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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อวิเคราะห์อิทธิพล
ของมรดกร่ว มทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีต่อวิถีชีวิต ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา และ 2) เพื่อสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษา
ของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาในรูปแบบสารานุกรม โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพใช้เทคนิคการวิจัยแนวชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Research) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) นาเสนอผลการวิจัยโดยการเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ผลการวิจั ย พบว่า พิธี กรรมเมม็ว ดของชาวไทยเขมร และพิธี กรรมอารักษ์ ของชาวเขมร
ในราชอาณาจักรกัมพูชา มีทั้งจัดทาขึ้นเพื่อการรักษาการเจ็บป่วยและเพื่อไหว้ครูประจาปี โดยทั้ง
สองพิธีมีอัตลักษณ์ร่วมคือ นิยมจัดขึ้นในเดือน 3 หรือเดือน 5 มีแม่ครู หรือพ่อครู (รูป) เป็นตัวกลาง
เชื่อมพลังอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับคนประกอบพิธี โดยการเชิญผีมารับเครื่องเซ่นสังเวยและมาฟ้อน
รา ให้สนุกสนานจนพอใจและทาการส่งพลังอานาจรักษาโรคโดยบอกแนวปฏิบัติตนของผู้ป่วยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์มีการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ในปะราพิธี คือ ขึง
ผ้าปาดานสีขาวใต้หลังคาปะราเมม็วดและผ้าสีแดงขึงใต้หลังคาปะราอารักษ์ มีฟูกที่ปูทับด้วยผ้าขาว
ไว้สาหรับนั่งของครูเมม็วดและมีอาสนะสาหรับครูอารักษ์ จัดเครื่องเซ่นไว้ในภาชนะเรียกว่าปะต็วล
และจรอมที่ผูกติดกับเสากลางปะราพิธีในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ตามลาดับ จัดเครื่อง
บูชาครูและขันเข้าทรงเมม็วดโตกสาหรับเข้าทรงอารักษ์ จัดเครื่องแต่งกายและเครื่องหอมสาหรับผี
จัดเตรียมอาวุธประเภทดาบ และปืนสาหรับครูเพื่อกาจัดสิ่งชั่วร้าย จัดเครื่องเซ่นบูชาครูดนตรี มีการ
ขับร้องเพลงประกอบพิธีกรรมโดยเริ่มจากเพลงครู เพลงเบ็ดเตล็ดและเพลงลา ในพิธีกรรมเมม็วดและ
พิธีกรรมอารักษ์ มีภาษาเฉพาะเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างคนกับผี โดยผ่านสนม เนื้อหาในบทเพลง
และบทสวดสะท้อนโลกทัศน์ทมี่ ีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักร
กัมพูชา เอกลักษณ์เฉพาะในพิธีกรรมอารักษ์ คือลาดับการประกอบพิธีกรรมที่เริ่มต้นด้วยพิธีส่วนรวม
ในระดับ ชุมชน ได้แก่ การแซนเนียะตาทะเวีย การแซนเนี ยะตามะจ๊ะซร็อก แล้ว จึงจัดพิธี กรรม
อารักษ์ในระดับสายตระกูล
ภาษาในพิธีกรรมการรักษาของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ในรูปแบบ
สารานุกรมพบว่า เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ร่วมและเอกลักษณ์เฉพาะ

ในพิธีกรรมด้านวัฒนธรรมและความเชื่อ การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ดนตรี
และเพลงในพิธีกรรม และภาษาที่ใช่ในพิธีกรรมของของชาวเขมรอย่างเด่นชัด
เกิดประโยชน์ต่อ
การจัดทายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนากลุ่มดังกล่าวและการพัฒนาภูมิภาคได้โดยจัดทาสื่อองค์ความรู้
ด้วยสารานุกรม
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Asst.Prof.PRATEEP KHAERAM and PECH SEANG: Shared Heritage of Languages in
Healing Rituals Influencing the Way of Life of Thai-Khmer People in
Thailand and Khmer People in the Kingdom of Cambodia
The objectives of this study were to: (1) analysis the influence of the shared
heritage of languages in healing rituals on the way of life of Thai-Khmer people in
Thailand and Khmer people in the Kingdom of Cambodia, and (2) synthesis and
accumulate the shared heritage of languages in healing rituals on the way of life of
Thai-Khmer people in Thailand and Khmer people in the Kingdom of Cambodia in
the form of encyclopedia. The research methodology was qualitatively conducted
through an Ethnographic research and Focus group techniques. The samples in this
study were the indigenous Khmer people who were well-familiar with and closely
oriented to local folklore and ritual.
Research findings revealed that the Ma-Muad ritual of Thai-Khmer people and
Leang Arak ritual of Cambodian people have been organized for either treating the
patients in traditional ways or giving the annual worship to the Holy Master. Both
rituals shared the same characteristics in which they always took place annually
either in March or May. The performance was usually organized with one woman or
man mastery; called Roup (body) functioned as a central body waiting for
communicating from Holy Spirit to the people in the ritual. Roup also invite the Holy
Power or Ancestor’s Spirit come to join the ceremony and receive immolated
objects, then invited the Ancestors’ Spirit to participate in the dancing and eating
party until those Spirit feel satisfied. The Holy Spirits offer superior power to the
Roup (Central body) to cure the patients or advice the patients and their relatives for
the illness treatment. In both ceremonies, they prepare various elements differently
such as the white fabric ceiling under the roof of Ma-Muad ceremony tent but they
use the red fabric ceiling in Arak ritual. The Roup of Ma-Muad ritual use the small
pillow covered by white fabric for the seat, and Roup Arak has their own seat. They
also prepare some immolated objects similar to bamboo-made glasses, called Patorl
and Chrom, tie to the central tent pillars for putting the worship food and a copper
bowl for asking the spirit to enter into their body. Clothes and cosmetics were also
displayed on the stage for the dressing up of the Mastery and her close friends
joining the ritual ceremony. Many kinds of weapons like swords and artificial guns
were used by the Mastery to prevent the bad evils from making the participants of

ritual ceremony fall sick. The sacrificed element also arranged for the Master of ritual
Music Band as well. The music is played in the whole ritual ceremony started from
the Master’s Songs, then ordinary Songs and goodbye Songs. In Ma-Muad and Leang
Arak rituals, they used unique languages to communicate between the people with
the spirit. The content of the songs and the verses were always hidden with the
mystery concepts and perspectives that possibly influence on the way of life of
Thai-Khmer and Cambodian people. However, unique characteristic procedure of
Arak ritual is conducted in order which began with the collaborative work of local
people, like the ceremony of giving worship to Nakta Tvea, giving worship to Nakta
Machas Srok (the Spirit who takes care of the community) and respectively followed
by Leang Kru Arak ceremonies (Mastery Spirit) of families in the whole village. The
sacred sayings in the healing rituals of Thai-Khmer and Cambodian people in the
form of encyclopedia are clearly shown as the cultural knowledge reflecting the
sharing identity and unique characteristics of the rituals, such as tradition and belief,
traditional healing, the way of local life, music and songs in the ritual, and languages
in the ritual of Khmer people. The findings would pave the way maximizing the
benefits in setting the strategies to develop the living standard of ethnic groups as
well as their regional communities. It is also a huge advantage to keep the ancient
and Holy language alive in the form of encyclopedia.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของการวิจัย
ประเทศไทยมี พื้ นที่ อยู่ ติ ดกั บราชอาณาจั กรกั มพู ชาทางด้ านภาคตะวั นออกและทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร โดยมีเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
ซึ่งมีช่องทางติดต่อกันระหว่างประเทศทั้งสองหลายช่องทาง ประชาชนจึงไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน ทาให้จังหวัดตามแนวชานแดนมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกัน ทั้งทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านภาษา (ภาษาเขมร) และคติความเชื่อ เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์ (2531)
กล่าวว่า มีประชาชนกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดตามแนวชายแดนติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และมีอยู่จัดกระจายในจังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา นครนายก จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และตราด นอกจากนี้ยังมีอาศัย
อยู่ บ้ า งเล็ ก น้ อ ยในจั ง หวั ด ราชบุ รี นครปฐม แต่ ส่ ว นมากอาศั ย อยู่ ใ นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ บุ รี รั ม ย์
และศรีสะเกษ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอุดรมีชัย พระวิหาร บันทายมีชัย และเสียมเรียบของกัมพูช า
คนกลุ่มนี้ เรียกตนเองว่า ขแมร์ (Khmer) เช่นเดียวกับชาวเขมรในราชอาณากัมพูชา เรียกตนเอง ส่วน
คนไทยทั่วไปมีคาที่ใช้เรียกกลุ่มคนเหล่านี้หลายคาและเขียนแตกต่างกัน เช่น ไทยเขมร ไทย-เขมร
ชาวไทยเขมร ชาวไทยเชื้อสายเขมร เขมรถิ่นไทย กลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเขมรและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร หรือชาวเขมรถิ่นไทย เป็นต้น ประชาชนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความเชื่อเรื่องของ
ผี ไสยศาสตร์ เครื่องรางของขลัง ยาสั่ง การเสกเป่า รวมทั้ง ยังใช้ภาษาเขมร (Khmer Language)
ในการติดต่อ สื่อสารกันในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตามประเพณี และ
พิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่ อการรักษาคนป่วย เช่น พิธีกรรมเมม็วดของชาวไทยเขมร และพิธีกรรมอารักษ์
ของชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นต้น
ภาษาเขมรของชาวไทยเขมร และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาจัดอยู่ในตระกูลออสโตร
เอเชียติก (Austro-Asiatic) ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร (Mon-Khmer) ได้แก่ ภาษามอญ ภาษา
เขมร ภาษาปะหล่ อง ภาษาละว้า ภาษาข่า (พระยาอนุมานราชธน. 2498) และสิ่งที่น่าสังเกต
อย่างหนึ่งของภาษาเขมรนั้น คือ อัตลักษณ์ทางด้านภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมที่ได้ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวเขมรทั้งในไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ภาษาเขมรที่ใช้ในพิธีกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษา
ที่ปรากฎในบทร้อง บทสวด คาถา และคาเรียกชื่อสิ่งของที่เป็นองค์ประกอบสาคัญๆ ในพิธีกรรมแต่ละ
ประเภทนั้น เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในพิธีกรรมตามประเภทของงานและพิธีที่จัดขึ้น ซึ่งมีทั้งภาษาเขมร
ดั้งเดิม มีทั้งภาษาบาลีที่ปรับให้เข้ากับภาษาเขมร และภาษาเขมรที่เกิดขึ้นใหม่
การประกอบพิธีกรรมเพื่อการรักษาพยาบาล และเพื่อเซ่นไหว้ การอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น
ผู้ประกอบพิธีกรรมอาจใช้การท่องมนต์คาถา การเสกเป่าด้วยน้าหมาก การสวดประกอบการรดน้ามนต์
การบีบนวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วย การร้องเพลงประกอบการร่ายรา โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ทาให้เกิดความขลัง มีความอึกทึกครึกโครม กระตุ้นให้ผู้ป่วย หรือผู้ร่วมพิธีกรรมลุ กขึ้นมาร่ายราด้วย

ตนเอง โดยเฉพาะผู้ป่วยได้เคลื่อนไหวร่างกาย เป็นการออกกาลังกายไปในตัวอาจเชื่อมโยงไปสู่การทา
กายภาพบาบัดตามแบบแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อให้กล้ามเนื้อ แขน ขา เคลื่อนไหวได้สะดวกและเป็นปกติ
เร็วขึ้นก็ได้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 2530) ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิต
ของกลุ่มชาติพัน ธุ์เขมร อย่างต่อเนื่องคือเชื่อเรื่ องอานาจของสิ่ งเหนือธรรมชาติ ได้แก่ ภูติผี ปีศาจ
เทพเทวดา ซึ่งจัดอยู่ในจาพวก “ผี” และมีทั้งผีดีและผีร้าย อานาจของผีเหล่านี้จึงสามารถบันดาลให้เกิด
สิ่งดีและสิ่งร้ายได้ ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ในการทามาหากิน ความสุขความเจริญในการดารงชีวิต
และความเจ็ บป่วย เป็นต้น หากผู้ ใดประสบกั บปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ก็จะหั นไปพึ่งพิงผี โดยใช้
พิธีกรรมเพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนกับผี ดังนั้น ในการประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งจึง
มีความหวังว่าจะทาให้ เกิดความสุ ขความสบายทั้งกายและใจและสมหวังในสิ่ งที่ปรารถนา หายจากการ
เจ็บป่วย มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสงบสุข ทามาหากินได้อย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติที่เอื้ออานวย หรือ
ช่วยขจัดปราบสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น (ฉลาดชาย รมิตานนท์. 2553)
จากผลวิ จั ย ของกองวิ จั ย การศึ ก ษา (2531) พบว่ า ในหลายพิ ธี ก รรมเกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
รักษาพยาบาลของชาวไทยเขมร และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา เช่น วิธีการทางไสยศาสตร์
พิธีกรรมเข้าทรง การรดน้ามนต์ การรักษาโดยอาศัยหมอผี และการรักษาด้วยการใช้ยาแผนโบราณ
เป็ น ต้นนั้ น จะต้องมีการใช้บทร้ อง บทสวด คาถา และคาเรียกชื่อต่ างๆ ที่เป็นภาษาเขมรดั้งเดิม
ซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้พูดอ้อนวอนและติดต่อสื่อสารกับผี เทวดาต่างๆ ให้เข้ามาช่วย
รักษาผู้ป่วย หรือยกโทษไม่โกรธเคืองกับผู้ป่วยที่ได้กระทาลบหลู่ต่อผี เทวดาเหล่านั้น แล้วทาให้ผู้ป่วย
หายจากความเจ็บป่วยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ นอกจากนี้ การใช้ภาษาเขมรดั้งเดิมในบทร้อง บทสวด
หรือคาถา ก็เพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาเหล่านั้นด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงมี
ปรากฏแทบทุกชุมชนในชนบทของชาวเขมรถิ่นไทยและในราชอาณาจักรกัมพูชา
ชาวเขมรเลือกที่จะรักษาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการรักษาในลักษณะการแพทย์พหุลักษณ์ คือการ
เข้ารับการรักษาพยาบาลจากแพทย์แผนปัจจุบัน การใช้ยา และการเซ่นไหว้ผีเทวดาขอให้หายจากความ
เจ็บป่วยไปพร้อม ๆ กัน หรือในห้วงเวลาที่ต่างกันก็ได้ การรักษาพยาบาลในบางลักษณะมีการประกอบ
พิธีกรรมเข้าทรงขึ้นหลายรูปแบบตามที่บรรพบุรุษได้เคยทาและสืบทอดกันมา โดยส่วนใหญ่จะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องผี ว่ามีส่วนในการกระทาให้เกิดการเจ็บป่วย และผีสามารถช่วยให้หายจากการ
เจ็ บ ป่ ว ยได้ เช่ น พิ ธี ก รรมเมม็ ว ดของชาวเขมรถิ่ น ไทย และพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ ข องชาวเขมร
ในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกัน มีวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ คล้ายกันใน
พิธีกรรมทั้งสองประเภทนี้ ใช้บทร้อง บทสวด คาถา และการเรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆ ตามแบบโบราณ
ดั้งเดิม และในปัจจุบันนี้ พิธีกรรมทั้งสองอย่างนี้ส่วนใหญ่ยังคงจัดขึ้นเพื่อไหว้ครูและเพื่อรักษาการ
เจ็บป่วยตามแบบพื้นบ้าน ภาษาที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมที่ปรากฏในการเรียกองค์ประกอบสื่อสารกัน
บทเพลง หรื อสวดบทต่างๆ ที่ต้ องท าให้ ถู กต้องตามท านอง เนื้ อหา และจังหวะดั้งเดิม และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของพิธีกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากการสวด การร้อง และคาเรียกชื่อเหล่านั้นใช้ในการสื่อสารกับผี
ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์อานาจ จึงจาเป็นต้องใช้ภาษาเฉพาะ เพื่อจะอ้อนวอนและยกย่องสรรเสริญ
ให้มาช่วยทาให้หายจากความเจ็บป่วย คาถาก็จะสวดให้ถูกต้องตามที่ได้กาหนดสืบทอดกันมาแต่ เดิม
เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ไม่สามารถนาไปสวด หรือร้องเล่นผิดที่ผิดทาง ผิดพิธี ผิดเวลา หรือร้องผิดทานอง
ผิ ดเนื้ อหาไม่ได้ จะทาให้ หมดความศั กดิ์ สิ ทธิ์ หรือทาให้ ผี โกรธเคื อง สิ่ งที่ส าคัญอย่ างยิ่งในพิ ธีกรรม
อีกอย่างหนึ่งคือ องค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งมีการใช้ภาษาเฉพาะเจาะจงซึ่งบางคาไม่สามารถเข้าใจกันได้จาก

การสื่อสารในชีวิตประจาวัน หากไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนั้น ๆ เพราะไม่มีใช้ในชีวิตประจาวัน
อย่างไรก็ตาม บทร้อง บทสวด คาถา และคาเรียกองค์ประกอบสาคัญๆ ในพิธีกรรมทั้งสอง มีอัตลักษณ์
เฉพาะทั้งเนื้ อหา ทานอง และความหมาย มีความแตกต่างกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่มีความคล้ ายคลึ งกัน
โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ที่กลุ่มชนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ที่ปรากฏในเพลงอีกด้วย จึงถือว่าเป็นมรดกทางภาษาร่วมกัน ซึ่งมีความหมายที่น่าสนใจ
และควรศึกษาไว้
การศึกษาวิเคราะห์ภาษาในพิธีกรรมการรักษาทั้งเป็นบทสวด บทร้อง คาถา และคาเรียก
องค์ประกอบสาคัญๆ นั้นจะทาให้ได้องค์ความรู้ที่ยังไม่มีผู้ใดทาการศึกษาวิจัยไว้ทั้งในประเทศไทยและ
กัมพูชา ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ส าหรั บการศึกษาค้นคว้าเรื่องสิ่ งเหนือธรรมชาติ และความผู กพันกัน
ระหว่างธรรมชาติกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรทั้งในประเทศไทยและกัมพูชา รวมทั้งทราบถึง
อิทธิพลของภาษาในพิธีกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรด้วย นอกจากนี้ ยังจะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้
เป็นแนวทางดารงชีวิตในสังคมของชาวเขมร และการอนุรักษ์รักษาไว้ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะมีการถ่ายทอด
ให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งในตระกูลที่ใกล้ชิดกับพิธีกรรมเท่านั้น หากทายาทรุ่นใหม่ไม่สนใจรับมาสืบ
ทอดก็จะสูญหายไป เพราะภูมิปัญญาดังกล่าวส่วนใหญ่ล้วนเรียนรู้และสืบทอดต่อกันโดยการสังเกต
ลงมือทาและด้วยวิธีบอกเล่าปากต่อปากเป็นแบบมุขปาฐะเท่านั้น
ดังนั้น จากสภาพปัญหาและเหตุผลทางวิชาการดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงเลือกทาการศึกษาเรื่อง
มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อ วิถีชีวิต ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมร
ในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเลือกพิธีกรรมเมม็ วดของชาวเขมรถิ่นไทย และพิธีกรรมอารักษ์ของ
ชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องจากเป็นพิธีกรรมการรักษาที่ใช้ทั้งบทร้อง บทสวด คาถาและ
คาเรีย กชื่อองค์ป ระกอบต่างๆ อย่ างครบสมบูรณ์ รวมทั้งภาษาที่ใช้ในทั้งสองพิธีกรรมนี้ก็มีความ
คล้ายคลึงกันมาก จึงทาการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมภาษาในพิธีกรรมทั้งสองนามาทาเป็นสารานุกรม
ไว้ส าหรับ ใช้ในการถ่ายถอดองค์ความรู้ด้านภาษาที่ปรากฏในพิธีกรรมให้แก่คนรุ่นหลั ง ๆ ก่อนที่
ภู มิ ปั ญ ญาดั ง กล่ า วจะสู ญ สิ้ น ไปกั บ กาลเวลาในอนาคต ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ง านวิ จั ย ใดที่ พั ฒ นาต่ อ ยอด
เป็นสารานุกรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นี้ ในการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในประชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อ

คาถามในการวิจัย
1. มรดกร่ว มทางภาษาในพิธีกรรมเมม็ว ดและพิธีกรรมอารักษ์ ในบทสวด บทร้อง คาถา
และคาเรียกชื่อองค์ประกอบสาคัญๆ มีอะไรบ้าง คุณค่าและบทบาทหน้าที่ของภาษาเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา อย่างไร
2. มรดกร่ ว มทางภาษาในพิ ธี ก รรมเมม็ ว ดของชาวเขมรถิ่ น ไทย และพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์
ของชาวเขมรในราชอาณาจั กรกัมพูชา มีความหมายอย่างไร มีความสาคัญอย่างไร สามารถนามา
รวบรวมเป็นสารานุกรมในรูปแบบใดให้สามารถใช้เป็นเอกสารศึกษาค้นคว้า และช่วยอนุรักษ์ภาษา
ในพิธีกรรมทั้งสองของชาวเขมรไว้ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ วิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลของมรดกร่ ว มทางภาษาในพิ ธี ก รรมการรั ก ษาที่ มี ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต
ของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
2. เพื่อสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาของชาวเขมรถิ่นไทย
และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาในรูปแบบสารานุกรม

นิยามศัพท์
1. มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรม หมายถึง ถ้อยคาสาคัญจากบทร้อง บทสวด คาถาอาคม
และคาเรียกชื่อองค์ประกอบสาคัญ ๆ ในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ซึ่งชาวเขมรถิ่นไทยและ
ชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาใช้ร่วมกันทั้งการออกเสียงและความหมาย ซึ่งอาจจะออกเสียง
เหมือนกันและความหมายเหมือนกัน หรือออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันหรือออกเสียง
ต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน
2. วิ ถีชี วิต หมายถึ ง ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ความคิด ความเชื่ อ และการดารงชีวิ ต
ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
3. อิทธิพลของภาษาต่อวิถีชีวิต หมายถึง ภาษาที่จูงใจ หรือกระตุ้นให้ชาวเขมรถิ่นไทยและ
ชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาต้องนามาปฏิบัติตาม หรือถ่ายถอดจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งส่งผลต่อวิถี
ชีวิตด้วย
4. พิ ธี กรรม หมายถึ ง การบู ชา การเซ่ นไหว้ หรื อการท าพิ ธี ตามประเพณี หรื อความเชื่ อ
เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะพิธีกรรมที่จัดขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการักษาการ
เจ็บป่วย และให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยเลือกศึกษาเฉพาะพิธีกรรมเมม็วด ของชาวเขมร
ถิ่นไทยและพิธีกรรมอารักษ์ ของชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
5. ชาวเขมร หรือ ขแมร์ หมายถึง กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชาที่ใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาแม่ในการพูดติดต่อสื่อสารกัน ในชีวิตประจาวัน เป็นกลุ่มชนที่ยังมี
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ การใช้คาถา เชื่อในเรื่องภูตผีปีศาจ และยัง
เชื่อในเรื่องการทาพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย และเพื่อขอให้มี
ความสุขในชีวิตความเป็นอยู่
6. สารานุกรม หมายถึง เอกสารที่จัดทาขึ้นตามหลักการจัดทาสารานุกรม ซึ่งเนื้อหาได้จาก
การสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ จัดทาเป็น
2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาเขมร โดยนาเสนอเนื้อหาเรียงตามลาดับตัวอักษร ภาพเขียนกากับ
ด้วยอักษรโรมัน Th แทนประเทศไทย Kh แทนประเทศกัมพูชา และพิมพ์ภาษาเขมรโดยใช้รูปแบบ
ตัวอักษร Khmer OS ภาพแต่ละประเภทจะไม่พิมพ์ลาดับที่ต่อเนื่องจากเนื้อหาในบทที่ 6 เพราะมี ชื่อ
โดยภาพรวมที่จัดลาดับตามอักษรในภาษาไทยแล้ว

กรอบแนวคิดของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชานั้น ผู้วิจัยใช้การสังเคราะห์แนวคิด

ทฤษฎี และคติความเชื่อเกี่ยวกับมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมของชาวเขมร ซึ่งประกอบด้วยบทสวด
บทร้อง คาถา และคาเรียกชื่อองค์ประกอบสาคัญๆ ของพิธีกรรม และใช้แนวคิดและทฤษฎี หน้าที่นิยม
(Functionalism) ของ Bronislaw Malinowski (อ้างถึงใน โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ . 2545) แนวคิด
ทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ (Symbolic Anthropology) ของ Victor Turner (อ้างถึงใน งามพิศ
สัตย์สงวน. 2543) แนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของ Krocber (1964. อ้างถึงใน ศิราพร
ณ ถลาง. 2548) และแนวคิดทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์ของ Ferdinand de Saussure (อ้างถึง
ใน สุภางค์ จันทวนิช . 2551) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ และคุณค่าของภาษาใน
พิธีกรรมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้
ผู้วิจัยใช้หลักการเขียนสารานุกรม เพื่อสังเคราะห์รวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธี กรรมในรูปแบบ
สารานุกรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย ดังนาเสนอในแผนภูมิที่ 1
1. มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมของชาว
เขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักร
กัมพูชา ได้แก่ บทสวด บทร้อง คาถา และ
คาเรียกชื่อองค์ประกอบสาคัญ ๆ ในพิธีกรรม
2. วิเคราะห์ และสังเคราะห์อิทธิพลของมรดก
ร่วมทางภาษาในพิธีกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่น ไทย และชาวเขมรในราชอาณาจัก ร
กั ม พู ช า โดยใช้ 1) ทฤษฎี ห น้ า ที่ นิ ย ม ของ
Bronislaw Malinowski 2) ทฤษฎี ม านุ ษ ยวิ ท ยาสั ญ ลั ก ษณ์ ของ Victor Turner 3)
ทฤษฎี นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรม ของ Krocber
และ 4) แนวคิดทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
ของ Ferdinand de Saussure
3. สังเคราะห์รวบรวมมรดกร่วมทางภาษาใน
พิธีกรรมในรูปแบบสารานุกรม โดยใช้หลักการ
เขียนสารานุกรม
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

มรดกร่วมทาง
ภาษาในพิธีกรรม
ที่ส่งอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่นไทยและ
ชาวเขมรใน
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

สารานุกรม
มรดกร่วมทาง
ภาษาในพิธี
กรรมการรักษา
ที่มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่นไทย
และชาวเขมร
ใน
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

ขอบเขตของวิจัย
1. ขอบเขตด้ านพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้ มุ่งจะศึกษามรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา โดยผู้วิจัยเลือกเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ซึ่งมีขอบเขตดังนี้
1.1 พิธีกรรมเมม็วด เลือกศึกษาพิธีกรรมเพื่อการรักษาความเจ็บป่วยและไหว้ครู
ที่จังหวัดสุรินทร์ ราชอาณาจักรไทย ซึ่งในพื้นที่เหล่านี้ มีผู้ป่วยที่เป็นชาวเขมรถิ่นไทยเป็นจานวนมาก
ที่เลือกใช้วิธีการรักษาด้วยพิธีกรรมเมม็วด จากอดีตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้
1.2 พิธีกรรมอารักษ์ เลือกศึกษาพิธีกรรมเพื่อการรักษาความเจ็บป่วยและไหว้ครู
ที่ จังหวัดกาปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยเป็นจานวนมากยังนิยมเลือกวิธีการรักษาโดย
พิธีกรรมอารักษ์
ชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดดังกล่าวนี้ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกัน วิธีการและ
กระบวนการประกอบพิธีกรรมก็คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้สามารถ
สื่อสารกันด้วยภาษาเขมรท้องถิ่นได้
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลเฉพาะภาษาที่ใช้ในบทสวด บทร้อง คาถา และคาเรียกชื่อ
องค์ประกอบสาคัญ ๆ ของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ เนื่องจากภาษาที่ใช้ในบทสวด บทร้อง คาถา
และเรียกชื่อองค์ประกอบของทั้งสองพิธีกรรม ใช้ถ้อยคาที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ คาที่สละสลวย และศัพท์ที่ใช้
เฉพาะเจาะจงสาหรับพิธีกรรมเท่านั้น นอกจากนี้ ศัพท์ หรือถ้อยคาจากพิธีกรรมดั งกล่าว ได้ส่งอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของผู้ประกอบพิธีกรรมที่เป็นชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจะรวบรวมแล้ว
นามาวิเคราะห์หามรดกร่วมของภาษาจากพื้นที่ของทั้งสองประเทศ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ด้านวิชาการ
1.1 ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษา และอิทธิพลของ
ภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
ผู้ที่สนใจสามารถนาผลการวิจัยไปศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนางานวิจัยทางภาษาในพิธีกรรมเพิ่มเติมได้
1.2 ได้สารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมสาหรับใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านภาษาที่ปรากฏในพิธีกรรมให้แก่คนรุ่นหลังๆ ก่อนที่ภูมิปัญญาดังกล่าวจะสูญสิ้นไปกับกาลเวลาใน
อนาคต รวมทั้งเพื่อการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่เป็น
เพื่อนบ้านกันโดยใช้วัฒนธรรมเป็นสื่อ
2. ด้านการปฏิบัติ
2.1 ชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ในพื้นที่วิจัยและหน่วยงาน
ระดับ ท้อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้อ งได้รั บ สารานุก รมภาษาในพิธี กรรมเพื่ อ นาไปประยุ กต์ ใช้ ในการสื บทอด
วัฒนธรรม ขนบประเพณีของตนสู่คนรุ่นหลังได้
2.2 หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดยุทธศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภาษาในพิธีกรรมและอานาจแห่งภาษาที่เป็นมรดกร่วมให้คงอยู่ควบคู่
กับ ชีวิตความเป็ น อยู่ ของชาวเขมร ตลอดจนนาไปบู รณาการด้านองค์ ความรู้ใ นหลั กสู ต รท้องถิ่ น

เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพื้นเมือง หรือเนื้อหาวิชาภาษาถิ่น หรือภาษาอาเซียนได้ใน
ทุกระดับ
2.3 หน่วยงานที่กากับดูแลในด้านวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง สามารถนาผลที่
ได้จากการวิจัย ไปใช้เป็นแนวทางทาความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกันของชาวเขมรถิ่นไทย
และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ตลอดจนเข้าใจถึงวิถีชีวิตและเส้นทางของวัฒนธรรมที่ถ่ายถอด
ซึ่งกันและกันของประชาชนในประเทศประชาคมอาเซียนที่มีพรมแดนติดกัน นาไปสู่การอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
2.4 น าสารานุ กรมที่ไ ด้ ไปเผยแพร่ ใ ห้ แ ก่ ชุม ชนที่ เป็ น พื้น ที่ ที่ศึ ก ษาและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศ

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่นามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมทางภาษาและองค์ประกอบส าคัญ ๆ ที่ใช้ในพิธีกรรมการรักษา และความเข้าใจต่อ
โลกทัศน์ คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมที่มีผลต่อวิถีชีวิต และความเชื่อของกลุ่มชน เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทสวด บทร้อง คาถา และคาเรียกชื่อที่ใช้ในพิธีกรรมการรักษาของชาว
เขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา และเอกสารเกี่ยวกับหลักการจัดทาสารานุกรม
ซึง่ สามารถรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัย ดังนี้
1. อัตลักษณ์ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมร ในราชอาณาจักรกัมพูชา
2. คติความเชื่อเกี่ยวกับภาษาในพิธีกรรมของชาวเขมร
3. แนวคิดและทฤษฎีหน้าที่นิยม
4. แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ แนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
5. แนวคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยาภาษาศาสตร์ เ พื่ อ การวิ เ คราะห์ ภ าษาตามแนวคิ ด ของ
เฟอร์ดินอนด์ เดอ โซสซูร์ (Ferdinand de Saussure)
6. ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาทางการรักษาความเจ็บป่วย
7. หลักการเขียนสารานุกรม
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อัตลักษณ์ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมร ในราชอาณาจักรกัมพูชา
1. อัตลักษณ์ทั่วไปของชาวเขมรถิ่นไทย
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมหนึ่ง ๆ ย่อมปรากฏอัตลักษณ์ให้เห็นเด่นชัด
จนสามารถชี้ชัดได้ว่าใครเป็นใคร ในยุคสมัยปัจจุบันนี้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้เพราะการยอมรับนับถือความแตกต่างในชาติพันธุ์ โดยมองว่านั่นคือ วัฒนธรรมอันหลากสีของ
มนุษยชาติ ซึ่งทาอย่างไรจะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การเบ่งบานของวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งมวลนี้ด้วย (อัจฉรา ภาณุรัตน์. 2553) ชาวเขมรในประเทศ
ไทยถูกคนนอกกาหนดชื่อเรียกกลุ่มไว้อย่างหลากหลาย เช่น ไทยเขมร คนไทยเชื้อสายเขมร กลุ่ม
มอญเขมรและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท กาหนดใช้คาว่า
“เขมรถิ่นไทย” แต่เมื่อศึกษาภาคสนามพบว่า เขาเรียกตนเองเป็นภาษาเขมรว่า ขแมฺร์ เรียกเป็น
ภาษาไทยว่า เขมร ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต่างก็มีความภาคภูมิใจและมั่นใจว่าตนเองเป็นคนไทย เพียงแต่มี
วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ตนเองที่เ หมือนกับชาวกัมพูช าเท่านั้น ชาวเขมรถิ่นไทยจะเรียกประชาชนใน
กัมพูชาและชื่อประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์กรฺอม (เขมรต่า) และในประเทศกัมพูชาก็มีกลุ่มชนอาศัยอยู่
หลายกลุ่มทั้งที่เป็ นคนกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่ มใหม่ที่เข้าไปอยู่อาศัยด้ว ยเหตุผ ลแตกต่างกัน รวมแล้ ว
ประมาณ 40 ชนเผ่า เช่น จาม เวียดนาม จีน ลาว กูย ตุมปวน โพนง จาราย กรึง บรู กะแว็ด
สะเตียง กะนิง ชวา อาหรับ ขแมฺร์แคะ อื่น ๆ รวมถึงคนไทยด้วย (Yiheang and others. 2004)

ประเทศไทย มีชาวเขมรถิ่นไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
โดยเฉพาะอาเภอชายแดนที่มีพื้นที่ติดกับกัมพูชา และอาเภอเมือง ซึ่งเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชนพื้นเมือง
เดิม เคยถูกราชการไทยเรียกว่า “เขมรป่าดง” ดังปรากฏในพงศาวดารที่ใช้คานี้เรีย กชุมชนของชาว
พื้นเมืองที่มีการปกครองโดยหัวหน้าเผ่าพันธุ์ที่เป็นอิสระ ซึ่งแสดงว่าชนพื้นเมืองในบริเวณดังกล่าว
ไม่ใช่ชาวเขมรกัมพูชา แต่เป็นชาวเขมรที่ล้าหลัง จึงถูกเรียกว่า “เขมรป่าดง” ดังนั้น ในความเข้าใจ
ตามอัตลักษณ์น่าจะเป็นชาวกูย หรือ กวย หรือ โกย (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย
พาณิช ย์ . 2542) กลุ่ มชาติพัน ธุ์เขมรนั้น ในประวัติศาสตร์เมืองสุ รินทร์ ซึ่งเรียบเรียงโดย กรม
ศิลปากร (2550) กล่าวว่า เขมร เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่สาคัญกลุ่มหนึ่งในบริเวณภาคอีสานตอนล่าง
ของประเทศไทย ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเดียวกันกับชาวกูยที่อาศัยอยู่ในเขตป่าดงทั่วไปในสมัยนั้น
อันเป็นที่มาของคาว่า “หัวเมืองเขมรป่าดง” ชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ได้นาเอาวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ เข้าไปมีอิทธิพลต่อกลุ่มชนอื่น ๆ ก่อให้เกิดการผสมกลมกลืนทาง
เชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นขึ้น
ชาวเขมรถิ่นไทยดั้งเดิม โดยทั่วไปแล้ วจะคล้ ายกับคนไทยผิดแต่คนเขมรจะมีผิ วคล้ ากว่า
แต่เดิมคนสูงอายุนิยมไว้หนวดเครา ความเป็นอยู่ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมจะมีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมไทยแต่ก็มีความเชื่อบางอย่างที่แตกต่างกัน ชาวเขมรถิ่น
ไทยยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้เป็นอย่างดี และถ้าเทียบกับชาวกัมพูชาแล้วความเป็นอยู่ ประเพณี
ความเชื่อจะมีส่วนคล้ายคลึงกันมาก เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การนับเวลา
วัน เดือน ปี ความเชื่อเรื่องโชคลาง ฤกษ์ยาม การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน การละเล่นต่าง ๆ อาหาร
การกินก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน แต่ในสภาพปัจจุบันนี้ บางอย่างได้ปรับตัวเหมือนชาวไทยซึ่งเป็นชนกลุ่ม
ใหญ่ของประเทศ
อัตลักษณ์ด้านอาหาร กลุ่มชาติพันธุ์เขมรทั้งในประเทศไทยและในกัมพูชาบริโภคข้าวเจ้า
ดังนั้นจึงนิยมทานาข้าวเจ้า ส่วนข้าวเหนียวปลูกไว้เพื่อทาอาหารหรือขนมในพิธีกรรมเป็นส่วนใหญ่
อาจใช้รั บ ประทานบ้ างในบางโอกาสถือว่าเป็นการ “กินเล่ น ” แต่ไม่อิ่มท้องทาให้ หิ ว เร็ว อาหาร
พื้นเมืองที่เป็นที่รู้จักคือ ปะเฮาะ (ปลาร้า) แตรฺยไปร (ปลาจ่อม) ขนมได้แก่ กันเตรือม ชู้ค (ฝักบัว)
เนียงเล็ด (นางเล็ด) เนียล (ทะนาน ทาจากกะลามะพร้าว) กะตางราง มุก กระมอล ข้าวต้มมัดที่ห่อ
ด้วยใบตองกล้วยหรือใบมะพร้าวส่วนที่เป็นยอดอ่อนสีขาว ซึ่งมีรูปทรงการห่อแตกต่างกันตามโอกาสที่
ใช้ ส่ ว นใหญ่ จ ะท าขึ้ น เมื่ อ มี ง านประเพณี พิ ธี ก รรม ใช้ ทั้ ง เพื่ อ เซ่ น สรวงบวงพลี แ ละรั บ ประทาน
ซึ่งอัตลักษณ์นี้ สืบทอดกันมาแต่โบราณ ในประเทศกัมพูชาก็ปรากฏให้เห็นเช่นกันโดยเฉพาะในงาน
บุญต่าง ๆ และในประเพณีการแต่งงาน ส่วนอาหารคาวชาวเขมรถิ่นไทยนิยมรับประทานน้าพริกจิ้ม
ผักพื้นบ้าน ต้มแกงทั้งน้าใสและใส่กะทิ ส่วนในในประเทศกัมพูชานิยมประเภทแกงน้าใส ไม่ชอบรส
เผ็ดเหมือนชาวเขมรถิ่นไทย หากต้องการรสเผ็ดมักใช้พริกไทย (มะริจ) หรือซอสพริก หรือรสเผ็ดจาก
สมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด กระชาย ช่วงเช้านิยมรับประทานข้าวต้ม (ต้มข้าวเจ้าเปล่า ๆ)
รับประทานกับกับข้าวแห้ง ๆ การปรุงอาหารยังใช้วิธีแบบดั้งเดิมคือใช้ฟืน หรือถ่าน เป็นเชื้อเพลิง
อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย แต่เดิมลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนคือการแต่งกายในงาน
ประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ งานบุญทางศาสนา ชายไทยเขมรผู้สูงอายุนุ่งผ้าโสร่งไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อ
แขนยาวสีขาวหรือมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ หญิงผู้สูงอายุชาวไทยเขมรมักนุ่งโจงกระเบนสีดา
หรือผ้าไหมสีพื้นสวมเสื้อแขนกระบอกหรือเสื้อคอกระเช้ามีสไบผ้าไหมหรือผ้าขาวม้าพาดไหล่ ปัจจุบัน

นิ ย มสวมผ้ า ถุง ไหมและตัด เสื้ อด้ ว ยผ้ า ชนิ ดเดีย วกั นในรู ปแบบตามสมัย นิย ม ส่ ว นในกั มพู ช าชาย
ผู้สูงอายุนิยมสวมกางเกงผ้าแพรคล้ายกางเกงขาก๊วยสีดา สวมเสื้อแขนยาวสีขาวมีผ้าขาวม้าพาดไหล่
(สะป๊วด = ผ้าเป็นผืน, กรอมา = ผ้าขาวม้า, ผ้าขาวม้าผืนเล็กกว่าของคนไทย) ผู้หญิงทั้งผู้สูงอายุ หรือ
สาว ๆ สวมผ้าถุงไหม เสื้อใช้ผ้าฉลุลายมีผ้าสไบผืนเล็ก ๆ พาดไหล่ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดในการไปทาบุญที่วัดหรือร่วมพิธีมงคลต่าง ๆ ของชุมชนโดยที่ ผู้หญิงจะไม่สวมกางเกง และ
ชายจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีพื้นอ่อน ๆ เท่านั้น
อัตลักษณ์ด้านความเชื่อและประเพณีพิธีกรรม กลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีความเชื่อและดาเนินชีวิต
ด้วยการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อในวิญญาณซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมที่เคย
นับ ถือสื บ ทอดกัน มาตั้งแต่บ รรพบุ รุษที่เชื่อว่าวิญญาณต่าง ๆ สามารถทาให้ เกิดความสุ ข และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถทาให้เกิดทุกข์กับชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็ไม่
ละเลยความเชื่อเรื่องวิญญาณว่าในสภาพแวดล้อมรอบตัวนอกจากมีพืช สัตว์ อากาศ ป่าเขา แม่น้า
ลาห้วย ยังมีเทพ ผี อมนุษย์ต่าง ๆ อยู่เกือบทุกที่ สิ่งเหล่านี้มีตัวตนอยู่ในรูปขวัญ วิญญาณในภพของ
ตนเองสามารถติดต่อกับคนได้และมีทั้งวิญญาณฝ่ายดี และวิญาณฝ่ายร้าย ส่วนความเชื่อด้านศาสนา
พราหมณ์ก็มี บ ทบาทในพิ ธีกรรมต่า ง ๆ ผสมกลมกลื นกัน ไปทั้ง พุทธ ผี พราหมณ์ (พระมหานริ ศ
ทองบาง. 2553)
ความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษปรากฏให้เห็นเด่นชัดในประเพณีแซนโดนตา (แซน = เซ่น, โดน
หรือ จี โดน = ยาย ย่ า, ตา = ตา ปู่) ผู้ ล่วงลั บของชาวไทยเขมร ประเพณีแคเบ็น เดือน 10
(แค= เดือน, เบ็น = สารท) ทั้งของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวกัมพูชา วิญญาณเหล่านี้จัดว่าอยู่ในกลุ่มผี
ดี เชื่อว่าบางคนเมื่อตายแล้วได้ไปเป็นเทพเทวดาอยู่ในชั้นฟ้า สามารถคุ้มครองบุตรหลานและชุมชนได้
แต่หากกระทาผิดก็สามารถทาให้เกิดความทุกข์ทั้งกายและใจ
ดังนั้น นอกจากพิธีกรรมตามประเพณี 12 เดือนแล้วหากเจ็บป่วยก็ต้องเซ่นสรวงบวงพลี
สู่ขวัญผู้ป่วย ให้หายด้วยการประกอบพิธีกรรมเมม็วดหรือพิธีกรรมอารักษ์ในกัมพูชา หรือจัดขึ้นเพื่อ
บูชาครูก็ได้โดยผ่านคนทรง (แม่ครู) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เพราะสังคมเขมรมีฐานความเชื่อเรื่อง
มาตาธิ ป ไตยโดยให้ ค วามส าคั ญ ยกย่ อ งสตรี 2 ประการ คื อ สตรี เ ป็ น ใหญ่ แ ละสตรี คื อ สิ ริ ม งคล
จะสังเกตได้ว่าในปัจจุบันแม้ว่าสตรีส่วนมากไม่มีภารกิจหน้าที่ในรัฐสังคมส่วนใหญ่ แต่ผู้หญิงยังรักษา
อานาจของตนภายในครอบครัว เช่น เก็บรักษาทรัพย์สินเงินทอง ตัดสินใจเรื่องงานอื่น ๆ ถ้าภรรยา
เห็นด้วยก็สามารถดาเนินการได้ นอกจากนี้ได้นาเอาทัศนะอานาจแม่เป็นใหญ่ ไปใช้ ในด้านต่าง ๆ
ซึ่งปรากฏให้เห็นในคาศัพท์ภาษาเขมรคาว่า “เม” หมายถึงแม่ หรือเพศหญิงแต่ถ้าใช้กับคนจะแปลว่า
หัวหน้า เช่น เมการ์ (หัวหน้ างาน) เมภูมิ (ผู้ใหญ่บ้าน=ภูมิ หมายถึงหมู่บ้าน) เมคุ้ม (กานัน =คุ้ม
หมายถึงตาบล) ในคาศัพท์เขมร หากใช้คาที่แสดงถึงชายและหญิง จะต้องใช้คาที่เป็นหญิงก่อนชาย
เช่น จีโดนจีตา (จีโดน=ยาย ย่า, จีตา=ตา ปู่) มีงเมีย (น้าอา) แมออว (แม่พ่อ) นอกจากนี้ทัศนะ
อานาจแม่เป็นใหญ่ยังพบเห็นในเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ วรรณคดีเพื่อเป็นการยกย่องสตรีให้เป็น
ศิริมงคล (Nguon Nhel, ภูมิจิต เรืองเดช (แปล), 2549) ในประเทศไทยมีผู้ชายวัยรุ่น -ผู้ใหญ่ที่
ประกอบพิธีกรรมเกิดขึ้นจานนวนมาก ส่วนความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เป็นอัต ลักษณ์ของชายเขมร
ถิ่นไทยคือ เมื่อโตอายุครบต้องบวชก่อนที่จะแต่งงานเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาจะได้จับชายผ้าเหลือง
ขึ้นสู่สวรรค์ ส่วนชาวกัมพูชาไม่เคร่งครัดในการบวชลูกชายมากนักเนื่องจากต้องทามาหากินเลี้ยงชีพ
และครอบครัว

2. อัตลักษณ์ด้านความเชื่อเรื่องผีของชาวเขมร
ชาวเขมรเชื่อกันว่าสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเป็นผี ซึ่งมีทั้งผีดีและผีร้าย ผีดีจัดอยู่ในจาพวก
เทพ เทวดา ผีบรรพบุรุษ ผีที่คอยปกปักรักษาบุคคล ชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข และอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวก
ผีร้ายที่ทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตและชุมชน ผีมีอยู่เกือบทุกที่ อยู่ในรูปลักษณ์ของวิญญาณ
ที่บุคคลทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้ แต่จะสามารถสื่อสารและทาให้ปรากฏรูปลักษณ์ได้โดยคนทรงผี
ตามความเชื่อของชาวไทยเขมรนั้น มงกุฎ แก่นเดียว (2542) ได้จาแนกไว้ว่า มีทั้งผีดีและผีร้าย มีที่อยู่
อาศัยและมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ดังนี้
2.1 ผี ดี ผี ดีมีอานาจช่ว ยคุ้มครองปกปักรักษาให้ คนและชุมชนอยู่เย็นเป็นสุ ข และมี
อานาจทาให้เกิดความทุกข์ก็ได้ ถ้ามีคนลบหลู่ หรือทาผิดประเพณี ผีดีส่วนมากมีสถานภาพเป็นเทพ
หรือเทวดา หรืออาจเรียกว่า ครู หรือ ในภาษาเขมรออกเสียงว่า “กรู” ผีเหล่านี้อาศัยอยู่ในโลกของ
มนุษย์ เช่น ผีประจาหมู่บ้าน (เนียะตา) เทพจากฟ้า (บ็องบ๊อด) จาแนกประเภทได้ ดังนี้
2.1.1 ผีรักษาหมู่บ้าน (เนียะตา) สถิตอยู่ตามริมหนองน้า หรือต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้าน
มีหน้าที่ช่วยดูแลปกปักรักษาหมู่บ้าน หนองน้า ต้นไม้ใหญ่ ๆ แต่ถ้าใครทาผิดประเพณีหรือกระทาการ
ล่วงละเมิด เช่น ปัสสาวะลงน้า หรือตัดต้นไม้ ผีก็จะลงโทษทาให้เกิดความเจ็บป่วย ชาวบ้านมักสร้าง
กระท่อม (ขะตวมเนียะตา) หรือศาลไว้ประจาหมู่บ้าน ในกระท่อมนั้นชาวบ้านอาจนาเอาก้อนหิน หรือ
ไม้ที่แกะสลักเป็นรู ปคนไปไว้ในศาลเป็นสั ญลักษณ์แทนเนียะตาเพื่อทาความเคารพกราบไหว้บูช า
ขะตวมเนียะตาถือว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้าน ผีประจาหมู่บ้านถือว่าเป็นผู้ที่มีความสาคัญ
เพราะชาวบ้านให้ความเคารพนั บถือมาก เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมเมม็วด ผีเนียะตานี้จะเป็นผู้มา
เข้าประทับ ร่ างทรงด้ว ย หรื อเมื่อต้อ งการความช่ว ยเหลื อใด ๆ ก็จะไปบนบานศาลกล่ าวและขอ
เนียะตาให้ช่วย เช่น ขอให้เดินทางปลอดภัย ขอให้สอบทางานได้ หรือจัดพิธีทางศาสนาอื่นใดหรือ
กิจกรรมใด ๆ ก็จะบอกกล่าว หรือแม้กระทั่งเดินผ่านก็ต้องทักทายบอกกล่าวขอให้ช่วยปกปักรักษา
เป็นต้น ในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ จะมีเนียะตาประจาหมู่บ้าน
2.1.2 ผีรักษาผืนแผ่นดิน (กรุงพาลี) อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดิน ชาวเขมรให้ ความเคารพ
นั บ ถื อ เพราะเชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ ดู แ ลแผ่ น ดิ น ดั ง นั้ น การจะท าสิ่ ง อั น ใดเกี่ ย วกั บ พื้ น ดิ น เช่ น ขุ ด สระ
สร้างบ้านเรือน ต้องมีการเซ่นไหว้บูชาขอขมาก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่าลบหลู่ผีผู้รักษาแผ่นดิน
2.1.3 ผีรักษาภูเขา (เมเปร็ย) หรือ เรียกว่า เจ้าป่าเจ้าเขา เป็นผีที่ดูแลรักษาป่าและ
ภูเขา ดังนั้นถ้าเข้าป่ าเพื่อหาของป่ าหรือล่ าสัตว์ กลับมาเกิดเจ็บป่วยขึ้น ก็จะเชื่อว่าเป็นเพราะถูก
กระทาจากเจ้าป่าเจ้าเขาเนื่องจากประพฤติตนผิดหรือไม่เหมาะสมอันใดอันหนึ่งขณะอยู่ในผืนป่า
2.1.4 ผีดูแลรั กษาสั ตว์ป่า (มะรีงก็องเวียล) เป็นผีชั้นเทพ ที่ทาหน้าที่เลี้ยงดูและ
รักษาสัตว์ป่า เชื่อกันว่ามีรูปร่างเล็กเหมือนคนแคระเวลากลางคืนจะปรากฏกายให้เห็นเป็นดวงไฟลอย
ตามทุ่งหญ้าหลาย ๆ ดวง ลอยขึ้นลงสูง ๆ ต่า ๆ ซึ่งเชื่อว่าเป็นลักษณะของเทพกาลังหยอกล้อกัน
เวลามีการออกไปล่าสัตว์หรือไปคล้องช้างป่าต้องทาพิธีบอกกล่าวและเซ่นไหว้ มรึงก็องเวียลนี้ก่อน
2.1.5 ผีประจาท้องนา (เปรียะภูมิแซร์) หรือเรียกว่าพระภูมิที่นา หรือยายกะลาตา
กลี เป็นผีผู้ทาหน้าที่รักษาท้องนา ดั งนั้นในฤดูลงนาชาวนาจะบอกกล่าว เซ่นบวงสรวงบูชา โดยจัด
อาหารหวานคาว หมาก พลู บุหรี่ เครื่องหอม มาถวาย เรียกแย็ยตา (ยายตา) ให้มากินข้าวปลาอาหาร
และขอพรให้ข้าวกล้างอกงาม รักษาสัตว์เลี้ยง ขอให้ลูกหลานอยู่ดีกินดี พ้นจากความทุกข์ยากและการ
เจ็บป่วย

