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งานบุญอสีานกบัการปรับเปลีย่นอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุของชาวไทยเช้ือสายเขมร ในจังหวดัสุรินทร์ 
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บทคดัย่อ 

 บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํเสนอลกัษณะทางวฒันธรรมในงานบุญอีสาน ท่ีมีผลต่อการสร้างอตัลกัษณ์
ของชาวไทยเช้ือสายเขมร การศึกษาน้ีใชร้ะเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการสังเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั และการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการศึกษาพบวา่ อตัลกัษณ์ของ
ชาวไทยเช้ือสายเขมรถูกปรับเปล่ียนในพ้ืนท่ีประเพณีบุญอีสาน โดยใชค้่านิยมร่วมทางวฒันธรรมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ 
ในการสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มตน  การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการปรับตวัของชาวไทยเช้ือสาย
เขมรใหส้อดคลอ้งกบับริบทท่ีมีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุและการเสริมสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุต่าง 
ๆ ในพ้ืนท่ี 

ABSTRACT 
 This paper deals with cultural aspects in Isan religious ceremonies, which affect the construction of the 

Khmer-Thai identity. Drawing results from qualitative  research, which data collected techniques  include  participant 
and non-participant observation, key-informant  interviews, and documentary  study, this paper  suggests  that  in the 
ceremonial  space  the  Khmer-Thai  identity  has  been  modified  by  using  cultural values  shared with  other  
ethnic  groups  in the construction to their identity This modification shows how they  adapt  themselves to multi-
ethnic context  and how they  strengthen relationships with  other ethnic groups. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาํสําคญั: การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ  ชาวไทยเช้ือสายเขมร 
Key Words: Identity adaptation, Ethnic identity, Khmer-Thai  
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บทนํา  
ท่ามกลางความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุท่ีดาํรงอยู่

ร่วมกันในสั งคม  กลุ่มชาติพัน ธ์ุแต่ละกลุ่มต่างมี
ลกัษณะทางวฒันธรรมเฉพาะตวัท่ีแตกต่างกนัไป แต่
ด้วย เง่ือน ไขท างสั งคม  เศ รษ ฐ กิ จ  การ เมื อ ง  ท่ี
เปล่ียนแปลงไปทาํให้กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านั้นตอ้งมีการ
ปรับตวัเพ่ือให้สามารถดาํรงอยูร่่วมกบักลุ่มอ่ืนได ้บาง
กลุ่มอาจถูกผนวกรวมกับกลุ่มอ่ืนด้วยเง่ือนไขต่าง ๆ 
แต่บางกลุ่มยงัพยายามท่ีจะดาํรงความเป็นตวัตนของ
ก ลุ่ ม ไ ว้ ใ น รู ป แ บ บ ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป   ภ าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) เป็นพ้ืนท่ี
หน่ึงของไทย ท่ีมีความหลากหลายของกลุ่มคนอาศยัอยู่
ร่วมกนัมาอยา่งชา้นาน และมีวฒันธรรมท่ีหลากหลาย
อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงวฒันธรรมของแต่ละ
กลุ่มชาติพนัธ์ุลว้นมีฐานคิดท่ีผูกโยงกบัความเช่ือ วิถี
ชีวิต ของตนเอง อนัสืบทอดต่อเน่ืองกนัมา วฒันธรรม
บางส่วนอาจมีการปรับเปล่ียนลักษณะการปฏิบัติ
เพ่ือให้ เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ ท่ีแปร
เปล่ียนไป  และบางอย่างยงัคงสามารถรักษาความ
เขม้ขน้ไวไ้ด ้

ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสุรินทร์ ถือเป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมี
ความหลากหลายของกลุ่มคนอาศยัอยูร่่วมกนัมาอยา่ง
ช้านาน มีกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหลัก ๆ 3 
กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มชาวลาว ชาวส่วยและชาวเขมร 
โดยเฉพาะกลุ่มชาวเขมรมีการอาศยัอยู่อย่างหนาแน่น
ในพ้ืนท่ีดงักล่าว และถูกจดัอยูใ่นตระกูลภาษาออสโต
เอเชียติก (สุวิไล และคณะ, 2547) ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาการถูกผนวกรวมดว้ยนโยบายของรัฐและการ
อาศัยอยู่ร่วมกันกับกลุ่มอ่ืนทําให้ต้องมีการปรับวิถี
ปฏิบติับางอยา่งใหส้อดคลอ้งกบักระแสการพฒันาของ
ภาครัฐ โดยชาวเขมรเป็นกลุ่มท่ีถือว่าเป็นชนพ้ืนเมือง
ดั้ งเดิมท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนท่ีน้ี และเป็นกลุ่มท่ีมี
วฒันธรรมเฉพาะตวั ร่องรอยของอารยธรรมขอมใน
อดีตและการเผยแพร่ผ่านส่ือการท่องเท่ียวทาํให้คน
ภายนอกอาจมองว่าจังหวัดสุ รินทร์เป็น พ้ืน ท่ี ท่ี มี
ว ัฒ น ธ รรม ข อ งช าว เข ม ร เข้ ม ข้น ท่ี สุ ด  แ ต่ ใน

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในหลายพ้ืนท่ีของสุรินทร์
ชาวเขมรกลบัเป็นเพียงคนกลุ่มน้อยท่ีดาํเนินชีวิตอยู่
ภายใตว้ฒันธรรมลาวอีสาน วฒันธรรมเขมรเป็นเพียง
วฒันธรรมรอง ทาํให้ชาวเขมรกลุ่มน้ีตอ้งมีการปรับตวั
ทางวฒันธรรมบางอยา่งในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างการ
ยอมรับและสร้างความสัมพนัธ์ทางสังคมกบักลุ่มอ่ืน  

บา้นหนองแวง  ตาํบลหนองแวง  อาํเภอศรีณรงค ์ 
จงัหวดัสุรินทร์ เป็นพื้นท่ีซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนักบัพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆของสุรินทร์  แต่ชาวเขมรมีสถานภาพเป็นเพียง
คนกลุ่มน้อยท่ีมีบทบาทในการเข้าถึงทรัพยากรและ
การดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรมน้อยกว่ากลุ่มชาว
ลาว ชาวส่วย ในพ้ืนท่ีน้ีมีการยึดถือวฒันธรรมลาว
อีสานเป็นวฒันธรรมหลกั  ทาํให้กลุ่มชาวเขมรมีการ
ปรับตวัให้สามารถอยู่ร่วมกบักลุ่มอ่ืนได  ้โดยการเขา้
ร่วมในกิจกรรมงานบุญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน และงาน
บุญประเพณีท่ีหมู่บา้นจดัข้ึนใน 1 ปี (ฮีต 12 คอง 14) 
อนัเกิดจากพ้ืนท่ีในการแสดงตวัตนมีน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน 
ประกอบกับการท่ีชาวเขมรไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติ
ประเพณีเดิมของกลุ่มไดท้ั้งหมดในพ้ืนท่ีน้ี   

