแกว้” มีที่มาจากชื่อสระน า้โบราณในพืน้ที่อ  าเภอ
เมืองสระแกว้ ซึ่งมีอยู่ 2 สระ โดยในสมยักรุงธนบุรี ประมาณปีพทุธศักราช 2324 พระบาทสมเด็จ 
พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครัง้ทรงเป็นสมเด็จเจา้พระยามหากษัตริยศ์ึกเป็นแม่ทพัยก
ไปตีประเทศกัมพูชา (เขมร) ไดแ้วะพักกองทัพที่บริเวณสระน า้ทัง้สองแห่งนี ้กองทัพไดอ้าศัยน า้ 
จากสระใชส้อยไดข้นานนามสระทั้งสองว่า "สระแก้ว สระขวัญ" และไดน้ า้จากสระทั้งสองแห่งนี ้
ใช้ในการประกอบพิธีถือน า้พิพัฒน์สัตยา โดยถือว่าเป็นน า้บริสุทธิ์ “สระแก้ว” เดิมมีฐานะเป็น
ต าบล ซึ่งสมัยก่อนทางราชการไดต้ั้งเป็นด่านส าหรบัตรวจคนและสินคา้เขา้-ออก มีขา้ราชการ 
ต าแหน่งนายกองท าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปีพุทธศักราช 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะ 
ขึน้เป็นกิ่งอ าเภอ ชื่อว่า "กิ่งอ าเภอสระแก้ว" ขึน้อยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทรบ์ุรีต่อมา 
เมื่อวนัที่ 23 กรกฎาคม 2501 ไดม้ีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึน้เป็นอ าเภอ ชื่อว่า "อ าเภอสระแกว้" 
ขึ ้นอยู่ ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุ รีและต่อมาเมื่ อวันที่  1 ธันวาคม 2536 ได้มี
พระราชบญัญัติจดัตัง้จงัหวัดสระแกว้ขึน้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัพิเศษ เล่มที่ 110 
ตอนที่ 125 ลงวนัที่ 2 กันยายน 2536 เป็นผลให ้“จงัหวดัสระแกว้” ไดเ้ปิดท าการใน วนัที่ 1 ธันวาคม 
2536 โดยเป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย “จังหวัดสระแก้ว” มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน 
นับ 4,000 ปี ตั้งแต่ยุคหินใหม่-ยุคโลหะ โดยมีการค้นพบวัตถุโบราณที่บ้านโคกมะกอก ต าบล 
เขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ ์ในยุคต่อมาก็มีการคน้พบโบราณวตัถุอีก เช่น ที่อ  าเภออรญัประเทศ
และเขตอ าเภอตาพระยา แสดงหลกัฐานว่าสระแก้วเคยเป็นชุมชนส าคัญที่มีความเจริญรุ่งเรือง 
ในยุคอาณาจักรเจนละและอาณาจักรทวารวดีมีอารยธรรมและวัฒนธรรมเป็นของตนเองและ 
มีกษัตริยห์รือผูค้รองเมืองนับถือศาสนาฮินดูลทัธิไศวนิกายและไวษณพนิกาย ดังจะเห็นไดจ้าก
โบราณสถานและจารกึรูปอกัษรปัลลวะต่าง ๆ ที่ปรากฏที่ปราสาทเขานอ้ย เขตอ าเภออรญัประเทศ
ซึ่งถือกันว่าเป็นหลกัฐานบนัทึกศักราชที่เก่าที่สดุในกลุ่มจารกึรุ่นแรกที่พบในประเทศไทยสรา้งขึน้
ราวปีพุทธศักราช 1180 นอกจากนี ้ยังพบหลักฐานความเจริญของอารยธรรมขอมระหว่าง  
พุทธศตวรรษที่ 15-16 ในแถบนีอ้ย่างมากมาย มีทั้งปราสาทอิฐ ปราสาทหิน เตาเผาเครื่องถ้วย  
และคูเมืองโบราณที่ยังหลงเหลือร่องรอยปรากฏในปัจจุบนั เช่น จารกึพบที่ปราสาทสด็อกก็อกธม
อีก 2 หลกั ซึ่งในระหว่างพทุธศตวรรษที่ 15 ปราสาทสด๊อกก๊อกธมไดถู้กสรา้งขึน้เพื่อเป็นเทวสถาน
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ของพระศิวะ ดังข้อความในจารึกสด็อกก็อกธมหลักที่  1 ได้กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช 1480  
พระเจา้ชยัวรมนัที่ 4 โปรดใหน้ าศิลาจารกึมาปักไวท้ี่ปราสาทสด็อกก็อกธม เพื่อประกาศหา้มเรียก
ขา้ของเทวสถานแห่งนีไ้ปใชใ้นกิจการอ่ืนแต่ใหข้า้ของเทวสถานไดบ้ ารุงรกัษาและบูชาพระศิวลึงค์
หรือรูปเคารพซึ่งไดป้ระดิษฐานอยู่ ณ เทวสถานสด็อกก็อกธมนีต้ลอดไป ส่วนจารึกอีกหลักหนึ่ง 
ไดก้ล่าวสรรเสริญพระเจา้อาทิตยวรมันที่ 2 ซึ่งไดท้รงบูรณะโบราณสถานแห่งนีจ้นส าเร็จพรอ้ม
จารึกที่เก่ียวกับอารยธรรมและศาสนาเป็นตน้ จากจารึกและโบราณสถานที่พบนี ้สามารถบ่งบอก
ให้ทราบถึงระบบการปกครองของอาณาจักรขอมโบราณบนผืนแผ่นดินสระแก้วแห่งนี ้
เปรียบเสมือนมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพชนที่มีคุณค่าเป็นคุณประโยชน์ต่อการศึกษายิ่ง 
(ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2563, ออนไลน)์ 

ที่ตัง้และอาณาเขตจงัหวดัสระแกว้ ตัง้อยู่ภาคตะวนัออกของประเทศไทยอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ  237 กิโลเมตร มีเนื ้อที่ประมาณ 7,195.436 ตารางกิโลเมตรหรือ 
ประมาณ 4,496,962 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี ้ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอ 
ครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอ 
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออกติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศตะวันตกติดต่อกับ
อ าเภอกบินทรบ์รุี อ  าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรุี และอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลางเฉลี่ย
ประมาณ 36.371 เมตร (บริเวณวัดสระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว) บริเวณ 
ทิศตะวนัออกและทิศใตข้องจงัหวดัเป็นที่ราบสูงคลา้ยกบัพืน้ที่ราบสงูทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย สภาพพืน้ที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูกพืชไร่ยกเวน้บริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชามีเทือกเขากั้นพรมแดนและพืน้ที่ในเขตอ าเภอวัฒนานครซึ่งมีลักษณะเป็นสนักั้นน า้  
โดยทางทิศตะวนัตกน า้จะไหลลงสู่อ  าเภอเมืองสระแกว้ส่วนทางดา้นทิศตะวันออกน า้จะไหลลงสู่
อ  าเภออรญัประเทศและประเทศกมัพชูา 

ลกัษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปของจังหวดัสระแกว้จะมีอากาศรอ้นจัดในฤดูรอ้นและ
ค่อนขา้งหนาวในฤดูหนาว โดยปกติฤดูฝนยาวนานถึง 6 เดือน สภาพภูมิอากาศแบ่งออกไดเ้ป็น  
3 ฤดกูาล  ฤดรูอ้น ตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ ์– เดือนเมษายน  ฤดูฝน ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม – เดือน
ตลุาคม  ฤดหูนาว ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม 

การเมืองการปกครอง จังหวัดสระแก้วแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ าเภอ  
58 ต าบล 731 หมู่บา้น โดยมีอ าเภอ ดงันี ้อ  าเภอเมืองสระแกว้ อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา 
อ าเภอวังน ้าเย็น อ าเภอวัฒนานคร อ าเภออรญัประเทศ อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอโคกสูง และ
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อ าเภอวังสมบูรณ์ การปกครองทอ้งถิ่นประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล  
16 แห่ง (3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล) และองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 49 แห่ง  

ประชากร จังหวัดสระแก้วมีประชากรทั้งสิน้ 546,782 คน เป็นชาย 274,827 คน  
หญิง 271,955 คน จ านวนชายคิดเป็นรอ้ยละ 50.26 ของประชากรทั้งหมด จ านวนหญิงคิดเป็น
รอ้ยละ 49.74 ของประชากร ทัง้หมด (ขอ้มูล ณ 30 มิถุนายน 2555) ประชากรในจงัหวัดสระแกว้ 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานทั้งสิน้ 582 แห่ง แยกเป็นวัดจ านวน 344 แห่ง  
และส านกัสงฆจ์ านวน 238 แห่ง ส าหรบัการประกอบอาชีพประชากรในจงัหวดัสระแกว้ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเพาะปลกูและเลีย้งสตัว ์ 

 ค าขวัญประจ าจังหวัดสระแก้ว ชายแดนเบือ้งบูรพา ป่างามน า้ตกสวย มากด้วย 
รอยอารยธรรมโบราณ ย่านการคา้ไทย – เขมร (ส านกังานจงัหวดัสระแกว้, 2563, ออนไลน)์ 

 
3.2 ยุทธศาสตรก์ารสร้างให้สระแก้วเป็นเมืองแห่งความสุข (สระแก้วโมเดล) 

 3.2.1 โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี  วิถีพอเพียงผลักดัน 
โดยผูว้่าราชการจงัหวดัสระแกว้และส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสระแกว้ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต 
ของประชาชนในทุกมิ ติด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
ยึดประชาชนและพื ้นที่ เป็นเป้าหมายร่วมกัน เพื่ อให้ประชาชนเป็นคนดีสุขภาพดีรายได้ดี 
และสิ่งแวดลอ้มดี เพื่อน าไปสู่ “ต าบลแห่งความสขุ ภายใต ้4 ดี วิถีพอเพียง” โดยมีต าบลตน้แบบ 
อ าเภอละ 1 ต าบล หมู่บา้นสขุภาพดีวิถีชีวิตไทยและการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ
ต าบลและหมู่บ้านรักษาศีล 5 และยังมีเรื่องการสรา้งรายได้จากการปลูก ผลิตและจ าหน่าย
สมุนไพร เรื่องถนนสายบุญ เกื้อหนุนสังคมและหมู่บ้านรักษาศีล 5 ด้านคนดีจะส่งเสริม 
ให้ทุกหมู่บ้าน โรงเรียน หน่วยงานรักษาศีล 5 และรณรงค์ให้มีกิจกรรมที่เอื ้อต่อการเป็นคนดี  
เช่น ถนนสายบุญเกือ้หนุนสงัคมปฏิบติัธรรม งานบุญปลอดเหลา้ ลด ละ เลิก บุหรี่ สรุา ยาเสพติด 
เป็นตน้ 

3.2.2 โครงการศึกษายุทธศาสตรก์ารพัฒนาพืชพลังงานและระบบอุตสาหกรรม  
สีเขียวต้นแบบจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้วได้ร่วมมือและผลักพลังในรูปของเครือข่าย 
เบญจภาคีอนัประกอบดว้ย ภาคีภาคราชการ ภาคีภาควิชาการ ภาคีภาคประชาชน ภาคีภาคธุรกิจ 
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและภาคีภาคประชาสังคมและสื่อได้ร่วมกันผลักดันให้สระแก้ว 
เป็นจงัหวดัน าร่องในการก าหนดแผนพัฒนาใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสภาพภูมิสงัคมของชุมชน
ท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว โดยร่วมกันทุกภาคส่วนในการพัฒนาตัวชี ้วัดและแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจ-สงัคม โดยเฉพาะดา้นการพัฒนาและคุ้มครองภาคเกษตรกรรมสุขภาวะที่ดีการพัฒนา
ระบบอตุสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ (สระแกว้สีเขียว) โดยวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

- เพื่อคน้หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาเกษตรกรชาวไรอ่อ้ยรายย่อยจงัหวดัสระแกว้
และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ปลูกพืชพลังงานให้หลุดพ้นจากภาวการณ์ผูกขาด มีการประกอบการ  
อย่างเสรีและเป็นธรรม สามารถเป็นผู้ประกอบการทางสังคมตามระบบเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
อย่างยั่งยืน 

- เพื่อคน้หายทุธศาสตรใ์นการพฒันาและคุม้ครองภาคเกษตรกรรมใหม้ีศกัยภาพ
ในการปกป้องฐานทรพัยากรธรรมชาติและวิถีวฒันธรรมของชุมชนในจังหวดัสระแกว้ โดยเฉพาะ
การปกป้องพืน้ที่ปลูกพืชอาหาร พืชพลังงานอย่างสมดุล ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

- เพื่อค้นหายุทธศาสตร ์การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรสี เขียวให้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติอย่างแท้จริงผ่านกระบวนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการผลิต การลดต้นทุน การตลาด ตลอดจนการบริหารจัดการในมิติต่าง ๆ  
ใหเ้ป็นตน้แบบการพฒันาโดยไม่กระทบสิ่งแวดลอ้มในพืน้ที่ป่าตน้น า้ของจงัหวดัสระแกว้ 

ขอ้เสนอเชิงยุทธศาสตรต่์อการปฏิรูปของคณะรฐับาลและนโยบายการพฒันาเกษตร
และอตุสาหกรรมสิ่งแวดลอ้มและสขุภาวะจงัหวดัสระแก้วรองรบัการประกาศเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษ ดงัต่อไปนี ้

- สนับสนุนให้มีการประเมินยุทธศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (Strategic Environmental 
Assessment) ที่มีภาคประชาชนร่วมจัดท าและแสดงความคิดเห็นใหเ้ป็นตัวชีว้ัดในการพัฒนา
จงัหวดัสระแกว้ 

- สนับสนุนให้เกิดส านึกและสร้างสิทธิของชุมชน เพื่ อคุ้มครองพื ้นที่ เกษตรกรรม  
การเสรมิสรา้งสขุภาวะที่ดีและสง่เสรมิอตุสาหกรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

- สนับสนุนการสรา้งสัมมาอาชีพให้เกิดการรวมกลุ่มสหกรณ์การจัดตั้งศูนย์
สัมมาชีพอบรมการอนุรักษ์พันธุ์พืช การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน ์ 
4 อย่างตามแนวทางพระราชด าร ิ

- สนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายดา้นสิ่งแวดลอ้มจากหลายภาคสว่น ในรูปของสมชัชา
พลเมืองให้เป็นเวทีกลางส าหรับรับเรื่องร้องเรียนผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายลงโทษ  
ต่อผูก้ระท าผิดดา้นสิ่งแวดลอ้มหรือการทิง้กากอุตสาหกรรมสารพิษ รวมทั้งผลักดันใหม้ี พ.ร.บ. 
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คุ้มครองพื ้นที่อาหารปลอดภัยและสนับสนุนการปลูกพืชพลังงานหมุนเวียนตามยุทธศาสตร์ 
ของจงัหวดัสระแกว้ 

ยุทธศาสตร์ส  านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว รักษาสืบทอดวัฒนธรรม  
และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ในการฟ้ืนฟ ู
อนุรกัษ์ พัฒนา สืบทอดวัฒนธรรม และความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นบนพื ้นฐาน 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว  มีการส่งเสริมสนับสนุนและ 
บูรณาการงานวฒันธรรมร่วมกบัเครือข่ายวฒันธรรมในทอ้งถิ่น มีการน าทุนทางวฒันธรรมมาเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจสรา้งความภาคภูมิใจในภูมิปัญญามรดกทางศาสนาศิลปะ 
และวัฒนธรรมบนพืน้ฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว  นอกจากนีย้ังมี 
การบริหารจัดการองคค์วามรูด้า้นศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์ พัฒนา สืบทอด 
การด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมบนพื ้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
ของทอ้งถิ่นของจงัหวดัสระแกว้ (อ านาจ  เย็นสบาย, 2558, น. 189)  

หากประมวลจากที่มาของการตั้งจังหวัดสระแก้วจากเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมด  
จะพบว่าที่มาของจังหวัดยังไม่พบความชัดเจนเรื่องวัฒนธรรมร่วมกันที่ ก่อให้เกิดส านึก  
ของความเป็นจงัหวดัหรือคนในจงัหวดั แมแ้ต่นโยบายหรือแนวทางยทุธศาสตรข์องจงัหวดัยงัพบว่า 
มีความพยายามผลกัดันใหท้ี่ตั้งและทิศเป็นแกนส าคัญ เช่น ค าว่าทิศตะวันออกหรือเบือ้งบูรพา  
ในการสรา้งตวัตนของจงัหวดัซึ่งแทจ้ริงขอ้นีเ้ป็นเพียงที่ตัง้ทางภูมิศาสตร ์ขอ้รองลงมาคือจะพบว่า  
มีความพยายามหยิบยกประวัติศาสตรท์อ้งถิ่น เช่น สระแกว้ สระขวัญ ใหเ้ป็นวัฒนธรรมร่วมกัน  
ของทั้งจังหวัด แต่ความเป็นจริงทั้งสองส่วนยังเป็นการมองแบบแยกส่วนกับตัวจังหวัดสระแก้ว  
กับความเป็นเสน้ทางการคา้ตะวันออกของอรญัประเทศออกจากกัน ความพยายามสรา้งตัวตน  
ทางวัฒนธรรมผ่านความเป็นพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วจึงเป็นอีกบริบทหนึ่งที่ส  าคัญ  
ที่พบไดใ้นเอกสารราชการหลายฉบับ ซึ่งท าใหส้รุปไดว้่าเหลือเพียงปัจจัยทางวัฒนธรรมเท่านั้น  
ที่ยงัมีชีวิตและด าเนินต่อไปอย่างมีชีวิตชีวามากกว่าปัจจยัดา้นอ่ืนอย่างเห็นไดช้ดั 

4. แนวคิดทีใ่ช้ในการวิจัย 
4.1 แนวคิดคนพลัดถ่ิน (Diaspora) 

 Appadurai (1996) กลา่วว่า ทอ้งถิ่นและความเป็นทอ้งถิ่นมิไดม้ีมาก่อน แต่ถกูสรา้ง
หรือผลิตขึน้ทั้งในยุคก่อนสมัยใหม่  สังคมสมัยใหม่  และทั้งในสังคมยุคโลกาภิวัตน์นี ้ด้วย 
หมายความว่าท้องถิ่นในปัจจุบันนั้นได้รับอิทธิพลจากท้องถิ่นอ่ืนอยู่ตลอดเวลา ทั้งถูกแทรก                       
เชื่อมรอ้ยและพาดทับทอ้งถิ่นอ่ืน ๆ ของโลกภายใตก้ารเคลื่อนไหวของผูค้น วัฒนธรรม และสื่อ             
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สิ่งที่อยู่ในทอ้งถิ่นจึงไม่ใช่ของทอ้งถิ่นโดยสมบูรณ์หรือดั้งเดิมแต่เป็นการผสมผสานรบั ปรบัเอา
วัฒนธรรมอ่ืนเข้ามาไม่มากก็น้อย ดังนั้นทั้งภูมิ ปัญญา การเมือง วัฒนธรรม และผู้คน                                 
จึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของทอ้งถิ่นเพียงท้องถิ่นเดียวอาจเป็นส่วนหนึ่งของหลายทอ้งถิ่น                  
ที่น าพาเอาโลกาภิวัตน์ (globalization) ความเป็นสากลนิยม (globalism) และทุนนิยมโลก 
เขา้ไวด้ว้ยเช่นกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน แมว้่าจะมีการเปลี่ยนขา้มระหว่าง “ท้องถิ่นต่อทอ้งถิ่น”  
จึงเป็นภาวะที่เกิดขึน้อย่างกวา้งขวาง ภายใตก้ารเคลื่อนไหวของทุนวฒันธรรมสื่อและคนพลดัถิ่น 
ที่น าพาวฒันธรรมของตนไปในทอ้งถิ่นอ่ืนอย่างต่อเนื่อง ทอ้งถิ่นที่ เราเห็นจึงเป็นส่วนหนึ่งของโลก
หรือทอ้งถิ่นโลกที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน ์ในปัจจุบันไม่อาจกล่าวไดว้่าพืน้ที่หรือทอ้งถิ่นใด
บรสิทุธิ์หรืออยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ทอ้งถิ่นต่างไดร้บัอิทธิพลของกนัและกนัอย่างไม่อาจปฏิเสธได ้

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560, ออนไลน์) กล่าวว่า คนพลัดถิ่น เป็นกลุ่มประชากร 
ที่กระจัดกระจายยา้ยถิ่นไปอยู่ในพืน้ที่ที่มิใช่บา้นเกิดและชุมชนดัง้เดิมของตัวเอง กลุ่มคนที่ยา้ย
ออกไปจากที่อาศยัเดิมเหล่านีอ้าจจะมีเหตผุลทางประวติัศาสตร ์การเมือง สงคราม ความขดัแยง้ 
การค้าขาย และเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่ย้ายออกไปจากบ้านเกิดบางกลุ่มอาจยั งคง 
มีสายสัมพันธ์ที่ เหนียวแน่นกับญาติพี่ น้องและชุมชนดั้งเดิมของตัวเองแต่บางกลุ่มอาจไม่มี 
สายสมัพนัธก์บัดินแดนบา้นเกิด 

รากศัพท์ค าว่า diaspora มาจากภาษากรีก ซึ่งหมายถึงชาวยิวที่อาศัยอยู่อย่าง 
กระจัดกระจายในสังคมของชาวเจนไทลส์ในสมัยของพระเยซูจนถึงต้นต้นคริสต์ ศตวรรษ 
นอกจากนั้นค าว่า diaspora เป็นค าของชาวฮิบบรูที่ใชเ้รียกพวกที่ถูกเนรเทศและพวกที่อพยพ  
ในสมัยโรมัน diaspora หมายถึง ชาวยิวที่อาศัยอยู่อย่างโดดเด่ียวเนื่องจากถูกโจมตีและฆ่า 
ลา้งเผ่าพนัธุจ์นตอ้งเรร่่อนไปอยู่ที่ต่าง ๆ ในเวลาต่อมาชาวยิวที่เป็นพ่อคา้และมีฐานะร  ่ารวยไดเ้ขา้
มาช่วยชาวยิวด้วยกันก่อตั้งเป็นชุมชนอยู่นอกเมืองปาเลสไตน์  ซึ่งชุมชนของชาวยิวในที่แห่งนี ้ 
ถกูเรียกโดยชาวฮิบบรูว่าเป็นชมุชนของเตฟโูซต ์

แนวคิดเรื่อง diaspora ในทางมานุษยวิทยามีส่วนเก่ียวขอ้งกับแนวคิดทางศาสนา 
แต่ไม่ เหมือนกันที เดียว กล่าวคือ diaspora ทางมานุษยวิทยาหมายถึงชุมชนของผู้อพยพ  
ที่มีความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกันแต่อาศัยอยู่ในดินแดนที่มิใช่บ้านเกิดของตัวเอง คนเหล่านีอ้าศัย  
อยู่กระจัดกระจายในสังคมอ่ืน แต่มีการร่วมตัวกันเพื่อธ ารงและสรา้งวัฒนธรรมของตัวเอง  
อย่างมีเอกลกัษณ ์สมาชิกในชมุชนผูอ้พยพเหลา่นีจ้ะรูส้กึว่าตนเองไม่ไดร้บัการยอมรบัจากเจา้ของ
ดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่ผู ้อพยพมองว่าดินแดนบ้านเกิดของเขาคือที่ อยู่อาศัยที่แท้จริง 
และหวังว่าวันหนึ่งจะเดินทางกลับไปที่นั่ น ผู้อพยพพลัดถิ่นจึงยึดมั่ นในดินแดนบ้านเกิด 
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อย่างเหนียวแน่น และพยายามสรา้งความทรงจ า ต านาน และประวติัศาสตรเ์ก่ียวกับดินแดนเกิด
ของตนเอง (นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ, 2560, ออนไลน)์ 

ผูอ้พยพพลดัถิ่นยงัหมายถึง คนที่ถกูเนรเทศออกจากบา้นเกิด กลุม่คนอพยพ กลุม่คน
เร่ร่อนที่ไม่มีสญัชาติ ซึ่งอาศัยรวมตัวกนัเป็นชุมชนแต่ยังคงมีการติดต่อกับบา้นเกิด สิ่งที่แตกต่าง
กันในกลุ่มคนพลัดถิ่นนีคื้อเรื่องของฐานะ ค าว่า คนถูกถอดสญัชาติ อาจหมายถึง คนที่ไม่มีชาติ  
คนเปลี่ยนถ่ิน อาจหมายถึง คนที่หาที่ท างานใหม่หรือที่เรียนใหม่ คนอพยพ หมายถึง คนไม่มีสมบติั
เป็นของตัวเอง และคนถูกเนรเทศทางการเมือง หมายถึง คนที่ถูกตัดขาดจากบ้านเกิดเมืองนอน  
ชุมชนของคนพลัดถิ่นจึงประกอบด้วยคนในลักษณะต่าง  ๆ ที่ กล่าวมาแล้ว คนเหล่านั้น 
มักจะมีความคิดและส านึกร่วมกันบางอย่างส านึกนั้นอาจมาจากการมีความทรงจ าเดียวกัน  
และมีจินตนาการเหมือนกนั 

จากแนวคิดคนพลัดถิ่น (Diaspora) จะพบไดว้่าวัฒนธรรมที่หลากหลายก่อใหเ้กิด 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแบบข้ามชาติ จากเดิมที่ผู ้คนเคยมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมต้องอยู่ 
ติดกับพืน้ที่ ดังนั้นอาจกล่าวไดว้่าอัตลกัษณ์ของคนพลดัถิ่นจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  
โดยขึน้อยู่กบับริบททางวฒันธรรมและการเมืองในชุมชนของคนพลดัถิ่นในที่นีผู้ว้ิจยัศึกษาในพืน้ที่
จงัหวดัสระแกว้ มีความสอดคลอ้งกับแนวคิดขา้งตน้ซึ่งมีความเก่ียวกับตัวตนและวฒันธรรมที่ได ้
ติดตัวคนเหล่านีม้าจากบา้นเกิดซึ่งท าใหม้ีความแตกต่างกันทางดา้นศิลปวฒันธรรมของชาวไทย 
และชาวกัมพูชาในจังหวัดสระแก้ว แต่สามารถปรากฎอัตลักษณ์ของชุมชนนีท้ี่มีพลังขับเคลื่อน 
ในพืน้ที่ดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยจะน าวิเคราะห์เพื่อหากระบวนการ  
ในการสรา้งอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรผ่านมิติศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยที่ได้รบัอิทธิพล 
จากศิลปะการแสดงพืน้บ้านจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชามาพรอ้มการอพยพยา้ยถิ่น  
ของผูค้นในชุมชนซึ่งปัจจุบันรอ้งดว้ยภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาถิ่นของชาวบา้นตุ่น โดยเนือ้เพลง  
จะถกูถ่ายทอดและสง่ต่อกนัมาจากรุน่สูรุ่น่มาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน 

ผูว้ิจยัไดท้ าการเลือกใชแ้นวคิดทฤษฎีทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากเอกสาร
ขา้งตน้ในการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจัยเลือกใชแ้นวคิดการพลดัถิ่น (diaspora) เพื่อวิเคราะหช์ุมชน 
ต าบลบา้นด่านในฐานะผูอ้พยพที่ไดร้บัสถานะความเป็นคนไทยที่ยังคงความเป็นชาติพันธุ์เขมร
ร่วมกัน แต่อาศัยอยู่ในดินแดนที่มิใช่บ้านเกิดมีแนวคิดร่วมกันที่จะธ ารงและสรา้งวัฒนธรรม 
ของตัวเองในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านเกิดของบรรพบุรุษ ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมของชาวบา้น
ชุมชนต าบลบา้นด่านกบัวฒันธรรมเขมรของเมืองพระตะบองอย่างเหนียวแน่นนัน้ใชก้ระบวนการ
อย่างไรในการสรา้งความทรงจ า ต านาน และประวติัศาสตรเ์ก่ียวกบัดินแดนเกิดของตนเอง 
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4.2 แนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) 

อานันท์ กาญจนพันธุ์  (2558, น . 197) กล่าวว่า พหุวัฒนธรรมเป็นเรื่องของ 
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และในโลกของพหุวัฒนธรรมเราไม่สามารถอยู่ในโลกของ 
อดุมคติหรือมายาคติไดเ้ราตอ้งอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนัน้ลื่นไหล
และซบัซอ้นในมิติความสมัพันธ์เชิงอ านาจ ผูค้นที่เป็นชายขอบที่ไม่มีสิทธิทางสังคมหรือการเขา้ 
ไม่ถึงทรัพยากร หรือการถูกมองว่าเป็นคนอ่ืน โดยที่คนกลุ่มใหญ่ นิยามให้แก่ผู ้คนเหล่านั้น  
เช่น การที่รัฐนิยามว่าคนที่อยู่บนดอยว่าเป็นชาวเขา ในการนิยามนี ้ไม่ได้ถูกยอมรับจากผู้คน
เหล่านั้น แต่ในขณะเดียวกันจึงมีการสรา้งอัตลักษณ์ตนเองขึน้มาใหม่ให้กลุ่มต่าง ๆ ยอมรับ  
เพื่อใหอ้ยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างสนัติไม่มีอคติต่อกนั  

ชาติพันธุ์สัมพันธ์ ก็คือความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ที่กลุ่มหนึ่งแสดงอ านาจเหนือกว่า  
อีกกลุม่หนึ่ง และอีกกลุ่มแสดงการตอบโต ้การสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัชาติพนัธุน์ัน้ ทฤษฏีที่นิยม
ใชม้าก คือ ทฤษฎีประกอบสรา้ง (construction) ที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ มีการสรา้ง
สญัญาลกัษณ ์สรา้งภาพตวัแทน เหล่านีเ้พื่อใชใ้นการต่อรองระหว่างกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตามก็ตอ้ง  
ดทูี่บรบิททางสงัคมที่มีสว่นในการก าหนดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุ ์ (อสัรี มาหะมะ, 2556, ออนไลน)์ 

วรรณวิไล ใจเกลี ้ยง (2550, น. 18-19) ยังกล่าวย ้าให้เห็นถึงความหมายของ 
พหุวฒันธรรมในสงัคมศตวรรษที่ 21 ว่า ความแตกต่างทางพหุวฒันธรรมและพหุเชือ้ชาติในระดับ
ภูมิภาคท้องถิ่นด้วยในยุคปัจจุบันมีคนหลายกลุ่มที่แตกต่างกันท าให้กลาย เป็นสังคมที่มี 
ความแตกต่างกนัไปจึงมีวัฒนธรรมทั่วไปและวฒันธรรมย่อย วัฒนธรรมทั่วไปเป็นวฒันธรรมหลกั 
ในการด าเนินชีวิต ส่วนวฒันธรรมย่อยเรียกว่า วฒันธรรมเฉพาะ ซึ่งเหมือนกนัในกลุ่มชนบางกลุ่ม
เท่านัน้ วัฒนธรรมย่อยที่ส  าคัญ ไดแ้ก่ วัฒนธรรมย่อยตามเชือ้ชาติ ตามเกณฑอ์ายุ ตามทอ้งถิ่น  
และตามอาชีพและวัฒนธรรมสมัยใหม่มักประกอบดว้ยสมาชิกที่มีเชือ้ชาติต่าง  ๆ กันท าใหเ้กิด
วัฒนธรรมแย่งชิงเชื ้อชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางภาษา ค่านิยม ความเชื่อ  
ทางศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งความหลากหลายดังกล่าวอาจเนื่องมาจากหลาย
สาเหตโุดยเฉพาะกระแสโลกาภิวตันแ์ละระบบการเมืองภายในประเทศนัน้ ๆ  

ยศ สันตสมบัติ (2556, น. 14-16) กล่าวว่า ค าว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ท า 
ความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื ้นบ้าน อีกนัยหนึ่ง 
หมายถึง ความเจรญิงอกงาม 
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อมรา พงศาพิชญ์ (2537, น. 1 - 3) กล่าวว่า วัฒนธรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ 
ก าหนดขึน้มิใช่สิ่งที่มนุษยท์ าตามสญัชาตญาณอาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุของขึน้ใช ้หรืออาจเป็น
การก าเนิดพฤติกรรมหรือความคิดตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือ
ระบบในสงัคมมนุษยท์ี่มนุษยส์รา้งขึน้ มิใช่ระบบที่เกิดขึน้โดยธรรมชาติตามสญัชาตญาณ กล่าวไดว้่า 
ขอ้ตกลงต่าง ๆ เก่ียวกบัวิถีชีวิต เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบติั เก่ียวกบัความคิดความเชื่อ จึงเกิดขึน้
ในสังคมมนุษย์ซึ่งอาจเรียกรวม ๆ ว่า “วัฒนธรรม” กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเรียกว่าเป็น                 
คนชาติพนัธุเ์ดียวกนั 

ศรีศกัร วลัลิโภดม (2545, น. 9 -10) กล่าวว่า วฒันธรรมในรูปองคก์รที่เป็นภาพเคลื่อนไหว 
(dynamic) และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ไดอ้ยู่ลอย ๆ และหยุดนิ่งหากสัมพันธ์กับบริบททางสังคม  
เวลาและสถานที่โดยเฉพาะบริบททางสงัคมนัน้เป็นสิ่งที่ส  าคญัมาก เพราะวฒันธรรมเป็นสิ่งที่คน  
ในสงัคมสรา้งขึน้มาเพื่อมีชีวิตรอดรว่มกนั ส าหรบัลกัษณะพืน้ฐานที่ส  าคญัของวฒันธรรมอาจสรุป
ไดด้งัต่อไปนี ้ 

1) วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (shared ideas) และค่านิยมทางสังคมซึ่งเป็น
ตัวก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรม คนในวัฒนธรรมเดียวกันจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรม  
ของผูอ่ื้นในสถานการณต่์าง ๆ ได ้

2) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษยเ์รียนรู ้(culture is learned) ทีละเล็กละน้อยจาก
การเกิดและเติบโตมาในสงัคมแห่งหนึ่ง วฒันธรรมเปรียบเสมือน “มรดกสงัคม” ไดร้บัการถ่ายทอด
จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมหรือกระบวนการ
เรียนรูท้างวฒันธรรม 

3) วฒันธรรมมีพืน้ฐานมาจากการใชส้ญัลกัษณ ์(symbol) พฤติกรรมของมนุษย ์
มีตน้ก าเนิดมาจากการใชส้ญัลกัษณ ์ชีวิตประจ าวนัของเราเก่ียวขอ้งกบัสญัลกัษณต่์าง ๆ 

4) วัฒนธรรมเป็นองคร์วมของความรูแ้ละภูมิปัญญา ในลักษณะนีว้ัฒนธรรม
หนา้ที่สนองตอบความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์และวฒันธรรมยังช่วยใหม้นุษยป์รบัตัวเขา้กับ
สภาพแวดลอ้ม เป็นพืน้ฐานของการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีเพื่อความเจริญและความอยู่รอด  
ของมนษุย ์

5) วัฒนธรรม คือ กระบวนการที่มนุษย์ก าหนดนิยามความหมายให้กับชีวิต  
และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตวัเรา เช่น กระบวนการก าหนดนิยามความหมายใหก้บัชีวิตอาจจะออกมา 
ในรูปของความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม เทพปกรนมั จกัรวาลวิทยา เป็นตน้ และอาจกลายมาเป็น
การสรา้งแนวความคิดพืน้ฐานของระบบการเมืองการปกครองของสงัคมนัน้ 
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6) วฒันธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงปรบัตวัอยู่ตลอดเวลา  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมมีสาเหตุหลายประการ เช่น การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
(diffusion) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นตน้ 

อมรา พงศาพิชญ์ (2537, น. 175) กล่าวสรุปว่า ความสัมพันธ์แบบพหุสังคมและ 
การผสมกลมกลืนจะใชไ้ดต่้อเมื่อพฤติกรรมของชนกลุ่มใหญ่ที่มีต่อชนกลุ่มนอ้ยมีลกัษณะที่ ไม่ใช่
พฤติกรรมของการเลือกปฏิบัติที่ เกิดจากความล าเอียง พฤติกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต่อ  
กันและกัน จะเป็นตัวก าหนดว่าความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยมีลักษณะ
อย่างไร 

อาจกล่าวได้ว่า พหุวัฒนธรรมเป็นนโยบายที่ เน้นการยอมรบัลักษณะเด่นของแต่ละ
วัฒนธรรม โดยที่แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ยึดถือปฏิบัติเมื่อย้ายถิ่นมาพ านักอยู่ในอีกสังคมหนึ่ง  
พหุวฒันธรรม จึงหมายถึง สงัคมที่มีผูย้า้ยถิ่นจ านวนมากพรอ้มดว้ยวฒันธรรมและภาษาที่ติดตัว
คนเหลา่นีม้าจากบา้นเกิดเมืองนอนของเขาและเกิดการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมระหว่างกลุม่ขึน้  

ความตอนหนึ่งจากรายงานการพฒันาคน (2547, น. 116) ปรากฎความว่า นโยบาย 
พหุวัฒนธรรมมีเป้าหมายเพื่อปกป้องเสรีภาพทางวัฒนธรรมและเพิ่มทางเลือกใหก้ับประชาชน  
ตามวิถีที่ประชาชนเลือก  

มธุมนต์ แคเทอรเ์รนชัค (2554, น. 9) กล่าวว่า พหุวัฒนธรรม หมายถึง การสรา้ง 
ความเข้าใจเก่ียวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและประวัติศาสตร ์โดยใช้โครงสรา้ง  
ของกลุ่มชน เชือ้ชาติ สถานะของคนรอบครวั เพศ ความสามารถพิเศษ ภาษา ศาสนา เป็นต้น  
จากความหมายนีไ้ดช้ีใ้หเ้ห็นความหลากหลายทางสงัคมวฒันธรรม  

ธีรยุทธ บุญมี (2546, น. 52) สะทอ้นความคิดใหเ้ห็นพหุทรรศทางสงัคมวัฒนธรรม 
ว่าควรมีความสัมพันธ์ทางสังคม โครงสรา้งหรือสถาบันต่าง  ๆ มีความส าคัญทัดเทียมกันและ 
เป็นที่มาของทรรศนะต่าง ๆ ที่เราตอ้งเคารพไม่อาจมองขา้มไดม้ีวฒันธรรมย่อยซึ่งมีสิทธิ์ด  ารงอยู่
และมีความส าคญัมีอตัลกัษณท์ี่หลากหลายซบัซอ้นมีตวัตนที่หลากหลายซบัซอ้น  

นฤพนธ์  ด้ว งวิ เศษ  (2560, ออน ไลน์ )  กล่ าวว่ า  Multiculturalism หมายถึ ง  
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในพรมแดนประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งความหลากหลายที่เกิดขึน้ 
เป็นสิ่งที่รบัรูก้ันทั่วไปและเป็นเรื่องปกติ  สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะแตกต่าง 
จากสังคมที่มีการหลอมรวมทางวัฒนธรรม กล่าวคือ สังคมที่มีการหลอมรวมวัฒนธรรม  
จะมีวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยที่ถูกครอบง าหรือถูกบดบังจากวัฒนธรรมที่มีอ  านาจเหนือกว่า  
และส่งผลท าใหว้ัฒนธรรมของชนกลุ่มนอ้ยเลือนหายไปหรือสูญเสียความเป็นตัวเอง ส่วนสงัคม 
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ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือสงัคมที่ประกอบดว้ยวัฒนธรรมของคนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งยัง 
มีพลังในตัวเองไม่ถูกท าลายหรือตกอยู่ใตอิ้ทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืนสังคมที่มีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมจึงมีวัฒนธรรมย่อย ๆ มากมาย คนแต่ละกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน  
จึงอาจมีวัฒนธรรมบางอย่างร่วมกัน แต่คนเหล่านั้นก็ยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเอง   
สงัคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะท าใหค้นในสงัคมนัน้ตระหนกัว่าอะไรคือเอกลกัษณ์
เฉพาะของวัฒนธรรมต่าง ๆ กลุ่มคนแต่ละกลุ่มจะมองหาเอกลกัษณ์ของตัวเองในขณะเดียวกัน 
คนกลุม่ต่าง ๆ ก็เรียนรูท้ี่จะเขา้ใจวฒันธรรมอื่นและอยู่รว่มกบัคนอ่ืน 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่าจากแนวคิดพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) เรื่องพหุวัฒนธรรม 
ที่เป็นเรื่องของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ท่ามกลางในโลกของพหุวัฒนธรรม จังหวัด
สระแก้ว ในชุมชนต าบลบา้นด่านด ารงตนและด ารงวัฒนธรรมอย่างไรในโลกแห่งความเป็นจริง 
ที่มีความซบัซอ้นในมิติความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ  หรือชาวบา้นในชุมชนใชว้ฒันธรรมเพื่อการไดร้บั 
การยอมรบัหรือการเขา้ถึงทรพัยากรอย่างไร ซึ่งหมายถึงกระบวนการการสรา้งอัตลกัษณ์ตนเอง
ขึน้มาใหม่ใหก้ลุม่ต่าง ๆ ยอมรบั เพื่อใหอ้ยู่รว่มกนัในสงัคมอย่างสนัติไม่มีอคติต่อกนัอีกดว้ย 

จากแนวคิดข้างต้นพบว่าพื ้นที่ใน ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว้เป็นสงัคมที่มีความเป็นพหุวฒันธรรม ในชุมชนดงักล่าวมีผูย้า้ยถิ่นจ านวนมากพรอ้มดว้ย
วัฒนธรรมและภาษาที่ ติดตัวคนเหล่านี ้มาจากบ้านเกิด เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา  
โดยนอกจากนีใ้นพืน้ที่วิจัยจังหวัดสระแก้ว ยังพบความเป็นพหุวัฒนธรรมของห้าชาติพันธุ์หลัก 
ในจงัหวดัสระแกว้ ไดแ้ก่ ชาติพนัธุล์าว ชาติพันธุ์ญ้อ ชาติพนัธุจ์ีน ชาติพันธุเ์วียดนาม และชาติพนัธุเ์ขมร  
ที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสงัคมแบบพหุวฒันธรรมที่มีอัตลกัษณ์อันสามารถแสดงออก  
ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่ งผู้วิจัยจะน าแนวคิดดังกล่าวมาอธิบายถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ 
ของชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นสังคมแบบ 
พหวุฒันธรรม โดยน าเสนอในดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นเศรษฐกิจ 
 

4.3 แนวคิดอัตลักษณ ์(Identity) 
 นกัวิชาการไดอ้ธิบายความหมายของอตัลกัษณไ์ว ้ดงันี ้

อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2561, น. 106) กล่าวว่า แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์ 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คืออัตลกัษณ์แนวคิดสมยัใหม่ (Modernism)  และอตัลกัษณ์แนวคิด 
หลังสมัยใหม่ (PostModernism) ดังนี ้การก่อรูปของอัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ปัจเจก 
มีมิติที่คาบเก่ียวซอ้นทบักนั อตัลกัษณท์างสงัคมคืออตัลกัษณท์ี่เนน้อดุมการณ ์ปัจเจกนิยม ภายใน 
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วิถีชีวิตทุนนิยมบริโภค ซึ่งเปิดกว้างต่อการพบปะผสมผสานทางวัฒนธรรม การเปิดกว้าง  
ทางวัฒนธรรมนี ้เองท าให้เป็นฐานของการเกิดอัตลักษณ์ที่ เรียกว่า (Substantive Identity) 
หมายถึงอัตลักษณ์ที่นิยามตนกับระบบคุณค่าอะไรบางอย่าง เช่น คุณค่าทางศาสนาความเป็น 
ชาติพันธุ์หรือหลักการทางสิ่งแวดล้อมนิยมจะเห็นได้ว่าการนิยามกับระบบคุณค่าดังกล่าว  
เป็นทั้งฐานของอัตลักษณ์ปัจเจกและอัตลักษณ์ทางสังคมสามารถขยายวงจากระดับปัจเจก
ออกเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งอาจมีกิจกรรมปะทะประสานกับรัฐชาติต่าง  ๆ  
เช่น ขบวนการของกลุ่มศาสนาใหม่ ๆ ส่วนในสงัคมที่วฒันธรรมในยุคก่อนสมยัใหม่ยงัคงเป็นพลงั
กระแสหลักจะมีการก่อตัวของอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับการจัดล าดับช่วงชั้นทางสังคม 
segmentary identity หมายถึง การนิยามคนตามต าแหน่งแห่งที่ทางสังคมและจักรวาลวิทยา 
ซึ่งมีลกัษณะสมัพัทธ์หลากหลายแง่มุม เช่น การนิยามตนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือในแง่การนิยามตน 
ในระบบเครือญาติ อย่างไรก็ตามการนิยามอตัลกัษณด์ังกล่าวจะอยู่ภายใตโ้ลกทัศนแ์บบองคร์วม 
(holistic) เสมอ การนิยามดังกล่าวก็มีสองแง่มุมเช่นกันทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคม  
ต่อมาหากพิจารณาเฉพาะในระนาบของอัตลักษณ์ทางสังคมจะพบว่ามีแกนที่แยกเป็นสองขา้ง  
คือ การนิยามตนในระนาบของรฐัชาติหรือกลุ่มชนชัน้และอีกขา้งเป็นการนิยามกบักลุ่มที่มีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงขึน้เช่นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มศาสนา หากเราไม่ลืมประเด็นการตระหนั กรู ้
เชิงสมัพัทธ์ของโรเบิรต์สันจะเห็นไดว้่าขั้วต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผนภาพสามารถมีความเลื่อนไหล
มากกว่าจะหยดุนิ่ง 