2.1.6 เทพจากฟ้า (บ็องบ๊อด) เทพองค์นี้มีฤทธิ์มาก ชอบลงมาหาร่างทรงอยู่กับ
มนุษย์ มีอานาจช่วยเหลือรักษาคนเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทาของผีร้าย คนที่จะเป็นร่างทรงของบอ
งบ๊อดมักจะเริ่มต้นด้วยมีอาการเจ็บป่วย รักษาอย่างไรก็ไม่หายจนกระทั่งไปให้ร่างทรงที่เป็นบ็องบ็อด
ดูก็จะรู้ว่าที่เจ็บป่วยเพราะบ็องบ๊ อดมาขออาศัยอยู่ในร่างด้วย ให้ทาพิธีต้อนรับโดยการจัดบายศรีและ
สิ่งสักการะบูชาต่าง ๆ ตามที่บ็องบ๊อดบอก คนจะเป็นร่างทรงของบ็องบ๊ อดได้ต้องผ่านการฝึกฝนจาก
ร่างทรงบ็องบ๊อดที่เชี่ยวชาญก่อนถึงจะทาการรักษาให้ ผู้อื่นได้ ร่างทรงที่เป็นบ็ องบ๊อดจะรักษาความ
สะอาด ไม่ดื่มสุรา และต้องทาตามที่บ็องบ๊อดบอก บ็องบ๊ อดแต่ละองค์มีนิสัยแตกต่างกัน เมื่อเข้า
ประทับร่างทรงบางองค์อาจต้องใช้ดนตรีที่ชอบเท่านั้น บางองค์ก็ใช้แคนเพียงเต้าเดียวก็มี
2.1.7 เทพผู้ปั้นร่างมนุษย์ (มนายสะโนน, มนายเดิม) เป็นเทพที่ปั้นแต่งกายของคน
เมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดา เชื่อกันว่าคนที่จะมาเกิดนั้น จะมีผีพรายช่วยปั้นแต่งรูปร่างหน้าตาและ
อุปถัมภ์เลี้ยงดูในครรภ์ เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ตามมาปกปักรักษาและหวงแหน มาเล่นหยอกล้อกับ
เด็ก บางทีหากทาให้โกรธอาจจะเอาเด็กคืนไปสู่เมืองผีก็ไ ด้ ดังนั้นจึงต้องมีการเป่ามนต์ไล่ผีพรายตนนี้
หรือมีการจัดพิธีแบ่งลูกให้พรายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้เพียงในนามเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ยังจัดให้ผี
ประเภทนี้อยู่ในจาพวกผีดี เรียกพิธีนี้ว่า “แบงมนายสนูน”
2.1.8 เทพประจาตัว (ครู หรือ กรูกาเนิด) ครูนี้มีมาพร้อมกับการเกิด ชาวเขมรเชื่อ
ว่าทุกคนต้องมีเทพตามมารักษาทุกคน ดังนั้น เมื่อเด็กเกิดใหม่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จะทาพิธีต้อนรับ
ทันที ครูกาเนิด มีหลายประเภทจัดกลุ่มตามลักษณะการเกิดของทารก เช่น ทารกที่เกิดมามีสายรก
ครอบศีรษะเหมือนสวมหมวกเรียกว่ากรูสนม ทารกที่เกิดมามีสายรกพันตัว เหมือนสวมสังวาล เรียกว่า
กรูสังวาลทารกที่เกิดมาแล้วมีทั้งสองแบบสวมหมวกและคล้องสังวาลเรียกว่า กรูสนมสังวาล และ
ทารกที่เกิดมาแล้วมีสายสะดือบิดเป็นเกลียวเรียกว่า กรูปะเจิ้ดระมูล (ประเจิ้ด=สะดือ, ระมูล=พันกัน
เป็นเกลียว) กรูกาเนิดจะสถิตอยู่ที่กระหม่อมบนศีรษะของคน เพราะเชื่อว่าศีรษะเป็นสิ่งสูงสุด ดังนั้น
เมื่อศีรษะเป็นที่สิงสถิตของครูจึงห้ามลอดบันได ห้ามลอดราวตากผ้า ห้ามเท้าโดนศีรษะ ห้ามผู้อื่นจับ
ศีรษะเล่นเพราะเป็นการลบหลู่ครู ครูก็จะโกรธ และทาให้ผิดครู เจ้าของร่างนั้นจะมีอาการปวดศีรษะ
ปวดตา ซึมเศร้า หรือถ้าครูกาเนิดมีฤทธิ์มากก็อาจทาให้เป็นบ้าก็มี วิธีแก้ก็คือ ต้องทาพิธีจัดบายศรี
จั ดเครื่ องบู ช า (จวมกรู ) เซ่น ไหว้ ขอขมาครูเ หล่ านี้ อีกด้านหนึ่ งกรูกาเนิดทาหน้าที่คอยให้ ความ
คุ้มครองป้องกันเจ้าตัว ไม่ให้ภูตผีปีศาจต่าง ๆ มาทาร้าย หรือถ้าเจ้าตัวไม่ปฏิบัติอยู่ในความดีกรูกาเนิด
ก็จะลงโทษเจ้าตัวได้เช่นกัน กรูกาเนิดบางองค์ก็มีฤทธิ์ไม่มากก็จะมีพรายมาอยู่ด้วย พรายเหล่านั้น คือ
พรายมหาชมพู (เปรียย มหาจมปู) พรายกระบองเหล็ก (เปรียยด่าบองแด้ก) พรายกรุงไหม้ (เปรียย
กร็องแฉ้ะฮ์) พรายผมเส้นใหญ่ (เปรียยสาปูงส็อกธม) พรายเหล่านี้ถ้าพ่อแม่ที่เคยเป็นร่างทรงตายไป ก็
จะมาอาศัยอยู่กับลูกหลานต่อไป ต้องมีการเลี้ยงเซ่นไหว้ทุกปีถ้าไม่ได้ทา พวกพรายเหล่านั้นจะทาให้
ครอบครัวเกิดความเดือดร้อน ทาให้เจ็บป่วย แต่ถ้าปฏิบัติดีพวกเขาจะคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผีภายนอก
มาทาร้ายได้
2.1.9 เทพประจาตระกูลหรือวิญญาณบรรพบุรุษ (กรูเกร์ = ครูมรดก กรู=ครู,
เกร์= มรดก, ผีปู่ย่า ตายาย) เป็นผีที่คอยดูแลลูกหลานให้ได้รับความสุขรอดพ้นจากผีร้ายต่าง ๆ กรูเกร์
ถือว่าเป็นมรดกของตระกูล อยู่ประจาตระกูลสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เมื่อร่างทรงปัจจุบันตายไป
ก็จะไปอยู่กับลูกหลานต่อไป

2.1.10 เทพแห่งเวทมนต์ (กรูระเบียน) เทพแห่งเวทมนต์นี้เป็นผู้มีวิชาอาคม เมื่อจะ
เรียนวิชาจากใครก็ต้องมีการทาความเคารพหรือไหว้ครูด้วยเครื่องสักการะบูชาต่าง ๆ ก่อนจึงจะเรียน
ได้ วิชาที่เรียนมีทั้งวิชาเวทมนต์ที่ใช้ทาร้ายผู้อื่นและวิชาที่ใช้ป้องกันภัยต่าง ๆ เช่น วิชาด้านเสน่ห์ วิชา
คงกระพัน วิชาเวทมนต์ที่ใช้ทาร้ายผู้อื่น เป็นต้น ผู้ที่เรียนด้านเสน่ห์ ห้ามด่าพ่อแม่ ห้ามผิดลูกผิดเมีย
ผู้อื่น ห้ามนั่งที่ขั้นบันได ห้ามกินปลีกล้วย ห้ามลอดราวตากผ้า ผู้เรียนด้านคงกระพันห้ ามด่าลมฟ้า
อากาศ ด่าฝน ห้ามอวดอ้าง ห้ามทดลองวิชา ห้ามเสพกามกับสตรีมีประจาเดือน ส่วนผู้เรียนวิชาที่ใช้
ทาร้ายผู้อื่น เช่น ทาให้ผัวเมียแยกทางกัน เสกหนังเข้าท้อง เสกตะปูเข้าท้องและอื่น ๆ ห้ามทาร้ายคน
ที่ไม่ได้มารังแกตนเอง ห้ามทาร้ายผู้อื่น จะทาได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้ นประทุษร้ายตน แต่ก็สามารถใช้วิชานี้ได้
แค่เจ็ดคนเท่านั้น ถ้าเกินนั้นจะทาให้กลายเป็นปอบ จากที่กล่าวมาถ้าเกิดทาผิดข้อห้าม ถือว่าผิดครู
อาจทาให้วิชาที่เรียนมาเสื่อมสูญได้หรืออาจทาให้ผู้เรียนวิชากลายเป็นปอบก็ได้
2.1.11 ผีกุมารทอง (โกนกรฺอก) คือ ทารกที่คลอดออกมาแล้วตายแต่ร่างกายไม่เน่า
เปื่อย จึงมีการนาเอามาทาพิธีทางไสยศาสตร์ เพราะเชื่อว่าจะกลายเป็นผีที่ช่วยคุ้มครองรักษาคนได้
โกนกรฺอก จะมีฤทธิ์มากพิเศษ บันดาลให้หากินร่ารวยได้ และอยู่ยงคงกระพัน ยิงไม่ออก ฟันไม่เข้า
2.1.12 ผีช่างและศิลปะต่าง ๆ (ปีสะนอการ์ , หรือบอมโซร์) ตามความเชื่อของ
ศาสนาพราหมณ์ คนที่จะเรียนช่างหรือศิลปะต่าง ๆ ก่อนจะลงมือทางานอะไรก็ต้องทาพิธีบวงสรวง
เสมอเพื่อแสดงความเคารพต่อผีเหล่านั้น
2.1.13 ผีที่อาศัยอยู่ในเครื่องตีเหล็ก (บอมโซร์) ผีประเภทนี้จะสิงสถิตอยู่ในเครื่องตี
เหล็ ก ตีท อง อาจอยู่ ใ นเบ้ าหลอมต่ าง ๆ หรือในค้อน ในทั่งสู บไฟ คนที่เรี ย นตี เหล็ ก ตี ทองเวลา
ประกอบพิธีกรรมเมม็วด ผีก็เข้ามาประทับทรง มาดื่ม กิน ฟ้อนรา และถามหาเครื่องมือตีเหล็ก ตีทอง
และร่ายราแสดงวิธีการตีเหล็ก ตีทองให้ลูกหลานได้รู้จัก
2.1.14 ผีที่อาศัยอยู่ในเครื่องดนตรี (กรูดนตรี, กรูเพลง) เป็นบูรพาจารย์ด้านดนตรี
ผู้จะเรียนหรือบรรเลงดนตรีแต่ละครั้งก็ต้องทาพิธีบอกล่าวขอพรและเซ่นไหว้บูชาก่อน ห้ามคนอื่นแตะ
ต้องเครื่องดนตรีก่อนได้รับอนุญาต มิเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของเครื่องดนตรีจะผิดครูได้
2.1.15 พรายแปดเศียร (เปรียย กบาลปราแบ็ย) (เปรียย=พราย, กบาล=ศรีษะ,
ปราแบ็ย=แปด) คือ ผีผู้ที่เคยมีศิลปะในสายเลือดเรียนรู้ง่ายในด้านศิลปะ ดนตรี การแสดงต่าง ๆ
เปรียบเสมือนมีดนตรีอยู่ในสายเลือด
2.2 ผีร้าย หมายถึง ผีที่อาศัยอยู่ในที่ต่าง ๆ มีอานาจทาให้คนเกิดความเจ็บป่วยและอาจ
ถึงตายก็มี ผีจาพวกนี้ไม่ช่วยคุ้มครองคน มักก่อความเดือดร้อนมากกว่า ซึ่งจาแนกประเภทได้ ดังนี้
2.2.1 ผีรักษาต้นไม้ใหญ่ (อาระ) หรือ อาเรียะ หรืออารักษ์ อาเรียะในความเชื่อของ
ชาวเขมรเป็นชื่อผีแห่งความชั่วร้าย อาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ หนองบึง ชาวไทยเขมรเชื่อว่าชาติก่อน
พวกนี้เคยเป็นผู้ทรงศีลมีวิชาอาคม มีเวทมนต์ตายแล้วจึงมาเป็นอะระ เป็นผีที่มีความดุร้าย มีฤทธิ์
มีอานาจมาก เป็นที่น่าเกรงกลัว ชาวบ้านจึงสร้างศาลให้อยู่ประจาเพื่อให้รู้ว่าที่ ตรงนี้เป็นที่ของอะระ
โดยมากแล้วชาวบ้านจะไม่ค่อยกล้าเดินไปใกล้ที่อยู่ของอะระเพราะอาจไปทาอะไรล่วงเกินโดยไม่รู้ตัว
ก็ได้ แต่อาเรียะหรืออารักษ์ ในความเชื่อของชาวกัมพูชา หมายถึง ผีดีที่ช่วยปกปักรักษา (เป็นผีที่
ผู้วิจัยนามาเป็นกรณีศึกษา)
2.2.2 ผีที่อาศัยอยู่ในอาวุธต่าง ๆ (ผีปะกา) เป็นผีที่อาศัยอยู่ในสิ่งของที่เป็นอาวุธ
หรือสัตว์ใช้แรงงาน เช่น ปืน ดาบ ช้าง ม้า และเชือกคล้องช้าง (ปะกา) เป็นต้น เวลาประกอบพิธีเล่น

เมม็วด ผีปะกาก็จะถูกเชิญเข้ามาประทับทรง ถือปืน ดาบ ช้าง ม้า เชือกปะกา ถ้าทาให้ผีปะกาโกรธ
อาจทาให้ฆ่าฟันกันได้ แต่ถ้าพอใจก็จะช่วยปลุกเจ้าของให้ตื่นในยามมีโจรผู้ร้ายเข้ามาขโมยของหรือมา
ปล้น (ผู้วิจัยพิจารณาแล้วควรจะจัดอยู่ในประเภทผีดี)
2.2.3 ผีปอบ (ทมบ) เป็นผีที่เกิดจากการเรียนวิชาอาคม ด้านคงกระพัน ทาผิดข้อ
ห้ามจึงกลายเป็นปอบ ชอบกินของสด ๆ ทาร้ายคนโดยเข้าสิงสู่กินเลือดในตัวคน
2.2.4 ผีพราย (เปรียยอะกาสา) ผีพรายมีมากมายหลายประเภท เป็นผีกินลูกอ่อน
(เปรียย ซีโกนกะแจ็ย (เปรียะ=พราย, ซี=กิน โกนกะแจ็ย =เด็กอ่อน) ) มักทาให้คนแท้งลูก หรือ
เรียกว่าเป็นพรายดูดเลือดก็ได้ พรายผัวรัก (เปรียย ปะแด็ยซรอลัญจ์ (ปะแด็ย=ผัว, ซรอลัญจ์=รัก) ) ผู้
ที่แต่งงาน โดยพรายผัวรักจะทาให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนแรง เพราะโดนกินเลือด พรายปลูกเรือน
(เปรียยซ็องปะเตี๊ยะ (ซ็องปะเตี๊ยะ=สร้างบ้าน) ) สตรีหม้ายมักมีก้อนแข็ง ๆ ในท้องเป็นเพราะพราย
ปลู กเรื อนกระทา ต้องเป่ าด้ว ยมนต์และกินยาสมุนไพรจึงจะหาย พรายกรรมพันธุ์ (เปรียยจะนีร์
(จะนีร์=กรรมพันธุ์) ) ติดต่อมาจากบรรพบุรุษ ผู้ป่วยจะมีผิวซีดไม่มีเลือด รักษาไม่หาย
2.2.5 ผีห่า (ซาระบาด, ระบาล, ระม็อล) เป็นผีที่ตายเพราะเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น
อหิวาห์ตกโรค หรือโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง ผู้วิจัยพบว่าในวิถีชีวิตดั้ง เดิมของชาวไทยเขมรหรือชาว
กัมพูชาในปัจจุบัน มักนาชื่อผีชนิดนี้ไปใช้เป็นคาด่าในภาษาเขมร เช่น อะระม็อลโมโยวฺ (ไอ้ห่ามาเอา)
อะระบาล (ไอ้ห่า) ทั้งนี้มีทั้งที่ด่าเพื่อสาปแช่ง และด่าเล่น ๆ พึมพา ๆ ก็มี
2.2.6 ผีโป่ง (จรฺาบ) เป็นผีที่อาศัยอยู่ในจอมปลวกที่สะอาด เป็น ดินโป่ง ผีโป่งดูแล
สัตว์ป่า ดูแลน้า ดูแลเส้นทางสาธารณะ ถ้ามีใครปิดทางน้า ปิดทางเดิน ผีโป่งก็จะทาให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยต่าง ๆ
2.2.7 ผีกระหัง (อ๊าบ) เป็นผีที่เกิดจากการเรียนวิชาอาคมด้านเสน่ห์ ผู้เรียนทาผิดข้อ
ห้ามจึงกลายเป็นผีกระหัง ไม่ชอบกินคน แต่ชอบกินสัตว์สด ๆ เช่น หมู ไก่ เป็ด น้าคราเหม็น ๆ
2.2.8 ปีศาจ (ปิซ้าจ) เป็นผีร้าย เกิดจากการตายโหง ผีที่ไม่ได้ถูกเผาตามประเพณี
พิธีกรรม
2.2.9 คุณไสย์ (อาเปอ) หมายถึง เวทมนต์ที่ใช้ทาร้ายผู้อื่น มีทั้งคุณไสย์ที่คนทา และ
คุณไสย์ที่ผีทา
2.2.10 มาร (เมียร) มักก่อความเดือดร้อน ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน ก่อนจะทาการสู่
ขวัญหรือทาพิธีใด ๆ ต้องไล่มารออกไปให้พ้นก่อน (การไล่มารบางครั้งทาโดยการล่อด้วยเครื่องเซ่น
แล้วใช้ดาบฟัน จุดไฟเผา เช่น ในขั้นตอนการกาปเป ในพิธีกรรมเมม็วด)
2.2.11 ผีเปรต (เปรต) ผีเปรตเกิดจากการลักขโมยของสาธารณะ ของวัด ผีประเภท
นี้ชอบหลอกหลอนผู้อื่น
2.2.12 หมาดา (จะแก=หมา, เขมฺา=ดา) เป็นผีที่เกิดจากการเรียนอาคมคงกระพัน
และใช้เวทมนต์ทาร้ายผู้อื่น ทาผิดข้อห้าม จึงกลายเป็นหมาผีสีดา เมื่อเจ้าของโกรธกับใครก็จะใช้หมา
ตัวนี้ไปทาร้าย ผู้ถูกทาร้ายมักนอนฝันว่าหมาดาไล่กัด เมื่อถูกกัดจะกลายเป็นคนคลุ้มคลั่ง ตื่นแล้วก็ยัง
คลุ้มคลั่ง ต้องอาศัยไสยศาสตร์ในการการาบและกาจัดออกไป
ผี ที่กล่าวมาดังกล่าว พบว่าชาวเขมรถิ่นไทย มีความเชื่อว่าผีมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ทั้งหมด 27 ประเภท เป็นผีดี 15 ประเภท มีทั้งเป็นเทพและผีทั่วไป ผีดีมีอานาจคุ้มครอง
ให้เกิดความร่มเย็นปลอดภัยจากการถูกเบียดเบียนด้วยภูตผีปีศาจต่าง ๆ แต่ถ้ากระทาผิดข้อห้ามหรือ

ลบหลู่ก็จะทาให้คนนั้นได้รับความเดือดร้อนได้เช่นกัน ส่วนผีร้าย มี 12 ประเภท ผีร้ายจะไม่คุ้มครอง
ไม่ดูแลรักษาคนและหมู่บ้านให้ได้รับความปลอดภัยแต่อย่างใด ผีร้ายมักเกิดจากสิ่งที่คนกระทาผิด
จากข้อห้ามหรือระเบียบปฏิบัติที่ผู้นั้นรับจะทาแต่ทาไม่ได้ ดังนั้น ชาวเขมรถิ่นไทยจึงมีความเชื่อใน
เรื่องผีว่าสามารถทาให้เกิดความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความ
ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม การกระทาความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อผี พระมหานริศ ทองบาง (2553)
กล่าวไว้ว่าผู้ทาผิดต่อผีครอบครัวหรือเครือญาติจะถูกผีลงโทษใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การกระท าผิ ด ต่ อ ผี ทั่ ว ไป เรี ย กว่ า ผิ ด ผี คื อ ท าผิ ด ต่ อ ผี ห รื อ เทพประจ าหมู่ บ้ า น
เทพประจาผืนแผ่นดิน เทพประจาภูเขา เทพดูแลสัตว์ป่า เทพประจาท้องนา เป็นต้น ส่วนการผิดครู
เช่น ครูเพลง ครูดนตรี ครูสนม ครูกาเนิด ครูสังวาล เป็นต้น ลักษณะการกระทาผิด คือ ผิดประเพณี
ผิดข้อห้าม ด่าพ่อแม่ ครอบครัวพี่น้องไม่รักกัน ตัดต้นไม้ไม่ได้ขอขมาเจ้าหน้าที่ ทาการลบหลู่ต่าง ๆ
อาการของการผิดผี บางคนปากเบี้ยว ปากบวม หนูหนวก ปวดหลัง เป็นไข้ อาการดังกล่าวถือว่าเป็น
การเจ็บป่วย เมื่อรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนโบราณแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็จะไปหา
ร่างทรงที่สามารถตรวจดูสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ทาให้เกิดอาการเหล่านั้นได้ เมื่อร่างทรงเชิญผีเข้ามา
ประทับทรงแล้ว ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วย ก็จะถามถึงสาเหตุของการป่วยไข้ และขอให้บอกวิธีการ
แก้ไข และสัญญาว่าจะทาให้ทุกอย่าง ถ้าผีนั้นบอกผ่านร่างทรงว่าให้ทาเครื่องเซ่นไหว้มาให้พร้อมด้วย
สิ่งของต่าง ๆ ก็ต้องเอามาให้ แต่โดยส่วนมากแล้วมักทาพิธีรักษาด้วยการทาเครื่อง เซ่นไหว้ และขอ
ขมาให้ผีเหล่านั้นยกโทษให้ ถ้าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นหรือหายขาดก็ถือเชื่อว่าการเจ็บป่วยนั้นเป็นเพราะ
การกระทาผิดต่อผี การหาสาเหตุผ่านร่างทรงนี้เรียกว่า ปัญโจล (เข้าทรง) หากทาโดยการเสี่ยงทาย
เรียกว่า การโบล
2. การกระทาผิดต่อผีบรรพบุรุษ (กรูเกร์, เนียะตา) หรือครูเมม็วด เรียกว่าผิดครู เช่น
ไม่เคยจัดพิธีเลี้ยง ทาสิ่งใดไม่เคยบอกกล่าวผีบรรพบุ รุษ หรือในงานวันสาคัญต่าง ๆ ซึ่งผีบรรพบุรุษ
ก็อยากสนุกสนานกับลูกหลานด้วย แต่ลูกหลานไม่ เคยได้จัดพิธีเชิญมาร่วม เมื่อลูกหลานไม่เคยนึกถึง
จึงทาให้ผี บ รรพบุรุ ษไม่พอใจ จึ งทาให้ คนในครอบครัว หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกิดเจ็บป่ว ยไข้ขึ้น
อาการผิดครูนี้ มีลักษณะเช่นเดีย วกับผิดผี ส่ วนการหาวิธีการรักษานั้นก็ใช้วิธีเดียวกันกับการผิดผี
แตกต่างตรงที่ถ้าผีบรรพบุรุษที่เคยเล่นเมม็วดต้องการให้จัดพิธีกรรมเมม็วดก็ต้องจัดพิธีนี้ขึ้นและต้อง
จัดต่อเนื่องไปทุกปี หรือสามปีจัดครั้งหนึ่งตามแต่จะตกลงกันไว้ระหว่างที่ทาการรักษาและสัญญากัน
ในเบื้องต้นและก็ถือปฏิบัติเช่นนั้นสืบต่อไป
สรุปได้ว่า ผีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นหากทาให้เกิดการเจ็บป่วยนั้นจะรู้ได้โดยการสืบหา
สาเหตุจากการโบลหรือปัญโจล โดยครูเมม็วด หรือคนทรงคนอื่น ๆ และผลจาการสืบหาสาเหตุนี้ก็จะ
นาไปสู่การรักษา ซึ่งรวมถึงการรักษาด้วยพิธีกรรมเมม็วด หากสายตระกูลผู้ป่วยมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง
พัวพันกับผีต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวกัมพูชาและชาวเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้ ซึ่งมีชายแดน
ติด กั น ทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อของไทยและทิศ ตะวัน ตกเฉี ยงเหนือ ของกั ม พูช า โดยมี
เทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นกั้นเขตแดน ประกอบด้วยจังหวัดสุ รินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และ
เขตอุดรเมียนเจย ปันเตียเมียนเจย เปรียะวิเฮียร์ เทือกเขาพนมดงรักเป็นแหล่งกาเนิดทางด้านระบบ
นิเวศ อาทิ เป็นแหล่งต้นน้าแม่น้ามูล ลาน้าเสน ลาน้าสตรึงแตรง ซึ่งเป็นแม่น้าย่อยไหลลงสู่แม่น้าโขง
ทั้งทางฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา เป็นแหล่งที่ตั้งสถาปัตยกรรมปราสาทหินทรายที่ยิ่งใหญ่ตามลัทธิศาสนา

ความเชื่อ เช่น ปราสาทหินวนัมรุง (พนมรุ้ง) ในจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทเปรียะวิเฮียร์ (พระวิหาร) ใน
จังหวัดเปรียะวิเฮียร์ และเทือกเขาพนมดงรักยังทอดยาวไปถึงปราสาทวัดพู ที่ตั้งอยู่ใน สปป.ลาว
นอกจากพระวิหารในกัมพูชาปราสาทอันยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือขุนเขาพนมดงรักแล้ว บริเวณรอบด้าน
เทือกเขาพนมดงรั ก ยั งมีป ราสาทน้อยใหญ่อีกจานวนมากทั้งที่อยู่บนผืนแผ่นดินประเทศไทยและ
กัมพูชา อาทิ ปราสาทต่างๆ ในอาณาบริเวณนครวัด นครธม จังหวัดเสียมเรียบ ในประเทศไทย เช่น
ปราสาทหิน พิมาย ตั้งอยู่ที่อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทบริว ารที่ตั้งอยู่ในที่ราบอีก
จานวนมาก เช่น ปราสาทเมืองต่า ปราสาทศรีขรภูมิ ปราสาทภูมิโปน ฯลฯ สถาปัตยกรรมเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่าทีน่ ี่คือ แหล่งชุมชนของผู้คนขนาดใหญ่และมีวัฒนธรรมอันสูงส่งมาตั้งแต่อดีตกาล
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นแหล่งอาศัยของผู้คนสมัยโบราณบริเวณแถบเทือกเขาพนมดงรักนี้
ปรากฏให้เห็นคือ เป็นเนินดินที่มีคูน้าคันดินล้อมรอบ ที่มีอยู่มากมายในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์
ประเทศไทย และในจังหวัดอุดรเมียนเจย ประเทศกัมพูชา การเป็นอยู่ของผู้คนนอกจากแหล่งชุมชนที่
อยู่อาศัยแล้ว อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค ก็ยังเป็นปัจจัยที่สาคั ญต่อการดารงชีวิต ระบบ
นิเวศวิทยาพนมดงรัก ได้มอบสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสาคัญนี้ให้แก่ผู้คนได้พึ่งพิงมาโดยตลอด ได้แก่
การหาปลา ปู ตามแหล่งน้า ห้วย (โอ) ห้วยขนาดใหญ่ (สตึง) แหล่งน้าจืดขนาดใหญ่ (ต็นเลสาป)
มีพื้นที่สาหรับปลูกข้าว ทาไร่ เข้าป่าหาพืชผัก เห็ด พืชสมุนไพร น้าผึ้ง เพื่อใช้เป็นอาหารและเป็น
ส่วนประกอบของยาแบบพื้นบ้าน
3. คติความเชื่อเกี่ยวกับขวัญ
ขวัญ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2546 :175)
อธิบายไว้ว่า ขวัญ เป็นคานาม หมายถึง ผมหรือขนที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอย; มิ่งมงคล, สิริ, ความดี
เช่น ขวัญข้าว ขวัญเรือน สิ่งที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจาชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมาซึ่งเชื่อว่าถ้า
ขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป
ซึ่งเรียกว่า ขวัญหาย ขวัญหนี ขวัญบิน เป็นต้น ทาให้คนนั้นได้รับผลร้ายต่า ง ๆ เรียกผู้ตกใจง่าย คือ
เด็กหรือหญิงซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ ว่า ขวัญอ่อน และอนุโลมใช้ไปถึงสัตว์หรือสิ่งของบางอย่าง
เช่ น ช้ า ง ม้ า ข้ า ว เรื อ น ฯลฯ ว่ า มี ข วั ญ เช่ น เดี ย วกั บ คนเหมื อ นกั น โดยปริ ย าย หมายความว่ า
ยอดกาลังใจ เช่น ขวัญเมือง ว่ายอดกาลังใจของเมือง; กาลังใจดี เช่น ขวัญดี; ผู้รู้พิธีทาขวัญ เรียกว่า
หมอขวัญ; การทาพิธีเชิญขวัญ หมายความ เรียกขวัญมาอยู่กับตัว ; การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทา
ร้าย หรือถูกหมิ่นประมาท เรียกว่าทาขวัญ; เอาเส้นด้ายผูกข้อมือเด็กแล้วกล่าวให้พร เรียกว่า “ขวัญ
เอ๋ ย มาอยู่ กั บ เนื้ อ กับ เนื้ อ กับ ตัว ” แล้ ว กล่ าวให้ พ รต่ อไปตามควร เรีย กว่ า รั บขวัญ ; ทาพิธี เช่ น
รดน้ามนต์ให้ เสกเป่าให้ หรือกล่าวปลุกใจต่าง ๆ เพื่อให้ขวัญดีมีใจกล้าหาญ เรียกว่า บารุงขวัญ ;
สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญเมื่อเสร็จพิธีทาขวัญแล้ว หรือสิ่งของที่ให้กันในเวลาอื่น เป็นการถนอมขวัญ
หรือเพื่ออัธยาศัยไมตรี เรียกว่า ของขวัญ ; ข้าวบายศรี เรียกว่า ข้าวขวัญ; ไข่ปอกที่เสียบไม้ปักไว้
บนยอดบายศรี เรียกว่า ไข่ขวัญ, ไข่ข้าวก็เรียก; ลูกคนที่รักมากที่สุด เรียกว่า ลูกขวัญ ; ผู้ที่เป็นมิ่งขวัญ
อย่ า งยอดเยี่ ย ม หมายถึ ง หญิ ง ที่ รั ก เรี ย กว่ า จอมขวั ญ ; ค ายกย่ อ งเรี ย น ภรรยาอั น เป็ น ที่ รั ก ว่ า
เมียขวัญ; กาลังใจเสีย เรียนกว่า เสียขวัญ. ขวัญเกี่ยง ว. ขวัญร้าย เช่น ขวัญเกี่ยวได้เป็นดี (ม.คาหลวง
สักบรรพ). ขวัญข้าว น. มิ่งขวัญของข้าว ซึ่งเจ้าของทาพิธีเชื้อเชิญ เรียกว่า ทาขวัญข้าว, ค่าสินบนซึ่ง
เจ้าของไข้บนไว้ต่อหมอเมื่อหายไข้ก็ยกขวัญข้าวนี้ไปเป็นค่ารักษา. ขวัญแขวน ก. ขวัญไปค้างอยู่ที่อื่น
หมายความว่า ตกใจ, มักใช้เข้าคู่กับคา อกสั่น เป็น อกสั่นขวัญแขวน. ขวัญใจ น. ยอดกาลังใจ. ว.เป็น

ที่นิยมรักใคร่. ขวัญดี น. กาลังใจดี. ขวัญตา น. มิ่งขวัญดวงตา, สิ่งที่เห็นเป็นที่เจริญตา. ขวัญบ่า ก.
ขวัญไหลไปจากตัว. ขวัญบิน ขวัญหนี ขวัญหนีดีฝ่อ ขวัญหาย ก. ตกใจ, ใจหาย. ขวัญเมือง 1 น.
ยอดกาลังใจของเมือง. ขวัญอ่อน 1 น. เรียกผู้ตกใจง่าย คือ เด็กหรือหญิง ซึ่งมักจะขวัญหายบ่อย ๆ
ว่าขวัญอ่อน.
รณี เลิศเลื่อมใส (2544) กล่าวถึงว่า ระบบขวัญไว้ว่า “ขวัญ” คือระบบความนึกคิดต่อ
จิตวิญญาณภายในและพลังของกลุ่มอานาจอิสระหลายประเภทที่เป็นสัญลักษณ์แทนพลังอานาจของ
กลุ่มสถาบันทางสังคมอันค้าจุนจิตวิญญาณของบ้านเมืองอยู่ ความเป็นไปของขวัญส่งผลดีหรือร้ายต่อ
บ้านเมืองได้ แต่ไม่มีสิ่งใดควบคุมขวัญได้นอกจากเจตจานงอันแรงกล้าของสังคมเอง บ้านเมืองจะมี
พลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับการรวมขวัญเหล่านี้ให้แน่นดุจกาไว้ คือ “รวมกันดังกาเข้า” ขวัญ หมายถึง ชีวิต
หรือพลังในรูปแบบไร้ตัวตนที่พบในจักรวาล ขวัญทั้งหลายดารงอย่างอิสระ อาจคล้ายคลึงหลักการ
ประชุมอานาจหลากหลายรวมคละเคล้าในปรัมปราคติต้น กาเนิดของชาวอะบอริจินในออสเตรเลีย
ในภาษาไทอาหม ขวัญยังหมายถึงจุดที่เส้นขนหมุนวน อันเป็นต้นกาเนิดของกระจุกเส้นขนทั้งหมด
ในความคิ ด สากลของนานาชาติ ลายก้ นหอยหรื อ ลายน้ าวนในรู ป แบบของขวั ญ นี้ พ บ
ในเครื่ องปั้ น ดิน เผาโบราณนั บ แต่ส มัยก่ อนประวั ติศ าสตร์ค นสมัย บุพ กาลอาจบั นทึ กรู ปแบบนี้ไ ว้
ในฐานะสัญลักษณ์ของพลังแห่งจักรวาลสมัยแรก
ความเชื่อเกี่ยวกับ “ขวัญ” หมายถึงจุดเส้นจนที่หมุนวน อันเป็นจุดกาเนิดเส้นขนทั้งหมด
เราสามารถสังเกตได้จากขวัญวัว ขวัญควาย รวมถึงขวัญหัวของคน ในภาษาไทยเรียกลายลักษณะนี้ว่า
ก้นหอย หรือลายน้าวน ส่วนความเชื่อในระบบขวัญ คือ ระบบความคิดต่อจิตวิญญาณภายในกลุ่มพลัง
อานาจอิสระหลายประเภท ที่เป็นสัญลักษณ์แทนพลังอานาจของกลุ่มสถาบันทางสังคม ที่ค้าจุนจิต
วิญญาณบ้านเมืองให้คงอยู่ ความเป็นไปของขวัญส่งผลดีผลร้ายต่อบ้านเมืองได้ ไม่มีสิ่งใดควบคุมขวัญ
ได้ (รณี เลิศเลื่อมใส. 2544) ความเชื่อเรื่องขวัญของชาวเขมร เชื่อว่าชีวิตขาดขวัญไม่ได้ ถ้าขวัญอยู่
กับตัวจิตใจจะมั่นคง แต่ถ้าตกใจหรือเสียใจขวัญจะออกจากร่าง ทาให้เกิดผลร้ายต่าง ๆ อาจทาให้ผู้นั้น
เป็นทุกข์หรือเสียชีวิตได้ (จารุบุตร เรืองสุวรรณ. 2527) ดังนั้นเมื่อมีความรู้สึกเสียขวัญหรือต้องการ
เรียกขวัญให้มาอยู่กับตัวจึงต้องมีการเรียกขวัญ ดังได้กล่าวแล้วขวัญเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึง
ต้องมีพิธีการสู่ขวัญ หรือ เฮาปลึง ซึ่งพิธีการสู่ขวัญนี้เป็นทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการ
ปลอบใจเจ้าของขวัญ
จากความหมายของขวัญดังกล่าวข้างต้น กลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีความเชื่อเรื่องขวัญอย่าง
มากและเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ กล่าวคือ ทุกคนที่เกิดมาจะมีการทาจวมกรู (ครูกาเนิด) ไว้เพื่อเป็นที่
ประทับของเทวดารักษาประจาตัว หรือที่อยู่ของขวัญ หากเจ้าตัวเจ็บไข้ก็จะมาไหว้เพื่อขอพรและขอ
ขมาในสิ่งที่ได้ทาล่วงเกิน ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและพิธีกรรมต่าง ๆ จะมีการเรียกขวัญด้วย ซึ่งเรียกว่า
เฮาปลึง (เฮา=เรียก, ปลึง=ขวัญ) หรือเรียกรวมว่า เฮาปลึงจองได หมายถึงเรียกขวัญผูกข้อมือ
ในคติความเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่
ปรากฏให้เห็นทั้งในระบบสังคมมนุษย์ และอมนุษย์ ที่มีพิธีกรรมและการปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนาน
เช่น ความเชื่อว่ามีผู้ปกครองดูแลบ้านเมือง เรียกว่า เนี ยะตา จึงต้องทาที่อยู่ให้บริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ในชุมชน คล้ายศาลหลักเมือง ในปีหนึ่งๆ จะมีพิธีเซ่นสรวงบวงพลีเพื่อให้เกิดสิริมงคลและปราศจาก
ความทุกข์และปราศจากการเจ็บป่วยด้วย

4. คติความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวเขมร
กลุ่มชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงมีความสัมพันธ์และประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
มีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวข้องกับผีเชื่อมโยงกันในแต่ละพื้นที่มีการจัดพิธีกรรมขึ้นเพื่อเซ่นผี พิธีกรรมที่
จัดขึ้น สะท้อนให้ เห็ น ถึงความหวาดกลั ว ต่อภัยธรรมชาติตลอดจนการพยายามจะแก้ปัญหาความ
เจ็บป่วยด้วยพิธีกรรม ซึ่งชนเผ่ามีความเชื่อว่า สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการกระทาของผี พื้นฐานความเชื่อ
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประเพณี พิ ธี ก รรมที่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนเรี ย กว่ า “การประกอบพิ ธี ก รรม”
สอดคล้องกับที่นักมานุษยวิทยามองว่า พิธีกรรมเป็นเสมือนแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลถ่ายทอดองค์
ความรู้ และประสบการณ์ของคนรุ่ นก่อนให้ แ ก่คนรุ่นต่อมา (ประมวล ดิกคินสั น . 2539อ้างถึงใน
เครือจิต ศรีบุญนาค. 2553) ขณะเดียวกันการแสดงออกด้วยการจัดพิธีกรรมก็สอดคล้องกับที่ดาร์วิน
(Darwin. 1952) เสนอว่า การจั ดพิธีก รรมทั้งหลายเป็นการท าเพื่อความอยู่รอดของเผ่ าพันธุ์ที่ มี
พัฒนาการตามลาดับ พิธีกรรมเป็นสัญลักษณ์ที่ให้ความหมายหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ยังมีหน้าที่
เสริ มสร้ างความรู้ สึ กอัน หนึ่ ง อัน เดียวกันของคนในสั งคมและเสริมสร้างอารมณ์ร่ว ม (Collective
Emotions) ช่วยรักษาความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างสมาชิกในสังคมด้วยกัน เป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้และประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนให้แก่คนรุ่นต่อมาเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
พิธีกรรมต่าง ๆ ของชนเผ่าดั้งเดิมที่ปรากฏให้เห็น เช่น พิธีกรรมในสังคมดั้งเดิมของชน
เผ่าเด็มบู (Dembu) ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศแซมเบียในทวีปแอฟริกา
มีคาที่ใช้เรี ยกสั ญลักษณ์ต่าง ๆ ว่า “Kingilijilu” มาจากคาว่า “Ku-jikijil” หมายถึง เครื่องหมาย
แกะรอยเป็นสัญลักษณ์ใช้เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ไม่รู้กับสิ่งที่รู้มาก่อน ซึ่งกระบวนการทางสัญลักษณ์
ดังกล่าวเป็นการนาสิ่งที่เป็นนามธรรมในเรื่องความเชื่อ ความคิด ค่ านิยม และความรู้สึกมาแสดงให้
เห็นเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ (Tunner. 1967)
ผี หรือเทวดา คือการสร้างสรรค์ของจิตที่สะท้อนประสบการณ์ความสัมพันธ์ของตนเอง
กั บ ความเป็ น จริ ง ที่ ส ามารถอธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ร อบตั ว ด้ ว ยบุ ค ลาธิ ษ ฐาน
(Personified) มองเห็นผีเป็น “ตัวตน” คล้ายคน เป็นพลังจินตนาการเช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตานาน นิทาน และนิยายทั้งหลาย การตีความทางมานุษยวิทยาถือว่าผีในวิถีชุมชนดั้งเดิมนั้นเป็น
กฎระเบียบ จารีตประเพณี ผีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ ทาให้อยู่ด้วยความ
เคารพและสมดุล ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ทาร้ายหรือทาลายล้าง ฉะนั้นการผิดผีจึงเป็นการ
ละเมิดกฎ ระเบียบ แบบแผนการดาเนินชีวิต ศีลธรรมอันดี จารีตประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนต้องมี
การขอขมา ชดเชย ชดใช้หรือเสียผี (เสรี พงศ์พิศ. 2558) จากจินตนาการที่มองเห็นว่าผีมีตั วตนจึงทา
ให้มนุษย์ติดต่อกับผีได้จึงได้มีการจัดพิธีกรรม เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อสารถึงผีและความเชื่อดังกล่าวนี้
พบในกลุ่มชนเผ่าดั้งเดิมในภูมิภาคนี้เกือบทุกประเทศ พิธีกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสี่ยง
ทายขอความอุดมสมบูรณ์ในการผลิต เพื่อรักษาไข้และเพื่อสื่อความหมายถึงผี มีการบรรเลงดนตรีและ
ขับร้องอ้อนวอนให้ผีพอใจมีความสุขช่วยปกป้องคุ้มครองและช่วยแก้ปัญหาที่คนต้องการให้ช่วย
พิธีกรรมเป็นวัฒ นธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลั กประกันความมั่นคงทาง
จิตใจเมื่อประกอบพิธีกรรมใดไปแล้ว ผู้ประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ ย่อมมีความสบายใจและมีความหวัง
ในชีวิตเพราะเชื่อว่าพิธีกรรมต้องนาไปสู่ผลที่คาดหวังไว้ เช่น การประกอบพิธีกรรมเสนอผ่านทาง
เกษตรกรรมก็จะมุ่งความอุดมสมบูรณ์ ผ่านพิธีกรรมทางศาสนาก็เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลและความ
เป็นสุขของคนในสังคม เป็นต้น นอกจากนี้พิธีกรรมอาจประกอบขึ้นผ่านช่วงวัยจากวัยทารกสู่วัยเด็ก

สู่วัยหนุ่มสาว สู่วัยผู้ใหญ่ และสู่วัยชราซึ่งเรียกช่วงวัยเหล่านี้ว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต พิธีกรรม
เหล่านี้จะเป็นสิ่งบอกการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ เปลี่ยนวัย เปลี่ยนอาชีพและเปลี่ยนฐานะทาง
สั ง คม รวมถึ ง การประกอบพิ ธี ก รรมในการรั ก ษาโรค ก็ จ ะช่ ว ยให้ จิ ต ใจคลายกั ง วลได้ ดั ง ที่
สุเมธ เมธาวิทยากุล (2532) ได้กล่าวว่า พิธีกรรมแต่ละพิธีกรรม บรรพบุรุษได้เริ่มขึ้นและปฏิบัติสืบ
ต่ อ เนื่ อ งกั น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ลั ก ษณะส าคั ญ คื อ เป็ น เครื่ อ งหมายของกลุ่ ม ชนกลุ่ ม หนึ่ ง ๆ ซึ่ ง มี
สัญลักษณ์ร่วมกันและเน้นในเรื่องของจิตใจ อันเป็นจุดมุ่งหมายใหญ่เพื่อให้เกิดความสบายใจ กาลังใจ
สาเหตุที่ทาเพราะเกิดความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติ ในการประกอบพิธีกรรมมีความหวังว่าสิ่ง
เหล่านั้นจะทาให้สมหวัง และช่วยให้ปลอดภัยจากความกลัวอานาจลึกลับเหล่านั้ น โครงสร้างของ
พิธีกรรมแยกเป็นพิธีกรรมตามปีปฏิทินพิธีกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งชีวิต และพิธีกรรมพิเศษ นอกจากนี้
ยังมีนักวิชาการคนอื่น ๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อไว้ ดังนี้
จิราภรณ์ ภัทราภานุภัทร (2538) ศึกษาความเชื่อของคนในสังคมไทยสรุปว่า ความเชื่อ
เป็นตัวกาหนดสังคมซึ่งมีอยู่มากมาย และถ้าจะศึกษาเรื่องคติความเชื่อให้ละเอียดลึกซึ้งต้องจากัด
ขอบเขตให้แน่นอน
กิ่งแก้ว อัตถากร และธนรัชฎ์ ศิริสวัสดิ์ (2528) แบ่งความเชื่อออกเป็น 2 ระดับคือ
1) ความเชื่ อ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบศาสนาประจ าชาติ รวมทั้ ง วิ ถี ชี วิ ต ของคนในชาติ
2) ความเชื่ อพื้ น บ้ า นซึ่ ง เป็ น ความเชื่ อที่ สื บทอดกั นมาเป็ นประเพณี เป็ น ความเชื่อ ที่ไ ม่ ส ามารถ
หาเหตุผลมาอธิบายได้ หรือมีเหตุผลมาอธิบายแต่ความฉับไวในการยอมรับมาปฏิบัติไม่ต้องเสียเวลา
ในการหาเหตุผล ความเชื่อทั้ง 2 ระดับนี้ ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติ อาชีพ การเกิดการตาย
การเกิดโรค การพยากรณ์ การสูญเสียและการได้กลับคืนมาและความเชื่อเกี่ยวกับครัวเรือน
จากความเชื่อดังได้กล่าวมาแล้ว ข้อค้นพบที่ เสรี พงศ์พิศ (2533) กล่าวถึงเรื่องนี้
จึงน่าจะสรุปถึงความเชื่อและศาสนา ได้ว่าความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ครอบคลุมความเชื่อในเรื่องผี
สางเทวดา คุณไสย์ เวทมนต์ คาถาอาคม โชคลาง ฤกษ์ยาม ซึ่งเป็นความเชื่อในเรื่องสิ่งอานาจลึกลับ
ที่มีอานาจเหนื อธรรมชาติมนุ ษย์ พยายามควบคุมและต่อรองกับอานาจนี้ให้ บรรลุ ผลตามที่มนุษย์
ต้องการ โดยความเชื่อในสังคมไทย เรื่องผีสางเทวดา มีอยู่ทั่วไป และมีรายละเอียดแตกต่างกันไปใน
แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมย่อยในแต่ละภาค ความเชื่อเรื่องผีสางและเทวดาสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
วิถีชีวิต การเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่และระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่มวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม
เสรี พงศ์พิศ (2548) ได้กล่าวถึงผี และความหมาย ไว้ในงานเขียนเรื่อง ปรัชญาชีวิตคิดนอก
ว่า ผีหรือเทวดา คือการสร้างสรรค์ของจิตที่สะท้อนปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของตนเองกับความ
จริงอธิบายความสัมพันธ์ กับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวด้วยบุคลาธิษฐาน (Personified) มองเห็นผี เป็นตัวตน
คล้ายคน เป็นพลังจินตนาการ เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับตานาน นิทาน นิยายทั้งหลาย การตีความ
ทางมานุษยวิทยา ถือว่า ผีในวิถีชุมชนดั้งเดิม เป็น กฎ ระเบียบ จารีตประเพณี ผีเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ ทาให้อยู่ด้วยความเคารพและอย่างสมดุล พึ่งพาอาศัยกัน ผิดผี
จึงหมายถึง การละเมิดกฎ ระเบียบ แบบแผนการดาเนินชีวิต ศีลธรรมอันดี จารีตประเพณี วิถีของ
ชุมชน ต้องมีการขอขมา ชดเชย ชดใช้ หรือเสี ยผีลักษณะเช่นนี้เปรียบเสมื อนทุนทางวัฒนธรรมที่
ชาวบ้านสั่งสมมา ดังเช่นผลการวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ ดังนี้
ความเชื่อเรื่องผีของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นงานวิจัยของ ภูมิจิต
เรืองเดช (2546) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความเชื่อและการนับถือผีในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร พบว่าความเชื่อ

และการนับถือผีในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อแบบผี พราหมณ์และพุทธ
ผีที่เชื่อและนับถือคือ ผีเนียะตา โดยเชื่อว่าสามารถคุ้มครองให้หมู่บ้านมีความสงบสุข ผีโดนตา
สามารถปกปักรักษาคุ้มครองบุตรหลานที่ปฏิบัติดีให้มีความเจริญรุ่ งเรือง และถ้าปฏิบัติไม่ดีจะถูก
ลงโทษให้ได้รับความเดือดร้อนผี เปรียะภูมิแซรฺ สามารถคุ้มครองการทานาให้มีความอุดมสมบูรณ์
ความเชื่อและการนับถือผีดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาที่สร้างความสามัคคี ทาให้คนผูกพัน
กับท้องถิ่นและมีส่วนในพิธีกรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ เป็นภูมิปัญญาและศักยภาพของชุมชน
ที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมให้ได้รับความสงบสุข
5. ภูมิปัญญาการรักษาแบบพื้นบ้านของชาวเขมร
อิน ธินั น ต์ เหล็ กนวมสู งเนิน (2553) อธิบายภาพรวมของภูมิปัญญาการรักษาโดยมี
ลักษณะเป็นความรู้ ประสบการณ์ชีวิตที่แสดงถึงความเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ มีความลุ่มลึกและมีมิติที่
เป็นองค์รวม สอดคล้องกับ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas. 1940) ที่มีมุมมองต่อโครงสร้างของ
วัฒนธรรมทางสังคม โดยนาโครงสร้างทุกส่วนมาวิเคราะห์ร่วมกันในทิศทางเดียวกันเป็นการศึกษา
วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะแบบองค์ ร วม (Holistic) เช่ น เดี ย วกั น กั บ หลั ก ทฤษฎี ก ารแพทย์ แ ผนไทยที่ ใ ห้
ความสาคัญทั้งด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจึงเป็นองค์ความรู้ที่มี
ความสั มพันธ์กับแนวคิดของคนในท้องถิ่นนั้น และมีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันไปภายใต้
บริบททางสังคม สะท้อนออกมาจากวิถีชีวิต ความเชื่อในชุมชน ถึงแม้ว่าพัฒนาการทางการแพทย์ใน
ปัจจุบันจะมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัยมากขึ้น มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามารักษาโรค
เช่น การใช้เครื่องมือผ่าตัด การใช้ยาปฏิชีวนะ การรักษาด้วยการฉายรังสี ฯลฯ แต่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ด้านการรักษาโรคของชุมชนก็ยังทรงคุณค่าและเป็นแบบปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะระบบ
การแพทย์พื้นบ้านมีความใกล้ชิดกับชุมชน โดยมีศูนย์กลางในการรักษาโรค คือ วัด มีหมอพื้นบ้านที่
ประชาชนในชุมชนต่างนับถือและคงความศรัทธาจึงทาให้ระบบการแพทย์ตะวันตกไม่สามารถสลาย
อุดมการณ์ทางความคิด ความเชื่อและความศรัทธาต่อการแพทย์พื้นบ้านของคนพื้นเมืองได้หมดสิ้น
ทั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย รวบรวมภู มิ ปั ญ ญาการรั ก ษาแบบพื้ น บ้ า นโยผ่ า นกระบวนการที่ ยั ง นิ ย มนามาปฏิ บั ติ
ตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนี้
5.1 การรักษาโดยพิธีกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2530)
ทรงพระนิพนธ์บทความเรื่องการใช้ดนตรีไทยช่วยรักษาโรค สรุปได้ว่า พิธีกรรมการรักษาที่ใช้ดนตรี
ประกอบ ให้ประโยชน์ในทางจิตใจช่วยให้ผู้ป่วยคลายเครียดได้เมื่อฟังเพลงที่ไพเราะถูกใจ ฝรั่งเริ่มใช้
ดนตรีบาบัดรักษาโรคเป็นลักษณะงานทางวิชาการอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2493 โดยดนตรีสามารถใช้
บาบั ดรั กษาโรคได้ เช่น เด็กป่ วยด้วยโรคแขน ขาพิการ หรือหลั งผ่าตัดศัล ยกรรมกระดูก และ
กล้ามเนื้อการใช้ดนตรีบาบัดหลังผ่าตัดจะช่วยให้การเคลื่อนไหวแขนขา และกล้ามเนื้อเข้าสู่ที่ปกติได้
เร็วขึ้น ส่วนคนไทยก็ใช้ดนตรีบาบัดรักษาโรคกันมานานแล้ว เช่น เพลงกล่อมเด็กหรือการรักษาโรค
แบบโบราณของพวกหมอผี ซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเพียงการเรียกผีมารักษาโรค แต่อาจจะใช้เสียงดนตรี
ช่วยบรรเทาความเจ็บไข้ของผู้ป่วยโดยตรงก็ได้ สอดคล้องกับ Anak Charanyananda (1989) ได้
ศึกษาเพลงในพิธีกรรม มะม็วด เรื่อง SREI KHMAU AND PHLING, THE PRINCIPLE SONGS
IN RWAM MAMUAD, A CURING RITUAL, IN SURIN, THAILAND (เพลงที่ใช้ในพิธีกรรม
เมม็วดคือ เพลงแซรยขแมร์และเพลงเพลียง)พบว่า พิธีกรรม มะม็วด กระทาขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยมีตัวกลางคือ คนทรง เรียกว่า