สถานการณ์ดงักล่าวทาํใหก้ลุ่มชาวเขมรตอ้งมีการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมบางอย่าง เพื่อให้ เกิดความ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมกระแสหลกัของหมู่บา้น ใน
ขณะเดียวกนัก็พยายามท่ีจะสร้างพ้ืนท่ีของการแสดง
ตัวตนและรักษาคุณค่าเดิมของกลุ่มไว้ในกระแส
วฒันธรรมลาวเป็นหลกั ผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
วฒันธรรมกบัหมู่บา้นท่ีมีการดึงเอาวฒันธรรมเหล่านั้น
มาใชเ้ป็นฐานในการรักษาความเขม้ขน้ของกลุ่มตนไว้
และยงัเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพนัธ์ทางสังคม
กบักลุ่มอ่ืน ๆ นอกพื้นท่ีหมู่บา้นอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาลกัษณะทางวฒันธรรมลาวอีสานท่ีมีผล
ต่อการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของชาวไทยเช้ือสายเขมร 
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วธีิการวจิัย 
การศึกษาในค ร้ังน้ี เป็นการวิจัย เชิ งคุณภาพ 

(qualitative research) เก็บ รวบรวมข้อ มูลโดยการ
ค้นควา้เอกสารท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ ขอ้มูลระดบัชุมชน และผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั่วไป  ในกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย ผูใ้ห้
ข้อมูลระดับกลุ่ม คือ ชาวเขมร ชาวลาว ชาวส่วย ท่ี
อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นหนองแวง ตาํบลหนองแวง อาํเภอ
ศรีณรงค์ จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (semi-structure Interview หรือ SSI) 
ซ่ึงมีแนวคาํถามเป็นเคร่ืองมือเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย บริบท
ชุมชน  การสร้างอัตลักษณ์ของชาวเขมร เก่ียวกับ
รายละเอียดของประเพณีและกิจกรรมในชุมชน 
นอกจากน้ียงัไดมี้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วมในประเพณีในหมู่บ้านด้วย  รวมถึง
สถานการณ์ทั่วไปในการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นใน
ชุมชน เน่ืองจากผูว้ิจยัพยายามช้ีให้เห็นปรากฏการณ์
การเขา้ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีอีสานของชาว
เขมรท่ีนอกจากเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
กลุ่มชาติพนัธ์ุแลว้ ยงัมีความเก่ียวโยงกบัการนําไปสู่
การสร้างอตัลกัษณ์ของชาวเขมรไดอ้ยา่งไง 

 
 แนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 

บทความช้ินน้ีใชแ้นวคิด 2 แนวคิดในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ คือ แนวคิดอตัลกัษณ์ และแนวคิดการ
ปรับตวัทางวฒันธรรม ดงัน้ี 

ส่วนแรก คือ แนวคิดอัตลักษณ์  ตามกรอบการ
อธิบายของ อภิญญา (2546) ท่ีให้ความหมายการศึกษา 
อัตลักษณ์ ในมิติของความเป็นปัจเจกท่ีเช่ือมต่อกับ
สังคม สังคมเป็นผูก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีและระบบคุณ
ค่ า ท่ี ติ ด ตัวม า  และม นุ ษ ย์ให้ ค ว ามห ม ายห รือ
เป ล่ียนแปลงส่ิงใด  ๆ  นั้ น  ย่อมข้ึนอยู่กับตัวเขาท่ี
สัมพนัธ์กับโลกภายนอกท่ีถือว่าเป็นกระบวนการ ท่ี
มีอัตลักษณ์ซ้อนทับกันอยู่สองระดับ คือ อัตลักษณ์
บุคคล กบั อตัลกัษณ์ทางสังคม ดงันั้น อตัลกัษณ์จึงเป็น

พื้นท่ีของการเช่ือมต่อระหว่างปัจเจกชนกบัสังคม ซ่ึง
ในการศึกษาน้ีผูว้ิจยัมีความพยายามช้ีให้เห็นว่าบริบท
ทางสังคมท่ีมีวฒันธรรมลาวเป็นหลกัมีอิทธิพลต่อการ
กาํหนดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาวเขมร และความเป็น
ปัจเจกมีการเช่ือมต่อความสัมพนัธ์ทางสังคมภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่มชาวเขมรกับชาวลาว ชาวส่วย 
อย่างไร  ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเป็นแนวทางการศึกษาใน
การให้ความสําคญักบัความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
คนกบัสังคม 

ส่วนที่สอง คือ แนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม 
ตามกรอบการอธิบายของ Sister Callista Roy (1976 
อ้างใน  กุลน รี , 2538) ได้นําหลักการของ  Maslow 
(Maslow Hierarchy Needs) มาทาํความเข้าใจพ้ืนฐาน
ธรรมชาติท่ีมนุษยต์อ้งการ ซ่ึงมีพื้นฐานบนความเช่ือ
ท่ีวา่วฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการปรับตวัของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือดาํรงความสัมพนัธ์กบัถ่ินท่ี
อยู่  ฉะนั้ นวฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของมนุษย์และ
มนุษยไ์ม่สามารถดาํรงอยูไ่ดห้ากปราศจากวฒันธรรม 
มนุษย์ได้ส ร้าง  ใช้และได้รับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมและนําไปสู่การต้อง
ปรับเปล่ียนความสัมพนัธ์ทางสังคมด้วย เพ่ือให้เกิด
ความสอดคลอ้งกบับริบทท่ีอาศยัอยู่ การปรับตวัทาง
วฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัมีขั้นตอนท่ีหลากหลาย 
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทางสังคมท่ี
แปรเปล่ียนไป  วัฒนธรรมยังเป็นวิถีทางแห่งการ
ดาํรงชีวิตทุก ๆ อย่างของสมาชิกในสังคม ท่ีมีความ
แตกต่างกนัไปในแต่ละสังคม วฒันธรรมจึงไม่ไดห้ยดุ
น่ิงและเกิดข้ึนผ่านการปฏิสัมพันธ์กับสังคมอ่ืน  ๆ 
(สมศกัด์ิ, 2542) ดงันั้นคาํวา่ “วฒันธรรม” จะข้ึนอยูก่บั
ความรู้และพื้นฐานของแต่ละคน ซ่ึงมีความหมายท่ี
หลากหลาย (ผจงจิตต,์ 2545) 

 มีนักวิชาการได้เสนอมุมมองการปรับตัวทาง
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีหลากหลายท่ีทาํให้เห็น
ว่าปรากฏการณ์ของการใช้พื้นท่ีทางวฒันธรรมท่ีมี
ความล่ืนไหลในการใชเ้ป็นเคร่ืองมือต่อการปรับตวักบั
อิทธิพลหลาย ๆ อย่างท่ีเขา้มามีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
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ของคนในแต่ละพ้ืนท่ี  ซ่ึ งการให้ความหมายของ
วฒันธรรมในยุคหลงัสมัยใหม่ มีการผูกโยงกับมโน
ทศัน์เร่ือง “อาํนาจ” และการให้ความหมายของความ
จริงทางสังคมในฐานะท่ีมนุษย์เป็นสมาชิกสังคม 
วัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการส ร้างตัวตนและ
ความหมายต่าง ๆ ไม่ใช่ส่ิงท่ีตายตวั แต่ถูกสร้าง ผลิต
ซํ้ า และเปล่ียนแปลงความหมายได้เสมอ เป็นการ
สะทอ้นให้เห็นการใชส้ัญลกัษณ์ทางวฒันธรรมในการ
ต่อสู้ (อภิญญา, 2553) 
4.    ผลการวจิัย 
4.1    บ้ านหนองแวง: ความหลากหลายทาง