อัตลักษณ์นี ้เป็นการพิจารณาจากมุมมองคนภายนอก กระบวนการสร้าง 
อัตลักษณ์ (process of identity construction) จึงเป็นความพยายามของมนุษยท์ี่ตอ้งการสรา้ง
ตนเองโดยอาศยัพืน้ที่ทางสงัคมวฒันธรรมมาเป็นตวัก าหนดต าแหน่งตนเอง และก าหนดต าแหน่ง
ในทางสังคมเพื่อให้ด ารงอยู่อย่างแตกต่างจากกลุ่มชนอ่ืนแต่ความเสมอภาคการด าเนินชีวิต 
ย่อมมีความเท่าเทียมกบัสงัคมอื่น ๆ 

นักวิชาการไดใ้หมุ้มมองต่อแนวคิดอัตลักษณ์ (Identity) ว่าอัตลักษณ์เป็นการ
เชื่อมต่อระหว่างความเป็นปัจเจกบุคคลกับโครงสรา้งสงัคม (social aspect) อันมาจากสญัญะต่าง ๆ  
ในสงัคม เช่น ภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย หรือการบริโภค อตัลกัษณจ์ึงอาจถูกก าหนดไดท้ัง้จาก
บุคคลเป็นผูก้  าหนดตนเองหรือถูกก าหนดต าแหน่งของบุคคลในสงัคมก็ได้ สิ่งดังกล่าวท าใหเ้กิด
จิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกร่วมในระดับสังคมที่สามารถท าให้อัตลักษณ์กลายเป็นสิ่งที่ 
แปรเปลี่ยนไปตามบรบิทและเป็นคณุสมบติัที่สรา้งขึน้ตามสถานการณเ์ฉพาะหนา้  
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การสรา้งและการผลิตซ า้ของอตัลกัษณ ์ท าได ้2 วิธี  
1) การนิยามอัตลักษณ์ในทางบวก (positive identification) เป็นการนิยาม 

อตัลกัษณ ์หรือใหค้วามหมายเก่ียวกบัประวติัศาสตรช์าติพนัธุ ์และสงัคมวฒันธรรมของตนเองหรือ
คนภายในสงัคมโดยเฉพาะปัญญาชนสื่อมวลชนและหน่วยงานรฐั 

2) การนิยามอัตลกัษณ์ในทางลบ (negative identification) เป็นการนิยาม
หรือเป็นการสรา้งอัตลักษณ์โดยคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืนซึ่งเป็นคนภายนอกชุมชนทั้งที่เป็นศัตรูและ
พนัธมิตร  

กาญจนา แก้วเทพและคณะ (2555, น . 50) กล่าวว่า  แนวคิด “อัตลักษณ์ ” 
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับอัตลักษณ์เอาไวอ้ย่างเรียบง่ายว่า มนุษย์เรานั้นนอกจาก  
จะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข่าวสารเพื่อสรา้งความรูค้วามเข้าใจกันแล้วมนุษยเ์ราก็ยังสื่อสาร 
โดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า "เราคือใคร" เราเป็นคนชนชาติอะไร เพศอะไร วยัอะไร มีก าเนิดแถวไหน ฯลฯ 
และในขณะที่เราใชก้ารสื่อสารเพื่อบอกคนอ่ืนว่า "เราเป็นใคร" เราก็ยงัใชก้ารสื่อสารเพื่อบอกคนอ่ืน
เพิ่มเติมอีกว่า "แล้วเขาเป็นใคร" และท้ายที่สุดก็สื่อสารเพื่อจะบอกว่า "เราเหมือน/ต่างกับเขา
อย่างไร" 

คนเราจึงตอ้งการการมีอัตลักษณ์ ซึ่งสาขาวิชาจิตวิทยาไดใ้หค้ าตอบเชิงความตอ้งการ
พื ้นฐานของมนุษย์ (basic human need) ว่าเนื่องจากคนเรามีความต้องการ (ตามธรรมชาติ/
สญัชาตญาณ) ที่จะแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ (need to be different)หากทว่า Foucault กลบัเสนอ
เหตผุลตามแนวเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าความตอ้งการอตัลกัษณน์ัน้เป็นเรื่องของการระดม/ต่อสู/้
ต่อรองเพื่อทรพัยากร (resource mobilization) อย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้อ านาจนั้นไประดมมา 
ฉะนั้นจากเรื่องอัตลักษณ์ที่ดูเป็นเรื่องตามธรรมชาติของมนุษย์จึงได้กลายเป็นเรื่อง "การเมือง 
เรื่องอัตลักษณ์" (Politic of identity) เนื่องจากอัตลักษณ์เป็นเรื่องที่ เข้ามาเก่ียวข้องกับอ านาจ 
และทรพัยากร (กาญจนา  แกว้เทพและคณะ, 2555, น. 49) 

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์และจิราพร ขุนศรี (2549, น. 17-18) กล่าวว่า จุดก าเนิด 
ของอัตลกัษณ์มีตน้ตอมาจากคุณลกัษณะที่มีความแตกต่างกัน อาทิ ความแตกต่างระหว่างชาย 
หญิง เชือ้ชาติ เป็นตน้ โดยตอ้งมีลกัษณะที่โดดเด่นและส าคัญมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือเชือ้ชาติ 
(National Identity) จะพยายามคน้หาจากต านานเรื่องเล่าขานในอดีตน ามาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้
เกิดการหาจุดร่วมในการหาต าแหน่งให้แก่ตัวตนใหม่ ( the new subject-position) ซึ่งจัดเป็น 
“กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ”์ (the process of constructing identity)  
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จากค าอธิบายขา้งตน้ ส่งผลท าใหก้ระบวนการสรา้งอัตลกัษณจ์ะอยู่ภายใตเ้งื่อนไข 
ดงัต่อไปนี ้

1) ต้องการทราบถึงกระบวนการสร้างแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์(conceptualization  
of identity) เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจการท าหนา้ที่ของอัตลกัษณ์ที่จะอธิบายถึงลกัษณะของสิ่งที่มี
ความหมายแตกต่างกนั 

2) อัตลักษณ์จะต้องเก่ียวข้องกับองค์ประกอบส าคัญของการเป็นสมาชิก 
ในสงัคม 

3) อัตลักษณ์มักมีรากฐานจากสิ่งที่ เป็นธรรมชาติ อาทิ เชื ้อชาติ ความสัมพันธ์ 
ทางเครือญาติ รวมไปถึงประวติัศาตรค์วามเป็นมาต่าง ๆ 

4) อตัลกัษณม์กัจะน าไปเก่ียวพนักบัสิ่งต่าง ๆ อนัน าไปสูส่ญัลกัษณ ์
5) อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ช่วยใหส้ังคมด ารงอยู่ และเป็นเครื่องมือที่ใชเ้ป็นเงื่อนไข

ทางสงัคมในการจ าแนกบคุคลที่ไม่ใช่พวกเดียวกนัออกไป 
6) การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม และการใช้สัญลักษณ์เป็นสิ่งที่แยกแยะลักษณะ 

ที่มีความแตกต่างออกไปจากกลุม่ จดัเป็นสิ่งส าคญัที่ท าใหอ้ตัลกัษณด์ ารงอยู่ 
7) กระบวนการสรา้งแนวคิดเก่ียวกับอัตลกัษณ์มักจะสมัพันธ์กับระบบการแบ่ง

ชนชัน้ทางสงัคม เพื่อแสดงว่า นั่นพวกเขา นีพ้วกเรา 
8) การท าให้เห็นความแตกต่างนั้น ยังอยู่ ในสภาวะที่ มี ความคลุม เครือ 

ไม่ชดัเจน 
9) อัตลักษณ์ยังเป็นสิ่งที่ ไม่มีความเป็นเอกภาพนั่นเป็นเพราะเงื่อนไขต่าง ๆ  

ที่น ามาใช ้
10) การที่ยังคงอธิบายให้เห็นว่าเพราะเหตุใดที่ผู ้คนในสังคมยึดติดอยู่กับ 

อตัลกัษณแ์ห่งตน ท าไมเราจึงตอ้งคน้หาต าแหน่งแห่งที่ที่จะยืนหยัดต่อสูก้ับวาทกรรมอันเกิดจาก  
อตัลกัษณร์วมถึงการอธิบายว่า เพราะเหตุใดอตัลกัษณจ์ึงถกูสรา้งขึน้และไดร้บัการด ารงและรกัษา
ไวใ้นแต่ละสงัคม 

เงื่อนไขทั้ง 10 ข้อ แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นและความส าคัญของอัตลักษณ์ 
ที่มีต่อสังคมมนุษย์และส่งผลให้แต่ละสังคมต้องมีอัตลักษณ์เกิดขึน้อยู่เสมอ เพื่อการด ารงอยู่  
ของสงัคมอย่างไรก็ตามการเกิดอัตลกัษณ์ยังตอ้งเป็นสิ่งที่ตอ้งพึ่งพิงและสมัพันธ์กับปัจจัยต่าง  ๆ  
ในสงัคม อาทิ การเป็นตวัแทน ผลผลิตเอกลกัษณ ์การใชข้องคนในสงัคม กฎเกณฑต่์าง ๆ ในสงัคม ฯลฯ 
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ความตอนหนึ่งจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2542 (2546,  
น. 1352) ปรากฎความว่า “อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต+ลักษณ โดยที่  “อัตตะ”  
มีความหมายว่า ตัวตนของตน ส่วนค าว่า “ลักษณะ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
ปี พ.ศ. 2542 (2546, น. 1001) หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว เพราะฉะนั้นค าว่า “อัตลักษณ์”  
จึงหมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชีข้องลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน  
หรือประเทศ ตัวอย่างเช่น เชือ้ชาติ ภาษา วฒันธรรมทอ้งถิ่น และศาสนา ซึ่งมีคุณลกัษณะเฉพาะ
ของชมุชนนัน้ ๆ 

วาทิตต์ ดุริยอังกูร (2551, น. 6) กล่าวว่า อัตลักษณ์มีลักษณะลื่นไหลขึ ้นอยู่ 
ตามบรบิททางของสงัคมมีกระบวนการทางสงัคมในการสรา้งสืบทอดอตัลกัษณ ์ทัง้นีย้่อมขึน้อยู่กบั
บริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มี ต่อคนกลุ่ม อ่ืน  ๆ ด้วย อัตลักษณ์มีทั้งที่ เป็นปัจเจก 
(individual) และอตัลกัษณร์่วมของกลุ่ม (collective) ในระดับปัจเจกบุคคลหนึ่งอาจมีหลายอัตลกัษณ ์
อยู่ในตัวเอง เช่น เพศสภาพ กลุ่ม ชาติพันธุ์ ชาติ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ และศาสนา เป็นต้น 
ในขณะที่อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนั้นความเป็นอัตลักษณ์ร่วมถูกสรา้งขึน้บนความเหมือนกัน  
ของสมาชิกในกลุ่มอย่างไรก็ตามบนความเหมือนกนัของกลุ่มนัน้ ย่อมมีความแตกต่างกบักลุ่มอ่ืน 
มาเป็นตวัก าหนดความเป็นอตัลกัษณเ์ฉพาะของกลุม่ตนดว้ย 

จิ รัฐิพ ร ไทยงู เหลื อม  (2557, น . 292) กล่ าวว่า  อัตลักษณ์ ทางวัฒ นธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี เชือ้ชาติ กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มีความรูส้ึกผูกพันทางสายเลือดและ
วฒันธรรมชาติพนัธุเ์ป็นสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นถึงวิวฒันาการของมนุษยแ์ต่ละเผ่าพนัธุ ์เป็นความผูกพนั 
ที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  สอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวว่า  
การสรา้งอัตลักษณ์และชาติพันธุ์จากกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มให้เป็นกลุ่มเดียวกันที่มีต้นก าเนิดและ
ประวัติศาสตรร์่วมกันมีดินแดนที่เป็นของตัวเองมีภาษาร่วมกันและมีวัฒนธรรมเฉพาะเป็นการ
สรา้งภาพที่เป็นตัวแทนซึ่งอาจจะอยู่บนพืน้ฐานต านานหรือภาษา หรือลักษณะเฉพาะของคน 
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่สรา้งขึน้และผลิตซ า้โดยกระบวนการที่เป็นตัวแทน  
ชาติพันธุ์นั้นย่อมมีผลต่อความคิด จิตส านึก และการปฏิบัติของบุคคล แต่ในการปฏิบัติ 
และท่ามกลางความสมัพนัธท์างสงัคมที่เป็นจรงินัน้ชาติพนัธุเ์ป็นเพียงหนึ่งในอตัลกัษณอ่ื์น ๆ ไดแ้ก่ 
ศาสนา เพศ ภูมิภาค ประเทศหรือท้องถิ่ น และเครือญาติที่ บุคคลเลือกที่ จะแสดงออก  
ใหค้วามหมายในทางปฏิบติัซึ่งอาจจะเป็นคนกลุม่ใหญ่ในบรรดาคนกลุม่ย่อยทัง้หมด เป็นการสรา้ง
ภาพและตัวตนเพื่อโต้ตอบกับกลุ่มอ่ืนที่จะเข้ามาครอบครองหรือแย่งชิงอ านาจการปกครอง  
และทรพัยากร การสรา้งอัตลกัษณ์และตัวตนทางชาติพันธุ์มักจะเก่ียวกับความเชื่อและพิธีกรรม
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ทางศาสนาเพื่อให้เกิดความศรัทธา และการอุทิศตนเพื่อการสรา้งชาติอย่างมุ่งมั่นการสรา้ง 
อัตลักษณ์และตัวตนให้มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวและมีเอกภาพเป็นความจ าเป็นทางการเมือง 
และเกิดขึ ้นท่ามกลางการเมืองที่ มี ลักษณะเฉพาะที่ ก าหนดความสัมพันธ์ทางชนชาติ 
ที่มีลกัษณะเฉพาะ 

นักวิชาการหลายท่านจึงได้ให้ความเห็นว่าดังนั้นเมื่ อเรามองเรื่องการสร้าง 
อตัลกัษณแ์ละตวัตนในเชิงกลยุทธ ์และการสรา้งสถานภาพในท่ามกลางความสมัพนัธท์างอ านาจ  
ที่มีลักษณะเฉพาะเราจึงเข้าใจได้ว่าขบวนการอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ย่อมมีการเกิดใหม่ 
การปรบัเปลี่ยนเนือ้หาและรูปแบบทางสงัคมและวฒันธรรมอย่างไม่สิน้สดุ 

รตันา บุญมัธยะ (2546, น. 117) กล่าวว่า ความหมายของอัตลักษณ์โดยพื ้นฐานนั้น 
จะเก่ียวข้องกับความหมายที่ซ้อนทับคาบเก่ียวกันอยู่ระหว่างตัวตนหรืออัตลักษณ์ที่สัมพันธ์  
กบัสงัคม ซึ่งหมายถึงโครงสรา้งทางสงัคมที่ก าหนดพฤติกรรมการแสดงออกที่เก่ียวขอ้งกบับทบาท
หน้าที่ ความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคลต่อคนอ่ืน ๆ ในสังคมกับอัตลักษณ์ที่เก่ียวขอ้ง 
กับความคิดและการตีความของปัจเจกบุคคลในการนิยามและให้ความหมายของตัวเอง  
เมื่อสมัพนัธก์บัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มรอบตวั  อตัลกัษณจ์ึงมีมิติที่ซอ้นทับระหว่างโครงสรา้งสงัคม  
ที่ก าหนดปัจเจกกบัการนิยามของปัจเจกในฐานะผูก้ระท าการ 

ประสิท ธิ์  ลีป รีชา (2547, น . 31) กล่าวว่า อัตลักษณ์  เป็นการกอรปขึ ้นและ 
ด ารงอยู่ในการรบัรูเ้ก่ียวกับตัวเองและคนอ่ืนรบัรูเ้รา โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสรา้ง  
และสืบทอดอัตลักษณ์ ซึ่งขึน้อยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อคนและกลุ่มอ่ืน  ๆ  
ในสังคม โดยอัตลักษณ์มีได้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ( individual identity) และอัตลักษณ์ร่วม 
ของกลุ่ม (collective identity) ในระดบัปัจเจกบุคคลบุคคลหนึ่งอาจมีหลายอตัลกัษณอ์ยู่ในตวัเอง 
ส่วนอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มนั้นถูกสร้างขึน้บนพื ้นฐานของความเหมือนกันของกลุ่ม  ย่อมมี 
ความแตกต่างกับกลุ่มอ่ืนโดยความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนจะเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะกลุม่ของตน 

จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต (2551, น. 7) กล่าวว่า “อัตลักษณ์นั้น แท้จริงคือ  
เรื่องของภาพลักษณ์ของตัวตนของมนุษย์เรา ( images of oneself) ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ 
ในสังคม (social interaction) และเป็นความเขา้ใจทั้งในระดับที่เรามีต่อตัวเอง และในลักษณะ  
ที่เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บับคุคลอื่น ๆ ในสงัคมตลอดชั่วชีวิตของเรา” 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2556, น. 1) กล่าวว่า อัตลักษณ์ หรือ identity นั้นไม่ใช่สิ่ง 
ที่เกิดขึน้ลอย ๆ ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ เกิดจากการสรา้งของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง  



  47 

และวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งก่อสรา้งทางสังคม (social construct) นอกจากนี ้วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่ง 
ที่หยุดนิ่ งหรือตายตัวหากแต่มี รูปแบบเป็นวงจรที่ เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (circuit  
of culture) ดงันัน้ อตัลกัษณท์ัง้หลายจึงมีกระบวนการถูกผลิต (produced) ใหเ้กิดขึน้และถกูบริโภค 
(consumed) และถูกควบคุมจัดการ (regulated) อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น พรอ้มกันนีก้็มีการสรา้ง
ความหมายต่าง ๆ (creating meanings) ผ่านทางระบบต่าง ๆ ของการสร้างภาพตัวแทน  
(symbolic systems of representation) ที่เก่ียวกับต าแหน่งแห่งที่ต่าง ๆ ทางอัตลกัษณ์อนัหลากหลาย 
ที่เราเลือกใชห้รือน าเอามาสรา้งเป็นอตัลกัษณข์องเรา 

ธงชัย สมบูรณ์ (2549, น. 44-45) กล่าวว่า อัตลักษณ์ของบุคคลเป็นการมองตนเอง 
ของแต่ละบุคคลซึ่งมีหลายมุมมองโดยขึน้อยู่กับบทบาทของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันออกไป  
โดยอตัลกัษณ ์อาจแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงันี ้

1) อัตลักษณ์ปัจเจกบุคคล (Individual Identity) คือการมองตนเองหลาย ๆ
แง่มุม เช่น นายแฮง มองตนเองว่า เป็นคนจีนมีอาชีพค้าขาย ซึ่งการมองตนเองของนายเฮง  
เป็นอตัลกัษณใ์นมมุมองของนายเฮงนั่นเอง 

2) อัตลักษณ์ร่วม (Collective Identity) หมายถึงการสรา้งจิตส านึกร่วมกันของ
กลุ่มสังคมโดยจะท าให้เห็นความแตกต่างในแต่ละกลุ่มสังคมที่อาศัยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  
ของกลุ่มสงัคม เพื่อสรา้งระบบวัฒนธรรม เช่น การละเล่นพืน้บา้น ต านานของบรรพบุรุษ ดังนั้น
สงัคมและวฒันธรรมจึงมีบทบาทการสรา้งและปรบัเปลี่ยนอตัลกัษณโ์ดยตรง 

3) อัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) คือการแสดงออกของลักษณะ
เฉพาะตัวขององค์กรที่สามารถรับรู ้ได้ด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมการใช้สัญลักษณ์ 
และการสื่อสารขององคก์ร  

4) อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) คือ อัตลักษณ์ทางสังคมจะควบคู่ไปกับ 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยอัตลักษณ์ทางสังคมเป็นผลผลิตที่สั่งสมมาจากการใช้วาทกรรม 
(Product of Discourst) สว่นอตัลกัษณท์างวฒันธรรมเป็นเรื่องของตวับ่งชีท้ี่มีลกัษณะเป็นผลผลิต
ทางวฒันธรรม (Cultural product) เช่น อาหารไทย ร  าไทย เป็นตน้  

5) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Identity) คือ ได้เสนอตัวแปรส าหรับ
วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างวฒันธรรม  

5.1) โลกทศัน ์(Worldview) เป็นความเชื่อที่เก่ียวกบัธรรมชาติของเป้าหมายชีวิต
ความสมัพนัธร์ะหว่างมนษุย ์จกัรวาล และสิ่งรอบต่าง ๆ รอบตวั 
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5.2) แบบแผนของบรรทัดฐาน (Nornative pattern) เป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัของกลุม่สงัคม 

5.3) ระบบรหัส (Code systern) เป็นรูปแบบที่ ใช้ในการสื่อสาร เช่น ภาษา 
สถานที่ เป็นตน้ 

5.4) ความสัมพันธ์ที่บุคคลได้รับรู ้ (Perceived relation) เช่น วัฒนธรรม
ปฏิสมัพนัธ ์การสื่อสาร เป็นตน้ 

4.3.1 คณุค่าของ “อตัลกัษณ”์  
จากการศกึษาคณุค่าของอตัลกัษณม์ีนกัวิชาการกล่าวไว ้ดงันี ้

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ และจิราพร ขุนศรี (2549, น. 10) กล่าวว่า การนิยาม  
“อตัลกัษณ”์ มกัแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะ 2 ประการที่เคียงคู่กนัอยู่เสมอ คือ สิ่งที่เหมือนกนักับ 
สิ่งที่แตกต่างกัน อาทิ นิยามของ บารเ์ทอร ์(Barthers) ที่กล่าวว่า อัตลกัษณ์ตอ้งเป็นกระบวนการ
แบบเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งคือความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน (Self-Ascription) ขณะที่ 
อีกด้านหนึ่ ง  คน อ่ืนก็ต้อง รู ้สึก เช่น เดียวกันด้วย  (Ascribe by Others) อัตลักษณ์ จึ งเป็น 
ความพยายามที่จะสรา้งขอบเขตที่ชัดเจนของบุคคล คือตอบค าถามให้ได้ว่า “เราเป็นใคร”  
และ “แตกต่างจากคนอ่ืนตรงไหน” ความเหมือนหรือความแตกต่างที่จ  าแนกโดยอัตลกัษณ์ส่งผล
ต่อการด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมเนื่องจากอัตลักษณ์ คือ สิ่งที่ท าใหเ้รารบัรูว้่า “เราคือใคร” และเรา 
จะด าเนินความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ในสังคมตลอดจนโลกที่แวดลอ้มรอบตัวเราอย่างไร ดังนั้น  
อตัลกัษณ ์คือ สิ่งที่ก าหนดการเดินทางใหแ้ก่เราเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครเป็นพวกเดียวกนักบัเรา 

4.3.2 อตัลกัษณข์องชาติพนัธุว์ิทยา (Identity) 
อตัลกัษณ ์(Identity) มีรากศัพทม์าจากภาษาลาตินค าว่า Identitas เดิมใชค้  าว่า 

Idem ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) ค าว่า “อัตลักษณ์” เป็นค าที่ใช้กันโดยทั่วไป 
ในศตวรรษที่ 20 เป็นตน้มาโดยมีจุดเริ่มตน้และพัฒนาขึน้มาในส านักปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
โดย จอรจ์ เฮอรเ์บิรท์ มีด ที่ได้กล่าวถึงตัวตน (The Self) ว่าเป็นสมรรถนะอันเป็นของมนุษย์
โดยเฉพาะในการที่จะคิดค านึงถึงธรรมชาติและสงัคมรอบตวัผ่านการสื่อสารและภาษา โดยตวัตน
นัน้เกิดจากการไดร้บัอิทธิพลมาจากสองแนวทาง คือ อิทธิพลจากสงัคมโดยตรงและอิทธิพลของ
ตัวเอง ผ่านกระบวนการที่มีขั้นตอน 2 ด้านที่ปฏิสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลา ด้านหนึ่งคือ “Me”  
อนัเป็นพฤติกรรมที่เกิดจาการปฏิสมัพนัธก์บัคนอื่นในสงัคม ขณะที่ “I” เป็นพฤติกรรมและลกัษณะ
เฉพาะตวัของบุคคล “I” และ”Me” ปฏิสมัพนัธก์นัตลอดเวลาโดยที่ “I” จะท าหนา้ที่ในการเชื่อมรอ้ย 
“Me” ที่หลากหลายใหเ้ขา้ดว้ยกัน ตัวตนจึงสามารถยืดขยายไดต้ามขอบเขตของความสัมพันธ์  
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ตวัเราต่อสิ่งอ่ืน กล่าวไดว้่าแนวคิดของ Mead เป็นรากฐานและแกนความคิดส าคญัในการอธิบาย
แนวคิดดว้ยอตัลกัษณใ์นระยะต่อมา (Dorthy and et al., 1998 อา้งใน ณฐพงศ ์จิตรนิรตัน,์ 2548, 
น. 103)  

เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์และจิราพร ขุนศรี (2549, น. 17-18) กล่าวว่า ตามแนวความคิด
ของกลุม่คนสมยัใหม่ที่มีต่ออตัลกัษณท์างชาติพนัธุจ์ะมีลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ 

1) อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์  เป็นเรื่องของการสร้างนิยามความหมาย  
และมีความไม่คงที่ เป็นส าคัญการสรา้งอัตลักษณ์ดังกล่าว เป็นการให้ความส าคัญกับวิธีคิด  
ของมนุษยแ์ต่ละกลุ่มแต่ละเผ่า และการปะทะสงัสรรคท์างสงัคมในระดบัต่าง ๆ ตัง้แต่ชุมชนทอ้งถิ่น
ไปจนถึงระดบัโลก 

2) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์มีความแตกต่างหลากหลาย ไม่จ าเป็นต้องมี 
แบบแผนเดียวส าหรบัค าว่า “อัตลกัษณช์าติพันธุ”์ (Ethnic identity) หมายถึงสิ่งที่ท าใหส้มาชิกในกลุ่ม
ชาติพนัธุน์ัน้ ๆ  รูส้ึกรว่มกนัว่าเป็นพวกเดียวกนัและรูส้กึแตกต่างจากชาติพนัธุอ่ื์น ในแง่นีก้ารศึกษา
กระบวนการอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์จึงหมายถึงการศึกษากระบวนการสรา้ง “ความเหมือน”  
และ “ความต่าง” 

ดงันัน้ อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์จึงหมายถึง กลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เดียวกันมีขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ เหมือนกัน  ซึ่ งสิ่ งดังกล่าว                     
ได้หล่อหลอมบุคคลใหม้ีความเป็นตัวตนในดา้นอัตลักษณ์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และระดับ
สังคมที่แตกต่างจากกลุ่มชนอ่ืนอีกทั้งการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณีที่ โดดเด่นนั้นยัง 
เป็นการแสดงออกถึ งความ เป็น ปัจ เจกชน ของกลุ่ มที่ แตก ต่างจากกลุ่ ม ชาติพันธุ์ อ่ื น 
อย่างมีความหมายที่น่าสนใจความต้องการบางกลุ่มสามารถสร้างกลุ่มชาติพันธุ์ ของตน 
ให้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นประเทศหรือชาติที่ เป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและสังคม
ครอบคลุมพืน้ที่กวา้งขวางส่งอิทธิพลเหนือกลุ่มชาติพันธุอ่ื์นในพืน้ที่นัน้ ๆ มีบทบาทส าคญัในการ
สรา้งกฎกติกาผ่านปัจจัยทางภูมิศาสตรแ์ละประวัติศาสตร ์เพื่อสถาปนากลุ่มขึน้เป็นประเทศชาติ 
บา้นเมือง หรือรฐั ตามวรรณกรรมที่เกิดในแต่ละยุคสมัยและสรา้งค่านิยมทางวัฒนธรรมในกลุ่ม
ชาติพนัธุข์องตนใหก้ลายเป็นอารยธรรม (ธีรยทุธ บญุมี, 2546, น. 36) 

อตัลกัษณท์างชาติพันธุเ์ป็นการอธิบายตนเองของมนุษยอ์นัเกิดจากการปฏิสงัสรรค ์
ในกลุม่และนอกกลุ่ม ตัง้แต่กลุม่เล็ก ๆ จนถึงระดบัโลก อตัลกัษณท์างชาติพนัธุ์ เป็นความรูส้ึกร่วม 
อัตลักษณ์ความเป็นกลุ่มเดียวกันแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เป็นสัญลักษณ์หรือเครื่องมือ 
ที่กลุ่มชาติพันธุ์น ามาใช้แสดงออกส านึกในทางชาติพันธุ์ของตน เป็นสิ่งที่ เกิดขึน้เพื่อสร้าง 
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ความชอบธรรมใหก้ับความแตกต่าง ที่เกิดขึน้จากส านึกในทางชาติพันธุ์ (ภูมิพัฒน ์เชติยานนท,์ 
2546, น. 19-20) 

อคติทางชาติพันธุ์ในมโนทัศน ์race ท าใหก้ารศึกษาหันไปนิยมใชอี้กมโนทัศนห์นึ่ง
มากกว่า นั่นคือ "ความเป็นชาติพันธุ์" (ethnicity) อย่างไรก็ตามมีแนวสารตัถนิยมเชิงวัฒนธรรม 
ซึ่งเชื่อว่า ความเป็นชาติพันธุ์เป็นหน่วยทางสงัคมที่มีแก่นแกนอยู่ที่ลกัษณะดัง้เดิมทางวัฒนธรรม
บางอย่างเช่น การมีภาษา ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ตลอดจนลกัษณะการสืบสายตระกูล
ของระบบเครือญาติกลุ่มที่จัดเป็น primordialist คือกลุ่มผูศ้ึกษาที่มุ่งเป้าหมายในการค้นหาสิ่ง 
ที่เป็นลกัษณะแก่นแท ้“ดัง้เดิม” และ “บรสิทุธิ์” ของชาติพนัธุห์นึ่ง ๆ ซึ่งสามารถคงอยู่ไดท้่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางประวติัศาสตรส์งัคมต่าง ๆ เนื่องจากเชื่อมั่นในลกัษณะที่เป็นหน่วยรากเหงา้
ดัง้เดิม การศึกษาในแนวนีจ้ึงมักนิยมศึกษาเจาะลักษณะในดา้นใดดา้นหนึ่ง เช่น คน้หารากเหงา้ 
ทางภาษาหรือการประกอบพิธีกรรมความเชื่อความพยายามของนักวิชาการไทย ไทด าและจีนในการ
สืบคน้หารอ่งรอยของภาษาหรือความเชื่อเรื่องผีในกลุ่มชนชาวไทซึ่งกระจดักระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ 
เป็นตัวอย่างของการศึกษาในแนวนีปั้ญหาของการศึกษาแนวนีก้็คือมีสิ่งที่สามารถเรียกได้ว่า 
แก่นแท้อยู่อีกหรือไม่ การมุ่งศึกษาเฉพาะลักษณะทางวัฒนธรรมที่เชื่อว่าเป็นแก่นอย่างโดด  ๆ  
โดยละเลยความเชื่อมโยงของหน่วยทางวัฒนธรรมนั้นกับปัจจัยทางสังคมอ่ืน ๆ ท าใหม้องขา้ม 
การผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชนกลุ่ม อ่ืน  ๆ ที่ เกิดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวติัศาสตร ์(อานนัท ์กาญจนพนัธุ,์ 2541, อา้งถึงใน อภิญญา เฟ่ืองฟสูกลุ 2561, น. 79) 

ดังนั้น อัตลักษณ์ จึงเป็นการสรา้งตัวตนเฉพาะในกลุ่มชนของตนที่มาจาก 
สังคมวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมอันเดียวกันนี ้ เรียกว่า กลุ่มชาติพันธุ ์  
ซึ่ง อมรา พงศาพิชญ์ (2537, น. 155 -157) ไดก้ล่าวว่าการที่คนคนเดียวมีความรูส้ึกว่ามีหลาย
กลุ่มชาติพันธุ์ได้มิใช่เรื่องแปลกประหลาด และมิใช่เป็นเรื่องผิดเรื่องถูกแ ต่เป็นการชีใ้ห้เห็นว่า 
ความส านึกในเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดแ้ละไม่ถาวรเมื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง                   
มีส  านึกในกลุ่มชาติพันธุ์ที่ ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง คนกลุ่มนั้นมักจะเป็นคนที่มี เอกลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรม เชื ้อชาติ ชาติพันธุ์และสัญชาติที่สอดคล้องกัน ได้อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของ “ชาติพนัธุ”์ (ethnic group) ไวส้รุปคือ ความคิดเรื่องชาติพนัธุ ์กลุ่มชาติพนัธุห์รือ
กลุ่มวัฒนธรรมนี ้มีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่มคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษ               
ในที่นี ้หมายถึงบรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยพร้อม ๆ กันไป                       
เป็นความรูส้ึกผูกพนัที่ช่วยเสริมสรา้งเอกลกัษณข์องบุคคลและของชาติพันธุ์  และในขณะเดียวกัน
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สามารถเรา้อารมณค์วามรูส้ึกใหเ้กิดความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถา้ผูท้ี่อยู่
ในกลุม่ชาติพนัธุน์บัถือศาสนาเดียวกนั 

ดงัเช่นที่ ธีรยุทธ บุญมี (2546, น. 36) กล่าวว่าความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ที่เป็นทุนใหก้ลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มไดใ้ชเ้ขา้ถึงความตอ้งการและความจ าเป็นเพื่อพัฒนากลุ่ม 
ใหเ้จริญเติบโตสืบเนื่องนั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงสิ่งจ าเป็นที่ตอ้งเกิดขึน้ตามธรรมชาติหรือความจ าเป็น
เท่านั้น หากแต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยังมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง  
สินค้าวัฒนธรรมระหว่างมนุษย์กลุ่ม ต่าง ๆ อีกด้วยตอบได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ 
โดยเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ของตนเองไดแ้ต่ตอ้งอาศยัเครือข่ายซึ่งมีการแลกเปลี่ยน วตัถุ ความคิด สินคา้
วฒันธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอ การแลกเปลี่ยนดงักล่าวเป็นปัจจยักระตุน้ใหเ้กิดการพัฒนา  
ขัน้ต่อต่อมาของมนุษยชาตินั่นก็คือเกิดเมืองซึ่งเป็นศูนยก์ลาง อ านาจรฐั สงัคมการเมือง การคา้
ขายแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัขัน้ตอนหนึ่งในพฒันาการของมนุษยต่์อไปเพราะเมืองท าให้
เกิดการแบ่งงานเฉพาะในการสรา้งสรรคศิ์ลปะความคิดวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีขึน้มาได ้ 

ป่ินแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2546, น. 2-12) กล่าวว่า ชาติพันธุ์และความเป็น 
ชายขอบเป็นกระบวนการสรา้งพรมแดนของอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) ซึ่งไม่ไดเ้กิดขึน้
ตามล าพงัหากแต่พฒันาภายใตร้ะบบความสมัพนัธอ์นัซบัซอ้นระหว่างกลุม่ต่าง ๆ ในสงัคมที่ถกูจดั
ใหป้ฏิสมัพันธก์ันแบบคู่ตรงขา้มโดยที่ฝ่ายหนึ่งครอบง าฝ่ายหนึ่ง ไม่เพียงแต่เป็นการรวมเอาพวก 
ที่ เหมือนเข้าด้วยกันเท่านั้น หากยังเป็นการพยายามเปลี่ยนอัตลักษณ์ชายขอบที่แตกต่าง  
ให้เหมือนกับสังคมส่วนกลางตลอดจนการเบียดขับอัตลักษณ์สากลจัดกลุ่มสิ่งที่ ไม่ เหมือน                         
ให้เป็นอัตลักษณ์ชายขอบที่ถูกท าให้กลายเป็นสิ่งที่ ไม่มีตัวตน ไม่มีความส าคัญ หรือกระทั่ ง                    
ถูกตีตราว่าเป็นอัตลักษณ์ที่ สร้างปัญหาหากอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เป็นสิ่ งที่ เลื่อนไหล 
และปรบัเปลี่ยนไปมาไดค้ าถามส าคญัการศกึษาอตัลกัษณท์างชาติพนัธุอี์กอนัหนึ่ง คือดว้ยเหตผุล
อะไรที่ท าใหส้มาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์เลือกคุณสมบติัทางวฒันธรรมแบบใดแบบหนึ่งในการนิยาม                
ความเป็นตวัตนทางชาติพนัธุ ์การศึกษาเรื่อง อตัลกัษณ ์(identity) จึงเป็นสิ่งที่แยกออกไดจ้ากการ
วิเคราะห์กระบวนการสรา้งรบัเอาหรือถูกท าให้มี อัตลักษณ์ (identification) ในแง่นีอ้ัตลักษณ ์                
ทางชาติพันธุ์จึงมีลักษณะเป็นกระบวนการ (process) มากกว่าคุณลกัษณะที่ถาวรและตายตัว 
(trait) อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในฐานะกระบวนการที่ ไม่อาจที่ จะพิจารณาแยกออกจาก
ความสัมพันธ์กับหน่วยทางสังคมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทความสัมพันธ์กับรฐัชาติ 
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์จึงไม่เพียงแต่เป็นความสมัพันธ์ทางสงัคมและวัฒนธรรม อัตลักษณ์      
ทางชาติพันธุ์ในบริบทความสัมพันธ์กับรัฐชาติจึงเป็นทั้งสิ่งที่ เลือกเอง (Lived experienced 
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identity) และสิ่งที่ถูกใหเ้ลือก (Inposed identity) การประดิษฐ์ใหม่ของอัตลักษณ์จึงไม่ใช่สิ่งที่รฐั
หรือสถาบนัทรงอ านาจในสงัคมไทยกระท าและบงัคบัใชอ้ยู่ฝ่ายเดียวหากยงัเป็นกระบวนการที่กลุ่ม
ชาติพนัธุท์ี่อาศยัในชายขอบสรา้งและผลิตใหม่อยู่ตลอดเวลาดว้ยเช่นกนั 

จากแนวคิดขา้งตน้ผูว้ิจยัพอสรุปไดว้่า อตัลกัษณท์างวฒันธรรม หมายถึง ตวับ่งชี ้
ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคคล สังคม ชุมชนนั้น  ๆ เช่น เชื ้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และศาสนา เป็นต้น ซึ่งในที่นี ้หมายถึงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรในต าบลบ้านด่าน อ าเภอ 
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ที่ไดป้รากฎใหเ้ห็นเด่นชัดของกระบวนการสรา้งอตัลกัษณใ์นชุมชน
ดังกล่าว ในมิติของศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย ที่ ถูกถ่ายทอดและส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
มีการร  าที่ ใช้วงมโหรีอาใยบรรเลงประกอบ ชาวบ้านในชุมชนนี ้เลือกที่จะใช้ “ใ” แทน “ไ”  
เพราะ “ใย” ในที่นีเ้ป็นค าพอ้งเสียงที่ยังใหค้วามหมาย “ใย” ที่มาจากค าว่า “สายใย” อนัแสดงถึง
ความรกัและความผูกพนัของชุมชนเขมรในประเทศไทยกบัชุนชนเขมรในประเทศกมัพชูา ซึ่งผูว้ิจยั
จะน าแนวคิดอตัลกัษณ ์(Identity) เพื่อศึกษาและอธิบายถึงอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของชาติพนัธุเ์ขมร 
ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวัดสระแกว้ ผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
ซึ่งจะท าใหท้ราบถึงกระบวนการสรา้งอัตลกัษณ์ของชาติพันธุเ์ขมร ท่ามกลางสงัคมพหุวฒันธรรม 
อีกทั้งยังทราบถึงผลกระทบที่ส่งผลต่อกระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรในชุมชน
ดงักลา่ว ในดา้นสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจอีกดว้ย 

โดยกระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวบ้านต าบลบ้านด่าน 
ที่ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภายในชุมชนเองและภาคราชการนับ เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง 
ความเป็นปัจเจกบุคคลกับโครงสรา้งสงัคม (social aspect) ที่เกิดขึน้ไดจ้ากการใชส้ญัญะต่าง ๆ 
เช่น ภาษาเขมร ประเพณี ความเชื่อ เครื่องแต่งกาย หรืออาหาร ตามแนวคิดของอภิญญา  
เฟ่ืองฟูสกุล ที่ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาว่าอตัลกัษณท์างวฒันธรรมถูกสรา้งขึน้ไดจ้ากทัง้บุคคลเป็นผูก้  าหนด
ตนเองและจิตส านึกร่วมในระดับสังคมของชุมชนต าบลบ้านด่านในการให้ความหมายใหม่ 
ทางประวัติศาสตร ์ชาติพันธุ์ และสังคมวัฒนธรรมของตนเองหรือคนภายในสังคม โดยเฉพาะ
ปัญญาชน สื่อมวลชน และหน่วยงานรฐั 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ปัทมา วุฒิประดิษฐ์ (2550) ศึกษาเรื่อง การศึกษาดนตรีการเล่นอาไย หมู่บ้านแปลง 

ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น จงัหวดัจนัทบุรี ผลวิจยัพบว่า 1. การเล่นอาไยเดิมเป็นการแสดง 
ที่ใชร้อ้งคั่นการแสดงและรอ้งในตอนจบการแสดงละครเขมรเพื่อเป็นการขอบคณุเจา้ภาพและผูช้ม 
ปัจจุบันเหลือเพียงการเล่นอาไยเท่านั้น ซึ่งเป็นการรอ้งโต้ตอบกันระหว่างชาย หญิงคล้ายกับ  
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การแสดงล าตดัในภาคกลาง การเลน่อาไยนีใ้ชด้นตรีประเภทเครื่องสายบรรเลงประกอบ จะมีแคน
น า้เตา้บรรเลงร่วมเฉพาะงานที่เป็นพิธีกรรมเท่านัน้ ลกัษณะบทเพลงมีทัง้ที่เป็นเพลงบรรเลงลว้น ๆ 
และเพลงที่มีการขบัรอ้ง ในปัจจบุนัไดม้ีการคิดท่าร  าเขา้ประกอบ การบรรเลงในบางเพลงซึ่งผูแ้สดง
นีคื้อเยาวชนในหมู่บ้าน ท านองเพลงที่ส  าคัญไดแ้ก่ อาไยเปรละเชอ อาไยปร๊ะตะปัง อาไยลีลา  
อาไยพุ่มพวง นอกจากนี ้ก็ยังมีเพลงทั่วไป เช่น เพลงพายเรือ เพลงสรอ้ยสังวาลย์ เพลงมโหรี  
เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีเพลงที่บรรเลงไดแ้ต่ไม่ทราบชื่อและเพลงที่สูญหายลืมเลือนไปบางส่วน  
2. การเล่นอาไยในหมู่บ้านแปลงนี ้ผู ้ริเริ่มก่อตั้งคือนายสะ เพชรสุวรรณ ซึ่งเป็นนักแสดงละคร 
เขมรเก่า ที่โยกยา้ยถิ่นฐานมาตัง้บา้นเรือนอยู่ที่หมู่บา้นแปลง ต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน า้รอ้น 
จังหวัดจันทบุรี และได้ร่วมกับ นายวิมล จานทอง ซึ่งเป็นนักดนตรีจัดตั้งคณะละครและฝึกหัด 
การแสดงละครใหก้ับคนในหมู่บา้น ออกรบังานแสดงอยู่สกัพักก็ตอ้งหยุดแสดงละครดว้ยเหตุผล
หลายอย่างแต่ยงัคงรบังานเพียงแค่การเล่นอาไยจนเป็นที่รูจ้กักนัในอ าเภอโป่งน า้รอ้น และสืบทอด
กันมาถึงปัจจุบันโดยมี นายพนม เจนวิชาเป็นผู้สืบทอดการเล่นอาไยในรุ่นสุดท้ายและเป็นผู้
ประสานงานเนื่องจากหมู่บา้นบา้นแปลงนีไ้ดเ้ป็นสภาวฒันธรรมอ าเภอโป่งน า้รอ้นอีกดว้ย 