มะม็ว ด ซึ่ งส าคั ญ ที่สุ ด ในการประกอบพิ ธี กรรม มะม็ ว ด มีห น้า ที่ เป็ น ผู้ ติ ดต่ อ ระหว่า งมนุ ษย์ กั บ
วิญญาณ ในการประกอบพิธีกรรม มะม็วด มีการบรรเลงเพลงโดยใช้วงกันตรึมและมีบทขับร้องเป็น
ภาษาเขมรเพื่อให้มะม็วดเข้าทรง และร่ายราประกอบพิธีกรรมด้วยทุกครั้ง วิธีการรักษาด้วยพิธีกรรม
มะม็วด จะใช้วิธีการรักษาโดยให้คนป่วยดื่มน้าสมุนไพร การปัดเป่าด้วยน้าหมาก การเรียกขวัญและ
การผูกขวัญให้แก่ผู้ป่วย
อเนก นาวิกมูล (2531) ที่ได้กล่าวถึงบทเพลงรักษาไข้ ว่าพิธีกรรมการรักษาคนไข้ด้วย
เพลงและบทร้องพบที่จังหวัดสุรินทร์ นครนายก และภาคใต้ ที่จังหวัดสุรินทร์เรียกว่า เรือมมะม็วด
โดยมีคนทรง เรียกว่า มะม็วด เป็นหัวหน้า นอกนั้นก็มีพี่เลี้ยง มะม็วด และคนไข้ ผลของการรักษา
สามารถทาให้คนไข้ซึ่งป่วยอยู่สามารถลุกขึ้นร่ายราและรับประทานอาหารได้ การเรือมมะม็วด เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติกันมานาน เป็นทางออกทางหนึ่งที่จะต่อชีวิตและบรรเทาความทุกข์
ความไข้ได้ ถือเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2533) กล่าวถึงความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการรักษาความ
เจ็บไข้และการรักษาพยาบาลไว้ว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นวิกฤตการณ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นกับมนุษย์
ทุกคนในสังคม วิธีการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งที่แตกต่างกันตามความเชื่อและประเพณีในแต่ละสังคม
นั้นในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็มีวิธีการรักษาพยาบาลแบบหนึ่งในสังคมดั้งเดิม
เช่น สังคมชาวเขาก็มีระบบการรักษาพยาบาลอีกแบบหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ระบบ
ความเชื่อระบบความคิดและภูมิปัญญา ซึ่งได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์และการถ่ายทอดทาง
วัฒนธรรมในสังคมนั้น ๆ และนอกจากนี้ได้ทาการวิจัยเรื่อง ประเพณีการทรงผีเจ้านาย ผลการ
ศึกษาวิจัย พบว่าการทรงเจ้าผีเจ้านายในภาคเหนือเป็นการนับถือผีที่มีความเชื่อทั้งผี พราหมณ์ พุทธ
และวิทยาศาสตร์ สามารถดารงอยู่ได้ในสังคมไทยควบคู่กันโดยไม่เกิดการหักล้างซึ่งกันและกันที่เป็น
เช่นนี้เพราะความเชื่อในแนวต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อวิเคราะห์ในเชิงหน้าที่นิยม ต่างก็ทาหน้าที่ในการ
ตอบสนองความต้องการหรือความจาเป็นของผู้คนในสังคมทั้งในด้านจิตใจและวัตถุที่แตกต่างกัน การ
ถือในอานาจศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เทวดา ฟ้าดิน อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เวทมนต์คาถา การนับถือ
ผีชนิดนี้มีคนทรงเจ้าเพื่อทานายโชคชะตาบ้านเมืองและรักษาการเจ็บป่วยด้วย
นอกจากการใช้พิธีกรรมรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยแล้ว มนุษย์ยังแสวงหาทรัพยากรที่มี
อยู่ในธรรมชาติ เช่น สมุนไพร มาใช้ควบคู่ด้วย เช่นงานวิจัยของ คุณช่วย ปิยวิทย์ (2532) ที่ได้ศึกษา
เรื่ อง ภาษาและคติค วามเชื่ อในต ารายาพื้น บ้า นจากวัด บิ ง ตาบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จั งหวั ด
นครราชสีมา พบว่า ชาวบ้านมีคติความเชื่อว่าโรคเกิดขึ้นจากระบวนการตามธรรมชาติ จากสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากการกระทาของแม่ซื้อ และจากพลังทางไสยศาสตร์ คติความเชื่อเรื่อง
การฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นวิธีการเสริมสร้างพลังให้คนไข้หายเป็นปกติ การรักษาจะใช้สมุนไพรและ
วิธีการทางไสยศาสตร์ วิธีการสร้างขวัญให้กับคนไข้เมื่อทุเลาจากโรคคือการแก้บน การรดน้ามนต์และ
ให้คนไข้ต้องงดอาหารที่แสลงต่อโรค นอกจากนี้ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2532) ได้ศึกษาเรื่อง
การแพทย์สมัยใหม่กับโลกสุขภาพของชาวบ้าน สรุปได้ว่า การแก้ปัญหาสุขภาพเป็นสัญชาติญาณเพื่ อ
การอยู่รอดของมนุษย์ การดิ้นรนแสวงหาสาเหตุสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของทุก
ชีวิต
เมื่อมนุษย์ ต้องต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆจึงปรากฏเป็นความเชื่อและแบบแผนการ
ปฏิบัติตัวตามข้อห้ามต่าง ๆ ความรู้เรื่องยาสมุนไพร ยากลางบ้าน ตลอดจนสถาบันดั้งเดิม เช่น หมอ

ผี หมอพื้นบ้านต่าง ๆ ในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ องค์ประกอบเหล่านี้ทาหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์
และเยียวยารักษาโรค ให้ชุมชนมาแต่โบราณกาล ในขณะที่การแพทย์สมัยใหม่เป็น ที่พึ่งสาหรับการ
เยียวยารักษาโรค หรือแก้ปัญหาความเจ็บป่วยเฉพาะหน้าตามความจาเป็นในแต่ละครั้งตามความคิด
ของชาวบ้าน เพราะพฤติกรรมทางสุขภาพของชาวบ้านแท้จริงถูกกาหนดจากวัฒนธรรมความเชื่อแบบ
พื้นบ้าน โดยเชื่อว่าอานาจเหนือธรรมชาติต่าง ๆ ดาเนินไปตามที่ถูกที่ควร อานาจเหนือธรรมชาติ
เหล่านี้ถูกเรียกว่า ผี การแก้ปัญหาสุขภาพระบบแพทย์สมัยใหม่ มุ่งไปที่อาการเจ็บป่วยจึงเป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะบางส่วน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการแก้ที่ตัวมูลเหตุที่อยู่เบื้องหลังการเจ็บป่วย
แต่ละครั้งด้วย
5.2 การรักษาโดยหมอพื้นบ้านของชาวเขมร (กรูขแมร์) การแพทย์พื้นบ้านของชาวเขมร
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการแพทย์พื้นบ้านของชาวไทย โดยมีฐานความเชื่อมาจากสิ่งที่มองไม่เห็น ว่า
มากระทาต่อผู้ป่วย มีพิธีกรรมต่างๆ ที่สืบทอดกันมารวมทั้งใช้คาถาอาคมในการรักษาซึ่งปัจจุบันก็
ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ วิถีการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านของชาวเขมร การเจ็บป่วยแม้จะได้รับการรักษา
ด้วยยาสมุนไพรแล้ว เพื่อความขลังและศักดิ์สิทธิ์ จึงเกิด “ครูเขมร=กรูขแมฺร์ หมายถึงผู้ทาหน้าที่ร่าง
ทรงแบบพื้นบ้าน” ขึ้นเพื่อทาหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างยากับคนป่วย มีการประกอบพิธีกรรมขึ้นใน
ระหว่างการรักษา ตั้งแต่การวินิ จฉัย การปลุกยา การรักษาเยียวยา สถานที่ที่ใช้เพื่อประกอบพิธี
กรรมการรักษาในสมัยโบราณที่ปรากฏให้เห็น เรียกว่า อโรคยศาลา หรือสถานีอนามัยในสมัยนั้น
อโรคยศาลา นี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่ มีปรากฏให้เห็นสืบทอด
มาถึงปัจจุบันมากมายเรียงรายอยู่ตามชุมชนโบราณทั้งในอีสานตอนใต้ของประเทศไทยและในพื้นที่
ประเทศกัมพูชา เช่น ปราสาทตากะแบ็ย ปราสาทตาอังเกล (โอจีก) ปราสาทเนี้ยกปวน (นาคพัน)
ปราสาทบ้านปราสาท และปราสาทอื่นๆ อีกนับสิบ ๆ แห่ง ที่หลักฐานยืนยันว่าเป็นอโรคยศาลานี้พบ
ได้จากการเขียนไว้ในจารึกหรือในผนังของตัวปราสาททั้งที่เป็นอักษรขอมโบราณและภาพจาหลักต่างๆ
แม้ในปั จ จุ บั น ผู้ คนและชุมชนได้มีการพัฒ นาการขึ้น จากการพึ่งพิงธรรมชาติในด้านที่อยู่อาศัย
อาหาร พืชสมุนไพร การแพทย์แผนปัจจุบันเข้าสู่วิถีชุมชนมากขึ้น อโรคยศาลาจึงยุติบทบาทไป คงไว้
แต่ซากปรักหักพังและเปลี่ยนคุณค่าเป็นเพียงสถานที่สถิตของเทวดาผู้รักษาชุมชนบ้านเมืองและกรู
แขมฺร์ ก็ทาหน้าที่อยู่ในบ้านเรือนตนเองเท่านั้น มิได้ใช้ อโรคยศาลา เพื่อการบาบัดดูแลผู้ป่วยเหมือน
ดังสมัยก่อน
การรั ก ษาโดย “กรู ข แมฺ ร์ ” ยั ง สื บ ทอดอยู่ ไ ด้ ถึ ง ทุ ก วั น นี้ คู่ ข นานไปกั บ วิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ “กรูขแมฺร์” ผู้มีบทบาททาหน้าที่วินิจฉัยโรค บอกชื่อตัวยาวิธีการผสมยาและสัดส่วน
การรับประทาน อีกทั้งเป็นผู้ที่มีเวทมนต์คาถาเพื่อปลุกยาให้เกิดสรรพคุณ และเกิดความขลังในการ
รั ก ษา ด้ ว ยการท่ อ งเวทมนต์ คาถา จั ด แต่ ง ด้ ว ยองค์ ป ระกอบในพิ ธี ก รรมอย่ า งมากมาย
ขนบธรรมเนียมสืบต่อกันมานอกจากการรักษาด้วยพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวเขมรแล้ว การดูแล
สุขภาพพื้นฐานได้อาศัยวิธีการแบบพึ่งพาตนเอง เช่น การขูดลมหรือไล่ลม “เก้าะขยอล” ซึ่งทากันทุก
บ้าน สามีทาให้ภรรยา ภรรยาทาให้สามี พ่อแม่ทาให้ลูก หรือทาเองก็มีมากมาย ทั้งนี้เทคนิควิธีการได้
สังเกตและเรียนรู้สืบทอดกันมาจากวิถีชีวิต การจุ๊บ การสะร้อจตึ๊ก (รดน้า) จากพระเกจิอาจารย์ และ
การรักษาด้วยสมุนไพรโดยมี กรูขแมฺร์ทาหน้าที่เป็นหมอรักษา ซึ่งแต่ละบุคคลได้ผ่านประสบการณ์มา
อย่างมากมายจนเป็นที่ยอมรับทั้งในชุมชนและพื้นที่อื่นที่ห่างไกลออกไป

การเรียนรู้ด้านแพทย์โบราณในสังคมเขมร เกิดจากวิธีการรักษาแบบดั้งเดิมนั้น สืบทอด
โดยการจาต่อ ๆ กันมา ดังนี้
1. เรียนรู้เกิดจากการบอกต่อ ๆ กันมา
2. ได้อ่านจากการบันทึกไว้ใบลาน หรือแผ่น ทองเหลือง (ซะสะตราสะเลิ้กเริด นึง
กรัง) ซึ่งเท่าที่พบส่วนใหญ่มีเนื้อหาไม่ชัดเจน
3. ได้เห็นวิธีการรักษาของกรูขแมฺร์ ท่านอื่น ๆ
4. ได้จากการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและประสบการณ์ หรือรู้โดยบังเอิญจาก
ผีบอกหรือจากการเข้าสมาธิกัมมัฏฐาน
ส่วนวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านเขมร มี 2 วิธี คือ การรักษาด้วยวิธีการใช้ยาสมุนไพร
เพื่อป้องกันโรคและเพื่อรักษาโรค และการรักษาด้วยวิธีการใช้มนต์อาคม (จิตวิทยา) หรือใช้กุศโลบาย
(อุปกิจ) โดยการรักษาด้วยยาสมุนไพรและคาถาอาคมนั้น เป็นการรักษาพยาบาลตามแบบเขมร
โบราณ ชาวเขมรเชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดจากสาเหตุ 3 อย่าง คือ โรคในตัว โรคที่เกิดจากคุณไสย
(อาเปอระเบาะมะนึ) และโรคที่เกิดจากการกระทาของผี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. โรคในตั ว ได้ แก่ ไข้ มาลาเรี ย (กรุ นจั ญจ์ ) ไข้ห วัด (ปะด้ ะซาย) โรคไส้ เลื่ อ น
(กลอน) โรคดี ซ่ า น (คั น เลื อ ง) โรคผดผื่ น คั น (อ๊ จ กั่ น เจรฺ อ ) โรคแผลที่ เ กิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ ต่ า ง ๆ
(โรบั๊วะ=แผล, กรั้วะทนะ=อุบัติเหตุ)
2. โรคที่เกิดจากคุณไสย์ ได้แก่ ผีปอบ (อาเปออาบทมฺบ) การเสกตะปู เข็ม หนังวัว
หนังควายเข้าท้องของคนที่มีเคราะห์ (ผู้ป่วย) ทาให้มีการเจ็บไข้อย่างเวทนาอาจถึงตายได้
3. โรคที่เกิดจากการกระทาของผี ทาให้ ผู้ ที่เจ็บไข้เป็นบ้า เสียสติ จุกเสี ยดท้อง
ร้อนรน ไม่พูดจา ฯลฯ
การเจ็บป่วยทั้ง 3 ประเภทชาวเขมรในกัมพูชาเชื่อว่าเกิดจากโชคชะตาราศีขึ้นลงตาม
จักราศรีและตามปีเกิด กรูหรือหมอพื้นบ้านเขมรอาจรู้การเจ็บป่วยนี้ได้ด้วยการนาเอาวัน เดือน ปีเกิด
ไปทานายตามกระบวนแต่โบราณ เมื่อได้รู้ประเภทและชนิดของการเจ็บป่วยแล้ว ครูเขมรก็จะทาพิธี
รักษาโรคนั้น ๆ ตามกระบวนการแต่โบราณที่ได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์แต่เดิม โดยก่อนจะทาการ
รักษาพยาบาลคนป่วยคนใดคนหนึ่ง ครูเขมรจะบอกครอบครัวของผู้ป่วยให้จัดเครื่องเซ่นไหว้ครู ซึ่ง
ปกติประกอบด้วย เทียน 5 เล่น ธูป 5 ดอก ผ้าขาว (ขนาดความกว้างยาวสามารถตัดเสื้อได้ 1 ตัว)
ข้าวสาร 1 จาน น้าอบน้าหอม 2 ขวด (วางซ้าย–ขวา) บายศรี สลาเธือร์มะพร้าว กรณีรักษาโรคบาง
โรคของหมอพื้นบ้านอาจมีวิธีการรักษา ดังนี้
1. โรคหมาบ้ากัด รักษาด้วยสมุนไพรหลายชนิดนามาตารวมกันให้ละเอียด แล้ว
นามาล้างบริเวณบาดแผลที่หมาบ้ากัด จากนั้นก็สวดคาถากากับการเป่า จานวน 7 ครั้ง มีข้อห้าม
(ตอม) คือห้ามอาบน้า 3 วัน ให้พักผ่อนอยู่แต่ในบ้านโดยไม่ให้เดินไปไหนมาไหน ส่วนอาหารกินได้
ทุกชนิด
2. ผีพรายเข้าสิง ผู้ป่วยจะมีอาการนอนไม่หลับ กระวนกระวาย หรือผู้ป่วยบางราย
เมื่อผีเข้าแล้วทาให้ชอบร้องรา การรักษาให้ใช้สมุนไพรตาผสมกันหลายชนิดละลายกับเหล้าให้ดื่มถ้า
ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่ายมัวเมา ให้ใช้สมุนไพรหลายชนิดละลายน้าปูนใสให้ดื่มถ้าผู้ป่วยมีอาการ
อยู่ไม่สุขนอนไม่หลับ ให้ใช้ดินประสิวและพืชสมุนไพร หยากไย่ ตาผสมกันละลายกับน้าส้มให้ดื่มถ้า
นอนไม่หลับใช้พืชสมุนไพรผสมกับน้ามะพร้าวต้มให้เดือดและให้คนป่วยดื่ม

3. ไส้เลื่อน ให้ใช้พืชสมุนไพรผสมกันหลายอย่างต้มให้ดื่ม มีข้อห้าม คือห้ามกินผลไม้
รสเปรี้ยวที่กินกับน้าจิ้ม (มะจู) ของหวาน น้าตาลโตนฺด ข้าวเม่า
4. การรักษาครรภ์ ให้ใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดนามาต้มให้ดื่ม
5. หญิงคลอดบุตร ให้ใช้พืชสมุนไพรหลายชนิด นามาผสมแล้วต้มดื่ม เพื่อให้สบาย
ตัว และมีน้านม ไม่มีการผิดสาแดง (ตั๊วะ)
6. โรคชาตามมือและเท้า ให้ใช้พืชสมุนไพร และหัวงูเห่า แช่เหล้าแล้วดื่ม
7. คนบ้ า ให้ดื่มสมุนไพรแช่เหล้า หรือต้มให้ ดื่ม รดน้ามนต์โ ดยแยกประเภทการ
รักษาระหว่างชาย หญิง
8. อหิวาตกโรค คนไข้จะมีอาการท้องร่วงและอาเจียนอย่างรุนแรง ใช้พริกตาให้
ละเอียดผสมกับเหล้าครึ่งเป๊ก (แก้วขนาดเล็ก) ให้คนไข้ดื่ม เมื่ออาการดีขึ้นให้นาพืชสมุนไพรหลาย
ชนิดตาผสมเหล้าหรือต้มให้คนไข้ดื่มก็ได้
9. บวมตามร่างกาย ใช้พืชสมุนไพรหลายชนิดนามาต้มให้ดื่มและอาจนาพืชสมุนไพร
อีกตารับหนึ่งมาต้มให้อาบ ทุกวัน ข้อห้ามในการกินคือห้ามกิน หน่อไม้ ข้าวโพด ของเปรี้ยว (มะจู)
ของหวาน ข้าวเหนียว เผือก ผักบุ้ง
10. ไข้ม าลาเรี ย ให้ ใช้ พื ช สมุน ไพรหลายชนิด นามาต้ มให้ ดื่ม ห้ ามกิ นมะจู
(ของเปี้ยว) ของหวาน น้าตาลโตนฺด ขนมจีน ข้าวเหนียว ขนุนสุก กล้วยเม็ด ฝรั่งสุก มะยม ส้มโอ
น้ามะพร้าว เผือก
11. ฝีดาษ ให้ผู้ป่วยถอดเสื้อผ้าแล้วนอนบนใบตองกล้วย นาสมุนไพรมาสกัดเป็น
น้าให้ผู้ป่วยอาบ บ่งแผลพุพองที่เป็นหัวของฝี (จั้วเม) แล้วใช้น้าอุ่นล้าง ห้ามออกนอกบ้านในระยะ
15 วัน หากเกิดขึ้นกับผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้นากระเพาะตัวเม่น (กะเปี๊ยะปรอมา) ต้มน้าให้ดื่ม 3 วัน
หรือใช้ดองเหล้า เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกในครรภ์เป็นโรคด้วย
12. กระดูกหัก ให้ใช้พืชสมุนไพรตาผสมกันแล้วนามาอบ (สะออม) บริเวณบาดแผล
ไม่ให้ เกิดอาการบวม น าไข่ไก่ ผสมกับเหล้ าตั้งไฟให้ อุ่นแล้ว อบบริเวณบาดแผล ห้ามถูกน้า 7 วัน
หลังจากนั้นให้ทาการล้างแผลด้วยน้าสมุนไพร
13. อาการตั๊วะ (ผิดสาแดง) ในหญิงคลอดบุตรใหม่หรือหญิงแม่ลูกอ่อนมี 4 ประเภท
คือ 1) ตั๊วะอาหาร (จาแนย) จะมีอาการ จุกเสียดท้อง ตัวร้อน อาเจียน ขากรรไกรแข็ง 2) ต๊วะเส้น
(ตะไซ) จะมีอาการโกรธง่าย ตกใจง่าย สะดุ้ง หนาวสั่นสะท้าน หายใจขัด ปวดศีรษะ ขากรรไกรแข็ง
เฉียบพลัน 3) ตั๊วะเพราะทางานหนัก (ทเวอกาถะง็วล) เช่น หาบน้า ตาข้าว ผ่ าฟืน ทาให้ปวดศรีษะ
ตัวร้อน เกร็งแข็งตามร่างกาย 4) ตั๊วะดอมเน็ก (นอนกับสามี) จะมีอาการ ปวดศีรษะ ตัวแข็ง ผอมแห้ง
แรงน้อย ผิวแตก วิธีรักษาโดยใช้พืชและสัตว์สมุนไพรหลายชนิดนามาปรุงตามกรรมวิธี และรักษา
ตามอาการป่วย โดยให้ผู้ป่วยดื่มน้าสมุนไพรนั้น ๆ
14. อาการสะก็วน เกิดขึ้นในเด็ก (สะก็วนมะดายเดิม = เกิดจากครูกาเนิด) ดังนั้น
เด็กที่เกิดใหม่ผู้ปกครองจะต้องเชิญครู เขมร (อาจาร์) มาเป่าสะก็อนให้เด็ก โดยพ่อแม่พี่น้องจะเตรียม
เครื่องไหว้ ประกอบด้วย หมากพลู เทียน ข้าวสารเพื่อมอบให้แก่ครู
15. การรักษาครรภ์ เมื่อครรภ์มีอายุ ๒ เดือนขึ้นไป ชาวเขมรในกัมพูชามียาสมุนไพร
สาหรับดื่มเพื่อรักษาครรภ์ให้ลูกและแม่มีสุขภาพดี แข็งแรง สมุนไพรที่ใช้ในการรักษาครรภ์ ได้แก่
ปัญญากะแอก เดิมด่องเกียบกดฺาม เดิมกอเกาะ เดิมสนฺาย เดิมส่อมรอง กะบาลอ่องกอล บ่อนลาก

ร้าบ เวือรลโรเมียส์ ต้องนาเอาก็วลโปรเลิด (โคนบัวสาย) และ รึ้ชู้ค (รากบัวหลวง) มาต้มดื่ม เมื่อ
ครรภ์มีอายุครบ 4-5 เดือนขึ้นไป ยาสมุนไพรนี้จะต้องหาหมอลงมนต์อาคม ลงยันต์และคาถาเพื่อ
ป้องกันผีปีศาจร้าย และเพื่อให้ครรภ์ปลอดภัยจนถึงวันคลอด
6. เพลงและทานองในพิธีกรรมของชาวเขมร
วงดนตรีพื้นบ้านสุรินทร์มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ซึ่งถ่ายทอดต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน
เช่น วงกันตรึม วงมโหรีพื้นบ้าน วงปี่พาทย์พื้นบ้าน วงกะโน้ป วงไฉยา และวงตุ้มโมง วงดนตรีแต่ละ
ประเภทใช้บรรเลงในโอกาสแตกต่างกันไป เช่น วงตุ้มโมง เป็นวงดนตรีที่ใช้บรรเลงในงานศพในสมัย
โบราณ หากบ้านใดมีคนป่วยหนักคาดว่าจะไม่รอด บรรดาญาติพี่น้องจะต้องรีบไปขอยืมฆ้องหุ่ย และ
กลองเพลมาจัดเตรียมไว้ เมื่อผู้ป่วยสิ้นใจก็จะตีฆ้องหุ่ยทันที การตีฆ้องหุ่ยนี้เพื่อเป็นการส่งวิญญาณ
ผู้ตายพร้อมกับเป็นการส่งข่าวให้เพื่อนบ้านรับรู้ การตีฆ้องในระยะแรกที่ คนป่วยขาดใจจะตีเว้นระยะ
ยาวนานและมีเสียงร้องห่มร้องไห้ดังขึ้นคละเคล้ากับเสียงฆ้อง เป็นเสียงที่วิเวกวังเวงอย่างที่สุด ส่วน
วงกั น ตรึ ม เป็ น วงดนตรี ที่ ใ ช้ บ รรเลงในทุ ก โอกาสเมื่ อ มี ง านบุ ญ ประเพณี ห รื อ พิ ธี ก รรม จะได้ ยิ น
เสียงดนตรีกันตรึมดังแว่วไปทั่วละแวกหมู่บ้าน เป็นอัน รู้กันว่าหมู่บ้านนั้นมีงานบุญประเพณี เสียง
จั งหวะกลองกัน ตรึ มดั ง โจ๊ ะ คะครึ ม ครึ ม ประกอบกับ เครื่อ งดนตรีปี่อ้ อ ซอ ฉิ่ง กรั บ พร้ อมกั บ
เสี ย งเพลงที่ มี ส าระของเพลงตามงานหรื อ โอกาสที่ เ ล่ น วงปี่ พ าทย์ ใ ช้ บ รรเลงในพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
เช่นเดียวกับภาคกลาง
เครือจิต ศรีบุญนาค (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเพลงกันตรึมและบทร้องที่ใช้ในพิธีกรรม
การละเล่น และการรักษาของชาวเขมรถิ่นไทยในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ชาวเขมรได้คิดคากลอนให้
เหมาะสมกับงานหรือใช้บทร้องเก่า ๆ ที่จากันมา โดยบทเพลงและทานองเพลงที่นิยมนามาบรรเลงใน
พิธีกรรม แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)บทเพลงชั้นสูงหรือเพลงครู 2)บทเพลงสาหรับขบวนแห่
3)บทเพลงเบ็ดเตล็ด และ4)บทเพลงประยุกต์ ส่วนธงชัย สามสี (สัมภาษณ์. 2558, ตุลาคม 5) กล่าวว่า
บทร้องและทานองเพลงกันตรึมมีหลายทานอง หลายจังหวะ บทร้องแต่ละบทมีจังหวะและท่วงทานอง
เพลงแตกต่างกันออกไป บทร้องเพลงกันตรึมมีมากกว่า 228 ทานอง เพลงบางทานองและบางจังหวะ
จะลืมเลือนไปแล้วไม่มีใครจาได้ เพราะไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เนื้อหาบทเพลงที่ใช้ใน
การร้องกันตรึมไม่นิยมร้องเป็นเรื่องเป็นราว แต่จะร้องเป็นบทเบ็ดเตล็ดโดยคิดคาร้องให้เหมาะสมกับ
งานที่ไปแสดงหรือใช้บทร้อ งเก่า ๆ ที่ได้รับถ่ายทอดกันมา บทเพลงและทานองเพลงกันตรึม แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. บทเพลงครูหรือเพลงชั้นสูง เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะ มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็น
เพลงใช้บรรเลงนาก่อนเพลงอื่น ๆ ท่วงทานองเพลงและอารมณ์ส่วนใหญ่ช้าโหยหวน น่าเกรงขาม
2. บทเพลงสาหรับขบวนแห่ แต่เดิมนิยมใช้เพลงกันตรึมมาบรรเลงหรือประโคมเวลา
มีขบวนแห่ต่าง ๆ จะเลือกท่วงทานองและอารมณ์เพลงสนุกสนานและยังใช้บรรเลงประกอบการขับ
ร้องและการฟ้อนรา
3. บทเพลงเบ็ดเตล็ด ใช้บรรเลงบนเวทีการแสดง ท่วงทานองและอารมณ์เพลงจะมี
จังหวะเร่งเร้าสนุกสนาน ใช้บรรเลงประกอบการขับร้องและการฟ้อนรา ซึ่งนอกจากนี้ยังใช้บรรเลงใน
งานบุญประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ ด้วย
ปัจจุบันบทเพลงทั้ง 3 ประเภท มีการดัดแปลงเนื้อร้องและทานองเพื่อความเหมาะสม
กั บ โอกาสที่ เ ล่ น และความนิ ย มของผู้ ฟั ง เมื่ อ กั น ตรึ ม ได้ รั บ ความนิ ย มแพร่ ห ลายท าให้ เ กิ ด คณะ

กันตรึมมากขึ้น เกิดการแข่งขันมีการนากันตรึมมาแสดงเรียกคนดูในเช่น เคยมีการแสดงห้องอาหาร
หลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ ทาให้มีการพัฒนารูปแบบการแสดงโดยนาเครื่องดนตรีสากล เช่น กลอง
ชุด กีตาร์ หรือไวโอลินเข้ามาผสมผสานกับวงกันตรึม เพื่อต้องการเรียกความสนใจจากผู้ชมและหวัง
ผลในเชิงเศรษฐกิจเป็นค่าตอบแทน การร้องเพลงกันตรึมจะเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครูแล้วต่อด้วยบทเพลง
เบ็ดเตล็ด บทเพลงเบ็ดเตล็ดของเพลงกันตรึมมีหลายลักษณะ เช่น บทเพลงชมความดีความงามของ
ชายหญิง บทเพลงเกี้ยวพาราสีฝากรัก บทเพลงสั่งสอนแต่โบราณ บทเพลงพรรณนาความงามของ
ธรรมชาติและชีวิต บทเพลงประวัติของผู้ร้อง บทเพลงอุปมา อุปมัย บทเพลงอาลัยอาวรณ์โศกเศร้า
บทเพลงแข่งขันในเชิงปฏิภาณไหวพริบ บทเพลงสู่ขวัญ บทเพลงเล่าเรื่องเป็นตานานเรื่องนิทานต่าง ๆ
และบทเพลงลา เป็นต้น
บทร้ องกัน ตรึ มมีลีล า จังหวะ ท่วงทานองเพลงที่เป็นเอกลั กษณ์เฉพาะของแต่ล ะบท
นาไปใช้ตามความเหมาะสมของงานที่ไปเล่น บางเพลงศิลปินจะร่ายราประกอบบทร้องตามความ
เหมาะสม ลักษณะของบทร้องกันตรึมอาจนาเอาชื่อของบทร้องมาเรียกเป็นทานองก็มี เช่น คาว่า
“ตรอนุ้ก” หมายถึง “บทร้อง” กันตรึมอาจจะใช้เรียกเป็น “ตรอนุ๊กอมตูก” หมายถึง บทร้องอมตู๊ก
(พายเรือ) เป็นต้น ขณะเดียวกันบทหรือทานองเพลงกันตรึมโดยเฉพาะจึงสามารถนาเนื้อร้อง (ตรอนุ้ก)
เอามาใส่ ทานองได้ห ลาย ๆ เนื้ อร้ อง เช่น บ็อดกันตรึม ได้แก่ ทานองกันตรึม บ็อดแกวนอ ได้แก่
ทานองแกวนอ บ็อดอายัย ได้แก่ ทานองอายัย เป็นต้น
7. ลักษณะร่วมระหว่างพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อมีลักษณะร่วมที่โดดเด่น ดังนี้
1. เป็นพิธีกรรมรักษาคนป่วย
2. แม่ครูหรือสมาชิกต้องเข้าร่วมพิธีบูชาครูหรือผีบรรพบุรุษอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ในการประกอบพิธีกรรมจะมาเชิญผีบรรพบุรุษหรือเทพมาประทับร่างทรง เพื่อเป็นสื่อ
ระหว่างมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์
4. ผู้เป็นสมาชิกต้องตั้งมั่นในสัจธรรม
5. ผู้ประกอบพิธีกรรมและบริวารส่วนใหญ่จะเป็นหญิง
6. ในการประกอบพิธีกรรมมีการร้องและมีดนตรีบรรเลงประกอบ
7. มีการฟ้อนราประกอบเสียงเพลงและดนตรี
8. มีล่ามคอยสื่อภาษาระหว่างผีหรือเทพกับมนุษย์
9. มีอุปกรณ์และเครื่องบูชาครู
10. มีการสร้างปะราพิธีเพื่อประกอบพิธีกรรม
11. มีสาระขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรม
สรุปได้ว่า กุศโลบายที่ปรากฏอยู่ในองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพและ
การบาบัดความเจ็บป่วยแบบดั้งเดิมของชาวเขมรได้ดาเนินการสืบต่อกันมายาวนาน ด้วยกรรมวิธี
ต่าง ๆ ที่ส อดคล้องกับขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมมีวิธีดาเนินงานด้วยการใช้ส มุนไพรที่ต้องต้มดื่ม
อบ ประคบ รับประทานและมีอีกหลากหลายรูปแบบ ใช้วิธีการที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์โดย
การบีบ กด ขูด ผ่านน้ามันไปสู่บริเวณเจ็บปวด ใช้วิธีการทางความเชื่อในศาสนาพุทธ พราหมณ์และผี

ผสมผสานกัน โดยผ่านพิธีกรรมให้ผู้ป่วยและญาติมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจหายจากการป่วยไข้
มีการสั่งสมความรู้และการสืบทอดประสบการณ์แบบมุขปาฐะบอกเล่าสืบต่อกันมา ใช้การสังเกตและ
การบั น ทึ ก จดจ าทั้ ง เป็ น ตั ว อั ก ษรและภาพ จั ด หาสถานที่ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ การรั ก ษา เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับจิตและสมาธิ ปัจจุบันนี้มีหลายประเทศที่ได้ให้ความสาคัญและส่งเสริ มให้
ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองและธรรมชาติที่อยู่รอบตัว โดยขอให้การดาเนินกิจกรรม
การรักษาตามรูปแบบและพิธีกรรมเหล่านั้นส่งผลต่อประชาชนคนป่วยมีความเชื่อถือศรัทธามารักษา
แล้วปลอดภัยได้ผลและไม่เป็นการหลอกลวงเพื่อหาผลประโยชน์ ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริย ธรรม
ดังเช่น กรูขแมฺร์โบราณซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ดารงตนอยู่ในศีลธรรมและจริยาวัตรที่ดีงามจึงได้สืบทอด
กันมายาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้

คติความเชื่อในพิธีกรรมการรักษาของชาวเขมร
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม พบว่า พิธีกรรมการรักษาของกลุ่มชาวเขมร
ในทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกัน คือ ใช้ดนตรีวงกันตรึม (กัมพูชาเรียกว่า ดนตรีอารักษ์ ออกเสียง
สั้น ๆ ว่า อาระ หรืออะระ) บรรเลงประกอบพิธีกรรม มีทั้งบทร้อง บทสวด คาถา และคาเรียกชื่อต่างๆ
ประกอบด้วย โดยมีลาดับขั้นตอนการบรรเลงที่คล้ายคลึงกันคือเริ่มต้นด้วย บทเพลงไหว้ครู บทเพลง
เบ็ดเตล็ด และจบลงด้วยบทเพลงลา โดยมีชื่อเพลงที่ใช้บรรเลงและมีบทร้อง ที่เหมือนกันหลายเพลง
และมีความแตกต่างกันบ้างในเนื้อร้องซึ่งปรับเปลี่ยนไปตามบริบทชุมชนและระบบนิเวศที่ชุมชนนั้น
คุ้นเคยใกล้ชิดและได้พึ่งพาอาศัย ซึ่งมีดังนี้
1. บทร้อง บทสวด และคาถา สาหรับไหว้ครู
เพลงไหว้ครูชาวเขมรถิ่นไทยมีชื่อเรียกต่างกันคือ เพลง เพลียง (ไทย) และ เพลงอาเจย
(เขมร) ซึ่งมีบทสวดและคาถาสาหรับไหว้ครู ดังตัวอย่าง
“อรหัง อัญขยม ซอมเถวิ์ดถวายบังกมกุนกรู มะจ้ะถลัย อัญจืนกรูตู้จ เจ้าะโมวปี ขนฺอง
พนุม อัญจืนกรูทม โมวเรียะษาขมฺาดพอง เรียะษาขางมุข เรียะษาขางคะนอง กรูเหวยจูยพอง ออยรู้จ
การ์นิ้โต้ว์”
คาแปล (บทของเขมรถิ่นไทย) “อรหัง ข้าพเจ้า ขอถวายบังคมคุณครูบาอาจารย์ ขออัญเชิญ
ครูเล็กครูน้อย ลงมาจากหลังเขา ขออัญเชิญครูใหญ่ มารักษาข้าพเจ้าด้วย (ขมาด =สรรพนามแทน
ตัวเองของผู้ชาย) รักษาข้างหน้า รักษาข้างหลัง ครูเอ๋ยช่วยด้วย ให้เสร็จสิ้นงานนี้ไป (ด้วยดี) ”
ตัวอย่างคาถาสวดไหว้ครูเสกเป่า ซึ่งมีเนื้อหาในบางส่วน ดังนี้
“อุมะ เปรียะสะที อัญจืญเนียะเปรออัญจ์สะเด้าะ เติ้บเนี๊ยะเปอร์อัญจ์ตรั๊วะ เติ้บเนี๊ยะเปอร์
อัญจ์สะเด้าะ สะก็วนแช้ะ เติ้บเนี๊ยะเปรออัญจ์เด็งสะก็วนขะม้อจเปรียย เติ้บเนี๊ยะเปรออัญจ์เด้าะ สะ
ก็อนขะม็อจสั่ น ทุม เต็บ อัญจ์ กัจ มนตร์แช้ะ เติ้บอัญจ์ชุ้แดย แดยละลุ ง เติ้บอัญชุ้พนุม พนุมรอลี ง
เติ้บอัญจ์เจือนเพลิง เพลิงลอล็วด .....สดับบ็องก็วบอัญจ์ เจียกรูบาเทียยจอระไน แจยโตว สะวาหะ”
(บทของชาวเขมรกัมพูชา)

สวด 3-7 ครั้ง อมน้ามนต์พ่นไปที่ตัวหรือหน้าของเด็ก หลังจากนี้ถ้าเด็กคนนั้นมีอาการถ่าย
อุจจาระ หรือปัสสาวะ หมายถึงสะก็วนนั้นแพ้บารมีของครู และเด็กคนนั้นจะมีสุขภาพดีต่อไป ส่วนพ่อ
แม่จะผูกแขนหรือนาด้ ายสวมคอ ด้วยด้ายคาถาให้แก่เด็ก ถ้าเด็กยังร้องไห้ผิดปกติ จะต้องเชิญครูมา
เป่ าให้ เ ด็ก คนนั้ น ครู จ ะเด็ ดหญ้า คาที่มุ ง หลั งคามาเคี้ย วแล้ ว สวดคาถา ๗ ครั้ งเป่า ไปที่ตั ว เด็ก ให้
สุขสบาย
2. บทเรียกขวัญผู้ป่วย
ผู้ป่วยจะมีอาการนอนซมไม่พูดคุยกับใคร มีความวิตกกังวลหวาดกลัว ครูจะทานายตามวัน
เดือน ปีของคนป่วยเพราะเชื่อว่าผีมาเอาขวัญไป หรือขวัญหนีไปจากตัว ต้องทาพิธีช้อนขวัญหรือเรียก
ขวัญ โดยเรียกหลังจากการปัลโจลอะเรียะเสร็จแล้ว การเรียกขวัญให้เล่นเพลงพนมกะโตว มีเนื้อหาว่า
“...สรอเน้าะ พนมกะโตว พนมกะปั๊วะโจรวโงว เมียละอางตึ๊กจ๊บ ตึ๊กเอยตึ๊กจ๊บ ตึกโนวกรอม
มะลุ้บ แดลกรูสรงลีง...” (บทของชาวเขมรกัมพูชา)
การร้องเพลงนี้เชื่อว่าขวัญไปอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า “พนุมกะโตว” บริเวณกะโตว
จะมีถ้าหิน มีน้ าตกไหลวกวนเวลาเรียกขวัญก็จะนึกถึงชื่อพนมนี้ จากนั้นก็จะให้ ห ญิงพรหมจรรย์
ถือเฉนียง (ภาชนะสานจากไม้ไผ่สาหรับตักปลา) ไปช้อนขวัญรอบบ้านผู้ป่วย เมื่อช้อนขวัญแล้วจะ
นามาใส่กระเชอที่หญิงพรหมจรรย์อีกคนถือเดินตามหลัง และมีหญิงพรหมจรรย์ถือยอดอ้อยดา 2
ยอด เดินนาหน้า แล้วร้องเรียกขวัญของผู้ป่วยทั้ง 19 ขวัญ ให้เข้ามาสู่รูปกายให้ครบ อย่าอยู่ในป่า
โดยร้องเรียกว่า
“ปลึงเอย ปลึงเตียงปร่าบูนต่่าด็อบ โจลโมวสร้อกกรุ้ปขะน็องรูปขะน็องกาย ก็มโนวกะน็อง
ปรีพนุม ซีบายถะมอสั่นลอกรุ้ ...”
คนอื่น ๆ ก็ร้องตามเพื่อที่จะให้เสียงเรียกขวัญนี้ไม่ขาดช่วงและเกิดความโหยหวน ทาให้ฟัง
แล้วซาบซึ้ง มีอารมณ์เคลิบเคลิ้มสงสาร เมื่อผู้ทาพิธีเดินรอบบ้านได้ 1 รอบแล้ว ก็จะให้หญิงที่ถือยอด
อ้อยดาซึ่งกาหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของขวัญทั้ง 19 ขวัญ นาเอายอดอ้อยไปให้อีกคนหนึ่งที่สมมติว่า
เป็นนายพรานป่า ซึ่งบุรุษนั้นเป็นตัวแทนของคนป่วยที่นั่งรอที่บันได คนเดินป่า ถามว่า
“...เออโล้กมะจ้ะปะเตี๊ยะ เจียหรือตอม...” ตอบว่า “... ตอม...” ถามครั้งที่ 2 “...เจีย...” คน
น่าขวัญถามอีกว่า “...เตอปะเตียะนี้ ปึ้จเจียปะเตี้ยะชะม๊วะ .... (ชื่อผู้ป่วย).. เมนเต๋...” ตอบ “ปึ้จเมน
เฮย....” จากนั้ น จะน่ ายอดอ้อยไปยังตัว ผู้ป่ว ย แล้ ว พูดว่า “...ปลึ งระบั้ว ะชะมั๊ว ะ บานโมวินเฮย
ซอมปลึ งโจลโตวสถึ ต กะน็ องคลู น ชื่อ.... นิ้วิน โมวโนวปะเตี้ยะทมโตรนุม (ที่อ ยู่อาศัย) กะปั๊ ว
เรียะษาปะแดยปะปวน เรียะสาแม เรียะออว เรียะสาปองปะโอน ก็มโนวกะน็องปรี .......คล้า จสัตว์
สะฮาว (กลัวสัตว์ร้าย) ...”

เสร็จแล้วปัดขวัญเข้าสู่ร่างของผู้ป่วย 3 ครั้ง ต่อมาใช้แหวนทองผูกกับด้ายขวัญปล่อยปลาย
ออก 2 ด้าน สาหรับถือจุ่มในขันน้า แล้วสาดใส่คนป่วยนับ 1-2-3 จนครบ 19 ครั้ง แล้วจึงกล่าวคาว่า
“...ปลึงเอยปลึง..... (เอ่ยชื่อผู้ป่วย) เตียะงด็อบปรั่มบูน (19) มูลโมซอบกรุ้บ โจลสถึตกะน็องอ็อง
ปราน ก็อมโนวปรีพนุมกรฺอมถมอ....เมียนก่าลังก่าแฮงโดจเดิม วินโตวฮอง...”
หลังจากกล่าวจบแล้วนาเอาด้ายที่ผูกแหวนมาผูกมือคนป่วยเป็นสัญลักษณ์ในการนาเอาขวัญ
เข้าสู่ร่างกายคนป่วย นายอดอ้อยดาปักไว้ที่หัวนอนคนป่วยเป็นเสร็จพิธี

.

3 คาถาสาหรับให้หญิงตั้งครรภ์ และเครื่องรางสาหรับสวมคอทารกที่คลอดใหม่
ชาวกัมพูชาถือว่าการคลอดเป็นเรื่องที่มีภาวะเสี่ยง เปรียบเสมือนการว่ายข้ามแม่น้าขนาด
ใหญ่ จึงใช้คาที่ใช้สาหรับการคลอดบุตรว่า “ชองต็นเล ; ชลอง=ข้าม , ต็นเล=แม่น้าขนาดใหญ่” หญิง
ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรย่อมมีเคราะห์ร้าย อาจถูกลมพายุพัดให้เรือล่มกลางแม่น้าได้
ดังนั้นต้องช่วยเหลือกันในขณะคลอดโดยมีทั้งหมอตาแยและหมอมนต์อาคม ถ้าผู้หญิงตั้งครรภ์เจ็บ
ท้องคลอดนาน แต่ไม่ยอมคลอด หมอตาแยจะบอกคนในบ้านให้เปิดฝาขวดหรือฝากระป๋องที่มีอยู่ใน
บ้านให้หมด เพื่อเป็นการสมมติว่าเปิดทางให้เด็กเกิด หากทาเช่นนี้แล้วยังไม่คลอด หมอตาแยต้องสวด
คาถากากับพิธี โดยมีตัวอย่างสานวนข้อความว่า
“สุขินีฮอโตะโสบปะเวียสา กอลิย ธีดา อะโรเกีย อะโรเกียง โบตเตียงวิเจียเยียโตะ”
4. บทสวดไหว้แม่กาเนิด
ชาวเขมรเชื่อว่า เด็กแรกเกิดมีทั้งแม่ที่เป็นคนที่คลอดออกมา และแม่กาเนิด (แม่เมื่อชาติ
ก่อน) แม่กาเนิดยังรักลูกของตนและแสวงหาวิธีเพื่อนาลูกกลับคืน ส่วนแม่ปัจจุบันจะพยายามหาวิธีให้
ลูกของตนมีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตยาวนานต่อไป ดังนั้นเพื่อป้องกันลูกของตนจากการแย่ง ชิงของแม่
กาเนิด เมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะไปเชิญหมอ (กรู) มาสะเดาะเคราะห์ให้ทันทีเพื่อตัดแม่กาเนิด
ออกจากทารก มนต์อาคมของหมอจะตามคุ้มครองทารกตลอดเวลา สานวนมนต์คาถาที่หมอสวดให้
ทารก มีตัวอย่าง ดังนี้
“อุเมียะ กรอปุมรีกเรียย เปรอเตียง เพรียสเปียย เรียย เตี ยง เพรียสอาเตตย์ อุเมียะบอนตน
เตียงเจิ้ต อุเมียะบอนตนเตียงเทลิม เตียงมดายเดิม โอวปุกปีงบ่องเกิ้ด อุเมียะสิทธิสวาหะ” (บทของ
ชาวเขมรกัมพูชา)
5. ภาษาเขมรเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการรักษา
จากการศึกษาภาคสนาม ซึ่งต้องพูดคุยกับชาวกัมพูชาในการสื่อสารเรื่องเกี่ยวกับโรคและ
การรักษา มีข้อจากัดด้านภาษาเป็นอย่างมาก เพราะชื่อโรคและอาการจะเป็นศัพท์เฉพาะ แม้แต่ภาษา
เขมรที่ชาวเขมรถิ่นไทยพูดสื่อสารก็แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการสื่ อสาร โดยเรีย งล าดับคาศัพท์ที่เขียนเป็นตัว อักษรเขมรและตัว อักษรภาษาไทย
คาเรียกที่เป็นภาษาเขมร และศัพท์ที่เป็นภาษาไทย มีดังนี้

ตารางที่ 1 คาศัพท์ภาษาเขมรและภาษาไทยเกี่ยวกับความเจ็บป่วย
คาศัพท์เขียนเป็นภาษาเขมร
ក្តៅខ្ល ួន
កញ្ជ្រឹល
កាមក្ោគ
ញ្ជគ ុន
ញ្ជគ ុនចាញ់
ញ្ជគ ុនផ្តៅសាយបកសី
កអ ួត
ក្ខ្ោយកម្លាំង
ជមង ឺញ្ជកពះ
ជមង ឺឆ្លង
ជមង ឺសរសសញ្ជបសាទ
ជមង ឺសួត
ជមង ឺផ្ល វូ ចិតៅ
ជមង ឺក្្ល ើម
ជមង ឺោតតាត
ជមង ឺោ៉ៃសាំ រ៉ៃ
ជមង ឺក្េដស៍
ឆ្កត
ួ
ឈឺកាល
សាាយសិរម្ន់
សាាយញ្ជបក្មះ
សា ិតសដក្ជើង
ដ រលាក
ដះសាច់
ទឹកក្ោមផ្ផ្ែ ម
ញ្ជពន
ូ ក្តញ៉ា
ពិស
ញ្ជសវាំងផ្នែ ក
មហារ ីក
មន
ឬសដូ ង
របួ ស
ោគ

คาอ่านเขียนเป็นภาษาไทย
กเดาคลฺวน (คลูน)
กัญเจริล
กามะโรค
กรุน
กรุนจัญจ์
กรุนพด้ะซายบะเสย
กะอ้วด (กะอู้ด)
คซอย ก็อมลัง
จุมงือกรอเปี้ยะ
จุมงือชลฺอง
จุมงือซอไซปรอซาต
จุมงือซวด
จุมงือโพลฺวเจิต
จุมงือทเลิม
จุมงือเรียต ตบาด
จุมงือราไร
จุมงือเอด (ซีดา)
ชกวด (จะกู้ด)
ชือ กบาล
ซวายเซ มวน
ซวายปรอแมะ
ซเวิตไดซเวิตเจิง
ดอ, โรเลียะ
โด้ะซัจ
ตึกโนม พแอม
ปรูน, เตนญา
ปึ้
ซรฺอวางผเน้ก
มฮารีก
มุน
รึ้โดง
โร-บวส
เรียะ

คาศัพท์ภาษาไทย
ตัวร้อน
ออกหัด
กามโรค
ไข้
ไข้ป่า (มาลาเรีย)
ไข้หวัดนก
อาเจียน
อ่อนเพลีย
โรคกระเพาะ
โรคติตต่อ
โรคประสาท
โรคปอด
โรคจิต
โรคตับ
โรคระบาด
โรคเรื้อรัง
โรคเอดส์
บ้า
ปวดหัว
หงอนไก่
หนองใน
โปลิโอ
อักเสบ
เนื้องอก
เบาหวาน
พยาธิ
พิษ
ตาพร่า
มะเร็ง
สิว
ริดสีดวง
บาดเจ็บ
ถ่ายท้อง, ท้องเสีย

ោក់សីក្មេ ញ
រក្បង
េតសាាយ
ក្ ើម

เรียะ ซีทเม็ญ
โรเบง
โอตสวาย
เฮิม

เลือดออกตามไรฟัน
วัณโรค
อีสุกอีใส
บวม

ตารางที่ 2 คาศัพท์ภาษาเขมรและภาษาไทยเกี่ยวกับอวัยวะที่สาคัญในร่างกาย
คาศัพท์เขียนเป็นภาษาเขมร
ក
កាលក្

ះ

ញ្ជកក្លៀន
ញ្ជកចក
គោលក់ក្ជើង
គោលក់សដ
ខ្ែ ង
ខ្ួ រកាល
ញ្ជចមះ
ក្ជើង
ឆ្ែ ឹងជាំនី
សប
ូ ន
ឆ្ែ ឹង
សរសស
ផ្សបក
សក់
ក្ដើមញ្ជទង
ូ
ក្

ះ

សដ
ញ្ជតក្ចៀក
ថ្ពាល់
ទ្វារម្ស
បាំពង់ ក
ញ្ជប

ប់ក្នទ

ញ្ជបម្ត់
ក្

ះ

ក្

ះក្វៀន

ផ្នែ ក

คาอ่านเป็นภาษาไทย
กอ
กบาลปัวส
กรอเลียน
กรอจอก
กรอเลียกเจิง
กรอเลียกได
ขนฺอง
คัวกบฺาล
จรอโม้ะ (จะเม้าะ)
เจิง (จืง)
ชเอิงจุมนี
ซโบน
ชเอิง (จะเอิง)
ซอไซ (ตะไซ)
ซะแบก
ซ็อก
เดิมตรูง
เด้าะ
ได
ตรอเจี้ยก
ทป็วล (ตะเปือล)
ทเวียเมี้ยะ
บ็อมปงกอ
ปรอดับเพต
ปรอมัต
ปั้วฮ์
ปั้วฮ์เวียน
เผนฺก