วฒันธรรมและความสัมพนัธ์ทางชาตพินัธ์ุ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจัยเลือกพื้ น ท่ีบ้าน

หนองแวง ตาํบลหนองแวง อาํเภอศรีณรงค์ จังหวดั
สุรินทร์ ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ 3 กลุ่มอาศยั
อยู่ร่วมกัน คือ ชาวเขมร ชาวลาวและชาวส่วย โดยท่ี
กลุ่มชาวเขมรมีการตั้งบา้นเรือนเพียง 20 หลงัคาเรือน
เท่านั้น โดยบา้นหนองแวงเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่จกลาง
ตาํบลหนองแวงท่ีมีชาวบา้นอีก 8 หมู่บา้นติดต่อไปมา
หาสู่กนัเร่ือยมา ซ่ึงบา้นหนองแวงมีพื้นท่ีใชส้อย 3,574 
ไร่ ระยะทางห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 75 กิโลเมตร 
ก่อตั้งเม่ือประมาณปี พ.ศ.2456 โดยกลุ่มชาวส่วยเป็นผู ้
บุกเบิก ต่อมามีชาวลาวทยอยเดินทางเขา้มาอยูใ่นพ้ืนท่ี
ผา่นการแต่งงานขา้มกลุ่มชาติพนัธ์ุหรือการชกัชวนจาก
ญาติพี่น้องท่ีเป็นกลุ่มส่วยกลุ่มแรก และกลุ่มชาวเขมร
เร่ิมอพยพเขา้มาอยูเ่ม่ือปี พ.ศ.2500 เพ่ือหาแหล่งท่ีดิน
ทาํกิน โดยในช่วงเวลาแรกมีครัวเรือนชาวเขมรเพียง 3-
5 หลงัคาเรือนเท่านั้น  

ในปัจจุบนักลุ่มชาวเขมรมีการเขา้มาอาศยัอยู่
ในพ้ืนท่ีดงักล่าวมากข้ึน แต่ก็ยงัถือว่ามีสถานภาพเป็น
เพียงคนกลุ่มนอ้ยเม่ือเทียบกบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ดงันั้น
กลุ่มชาวลาวและชาวส่วยจึงมีบทบาทสําคัญในการ
กาํหนดรูปแบบกิจกรรม ประเพณีและค่านิยมร่วมของ
หมู่บา้น วฒันธรรมลาวอีสานจึงกลายเป็นวฒันธรรม
กระแสหลกัและวฒันธรรมเขมรเป็นเพียงวฒันธรรม
รองหรือเป็นวฒันธรรมท่ีมีการปฏิบัติเฉพาะในกลุ่ม

ชาวเขมรเท่านั้ น  นอกจากนั้ นบ้านหนองแวงย ังมี
ลกัษณะโดดเด่นในการเป็นศูนยร์วมปราชญช์าวบา้นท่ี
มีความรอบรู้ในวิถีการดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรม
อาศยัอยู่มากท่ีสุดจึงทาํให้ทุกคร้ังท่ีมีกิจกรรมงานบุญ
ประเพณี หมู่บา้นหนองแวงจะกลายเป็นศูนยก์ลางใน
การร่วมดาํเนินกิจกรรมของผูค้นทั้ งตาํบลหนองแวง 
โดยใชพ้ื้นท่ีวดัพฒันวนารามซ่ึงเป็นวดัประจาํหมู่บา้น
ในการประกอบพิธีกรรม ประเพณี ดงัคาํบอกเล่าของ 
แม่ยวนจิต อายุ 47 ปี กลุ่มชาวส่วย กล่าวว่า “แต่ก่อน
ไม่ค่อยมีวดั ในหมู่บ้านหนองแวงมีวดัท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เวลามี กิจกรรมอะไรท่ี เก่ียวข้องทางศาสนา หรือ
กิจกรรม ท่ี เป็นประเพณีประจําปี  ก็มั้ งจะมาร่วม
กิจกรรมกันท่ีวดับ้านหนองแวงน่ีแหละ” (ยวนจิต, 
2557) ปรากฏการณ์ดังกล่าวยิ่งทําให้บทบาทของ
วฒันธรรมเขมรลดความเขม้ขน้ลงพ้ืนท่ีในการแสดง
ตวัตนหรือการปฏิบติัตามวฒันธรรมเฉพาะกลุ่มค่อย ๆ 
เจือจางไป ดว้ยเหตุผลน้ีทาํให้ชาวเขมรตอ้งมีการปรับ
วิถีปฏิบติัในการดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรมให้เกิด
ความสอดคลอ้งกบักระแสวฒันธรรมหลกัของพ้ืนท่ี 
โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมประเพณีงานบุญของอีสาน (ฮี
ตสิบสองคองสิบส่ี) และนอกจากนั้นชาวเขมรยงัมีการ
ใช้พื้นท่ีของการดาํเนินกิจกรรมของหมู่บ้านในการ
สร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนดว้ย จากการพูดคุยกบัชาวบา้นพบวา่ การเขา้มา
ตั้ ง ถ่ินฐานของกลุ่มชาวเขมรมี เง่ือนไขหลัก  ๆ  2 
ประการ คือ อพยพเขา้มาหาแหล่งท่ีดินทาํกิน และการ
แต่งงานข้ามกลุ่มชาติพันธ์ุกับชาวลาวและชาวส่วย 
และการแต่งงานเป็นจุดเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จากคาํบอกเล่าของ พ่อใหญ่
เด่น อาย ุ52 ปี ชาวเขมรท่ีแต่งงานขา้มกลุ่มกบัชาวส่วย 
กล่าววา่ “สมยัน้ีประเพณีเขมรจริง ๆ ไม่ค่อยมีหรอก มี
ไม่ ก่ีอย่าง เดียวน้ี เห็นลาวทําอะไรก็ทําตามลาวไป
หมดแลว้ ถา้จะปฏิบติักมี็กลบัไปบา้นเดิม เวลาเขามีจดั
งานอะไรก็ไปร่วมกบัเขา” (เด่น, 2557) สอดคลอ้งกบั
คาํบอกเล่าของ พ่อใหญ่ประสิทธิ  อาย ุ52 ปี ชาวเขมร
ท่ีแต่งงานกับชาวเขมรในหมู่บ้าน  กล่าวว่า “เราจะ
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ปฏิบติัประเพณีเราเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ไดแ้ลว้ เขมรมี
น้อย เขาก็หันไปทาํตามลาวหมด แต่เวลาญาติพี่น้อง
บอกงานบวช งานแต่งงาน ข้ึนบ้านใหม่ ก็ไปตลอด
นะ” (ประสิทธิ, 2557) 