พรรณราย ค าโสภา (2540) ศึกษาเรื่อง กันตรึมกับเพลงประกอบการแสดงพื ้นบ้าน
จังหวัดสุรินทร ์โดยวิเคราะหเ์พลงประกอบการแสดงพืน้บา้น ของหมู่บา้นวัฒนธรรม ที่หมู่บ้าน  
ดงมัน อ าเภอเมืองจังหวัดสุรินทร ์เป็นการศึกษาบทเพลงประกอบการแสดงโดยใช้วงกันตรึม
บรรเลง 4 บทเพลง คือเพลงประกอบการแสดงเรือ็มอายัย เรือ็มกโนบติงตอง อายัยพิมพวง  
และเรือ็มศรีผไทสมนัต ์มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะหใ์นดา้นประวติัความเป็นมา การแต่งกาย
โอกาสและวิธีการแสดงมาตราเสียงการเทียบเสียงค ารอ้งท านองโครงสรา้งของท านองเพลง  
การประสานเสียงจังหวะและโครงสรา้งฉันทลกัษณ์ของบทเพลง ส าหรบับทเพลงจะถอดท านอง
บันทึก เป็นสกอรโ์น้ตโดยเทียบเสียงมาตรฐานสากล การศึกษาพบว่าดนตรีพื ้นบ้านกันตรึม  
เพลงประกอบการแสดงแต่เดิมมีจุดประสงคใ์นการบรรเลงเพื่อความสนกุสนานร่าเรงิของชาวบา้น
เป็นท านองสัน้ ๆ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนต่อมามีการปรบัปรุงพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบมากขึน้โดยไดร้บั
การอนุรกัษ์ส่งเสริมจากหน่วยงานทางราชการใหผู้ช้  านาญทางดา้นดนตรีกันตรมึน าเอาบทเพลง
เก่าแก่ที่มีความไพเราะอ่อนหวาน สนุกสนานและไดร้บัความนิยมในชุมชนเป็นเวลาอันยาวนาน
น ามาใชบ้รรเลงประกอบการแสดงกันตรึมและเพลงประกอบการแสดงใชแ้สดงในโอกาสต่าง ๆ ทั่วไป  
ทัง้งานมงคลและงานอวมงคลแต่เดิมเครื่องแต่งกายนักดนตรีผูน้  าผูแ้สดงไม่ไดค้  านึงถึงมากนัก 
แต่งกายตามสบายตามสมยันิยมต่อมามีการปรบัปรุงใหม้ีการแต่งกายตามประเพณีนิยมสวยงาม
มากยิ่งขึน้ มาตราเสียงแต่เดิมมีลักษณะเฉพาะ ต่อมาไดร้บัอิทธิพลจากดนตรีตะวันตกท าให้มี
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มาตราเสียงของเพลงกันตรึมเปลี่ยนไป ใกลเ้คียงกับนาฏศิลป์สากลมากยิ่งขึน้ การเทียบเสียง  
จะนิยมใชซ้อเทียบเสียงเขา้กบัเสียงป่ีออ้โดยเทียบเสียงเป็นคู่ 4 และคู่ 5 ค ารอ้งเป็นภาษาเขมรสูง
หรือภาษาเขมรเป็นไทย การประสานเสียงจะเกิดขึน้โดยบังเอิญเพราะลักษณะการบรรเลง 
ของผูบ้รรเลงดนตรีกนัตรมึ เครื่องดนตรีที่บรรเลงท านอง ตัวป่ีออ้จะบรรเลงคลอเสียงรอ้ง รูปแบบ
โครงสรา้งฉันทลกัษณ์ของบทเพลง จะเป็นท านองที่ซ  า้ ๆ กลบัไปกลบัมา ท าใหฟั้งง่ายเขา้ใจง่าย 
บทเพลงประกอบการแสดงของหมู่บา้นดงมัน แต่ละบทเพลงจะมีท านองที่สัน้ ๆ ไม่สลบัซบัซอ้น 
จังหวะท านองมีความไพเราะง่ายต่อการจดจ า มีส  าเนียงนุ่มนวลเทคนิคการบรรเลงแพรวพราว  
เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของชาวอีสานใต ้

รินรดา พันธ์น้อย (2552) ศึกษาเรื่อง การด ารงอยู่และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ 
ทางชาติพันธุ์ของประชาชนในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบุ่งกะแทว ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนบุ่งกะแทวเป็นชุมชนมีลักษณะทั่วไป  
ทางสงัคมและวฒันธรรมแตกต่างจากชุมชนอ่ืน ๆ ดว้ยเหตวุ่ามีการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
ชาวไทยอีสานกับวัฒนธรรมชายไทยเชื ้อสายเวียดนาม ประชาชนของชุมชนส่วนมากนับถือ 
ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สภาพทางด้านสังคมจึงเป็นสังคมของชาวคริสตโ์ดยแทจ้ริง  
อัตลักษณ์ของชุมชนหรือชาติพันธุ์หนึ่ง ๆ เกิดขึน้จากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นกลุ่มสังคม  
เกิดมีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  มีประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตอยู่ ร่วม กันซึ่ งอาจต้องเผชิญ 
กับวิกฤตการณ์ทางสังคมและจิตใจ อันเกิดจากการที่สมาชิกในสังคมต้องพยายามปรับตัว  
และด ารงตนใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับความตอ้งการและความคาดหวังตลอดจนกระบวนการ 
ทางสังคมก่อให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ ธรรมเนียม  ประเพณี ผูกพัน และพัฒนา 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการด ารงชี วิตของสังคมซึ่งช่วยให้การด ารงและการเคลื่อนไหวไป 
ของกระบวนการทางสังคมอยู่ไดอ้ย่างมั่นคง ดังนั้นมนุษยจ์ึงตอ้งพยายามด ารงรกัษาความเป็น
ตัวตนของตัวเอง ความเป็นกลุ่มสังคมหรือกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเองและการมีความหมายในตนเอง 
ผ่านวฒันธรรมประเพณี ระเบียบปฏิบติัตลอดจนคุณค่าสูงสุดทางจิตใจของกลุ่มสังคม ส่งผลใหเ้กิด
ลักษณะเฉพาะอันถือเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ขึน้หลากหลาย ชาวไทยเชือ้สาย
เวียดนามได้ปรับ เปลี่ ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์  เมื่ อบริบทส ถานการณ์ทางสังคมนั้น 
ได้เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามได้มีการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
ใหเ้ขา้กับสังคมไทย การพูดภาษาไทย การเรียนหนังสือไทย และในดา้นศาสนามีการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมงานศพ งานแต่งงาน ประเพณีไหว้ดวงวิญญาณ 
ของบรรพบุรุษ การไหวต้รุษญวน เป็นตน้ สัญลกัษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกเหล่านีล้ว้นเป็น
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การสืบทอดและด ารงอตัลกัษณท์างชาติพนัธุท์ัง้สิน้และในขณะเดียวกนัก็ใช่ว่าวฒันธรรมเหล่านัน้
จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหากแต่มีการปรบัรูปแบบใหเ้หมาะสมกับบริบทและสถานการณท์างสงัคม  
มีการรบัเอาและปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมบางอย่างเพื่อใหส้งัคมส่วนใหญ่ยอมรบัหรือการที่ ชาวไทย
เชื ้อสายเวียดนามเลือกที่จะใช้ภาษาเวียดนาม ภาษาอีสาน และภาษาไทยเมื่อครั้งที่ต้อง
ปฏิสมัพนัธก์บัคนกลุม่ต่าง ๆ การสรา้งเรือนแบบทรงไทยอีสานซึ่งจากเดิมบา้นเรือนแบบเวียดนาม
จะเป็นบา้นชัน้เดียว วฒันธรรมการกิน การแต่งกาย อย่างมีการผสมผสานเขา้กบัวฒันธรรมไทย 
ในส่วนของประเพณี เช่น งานศพที่มีการลดขั้นตอนในพิ ธีกรรมบางขั้นตอนเพื่อความสะดวก
เช่นเดียวกับงานแต่งงานที่ปรบัรูปแบบไปมากแต่ยังคงส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อทางชาติพันธุ์
คือการไหวบ้อกกล่าวบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแลว้ต่อหน้าแท่นบูชาบรรพบุรุษของตระกูล เป็นตน้ 
จากการศึกษาการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานและชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม  
ในชุมชนบุ่งกะแทว บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่มีความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา และมรดก
ทางวฒันธรรม การใชช้ีวิตอยู่ร่วมกนัมาอย่างยาวนานดว้ยปัจจยัหลาย ๆ ดา้นก่อใหเ้กิดการเรียนรู ้
แลกเปลี่ยนวฒันธรรมซึ่งกนัและกนั ท าใหม้ีการผสมผสานทางวฒันธรรมบนพืน้ฐานความเป็นอยู่
แบบสงัคมพหวุฒันธรรม 

พรพรรณ จันทโรนานนท์ (2551) ศึกษาเรื่อง การสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมและ 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนในจังหวัดบุรีรมัย ์ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบ
การสงัเคราะหร์ะหว่างวฒันธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนและชาวพืน้ถิ่น ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นรูปแบบ
พ่อคา้กับลูกคา้ เจา้หนีก้ับลูกหนีน้ัน้ค่อย ๆ เปลี่ยนไป เนื่องจากมีนโยบายของรฐับาล การศึกษา
การเจริญขึน้ทางเศรษฐกิจและความทันสมัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ชาวพืน้ถิ่นรูจ้กัท าการคา้และท าอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดข้องครอบครวั พวกเขามีความรูม้ากขึน้ 
มีการติดต่อค้าขายกับชาวไทยเชื ้อสายจีนมากขึน้ แต่การกู้หนี ้ยืมสินลดน้อยลง มีสถานภาพ 
ทางสังคมสูงขึน้ 2. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนในหมู่ที่ 1 ที่ยังคงอยู่ ไดแ้ก่ 
โรงเรียนจีน ศาลเจา้ องคก์รที่ชาวไทยเชือ้สายจีนตัง้ขึน้ คือศนูยป์ระสานงานสมาคมเตียอนั สาขา
ล าปลายมาศ ชมรมตระกลูเลา้และการปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนาประจ าปี ไดแ้ก่ การจดังานสารท
ทิง้กระจาดในกลางเดือนเจ็ดงานตอบแทนบุญคุณเจา้ในปลายปี รวมทั้งการจัดเซ่นไหวเ้ทพเจา้
และบรรพบุรุษในวนัเทศกาลประจ าปี และศาสนาพทุธมหายานซึ่งก าลงัจะเจริญขึน้ในชุมชนหมู่ 2 
แต่เนื่องจากผลกระทบของนโยบายจากรัฐบาล การศึกษาสภาพแวดล้อมถิ่ นที่อยู่อาศัย  
ความทนัสมยั ความเจรญิขึน้ทางเศรษฐกิจภาษาพืน้ถิ่นและวฒันธรรมพืน้ถิ่นไดส้ง่ผลใหอ้ตัลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชือ้สายจีนในหมู่ 1 เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ตามกาลเวลาของ 
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ชั่วอายุคน พวกเขานิยมเป็นขา้ราชการ เป็นนักการเมือง นิยมพูดภาษาไทย ใชช้ื่อนามสกุลไทย 
ไม่นิยมเรียนภาษาจีนพูดจีนได้เป็นค า ๆ หรือบางคนพูดไม่ได้เลยจึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง 
ที่ความเป็นจีนของพวกเขาจะหายไปอย่างสิน้เชิงในชั่วคนที่ 4 3. แต่ดว้ยกระแสจีนที่นิยมทั่วโลก 
ไดส้่งผลอย่างมากต่อแนวคิดของชาวไทยเชือ้สายจีนในปัจจุบนัใหก้ลบันิยมความเป็นจีนอนัเป็น
วฒันธรรมที่ค่อย ๆ จางหายไปจึงกลบัเป็นที่นิยมอีกครัง้ แต่รูปแบบเปลี่ยนไปจากเดิมโดยมีเรื่อง
การค้าเข้ามาเก่ียวข้องด้วย แม้ว่าพวกเขาจะมีการปฏิบัติพิ ธีกรรมทางความเชื่อ สืบต่อมา 
ทุกชั่วอายุคนแลว้ก็ตามดว้ยบุตรหลานในยุคปัจจุบนั ซึ่งไม่รูภ้าษาจีน ไม่เขา้ใจประเพณีวฒันธรรมจีน
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแม้จะมีการปฏิบัติเทศกาลตามประเพณีสืบต่อกันมาแต่การปฏิบัตินั้น 
อาจเป็นเพียงสญัลกัษณข์องบ่งบอกความเป็นลกูหลานจีนเท่านัน้ 

เอนก อาจวิชัย (2551) ศึกษาเรื่อง แนวทางการฟ้ืนฟูประเพณีบุญผะเหวดของ 
ชาวผูไ้ทยจงัหวดัมกุดาหารเพื่อส่งเสริมอตัลกัษณท์อ้งถิ่น ผลการวิจยัพบว่า ประเพณีบุญผะเหวด
ของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร มีประวัติความเป็นมาจากการที่ชาวผู้ไทยถือว่า การท าบุญ  
ผะเหวดนั้น มาจากความเชื่อในคัมภีรพ์ระมาลัยหมื่น มาลัยแสน ที่กล่าวไวว้่า ถ้าผูใ้ดฟังเทศน์
มหาชาติใหจ้บภายในวนัเดียว แล้วจะไดเ้กิดในศาสนาพระศรีอริยเมตไตรย การท าบุญส่วนใหญ่
จะท าต่อเนื่องกนั 3 ปี เมื่อท าครบ 3 ปีแลว้ อาจเวน้ช่วงท าบุญในปีถดัไปได ้การท าบญุผะเหวดนัน้ 
นิยมท ากันในช่วงเดือนสี่  หรือเดือนห้า ขั้นตอนการท าบุญผะเหวดของชาวผู้ไทย เริ่มตั้งแต่  
การจัดเตรียมงานก่อนจะท าบุญเป็นเวลานานพอสมควรมีการประชุมชาวบ้าน เพื่อก าหนดวัน
ท าบุญ การท าหนังสือบอกบุญไปยังวัดหรือหมู่บา้นอ่ืน มีการนิมนตพ์ระภิกษุสงฆ ์มาร่วมเทศน์
มหาชาติ และเมื่อใกล้จะถึงวันท าบุญ ชาวบา้นจะร่วมลงไปจัดเตรียมสถานที่ในวัด จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใช ้เพื่อสรา้งเครื่องผะเหวดไดแ้ก่ ดอกไมแ้ละธงใหค้รบพันชิน้ มีการตกแต่ง
บริเวณธรรมาสน์ที่จะใช้เทศน์ด้วยราชวัตร ฉัตร ธง เกศกษัตริย์พรอ้มด้วยเครื่องบูชา รวมถึง 
การตกแต่งบรเิวณศาลา หรือสถานที่ตัง้ธรรมาสนใ์หส้วยงาม 

การฟ้ืนฟูประเพณีบุญผะเหวดของชาวผู้ไทย ปัจจุบันชาวผู้ไทยจังหวัดมุกดาหาร 
ทัง้ 6 หมู่บา้น มีการปรบัปรุงหรือการปรบัเปลี่ยนแนวทางการจัดงานบุญผะเหวด การด าเนินงาน
ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากชุมชน วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน  
ที่อยู่ใกล้เคียงมากขึน้ เช่น การสรา้งความดึงดูดใจโดยการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวดและการประชาสัมพันธ์การจัดงานทางหอกระจายข่าวและวิทยุชุมชน  
การจัดขบวนแห่พระเวสเข้าเมือง ในวันจัดงานให้ยิ่งใหญ่มีการประกวดขบวนแห่ โดยเฉพาะ 
ในปี พ.ศ. 2551 มีคณะผ้าป่าสามัคคีมาทอดถวายที่วัดบ้านหนองโอ วัดบ้านหนองสูง และวัด 
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บ้านค าชะอี ท าให้การจัดงานประเพณีบุญผะเหวดครึกครืน้มากยิ่ งขึน้และเพื่อเป็นแนวทาง 
ใหเ้ยาวชนรุ่นหลังไดป้ฏิบัติต่อไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นดว้ยการปรบัปรุง
กิจกรรมและกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการจัดขบวนแห่พระเวสเขา้เมืองมีการฟ้ืนฟู
การละเล่นเหยาเอาฮูปเอาฮอยหรือเหยาผีป่าหรือพิธีกรรมเหยาเอาฮูปเอาฮอยและการล าเลาะตูบ
ของชาวผูไ้ทย 

โดยสรุป แนวทางการฟ้ืนฟูประเพณีบุญผะเหวดของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร 
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น เป็นการจัดการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดงาน
ประเพณีบุญผะเหวด โดยได้รบัความร่วมมือจากหน่วยงานภาครฐั องคก์รเอกชน เช่น องคก์าร
บริหารส่วนต าบลเทศบาลต าบล โรงเรียนและวัด รวมทั้งชุมชนชาวผู้ไทยจังหวัดมุกดาหาร  
ทั้ง  6 หมู่ บ้าน  จึ งเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และได้แนวทางในการพัฒนาประเพณี บุุญผะเหวด 
ของชาวผู้ไทยก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
ใหส้ืบทอดต่อไป 

พงษ์ศักดิ์ คนขยัน (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ที่ปรากฏในนิทานไทใหญ่ 
อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า อัตลกัษณ์ทางสงัคมที่ปรากฏในนิทานไทใหญ่  
ที่พบมากที่สุดคือเรื่องผีสางเทวดา เนื่องจากเป็นความเชื่อที่คนไทใหญ่นับถือสืบทอดกันมา  
รองลงมาคือเรื่องคติสอนใจเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเรืองความเชื่อของคนไทใหญ่เรื่องวิถีชีวิต 
เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมที่เก่ียวข้องกับการเกษตร เรื่องที่ปรากฏอัตลักษณ ์
ในนิทานน้อยที่สุด คือเรื่องการละเล่นพื ้นบ้าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนื ้อหาของนิทานส่วนใหญ่
กลา่วถึงเรื่องเก่ียวกบัสงัคม และรกัษาสืบทอดอตัลกัษณข์องคนไทยใหญ่ใหค้งคู่สงัคมตลอดไป 

วิลาศ โพ ธิสาร (2551) ศึกษาเรื่อง การปรับตัวทางสังคมของชาวกูยในบริบท 
พหุวัฒนธรรมเขตอีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า การตั้งถิ่นฐานของชาวกูยมีลักษณะแตกต่างกัน  
ตามสภาพแวดล้อมมิติทางประวัติศาสตร ์ความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์กูยที่อาศัยอยู่
หนาแน่นในพืน้ที่จงัหวดัสรุนิทร ์ศรีสะเกษ บรุีรมัย ์และจงัหวดัอบุลราชธานี ชาวกยูมีอาชีพที่ส  าคญั 
คือ การท านา ท าไร่ ทอผ้า เลีย้งสัตว ์และจับปลา คุณลักษณะส าคัญของชาวกูยได้ด ารงชีวิต                      
อย่างอิสระยึดจารีตประเพณีและพิ ธีกรรมในผีบรรพบุ รุษตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสิ ้นสุด                                   
สมยัสงครามโลกครัง้ที่สอง (2488) ช่วงที่สอง (2488-2519) มีการสรา้งความสมัพนัธก์บักลุม่เขมร               
ถิ่นไทยและไทยอีสานด้วยวิธีการแต่งงาน ชาวกูยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคู่กับ 
การนับถือผีบรรพบุ รุษ ช่วงที่สาม (2520-2549) รัฐไทยได้พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้มี 
ความทนัสมยั ภายหลงั พ.ศ. 2540 สงัคมไทยมีความสลบัซบัซอ้นทวีมากขึน้ ทัง้ไดป้รบัตวัทางดา้น
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การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข เศรษฐกิจ การสื่อสารและการคมนาคม แต่ชาวกูยยังได้
ปรบัตัวและยงัด าเนินชีวิตดว้ยการสรา้งความสมัพนัธก์ารยึดเหนี่ยวระหว่างระบบนิเวศกบัอ านาจ
เหนือธรรมชาติควบคู่กบัความทนัสมยั เพื่อการด ารงอยู่ของกลุม่ชาติพนัธุ ์

ในด้านการเผชิญกับกระแสจากภายนอกเข้ามาครอบง าจากอ านาจรัฐและกระแส  
ทุนนิยม พบว่า ชาวกูยแสวงหาทางเลือกที่ส  าคญัคือ ความหลากหลายทางระบบนิเวศวฒันธรรม  
สรา้งความรูค้วามสามารถจากความรูเ้ดิมที่ไดส้ั่งสมประสบการณ์มาผสมผสานกับความรูใ้หม่  
เพื่อจัดระเบียบทางด้านสังคมและเศรษฐกิจในรูปแบบสังคมศีลธรรม เช่น ชาวกูยบ้านตรึม 
ใชส้ภาพพืน้ที่ที่ราบลุ่มเพื่อท านา และการเลีย้งสัตวค์วบคู่กับความเชื่อ “ผีปู่ ตาตะกวด” ชาวกูย
บา้นเวินบึกใชพ้ืน้ที่แม่น า้มูล แม่น า้โขงเพื่อการจบัปลา และพืชผักจากป่ามาเป็นอาหารควบคู่กับ
ความเชื่อ “อาหย๊ะจ านัก” ดังนั้น  การท านาและจับปลาจึงเป็นแนวทางหนึ่ งของวิถีชีวิต 
และท าประโยชนร์่วมกนัในพืน้ที่กลุ่มชาติพนัธุ์ คือ 1) การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรมไทยโดยใช้
วิถีพุทธเป็นแนวทางปฏิบติักิจกรรม และมีวัดเป็นศนูยก์ลางสรา้งอัตลกัษณร์่วมกบักลุ่มชาติพนัธุอ่ื์น
ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการปกครอง 2) จิตวิญญานแห่งการต่อสู้ในระบบนิเวศ
วัฒนธรรม พิธีกรรม การสร้างศักยภาพความสัมพันธ์ของเครือญาติระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์  
กบัสงัคมอื่น และ3) ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสงัคมเป็นแนวทางเลือกของการอยู่รว่มกนั 
เช่น การแลกเปลี่ยนสินคา้ผลผลิต 

โดยสรุป การวิจัยเรื่องนีท้  าใหเ้ขา้ใจบทบาทการปรบัตัวตามสภาพแวดลอ้มและสังคม
ของชาวกูย การมีส่วนร่วมวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  ๆ ความทรงจ าร่วมจึงเป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนรูปแบบทางเลือกส าคัญในการด ารงอยู่ นอกจากนีค้วามเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
เป็นที่มาของคุณธรรมที่ช่วยเสริมสรา้งความผูกพันสงัคม-วัฒนธรรมใหเ้ขม้แข็ง ปัจจุบันนีส้งัคม
ชาวกยูก าลงัเผชิญกบักระแสการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็ โดยผ่านอ านาจรฐั
และทุนนิยมพยายามเข้ามาครอบง า ดังนั้นการปรบัตัวทางวัฒนธรรมจึ งเป็นความหมายใหม่ 
และตวัก าหนดความส าเรจ็เพื่อการด ารงอยู่อย่างยั่งยืน 

ภริตพร สุขโกศล (2548) ศึกษาเรื่อง การสืบทอดอัตลักษณ์ของชาวใต้ผ่ านสื่ อ 
หนังตะลุง ผลการวิจัยพบว่า “หนังตะลุง” เป็นชื่อที่เรียกขานจนเป็นอัตลักษณ์ทางสื่อประเพณี 
ทางภาคใตข้องไทยหนังตะลุงสามารถแสดงความเป็น “ชาวใต”้ ไดอ้ย่างโดดเด่น และสื่อตัวหนัง
ตะลุงสามารถบ่งบอกบุคลิกของชาวใต้อันได้แก่ ลักษณะท่าทาง ภาษา การแต่งกาย การพูด  
โดยผ่านตัวนายหนังที่แสดงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีสื่อสมัยใหม่ต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทในสังคม 
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ของชาวใต ้แต่หนังตะลงุก็ยงัเป็นสื่อประเพณีที่สามารถปรบัตัวเพื่อน าเสนอและเป็นกลไกส าคัญ 
ในการสรา้งอตัลกัษณข์องชาวใตไ้ดอ้ย่างน่าสนใจ 

ประสิทธิ์ ลีปรีชา (2547) ศึกษาการสรา้งและสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง 
ผลการวิจยัแบ่งเป็นสองสว่นพบว่า สว่นแรกเป็นการศึกษากระบวนการสรา้งและสืบทอดอตัลกัษณ ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวม้งพบว่า มีหลายรูปแบบของพิธีกรรมและการเล่าแบบปากต่อปาก  
(Oral Tradition) ระหว่างบุคคล ไดแ้ก่ พิธีศพ พิธีแต่งงาน การสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ในบา้น การเล่า
นิทานหรือนิยายองประวัติศาสตร ์การร้องเพลง และการกล่าวสุภาษิตค าพังเพย  ส่วนที่สอง 
เป็นการศึกษาจากเนือ้หาพบว่า เนื ้อหาของเรื่องเล่า เพลง สุภาษิต ฯลฯ นั้น สะท้อนให้เห็นถึงนัยยะ 
การสร้างและสืบทอดทางชาติพันธุ์หรือการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ในสองด้าน คือ ความภูมิใจ  
ในความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของมง้และดา้นที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างมง้กับกลุ่ม
ชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในอดีต โดยเฉพาะจีนและชาวพืน้ราบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
ความขัดแย้งและการพึ่ งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะนัยยะของความขัดแย้งนั้น  มุ่ งตอกย ้า  
ความเจ็บแค้นทางดา้นจิตใจใหก้ับสมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์ และตอ้งการสรา้งความเป็น “เขา” 
(Others) และ “เรา” (We) ให้ชัดเจนและยังแฝงความหวังว่าสักวันหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ของตน 
จะไดส้ิ่งที่สญูเสียไปนัน้กลบัคืนมา  

วันดี สันติวุฒิ เมธี (2545) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
ของชาวไทใหญ่บ้านชายแดนไทย-พม่า ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นชาติพันธุ์ของชาวไทใหญ่ 
หมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส านึกที่ถูกสรา้งขึน้อย่างต่อเนื่อง  
โดยชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านเป็นผู้เลือกอัตลักษณ์ต่างๆเหล่านั้นในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาษา 
ศาสนา เครื่องแต่งกาย การบริโภค ฯลฯ เพื่อแยกแยะใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างกลุ่มของตน 
กับกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน  นอกจากนี ้เส้นพรมแดนทางชาติพันธุ์นั้นไม่มีความแน่นอนตายตัว 
หรือเบ็ดเสรจ็เด็ดขาด หากแต่ซอ้นทบัและคาบเก่ียวกบัอตัลกัษณบ์างตวัที่ไม่เหมือนกนั การขีดเสน้
ขัน้พรมแดนใหช้ัดเจนหรือพร่ามัวของชาวไทใหญ่สมัพนัธก์ับปฏิสมัพนัธข์องกลุ่มชาติพนัธุข์องตน
ต่อกบัสถานการณท์างการเมืองระหว่างรฐับาลพม่าและรฐับาลไทย เพื่อธ ารงไวซ้ึ่งชาติพนัธุข์องตน 

สุพรรษา อติประเสริฐกุล (2552) ศึกษาเรื่อง ความเป็นเยอในบริบทพหุวัฒนธรรม : 
ศึกษากรณี  หมู่ บ้านใหญ่  จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบวิ ถีชี วิตทั่ วไป 
ของชาวเยอนัน้ ยงัประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลกัและมีการปลกูผกัเป็นอาชีพเสริมตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั ส่วนประเพณีของชุมชนก็มีความใกลเ้คียงกับฮีตสิบสองของชาวลาวอีสาน แต่ก็มี
งานประเพณีระลึกบรรพบุรุษ “พระยากตะศิลาร  าลึก” ที่ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเยอออกมา 
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อย่างชัดเจน โดยจุดมุ่งหมายของการจัดงานนี ้ขึน้มา เพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญู  
ต่อบรรพบุรุษและสืบสานวัฒนธรรมของชาวเยอ ภายในงานนี ้จะเห็นอัตลักษณ์ของชาวเยอ  
อย่างเด่นชัด เช่น การใช้ภาษาเยอ การแต่งกายด้วยชุดชาวเยอ การร  าเซิง้สะ ไนเพื่อเซ่นไหว ้
บรรพบุรุษของชาวเยอ รวมทั้งการจัดการแข่งขันพูดภาษาเยอ และการแข่งขันเป่าสะไนซึ่งเป็น
เครื่องดนตรีพื ้นบ้านของชาวเยอ นอกจากนี ้ยังพบว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน  ๆ  
ของชาวเยอนั้นมีการปรับตัวได้ดี  มีการรับวัฒนธรรมของกลุ่ม อ่ืนและอยู่ร่วมกันกับกลุ่ม 
ชาติพนัธุอ่ื์น ๆ ในอ าเภอราษีไศลไดจ้นถึงทกุวนันี ้

ปกกสิณ ชาทิพฮดและพรรณวดี ศรีขาว (2562) ศึกษาเรื่อง การฟ้ืนฟูภูมิปัญญา 
หมอพืน้บา้นจากความหลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุต์  าบลนาตาล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร
ผลการวิจัยพบว่า ภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ ก าลังเข้าสู่ภาวะสุ่มเสี่ยงต่อ 
การสญูหายไปกบัการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ความพยายามในการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาหมอพืน้บา้น  
ไดเ้ริ่มตน้ขึน้จากการจุดประกายจากนักวิชาการหลากหลายสาขาหากแต่เป็นเพียงแรงกระเพื่อม  
ท่ีไม่ส่งผลสมัฤทธิ์ท่ีมากนัก เนื่องจากปัจจัยของกระแสการแพทยส์มัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของคนในชุมชน รวมถึงสถานภาพและบทบาทของหมอพืน้บา้นเริ่มสั่นคลอนและไม่เป็นที่ยอมรบั
ในฐานะสว่นหนึ่งของระบบการดแูลสขุภาพที่ภาครฐัไดจ้ดัตัง้ขึน้ หลายชมุชนจึงพยายามที่จะสรา้ง
ระบบและกลไกที่ เก่ียวข้องกับการดูแลสุขภาวะของคนในชุมชนตนเองขึน้มาจากฐานคิด 
ของภูมิปัญญาที่หลากหลาย โดยเฉพาะชุมชนต าบลนาตาล ที่ประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพันธุผ์ูไ้ท 
ญ้อ และกะเลิง ต่างก็มีภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพเฉพาะของตนเองและภูมิปัญญา 
ของหมอพืน้บา้นเหล่านัน้ยงัคงมีบทบาทส าคญัมากต่อการเป็นที่พึ่งทางสขุภาพ และเป็นทางออก
ของสุขภาพแบบเอือ้เฟ้ือและพึ่งพาซึ่งกันและกันต่างก็พยายามหาทางเพื่อให้มีพื ้นที่ส  าหรับ  
การบริการต่อคนในชุมชนควบคู่ไปกับระบบสาธารณสุขของภาครฐั  ท าใหชุ้มชนต าบลนาตาล 
ที่มีความโดดเด่นของภูมิปัญญาหมอพืน้บา้นจากบรรพชน ร่วมมือกันวิจัยเพื่อฟ้ืนฟูภูมิปัญญา 
หมอพื ้นบ้านที่มีอยู่ ในต าบลของตน มาผนวกรวมกับระบบการดูแลสุขภาพของภาครัฐ  
ซึ่งกระบวนการดงักลา่วเกิดจากการมีสว่นร่วมของคนในชมุชนและภาคีเครือข่ายสขุภาพของต าบล
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนพลังทางสุขภาวะที่ เป็ นรูปธรรมและน าไปสู่การเป็นชุมชนที่มี 
ความเป็นอยู่ที่ดี 

บุษกร ส าโรงทองและคณะ (2549) ศึกษาดา้นวฒันธรรมดนตรีของภาคกลาง และภาค
อีสานใต ้โดยลงพืน้ที่เก็บขอ้มูลจากศิลปินดนตรีพืน้บา้นและช่างท าเครื่องดนตรีในเขตภาคกลาง 
20 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี  ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปราจีนบุ รี 
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ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี  ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี 
สิงหบ์ุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี  และกรุงเทพมหานคร และภาคอีสานใต้ 6 จังหวัด ได้แก่ 
จงัหวดับรุีรมัย ์ศรีสะเกษ สระแกว้ สรุนิทร ์อบุลราชธานี และจงัหวดันครราชสีมา 

จากการศึกษาพบว่าภาคกลางนั้นมีดนตรีประเภทเพลงร้องเป็นส่วนใหญ่  ได้แก่ 
เพลงพื ้นบ้านของชุมชนต่าง ๆ เช่น เพลงพื ้นบ้านท่าโพ ของชาวต าบลท่าโพ จังหวัดอุทัยธานี  
เพลงพืน้บา้นพนมทวนของชาวอ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี และเพลงพืน้เมืองที่เป็นที่รูจ้ัก  
ในภาคกลางทั่วไป ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงขอทาน เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย ล าตัด  
เพลงหางเครื่อง เพลงกลอ่มลกู เพลงปรบไก่ การร  าโทน นอกจากนีย้งัมีการแสดงกลองยาว เป็นตน้ 
จังหวัดที่มีวัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีแบบมอญ ได้แก่  จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ  
และนนทบุรี ซึ่งมีการรอ้งและบรรเลงเพลงทะแยมอญ เป็นต้น ส่วนดนตรีที่มีชื่อเสียงของภาค 
อีสานใต ้ไดแ้ก่วงกนัตรมึ วงมโหรีเขมร วงป่ีพาทยพ์ืน้บา้น วงมะมว้ดแต่หมอล าปรากฎเป็นที่นิยม
ในจงัหวดัอบุลราชธานีเพียงจงัหวดัเดียว 

งานวิจัยค้นพบข้อสรุปของดนตรีพื ้นบ้านในด้านวิวัฒนาการด้านการบรรเลง  
ดา้นพิธีกรรมและความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัการสืบทอดดนตรี รวมถึงกรรมวิธีการสรา้งเครื่องดนตรี 
ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้เป็นบางส่วนทั้งในด้านการบรรเลง พิธีกรรม และความเชื่อ  
ของศิลปิน รวมถึงวิวัฒนาการของการสรา้งเครื่องดนตรี แต่ก็ยังมีดนตรีพืน้บา้นบางพืน้ที่ที่ยังคง
รกัษาเอกลกัษณว์ฒันธรรมดนตรีแบบดัง้เดิมของทอ้งถิ่นตนไวไ้ดโ้ดยไม่เปลี่ยนแปลง 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาขอ้มลูเบือ้งตน้จากหนงัสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ ์
และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อท าการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรผ่านมิติ
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในสงัคมพหุวัฒนธรรม จงัหวดัสระแกว้ ผูว้ิจัยไดใ้ชว้ิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน(Mixed Methods Approaches) ระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีการด าเนินงานวิจัยตามขั้นตอน
ดงัต่อไปนี ้ 

1.  วิธีด าเนินการวิจัย 
1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนศึกษา

วิเคราะห ์ดังนี ้
1.1.1  ท าการศึกษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรและมรดก 

ทางวฒันธรรมของชาติพนัธุเ์ขมรในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
1.1.2  ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากพืน้ที่ที่ศึกษา เพื่อรวบรวมองคค์วามรู้

เก่ียวกับประวัติศาสตร ์วิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดง ด้วยวิธีการ   
ดงันี ้

1) การสัมภาษณ์ (Interview Method) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) และสนทนากลุ่มย่อย (Group Interview) โดยแบบสัมภาษณ์ ได้จากการสร้าง 
แนวค าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ในการหาข้อมูลเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของชาติพันธุ์ เขมร ในต าบลบ้าน ด่าน  อ า เภออรัญ ประเทศ  จังหวัดสระแก้ว ผ่ านมิ ติ 
ของศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย จ านวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชน  
ในต าบลบา้นด่าน กลุม่นกัวิชาการดา้นวฒันธรรม และกลุม่ผูส้ืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 

2) การสังเกตการณ์ (Observation Method) ผู้วิจัยได้ท าการลงพื ้นที่ ในการ 
ท าวิจยัโดยใชว้ิธีสงัเกตการณใ์น 2 รูปแบบดว้ยกนั คือ การสงัเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) และสงัเกตการณแ์บบไม่มีสว่นรว่ม (Non-participation Observation)  
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1.2  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี ้

1.2.1 ศึกษาส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างถึงผลกระทบของการสร้าง 
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เขมรผ่านศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยที่มี ต่อสังคม วัฒนธรรม  
และเศรษฐกิจในชมุชน โดยใชแ้บบสอบถามประเมินความคิดเห็น 

2. การก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 การเลือกพื้นที่วิจัย ผูว้ิจ ัยเลือกพืน้ที่ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ 

จ ังหว ัดสระแก้ว เป็นพื ้นที่ท าการวิจัยภาคสนาม โดยเลือกเฉพาะผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย คือ ชุมชนบ้านตุ่น ชุมชนบ้านสุขมงคล ต าบลบ้านด่าน อ าเภอ 
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  การเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยัและลงเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้เลือกประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้โดยท าการเก็บข้อมูลผ่าน 
การสมัภาษณ์โดยตรงกบักลุ่มประชากรและท าการสมัภาษณ์ผ่านผูแ้ปลภาษา (ล่าม) และใชก้าร
สังเกตการณ์จากผู้ที่ เก่ียวข้องกับศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยโดยตรง ในสังคมและพื ้นที่ 
ของศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย โดยเน้นที่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางภาครฐัและเอกชน ผูแ้สดง 
ผูช้ม และผูส้อนทางดนตรี นาฏศิลป์ โดยใชว้ิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 3 กลุม่ ดงันี ้

1) กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านและผู้น าชุมชนในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 7 คน 

2) กลุ่มนักวิชาการด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ขา้ราชการ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  
ครู อาจารยท์างดา้นวฒันธรรมและประวติัศาสตร ์ในจงัหวดัสระแกว้ จ านวน 7 คน 

3) กลุ่มผู้สืบทอดศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย ได้แก่ นักเรียนและเยาวชนที่มี
ภมูิล  าเนาในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ จ านวน 7 คน 

3. เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี ้เป็นการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Methods Approaches) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) และการวิจัย 
เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยผู้วิจัยได้น าความรูท้ี่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
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ที่เก่ียวขอ้งมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแนวค าถามและประเด็นต่าง ๆ ทั้งนีแ้บบสอบถาม
ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยอัตลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในมิติ
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในสงัคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว้ มีเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 
ดงันี ้

1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง สัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับประชากรผู้ให้
ขอ้มูลเก่ียวกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในมิติศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย  
ในสงัคมพหวุฒันธรรมที่พบในชมุชนต าบลบา้นด่านอ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

3.2  การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยอัตลกัษณ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุเ์ขมร 
ในมิติศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในสงัคมพหวุฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้ มีล  าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1) สรา้งแบบสอบถามกลุ่มประชากร จากทฤษฎีหลักการที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อศึกษาผลกระทบของการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เขมร 
ผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยที่มีต่อสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจในชมุชน 

2) น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์และผู้ควบคุม
ปรญิญานิพนธร์ว่มเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งและค าแนะน าในการปรบัปรุงแกไ้ข 

3) น าแบบสอบถามที่แกไ้ขเสร็จแลว้ใหผู้ท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพื่อท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) หรือความสอดคล้องเหมาะสมโดยใชว้ิธีหา 
ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC : Index of Item-Objective Congruence) ที่ใชใ้นการ
เก็บขอ้มลูและตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษาโดยมีผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

ก) รองศาสตราจารย์ฉันทนา  เอ่ียมสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ 
อดีตอาจารยป์ระจ าสาขาวิชานาฏยศาสตรไ์ทย คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ข) รองศาสตราจารยช์นัญ  วงษ์วิภาค  ผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านมานุษยวิทยา
อดีตอาจารยป์ระจ าภาควิชามานษุยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร 

ค) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ    ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด 
และประเมินผล  อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยั 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 

ง) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เทพิกา  รอดสการ   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ 
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จ) อาจารยก์ิตติพร  ใจบญุ     ผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นศิลปวฒันธรรม   
นกัวิชาการวฒันธรรมช านาญการพิเศษ ผูอ้  านวยการงานวิจยั กรมสง่เสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม 

4) ปรบัปรุงแบบประเมินตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคณุวฒุิและเสนอต่ออาจารย ์
ผูค้วบคมุปรญิญานิพนธแ์ละผูค้วบคมุปริญญานิพนธร์ว่มเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและน าไปใช ้
เก็บขอ้มลูต่อไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยในครั้งนี ้ มีวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีล าดับตามความมุ่งหมาย 

ของการวิจยั ดงันี ้
4.1 ใชแ้บบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง สมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Interview)  

กับประชากรผูใ้ห้ขอ้มูลถึงขอ้มูลที่มีอยู่จริงเก่ียวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร  
ในมิติศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 

4.2  ใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Ended From) และค าถามแบบมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating scales)  ที่สรา้งขึน้ตามแนวคิดที่สอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของการ
วิจยัและกรอบแนวคิดทฤษฎี สอบถามความคิดเห็นของประชากรในดา้นต่าง ๆ เพื่อรวบรวมน ามา
แจกแจงหมวดหมู่สู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการศึกษา โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
มีโครงสรา้งและองคป์ระกอบ ดงันี ้ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบเพียงข้อเดียว 
เพื่อสอบถามขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานะ ระดบัการศึกษา อาชีพ  

ส่วนที่  2 แบบสอบถามลักษณะเป็นค าถามแบบประเมินค่าเพื่อสอบถามข้อมูล
เก่ียวกับผลกระทบของการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เขมรผ่านศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย 
ที่มีต่อสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจในชุมชน 

โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑใ์นการประเมินค่า 5 ระดบั ดงันี ้
5 หมายถึง              ระดบัเห็นดว้ยมากที่สดุ 
4 หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง      ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
 
 



  66 

และไดก้ าหนดเกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลี่ยในในแต่ระดบั ดงันี ้ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึงเห็นดว้ยมากที่สดุ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึงเห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

4.3  การใชเ้ครื่องบนัทกึเสียงและภาพ ส าหรบัการสมัภาษณก์ลุม่ผูใ้หข้อ้มลู 
4.4  เขา้ส ารวจลงพืน้ที่แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยท าการประสานงาน

ผ่านหน่วยงานของรฐัในทอ้งถิ่น  หวัหนา้ชมุชน และประชาชนในพืน้ที่เปา้หมาย 
4.5  ใชก้ารสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และสนทนาเด่ียว 

โดยการสนทนาแบบซึ่งหนา้กับผูม้ีส่วนร่วม (Participants) ใชค้  าถามปลายเปิด มีการบนัทึกเสียง
และถ่ายภาพระหว่างการสมัภาษณโ์ดยไดร้บัอนญุาตจากผูใ้หส้มัภาษณ ์

4.6  เฝ้าสังเกตแบบไม่เป็นทางการและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมโดยเปิดเผย
บทบาทของผูว้ิจัย (Observer as Participant)  โดยการสงัเกตลกัษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุเ์ขมร 
เก่ียวกับ สงัคมพหุวัฒนธรรม การอพยพยา้ยถิ่น วัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อและศาสนา ภาษา 
การแต่งกาย และศิลปะการแสดงพืน้บา้น 

5. การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหข์้อมูล 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัจะด าเนินการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูโดยการตรวจสอบขอ้มลู

และตรวจสอบความเชื่อถือไดข้องขอ้มูล เพื่อใหท้ราบถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร 
ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ โดยวิเคราะหผ์่านมิติของศิลปะการแสดง
พืน้บา้นอาใย ในองคป์ระกอบของการอพยพยา้ยถ่ิน วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา
การแต่งกาย และศิลปะการแสดงพื ้นบ้าน กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ เขมร  
ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ ท่ามกลางสงัคมพหุวฒันธรรม ผูว้ิจยัจะท า
การตรวจสอบความสมบูรณข์องขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยตรวจสอบขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูที่แตกต่างกนั
ของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลัก ตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลซึ่งใชว้ิธีมากกว่าหนึ่งวิธี คือ การสนทนา 
รายบคุคล สนทนาแบบกลุม่ รวมถึงการเขา้ไปสงัเกตการณแ์ละแฝงตัวเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชมุชน 
อีกทั้งยังมีการถามซ า้ทวนข้อมูล เป็นต้น และมีการท าการตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล  
โดยส ารวจการตีความผลสรุปต่าง ๆ ว่าสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์เขมร 
ไดห้รือไม่ โดยจะสรุป ดงันี ้
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5.1 อัตลกัษณท์างวัฒนธรรมของชาติพนัธุ์เขมร ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ ผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในสงัคมพหวุฒันธรรม 

5.1.1 สงัคมพหวุฒันธรรมในจงัหวดัสระแกว้  
1) ชาติพนัธุห์ลกัของจงัหวดัสระแกว้ 
2) บรเิวณที่ตัง้ถิ่นฐาน 

5.1.2 ชาติพนัธุเ์ขมร ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
1) การอพยพสมยัเจา้พระยาอภยัภเูบศร (ชุ่ม อภยัวงศ)์ 
2) การอพยพหลงัภยัสงครามกลางเมืองกมัพชูา 
3) การอพยพเพื่อการประกอบอาชีพ 

5.1.3 วฒันธรรมและประเพณี 
1) ความเชื่อและศาสนา 
2) งานประเพณีและพิธีกรรม 
3) ภาษา 
4) เครื่องแต่งกาย 

5.1.4 ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ 

1) องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์ 
2) ท่าร  า 
3) เครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดง 
4) อปุกรณก์ารแสดง 
5) การไหวค้รู 

5.1.5 องคป์ระกอบทางดนตรีประกอบศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย   
1) เครื่องดนตรี 
2) บทเพลง 
3) ค ารอ้ง 
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5.2 ผลกระทบของการสรา้งอตัลกัษณท์างชาติพนัธุเ์ขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้น
อาใย ที่มีต่อสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจในชมุชน 

5.2.1 ผลกระทบดา้นสงัคม 
1) การด ารงสถานภาพทางสงัคมของชาติพนัธุเ์ขมรท่ามกลางสงัคมพหุวฒันธรรม

ในมิติความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ 
2) การสืบทอดศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยและค่านิยมในการส่งต่อความรู้

เก่ียวกบัศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
3) การแสดงตัวตนทางชาติพันธุ์ของชุมชนต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ  

จงัหวดัสระแกว้ 
5.2.2 ผลกระทบดา้นวฒันธรรม 

1) กระแสการอนรุกัษว์ฒันธรรมศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยของชมุชน 
2) การน าเข้าวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาเพื่ อการพัฒนาศิลปะการแสดง 

พืน้บา้นอาใย 
3) การประยกุตแ์ละการปรบัเปลี่ยนรูปแบบศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 

5.2.3 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
1) การสรา้งรายไดใ้นชมุชนที่เกิดจากศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
2) โอกาสในการประกอบอาชีพนกัแสดงและนกัดนตรี 
3) งบประมาณสนบัสนนุจากภาครฐัและเอกชน 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรผ่านมิติศิลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใย ในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดสระแก้ว ผู้วิ จัยได้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 
ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative 
research) เพื่อท าความเขา้ใจความเป็นสงัคมพหุวฒันธรรมในจงัหวดัสระแกว้ ที่ประกอบไปดว้ย
ชาติพันธุ์หลักที่มีถิ่นฐานในอ าเภออรญัประเทศ โดยเน้นไปที่ชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน 
อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว ที่มีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามายังประเทศไทยหลายระลอก            
ทัง้ที่ติดตามเจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ เขา้มาและการอพยพหนีภัยสงครามกลางเมือง
กัมพูชา ตลอดจนการอพยพเพื่อการประกอบอาชีพอย่างเช่นในปัจจุบัน ผู้วิจัยได้ศึกษาวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา และการแต่งกาย ที่มีความเชื่อมโยงกบัศิลปะการแสดงพืน้บา้น
อาใยของชุมชนชาติพันธุ์เขมร ทั้งในเรื่ององคป์ระกอบทางนาฏศิลป์ ท่าร  า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ ์          
การแสดง  และพิธีการไหวค้รู รวมทัง้องคป์ระกอบทางดนตรีที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะการแสดงพืน้บา้น
อาใย คือ เครื่องดนตรี บทเพลง และค ารอ้ง  

นอกจากองค์ประกอบทางนาฏศิลป์และดนตรีของชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน 
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แล้วนั้น  ผู้วิจัยยังได้วิ เคราะห์ให้เห็นถึงอัตลักษณ์                            
ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ที่มีองคป์ระกอบและปัจจัยต่าง  ๆ
หลายดา้นเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาตัง้แต่ที่มาของการสรา้งอตัลกัษณท์ี่เป็นผลมาจากสถานภาพ
ของชาติพันธุห์ลกัในจังหวัดสระแกว้ การสนับสนุนจากภาครฐั ความพยายามอนุรกัษ์วฒันธรรม
ของชุมชนที่สง่ผลจนเกิดเป็นการใชศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเพื่อสรา้งอตัลกัษณข์องชาติพนัธุ์เขมร
ผ่านกระบวนการสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชนที่มีผลท าใหเ้กิดความตื่นตวัในการ
อนุรกัษ์การแสดงพืน้บ้านอาใย ปรากฏการณ์การรวมกลุ่มของชาติพันธุ์เขมร และการปลุกจิตส านึก
ความเป็นชาติพนัธุเ์ขมรของชมุชนต าบลบา้นด่าน 

 ผู้วิจัยยังได้วิ เคราะห์ผลกระทบของการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เขมรผ่า น
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในชุมชน ผ่านการศึกษา
สถานภาพทางสงัคมของชาติพันธุเ์ขมรในมิติความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ ค่านิยมในการส่งต่อความรู้
เก่ียวกับศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย การแสดงตัวตนทางชาติพันธุ์ของชุมชนต าบลบ้านด่าน                   
กระแสการอนุรกัษ์วัฒนธรรม การน าเขา้วัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาเพื่อการพัฒนา ประยุกต์
และการปรบัเปลี่ยนศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย จนเกิดเป็นการสรา้งรายไดใ้นชุมชนที่เกิดจาก
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ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย จนเกิดโอกาสในการประกอบอาชีพนกัแสดงและนกัดนตรี รวมไปถึง
การสนบัสนนุงบประมาณจากภาครฐัและเอกชน ซึ่งจะไดก้ลา่วโดยละเอียดต่อไป ดงันี ้

1. อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ชุมชนคนเขมรที่อพยพยา้ยถิ่นเขา้มาในจังหวัดสระแกว้ตอ้งใชช้ีวิตท่ามกลางสังคม  
พหุวัฒนธรรมที่ประกอบไปดว้ยชาติพันธุ์หลักต่าง ๆ ที่มีสถานะและทุนทางสังคมที่แตกต่างกัน  
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการไม่ว่าจะเป็นท าเลที่ตั้งของชุมชนหรือการประกอบอาชีพ  
โดยช่วงเวลาและเหตุผลของการอพยพยก็เป็นปัจจัยหนึ่งดว้ย  การอพยพของคนเขมรที่ติดตาม
เจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เขา้มาจะมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างไปจากคนเขมร 
ที่อพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองกัมพูชาและคนเขมรที่อพยพเข้ามาเพื่อการประกอบอาชีพ   
โดยผู้ที่ท าหน้าที่ ถือครองและรักษาวัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อและศาสนา ตลอดจน  
งานประเพณีและพิธีกรรมมักเป็นกลุ่มที่ เข้ามาก่อน คือ กลุ่มที่ติดตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
(ชุ่ม อภัยวงศ์) เข้ามา ส าหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเปลี่ยนแปลงไปอันเกิดจากการ                      
อยู่ร่วมกันของคนเขมรที่มีส  าเนียงแตกต่างกันไปภาษาถิ่นเดิมของตนเองและบริบทภายใต ้                
ของระบบการศกึษาของประเทศไทย ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

  
1.1 สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดสระแก้ว  

- ชาติพันธุห์ลักของจังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดใหม่ อันดับที่ 74  ของประเทศไทย จากจ านวน  

76 จังหวัด  โดยเป็นการรวมพืน้ที่อ  าเภอสระแกว้ อ าเภออรญัประเทศ  อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอ  
วังน า้เย็น อ าเภอเขาฉกรรจ ์อ าเภอตาพระยา อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังสมบูรณ์ และอ าเภอโคกสูง 
แยกจากจงัหวดัปราจีนบรุีเมื่อปีพทุธศกัราช 2536 พืน้ที่ของจงัหวดัสระแกว้อยู่ติดชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ผ่านการอพยพ
และตัง้ถิ่นฐานตัง้แต่อดีต ประกอบดว้ยชาติพนัธุล์าว ชาติพนัธุญ์อ้ ชาติพนัธุจ์ีน ชาติพนัธุเ์วียดนาม 
และชาติพันธุ์เขมร ซึ่งไดร้บัการยอมรบัและประชาสัมพันธ์ในฐานะ 5 ชาติพันธุ์หลักของจังหวัด  
ซึ่งสมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ ที่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในเขตจงัหวดัสระแกว้มีสภาพความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมสืบเนื่องถึงปัจจุบนั ผ่านเอกสารสิ่งพิมพร์วมทัง้การจัดกิจกรรมของส่วนราชการต่าง ๆ 
ในจังหวัดสระแก้ว และยังพบความพยายามในการสรา้งตัวตนและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ของจังหวัดควบคู่ไปกับการบริหารราชการอยู่เสมอ ยกตัวอย่าง เช่น งานสืบสานวัฒนธรรม 



  71 

เบือ้งบูรพาและการแสดงศิลปวัฒนธรรม  งานมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไมตรี 2 แผ่นดิน  
และงานเปิดเมืองอรญัประเทศเปิดเสน่ห ์5 ชาติพันธุ ์ซึ่งท าใหเ้ห็นว่าความเป็นชาติพนัธุห์ลกัของจังหวัด
ก าลงัถกูสถาปนาใหเ้ป็นอตัลกัษณท์างวัฒนธรรมของจงัหวดัสระแกว้ โดยมี 5 ชาติพนัธุห์ลกั ดงันี ้

 1) ลาว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยพบในชุมชนลาวหันทราย ต าบลหันทรายและในเขตอ าเภอเมืองสระแก้ว 
อ าเภอวัฒนานคร อ าเภอเขาฉกรรจ ์อ าเภอวังน า้เย็น สันนิษฐานว่าเขา้มาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่สมัย 
ต้นกรุงรัตนโกสินทรใ์นสมัยรัชกาลที่  1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
(พ.ศ. 2325 -  พ.ศ. 2352) และสมยัรชักาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2367 
-  พ.ศ. 2394) เมื่อเจา้พระยาบดินทรเดชายกทัพกลบัจากเวียงจนัทน์ไดม้ีการกวาดตอ้นชาติพันธุ์
ลาวกลบัมาดว้ย 

 2) ญอ้ เป็นกลุ่มชาติพนัธุท์ี่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั
สระแก้ว สันนิษฐานว่าชาวญ้อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศกัมพูชาจากบริเวณริมฝ่ังแม่น า้โขง 
และเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่า
ชาวญ้อบางส่วนได้อพยพลงมาตามล าน ้าโขง ตั้งรกรากอยู่ที่ เมืองหงสาแขวงไชยบุรีของลาว  
ในปัจจุบนั ซึ่งตรงกบัรชักาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2367 -  พ.ศ. 2394) 
ของกรุงรัตนโกสินทร์ ในอดีตพบว่าชาวญ้อเข้ามาในประเทศไทยจากการถูก เจ้าอนุวงศ ์
แห่งเวียงจันทน ์กวาดตอ้นไปตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่เมืองปุงลิงแขวงค าม่วน เมืองค าเกิดแขวงบอลิค าไซ 
ต่อมากองทัพไทยกวาดตอ้นเขา้มายังประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม และได้มีการอพยพ 
ถิ่นฐานมายงัแถบจงัหวดักาฬสินธุ ์จงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัอดุรธานี และจงัหวดัสกลนคร 

 3) จีน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่าอพยพมาจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่เมื่อครั้ง 
เมืองพระตะบองเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เมื่อประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญากับประเทศ
ฝรั่งเศส ได้ยกเมืองพระตะบอง เมืองเสียมราฐ เมืองศรีโสภณ ให้กับประเทศกัมพูชา จึงท าให ้
คนจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณอ าเภออรัญประเทศ นักวิชาการได้พบ
หลักฐานว่าในราวปีพุทธศักราช 2373 ชาวจีนในจังหวัดสระแก้วมีบรรพบุรุษที่อพยพเข้ามา 
ในประเทศไทย 

 4) เวียดนาม เป็นกลุ่มชาติพนัธุท์ี่ตัง้ถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออรญัประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่าประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา 
โดยแต่เดิมชาวเวียดนามไดอ้าศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาบริเวณทะเลสาบเขมร เพื่อการประกอบอาชีพ 
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เมื่อยุติสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในราวปีพุทธศักราช 2488 ไดม้ีการอพยพผูค้นเขา้มายังประเทศไทย 
ผลจากการที่ประเทศไทยไดคื้นเมืองพระตะบองใหแ้ก่ประเทศฝรั่งเศสท าใหเ้ขตแดนของประเทศไทย
ถอยร่นเขา้มาในบริเวณอ าเภออรญัประเทศเป็นผลใหช้าวเวียดนามไดเ้ขา้มาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย
จนถึงปัจจบุนั 

 5) เขมร  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอ าเภออรญัประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่าในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รชักาลที่ 4 ไดเ้กิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกบัประเทศฝรั่งเศส ท าใหป้ระเทศกมัพชูาตอ้งตก
ไปเป็นเมืองขึน้ของประเทศฝรั่งเศส และเมื่อครั้งหลังเกิดสงครามบูรพาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่  5 ประเทศไทยได้สูญเสียเมืองเสียมราฐ เมืองพระตะบอง  
เมืองมงคลบุรี ในราวปีพุทธศักราช 2449  เจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ จึงไดร้วบรวมไพร่พล
กลับเข้ามายังประเทศไทย โดยพบว่าบางส่วนได้เขา้มาตั้งถิ่นฐานบริเวณอ าเภออรญัประเทศ  
และบางส่วนไดติ้ดตามเจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ ต่อไปยังเมืองปราจีนบุรีเพื่อท าการ
สรา้งที่พกัอาศยัซึ่งปัจจุบนัคือโรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยาอภยัภูเบศร และไดก้ลบัมาตัง้ถิ่นฐาน
บริเวณอ าเภออรญัประเทศ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศกมัพชูาท าให้เกิดการ
สูร้บในประเทศ ชาวเขมรก็ไดม้ีการอพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้มายังประเทศไทยและไดม้าตั้งถิ่นฐาน
บริเวณอ าเภออรญัประเทศในปัจจุบัน โดยช่วงแรกจะอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องที่ไดอ้พยพเขา้มา 
ในระลอกแรกและกลายมาเป็นชมุชนที่มีชาติพนัธุเ์ขมรอาศยัอยู่รว่มกนัในอ าเภออรญัประเทศ 

 

- บริเวณทีต่ั้งถ่ินฐานและอาณาเขต  
ในปีพุทธศักราช 2456 อ าเภออรญัประเทศ ไดถู้กยกฐานะขึน้จากกิ่งอ าเภอ 

อรัญประเทศ ขึน้เป็นอ าเภอในจังหวัดสระแก้วซึ่งมี เขตชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา                        
โดยทิศเหนือของอ าเภออรญัประเทศจะติดต่อกับอ าเภอวัฒนานครและอ าเภอโคกสูง จังหวัด
สระแกว้ ทางดา้นทิศตะวันออกจะติดต่อกับต าบลปอยเปต จังหวดับนัทายมีชัย ประเทศกัมพูชา 
ทางดา้นทิศใตจ้ะติดต่อกบัประเทศกมัพชูาและอ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแกว้ และทิศตะวนัตก
จะติดต่อกับอ าเภอคลองหาดและอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยอ าเภออรญัประเทศ 
มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลอรญัประเทศ ต าบลเมืองไผ่ 
ต าบลหันทราย ต าบลคลองน า้ใส ต าบลท่าขา้ม ต าบลป่าไร่  ต าบลทับพริก ต าบลบา้นใหม่หนองไทร 
ต าบลผ่านศกึ ต าบลหนองสงัข ์ต าบลคลองทบัจนัทร ์ต าบลฟากหว้ย และต าบลบา้นด่าน 
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  ต าบลบ้านด่าน อยู่ในเขตพื ้นที่ของอ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว                         
มีรูปแบบการปกครองภายใต้องค์การบริหารส่วนต าบลโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และสมาชิกเป็นผูบ้ริหารต าบลตามบทบาทหนา้ที่ ซึ่งมีเนือ้ที่ประมาณ  42.57  ตารางกิโลเมตรหรือ
ประมาณ  26,606  ไร่  ทางด้านทิศเหนือของต าบลบ้านด่านจะมีอาณาเขตติดต่อกับต าบล                 
หนองสังขแ์ละต าบลหันทราย ทางดา้นทิศใตติ้ดต่อกับต าบลเมืองไผ่และต าบลคลองทับจันทร ์
ทางดา้นทิศตะวนัออกติดต่อกบัต าบลบา้นใหม่หนองไทรและต าบลป่าไร่ และทางดา้นทิศตะวนัตก 
ติดต่อกับต าบลผักขะและอ าเภอวฒันานคร อ าเภออรญัประเทศประกอบไปดว้ยหมู่บา้น จ านวน  
7 หมู่บา้น ดงันี ้ หมู่ที่ 1 บา้นด่าน หมู่ที่ 2 บา้นหนองขาม หมู่ที่ 3 บา้นไทยสามารถ หมู่ที่ 4 บา้นตุ่น 
หมู่ที่  5 บ้านโรงเรียน หมู่ที่  6 บ้านกุดม่วง และหมู่ที่  7 บ้านสุขมงคล ซึ่งลักษณะภูมิประเทศ 
ของต าบลบ้านด่านโดยทั่วไปพบว่าพื ้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับเนินดินสูงต ่า   
สภาพของพืน้ดินมีลกัษณะเป็นดินรว่นปนทรายและมีอากาศรอ้นชืน้  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงบรเิวณที่ตัง้ถิ่นฐานของชาวบา้นตุ่น 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). 
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1.2 ชาติพันธุเ์ขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
1.2.1 การอพยพย้ายถ่ิน  

ชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดสระแกว้มีการอพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้มาในช่วงเวลา 
ที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวและชาติพันธุ์ญ้อเป็นกลุ่มที่เขา้มาตัง้ถิ่นฐานในสมัยรชักาล  
ที่ 1 และสมัยรชักาลที่ 3 ภายหลงัสงครามระหว่างสยามและลาว ในปีพุทธศักราช 2369 -2371 
เจา้พระยาบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี) สมัยด ารงต าแหน่งพระยาราชสุภาวดี เป็นแม่ทัพไดก้วาดตอ้น
ชาวลาวและชาวไทญ้อมาเป็นจ านวนมากโดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื ้นที่อ  าเภออรัญประเทศ  
และอ าเภอวัฒนานคร ส่วนชาติพันธุ์จีน เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญทางดา้นเศรษฐกิจตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่าอพยพมาจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ชาติพันธุ์เวียดนาม
สนันิษฐานว่าอพยพเขา้มาเมื่อราวปีพุทธศกัราช 2488 ส่วนใหญ่อพยพมาจากจังหวดัพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา ช่วงสิน้สุดสงครามอินโดจีน และชาติพันธุเ์ขมรตัง้ถิ่นฐานในเขตอ าเภอตาพระยา 
อ าเภอโคกสูง อ าเภอคลองหาด และอ าเภออรญัประเทศ ซึ่งเป็นอ าเภอที่อยู่บริเวณชายแดน 
ไทย - กัมพูชา กลุ่มนีใ้ชภ้าษาเขมรเป็นภาษาหลกัในการสื่อสารในชุมชน สันนิษฐานว่าเดินทาง
ติดตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ์(ชุ่ม อภัยวงศ์) เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตของจังหวัดสระแก้ว  
ในประเทศไทย ช่วงที่ประเทศไทยเสียมณฑลบรูพาใหแ้ก่ฝรั่งเศส ราวปีพทุธศกัราช 2449  

 

- การอพยพสมัยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ 
 เมื่อครัง้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส ในช่วง

ปลายรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว รชักาลที่  4   ดินแดนของประเทศกัมพูชา 
ได้ตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ท าให้ในครั้งนั้นประเทศไทยต้องยกมณฑลบูรพา  
เมืองเสียมราฐ เมืองพระตะบอง เมืองศรีโสภณ ให้แก่ประเทศฝรั่งเศสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที่ 5 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ซึ่งเป็นขุนนางไทย 
ที่ท าหนา้ที่เป็นผูส้  าเร็จราชการปกครองมณฑลบูรพา ได้ท าการรวบรวมชาวเขมรที่สมคัรใจอพยพ
ติดตามเขา้มาอยู่ในประเทศไทยในราวปีพุทธศักราช 2449 ท าใหม้ีชาวเขมรไดเ้ขา้มาตั้งถิ่นฐาน 
อยู่ในบริเวณพืน้ที่อ  าเภออรญัประเทศซึ่งมีพืน้ที่แนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา สันนิษฐาน 
ไดว้่าชาวเขมรจากมณฑลบูรพาเขา้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณหมู่บ้านตุ่น อ าเภออรญัประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ จากประวติัการตัง้ถิ่นฐานของบรรพบุรุษของชาวบา้นตุ่น ต าบลบา้นด่านเป็นกลุ่ม
ชาติพนัธุเ์ขมรที่ไดติ้ดตามเจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภยัวงศ)์ มาจากเมืองพระตะบอง โดยกลุ่ม
ชาติพันธุ์เขมรที่ ร่วมกลุ่มการอพยพเข้ามายังประเทศไทยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ต  าบลบ้านด่าน  
และในปัจจบุนัสืบทอดมาถึงรุน่ที่ 4 
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- การอพยพหลังภัยสงครามกลางเมืองกัมพูชา  
สนันิษฐานว่าในราวปีพุทธศกัราช 2510 – 2518 เกิดสงครามกลางเมือง                      

ในประเทศกัมพูชาท าให้มีการประกาศกฎอัยการศึกและมีฝ่ายคอมมิวนิสต์ขึน้ภายในประเทศ
กมัพูชา เกิดการฆ่าลา้งเผ่าพันธุ์ประชาชนสงครามไดข้ยายตัวขึน้เรื่อย ๆ ท าใหเ้กิดความสูญเสีย   
ทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และระบบของการปกครอง เกิดการอพยพของผู้คนเข้ามายังประเทศไทย                    
เพื่อหนีจากสงครามและความอดอยากภายในประเทศ มีชาวเขมรจ านวนมากที่อพยพยา้ยถิ่นฐาน
เขา้มายังประเทศไทยในครัง้นั้น ท าให้รฐับาลของไทยในช่วงดังกล่าวไดม้ีการประกาศนโยบาย
ต่อตา้นคอมมิวนิสตแ์ละนโยบายไม่แทรกแซงการเมืองในประเทศอ่ืน นกัวิชาการไดใ้หค้วามเห็นว่า
จากนโยบายดังกล่าวท าให้กลุ่มเสรีเขมรที่อยู่บริเวณพื ้นที่ แนวชายแดนของประเทศไทย  
และประเทศกมัพชูาตอ้งแบกรบัภาระของผูอ้พยพเพราะตลอดแนวชายแดนกลายเป็นค่ายผูอ้พยพ
และเมื่อกองทพัเวียดนามเขา้ยึดครองและตัง้รฐับาลใหม่ปกครองกมัพชูา เกิดภาวะอดอยากมีการ             
ขนสินคา้ทางการเกษตรไปยังประเทศเวียดนาม ชาวเขมรจ านวนมากจึงท าการอพยพหลั่งไหล              
เขา้มายงัประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
 

- การอพยพเพ่ือการประกอบอาชีพ 
ในช่วงที่เขมรแดงเขา้ยึดประเทศกัมพูชาเป็นผลใหป้ระเทศไทยประกาศ                

ปิดพรมแดน ในปีพุทธศกัราช 2518 แต่ยงัคงพบว่ามีความตอ้งการในการที่จะคา้ขายแลกเปลี่ยน
สินคา้ของผูค้นในประเทศไทยและประเทศกมัพชูาและสนันิษฐานไดว้่าอยู่ ในราวช่วงปีพทุธศกัราช 
2522 เป็นตน้มา หลงัจากเหตุการณ์ของสงครามท าให้เกิดการขยายตัวของตลาดมืด เป็นผลให้
สินค้าจากบริเวณชายแดนของประเทศไทยจ านวนมากได้หลั่ งไหลเข้าสู่ เมืองศรีโสภณ  
เมืองพระตะบอง เมืองพนมเปญ เมืองเสียมราฐ โดยผ่านด่านพรมแดนทางด้านอ าเภอ 
อรญัประเทศ จังหวัดสระแกว้ เขา้สู่เมืองปอยเปตที่มีพืน้ที่ชายแดนติดกับประเทศไทย และไดเ้กิด
การกระจายสินคา้ไปยังส่วนต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา และในที่สุดในราวปีพุทธศักราช 2533  
น าโดยรฐับาลของประเทศไทยในสมยันัน้ไดม้ีนโยบายเปิดตลาดทางการค้ากบัประเทศเพื่อนบา้น 
จึงเกิดการเปิดจุดผ่อนปรนการคา้ระหว่างไทย-กมัพูชา ที่ท าใหป้ระชาชนทัง้สองประเทศสามารถ
เดินทางขา้มพรมแดนเพื่อท าการค้าได้อย่างถูกกฎหมายและได้มีการพัฒนาเสน้ทางคมนาคม 
ที่ เชื่อมต่อสู่ประเทศกัมพูชาบริเวณอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  มาอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงปัจจุบันและพบว่าบริเวณพืน้ที่แนวชายแดนของประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีการคา้
ขยายตวัเพิ่มสงูขึน้จากเดิม ท าใหร้ะบบเศรษฐกิจของจงัหวดัสระแกว้ดีขึน้ตามล าดบัและท าใหพ้บ
การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาติพันธุ์เขมรในอ าเภออรญัประเทศเพื่อประกอบอาชีพรวมไปถึง 
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มีการยา้ยถ่ินฐานอย่างถาวรของชาติพันธุ์เขมรเขา้มาในประเทศไทยผ่านการแต่งงานและการชักน า
ของชุมชนที่มีชาติพนัธุเ์ขมรที่อพยพเขา้มาก่อนหนา้นัน้ โดยเขา้มาอาศยัอยู่ในชมุชนบรเิวณอ าเภอ
อรญัประเทศ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวของตลาดการคา้ การลงทุน 
และธุรกิจภาคแรงงานในบริเวณพื ้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศท าให้เกิ ดการเคลื่อนย้าย           
ของประชากรภาคแรงงานและภาคธุรกิจจากฝ่ังประเทศกัมพูชาเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย
บรเิวณอ าเภออรญัประเทศอย่างที่พบเห็นไดใ้นปัจจุบนั 
 

1.2.2 วัฒนธรรมและประเพณี  
- ความเชื่อและศาสนา  

ชาติพนัธุเ์ขมรมีความเชื่อว่า ไสยศาสตร ์เป็นสิ่งที่สามารถแสดงใหเ้ห็นถึง
การมีอ านาจที่ เหนือกว่าผู้อ่ืนและสามารถใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้ตามความเชื่อของคน                 
ในท้องถิ่ น อีกทั้งยังสามารถใช้ป้องกันตนเองจากสิ่ งที่ ไม่ ดี ต่าง  ๆ  แต่ด้วยสภาพสังคม                                 
ที่แปรเปลี่ยนไปเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทท าให้เยาวชนในชุมชนลดความสนใจในเรื่อง                  
ไสยศาสตร ์แต่พบว่ายงัคงเคารพและไม่หลบลู่ในสิ่งที่บรรพบุรุษไดบ้อกเล่าหรือสั่งสอนมา ปัจจุบนั                  
ในชุมชนต าบลบ้านด่านยังคงปรากฎการเข้าทรง ที่เรียกว่า พิธีกรรมโจลมะม๊วดหรือพิธีกรรม                
การทรงแม่มด เป็นพิธีกรรมรกัษาผูค้นที่เจ็บป่วยหาสาเหตุไม่ไดต้ามความเชื่อของชาติพันธุ์เขมร 
เพราะชาวเขมรมีความเชื่อและนบัถือในดวงวิญญาณของบรรพบุรุษว่ายงัคงปกปักรกัษาคุม้ครอง
ลูกหลานอีกทั้งยังเชื่อ ว่าทุกคนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและรับรู ้ถึงการกระท าต่าง ๆ                    
ของลูกหลาน ท าให้เกิดความเคารพต่อบรรพบุรุษของตนเองและจะมีการระลึกถึงบุญคุณ              
ของบรรพบุรุษอยู่เสมอโดยมีนยัแฝงไวถ้ึงความกตญัญกูตเวทีต่อบรรพบุรุษของตน โดยเชื่อว่า “กรู” 
หรือ ครู จะปกปักรกัษาใหช้ีวิตอยู่เย็นเป็นสขุ ความเชื่อในสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท าใหเ้มื่อมีคนเจ็บไขไ้ดป่้วย
ในชุมชนญาติพี่น้องจะมีการท าพิ ธีบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีอยู่ภายในหมู่บ้านเมื่อได้รับ
ความส าเร็จสมตามความปรารถนาจะมีการแกบ้นตามสญัญาดว้ยเครื่องคาวหวานหรือการแสดง
พืน้บา้นอาใยต่อหนา้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะมีความเชื่อต่ออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสามารถประทานพร       
ใหส้มความปรารถนาได ้ 
 

- งานประเพณีและพิธีกรรม  
ชาติพันธุ์เขมรในต าบลบา้นด่านมีประเพณีและพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติ 

กันมาจากรุ่นสู่รุ่นตามแบบที่บรรพบุรุษได้สั่งสมภูมิปัญญาไวใ้นท้องถิ่นเพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน                 
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ไดป้ฏิบติัตามแบบอย่างตามความเชื่อของชาติพันธุเ์ขมรที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งพบรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

ประเพณีโดนตาหรือแซนโดนตา สันนิษฐานได้ว่า ค าว่า “แซน” อาจมี
ความหมายถึงค าว่า “เซ่น” ในที่นี ้น่าจะหมายถึง การเซ่นไหว้ ส่วนค าว่า “โดนตา” อาจมี                       
ความหมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแลว้โดยจะไปตรงกับความหมายของค าว่า  “ยายและตา” 
เพราะในชุมชนมีความเชื่อกันว่าบรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแลว้จะกลับมาเพื่อเยี่ยม
ลกูหลานของตนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ลูกหลานจึงตอ้งท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปใหแ้ก่ผูท้ี่ล่วงลบัเพื่อให้
เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากการได้รับพรจากบรรพบุ รุษหรือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว                           
หากลกูหลานไม่ท าบุญอุทิศไปใหก้็จะท าใหไ้ม่ไดร้บัส่วนบุญและลกูหลานก็จะอยู่อย่างไม่ประสบ
กับความสุข ความเจริญ ไม่ร่มเย็นเป็นสุข ในขณะที่บางครอบครัวก็ได้ใช้ช่วงเวลานี ้ร่วมกัน                      
เพื่อพบปะพูดคุยหรือรวมญาติพี่นอ้งที่ไม่ไดอ้ยู่ร่วมกันในชุมชนเพราะตอ้งออกไปประกอบอาชีพ
หรือไปอยู่อาศัยในบริเวณอื่น ในโอกาสนีก้็จะไดก้ลบัมาพรอ้มหนา้พรอ้มตากันอีกครัง้และอีกนัยหนึ่ง             
ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตญัญตู่อบรรพบรุุษที่ลว่งลบัไปแลว้ว่าลกูหลานยงัคงระลกึถึงอยู่เสมอ 

ประเพณีแซนแซร ์พบว่าเป็นประเพณีที่เก่ียวกับการท านา สันนิษฐาน              
ไดว้่า ค าว่า “แซน” อาจมีความหมายถึงค าว่า “เซ่น” ในที่นีน้่าจะหมายถึง การเซ่นไหว ้ส่วนค าว่า 
“แซร”์ มีความหมายถึง “นาหรือที่นา” ชาติพันธุ์เขมรที่อาศัยอยู่ในต าบลบ้านด่านจากอดีต                   
จนถึงปัจจุบันส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมการท านา ชาวบ้านจึงได้ให้ความส าคัญ              
กับประเพณีแซนแซร ์เพราะเชื่อว่าเป็นการบอกกล่าวเจ้าที่นาตามความเชื่อของชาติพันธุ์เขมร            
ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจา้ท่ีนาปกปักรกัษาผืนนาใหเ้กิดความเจริญงอกงามและมีผลผลิตอุดมสมบูรณ ์ 
ซึ่งหลงัจากการเก็บเก่ียวก็จะมีการบอกกล่าวเพื่อเป็นการขอบคุณต่อเจา้ที่นาตามความเชื่อที่ว่า
เป็นผูท้ี่ท  าใหก้ารท านาประสบกบัความอดุมสมบรูณป์ราศจากภยัพิบติัต่าง ๆ  

พิธีกรรมเริมมะม๊วดหรือพิธีกรรมการร  าแม่มด จะปรากฏใหเ้ห็นในการท า
พิธีการเขา้ทรงเพื่อรกัษาอาการป่วยไขข้องผูค้นในชุมชนเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อสิ่งศกัดิ์สิทธิ์

หรือบรรพบุรุษที่ปกปักรกัษาคุ้มครองของคนที่เจ็บป่วย โดยมีความเชื่อว่าหากผู้ที่ถูกผีแม่มด
เข้าทรงจะไม่สามารถควบคุมตนเองได้และจากนั้นจะได้ท าการบอกกล่าวในสิ่งที่ลูกหลาน                   
ไดก้ระท าในสิ่งที่ไม่ควร จึงท าใหม้ีอาการเจ็บป่วยเกิดขึน้หรืออาจสนันิษฐานไดว้่าเป็นการขอขมา   
ลาโทษต่อบรรพบุรุษในสิ่งที่ลูกหลานเชื่อว่าอาจจะท าในสิ่งที่ ไม่ถูกไม่ควรขึน้ตามความเชื่อ 
ของคนในชุมชนต าบลบ้านด่านที่มีความเคารพต่อบรรพบุรุษว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษาชีวิตของ
ลูกหลานใหอ้ยู่ร่มเย็นเป็นสุข โดยจะมีของเซ่นไหวท้ี่ใชใ้นพิธีและมีดดาบเพื่อใชเ้ป็นอาวุธในการ
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ขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวของผูป่้วย และเครื่องแต่งกายของร่างทรง อีกทั้งยังมีนักดนตรีบรรเลง 
วงมโหรีประกอบในพิธีกรรมดังกล่าวโดยที่ผู ้เข้าร่วมพิธีสามารถออกมาผลัดเปลี่ยนกันร่ายร  า
บรเิวณที่ประกอบพิธีเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจต่อผูป่้วย 

ประเพณีบวชนาค พบว่าในชุมชนต าบลบ้านด่านส่วนมากนับถือศาสนา
พุทธ จึงมีความเชื่อที่ว่าหากครอบครวัใดมีบุตรชายจะตอ้งใหบุ้ตรชายของตนนัน้บวชเพื่อที่จะได้
อุทิศส่วนกุศลใหก้ับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแลว้และบุพการีของตนเพื่ออุทิศผลบุญของการบวช  
ในครัง้นี ้ให้กับบุคคลที่ตนเคารพนับถือ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาน้อมตนเข้าไปสู่ 
พระธรรมเพื่อศึกษาพระธรรมในพทุธศาสนา แต่ยังคงมีการท าพิธีเซ่นไหวบ้อกกล่าวต่อบรรพบุรุษ 
ที่ล่วงลบัไปแลว้ตามความเชื่อของคนในชุมชนต าบลบา้นด่านที่มีความกตญัญูรูคุ้ณต่อบรรพบุรุษ  
ผูล้่วงลบัของตน  อีกทัง้ยงัมีการท าพิธีสู่ขวัญนาคเพื่อเป็นการบอกกล่าวเทวดาอารกัษ์และการเชิญขวัญ 
เรียกขวญัมาสูผู่ท้ี่จะบวชนาค 

ประเพณีการแต่งงาน ส่วนใหญ่พบว่าการแต่งงานในชุมชนต าบล                  
บา้นด่านฝ่ายชายจะตอ้งรบัภาระทุกอย่างที่ฝ่ายหญิงก าหนดก่อนถึงวันแต่งงานฝ่ายชายตอ้งน า
สิ่งของที่ฝ่ายหญิงก าหนดเรียกว่า “เครื่องเซ่นผี” ไปที่บา้นฝ่ายหญิงแลว้ฝ่ายหญิงก็จะแบ่งสิ่งของ
เหล่านัน้ไปใหฝ่้ายชายอีกทีหนึ่ง ในวนัแต่งงานจะมีการประกอบพิธีในบริเวณที่ไดจ้ดัเตรียมเอาไว้
ส่วนใหญ่จะใชพ้ืน้ที่บริเวณหน้าบ้านของบ้านเจ้าสาว เมื่อเสร็จพิธีเจา้บ่าวจึงจะสามารถขึน้ไป               
บนเรือนได ้ปัจจุบนัชาวบา้นในชุมชนต าบลบา้นด่านมีการปรบัเปลี่ยนพิธีการแต่งงานใหส้อดคลอ้ง
กบับริบททางสงัคมในปัจจุบนัโดยหากฝ่ายชายเป็นคนไทยจะท าพิธีการแต่งงานตามแบบของไทย
มีการท าบุญเลีย้งพระ พิธีการแห่ขันหมาก พิธีสู่ขอและพิธีการหมั้น พิธีหลั่งน ้าพระพุทธมนต ์                 
พิธีรบัไหว้ และพิธีส่งตัวเข้าหอ ส าหรับในพิธีแต่งงานที่ฝ่ายชายเป็นคนกัมพูชาจะท าพิธีการ
แต่งงานตามแบบของชาวกมัพชูาที่กลา่วไวข้า้งตน้ 

ประเพณีขึน้ไหวต้าปู่  ( เจา้ที่ประจ าหมู่บา้น) ตามความเชื่อเรื่องบรรพบุรุษ
ประจ าหมู่บา้นมีหนา้ที่ปกป้องคุม้ครองใหค้นในหมู่บา้น ประสบกบัความสขุความเจรญิปราศจาก
ภยนัตรายต่าง ๆ ชาวบา้นในชุมชนต าบลบา้นด่านจึงไดป้ระกอบพิธีกรรมผีตาปู่  โดยมีความเชื่อว่า 
เป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแลว้ที่คอยปกป้องรกัษาคุ้มครองให้คนในหมู่บ้าน 
อีกทัง้ศาลตาปู่ แห่งนีย้งัเป็นแหล่งรวมจิตใจของผูค้นในชุมชน มีการท าพิธีกรรม “การเลีย้งผีตาปู่ ” 
โดยคนในหมู่บา้นจะมาช่วยกันท าความสะอาดบริเวณศาลตาปู่ และน าเครื่องเซ่นไหวค้าวหวาน  
มาถวายพรอ้มกับดอกไมธู้ปเทียน บางครัง้พบว่ามีการบนบานศาลตาปู่ เพื่อใหส้มความปรารถนา   
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จากการหายจากอาการเจ็บป่วยหรือขอใหผ้ลผลิตอุดมสมบูรณ์และจะมีการน าของมาถวายหรือ
ท าตามสญัญาที่ไดใ้หไ้วก้บัศาลตาปู่  

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ศาลตาปู่ ในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

- ภาษา  
  บริเวณพืน้ที่อ  าเภออรญัประเทศจังหวัดสระแกว้มีพืน้ที่ชายแดนติดกับ

ประเทศกัมพูชา ดังนั้นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชุมชนจึงเป็นภาษาเขมรในกลุ่มของเมือง  
พระตะบอง ที่พัฒนามาจากภาษาถิ่นที่เป็นบา้นเกิดเมืองนอนในประเทศกัมพูชา อีกทั้งชาวบา้น 
ในชุมชนได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานมากกว่า 100 ปี ดังนั้นจึงท าให้ภาษา 
และส าเนียงของการพูดจะพบการผสมค าร่วมกับภาษาไทยซึ่งไม่ใช่เขมรแบบดั้งเดิม เนื่องจาก
ชาวบา้นในชุมชนต าบลบา้นด่านไดเ้ขา้สู่ระบบของการศึกษาของประเทศไทยและภาษาเขมรเอง 
ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการอพยพซึ่งอาจจะขาดการติดต่อกับญาติพี่นอ้งที่อาศัยอยู่ในประเทศ
กมัพชูา ท าใหส้  าเนียงการพดูมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยไดร้บัอิทธิพลส าเนียงของภาษาจากทอ้งถิ่น                   
เมืองพระตะบองก่อนการอพยพย้ายถิ่นฐาน ปัจจุบันระบบเสียงภาษาเขมรในชุมชนมีการใช้
ภาษาไทยในบางค า พบว่ามีอิทธิพลของภาษาไทยเขา้ร่วม โรงเรียนจึงมีส่วนส าคญัท าใหส้  าเนียง
ภาษาและค าพูดมีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังไม่ได้เรียนการเขียนภาษาเขมรในโรงเรียน 
ของประเทศไทยจึงท าให้ภาษาที่ ใช้ในการสื่อสารในชุมชน จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย  
“...ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีการสอนการพูด การอ่าน การเขียน ตามหลกัสูตรการศึกษา
ของประเทศไทย คนในชุมชนจึงไดเ้รียนภาษาไทยท าใหม้ีค าของภาษาไทยเขา้ไปปะปนกับศัพท์
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ของภาษาเขมร ที่สามารถพบเห็นได้จากภาษาพูดในท้องถิ่นดังกล่าว” (ศานติ ภักดีค า, 2563, 
สมัภาษณ)์  

อาจกล่าวไดว้่าภาษาเขมรในปัจจุบันไดม้ีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก
ระบบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบงัคับของรฐับาลในประเทศไทยท าใหเ้ยาวชนที่อยู่ 
ในชุมชนต าบลบา้นด่านใชก้ารสื่อสารกันดว้ยภาษาไทยในสถานศึกษา แต่ยังคงสามารถเขา้ใจ
ความหมายของภาษาเขมรไดเ้นื่องจากใชส้ื่อสารกันภายในครอบครวั แต่สิ่งที่ปรากฏท าให้พบ 
ได้ว่ามีบางค าที่เยาวชนไม่รูจ้ักเพราะเป็นค าที่ไม่ได้ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันและขาดโอกาส  
ทางการศึกษาในเรื่องภาษาทอ้งถิ่นของตนท าใหไ้ม่สามารถเขียนหรืออ่านออกเสียงไดอ้ย่างเช่น
บรรพบุรุษ นอกจากนีย้งัพบว่ามีการใชล้กัษณะการเขียนในแบบภาษาไทยที่ตอ้งการใชใ้นการอ่าน
ออกเสียงแบบภาษาเขมร โดยใชว้ิธีการเพิ่มตัวอักษรต่อท้ายซ า้อีกหนึ่งตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่า 
เป็นค าที่ต้องอ่านออกเสียงยาว ซึ่งจะพบได้ในชื่อเพลงเรือมตะเปียงเปียย อ่านออกเสียงว่า  
ตะ-เปียง-เปีย โดยค าว่า “เปียย” จะออกเสียง “เปีย” แบบลากเสียงยาว 
 