คาศัพท์ภาษาไทย
คอ
พุง
ไต
เล็บ
ขาพับ
รักแร้
หลัง
สมอง
จมูก
ขา
ซี่โครง
มดลูก
กระดูก
เส้นเอ็น
หนัง
ผม
หน้าอก
นม
แขน
หู
แก้ม
ปากมดลูก
ช่องคอ
อวัยวะเพศ
ถุงน้าดี
ท้อง
ลาไส้
ตา

ញ្ជម្ម
ម្ត់
រនធញ្ជចមះ
ោងកាយ
ក្ោម
សួ ត

มเรียม
ม็วต (เมื้อด)
รุนจรอโม้ะ
เรียงกาย
โรม
สวต

นิ้ว
ปาก
โพรงจมูก
ร่างกาย
ขน
ปอด

ตารางที่ 3 คาศัพท์ภาษาเขมรและภาษาไทยเกี่ยวกับการขับถ่ายหรือสารคัดหลั่ง
คาศัพท์เขียนเป็นภาษาเขมร
ក្សល សេ
ទឹកកាម
ទឹកក្ោម
ក្ោម/ បត់ក្ជើងតូ ច
លាមក

คาอ่านเป็นภาษาไทย
ซแล้ส
ตึ๊กกาม
ตึ๊กโนม
โนม / บอตเจิงโตจ
เลียมัวะ

คาศัพท์ภาษาไทย
เสลด
อสุจิ
น้าปัสสาวะ
ปัสสาวะ/ ปัสสาวะ (กริยา)
อุจจาระ

ตารางที่ 4 คาศัพท์ภาษาเขมรและภาษาไทยที่เกี่ยวกับโรคและการดูแลรักษาพยาบาล
คาศัพท์เขียนเป็นภาษาเขมร
ចាក់ថ្ពែ ាំ
ក្កាសខ្យល់
ជួ សឈាម
ជបខ្យល់
ឈឺថ្ពាត់
ក្ញ្ជសាចទឹក
សារជាតិអាហារ
ក្ដររបួ ស
តម
ទ្វញខ្យល់
ទ្វញសក់
ទទួ លទ្វនអាហារ
ថ្ពែ ាំ
ថ្ពែស
ាំ ម័យ
ថ្ពែប
ាំ ូ ោណ
្តកាាំរសេ ីេិច
េែ កកាំដរជមង ឺ

คาอ่านเป็นภาษาไทย
จัก ทนา
เก้าะขะยอล
จั๊วะเชียม
จุ๊บขะยอล
ชือทกัต
ซร็อจตึ๊ก
ซาระเจียตอาฮาร์
เดโรบั้วะ
ตอม
เตียญจ์ขะยอล
เตียญจ์ซ็อก
โตตวลเตียนอาฮาร์
ทนา
ทนาซมัย
ทนาโบราณ
ทอดกาเรียะซเม็ยเอ็จ
เนียะก็อม ดอจุมงือ

คาศัพท์ภาษาไทย
ฉีดยา
ขูดลม
เจาะเลือด
จุ๊บลม (ใช้แก้วจุ๊บลม)
เจ็บไข้ได้ป่วย
รดน้ามนต์
สารอาหาร
เย็บแผล
งด/ห้าม (อาหาร/
การกระทาบางอย่าง)
ดึงลม
ดึงผม / กระตุกผม
รับประทาน
ยา
ยาสมัยใหม่
ยาแผนโบราณ
ถ่าย X- ray
คนเฝ้าไข้

ផ្ទ ក
ុ ក្មក្ោគ

บ็อนตุกเมโรค

ពិនិតយ

ปิเนิ้ด
พจัวซีโรม
พเยียบาล
มจุล
เมโรคฮีว
เมโรค
เลบ ทนา
เลียงโรบั๊วะ
เลียบ ทนา
วีรุส
เวี้ยะส กั๊ต
อ็องตีกัว (ภาษาฝรั่งเศส)

ពយ
ួ រក្សរ៉ៃ ូម
ពាបាល
មជុល
ក្មក្ោគ ីវ
ក្មក្ោគ
ក្លបថ្ពែ ាំ
លាងរបួ ស
លាបថ្ពែ ាំ
វ ីរស
វះកាត់
េង់ទីករ

เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายและ
ยังไม่แสดงอาการ
ตรวจ
ใส่น้าเกลือ
รักษา
เข็ม
เชื้อ HIV
เชื้อโรค
กินยา
ล้างแผล
ทายา
เชื้อไวรัส
ผ่าตัด
ภูมิคุ้มกัน

แนวคิดและทฤษฎีหน้าทีน่ ิยม
ผู้เสนอแนวคิดและทฤษฎีหน้าที่นิยม (Functionalism) คือ Bronislaw Malinowski ทฤษฎี
นี้มีข้อสรุปว่า ระบบสังคม คือระบบที่ส่วนต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นสาระเพื่อการคงอยู่ของส่วน
ทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึงต่างก็เป็นอิสระและรวมกันเป็นปึกแผ่นได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น ระบบย่อย
หรือส่วนย่อยของสังคมไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียม ประเพณีหรือกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ที่กลุ่มคนใน
สังคมยึดถือเป็นแบบแผนปฏิบัติหน้าที่ (Function) ต่อการดารงอยู่ของสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ผลของระบบย่อยที่มีต่อระบบใหญ่ของสังคม เป็นผลที่ก่อประโยชน์หรือผลทางบวก คือทาให้สังคม
ดารงอยู่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมทางสังคมทุกอย่างต้องส่งผลที่เป็นประโยชน์เสมอไปจึงทาให้
สังคมแต่ละสังคมสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนรูปแบบไปได้ การปรับตัวของสังคม
บางครั้งทาโดยสร้างกิจกรรมใหม่ หรือระบบย่อยใหม่ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้ใช้ศึกษาและวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ในวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมร
ในราชอาณาจักรกัมพูชา

แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์ และแนวคิดทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
1. แนวคิด และทฤษฎีมานุษยวิท ยาสั ญลัก ษณ์ ผู้ เ สนอแนวคิดมานุ ษยวิ ทยาสั ญลั กษณ์
(Symbolic Anthropology) คือ Victor Turner ทฤษฎีนี้มีข้อสรุปว่า พิธีกรรมเป็นการกระทาทาง
สั ญ ลั กษณ์ แ ละเป็ น พฤติ กรรมที่ ถู ก กาหนดอย่ า งเป็ นทางการในโอกาสเฉพาะมิใ ช่ ท าเป็ น กิจ วั ต ร
ประจ าวั น โดยอิ ง ความเชื่ อ ในสิ่ ง และอ านาจลี้ ลั บ สั ญ ลั ก ษณ์ อ าจเป็ น สิ่ ง ของ กิ จ กรรม ค าพู ด
สัมพันธภาพ เหตุการณ์หรือลักษณะท่าทาง โดยแนวคิดนี้ ใช้ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ประกอบและ
ท่าทางในการเข้าทรงของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์

2. ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม ของ Krocber (1969. อ้างถึง
ใน ศิราพร ณ ถลาง. 2548) ได้ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมที่ส่งผลมาจากสิ่งแวดล้อม
นิ เ วศวิ ทยาวั ฒ นธรรม เป็ น การปรับ ตั ว ระหว่ า งความสั ม พั นธ์ ข องวั ฒ นธรรมกับ สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติเป็นการวิเคราะห์ระบบนิเวศกับสังคมเพื่อค้นหาลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแต่ละแห่ง
โดยเน้นให้เห็นถึงความแตกต่างกั น เป็นการศึกษาให้ทราบว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความแตกต่างใน
การปรับตัวของวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่ต่างกันในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันจะแสดงให้เห็นรูปแบบของ
การพัฒ นาที่เหมือนกัน โดยวัฒนธรรมจะมีการเปลี่ ยนแปลงจากภายนอกซึ่งเป็นสิ่ งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติอย่างมากมาย

แนวคิดทางมานุษยวิทยาภาษาศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ภาษาตามแนวคิดของ
เฟอร์ดินอนด์ เดอ โซสซูร์
เฟอร์ดินอนด์ เดอ โซสซูร์ (Ferdinand de Saussure) เป็นผู้พัฒนาศาสตร์ทางด้านภาษา
แห่งศตวรรษที่ 20 เขาคิดว่าภาษาศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ด้านสัญญะซึ่ง เรียกว่าสัญวิทยา
(Seniology) เดอ โซสซูร์ เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตและอินโดยูโรเปียน เขาคิดว่าภาษาศาสตร์เป็น
สาขาหนึ่งของศาสตร์ด้านสัญญะซึ่งเรียกว่า สัญญวิทยา (Semiology) เขากล่าวว่า ภาษาที่คนเราใช้
อยู่ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นสิ่งที่มีโครงสร้างหรือระบบ ประโยคที่เราพูดออกไปนั้นไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึ้นมาลอย ๆ โดยไม่มีที่มาที่ไป การศึกษาภาษาจึงต้องดูทั้งระบบ ถ้าศึกษาเพียงส่วนเดียวจะทาให้
ภาษาไร้ความหมายเดอ โซสซูร์ แบ่งภาษาออกเป็น 2 ระดับ (สุภางค์ จันทวนิช. 2551) ดังนี้
ระดับแรก เรียกว่า ภาษา (Langue) คือส่วนที่เป็นโครงสร้างหรือส่วนที่เป็นระบบกฎเกณฑ์
ไวยากรณ์ ระดับที่สองเรียกว่า คาพูด (Parole) คือส่วนที่เป็นกระบวนการเปล่งเสียงสิ่งที่เราพูดอยู่นี้
คือ Parole แต่ใน Parole นี้มี Langue ซ่อนอยู่ คือมี ประธาน กริยา กรรม สิ่งนี้คือ Langue แต่
เมื่อคนพูดถ้อยคาต่าง ๆ เขาไม่ได้นึกถึงโครงสร้าง เขาเพียงแต่เลือกคามาสื่อความหมาย สิ่งที่เขาเปล่ง
ออกมา คือ ถ้อยคา เป็น Parole ในภาษาที่มนุษย์ใช้อยู่จึงมีโครงสร้างซ่อนอยู่ข้างในโดยมนุษย์ไม่ทัน
รู้ตัว ในโครงสร้างที่อยู่ในระดับลึกลงไป
ระบบของภาษา คือ ระบบสัญลักษณ์ ถ้อยคาทั้งหลายเป็นสัญลักษณ์ในตัวของมัน เพราะเมื่อ
เราเปล่งเสียงออกมาเราตั้งใจให้เสียงนั้นมีความหมายสื่อสารกับผู้อื่น เราต้องทาความเข้าใจระบบ
สัญลักษณ์ของภาษา ระบบของภาษาสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระบบ ความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ระบบนี้ไม่ตายตัว ส่วนแรก เรี ยกว่า รูปสัญญะหรือตัวหมาย (Signifier) หมายถึงคาที่เราเปล่งเสียง
ออกมาหรือเขียนขึ้นเพื่อใช้เรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คาว่า ปากกา คาคานี้เป็นรูป สัญญะ เป็นสัญลักษณ์
ที่ ท าหน้ า ที่ ร ะบุ ถึ ง สิ่ ง สิ่ ง หนึ่ ง ส่ ว นที่ ส อง เรี ย กว่ า ความหมายสั ญ ญะหรื อ ความคิ ด (Signified)
หมายถึง ความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรากล่าวถึงหรือเรียกหรือเขียนถึงเมื่อเปล่งเสียงว่า “ปากกา” คาว่า
ปากกาเป็นรูปสัญญะ ส่วนความคิด (Idea) หรือแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกด้วยคา
ที่ใช้เรียกคือ ปากกา ปากกาเป็นความหมายของสัญญะ หรือความหมายของคา
เดอ โซสซูร์ กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียกว่า “คา” กับสิ่งที่เรียกว่า “ความหมาย”
จะไม่ตายตัว การศึกษาภาษาโดยเลือกคามาวิเคราะห์โดยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงความหมายจึงไม่
เพียงพอ เช่น สิ่งนี้เรียกว่าปากกา เดิมหมายถึงเครื่องเขียนที่ทาจากเหล็กแหลมนาไปจุ่มในน้าหมึก ต่อ
มาถึงปัจจุบันปากกาก็หมายถึงเครื่องเขียนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องนาไปจุ่มในน้าหมึกอีกต่อไป นี่คือ

ความไม่ตายตัวระหว่างความสัมพันธ์ของสองส่วนในระบบภาษา คาเดิมอาจมีความหมายใหม่ ใหม่ที่
เกิดขึ้นจากคาเดิมเสียงเดิมนี่คือสิ่งที่ระบุว่า “ไม่ตายตัว”
ช่ ว งเวลาของภาษา นอกจากภาษาจะดิ้ น ได้ ด้ ว ยความหมายใหม่ แ ล้ ว เดอ โซสซู ร์ ยั ง
วิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างในการศึกษาภาษาโดยการไม่คานึงถึงช่วงเวลา เรียกว่าการศึกษาแบบ
พร้อม ๆ กันหรือช่วงเวลาเดียวกัน (Synchrony) แบบนี้เราสามารถทาความเข้าใจภาษาโดยไม่ต้องให้
ความสาคัญกับอดีตหรื อปัจจุบัน เน้นการนาภาษาของยุคสมัยที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์รวมกันหรือ
เปรี ย บเที ย บกั น เป็ น หลั ก นั ก ภาษาศาสตร์ มั ก พยายามวิ เ คราะห์ ว่ า มี โ ครงสร้ า งร่ ว มอะไรบ้ า งที่
เหมือนกันในภาษาที่ใช้ต่างยุคสมัยกันและการศึกษาภาษาโดยดูการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
เรียกว่าการศึกษาแบบต่ อเนื่องหรือแบบข้ามช่วงเวลา (Diachrony) แบบนี้ต้องวิเคราะห์ว่าภาษามี
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแต่ละยุคสมัย นักภาษาศาสตร์จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้ง
ในแง่ของคา รูปประโยคและบริบทของคาในช่วงเวลาที่ต่างกัน เดอ โซสซูร์ ยังไม่ได้ประยุกต์ความคิด
เรื่องโครงสร้างที่เขาค้นพบในภาษามาใช้ในการวิเคราะห์สังคม แต่เขาได้เริ่มแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง
หน้าที่ปรากฏและโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในภาษา ซึ่งเป็นความซับซ้อนที่จะเป็นพื้นฐานในการทาความ
เข้าใจสังคมต่อไป
อัจฉรา ภาณุรัตน์ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภาษาและวัฒนธรรม ไว้ว่าภาษาและวัฒนธรรมเสมือน
เหรียญ 2 ด้านที่อยู่บนพื้นโลหะเดียวกัน เราไม่สามารถแยกภาษาออกจากวัฒนธรรมและไม่สามารถ
แยกวัฒนธรรมออกจากภาษาได้โดยเด็ดขาด นอกจากนี้ภาษายังเป็นเครื่องมือสาคัญในการศึกษาตาม
แนวทางชาติพนั ธุ์วรรณนา แม้ว่าในโลกนี้มีภาษาพูดมากถึง 5,000 – 20,000 ภาษา ตามรายงานของ
องค์การยูเนสโก แต่ภาษาดังกล่าวก็ถูกทาลายและค่อย ๆ สูญหายไปเป็นหมื่นภาษาในช่วงศตวรรษที่
ผ่านมา เช่น ภาษาอียิปต์โบราณ อัคคาเดียน อรามาอิค ซอกเดียน แองโกล-แซกซัน ฯลฯ ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากผลกระทบทางด้านลบหรือภาวะถูกกดขี่หรือภาวะครอบงาจากบรรยากาศการติดต่อระหว่าง
ผู้ ค นต่ า งชาติ ต่ า งภาษา โดยเฉพาะช่ ว งของการขยายดิ น แดนและล่ า อาณานิ ค มของประเทศ
มหาอานาจในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามที่คาล มารักษ์ ได้วิเคราะห์ไว้ว่าการต่อสู้และปฏิวัติทางชน
ชั้น รวมทั้งพัฒนาการของระบบทุนนิยมทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวต้องสูญเสียมรดกทางภาษาและ
วัฒนธรรม
ภาษาเป็นฐานของความสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนในชุมชนและในหมู่ชาติต่าง ๆ ในโลก ทั้งนี้
เพราะแต่ละชาติพันธุ์ให้ภาษากาหนดเรียกชื่อหรือเป็นศัพท์เฉพาะภายในองค์ความรู้ด้านการรักษา
หรือการแพทย์ชาติพันธุ์และการใช้ภาษาเฉพาะสื่อสารกันเองเพื่อตอกย้าให้เรียนรู้บางสิ่งที่เป็นเรื่อง
ลี้ลับภายในกลุ่ม รวมถึงเทคโนโลยีอย่างง่ายภายในกลุ่มด้วย จึงมีผู้กล่าวว่าถ้าภาษาหมดวัฒนธรรมก็
หมดด้วย แม้แต่ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกลุ่มชน ก็พบว่าภาษามีความสาคัญยิ่งเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป โดยนิยมอยู่รวมกันเป็นประเทศ ผู้นาแต่ละประเทศมองข้ามคุณค่าของภาษาดั้งเดิม ซึ่ง
นากามุระ อิซาชิ เสนอแนวคิดไว้ว่าการพัฒนาจะถูกบังคับให้เริ่มจากสภาพการณ์ที่ต่างกัน เช่น ฮ่องกง
และสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเล็ก ๆ อาจจะสามารถรับรู้จากภายนอกโดยใช้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อในการสื่อสาร ทานองเดียวกันชาวยุโรปในอดีตในภาษากรีกหรือลาตินเป็นภาษาสาคัญและเป็น
กลไกเพื่อการสื่อสารและในเอเชียตะวันออกก็ใช้ภาษาจีนเป็นกลไกสาคัญสาหรับให้ชนชั้นนาไว้สื่อสาร
ทางธุ ร กิ จ จะเห็ น ว่ า เมื่ อ ศตวรรษที่ 200 ภาษาอั ง กฤษเป็ น ภาษาที่ ใ ช้ แ พร่ ห ลายมาก เพราะ
ภาษาอังกฤษเป็นข้อได้เปรียบในฐานะที่เป็นภาษากลางของคณะกรรมการในองค์กรระดับโลกหรือ

องค์การนานาชาติ ซึ่งฮ่องกงและสิ งคโปร์คิดว่าตนได้เปรียบชนชาติอื่นเพราะใช้ภ าษาอังกฤษได้
คล่องแคล่ว (ประชา หุตานุวัฒ และคณะ. 2547 อ้างถึงใน อัจฉรา ภาณุรัตน์. ม.ป.ป.)
ในมิติของชาติพันธุ์วรรณนานั้น ถือว่าความสัมพันธ์ทางสังคมของแต่ละกลุ่มชนเจริญเติบโต
ขึ้นมาโดยผ่านทางภาษาทั้งนั้นแม้แต่พวกแรกเกิด ก็พยายามแสวงหาความสัมพันธ์ทางสังคมโดยภาษา
แม่ ทารกและเด็กเล็ก ๆ มีความสุ ขด้ว ยการรับฟังการสนทนากันด้ว ยภาษาง่าย ๆ หรือภาษาแม่
(ภาษาแรก) ของผู้ คนรอบ ๆ ตัว และเมื่อมีคนใดคนหนึ่งใช้ภาษาต่างกลุ่ มชาติพันธุ์ จะทาให้ เกิด
ระยะห่ า งจากความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมที่ มี ม าแต่ ก าเนิ ด ทั น ที นี่ คื อ ข้ อ เสี ย เปรี ย บของการที่
ภาษาต่างประเทศเข้ามาครอบงา นอกจากนี้ “ภาษา” ไม่ใช่มีประโยชน์เพียงแต่เป็นกลไกเพื่อการ
สื่อสารเท่านั้น แต่ภาษาเป็นสัญลักษณ์แห่งอุดมการณ์ เช่น ประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ต่างก็
อนุรักษ์ภาษาดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี
ภาษาที่เราใช้กันอยู่ทั้งภาษาพูดและภาษเขียนเป็นสิ่งที่มีโครงสร้างหรือระบบ ประโยคที่เรา
พูดออกไปและเอกสารที่เป็นตัวหนังสือล้วนมีโครงสร้างหรือระบบอยู่ในนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอย ๆ
โดยไม่มีที่มาที่ไป ฉะนั้นการศึกษาภาษาจึงต้องดูทั้งระบบ ถ้าศึกษาเพียงส่วนเดียวจะทาให้ภาษาไร้
ความหมายดังที่ สุภางค์ จันทวานิช (2551) ได้เสนอแนวคิดของการพิจารณาโครงสร้างของภาษา
อันจะนาไปสู่การเข้าในโครงสร้างและพื้นฐานสังคมนั้น ๆ ตามแนวทางของเฟอร์ดินนอน เดอ โซสซูร์
เดอ โซสซูร์เป็นที่รู้จักว่าเป็นนักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หลังจากปี 1968 งานของเขาก็ได้
ถูกอ้างอิงและเป็นที่รู้จักว่าเขาเป็นนักสังคมวิทยาชาวยุโรปที่มีชื่อเสียง โดยเป็นทั้งนักภาษาศาสตร์และ
โครงสร้ างนิ ยม เดอ โซสซูร์ กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่เรียกว่า “คา” กับสิ่งที่เรียกว่า
“ความหมาย” นี้จะไม่ตายตัว การศึกษาภาษาโดยเลือกคามาวิเคราะห์โดยไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของความหมายจึงไม่เพียงพอ เช่น สิ่งที่เรียกว่า ปากกา เดิมหมายถึงเครื่องเขียนอีกแบบหนึ่ง ซึ่ง ไม่
ต้องนาไปจุ่มในน้าหมึกอีกต่อไป นี่คือความไม่ตายตัวระหว่างความสัมพันธ์ของสองส่วนในระบบภาษา
คาเดิมอาจมีความหมายใหม่ ความหมายใหม่ที่เกิดจากคาเดิมเสียงเต็มนี้คือสิ่งที่เดอ โซสซูร์ ระบุว่า
“ไม่ตายตัว”
นอกจากภาษาจะ “ดิ้น” ได้ด้วยความหมายใหม่แล้ว เดอ โซสซูร์ ยังวิเคราะห์ให้เห็นความ
แตกต่ า งในการศึ ก ษาภาษาโดยการไม่ ค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งช่ ว งเวลา และการศึ ก ษาภาษาโดยดู ก าร
เปลี่ ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาภาษาแบบแรกเรียกว่าการศึกษาแบบพร้อม ๆ กันหรือ
ช่วงเวลาเดีย วกัน (Synchrony) การศึกษาแบบหลังเรียกว่าการศึกษาแบบต่อเนื่องหรือแบบข้าม
ช่วงเวลา (Diachronic) ในแบบแรกเราสามารถทาความเข้าใจภาษาโดยไม่ต้องให้ความสาคัญกับอดีต
หรือปัจจุบัน เน้นการนาภาษาของยุคสมัยที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์รวมกันหรือเปรียบเทียบกันเป็น
หลัก ในแบบหลั งเราต้องวิเคราะห์ภ าษาว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในแต่ละยุคสมัย ใน
การศึกษาแบบแรก คือ แบบช่วงเวลาเดียวกัน นักภาษาศาสตร์มักพยายามวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง
ร่ ว มอะไรบ้ า งที่ เ หมื อ นกั น ในภาษาที่ ใ ช้ ต่ า งยุ ค สมั ย กั น ส่ ว นการศึ ก ษาแบบข้ า มช่ ว งเวลา
นักภาษาศาสตร์จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งในแง่ของคา รูปประโยคและบริบทของคา
ในช่วงเวลาที่ต่างกัน
ในมุมของนักภาษาศาสตร์ ภาษาที่ “เสี่ยงต่อการดับสูญ ” คือภาษาที่ไม่มีเด็กเรียนรู้เพื่อใช้
สื่อสารอีกต่อไป หรืออย่างน้อยเด็กส่วนมากในชุมชนก็ไม่ต้องการเรียนรู้ซึ่งในที่สุดภาษานั้นก็จะดับสูญ
ไปพร้อม ๆ กับผู้พูดกลุ่มสุดท้ายแต่ก็ยังมีเหตุผลอื่น ๆ อีกเช่น การบังคับแยกกลุ่มผู้พูดภาษาถิ่นเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ หรือไม่แยกเป็นคน ๆ แล้วนาเข้าไปอยู่ในกลุ่มชนที่พูดภาษาอื่นแทนหรืออาจเป็นเพราะพ่อ
แม่เด็กต้องการให้เด็กได้เรียนรู้และใช้ภาษาของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในสังคมแทนภาษา
ดั้งเดิมของตนเอง โดยที่พ่อแม่จะสื่อสารกับลูกด้วยภาษาใหม่นี้ด้วย ผลก็คือเด็กรุ่นใหม่จะละทิ้งภาษา
เดิมของตนภายในเวลาอันรวดเร็ว ทว่ากลุ่มผู้พูดภาษาเดิมก็มียุทธศาสตร์ต่อต้านแรงกดดันนี้เช่นกันวิธี
แรก คือการใช้ภาษาของคนอย่างลับ ๆ เพราะการพูดภาษาที่ “ผู้กดขี่” ไม่เข้าใจก็เป็นการเพิ่มศักดิ์ศรี
ให้กับพวกเขาซึ่งปกติแล้วตกอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าในสังคม นอกจากนี้ภาษายังเป็นวิธีการแสดงออก
ซึ่งเอกลักษณ์ของกลุ่มอันทรงอานุภาพอีกด้วย และปัจจัยนี้ปัจจัยเดียวก็อาจทาให้ภาษานั้น ๆ ยืนยัน
คงอยู่ ตลอดไปได้ ภาษาบางภาษาที่มีความสลั บซับซ้อนมากจนกระทั่งยากต่อการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลภายนอกนับเป็นเอกลักษณ์ที่มั่นคงซึ่งผู้ใช้มักจะยึดถือไว้อย่างแนบแน่น ความซับซ้อนซ่อนเงื่อน
และการยากที่จะเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความภูมิใจในเชื้อชาติและศักดิ์ศรีเพิ่มขึ้น และอาจจะ
เป็นปัจจัยส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษานั้น ๆ ขึ้น ได้ เช่น การอนุรักษ์ภาษาแม่ในหมู่ผู้อพยพไปตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศอื่น
ฉะนั้น ความหลากหลายทางภาษาจึงเป็นสินทรัพย์อันล้าค่าของมนุษยชาติ และการสูญหาย
ของภาษาใดภาษาหนึ่ งย่ อมทาให้ คลั งความรู้และเครื่องมือในการสื่ อสารภายในวัฒ นธรรม และ
ระหว่างวัฒนธรรมต้องด้วยค่าลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลงก็ส่งผลใน
ทานองเดียวกัน ด้วยเหตุนี้เราจึงควรเข้าใจด้วยว่าเมื่อภาษาใดภาษาหนึ่งสูญสิ้นไป ความคิดอ่านใน
ภาพรวมของมนุษย์ก็จะแคบลงไปด้วย ตัวอย่างเช่นผู้คนที่ดาเนินชีวิตตามครรลองวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เท่านั้นที่คุ้นเคยกับสมุนไพรมากมายหลายชนิ ดที่มีชื่อเฉพาะตามภาษาท้องถิ่น หากเราต้องสูญเสีย
ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านเหล่านี้ไป ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และสรรพคุณในการรักษาโรคก็จะสูญ
หายตามไปด้วย ทางป้องกันก็คือ นักภาษาศาสตร์ หรือผู้ที่มีความสนใจอวสาน สรรพคุณทางยาของ
ควินิ น นั้ น เป็ น ที่รู้ จั ก กัน ดีในหมู่ คนพื้นเมื องในอเมริกาใต้ เป็นเวลานานก่อนที่จะมีการเผชิญหน้ า
ร้ า ยแรง ซึ่ ง รั ก ษาด้ว ยยาถอนพิ ษไม่ ห าย กลั บหายขาดอย่ างรวดเร็ ว หลั งจากใช้ โ ลชั่ นที่ ส กั ดจาก
สมุนไพรซึ่งสมาชิกของกลุ่มชนพื้นเมืองอะบอริจินส์เป็นผู้ตั้งชื่อความสาเร็จดังกล่าว ผนวกกับการ
รักษาโรคด้วยวิธีพื้นบ้านที่คล้ายคลึงกันนี้ช่วยเปิดหนทางค้นหาพืชสมุนไพรอื่น ๆ ให้กว้างขวางขึ้นด้วย
ความช่วยเหลือของชาวอะบอริจินส์ ผ่านภาษาที่พวกเขาใช้ซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้จะสูญสลาย
การวิจั ย แนวชาติ พัน ธุ์ ว รรณนา นอกจากจะทาให้ จิ ตส านึกของชาติพั นธุ์ที่ ถูกปลุ กขึ้ นมา
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว ยังทาให้แต่ละชุมชนมีการเรียกร้องให้จัดทาข้อมูลทางภาษาประจาแต่ละ
ชาติพัน ธุ์มากขึ้น กล่ าวคือผลของแนวทางชาติพันธุ์วรรณนา ทาให้เกิดส านึกเรื่องเอกลักษณ์ของ
เผ่าพันธุ์และช่วยชะลอการเสื่อมถอยของภาษาถิ่นได้เป็นอย่างดี

ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการรักษาความเจ็บป่วย
การแพทย์พื้นบ้านมีลักษณะที่เป็นวิถีปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคในท้องถิ่น
ของกลุ่ มชนเผ่าตนเองโดยมีวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
สังคม และธรรมชาติ ความสัมพัน ธ์ในแต่ละมิติจะให้ผ ลในมุมมองของคุณค่า และสุนทรียศาสตร์
กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกให้ ความหมายของการแพทย์พื้นบ้านไทย (Thai
Indigenous Medicine) ไว้ว่าหมายถึง การดูแลสุขภาพกันภายในชุมชนแบบดั้งเดิมจนกลายเป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิต มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความเชื่อ พิธีกรรม วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากร

เป็นที่ยอมรับของชุมชนเอง และได้กล่าวถึงภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไว้
ว่าชาวอีสานเป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีพื้นที่กว้างใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก มีศูนย์กลาง
การสืบทอดวัฒนธรรมอยู่ที่ล้านช้าง สังคมวัฒนธรรมจึงมีการสืบทอดมาตามลุ่มแม่น้าโขงซึ่งเป็นแม่น้า
นานาชาติสายสาคัญในการหล่อเลี้ยงคนในชุมชนมากมายหลายประเทศ ความเชื่อของคนอีสานมี
ความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ และสิ่งเร้นลับ ชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษ ผีปู่ตา ผีฟ้า
ผีแถน ด้วยความเป็นอยู่ที่มีลักษณะเป็นครอบครัวทาให้แนวคิดและความศรั ทธาในทุกมิติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างเกื้อหนุน ระบบการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคของ
ชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องของผี และบาปบุญคุณโทษทั้งที่กระทาในอดีตและปัจจุบันส่งผลให้เกิด
สภาวะความเจ็บป่วย ด้วยเหตุนี้กระบวนการรักษาจึงเป็นไปในรูปแบบของพิธีกรรม มีการเซ่นไหว้
บูชาเลี้ยงดูผี ชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากมีการบวงสรวงผีบรรพบุรุษจะส่งผลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็น
สุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ชาวบ้านจึงเชื่อและนับถือผีโดยเฉพาะปู่ตาซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านจะลบ
หลู่หรือละเมิดต่อขนบประเพณีมิได้
การแพทย์พื้นบ้านของคนอีสานจึงมีความผู กพันกับการใช้พิธีกรรมเป็นส่ วนหนึ่งของการ
รักษาโรค เช่นการลาผีฟ้า เป็นพิธีกรรมที่ทาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บโดยคนทรง หรือหมอลาผีฟ้าจะ
เป็นผู้ทาการรักษา เนื่องจากอาการของโรคบางโรคไม่สามารถบอกได้ว่าคนไข้ป่วยเป็นโรคอะไรชาว
อีสานแทบทุกหมู่บ้านยังคงศรัทธาต่อระบบวิธีการรักษานี้มาจนปัจจุบัน (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และ
พรพิไล เลิศวิชา. 2541) หมอลาผีฟ้าเป็นการรักษาโรคโดยพึ่งพาทางไสยศาสตร์ ชาวอีสานมีความเชื่อ
ว่าการลาผีฟ้าจะช่วยรักษาโรคที่เกิดจากการกระทาของผี ผู้ทาการรักษาจะประกอบไปด้วย หมอลาผี
ฟ้า หมอแคน เมื่อผีฟ้าเข้ามาประทับร่างหมอจะเริ่มรักษาโดยการถามว่าเป็นผีที่มากระทาหรือไม่ ถาม
สาเหตุที่มากระทาให้เกิดความเจ็บป่วยแล้วจึงเริ่มรา เป็นต้น ส่วนใหญ่โรคที่มีการรักษาด้วยการลาผี
ฟ้าจะเป็นโรคที่ป่วยทางจิต ไม่พบสาเหตุที่แน่นอน อาทิพูดไม่รู้ตัว ปวดตัว ชาตามร่างกายเดิ นไม่ได้
ปวดหัวตัวร้อน ไม่อยากกินอาหาร ไม่พูดกับใคร เป็นต้น (กฤติยา แสวงเจริญ. 2527)
นอกจากการลาผีฟ้าแล้วความเชื่อของชาวอีสานใต้ยังมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกันกับชาวอีสาน
ทั่ว ๆ ไปโดยมีรูปแบบพิธีกรรมความเชื่อในการรักษาโรคแบบพื้นบ้านคล้ายคลึงกับชาวเขมรในกัมพูชา
เช่น พิธีกรรมโจลเมม็วด เป็นพิธีกรรมความเชื่อที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเขมรในชนบทดั้งเดิมที่ใช้ใน
การรั กษาผู้ ป่ ว ยในรายที่ไ ม่ส ามารถหาสาเหตุ ของการป่ว ยได้ซึ่ งมั กเชื่อ ว่า ผู้ ป่ ว ยถูก อานาจเหนื อ
ธรรมชาติมากระทา รวมถึงวิญาณร้ายเข้าสิงสู่ ผู้ทาการรั กษา หรือแม่หมอ จะมาประกอบพิธีกรรม
เพื่อขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายหรือขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยอาจล่วงเกินโดยไม่ตั้งใจ หรือถอนคุณ
ไสย์ที่ถูกกระทาจากศัตรูคู่แค้นในการประกอบพิธีกรรมจะใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีเพื่อ
เป็นการบูชาครูและสร้างขวัญกาลัง ใจให้กับผู้ป่วย ปัจจุบันพิธีกรรมเหล่านี้ยังคงมีอยู่ในบางชุมชน
โดยเฉพาะในชนบท หากไม่มีผู้ป่วยก็จะจัดขึ้นเพื่อบูชาครู เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คนในครอบครัว
และชุมชน
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2545) อธิบายว่ามานุษยวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย
ในยุคแรกเริ่มเกิดขึ้นราวต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่อนักล่าอาณานิคม พ่อค้าวาณิช และมิชชันนารี
เดินทางไปพบเห็นสังคมที่มีความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยที่
แตกต่างกันจากพวกตน นักเดิน ทางเหล่านี้ได้ทาการบันทึกให้เห็นความเป็นอยู่ที่ได้พบเห็น เมื่อมีการ
บันทึกและจดหมายเหล่านี้ถูกส่งกลับ จึงได้รับการศึกษาวิเคราะห์โดยนักคิดในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เกิดการสร้างแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการแพทย์ขึ้น ประวัติศาสตร์ของแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้จึง
สะท้อนกระบวนทัศน์ของแต่ละบุคคลในแต่ละยุคสมัย
จรรยา เศรษฐบุตร (2529) ชี้ให้เห็นว่า ในทศวรรษ 1960 นักวิชาการเริ่มมีการใช้คาว่า
มานุ ษยวิทยาการแพทย์ แต่ก่อนหน้านั้นนักวิช าการหลายท่านได้ส ร้างหลักการด้านมานุษยวิทยา
การแพทย์ขึ้นมาแล้ว เช่น Polgar (1926) และ Hughes (1967) ที่อธิบายถึงความคิดหลักของ
มานุษยวิทยาการแพทย์มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) โรค หรือความเจ็บป่วยนั้นปรากฏการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นได้กับชีวิตมนุษย์ทุกคนในทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกสังคม 2) สังคม มนุษย์ทุกสังคมได้
พัฒนาวิธีการในการบาบัดรักษาการเจ็บป่วย รวมทั้งแจกแจงบทบาทหน้าที่ของผู้ทาการบาบัดรักษา
ตามที่สภาพแวดล้อมและโครงสร้างของสังคมนั้นเอื้ออานวยให้ และ3) สังคมมนุษย์ทุกสังคมได้พัฒนา
ระบบความเชื่อ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและผลของการเกิดโรค ทั้งนี้ระบบความเชื่อ
ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้ย่อมเป็นไปตามพื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
สังคมนั้น
การศึกษาวิจัยทางมานุษยวิทยาการแพทย์มีแนวความคิดที่มีการพัฒนามาเป็นลาดับจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้
1. แนวคิดการแพทย์พื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จรรยา เศรษฐบุตร (2529)
อธิบายไว้ว่า แนวคิดนี้เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 มีนักคิดที่สาคัญ 2 คน คือ William H. Rivers และ
Forrest E. Clements จรรยา เศรษฐบุตร ระบุว่า ผลงานของ Rivers (1924) ให้แนวคิดหลักแก่
วงการมานุษยวิทยาการแพทย์ 2 ประการคือ 1)การรักษาเยียวยาของคนในกลุ่ม สังคมที่มีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีต่านั่นเป็นไปตามความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคของชนกลุ่มนั้น 2)ทั้งการ
รักษาเยียวยาและความเชื่อในการรักษานี้ เปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ โดย Rivers
ได้อธิบ ายว่าทัศนคติต่อโลก หรื อที่เรียกในปัจจุบันว่า โลกทัศน์ ส่ งผลให้เกิดความเชื่อของสั งคม
เกี่ยวกับลักษณะและสาเหตุของโรค และผลตามมาคือ วิธีหรือปฏิบัติการในการรักษาโรค นอกจากนี้
Rivers ยังเชื่อว่าการแพทย์พื้นบ้านเป็นลักษณะของเรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์คาถา หรือไม่ก็เป็นเรื่อง
ของศาสนา และพยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างโรคภัยไข้เจ็บบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อและปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกับบทบาทผู้รักษา งานของ Rivers เน้นหนักด้านความสัมพันธ์ที่มีต่อ
กันระหว่างการแพทย์พื้นบ้านและความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าการ
รักษาและความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ของ
สังคม แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Rivers มีข้อจากัดคือ การจากัดอยู่เฉพาะการแพทย์ พื้นบ้าน
ของกลุ่มสังคมที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีต่าเท่านั้น
Clements (1932 อ้างถึงใน จรรยา เศรษฐบุตร. 2529) มีหลักการเบื้องต้นคล้าย Rivers แต่
Clements โดยไม่ได้แบ่งรูปแบบการรักษาเหมือนกับ Rivers แต่จาแนกความคิดเรื่องสาเหตุของโรค
ของมนุษย์ ยุ คแรกออกเป็น 5 ประเภท คือเวทมนต์คาถา การละเมิดข้อห้ าม การถูกของคุณไสย์
วิญญาณเข้าสิงและเสียขวัญ สาเหตุ 3 ประการหลังนั้นเป็นกลวิธีของการถูกกระทา ทาให้เกิดโรค เป็น
ผลจากการกระทาที่มนุษย์กระทาต่อกัน หรืออานาจเหนือธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์หรือจากสาเหตุอื่น
2. แนวคิดการแพทย์พื้นบ้านเป็นแบบแผนทางวัฒนธรรมและหน้าที่ความสัมพันธ์กับ
ส่วนต่าง ๆ ของวัฒนธรรม จรรยา เศรษฐบุตร (2529) อธิบายไว้ว่า กลุ่มนี้มีผู้นาแนวคิด คือ Erwin
H. Ackerknecht ซึ่งมีผลงานตลอดตั้งแต่ปี 1942-1971 โดยระบุว่า ผลงานของ Ackerknecht

(1942) ได้เสนอแนวคิดกว้าง ๆ ไว้ 5 ประการ คื อ 1) หน่ว ยที่ส าคั ญในการศึ กษามานุษยวิทยา
การแพทย์ ไ ม่ใ ช่ ลั ก ษณะวั ฒ นธรรมใด เพี ย งแต่เ ป็น กรอบร่ างทางวั ฒ นธรรมในสั ง คมทั้ง หมด ซึ่ ง
หมายความถึงแบบแผนทางการแพทย์ด้วย 2) การแพทย์พื้นบ้านไม่ได้มีเพียงแบบเดียวแต่มีอยู่หลาย
แบบ หมายความว่าแต่ละวัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะตัว 3) ส่วนต่าง ๆ ของแบบแผนการแพทย์ มี
หน้าที่และความสัมพันธ์ ที่ขึ้นกับวัฒนธรรมส่วนอื่น ๆ 4)การปฏิบัติตัวในการรักษาของกลุ่มชนเมื่อมี
ความเจ็บป่วย มักถูกกาหนดด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่มีอยู่ในสังคมนั้นเป็นสาคัญ
และ5)แม้การแพทย์พื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในแง่ของวิธีการและประสิทธิภาพ
ของการรักษา แต่การแพทย์ทุกแบบมีสิ่งที่เหมือนกันคือ การแพทย์พื้นบ้านประกอบไปด้วยเวทมนต์
คาถา และปฏิเสธที่จะจัดให้การแพทย์พื้นบ้านกับการแพทย์อาชีพอยู่ในวงการเดียวกัน
3. แนวคิดระบบและการเปลี่ยนแปลงระบบ จรรยา เศรษฐบุตร (2529) อธิบายไว้ว่า
แนวคิดนี้นาโดย Venjamin D. Paul (1977) ที่ได้พยายามนาแนวความคิดทางด้านมานุษยวิทยาเข้า
ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบบการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข เพื่ อ ศึ ก ษาสั ง คมอุ ต สาหกรรมที่ มี โ ครงสร้ า ง
สลั บ ซั บ ซ้ อ น เป็ น แนวคิ ด ที่ ค านึ ง ถึ ง การเคลื่ อ นไหวและเปลี่ ย นแปลงอั น เกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา
(Dynamic) ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดและวิธีการศึกษาของ Rivers Clement และ Ackerknecht ที่มี
ข้ อ จ ากั ด คื อ เป็ น การวางแนวความคิ ด เบื้ อ งต้ น มากกว่ า ที่ จ ะเป็ น การน าเอาแนวความคิ ด นั้ น ไป
ประยุกต์ใช้กับสังคมจริง และศึกษาอยู่แต่เฉพาะสังคมเล็ก ๆ ที่ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีเป็น
หลัก หรือสังคมที่ยังไม่เจริญเท่านั้น และเป็นแนวคิดที่มองสังคมอยู่คงที่ไม่มีการเปลี่ ยนแปลง อย่างไร
ก็ตาม จรรยา เศรษฐบุตร ระบุว่า แนวคิดของ Paul ก็ยังเหมือนกับนักคิดรุ่นก่อน ตรงที่ให้ความ
สนใจกับ อิทธิพลของปัจ จัยทางด้านชีว ภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์น้อยมาก แม้ Paul จะ
พิจารณาระบบนิเวศบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ให้ความสาคัญมากนักกับปัจจัยทางด้า นนิเวศวิทยา และ
ปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งนับเป็นข้อจากัดที่สาคัญประการหนึ่งของแนวคิดนี้
4. แนวคิดนิเวศกับตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมและชีวภาพ (Ecological Approach with
Cultural and Biological Parameters) จรรยา เศรษฐบุตร (2529) อธิบายไว้ว่า ตลอดเวลาที่ผ่าน
มานั กมานุ ษยวิทยาการแพทย์ มักสนใจศึ กษาแต่ปัจจัย ทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ ส่ งผลต่อระบบ
การแพทย์และสาธารณสุข โดยละเลยปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยา จุดเริ่มต้นของความสนใจศึกษาในเชิง
นิ เ วศวิ ท ยาเริ่ ม มาจากทฤษฎี วิ วั ฒ นาการเรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง กลางศตวรรษที่ 20 มี นั ก วิ ช าการ
มานุษยวิทยาการแพทย์หลายท่านให้ความสนใจปัจจัยทางชีวภาพ เช่น Alexander Allan jr., Frank
B. Livingstone, Stephen L. Wiesenfeld และ Frederick L. Dunn และอีกหลายท่าน แนวคิดนี้
เชื่อว่า ลักษณะทางนิเวศวิทยาเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเกิดโรค หรือการเกิดโรคเป็นผลมาจากปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อม นั่นก็คือ เป็นการศึกษาว่าด้วยปัจจัยทางด้านชีวภาพ ความกดดันทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมส่งผลไปถึงกระบวนการเกิดโรคได้อย่างไร มีอะไรบ้าง และส่งผลไปถึงภาวะสุขภาพ
อนามัยของคนอย่างไร โดยเรียกการศึกษาแนวนี้แตกต่างกันไป เช่น นิเวศวิทยาการแพทย์ การศึกษา
สภาพการเปลี่ ย นแปลงทางภาวะสุ ขภาพอนามัย ฯลฯ แต่มีจุดร่ว มกันคือเป็นการศึกษาทางด้าน
นิเวศวิทยาที่ใช้ลักษณะสาคัญทางด้านวัฒนธรรมและชีวภาพเป็นตัวชี้วัด
5. แนวคิดระบบการแพทย์ (Medical System) ในปลายทศวรรษ 1970 การศึกษาทาง
มานุษยวิทยาการแพทย์ได้มีการพัฒนาไปสู่การพิจารณาระบบการแพทย์ที่มีความละเอียดและเป็น
องค์รวมมากขึ้น โดย George M. Foster ได้เสนอแนวคิดระบบการแพทย์ แนวคิดนี้ Foster (1978)

ได้อธิบายว่าระบบการแพทย์เป็นผลผลิตหรือส่วนหนึ่งของแบบแผนทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ Foster
ยังอธิบายว่าองค์ประกอบที่สาคัญในระบบการแพทย์มีหลากหลายระบบอยู่ภายใน แต่อย่างน้อยที่สุด
จะมีสองระบบใหญ่ที่เป็นพื้นฐานที่สุดอยู่ภายในคือ ทฤษฎีโรค (Disease Theory) และระบบการดูแล
สุขภาพ (Health Care System)
6. แนวคิดการแพทย์พหุลักษณ์ (Medical Pluralism) แนวคิดนี้เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียง
กับแนวคิดระบบการแพทย์ แนวคิดนี้มองว่า ระบบการดูแลสุขภาพเป็นระบบวัฒนธรรมที่ไม่มีระบบ
การแพทย์เดียว แต่ในสังคมมีระบบการดูแลสุขภาพหลายระบบที่ซ้อนทับกัน ผู้ที่เสนอแนวคิด นี้คือ
Arthur Klienman (1980) โดยเรียกแนวคิดนี้ว่า การแพทย์พหุลักษณ์ ซึ่ง Klienman อธิบายไว้ว่า
ในแต่ละสังคมมีระบบการดูแลสุขภาพหลายระบบ แต่อย่างน้อยที่สุดมีระบบการดูแลสุขภาพที่เป็น
ระบบวัฒนธรรมท้องถิ่นประกอบด้วยระบบย่อยที่คาบเกี่ยวทับซ้อนกันสามระบบคือ 1)ระบบการดูแล
สุขภาพแบบสามัญชน (Popular Sector) 2)ระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน (Folk Sector) และ
3)ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพแบบวิ ช าชี พ (Professional Sector) Klienman อธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า
องค์ประกอบของระบบการดูแลสุขภาพทั้งสามระบบ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโดยพื้นฐาน เพราะผู้ป่วยข้าม
ไปมาในระหว่างระบบทั้งสาม ระบบการดูแลสุขภาพแบบสามัญชนเชื่อมโยงกับระบบการดูแลสุขภาพ
แบบวิชาชีพกับแบบพื้นบ้านที่มีระดับสูงมากกว่า เส้นขอบเขตระหว่างระบบต่าง ๆ ทาหน้าที่เป็นจุด
เข้าและออกสาหรับผู้ป่วยที่ดาเนินการตามวิถีปฏิบัติของความเจ็บป่วยต่าง ๆ ผ่านความสลับซับซ้อน
ทั้งหลายของระบบการดูแลสุขภาพ
สรุปแนวคิดทางมานุษยวิทยาการแพทย์มีพัฒนาการมายาวนาน ต่อมาการศึกษาทาง
มานุษยวิทยาการแพทย์ได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาการดูแลสุขภาพในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบวัฒนธรรมและเน้นไปที่การศึกษาสังคมของชนกลุ่มน้อย และแนวคิดมีการเสนอให้พิจารณา
หน้ า ที่ข องการดู แลสุ ข ภาพที่ สั ม พั น ธ์กั น กั บส่ ว นอื่น ๆ ในสั งคม ต่อ มาแนวคิ ดทางมานุ ษ ยวิ ท ยา
การแพทย์ถูกเสนอให้มีการศึกษาในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง ที่มิใช่การหยุดนิ่ง โดยมุ่งอธิบายถึง
สั ง คมอุ ต สาหกรรมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและมี ร ะบบสั ง คมที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น หลั ง จากนั้ น แนวคิ ด
มานุษยวิทยาการแพทย์หันมาพิจารณาการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ที่เกิดจากการพัฒนาซึ่งเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนาที่มีการทาการเกษตร
แผนใหม่และมีการทาลายสิ่งแวดล้อมที่ทาให้เป็นสาเหตุของการเกิดโรค ในช่วงปลายทศวรรษ 1970
ถึงต้นทศวรรษ 1980 แนวคิดทางมานุษยวิทยาการแพทย์จะเน้นไปที่การอธิบายภายในระบบการดูแล
สุขภาพในสังคม และมองว่าสังคมไม่ได้มีระบบการดูแลสุขภาพเดียว แต่มีส่วนต่าง ๆ หลายส่วนที่
เรียกว่า การแพทย์ พหุลักษณ์ และเริ่มมองว่าระบบการดูแลสุขภาพตามประเพณีถูกครอบงาจาก
ระบบการแพทย์ วิ ช าชี พ โดยเฉพาะระบบการแพทย์ แ ผนใหม่ เ มื่อ ต้ น ทศวรรษ 2000 การศึ ก ษา
มานุษยวิทยาการแพทย์มุ่งไปที่การพิจารณาว่าการดูแลสุขภาพว่าไม่ได้เป็นเรื่องของชีววิทยาเท่านั้น
แต่เกี่ยวโยงสัมพันธ์กับเศรษฐกิจการเมืองด้วย โดยการนาเอาแนวคิด อื่น ๆ มาใช้ในการอธิบาย
ที่สาคัญคือ แนวคิดเรื่องร่างกาย แนวคิดสตรีนิยมและการวิเคราะห์วาทกรรมและนโยบายรัฐ
7. มานุษยวิทยาการแพทย์กับความหลากหลายของวัฒนธรรมสุขภาพ ความเจ็บป่วย
ของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องต่อสู้ดิ้นรนให้พ้นกับสภาวะอันเลวร้ายจะ
ด้ ว ยวิ ธี ใ ดก็ ต าม ระบบการดู แ ลสุ ข ภาพและการรั ก ษาโรคจึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะต้ อ งให้