พื้นท่ีหมู่บ้านหนองแวงจึงไม่ใช่เป็นเพียง
พื้นท่ีซ่ึงมีความหลากหลายของชาติพนัธ์ุเท่านั้น แต่ยงั
มีความหลากหลายของวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่
ละกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมกนัไดจึ้งส่งผลให้ชาวเขมรตอ้งปรับวิถีปฏิบติัทาง
วฒันธรรมให้สอดคลอ้งกบักลุ่มชาวลาว ชาวส่วย ใน
พื้นท่ี โดยการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของกลุ่มบางอยา่ง 
เพ่ือใหว้ฒันธรรมท่ีเป็นคุณค่าเฉพาะกลุ่มสามารถอยูไ่ด ้
จึงนาํไปสู่การศึกษาวา่ในบริบทท่ีมีวฒันธรรมลาวโดด
เด่นนั้นมีผลต่อการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์และนาํไปสู่
การสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาวเขมรอยา่งไร 

 
4.2    ประเพณีฮีตสิบสอง: วัฒนธรรมลาวอีสาน

กับการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวไทยเช้ือสาย
เขมร  

 “ฮีตสิบสอง”  คือ ในวิถีการดาํเนินชีวิตของ
ชาวอีส าน ท่ี อยู่บน พ้ื นฐานการประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นหลัก และการยึดถือหลักคาํสอนทาง
พระพุทธศาสนามาอย่างช้านาน  ทําให้ชาวอีสานมี
วฒันธรรมท่ียึดโยงกบัเร่ืองแนวทางปฏิบติัท่ีทาํให้วิถี
การผลิตดาํเนินไปดว้ยความมัน่ใจว่าในแต่ละปีจะได้
ผลผลิตจาํนวนมากพอในการยงัชีพ แต่ด้วยลกัษณะ
ของอาชีพจะต้องมีการอาศัยดิน  ฟ้า และอากาศท่ี
เหมาะสมจึงจะไดผ้ลผลิตตามตอ้งการ ซ่ึงเป็นเง่ือนไข
ท่ีไม่มีความแน่นอนจึงทาํใหช้าวอีสานตอ้งมีการหนัไป
พึ่งความเช่ืออาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีมนุษยไ์ม่สามารถ
กาํหนดหรือควบคุมได้มาเป็นแนวทางในการยึดถือ 
และเช่ือวา่ส่ิงเหล่านั้นจะอาํนวยอวยพรให้ผลผลิตของ
ชาวบา้นเจริญงอกงาม ชาวบา้นจึงมีการบูชา บนบาน
ศาลกล่าวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เทวดา อารักษ ์ให้ช่วยปกปัก
รักษาให้ผูป้ฏิบติัดีปฏิบติัชอบอยูเ่ยน็เป็นสุข โดยมีการ

เช่ือมโยงกบัหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านการ
ปฏิบติัตามหลกั “ฮีตสิบสอง”  

    โดยคาํว่า “ฮีตสิบสอง” หมายถึง ประเพณี 12 
เดือนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัคาํสอนทางศาสนา ความเช่ือ 
และการดาํเนินชีวิตทางการเกษตรกรรม ซ่ึงชาวอีสาน
มีการยึดถือปฏิบัติกนัมาช้านาน โดยท่ีมีแนวทางการ
ปฏิบติักิจกรรมท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละเดือน เพ่ือให้
เกิดความเป็นมงคลและสอดคล้องกับวิถีการดาํเนิน
ชีวิตของชาวอีสาน ซ่ึงคาํวา่   “ฮีตสิบสอง” นั้น มาจาก 
คําว่า “ฮีต” คือ จารีต ปฏิบัติต่อกันมาจนกลายเป็น
ประเพณี  “สิบสอง” คือ ปฏิบัติทั้ ง 12 เดือน  (ชลิต, 
2544: 73) จากคาํบอกเล่าของพ่อใหญ่บุญทอง อายุ 90 
ปี ซ่ึงเป็นชาวส่วยท่ีมีบทบาทในการเป็นหมอธรรม
และพราหมณ์ประจาํหมู่บา้น และ พ่อใหญ่ผึ้ง อายุ 79 
ปี  ซ่ึ ง เป็ น ก ลุ่ ม ช าว ส่ ว ย  ท่ี มี บ ท บ าท เป็ น อ ดี ต
ผูอ้าํนวยการคนแรกของโรงเรียนบา้นหนองแวงและมี
ความสามารถในการเป็นพราหมณ์  กล่าวว่า งาน
ประเพณีงานบุญอีสานท่ีชาวบา้นหนองแวงยึดปฏิบติั
ตามหลกัแลว้มีทั้งหมด 12 งานบุญ คือ เดือนอ้าย บุญ
พระเขา้ปริมาสกรรม เขา้กรรมปฏิบติัธรรม  เป็นการ
ถือศีล ปฏิบติัธรรม เดือนยี่ บุญคูนลาน คือเอาขา้วเขา้
ลานเตรียมพร้อมในการเร่งรีบเก็บเก่ียวขา้วให้เสร็จส้ิน 
เพ่ือจะนาํเอาขา้วเขา้เก็บในยุง้ฉาง ต่อมาคือ เดือนสาม 
บุญขา้วจ่ี/บุญผีกินนาํ การทาํบุญให้ผี การทาํบุญสู่ขวญั
ข้าว  ก่อนเอาไปขายหรือกิน  เดือนส่ี  บุญผะเหวด 
(พระเวส) การทาํบุญเทศมหาชาติ 13  กณัฑ์ เช่ือวา่การ
ทาํบุญมหาชาติจะทาํให้ไดพ้บกบัพระศรีอาริยในชาติ
หนา้ เดือนห้า บุญสงกรานต ์สรงนํ้ าพระ รดนํ้ าดาํหัวผู ้
อาวุโส ทาํบุญตกับาตร และบวชสามเณร เพ่ือทาํการ
ปฏิบติัธรรมในภาคฤดูร้อน เดือนหก บุญบั้งไฟ  บูชา
พญาแถน ก่อนฤดูการเพาะปลูก เดือนเจ็ด (บุญชาํระ/
สําฮะ) บุญรดพระยาทุกทิศ การทาํบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้ผี  หรือบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้วทําบุญบ้าน
สะเดาะเคราะห์ทั้งหมู่บา้น เพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคล
ให้แก่บา้นเรือนในหมู่บา้น เดือนแปด บุญเขา้พรรษา 
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พระสงฆ์จาํพรรษา ชาวบา้นร่วมกนัหล่อเทียนและแห่
เทียนถวายวดั ประกวดเทียนเขา้พรรษาร่วมกนัระหวา่ง
หมู่บา้นในตาํบล เดือนเก้า บุญขา้วประดบัดิน ทาํบุญ
ให้อุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว 
เดือนสิบ บุญขา้วสาก หรือบุญเดือน 10 เป็นการทาํบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้ผูบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ เดือน
สิบเอ็ด  บุญออกพรรษา ชาวบา้นร่วมกนัตกับาตรเทโว 
และทําบุญฟังเทศฟังธรรม  เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
ชาวบา้นร่วมกนัตั้งก่อกฐินสามคัคีเพ่ือนาํไปทอดถวาย
วดัพฒันวนารามซ่ึงเป็นวดัประจาํหมู่บ้าน (บุญทอง, 
2557, ผึ้ง, 2557) 
 คาํกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่าลกัษณะของ
ประเพณีแต่ละเดือนของชาวลาว ซ่ึงเป็นวฒันธรรม
กระแสหลักในพ้ืนท่ีนั้ น มีความเก่ียวโยงกับวิถีการ
ผลิตและการดําเนินชีวิตของชาวบ้านทั้ งส้ิน  แต่ใน
ปัจจุบันประเพณีดังกล่าวมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลา
ตามความเหมาะสมของแต่ละปี บางประเพณีมีการ
นาํมาจดัให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกนั ดงัคาํบอกเล่าของ 
พอ่ชยัณรงค ์อาย ุ49 ปี ผูใ้หญ่บา้นหนองแวง กล่าววา่  
 