- เคร่ืองแต่งกาย  
การแต่งกายของชาวบ้านในชุมชนต าบลบ้านด่าน ในช่วงการอพยพ 

ระลอกแรกพบว่าผูห้ญิงสูงอายุจะนุ่งผา้โจงกระเบน สวมเสือ้คอกลมแขนกุดผ่าหน้าติดกระดุม  
หากถึงเวลาที่จ  าเป็นจะต้องออกนอกบ้านหรือไปวัดจะสวมเสื ้อแขนกระบอก มีผ้าสไบหรือ
ผ้าขาวม้าพาดไหล่ ส่วนหญิงสาวจะใช้ผ้าทอพื ้นบ้านนุ่งเป็นผ้าถุง สวมเสือ้แขนกระบอกหรือ 
เสือ้แขนสัน้ ผูช้ายมกัจะนุ่งโสรง่ สวมเสือ้คอกลมแขนสัน้ มีผา้ขาวมา้เคียนเอว แต่เดิมพบว่าในชุมชน
มีการทอผา้พืน้เมืองสีพืน้ไวใ้ชส้  าหรบัเป็นผา้นุ่งและทอผา้ขาวมา้ไวใ้ชก้ันในครวัเรือนส าหรบัเป็นผา้
พาดไหล่หรือผ้าเคียนเอวหากผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้าที่ดีจะท าการทอผ้าเพื่อจ าหน่ายไปยังชุมชน
ขา้งเคียง เมื่อไดเ้ขา้มาตัง้ถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยไดม้ีการปรบัเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย  โดยมีการใชผ้า้
พืน้เมืองหรือผา้ที่หาได้จากตามทอ้งตลาดมาตัดเย็บเป็นชุดส าหรบัผูห้ญิง มีลักษณะเป็นผา้ถุง 
และเสือ้แขนยาวหรือแขนสัน้ส าหรบัใส่ไปงานส าคญัต่าง ๆ ของชุมชน ส าหรบัผูช้ายจะตดัเป็นเสือ้
แขนสั้นและกางเกงขายาว โดยอาจจะใชส้ีผา้เขา้ชุดกันหรือใส่เป็นกางเกงสีเขม้ ในปัจจุบันไม่มี
รูปแบบการแต่งกายที่ตายตัว ส่วนใหญ่จะเน้นความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละบุคคล  
และตามความเหมาะสมกับกาลเทศะของแต่ละงาน แต่หากเป็นงานประเพณีที่ส  าคัญของชุมชน
หรือเดินทางไปร่วมงานที่วัด  ชาวบ้านมักจะแต่งกายด้วยผ้าพื ้นเมืองที่สามารถหาซื ้อได้ 
ตามทอ้งตลาดบรเิวณใกลเ้คียงชมุชน  
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ภาพประกอบ 4 การแต่งกายของสตรีแบบดัง้เดิมของชาวบา้นในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

1.3 ศิลปะการแสดงพื้นบ้านอาใย ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

1.3.1 องคป์ระกอบทางนาฏศิลป์ 
- ท่าร า  

ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใยมีที่มาของท่าร  าจากท่าทางของชาวบ้าน              
ในชุมชนต าบลบา้นด่านที่ร  าประกอบกับการขับรอ้งและเล่นดนตรีตามแบบครัง้เมื่ออยู่ที่ประเทศ
กัมพูชา ในราวปีพุทธศักราช 2449 ครัง้เมื่อบรรพบุรุษอพยพยา้ยถิ่นฐานจากเมืองพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชาไม่ปรากฏท่าร  าที่มีลักษณะตายตัว  แต่ชาวบ้านในชุมชนใช้การท าท่าทาง 
ตามความหมายหรือเนือ้หาของเพลงเฉพาะบางค าเท่านัน้และท าท่าทางตามแต่ลกัษณะของแต่ละ
บคุคลขึน้อยู่กบัการตีความของผูแ้สดง โดยเนน้ความสนกุสนานเขา้กบัท านองเพลง สนันิษฐานว่า  
มีการรอ้งและร  าตั้งแต่ครัง้ที่ชาวบ้านในชุมชนอพยพมายังประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2449               
และไดถ้่ายทอดท่าร  ากันสืบมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช  2536  ไดม้ีการเรียบเรียง             
ท่าร  าให้มีแบบแผนความพร้อมเพรียงและสวยงามมากขึ ้นตามความคิดเห็นของชุมชน 
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และได้ท าการจัดแสดงครั้งแรกในปีพุทธศักราช   2536 โดยการแสดงร  าประกอบด้วย 5 ชุด 
การแสดง ไดแ้ก่ เรือมตะเปียงเปียย เรือมมะม็วต เรือมตล๊อก เรือมอนัเร และเรือมเทอแซรย ์ดงันี ้

1) เรือมตะเปียงเปียย (ตะ-เปียง-เปีย) เป็นการแสดงร  าพื ้นบ้าน
เก่าแก่ที่สุดของการแสดงพืน้บา้นอาใย โดยมีที่มาของการแสดงจากการน าความหมายของเนือ้เพลง 
ตะเปียงเปียย ที่สื่อถึงหญิง-ชาย อาบน า้ที่หนองเปียยมาประดิษฐ์เป็นท่าร  าในการแสดงชุดดงักล่าว
จากเดิมเป็นท่าร  าไม่มีลกัษณะตายตัว แต่ชาวบา้นในชุมชนใชก้ารท าท่าทางตามความหมายหรือ
เนือ้หาของเพลงเฉพาะบางค าเท่านั้นและท าท่าทางตามแต่ลักษณะของแต่ละบุคคลโดยเน้น                         
ความสนุกสนานเขา้กับท านองเพลง  ท่าร  าดัง้เดิมที่ปรากฏใหเ้ห็นเป็นลกัษณะของการท าท่าทาง
ตามความหมายของเพลงมีทัง้หมด 3 ท่าดว้ยกนั คือ 1) ท่าสอดสงูจีบหงายใตร้กัแร ้ปรากฎในท่อน
เพลง “โอต้ะเปียงเปียยเอย” ที่กล่าวถึงหนองน า้ตะเปียงเปียย 2) ท่ามือตั้งวงถูที่ทอ้งแขนทั้งสองขา้ง 
ปรากฎในท่อนเพลง “โอนาบองโด๊ะกะแอนโอย” มีความหมายว่า พี่ถขูีไ้คลให ้3) ท่ามือทัง้สองขา้ง
ผายออกไปที่ดา้นหนา้และน ามาแตะไวท้ี่ไหล่ทัง้สองขา้ง ปรากฎในท่อนเพลง “ส าอาดสดัแซรย”์              
มีความหมายว่า ท าความสะอาดเนือ้ตวัผูห้ญิง โดยมีมาตัง้แต่อยู่ฝ่ังประเทศกมัพชูาต่อมาประดิษฐ์
เป็นท่าร  าต่าง ๆ ในปัจจุบันได้ท าการรวบรวมและประดิษฐ์ท่าร  าขึน้ใหม่จากท่าร  าที่มีอยู่เดิม                
เพื่อใชจ้ดัแสดงในโอกาสต่าง ๆ และเนน้ความพรอ้มเพรียงกนัมากยิ่งขึน้  
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ท่าร  าในท่อนเพลง “โอต้ะเปียงเปียยเอย” 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563).  
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ภาพประกอบ 6 ท่าร  าในท่อนเพลง “โอนาบองโด๊ะกะแอนโอย” 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). 

 

 
. 

ภาพประกอบ 7 ท่าร  าในท่อนเพลง “ส าอาดสดัแซรย”์ 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). 

2) เรือมมะม็วต (เรือม-มะ-มว้ด) การแสดงร  าแม่มด โดยมีที่มาของ
การแสดงจากพิธีกรรมเริมมะม็วต ตามความเชื่อของคนในชุมชนเมื่อคนในชุมชนเจ็บป่วย  
ไม่สามารถรกัษาให้หายได้ ชาวบ้านในชุมชนจะมีพิธีกรรมอย่างหนึ่ง คือการโจลมะม็วตหรือ 
การเขา้ทรงรกัษาอาการเจ็บป่วย โดยการเขา้ทรงก็จะมีการน าวงมโหรีมาบรรเลงประกอบและจะมี
ผูก้ระท าพิธีที่เป็นตวักลางสื่อสารวิญญาณผีบรรพบุรุษ คือ ครูมะม็วตหรือรา่งทรง เมื่อผีบรรพบุรุษ
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เขา้ร่างทรงแลว้ จะมีการร่ายร  าท่าต่าง ๆ “...การร  าแต่ละครัง้จะไม่รูส้ึกตัวหรือบอกไม่ไดว้่าร  าท่า
อะไรไปบา้งตอ้งอาศยัจากคนที่อยู่ร่วมในพิธีเป็นคนบอกเล่าว่าร  าท่าอะไร ซึ่งก่อนที่จะร  าจะยกขัน 
ที่ใส่ข้าวสารขึน้เหนือหัวเพื่อบอกกล่าวต่อดวงวิญญาณว่าได้เปิดทางให้แล้วและหลังจากนั้น  
ก็จะร่ายร  าไปตามธรรมชาติของร่างกาย  แต่จะไม่สามารถจดจ าหรือควบคุมตัวเองได้...”  
(จรูญ  ชาติศิริ, 2563, สมัภาษณ ์) ดงันัน้ การแสดงชุดเรือมมะม็วตจึงน าเอาท่าทางของครูมะม็วต
ผูท้  าพิธีมาใชใ้นการแสดง โดยสนันิษฐานว่ามีการรอ้งและร  าตัง้แต่ที่ชาวบา้นในชมุชนอพยพมายงั
ประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2449 และไดถ้่ายทอดท่าร  ากันสืบมาจากรุ่นสู่รุ่นในปัจจุบันมีการ
ปรบัเปลี่ยนท่าร  าบางท่าเพื่อใหเ้กิดความพรอ้มเพรียงของการแสดงและในการใชร้ะดับของมือ  
แต่เดิมมีการใช้ขันเงินประกอบการแสดงเพื่อแสดงให้เห็นถึงขันเงินในพิธีกรรมของครูมะม็วต   
ในปัจจุบนัมีการลดอปุกรณป์ระกอบการแสดงออกไปเพื่อความสะดวกในการจดัแสดงและเพื่อใหท้่าร  า 
มีความพรอ้มเพรียงและคลอ่งตวัมากย่ิงขึน้ 

3) เรือมตล๊อก (เรือม-ตะ-ล๊อก) การแสดงร  ากะลา โดยมีที่มาของการแสดง
จากการที่ชาวบ้านในชุมชนมีการปลูกมะพร้าวไว้ท าประโยชน์ด้านต่าง  ๆ เช่น การท าขนม                     
การท าอาหาร จึงมีการน ากะลาที่ไม่ไดใ้ชแ้ลว้ มาเคาะประกอบจังหวะดนตรีและมีการจับคู่ผูช้าย
และผู้หญิงเกี ้ยวพาราสีกัน ต่อมาคนในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้านได้มีการเรียบเรียงท่าร  า 
ใหม้ีแบบแผนความพรอ้มเพรียงและสวยงามมากขึน้ตามความคิดเห็นของคนในชมุชน สนันิษฐาน             
ไดว้่า ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการแสดงชุดระบ ากั๊วะตะลอกของประเทศกมัพูชาที่มีนยัแฝงไวด้ว้ย
เรื่องความเป็นสิริมงคลในพิธีแต่งงานซึ่งจะพบการแสดงชุดนีใ้นพิธีแต่งงานของชาติพันธุ์เขมร           
จากเอกสารต าราระบ าขแมรข์องเพชร ตุมกระวิล พบว่ากะลาเป็นสญัลกัษณ์แทนน า้และพืน้ดิน 
ที่น ามาสู่ความอดุมสมบูรณแ์ละอีกนยัหนึ่งเพื่อเป็นตวัแทนความสมัพนัธร์ะหว่างเพศของเพศชาย 
และเพศหญิงที่จะครองคู่และสืบวงศต์ระกลูต่อไป 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 การแสดงชุดระบ ากั๊วะตะลอกของประเทศกมัพชูา 

ที่มา: เพชร ตมุกระวิล. (2548. น.154). 
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ภาพประกอบ 9 การแสดงชุดระบ ากั๊วะตะลอกของประเทศกมัพชูา 

ที่มา: เพชร ตมุกระวิล. (2548. น.154).  

4) เรือมอันเร (เรือม-อัน-เร) การแสดงร  ากระทบไม้ โดยมีที่มาของ 
การแสดงจากชาวบา้นในชุมชนเมื่อเก็บเก่ียวขา้วเสร็จ ชาวบา้นก็จะน าสากมาต าขา้ว เมื่อต าขา้วเสร็จ
ชาวบ้านจะมีการจับคู่  ชาย-หญิง น าสากมากระทบให้เป็นจังหวะตามเพลงมโหรีโดยใช้ไม้ไผ่                      
ที่ เป็นสัญลักษณ์แทนสากต าข้าว การร  ากระทบไม้ของชาวบ้านในชุมชนต าบลบ้านด่านเน้น               
ท่าร  าที่เรียบง่าย สนุกสนาน หยอกลอ้กัน แต่เดิมไม่มีท่าร  าที่ตายตัว ในปัจจุบันไดม้ีการใชท้่าร  า              
ที่เรียบง่ายประกอบกบัการเคาะจงัหวะของไมไ้ผ่ สนันิษฐานไดว้่าไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการแสดง
ชุดระบ ากั๊วะอังเรหรือระบ ากระทบสากของประเทศกัมพูชาที่มี รูปแบบการแสดงมาจากการ              
ท่ีเกษตรกรชาวเขมรไดร้  าถวายเพื่อเป็นการขอบคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีท าใหเ้กิดความอดุมสมบูรณ ์         
มีนยัเป็นการขอบคณุผืนแผ่นดินที่ท าใหไ้ดม้ีพืชพรรณธัญญาหารในการด ารงชีวิตโดยใชส้ากที่เป็น
อุปกรณ์ส าหรับการต าข้าวน ามาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงและเพิ่มความสนุกสนาน         
ใหก้ารแสดงมากยิ่งขึน้ แต่ภายหลงัไดม้ีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบมาใชไ้มไ้ผ่แทนการใชส้ากต าขา้วจริง  ๆ 
มาประกอบการแสดงชุดดังกล่าว โดยผูแ้สดงทัง้ชายและหญิงจะร  าเป็นคู่ประกอบกับจังหวะของ
การกระทบไมไ้ผ่เขา้หากันใชไ้มห้มอนรองหัวและทา้ยของปลายไมท้ัง้ 2 ดา้น ปลายไมไ้ผ่ทัง้สองดา้น 
จะมีนกัแสดง 2 คน จบัปลายไมไ้ผ่เพื่อตีกระทบกนัใหเ้กิดเสียงตามท านองเพลง 
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ภาพประกอบ 10 การแสดงชดุระบ ากั๊วะองัเรของประเทศกมัพชูา 

ที่มา: เพชร ตมุกระวิล. (2548. น.133).  

5) เรือมเทอแซรย ์(เรือม-เทอ-ซะ-แร) การแสดงร  าวิถีชีวิตการท านา 
โดยมีที่มาของการแสดงจากการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชนที่มี อาชีพท านาเป็นหลัก                    
หลังจากการเพาะปลูกหรือการเก็บเก่ียวผลผลิต ชาวบ้านก็จะมีการรอ้งร  าท าเพลงสนุกสนาน                
เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและได้มีการน าท่าทางจากขั้นตอนของการท านาต่าง ๆ                        
มาประดิษฐ์เป็นท่าร  าเพื่อใช้ในการแสดงชุดนี ้สันนิษฐานได้ว่าลักษณะของท่าร  าที่ใช้เป็นการ 
ใชล้กัษณะท่าทางที่ไม่ซบัซอ้นเพื่อแสดงออกใหเ้ห็นถึงกระบวนการท านาที่มีอยู่จริงในชุมชนอีกทัง้           
ยังเป็นอาชีพหลักของคนในต าบลบา้นด่านตั้งแต่ครัง้บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน  โดยท่าร  าที่ใช ้              
มาจากการระดมความคิดของผู้รูแ้ละปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนต าบลบ้านด่าน  ประกอบด้วย                  
ท่าไถนา ท่าหว่านขา้ว ท่าถอนกลา้ ท่าด านา ท่าเก่ียวขา้ว ท่ามัดขา้ว ท่าตีขา้ว ท่าต าขา้ว ท่าฟัดขา้ว 
และท่าเก็บขา้วเปลือก 

ลักษณะของท่าร  าที่ปรากฏในศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยสามารถ 
แบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ดังนี ้ 1) ช่วงแรก ท่าร  ามีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งเมื่ออยู่ที่ประเทศกัมพูชา 
ในราวก่อนปีพุทธศักราช 2449 ครัง้เมื่อบรรพบุรุษตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองพระตะบอง ประเทศ
กัมพูชา โดยท่าร  าจะมีลักษณะไม่ตายตัวขึน้อยู่กับการตีความของผู้แสดง 2) ช่วงกลาง ท่าร  า 
ที่ปรากฏในช่วงที่ชาวบ้านในชุมชนอพยพมายังประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2449 เพื่อตั้งถิ่นฐาน 
ในประเทศไทย โดยท่าร  าจะมีลกัษณะท าท่าทางตามความหมายหรือเนือ้หาของเพลงเฉพาะบางค า
เน้นความสนุกสนานเขา้กับท านองเพลง 3) ช่วงปลายในราวปีพุทธศักราช 2536 จนถึงปัจจุบัน                 
โดยพบว่าท่าร  าปรากฏในชุมชนมีการเรียบเรียงท่าร  าใหม้ีแบบแผนความพรอ้มเพรียงและสวยงาม
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มากขึน้ตามความคิดเห็นของชุมชนและสนันิษฐานไดว้่าไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการแสดงพืน้บา้น
ของประเทศกมัพชูาจากการแสดงชุดระบ ากั๊วะตะลอกและระบ ากั๊วะองัเร ดงัที่ปรากฏในการแสดง
ชุดเรือมตล๊อก (เรือม-ตะ-ล๊อก) การแสดงร  ากะลาและชุดเรือมอันเร (เรือม-อัน-เร) การแสดงร  า
กระทบไมใ้นศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในปัจจบุนั 

ตาราง 1 อธิบายท่าร  าการแสดงเรือมตะเปียงเปียย  

ล าดบั ภาพท่าร  า เนือ้เพลง 
ภาษาเขมร 

ความหมายของ 
เนือ้เพลง 

อธิบายท่าร  า 

1 

 

โอต้ะเปียงเปียยเอย 
 

โอห้นองเปียยเอย ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
            ระดบัขา้งล าตวั 
            มือซา้ยตัง้วงบน 
            ระดบัหางคิว้   
เทา้      เทา้ขวาเปิดสน้เทา้ 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

2 

 

งดูตกึทลาขะจอง อาบน า้ใส  

 
 

ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงบน 
            ระดบัหางคิว้   
            มือซา้ยตัง้วงหงาย 
            ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้     เทา้ขวากา้วหนา้ 
            เทา้ซา้ยเปิดสน้เทา้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า เนือ้เพลง 
ภาษาเขมร 

ความหมายของ 
เนือ้เพลง 

อธิบายท่าร  า 

3 

 

โอต้ะเปียงเปียยเอย 
 

โอห้นองเปียยเอย ทิศทาง  ดา้นหลงั 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยตัง้วงบน 
             ระดบัหางคิว้   
เทา้      เทา้ขวาเปิดสน้เทา้ 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

4 

 

งดูตกึทลาขะจอง อาบน า้ใส  

 
 
 
 
 
 

 

ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงบน 
             ระดบัหางคิว้   
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้        เทา้ขวากา้วหนา้ 
             เทา้ซา้ยเปิดสน้เทา้ 

5 

 

บองงดู โอนาบอง 
งดูกะแบบบอง 

พี่อาบ  
โออ้าบน า้ใกลพ้ี่ 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
            ระดบัขา้งล าตวั 
            มือซา้ยตัง้วงบน 
            ระดบัหางคิว้   
เทา้       เทา้ขวาเปิดสน้เทา้ 
            เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า เนือ้เพลง 
ภาษาเขมร 

ความหมายของ 
เนือ้เพลง 

อธิบายท่าร  า 

6 

 

ส าอาด สดัแซรย ์
 
 

ท าความสะอาด ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบหงาย 
             ระดบัชายพก 
             มือซา้ยตัง้วง 
             ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาตัง้เทา้ขึน้ 
             วางชิดขอ้เทา้ซา้ย 
             เทา้ซา้ยวางเต็มเทา้ 

7 

 

โอบ้องโด๊ะขา้งมกุ 

 
 
 
 
 
 
 

โอพ้ี่ถขูา้งหนา้ 
 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วง 
             ระดบัอก 
             มือซา้ยจีบหงาย 
             ระดบัชายพก 
เทา้     เทา้ขวาวางเต็มเทา้                  
            เทา้ซา้ยตัง้เทา้ขึน้ 
            วางชิดขอ้เทา้ขวา 

8 

 

บองตกุ โอค้างกะโลย 

 
โอพ้ี่ถขูา้งหลงั 

 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาตัง้วง 
             ระดบัอก 
             มือซา้ยตัง้วงบน 
             ระดบัหางคิว้ 
เทา้      เทา้ขวาวางเต็มเทา้                  
            เทา้ซา้ยตัง้เทา้ขึน้ 
            วางชิดขอ้เทา้ขวา 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า เนือ้เพลง 
ภาษาเขมร 

ความหมายของ 
เนือ้เพลง 

อธิบายท่าร  า 

9 

 

โอบ้องโด๊ะขา้งมกุ โอพ้ี่ถขูา้งหนา้ 
 

ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาจีบปรกขา้ง 
             มือซา้ยจีบหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้      เทา้ขวาวางเต็มเทา้ 
             เทา้ซา้ยตัง้เทา้ขึน้ 
             วางชิดขอ้เทา้ขวา 

10 

 

บองโด๊ะ  พี่ถ ู 
 

ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยจีบปรกขา้ง 
เทา้      เทา้ขวาตัง้เทา้ขึน้ 
             วางชิดขอ้เทา้ซา้ย                  
             เทา้ซา้ยวางเต็มเทา้ 

11 

 

โอนาบองโด๊ะ 
กะแอนโอย 

โอพ้ี่ถขูีไ้คลให ้ ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยสอดสงู 
เทา้      เทา้ขวาตัง้เทา้ขึน้ 
             วางชิดขอ้เทา้ซา้ย                  
             เทา้ซา้ยวางเต็มเทา้ 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า เนือ้เพลง 
ภาษาเขมร 

ความหมายของ 
เนือ้เพลง 

อธิบายท่าร  า 

12 

 

ส าอาด สดัแซรย ์ ท าความสะอาด  
เนือ้ผูห้ญิง 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาจีบปรกขา้ง 
             มือซา้ยจีบปรกขา้ง  
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้                  
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 

13 

 

โอนาบองโด๊ะ 
กะแอนโอย 

โอพ้ี่ถขูีไ้คลให ้ ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        ท าท่าวงบวับาน     
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้                  
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 

14 

 

ส าอาด ท าความสะอาด ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาจีบหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยจีบหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้                  
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

 

 

 

 

 



  92 

ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า เนือ้เพลง 
ภาษาเขมร 

ความหมายของ 
เนือ้เพลง 

อธิบายท่าร  า 

15 

 

สดัแซรย ์ เนือ้ผูห้ญิง 
 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้                  
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

ตาราง 2 อธิบายท่าร  าการแสดงเรือมมะม็วต (ร  าแม่มด) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
1 

 

ทิศทาง ดา้นหนา้ 
ศีรษะ   ตัง้ตรง 
มือ       มือทัง้สองขา้งวางบนหนา้ขา 
เทา้     นั่งท่าขดัสมาธิ 

2 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    กม้หนา้ลง 
มือ        มือขวาก ามือคว ่าหลวม ๆ 
             แขนตงึ 
             ขอ้ศอกอยู่ระดบัหวัเขา่ 
             มือซา้ยก ามือคว ่าหลวม ๆ 
             งอแขน 
             ขอ้ศอกอยู่ระดบัหวัเขา่ 
เทา้      นั่งท่าขดัสมาธิ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
3 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    กม้หนา้ลง 
มือ        มือขวาก ามือคว ่าหลวม ๆ 
             งอแขน 
             ขอ้ศอกอยู่ระดบัหวัเขา่ 
             มือซา้ยก ามือคว ่าหลวม ๆ 
             แขนตงึ 
             ขอ้ศอกอยู่ระดบัหวัเขา่ 
เทา้        นั่งท่าขดัสมาธิ 

4 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    กม้หนา้ลงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาตัง้วง 
             งอแขนเฉียงไปดา้นซา้ย 
             ขอ้ศอกอยู่ระดบัหวัเขา่ 
             มือซา้ยตัง้วง 
             งอแขนเฉียงไปดา้นซา้ย 
             ขอ้ศอกอยู่ระดบัหวัเขา่ 
เทา้      นั่งท่าขดัสมาธิ 

5 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    กม้หนา้ลงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงลา่ง 
             งอแขนเฉียงไปดา้นขวา 
             มือซา้ยตัง้วงลา่ง 
             งอแขนเฉียงไปดา้นขวา 
เทา้    เทา้ขวากา้วหนา้             

             เทา้ซา้ยวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 

6 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    กม้หนา้ลงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาตัง้วงลา่ง 
             งอแขนเฉียงไปดา้นซา้ย 
             มือซา้ยตัง้วง 
             งอแขนเฉียงไปดา้นซา้ย 
เทา้    เทา้ขวาวางหลงั 
           เปิดสน้เทา้             
           เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

7 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาจีบปรกขา้ง 
             มือซา้ยจีบระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้             
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 

8 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้  
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงบน 
             ระดบัหางคิว้ 
             มือซา้ยตัง้วงลา่ง 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้             
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 

9 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาจีบระดบัชายพก 
             มือซา้ยจีบปรกขา้ง 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

10 
 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาตัง้วงลา่ง 
             มือซา้ยตัง้วงบน 
             ระดบัหางคิว้ 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เปิดสน้เทา้ 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 

11 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงลา่ง 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยตัง้วงลา่ง 
             ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             วางสน้เทา้เปิดปลายเทา้             
             เทา้ซา้ยวางหลงั   
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 

12 

 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงซา้ย 
มือ        มือขวาตัง้วงกลาง 
             ระดบัขา้งล าตวั 
             มือซา้ยตัง้วงกลาง 
             ระดบัขา้งล าตวั 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
           วางสน้เทา้เปิดปลายเทา้             

ตาราง 3 อธิบายท่าร  าการแสดงเรือมตล๊อก (ร  ากะลา) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
1 

 

ผูช้าย   
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มอืทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัหนา้ 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
          วางสน้เทา้เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มอืทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัหนา้ 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
          วางสน้เทา้เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
2 

 

ผูช้าย   
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ไวด้า้นหลงั 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
          วางสน้เทา้เปิดปลายเทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ไวด้า้นหลงั 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
          วางสน้เทา้เปิดปลายเทา้ 

3 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัอก 
เทา้      ยืนตรงเทา้ชิดกนั 

ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัอก 
เทา้      นั่งคกุเข่าทบัสน้เทา้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
4 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือขวาเคาะกะลาดา้นหนา้ 
            กบัผูห้ญิง 
            มือซา้ยถือกะลาไวร้ะดบัอก 
เทา้     ยืนตรงเทา้ชิดกนั 

ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงซา้ย 
มือ        มือขวาถือกะลา 
            ระดบัชายพก 
            มือซา้ยเคาะกะลาดา้นขา้ง 
            ระดบัศรีษะกบัผูช้าย 
เทา้     นั่งคกุเข่าทบัสน้เทา้ 

5 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัอก 
เทา้      ยืนตรงเทา้ชิดกนั 

ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัอก 
เทา้      นั่งคกุเข่าทบัสน้เทา้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 

6 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ไปดา้นหนา้กบัผูห้ญิง 
เทา้      ยืนตรงเทา้ชิดกนั 

ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ไปดา้นหลงักบัผูช้าย 
             ระดบัศีรษะ 
เทา้     นั่งคกุเข่าทบัสน้เทา้ 

7 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัอก 
เทา้        เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัอก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
  เทา้       เทา้ขวาวางหลงั 

            เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
            จมกูเทา้จรดพืน้ 

8 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 

9 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาเคาะกะลาดา้นหนา้ 
            กบัผูห้ญิง 
            มือซา้ยถือกะลาไวร้ะดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
  ผูห้ญิง 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาถือกะลา 
            ระดบัชายพก 
            มือซา้ยเคาะกะลาดา้นขา้ง 
            ระดบัไหลก่บัผูช้าย 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 

10 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
11 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ไปดา้นหนา้คู่กบัผูห้ญิง 
             ระดบัศีรษะ 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ไปดา้นหลงัคู่กบัผูช้าย 
             ระดบัศีรษะ 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 

12 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
  ผูห้ญิง 

ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งเคาะกะลา 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 

             เทา้ซา้ยวางหลงั 
13 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งถือกะลา 
            ระดบัวงกลาง 
            มือซา้ยเคาะกะลา 
            กบัผูห้ญิง 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง   ดา้นหนา้  
ศีรษะ     ตัง้ตรง 
มือ         มือทัง้สองขา้งถือกะลา 
              ระดบัวงกลาง 
              มือขวาเคาะกะลา 
              กบัผูช้าย 
เทา้       เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
             จมกูเทา้จรดพืน้ 
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ตาราง 4 อธิบายท่าร  าการแสดงเรือมอนัเร (ร  ากระทบไม)้  

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
1 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงกลาง 
             มือซา้ยจีบคว ่า 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงกลาง 
             มือซา้ยจีบคว ่า 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 

2 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบคว ่า 
             ระดบัชายพก          
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
               มือซา้ยตัง้วงหงาย 

             ระดบัวงกลาง 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบคว ่า 
             ระดบัชายพก 
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงกลาง 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 

3 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
             มือซา้ยจีบคว ่า 
             ระดบัหนา้ 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 

 



  106 

ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
  มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 

             ระดบัวงบน 
             มือซา้ยจีบคว ่า 
             ระดบัหนา้ 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 

4 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบคว ่า 
             ระดบัหนา้ 
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั   
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบคว ่า 
             ระดบัหนา้ 
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 

5 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบคว ่า 
             ระดบัอก 
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
             เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงซา้ย 
มือ        มือขวาจีบคว ่า 
             ระดบัอก 
             มือซา้ยตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 

6 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
             มือซา้ยจีบคว ่า 
             ระดบัหนา้ 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
  เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 

             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรงและเอียงขวา 
มือ        มือขวาตัง้วงหงาย 
             ระดบัวงบน 
             มือซา้ยจีบคว ่า 
             ระดบัหนา้ 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 

7 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งประสานกบั     
            ผูห้ญิงระดบัหนา้ 
เทา้     ยืนเทา้ชิดกนั 

ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งประสานกบั     
            ผูช้ายระดบัหนา้ 
เทา้     ยืนเทา้ชิดกนั 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า อธิบายท่าร  า 
8 

 

ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งประสานกบั     
            ผูห้ญิงระดบัหนา้ 
เทา้     เทา้ขวากา้วขา้มไมไ้ผ่ 
            เทา้ซา้ยวางระนาบกบัพืน้ 

ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ      มือทัง้สองขา้งประสานกบั     
           ผูช้ายระดบัหนา้ 
เทา้     เทา้ขวาวางระนาบกบัพืน้ 
            เทา้ซา้ยกา้วขา้มไมไ้ผ่ 

ตาราง 5 อธิบายท่าร  าการแสดงเรือมเทอแซรย ์(ร  าวิถีชีวิตการท านา)  

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

1 

 

ประจวัแซร ์ ไถนา ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาก ามือคว ่างอแขน                    
            ระดบัอก 
             มือซา้ยก ามือคว ่าแขนตงึ 
             ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

              เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาก ามือคว ่างอแขน                    
            ระดบัอก 
            มือซา้ยก ามือคว ่าแขนตงึ 
            ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
           เทา้ซา้ยวางหลงั 

2 

 

ประลวัเซรา หว่านขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวารวบนิว้คว ่ามือ 
             วางบนกลางฝ่ามือซา้ย 
             มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
             ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
           เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

    มือ        มือขวารวบนิว้คว ่ามือ 
             วางบนกลางฝ่ามือซา้ย 
             มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
             ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
             เทา้ซา้ยวางหลงั 

3 

 

ประลวัเซรา หว่านขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงบน 
             มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
             ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
            เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาตัง้วงบน 
             มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
             ระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

4 

 

เดาะสะนาบ ถอนกลา้ ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้งคว ่ามือ 
            ก าหลวม ๆ 
            แขนตงึเฉียงไปดา้นขวา 
เทา้     เทา้ขวากา้วหนา้ 
           เทา้ซา้ยวางหลงัเปิดสน้เทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้งคว ่ามือ 
            ก าหลวม ๆ 
            แขนตงึเฉียงไปดา้นขวา 
เทา้     เทา้ขวากา้วหนา้ 
           เทา้ซา้ยวางหลงัเปิดสน้เทา้ 

5 

 

เดาะสะนาบ ถอนกลา้ ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้งก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้หากนั 
            แขนตงึเฉียงไปดา้นขวา 
เทา้     เทา้ขวาวางหลงั 
           เทา้ซา้ยยกไขวไ้ปดา้นขวา 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงขวา 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

    มือ        มือทัง้สองขา้งก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้หากนั 
            แขนตงึเฉียงไปดา้นขวา 
เทา้     เทา้ขวาวางหลงั 
           เทา้ซา้ยยกไขวไ้ปดา้นขวา 

6 

 

สะตงูเซรา ด านา ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือขวาก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้ดา้นใน 
            แขนตงึระดบัเข่า 
            มือซา้ยคว ่ามือก าหลวม ๆ 
            งอแขนระดบัหนา้ขา 
เทา้     เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือขวาก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้ดา้นใน 
            แขนตงึระดบัเข่า 
            มือซา้ยคว ่ามือก าหลวม ๆ 
            งอแขนระดบัหนา้ขา 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

7 

 

สะตงูเซรา ด านา ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    เอียงซา้ย 
มือ        มือขวาก าหลวม ๆ 
            งอแขนระดบัหนา้ขา 
            มือซา้ยก าหลวม ๆ 
            แขนตงึระดบัเข่า 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยกา้วหนา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    เอียงซา้ย 
มือ        มือขวาก าหลวม ๆ 
            งอแขนระดบัหนา้ขา 
            มือซา้ยก าหลวม ๆ 
            แขนตงึระดบัเข่า 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

8 

 

จองจะโลดเซรา เก่ียวขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้หาตวัเอง 
            งอแขนระดบัชายพก 
            มือซา้ยก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้หาตวัเอง 
            งอแขนระดบัอก 

    เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
            เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้หาตวัเอง 
            งอแขนระดบัชายพก 
            มือซา้ยก าหลวม ๆ 
            พลิกขอ้มือเขา้หาตวัเอง 
            งอแขนระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 

  เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
             เปิดปลายเทา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

9 

 

จองกนัดบั มดัขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้ง 
            เหยียดนิว้ตรงเล็กนอ้ย 
            พลิกขอ้มือเขา้หากนั 
            แขนตงึระดบัหวัเข่า 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้    
            เทา้ซา้ยวางหลงั 
            เปิดสน้เทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 

    ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้ง 
            เหยียดนิว้ตรงเล็กนอ้ย 
            พลิกขอ้มือเขา้หากนั 
            แขนตงึระดบัหวัเข่า 
เทา้      เทา้ขวากา้วหนา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
            เปิดสน้เทา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

10 

 

จองกนัดบั มดัขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือขวาคว ่ามือก าหลวม ๆ 
            แขนตงึระดบัเข่า 
            มือซา้ยหงายมือก าหลวม ๆ 
            งอแขนระดบัหนา้ขา 
เทา้     เทา้ขวาวางหลงั 
           เทา้ซา้ยยกไขวไ้ปดา้นขวา 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นหนา้ 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือขวาคว ่ามือก าหลวม ๆ 
            แขนตงึระดบัเข่า 
            มือซา้ยหงายมือก าหลวม ๆ 
            งอแขนระดบัหนา้ขา 
เทา้     เทา้ขวาวางหลงั 
           เทา้ซา้ยยกไขวไ้ปดา้นขวา 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

11 

 

เวียยกนัดบั ตีขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ดา้นซา้ย 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             ระดบัไหลข่วา 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ดา้นขวา 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             ระดบัไหลข่วา 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 

12 

 

เวียยกนัดบั ตีขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ซา้ย 
ศีรษะ    เอียงซา้ย 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             แขนตงึระดบัหนา้ขา 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

    ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ขวา 
ศีรษะ    เอียงขวา 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             แขนตงึระดบัหนา้ขา 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 

13 

 

โบ๊ะสะโรว ์ ต าขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             แขนตงึระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             แขนตงึระดบัอก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

14 

 

โบ๊ะสะโรว ์ ต าขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  ซา้ย 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             งอแขนเล็กนอ้ย 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  ขวา 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือคู่กนั 
             งอแขนเล็กนอ้ย 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 

15 

 

อมองักอร ์ ฟัดขา้ว ผูช้าย 
ทิศทาง  หนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือ 
            หงายฝ่ามือ 
            งอแขนระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  หนา้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

    ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือทัง้สองขา้งก ามือ 
            หงายฝ่ามือ 
            งอแขนระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 

16 

 

รือเซรา เก็บขา้วเปลือก ผูช้าย 
ทิศทาง  หนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวารวบนิว้มือ 
            วางบนกลางฝ่ามือซา้ย 
             มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  หนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวารวบนิว้มือ 
            วางบนกลางฝ่ามือซา้ย 
             มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
             ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
          เทา้ซา้ยวางหลงั 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ล าดบั ภาพท่าร  า ชื่อท่า 
ภาษาเขมร 

ชื่อท่า 
ภาษาไทย 

อธิบายท่าร  า 

17 

 

รือเซรา เก็บขา้วเปลือก ผูช้าย 
ทิศทาง  หนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาคว ่าฝ่ามือ 
            ระดบัวงกลาง 
            มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
            ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
ผูห้ญิง 
ทิศทาง  หนา้ 
ศีรษะ    ตัง้ตรง 
มือ        มือขวาคว ่าฝ่ามือ 
            ระดบัวงกลาง 
            มือซา้ยหงายฝ่ามือ 
            ระดบัชายพก 
เทา้      เทา้ขวาวางหลงั 
          เทา้ซา้ยวางสน้เทา้ 
            เปิดปลายเทา้ 
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- เคร่ืองแต่งกายส าหรับการแสดง 
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยมีการประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

ส าหรบัการแสดง โดยพบว่าแต่เดิมชาวบ้านแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าที่ตนเองมีตามความสะดวก           
ของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป นักแสดงผู้หญิงใช้เพียงผ้าสไบพาดไหล่หรือผ้าขาวม้า                          
ที่คนในชุมชนไดท้อใชก้ันเองในครวัเรือนและจ าหน่ายใหก้ับคนในชุมชนดว้ยกันเอง โดยลกัษณะ
ลายของผ้าขาวม้าที่พบในชุมชนส่วนใหญ่  พบว่าเป็นลายไส้ปลาไหลที่มีลักษณะของการทอ 
เป็นลายทางยาว นักดนตรีผู ้ชายใส่เสือ้ผ้าตามแต่ความสะดวกของตนเองที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
การใชผ้้าสไบหรือผ้าขาวม้าพาดไหล่นั้นก็เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในการแสดง 
โดยท าการแสดงกันในชุมชนหรืองานประเพณีส าคัญต่าง  ๆ  เมื่อชาวบ้านในชุมชนได้มีการ 
จัดแสดงการแสดงพื ้นบ้านอาใยสู่สายตาคนภายนอกได้มีการประยุกต์และปรับเปลี่ยน  
เครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงใหม้ีรูปแบบที่มีความน่าสนใจมากขึน้ นักแสดงผูห้ญิงไดเ้ลือกใช้
ผา้ถุงที่มีการสอดดิน้เงินดิน้ทองเพื่อให้เกิดความแวววาวเมื่อท าการแสดงและมีการใช้ผ้าสไบ  
ที่มีการปักฉลุลายและตกแต่งดว้ยดิน้เงินดิน้ทอง แต่ยังคงใชว้ิธีการพาดไหล่แบบดัง้เดิมโดยพาด 
ที่ไหล่ขวาและประกบชายผา้สไบเขา้ไวด้ว้ยกันที่บริเวณขา้งเอวดา้นซา้ย ใส่เสือ้แขนกุดไวข้า้งใน
สวมเครื่องประดับเงินหรือทอง นักดนตรีผู ้ชายใส่เสือ้ที่ตัดเย็บด้วยผ้าพื ้นเมืองที่สามารถหาได้ 
ในทอ้งตลาดในอ าเภออรญัประเทศ ใส่กางเกงขายาวสีด าหรือสีโทนเขม้ บางครัง้มีการใชผ้า้ขาวมา้
เคียนเอว ในระยะต่อมาได้มีการประยุกต์ปรับเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ 
แต่งกายและสามารถหาซือ้ไดง้่ายในทอ้งตลาดบรเิวณชมุชน ชาวบา้นในชมุชนจึงเลือกใชเ้สือ้ลกูไม้
แขนสัน้ นุ่งผา้ถงุปักดิน้เงินดิน้ทอง สวมเครื่องประดบัตามความเหมาะสม 

 
ภาพประกอบ 11 เครื่องแต่งกายการแสดงพืน้บา้นอาใยในอดีต 

ที่มา: แฟ้มภาพของวิวฒัน ์ไชยทา.  
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ภาพประกอบ 12 เครื่องแต่งกายการแสดงพืน้บา้นอาใยในราวช่วงก่อนปี พ.ศ. 2551 

ที่มา: แฟ้มภาพของวิวฒัน ์ไชยทา.  

 

 
 

ภาพประกอบ 13 เครื่องแต่งกายการแสดงพืน้บา้นอาใยในช่วงปี พ.ศ. 2551 

ที่มา: แฟ้มภาพของวิวฒัน ์ไชยทา.  