ความสาคัญเพื่อการครองตนให้อยู่บนโลกโดยปราศจากภัยคุกคามของสุขภาวะทั้งในปัจเจกบุคคลและ
สังคม
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ กับสังคม วัฒนธรรม ระบบวิธีคิด ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อม
เป็นการหลอมรวมที่ก่อให้เกิดแนวคิดด้า นมานุษยวิทยา (Concept of Anthropology) เชื่อมโยง
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและโรคภัยที่ทาให้เกิดความเจ็บป่วยมีความ
แตกต่างกันในแต่ละสังคมบนรากฐานทางความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน จึงทาให้เกิดการสร้างแนวคิดทฤษฎี
ทางมานุษยวิทยาการแพทย์ขึ้นโดยนักคิดในยุโรปและอเมริกา (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2548)
มิติทางสังคมวัฒนธรรมทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะสมเป็นองค์ความรู้
พื้นบ้านที่สืบทอดและยึดถือแบบแผนในการปฏิบัติต่อๆ กันมา มีการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยจากอดีต
สู่ปัจจุบันในชุมชนหรือสังคมหนึ่งๆ จะสะท้ อนรูปแบบทางการรักษาโรคที่มีมากกว่าหนึ่งรูปแบบไม่ว่า
สังคมนั้นจะถูกครอบงาด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่มองชีวิตมนุษย์เป็นระบบกลไก หรือถูก
ครอบงาด้วยระบบการแพทย์ดั้งเดิมที่ล้าสมัยก็ตาม (Helman. 1985) เพราะความเชื่อของแต่ละกลุ่ม
แต่ละสังคมย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบริบทชุมชน
วัฒนธรรมสุขภาพจะต้องทาความเข้าใจพื้นฐานความหมายของวัฒนธรรม (Culture) ให้
ถ่องแท้ก่อนถึงจะนาเอาสุขภาพของมนุษย์ไปเชื่อมโยงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของสังคมตนเอง
Tylor (1871) เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นองค์รวมที่มีความสลับซับซ้อน ประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ
ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอื่นที่มนุษย์ได้รับมาในฐานะที่มนุษย์เป็นส่วน
หนึ่งของสังคม ดังนั้นมนุษย์จึงมีการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และประยุกต์วิธีการให้
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย การมีสุขภาพที่ ดีนั้นต้องผสมกลมกลืนกันทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ โดย
มุ่งความสาคัญทางด้านจิตวิญญาณเป็นหลักในการดูแลสุขภาพที่เป็นแก่นแท้ของสุขภาวะที่ดี
8. ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของมวล
มนุษย์มีความผูกพันกับธรรมชาติมาตั้งแต่กาเนิดโยงใยเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน มนุษย์จึงถือได้ว่า
เป็นส่วนสาคัญในการสร้างวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเข้าใจในธรรมชาติแวดล้อมที่มนุษย์ดารงชีพอยู่
ในท้องถิ่น นั้ น อัจ ฉรา ภาณุรั ตน์ (2549) สรุ ป มุมมองในเรื่ องนิเวศวิทยาวัฒ นธรรม (Culture
Ecology) ตามทฤษฎีของ Julian Steward นักมานุษวิทยาชาวอเมริกันว่า เป็นการศึกษาถึงการ
ปรับตัว หรือความสัมพันธ์ของสังคมวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ นั่นหมายความว่ามนุษย์มี
ปฏิกิริยาตอบโต้กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม โดยธรรมชาติ เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์
และในขณะเดียวกันวัฒนธรรมจะถูกกาหนดโดยสิ่งแวดล้อมหรือความเป็นท้องถิ่น และมีความสัมพันธ์
กับ กายภาพของมนุ ษย์ รูป แบบของวัฒ นธรรมในแต่ล ะพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปทุกอย่างจะ
สัมพันธ์กันในลักษณะสามเส้า ประกอบด้วย ธรรมชาติ มนุษย์ และวิธี การ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่มีส่วน
ในการกาหนดความก้าวหน้าของวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันขึ้นอยู่ว่าในท้องถิ่นนั้นจะได้รับอิทธิพลจาก
แหล่งใด ดังนั้นวัฒนธรรมเองก็เป็นตัวกาหนดแนวทางที่มนุษย์จะใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม
เช่นกัน
ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับวัฒนธรรมการดูแลสุ ขภาพ เป็นลักษณะการเชื่อมโยง
ความสั มพันธ์กันระหว่างระบบนิเวศ สังคมวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพ ซึ่งระบบสุขภาพเป็น
กระบวนการหนึ่งของชีวิตที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เนื่องจากมนุษย์มีความ
จาเป็นที่ต้องพึ่งพาปัจจัยสี่ ประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจัย

ทั้งหลายนี้ล้วนแต่มีที่มาบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก เช่น การใช้ผืนป่าเป็นแหล่ง
อาหารและยา จะเห็นได้ว่าทั้งมนุษย์ พืช และสัตว์มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกัน การเกื้อหนุนกัน
ของมนุษย์ พืช และสัตว์ในระบบชีวนิเวศจะคงอยู่ได้ ปัจจัยทั้งสามอย่างนี้จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพชุมชนของแต่ละชุมชนด้วยว่ามี
วัฒนธรรมในการพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างไรถึงจะสร้างความสมดุลให้แก่กัน
9. การแพร่กระจายวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพของมนุษย์ การแพร่กระจาย
วัฒ นธรรม เป็น ความพยายามที่จะนาเอาวัฒ นธรรมของคนในสั งคมหนึ่งนาไปสู่ สั งคมอื่น ซึ่งการ
แพร่ กระจายวัฒ นธรรมนั้ น จะเริ่ มจากจุดใดจุดหนึ่งไปตามพื้นที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งการแพร่กระจาย
วัฒนธรรมที่รวดเร็วนั้นจะต้ องไม่มีอุปสรรคทางภูมิศาสตร์ เช่น ภูเขา ทะเลขวางกั้น และเป็นอาณา
บริเวณที่ติดต่อหรือใกล้เคียงกันเป็นแนวระนาบ (Kroebe. 1952) จากแนวคิดของ อัลเฟร็ด โครเบอร์
จะเห็นว่ามิติการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจะเริ่มจากพื้นที่ในละแวกใกล้เคียงกันก่อน และค่อยขยาย
สู่อาณาบริเวณที่ห่างออกไป คนในสังคมจะรับวัฒนธรรมที่มีความเจริญกว่ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมของกลุ่มแต่ก็ยังคงวัฒนธรรมเดิมที่ยึดถือและปฏิบัติต่อกันมาโดยไม่ทิ้งวัฒนธรรมที่เป็น
มรดกของกลุ่มไป ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกาย เพราะ
ความสะดวกในการเดิ น ทางไปมาหาสู่ ใ นปัจจุ บันสามารถเดินทางได้ อย่างรวดเร็ว จึง ทาให้ แต่ล ะ
ประเทศต่างนาเอาวัฒนธรรมของตนเองเผยแพร่สู่นานาอารยประเทศให้ประจักษ์พบเห็น เช่น การ
นาเอาวัฒนธรรมตะวันตกด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคมาใช้ ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมข้ามชาติ
ที่เข้ามาจัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท้องถิ่นอื่น ๆ
10. การตีความทางสัญลักษณ์ ของวัฒนธรรมสุขภาพ อาเธอร์ไคลน์แมน และคณะ
(1978) ได้เสนอแนวคิดว่าระบบการแพทย์นั้นเป็นระบบวัฒนธรรมอย่างหนึ่งมีสัญลักษณ์ ความหมาย
และตรรกะภายในของตนเองโดยมองว่าวัฒ นธรรมด้านสุขภาพไม่ใช่รูปแบบของการแสดงความ
เจ็บป่วยเท่านั้น แนวคิดของไคลน์แมนถือว่าโลกของความเป็นจริงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอิสระหรือแยก
ออกจากโลกของภาษาและความหมาย แต่โลกของความเป็นจริงถูกสร้างขึ้นจากภาษาและสัญลักษณ์
หมายความว่าโลกแห่ งความเป็ น จริงสามารถรับรู้ผ่ านการแปลและตี ความเชิ งสั ญลั กษณ์เท่านั้ น
สอดคล้องกับคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz) ที่กล่าวไว้ว่า แนวคิดทางด้านวัฒนธรรมสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของความหมาย (Pattern - of - Meaning) ที่มีการสืบทอดต่อกันมา (Inherited
Conceptions) ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์จะใช้ในการติดต่อสื่อสาร เก็บรักษา และพัฒนาเพื่อ
เสริ ม สร้ า งความรู้ เ กี่ย วกับ ชี วิต ด้ว ยเหตุ นี้ก ารที่ จะเข้า ใจวั ฒ นธรรมได้จ ะต้อ งตีค วามแล้ ว ดึ งเอา
ความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ที่แสดงออกมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน จากที่กล่าวมาข้างต้น
ระบบการแพทย์พหุลักษณ์ เขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

การแพทย์พหุลักษณ์ (Medical Pluraism)
ระบบการ
ดูแลสุขภาพ
แบบสามัญ
(Popular
Sector)

ผู้ป่วย

ระบบการดูแล
สุขภาพแบบ
วิชาชีพ
(Professional
Sector)

ระบบการดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้าน
(Folk Sector)
แผนภูมิที่ 2 ระบบการแพทย์พหุลักษณ์
สรุปได้ว่ามนุษยวิทยาการแพทย์เป็นการมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สังคมวัฒนธรรม
และระบบการดูแลสุขภาพ โดยการเชื่อมโยงหาระบบความรู้ที่เกิดจากการรังสรรค์ผลงานของมนุษย์
โดยศึกษาภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ต้องใช้ญาณวิทยาเป็นพื้นฐานในการสืบค้น ที่มาของบ่อเกิดความรู้ในแต่
ละกลุ่มชาติพันธุ์ ฐานความคิดของมนุษย์ต่อระบบการแพทย์ในโลก ปัจจุบันมีแนวทางการรักษาที่
หลากหลาย เป็ นการแพทย์ แบบผสมผสาน ที่มนุษย์สามารถเลื อกใช้ประโยชน์ได้ตามความพอใจ
วิวัฒนาการทางการแพทย์มีการแผ่ขยายอาณาเขตออกไปผ่านทางการรับเข้า นาออกของวัฒนธรรมที่
แต่ละชุมชนมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ระบบการแพทย์จึงมีความหมายและมีคุณค่าสอดแทรกอยู่
ในทุกสังคม แสดงออกมาในรูปแบบของสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ซึ่ งใน
แต่ละชุมชนมีวิธีการเยียวยาสุขภาพแตกต่างกัน รวมทั้งลักษณะวิธีการรักษาก็มีมากกว่าหนึ่งรูปแบบ
ปัจจัยเหล่านี้กาลังสะท้อนคุณค่าต่อการดารงอยู่ของมนุษย์ที่จาเป็นต้องบูรณาการร่วมกันทางความคิด
และทัศนคติที่มีต่อระบบการแพทย์ในทุกระบบ

หลักการเขียนสารานุกรม
ราชบั ณฑิตยสถาน (2556 : 1224) ให้ ความหมายของสารานุกรมไว้ว่า สารานุกรม น.
หนั ง สื อ ที่ ร วบรวมความรู้ ทุ ก แขนงหรื อ เฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ ง มั ก เรี ย งตามตั ว อั ก ษร.
(อ. encyclopeadia).
คณาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (2549 : 52) กล่าวว่า
สารานุกรม (Encyclopeadia) เป็นหนังสืออ้างอิง หมายถึง หนังสือที่อธิบายให้ความรู้ที่ละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องหรือหัวข้อวิชาต่าง ๆ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. สารานุ ก รมทั่ ว ไป ( General ) ภาควิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ คณะอั ก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547 - 24) กล่าวว่า เป็นสารานุกรมที่จัดสาหรับผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ใช่
นักวิช าการ แบ่งเป็ นประเภทย่อยได้อีก คือ สารานุกรมสาหรับผู้ใหญ่และสารานุกรมส าหรับเด็ก
สารานุกรมสาหรับเด็กมีขอบเขตแคบ เพราะเน้นส่งเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนและ

เพิ่มเติมความรู้ที่เด็กควรรู้ ส่วนสารานุกรมสาหรับผู้ใหญ่ขอบเขตกว้างกว่า เพราะจัดทาให้ผู้ใหญ่ที่มี
การศึกษาและมีความสนใจแตกต่างกันไป สามารถใช้ได้ในการเขียนสารานุกรมสาหรับเด็ก เขียนอย่าง
กะทัดรัด ใช้ภาษาง่ายให้เหมาะสมกับวัย และระดับการศึกษาของเด็ก
2. สารานุกรมเฉพาะวิชา (Subjecet Encyclopedia) เป็นสารานุกรมที่จัดทาขึ้นสาหรับ
นักวิชาการหรือผู้สนใจในวิชาการสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมหัวข้อในสาขาวิชการอย่างครบถ้วน เช่น
สารานุกรมวิชาการศึกษา สารานุกรมเคมี เป็นต้น
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547 : 24)
กล่าวว่า สารานุกรม (Encyclopeadias) เป็นหนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรู้ สาขาวิชา
ต่าง ๆ ตามขอบเขตที่กาหนด จัดเรียงลาดับอักษรของเรื่องหรือสาขาวิชาใหญ่ มีดัชนีย่อยช่วยค้นอย่าง
ละเอียด สารนานุกรมแบ่งเป็น สารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะสาขาวิชา มี การจัดทาเป็นชุด
หรือเล่มเดียวจบ จัดทาเพื่อบุคคลทั่วไป สาหรับผู้มีความรู้ระดับต่าง ๆ เช่น ระดับนักเรียน นักศึกษา
คณาจารย์ ส าขาบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์ คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม (2550 : 139-140) กล่ าวถึง ความหมาย ประเภท และชนิดของ
สารานุกรม (Encyclopedia) ไว้ว่า
สารานุกรม คือ หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป ส่วนใหญ่
นิยมจัดเรียงตามตัวอักษร สารานุกรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป
ซึ่งบางเรื่องจะให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดไว้อย่างสมบูรณ์ แต่บางเรื่องก็ให้ความรู้อย่างคร่าว ๆ
สารานุกรมโดยทั่วไปนิยมแบ่งประเภท 2 แบบ คือ
1. แบ่งตามขนาด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 สารานุกรมที่มีหลายเล่มจบ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ประเภทชุด (Set) เช่น
Encyclopedia Britannaica
1.2 สารานุ ก รมเล่ ม เดี ย วจบ (One Volume) เช่ น McGraw-Hill Conscise
Encyclopedia of Science & Technology
2. แบ่งตามเนื้อหาสาระ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 สารานุกรมประเภททั่วไป คือ สารานุกรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ทั่วไป
เป็ น เรื่ อง ๆ มีทุกแขนงวิช า ที่ควรรู้จัก ได้แก่ Encycclopedia Britannica Encycclopedia
Americana และ Compton’s Pictured Encyclopedia เป็นต้น
2.2 สารานุกรมเฉพาะวิชา คือสารานุกรมที่ให้ความรู้เป็นเรื่อง ๆ เฉพาะสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งเท่านั้น เช่น The Encyclopedia of Sports เป็นสารานุกรมที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่องราว
ทางด้านกีฬา ส่วน The Encyclopedia of Education ให้ความรู้เฉพาะเรื่องราวทางด้านการศึกษา
เป็นต้น
การใช้สารานุกรม มีหลักการดังนี้
1. เมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องยาว ๆ ให้ค้นเรื่องจากสารานุกรม
2. ก่อนจะค้นเรื่องที่ต้องการ ให้วินิจฉัยก่อนว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นอยู่ในสาขาวิชาใด
เมื่อทราบแล้วว่าอยู่ในสาขาวิชาใด ให้ไปค้นจากสารานุกรมเฉพาะวิชานั้น ๆ ซึ่งแทบทุกสาขาวิชามี
สารานุกรมที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ส่วนสารานุกรมที่เขียนเป็นภาษาไทยยังมีเพียงบางสาขาวิชา
เท่านั้น ดังนั้น ผู้ค้นหาเรื่องราวที่ต้องการจึงจาเป็นต้นดูจากสารานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ

3. แม้ว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นจะเป็นเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ต้องการค้นเรื่อง
“ครุฑ” ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวรรณคดี หรือเรื่อง Inteior Design ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาศิลปะ หรือ
เรื่อง Chemistry ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิทยาศาสตร์ก็อาจจะค้นหาได้จากสารานุกรมประเภททั่วไป
เช่ น สารานุ ก รมไทยฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน หรื อ Encycclopedia Britannica หรื อ
Encycclopedia Americana
4. การค้นหาเรื่องจากสารานุกรม ควรค้นจากดัชนีเรื่อง (Subject Index) ซึ่งมักจะอยู่ที่
เล่มสุดท้ายสาหรับสารานุกรมประเภทหลายเล่มจบ และจะอยู่ที่ท้ายเล่มสาหรับสารานุกรมประเภท
เล่มเดียวจบ ดัชนีจะบอกให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการนั้นอยู่ในเล่มที่เท่าใด หน้าอะไร
5. สารานุกรมโดยทั่วไป จะเรียงลาดับตามตัวอักษรของเรื่อง และที่สันของหนังสือ
สารานุกรมแต่ละเล่ม จะมีอกั ษรบอกไว้ว่าในเล่มนั้นจะเริ่มจากอักษรอะไรถึงตัวอักษรอะไร ดังนั้นผู้ใช้
อาจจะใช้วิธีคิดว่าเรื่องที่ตนต้องการขึ้นต้นด้วยอักษรอะไร และตามด้วยอักษรอะไร แล้วก็ไปหยิบ
หนังสือที่มีตัวอักษรของเรื่องที่ต้องการมาเปิดหาเรื่องที่ต้องการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อัจฉรา ภาณุรัตน์ (2542) เขียนเรื่องมะม็วด (แม่มด - เขมร) : รักษาโรค ไว้ในสารานุกรม
ไทย ภาคอีสาน โดยเสนอเนื้อหาไว้ว่า มะม็วด (หรือมอ-ออ) เป็นพิธีกรรมที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อการ
รักษาโรคด้วยเสียงดนตรี ซึ่งสืบทอดกันมานาน กลุ่มเขมร-ส่วยเล่นมอ-ออ หรือแกลมอ แกลออ โดย
ทั้งสองพิธีกรรมมีเป้าหมายเดียวกันเพียงแต่แตกต่างในส่วนปลีกย่อยของกระบวนการรักษามีการทา
พิธี “เฮาปลึง = เรียกขวัญ” เพราะเชื่อว่าขวัญของคนป่วยไม่อยู่ในตัวตน ในกระบวนการเรียกขวัญ
แม่ครูมะม็วดจะเชิญเทพมาเข้าทรง ซึ่งอ้างอิงพระโพธิสัตว์ (เทพแห่งการแพทย์และพยาบาล) โดยครู
มะม็วดจะร้องเพลงเชิญให้ดวงแก้ว (ขวัญ) ที่หายไปให้กลับมา การร้องคร่าครวญของครูม ะม็วดใช้
เวลานานมากพรรณนาถึงความทุกข์ร้อนของผู้ป่วย พรรณนาถึงภูมิประเทศที่ขวัญอาจไปอยู่แล้วไม่
สบายให้กลับมาคืนรูปเดิมเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย ในการประกอบพิธีกรรมจะมีเครื่องดนตรี 7
ชนิด มีผู้เล่น 4 คน คนตีกลองทาหน้าที่ตีกลองและร้องเพลงด้วย สรุปว่า มะม็วด และมอ-ออเป็นภูมิ
ปัญญาของชาวสุรินทร์ที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน นอกจากจะเป็นประโยชน์ด้าน
การรักษาโรคทางจิตและวิญญาณแล้ว ยังเป็นประจักษ์พยานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเขมร-ส่วย
อีกด้วย
ประทีป แขรัมย์ (2535) ที่ได้ศึกษาพิธีกรรม มม็วด ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเขมร บ้าน
ตะโกราย ต าบลบ้ า นบั ว อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ พบว่ า พิ ธี ก รรม มม็ ว ด จั ด ท าขึ้ น โดยมี
จุ ดมุ่งหมายเพื่อการรั กษาพยาบาลผู้ ป่ว ย โดยมีคนทรง เรีย กว่า มม็ ว ด ทาหน้าที่ติดต่ อหรือเป็ น
สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับวิญญาณของผี ซึ่งในการประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งต้องจัดองค์ป ระกอบ
ต่ า ง ๆ เช่ น สถานที่ เครื่ อ งบู ช า เครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ งดนตรี อย่ า งเป็ น ระบบถู ก ต้ อ งตาม
ขนบธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติกันมา และมีขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมตามลาดับตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดการประกอบพิธีกรรม บทบาทของพีธีกรรมมีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ การ
รักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในระดับครอบครัว โดยมีพื้นฐานทางความเชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการ
กระทาของ บทบาททางอ้อม ได้แก่ การรวมกลุ่มเครือญาติและเพื่อนบ้าน การสร้างความอบอุ่นความ

สามัคคีในครอบครัวและชุมชนและ บทบาททางการศึกษา และด้านประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ผ่านทาง
พิธีกรรม
สมจิตร พ่วงบุตร (2527) ได้ศึกษาเรื่อง เรือมมะม็วด ในจังหวัดสุรินทร์ สรุปได้ว่า เรือม
มะม็วด เป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่โบราณโดยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนกาลังเจ็บไข้ มีอาการทุเลา
ลงได้ แม้จะป่วยมานานก็ตาม การเล่นมะม็วดจะใช้ดนตรีบรรเลงประกอบเพราะเชื่อว่าดนตรีสามารถ
รักษาคนป่วยให้หายไข้ได้ การเล่นเรือมมะม็วด จะต้องมีปะราพิธีและสิ่งของต่าง ๆ เช่น เสื่อ หมอน
ผ้าสไบ ผ้านุ่งหญิง ชาย เครื่องหอมต่าง ๆ และมีครูมะม็วด ทาหน้าที่เป็นผู้นาพิธีต่าง ๆ โอกาสที่เล่น
คือเพื่อไหว้ครูหรือตามสัญญาที่ได้บอกกล่าวไว้ หรือบนบานไว้ทาได้ทุกวันยกเว้นพระ ส่วนเวลาไหน
นั้นแล้วแต่สะดวกหรือเล่นเมื่อมีผู้เจ็บป่วยกะทันหัน
สุวิทย์ เจียรสุวรรณ์ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์บททาขวัญและพิธีทาขวัญ
ของกลุ่มคนไทย ไทยพวน และไทยเขมร ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า พิธีทาขวัญแบ่งได้ 3 ประเภท
คือ เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับการเกษตรกรรม และเกี่ยวกับเรือ ทุกพิธีจะมีบททาขวัญประกอบ โดยมีทั้ง
บทเป็นลายลักษณ์อักษร และบทที่เป็นมุขปาฐะ พีธีกรรมการทาขวัญที่ยังปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน แสดง
ให้เห็นถึงบทบาทในการสร้างความสามัคคีในชุมชน และการรักษาวัฒนธรรมของกลุ่มคน และมี
บทบาทในการเชื่อมสั มพัน ธ์ภ าพให้ มี ความกลมกลื น กันของกลุ่ มชน แม้จ ะเป็น อยู่กั นคนละกลุ่ ม
ชาติพันธุ์ก็ตาม บททาขวัญมีบทบาทในการให้กาลังใจและความอบอุ่น สั่งสอนศีลธรรมและจริยธรรม
ควบคุมสังคมและให้ความเพลิดเพลิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดารงอยู่ของประเพณีการทาขวัญ คือ
ความเชื่อเรื่องขวัญ ค่านิยม เรื่องระบบอาวุโสและความกตัญญู จานวนหมอขวัญ ภาษาในบททาขวัญ
พิธีกรรมที่เอื้อต่อการทาขวัญ สภาพชุมชนและขนาดชุมชน
นิตินันท์ พันทวี (2544) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพิธีกรรมท้องถิ่นในฐานะทุนวัฒนธรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญอีสาน ผลการวิจัยพบว่า พิธีกรรมบายศรี
สู่ ข วั ญ มี คุ ณ ค่ า ในตั ว พิ ธี ก รรม หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สื่ อ ความหมายแห่ ง ความดี ง าม
คุณค่าที่เกิดขึ้น ต่อบุคคล ได้แก่ สมาธิ ความสบายใจ ความกตัญญูกตเวที ความอ่อนน้อมถ่อมตน
มีสัมมาคารวะ ความมีน้าใจงาม คุณค่าที่เกิดต่อชุมชน ในฐานะเป็นกระจกเงาสะท้อนวัฒนธรรมทาง
ภาษาและให้ความบันเทิงแก่ชุมชน ทาหน้าที่ควบคุมรักษาแบบแผนทางสังคมของชุมชน คุณค่าใน
ฐานะท าหน้ า ที่ ขั ด เกลาทางสั ง คม และคุ ณ ค่ า ในการสร้ า งความเป็ น น้ าหนึ่ ง ใจเดี ย วของชุ ม ชน
ความสัมพันธ์ระหว่าคุณค่าของพิธีกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน ทา
ให้เกิดความเข้าใจ ความมั่นใจ ความภาคภูมิใจและความมีเกียรติภูมิ ส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อตนเองใน
เชิงบวก และเมื่อชุมชนเกิดวามคุ้นเคยกับแผนทางสังคมของชุมชน ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น การยอมรับ
การปรับตัวต่อพฤติกรรมภายในชุมชนได้ เกิดความรู้สึกพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนส่งผล
ให้เกิดความผูกพันกับชุมชนมาก รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมในฐานะทุนวัฒนธรรมเพื่อ
การพัฒ นาชุมชน ในฐานะที่พิธีกรรมเป็นเครื่องมือที่ชุมชน ใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้าง
สั ม พั น ธภาพที่ ถู ก ต้ อ ง สร้ า งสรรค์ แ ละสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งคนกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ คนกั บ
สิ่งแวดล้อม คนกับคน และคนกับการสร้างทัศนคติต่อตนเอง พร้อมกับความผูกพันเป็นอันหนึ่งอัน
เดีย วกัน กับ ชุมชนซึ่งเป็ น การสร้างพลั งชุมชน ในการพัฒ นาให้ เกิดดุลยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาเป็น
ตัวเชื่อม

ธวัช ปุ ณโณทก (2528) ได้ศึกษาความเชื่อ พื้นบ้านเกี่ยวกับการรักษา พบว่า ความเชื่ อ
พื้นบ้านอันสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในสังคม โดยมุ่งศึกษาความเชื่อพื้นฐานของสังคมอีสานด้วยวิธีการยึด
ตานาน และนิทานปรัมปรา ซึ่งความเชื่อต่างๆ ของชาวอีสานได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาเป็นหลัก
สาหรับความเชื่อเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้น โรคบางชนิดสังคมอีสานยังรักษาด้วยวิธีการพื้นบ้าน
อยู่และมีความเชื่อว่าโรคบางชนิด วิธีการแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ชื่น ศรีสวัสดิ์ (2530) ศึกษาความเร้นลับด้านคาถาอาคม ในหมู่ช าวไทยเขมรในจังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ชาวบ้านมีความเชื่อว่าคาถาอาคมมีจริง และสามารถช่วยให้ได้รับผลที่ต้องการจริง
หากได้กระทาโดยถูกต้องตามกรรมวิธีในอดีตชาวบ้านจะเชื่อในเรื่องเหล่านี้มาก และได้อาศัยความเชื่อ
เหล่านี้เป็นเครื่องมือในการป้องกันตัวจากศัตรูร้าย โรคภัยต่าง ๆ และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดขวัญและ
กาลั งใจในการต่อสู้ กับ อุป สรรคมาได้โ ดยตลอด แต่ปัจจุบันความเชื่อดังกล่ าวลดลงไปมาก จะมี
เหลืออยู่บ้างก็เฉพาะความเชื่อบางอย่างเท่านั้น ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับการป้องกันรักษาการใส่ของ
หรือคุณไสยและใส่ยาสั่ง ซึ่งมีปฏิบัติกันโดยทั่วไปในกลุ่มที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลจากตัวเมือง
และตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
พรรณงาม เง่ า ธรรมสาร (2525) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การนั บ ถื อ ผี ใ น
ราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในประเทศกัมพูชานับถือผีบรรพบุรุษและเทพ
เจ้าที่เกี่ยวข้องกับการกสิกรรม เชื่อว่าเมื่อบรรพบุรุษตายไปบนผืนแผ่นดินที่เข้ามาจับจองอาศัย เขาก็
จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของบรรพบุรุษของคนในถิ่นนั้นๆ เรียกว่าเจ้าของน้า เจ้าของดิน (มะจ้ะตึก=
เจ้ าของน้ า, มะจ้ ะ แดย=เจ้ าของดิน ) และเชื่ อ ว่า คนมีวิ ธีที่ จะสื่ อ สารกั บ ผี บ รรพบุ รุษ ได้ จนมีก าร
ประกอบพิธี กรรมเกี่ย วกับ ผี บ รรพบุรุ ษ เช่น พระราชพิ ธีขึ้ นนัก ตา (เนีย ะตา) โดยเชื่ อว่า นัก ตามี
อานุภาพมากสามารถบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลวร้ายได้ จึงต้องมีการสร้ างศาลให้อยู่และการ
บูทาชา การกระทาพิธีจะประกอบด้วย ร่างทรง เครื่องเซ่นกระยาหาร บรรเลงด้วยดนตรีพื้นบ้าน
เขมรประกอบกับการร้อง
ศิริลักษณ์ สุภากุล (2547) ได้ศึกษาพิธีกรรมฟ้อนผี กรณีในจังหวัดลาปาง พบว่า การฟ้อนผี
หน้าที่ประโยชน์ที่สาคัญ คือ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตระกูลที่ประกอบพิธีกรรม โดยมีผีบรรพ
บุรุษหรือที่เรียกว่าผีปู่ย่า เป็นศูนย์รวมของคนในตระกูล ช่วยเป็นกาลังใจในการแก้ปัญหาและการ
เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในด้านการจัดระเบียบสังคมพิธีกรรมมีบทบาทในการควบคุมความประพฤติ
ของคนในตระกูลให้ประพฤติตน เป็นคนดี ยึดมั่นในหลักคาสอนของศาสนา โดยใช้อานาจของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อเรื่องผีปู่ย่ามาควบคุมคนในสังคม พิธีกรรมช่วยขจัดปัญหาความขัดแย้งของคน
ในกลุ่มตระกูล สร้างความร่วมมือและความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่ม พิธีกรรมแสดงถึงอดีตของ
กลุ่มตระกูลที่ประกอบพิธีกรรม ว่าได้สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นเจ้าหรือนักรบในอดีต และพิธีกรรมเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงได้ปลดปล่อยอารมณ์ แสดงออกในสิ่งที่ตรงข้ามกับการปฏิบัติในชีวิตประจาวันของตน
นอกจากนี้ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวของคน มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสถาบันอื่นอย่างใกล้ชิด
จนแยกกันไม่ออก เปรียบเสมือนตัวควบคุมชีวิตและสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา การเมือง ความเชื่อจึงมี
ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชนบท
พระครูปทุมสังฆการ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การต่ออายุในทางพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อ
พิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า พระพุทธศาสนามีแนวคิดว่า มนุษย์มี

กรรมเป็นของตน การเกิด การตายมีสาเหตุ 4 ประการ คือ สิ้นอายุ สิ้นกรรม สิ้นอายุและสิ้นกรรม
และอุบัติเหตุ มนุษย์สามารถต่อชีวิตหรือต่ออายุได้ด้วยเหตุ 10 ประการคือ ด้วยการให้ทาน ด้วย
กาลังแห่งฤทธิ์ การรู้จักหลักในการดาเนินชีวิต ด้วยอานาจกรรม ด้วยการสาธยายมนต์ (พระปริตร)
ด้วยการปฏิบัติธรรมตามหลักอิทธิบาท 4 ด้วยความไม่ประมาท ด้วยการตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยการ
แผ่เมตตา และการต่ออายุด้วยการรู้จักประมาณในการบริโภค นอกจากนี้ยังมีแนวทางในการต่ออายุ
ด้วยการสะเดาะเคราะห์ ด้วยการให้ชีวิตแก่ผู้อื่น หรือการรักษาศีล การเจริญภาวนา การสะเดาะ
เคราะห์กับการต่ออายุมีความสัมพันธ์กันคือ ทาการสะเดาะเคราะห์ก็เท่ากับการต่ออายุ ซึ่งแนวทาง
การต่ออายุด้ว ยการสะเดาะเคราะห์ทางพระพุทธศาสนาดังกล่ าว ผิ ดกับการสะเดาะเคราะห์ ตาม
แนวคิดของพราหมณ์ ที่เห็นว่าเมื่อมีเคราะห์ต้องฆ่าสัตว์เพื่อสะเดาะเคราะห์ตนเอง ในจังหวัด
สุรินทร์ มีการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุอย่างแพร่หลาย กรณีศึกษาจากพระภิกษุ 3 รูป พบว่า มีรูปแบบ
ของพิธีกรรมที่แตกต่างกัน แต่มีพื้นฐานความเชื่อที่มาจากพระพุทธศาสนาคือเรื่องการสวดพระปริตร
เพื่อการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ เหมือนกัน ผลการวิเคราะห์ การสะเดาะเคราะห์ ต่ออายุในคัมภีร์
พระพุ ท ธศาสนาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พิ ธี ก รรมการสะเดาะเคราะห์ ต่ อ อายุ ใ นจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ พบว่ า มี
พัฒนาการมาจากความเชื่อดั้งเดิมคือเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาพัฒนามาเป็นความ
เชื่อที่มาจากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธศาสนา ชาวบ้านเห็นว่าพระเป็นผู้รู้และมี
ศีลกว่า จึงนิยมเข้าหามากกว่าเข้าหาฆราวาสในการทาพิธีสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพิธีกรรม ได้แก่ การรู้จักคุณค่าต่อตนเอง คือการได้ รับความสุขและความ
สบายเมื่อผ่านพิธีกรรม รักษาศีลและเจริญภาวนา คุณค่าต่อสังคม คือการทาให้เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมร
ถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของมรดกร่วมทาง
ภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีต่อวิถีชีวิต ของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
รวมทั้งสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาดังกล่าวในรูปแบบสารานุกรม
ในการวิจัยครั้งนี้ มีระเบียบการวิจัย ดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและ
ชาวเขมรในราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ซึง่ มีขั้นตอนการวิจัยหลายขั้นตอน ดังนี้
การออกแบบเพื่อดาเนินการวิจัยทาเป็น ๓ ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน และใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากหลายวิธีการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ผู้วิจัยกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารชั้นต้น (Primary Source) เอกสารชั้นรอง
(Secondary Source) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษา ได้แก่
เอกสาร ตารา วิทยานิพนธ์ บทความ เอกสารจากสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของภาษาในพิธีกรรมที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง นอกจากนี้ ใช้
การสอบถามผู้ เชี่ย วชาญ ด้านพิธีกรรมและภาษาเขมรเพื่อนาข้อมูล มากาหนดเป็นกรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีของการวิจัย หลังจากนั้น ผู้วิ จัยได้นากรอบแนวคิดไปปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในพิธีกรรมเพื่อให้ช่วยตรวจสอบและให้ข้อแนะนาในการปรับปรุงกรอบแนวคิด
ของการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์อิทธิพลของมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีต่อวิถี
ชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นการศึกษาภาคสนาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการเก็บข้อมูล
1.1 การสังเกตและจดบันทึกภาคสนาม (Observation and Field-Note) เพื่อเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบทชุมชน วิถีชีวิต ขนบธรรมเรียม ประเพณี และความเชื่อของชาวเขมรถิ่น
ไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา รวมทั้ง สังเกตองค์ประกอบและขั้นตอนการประกอบ
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ในการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Observation) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participatory
Observation) โดยเข้าไปฝังตัว และเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมในพื้นที่ที่จะศึกษาทั้งใน
ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ทุก ครั้งที่ลงไปศึกษาภาคสนามจะทาการบันทึกเสียง บันทึก

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและจดบันทึก จากนั้นจึงทาการจัดระบบข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ให้
เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ที่เป็นผู้รู้และผู้ประกอบพิธีกรรมบทสวด บทร้อง คาถา และคา
เรี ย กชื่ อ องค์ ป ระกอบส าคั ญ ๆ ชองพิ ธี ก รรมเมม็ ว ดและพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ความหมาย คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของมรดกทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการ
สังเกตและจดบันทึก
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม มีดังนี้
2.1 แบบสังเกตที่ใช้ในภาคสนาม
2.2 แบบสารวจพื้นที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ที่ศึกษา
2.3 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Interview)
2.4 อุป กรณ์ภาคสนาม เช่น สมุดบันทึกข้อความ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่ง
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว และเครื่องเขียน
3. การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
3.1 แบบสังเกตภาคสนาม แบบสารวจพื้น ที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่ที่ศึกษา สร้างจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ครอบคลุม
ประเด็นศึกษา เช่น บริบทชุมชน วิถีชีวิตของคนในชุมชน ขั้นตอน องค์ประกอบ และบทบาทของ
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์
3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก สร้างจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร และข้อมู ล
เกี่ยวกับบริบทของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างแบบ
สัมภาษณ์ นอกจากนี้ นาร่างแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบความครอบคลุม
ตามเนื้อหาตลอดจนตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์แล้วนาไปใช้ใน
การสัมภาษณ์
4. การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความแม่นตรง (Validity) และความเชื่อถือได้
(Reliability) ของข้อมูลภาคสนาม จากการดูข้อคาถามที่สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการ
หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต และการสัมภาษณ์ต้องมีเนื้อหาและความตรงกันสอดคล้องกับข้อมูล
อื่นๆ ที่มีอยู่เดิมจากแหล่งอื่นๆ ซึ่งเป็นการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้มากที่สุด ดังนี้
4.1 ตรวจสอบข้อมูลด้านปริมาณที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้
ได้ข้อมูล เพียงพอครบทุกข้อกระทงในแนวคาถาม และเพียงพอตามวัตถุประสงค์ หากข้อมูลใดไม่
เพียงพอ ก็จะทาการเก็บเพิ่มเติมจนสามารถสรุปข้อมูลที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
4.2 ตรวจสอบแหล่งข้อมูล ตรวจสอบเรื่องเวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อให้ทราบว่า เมื่อ
ต่างเวลา ต่างสถานที่ และต่างบุคคลแล้ว ข้อมูลยังเหมือนเดิมหรือไม่ โดยจัดวางตารางกาหนดเวลาใน
การสังเกต และสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมทุกช่วงเวลา เช่น สอบถามผู้รู้ในเรื่องพิธีกรรมเมม็วดและ

พิธีกรรมอารักษ์ จากพื้นที่ศึกษากับพื้นที่อื่นที่มีการประกอบพิธีกรรมในลักษณะเดียวกันเพื่อวิเคราะห์
จุดร่วมจุดต่างและสาเหตุของความแตกต่างที่พบ
4.3 ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยซักถามผู้ให้ข้อมูล และ
ตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องรายอื่น ๆ เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลมีความถูกต้องหรือไม่ ด้วยการสอบถามซ้า
ในประเด็นเดียวกัน แล้วให้ความเห็นกับผู้วิจัยในเรื่องการตีความ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็ นการ
ยืนยันความเชื่อถือได้ของข้อมูล
4.4 ตรวจสอบด้านทฤษฎี ตรวจสอบข้อมูลขณะเก็บข้อมูล ภาคสนาม และการ
ตีความหมายของข้อมูลการประกอบพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ เพื่อให้ทราบว่าตรงหรือ
แตกต่างไปจากทฤษฎีหรือแนวคิดมากน้อยเพียงใด และตรวจสอบความเข้าใจของผู้วิจัยเอง โดยศึกษา
เอกสารเพิ่มเติม สอบถามความคิดเห็นของที่ปรึกษางานวิจัย เมื่อพบข้อมูลที่ขัดแย้ง หรือข้อมูลไม่
เพียงพอ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลซ้าเพื่อยืนยันความถูกต้อง
4.5 ตรวจสอบวิธีการเก็บข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลด้วยการรวบรวมข้อมูลจากหลายวิธี
เช่น การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม รวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึก
4.6 ตรวจสอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากพื้นที่จริงแล้ว
จึงตรวจสอบแปลความหมายของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์เพื่อให้ทราบความถูกต้อง
ของข้อมูล แล้วจึงปรึกษากับที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด
5. ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลัก
5.1 ประชากร คือ ชาวเขมรถิ่นไทยใน จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และชาวเขมร
อาเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกาปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา
5.2 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ ผู้นาประกอบพิธีกรรมทั้งสองประเภท และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับพิธีกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มชาวเขมร
ถิ่น ไทย และชาวเขมรในราชอาณาจั กรกั มพู ช าได้ โดยผู้ วิจั ยใช้วิ ธีก ารคัด เลื อ กตามแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) คือ จงใจเลือกผู้รู้ที่สามารถให้ข้อมูลหลักได้ถูกต้อง ซึ่งได้แก่ 1) คนทาหน้าที่
เป็นผู้นาในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ 2) ผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ เช่น ผู้ช่วย (สนม) ผู้ป่วย ญาติ นักดนตรี และนักร้อง และ
ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมพิธีกรรม
6. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการจดบันทึกภาคสนาม และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกที่เป็นข้อมูลด้านความหมาย คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของบทร้อง บทสวด
คาถาอาคม และคาเรียกชื่อองค์ประกอบสาคัญๆ ของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ มา
จาแนกและจัดระบบหมวดหมู่ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้ทราบว่าได้ข้อมูลอะไรที่
ครบถ้วนแล้ว และจะต้องเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเติม หลังจากนั้น จึงนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ภาคสนามมาทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ประกอบกับการใช้แนวคิดและทฤษฎี
หน้ า ที่ นิ ย มของ Bronislaw Malinowski แนวคิ ด และทฤษฎี ม านุ ษ ยวิ ท ยาสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง Victor
Turner แนวคิ ด และทฤษฎี นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรมของ Krocber และแนวคิ ด ทางมานุ ษ ยวิ ท ยา
ภาษาศาสตร์ของ Ferdinand de Saussure เพื่อให้ได้อิทธิพลของมรดกร่วมทางภาษาในพิธี
กรรมการรักษาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา

7. การนาเสนอผลของการศึกษาภาคสนาม ผู้วิจัยนาผลการศึกษาในขั้นตอนนี้มาเสนอ
ในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยเน้นด้านการบรรยายความหมาย คุณค่า และ
บทบาทหน้าที่ของบทสวด บทร้อง คาถาอาคม และคาเรียกชื่อองค์ประกอบสาคัญๆ ของพิธีกรรมการ
รักษาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา นอกจากนี้
ผู้วิจัยอาจใช้ภาพ ตาราง แผนภูมิ แผนที่ ประกอบในการบรรยายด้วย เพื่อให้มีความชัดเจนในการ
นาเสนอมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 สังเคราะห์รวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาของชาวเขมร
ถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาในรูปแบบสารานุกรม
หลังจากได้ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนามในขั้นตอนที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้วิจัย น าผลการศึกษาที่เกี่ย วข้องกับมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมที่เป็นบทร้อง บทสวด คาถา
และคาเรี ย กชื่อองค์ป ระกอบส าคัญๆ ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมร ใน
ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า มาสั ง เคราะห์ แ ละคั ด สรรค า หรื อ วลี หรื อ ประโยคที่ ส าคัญ ๆ พร้อ มด้ ว ย
ความหมายและอิ ท ธิ พ ลของภาษา แล้ ว น ามายกร่ า งเป็ น สารานุ ก รมมรดกร่ ว มทางภาษาในพิ ธี
กรรมการรักษาตามหลักการเขีย นสารานุกรม หลังจากนั้นผู้วิจัยจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมและภาษาเขมรทั้งที่เป็นคนในและคนนอก
พื้นที่ที่ศึกษาประมาณ 8-12 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไขสารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรม ส่วน
ผลจากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขร่างสารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิธี
กรรมการรักษา และเขียนสารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บไว้ใช้ในการศึกษา
ค้น คว้าต่อไป พร้ อมกัน นั้ น จะจั ดทาข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์อุดมการณ์และ
อานาจแห่งภาษาถิ่นที่ ใช้ในพิธีกรรมของชาวเขมร โดยเฉพาะภาษาเขมรถิ่นไทย ซึ่งมีเฉพาะการพูดที่
ง่ายต่อการสูญหาย ผิดเพี้ยนและถูกลืมไปในที่สุด ดังนั้น จึงสามารถสรุปขั้นตอนของการดาเนินการ
วิจัยทั้ง 3 ขั้นตอน ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3

ขั้นตอน
1. กาหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัย

2. วิเคราะห์อิทธิพล
ของมรดกร่วมทาง
ภาษาในพิธีกรรมการ
รักษาที่มีต่อวิถีชีวิต
ของชาวเขมรถิ่นไทย
และชาวเขมรใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการวิจัย

วิธีการ/ เครื่องมือ/ แหล่งข้อมูล
1.ศึกษาสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการ
รักษา
2.สอบถามผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อช่วยตรวจสอบ และ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดการวิจัย
3.สังเกตและจดบันทึกภาคสนามแบบมีส่วนร่วม
และไม่มีส่ว นร่วมเกี่ยวกับบริบทชุมชน วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อของชาว
เขมรถิ่ นไทย และชาวเขมรในกั ม พูชา รวมทั้ ง
สังเกตองค์ ประกอบและขั้น ตอนการประกอบ
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์
4.สั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก เกี่ ย วกั บ
ความหมาย คุณค่า และบทบาทหน้าที่ของบท
สวด บทร้อง คาถา และคาเรียกชื่อองค์ประกอบ
สาคัญๆ ชองพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์
ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และ
ชาวเขมรในกัมพูชา

ผลลัพธ์
กรอบแนวคิดของ
การวิจัย

1. บริบทชุมชนและ
วิถีชีวิตของชาว
เขมรในพื้นที่ที่
ศึกษา (นาเสนอไว้
ในบทที่2)
2. มรดกร่วมทาง
ภาษาในพิธีกรรม
เมม็วดและพิธีกรรม
อารักษ์ ที่มีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่นไทย และ
ชาวเขมรในกัมพูชา

ขั้นตอน
3. สังเคราะห์รวบรวม
มรดกร่วมทางภาษาใน
พิธีกรรมการรักษาของ
ชาวเขมรถิ่นไทย และ
ชาวเขมรใน
ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในรูปแบบสารานุกรม

วิธีการ/ เครื่องมือ/ แหล่งข้อมูล
5.นาผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 มาสังเคราะห์
และคัดสรรคา หรือวลี หรือประโยคที่สาคัญๆ
พร้อมด้วยความหมายและอิทธิพลของมรดกร่วม
ทางภาษา แล้วยกร่างเป็นสารานุกรมมรดกร่วม
ทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาตามหลักการ
เขียนสารานุกรม
6.ปรับปรุงแก้ไขสารานุกรมมรดกร่วมทาง
ภาษาในพิธีกรรมการรักษาฉบับร่าง โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมแบบการสนทนากลุ่ม
ของผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีกรรมและภาษาเขมร
7.เขียนสารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิธี
กรรมการรักษาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาว
เขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักร
กัมพูชาฉบับสมบูรณ์

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการวิจัย (ต่อ)

ผลลัพธ์
3.สารานุกรมมรดก
ร่วมทางภาษาในพิธี
กรรมการรักษาที่มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวเขมรถิ่น
ไทยและชาวเขมรใน
ราชอาณาจักร
กัมพูชา

บทที่ 4
พิธีกรรมเมม็วดและพิธกี รรมอารักษ์
ในบทนี้นาเสนอเนื้อหาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 1) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของมรดกร่วม
ทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่มีต่อวิถีชีวิต ของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักร
กัมพูชา โดยคือการศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบและขั้นตอนพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรม
อารักษ์ โดยกาหนดขอบเขตด้านพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และจังหวัดกาปงธม ประเทศ
กัมพูชา ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการเข้าไปในพื้นที่ทั้งสองประเทศเพื่อสังเกต สัมภาษณ์และ
มีส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรมจากนั้นจึงนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อจัดหมวดหมู่ จัดกลุ่มความคิด
จัดลาดับความคิดเสร็จแล้วจึงนามาเขียนเรียบเรียงเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 นาเสนอข้อมูลพิธีกรรมเมม็วด ในประเทศไทย โดยศึกษากรณีที่จังหวัดสุรินทร์
และตอนที่ 2 นาเสนอข้อมูลพิธีกรรมอารักษ์ ในประเทศกัมพูชา โดยศึกษากรณีที่ จังหวัดกาปงธม
โดยมีเนื้อหาสัมพันธ์กับพิธีแซนเนียะตาด้วย จึงนาเสนอพิธีแซนเนียะตา ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
การระลึกคุณเนี ยะตาและอารั กษ์ที่ช่ว ยปกปักรักษาสมาชิก ครอบครัว และชุมชนทั้งที่เป็นบุคคล
สัตว์เลี้ยง พืชพันธุ์ธัญญาหารและช่วยบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
ทั้งสองพิธีกรรมดังกล่าว เป็นการพึ่งพิงอานาจเหนือธรรมชาติ ผ่านการเข้าทรงผีเพื่อระลึก
ถึงบุญคุณโดยการเชิญมารับเครื่องเซ่นบูชา ร่ายราให้สนุกสนานแล้วขอให้ช่วยบันดาลความสุขทั้งใน
ระดับบุคคล ครัวเรือน และชุ มชนบนฐานความเชื่อที่สัมพันธ์กับ ระบบนิเวศวิทยา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

พิธีกรรมเมม็วดในประเทศไทย
ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมเมม็วด
ที่มาของชื่อพิธีกรรมเมม็วด ประวัติการศึกษาเรื่องเมม็วดในประเทศไทย เริ่มมีผู้ศึกษาใน
รูปของงานวิจัยครั้งแรก เป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ไทยคดีศึกษา เน้นทางมนุษยศาสตร์ ของประทีป แขรัมย์ (2535) โดยศึกษาที่บ้านตะโกราย จังหวัด
บุรีรัมย์ เขียนชื่อพิธีกรรมกากับด้วยภาษาไทยว่า มม็วด ผลการศึกษาพบว่า มม็วดที่จังหวัดบุรีรัมย์
ส่ ว นใหญ่ เล่ น โดยใช้ ดนตรี ปี่ พ าทย์ ไ ม่มี บทร้อ ง ในการศึ กษาได้น าเสนอเนื้อ หาด้ า นองค์ ประกอบ
ขั้นตอน และบทบาททางสั งคม ของพิธีกรรม การศึกษาในระยะหลังมีผ ลการวิจัยของ ธีราภรณ์
น่าทอง (2551) ศึกษาเรื่อง เรือมมะม็วด : ทางเลือกในการจัดการสุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมร
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นงานวิจัยประกอบการศึกษาหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรม
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัยของพระมหานริศ ทองบาง (2553) ศึกษาเรื่อง พหุนิยมทาง
ศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีความเชื่อในพิธีกรรม มะม็วดของชาวไทยเขมร ตาบลไพรบึง อาเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นงานวิจัยประกอบการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศาสนา
เปรี ย บเที ย บ มหาวิทยาลั ย มหิ ดล งานวิจัยของอนรรค จรัญญานนท์ (Charanyananda.1989)
ศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยเคซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยเขียนโน้ตเพลง
ประกอบเพลงแซรยเขมาและเพลงเพลี ยงในพิ ธีม ะม็ ว ด บ้ านดงมัน ต าบลคอโค จัง หวั ดสุ ริน ทร์

นอกจากนี้มีผู้ศึกษาเรื่องมะม็วดอีกหลายคนที่นาเสนอในลักษณะบทความทางวิชาการ และงานเขียน
เชิงวิชาการอื่น ๆ เช่น สมจิตร พ่วงบุตร (2527) ได้เขียนลงในเอกสารเพลงพื้นเมืองและการละเล่น
พื้นเมืองของจังหวัดสุรินทร์ อัจฉรา ภาณุรัตน์ (2542) เขียนลงในสารานุกรมไทย ภาคอีสาน เป็นต้น
ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมเมม็วด ในลักษณะเรื่องเล่าที่เป็นตานาน หรือการบันทึก
ความเป็นมาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น จากการศึกษาในลักษณะงานวิจัยของบุคคลดังกล่าวข้างต้น
มีเพีย งรายของ ธีราภรณ์ น่าทอง เท่านั้นที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมเรือมมะม้ว ด
จากการบอกเล่าในลักษณะตานาน นอกนั้นพบแต่เพียงว่า ได้มีการปฏิบัติสืบเนื่องติดต่อกันมาแต่
โบราณ ซึ่งรวมถึงการวิจัยในครั้ ง นี้ ก็ได้รับข้อมูลภาคสนามว่า ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาแต่โบราณ
เช่นกัน ผู้ประกอบพิธีกรรมในอดีตส่วนใหญ่เป็นหญิงทั้งหมดและเมม็วดมีอานาจเหนือมนุษย์สามารถ
ทานายและรักษาความเจ็บไข้ได้ มีการบรรเลงดนตรีประกอบในพิธีกรรมสอดคล้ องกับความเชื่อและ
พิธีกรรมเมม็วดที่ยังปรากฏอยู่ในสังคมชาวไทยเขมรในปัจจุบัน
องค์ประกอบของพิธีกรรมเมม็วด
1. โรงปะราพิธี ภาษาเขมรเรียกว่า รูงหรือสะตาล องค์ประกอบที่สาคัญที่สืบเนื่องมาตั้งแต่
โบราณ คือจานวนเสาโรง มีโ รงเสา 5 ต้น โรงเสา 9 ต้น โรงเสา 12 ต้น แล้ ว แต่โ อกาส ในการ
ประกอบพิธีกรรมโดยโรงเสา 9 ต้น และโรงเสา 12 ต้น จะทาขึ้นในพิธีกรรมเมม็วดเพื่อการรักษา
ผู้ป่วย โรงเสา 9 ต้นจะประกอบพิธีในการเล่นครูบูชาครูเมม็วด และโรงเสา 12 ต้น จะประกอบพิธี
ในการเล่นครูเพื่อประสิทธิ์ครูเมม็วดคนใหม่ หลังคาโรงปะราพิธีมุงด้วยใบหญ้าคาหรือใบมะพร้าว
ปัจจุบันเอาความสะดวกเป็นสาคัญใช้ผ้าเต็นท์ หรือเต็นท์สาเร็จรูปแทนก็มีหรือบางรายเล่นในบ้านก็มี
ตามเสาโรงทุกเสาจะนิยมสานใบมะพร้าวเป็นหางราชวัตรโค้งคล้ายซุ้มประตู ภายในโรงพิธีด้านหน้า
วางแคร่สาหรับตั้งเครื่องบายศรี เสากลางโรงเป็นที่ใส่ปะต็วล ส่วนเสาด้านข้าง 1 เสา เป็นเสาสาหรับ
เครื่องปะกา บนเพดานมัดผ้าขาวอยู่เหนือศีรษะตรงบริเวณที่มีครูเมม็วดนั่ง เรียกว่าปะดาน หรือปิดาน