ปัจจุบันประเพณี มีการเป ล่ียนแปลง
รู ป แ บ บ  ท่ี เน้ น ค ว า ม ส ะ ด ว ก 
ประหยดัเวลามากข้ึน เพราะชาวบา้นตอ้ง
ทาํมาหากิน บางงานบุญก็มีจดับา้งไม่จดั
บ้าง แต่ก็พยายามทําให้มากท่ีสุด  เช่น 
บุญขา้วจ่ี หรือการทาํบุญขา้วเปลือก เราก็
จะจดัพร้อมกบัการทาํบุญบา้นหรือท่ีบาง
บา้นเรียกบุญซาํฮะ คือขจดัปัดเป่าส่ิงไม่ดี
ออกจากบ้าน หรือแม้แต่บุญบั้ งไฟกับ
บุญผเวสกจ็ดัวนัเดียวกนัหรือไม่กจ็ดัสอง
วนัติดกนั อะไรอย่างง่ีแหละ แต่งานบุญ
ไม่เคยขาดหรอก (ชยัณรงค,์ 2557)  
 
นอกจากนั้ นพระครูพัฒนวิหารกิจ เจ้าอาวาส

วดัพัฒนวนาราม หนองแวง อายุ 71 ปี  ได้กล่าวถึง
สาเหตุของการปรับเปล่ียนวฒันธรรมตามกระแส

วฒันธรรมลาว ในอดีตประเพณี พิธีกรรมของหมู่บา้น
มีลกัษณะเป็นประเพณีส่วย ภายหลงัจากท่ีกลุ่มชาวลาว
อพยพเข้ามาผ่านการแต่งงานข้ามกลุ่มทําให้มีการ
แพร่กระจายของวฒันธรรมลาวมากข้ึนในบริเวณพ้ืนท่ี
หมู่บา้น ส่งผลให้มีการปรับแนวปฏิบติัวฒันธรรมต่าง 
ๆ เป็นแบบลาว  โดยกล่าวว่า  “ประเพณี  พิธีกรรม 
แบบส่วย แบบลาว คลา้ยกนั ตอนน้ีแบบลาวจะเขม้ขน้
กวา่ ส่วนใหญ่จะเอาแบบลาวแบบกลาง แบบสาสนพิธี
กลาง เพราะวา่ถา้ยดึแบบเขมรเขาทาํยาว มนัเวา้เบ๊ิดทุก
อยา่งใชเ้วลาโดน กวา่จะเสร็จจะใชเ้วลา (พระครูพฒัน
วิหารกิจ, 2557) สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของ พ่อใหญ่
ผึ้ง อาย ุ79 ปี กลุ่มชาวส่วยท่ีมีความสนิทสนมกบักลุ่ม
ชาวเขมร กล่าววา่  “นอกจากโดนตาแลว้ เขมรก็จะไม่
ค่อยมี  จะถือตามลาว  ถ้าจัด ท่ีบ้าน เขาจะทําตาม
ประเพณีเขมรเลย ท่ีมีการปรับเปล่ียน อาจเน่ืองจาก
ความยุ่งยากของการปฏิบัติของเขมรก็เป็นได้” (ผึ้ ง, 
2557) 
 

อยา่งไรก็ตามในพื้นท่ีหมู่บา้นหนองแวงชาว
เขมรเป็นเพียงคนกลุ่มนอ้ยท่ีมีพื้นท่ีในการแสดงตวัตน
ทางวฒันธรรมนอ้ย ทาํให้การปรับตวัทางวฒันธรรมมี
ความสําคญัท่ีนอกจากจะทาํให้กลุ่มชาวเขมรสามารถ
ดาํรงอยูร่่วมกบักลุ่มอ่ืนไดอ้ยา่งสงบสุขแลว้ยงัเป็นการ
ส ร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างชาติพัน ธ์ุและส ร้าง
เครือข่ายกบัผูค้นทั้งภายในและภายนอกหมู่บา้นท่ีเขา้
มาร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีอีสานหรืองานบุญ
ทั่วไปตามโอกาส ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวเขมรจะเข้าไปมี
บทบาทในฐานะสมาชิกคนหน่ึงของหมู่บา้น  

โดยการปรับตวัทางวฒันธรรมของชาวเขมรใน
งานบุญอีสาน  เพ่ือนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างชาติพัน ธ์ุ  ท่ี เกิด ข้ึนหลายระดับ  คือ  ทั้ ง
ความสัมพนัธ์ภายในกลุ่ม ภายนอกกลุ่ม และภายนอก
หมู่บา้น ดงัคาํบอกเล่าของ ป้าตอย อาย ุ60 ปี ชาวเขมร
ท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านหนองแวงมากว่า 40 ปี กล่าวว่า 
“ประเพณีของเขมรท่ีทาํท่ีน่ีไม่มีอะไรมาก คลา้ย ๆ กบั
ลาว ไปหมดแลว้ เวลาเห็นเขาไปทาํบุญว่าง ๆ ก็จะไป
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ร่วม แต่ถา้ไม่วา่งก็จะฝากเงินไปทาํบุญ มนัก็ไดท้าํบุญ
เหมือนกันแหละ  ของเขมรประเพณีก็ เน้นทําบุญ
เหมือนกนั” (ตอย, 2557) สอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของ 
นายเด่น  อายุ 52 ปี  กล่าวว่า “ไปร่วมกิจกรรมของ
หมู่บา้นตลอด แมจ้ะไม่ไดเ้หมือนของเขมร แต่ก็ถือว่า
เป็นการทาํบุญเหมือนกนั ไดไ้ปเจอคนอ่ืน เขมร ลาว 
ส่วย ในหมู่บา้น แถวหมู่บา้นอ่ืนเขาก็มา ไดรู้้จกักนัวนั
หลงัมากไ็ดส้นิทกนัช่วยเหลือกนัไป” (เด่น, 2557) 

ดงัคาํกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่บา้นหนองแวงมี
การปฏิบัติตามประเพณีท่ียึดถือ “ฮีตสิบสอง” โดย
มุ่งเนน้การทาํบุญตลอดปี และมีฐานคิดของการปฏิบติั
กิจกรรมท่ีผูกโยงกบัเร่ืองหลกัความสอนทางศาสนา 
และความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
ตลอดถึงวิถีในการประกอบอาชีพ การท่ีกลุ่มชาวเขมร
อพยพเขา้มาอาศยัอยู่ร่วมกบักลุ่มชาวลาว ชาวส่วยใน
พื้นท่ีท่ีวฒันธรรมเขมรกลายเป็นเพียงวฒันธรรมรอง
ทาํให้ตอ้งมีการปรับตวัทางวฒันธรรม โดยการเขา้ร่วม
กิจกรรมกับ ชุมชน  ท่ี มองว่าการทําบุญ ในแบบ
วฒันธรรมลาว ถือเป็นการสร้างกุศลและสอนให้เรา
เป็นคนดี เช่นเดียวกบัประเพณีเดิมของชาวเขมร การ
แต่งงานขา้มกลุ่มและการเก่ียวขอ้งทางเครือญาติทาํให้
กิจกรรมทางวฒันธรรมดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน และชาว
เขมรมีการปรับตวัทางวฒันธรรมโดยการท่ีมีการรักษา
วฒันธรรมเดิมของกลุ่มในวิธีการยอ้นกลบัไปปฏิบัติ
ร่วมกับญาติพี่น้องบ้านเดิม นอกจากนั้ นกิจกรรมใน
งานบุญอีสานท่ีชาวเขมรเข้าไปร่วมแม้ว่าจะเป็นใน
ฐานะสมาชิกคนหน่ึงของสังคม แต่การเขา้ไปอยู่ใน
พื้นท่ีดังกล่าวทําให้เป็นการเปิดพ้ืนท่ีของการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเกิดข้ึน  

 
4.3  การเลือกสรรลักษณะทางวัฒนธรรม กับการ

ปรับเปลีย่นอตัลกัษณ์ในประเพณีงานบุญอสีาน  
การดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรม นําไปสู่

การเลือกสรรกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี เก่ียวโยง
ใกลเ้คียงกบัฐานวฒันธรรมเดิม และ การปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างกลุ่มในบริบทงานบุญอีสาน โดยลกัษณะทาง

วฒันธรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรม กล่าวถึงประเพณีท่ีมี
ส่วนสําคญัท่ีเขมรนาํมาใชใ้นการดึงเป็นฐานสําคญัใน
การสร้างอัตลักษณ์  คือ  บุญข้าวจ่ีห รือการทําบุญ
ขา้วเปลือก และ บุญเดือน 10 หรือบุญขา้วสารท 

 4.3.1     บุญข้าวจี่ (บุญข้าวเปลือก) ของชาว
อสีานกบัความเช่ือมโยงกบัแซนสรอวของชาวเขมร 

ในพ้ืนท่ีบา้นหนองแวงมีการปฏิบติับุญ
ขา้วจ่ีสืบทอดกนัมา โดยบุญน้ีถือว่าเป็นกิจกรรม
ทางวฒันธรรมท่ีอิงกบัฐานคิดเร่ืองการประกอบ
อาชีพ ความเช่ือส่ิงเหนือธรรมชาติและหลกัทาง
ศาสนา มาเก่ียวโยงกนั โดยพ่อใหญ่ไพลา้ อาย ุ 61 
ปี กลุ่มชาวลาว ท่ีมีบทบาทในการเป็นพราหมณ์
นําพิธี กล่าวว่า บุญข้าวเปลือก เป็นบุญคูณลาน 
หมายถึง เราเก็บเก่ียวขา้วเรียบร้อยแลว้ ก็เอาขา้ว
มารวมกนัเรียกวา่คูนลาน นวดขา้วเอาข้ึนเลา้เสร็จ
แลว้ เม่ือถึงข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 ระหว่างน้ีจะมีการ
ทาํบุญขา้วจ่ี ขา้วประดบัดิน เอาขา้วไปบริจาคท่ีวดั 
ส่วนหน่ึงก็เอาข้าวเราไปทาํให้เกิดสิริมงคล ให้
พระสวดพรมนํ้ ามนต์ให้ แลว้จึงนํากลบัมาบ้าน
เป็นการระดมทุนสร้างหรือซ้อมแซมวดั (ไพลา้, 
2557) บุญข้าวจ่ีเป็นประเพณีท่ีก่อให้เกิดความ
สามคัคีของคนในหมู่บา้น โดยชาวบา้นจะมีการ
นัดหมายร่วมกันทําบุญ มีการจ่ีข้าวหรือป้ิงข้าว
และตกับาตรขา้วจ่ีท่ีวดั หลงัจากนั้นพระกจ็ะเทศน์
นิทานชาดกเร่ืองนางปุณณทาสีให้ชาวบา้นฟัง ใน
ปัจจุบันบ้านหนองแวงมีการปรับวิธีการในการ
ทาํบุญขา้วจ่ี ร่วมกบัการทาํบุญคูนลาน ท่ีถือเป็น
การสู่ขวญัขา้วหลงัเสร็จส้ินการเก็บเก่ียวและนํา
ขา้วเปลือกท่ีร่วมกนัทาํบุญให้พระสวดท่ีวดั ถวาย
วดั เพ่ือบาํรุงศาสนาต่อไป นอกจากนั้นตาํค ํ่าของ
วนัประกอบพิธีสู่ขวญัขา้ว พระจะลอ้มสายสินธ์ุ
รอบหมู่บา้นและสวดซําฮะ หรือชาํระ ปัดเป่าส่ิง
ไม่ดีออกจากหมู่บา้น ถือเป็นการนาํบุญประเพณี 3 
อย่างมาปฏิบัติในวนัเดียวกนั กล่าวคือ ประเพณี
บุญขา้วจ่ี ท่ีมีการดึงเอาบุญคูนลานและบุญซาํฮะ 
มาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกนัเป็นการให้ความสําคญั
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กบัการทาํบุญ การสู่ขวญัขา้ว และการขจดัปัดเป่า
ส่ิงไม่ดีออกจากหมู่บา้น ถือเป็นช่วงเวลาเดียวกนั
กับการปฏิบัติประเพณี  “แซนสรอว” ซ่ึงเป็น
ประเพณีท่ีทาํบุญในฉางขา้ว อนัเป็นการเรียกขวญั
ขา้วให้กลบัมาสู่ฉาง ระลึกถึงคุณพระแม่โพสพ 
เทวดา อารักษท่ี์คอยปกปักรักษาทอ้งนา ววั ควาย
และชาวนา ใหป้ลอดภยัจนสามารถไดผ้ลผลิตขา้ว
ท่ีมี คุณภาพออกมา แต่เดิมชาวเขมรจะยึดวัน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัข้ึน 10 คํ่า – ข้ึน 15 คํ่า ในการ
ประกอบพิธีเรียกขวญัขา้วในฉาง โดยก่อนวนัทาํ
พิ ธี  1  วัน  ชาวเขมรจะหยุดภารกิจต่าง  ๆ  มา
ตระเตรียมของเซ่นไหว ้โดยผูห้ญิงจะมีบทบาทใน
การตระเตรียมอาหารคาว หวาน ขนมพ้ืนบา้นต่าง 
ๆ ส่วนผูช้ายจะทาํหนา้ท่ีในการออกไปหาปลามา
ใชใ้นการทาํอาหารเซ่นไหว ้เพราะชาวเขมรมีการ
ยึดถือว่าปลาตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ปลาดุก 
ปลาช้อน  ซ่ึ งมัก เป็นอาห าร ท่ี ขาดไม่ ได้ใน
องค์ประกอบเคร่ืองเซ่นไหว ้แต่การท่ีชาวเขมรมี
ต้องมีการปฏิบัติประเพณีบุญข้าวจ่ีและทําบุญ
ข้าวเปลือกร่วมกับชุมชน  จึงทําให้มีการปรับ
วิธีการปฏิบติัประเพณีโดยการเซ่นไหวช่้วงเวลา
เดียวกนักบัวนัท่ีมีการทาํบุญขา้วเปลือก 