ในระยะต่อมาเมื่ อหน่วยงานภายนอกได้เข้ามาให้การสนับสนุน
งบประมาณส าหรบัเครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงชาวบ้านในชุมชนจึงได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชนในท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบา้น และหน่วยงานทางด้าน
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การศึกษาเก่ียวกับแนวทางการประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยนเครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงพืน้อาใย
เพื่อใหส้ามารถแสดงออกได้ถึงความเป็นชาติพันธุ์เขมรในท้องถิ่นของตน โดยปัจจุบันเครื่องแต่งกาย        
การแสดงพืน้บา้นอาใยไดม้ีรูปแบบจากการแต่งกายของชาวบา้นในชมุชนที่ครัง้อดีตอพยพมาจาก
ประเทศกัมพูชา  ที่พบว่ามีลักษณะการแต่งกายของชาวบ้านผู้หญิงจะนุ่งผ้าโจงกระเบน           
เวลาอยู่บา้นจะสวมเสือ้คอกลมแขนกุด ผ่าหนา้ติดกระดมุ เวลาออกนอกบา้นหรือไปวดัจะสวมเสือ้
แขนกระบอก มีผา้ขาวมา้พาดไหล่ หากนุ่งผา้ถุงจะใชผ้า้ทอพืน้บา้น ผูช้ายนุ่งโสร่งสวมเสือ้คอกลม
แขนสัน้ มีผา้ขาวมา้เคียนเอว จากการระดมความคิดในครัง้นัน้จึงไดม้ีการประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงพืน้อาใยใหม้ีรูปแบบลักษณะ ดังนี ้นักแสดงผูห้ญิงสวมเสือ้แขน
กระบอกสีขาว พาดผา้สไบที่ไหล่ซา้ยหอ้ยชายดา้นหน้า นุ่งผา้โจงกระเบน ใส่เครื่องประดับทอง       
ทัดหูดว้ยดอกลีลาวดี (ดอกลั่นทม) นักแสดงผูช้ายสวมเสือ้แขนสั้นสีขาว ใชผ้า้ขาวมา้พาดที่ไหล่              
ทั้งสองข้างทิง้ชายไปด้านหลัง นุ่งโสร่งตาหมากรุก โดยสีของเครื่องแต่งกายเป็นโทนสีน า้ตาล         
สม้ แดง ตามความเห็นของคนในชุมชนที่เมื่อครัง้อดีตได้มีการยอ้มผา้จากสีของวัสดุธรรมชาติ           
ที่หาได้ในท้องถิ่น และเมื่อหน่วยงานราชการของอ าเภออรัญประเทศมีการจัดพิธีบวงสรวง             
พระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ เมือง ชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการ 
ร  าบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช  ชาวบ้านในชุมชนจะแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่ ได้รับ 
แรงบันดาลใจจากสีประจ าจังหวัดสระแก้ว  โดยมีลักษณะของเครื่องแต่งกายประกอบด้วย  
เสือ้แขนกระบอก ห่มผา้สไบทบั และนุ่งโจงกระเบน 

 

                 

ภาพประกอบ 14 เครื่องแต่งกายการแสดงพืน้บา้นอาใยในปัจจบุนั 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 
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ภาพประกอบ 15 เครื่องแต่งกายการร  าบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

- อุปกรณก์ารแสดง  
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยมีการใชอ้ปุกรณป์ระกอบการแสดงที่หาได้

ในทอ้งถิ่นเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงใหม้ีความสนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึน้ประกอบดว้ย
อปุกรณป์ระกอบการแสดง 3 ประเภท ดงันี ้

1) กะลามะพรา้ว ใชส้  าหรบัประกอบการแสดงชุดเรือมตล๊อก (ร  ากะลา)  
การใช้กะลามะพร้าวประกอบการแสดงนักแสดงจะถือกะลา 

มะพรา้วตากแห้งที่ผ่าแบ่งครึ่งออกเป็นสองซีก มือทั้งสองข้างถือกะลามะพรา้วท าท่าร  าประกอบ 
ท านองเพลงและใชม้ือทัง้สองขา้งเคาะกะลาเขา้หากนัเพื่อใหเ้กิดเสียงการกระทบของกะลามะพรา้ว 

 

ภาพประกอบ 16 การใชก้ะลามะพรา้วประกอบการแสดง 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 
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2) ไมไ้ผ่ ใชส้  าหรบัประกอบการแสดงชดุเรือมอนัเร (ร  ากระทบไม)้  
การใช้ไม้ไผ่ประกอบการแสดงผู้แสดงจะเลือกใช้ไม้ไผ่ที่ มี 

ความยาวประมาณ 2 – 3 เมตร จ านวน 2 ไม้และมีไมร้องทั้งสองดา้นของปลายไม้ไผ่  นักแสดง  
2 คนจะอยู่คนละฝ่ังของปลายไม้ไผ่  เพื่อกระทบไม้ไผ่เข้ากับจังหวะของท านองเพลง นักแสดง 
ที่ไม่ไดเ้ป็นผูก้ระทบไมไ้ผ่จะท าท่าร  าประกอบท านองเพลงและเขา้กับจังหวะของการกระทบไมไ้ผ่  
โดยไมไ้ผ่ที่ใชก้ระทบจงัหวะเป็นสญัลกัษณแ์ทนสากต าขา้ว 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 การใชไ้มไ้ผ่ประกอบการแสดง 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

3) ขนัเงิน ใชส้  าหรบัประกอบการแสดงชดุเรือมมะม็วต (ร  าแม่มด)  
การใชข้นัเงินในการประกอบการแสดงนกัแสดงผูท้ี่เป็นคนถือขนัเงิน

จะนั่งอยู่ตรงกลางกลุ่มนักแสดงคนอ่ืน ๆ ถือขันเงินไวใ้นมือระดับอกหรือชายพกและกระทบตัว                      
ตามจงัหวะเพลงเพื่อแสดงออกใหผู้ช้มเห็นถึงบทบาทสมมติุว่าเป็นมะม๊วตรกัษาโรค ปัจจุบนัการใช้
ขนัเงินพบนอ้ยลงไปเพราะตอ้งการใหผู้แ้สดงเนน้ความพรอ้มเพรียงในการแสดงท าให้ปรากฎท่าร  า
ท่าอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดใ้ชข้นัเงินเป็นอปุกรณป์ระกอบในการแสดงชดุนี ้
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ภาพประกอบ 18 การใชข้นัเงินประกอบการแสดง 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

จากการลงพื ้นที่ผู ้วิจัยพบว่าการน ากะลามะพร้าวและไม้ไผ่  
มาตีกระทบกนัเพื่อใหเ้กิดเสียงเป็นสว่นที่ท าใหเ้กิดมิติทางดา้นการแสดงและดนตรีเพิ่มขึน้อีกทัง้ยงั 
เป็นการเพิ่มอรรถรสในการแสดงให้มีความสนุกสนานและใชส้ิ่งของที่หาได้จากในชุมชนมาใช้              
ใหเ้กิดประโยชนม์ากยิ่งขึน้เพราะในชุมชนมีตน้มะพรา้วและตน้ไผ่เป็นจ านวนมากทัง้ที่เกิดขึน้เอง
ตามธรรมชาติและคนในชมุชนปลกูเพื่อประโยชนใ์ชส้อยในชีวิตประจ าวนั  

 
- การไหว้ครู  

การไหวค้รูของการแสดงพืน้บา้นอาใยนิยมท าก่อนเริ่มการแสดงโดยผูท้  า
พิธีจะเป็นหัวหน้าวงหรือนักดนตรีที่อาวุโสที่สุดและผ่านการอุปสมบทมาแล้ว  มีเครื่องบูชาครู
ประกอบด้วย กรวยใบตองใส่ดอกไม้ 5 ดอก ธูป 1 ดอก เทียน 1 เล่ม เงินก านล 12 บาทหรือ                    
24 บาท เหล้าขาว 1 ขวด  และขันน ้ามนต์ การไหว้ครูนี ้เพื่อเป็นการขอพรจากครูบาอาจารย ์                
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าจะท าให้การแสดงประสบกับความส าเร็จและไม่มีอุปสรรคขัดขวาง                
ในการแสดง อีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นการร  าลึกถึงพระคุณครูท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูม้าให ้              
จนสามารถน ามาแสดงในครัง้นีไ้ด ้

โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้
1) น าเครื่องดนตรีทัง้หมดที่ตอ้งใชใ้นการบรรเลงมาวางรวมกนัไว้บนโต๊ะ

ที่ส  าหรบัใชป้ระกอบพิธี 
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2) น าเครื่องบูชาครูทัง้หมดวางลงบนจานที่เตรียมไว ้และเปิดฝาเหลา้ขาว
เพื่อเป็นการถวายครู 

3) นักแสดงทุกคนที่อยู่ ในพิ ธีพนมมือ ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย ์
ผูป้ระสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแ้ละขอพรเพื่อใหก้ารแสดงประสบกบัความส าเรจ็ไม่มีอปุสรรคใด ๆ 
มาขดัขวางการแสดง 

4) หัวหน้าวงหรือนักดนตรีที่อาวุโสที่สุดและผ่านการอุปสมบทมาแล้ว 
จะประพรมน า้บนลงบนเครื่องดนตรีก่อนที่จะน าไปบรรเลง 

5) หลงัจากจบขัน้ตอนการไหวค้รูแลว้ก็จะท าการแสดงพืน้บา้นอาใย 
 

1.3.2 องคป์ระกอบทางดนตรีประกอบศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย     
- เคร่ืองดนตรี  

ในอดีตเมื่อครัง้ที่อพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้มาชาวกมัพชูาในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท านาหลังจากว่างเว้นจากการท านา ชาวบ้านก็จะมารวมกลุ่มกันเล่นดนตรี  
ทัง้ขับรอ้งและฟ้อนร  าตามแบบครัง้เมื่ออยู่ที่ประเทศกมัพชูา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
จากการท านาและเพื่อเป็นการร  าลึกถึงบ้านที่ทุกคนได้จากมาในพืน้ที่ของบรรพบุรุษ นับไดว้่าเป็น
จุดเริ่มต้นของอาใยที่บ้านตุ่น และมีการน าไปแสดงเผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ แต่เดิมชาวบ้าน           
ในชมุชนผลิตเครื่องดนตรีใชเ้องหรือบางสว่นก็น าติดตวัมาจากประเทศกมัพชูาในการบรรเลงดนตรี
อาใย แต่เดิมประกอบดว้ยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องด าเนินท านอง 5 ชนิด ไดแ้ก่ ขิม เป็นเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องสายใช้วิธีการตีให้เกิดท านอง ตรวัอู้ ตรัวด้วง ตรวักลาง เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสายใชว้ิธีการสีใหเ้กิดท านอง และขลุ่ย เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าใชว้ิธีการ
เป่าใหเ้กิดท านอง  ส าหรบัเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ฉ่ิง ฉาบ กรบั 
และสโกรห์รือสกอรซ์ึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทกลอง โดยปัจจุบนัเหลือเพียงเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องด าเนินท านองเพียง 1 ชนิด คือ ตรวัดว้ง และมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ  
4 ชนิด ไดแ้ก่ ฉ่ิง ฉาบ กรบั และสโกรห์รือสกอร ์ 
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ภาพประกอบ 19 ตรวัดว้ง 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

 

ภาพประกอบ 20 สโกรห์รือสกอร ์

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

 
 

ภาพประกอบ 21 ฉ่ิง 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 
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ภาพประกอบ 22 ฉาบ 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

 
ภาพประกอบ 23 กรบั 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

- บทเพลง  
บทเพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงมีจ านวน  5  เพลง ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย 

เพลงตะเปียงเปียย เพลงเรือมมะม็วต เพลงละโล๊ก เพลงปกาละฮอง และเพลงกนัจนัเจก 
1) เพลงตะเปียงเปียย (ตะ-เปียง-เปีย)  เป็นเพลงเก่าแก่ที่มีมาก่อน

การอพยพของคนเขมรมายงัประเทศไทยในปีพทุธศกัราช 2449 ต่อมาน ามาใชป้ระกอบการแสดง
พืน้บ้านอาใย บทรอ้งสื่อถึงความสัมพันธ์ชายหญิงตามแบบสังคมชนบทที่มีโอกาสพบปะกัน 
ในเวลาที่เดินไปอาบน า้ที่แหล่งน า้ธรรมชาติ ในที่นี ้คือ หนองน า้ที่ชื่อว่าหนองเปียย เชื่อกันว่าเป็น
หนองน า้ที่เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา นบัเป็นเพลงเก่าแก่ที่เป็นมงคลและไดร้บัความนิยม
มากในหมู่คนเขมรและผูศ้ึกษาภาษาเขมรใชฝึ้กหัดขบัรอ้งเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเขมร ในฐานะ 
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ที่เป็นเพลงที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในชุมชน เพลงนีจ้ึงได้น าไปใช้บรรเลงในงาน
แต่งงานอีกดว้ย ชุมชนต าบลบา้นด่านไดน้ าเพลงนีม้าประดิษฐ์เป็นท่าร  าตามบทรอ้งและท านอง
เพลงโดยการตีบทออกเป็นท่าร  าตามความหมายของเพลง ต่อมาผู้รูท้างดนตรีและนาฏศิลป์ 
ในต าบลบา้นด่านไดร้่วมกนัรวบรวมท่าร  าและประดิษฐ์ท่าร  าเพิ่มเติมขึน้จากท่าร  าที่มีอยู่เดิมเพื่อใช้
แสดงในโอกาสต่าง ๆ จนเป็นแบบแผนที่สืบทอดกนัมาจนถึงปัจจบุนั  

อาจกล่าวไดว้่า เพลงตะเปียงเปียย เป็นจินตภาพร่วมกนัของคน
ในชุมชนที่มีการรับรูร้่วมกันต่อหนองน ้าในชุมชนทั้งในต าบลบ้านด่านและเมืองพระตะบอง 
ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและสามารถแสดงให้เห็นถึงภาพตัวแทน  
ของความรักระหว่างหนุ่มสาว การสร้างถิ่นฐาน และเป็นจุดก าเนิดของการสร้างครอบครัว 
ที่เป็นปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ตัง้แต่ครัง้อดีตเมื่อสมยัที่ยงัอาศยัอยู่ในประเทศกมัพชูาแสดงใหเ้ห็นถึง
วิถีชีวิต การด ารงชีวิตตามวิถีของชาติพันธุ์เขมรซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสงัคม วัฒนธรรมและประเพณี
มาจนถึงในปัจจบุนั 

 
 

ภาพประกอบ 24 หนองน า้ที่พบบรเิวณชมุชนต าบลบา้นด่าน 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

2) เพลงเรือมมะม็วต (เรือม-มะ-ม้วด) เป็นเพลงชุดที่ รวมเพลง
เบ็ดเตล็ด เช่น เพลงเจา้ดอก เพลงโนเอย เพลงตะเปียงเปียย เพลงอมตุ๊ก และเพลงอ่ืนตามแต่ 
ครูมะม็วตหรือร่างทรงจะเรียกเพลงใชป้ระกอบการร่ายร  า โดยค าว่า เรือม หมายถึง การร  า ส่วน 
มะม็วต หมายถึง ร่างทรง การแสดงเรือมมะม็วต จึงเป็นการแสดงของแนวทางการรกัษาโรค 
ในแบบการแพทย์ทางเลือกที่ชุมชนมีความเชื่อว่าหากอาการป่วยไขท้ี่ ไม่สามารถรกัษาหายได ้
จ าเป็นจะตอ้งใชพ้ิธีกรรมในการรกัษา คือ พิธีโจลมะม็วต หรือการเขา้ทรงเพื่อรกัษาอาการป่วย  
ครูมะม็วตหรือผูก้ระท าพิธีจะเป็นร่างทรงที่สามารถสื่อสารกับจิตวิญญาณบรรพบุรุษ หลังจาก 
การประทบัทรงแลว้ ครูมะม็วต หรือผูก้ระท าพิธีจะร่ายร  าท่าทางต่าง ๆ ประกอบการบรรเลงดนตรี
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โดยวงมโหรีเขมร ต่อมาจึงมีการน าท่าทางการร่ายร  าของครูมะม็วตผูท้  าพิธีมาใชใ้นการแสดงร  า 
แม่มด โดยใชเ้พลงที่ชื่อเพลงเรือมมะม็วตเป็นเพลงประกอบการแสดง 

3) เพลงละโล๊ ก  เป็น เพลงใช้ป ระกอบการแสดง เรือมตล๊ อก  
(เรือม-ตะ-ล๊อก)  โดยค าว่า เรือม หมายถึงการร  า ส่วน ตล๊อก หมายถึง กะลามะพรา้ว การแสดง
เรือมตล๊อกเป็นการแสดงร  าประกอบการใชก้ะลามะพรา้วเป็นอปุกรณป์ระกอบการร  า โดยมีการใช้
จังหวะของการเคาะกะลามะพรา้วที่ เป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงของนักแสดงชาย-หญิง  
เคาะประกอบกับการบรรเลงท านองเพลงละโล๊กเพื่อใหเ้กิดความครกึครืน้สนุกสนานในการแสดง
เรือมตล๊อกซึ่งจะมีท านองเพลงที่มีจังหวะเร็วกว่าเพลงการแสดงในชุดอ่ืน ๆ ของการแสดงพืน้บา้น
อาใย 

4) เพลงปกาละฮอง เป็นเพลงใช้ประกอบการแสดงเรือมอันเร  
(เรือม-อัน-เร)  โดยค าว่า เรือม หมายถึง การร  า เช่นเดียวกันกับเพลงอ่ืน ๆ ก่อนหนา้นี ้ ส่วน อนัเร 
หมายถึง สากต าข้าว  การแสดงเรือมอันเร เป็นการแสดงร  าประกอบการแสดงร  ากระทบไม ้ 
ซึ่งสันนิษฐานว่า แต่เดิมใช้สากต าข้าวในการกระทบกันเป็นจังหวะการร  าและจังหวะดนตรี   
ต่อมาได้เปลี่ยนจากสากต าข้าวเป็นไม่ ไผ่ล  ายาวในการกระทบกันแทน เรือมอันเรมีที่มา 
ของการแสดงจากช่วงฤดูเก็บเก่ียวที่ชาวบ้านในชุมชนเก่ียวข้าวและต าข้าว เมื่อต าข้าวเสร็จ
ชาวบา้นก็จะมีการจับคู่ ชาย-หญิง น าสากมากระทบกันใหเ้ป็นจังหวะ พบว่าลักษณะของเพลง 
จะมีจังหวะที่มีความเร็วระดับปานกลางเพื่อใหน้ักแสดงสามารถร  าเขา้กับจังหวะของการกระทบ 
ไมไ้ผ่ตามท านองเพลง ท่าร  าใช้ท่าทางที่เรียบง่าย แต่แฝงความสนุกสนานหยอกลอ้กันตามแบบ
เพลงมโหรีเขมร 

5) เพลงกันจันเจก เป็นเพลงที่ ใช้ประกอบการแสดงเรือมเทอแซรย ์
(เรือม-เทอ-ซะ-แร) โดยค าว่า เรือม หมายถึง การร  า เช่นเดียวกันกับเพลงอ่ืน ๆ ก่อนหน้านี ้  
ส่วน เทอแซรย์ หมายถึง  การท านา การแสดงชุดนีเ้ป็นการแสดงวิถีชีวิตการท านา การร่ายร  า
ประกอบเพลงสะทอ้นภาพชีวิตของชมุชนที่ประกอบอาชีพท านา หลงัฤดกูารเพาะปลกูหรือฤดกูาร
เก็บเก่ียวผลผลิต ชาวบา้นก็จะมีการรอ้งร  าท าเพลงสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายจากการท างานดว้ยการ
น าท่าทางการท านาต่าง ๆ เช่น ท่าไถนา หว่านกลา้ ถอนกลา้ ด านา เก่ียวขา้ว มดัขา้ว  มาประดิษฐ์
เป็นท่าร  าเพื่อใช้ในการแสดงในโอกาสต่าง ๆ ท านองเพลงแสดงออกถึงความสุข สนุกสนาน   
บทรอ้งเพลงกนัจันเจกไดก้ล่าวเปรียบเทียบชีวิตของผูห้ญิงแม่หมา้ย ในเชิงหยอกลอ้ว่าวิ่งตามหา
ผูช้ายในหมู่บา้น ซึ่งเป็นภาพสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพสังคมในยามที่เกิดศึกสงครามท าใหผู้ช้าย  
ต้องพลัดพรากจากชุมชนจึงมีการเปรียบเปรยว่าผู้หญิงเป็นแม่หม้าย และเมื่อน ามาประกอบ 
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การแสดงร  าวิถีชีวิตการท านา อีกนัยหนึ่งจึงเป็นการแสดงภาพความหวังของชาวนาที่คาดหวัง  
ถึงผลผลิตและสภาพดิน ฟ้า อากาศ ที่เอือ้อ านวยต่อการเพาะปลกู ซึ่งสะทอ้นออกมาจากเนือ้เพลง
ที่เป็นการเปรียบเทียบเชิงหยอกลอ้กนัในชมุชนดว้ยความสนุกสนาน 

“...การแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชนที่มีอยู่ในปัจจุบันนีร้อ้งร  ากันมา
ตัง้แต่สมยับรรพบุรุษที่อพยพเขา้มาในประเทศไทย ในช่วงเย็นที่ว่างจากการท านาชาวบา้นจะมา
ช่วยกันท าเครื่องดนตรี ซอ ขลุ่ย และกลองโดยใชว้ัสดุในทอ้งถิ่นที่หาได้ ชาวบา้นรอ้งเพลงอาใย
ร่วมกันและท าท่าร  าตามที่ เคยเห็นกันมาไม่มีท่าร  าตายตัว  จนถึงทุกวันนี ้เมื่ อใดที่ ได้ฟั ง 
เพลงอาใยก็จะนึกถึงบรรพบุรุษ  เนื ้อเพลงตะเปียงเปียยยังคงติดอยู่ในจิตใจไม่มีวันลืม...”  
(สทุดั เฟ่ืองประกอบ, 2563, สมัภาษณ)์ 

บทเพลงในศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยนัน้แสดงใหเ้ห็นถึงธรรมชาติ
อันแทจ้ริงของชาวบา้นในชุมชนที่มีพืน้เพดั้งเดิมจากกัมพูชาและชาวบา้นทุกคนสามารถเขา้มา 
มีส่วนร่วมได้ แล้วแต่ความสามารถและความสนใจของแต่ละคน บทเพลงที่มีเนื ้อรอ้งจะรอ้ง 
ดว้ยภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาถิ่นที่ชาวบา้นในชุมชนใชส้ื่อสารกนั เนือ้เพลงจะถูกถ่ายทอดกนัต่อ ๆ 
มาเป็นรุ่น ๆ จึงเป็นเพลงดั้งเดิม แต่มีเพลงบางส่วนที่ขาดการบันทึกไวเ้นื่องจากความไม่พรอ้ม 
ของทางดา้นเทคโนโลยีท าใหบ้ทเพลงบางสว่นไม่ไดร้บัการถ่ายทอดต่อและสญูหายไปในที่สดุ  

 

- ค าร้อง  
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยมีการแสดงจ านวน 2 ชดุการแสดงที่ปรากฏ

เนือ้รอ้งในบทเพลงตะเปียงเปียย ใชป้ระกอบการแสดงเรือมตะเปียงเปียย (เรือม-ตะ-เปียง-เปีย)  
การแสดงร  าพืน้บา้นเก่าแก่ของชาวบา้นในชุมชน และเพลงจนัเจก ใชป้ระกอบการแสดงเรือมเทอแซรย ์
(เรือม -เทอ-ซะ-แร) การแสดงร  าแสดงวิถีชีวิตการท านา ซึ่งเนื ้อหาจะเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต 
ของคนในชุมชนชาวกัมพูชาที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน 
ในอดีตไดโ้ดยมีเนือ้เพลงและความหมาย ดงันี ้
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ตาราง 6 เนือ้รอ้งและความหมายเพลงตะเปียงเปียย 

เนือ้รอ้ง ความหมาย 
โอต้ะเปียงเปียยเอย โอห้นองเปียยเอย 
งดูตกึทลาขะจอง อาบน า้ใส (ใสแบบใสมาก) 
โอต้ะเปียงเปียยเอย โอห้นองเปียยเอย 
งดูตกึทลาขะจอง อาบน า้ใส 

บองงดู โอนาบองงดูกะแบบบอง พี่อาบ โออ้าบน า้ใกลพ้ี่ 
ส าอาด สดัแซรย ์ ท าความสะอาด เนือ้ผูห้ญิง 
โอบ้องโด๊ะขา้งมกุ โอพ้ี่ถขูา้งหนา้ 

บองตกุ โอค้างกะโลย โอพ้ี่ถขูา้งหลงั 
โอบ้องโด๊ะขา้งมกุ โอพ้ี่ถขูา้งหนา้ 

บองตกุ โอค้างกะโลย โอพ้ี่ถขูา้งหลงั 
บองโด๊ะ โอนาบองโด๊ะ กะแอนโอย พี่ถ ูโอพ้ี่ถขูีไ้คลให ้

ส าอาด สดัแซรย ์ ท าความสะอาด เนือ้ผูห้ญิง 
โอนาบองโด๊ะ กะแอนโอย โอพ้ี่ถขูีไ้คลให ้

ส าอาด สดัแซรย ์ ท าความสะอาด เนือ้ผูห้ญิง 
 

 จากความหมายของค ารอ้งขา้งตน้สามารถสนันิษฐานไดว้่าการด ารงชีวิต                    
ของชาติพันธุ์เขมรตั้งแต่ครั้งก่อนการอพยพผู้คนได้ให้ความส าคัญกับหนองน ้าในชุมชน                          
เพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ เชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์เพราะมีหนองน ้าเป็ นจุดเริ่มต้น                       
ของการพบปะกันระหว่างหนุ่มสาวเพื่อสรา้งครอบครวัและสืบสกุลต่อไป ดังเช่น เพลงตะเปียงเปียย               
ที่ชาติพันธุ์เขมรไดใ้หค้วามส าคัญที่ตอ้งน าไปบรรเลงในพิธีงานแต่งงานอีกนัยหนึ่งก็เพื่อเป็นการ
ร  าลึกถึงวิถีชิวิตเมื่อครัง้บรรพบุรุษได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาเพื่อมาเริ่มตน้สรา้งถิ่นฐานใหม่             
ที่ชุมชนต าบลบ้านด่าน จากค าสัมภาษณ์ผู้รูใ้นชุมชนได้กล่าวว่า “...หนองน า้คนเขมรเรียกว่า  
ตะเปียง เชื่อว่าเป็นหนองน า้ศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องเล่าว่าเป็นหนองน า้ของผูห้ญิงวันหนึ่งมีผูช้ายลงไป
อาบน า้ผู้หญิงจึงเอาเสือ้ผา้ไปซ่อน จากนั้นผูช้ายจึงรอ้งเพลงบรรยายถึงหนองน า้ตะเปียงเปียย  
เมื่อผู้หญิงได้ยินเสียงเพลงจึงปรากฏตัวออกมาและได้พบรักกันอยู่ร่วมกันจนสรา้งครอบครัว  
เพลงตะเปียงเปียยจึงเป็นเพลงตวัแทนของการมีคู่สขุสมหวงั...” (พินิจฐานรโต, 2563, สมัภาษณ)์  

 นักวิชาการทางด้านภาษาเขมรกล่าวว่าเพลงตะเปียงเปียยเป็นเพลง 
ที่ชาวกมัพูชาส่วนมากรูจ้ักและรอ้งกันไดใ้นทอ้งถิ่นของชาติพันธุเ์ขมรเปรียบเสมือนเพลงพืน้บา้น
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ของประเทศกัมพูชาที่ เกิดจากคนในท้องถิ่นในการคิดค าร้องขึน้ มีการใช้ภาษาที่ เรียบง่าย 
ไม่ซบัซอ้นมุ่งเนน้ความสนกุสนานรื่นเรงิเป็นส าคญั 

ตาราง 7 เนือ้รอ้งและความหมายเพลงกนัจนัเจก 

เนือ้รอ้ง ความหมาย 
จนัเจกเอย เขียดตะปาดเอย 
รูด้ตุม้บดัโอ๊ะ กระโดดเกาะกองฟืน 

มีมายกงัฮอดจะโม๊ะ แม่หมา้ยจมกูแหว่ง 
แดงปะโร๊ะโฮยแดย แดงตแูดงโม ไลผู่ช้ายฝุ่ นตลบ 

ล๊วดโจลกมุระแซย ์ โดดเขา้กอไผ่ 
แดงปะโร๊ะโฮยแดย ์ ไลผู่ช้ายฝุ่ นตลบ 

ปละระแซย ์มะเพยกมุ ไมไ้ผ่หกัยี่สิบกอ 

 

จากความหมายของค ารอ้งข้างต้นสามารถสันนิษฐานได้ว่ าเป็นการ
หยอกลอ้กนัในชมุชนเรื่องแม่หมา้ย โดยเปรียบแม่หมา้ยเป็นเขียดตะปาดมีนยัว่าเป็นการหยอกลอ้
กนัว่าเป็นคนวิ่งไลต่ามผูช้าย ซึ่งอีกนยัหนึ่งสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสญูเสียในภาวะสงคราม
ที่ผูช้ายตอ้งไปออกรบและท าใหใ้นชุมชนมีแม่หมา้ยเกิดจากเหตกุารณค์วามไม่สงบของบา้นเมือง
เพราะถูกยื ้อแย่งผืนแผ่นดินของประเทศกัมพูชาและยังได้น าไปใช้ประกอบการแสดงในชุด  
เรือมเทอแซรย ์(เรือม-เทอ-ซะ-แร) การแสดงร  าวิถีชีวิตการท านาที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตที่ยงัคง
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษ 

อาจสรุปไดว้่าอตัลกัษณข์องชาติพนัธุเ์ขมรเกิดจากการอพยพยา้ยถ่ินฐาน
เข้ามาในบริเวณอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วของชาติพันธุ์เขมรที่อพยพมาจาก 
เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา สนันิษฐานว่ามีการอพยพครัง้ส  าคัญจ านวน 3 ระลอกดว้ยกัน 
คือ การอพยพติดตามเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เข้ามา การอพยพหนีภัยสงคราม 
กลางเมืองกัมพูชา และการอพยพเพื่อการประกอบอาชีพ โดยได้มีวิถีชีวิตร่วมกันกับชาติพันธุ์อ่ืน 
ในลักษณะพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์ลาว ชาติพันธุ์ญ้อ  ชาติพันธุ์จีน ชาติพันธุ์
เวียดนาม และชาติพนัธุเ์ขมร การประกอบอาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจตลอดจนวฒันธรรม
และภาษาท าใหชุ้มชนชาติพันธุ์เขมรมีทุนทางสังคมแตกต่างไปจากชาติพันธุ์อ่ืน  แมแ้ต่ระหว่าง 
ชาติพนัธุเ์ขมรดว้ยกนั สถานภาพทางสงัคมของกลุม่ชาติพนัธุเ์ขมรที่ติดตามเจา้พระยาอภยัภูเบศร 
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(ชุ่ม อภัยวงศ์) เข้ามาสันนิษฐานว่าอพยพมาจากเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา  เข้ามาตั้ง 
ถิ่นฐานอยู่ในเขต ของอ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นช่วงเหตุการณ์ที่ประเทศไทย 
เสียมณฑลบูรพาใหแ้ก่ฝรั่งเศสในสมัยรชักาลที่ 5 ราวปีพุทธศักราช 2449 ก็จะมีสถานภาพทาง
สงัคมที่แตกต่างไปจากกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่อพยพตามหลงัมาเป็นผลมาจากความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ การศึกษาภาษาไทย เอกสารสิทธิ์ รวมทั้งสถานภาพทางสัญชาติ ท าใหก้ลุ่มคน 
ที่เข้ามาก่อนหน้ามีส่วนในการช่วยเหลือ แนะน า ให้ที่พักพิง ตลอดจนการรบัเข้าเป็นสมาชิก 
ในชมุชนเดียวกนั 

การอพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยของชาติพันธุ์เขมรนอกจาก
การยา้ยถิ่นพ านกัอาศัยแลว้ชาติพนัธุเ์ขมรยงัคงพยายามด ารงรกัษาวฒันธรรมต่าง ๆ ดงัที่ปรากฏ
ให้เห็นในวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา และการแต่งกาย ที่ได้น ามาใช้เป็น
สว่นประกอบส าคญัในการแสดงถึงอตัลกัษณค์วามเป็นชาติพนัธุเ์ขมรเชื่อมโยงกบัศิลปะการแสดง
พืน้บา้นอาใยของชุมชนเป็นผลท าใหอ้ัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์เขมรไม่ว่าจะเป็นองคป์ระกอบ 
ทางนาฏศิลป์ท่าร  า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การแสดง ตลอดจนพิธีการไหวค้รูถูกน าเสนอสู่สงัคม
ภายนอกและยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปลกุจิตส านึกความเป็นเขมรของสงัคมภายในชมุชน 

ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นความรูท้างดา้นนาฏศิลป์ในต าบลบา้นด่าน
โดยพบแม่ท่าทางด้านนาฏศิลป์จ านวน 3 ท่า คือท่าคือ 1) ท่าสอดสูงจีบหงายใตร้กัแร ้ปรากฎ 
ในท่อนเพลง “โอต้ะเปียงเปียยเอย” ที่กล่าวถึงหนองน า้ตะเปียงเปียย 2) ท่ามือตัง้วงถูที่ทอ้งแขน 
ทั้งสองข้าง ปรากฎในท่อนเพลง “โอนาบองโด๊ะกะแอนโอย” มีความหมายว่า พี่ถูขี ้ไคลให ้  
และ3) ท่ามือทั้งสองข้างผายออกไปที่ด้านหน้าและน ามาแตะไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้าง ปรากฎใน  
ท่อนเพลง “ส าอาดสดัแซรย”์ มีความหมายว่า ท าความสะอาดเนือ้ตัวผูห้ญิง ท่าร  าที่เป็นพืน้ฐาน
ทางดา้นนาฏศิลป์ของชุมชนชาติพันธุ์เขมรก่อนที่จะน าไปประยุกตแ์ละรอ้ยเรียงเป็นชุดการแสดง
จ านวน 5 ชุดการแสดง ประกอบด้วยการแสดงชุดเรือมตะเปียงเปียย เรือมมะม็วต เรือมตล๊อก 
เรือมอนัเร และเรือมเทอแซรย ์การแสดงนาฏศิลป์พืน้บา้นอาใยยงัท าหนา้ที่เป็นสื่อกลางใหท้ านอง
ดนตรีมีส่วนในการท าหนา้ที่แสดงความเป็นชาติพันธุ์เขมรผ่านบทเพลง 5 บทเพลง ประกอบดว้ย 
เพลงตะเปียงเปียย เพลงเรือมมะม็วต เพลงละโล๊ก เพลงปกาละฮอง และเพลงกันจันเจก  
ที่น าเสนอผ่านการบรรเลงดว้ยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องด าเนินท านองเพียง 1 ชนิด คือ ตรวัดว้ง 
และมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องประกอบจังหวะ 4 ชนิด ไดแ้ก่ ฉ่ิง ฉาบ กรบั และสโกรห์รือสกอร ์
ซึ่งลว้นแต่มีนยัส าคญัในการแสดงออกถึงความเป็นชาติพนัธุเ์ขมรทัง้สิน้  อีกทัง้ยงัสามารถสะทอ้น
สภาพวิถีชีวิตของคนในชมุชนไดอ้ย่างชดัเจนผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
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2. ผลกระทบของการสร้างอัตลักษณท์างชาติพันธุเ์ขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย
ทีม่ีต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในชุมชน  

2.1 ผลกระทบด้านสังคม 
การสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เขมรผ่านศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใ ย                      

สภาพทางสังคมของชุมชนต าบลบ้านด่านได้ส่งผลกระทบต่อการสรา้งอัตลักษณ์ในทางที่ดีก็ด้วย             
จากการที่คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของความมีตัวตนของชาติพันธุ์เขมรในสังคม  
ของตนว่าศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถที่จะช่วยใหค้นในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข                   
และสามารถใช้การแสดงพืน้บ้านอาใยในการแสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุ์เขมรต่อสายตา                
คนภายนอกไดอ้ย่างชดัเจน 

ตาราง 8 ประเมินผลกระทบดา้นสงัคม 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลค่าเฉลี่ย 
1 ท่านคิดว่าการแสดงพื ้นบ้านอาใยท าให้ชุมชน

สามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสงบสขุ 
4.33 

 
86.67 เห็นดว้ยมาก 

2 ท่านคิดว่าการแสดงพื ้นบ้านอาใยท าให้ชุมชน
สามารถรวมกลุม่ของชาติพนัธุเ์ขมรได ้

4.10 
 

81.90 เห็นดว้ยมาก 

3 ท่านคิดว่าคนในชุมชนใชก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยใน
การแสดงออกถึงความเป็นชาติพนัธุเ์ขมรได ้

4.52 
 

90.48 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

4 ท่านคิดว่าการแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชนมีความ
เชื่ อมโยงกับพิ ธีกรรมและความเชื่ อของคนใน
ทอ้งถิ่น 

4.48 
 

89.52 เห็นดว้ยมาก 

5 ท่านคิดว่าดนตรีและท่าร  าของการแสดงพืน้บา้นอา
ใยเป็นสิ่ งที่ ควรถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้กับ
เยาวชนรุน่หลงั 

4.86 
 
 

97.14 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

 ผลรวมทัง้หมด 4.46 
 

89.14 เห็นดว้ยมาก 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  8 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัย 
มีความเห็นในประเด็นผลกระทบดา้นสงัคม ประเด็นเรื่องดนตรีและท่าร  าของการแสดงพืน้บา้นอาใย
เป็นสิ่งที่ควรถ่ายทอดหรือเผยแพร่ใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงัและประเด็นเรื่องคนในชุมชนใชก้ารแสดง
พื ้นบ้านอาใยในการแสดงออกถึงความเป็นชาติพันธุ์เขมรได้   อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 
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ประเด็นเรื่องการแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชนมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมและความเชื่อของคน  
ในท้องถิ่น ประเด็นเรื่องการแสดงพืน้บ้านอาใยท าให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 
และประเด็นเรื่องการแสดงพืน้บา้นอาใยท าใหช้มุชนสามารถรวมกลุ่มของชาติพนัธุเ์ขมรได ้อยู่ในระดบั
เห็นดว้ยมาก เมื่อพิจารณาโดยรวมสามารถอธิบายได ้ดงันี ้

 
-  การด ารงสถานภาพทางสังคมของชาติพันธุ์เขมรท่ามกลางสังคม 

พหุวัฒนธรรมในมิติความสัมพันธเ์ชิงอ านาจ 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว ที่ประกอบด้วยชาติพันธุ์ลาว  

ชาติพนัธุญ์อ้  ชาติพนัธุจ์ีน ชาติพนัธุเ์วียดนาม และชาติพนัธุเ์ขมรต าบลบา้นด่านในฐานะชาติพันธุเ์ขมร 
ที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความพรอ้มทางดา้นเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่ง  แต่ชุมชนต าบลบา้นด่าน 
ตอ้งมีหน้าที่รบัภาระในการสรา้งตัวตนและด ารงสถานภาพหุน้ส่วนหนึ่งในหา้ของชาติพันธุ์หลัก  
ไว้ในทุกมิติจากสถานภาพทางเศรษฐกิจ การแสดงพื ้นบ้านอาใยของชุมชนต าบลบ้านด่าน                  
มักไดร้บัการปฏิบัติจากหน่วยราชการในฐานะชุมชนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันไม่สูงนัก   
จึงเป็นที่มาของการสนับสนุนทั้งโอกาสและงบประมาณจากภายนอก ซึ่งในประการนีชุ้มชนเอง               
มีความตระหนักรู ้มากขึน้อย่างเห็นได้ชัด  ในการที่จะร่วมกันพัฒนาทั้งการแสดงและดนตรี                      
ให้มีความทัดเทียมกับชาติพันธุ์อ่ืนตามที่ชุมชนต าบลบ้านด่านพิจารณาร่วมกัน ภาพของ                  
ความพยายามที่จะด ารงสถานภาพความเป็นหนึ่งในหา้ของชาติพันธุห์ลกัในสงัคมพหุวฒันธรรม
จังหวัดสระแก้ว ได้สะท้อนออกมาในการที่ชุมชนสามารถรวมกลุ่มของชาติพันธุ์เขมรเพื่อแสดง                 
ความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบของความพรอ้มเพรียงในศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยที่มีมากขึน้
ตามล าดบั ความเรียบรอ้ย สวยงามของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดบัในการแสดงของผูแ้สดง
นาฏศิลป์และดนตรี มีมากขึน้โดยล าดับเช่นเดียวกัน ทั้งนีป้ฏิเสธไม่ไดว้่าเกิดจากการสนับสนุน                
จากภายนอกไม่มากก็นอ้ย แต่สิ่งส าคญัคือความตระหนกัรูข้องชมุชนในเรื่องนีก้็มีใหเ้ห็นอยู่ไม่นอ้ย 

พืน้ที่ของจังหวัดสระแก้วมีเขตแนวชายแดนอยู่ติดกันระหว่างประเทศไทย
และประเทศกัมพชูา ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพนัธุผ์่านการอพยพและตัง้ถิ่นฐาน 
ตัง้แต่ครัง้อดีต ประกอบดว้ยชาติพันธุ์ลาว ญ้อ จีน เวียดนาม และเขมร ซึ่งไดร้บัการยอมรบัและ
ประชาสมัพนัธใ์นฐานะ 5 ชาติพนัธุห์ลกัของจงัหวดัซึ่งสมาชิกในกลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ ที่ตัง้ถิ่นฐาน
อยู่ในเขตจงัหวดัสระแกว้มีสภาพความหลากหลายทางวฒันธรรมสืบเนื่องถึงปัจจบุนั  

ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใยเป็นสิ่งที่สามารถแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ              
ทางสังคมของชาติพันธุ์เขมรได้ เพราะภายใต้บริบทสังคมในจังหวัดสระแก้วที่ เป็นสังคม                      
แบบพหุวัฒนธรรมท าใหช้าติพันธุ์เขมรตอ้งด ารงอยู่ท่ามกลางวฒันธรรมที่หลากหลายจึงจ าตอ้ง              
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ให้เกิดการแสดงตัวตนเพื่อแย่งชิงพื ้นที่ทางวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์หลักทั้งห้าของจังหวัด
สระแก้ว และยังถูกใช้ไปเพื่อสนองตอบนโยบายพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วเองด้วย                       
คนในชุมชนจึงได้เลือกใช้ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึง                
ความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์เขมรที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  โดยมีนัยแสดงให้เห็นถึง
อ านาจเหนือกว่าอีกกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มแสดงการตอบโต้ด้วยการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม           
ของชาติพันธุ์ตนเช่นเดียวกนั ในจงัหวดัสระแกว้จึงมีการสรา้งสญัลกัษณ์สรา้งภาพตวัแทนเหล่านี ้
เพื่อใชใ้นการต่อรองระหว่างกลุ่มที่มีบริบททางสังคมเป็นส่วนในการก าหนดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ ์       
คนในชุมชนจึงใชว้ฒันธรรมเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบั โดยสรา้งอตัลกัษณ์ตนเองขึน้มาผ่านศิลปะการแสดง
พืน้บา้นอาใยใหก้ลุม่ต่าง ๆ ยอมรบัและสามารถอยู่รว่มกนัในสงัคมแบบพหวุฒันธรรม 

 
- การสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านอาใยและค่านิยมในการส่งต่อ

ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย 
“ค่านิยม”  ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (2556) ไดใ้หค้  านิยาม 

ไวว้่า คือ สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และก าหนดการกระท าของตนเอง 
ดงันัน้ค่านิยม ที่ปรากฏใหเ้ห็นในชุมชนในการส่งต่อความรูเ้ก่ียวกบัศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย
พบว่าชาวบ้านในชุมชนมีความตระถึงความส าคัญในการถ่ายทอดความรูท้างด้านนาฏศิลป์  
และดนตรี เพราะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชนมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมและความเชื่อ 
ของคนในท้องถิ่นมาตั้งแต่ครัง้อดีตจึงท าให้เกิดการยอมรับและพรอ้มที่จะส่งต่อองค์ความรู ้
ที่คนชุมชนมีในทางด้านศิลปะการแสดงให้กับรุ่นต่อ  ๆ ไป ให้สามารถด ารงอยู่ได้ในชุมชน  
จะพบไดว้่าดนตรีและท่าร  าของการแสดงพืน้บา้นอาใยยงัคงปรากฏใหเ้ห็นและสามารถจัดแสดง
ต่อสายตาคนภายนอกได้อย่างเช่นในปัจจุบันก็ด้วยคนในชุมชนมีค่านิยมที่ดีต่อการถ่ายทอด 
องคค์วามรูท้ี่ตนมีใหก้ับรุ่นลูก รุ่นหลานที่จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้การแสดงพืน้บา้นอาใย
ยังคงด ารงอยู่ก็ดว้ยปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนเห็นถึงความส าคัญของการแสดงพืน้บา้น  
อาใยว่าเป็นสิ่งที่ควรถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นหลังมิใช่เป็นสิ่งที่ควรสูญหายไป 
ตามกาลเวลาหรือมีองคค์วามรูเ้ฉพาะตนเท่านัน้ แต่ไดมุ้่งเผยแพรแ่ละสง่ต่อองคค์วามรูใ้หก้บัรุน่ต่อ ๆ  ไป
อย่างต่อเนื่ อง อีกทั้งการแสดงพื ้นบ้านอาใยยังมีส่วนช่วยให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได ้
อย่างสงบสุขและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างปราชญ์ชาวบ้านและคน  
ในชุมชนเอง สอดคลอ้งกับค ากล่าวที่ว่า “...อาใย เป็นศิลปะการแสดงของชาวบา้นช่วงเวลาที่ใช้ 
ในการถ่ายทอดท่าร  าเป็นช่วงเวลาที่ชาวบา้นมีความสุขเพราะไดพ้บปะพูดคุยและเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกนัและกนั...” (สวนิต สรุยิกลุ ณ อยธุยา, 2563, สมัภาษณ)์.  
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ปรากฎการณก์ารจัดใหม้ีการสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชน                
พบเห็นได้ใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 
ที่ด  าเนินการโดยโรงเรียนรว่มมือกบัชมุชน เชิญครูดนตรีและครูนาฏศิลป์ในทอ้งถิ่น รว่มกนัถ่ายทอด
ทักษะการร  าและทักษะทางดนตรีให้กับเด็กนักเรียนภายใต้การอ านวยการของครูประจ าชั้น 
และผูบ้รหิารสถานศกึษา ท าใหก้ิจกรรมการเรียนการสอนมีลกัษณะเป็นชัน้เรียนวิชาดนตรีและวิชา
นาฏศิลป์ท้องถิ่นและพัฒนาจนเกิดแนวคิดเรื่องการถ่ายทอดด้วยตัวโน้ตและสื่อการสอนเท่าที่ชุมชน                    
และโรงเรียนจะจดัหาได ้ 

รูปแบบการจัดกิจกรรมสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยที่จัดโดยชุมชนเอง 
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกจดัขึน้ในลกัษณะการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอธัยาศยั จดัขึน้
ที่ศาลาอเนกประสงคห์รือศาลากลางบา้น ในชมุชนต าบลบา้นด่านที่ผูใ้หญ่ในชุมชนร่วมกนัชกัชวน
เด็กในชุมชนที่มีความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์มาเขา้รบัการถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบา้น 
ในรูปแบบการถ่ายทอดภายในครอบครวัและเครือญาติ ผูเ้รียนกลุ่มนีจ้ะมีโอกาสติดตามไปท าการแสดง
และฝึกซ้อมมากกว่ากลุ่มนักเรียนที่ โรงเรียน  เนื่องจากมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ 
ทางครอบครวัผ่านระบบเครือญาติ   

     
 

ภาพประกอบ 25 การถ่ายทอดท่าร  าศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในโรงเรียนโดยปราชญช์าวบา้น  

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

- การแสดงตัวตนทางชาติพันธุข์องชุมชนต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

วิธีการแสดงตัวตนทางชาติพันธุ์เขมรของชุมชนต าบลบา้นด่านที่พบเห็นได ้               
ในชุมชนพบว่ามีการสื่อสารดว้ยการพูดภาษาเขมรในที่ชุมชน การทักทายคนชาติพันธุ์เดียวกัน
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ภายนอกชุมชนด้วยภาษาเขมร และมีความพยายามที่จะอนุรักษ์ประเพณีเฉพาะที่ เป็นของ                   
ชาติพันธุ์เขมร ซึ่งลว้นเชื่อมโยงกับความพยายามในการแสดงศิลปะการแสดงพืน้บา้นในฐานะ                
ที่เป็นการแสดงของชาติพนัธุเ์ขมรที่จดัร่วมกบัชาติพนัธุ์ในสงัคมพหุวฒันธรรมของจงัหวดัสระแกว้ 
อีกทัง้เพื่อบอกใหค้นภายนอกทราบว่าชาติพนัธุเ์ขมรมีตวัตนอยู่ในพืน้ที่จงัหวดัสระแกว้และช่วยลด
ความขัดแยง้ทางดา้นเชือ้ชาติในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจจะท าใหเ้กิดความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม 
พหุวัฒนธรรมและเป็นการเปิดพื ้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรม [Social and Cultural Space] 
ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร เพื่อกา้วขา้มอคติและสรา้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนของตน
และชมุชนขา้งเคียง 

การใชพ้ลงัทางนาฏศิลป์และดนตรีในการเปิดพืน้ที่เวทีชาวบา้นที่ท าใหช้าติพนัธุเ์ขมร
หลากหลายอาชีพ ทัง้ที่มีความรูท้างดา้นนาฏศิลป์และดนตรี และมีความรูท้างดา้นอ่ืน มาร่วมระดม
ความคิดในการพัฒนาศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย นับเป็นปรากฎการณ์ที่ส  าคัญที่ผู ้คน
หลากหลายอาชีพและอยู่ในช่วงวยัที่ต่างกัน แต่มีความคิดที่นับใหว้ฒันธรรมเขมรเป็นมรดกร่วม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนหันหนา้เขา้หากัน  ปรกึษากัน และแสดงความคิดเห็นโดยมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันเพื่อความมั่ งคงทางชาติพันธุ์เขมรท่ามกลางความสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                     
ถือเป็นคณุปูการของนาฏศิลป์และดนตรี   

ความสามัคคีที่เกิดจากการร่วมกลุ่มของชาติพันธุ์ เขมรเกิดจากความรูส้ึก                
ไม่มั่นคงในทางวัฒนธรรมด้วยประการหนึ่ง  เพราะบุคคลผู้ถือครองมรดกทางภูมิปัญญานั้น 
ส่วนใหญ่อยู่ในวยัชรา การระดมทรพัยากรและระดมก าลงัคนเพื่อร่วมกันอนุรกัษ์ศิลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหายจึงเกิดขึ ้นอย่างชัดเจน  แต่แฝงไว้ด้วยความ 
เป็นธรรมชาติในวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน  
อย่างไม่มีพรมแดนของฐานะ ความรู ้และช่วงอายุ มีเยาวชนหลายคนที่พยายามรวมกลุ่มกัน
ฝึกซ้อมนาฏศิลป์และดนตรีและมีความคิดที่จะน าเสนอการแสดงพื ้นบ้านอาใยเป็นหลักสูตร
ทอ้งถิ่น ในโรงเรียนและระดบัจงัหวดัที่มีหนา้ที่อนรุกัษน์าฏศิลป์และดนตรีในพืน้ที่อีกดว้ย    

ปรากฎการณ์ในการต่ืนตัวในการแสดงพืน้บา้นอาใยที่ท าใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และปรากฎการณ์การรวมกลุ่มกันของชุมชนชาติพันธุ์เขมร   
ในต าบลบ้านด่านและชุมชนใกล้เคียง ที่มีความพยายามร่วมกันที่จะแสดงตัวตนความเป็น               
ชาติพนัธุเ์ขมร โดยใชก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นเครื่องมือส าคญั ถือเป็นตวัอย่างของกระบวนการ
การปลุกจิตส านึกความเป็นชาติพันธุ์ที่ เกิดขึน้ได้โดยการมองผ่านมิติทางวัฒนธรรม เชื่อมโยง 
กบัพิธีกรรมและความเชื่อของคนในทอ้งถิ่นโดยใชศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเขา้มามีสว่นรว่ม  
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ตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน (2556) ไดน้ิยามว่า “จิตส านึก คือ 
ภาวะที่จิตต่ืนและรูต้ัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเรา้จากประสาทสมัผสัทัง้  5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย” ดังนั้นกระบวนการปลุกจิตส านึกความเป็นชาติพันธุ์ของชุมชน 
จึงเกิดขึน้จากการที่คนในชุมชนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมอันเป็น                     
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นทางดา้นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี  และไดร้บัการส่งเสริมสนับสนุน      
การจดัศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยตามประเพณีและวฒันธรรมต่าง ๆ จึงเป็นการสรา้งจิตส านึก
ของความเป็นชาติพันธุเ์ขมรตัง้แต่สมัยบรรพบุรุษสืบต่อกนัมาและมีจิตส านึกความเป็นชาติพนัธุเ์ขมร
อยู่ในชุมชนอย่างยาวนาน ปัจจุบันหน่วยงานของรฐัและเอกชนไดเ้ห็นถึงความส าคัญของศิลปะการแสดง
พืน้บา้นอาใยที่สามารถแสดงออกไดถ้ึงความมีตวัตนชาติพนัธุเ์ขมรในอ าเภออรญัประเทศ จงัหวดั
สระแกว้ อนัเนื่องมาจากตอ้งการปลกุจิตส านึกของคนในชุมชนใหก้ลบัมามองเห็นถึงความส าคัญ
ของการที่มี ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านของตนในชุมชนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ 
ของชาติพนัธุเ์ขมรได ้โดยที่จะตอ้งร่วมกนัอนุรกัษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลกัษณข์องทอ้งถิ่น เพื่อที่จะ
สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพความเป็นอยู่และความเป็นมาของชุมชน อันจะสรา้งความภูมิใจ
ให้กับชาติพันธุ์เขมรในชุมชนได้ อีกทั้งท านองเพลงและค ารอ้งสามารถบ่งบอกได้ถึงความเป็น 
ชาติพันธุ์เขมรผ่านการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื ้นบ้านเขมรที่มีอยู่ในชุมชนและค ารอ้ งที่ใช ้
ภาษาเขมรตามแบบที่ชมุชนไดร้บัการสืบทอดต่อกนัมาจากรุ่นสูรุ่น่ 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 ปราชญช์าวบา้นร่วมกนัฝึกซอ้มวงดนตรีการแสดงพืน้บา้นอาใย  

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 
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2.2 ผลกระทบด้านวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมที่ปรากฏในชุมชนต าบลบา้นด่านในการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เขมร

ผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นผลมาจากการที่ชาติพนัธุเ์ขมรไดช้่วยกนัอนุรกัษแ์ละสืบสาน
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยและมีความรูค้วามเข้าใจอันดีในภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น 
ที่ตกทอดมาจากบรรพบรุุษจึงไดส้่งผลกระทบต่อการสรา้งอตัลกัษณใ์นทางที่ดีและใหค้วามส าคญั
ต่อการช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย ในชุมชนต าบลบ้านด่านให้เกิดความยั่งยืน 
และคงอยู่ไดภ้ายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของวฒันธรรมทัง้ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อแสดงออกถึง
ความเป็นชาติพนัธุเ์ขมรไดด้ว้ยศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย    

ตาราง 9 ประเมินผลกระทบดา้นวฒันธรรม 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลค่าเฉลี่ย 
1 ท่านคิดว่าการแสดงพื ้นบ้านอาใยเป็นภูมิปัญญา

ดัง้เดิมของทอ้งถิ่นที่ตกทอดมาจากบรรพบรุุษของ
คนในชมุชน 

4.67 
 

93.33 เห็นดว้ยมากที่สดุ 

2 ท่านคิดว่าการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชนได้รับ
อิทธิพลจากประเทศกมัพชูา 

4.29 
 

85.71 เห็นดว้ยมาก 

3 ท่านคิดว่าการแสดงพืน้บา้นอาใยในปัจจุบันไดม้ี
การประยกุตเ์ปลี่ยนแปลงจากดัง้เดิม 

3.62 
 

72.38 เห็นดว้ยมาก 

4 ท่านคิดว่าการแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถแสดงให้
เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชมุชนได ้

4.19 
 

83.81 เห็นดว้ยมาก 

5 ท่านคิดว่าชุมชนสามารถช่วยกันอนุรกัษ์และสืบ
สานการแสดงพืน้บา้นอาใยใหค้งอยู่สืบไป 

4.10 
 

81.90 เห็นดว้ยมาก 

 ผลรวมทัง้หมด 4.17 83.43 เห็นดว้ยมาก 

  
ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัย 

มีความเห็นในประเด็นผลกระทบด้านวัฒนธรรม ประเด็นเรื่องศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย 
เป็นภูมิปัญญาดัง้เดิมของทอ้งถิ่นที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของคนในชุมชน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มากที่สุด ประเด็นเรื่องศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชนได้รบัอิทธิพลจากประเทศกัมพูชา 
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ประเด็นเรื่องศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยสามารถแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได ้ 
ประเด็นเรื่องชมุชนสามารถช่วยกนัอนรุกัษ์และสืบสานศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยใหค้งอยู่สืบไป
และประเด็นเรื่องศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในปัจจุบนัไดม้ีการประยุกตเ์ปลี่ยนแปลงจากดัง้เดิม 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เมื่อพิจารณาโดยรวมสามารถอธิบายได ้ดงันี ้
 

- กระแสการอนุรักษว์ัฒนธรรมศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใยของชุมชน 
การส่งเสริมอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นทางดา้นศิลปะการแสดง

พื ้นบ้านอาใยที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้ได้รับการสนับสนุนฟ้ืนฟูให้คงสภาพสามารถด ารงอยู่ได ้
หรือปรบัปรุงประยุกต์ให้มีการพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมสลายของศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย 
ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบา้นช่วยใหเ้กิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบา้น 
ในชุมชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่หลั่งไหลเข้ามา  
อย่างต่อเนื่องเกิดจากวิกฤตการณ์ของเทคโนโลยีที่ เข้ามามีบทบาทต่อศิลปวัฒนธรรมและ
สั่นคลอนจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ ที่เขา้มามีบทบาทต่อเยาวชนในชุมชนระบบการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นทักษะความรู้เป็นสากล ชาวบ้านในชุมชนจึงได้ปลุกกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ในท้องถิ่นของตนขึน้เพื่อเป็นการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านตามนโยบาย 
ของหน่วยงานทอ้งถิ่นที่สนบัสนนุและผลกัดนัแสดงออกถึงความเป็นชาติพนัธุ์เขมรซึ่งสอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตดั้งเดิมและสภาพความเป็นอยู่คนในชุมชนเพราะเชื่อมั่นว่าศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชมุชนต าบลบา้นด่านได ้

จากการที่ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยได้รบัความสนใจจนกลายมาเป็น                     
การสนับสนุนโอกาสในการแสดงและงบประมาณ จากหน่วยงานภายในและภายนอกชุมชน                   
เช่น โรงเรียนบา้นตุ่น  อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทางดา้นดนตรีและนาฏศิลป์โดยปราชญ์ชาวบา้นใหแ้ก่นักเรียนในโรงเรียน การไดร้บัเชิญใหจ้ัด    
การแสดงพืน้บ้านอาใยในงานเปิดเมืองอรญัประเทศ เปิดเสน่ห ์5 ชาติพันธุ์ ซึ่งจัดโดยส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว การจัดกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ร่วมกับโรงเรียนบ้านตุ่นในโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน  ที่จัดให้ปราชญ์ชาวบ้านส่งต่อ                         
ภูมิปัญญาด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน  และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา                    
เครื่องดนตรีและเครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงใหก้บัชุมชน กิจกรรมดงักล่าวไดส้รา้งแรงผลกัดนั
ใหเ้กิดความพยายามอนรุกัษศิ์ลปวฒันธรรมโดยเฉพาะการแสดงพืน้บา้นอาใยโดยชมุชนเองดว้ย  

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกดังที่ไดก้ล่าวมา ส่งผลให้
ชมุชนมีความพยายามและความกระตือรือรน้ในการใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมอนุรกัษ์วฒันธรรม
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ของชุมชนเองถึงแม้จะขาดงบประมาณของตนเอง แต่ชุมชนได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ในการใช้ภูมิปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มาผนวกกับการสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมและ
งบประมาณ จนเกิดเป็นกระแสการอนุรกัษ์ตามมาเห็นไดจ้ากชุมชนไดร้อ้งขอใหโ้รงเรียนด าเนิน
กิจกรรมสนบัสนุนและหางบประมาณใหเ้กิดความต่อเนื่องในการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
โดยชมุชนใหก้ารสนบัสนนุดา้นครูผูส้อนทัง้ดนตรีและนาฏศิลป์   

 

 
 

ภาพประกอบ 27 ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในโครงการศิลป์อาสาพฒันาชมุชน 

ที่มา: ศภุชยั อโณทยานนท.์ (2563). ถ่ายภาพ 

การจดักิจกรรมเพื่อส่งต่อความรูแ้ละทกัษะทางนาฏศิลป์และดนตรีผ่านกิจกรรม
การเรียนการสอนนาฏศิลป์และดนตรีในระบบโรงเรียน และที่จัดขึน้เองภายในชุมชนความพยายาม 
ในการช าระและตรวจสอบท่าร  า ที่น ามาซึ่งการประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยนท่าร  าใหเ้ป็นแบบแผน 
ในลกัษณะที่ชุมชนเห็นพอ้งต้องกัน เป็นความต่ืนตัวในการอนุรกัษ์ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
ที่พบเห็นไดท้ี่โรงเรียนบา้นตุ่น  ศาลาอเนกประสงคห์รือศาลากลางบา้นของชุมชนและยงัสามารถ
มองเห็นความต่ืนตัวได้จากความพยายามน าเสนอการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในฐานะตัวแทน  
ทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อร่วมกิจกรรมการแสดงกับชาติพันธุ์อ่ืนในจังหวัดสระแก้วและ 
เพื่อช่วยกันอนุรักษ์  สืบสานศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยให้คงอยู่สืบไป  นับเป็นผลส าเร็จ 
ของความพยายามร่วมกันของรฐัและเอกชนในการหยิบยื่นโอกาสการแสดงและการตอบสนอง  
ของชมุชนต าบลบา้นด่านเองดว้ย 
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ภาพประกอบ 28 การถ่ายทอดท่าร  าการแสดงพืน้บา้นอาใยในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

- การน าเข้าวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาเพ่ือการพัฒนาศิลปะการแสดง 
พืน้บ้านอาใย 

ความพยายามในการอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยยังคงด าเนิน                     
ไปอย่างต่อเนื่ อง แต่การพัฒนาศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยก็มีส่วนส าคัญที่ จะท าให้
ศิลปะการแสดงในชุมชนด ารงอยู่ได้ ท าให้เกิดมีความจ าเป็นต้องน าเข้าขององค์ความรู้ใหม่ 
หรือสัมภาระทางวัฒนธรรม  (Cultural Baggage) ที่ได้ติดตัวมาเมื่อครัง้บรรพบุรุษอพยพย้ายถิ่นฐาน 
จากเมืองพระตะบองประเทศกัมพูชา เพราะชุมชนเกิดจากการรวมกลุ่มการตั้งถิ่นฐานชาติพันธุ์เขมร        
โดยไดน้ าเอาสมัภาระทางวฒันธรรม องคค์วามรู ้ภาษา ประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ    และศิลปะการแสดง
ติดตัวมาด้วย แต่มีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการปรบัตัวให้มีลักษณะเฉพาะของคนในชุมชน 
และเมื่ออยู่ภายใต้บริบทของสังคมที่ใหญ่ขึน้จึงต้องมีการน าเข้าศิลปวัฒนธรรมจากประเทศ
กัมพูชาในส่วนของท่าร  าและดนตรีสมัยใหม่ แต่ยังคงเอกลกัษณ์เฉพาะบางอย่างเอาไว้จากการ
ถ่ายทอดและบอกเล่าจากกลุม่ชาติพนัธุเ์ขมรที่อพยพมาในครัง้หลงัท าใหป้ราชญช์าวบา้นในชุมชน
ต าบลบ้านด่านจึงต้องมีการพัฒนาศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยให้มีความพรอ้มที่จะสามารถ
แสดงออกใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณข์องชาติพนัธุเ์ขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยไดอ้ย่างสมบรูณ์                  
เพราะถ้าหากขาดการพัฒนาศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยก็จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้                           
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้   ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา 
อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการพัฒนาท่าร  าให้มีความสวยงาม เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 
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หรือพัฒนาเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์เขมรให้มีความสามารถในการจัดแสดงร่วมกับเทคโนโลยี
สมยัใหม่ได ้เช่น การใชซ้อไฟฟ้าในการแสดง 

 

- การประยุกตแ์ละการปรับเปล่ียนรูปแบบศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย 
จังหวัดสระแก้วได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องจังหวัดเพื่อส่งเสริมการ

อนรุกัษแ์ละสืบสานศิลปวฒันธรรมของชาติพนัธุใ์นจงัหวดัสระแกว้มาอย่างต่อเนื่องศิลปวฒันธรรม 
ที่หลากหลายถึง 5 ชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาว ญ้อ จีน เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งในแต่ละ                    
ชาติพันธุ์ยังคงสืบทอดและด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละชุมชน  การประยุกต ์
และการปรบัเปลี่ยนศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยจึงเกิดขึน้จากการที่ตอ้งการที่จะพัฒนาศิลปะการแสดง 
พื ้นบ้านอาใย ให้มีรูปแบบและแบบแผนที่ เป็นที่ยอมรับต่อสายตาคนภายนอกอีกทั้งยังต้อง
สามารถแสดงใหเ้ห็นถึงอัตลกัษณ์ของชาติพันธุ์เขมรได้ เมื่อศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยจ าตอ้ง
น าไปจัดแสดงร่วมกับชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ในจงัหวดัสระแกว้ที่มีนโยบายเรื่องสงัคมแบบพหุวัฒนธรรม 
ที่สามารถอยู่ร่วมกันไดอ้ย่างสงบสุข ชาวบา้นในชุมชนจึงไดท้ าการระดมความคิดจากปราชญ์ชาวบา้น
และนักวิชาการทอ้งถิ่นในการใหค้วามคิดเห็นเรื่องการประยุกตแ์ละการปรบัเปลี่ยนศิลปะการแสดง
พืน้บ้านอาใย ให้มีพัฒนาการที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะมีความทัดเทียมกับชาติพันธุ์อ่ืน ๆ  
ในจงัหวดัที่อาศยัอยู่รว่มกนั 

กระบวนการหนึ่งที่ท าให้เห็นถึงความพยายามในการสร้างอัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์เขมรในชุมชนต าบลบ้านด่าน คือการเกิดเวทีชาวบ้านที่ผู ้รู ้
ทางดนตรีและนาฏศิลป์ เยาวชนในชุมชนที่สนใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรี นาฏศิลป์ 
ร่วมกับฝ่ายปกครองในชุมชน คือ กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันช าระและตรวจสอบท่าร  า  
เพื่อใหก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยทัง้ดนตรีและนาฏศิลป์ ปรากฎเป็นรูปร่าง (Embodiment) ที่ชัดเจน 
พรอ้มเพรียงโดยผ่านความเห็นชอบของชมุชนรว่มกนั 

การอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทย ของคนในชุมชนต าบลบ้านด่าน                  
ผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน ความพยายามในการตรวจสอบและช าระท่าร  า รวมไปถึงบทเพลง
ประกอบการแสดงพืน้บ้านอาใยเกิดขึน้ในหลายโอกาส บางครัง้ความพยายามในการเติมเต็ม                
ทางดนตรีและนาฏศิลป์กระท าผ่านการน าเข้าภูมิปัญญาจากฝ่ังประเทศกัมพูชา ผ่านคนเขมร                
ที่มีความรูท้างดนตรีและนาฏศิลป์ที่อพยพเข้ามาภายหลังหรือการศึกษาร่วมกันของคนเขมร               
ถิ่นไทยกับคนเขมรที่เป็นผู้ใช้แรงงานแต่มีความสามารถทางดนตรีและนาฏศิลป์ นับว่าถือเป็น
กระบวนการที่น่าสนใจอย่างยิ่งในฐานะกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคม ( Social Movement)                     
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ที่ยังหมายรวมไปถึงการใชส้ื่อออนไลนอ์ย่างเช่น Youtube ในการตรวจสอบช าระท่าร  าของอาใย 
ที่พบในเมืองพระตะบองตามที่เชื่อกนัว่าเป็นตน้ทางของวฒันธรรมเขมรของชมุชนต าบลบา้นด่าน   

ภายหลังกระบวนการช าระและตรวจสอบท่าร  าเกิดขึน้อยู่บ่อยครัง้ผ่านเวที
ชาวบา้นประกอบกบัความพยายามที่จะด ารงสถานภาพในการความเป็นหนึ่งในหา้ชาติพันธุห์ลกั
ในสงัคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว  ท าใหเ้กิดกระบวนการการประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยน               
ท่าร  าใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ โดยมีการประยุกตท์่าร  าจากท่าร  าที่เคยมีอยู่ก่อนตั้งแต่ครัง้ 
เมื่ออพยพมาจากประเทศกัมพูชาและไดใ้ชท้่าร  าพืน้เมืองของประเทศกัมพูชามาประยุกตใ์หเ้กิด  
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในแบบฉบบัของต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้   

นกัดนตรีเองก็ใหค้วามส าคัญในการขึน้เพลง การลงจบเพลง ความหนักเบา
ของการบรรเลงเมื่อมีการขับรอ้งประกอบการแสดง บทเพลงมีความหลากหลายมากขึน้จากเมื่อก่อน  
โดยมีการน าเพลงพืน้เมือง เช่น เพลงกันจันเจก เขา้มาเพิ่มเติม โดยนักดนตรีจากเมืองมงคลบุรี 
จงัหวดับนัทายมีชยัที่อพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย  

ความพยายามในการประยุกตแ์ละปรบัเปลี่ยนต่าง ๆ เกิดขึน้จากการหารือ
ร่วมกันของผูรู้ใ้นชุมชนผ่านกิจกรรมการซอ้มการแสดงและการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกันและกัน  
เพื่อน าไปสู่รูปแบบการน าเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่อสังคมภายนอกอย่างมีแบบแผนตามที่ 
ทกุคนเห็นสมควรรว่มกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 การระดมความคิดเก่ียวกบัศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

ที่มา: ศภุชยั อโณทยานนท.์ (2563). ถ่ายภาพ 
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2.3 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยไดม้ีผลกระทบดา้นเศรษฐกิจเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ในการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์เขมรของชุมชนต าบลบา้นด่าน จากการที่ชาวบา้นในชุมชน
ส่วนมากไดป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักท าให้สภาพเศรษฐกิจมีผลต่อการว่าจา้ง 
การแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชน จึงท าให้ชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพหลักด้วยการแสดง
พืน้บา้นอาใยได ้แต่ยงัคงตอ้งไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรฐัและเอกชนในชมุชนเพื่อเป็น
การสรา้งรายไดอี้กทางหนึ่งใหก้บัชมุชนจากการจดัแสดงศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 

ตาราง 10 ประเมินผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 

ข้อ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ผลค่าเฉลี่ย 
1 ท่านคิดว่าการแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถสรา้งรายได้

ใหก้บัชมุชนได ้
3.71 

 
74.29 เห็นดว้ยมาก 

2 ท่านคิดว่าคนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพหลัก           
ดว้ยการแสดงพืน้บา้นอาใย 

2.86 
 

57.14 เห็นดว้ยปานกลาง 

3 ท่านคิดว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการ
ว่าจา้งการแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชน 

3.95 
 

79.05 เห็นดว้ยมาก 

4 ท่านคิดว่าการแสดงพื ้นบ้านอาใยสามารถช่วย
พฒันาเศรษฐกิจของชมุชนได ้

3.81 
 

76.19 เห็นดว้ยมาก 

5 ท่านคิดว่านโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงานทอ้งถิ่น
มีส่วนช่วยใหก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถสรา้ง
รายไดใ้หก้บัชมุชนเพิ่มขึน้ 

4.29 
 
 

85.71 เห็นดว้ยมาก 

 ผลรวมทัง้หมด 3.72 74.48 เห็นดว้ยมาก 

 

ผลการวิเคราะห์จากตารางที่  10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มประชากรในการศึกษาวิจัย 
มีความเห็นในประเด็นผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ ประเด็นเรื่องนโยบายของรฐับาลหรือหน่วยงาน
ท้องถิ่นมีส่วนช่วยให้ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึน้   
ประเด็นเรื่อง สภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการว่าจา้งศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในชุมชน  
ประเด็นเรื่องศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนไดแ้ละประเด็นเรื่อง
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                 
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ประเด็นเรื่องคนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพหลักดว้ยการแสดงพืน้บา้นอาใย อยู่ในระดับเห็นดว้ย
ปานกลาง เมื่อพิจารณาโดยรวมสามารถอธิบายได ้ดงันี ้

 
- การสร้างรายได้ในชุมชนทีเ่กิดจากศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย 

การสรา้งรายไดใ้นชุมชนนอกจากการที่ชาวบา้นในชุมชนประกอบอาชีพหลกั
ด้วยการท าอาชีพเกษตรกรรมแล้วนั้น ยังมีการสรา้งรายได้ที่เกิดจากศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย  
ที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในงานส าคัญของจังหวัด  
สระแกว้ นอกจากจะเพื่อใหก้ิจกรรมทางดา้นนาฏศิลป์และดนตรีของชาติพันธุเ์ขมรใหม้ีความเขม้แข็ง 
หน่วยงานของรฐัและเอกชนในทอ้งถิ่นมีการสนับสนุนงบประมาณในการที่จะส่งเสริมใหศิ้ลปะการแสดง 
พืน้บา้นอาใยไดม้ีโอกาสไดไ้ปท าการแสดงในงานต่าง ๆ ของจงัหวดัเพื่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่นักแสดง  
“...เศรษฐกิจเป็นเรื่องส าคัญคนมองเรื่องปากท้องเป็นส าคัญ ดังนั้นวัฒนธรรมจึงต้องท าให้เค้า
สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยเศรษฐกิจของชุมชนด้วยไม่ใช่เพียงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรม  
เพียงอย่างเดียว หน่วยงานของรฐัและเอกชนจึงตอ้งใหก้ารสนับสนุนอย่างยั่งยืน...” (ราตรี แสงรุ่งเรือง, 
2563, สัมภาษณ์) โดยคนในชุมชนต าบลบา้นด่านคาดหวังว่าการแสดงพืน้บ้านอาใยจะสามารถ 
สรา้งรายไดใ้ห้กับชุมชนได้ แต่เมื่อพิจารณาแลว้จะพบว่ารายได้ที่ได้จากการแสดงศิลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใยในแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพจึงไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได ้
ดว้ยการแสดงพืน้บา้นอาใย พบว่านักแสดงและนักดนตรีตอ้งมีอาชีพหลกัในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและหตัถกรรมในชุมชน เช่น การทอเสื่อกก สานไมก้วาด และอาชีพรบัจา้ง หากในแต่ละครัง้ 
ที่จะมีโอกาสในการจัดการแสดงศิลปะการแสดงพืน้บา้นใย นักแสดงและนักดนตรีจะรวมตัวกัน 
เพื่อฝึกซ้อมการแสดงหลังจากที่ว่างเว้นจากการท างานเพื่อมีความหวังว่าการแสดงพืน้บ้านอาใย 
จะสามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของชมุชนไดต่้อไป  

 

- โอกาสในการประกอบอาชีพนักแสดงและนักดนตรี 
การแสดงศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยตอ้งประกอบดว้ยนักแสดงทางดา้น

นาฏศิลป์และนกัดนตรี ซึ่งจะเป็นคนในชุมชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีอาชีพหลกั
ที่ไม่ใช่อาชีพนกัแสดงและนกัดนตรี ท าใหใ้นการจดัแสดงแต่ละครัง้ตอ้งแบ่งเวลาจากการประกอบ
อาชีพหลักของตนเพื่อท าการรวมกลุ่มฝึกซอ้มการแสดง อีกทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพนักแสดง
และนักดนตรีของคนในชุมชนเป็นอาชีพที่ไม่สามารถหวังเรื่องค่าตอบแทนเป็นมูลค่าในการ 
เลีย้งชีพไม่ไดเ้พราะมีโอกาสในการท างานนอ้ยและค่าตอบแทนไม่สงูมากนัก แต่ในขณะเดียวกัน
การจัดแสดงศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยนับเป็นการสรา้งคุณค่าให้กับนักแสดงและชุมชน  
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อย่างนับเป็นมูลค่าไม่ได้โดยได้แฝงคุณค่าไว้อีกประการหนึ่งอย่างแยบคาย คือ ความสามัคคี 
ในชุมชนและหมู่เครือญาติของชาติพนัธุเ์ขมรที่เป็นนกัแสดงดว้ยกนัใหไ้ดเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกันโดยผ่านการฝึกซอ้มการแสดง คุณค่าทางศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยดังกล่าวขา้งตน้
เป็นคุณค่าที่ช่วยใหชุ้มชนสามารถช่วยกันรกัษาอัตลกัษณ์ทางศิลปะการแสดงของชาติพันธุเ์ขมร 
ในชมุชนไดอ้ย่างยั่งยืน     

    
- งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

ชุมชนต าบลบ้านด่านได้รบังบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
ในการสนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยอยู่บ่อยครั้ง  ทั้งนี ้เพื่อให้
กิจกรรมทางดา้นนาฏศิลป์และดนตรีของชาติพันธุ์เขมรมีความเขม้แข็ง  เช่น โครงการศิลป์อาสา
พฒันาชมุชนของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒไดต้ระหนกัถึงการส่งเสรมิการจดักิจกรรมทางดา้น
ศิลปกรรมเชื่อมโยงความสมัพนัธเ์ครือข่ายชมุชน  อีกทัง้ยงัเป็นการเปิดพืน้ที่สาธารณะใหเ้ป็นพืน้ที่
สรา้งสรรค์สรา้งสุขแก่เยาวชน ครอบครวั และชุมชน  โดยใช้กิจกรรมทางด้านการแสดงดนตรี 
นาฏศิลป์เป็นสื่อกลางและเปิดพืน้ที่สาธารณะเพื่อท ากิจกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อการพัฒนาสังคม              
ลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว โดยมีฐานส าคัญจากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนก่อให้เกิด
รายไดข้องคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการจัดท าฐานขอ้มูลทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้ว
ส าหรบัการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน              
สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว  เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอด ศิลปะการแสดงในท้องถิ่นของตนเพื่อให้สามารถด ารงอยู่ได้ในสังคมแบบ                      
พหุวัฒนธรรมท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจของประเทศมีผลต่อการว่าจ้างการแสดงพื ้นบ้านอาใย                
ในชุมชนทางดา้นของหน่วยงานเอกชนในทอ้งถิ่นมีการสนับสนุนและส่งเสริมใหศิ้ลปะการแสดง
พืน้บา้นอาใยไดม้ีโอกาสไปท าการแสดงในงานต่าง ๆ ของจังหวัด เพื่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่นักแสดง
คาดหวังว่าการแสดงพื ้นบ้านอาใยจะสามารถสรา้งรายได้ให้กับชุมชนได้ พบว่ามีการสนับสนุน
สอดคลอ้งกบันโยบายของวฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้ที่ตอ้งการที่จะส่งเสรมิและสนบัสนุนทางดา้น
งบประมาณเพื่อใหศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถท าการแสดงต่อไปได้ ถึงแมว้่าจะไดร้บั
การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน แต่คนในชุมชนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพหลักได้ด้วย 
การแสดงพืน้บา้นอาใยเนื่องจากค่าตอบแทนในการแสดงแต่ละครัง้ไม่สงูมากนกั  แต่นโยบายของรฐับาล
หรือหน่วยงานทอ้งถิ่นป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยใหก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยสรา้งรายไดใ้หก้ับชุมชน             
เพื่อท าใหก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถช่วยพฒันาเศรษฐกิจของชมุชนไดอ้ย่างเป็นระบบ 
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ภาพประกอบ 30 วงดนตรีอาใยในโครงการศิลป์อาสาพฒันาชมุชน 

ที่มา: ศภุชยั อโณทยานนท.์ (2563). ถ่ายภาพ 

 

   
 

ภาพประกอบ 31 การแสดงพืน้บา้นอาใยโครงการพฒันาทนุทางวฒันธรรมชมุชน 
สูก่ารสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสระแกว้ 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

จงัหวดัสระแกว้มีศิลปวฒันธรรมที่หลากหลายถึง 5 ชาติพันธุ์ ประกอบดว้ย 
ลาว ญ้อ จีน เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งในแต่ละชาติพันธุ์ยังคงสืบทอดและด ารงไวซ้ึ่งอัตลกัษณ์
วฒันธรรมของแต่ละชุมชนมาจนถึงในปัจจบุนั ชาติพนัธุใ์นจงัหวดัสระแกว้ไดร้บัการสนบัสนุนจาก
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ภาครฐัของจงัหวดัที่ไดม้ีการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์องจงัหวดัเพื่อส่งเสริมการอนุรกัษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้วมาอย่างต่อเนื่องเห็นไดจ้ากการจัดงานเปิดเมือง
อรญัประเทศเปิดเสน่ห ์5 ชาติพันธุ์ โดยไดต้ระหนักถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
สระแก้ว จึงได้จัดโครงการสนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเป็นการแสดงออก               
ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้วสู่สายตาคนภายนอกและเป็นการ
แลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมระหว่างชาติพนัธุอี์กดว้ย แต่เดิมประชาชนในจงัหวดัส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักในปัจจุบันไดม้ีการเปิดชายแดนเพื่อท าตลาดซือ้ขายคา้สินค้า
ระหว่างประเทศไทยและประเทศกมัพชูา 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 งานเปิดเมืองอรญัประเทศ เปิดเสน่ห ์5 ชาติพนัธุ ์

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190830201325499 
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ภาพประกอบ 33 ปา้ยประชาสมัพนัธถ์นนคนเดิน “มหกรรมอาหาร 5 ชาติพนัธุ”์ 

ที่มา: https://board.postjung.com/1077401 

ในจังหวัดสระแก้วยังคงพบเห็นการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ทางด้านการอนุรกัษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้ว  เห็นได้จาก
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแกว้ ไดม้ีการจัดการแสดงแลกเปลี่ยนดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(ไทย - กัมพูชา) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างดา้นศิลปะการแสดงในทอ้งถิ่นที่ไดร้บัอิทธิพล
จากประเทศกัมพูชาท าให้เยาวชนในท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและสามารถ
สรา้งสรรคก์ารแสดงรว่มสมยัไดอ้ย่างเหมาะสมกบับริบทของสงัคมในปัจุบนั 

 

 

ภาพประกอบ 34 การแสดงแลกเปลี่ยนดา้นศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั (ไทย - กมัพชูา) 

ที่มา: https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=14255 
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ภาพประกอบ 35 ปา้ยโครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน  
กลุม่ดนตรีพืน้บา้นมโหรีอาใยสายใยชมุชน 

ที่มา: พณัณช์ิตา  เดชครุธ. (2563). ถ่ายภาพ 

อีกทั้งรัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรียังได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้มีการก าหนดเป็นระเบียบวาระแห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม   
โดยส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ด าเนิน “โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชุมชน”  
เพื่อเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เป็นหน่วยงานรฐัในทอ้งถิ่นไดใ้ชม้ิติ 
ทางวฒันธรรมซึ่งเป็นทนุทางสงัคมที่สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาทางเศรษฐกิจ  สงัคม  อีกทัง้ยงั
เป็นการเสริมศักยภาพของแกนน าชุมชนในทอ้งถิ่นใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้างดา้นศิลปวัฒนธรรม  
ในการสรา้งแหล่งเรียนรูแ้ละถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นทางดา้นศิลปวฒันธรรม โดยน าระบบคุณค่า
ทางวัฒนธรรมเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนด้วยมิติวัฒนธรรม ปลูกฝังการมีจิตส านึกที่ดี 
และภาคภมูิใจในทอ้งถิ่นสูก่ารพฒันาที่ยั่งยืน  

พบว่ากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ เขมร 
ผ่านศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย เป็นผลมาจากการผลักดันในเรื่องความเป็นพหุวัฒนธรรม 
จนเป็นผลใหเ้กิดการสถาปนาสถานภาพของชาติพันธุ์หลักทั้งหา้ในจังหวัดสระแก้วซึ่งชาติพันธุ์เขมร 
ในฐานะหนึ่งในหา้ของชาติพนัธุห์ลกัที่ถกูสถาปนาขึน้จากการสนบัสนุนของภาครฐั จึงมีความพยายาม               
ในการอนุรกัษ์และส่งออกวฒันธรรมของชุมชนตนเองดว้ยกระบวนการใชศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย
เป็นเครื่องมือส าคัญ โดยมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาผ่านการจัดระเบียบท่าร  า 
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เป็นหนึ่งในกระบวนการจัดระเบียบศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย การจัดระเบียบอักขระภาษา  
การคัดสรรความทรงจ าร่วมกันในอดีตผ่านสถานที่ และการแสดงออกในมิติการแสดงผ่านการ  
คัดสรรความทรงจ า ดังที่ปรากฏในศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใยของชุมชนต าบลบ้านด่าน อ าเภอ 
อรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

การใชศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเพื่อสรา้งอัตลักษณ์ในจังหวัดสระแก้ว
จากการที่เกิดปัจจัยการสนบัสนุนจากภายนอกและความตระหนักรูเ้รื่องสถานภาพของชาติพันธุเ์ขมร
ของชุมชนต าบลบา้นด่าน ความพยายามในการด ารงสถานภาพในฐานะหุน้ส่วนหนึ่งในหา้ของ
ชาติพันธุ์หลักในจังหวัดสระแก้ว ไดผ้ลักดันใหเ้กิดกระบวนการใชศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย 
ในการสรา้งอัตลักษณ์ของชุมชนชาติพันธุ์เขมร ที่ชุมชนต าบลบ้านด่านในรูปแบบของความ
พยายามที่จะส่งต่อความรูเ้รื่องศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยจากรุ่นสู่รุ่น ความพยายามของชุมชน
ในการช าระและตรวจสอบท่าร  าอาใยร่วมกันในการที่จะพัฒนาต่อไป จนเกิดการประยุกตแ์ละ 
จัดระเบียบการแสดงให้ดีขึ ้นตามความเห็นของผู้รู ้ในชุมชนที่ตัดสินใจร่วมกัน เป็นรูปแบบ 
ของกระบวนการใช้ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยเพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท่ามกลาง 
ความเป็นพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแกว้  

กระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรของชุมชน
ต าบลบา้นด่านที่เกิดจากปัจจยัการสนบัสนุนจากภายนอกและความตระหนกัรูถ้ึงหนา้ที่ในการอนุรกัษ์ 
ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชุมชนต าบลบา้นด่าน ผลกัดนัจนเกิดกระบวนการการใชศิ้ลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใยในการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนเป็นผลให้เกิดความต่ืนตัวในการอนุรักษ์
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยตามมาซึ่งไดส้ง่ผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ
ในชุมชน ตลอดจนถึงเกิดค่านิยมในการส่งต่อความรูเ้ก่ียวกับศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย  
ที่ผ่านกระบวนการเติมเต็มทางวฒันธรรมในแบบที่ชุมชนสามารถท าไดด้ว้ยตนเองอย่างการน าเขา้
วัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาเพื่อการพัฒนา ประยุกต์และการปรบัเปลี่ยนศิลปะการแสดง
พืน้บ้านอาใย ผ่านตัวบุคคลที่มีความรูท้างดา้นดนตรีและนาฏศิลป์ที่อพยพยา้ยถิ่นเข้ามาใหม่  
ผ่านสื่อสงัคมออนไลนแ์ละผ่านกระบวนการตรวจช าระทางดา้นนาฏศิลป์ของชุมชนเอง  อีกทัง้ยัง
พบความพยายามในการต่อสูก้ับขีดจ ากัดของความสามารถและขอ้อุปสรรคที่เกิดขึน้จากการที่
อาชีพของนักแสดงศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยไม่ใช่อาชีพหลักของคนในชุมชนท าให้เกิด  
ความยากล าบากในการรวมตัวของนักแสดงและนักดนตรี  บทเพลงบางส่วนได้ขาดหายไป 
จากความไม่พรอ้มของทางด้านเทคโนโลยีในการบันทึกข้อมูล  แต่คุณค่าทางศิลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนสามารถช่วยกันรักษาอัตลักษณ์ทางศิลปะการแสดงของ  



  158 

ชาติพนัธุเ์ขมรในชุมชน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกนัภายในชุมชน และภายในหมู่เครือญาติ
ของชาติพนัธุเ์ขมรที่เป็นนกัแสดงดว้ยกนั 

นอกจากนี ้ยังพบปรากฎการณ์การจัดให้มีการสืบทอดศิลปะการแสดง
พืน้บ้านอาใยในชุมชนใน 2 รูปแบบ คือรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาและรูปแบบการจัดกิจกรรมสืบทอดศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยที่จัดโดยชุมชนเอง  
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถูกจัดขึน้ในลักษณะการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
โดยปราชญช์าวบา้นทางดา้นนาฏศิลป์และดนตรีเป็นผูท้ี่ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