ภาพที่ 1 โรงปะราพิธี

ภาพที่ 1 โรงปะราพิธี ภาษาเขมรเรียกว่า รูงหรือตะสาล โดยยกเสาโรงจานวน 12 ต้น
เพื่ อ ประกอบพิ ธี ป ระสิ ท ธิ์ ป ระสาทครู เ มม็ ว ด หลั ง คามุ ง ด้ ว ยใบมะพร้ า วให้ ค งอั ต ลั ก ษณ์ เ ดิ ม ไว้
ขึงผ้าปะดานสีขาวตรงบริเวณที่นั่งของคนเข้าทรง หากมีหลายคนก็ต้องขึงทาเท่าจานวนคนเข้าทรง
บริเวณด้านหน้าของปะราพิธีจะวางเครื่องบูชาต่างๆ และกลางโรงพิธี มัดปะต็วลไว้ ถัดมาเป็นฟูกซึ่งปู
ให้ท่อนบนเหลือ 3 พับสูงขึ้น เสร็จแล้วปูทับด้วยผ้าขาว วางหมอน 1 ใบ สถานที่นี้จัดไว้สาหรับเมม็วด
นั่งเข้าทรง เสาด้านใดด้า นหนึ่งทาเป็นเสาเล่นครูปะกา ด้ านนอกโรงที่มุมซ้ายมือ หรือทิศอี สานของ
โรงปะราพิธีจัดวางนั่งร้านบูชา เรียกว่า เรียนตะกาล หรือ เรียนตีวดา
2. ร้านเทวดา ภาษาเขมรเรียกว่า เรียนตะกาลหรือเรียนตีวดา ตั้งอยู่นอกโรงปะราพิธีมุมทาง
ทิศอีสาน เป็นนั่งร้านสูงระดับปากลดหลั่นกัน 3 ชั้น เพื่อบูชาเทวดา เป็นการจัดไว้ต้อนรับ เพื่อรับรอง
เทวดาที่ลงมาในพิธีเพื่อเป็นการผจญมาร และป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาทาลายพิธีในแต่ละชั้นของ
เรียนตะกาลจะวางเครื่องบูชาต่าง ๆ ดังนี้
2.1 เรียนตะกาลชั้นที่ 1 ประกอบด้วย
2.1.1 ร่ม (ตันยู) กางออกแล้วมัดไว้ตรงกลางด้านบนสุดของร้านเทวดา
2.1.2 ฟูก หมอน เสื่อ (ปูก๊ เขนย กันตีล) วางบนแท่นชั้นบน
2.1.3 ภูเขาทราย (พนมกซัจ) นาทรายมาพูนขึ้นเป็นรูปภูเขาขนาดเล็ก ปักใบโพธิ์
หญ้าคา กรวย ธูป เทียน จัดวางไว้ด้านบนหมอน
2.1.4 จวมบูน ทาขึ้นเพื่อบูชาครูวางในจานหรือพานวางไว้บนแท่นชั้นบน
2.1.5 อังกอร์กอแญหรืออังกอร์มะซีนตีนมูย เป็นข้าวสารใส่ในถ้วยมีหมากพลู เทียน
และเงินจัดบูชาคู่กับจวมบูน วางไว้ชั้นบน
2.1.6 โสร่ง ผ้าถุง ผ้าสไบไหม (โสร่ง สาป็วต สไบ) ห้อยไว้ชั้นบนสุดตรงไว้ที่มัดร่ม
2.2 เรียนตะกาลชั้นที่ 2 ประกอบด้วย
2.2.1 บายศรีถาด (บายเสร็ยสาปวก) 5 ชั้น 1 คู่
2.2.2 บายศรีปากชาม (บายเสร็ยจาน) 1 คู่
2.2.3 หมากธรรม (สลาเธือร) 1 คู่
2.3 เรียนตะกาลชั้นที่ 3 ประกอบด้วย
2.3.1 บัตรพลีข้าวมาร (เปบายเมียร) แบ่งเป็น 9 ช่อง แต่ละช่องใส่ ข้าวปลา อาหาร
หมากพลู บุหรี่ หุ่นคนไม่ระบุเพศปั้นจากแป้งช่องละ 1 ตัว
2.3.2 น้าดื่ม (ตึ๊ก) 1 แก้ว

ภาพที่ 2 ร้านเทวดา
ภาพที่ 2 ร้านเทวดา หรือ เรียนตะกาลหรือเรียนตีวดา ทาขึ้นเพื่อบูชาเทวดานิยมทาเป็น
3 ชั้น ลดหลั่นกันแต่ละชั้นประกอบไปด้วย เครื่องบูชาเทวดา เมื่อเริ่มประกอบพิธี และทาการประโคม
เพลง ครูเมม็วดก็จะจุดธูปเทียน ทาการบูชาเทวดาที่ร้านเทวดา
3. ภูเขาทราย ภาษาเขมรเรียกว่า พนมกซัจ เป็นรูปทรงภูเขาโดยนาทรายมาพูนขึ้นเสียบ
ใบโพธิ์ หญ้า คาวาง ปั กธู ป ตั้ งเที ยนน าไปวางไว้ บนชั้ น บนสุ ดของร้ านเทวดาเป็ นการบูช าเทวดา
และเพื่อเป็นการผจญมาร ร้านเทวดาประกอบด้วย
3.1 ใบโพธิ์ (เสลิกโปว์) ปักเป็น 3 มุม มุมละ 3 ใบ ใช้ธูปเสียบในใบโพธิ์แล้วนาไปปักที่
ภูเขาทราย
3.2 หญ้าคา (สะเบา) จานวน 5 ต้น ตัดยาวราว 2 คืบ ปักตรงกลางภูเขาทราย
3.3 กรวยห้า (ตรูยปรา) จานวน 1 ชุด ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม ปักตรงกลางภูเขาทราย

ภาพที่ 3 ภูเขาทราย
ภาพที่ 3 ภูเขาทราย นาทรายเปียกใส่ถ้วยพูนขึ้นเป็นภูเขา ภูเขาทรายประกอบด้วย ใบโพธิ์
หญ้าคา กรวย ธูปเทียนวางไว้ด้านบนสุดของร้านเทวดาเมื่อเริ่มประกอบพิธีจะทาการจุดธูปเทียนบูชา
เพื่อบอกกล่าวและอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเพื่อเป็นสักขีพยานและเพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธี
4. ปะต็วล เป็นภาชนะชนิดหนึ่ งทาจากหวายทั้งลาส่วนบน สานด้วยหวายที่เหลาเป็นเส้น
แยกออกให้เป็นรูปทรงกรวยหงายขึ้น หัก มุม 4-5 มุม ปะต็วลนี้มีไว้สาหรับใส่เครื่องเซ่นสังเวย ให้แก่
เทพ เทวดาและพระภูมิเจ้าที่ บางแห่งเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า พระภูมิ (เปรียะภูมิ) มีสิ่งของที่ใส่ใน
ปะต็วล ดังนี้
4.1 กล้วยน้าว้า (เจ๊ก) 4 ลูก ใส่ในปะต็วลจัดให้เป็นมุม 4 มุม
4.2 ข้าวต้มมัด (อันซอมออบ) 4 อัน ใส่ในปะต็วลจัดให้เป็นมุม 4 มุม
4.3 ขนมฝักบัว (หนมโชค) 4 อัน ใส่ในปะต็วลจัดให้เป็นมุม 4 มุม
4.4 ขนมนางเล็ด (หนมเนียงเล็ด) 4 อัน ใส่ในปะต็วลจัดให้เป็นมุม 4 มุม
4.5 ข้าวห่อ (บายกันจ็อบ) ห่อด้วยใบตองจานวน 1 ห่อ
4.6 ไก่ต้ม (เมือนสงอร์) 1 ตัว
4.7 กรวยห้า (ตรูยปรา) 1 ชุด ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม
4.8 เหล้าขาว (สรากาเปาะ) 1 กระปุก ภาชนะใสน้าดินเผาคล้ายแจกันขนาดเล็ก
ปัจจุบันใช้ขวดที่มีขนาดเล็กกระทัดรัด

ภาพที่ 4 ปะต็วล
ภาพที่ 4 ปะต็วล มีสาเนียงคล้ายกับคาว่า ต็วล หรือ เตือล หมายถึงค้ายัน หากอนุมาน
ความหมายเช่นนี้ก็น่าจะมีเหตุผลกับการมัดไว้ที่เสาะกลางปะราพิธีด้านหน้าหรือบางแห่งมัดที่เสากลาง

ปะราพิธีก็มีเป็นการมัดเพื่อค้ายันให้เกิดความมั่นคงต่อพิธี งานต่าง ๆ ของชาวไทยเขมรจะต้องทา
ปะต็วลควบคู่กับกันจือโซร็ว เมื่อเสร็จพิธี อาหาร ขนม ที่อยู่ในปะต็วลสามารถนาไปรับประทานได้
5. กะเชอข้าวเปลือก ภาษาเขมรเรียกว่า กันซือโซร็ว เป็น องค์ประกอบที่สาคัญที่ชาวไทย
เขมรจัดไว้ในพิธีกรรมในพิธีกรรมเมม็วด หรือพิธีกรรมอื่น ๆ ที่มี การตั้งเสาปะต็วล คือพิธีขึ้นบ้านใหม่
บวชนาค แต่งงาน ในกะเชอข้าวเปลือก ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
5.1 หัวขวานผ่าฟืน (แพฺลเดิง) ตรงช่องว่างหัวขวานใส่ข้าวสุก 1 ก้อน หมาก 1 คา
พลู 1 คา ไข่ไก่ดิบ 1 ฟอง แล้วปักลงบนกะเชอข้าวเปลือก
5.2 หมากธรรม (สลาเธือร์) 1 คู่ หมากธรรมทาจากต้นกล้วยขนาดเล็กตัดสูงประมาณ
2 นิ้ว ปักด้วยใบมะพร้าวตัดสั้น 3 มุม ปักธูป 1 ดอก หมาก 1 คา
5.3 กรวยห้า (ตรูยปรา) จานวน 1 ชุด ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม
5.4 เหล้าขาว (ซราซอ) 1 ขวด วางไว้บนกะเชอข้าวเปลือก
5.5 จวมบูน ใช้บูชาครู ใส่ใบพลู 16 ใบ แยกออกเป็น 4 มุม ๆ ละ 4 ใบ ใส่หมาก 4
ลูก เงิน 4 บาท ด้านบนวางผ้าขาว 1 ผืน เงิน 24 บาท กรวย 5 ธูป 1 ห่อ เทียน 1 กล่อง

ภาพที่ 5 กะเชอข้าวเปลือก
ภาพที่ 5 กะเชอข้าวเปลือก ภาษาเขมรเรียกว่า กันจือโซร็ว วางไว้ติดกับเสาโรงปะราพิธี
ตรงกลาง ด้านบนเสามัดด้วยปะต็วล กะเชอข้าวเปลือกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเพื่อให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร มีหัวขวานผ่าฟืน กรวยปักดอกไม้ในกรวย สลาเธือร์ นอกจากนี้มีปืน
และดาบเป็นองค์ประกอบด้วย และในพิธีกรรมเมม็วดใช้ดาบ (ภาษาเขมรเรียกว่า ดาว) ในการฟัน
ขับไล่ภูตผีปีศาจร้ายที่อาจจะเข้ามารบกวนพิธี
6. บายศรีต้น ภาษาเขมรเรียกว่า บายเสร็ยเดิม ทาจากต้นกล้วยและไม้ไผ่เหลาให้ บางจน
สามารถดัดให้โค้งได้นามาปัก โค้งอ้อมต้นกล้วยเป็นชั้น ๆ เพื่อใส่องค์ประกอบต่าง ๆ บายศรีต้น มี

ตั้งแต่ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น บนสุดของบายศรี เสียบใบโพธิ์เป็น 3 มุม ๆ ละ 3 ใบ ส่วนยอดนา
ใบตองกล้วยทาเป็นกรวยขนาดใหญ่แล้วคว่าลงภายในกรวยใส่กระทงในกระทงใส่ข้าวสุก มะพร้าว
ปอกเปลือก 1 ลูก แต่ละชั้นเสียบข้าวตอกที่ติดกับก้านมะพร้าวชั้นละ 4 ก้าน แต่ละชั้นประกอบไป
ด้วยสิ่งของต่อไปนี้
6.1 กรวยเอกกรวยโท (ตรูยเอกตรูยโท) 4 ตัวจัดวางเป็น 4 มุม
6.2 ข้าวต้มมัด (อันซอมออบ) 4 อัน จัดวางเป็น 4 มุม
6.3 ขนมนางเล็ด (นุมเนียงเล็ด) 4 อัน จัดวางเป็น 4 มุม
6.4 กล้วยน้าว้า (เจ๊ก) 4 ลูก จัดวางเป็น 4 มุม
6.5 ขนมฝักบัว (นุมโชค) 4 อัน จัดวางเป็น 4 มุม
6.6 กรวยห้า (ตรูยปรา) จานวน 1 ชุด ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม

ภาพที่ 6 บายศรีต้น
ภาพที่ 6 บายศรีต้น ภาษาเขมรเรียนว่า บายเสร็ยเดิม บายศรีที่ทาขึ้นในพิธี กรรมเมม็วด
ทาโดยการเสียบไม้ไผ่กับต้นกล้วยในแต่ละชั้นเมื่อวางกรวยเอก กรวยโท และขนม ข้าวต้ม กล้วย
ดอกไม้ ข้าวตอก ในแต่ละชั้นก็จะงดงามเป็นที่ถูกใจของผี กวยเอกกรวยโททาจากใบตองกล้วยที่เย็บ
เป็นชั้น ๆ หากมีใบตองแก่สีเหลืองพับสลับกับสีเขียวก็จะทาให้เกิดลวดลายงดงามยิ่งขึ้น
7. บายศรีถาด ภาษาเขมรเรียกว่า บายเสร็ยสาปวก เป็นบายศรีเขมรที่ประกอบขึ้นจากกาบ
กล้วย ทาเป็นวงกลมไล่ระดับกันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ มีตั้งแต่ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น บนสุดของบายศรี
นาใบตองกกล้วยมาทาเป็น กรวยครอบภายในกรวยใส่กระทง ในกระทงใส่ข้าวสุก ไข่ไก่ต้ม 1 ฟอง
กรวยห้าจานวน 1 ชุด เสียบข้าวตอกเป็นทรงโค้งรวบปลายเข้าหากัน ภายในบายศรีถาด ใส่สิ่งของเพื่อ
เซ่นบูชา ดังนี้
7.1 กรวยเอกกรวยโท (ตรูยเอกตรูยโท) 4 ตัว
7.2 ข้าวต้มมัด (อันซอมออบ) 4 อัน
7.3 ขนมนางเล็ด (นุมนางเล็ด) 4 อัน

7.4 กล้วยน้าว้า (เจ๊ก) 4 ลูก
7.5 ขนมฝักบัว (นุมโชค) 4 อัน

ภาพที่ 7 บายศรีถาด
ภาพที่ 7 บายศรีถาด ที่ทาขึ้นในพิธีกรรมเมม็วด บายศรีชุดนี้การทาจะวางโครง 7 ชั้น
ด้วยการเสียบไม้ไผ่เชื่อมกับกาบกล้วยในแต่ละชั้นจึงทาเกิดชั้นที่สวยงามเมื่อวางเครื่องประดับอื่น ๆ
ลงไปก็ดูสูงโปร่งงดงามเป็นที่ถูกใจของผี ใบตองกล้วยที่เย็บเป็นชั้น ๆ หากมีใบตองแก่สีเหลืองพับ
สลับกับสีเขียวก็จะทาให้เกิดลวดลายงดงามยิ่งขึ้นบางครั้งก็เรียกว่า กรวยเอกกรวยโท
8. บายศรีปากชาม ภาษาเขมรเรียกว่า บายเสร็ยจาน เป็นบายศรีอีกประเภทหนึ่งที่สาคัญ
และขาดไม่ไ ด้ในทุ ก ๆพิธีก รรม รวมทั้ง ในพิธีก รรมเมม็ว ดก็ เช่นกั น ตรงกลางทากระทงใส่ ข้าวสุ ก
เย็บกรวยครอบปักธูป 1 ดอก ในบายศรีปากชามประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
8.1 กรวยเอกกรวยโท (ตรูยเอกตรูยโท) 4 ตัว
8.2 ข้าวต้มมัด (อันซอมออบ) 4 อัน
8.3 ขนมนางเล็ด (นุมนางเล็ด) 4 อัน

8.4 กล้วย (เจ๊ก) 4 ลูก
8.5 ขนมฝักบัว (นุมโชค) 4 อัน

ภาพที่ 8 บายศรีปากชาม
ภาพที่ 8 บายศรีปากชาม ภาษาเขมรเรียกว่า บายเสร็ยจาน มีองค์ประกอบเหมือนกับ
บายศรี ต้ น และบายศรี ถาด มี ขนม กรวย ข้า วต้ม วางไว้ ในจานสี่ มุม หรือ สี่ ทิศ จั ดเป็ นเครื่องเซ่ น
ประเภทหนึ่ง
9. หมากธรรม ภาษาเขมรเรียกว่า สลาเธือร์ ทาจากต้นกล้วยขนาดเล็กตัดยาวประมาณ 2 นิ้ว
ปักด้วยใบมะพร้าวตัดสั้น ๆ 3 มุม ปักธูป 1 ดอก หมาก 1 คา

ภาพที่ 9 หมากธรรม

ภาพที่ 9 หมากธรรม ภาษาเขมรเรียกว่า สลาเธือร์ มีองค์ประกอบเป็นต้นกล้วยขนาดเล็กมีใบ
มะพร้าวตัดเป็นมุม ปักเป็น 3 มุม ปักธูป 1 ดอก หมาก 1 คา สลาเธือร์ มาจาก เปรี๊ยะเธือร์ แปลว่า
พระธรรม สลาเธือ ร์ จึ งเป็ น เครื องบูช าพระธรรม หรือมนต์ คาถาต่า ง ๆ ไม่ว่าจะประกอบกิจการ
งานใด ๆ ก็จะมีสลาเธือรประกอบด้วยในทุกงาน
10. ข้าวขวัญ ภาษาเขมรเรียกว่า บายปลึง (บาย=ข้าว, ปลึง=ขวัญ) ข้าวขวัญจะทาใส่ขัน
ใบเล็กเรียกว่า ปะเติลบายปลึง (ปะเติล =ขัน) ขันข้าวขวัญจัดขึ้นเพื่อการเชิญขวัญให้กลับมาอยู่ในร่าง
ผู้ป่วยเชื่อว่าขวัญที่ออกจากร่างไปจะทาให้ป่วยหมดเรี่ยวแรง จึงจัดทาขัน ข้าวขวัญเพื่อเชิญขวัญกลับ
สู่ร่างดังเดิมในขันข้าวขวัญประกอบด้วย
10.1 ข้าวต้มมัด (อันซอมออบ) 4 อัน
10.2 กล้วยน้าว้า (เจ๊ก) 4 ลูก
10.3 ข้าวเจ้าสุก (บายกะซาย) 1 ถ้วย
10.4 ไข่ไก่ต้ม (ปวงเมือนสงอร์) 1 ฟอง
10.5 ผ้าสไบ (สไบ) 1 ผืน
10.6 กรวยห้า (ตรูยปรา) จานวน 1 ชุด
10.7 ธูป 5 ดอก เทียน 2 เล่ม
10.8 ขันใบเล็ก (โกนโปง) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 นิ้ว 1 ใบ
10.9 ฝ้ายผูกแขน (อัมเมาะจองได) นิยมคลุกกับผงขมิ้นให้เป็นสีเหลืองและเกิดกลิ่นหอม
10.10 หางใบตองกล้วย (กันตุยเจ๊ก) จานวน 1 ก้าน

ภาพที่ 10 ข้าวขวัญ
ภาพที่ 10 ข้าวขวัญ ภาษาเขมรเรียกว่า บายปลึง เมื่อมีการเจ็บป่วย ผู้ป่วยจะไม่มีเรี่ยวแรง
เชื่ อ กั น ว่ า ขวั ญ (ปลึ ง ) ไม่ อ ยู่ กั บ เนื้ อ กั บ ตั ว จึ ง ต้ อ งมี ก ารเชิ ญ ขวั ญ เพื่ อ ให้ ก ลั บ มาเข้ า สู่ ร่ า งกาย
ในพิธีกรรมเมม็วดมีการเชิญขวัญจะกระทาในขั้นสุดตอนท้ายก่อนจบพิธีกรรม ในการห่อข้าวขวัญจะ
กระทาเป็นขั้นตอนแรกก่อนเริ่มพิธีกรรม โดยจะมีการประโคมเพลงแล้วจะเริ่มห่อโดยใช้หางใบตอง
กล้วยที่สวยงามที่ไม่มีรอยฉีกขาดนามาทาการห่อโดยเริ่มจากข้าว ไข่ไก่ต้ม นาผ้าขาว ผ้าสไบไหมมา
พันรอบ ๆ แล้วนาไปวางในขันที่จัดเตรียมไว้ เมื่อถึงขั้นตอนการเชิญขวัญก็จะให้ลูกหลาน ญาติพี่น้อง
มานั่งล้อมวงรอรับขวัญ โดยแต่ละคนจะถือผ้าขาวม้าหรือผ้าอย่างอื่นวางบนแขนทั้งสองข้างเพื่อไว้
รองรับขันขวัญ เมื่อขวัญมาแล้วผู้ เชิญขวัญจะวางบนผ้าคนใดคนหนึ่ง จากนั้นจะนาด้ายขวัญที่อยู่ใน
ขันขวัญมาทาการผูกแขนเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ป่วย บางรายก็
จะนาข้าวและไข่ในขันข้าวมาให้ผู้ป่วยรับประทาน
11. จวมบูน เป็นอุปกรณ์ที่ต้องทาขึ้นใหม่ในการประกอบพิธีแต่ละครั้ง เป็นจวมกรูแบบ
ง่ายที่ทาขึ้นเพื่อบูชาครูทั่วไป กล่าวคือ จวมบูนสามารถบูชาได้ทั้งครูเป่าสะเดาะเคราะห์ เป่ารักษาโรค
บูชาครูดนตรี องค์ประกอบของจวมบูน คือ ใช้จานหรือถาดหรือพานเป็นภาชนะรองรับสิ่งของอื่น ๆ
ได้แก่
11.1 พลู (มลู) วางคว่าลงเป็น 4 มุม มุมละ 4 ใบ
11.2 หมาก (สลา) จานวน 4 ลูก วางตามมุม 4 มุม
11.3 เงิน 4 บาท จัดวางมุมละ 1 บาท
11.4 ผ้าขาว (สไบซอ) จานวน 1 ผืน
11.5 กรวยห้า (ตรูยปรา) จานวน 1 ชุด เทียน 1 กล่อง ธูป 1 ห่อ วางบนผ้าขาว
11.6 เงิน (สตางค์) จานวน 24 บาท

ภาพที่ 11 จวมบูน
ภาพที่ 11 จวม หมายถึง ที่อยู่ ใช้ในความหมายเฉพาะในพิธีกรรม จวมมีหลายลักษณะ
เช่น จวมบูน ดังภาพ และ จวมกรูอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพผู้รักษาชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยเขมร มี ลั ก ษณะแตกต่ า งกั น และมี บ ทบาทหน้ า ที่ ต่ า งกั น ในการจั ด พิ ธี ก รรม ส่ ว นค าว่ า บู น
หมายถึง สี่ คือ สี่ทิศสี่มุม เรี ยกตามจานวนและลักษณะของการวางใบพลู ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ
นั้นมีจานวนมากหรือน้อยกว่าสี่ก็ได้
12. ขันข้าวสาร ภาษาเขมรเรียกว่า อังกอร์กะแญหรืออังกอร์มาซีนตีนมูย จัดไว้จานวน
1 ถ้วย เทียนไข จานวน 1 เล่ม (ซีน หมายถึง ภาชนะจักสานขนาดเล็กคล้ายลิตรใช้ตวงข้าวสาร
ปัจ จุบั น ไม่ค่อยมีใช้ พบเห็ นได้บ้างในประเทศกัมพูช าในพิธี กรรมอารักษ์ ซึ่งมีเก็บไว้ใช้แต่โ บราณ
สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้ใช้ถ้วยแทน แต่ก็ยังเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ซีน ; อังกอร์=
ข้าวสาร, มะซีน=1 ซีน, ตีน=เทียนไข มักออกเสียงเป็น ตีน, มูย (สาเนียงชาวไทยเขมร) หรือ มวย
(สาเนียงชาวกัมพูชา)=1 องค์ประกอบที่อยู่ในขันข้าวสาร ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
12.1 ข้าวสาร (อังกอร์) จานวน 1 ถ้วย
12.2 หมาก (สลา) จานวน 1 ลูก
12.3 พลู (มลู) จานวน 3 ใบ
12.4 เงิน (สตางค์) จานวน 1 บาท
12.5 เทียนไข (เตียน หรือ ตีน 1 เล่ม

ภาพที่ 12 ขันข้าวสาร
ภาพที่ 12 ขันหรือถ้วยข้าวสาร หรือ อังกอร์กะแญหรือเรียกว่า อังกอร์มะซีนเตียนมูย
เป็นจวมกรูประเภทหนึ่งที่ใช้ในพิธีกรรมเล่นเมม็วด มีองค์ประกอบสาคัญคือ ข้าวสาร หมาก พลู
เทียนไข และเงินบูชาครูตามจานวนที่เคยกาหนดไว้สืบเนื่องต่อกันมา จวมประเภทนี้วางไว้ใกล้ ๆ ฟูก
ที่นั่งเข้าทรงเมม็วด เทียนที่ปักบนข้าวสารใช้จุด ต่อเนื่องให้สว่างต่อเนื่องตลอดพิธี เมื่อเทียนไขในขัน
หรือโตกเข้าทรงดับ ก็จะจุดไฟจากเทียนเล่มนี้
13. จวมกรูกาเนิด มีหลายรูปแบบตามลักษณะการเกิด ดังนี้
15.1 จวมกรูของคนทั่วไปที่มีการเกิดแบบปกติ ลักษณะจวมจะเป็นรูปสถูปคล้าย
ดอกลาเจียก (ปกาลาเจ้ก เป็นไม้ดอกมีลักษณะทรงพุ่มขนาดใหญ่ ตามใบมีหลามแหลมคม ดอกมีกลิ่น
หอมเย็ น และหอมไกล ในบทร้ อ งกั น ตรึ ม มั ก กล่ า วถึ ง ดอกล าเจี ย กเปรี ย บเที ย บสาวบริ สุ ท ธิ์
ดอกลาเจียกนิยมนามาบูชาพระหรือเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ใช้อบผ้าไหมให้มีกลิ่นหอม) นิยมทา
ขมิ้นให้หอมและเป็นสีเหลืองนวล แต่ละชั้นปักประดับด้วยใบลาดวนม้วนเหมือนการจีบพลู ตรงยอด
ปักด้วยหมากแห้งและรอบจวมจะปักประดับด้วยใบตาลตัดฉลุลายอย่างสวยงามบางคนสานเป็นรูป
นกแก้ว (สกาแก้ว=นกแก้ว) ติดที่ปลายใบตาลที่ตัดฉลุลาย
15.2 จวมกรูสนม จวมประเภทนี้ทาขึ้นสาหรับคนที่เกิดมามีสายรกพันรอบศีรษะ
เชื่ อ ว่ า เป็ น บุ ค ลที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษร่ าเรี ย นคาถาอาคมได้ อ านุ ภ าพมากหากท าพิ ธี ถู ก ต้ อ งตาม
ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณ ลักษณะจวมกรูสนมแบบนี้จะทาแบบเดียวกับจวมกรูธรรมดาแต่ส่วน
ยอดจวมกรูสนมจะเย็บผ้าสีแดงทาเป็นหมวกหรือฉัตร (ชาวกัมพูชาจะเรียกร่มว่า ฉัตร เรียกฉัตรว่า
ติงยู ส่วนชาวไทยเขมรเรียกสลับกันคือ เรียกร่มว่า ติงยู เรียก ฉัตรว่า ฉัตร)
15.3 จวมกรูสังวาล จวมประเภทนี้ทาขึ้นสาหรับคนที่เกิดมามีสายรกพันลาตัว
เฉียงบ่า เชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษร่าเรียนคาถาอาคมได้อานุภาพมากหากทาพิธีถูกต้องตาม
ขนบธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณ จวมกรูสังวาล จะเป็นแบบเดียวกับจวมกรูธรรมดาแต่จะมีด้ายสีแดง
หรือสีขาวพันรอบจวมกรูสังวาล

15.4 จวมกรูปะเจิ๊ตระมูล จวมประเภทนี้ทาขึ้นสาหรับคนที่เกิด มามีสายรกพันเป็น
เกลียวรอบเอว เชื่อว่าเป็นบุคลที่มีลักษณะพิเศษร่าเรียนคาถาอาคมได้อานุภาพมากหากทาพิธีถูกต้อง
ตามประเพณี จวมกรูสังวาลจะเป็นแบบเดียวกับจวมกรูธรรมดาแต่จะใช้เทียนไขบิดเป็นเกลียวพันรอบ
จวมกรูสังวาล
จวมกรูต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นเครื่องบูชาครูที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเกิดเชื่อว่าเป็นที่สถิต
ของเทวดาผู้คอยปกปักรักษาชีวิต หากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไกล ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตก็จะ
มาบนบานและบอกกล่ าวให้ ค รู ช่ว ยดูแ ล และในพิธีก รรมเมม็ว ดหากเจ็ บป่ว ยหรือ ทาการไหว้ค รู
ประจาปี เจ้าของจวมกรูก็จะต้องนาจวมกรูของตนเองไปเข้าร่วมพิธีด้วย จวมกรูเป็นสมบัติส่วนตัวของ
คนใดคนหนึ่งเท่านั้นจะใช้แทนกันไม่ได้เพราะมีรูปลักษณ์จากต้นกาเนิดชีวิตที่แตกต่างกัน

ภาพที่ 13 จวมกรูกาเนิดและดอกลาเจียก
ภาพที่ 13 จวมกรูกาเนิดที่ มีลักษณะทรงพุ่มยอดแหลมคล้ายดอกลาเจียก มีไว้เพื่อบูชา
ในพิธีกรรมเมม็วดจะมีการนาจวมกรูกาเนิดและจวมกรูเมม็วดลงจากหิ้งไปที่โรงปะราพิธี ก่อนจะนาลง
ไปจะจุดธูปเทียนบอกกล่าวครูบาอาจารย์แล้วอันเชิญลงไปที่โรงปะราพิธี
14. ขันเข้าทรง ภาษาเขมรเรียกว่า ตอกปันโจล หรือ (โตก) เป็นขันเงินขนาดพอดีไม่ใหญ่หรือ
เล็ กจนเกิน ไปเวลาเข้าทรงจะใช้มือทั้งสองจับประคองบูช าเวลาทาพิธีปัล โจล ภายในขันเข้าทรง
ประกอบด้วยสิ่งของต่าง ๆ ดังนี้
14.1 ข้าวสาร (อังกอร์) ใส่ในขันเกือบครึ่งขัน
14.2 กรวยห้า (ตรูยปรา) ปักเรียงในขัน
14.3 พลู (มลู) จานวน 3 ใบ
14.4 หมาก (สลา) จานวน 1 ลูก
14.5 เงิน (สตางค์) จานวน 12 บาท
14.6 กรวยหูกระต่าย (ตรูยอันซาย, อันซาย=กระต่าย) จานวน 1 คู่
14.7 กรวยข้าวต้ม (ตรูยอันซอม) จานวน 1 คู่
14.8 แป้งโกรินทร์ จานวน 2 ซอง น้าอบแอนนา จานวน 2 หลอด

ภาพที่ 14 ขันเข้าทรงเมม็วด
ภาพที่ 14 ในขันเข้าทรงเมม็วดหรือตอกปันโจล ประกอบด้วยเครื่องบูชาและเครื่องแต่งตัว
ประเภท น้าอบแอนนา แป้งโกรินทร์ เมื่อผู้เข้าทรงเมม็วดเชิญผีมาประทับร่างก็จะจับขันนี้ขึ้นเสมออก
นั่งหลับตา ฟังเสียงดนตรีไปเรื่อย ๆ หากทิ้งระยะเวลาไว้สักพักผียังไม่เข้าสถิตในร่างทรงนักดนตรีก็จะ
เปลี่ยนเพลงไปเรื่อย ๆ เมื่อสังเกตเห็นขันเริ่มสั่นดนตรีก็จะเริ่มให้จังหวะกระชับและเร็วขึ้น จนกว่าร่าง
ทรงจะปล่อยขัน แล้วลุกขึ้นร่ายราหรือพูดคุยกับสมาชิกในปะราพิธี เป็นอันว่าผีได้เข้ามาสถิตในตัวร่า ง
ทรงเรียบร้อยแล้ว ดนตรีหยุดบรรเลง จนกว่าผีจะกลับจึงจะเริ่มบรรเลงเพลงอีกครั้ง
15. เปกันโจรง เป็นเป็นบัตรพลีเพื่อไล่พราย ทาจากก้านกล้วยมีแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม
ทาโดยการนาเอากาบกล้วยมาพับเป็นสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมนาไม้เสียบตรงกลาง เอาก้านกล้วยมา
ใส่ทาเป็นขา มัดปลายก้านกล้วยรวมกัน และแยกขาออกแป็นมุม วางบนกระด้ง ใช้สาหรับไล่พราย
ข้างในเปกันโจรง ประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ อย่างละจานวนไม่มากนัก ดังนี้
15.1 ข้าวเจ้าสุกสีขาว (บายซอ)
15.2 ข้าวเจ้าสุกสีดา (บายเขฺมา) ผสมด้วยผงถ่านหุงต้มบดละเอียด
15.3 เนี้อดิบ (ซัจเชา) นิยมใช้เนื้อหมู
16.4 เนื้อสุก (ซัจจะเอิน) นิยมใช้เนื้อหมู
16.5 ไข่ไก่ดิบ (ปวงเมือนเชา) จานวน 1 ฟอง
16.7 หุ่นรูปคนปั้นจากแป้ง
16.8 กรวยห้า (ตรูยปรา) จานวน 1 ชุด
17.8 ดอกมะละกอตัวผู้ (ปะกาละฮ็องสาแหรฺก)
17.8 ปุยนุ่น (กัวร์) ชุบน้ามันก๊าดหรือน้ามันเบนซิน

17.9 ผงยางไม้ (เจือรจ็อง)

ภาพที่ 15 เปกันโจรง
ภาพที่ 15 เปกันโจรง เป็นบัตรพลีเพื่อไล่พราย เมื่อเริ่มประกอบพิธีจะมีการทาพิธีไล่พราย
เรียกว่า แด็นจ์เปรียย จะให้ผู้ที่อยู่ในโรงปะราพิธีนั่งเหยียดขาไปทางเปกันโจรงซึ่งได้ตั้งไว้ด้านนอกโรง
ปะราพิธี ครูเมม็วดจะราในมือถือดาบทาท่าทางฟาดฟันอาจสู้กับพราย สิ่งร้ายสิ่งไม่ดีให้ออกไปจาก
ร่างกายเจ้าภาพและจากพิธี จะรารอบ ๆ เปกันโจรง และทาการฟันลงไปที่เป แล้วให้ชายหนุ่มจับเป
วิ่งไปทิ้งที่ทางสามแพร่งทันทีเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งร้ายสิ่งและสิ่งไม่ดีออกไปจากบริเวณพิธีกรรม
16. ดนตรี เรียกตามพิธีหรือโอกาสที่เล่น เช่นเล่นในวงกันตรึม ก็จะเรียกว่าดนตรีกันตรึม
เล่นในพิธีกรรมเมม็วด ก็เรียกดนตรีเมม็วด หรือเพิ่มซอนาไปเล่นในวงมโหรีก็เรียกดนตรีมโหรี และ
ปี่พาทย์ เป็นต้น ดังนั้น เครื่องดนตรีในพิธีกรรมเมม็วดก็เป็นเครื่องดนตรีทั่วไปที่ชาวไทยเขมรถิ่นไทย
มีไว้ใช้ดีด สี ตี เป่าในโอกาสต่าง ๆ การบรรเลงในพิธีกรรมเมม็วด ก็จะขึ้นอยู่กับพิธี หรือขึ้นอยู่กับครู
เมม็วดว่าจะใช้วงเพลงประเภทใด โดยแต่ละวงก็จะมีเครื่องดนตรีและจานวนผู้เล่นที่ต่างกัน
16.1 วงกันตรึม ในวงกันตรึมจะมีจานวนผู้เล่นประมาณ 5-6 คน เครื่องดนตรีในวง
กันตรึมประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
16.1.1 กลองกันตรึม (สกัวร์) จานวน 2 ใบ ผู้เล่น 2 คน และทาหน้าที่ร้องเพลง
ด้วยทั้ง 2 คน บางคณะ ผู้เล่น 1 คน สามารถตีกลองได้ 2 ใบโดยวางหน้ากลองขนานตรงกันข้ามใช้
เท้าพาดทับให้กลองอยู่นิ่งขณะตี
16.1.2 ปี่อ้อ (เป็ยออ) จานวน 1 เลา
16.1.3 ซอกันตรึม (ตรัว) จานวน 1 คัน
16.1.4 ฉิ่ง จานวน 1 คู่
16.1.5 ฉาบ จานวน 1 คู่

16.2 วงมโหรี หากเป็นเป็นวงมโหรีก็จะมีเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้นมาอีกที่เป็นเอกลักษณ์ของ
วงมโหรีอีสานใต้ ซึ่งใช้ผู้เล่นในวงประมาณ 8-9 คน เครื่องดนตรีในวงมโหรีอีสานใต้ประกอบด้วย
เครื่องดนตรีต่อไปนี้
16.2.1 กลองกันตรึม (สกัวร์) จานวน 2 ใบ ใช้ผู้เล่น 2 คน
16.2.2 กลองรามะนา (สกวร์รามะนา) จานวน 1 ใบ
16.2.3 ซอกันตรึม (ตรัว) จานวน 2 คัน ซออู้ 1 คัน ซอด้วง 1 คัน
16.2.4 ปี่ใน (สไล) จานวน 1 เลา
16.2.5 ฉิ่ง จานวน 1 คู่
16.2.6 ฉาบ จานวน 1 คู่
16.2.7 กรับ จานวน 1 คู่
16.3 วงปีพาทย์พื้ ใช้จานวนผู้เล่น 10-12 คน เครื่องดนตรีเหมือนวงมโหรี ทุกอย่าง
เพียงแต่เพิ่มจานวนเครื่องดนตรีขึ้นมา 4 ชนิด ได้แก่
16.3.1 ระนาดเอก (รอเนียด) จานวน 1 ราง
16.3.2 ฆ้องวง (เปี๊ยด) จานวน 1 ลูก
16.3.3 กลองทัด (สกัวร์ทม) จานวน 1 คู่
16.3.4 ตะโพน (ตาโพน) จานวน 1 ลูก

ภาพที่ 16 เครื่องดนตรี และเครื่องบูชาครู
ภาพที่ 16 จากภาพนักดนตรีวงนี้เรียนรู้การเล่นเพลงในพิธีกรรมเมม็วดด้วยการบอกเล่า
และปฏิบัติตามกันมาจนเกิดความชานาญ ไม่มีการบันทึกเนื้อเพลงและโน้ตเพลงไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นคนท้องถิ่นเป็นคนไทยเขมร จากการสังเกตพบว่านักเพลงซอจะมีโน้ตเพลงบางเพลงนามา
เปิดแล้วเล่นตามนั้นการเล่น ดนตรีในบางครั้ งผู้เล่น 1 คนสามารถตีกลองได้ 2 ใบ อีก 1 คนไปทา
หน้าที่เล่นซอเพิ่มอีก 1 คันก็มี การเล่นเพลงในพิธีกรรมเมม็วด นักเพลงจะเหนื่อยมากเพราะบางครั้ง
เมม็วดไม่เข้าและหากเข้ามาก็ร่ายรานานมาก นักดนตรีก็ต้องเล่นเพลงยาวนานเช่นกัน ดังนั้นจะพบ
เห็นว่าเมื่อมีการเข้าทรงเมม็วด ผู้เข้าทรงจะทาการเคารพครูเพลงด้วยการกราบทุกครั้งทั้งตอนเริ่มและ
ตอนสิ้นสุดพิธีกรรม

17. ชุดครูเมม็วด เป็นเครื่องแต่งกายของครูเมม็วดซึ่ง จะเปลี่ยนไปตามครูที่เข้ามาสถิตในร่าง
ของเมม็วด โดยครูแต่ละองค์จะมีเอกลักษ์การแต่งตัวเป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว
สวมใส่ชุดลักษณะเช่นนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นครูท่านใดเข้ามา โดยแต่ละครูจะมีการแต่งตัวที่ต่างกัน
ดังนี้
17.1 ครูปะกา หรือตาปะกา เป็นครูผู้ชานาญทางด้านสรรพวิชาต่างๆ เช่น ปะกาช้าง ม้า
ปะกาผึ้ง ปะกาซาวนาง (ทาพลุ, ตะไล) หรือปะกาสน็อบ (ตีมีด, ตีเหล็ก) การแต่งกายจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะแต่ละปะกา คือ นุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าไหมหางกระรอก (กะนีว) และผ้าไหมสีพื้น ผ้าสไบไหม
คาดเอว 1 ผืน ผ้าขาวม้าไหมโพกศีรษะ 1 ผืน ผ้าขาวม้าไหมพาดบ่า 1 ผืน ถือปะกาที่ชานาญ
17.2 มนายสนูน คือครูที่คอยดูแลตัวบุคคลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เวลาเข้ามาปประทับทรง
ก็จะเลือกเครื่องนุ่งห่มเป็นผ้าไหมส่วนมากจะนุ่งผ้าถุงโฮล พาดสไบชนูดลืกสีขาว กางร่มกระดาษสีแดง
17.3 ครูมรดก หรือกรูเกร์ เป็นดารสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เวลาครูเข้ามาจะแต่งตัว
ด้วยผ้าไหม ผ้าถุงไหมที่นุ่งจะเป็นผ้าจ๊ะปันชัวร์ ต่อปะโบร์ ผ้าไหมที่ต่อหัวต่อเชิง มีผ้าโพกศีรษะ และ
พาดสไบที่ไหล่ ในมือจะสวมเล็บยาวที่ทาจากเงินหรือทองเหลือง
17.4 ครูนางผมหอมคือกรูสาปูงเซาะทม หรือครูที่มีผมฟูกระเซิงติดกัน เวลาเข้ามาจะ
นุ่งห่มสีแดง โพกศีรษะด้วยสไบชนูดสีขาวบ้าง สีแดงบ้าง
17.5 ครูหมอตาแย หรือกรูอังกอร์เรียบ เวลาเข้ามาชุดที่สวมใส่จะเป็นสีขาวทั้งตัว ตั้งแต่
ผ้านุ่ง ผ้าสไบพาดบ่า ผ้าโพกศีรษะ
17.6 ครูบังบทหรือครูเทวดาหรือกรูบ็องบ็อด เวลาเข้ามาจะสวมชุดที่เป็นสีสัน เป็นสี ๆ
คล้ายสีรุ้งกินน้า ถ้าใส่ชุดสีเขียว ผ้าสไบ ต่างๆ ก็จะเป็นสีเขียว ถ้าสวมชุดสีชมพู ผ้าสไบต่าง ๆ ก็จะ
เป็นสีชมพู เป็นต้น
17.7 ครูฤๅษี หรือเทพที่จาศีลตามถ้า คือกรูมหาแอแส็ยหรือกรูลู๊ตา ตามภูเขา จะสวมใส่
ชุดที่มีลักษณะเป็นสีขาว ทั้งตัว และมีการถือไม้เท้า ถือดาบ
17.8 ครูกรุงไหม้หรือกรูก็องแฉ็ฮ เวลาเข้ามาจะโพกผ้าสีแดงสด และชอบเล่นไฟ พ่นไฟ

ภาพที่ 17 ชุดครูมหาแอแส็ยหรือกรูลู๊ตา

ภาพที่ 17 ชุดมหาแอแส็ย ครูฤๅษี หรือเทพที่จาศีลตามถ้า ตามภูเขา จะสวมใส่ชุดที่มี
ลักษณะเป็นสีขาวทั้งตัว และถือไม้เท้า มหาแอแส็ยนี้จะเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์มีวิชาที่แกร่งกล้า สามารถ
ดูอาการและสาเหตุคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างแม่นยา และทาการรักษาขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ดีต่าง ๆ
ให้ออกไปจากร่างกาย
18. เทวดาและภูตผีที่นับถือและเข้ามาในพิธี กรรมเมม็วด จะมีชื่อเรียกเทวดาหรือผีต่าง ๆ
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ชื่อเรียกเทวดาหรือผีในพิธีกรรมเมม็วด
ชื่อเรียกเทวดาหรือผี

ความหมาย

กร็องแฉะฮ หรือกรุงไหม้

ครูเมม็วดอีกประเภทหนึ่งที่ปกปักรักษาท้องทุ่งในป่าใหญ่
ยามกลางคืนจะปรากฎเป็นดวงไฟลอยเล่นตามทุ่ง

กร็องพลี หรือกรุงพาลี

เทพรักษาผืนดินหรือภูเขา

กรูกาเนิด

เทวดาผู้รักษาประจาตัวของแต่ละคน

กรูระบีน

ครูเวทย์มนต์ คาถาอาคม

กรูสนม สังวาล

ครูที่มาจากครูกาเนิดที่มีลักษณะสายรกพันตามตัวตอนเกิด

โกนกร้อกหรือกุมารทอง

มีทั้งกุมารทองคน กุมารทองแมว ที่สามารถให้คุณและโทษ
แก่เจ้าของที่มีไว้ครอบครอง

ขม้อจ หรือผี

มีทั้งผี ร้ายและผีดี ผีร้ายจะทาให้เจ็บไข้ ผีดีเมื่อกระทาผิ ด
ลบหลู่ก็จะทาให้เจ็บป่วยเช่นเดียวกัน เช่น ผีบรรพบุรุษ หรือ
เครือญาติ

จร้าบ

ผีที่อยู่ตามจอมปลวกที่โล่งเตียนสะอาด รักษาคลองส่งน้า
ทางเกวียน รักสงบไม่ทาร้ายใคร แต่ถ้าผู้ใดไปปิดทางน้า
ทางเกวียน จร้าบก็จะลงโทษ

ซาวนาง

ครูปะกาอีกประเภทหนึ่งที่เป็นครูช่าง

ตาบองแด้กหรือกระบองเหล็ก

ครูเมม็วดอีกประเภทที่มีอาวุธถือที่เป็นกระบองเหล็ก

เต๊บเจียนกะปั๊วะ

เทพชั้นสูง เช่น เปรี๊ยะนาเรียย (พระนารายณ์) เปรียะปรม
(พระพรหม) เปรี๊ยะเอ็น (พระอินทร์) ส่วนใหญ่จะพบใน
มนต์คาถาอาคมต่าง ๆ

เนียะตา

ผีปู่ตาเป็นเทพอารักษ์รักษาหมู่บ้าน มักจะมีการตั้งศาลไว้
ประจาหมู่บ้าน

บ็องบ็อดหรือครูเทวดา

เทพช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

หรือครูบังบด
ปะกา

ครูที่สถิตอยู่กับสิ่งต่างๆ เช่น ปะกาคล้องช้าง มีด ดาบ ปืน

ปีง

สิ่งที่เลวร้ายและให้โทษ

ปึสสะนอร์การ์

พระวิษณุกรรม เทพเทวดาแห่งงานช่างต่าง ๆ

เปรียะภูมิแซร์

พระภูมิที่นา เป็นเทพที่ดูแลรักษาที่นา

เปรียย กะบาล ปราเบย

เทพทางดนตรี การแสดง การชกมวย การร้องราทาเพลง

หรือพรายแปดเศียร
เปรียย จนีร์

พรายกรรมพันธุ์ เป็นครูหรือผีที่สืบทอกันทางสายเลือด

มริง ก็อง เวียล

เทพที่เลี้ยงสัตว์ป่า ผู้ที่จะออกป่าล่าสัตว์ยิงนกต้องมีการบูชา

มหาจมปูหรือมหาชมพู

ครูเมม็วดอีกประเภทหนึ่งที่เป็นใหญ่

มะนายสะโนน หรือแม่ซื้อ

เทพผู้รักษาทารกตั้งแต่ในครรภ์จนคลอดออกมา

แมเปร็ยแมพนม

เจ้าป่าเจ้าเขา คือเทพาอารักษ์บนป่าเขา

สาโปงเสาะทมหรือนางผมหอม เทพที่มีความดุดัน
หรือผมกระเซิง
อารักษ์ หรือเทพาอารักษ์

เทพที่รักษาต้นไม้ใหญ่ บึง หนอง ขนาดใหญ่

19. คาศัพท์ในพิธีกรรมเมม็วด ในพิธีลีงเมม็วดครูหรือผีที่เข้ามาจะใช้คาเรียกสิ่งของต่าง ๆ
ที่มีความแตกต่างจากคาพูดที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจาวัน ดังตารางดังนี้
ตารางที่ 6 คาศัพท์ในพิธีกรรมเมม็วด
คาศัพท์ในพิธีกรรม

ความหมาย

กะง้อกเมี้ยะ

พระสงฆ์

กันจอม

จวม

กันแฉง

หัวหมู

กรรแสง

ร้องไห้

กะสีร์ หรือ ทนาคลัง

บุหรี่

กระซาลหรือกาซาล

รา เล่น ฟ้อนรา

กาปาง

เงิน

ก็วฺง

อยู่อาศัย

ก็วนกูร

ส่องเพ่งพินิจดู

ขะญัลร์

โกรธ

จันเลาะฮ์

เทียน แสงเทียน ขี้ไต้

จาปา

ขวด เช่น อาการ์มูยจาปา แปลว่า สุราหนึ่งขวด

เจาจ๊าบ

ลูกหลานตัวเล็ก ๆ

ซรฺอบ

ชุด เครื่องแต่งกาย

ซอย

กิน ดื่ม

ดอม พรี

ตีกลอง

ตะสาล

โรงพิธี

ตาโรง

สามีของคนทรง

ตังเวย

เรียก

ตึกบริสด

น้าบริสุทธิ์ คือ น้ามะพร้าว

ทวือ รูป

ทาตน หมายถึงมีอะไรทาให้ป่วยไข้

แท ทอย

ออกจากร่างทรง

ปจีร์

ขับไล่

ปเรียฮ์ เญียด

ญาติกาทั้งหลาย

ปโอนรูป

น้องของคนทรง

เปเลีย กูกะแบ็ย โจลกรฺอล

เวลาเย็นโพล้เพล้

พรี (เภรี)

กลอง

เพลง กระแซ

เพลงมโหรี

เพลง ตะลอก

เพลงกันตรึม

เพลงประพาท

เพลงปี่พาทย์

มนึฮ์ โลก

มนุษย์

มะยาบแซร์

เจ้าที่นา

แมรูป

แมหรือเม คือ แม่ของคนทรง

รูปหรือ มจ๊ะรูป

ตัวฉัน, ผู้ที่ถูกผีเข้ามาประทับทรงแล้ว เช่น คนทรงกล่าวว่า
รูปไม่สบายคือผู้ที่ถูกผีเข้ามาประทับทรงแล้วไม่สบาย