ของชาวลาว ชาวส่วย ซ่ึงมีการพาลูกหลานเซ่นไหว้
เรียกขวญัขา้วในฉางร่วมกนัและขอให้ขา้วเต็มฉางทุก
ปี ถือเป็นการสร้างความมั่นใจว่าปีต่อไปขา้วปลาจะ
อุดมสมบูรณ์แน่นอน หลงัจากเสร็จส้ินแลว้จึงตกัขา้ว
ในฉางไปร่วมทาํบุญท่ีวดัต่อไป 
 ใน ส่ วน ข อ ง บุ ญ ข้ าว จ่ี  จ ะ เห็ น ว่ าก าร
ปรับเปล่ียนช่วงเวลาในการทาํบุญขา้วเปลือกและบุญ
ซําฮะ มาไวด้ว้ยกนั ทาํให้เอ้ือต่อการปรับตวัของชาว
เขมร ท่ีสามารถประกอบพิธีเซ่นไหวเ้รียกขวญัข้าว 
หรือ “แซนสรอว” ในวนัเดียวกนักบังานบุญท่ีเกิดข้ึน
ในหมู่บา้นท่ีอิงกบัฐานคิด ศาสนา ความเช่ือท่ีเก่ียวโยง
ในวิถีการเกษตร ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นการปรับตวัทาง
วฒันธรรม พร้อมกบัการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ทางชาติ
พัน ธ์ุ ท่ี มีการประกอบพิธีกรรมเฉพาะกลุ่มอิงกับ

รูปแบบประเพณีในพ้ืนท่ีชุมชน อันเกิดจากฐานคิด
ค่านิยมร่วมกนัระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้ง 3 กลุ่ม 
 

4.3.2     บุญเดือน 10 ของชาวอีสานความ
เช่ือมโยงกบัประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมร 

ในบริบท วัฒนธรรมอีสานมีการปฏิบัติ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัฐานคิดท่ีอิงกบัหลกัศาสนาและความเช่ือ 
ซ่ึ งมีความเก่ียวโยงกับค่านิยมร่วมของกลุ่ม ท่ีให้
ความสําคญักบัความกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ ฉะนั้นใน
ประเพณีงานบุญอีสานมกัใหค้วามสาํคญักบัการทาํบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยใน
บา้นหนองแวงมีการยึดถือประเพณีท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษนั่นคือ บุญ
เดือน 10 หรือท่ีเรียกกนัว่า “สารท”  โดยบุญดงักล่าว
จัดข้ึนในช่วงระหว่างวนัข้ึน  1 คํ่า ถึง วนัข้ึน 15 คํ่า 
เดือน 10 ของทุกปี ในระหวา่งวนัข้ึน 13 คํ่า เป็นตน้ไป
จนถึงวนัข้ึน 15 คํ่า ชาวลาว ชาวส่วย จะร่วมตวักนัพา
ลูกหลาน ญาติพี่น้องไปร่วมทาํบุญเล้ียงเพลพระ เพ่ือ
อุทิศส่วนกศุลใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ก่อนถึงวนั
ทําบุญใหญ่ในวัน ข้ึน  15 คํ่ า เดือน  10 ซ่ึ งฐานคิด
เก่ียวกับบุญเดือน 10 หรือสารทของลาวและส่วย มี
ความคลา้ยคลึงกบัค่านิยมความกตญัญูของชาวเขมร 
และถือเป็นช่วงติดกันกับสารทของชาวเขมร หรือท่ี
เรียกว่า “แซนโฎนตา” ซ่ึงชาวเขมรมีการปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกนัมาทุกปี ทั้ งในลกัษณะการปฏิบติัในพ้ืนท่ี
บา้นเดิมท่ีเคยอพยพมาโดยการส่งกระเฌอโฎนตา เป็น
ภาชนะท่ีบรรจุข้าวของ  เค ร่ืองเซ่นไหว้ ข้าวสาร 
อาหารแห้งและเคร่ืองนุ่งห่มต่าง ๆ ไปไหวบ้รรพบุรุษ
ทั้ งท่ีล่วงลบัไปแลว้และยงัมีชีวิตอยู่ และมีการปฏิบัติ
ประเพณีน้ีดังกล่าวคลา้ยคลึงกับการทาํบุญเล้ียงพระ
ของชาวลาวและชาวส่วย ทาํให้บุญเดือน 10 ถือเป็น
ประเพณีงานบุญอีสานท่ีชาวเขมรหยบิยกข้ึนมาปรับใช้
ในการดํารงอัตลักษณ์ของกลุ่ม  ท่ ามกลางความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ ซ่ึงชาวเขมรมี
การ เข้า ร่วม กิจกรรมสารทลาว  สารท ส่วย  ด้วย 
เน่ืองจากชาวเขมรบางส่วนมีการแต่งงานขา้มกลุ่มกบั
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ชาวลาวและชาวส่วย ส่งผลใหมี้การเขา้มาร่วมกิจกรรม
นอกกลุ่มผา่นความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากการแต่งงานขา้ม
กลุ่ม นอกจากนั้นชาวเขมรยงัมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การดาํเนินกิจกรรมแซนโฎนตาท่ีจดัข้ึนต่อจากสารท
ลาว สารทส่วย คือตั้งแต่วนัแรม 1 คํ่า ถึงวนัแรม 15 คํ่า
เดือน 10 โดยการจดังานทาํบุญเล้ียงพระอุทิศส่วนกุศล
ให้ผีบรรพบุรุษและถือเป็นการทาํบุญเล้ียงคน ซ่ึงชาว
เขมรไดเ้ชิญชวนให้กลุ่มชาวลาว ชาวส่วยเขา้มาร่วม
ทาํบุญในกิจกรรมเหล่าน้ีดว้ย  