อาจสรุปไดว้่าภายใตบ้ริบทสงัคมในจงัหวดัสระแกว้ที่เป็นสงัคมแบบพหุวฒันธรรม              
ท าให้ชาติพันธุ์เขมรในชุมชนต าบลบ้านด่านต้องด ารงอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย                  
จึงจ าเป็นที่จะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพทางสงัคมของชาติพันธุ์เขมรเพื่อสนองตอบนโยบาย
พหวุฒันธรรมของจงัหวดัสระแกว้ในการเป็นหนึ่งในหา้ชาติพนัธุห์ลกัของจงัหวดัสระแกว้ โดยมีนยั
แสดงให้เห็นถึงอ านาจเหนือกว่าอีกกลุ่มหนึ่งในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร 
ของตน เพื่อเป็นการแสดงตัวตนในการแย่งชิงพื ้นที่ทางวัฒนธรรมคนในชุมชนจึงได้เลือกใช้
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นสญัลกัษณใ์นการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของชาติพนัธุเ์ขมร
ที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง การสรา้งสัญลักษณ์สรา้งภาพตัวแทนเหล่านีเ้พื่อใช้ในการ
ต่อรองระหว่างกลุ่มที่มีบริบททางสังคมเป็นส่วนในการก าหนดอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เขมร            
ใหค้นในชุมชนอ่ืน ๆ ใหก้ารยอมรบั โดยสรา้งอตัลกัษณ์ตนเองขึน้มาผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้น
อาใยใหก้ลุ่มต่าง ๆ ยอมรบัและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมไดภ้ายใตบ้ริบท 
ทางสงัคมของจงัหวดัสระแกว้ในปัจจบุนั 
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บทที ่5 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการวิจยัเรื่อง การศึกษาอตัลกัษณท์างวฒันธรรมของชาติพันธุเ์ขมรผ่านมิติศิลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใย ในสังคมพหุวัฒนธรรม  จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ ์
ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านมิติ 
ของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในสงัคมพหุวัฒนธรรมและศึกษาผลกระทบของการสรา้งอตัลกัษณ์
ทางชาติพันธุ์เขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในชุมชน 
ผู้วิจัยได้ใช้พืน้ที่ต  าบลบ้านด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื ้นที่เก็บรวบรวมขอ้มูล  
ซึ่งสามารถสรุปผล การด าเนินงาน โดยแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้

1.สรุปผลการวิจยั 
2.อภิปรายผลการวิจยั 
3.ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 อัตลักษณท์างวัฒนธรรมของชาติพันธุเ์ขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภอ                                          

อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผ่านมิติของศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ในหัวข้อนี ้ผู ้วิจัยได้แยกประเด็นออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  1) สังคมพหุวัฒนธรรม             

ในจังหวัดสระแก้ว 2) ชาติพันธุ์เขมร ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว                   
3) วัฒนธรรมและประเพณี 4) ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ             
จงัหวดัสระแกว้ สรุปได ้ดงันี ้

1) สงัคมพหวุฒันธรรมในจงัหวดัสระแกว้ 
จงัหวดัสระแกว้เป็นพืน้ที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุเ์พราะเป็นส่วนหนึ่ง

ของพื ้นที่ชายแดนไทย-เขมร  ในเขตอ าเภออรัญประเทศ  อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา                
และอ าเภอโคกสงู ท าใหม้ีการอพยพยา้ยถ่ินฐานของชาติพนัธุต่์าง ๆ จากประเทศกมัพชูาเขา้มายงั
ประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ สงคราม และการประกอบอาชีพ                   
พบว่ามีชาติพันธุ์หลกัของจังหวดัสระแกว้ประกอบดว้ยชาติพนัธุล์าว ญ้อ จีน เวียดนาม และเขมร
โดยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดสระแก้วตั้งแต่ครั้งอดีตในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน                
การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวและญ้อไดต้ั้งถิ่นฐานอยู่ในพื ้นที่อ  าเภออรญัประเทศและอ าเภอ
วัฒนานคร ในปีพุทธศักราช 2369 -2371 ภายหลังสงครามระหว่างสยามและลาว ชาติพันธุ์จีน
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อพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานในปีพุทธศักราช 2450 ชาติพันธุ์เวียดนามอพยพเขา้มาเมื่อปีพุทธศักราช 
2488 และชาติพันธุ์เขมรอพยพเข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2449 โดยส่วนใหญ่อพยพจาก 
เมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ระบบการบริหารปกครองจงัหวดัสระแกว้จึงไดเ้กิดภาพลกัษณ ์
ทางวัฒนธรรมในการน าเสนอผ่านชาติพันธุ์หลักทั้ง 5 ชาติพันธุ์และสนับสนุน ส่งเสริมให้เป็น 
อตัลกัษณท์างวฒันธรรมของจงัหวัดจากการที่เป็นสงัคมแบบพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ทางด้านเชือ้ชาติ นอกจากนี ้ยังพบว่านโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนสนับสนุนและผลักดัน 
ใหก้ลุ่มชาติพนัธุห์ลกัไดม้ีโอกาสแสดงออกถึงความเป็นชาติพนัธุ์ของตน ในมิติของศิลปวฒันธรรม               
ที่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตดัง้เดิมและสภาพความเป็นอยู่ผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้น 

2) ชาติพนัธุเ์ขมร ในต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
ชาติพันธุ์เขมรเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในบริเวณพื ้นที่ เขตแนวชายแดน 

ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาบริเวณอ าเภออรญัประเทศ อ าเภอตาพระยา อ าเภอโคกสูง             
และอ าเภอคลองหาด ในจงัหวดัสระแกว้ จากการอพยพยา้ยถิ่นฐานจากเมืองพระตะบอง ประเทศ
กัมพูชาหลายระลอกตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2449 โดยพบว่าอาศัยอยู่ท่ามกลางพื ้นที่ที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ผ่านการอพยพเขา้มาตั้งถิ่นฐานของชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ในจังหวัดสระแก้ว     
จากการที่มีพืน้ที่อยู่ติดชายแดนไทย - กัมพูชา การอพยพย้ายถิ่นฐานของชาติพันธุ์เขมรเขา้มา        
ในพืน้ที่จงัหวดัสระแกว้ พบว่ามีการอพยพครัง้ส  าคญั 3 ระลอกโดยการอพยพในระลอกแรกพบว่า
เดินทางติดตามเจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ เขา้มาตัง้ถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยบริเวณ
เขตพื ้นที่ของจังหวัดสระแก้วในประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2449 จากการที่ประเทศไทย                         
ยกมณฑลบูรพาใหแ้ก่ประเทศฝรั่งเศส การอพยพระลอกที่ 2 คือการอพยพหลงัเกิดภัยสงคราม
กลางเมืองกมัพชูาในปีพทุธศักราช 2518 หนีจากภาวะอดอยากภายในประเทศกัมพูชาจากการที่
กองทัพเวียดนามเข้ายึดครองและตั้งรัฐบาลใหม่ปกครองประเทศกัมพูชา และระลอกที่   3                       
การอพยพเพื่ อการประกอบอาชีพ  ซึ่ งเกิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัว 
ของตลาดการค้า การลงทุน และธุรกิจภาคแรงงานในบริเวณพื ้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ 
จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายเปิดตลาดทางการคา้กบัประเทศเพื่อนบา้นในปีพทุธศกัราช 2533                         
จึงเกิดการเปิดจดุผ่อนปรนการคา้ระหว่างประเทศไทยและประเทศกมัพชูา  

3) วฒันธรรมและประเพณี  
ดา้นความเชื่อและศาสนา ชาติพันธุ์เขมรมีประเพณีและพิธีกรรมที่ไดย้ึดถือ

ปฏิบัติตามกันมา มีความเชื่อในเรื่องการให้ความเคารพนับถือต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว                    
ความเชื่อในอ านาจศกัดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษ และความศรทัธาในหลกัธรรมค าสอนของพระพทุธศาสนา 
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โดยพบว่ามีนยัส าคญัที่แฝงไปดว้ยความกตญัญรููค้ณุและระลึกถึงบรรพบุรุษอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่า
ทุกคนจะมีบรรพบุรุษปกปักรักษาคุ้มครองให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น พบได้จาก                     
การท าพิธีเซ่นไหวบ้อกกล่าวต่อดวงวิญญาณของบรรพบุรุษในประเพณีส าคัญของชาติพันธุ์เขมร                           
พบในประเพณีโดนตาหรือแซนโดนตา ประเพณีแซนแซร์ ประเพณีขึ ้นไหว้ตาปู่  ประเพณี                   
การแต่งงาน รวมไปจนถึงประเพณีบวชนาคที่มีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา             
อีกทัง้ยงัสะทอ้นผ่านพิธีกรรมการเขา้ทรงเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษต่อสิ่งศกัดิ์สิทธิ์หรือบรรพบุรุษ   
ที่ปกปักรกัษาคุม้ครองใหห้ายจากอาการเจ็บป่วย จะเห็นไดว้่าชาวบา้นในชุมชนต าบลบา้นด่าน
ยังคงรกัษาความรกัและความผูกพันกับบรรพบุรุษของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น  อันเกิดจาก                
การปลูกฝังในเรื่องการมีจิตส านึกที่ดีและมีความหวงแหนในอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาติพนัธุต์นเองไวไ้ดอ้ย่างลกึซึง้ 

ดา้นภาษาของชาติพันธุเ์ขมร ชุมชนไดใ้ชเ้ป็นสญัลกัษณ์ที่ก าหนดขึน้เพื่อใช ้        
ในการสื่อความหมายระหว่างกนัของคนในชุมชนต าบลบา้นด่าน โดยเป็นการพฒันาระบบเสียงภาษา
และได้รบัอิทธิพลมาจากภาษาเขมรในกลุ่มของเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา มีการผสมค า 
ของภาษาเขมรร่วมกับภาษาไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามายัง 
ประเทศไทยเป็นระยะเวลายาวนาน อีกทั้งระบบของการศึกษาของประเทศไทยได้ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาพูดที่กลุ่มชาติพันธุ์เขมรใชส้ื่อสารกันในชุมชน ที่สามารถพบเห็นไดจ้าก
ภาษาพูดในท้องถิ่น  มีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาษาเขมรแบบดั้งเดิมแต่ยังคงมีส  าเนียงการพูด 
ที่ได้รับอิทธิพลจากชาติพันธุ์เขมรในกลุ่มของเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ดังที่ปรากฏ 
ในภาษาพดูของชาวบา้นในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

ดา้นเครื่องแต่งกายของชาติพนัธุเ์ขมรเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมที่สะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในชมุชน ในอดีตมีการทอผา้สีพืน้ส  าหรบัใชเ้ป็นผา้นุ่งหรือโจงกระเบน
และทอผา้ขาวมา้ส าหรบัเป็นผา้พาดไหล่หรือผา้เคียนเอว เครื่องแต่งกายสามารถบ่งบอกไดถ้ึง                
ช่วงวยัของสตรีในชุมชนโดยหญิงสงูอายุมักจะนุ่งผา้โจงกระเบนหากเป็นหญิงสาวจะนุ่งเป็นผา้ถุง
ใช้ผ้าขาวม้าพาดไหล่และนิยมสวมเสือ้แขนกระบอกสีขาวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่าย          
ความบริสุทธิ์ ความสงบสุข และความดีงาม ผ่านการนุ่งห่มของสตรีในชุมชน ส าหรบัผู้ชายจะนุ่งโสร่ง              
สวมเสือ้คอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าเคียนเอว ปัจจุบันมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบเครื่องแต่งกาย             
ตามบริบททางสงัคมโดยเนน้ความสะดวกและเหมาะสมของแต่ละบุคคล แต่ยงัคงพบเห็นการแต่งกาย
แบบดัง้เดิมในศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยในปัจจบุนั 
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4) ศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย ในต าบลบ้านด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวัด
สระแกว้ 

ดา้นท่าร  าของศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญา 
ของบรรพบุรุษตั้งแต่ครั้งก่อนการอพยพเข้ามายังประเทศไทย  ผ่านแม่ท่าจ านวน 3 ท่าที่พบ 
ในการแสดงชุดเรือมตะเปียงเปียย โดยผ่านการตีความจากความหมายของค ารอ้งที่ไดร้บัอิทธิพล
จากเพลงพืน้บา้นของประเทศกมัพูชาและมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น พบว่าท่าร  าที่ใชใ้นการแสดง
พื ้นบ้านอาใยมีการประยุกต์และปรับเปลี่ยนในปีพุทธศักราช  2536 โดยได้รับแรงบันดาลใจ 
จากการแสดงพืน้บา้นของประเทศกัมพูชา ตามความคิดเห็นของคนในชุมชนเพื่อที่ตอ้งการพัฒนา
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยใหม้ีความทดัเทียมกบัชาติพนัธุอ่ื์น ๆ และสามารถด ารงอยู่ไดใ้นสงัคม
พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางดา้นชาติพันธุ์และเพื่อเป็นการตอกย า้ในการมีส  าจิตนึก
รว่มกนัของความเป็นชาติพนัธุเ์ขมรที่ตอ้งแสดงออกถึงการด ารงอยู่และมีตวัตนในพืน้ที่จงัหวดัสระแกว้                    
ผ่านศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุดเรือมตะเปียงเปียย เรือมมะม็วต เรือมตล๊อก เรือมอันเร                             
และเรือมเทอแซรย์ ที่ เป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของชาติพันธุ์เขมรและภาพสะท้อนทางด้าน
สภาพแวดลอ้มของชมุชน 

ดา้นเครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดง ชาติพนัธุเ์ขมรไดม้ีการใชเ้ครื่องแต่งกาย
ตามแบบทอ้งถิ่นของคนในชมุชนเมื่อครัง้อดีตเพื่อเป็นสญัลกัษณท์างวฒันธรรมที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ผ่านรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรบัศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย             
ในปัจจุบัน โดยที่นักแสดงผู้หญิงจะสวมเสือ้แขนกระบอกสีขาว พาดผ้าสไบที่ไหล่ซ้าย ห้อยชาย   
ดา้นหนา้ นุ่งผา้โจงกระเบน ใส่เครื่องประดบัทอง และทัดหูดว้ยดอกลีลาวดี (ดอกลั่นทม) นักแสดง
ผูช้ายสวมเสือ้แขนสัน้สีขาว ใชผ้า้ขาวมา้พาดที่ไหล่ทัง้สองขา้งทิง้ชายไปดา้นหลงั นุ่งโสร่งตาหมากรุก 
สีของเครื่องแต่งกายเป็นโทนสีน า้ตาลสม้ แดง ผ่านการประยกุต ์ปรบัเปลี่ยนรูปแบบเครื่องแต่งกาย
ส าหรับการแสดง ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดของหน่วยงานระดับจังหวัด  ระดับท้องถิ่น           
ปราชญ์ชาวบา้น และคนในชุมชน เพื่อใหเ้ครื่องแต่งกายส าหรบัการแสดงสามารถแสดงออกถึง           
อตัลกัษณข์องความเป็นชาติพันธุเ์ขมรไดอ้ย่างเด่นชัด นอกจากนีย้งัพบว่ามีการใชเ้ครื่องแต่งกาย
ส าหรบัการแสดงที่ทางจงัหวดัสระแกว้สรา้งขึน้จากการเลือกใชส้ีของตราสญัลกัษณป์ระจ าจงัหวดั
สระแก้ว สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่จะน าเสนอภาพลักษณ์ของจังหวัดในการใช้มิ ติ                       
ของศิลปวัฒนธรรมทางด้านการแสดงพื ้นบ้านเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์หลัก                      
ใหม้ีความเป็นอนัหนึ่งเดียวกนัท่ามกลางสงัคมแบบพหวุฒันธรรมของจงัหวดัสระแกว้ 
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ด้านอุปกรณ์การแสดงเป็นองค์ประกอบทางนาฏศิลป์ที่ส  าคัญอย่างหนึ่ง           
เพื่ อช่ วยให้การแสดงมีความน่าสนใจและเพิ่ มอรรถรสในการแสดงมากยิ่ งขึ ้น  พบว่า
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยมีการใชอ้ปุกรณป์ระกอบการแสดงที่หาไดใ้นทอ้งถิ่น  โดยแฝงไวด้ว้ย
นัยส าคัญของภาพตัวแทนในอุปกรณ์การแสดงประกอบด้วย 3 ประเภทคือ 1) กะลามะพรา้ว  
ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แทนน า้และพืน้ดินที่น ามาสู่ความอดุมสมบูรณ์  2) ไมไ้ผ่ ใชเ้ป็นสญัลกัษณแ์ทน                   
สากต าข้าวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์เขมร  และ3) ขันเงิน ใช้เป็นสัญลักษณ ์                 
แทนอปุกรณใ์นพิธีกรรมการเขา้ทรงของครูมะม๊วตตามความเชื่อของชาติพนัธุเ์ขมร 

ดา้นการไหวค้รู ชาติพันธุ์เขมรมีความเชื่อที่ยึดถือกันมาในเรื่องของการให้
ความเคารพนบัถือต่อบรรพบุรุษและผูม้ีพระคณุ โดยถือว่าการไหวค้รูเป็นการขอพรจากครูบาอาจารย์
และสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าจะท าใหก้ารแสดงประสบกบัความส าเร็จไม่มีอปุสรรคขดัขวาง อีกนยัหนึ่ง                
เป็นการร  าลึกถึงพระคุณครูท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี                       
สะทอ้นไดจ้ากการไหวค้รูของนกัแสดงและนกัดนตรีของการแสดงพืน้บา้นอาใย โดยผูท้  าพิธีจะเป็น
หวัหนา้วงหรือนกัดนตรีที่อาวโุสที่สดุและจะตอ้งผ่านการอปุสมบทมาแลว้ นบัว่ายิ่งเป็นการตอกย า้
ให้เห็นถึงความศรทัธาในพระพุทธศาสนาและความเคารพนับถือต่อบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณ              
อยู่เสมอ 

ดา้นเครื่องดนตรีที่ใชบ้รรเลงในศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย  พบว่าดนตรี                
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเกิดจากภูมิปัญญาของคนในแต่ละทอ้งถิ่นสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอัตลกัษณ ์                         
ของแต่ละชาติพันธุ์ โดยผ่านการถ่ายทอดบทเพลงหรือท่วงท านองจากนักดนตรีซึ่ งมีวิ ธี                      
ในการบรรเลงเครื่องดนตรีแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบเฉพาะของเครื่องดนตรี 
ปัจจุบันพบว่าเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท                    
คือ เครื่องดนตรีประเภทเครื่องด าเนินท านอง 1 ชนิด คือ ตรวัด้วง และมีเครื่องดนตรีประเภท  
เครื่องประกอบจังหวะ 4 ชนิด ได้แก่ ฉ่ิง ฉาบ กรบั และสโกรห์รือสกอร ์พบว่าชาวบ้านในชุมชน                                  
มีความสามารถในการผลิตเครื่องดนตรีใช้เองจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้เคียง                 
และพบว่าเครื่องดนตรีบางสว่นไดน้ าติดตวัเขา้มาจากประเทศกมัพชูา  

ดา้นบทเพลงที่ใชป้ระกอบการแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึง             
วิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของชาติพันธุ์เขมรในชุมชน ภาพตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่าง                
หนุ่มสาวและการสรา้งถิ่นฐาน ผ่านบทเพลงตะเปียงเปียย ภาพสะท้อนด้านความเชื่อของ 
การเข้าทรงเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยผ่านบทเพลงเรือมมะม็วต ภาพสะท้อนด้านความมั่นคง 
ในการเป็นชาติพันธุ์เขมรที่มีพืน้เพดั้งเดิมจากประเทศกัมพูชาผ่านบทเพลงละโล๊กและบทเพลง  
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ปกาละฮอง และภาพสะท้อนด้านวิถีชิวิต ประวัติศาสตรผ์่านบทเพลงกันจันเจก ที่ใชป้ระกอบ 
การแสดงพื ้นบ้านอาใยทั้ง  5 บทเพลง มีนัยว่าชาติพันธุ์เขมรยังคงมีความเหนียวแน่นกับ 
สายสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์เขมรด้วยกันเองที่อยู่ในดินแดนบ้านเกิดของบรรพบุรุษและมีความ
พยายามในการสรา้งความทรงจ าเก่ียวกบัชมุชนที่บรรพบรุุษของตนไดพ้ลดัถิ่นจากมาเมื่อครัง้อดีต 

ดา้นค ารอ้งมีส่วนส าคัญในการแสดงออกถึงอัตลกัษณ์ความเป็นชาติพันธุ์เขมร
ผ่านส าเนียงภาษาของค ารอ้งในเพลงตะเปียงเปียย ที่สามารถสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ไดอ้ย่างเด่นชดัมีนยัแฝงไวด้ว้ยความเชื่อที่ปรากฏจากค าบอกเล่าของบรรพบุรุษถึงความศกัดิ์สิทธิ์

ของหนองน า้ในชุมชนอันเป็นจุดเริ่มต้นการสรา้งครอบครัวและสืบสกุลของชาติพันธุ์เขมรต่อไป  
อีกนัยหนึ่งก็เพื่อเป็นการร  าลึกถึงวิถีชิวิตเมื่อครัง้บรรพบุรุษได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาเริ่มต้น  
สรา้งถิ่นฐานใหม่ที่ชุมชนต าบลบา้นด่าน พบว่ามีการสะท้อนสภาพของบ้านเมืองในยามที่เกิด 
ศึกสงครามที่ตอ้งมีการสญูเสียโดยเปรียบผูห้ญิงที่อยู่ในชุมชนเป็นแม่หมา้ยซึ่งเกิดจากเหตกุารณ์
ภาวะสงครามของประเทศกมัพชูาตัง้แต่ครัง้บรรพบรุุษที่ตอ้งอพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทย 

 
ตอนที่ 2 ผลกระทบของการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เขมรผ่านศิลปะการแสดง

พืน้บ้านอาใย ทีม่ีต่อสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในชุมชน 
ในหัวข้อนี ้ผู ้วิจัยได้แยกประเด็นออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลกระทบด้านสังคม  

2) ผลกระทบดา้นวฒันธรรม และ3) ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ สรุปได ้ดงันี ้
1) ผลกระทบดา้นสงัคม 

ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชนต าบลบ้านด่านมี การด ารงสถานภาพ                    
ทางสังคมของชาติพันธุ์เขมรท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมในมิติความสัมพันธ์เชิงอ านาจ                  
ปรากฏภาพของความพยายามที่ จะด ารงสถานภาพความเป็นหนึ่ งในห้าของชาติพันธุ์หลัก                   
ในสงัคมพหุวฒันธรรมจังหวัดสระแกว้ สะทอ้นจากการที่ชุมชนไดใ้ชศิ้ลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย
เป็นสญัลกัษณภ์าพตวัแทนในการแสดงออกถึงความเป็นตวัตนของชาติพนัธุเ์ขมรท่ามกลางสงัคม
แบบพหุวัฒนธรรมของจังหวัดสระแก้วเพื่อให้ได้มาซึ่งพื ้นที่ทางวัฒนธรรมและต้องการได้รับ  
การยอมรบั ตอกย า้ให้เห็นถึงการมีตัวตนและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
ของชาติพันธุ์เขมรในจังหวดัสระแกว้  ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรรม
และความเชื่อของคนในชุมชนมาตั้งแต่ครัง้อดีต จึงพบการสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย 
และค่านิยมที่ดีในการส่งต่อความรูข้องการแสดงพืน้บา้นอาใยใหก้ับเยาวชนในทอ้งถิ่น 2 รูปแบบ  
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระบบและรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา 
ตามอัธยาศัย โดยปราชญ์ชาวบ้านทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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เพื่อผลกัดนัใหก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยยงัคงด ารงอยู่อย่างมั่นคง อีกทัง้ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการแสดง
ตวัตนทางชาติพันธุเ์ขมรของชุมชนต าบลบา้นด่าน อ าเภออรญัประเทศ จงัหวัดสระแกว้ จากการเปิดพืน้ที่
ทางสังคมและวัฒนธรรม [Social and Cultural Space] ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ตอกย า้ในเรื่อง
การสรา้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการปลุกจิตส านึกความเป็นชาติพันธุ์เขมรดว้ยการใช้
พลังทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีที่ เป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของชุมชน เปิดโอกาสให้คน 
ในชมุชนไดม้ีบทบาทและสว่นรว่มเพื่อใหต้ระหนกัถึงความส าคญัของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย
ที่จะช่วยใหค้นในชุมชนสามารถแสดงตัวตนใหเ้ห็นถึงความเป็นชาติพันธุ์เขมรต่อสายตาคนภายนอก
และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขปราศจากอคติต่อกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมในทางที่ดี 
และเอื ้ออ านวยต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรในชุมชนต าบลบ้านด่านได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

2) ผลกระทบดา้นวฒันธรรม 
กระแสการอนุรกัษ์วฒันธรรมศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยของชุมชนเกิดขึน้

อย่างต่อเนื่องภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ส่งผลต่อการที่คนในชุมชนต้องพยายาม
ปรบัตวัใหม้ีความเท่าทนัและทดัเทียมกบัชาติพนัธุห์ลกัในจงัหวดัสระแกว้ โดยเลือกใชว้ิธีการน าเขา้
วฒันธรรมจากประเทศกมัพชูาเพื่อการพฒันาศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย เพราะมีเชื่อมั่นอย่างแรงกลา้
ว่าศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยจะสามารถน าเสนอและแสดงใหเ้ห็นถึงการมีตวัตนของชาติพันธุ์เขมร
ได้สะท้อนได้จากการปลุกกระแสการอนุรักษ์วัฒนธรรมเพื่อน าเสนอการแสดงพื ้นบ้านอาใย 
ในฐานะตวัแทนทางวฒันธรรมของชาติพนัธุเ์ขมรโดยมุ่งมั่นในการแสดงตวัตนผ่านศิลปะการแสดง
ของตนร่วมกับชาติพันธุ์หลักในจังหวัดสระแก้วภายใต้บริบทของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม  
และไดต้ดัสินใจรว่มกนักบัคนในชุมชนที่จะใชก้ารแสดงพืน้บา้นของชาติพนัธุเ์ขมรในฝ่ังประเทศกมัพชูา                                  
ใหม้ีอิทธิพลต่อการประยุกต ์ปรบัเปลี่ยนรูปแบบ และใชใ้นการตรวจสอบช าระท่าร  าของศิลปะการแสดง
พืน้บ้านอาใย เพื่อพัฒนาให้มีรูปแบบและแบบแผนให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างชัดเจนและเป็นที่
ประจักษ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมในทางที่ดีและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสรา้งอัตลักษณ ์
ทางวฒันธรรมของชาติพันธุเ์ขมรใหส้ามารถด ารงอยู่ไดส้ืบไปจากการที่คนในชุมชนมีความต่ืนตัว
และร่วมกันกระตุ้นจิตส านึกของคนในชาติพันธุ์เดียวกันให้มีความมั่นคงและแน่วแน่ในการที่  
จะอนุรักษ์  สืบสาน และพัฒนาศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยให้เกิดความยั่ งยืนในชุมชน 
อย่างแทจ้รงิ 
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3. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนจากหน่วยงาน                 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชนในการจัดหางบประมาณและโอกาสในการจัดแสดงเพราะมุ่งหวัง                 
ให้ชุมชนมีรายได้จากน าเสนออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย
เพื่อใหชุ้มชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นของตนอันมีความเชื่อมโยงกบัวิถีชีวิต
ของผูค้นในชุมชน พบว่าชาติพันธุเ์ขมรที่อพยพยา้ยถิ่นฐานเขา้มาจากเมืองพระตระบอง ประเทศ
กัมพูชา มีภูมิปัญญาทอ้งถิ่นทางดา้นการท าเกษตรกรรมติดตัวมาตั้งแต่เมื่อครัง้ก่อนการอพยพ         
ท าให้รายได้หลักในการเลีย้งชีพคือการท านาและมีความสามารถในการท าหัตถกรรมท้องถิ่น  
โดยใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยพบว่ารายได้ที่ เกิดจาก
ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยไม่เพียงพอต่อการเลีย้งชีพ โอกาสในการประกอบอาชีพนักแสดง 
และนักดนตรีของศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยจึงลดนอ้ยลงไปดว้ย แต่ถึงกระนัน้ชุมชนยังเนน้ย า้
ถึงความส าคัญในการสืบทอดศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยในชุมชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ตามความสามารถของชุมชนที่จะท าได้ ในส่วนงบประมาณในการจัดการแสดงพืน้ บ้านอาใย 
ในแต่ละครัง้พบว่าบางครัง้ไม่เพียงพอต่อค่าใชจ้่ายที่ชุมชนตอ้งจัดการแสดง แต่คนในชุมชนก็ยังคง 
ไม่ลดละความพยายามที่จะสืบทอดศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย เพราะทราบดีว่าศิลปวัฒนธรรม
อนัเป็นมรดกของภมูิปัญญาทอ้งถิ่นที่บรรพบรุุษไดส้ั่งสมมา มิอาจใชม้ลูค่าของเงินตราเป็นตวัวดัได้
แต่สิ่งส าคญัคือมีผลต่อจิตใจของผูค้นที่มีมรดกทางวฒันธรรมรว่มกนัและความมั่นคงทางชาติพนัธุ์
ของผูค้นในชมุชนอนัทรงคณุค่านานปัการจนไม่สามารถประเมินค่าได ้

อภปิรายผลการวิจัย 
ชาติพันธุ์เขมร ต าบลบ้านด่าน อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว  มีการสรา้งอัตลักษณ ์

ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรผ่านมิ ติศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย  ท่ามกลางสังคม 
พหุวฒันธรรมของจังหวดัสระแกว้ ที่ประกอบดว้ยหา้ชาติพันธุ์หลกัไดแ้ก่  ลาว ญ้อ จีน เวียดนาม 
และเขมร จากการศึกษาประวติัความเป็นมาพบว่า ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นกระบวนการ
ทางสงัคมของชาติพนัธุเ์ขมรที่ใชน้าฏศิลป์และดนตรีเป็นเครื่องมือในการสรา้งอตัลกัษณท์่ามกลาง
ความสมัพันธร์ะหว่างชาติพันธุท์ี่มีทัง้ชาติพนัธุก์ลุ่มใหญ่และชาติพนัธุก์ลุ่มนอ้ยในจงัหวดัสระแกว้  
เพื่อเป็นการแสดงตัวตนใหไ้ดม้าซึ่งการครอบครองพืน้ที่ทางวัฒนธรรมที่จะสามารถแสดงออก           
ใหเ้ห็นถึงอัตลกัษณ์ของชาติพันธุ์เขมรใหเ้ป็นที่ยอมรบัในสงัคมพหุวัฒนธรรม จึงเกิดการอนุรกัษ์
และสืบทอดทางดา้นศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรในมิติของศิลปะการแสดงพืน้บ้านอาใย      
โดยผ่านวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา และการแต่งกาย เชื่อมโยงกับศิลปะการแสดง
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พืน้บ้านอาใยของชุมชน ดา้นองคป์ระกอบทางนาฏศิลป์ที่พบในท่าร  า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ ์              
การแสดง ตลอดจนพิธีการไหวค้รู ที่ไดน้ ามาใชผ้่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยเป็นการตอกย า้                   
ใหเ้ห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์เขมรและถูกน าเสนอสู่สังคมภายนอกที่มีปัจจัยทางดา้น
สงัคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อการสรา้งอัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์เขมรในชุมชน
ต าบลบา้นด่าน ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยสะทอ้นสภาพวิถีชีวิตของชาติพันธุ์เขมรจากอดีต            
สู่ปัจจุบันจากการอพยพเขา้มาตัง้ถิ่นฐานในประเทศไทยของชาติพันธุ์เขมรจ านวนหลายระลอก 
นอกจากการยา้ยถิ่นพ านักอาศัยแลว้ ชาติพันธุ์เขมรยังคงพยายามธ ารงรกัษาวัฒนธรรมต่าง ๆ  
ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและมีการสรา้งภาพตัวแทนของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ  
ชาติพนัธุเ์ขมรผ่านศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย เพื่อใชใ้นการก าหนดอตัลกัษณท์างชาติพนัธุข์องคน           
ในชุมชน  มีการเปิดพืน้ที่เวทีชาวบา้นโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางชาติพันธุ์เขมร           
ที่ไดร้ะดมความคิดจากปราชญ์ชาวบา้น นักวิชาการทอ้งถิ่น หน่วยงานระดับจงัหวดั ระดับอ าเภอ
และคนในชุมชนในการประยุกตแ์ละการปรบัเปลี่ยนศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยใหม้ีพฒันาการ     
ที่ดีขึน้จากการน าเขา้ของสมัภาระทางวัฒนธรรมทางดา้นการแสดงพืน้เมืองของประเทศกัมพูชา 
เพื่อให้ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยมีความทัดเทียมกับชาติพันธุ์อ่ืน  ๆ ในจังหวัดสระแก้ว                             
โดยพบว่า  มี รูปแบบการแสดงพัฒนามาจากท่าร  าของชาวบ้านที่ อพยพย้ายถิ่นฐานจาก 
เมืองพระตะบอง ประเทศกมัพชูา เขา้มายังประเทศไทยประกอบกับการขับรอ้งและบรรเลงดนตรี                   
ตามแบบดั้งเดิมของเมืองพระตะบองและได้ถ่ายทอดท่าร  ากันสืบมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน                 
โดยมีรูปแบบการแสดงที่เรียบง่ายเน้นความสนุกสนานแต่สามารถน าเสนอใหเ้ห็นถึงอัตลักษณ์  
ของความเป็นชาติพันธุ์เขมรไดจ้ากท่าร  า ดนตรี การแต่งกาย บทเพลง และค ารอ้งที่แฝงไวด้ว้ย
คุณค่าของมรดกทางดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นของบรรพบุรุษในชุมชนที่ไม่สามารถประเมินค่าได ้
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใยจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการแสดงตัวตนของชาติพันธุ์เขมร
ท่ามกลางสงัคมพหุวฒันธรรมที่มีความหลากหลายของเชือ้ชาติในจงัหวดัสระแกว้ รวมทัง้เป็นการ
ปลกุจิตส านึกของคนในชุมชนที่จะตอ้งร่วมกนัอนุรกัษ์และเห็นถึงความส าคญัของศิลปะการแสดง
พื ้นบ้านอาใยที่ เป็นภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองที่สามารถแสดงให้เห็นถึง             
อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพ                    
ความเป็นอยู่และความเป็นมาของชมุชนอนัจะสรา้งความภูมิใจใหก้บัชาติพนัธุเ์ขมรในชุมชนต าบล
บา้นด่านต่อไป 

ด้านการสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขมรในชุมชนต าบลบ้านด่านเป็นสิ่งส าคัญ                       
ทางวัฒนธรรมที่บ่งชีไ้ด้ว่า ชุมชนพรอ้มที่จะส่งต่อองค์ความรูท้างด้านศิลปะการแสดงให้กับ                
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รุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อใหก้ารแสดงพืน้บา้นอาใยสามารถด ารงอยู่ไดแ้ละมีความมุ่งหวงัใหเ้ยาชนรุ่นใหม่
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนให้ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยยังคงด ารงอยู่เพื่อแสดงตัวตน
ของชาติพนัธุเ์ขมรสืบไป ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงตอ้งเกิดการแสดงตัวตนเพื่อแย่งชิง
พืน้ที่ทางวฒันธรรมระหว่างชาติพนัธุห์ลกัทัง้หา้ของจงัหวดัสระแกว้ ในการแสดงออกถึงความเป็น
ตวัตนของชาติพันธุ์เขมรที่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบัที่ กาญจนา แกว้เทพ                     
และคณะ (2555, น. 50) ไดอ้ธิบายว่า มนุษยเ์รานัน้นอกจากจะแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดข่าวสาร
เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจกันแลว้ มนุษยเ์ราก็ยังสื่อสารโดยมีเป้าหมายที่จะบอกว่า "เราคือใคร"   
เราเป็นคนชนชาติอะไร เพศอะไร วัยอะไร มีก าเนิดแถวไหน ฯลฯ และในขณะที่เราใช้การสื่อสาร                     
เพื่อบอกคนอ่ืนว่า "เราเป็นใคร" เราก็ยังใชก้ารสื่อสารเพื่อบอกคนอ่ืนเพิ่มเติมอีกว่า "แลว้เขาเป็นใคร" 
และทา้ยที่สุดก็สื่อสารเพื่อจะบอกว่า "เราเหมือน/ต่างกับเขาอย่างไร" และมีความสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของวันดี สันติวุฒิเมธี (2545) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสรา้งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
ของชาวไทใหญ่บ้านชายแดนไทย-พม่า ผลการวิจัยพบว่า ชาวไทใหญ่ในหมู่บ้านเป็นผู้เลือก 
อัตลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น ในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภาษา ศาสนา เครื่องแต่งกาย การบริโภค ฯลฯ  
เพื่อแยกแยะใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างกลุม่ของตนกบักลุ่มชาติพนัธุอ่ื์น  

ข้อค้นพบ จากการศึกษาประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของการอพยพย้ายถิ่นฐานของ              
ชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้ว พบว่ามีการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน              
ของทัง้หา้ชาติพันธุ์ คือ ลาว ญ้อ  จีน เวียดนาม และเขมร โดยมีผลต่อการสรา้งอัตลกัษณ์ในมิติ
ของศิลปะการแสดงของชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้ว  โดยพบว่าชาติพันธุ์เขมรมีการอพยพ 
ครัง้ส  าคัญจ านวน 3 ระลอก คือ การอพยพติดตามเจา้พระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ)์ เขา้มา 
การอพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองกัมพูชา และการอพยพเพื่อการประกอบอาชีพ โดยได้มีวิถีชีวิต
ร่วมกันกับชาติพันธุ์อ่ืน ๆ บริเวณพื ้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในลักษณะที่เป็นสังคมแบบ 
พหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์  จึงมีการสรา้งและพัฒนาอัตลักษณ ์
ทางวัฒนธรรมของตนเองขึน้ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน 
เกิดการยอมรบัในตัวตนความเป็นชาติพันธุ์ของตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับที่ อานันท ์กาญจนพันธุ ์
(2558, น. 197) กล่าวว่า พหุวฒันธรรมเป็นเรื่องของความหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธุ์และผูค้น
ที่เป็นชายขอบที่ไม่มีสิทธิทางสังคมหรือการเข้าไม่ถึงทรพัยากร  หรือการถูกมองว่าเป็นคนอ่ืน 
ในขณะเดียวกนัจึงมีการสรา้งอตัลกัษณต์นเองขึน้มาใหม่ใหก้ลุ่มต่าง ๆ ยอมรบั เพื่อใหอ้ยู่ร่วมกัน
ในสงัคมอย่างสนัติไม่มีอคติต่อกนั และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรินรดา พันธ์นอ้ย (2552) 
ที่ศึกษาเรื่อง การด ารงอยู่และการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของประชาชนในสังคม 
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พหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนบุ่งกะแทว ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบว่า สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกเหล่านี ้ล้วนเป็นการสืบทอดและด ารง 
อัตลกัษณ์ทางชาติพันธุ์ทัง้สิน้ และในขณะเดียวกันก็ใช่ว่าวัฒนธรรมเหล่านัน้จะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
หากแต่มีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ทางสังคม  มีการรับเอาและ
ปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมบางอย่างเพื่อใหส้งัคมส่วนใหญ่ยอมรบั  

นอกจากนีย้งัพบว่าชาติพันธุเ์ขมรในชุมชนต าบลบา้นด่าน ที่ไดอ้พยพติดตามเจา้พระยา
อภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) มีส่วนในการช่วยเหลือชาติพันธุ์เขมรที่อพยพเข้ามาในระลอกหลัง                    
ให้ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพและมีที่อยู่อาศัย ถึงแม้ว่าชาติพันธุ์เขมรในชุมชนต าบล                    
บา้นด่านในฐานะผูอ้พยพที่ไดร้บัสถานะความเป็นคนไทยแต่ยังคงมีความผูกพันทางสายเลือด                
ของความเป็นชาติพันธุเ์ขมร ที่อาศยัอยู่ในผืนแผ่นดินไทยซึ่งมิใช่บา้นเกิดเมืองนอนของบรรพบุรุษ
แต่ยังคงยึดมั่นถือมั่นและมีแนวคิดร่วมกันที่จะธ ารงรกัษาและสรา้งวัฒนธรรมของตนเองนั้น                     
ในพื ้นที่ประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ ที่มีพื ้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมกัน                        
โดยใชศิ้ลปะการแสดงของตนเชื่อมโยงกบัวฒันธรรมของชุมชนต าบลบา้นด่านไวไ้ดอ้ย่างแยบคาย
และมั่นคงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคลอ้งกับที่ นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ (2560) กล่าวว่า คนพลดัถิ่น 
เป็นกลุม่ประชากรที่กระจดักระจายยา้ยถ่ินไปอยู่ในพืน้ที่ที่มิใช่บา้นเกิดและชุมชนดัง้เดิมของตวัเอง 
กลุ่มคนที่ย้ายออกไปจากที่อาศัยเดิมเหล่านี ้อาจจะมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ การเมือง  
สงคราม ความขัดแยง้ การค้าขาย และเศรษฐกิจ ผู้อพยพพลัดถิ่น จึงยึดมั่นในดินแดนบ้านเกิด 
อย่างเหนียวแน่นและพยายามสรา้งความทรงจ า ต านานและประวัติศาสตร์เก่ียวกับดินแดนเกิด 
ของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาศ โพธิสาร (2551) ศึกษาเรื่องการปรับตัวทางสังคม 
ของชาวกูยในบริบทพหุวัฒนธรรมเขตอีสานใต ้ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมวัฒนธรรมกับกลุ่ม 
ชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ความทรงจ าร่วมจึงเป็นแนวทางขับเคลื่อนรูปแบบทางเลือกส าคัญในการด ารงอยู่ 
นอกจากนีค้วามเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นที่มาของคุณธรรมที่ช่วยเสริมสรา้งความผูกพันสงัคม 
- วฒันธรรมใหเ้ขม้แข็ง 

ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์เขมรผ่านมิ ติ

ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย ในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยนี ้
มีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. อตัลกัษณท์างวฒันธรรมของชาติพนัธุเ์ขมรทางดา้นศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใย            
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ควรไดร้บัการสนบัสนุนในการจดัท าเป็นรายวิชาในสาระการเรียนรูท้อ้งถิ่น
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เรื่อง ศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระบบการศึกษา 
ให้กับผู้เรียน อันจะเป็นการปลูกฝังให้ผู ้เรียนเกิดความตระหนักรู ้ถึงคุณ ค่าความส าคัญ 
ของวฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ควรอนรุกัษแ์ละสืบทอดต่อไป 

2. ศิลปะการแสดงพืน้บา้นอาใยควรไดร้บัการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน                 
ทั้งภาครฐัและภาคเอกชนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อท าการรือ้ฟ้ืนศิลปะการแสดงพื ้นบ้านอาใย                 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอันจะเป็นการสรา้งจิตส านึกที่ดีและความตระหนักรูข้องคนในชุมชน                 
ในการหาแนวทางการอนรุกัษแ์ละสืบทอดมรดกวฒันธรรมทอ้งถิ่นของตนใหเ้กิดความยั่งยืน 

3. ควรมีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล องค์ความรูท้างด้านศิลปะการแสดงพื ้นบ้าน                
ของชาติพันธุ์อ่ืน ๆ ที่พบในจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นการรวบรวมองคค์วามรูท้างดา้นศิลปะการแสดง         
ของจงัหวดัสระแกว้ใหส้ามารถด ารงอยู่ไดใ้นบรบิททางสงัคมแบบพหวุฒันธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก ก 

การเสนอขอรับรองการพิจารณาด้านจริยธรรมของโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์ 

และหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัยและแบบสัมภาษณ ์
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หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามการวิจัย 

แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

และตารางแสดงค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางแสดงค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC ของแบบสอบถามโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 IOC 
1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
4 0 +1 +1 +1 +1 0.80  
5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
8 +1 +1 +1 0 +1 0.80  
9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00  

ผลค่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ที่ระดบั 
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาระดบัมาก 

 

0.97 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงค่าเฉล่ียการประเมินผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการประเมินผลกระทบดา้นสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  211 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการประเมินผลกระทบดา้นวฒันธรรม 
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยการประเมินผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพการลงพืน้ทีเ่ก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาพการเก็บขอ้มลูวิจยัภายในหน่วยงานของรฐัและเอกชน 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
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ภาพการเก็บขอ้มลูวิจยัภายในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
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ภาพการเก็บขอ้มลูวิจยัแบบมีสว่นรว่มภายในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 
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สภาพแวดลอ้มโดยทั่วไปภายในชมุชนต าบลบา้นด่าน 

อ าเภออรญัประเทศ จงัหวดัสระแกว้ 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวพณัณช์ิตา  เดชครุธ 
วัน เดือน ปี เกิด 16 ตลุาคม 2530 
สถานทีเ่กิด สกลนคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552 ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง   

วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย เกียรตินิยมอนัดบั 1  
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