รูปปะโดรดอง

เรือ

สะอาด

ดี สวย

ห็อฮ์ สเทียน

เหาะทะยานเข้ามา

อาการ์

สุรา

อันตีร

ที่อยู่

อาเปียด

อาพาธ เจ็บป่วย

อาปวงบัจ หรือระแซยตังกุม

แคน

อ็อวเพลง

พ่อเพลงหรือนักดนตรี

อ็อวรูป

พ่อของคนทรง
ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมเมม็วด

1. การเซ่นผีบรรพบุรุษ เป็นพิธีกรรมทีเ่ จ้าภาพและครูเมม็วดทาก่อนเริ่มพิธีกรรมเมม็วดใน
ปะราพิธี เจ้าภาพจะจัดอาหารคาวหวานใส่ถ้วยใบเล็กวางในถาด จานวน 1 ถาด (แบ่งจากอาหารที่
ทาไว้รับประทานทั่วไป) ขนม น้าอัดลม เหล้าขาว น้าเปล่า จัดเตรียมใส่ภาชะไว้ในบ้านเริ่มพิธีโดยเชิญ
เจ้าภาพจุดเทียนเรียกผีบรรพบุรุษของตนเองมารับเครื่องเซ่นสังเวยและพูดอ้อนวอนขอให้การจัดพิธี
ในวันนี้ดาเนินการสาเร็จไปด้วยความราบรื่น ขณะที่ทาการเรี ยกให้ผีมากินจะเทน้าเปล่าก่อนและ
เทเหล้า เทน้าอัดลม รดลงบนอาหารในถาด 3 ครั้ง จากนั้นจึงนาอาหารทั้งหมดไปเททิ้งลงพื้นดิน
ห่างไกลจากปะราพิธี เมื่อไปถึงที่ทิ้งก็นั่งลงจับถ้วยอาหารคว่าลงพื้นดินหยิบถ้วยเปล่ามาคว่าลงบนถาด
ทาเช่นนี้จนหมดทุกถ้วยแล้วเดินกลับไปยังปะราพิธี

ภาพที่ 18 การเซ่นผีบรรพบุรุษ
ภาพที่ 18 เจ้าภาพงาน นาอาหารและเครื่องดื่มประกอบด้วยน้าอัดลม เหล้าขาว น้าเปล่า
รดบนอาหารในถาดกล่าวเชิญผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นสังเวยด้วยวาจาที่อ้อนวอนและคนอื่น ๆ
ก็ช่วยเรียกด้วย โดยพูดอ้อนวอนขอให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บป่วย จากนั้นวางเครื่องเซ่นสังเวยไว้
สักพักแล้วจึงนาไปทิ้งและพูดว่านามาส่งให้แก่ผีเร่ร่อนทั่วไปขอให้มากินและอย่าไปรังควานการทาพิธี
ในการทาพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษจะมีการพูดในการเซ่นไหว้ ดังนี้
“สาธุ ขญม ซมอันจืน ตีวบ็อท ตีวดา เปรียะภูมิ เจ้าที่
ตาจ๊ะสร็อก จ๊ะแซร์ มเหศักดิ์หลักสร็อก หลักมืง
มีบา ปเตี๊ยะ สะแมง ขม้อจตา ขม้อจแย็ย
งัยแนะ โกนเจา บาน กึด การ์ ลีงกรูเมม็วด
ซมอันจืน โมโฮบ โมปะซา แซบซอย กระยา
เมียนเตียง กบาลจรู้ก เมือน เตียง หนมเนก เจ้ก อันซอม
ตังสรา ตังบาย แพลเชอ แพลแปร็ย ซม อันจืน โมโฮบปะซา
โกนเจา กึดลีงเมม็วดงัยแนะ ซมออยเจีย ซมออยลออ
กม ออย เมียน บอนเคาะ อย ตราเลย เน้อ แย็ยตา”
ความหมาย “สาธุ ข้าพเจ้าขออันเชิญเหล่าเทวดา พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง ตาปู่หมู่บ้าน ตาปู่
ทุ่งนา ปู่ตาหลักเมือง ผีบ้านผีเรือน ปู่ย่าตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย วันนี้ลูกหลานได้จัดงานประกอบ
พิธีกรรมเล่นเมม็วด ขออัญเชิญมารับเครื่องสักการะบูชา มีทั้งหัวหมู ทั้งเป็ด ทั้งไก่ เหล้ายาปลาปิ้ง
ผลหมากรากไม้ต่าง ๆ มากมาย ขอเชิญท่านทั้งหลายมารับเครื่องสักการะบูชา ลูกหลานเล่นเมม็วด
วันนี้ก็ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขอย่าให้มีผิดผลาดตรงไหนเด้อปู่ย่าตายายเอย”
2. การไหว้ครูดนตรี เมื่อนักดนตรีมาถึงบ้านเจ้าภาพและเจ้าภาพพร้อมแล้ว นักดนตรีทุก
คนทาพิธีไหว้ครู เสร็จแล้วเทียบเสียงดนตรีอีกครั้ง (นักดนตรีได้ลองเทียบเสียงแล้วตั้งแต่มาถึงบ้าน

เจ้าภาพ) เมื่อทุกอย่างพร้อมจะเริ่มบรรเลงเพลงครูซึ่งเป็นเพลงช้า โหยหวนเชิญครูของนักดนตรีมา
ช่วยดลบันดาลให้การดาเนินงานวันนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีและเกิดความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนป่วยได้หาย
จากการเจ็บป่วยด้วย และเชิญครูเมม็วดให้เข้ามาสถิตในร่างคนทรงด้วย

ภาพที่ 19 พิธีไหว้ครูดนตรี
ภาพที่ 19 นักดนตรีเมม็วดวงพรแสวง ได้รับการติดต่อให้มาบรรเลงเพลงในพิธีกรรมเมม็วด
เป็นประจา เมื่อมาถึงบ้านเจ้าภาพแล้วจะเริ่มทดสอบเสียงดนตรีแต่ละชิ้นเพื่อให้เสียงเข้ากันได้ ส่วน
เครื่องไหว้ครูดนตรีนั้นเจ้าภาพเป็นผู้จัดเตรียม เมื่อถึงเวลานักดนตรีจะเข้าไปในปะราพิธีนั่งเป็นวงกลม
จุดธูปเทียนที่อาหาร สมาชิกทุกคนประนมมือ หัวหน้าวงสวดบทไหว้ครู และเทเหล้าลงบนเครื่องบูชา
สมาชิกก้มลงกราบ แล้วเริ่มบรรเลงเพลงครูเพื่อให้รูปเมม็วดจับขันเข้าทรงเชิญผีมาสถิต
3. การเข้าทรงเมม็วด
3.1 การเชิญครูเมม็วดประทับร่าง ดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงครู ร่างทรงเชิญครูเข้า
ประทับและร่ายราตรวจตราองค์ประกอบต่าง ๆ

ภาพที่ 20 เมม็วดไหว้ครู และจับขันเชิญครูเข้าประทับร่าง
ภาพที่ 20 รูปเมม็วดไหว้ครู และจับขันเชิญครูเข้าประทับร่าง นักดนตรีจะบรรเลงเพลง
จังหวะช้า ๆ ซึง่ เป็นบทอันเชิญครูลงมาเพื่อประทับในร่างเมม็วด
3.2 เจืฮนรูง (เจีฮน=เหยียบ, รูง=โรง) การเหยียบโรงคือการอัญเชิญครูองค์ที่ใหญ่ที่สุด
ลงมาก่อน เพื่อทาการเหยียบโรง โดยการนาดาบมาถือรา แล้วทาท่าลักษณะการเขียนคล้ายยันต์
ลงบนพื้นในโรง และราทาท่าฟันไปตาเสาโรงปะราเพื่อทาการการาบสิ่งไม่ดี ไม่ให้มาใกล้พิธี
3.3 โสตระเงือบ (โสต=สวด, ระเงือบ=ระงับ) เมื่อครูเมม็วดทาการเหยียบโรงเสร็จก็จะ
ทาการสวดทาน้ามนต์ระงับยับยั้งสิ่งชั่วร้าย และทาการสวดสมโภชบายศรีเสริมบารมีอีกด้วย โดยใน
มนต์ระงับมีเนื้อหาดังนี้
ตารางที่ 7 บทสวดระงับสิ่งชั่วร้ายภาษาเขมรถิ่นไทยเทียบภาษาไทย
ภาษาเขมรถิ่นไทย
ภาษาไทย
อิติปิโสภควา มหาเตโช สารโสสารเตชะ หุนหุน
เปรียฮ์ปุดดอเมียนบ็อนเปรียฮ์อ็องอ็อปโลก
พระพุทธผู้มีบุญ พระองค์อุปโลกน์มาให้ตัวข้า
โมกคลู น อ็ อ งอั ญ ระเงื อ บเตี ย งแพนแดนแด็ ย ระงับทัง้ ทั่วทั้งแผ่นดิน
ตินสาเรียแซ็ย
ระเงือบเตียงเปรียฮ์ปึสนุการ์นุสรัย ปะเต็ยกรฺอม

ระงับทั้งพระวิษณุกรรม นุสัย พื้นที่ส่วนล่าง

ระเงือบเตียงรันเตียฮบัญภูมิอาปัวร์นะกัวร์ลงกา

ระงับทั้งฟ้าผ่าลงดิน อัมพร นครลงกา

ระเงือบเตียง ปเรียยเมียเยีย ระเงือบเตียงเนียะโยกี ระงับทั้งผีพรายมายา ระงับทั้งท่านโยคีโยคา
โยเกีย ระเงือบเตียงแปรเปรียฮ์เธียด
ระงับทั้งการแปรพระธาตุ
กัดสังเกียดสังโกด ทะเม็ง เว็ยเปรือดปะกา

ตัดการขบเคี้ยวฟัน ควั่นหนังเป็นเชือกปะกา

ดาตาเนดเสวตฉัตร กะเบิตเพล็วตะแลงแกง

ปลูกรั้ว เสวตฉัตร ปิดหนทางสี่แพร่ง

จองกระแวงกระแสรืสิน แซนปันเจือนภูมิทะแม็ย

ปิดทางน้าไหล เซ่นขึ้นอยู่ในที่ดินใหม่

สรางประแจแด็ย ฉลักทมอ กอบันเตียย

สร้างพระเจดีย์ สลักศิลา สร้างค่าย

เรียปฐพี กระวีพเนิน บันเทินตระเนือบ

ทาลานพื้นดินทานบน้า

กาบตะโมก ละลวก ตุม ปะเตียะรันเตียฮบัญ

ขุดจอมปลวก นกเขาเกาะบ้าน ฟ้าผ่าที่ดิน

ภูมิสถาน เติบนึงอาจระเงือบเตียงเนียะปะกุม

อยู่อาศัย และระงับทั้งผู้ต่อโลงศพ

กันชุฮ รุฮเรอ ส็อบสารเปออะเสสะโต

รื้อออกทุกสรรพสิ่ง อะเสสะโต

เติบนึงอาจระเงือบ เตียงเนียะดอระลมเฌอทม

จึงอาจระงับผู้ซึ่งโค่นไม้ใหญ่

ทวือเจียวิเหียร เวียร กบัจ รจนา เลิงบ็อฮช่อฟ้า

ทาวิหาร และลายรจนา ขึ้นต่อช่อฟ้า

ตอ ดองกระดาร กูรลัก บะแร็ฮ บ็ออแจ ระแฮ

ต่อเชิงชาย ปะ ตัดแต่ง ตกแต่งเกวียน

ดับตระจิก ปแรก
ประแมก ทมอ ตอตูก ตอดองโกลโมลปะกา

ทาให้หินแตก ต่อเรือ ทาเชือกปะกา

เติบนึงอาจระเงือบเตียงจันไร ขมุมออมัล ปรูด

จึงอาจระงับทั้งจันไร ผึ้ง ต่อ ผึ้งโพรง (พรวด)

ตระกูด อันซอง ปันรูลชลูฮ พอง

ตะกวด เหี้ย นิ่ม เก้ง เข้าบ้านขึ้นเรือน

โจลภูมิ เลิงประเตียฮ์
ระเงือบเตียงเอ็ดธนู เจาะภูมิ ประเตียฮ์

ระงับทั้งรุ้งลงสู่ที่ดินและบ้าน

ระเงือบเตียง เสริวยมเลอปะเตียฮ์

ระงับทั้งข้าวเปลือกร้องไห้

ระเงือบเตียงเมือนเม ระเงียว

ระเงือบทั้งไก่ตัวเมียขัน

ระเงือบเตียง เตีย กราบ ปวง

ระงับทั้งเป็ดกกไข่

ระเงื อ บเตี ย ง ดองแรกปั ก ระเงื อ บเตี ย งตู ก แบก ระงับทั้งไม้คานหัก ระงับทั้งเรือท้องแตก
กันไส ทะเลียยปัวะฮ์ กระยาว ทนัง กบาล
ระเงือบเตียง ด้อกโปธิ์ โกกระยาวปันรอฮ ออกจาบ ระงับเตียง (ผู้) ถอนต้นโพธิ์ โคมีขวัญ
ระเงือบเตียงกระแบ็ยแบ็ยด้อฮ

ระงับทั้งควายมีนม 3 เต้า

ประล็อฮ์ขมอจ มุข สาปวจ กันตุยเตือมสแนง

ผีม้วนผ้าถุงอีกทั้งหางยาวถึงเขา

ดอง ประเรือม ตระเอน ด็อมแด็ย

(เกี่ยวกับลักญระควายชั่วอัปมงคล)

ระเงือบเตียง แสร็ยด็อฮญัวปัวโกนอ็อตปะแด็ย

ระงับทั้งหญิงหัวนมเป็นลูกยอ อุ้มลูกไม่มีผัว

ระเงือบเตียงแสร็ย กระยาว ชะโงก กรอล

ระงับทั้งผู้หญิงที่มีขวัญตรงเหนือหน้าผาก

ระเงือบเตียง มนึฮ์ ตอบ เมือดสัตว์

ระงับทั้งมนุษย์ตอบเสียงสัตว์ร้อง

ก็อก มุย ตาตุย ตาเวา คแลงสราบ เตาะแก

นกยาง นกถืดทือ ดุเหว่า นกแสก ตุ๊กแก

ระเงือบเตียง เปรียย ซีโกน กน้องปัวะฮ์

ระงับทั้งผีพรายกินลูกในครรภ์

ระเงือบเตียง สะก็อนบา สะก็อนเปรียย คลา

ระงับทั้งลมบ้าหมู

อาบา เม ยูน สะก็อนสาแบงสาโบร

(ชื่อลมบ้าหมูต่างๆ)

สร็อกตึก๊ พเนกสะราก บ๊อกคลูนอันโรลกบาล

น้าตาหยดพราก ๆ ล้มตัวไปมา สั่นหัว

พุทธังกาจัด ธัมมังกาจาย สังฆังละเลียย
พุทธังกาจัด ธัมมังกาจาย สังฆังละลาย
กาจายแจ็ญจ์โตว กมแบ็ย ฮองโนว

กระจายออกไป มึงอย่าอยู่เลย

เตริวนึงม็วน อัญเจีย กรูบาเทียย

ถูกมนต์ของข้าผู้เป็นครู

เติบ๊ นึง อาจระเงื้อบเตียง ขม้อจสลับนานา

จึงอาจระงับทั้งผีตายต่างๆ

แตมเนียะแองเติบอัญสาแดงเนิวเปรียะฮ์
ม็วนอันเหย
แบ็ยโดจเรียจะแสร็ย สาแด็ยอันแบ็ยโจรันเตียฮ

แต่ผู้เดียว จึงช้าสาแดงพระมนต์ของข้าเอย

ปราปีลร์ แสน ดอง อัญ แสร้กโสต แต มะนอง

เจ็ดแสนครั้ง ข้าร้องสวดเพียงครั้งเดียว

ประดุจดังราชสีห์ สาเนียงเสียงข้าราวฟ้าผ่า

กะเกริก้ เตียง กะลามหาปฐพี พุทธะชัยยะมุนีสิทธิ์ สะเทือนทั้งปฐพี พุทธะชัยยะมุนีสิทธิ์
สิทธิชัยยะ เติ้บนึงอาจระเงื้อบเตียงตาตึงตะเตง

สิทธิชัยยะ จึงอาจระงับทั้งขวางและไขว้

ตระเวง จังอาม ระเงื้อบเตียง อ็อปตรอบ
ดอเจีย จัญไร กาลกิแน็ย

ทุกตารางคืบ ระงับทั้ง :อ็อปตรอบ: (อุปัทวะ?)
ซึ่งเป็นเสนียดจัญไร กาลกิณี

โอม นะโมพทธัสสะ โอมนะโมธัมมัสสะ โอมนะโมสังฆัสสะ ยะทีธัง หู ลู หู ลู สวาหา
ยะ ออมสิโรเม พุทธะเทวัญจะ ละลาเต พรหมเทวตา นรากัญเจ ปัตตะเน เตโชนโร นะรัง สิทธิลาโภ
สิทธิตันเต สิทธิแตง สิทธิโร สิทธิไพรพนม สิทธิเว็ญประกา ดาประเนตร ปันเจาะหลัก ฉลักสีมา เว็ย
ทมอ ประแมก แจ็งเจียปีร ดับระแตะฮืแระฮ์ดม ประมมพลือแสรจีก ตะโมก รุฮ เรอ ทวื ประแจ
แด็ย สาเภียรแภ็ย จังไร อ็อปปะตรุปมัมมะทาเยอ ๆ เยิงระเงือบพุทโธพุทธัสสะ ธัมโม ธัมมัสสะ
สังโฆสังฆัสสะ พระควัมบอแด็ย สายะทีทัง หูลูหูลู สวาหายะ”
สานวน : ภชร รัมพิณีนิล
3.4 การทาพิธีทรงผีปู่ตา หรือลีงขม้อจจ๊ะสร๊อกที่อยู่ในหมู่บ้านตลอดทั้งผีเจ้าที่เจ้าทาง
ให้มาดูแลโรงพิธี และพูดคุยกับลูกหลาน
3.5 การเล่นครูปะกา หรือลีงปะกา มีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ครูปะกามีหลายอย่าง
เช่ น ปะก าแซะต าแร็ ย (ปะก าม้ า ช้ า ง) คื อ เชื้ อ สายของบรรพบุ รุ ษ เคยมี ก ารเลี้ ย งช้ า งและม้ า
มีคาถาอาคมในการจับช้างม้าก็จะมีวิชาปะกาตาแร็ย ปะกาสะน็อบ (ปะกาถลุงเหล็ก) คือปะกาการตี
มีดตีดาบ ที่เกี่ยวกับเหล็กที่บรรพบุรุษเคยทา ปะกาขมุม (ปะกาผึ้ง) เป็นปะกาที่ใช้ในการออกป่าหาผึ้ง
ต่อ แตน ใช้วิชาปะกาผึ้งเพื่อหลบหลีกการโดนแมลงสัตว์กัดต่อย และไม่ให้โดนผึ้ง ต่อ แตน ต่อยเวลา
เก็บรังผึ้ง ต่อ แตน ปะกาซาวนาง(ปะกาพลุตะไล)เป็นปะกาการทาพลุทาตะไล ที่ใช้คาถากากับในการ
บดดินประสิว เป็นต้น

ภาพที่ 21 การเล่นปะกาช้างม้า

ภาพที่ 21 การเล่นปะกาช้างม้า เมื่อตาปะกาเข้ามาจะทาการเปลี่ยนชุดนุ่งโจงกระเบน
คาดเอวด้วยผ้าสไบ มีผ้าสไบเฉียงไหล่ และโพกศีรษะ มือถือปืน มีตะขอบังคับช้างเสียบที่เอว มีเชือก
สาหรับคล้องช้าง มีห่อข้าวสาหรับการเดินทาง เมื่อแต่งตัวเสร็จแล้ว จะทาการเซ่นไหว้ตาปะกาให้ออก
ป่ าจั บ ช้างม้าได้ส าเร็ จ โดยเร็ ว ในขณะเดี ยวกั นมีคนทาท่า ทางเป็นช้า ง ม้า วิ่ง หลอกล่ อตาปะก า
ไปมา ๆ รอบๆ ปะราพิธี ซึ่งตาปะกาจะต้องออกไปคล้องช้างและม้ามาให้ได้ เมื่อคล้องมาได้แล้ว
จะมาทาการเซ่นไหว้บอกกล่าวว่าคล้องช้างและม้ามาได้สาเร็จแล้วตาปะกาก็จะให้พรลูกหลานให้อยู่
เย็นเป็นสุข
3.6 กาปเป การกาปเปเป็นขั้นตอนการไล่พรายที่อยู่ในร่างกาย และบริเวณพิธีให้ออกไป
โดยเปจะทาจากกาบกล้วยทาเป็น สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม นาก้านกล้วยมาประกอบทาเป็นขา ใส่
อาหารคาวหวาน หมาก พลู ในช่องของเป และครูจะทาการราและฟันเป แล้วให้ชายหนุ่มนาไปทิ้งที่
ทางสามแพร่ง

ภาพที่ 22 เมม็วดกาปเป
ภาพที่ 22 เมม็วดกาปเป เป็นขั้นตอนการกาปเปไล่พรายโดยให้ผู้ที่อยู่ในโรงปะราพิธี
นั่งเหยียดขาหันไปทางเป ซึ่งตั้งอยู่ด้านนอกของโรงปะรา แล้วเมม็วดจะราดาบทาท่าฟาดฟันสู้รบกับ
พราย ขณะเดียวกันเพลงจะเล่นจังหวะที่มีความเร็วฮึกเหิม เมม็วดมีอากัปกิริยาการราที่กระชั้นรุนแรง
รารอบ ๆ เป มีการจุดไฟในเป และหว่านผงเจรืนจ็องใส่ให้ไฟลุกพวยพุ่งขึ้น แล้วทาการฟันเป ให้ขาด
ล้มลงที่พื้น และมีชายหนุ่มหยิบแล้วลากไปทิ้งที่ทางสามแพร่งทันที

3.7 การร่ายราของเหล่าครูเมม็วด ขั้นตอนนี้ดนตรีจะบรรเพลงเพลงเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
เพื่อให้เมม็วดร่ายราอย่างสนุกสนานและพึงพอใจ

ภาพที่ 23 เมม็วดจับขันเข้าทรงและร่ายรา
ภาพที่ 23 เมม็วดแต่ละคนทาการประคองโตกเพื่อเข้าทรงอัญเชิญครูลงมาประทับร่าง และ
ร่ายราอย่างสนุกสนาน เมม็วดบางคนผีที่เข้ามาประทับร่างเป็นบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วมาสิงสู่อยู่ใน
ร่าง ก็จะเรียกหาลูกหาหลาน บ้างก็ดีอกดีใจที่ได้เจอลูกหลานอีกครั้ง บ้างก็ร้องห่มร้องไห้ลูกหลานลืม
ไม่เคยทาบุญไปให้ จึงต่อว่าต่างๆ นาๆ เมม็วดบางคนก็เป็นเหล่าเทพเทวาอารักษ์มาสิงสู่ก็ทาการร่าย
ราไปอย่างต่อเนื่องบางแห่งร่ายราไปจนถึงสว่างก็มีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผีได้มาสถิตครบหมดหรือยัง
3.8 การเชิญขวัญ เป็นขั้นตอนการเอาขวัญหรือยัวปลึง ขั้นตอนนี้ทาหลังจากทาพิธี
เมม็วดที่เกี่ยวกับการเข้าทรงเสร็จเรียบร้อยอาจเป็นช่วงเวลากลางดึก หรือใกล้รุ่ง ขึ้นอยู่กับการร่ายรา
ของเมม็วดว่าช้าเร็วแค่ไหน การเชิญขวัญ เป็นการเชิญขวัญเจ้าภาพ หรือขวัญผู้ป่วยให้กลับมาอยู่กับ
ร่างกาย ไม่ให้ระหกระเหิรเดินหนีห่างไปไกล ให้มาอยู่ในร่างกายจะได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

ภาพที่ 24 การเชิญขวัญ

ภาพที่ 24 การเชิญขวัญ ภาษาเขมรใช้คาว่า ยัวปลึงและตอนเรียกขวัญใช้คาว่า เฮาปลึง
เป็นขั้นตอนการเชิญขวัญ โดยครูเมม็วดจะประคองขันที่เรียกว่า ข้าวขวัญหรือบายปลึง วนไปรอบ ๆ
โดยให้ญาติพี่น้องนั่งล้อมวง มือถือสไบคอยรองรับบายปลึง เมื่อเอาขวัญมาได้แล้ว ขัน ข้าวขวัญก็จะไป
ตกที่ญาติคนใดคนหนึ่งที่เจ้าภาพหรือคนป่วยมีความรักให้ และก็ทาการผูกแขนให้กับเจ้าภาพหรือคน
ป่วย มีการนาอาหารที่เป็น ข้าวขวัญที่อยู่ในขันให้ ผู้ป่วยได้กิน คือข้าวเจ้าสุก ไข่ไก่ต้ม กล้วยน้าว้า
เพื่อให้ผู้ป่วยมีเรี่ยวแรง
3.8 กัจปกา ซาปะดาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมการละเล่นเมม็วด เป็นการเด็ด
ดอกไม้ ที่เสีย บไว้ตามโรงปะร าพิธีแล้วแห่ ราไปรอบ ๆ บายศรี เป็นการเด็ดดอกไม้เพื่อนามาถวาย
เทวดา และทาการซาปะดาน คือการรื้อผ้าขาวที่ขึงกางไว้ใต้หลังคาโรงปะราพิธีบนศี รษะผู้เข้าทรงลง
มาโดยการใช้ ดาบ (ดาว) ในการตัดเชือกที่ขึงปะดานไว้

ภาพที่ 25 กัจปกา ซาปะดาน
ภาพที่ 25 กัจปกา ซาปะดาน ขั้นตอนสุดท้ายในพิธีกรรมเมม็วด ก่อนจะจบพิธีจะทาการแห่
รอบ ๆ โรง รอบ ๆ บายศรี เป็นการแห่เด็ดดอกไม้เพื่อถวายเทวดา ในการแห่เด็ดดอกไม้จะแห่
จานวน 3 รอบก่อนจะถวาย และทาการใช้ดาบ (ดาว) ตัดเชือกที่ขึงปะดานไว้ให้ขาดลงมา ถือเป็นการ
ยุติการประกอบพิธีกรรมเมม็วด และทาการปันทอย หรือเชิญครูออกจากร่าง ถือเป็นการสิ้นสุดการ
ประกอบพิธีสิ่งของต่างๆ ก็จะนาขึ้นหิ้งบูชา เช่น บายศรีถาด บายศรีปากชาม สลาเธือร์ จวมบูน
จวมครูกาเนิด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะนาไปขึ้นหิ้งบูชาเป็นเวลา 3 วัน ก็จะนาไปทิ้งตามแม่น้าลาคลอง
ส่วนสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นชิ้นใหญ่ ๆ เช่น บายศรีต้น ก็จะนาไปทิ้งลงแม่น้าลาคลอง ส่วนโรงปะราพิธีก็
จะทาการรื้อทันที่หลังสิ้นสุดพิธีกรรม การนาไปทิ้งลงแม่น้าลาคลอง ซึ่งเชื่อว่าจะก่อให้เกินความร่มเย็น
เป็นสุข
3.9 เพลงในพิธีกรรมเมม็วด นาเสนอเป็นลาดับคือ เพลงครูใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกเพื่อ
เป็นการอัญเชิญครูลงมา เพลงในการเหยียบโรง และสมโภชเสริมบารมี เพลงตาปะกาที่ใช้ในการคล้อง
ช้างคล้องม้า เพลงในการกาปเป มีจังหวะที่รวดเร็วฮึก เหิม เพลงเบ็ดเตล็ด มีทั้งจังหวะช้าและเร็ว
บรรเลงสลับกันไปตามลักษณะของการเข้าทรง ส่วนใหญ่เพลงช้าจะบรรเลงเมื่อเริ่มต้นเข้าทรง เพลง
เร็วจะบรรเลงเมื่อประกอบกิจกรรมหรือร่ายรา เพลงในขั้นตอนการเชิญขวัญและผูกแขนสู่ขวัญ เพลง
ที่ใช้ในการเดิ นทางของผีที่เดินทางมาในพิธีกรรมเมม็วด และเดินทางกลับโดยการพายเรือ เป็นบท

สุดท้ายในพิธีกรรมเมม็วด แต่ละเพลงนาเสนอโดยเขียนสาเนียงเขมรด้วยอักษรไทย และถอดความ
เป็นภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับภาษาเขมร เนื้อหาแต่ละเพลงที่ได้จากการสัมภาษณ์นักร้อง
วงดนตรีเมม็วด จีรยุทธ แฮะประโคน นักร้อง และ เดชา ห้าวหาญ (2561 : มีนาคม 1) มีดังนี้
3.9.1 เพลงครู
ภาษาเขมร
มะเรียมด็อบ โกนซมบูเจีย
แมโอว กรูบาอาจารย์
ซมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แดลเนากรุปสถาน
โมจูย บันดาล ปาปิง ปราชญา
อัญจืน กรูตจู๊ โมปีกาปูลพนุม
อัญจืน กรูทม ปีพนุมเตียงปราทมอ
มลู เปียน ตรูย ปรา กันเหย ปันจา
ม็วนกรู สันถึด กน็องกายา

ภาษาไทย
สิบนิ้มพนม ลูกขอบูชา
พ่อแม่ครูบาอาจารย์
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทุกสถาน
มาช่วยบันดาล เพิ่มพูนปัญญา
อัญเชิญครูน้อยลงมาจากยอดเขา
อัญเชิญครูใหญ่มาจากเขาหินทั้งห้า
หมากพลูพานกรวยห้าถือไว้ตลอด
นิมนต์ครูมาสถิตในร่างกาย

ความหมายที่สะท้อนจากเพลง ขออัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่สถิตอยู่ ณ แห่งหน
ใดก็ตาม ทั้งเขาเล็กเขาใหญ่ เชิญเข้ามาในบริเวณปะราพิธีนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อช่วยเป็นพลังให้
งานพิธีวันนี้สาเร็จด้วยดี และขอเชิญครูเมม็วด มาเข้าสถิตในร่างทรงด้วยเทอญ บทบาทของเพลงที่มี
ต่อพิธี เป็นเพลงครูจังหวะช้าโหยหวนบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิ ธี จะมีการอัญเชิญครูและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้มาประทับอยู่ในปะราเพื่อให้พิธีดาเนินการไปได้ด้วยดีตลอดงาน
3.9.2 เพลงเหยียบโรง (เพลียง)
ภาษาเขมร
อหัง อันขญม ลืกไดบังกุม
ดะลือ เศรษา
อัญจืน กุนกรูเมียนดา แบยดา
โมจูยเรียะษา เจียนรูงตะสาล

ภาษาไทย
ข้าพเจ้า ยกมือบังคม
ใส่ไว้เหนือหัว
อัญเชิญคุณครู ทั้งบิดา มารดา
มาช่วยรักษาเหยียบโรงปะราพิธี

ความหมายที่ ส ะท้ อ นจากบทเพลง ข้ า พเจ้ ายกมื อ พนมวางไว้ เ หนือ หั ว ด้ ว ยความเคารพ
ขออัญเชิญคุณครูบาอาจารทั้งหลาย ทั้งคุณบิดา ทั้งคุณมารดา ขอให้มาช่วยปกปักรักษาโรงปะราพิธี
และทาการเหยียบโรงปะราพิธี เพื่อเป็นการขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากโรงปะรา บทบาทของเพลงที่มีต่อ
พิธี เป็นเพลงลักษณะคล้ายเพลงครู จังหวะช้าโหยหวนบ่งบอกถึงความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ที่ครูได้ลงมา
เหยียบโรงเพื่อให้มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในบริเวณพิธี

3.9.3 เพลงปันแชร์
ภาษาเขมร
ปะกุม เพลงปันแชร์
ขญม นึง ปันโจล เมม็วด
มินเมียน มอโมตรูจ
เรียะษา ตามแบบโบราณ
เนียงกะเมง บองกะเมง
บองจับได เนียงลีง มินกูร เนียงยุม
เนียงปรวม มินปรวม
จ๊ะนาปังคอม
กันตอก ออยจ็อม อันนังบาน
เรือมลีง

ภาษาไทย
บรรเลงเพลงปันแชร์
ฉันจะเข้าทรงเมม็วด
ไม่มีหมอมาตรวจ
รักษาตามแบบโบราณ
น้องยังเด็กพี่ยังเด็ก
พี่จับมือน้องเล่น ไม่ควรน้องร้อง
น้องพร้อมไม่พร้อม
คนแก่ที่ไหนบังคับ
ถือขันให้ตรงจะได้ราเล่น

ความหมายที่สะท้อนจากบทเพลง วงเพลงบรรเลงเพลงบทปันแชร์ ข้าจะทาการเข้าทรง
เมม็วดเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีหมอมาตรวจ จะทาการรักษาแบบโบราณโดยพิธีเมม็วด ตัวน้องก็
ยังเด็ก ส่วนตัวพี่ก็ยังเด็ก พี่จับมือน้องให้เล่นเมม็วดไม่ควรเลยที่จะมาร้องไห้ น้องพร้อมหรือไม่พร้อมก็
ไม่มีคนแก่ที่ไหนมาบังคับ น้องถือขันให้ตรง ๆ เถิดจะได้ราได้เล่นเมม็วด บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธี
เป็นเพลงลักษณะทาการรักษาสมัยโบราณที่มีการสอดแทรกการเย้าหยอกกันของหนุ่มสาว จังหวะจะ
เป็นกลางๆเร็วขึ้นกว่าบทครู บ่งบอกถึงการเล่นเมม็วดเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อ

3.9.4 เพลงตาปะกา
ภาษาเขมร
เสร็ย เหย เสร็ย ยอง
รี้บ ปะกา จาบอง
บอง แจญจ์ โตว เตียะ
ได ชะเวง กัน ปะกา
ได สดา กัน ทะเนี้ยะ
น็อง แจง โตว เตียะ
กน็อง เปร็ย พนุมเวง
เสร็ย เหย เปราะ บอง โตว
บอง กัจ เสลฺก พะโนว์
บอก กบาล ตาแร็ย
ได ชเวง บอง บอก
ได สดา บอย เสร็ย

ภาษาไทย
หญิงเอ๋ยหญิงจ๋า
จัดปะการอพี่
พี่ออกไปคล้อง
มือซ้ายถือปะกา
มือขวาถือตะขอ
จะออกไปคล้อง
ในป่าเขายาว
หญิงเอยพี่ชายไป
พี่หักใบมะตูม
ปัดกวาดหัวช้าง
มือซ้ายปัดกวาด
มือขวาโบกลาหญิง

บอก กบาล ตาแร็ย บองแจญจ์
โตวเตียะ

ปัดกวาดหัวช้างพี่ออกไปคล้อง

ความหมายที่สะท้อนจากเพลง น้องหญิงเอ๋ยน้องหญิงจ๋า น้องจงจัดเครื่องปะการอพี่
พี่จะออกไปทาการคล้องช้าง มือซ้ายพี่นี้ถือเชือกปะกา มือขวาของพี่นี่ถือตะขอบังคับช้าง พี่จะออกไป
ทาการคล้องช้างในป่าเขาที่มีความยาว น้องหญิงเอ๋ยพี่ชายจะออกไป พี่หักใบมะตูมนี้ปัดกวาดหัวช้าง
มือซ้ายพี่นี้ปัดกวาดหัวช้าง มือขวาพี่นี้โบกลาน้องหญิง พี่ปัดกวาดหัวช้าง จะทาการออกไปคล้องช้าง
ในป่า บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธี เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวที่จะออกเดินทางไปคล้องช้าง
ในป่า ว่าฝ่ายหญิงนั่นจะเป็นคนเตรียมข้าวของให้ฝ่ายชายที่จะออกไปป่า เห็นถึงความรัก และใบตูม
ที่มีความเชื่อว่าจะทาให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
3.9.5 เพลงกาปเป
ภาษาเขมร
ภาษาไทย
เมม็วด โฮด ดาว
เมม็วดชักดาบ
ลูด เทอ จาปราว
กระโดดทาฮึกเหิม
รวดโตว กาปเป
วิ่งไปฟันเป
กาจัด เมียร แจญจ์
ขจัดมารออก
ปัน แด่ง เมียร โตว
ขับไล่มารไป
เมียร เหย กม โนว
มารเอ๋ยอย่าอยู่
อันนึง กาปเป
ข้าจะฟันเป
แดล เนาตาม ตะซูด
ที่อยู่ตามเส้นเอ็น
แดล รู้จ ตาม ตะไส
ที่เข้าอยู่ตามเส้นเลือด
ชือจืง ชือได กมออย เมียน เลย
ปวดขา ปวดแขน อย่าได้มีเลย
ความหมายที่สะท้อนจากบทเพลง เมม็วดชักดาบออกมา ทาท่าทางกระโดดโลดเต้นแบบ
รุนแรง แล้วทาการวิ่งไปฟันพราย ทาการขจัดปัดเป่าขับไล่มารและผีพรายให้ออกไปข้า (ครูเมม็วด) จะ
ฟัน ไม่ว่ามารหรือพรายทีแ่ ฝงอยู่ตามเส้นเอ็น เส้นเลือด หรือที่ต่าง ๆ ของร่างกาย ให้ออกไปให้หมด
บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธี เป็นการแสดงอารมณ์ที่รุ่นแรงฮึกเหิม ดนตรีมีบรรเลงเพลงที่มีจังหวะเร็ว
เพื่อให้ผีพรายหรือมารเกิดการกลัวและยาเกรง ไม่กล้ามาแอบแฝงอยู่ตามร่างกายและปะราพิธี
3.9.6 เพลงสกาแกว
ภาษาเขมร
สกาซูลเม้ก
เซ้กซูลปังโก
แซรฺยเขมฺาซูลบอง
ซูนนึง สลาชมัท
เจ้าะพนุม เลิงพนุม

ภาษาไทย
นกแก้วไต่กิ่งไม้
นกขุนทองไต่รั้ว
น้องสาวถามไถ่ถึงพี่
ถามถึงขันหมาก
ขึ้นลงจากเขา

ลือข่าว แซรฺย
ลออบองจ็องมือปู๊จ
มือปู๊จมือปราน
ปรานเนียงลออเมน

ได้ข่าวหญิงสาว
คนสวยพี่อยากเห็นเครือญาติ
ดูญาติดรู ่าง
ร่างน้องสวยจริง

เพลงสกาแก้ว นัย ที่1 ซูล แปลว่า สู่ ขอ คาว่าซูล ไม่ได้แปลว่าไต่ห รือเดิน ในบทเพลงนี้ใช้
ความหมายว่าสู่ขอ นักดนตรีร้องจีบหญิงสาว ชื่นชมหญิงสาวที่มาชมการแสดงรอบๆ บริเวณปะรา
พิธีกรรมเมม็วด เป็นต้น บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธี ร้องเพื่อกระตุ้นให้นักดนตรี ได้มีโอกาสเกี้ยวสาว
พาราสีหญิงที่ตนแอบชอบพอ และให้มีผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมเมม็วดมากขึ้นเพื่อให้เจ้าภาพหรือผู้ป่วยมี
กาลังใจ
3.9.7 เพลงตาแร็ยพลุเวง
ภาษาเขมร
ต่าแรยพลุเวง
บองจิ้โตวลีง
ซีเก้าะระกา
ไดเวียเตียงชอง
เมื้อดเวียตาเปีย
ซีเก้าะระกา
บองแซนสระเน้าะ
บานเกลินปกาอ็ย
โด๊จปกาเปร้าะ
บองแซนสระเน้าะ
เปี๊ยกแดลอัญแยยคะเนีย

ภาษาไทย
ช้างงายาว
พี่ขี่เดินเล่น
กินกกใบระกา (กกทอเสื่อ)
งวงช้างตวัดจับ
ปากช้างก็เคี้ยวกิน
กินกกใบระกา
พี่แสนสงสาร
หอมกลิ่นดอกอะไร
เหมือนกลิ่นดอกเปราะ
พี่แสนสงสาร
วาจาที่พูดกัน

ความหมายการราพึงราพันว่าตนเองแม้จะขี่ช้างที่สง่างามเพียงใดก็ยังต่าต้อยเปรียบเทียบใบ
เปราะ (เป็นผักชนิดหนึ่งมีดอกสีขาวไม่มีลาต้นเฉพาะใบขึ้นอยู่ติดพื้นดินในต้นฤดูฝน) แต่ถึงอย่างไรก็มี
ความสุขเพราะเราได้เคยคุยกันไว้ บทบาทเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เป็นการราพึงราพันของนักดนตรีที่มี
ต่อหญิงสาวที่มาดูเมม็วด
3.9.8 พนุมแบกปะแซง
ภาษาเขมร
เจ้าะพนุม เลิงพนุม
ถะมอร์ดาล กันทม
ซรอตุมแบ้กปะแซง

ภาษาไทย
ลงเขาขึ้นเขา
หินดานก้อนใหญ่
เมฆบดบังแสงสว่าง

บองลีงโพงพาง
แต่บองมะเนียะแอง
ซรอตุมแบ้กปะแซง
โนวลือขนองพนุม

พี่เล่นโพงพาง
แต่เพียงผู้เดียว
เมฆบดบังแสงสว่าง
อยู่บนยอดเขา

ความหมาย การราพึงราพันถึงความยากลาบากกับความรักที่มีต่อหญิงสาว ถึงแม้ว่าตนเอง
จะมีพร้อมทุกอย่าง แต่ก็มีอุปสรรคมากีดขวางทาให้กลัดกลุ้มอยู่ บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม
เป็นการแสดงอารมณ์ของนักดนตรีที่มีต่อผู้ชม โดยการร้องเกี่ยวกับความรัก ไม่ได้หมายถึงตัวนักดนตรี
ราพึงราพันเท่านั้นแต่หมายถึง ผู้ชายที่มาดูเมม็วดได้พบเจอะเจอกับหญิงสาวคนอื่น ๆ ด้วย
3.9.9 เพลงมะลุบโดง
ภาษาเขมร
มลุบโดงเอย
ตราโสร์โดจพนุม
มลุบโดงเซราะธม
ซรอตุมสาขา
มลุบโดงเกร์แย็ย
มลุบโดงเกร์ตา
มลุบโดงเสราะนา
ตราเจี๊ยะซรูนนะแซรฺย

ภาษาไทย
ร่มมะพร้าวเอย
ยิ่งใหญ่ดุจขุนเขา
ร่มเงามะพร้าวบ้านใหญ่
แผ่กิ่งสาขาร่มเย็น
ร่มมะพร้าวมรดกยาย
ร่มมะพร้าวมรดกตา
ร่มมะพร้าวบ้านไหนหนา
เย็นชื่นใจแท้น้องสาวเอย

ความหมาย ปะราพิธีในพิธีกรรมเมม็วด ตั้งแต่ดั้งเดิมใช้ใบมะพร้าวหรือหญ้าคามุง หลังคา
เพราะเป็นวัสดุที่หาง่าย มุงและรื้อออกง่ายและให้ความร่มเย็นสบาย ใครได้อยู่ใต้ร่มเงาจะเป็นสุข
บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เปรียบเสมือนร่มเงาแห่งครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่แผ่
ขยายพลังอานาจให้ผู้ป่วยและลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข
3.9.10 เพลงโจลปรีพนุม
ภาษาเขมร
บองโจลปรีปร้อก
เคิญจ์กะง้อกเวียยุม
บองโจลปรีพนุม
เคิญจ์โต๊จตะบาญจ์ตร้อก
บองระเมิล ปีชะงาย
โด๊จแมมาย ซังก้อก
เคิญจ์โต๊จตะบาญจ์ตร้อก
โนวลือขนองพนุม

ภาษาไทย
พี่เดินเข้าป่า
เห็นนกยูงมันร้อง
พี่เดินเข้าป่าเขา
เห็นชะนีสานข้อง
พีม่ องแต่ไกล
เหมือนแม่หม้ายขึ้นคาน
เห็นชะนีสานข้อง
อยู่บนยอดเขา

บทบาทของเพลงที่ มี ต่อ พิ ธีก รรม เป็ น การลดความตึ ง เครี ย ดในบรรยากาศโรงเมม็ ว ด
นักดนตรีจึงใช้เทคนิควิธีในการร้องเพื่อให้ผู้ชมพิธีกรรมเมม็วดได้หัวเราะร่วมกันรวมทั้งตัวผู้ป่วยด้วย
3.9.11 เพลงยัวปลึง
ภาษาเขมร
แกว เมียก ไทล เหย ปีลึง
ลู๊กรู เฮาปลึง ปลึง โจลโม ออยดอล
โจลโม ออย บี๊ด
เกรินบาน รี้บตระก็อล
โจลโม ออย ดอล อัน นึงบาน
จองได
ปลึง กมชบ ตามสตึง
ปลึง กมเดิร แบ ตามไถง
ปลึง กมเดิรโตวตามด๊บ
ปลึง กมชบโนวตามเปร็ย
ปลึง กมอาลัยโจลโมออยดอล

ภาษาไทย
ขวัญ เจ้าเอย
ครูเรียกขวัญเข้ามาให้ถึง
เข้ามาใกล้ ๆ
จะได้จัดเตรียมรับรอง
เข้ามาให้ถึงฉันจะได้ผูกแขน
ขวัญอย่าหยุดอยู่ตามแม่น้า
ขวัญอย่าเดินหันตามพระอาทิตย์
ขวัญอย่าเดินอยู่ตามป่า
ขวัญอย่าหยุดอยู่ตามไพร
ขวัญอย่ามัวอาลัยให้เข้ามา

ความหมายที่สะท้อนจากบทเพลง ขวัญเอ๋ยขวัญมาครูทาพิธีเรียกขวัญแล้วอย่าได้ไปอยู่
ไกล ๆ ให้เข้ามาใกล้ ๆ จะได้ผูกแขนรับขวัญรีบกลับเข้ามา ได้เตรียมของรับรองขวัญไว้แล้ว อย่ามัวไป
อยู่ตามแม่น้า ห้วยบึง อย่าได้ไปชมป่าเขาลาเนาไพรให้ขวัญเจ้ามาไว ๆ มาอยู่ในร่างกาย บทบาทของ
เพลงที่มีต่อพิธี เป็นการแสดงความห่วงใยต่อเจ้าภาพหรือผู้ป่วย เพลงจะบรรเลงในจังหวะที่ช้าๆ
เพื่อให้เกิดอารมณ์ที่เศร้าน่าสงสาร เพื่อให้ขวัญสงสารร่างกาย สงสารญาติพี่น้องลูกหลาน ให้ขวัญรีบ
กลับมาอยู่ในร่างกายของตัวเอง เพื่อจะได้อยู่เย็นเป้นสุขสืบไป
3.9.12 เพลงม็องก็วลจองได
ภาษาเขมร
กาจัด เมียรแจญจ์
ปันแด็ญจ์ เมียรโตว
เมียร เหย ก็อมโนว
ญืงนึง จองได
เมียร เพ็ด เมียร คลฺาจ
เมียร รวด ปะสะ ปะสาจ
รวด ปูน ตาม เปร็ย
ญืง นึง จอง ได
ปราปิล แจญจ์ โตว

ภาษาไทย
ขจัดมารออก
ขับไล่มารไป
มารเอยอย่าอยู่
ข้าจะผูกแขน
มารหวาดกลัว
มารวิ่งกะเจิดกะเจิง
วิ่งซ่อนตามไพร
ข้าจะผูกแขน
เจ็ดให้ออกไป

ปราปูนตะน็อบ นิโนว
ยืงนึง จองได เนียะ
จอง ได ชเวง
ก็อม ออย เมียน กรรม
จอง ได สดา
ก็อมออย กึด อาลัย

สิบเก้าให้อยู่
ข้าจะผูกแขนเจ้า
ผูกแขนข้างซ้าย
อย่าให้มีกรรม
ผูกแขนข้างขวา
อย่าได้คิดอาลัย

ความหมายที่สะท้อนจากบทเพลง ขับไล่หมู่มารออกไปจากตัว มารเจ้าอย่าอยู่ เจ้าจง
หวาดกลัว วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหลบซ่อนตามป่าตามไพร เมื่อข้าจะผูกแขนเจ้า นับเจ็ดให้ออกไป
นับสิบเก้าให้ขวัญเจ้าอยู่ ผูกแขนข้างซ้ายอย่าได้มีกรรม ผูกแขนข้างขวาเจ้าอย่าได้อาลัยสิ่งใดเลย
บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธี เป็นการลดอารมณ์ความเศร้าจากการเชิญขวัญ บรรเลงเพลงที่มีทานอง
ไพเราะก่อให้เกิดความยินดีปรีดา ที่ได้ขวัญกลับมา มีการผูกข้อต่อแขน ให้กาลังใจเจ้าภาพหรือผู้ป่วย
3.9.13 เพลงเมือนระเงียว
ภาษาเขมร
ปรึกเปรียงโสริยา
เมือน ระเงียวเหยนา
ออย กรอก โมชับรา
บองนึง อ็อป ปกา ออย
ออย เนียง กรอก เทอ คลูน
ออย เนียง เลียบ มะเซา
ออย เนียง ดาวกระมูน
เนียง กรอก เลิง เทอคลูน
ซงซาร์เนียงโมดอลเหย

ภาษาไทย
อรุณรุ่งใกล้แจ้ง
ไก่ขันแล้วหนา
ให้รีบตื่นขึ้นมา
พี่จะอบดอกไม้ให้
ให้น้องลุกมาแต่งตัว
ให้น้องทาแป้ง
ให้น้องแต้มสีผึ้ง
ให้น้องแต่งตัว
คู่รักน้องมาถึงแล้ว

ความหมาย ความหวานชื่นในความรัก ขอให้เตรียมตัวให้พร้อมสวยงามทั้งกายใจ คู่รักมาถึง
แล้วบทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เสมือนการเชิญชวนให้เมม็วดลุกขึ้นมาประแป้งแต่งตัว แล้วร่าย
ราให้สนุกสนานก่อนจะได้อาลาโรงพิธี
3.9.14 เพลงอ็มตู๊ก
ภาษาเขมร
บองอ็มตู๊กโตว
แตร็ยจั่งวาลู้ดเปรี้ยด
บองแซร้กปะดาเญียต
เมิลเขฺมาแจกบองพอง

ภาษาไทย
พี่พายเรือไป
ปลาซิวกระโดดพล่าน
พี่ร้องบอกญาติ
ดูแลสาวให้พี่ด้วย

ปดาก็วลตั่งก็วด
ปดาเปรื้อดจานอง
เมิลเขฺมาแจกบองพอง
เกรงเวียดัจซีกะแซ
ปดาเดิมกระคบ
ปดาด๊บสังแก
เกรงเวียดัจญ์กะแซ
บานอ็ยเดิก้ ล็อบโมว

ฝากบอกตอไม้
ฝากบอกเชือกปะกา
ดูแลสาวให้พี่ด้วย
กลัวขาดไปกินเชือก
ฝากบอกต้นตะขบ
ฝากบอกป่าสะแก
กลัวเชือกมันขาด
จะได้อะไรจูงกลับมา

ความหมาย เป็นการพรรณนาการเดินทางจากนางอันเป็นที่รัก เกรงจะทาในสิ่งที่ไม่ดีงามจึง
ฝากฝังกับญาติพี่น้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครองตักเตือนให้เป็นคนดีอย่างที่เคยเป็นเมื่อ
ตนเองกลับมา บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม สะท้อนให้เห็นว่าผู้ป่วยบางรายไม่มีสติ อาจบ้าคลุ้ม
คลั่งจนลืมตัวลืมตน เมื่อได้รับการรักษาอาการก็จะดีขึ้น จึงขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่สถิต ณ สถานที่
แห่งใด ๆ ให้มาช่วยปกปักรักษา อีกทั้งเป็นการสั่งสอนตักเตือนทุกคนให้เป็นคนดี
3.9.15 เพลงกัจปกา ซาปดาน
ภาษาเขมร
กัจปกา ซาปดาน
ออยซ๊ก ออยซรฺาล
ปีรูป ปีกาย
กัจปกา ซาปดาน
เนียง กัจ ออยบาน
ยัว โตว ทวาย เปรียะ
ทวายรูจ เหย ลืกได สาเปียะ
ลืกเลิง ทวายเปรียะ
ออย เจีย คลูน ปราน
กัจปกา ชแวลรูง
เตียงเนียง เตียงบอง
โมเรือม จุมเคนีย
ลู๊กกรู นึง กัจปะต็วล
บอง ชอง ออยดอล บองเนี๊ยะเพลง
กรู เวย ออย เจีย เจิ๊ตโตว
เตียงโกน เตียงเจา
รีบ ออย ลีง เหย
กัจปกา ซาปดาน
ออย เจีย คลูนปราน

ภาษาไทย
เด็ดดอกไม้เลิกรา
ให้สุขสาราญ
ทั้งร่างกาย
เด็ดดอกไม้เลิกรา
น้องเด็ดให้ได้
นาไปถวายพระ
ถวายแล้วยกมือไหว้
ยกขึ้นถวายพระ
ให้สบายกายา
เด็ดดอกไม้รอบโรง
ทั้งน้องทั้งพี่
มาราร่วมกัน
ครูจะหักปะต็วล
พี่หยิบให้ถึงน่ะพี่นักเพลง
ครูเอยให้สบายกายใจ
ทั้งลูกทั้งหลาน
จัดเล่นให้แล้ว (เล่นเมม็วด)
เด็ดดอกไม้เลิกรา
ให้ปราศจากทุกข์โรคภัย