จะเห็นได้ว่าบุญเดือน  10 ถือว่ามีบทบาท
สําคญัในการตอกย ํ้าคุณค่าของวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม
ในบริบทวฒันธรรมอีสานอีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงเกิดจาก
ฐานคิด ค่านิยม ความกตญัญู ท่ีเก่ียวโยงกบัศาสนาและ
ความเช่ือเร่ืองผี ดงัคาํบอกเล่าของพ่อใหญ่ลด  อาย ุ 74 
ปี หมอธรรมประจาํหมู่บา้น กล่าวว่า “ บุญขา้วจ่ีเดือน  
3  ทาํเพ่ือเล้ียงผีเล้ียงสาง บุญขา้วสาด  บุญพรากบุญผี
เหมือนกนั  เดือน 10 เหมือนเขมรดว้ยกนั  บุญโดนตา 
ลาว ส่วย เขมร  เหมือนกนั  แต่เขาไม่ทาํใหญ่เหมือน
เขมร  พวกเขมร บุญเขมร  วนัโกน  วนัสาด  โดนตา  
ทาํบุญทาํขนมหนักเเฮง  ลาวเขาทาํแต่ไม่ทาํหนักทาํ
ใหญ่เหมือนเขมร” (ลด, 2557)  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทั้ งหมดจะเห็นว่าแม้
ชาวเขมรจะไม่ไดป้ฏิบติัประเพณีเฉพาะกลุ่มเฉกเช่น
เหมือนท่ีเคยปฏิบติัมาในพ้ืนท่ีบา้นเดิม แต่วฒันธรรม
ประเพณีของชาวลาวและชาวส่วย มีฐานค่านิยมท่ี
ใกลเ้คียงกนั ชาวเขมรมองวา่การปฏิบติัตามวฒันธรรม
งานบุญของชาวลาวและชาวส่วย ทาํให้นอกจากจะ
ได้รับการยอมรับจากกลุ่มอ่ืนแลว้ยงัเป็นช่องทางใน
การสร้างความสัมพนัธ์กบักลุ่มอ่ืน อนันาํไปสู่การขยาย
พื้นท่ีในการแสดงตวัตนทางวฒันธรรม ซ่ึงท้ายท่ีสุด
ของการปรับตวัทางวฒันธรรมของชาวเขมรคือการดึง
ฐานคิดและการปฏิบัติของประเพณีในฮีตสิบสองมา
ปรับใช้ และเลือกเอาบางประเพณีมาเช่ือมโยงกับ
ประเพณีเดิมของตน เพ่ือให้พื้นท่ีในการแสดงตวัตนมี
มากข้ึน อนันาํไปสู่การเลือกบุญขา้วจ่ี หรือการทาํบุญ
ขา้วเปลือก เช่ือมโยงกบัประเพณีการแซนสรอว เพ่ือ

จุดประสงค์ร่วมกันคือการเรียกขวญัข้าว เพ่ือให้เกิด
ความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรในปีต่อไป และบุญเดือน 10 หรือบุญขา้วสารท 
ชาวเขมรมีการปรับตวัในการเขา้ไปปฏิบติักิจกรรมทาง
วฒันธรรมร่วมกบักลุ่มอ่ืนในชุมชน ควบคู่กบัการสืบ
ทอดประเพณีพิธีกรรมแซนโฎนตา บนฐานคิดร่วมกนั
ของการทาํบุญอุทิศส่วนกศุลใหผ้บีรรพบุรุษ 

 
5.     การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา (สร้างข้อ
ถกเถียงเชิงทฤษฎแีละวชิาการ) 

ก าร ศึ ก ษ า ง าน บุ ญ อี ส าน ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร
ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ของชาวไทยเช้ือสายเขมร ใน
พื้นท่ีบา้นหนองแวง จงัหวดัสุรินทร์ นั้น จะเห็นวา่การ
เขา้มาอาศยัอยู่ของชาวเขมรท่ามกลางบริบทพ้ืนท่ีท่ีมี
กลุ่มชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ส่งผลให้
ชาวเขมรตอ้งมีการปรับตวัให้เกิดความสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมกระแสหลักของพ้ืนท่ี  โดยการเข้าร่วม
กิจกรรมงานบุญอีสานท่ีเกิดจากฐานคิด  
“ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี” เป็นแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมเป็นหลกั ควบคู่กบัการพยายามปรับเปล่ียนอตั
ลกัษณ์ทางวฒันธรรมในการปฏิสัมพนัธ์ทางชาติพนัธ์ุ 
ท่ี มีการสวมบทบาทเป็นชาวลาวอย่างเต็มรูปแบบ 
พูดคุยภาษาลาว สร้างความสนิทสนมกบักลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่ืนไดม้ากข้ึน นอกจากนั้นเม่ือชาวเขมรพบเจอกนักลุ่ม
ชาวเขมรด้วยกันทั้ งท่ีอยู่ในบ้านหนองแวงและนอก
หมู่บ้าน จะหันมาสนทนาพูดคุยเป็นภาษาเขมรปน
อีสาน บางเล็กน้อย ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลให้เกิดการสร้าง
การยอมรับระหว่างกลุ่มและสร้างความสัมพนัธ์ให้
เกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัชาวเขมรใชช่้องทางน้ีการใน
สืบทอดคุณค่าทางวฒันธรรมของกลุ่ม โดยการดึงฐาน
คิด ความเช่ือ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัคาํสอนทางศาสนา 
ความเช่ืออาํนาจเหนือธรรมชาติท่ีเก่ียวโยงกบัวิถีการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร อนัมีฐานค่านิยมร่วมกนั
ของสามกลุ่มชาติพนัธ์ุมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนิน
กิจกรรมร่วมกับชาวลาวและชาวส่วย ซ่ึงการท่ีชาว
เขมรสามารถดาํรงอตัลกัษณ์ของกลุ่มไวไ้ด ้เน่ืองจาก
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วฒันธรรมอีสานและเขมรมีจุดร่วมบางอยา่งท่ีใกลเ้คียง
กนั ดังนั้ นการท่ีจะเขา้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวไม่ใช่
เป็นการยอมรับอยา่งสยบยอม แต่เป็นการปรับเปล่ียน
ลักษณ ะบางอย่างของการดํา เนิ น กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท่ี มีฐานความคิด  ความเช่ือเดิมอยู่ ซ่ึ ง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมใจ (2550) ทาํการศึกษา
เร่ื อ ง  ก ลุ่มชาติพัน ธ์ุ ข่ า -บ รู : การส ร้ างและก าร
ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ มองการปรับตวัทางวฒันธรรม
เป็นกระบวนการของการเปล่ียนรูปของอตัลกัษณ์ท่ีทาํ
ให้กลุ่มชาติพนัธ์ุสามารถดาํรงอยู่ได้ ซ่ึงการศึกษาท่ี
ผ่านมาเก่ียวกับงานบุญอีสานหรือการปรับตัวทาง
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุในพ้ืนท่ีแถบอีสานใต้
ไม่ได้ให้ความสําคัญในการมุ่งเน้นการปรับตัวทาง
วฒันธรรมท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียนอัตลกัษณ์ท่ีเกิด
จากการหยบิยมืลกัษณะทางวฒันธรรมของกลุ่มลาวมา
ใช้ในการสร้างฐานวฒันธรรมของกลุ่มชาวเขมร อนั
นาํไปสู่อตัลกัษณ์ท่ีเกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
กับ ปัจเจกบุคคล  (อภิญญา , 2546) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ศรีสมพร (2551) เร่ืองการปรับตวัทาง
วฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทแดงบ้านโพนทอง  
เมืองนาซายทอง นครหลวงเวียงจันทร์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและการศึกษาเร่ือง  อตั
ลกัษณ์ของคนไทยเช้ือสายจีนในเมืองหาดใหญ่ ของ 
วงศ์เดือน (2553) สะท้อนให้เห็น  อตัลกัษณ์ของคน
ไทยเช้ือสายจีนท่ีมีหลายลกัษณะ ยดืหยุน่ ซ่ึงแสดงออก
ผา่นการสร้างความสัมพนัธ์กบัคนกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี  
ดงักล่าวอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนผ่านโครงสร้าง
ทางสังคม   ความเช่ือ   พิ ธีกรรม  ภายใต้บริบททาง
วฒันธรรม  การคา้  การเมือง  และการใชชี้วติ 
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การวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพหุ
ลักษณ์สั งคม ลุ่มนํ้ าโขง  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   (Center for 
Research on Plurality in the Mekong Region [CERP]) 
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