ออย ซ๊ก สบาย

ให้ สขุ สบายตลอดกาล

ความหมาย การประกอบพิธีกรรมเมม็วดได้เสร็จสิ้นแล้ว ขอให้มีความสุข ความเจ็บไข้ จง
สลายหายไป พิธีกรรมเมม็วดต้องมีความพร้อมด้านต่าง ๆ เมื่อเชิญครูหรือผีเข้ามาประทับร่างทรงถ้า
เรียกหาสิ่งใดหรือต้องการสิ่งใดก็ต้องมีให้ ดังนั้นจึงต้องจัดเตรียมสิ่งของที่จาเป็นใช้ไว้ให้พร้อมในปะรา
พิธี เช่น เครื่องเซ่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ดนตรี ญาติพี่น้อง คนป่วย การเซ่นผีนอกจากจะเชิญครูบา
อาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว จะต้องเรียกผีทุกประเภทให้มารับเครื่องสังเวยด้วย เช่น ผีบ้านผีเรือน ผี
ตายโหง ผีเร่ร่อน ให้ได้ แต่งตัวร่ายราสนุกสนานและให้พรแก่ผู้ป่วย เจ้าภาพและผู้มาร่วมงานทุกคน

พิธีกรรมการอารักษ์ในประเทศกัมพูชา
อารักษ์ บ้านซอมโบร์ อาเภอปราสาทซอมโบร์ จังหวัดกาปงธม ก่อนที่ชาวบ้านซอมโบร์
จะเริ่มต้นประกอบพิธีกรรมอารักษ์ได้นั้นต้องทาพิธีกรรมแซนเนียะตาปราสาทซอมโบร์ไพรกุกหรือ
เนียะตาซร็อกก่อน (ซร็อก=บ้าน ภาษาเขมรในกัมพูชาหมายถึงพื้นที่การปกครองในระดับอาเภอ)
เนียะตาซร็อก จัดเป็นผีที่ใหญ่ที่สุดประจาเมือง ที่ทุกคนในชุมชนจะต้องร่วมกันประกอบพิ ธีเพราะถือ
ว่าเป็นกิจกรรมระดับชุมชน จากนั้นจึงจัดพิธีกรรมอารักษ์ตามบ้านของรูปอารักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
ระดั บ ครอบครั ว และสายตระกู ล พิ ธี ก รรมแซนเนี ย ะตาปราสาทซอมโบร์ แ ละพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์
ในหมู่บ้านซอมโบร์ มีความเป็นมา องค์ประกอบ และขั้นตอน ดังนี้
ความเป็นมาของพิธีกรรมการแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก
ชาวบ้านซอมโบร์ ประกอบพิธีกรรมการแซนเนียะตาไพรกุก สืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่สมัย
โบราณ โดยเชื่อว่าผีเนียะตา เป็นผีชั้นสูงกว่าผีทั่ว ๆ ไปในละแวกหมู่บ้านนั้นหรือผีเจ้าที่เจ้าทางที่คอย
ปกปักรักษาหมู่บ้าน คล้ายเจ้า พ่อหลักเมืองที่มีแต่ละจังหวัดในประเทศไทย ชาวบ้านซอมโบร์ จะ
สร้างศาลซึ่งภาษาเขมรเรียกว่า “ขะตวมเนียะตา” ให้เป็นที่สถิตของเนียะตา โดยสร้างไว้บริเวณหน้า
ปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ภายในขะตวมเนียะตา มีก้อนหินขนาดย่อมวางไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทน
รูปเนียะตา มีการจาลองบริวารอื่น ๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคน พาหนะ เครื่องใช้ เช่น ช้าง ม้า
มีดพร้า หน้าไม้ ธนู ปืน และข้าทาสบริวาร สิ่งของจาลองเหล่านี้อาจปั้นจากดินเหนียวตากให้แห้ง
หรือแกะสลักจากท่อนไม้ก็มี
พิธีกรรมแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี ส่วนจะเป็นวันใดนั้น
แล้วแต่ชาวบ้านจะตกลงกัน เหตุที่ทาในเดือนนี้เนื่องจากเป็นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ชาวบ้ านถือว่า
จะต้องประกอบพิธีกรรมแซนเนียะตาก่อนที่จะนาข้าวไปบริโภค และจะนาข้าวไปก่อเป็นเจดีย์เพื่อ
ถวายวัดซึ่งชาวซอมโบร์ เรียกว่า “ปูนพนมโซรฺว =พูนภูเขาข้าวเปลือก” พิธีนี้จัดขึ้นที่วัดซอมโบร์
กาหนดวันที่ทุกคนพร้อมโดยถือว่าเป็นฤกษ์สะดวก จากนั้นจึงจัดพิธีขึ้น ณ ขะตวมเนียะตาซอมโบร์
ไพรกุก โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
สิ่ ง แวดล้ อ มรอบขะตวมเนี ย ะตา ชาวบ้า นซอมโบร์ เชื่ อว่ า ผี เ นีย ะตาเป็ นวิ ญ ญาณของ
บรรพชนที่มีอยู่จ ริง ทาหน้ าที่ดูแลปกปักรักษาสมาชิกและชุมชนทั้งที่เป็นคน สัตว์เลี้ยง พืช พันธุ์
ธัญญาหารและควบคุมสภาพฟ้าฝนดังนั้น เนียะตาต้องมีที่อยู่สิงสถิตเหมือนคนทั่วไป จึงสร้างขะตวม
เนียะตาประจาหมู่บ้านขึ้น และนอกจากนี้ชาวบ้านซอมโบร์ยังเชื่ออีกว่าหากมีการอพยพเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานไปอยู่ที่แห่งใหม่ ณ ที่แห่งใดก็ตามจะต้องสร้างขะตวมเนียะตาและอัญเชิญเนียะตาให้มาสถิต

อยู่ด้วยเพื่อช่วยคุ้มครองให้เกิดความสุขและแสดงอานาจปาฏิหาริย์บันดาลให้สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามที่ชาวบ้านบนบานร้องขออีกด้วย
ซึม นอม (สัมภาษณ์. 26 กุมภาพันธ์ 2561) กล่าวว่า
“...ความเชื่อเรื่องเนียะตาสมัยก่อนเมื่อโจรจะเข้าปล้นหมู่บ้าน หัวหน้าโจรต้องขอนุญาตจากเจ้าของ
บ้านคือ ผีเนียะตาก่อน แม้แต่การเข้าปล้นหมู่บ้านในอดีต หัวหน้าโจรก็ต้องทาพิธีขอเข้าไปปล้นใน
หมู่บ้านโดยจุดเทียน 1 เล่ม แล้วบอกกล่าวขอเข้าไปปล้นภายในหมู่บ้าน ถ้าอนุญาตให้เข้าไปปล้น
ได้ขอให้เทียนสว่างอยู่อย่าได้ดับ แต่ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าไปปล้นขอให้เทียนดับ ซึ่งผลออกมาอย่างไร
พวกโจรผู้ร้ายก็จะยึดปฏิบัติตามนั้น … ดังนั้น ชาวกัมพูชาจึงมีความเชื่อและเคารพเนียะตาเสมือนเจ้า
เมือง จึ งหาแหล่ งที่เหมาะสมเพื่อสร้างสถานที่ให้ พานัก เรียกว่า ขะตวมเนียะตา ...” ลั กษณะ
ของขะตวมเนียะตาซอมโบร์ไพรกุกมีรูปลักษณ์ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 26 ขะตวมเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก
ภาพที่ 26 เนียะตาประจาหมู่บ้านซอมโบร์ชื่อว่า “ซอมโบร์ไพรกุก ” หรือเรียกรวม ๆ
“เนียะตามะจ้ะซร็อก” (เนียะตาเจ้าของบ้านเมือง) ลักษณะของขะตวมเนียะตาเป็นอาคารมีเสาหก
ต้น พื้นปูด้วยไม้กระดาน ด้านหลังกั้นฝาเต็มพื้นที่ ด้านข้างกั้นจากด้านหลังเข้ามาเพียงเล็กน้อย
ประมาณครึ่งเมตร เพื่อให้มีลักษณะเป็นพื้นที่ห้อง พื้นที่ทั้งสี่ด้านขนาดความกว้างและยาวเท่ากัน
โดยประมาณ 1.5×2 เมตร ความสูงจากพื้นดินประมาณ 2.5 เมตร เป็นโรงเรือนไม้ชั้นเดียว มุงหลังคา
ด้วยกระเบื้ องดิน เผาสีอิฐ ตั้งอยู่ข้างบันได ด้านหน้าโคปุระทางเข้าปราสาทองค์ประธานของกลุ่ ม
ปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ด้านหน้าขะตวมตามีพื้นที่กว้างพอสมควรสาหรับเป็นที่ประกอบพิธีกรรม
ส่วนด้านในสุดภายในขะตวมเนียะตาเป็นที่โล่ง มีไว้สาหรับเป็นที่ตั้งเครื่องบูชาและเครื่องเซ่นสังเวย
และวางก้อนหินเป็นสัญลักษณ์แทนรูปเนียะตาธม (เนียะตาองค์ใหญ่ที่สุด) พร้อมทั้งเป็นที่วางเครื่องใช้
สาหรับให้เนียะตาใช้สอยด้วย ส่วนบริเวณรอบ ๆ ขะตวมเนียะตาเป็นลานหินทรายธรรมชาติ
ชาวกัมพูชาจะเลือกพื้นที่เพื่อสร้างขะตวมเนียะตา ในบริเวณพื้นที่เนินสูงน้าท่วมไม่ถึง
มีต้นไม้ใหญ่หรือมีป่าไม้หนาทึบ ร่มรื่น มีสัตว์ป่า ในลักษณะดูแล้ววังเวงมีทั้งเสียงของสัตว์ประสานไป
กับเสียงเสีย ดสีของต้นไม้เครื อเถาวัล ย์ เช่น ที่ป่าปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ก็มีลักษณะเป็นป่าทึบ
มีสัตว์ป่าขนาดเล็กนานาชนิด เช่น ลิง นกแก้ว นกชนิดอื่น ๆ กระรอก กระแต และสัตว์เลื้อยคลาน

ต่าง ๆ สัตว์เหล่านี้ชาวบ้ านบอกว่า “...ไม่มีใครกล้าจับหรือทาร้ายสัตว์หรอกเพราะเป็นบริวารของ
เนียะตา หรือบางทีอาจจะเป็นเนียะตาแปลงกายมาให้เห็นก็ได้ ...” (เคลียง โจ. สัมภาษณ์. 2561 :
กุมภาพันธ์ 22) ซึ่งในขณะที่ผู้วิจัยเข้าไปสังเกตในพื้นที่จะพบนกแก้วและลิงจานวนหนึ่งบริเวณ
ขะตวมเนียะตาในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนสัตว์เหล่านี้น่าจะกลับไปหลับนอนอยู่ตามต้นไม้
ใหญ่บริเวณป่าปราสาทซอมโบร์ไพรกุก
ขะตวมเนียะตาซอมโบร์ ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกของกลุ่ม ปราสาทซอมโบร์ไพรกุก
เป็นบริเวณที่เป็นบันไดขึ้นไปสู่โคปุระด้านนอกของปราสาทองค์ประธาน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ
500 เมตร มีที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาใหญ่โตมาก รอบ ๆ ต้นไม้เหล่านั้นบางต้นมี
ผ้ าแพรหลากสี ผู กไว้ ทั้ งนี้ เพราะชาวกัมพูช ามี ค วามเชื่อว่ า ต้นไม้ใหญ่ มีเทวดาสถิตอยู่จึง ถวาย
เครื่องนุ่งห่มด้วยผ้าแพรทีม่ ีสีสันสวยงาม
การแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก มี 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการ มีขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ดังนี้
ในการประกอบพิธีแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก มีความเชื่อเรื่องการนับถือผีโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบพิธีคือกลุ่มลูกศิษย์รูปเนียะตา ผู้เข้าร่วมพิธีคือชาวบ้าน เมื่อถึงวันแซนเนียะตาชาวบ้านที่
อยู่ในหมู่บ้านรอบปราสาทซอมโบร์ ลูกศิษย์ รูปเนียะตา จะเตรียมอุปกรณ์แ ละสิ่งของที่จะใช้ในพิธี
ได้แก่ กันตางราง สลาเธือร์
กันตางราง คือ ภาชนะประเภทกระด้งฝัดข้าว ตะกร้า กระบุง ที่นามาใช้สาหรับรับ
สิ่งของของชาวบ้านที่ไม่ได้ไปร่วมพิธีที่ขะตวมเนียะตา แต่จะฝากสิ่งของไปกับรูปเนียะตาให้นาไปถวาย
เนียะตาแทนตนเอง ขบวนแห่จะเดินไปรอบหมู่บ้านจนถึงขะตวมเนียะตา โดยมีชาวบ้านช่วยกั นหาม
กันตารางเดินไปด้วย สิ่งของที่ชาวบ้านนาไปใส่ในกันตารางประกอบด้วย อาหาร ผลไม้ ขนม ธูป
เทียน หมาก พลู และบุหรี่ ต่อจากนั้นผู้แห่ขบวนก็จะหยิบสิ่งของที่ชาวบ้านใส่ไว้ในกันตางราง ไปใส่
ในกระบุงอีกทอดหนึ่ง เมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขบวนก็จะเดินไปบ้านหลังอื่น ๆ โดยจะปฏิบัติ
เช่นนี้ทุกหลังคาเรือน ในพิธีแซนเนียะตา ชาวบ้านต้องเตรียมอาหารจาพวกคาว หวาน เหล้าขาว ผัก
และผลไม้ ไว้สาหรับส่งไปเซ่นสรวงบวงพลีด้วย
สลาเธือร์ หมายถึง สิ่งสักการะบูชาอย่างหนึ่ง ที่ใช้ต้นกล้วยเล็ก ๆ ขนาดเท่าข้อมือ
ตัดสั้นเป็นท่อนยาวประมาณ 7-10 เซนติเมตร ใช้ใบพลูสามใบเสียบข้าง ๆ และเสียบหมากแปะ 1
ซีกกับไม้กลัดปักตรงกลางพร้อมกับเสียบธูป 3 ดอก สลาเธือร์มีหลายลักษณะ เช่นใช้ต้นกล้วยเล็ก ๆ
ที่เพิ่งผลิใบได้ประมาณ 3 ใบ แทนท่อนต้นกล้วย หรือใช้ผลมะพร้าวปอกเปลือกในลักษณะเฉือน
เปลือกนอกออกครึ่งผล ตรงปลายเสียบหมากและธูป เสียบดอกไม้รอบ ๆ ตามขอบด้านข้าง วัสดุแต่
ละอย่างที่เตรียมไว้ทาสลาเธือร แต่ละท้องถิ่นอาจจะต่างกันบ้าง แต่ที่ขาดไม่ได้มี 2 อย่าง คือ
ดอกไม้ และธูป ทั้ง 2 อย่างนี้ต้อ งมีโดยให้ความหมายตามความเชื่อที่อาจผิดแผกต่างกันไป เช่น
ดอกไม้แทนพระสงฆ์ เพราะในพิธีแซนเนียะตาไม่มีพระสงฆ์เข้ามาร่วมพิธีจึงใช้ดอกไม้แทน ส่วนธูป
จานวน 2 ดอก เชื่อว่าดอกที่หนึ่งใช้แทน โลกียะ หมายถึง ทางโลก ส่วนดอกที่สองใช้แทน โลกุต
ตระ หมายถึง ทางธรรม (เคลียง โจ. สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 22) ในพิธีแซนเนียะตา
ซอมโบร์ไพรกุก จัดวางสลาเธือรที่ลานหินทรายหน้าขะตวมเนียะตา

ภาพที่ 27 สลาเธือร์
ภาพที่ 27 สลาเธือร์ มีองค์ประกอบเป็นต้นกล้วยขนาดเล็กมีใบพลู 3 มุม ปักธูป 3 ดอก
หมาก 1 คา เหลาไม้ไผ้ขนาดเล็กเสียบทาเป็นขา 3 ขา คาว่าสลาเธือร์ มาจาก เปรีย๊ ะเธือร์ แปลว่า
พระธรรม สลาเธือร์จึงเป็นเครื่องบูชาพระธรรม หรือมนต์คาถาต่าง ๆ
พิธีแซนเนียะตาของชาวบ้านซอมโบร์ จัดขึ้นในมกราคมหรือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
หลังการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วส่วนจะเป็นวันใดแล้วแต่ชาวบ้านจะตกลงกัน จากการสอบถามชาวบ้าน
และรูปเนียะตา บอกว่า “...ที่กาหนดเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่ดี
จะประกอบพิธีอะไรก็ประสบความสาเร็จ พวกภูติผี ปีศาจไม่กล้าเข้ามากล้ากรายทาลายพิธี พิธีนี้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวขอบคุณผีบรรพบุรุษที่ได้ช่วยดูแลรักษาหมู่บ้านและคนในหมู่บ้านให้
อยู่เย็นเป็นสุขและให้ทานาได้ข้าวอุดมสมบูรณ์หรือทาการเกษตรได้ผลผลิตดีเพราะท่านช่วยให้ฝนตก
ต้องตามฤดูกาล...” (เคลียง โจ. สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 22) ขั้นตอนการทาพิธีมีรายละเอียด
ดังนี้
สมาชิกในหมู่บ้านซอมโบร์ต้องการให้มีการจัดพิธีเร็ว ๆ เพื่อจะได้นาข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จ
ไปก่อเป็นเจดีย์ข้าวถวายวัด ก่อนวันประกอบพิธีแซนเนียะตา 1 วัน ชาวบ้านทั้งชายและหญิงใน
หมู่บ้านจะหยุดงานอื่น ๆ โดยจะแบ่งหน้าที่กันคือ ผู้หญิงทาขนม บ้านไหนอยู่ใกล้ใครก็จะรวมตัวกัน
ทาขนม ใครขาดแป้ง น้าตาล มะพร้าว ก็แบ่งกันไปพอถึงเวลานึ่งขนมก็จะช่วยกัน ขนมเนียลใช้เวลา
ในการนึ่งนานมาก ในวันนั้นกว่าขนมจะสุกก็ใช้เวลาประมาณ 1 วันและเมื่อขนมสุกแล้ว ต่างคนต่างก็
จะแจกและแลกกันระหว่างเพื่อนบ้านและญาติพี่น้อง เป็นการแลกขนมและพูดคุยกัน เมื่อถึงเวลา

กลางคืนแต่ละครัวเรือนก็จะเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสดเพื่อนาไปถวายเนียะตา ผู้สูงอายุ
จะช่วยกันทาสลาเธือร์เพื่อนาใช้ในพิธีวันรุ่งขึ้น
เมื่อก่อนผู้ใหญ่บ้านจะเกณฑ์ชายฉกรรจ์ที่มีอายุ
ตั้งแต่ประมาณ 20 ปีขึ้นไป จานวน 7-8 คน รวมทั้งลูกศิษย์ของเนียะตาด้วย ให้ไปช่วยกันจับลิง
ในป่า และจับเต่าในหนองน้าใหญ่ เพื่อนามาย่างไฟให้สุกใช้เป็นเครื่องเซ่นสังเวยเนียะตาไพรกุก โดย
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าในสมัยก่อน เมื่อถึงเวลาจัดพิธีแซนเนียะตาไพรกุก ต้องมีการสั งเวยมนุษย์
เด็กผู้ชายที่เป็นลูกคนแรกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง และครอบครัวนั้นมีความภูมิใจมากที่ได้
ถวายลูกแด่เนียะตาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าหรือเจ้าเมือง การสังเวยนี้มีลักษณะเป็นการบูชายัญ
ถวายเนี ย ะตาเพราะเนี ย ะตาไพรกุ ก เป็ น เนี ย ะตาที่ ฐ านะใหญ่ เครื่ อ งสั ง เวยก็ ต้ อ งเป็ น เครื่ อ งที่ มี
ความสาคัญ แต่ตอนนี้ไม่สามารถฆ่ามนุษย์ได้จึงต้องไปหาสัตว์ที่มี 4 เท้ามาสังเวยแทน ซึ่งได้แก่ ลิง
เต่า เป็นต้น ในปัจจุบัน ชาวบ้านตกลงกันว่าไม่ใช้ลิงและเต่าขออนุญาตเนียะตา ใช้สัตว์ ตั วเล็กคือ
กระรอก (ก็อมปร้ ก ) แทน นอกจากล่ าสั ตว์แล้ ว ผู้ คนเหล่ านั้นจะช่ ว ยกันถางหญ้า ปัด กวาดหน้ า
ลานขะตวมเนียะตา เพื่อวางเครื่องบัตรพลีต่าง ๆ พอถึงวันงานประกอบพิธีแซนเนียะตาก็เริ่มขึ้นโดยมี
รายละเอียดลาดับขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 แห่รูปเนียะตา
ขั้นตอนที่ 2 การประกอบพิธีกรรมเข้าทรงเนียะตา แต่ละขั้นตอนมีวิธีดาเนินการดังนี้
1. การแห่รูปเนียะตา
การแห่รูปเนียะตา เป็นพิธีที่ต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเนื่องจากต้องแห่ไปตามหลังคา
เรือน ต่าง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลานานอาจถึงช่วงเที่ยงวัน ซึ่งชาวบ้านซอมโบร์ถือว่าการประกอบพิธีต่าง ๆ
หากเลยเวลาเที่ยงวันไปแล้ว ผีเนียะตาจะไม่รับของบูชาเซ่นสังเวยทั้งปวง การแห่รูปเนียะตา ผู้ช่วย
รูปเนียะตาจะทาหน้าที่ถือสัมภาระติดตามรูปเนียะตา ตามด้วยนักดนตรีและชาวบ้าน ทุกคนจะเดิน
ตามกัน เริ่มต้นเดินจากบ้านของรูปเนี ยะตาเป็นจุดแรก แล้วเดินไปตามบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของรูป
เนียะตาและบ้านถัดไปเรื่อย ๆ เดินจากบ้านหลังหนึ่งไปสู่บ้านอีกหลังหนึ่งจนครบทุกหลังคาเรือน
ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสนาขนม ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม ถวายให้แก่เนียะตา

ภาพที่ 28 ขะตวมเนียะตาทะเวีย
ภาพที่ 28 ขะตวมเนี ย ะตาทะเวี ย ตั้ ง อยู่ ใ นหมู่ บ้ า นซอมโบร์ มี ลั ก ษณะเป็ น กระท่ อ ม
(ขะตวม = กระท่อม) ปลูกด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องดินเผาซึ่งเป็นวัสดุคงทนที่ชาวกัมพูชานิยมนามา
ทาหลังคาสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นคนจนที่ยังใช้ไพหญ้ามุงหลังคา ขะตวมตาทะเวียตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่

หลายต้นทาให้อากาศบริเวณนั้นเย็นสบายในฤดูแล้ง และครึ้มด้วยใบไม้ในฤดูฝน จึงมีสัตว์จาพวกนก
กระรอก กระแต มาอยู่อาศัยความร่มเย็น และไม่มีใครกล้าทาร้ายเพราะเชื่อว่าเป็นบริวารของเนียะตา
แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านซอมโบร์ก็ยังคงทารั้วรอบขอบชิดขะตวมเนียะตาไว้เพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงจาพวก
วัว ควายของชาวบ้านเข้าไปอยู่และถ่ายมูลไว้จนดูสกปรก
2. พิธีแซนเนียะตาทะเวีย
ชาวบ้านจะมารอเข้าร่วมพิธีบริเวณขะตวมเนียะตาทะเวีย (ผู้เฝ้าประตู) ที่ด้านทิศ
ตะวันออก ประมาณ 500 เมตร จากขะตวมเนียะตาไพรกุก การแซนเนียะตาทะเวียมีความเชื่อว่า
ก่อนจะทาพิธีที่ขะตวมเนียะตาไพรกุก จะต้องผ่านเนียะตาเฝ้าประตูนอกกาแพงเมืองก่อน เพราะเป็น
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ดังนั้น ทั้งรูปเนียะตา ลูกศิษย์และชาวบ้านจึงต้องไปทาพิธีเซ่น
ไหว้เนียะตาทะเวียที่ขะตวมเนียตาทะเวีย เสร็จแล้วจึงแห่ขบวนต่อไปที่ขะตวมเนียะตาไพรกุก
3. พิธีแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก
ก่อนการทาพิธีกรรม 1 วัน ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อไว้ใช้ใน
พิธี เช่น เครื่องเซ่นบูชา ได้แก่ สลาเธือร์ บายศรี และเตรียมภาชนะถ้วยชามเพื่อใส่สิ่งของคาว
หวาน เมื่อถึงวันพิธีชาวบ้านจะตื่นแต่เช้าเตรียมหุงหาอาหาร เตรียมสลาเธือร์ บายศรี อาหารคาว
หวาน ซึ่ง ประกอบไปด้วย ข้าวสุก ไข่ไก่ต้ม 1 ฟอง ขนมเนียล 1 ชิ้น หมาก พลู และบุหรี่ เมื่อ
เตรียมข้าวของเสร็จแล้วจะอาบน้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่หรือเสื้อผ้าที่สวยงาม การแต่งกายไปเข้าร่วม
พิธีส่วนใหญ่ผู้หญิงจะใส่เสื้อผ้าลูกไม้สีขาว นุ่งผ้าถุงซิ่นไหม (โฮล) ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขา
ยาวถ้ า เป็ น ผู้ สู ง อายุ ทั้ ง ชายและหญิ งจะมี ผ้ า ขาวม้ า พาดบ่ า ด้ ว ย เมื่ อ ถึ งเวลาประมาณ 7.00 น.
ชาวบ้านซอมโบร์ก็จะทยอยออกจากบ้านส่วนชาวบ้านคนอื่น ๆ รอบข้างปราสาทที่จะไปร่วมพิธีบาง
คนก็ขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ บางคนที่ต้องไปทาไร่ก็จะเตรียมเครื่องมือไปพร้อมด้วย เมื่อ
ถึงขะตวมเนียะตาไพรกุกแล้ว ชาวบ้านจะเข้าไปนั่งบนเสื่อที่ปูไว้สาหรับผู้มาเข้าร่วมพิธี และจะวาง
จานอาหารคาวหวานไว้ตรงหน้าที่นั่งของตนเอง ระหว่างนั้นจะมีชาวบ้านทยอยกันมาเรื่อย ๆ ไม่นาน
บริเวณรอบขะตวมเนียะตาก็จะเต็มไปด้วยผู้คนเป็นจานวนมากทั้งชายและหญิง ซึ่งขณะนั้นรูปเนียะ
ตาและบริวารกาลังแห่มาที่ขะตวมเนียะตาและช่วงที่รออยู่นี้ชาวบ้านสามารถนาขนมที่เตรียมมาไป
เซ่นเนียะตาพร้อมกับนาสลาเธือรไปจุดบวงสรวงเนียะตาก่อนก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วทุกคนจึงกลับมานั่ง
ในบริเวณที่จัดไว้ เพื่อรอเข้าร่วมพิธีในขั้นตอนต่อไป
4. การเข้าทรงเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก
ในพิธีแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุก จะมีการเข้าทรงในรูปของเนียะตา และมีลูกศิษย์
ของเนียะตาหลายคนมารอเข้าทรงเพื่อแสดงความเคารพต่อเนียะตา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่สุดในกลุ่มผี
ทั้งหลาย ลูกศิษย์เหล่านี้ เป็นรูปผู้เข้าทรงผีอารักษ์ประจาหมู่บ้าน ที่อยู่บริเวณรอบปราสาทซอมโบร์
ไพรกุกและเคารพนับถือเนียะตาซอมโบร์ไพรกุกให้เป็นผีใหญ่ จึงมาร่วมกันเสมือนเจ้าเมืองของตนเอง
เมื่อถึงวันเวลาทาพิธีกลุ่มผู้เข้าทรง จะมาร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพราะเชื่ อว่าจะได้มาให้เนียะตาซึ่ง
เป็นครูใหญ่เห็นว่าตนยังระลึกถึง เวลาประมาณ 9.00 น. ขบวนรูปเนียะตาได้เดินขบวนมาถึงขะตวม
เนียะตา พิธีก็เริ่มขึ้น นักดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงเพื่อให้รูปเนียะตาเข้าทรง ส่วนผู้เข้าทรงอารักษ์ทั้งชาย

และหญิงก็เข้าไปบริเวณพิธีที่จัดไว้สาหรับอารักษ์ เครื่องเซ่นไหว้อาหารคาวหวานในพิธีประกอบด้วย
สิ่งต่อไปนี้
1. เทียน ธูป สลาเธือร์
2. เครื่องเซ่นแต่เดิมใช้ลิงย่าง เต่าต้ม (ถ้าปีใดไม่ใช้ลิงและเต่ามาเพื่อเซ่นไหว้ก็จะใช้
ไก่ทั้งตัวต้มจนสุกหรือหัวหมูต้มแทน) ในระยะหลัง ใช้ กระรอก (ก็อมปร้ก) แทนลิง ใช้ไก่ แทน เต่า
3. ข้าวสาร อาหารหวาน/คาว
4. ขนมเนียล
กลุ่มผู้เข้าทรงอารักษ์ เมื่อเข้าไปในพิธีแล้ว ฝ่ายวงดนตรีซึ่งเป็นชายล้วนจานวน 5 คน มีผู้ตี
กลอง 2 คน คนเป่าปี่ (เหมือนปี่อ้อของชาวไทยเขมรสุรินทร์) และผู้ที่เล่นซอทาหน้าที่ขับร้องด้วย ส่วน
ผู้เข้าทรงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เมื่อจัดเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วดนตรีก็เริ่มบรรเลงเพลง 3 เพลง คือ
เพลงตาเจย เพลงตาวา เพลงกรู เพราะเป็นเพลงครูและเป็นเพลงหลักที่ใช้เฉพาะพิธีแซนเนียะตาไพร
กุก นักดนตรีจะบรรเลงเพลงดังกล่าวกลับไปกลับมา การเข้ารูปเนียะตาธมจะเข้าก่อนผีอารักษ์อื่น ๆ
เมื่อเนียะตาธมเข้าในสถิตในรูปเนียะตาแล้ว รูปเนียะตาจะนั่งเงียบ ชาวบ้านก็จะนาอาหาร ของคาว
หวาน เหล้า น้าหวาน เครื่องใช้สอย เงิน มาถวาย ส่วนผู้เป็นรูปอารักษ์จะนาถาดสาหรับไหว้ครูมา
ไว้ด้านหน้าตนเองแล้วเริ่มไหว้ครู ลุกขึ้นฟ้อนราตามจังหวะเพลง เมื่อผีอารักษ์ประจาตระกูลของผู้
เข้าทรงแต่ละคนเข้ามาอยู่ในรูปของร่ างทรงแล้ว ลูกหลานที่คอยสังเกตดูอยู่ ก็จะถามว่า “ตานานิ...”
(ตาคนไหนนี่) ฝ่ายตาก็บอกชื่อ ลูกหลานเมื่อรู้ว่าเป็นผีบรรพบุรุตของพวกตนก็จะสอบถามทุกข์สุข
และสุดท้ายก็ขอให้ดูแลลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและช่วยดูแลหมู่บ้านให้อยู่
เย็นเป็นสุขด้วย เมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว ตาในร่างทรงของผู้เข้าทรงก็จะหยิบผ้ามานุ่งพร้อมกับ
นาเอาผ้ าขาวม้ามาคาดเอวคาดศีรษะ ถ้าผู้ เข้าทรงเป็นผู้ห ญิงก็จะหยิบเสื้ อผ้ าของผู้ ห ญิงมาสวม
พร้อมกับสวมผ้าถุงผืนใหม่โดยสวมทับตัวเก่าที่นุ่งอยู่แล้วและผู้เข้ารูปอารักษ์ก็จะไปกราบไหว้เนียะตา
ที่เข้าทรงก่อนและนั่งอยู่เป็นการแสดงความเคารพครูใหญ่
จากนั้นรูปอารักษ์ก็จะร่ายรา ในระหว่างนี้ก็มีชาวบ้านทั้งชายและหญิง เข้ามารินเหล้าขาว
ให้อารักษ์ที่กาลังร่ายราอยู่ อารักษ์ก็ราไปด้วยดื่มเหล้าไปด้วย จนเพลงจบจึงกลับไปนั่งคืนสู่สภาพ
ปกติ ซึ่งในช่วงนี้ชาวบ้านหมู่บ้านอื่นที่ผ่านไปมาก็จะแวะเข้ามาร่วมพิธีด้วย เวลาผ่านไปประมาณ 20
นาที เพลงก็จะเริ่มบรรเลงต่อ รูปทรงอารักษ์ก็ออกมาร่ายราอีก แต่ครั้งนี้จะมีชาวบ้านทั้งชายหญิง
ออกไปร่ายราร่วมด้วย จากนั้นชาวบ้าน รูปอารักษ์ นักดนตรี จะร่วมกันทาพิธีเซ่นอาหารคาวหวาน
จุดเทียนธูปตรงบันไดทางขึ้นไปประตูเข้าประสาทซอมโบร์ไพรกุก (ไม่ใช่ขะตวมเนียะตา) และพูด
อัญเชิญเนียะตา อารักษ์ ภูตผีปีศาจมากินเครื่องเซ่นไหว้ และขอพรให้ชาวบ้านประสบความสุขความ
เจริญ หลังจากนั้นก็พากันร่ายราไปบริเวณหน้าขะตวมเนียะตา และเมื่อร่ายราจนพอใจแล้วก็จะเข้า
ไปพักผ่อนตรงพื้นที่หน้าขะตวมตา ซึ่งทั้งสองข้างทางประกอบไปด้วยผู้คนที่มาร่วมพิธีแซนเนียะตา
ส่วนรู ปอารักษ์ ก็ไปพูดคุยกับรูปเนียะตา หลังจากพูดคุยกันแล้ว ตัวแทนอารักษ์ก็เชิญ
เนียะตาเข้าไปพักในขะตวมเนียะตา ต่อมาก็เริ่มร่ายราและมีการประพรมน้ามนต์ เนียะตาก็จะให้พร
โดยการนาสีขี้ผึ้งมาทาหน้าผาก และเป่าให้ เมื่อรูปอารักษ์ไหว้ครูใหญ่เสร็จแล้ว ดนตรีก็เริ่มบรรเลง
เพลงรูปอารักษ์ทุกคนลุกราจนพอใจ และคืนสู่สภาพปกติ ผู้เข้ารูปทุกคนเข้าไปกราบไหว้เนียะตา
ดนตรีหยุดพักการร้องและการบรรเลงเพลง ทุกคนช่วยกันเก็บสิ่งของเครื่องเซ่นต่าง ๆ ได้แก่ เทียน

ธูป ไก่ต้ม ลิงย่าง เต่าต้ม หัวหมูต้ม ของคาวหวาน เหล้า และอุปกรณ์อื่น ๆ หลังจากจัดเก็บสิ่งของทุก
อย่างเรียบร้อยแล้ว ชาวบ้าน ทั้งรูปอารักษ์ รูปเนียะตา นักดนตรี และผู้เข้าร่วมพิธีกินข้าว ดื่มเหล้า ที่
ผ่านพิธีกรรมแล้ว ร่วมกันอย่างสนุกสนาน และถือว่าพิธีแซนเนียะตาในปีนี้เสร็จเรียบร้ อย ต่างแยก
ย้ายกันกลับบ้านและใครที่เป็นรูปอารักษ์ก็เตรียมที่จะจัดพิธีเลี้ยงอารักษ์ในระดับครอบครัวต่อไป

ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมอารักษ์
1. ความหมายและตานาน
อารักษ์ (Arak) แปลว่า รักษา พจนานุกรมเขมร (1967 : 1747) อธิบายคานี้ไว้ว่า
เขียนได้ 2 อย่าง คือ อารักษ์ และ อารักข์ ออกเสียง อาระ เป็นคานาม มาจากภาษาบาลี -สันสกฤต
แปลว่า การดูแลรักษา ปกครองด้วยการเอาใจใส่อย่างยิ่ง ชาวกัมพูชาเรียกผีต่าง ๆ เช่น ผีแม่มด
ผีปี ศาจ อสู รกาย ที่มาเข้าทรงเป็นประจา เรียกว่า อาระ แต่ผี ในป่าไม่ใช่อาระ สรุปแล้ วอาระ
หมายถึง ผีที่เป็นผู้ปกปักรักษาดูแล ตัวอย่างเช่น การเลี้ยงอารักษ์ การเข้ารูปอารักษ์ เพลงอารักษ์
ศัพท์อารั กษ์ เป็ นต้น อารักษ์ มีการละเล่นชนิดหนึ่งเรียกว่า อารักษ์ตะบัล (ตะบัล =ครก) เล่ น
ตอนกลางคืนเดือนหงาย ซึ่งมีเด็กคนหนึ่งนาเอาผ้าขาวมาคลุมหัว แล้วขึ้นไปนั่ งบนครกใหญ่คว่าด้าน
ปากครกลงราบกับพื้นดินจานวน 1 ลูก ทาเป็นรูปอารักษ์ และมีเด็กอีกหลายคนล้อมรอบ ร้องเพลง
ปรบมือเป็นทานอง ส่วนเด็กที่นั่งบนครกทาท่าทางเหมือนผีอารักษ์เข้า อารักษ์ มีหลายประเภท เช่น
อารักษ์ตึ้ก (ผู้รักษาน้า) อารักษ์พนุม (ผู้รักษาขุนเขา) อารักษ์ปรี (ผู้รักษาป่า) รุกขเทวดา (ผู้รักษา
ต้นไม้) เป็นต้น
จากเอกสารตาราภาษาเขมรเรื่อง ธรรมเนียมและพิธีบุญต่าง ๆ ของชาวกัมพูชา (ม.ป.ป. :
9-16) กล่าวถึงอารักษ์ ไว้ว่า เป็นผีที่ดูและรักษาตลอดมามีชื่ออย่างนี้เพราะว่าเรียกเป็นธรรมเนียมมา
โดยมีผีที่นับถือมาจากจีโฎนจีตาที่ตายไปแล้วผีเหล่านี้ก็จะมาช่วยรักษาลูกหลานตลอดไป อาจจะเป็น
เพื่อน ญาติของพ่อแม่ที่ตายไป บางทีเรียกว่า ผีข้างบิดา ถ้าทางพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระจานา
(เปรียะจานา) อารยะชนชาติเขมรมีทุกตระกูล บางตระกูลก็ไม่นับถือทิ้งไปก็มี เหตุที่เชื่อเรื่อง อารักษ์
มีประวัติว่า กลุ่มที่ไม่กลัวอกุศลต่าง ๆ เช่น ขโมย การฆ่าคน พวกนี้ตายไปแล้วจะตกนรกหลายพันปี
หลังจากพ้นนรกแล้วจะไปเกิดเป็นเปรต เดรัจฉาน อสูรกาย ปีศาจต่าง ๆ มากมายในพื้นภูมิแต่ได้รับ
ทุกขเวทนา อดอาหาร หิวกระหายเสมอ ในประเทศเขมรมีตานานเล่าเรื่อง อารักษ์ไว้ว่า
“กาลครั้งหนึ่ง มีเด็กเลี้ยงวัว เลี้ยงควายหลายคน ห่อข้าวไปกินทุกวันเมื่อไปเลี้ยงวัว ควาย
เมื่อถึงเวลาอาหารกลางวันก็จะมานั่งกินร่วมกัน เสร็จแล้วร้องเพลงเล่นร่วมกันอย่างสนุกสนานตาม
ประสาเด็ก ๆ ในละแวกนั้นมีผีเฝ้าดูอยู่ใกล้ ๆ เพื่อจะเก็บกินเศษอาหารที่ เด็ก ๆ กินเหลือและทิ้งไว้
และเมื่อเห็นเด็ก ๆ ร้องเพลงเล่นกันอย่างสนุกสนาน ผีก็แอบเข้าไปสิงในตัวเด็กคนหนึ่ง เด็กคนนั้นก็
ลุกขึ้นราตวัดแขน ตวัดขา โดยไม่อายแสดงอาการเหมือนคนเมาเหล้า แล้วพูดว่า ‘ฉันสบายมาก
ขอให้เลี้ยงเราอย่างนี้ทุก ๆ วัน แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องวัว ควายจะหาย’ นับตั้งแต่เวลานั้นมาเด็ก ๆ ก็พา
กันเลี้ยงอย่างนี้ ผีก็มาเข้าเด็กทุกคน ๆ ละวัน วัว ควายนั้นผีก็ดูแลรักษาให้ ไม่มีการสูญหาย นานเข้า
ผีเหล่านั้นได้ไปทาให้ชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วยหลายคน เพื่อจะได้รับของเซ่นไหว้ แล้วก็เข้ารูป (เข้าสิง
สถิต) ในตัวเด็กเลี้ยงวัว ควาย และพูดว่า ‘ฉันรู้วิธีการรักษาคนป่วยให้หายทันที แต่ต้องเลี้ยงเหล้า
ข้าวปลาอาหาร และเล่นดนตรีประโคมด้วย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และทาให้เราสนุกสนานเต็มที่
การเลี้ยงทุกครั้งให้นา เสื้อผ้า เงินทอง มาเซ่นไหว้แก่เราด้วย เราจะดูแล’ หลังจากนั้นข่าวคราวนี้ได้

ยินไปถึงชาวบ้าน ในหมู่บ้านต่าง ๆ คนที่เจ็บป่วยเมื่อได้ยินข่าวนี้ก็จึงไปเชิญเด็ก ๆ ที่เลี้ยงวัว ควาย
มาเข้ า ทรง จั ด เลี้ ย งตามที่ เ ด็ ก ๆ เคยท ากั น เพื่ อ รั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ ว ยแล้ ว ทุ ก คนก็ ห ายป่ ว ย
นอกจากนั้นผีทั้งหลายได้ไปทาให้ผู้ใหญ่ เสนาบดี ตลอดจนถึ งพระมหากษัตริย์ได้รับความเจ็บป่วย
เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระประชวรได้ไปรักษาตามธรรมเนียมที่เคยรักษามาแต่ก็ไม่หายดังเช่นเคย
จึงตรัสให้ไปนาเด็กเลี้ยงวัว ควาย คนหนึ่งมาเข้าทรงตามธรรมเนียมของเด็ก ๆ เพื่อรักษาโรคก็หาย
ทันทีทันใดเมื่อทาพิธีเลี้ยงเสร็จ
พระมหากษัตริย์มีพระราชดารัสว่า “มเหสีของเราชื่อท่านผู้หญิงเมา (ตุมเตียวเมา) ล่วงลับ
ไปนานแล้ว ถ้าเจ้าสามารถไปเรียกให้มาได้หรือไม่เราขอพิสูจน์ดูว่าถ้ามาได้จริง ๆ เราจะเชื่อเจ้า ”
เด็กคนนั้นทูลว่า “ขอให้จัดพิธีเลี้ยงให้อึกทึก จะไปนามาถวายให้ ” พระมหากษัตริย์มีพระบัญชาให้จัด
งานเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา มีวงดนตรี บรรเลงประโคม มีการร้องเพลง นาเสื้อผ้าเครื่องประดับ
เงินทอง เพชรพลอยของตุมเตียวเมา มาวางปะปนกับสิ่งของของผู้อื่น แล้วทรงให้เด็กคนนั้นทาพิธี
เข้าทรงตามธรรมเนียมผี ทันทีนั้นผีก็เข้าไปอยู่ในตัวเด็กเวลาเข้าแล้ วก็ร้องไห้ ทุบอก ตีไหล่ แสดง
อาการโศกเศร้าอาลัยอย่างมาก พระมหากษัตริย์ฉงนตรัสถามว่า “คนที่เข้าทรงนี้ชื่ออะไร” ผีตอบว่า
“ชื่อตุมเตียวเมา” แล้วท่านก็ทรงถามอีกว่า “ถ้าเป็นตุมเตียวเมาจริง ๆ จะรู้จักเครื่องประดับสิ่งของ
ของตนเองที่วางรวมกันอยู่ตรงนั้นหรือไม่ ถ้ารู้จักให้ไปหยิบออกมากองไว้ต่างหาก” เด็กคนนั้นก็เดิน
ไปหยิบเอาแต่สิ่งของตุมเตียวเมามากองไว้ต่างหาก เมื่อพระมหากษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็
เชื่อ จึงตรัสให้ตุมเตียวเมาไปอัญเชิญพระราชบิดาของพระองค์ที่สวรรคตไปนานแล้วมาพิสูจน์ดู เด็กก็
ได้ไปเชิญพระราชบิดาเข้ามาตามที่พระองค์มีพระบัญชา พระองค์ก็ยิ่งเชื่อและบัญชาให้ไปเชิญพระ
ราชมารดาก็ทาได้เหมือนกัน พระองค์ขอให้ พระราชบิดาและพระราชมารดาและตุมเตียวเมาอยู่
ปกป้องรักษาพระองค์ต่อไป
ต่อมาจึงมีตระกูลอารักษ์ ชื่อ ตุมเตียวเมา หรือแซรฺยเขมฺา และตระกูลพระบิดามาจนถึง
ปัจจุบันนี้ ส่วนเด็ก ๆ เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย นั้นก็เป็นรูปอารักษ์ เข้าทรงดูแลรักษาชาวบ้านให้หายป่วย
เมื่อไปรั กษาใครก็เอาคนนั้ น เป็ น ลู กศิษย์ต่อ ไป เพราะเหตุฉะนี้ ผี อารักษ์ที่ชื่อตุมเตี ยวเมา และ
พระวรบิดา จึ งมีอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา รูปอะไร คนไหนเข้าทรงก็เรียกผี คนนั้นเข้ามาทรงเช่นกัน
นอกจากนี้ก็มีครูอารักษ์อีกหลายคน (แปลจากเอกสารจากต้นฉบับภาษาเขมรโดยผู้วิจัย)
อารักษ์ เป็นการสืบทอดโดยสายตระกูล เช่น แม่จะต้องไปขึ้นกับสายคนใดคนหนึ่ง เป็นการ
สืบทอดทายาทเป็นลูกศิษย์ต่อกันมา เมื่อกรูตายไปอาจโอนให้ลูกศิษย์คนโปรดรับโตก และเครื่องเซ่น
ไหว้ของครูแทน แล้วก็จะเลี้ยงอารักษ์กรูคนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนรูปอารักษ์คนใหม่เท่านั้น คนที่มีโตก
เท่านั้ น จึงจะเป็น รูป อารั กษ์ได้ การเลี้ ยงอารักษ์บางรูปจะทาทุกปี ๆละ 1 ครั้ง บางรูป 3 ปีครั้ง
ด้วยเหตุผลไม่มีทุนทรัพย์และมีลูกศิษย์น้อย การเลี ยงอารักษ์นิยมทาในเดือน 3 (แคเมี้ยก) และเดือน
5 (แคแจ๊ ด) จะจัดได้ก็ต่อเมื่อมีการเลี้ยงเนียะตาซร็อก และเนียะตาทะเวียเสร็จแล้วเท่านั้น โดยรูป
อารักษ์จะมาประชุมกันว่าใครมีความพร้อมจะจัดในวันใด ทั้งนี้แต่ละรูปจะต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
เงินทองและดนตรีด้วย การเลือกวันจะหลีกเลี่ยงวันแข็ง คือวันอังคาร พฤหัสบดีและวันเสาร์ ส่วนการ
เลี้ยงเนียะตาจะเลือกวันแข็งจาก 3 วันนี้ เท่านั้น (เคลียง โจ, สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 20)
ในการประกอบพิธีแต่ละครั้งต้องจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

2. องค์ประกอบในพิธีกรรมอารักษ์
ในการประกอบพิธีกรรมอารักษ์ แต่ละครั้งจะมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องคือ
1)ผู้ประกอบพิธีกรรม 2) ดนตรี 3 )เพลง 4) ปะราพิธี 5) อุปกรณ์เข้าทรงและเครื่องบูชา 6) อาหาร
7) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ผู้ประกอบพิธีกรรม ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
2.1.1 รูป หมายถึง บุคคลที่รับเป็นร่างทรงที่ให้อารักษ์เข้ามาสถิตในร่างตนเอง
(เจือนรูป=เหยียบรูป) บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่า รูปอารักษ์ ซึ่งจะเป็นผู้ทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ระหว่างอารักษ์คือผีหรือเทพประเภทหนึ่งที่ทาหน้าที่ปกปักรักษาเมือง คน สัตว์ เรือกสวนไร่นาของ
ชาวบ้าน หากชาวบ้านให้ความเคารพงานเลี้ยงต้อนรับให้อิ่มหนาสาราญร่ายราและสนุกสนานก็จะดล
บันดาลความสุขให้ แต่หากทาให้โกรธก็จะทาให้เกิดทุก ข์ ดังนั้นชาวบ้านซอมโบร์จึงให้ความเคารพ
และจัดงานเลี้ยงทุกปี รูปอารักษ์ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ส่วนอารักษ์นั้นจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้
แตกต่างจากรูปเนียะตาส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย
2.1.2 สนม (ล่าม) หมายถึง ผู้ทาหน้าที่สื่อสารทั้งภาษาที่เป็นวัจ นะ (ภาษาพูด)
ซึง่ คาบางคามีใช้เฉพาะอารักษ์ และมีความเข้าใจอวัจนภาษา (ภาษาท่าทาง) ที่รูปอารักษ์สื่อถึงบุคคล
ทั่ว ไป สนมจะได้รั บเลื อกจากครู อารักษ์ โดยคัดจากบุคคลที่เฉลี ยวฉลาดและอ่อนโยนและว่องไว
แนวโน้มภายภาคหน้าสนมมีโอกาสจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนรูปอารักษ์ด้วย
2.1.3 ศิษย์ (โกนเซ้อะ) หมายถึง ผู้ที่เคยมาให้อารักษ์รักษาความเจ็บป่วยหรือ
เครือญาติที่มีอารักษ์มาเข้ารูป (เจือนรูป) ทาหน้าที่นาสิ่งของมาช่วยงาน (จูนจานูย) และเข้าร่วมพิธี
ตลอดงานหรืออาจเข้ารูปอารักษ์ด้วย
2.1.4 นักดนตรี จานวน ประมาณ 5 คน ทาหน้าที่บรรเลงดนตรี และร้องเพลง
ประกอบพิธีกรรม
2.1.5 ญาติพี่น้อง หมายถึง บุคคลในสายตระกูลทางพ่อและแม่ที่มีญาติผู้ใหญ่
เป็นรูปอารักษ์ ทาหน้าที่ให้การสนับสนุนการเลี้ยงอารักษ์และเข้ามารับพรจากอารักษ์เมื่อจัดพิธี
2.1.6 เพื่อนบ้านหรือบุคลคลอื่นนอกสายตระกูล คือบุคคลที่อยากรู้อยากเห็น
การจัดพิธีกรรมโดยที่ตนเองไม่มีสายตระกูลอารักษ์ จากการสอบถามส่วนใหญ่จะมีความเชื่อว่าอารักษ์
มีจริงสามารถบันดาลความสุข ความทุกข์แก่ชุมชนและสมาชิกในชุมชนได้
2.2 ดนตรี ประกอบด้วยเครื่องดนตรีต่อไปนี้
2.2.1 กลองอารักษ์หรือสโกวร์อารักษ์ จานวน 2-3 ใบ กลองอารักษ์เป็นสมบัติของ
รูปอารักษ์ที่จัดหาไว้เพื่อใช้ในพิธีกรรมเพียงอย่างเดียวเมื่อเสร็จงานแล้วจะหุ้มด้วยพลาสติกแขวน
ไว้บนบ้านในห้องหรือมุมที่วางเครื่องบูชาอารักษ์ เพื่อไม่ให้เปื้อนฝุ่นและหนูมากัดแทะให้เสียหาย หาก
ไม่ใช่ช่วงทาพิธีกรรมอารักษ์ห้ามนามาใช้และห้ามตีเพราะเชื่อว่าเสียงกลองอารักษ์เป็นเสียงเพื่อเรียกผี
นักดนตรีที่ตีกลองอารักษ์จะทาหน้าที่ร้องเพลงด้วย ลักษณะกลองอารักษ์ดังภาพ

ภาพที่ 29 กลองอารักษ์
ภาพที่ 29 กลองอารักษ์ “สกัวร์ หรือ สโกวร์ กลอง” ตัวกลองทาจากดินเผา นิยมซื้อมา
จากจังหวัดกาปงฉนัง ซึ่งมีการทาอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผามากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ หน้า
กลองทาจากหนังงูเหลือมหรือหนังตะกวด ตีดังกังวานไกลแม้อยู่ ณ สถานที่แห่งใด หากได้ยินเสียงก็
รู้ว่าเป็นเสียงกลองอารักษ์ การตีกลองชนิดนี้บางครั้งหน้ากลองอาจตึงหรือหย่อน นักเพลงมีวิธีที่แก้ไข
คือหากหน้ากลองหย่อนก็จะนาไปอังที่กองไฟซึ่งก่อไว้ตลอดขณะประกอบพิธีกรรมอารักษ์ หากตึงก็จะ
ใช้น้าลูบที่หน้ากลอง ผู้ตีกลองมักจะเป็นผู้ที่ร้องเพลงประกอบพิธีด้วย
2.2.2 ปี่อ้อ จานวน 1 เลา ปี่อ้อผู้เล่นสามารถทาขึ้นใช้เองได้ วัสดุหาได้ในพื้นที่
ป่าปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ปี่อ้อเป็นสมบัติของนักดนตรี สามารถนาไปเล่นในพิธีกรรมอารักษ์โรงอื่น
ๆ หรือเล่นในพิธีกรรมอื่น ๆ ได้ ไม่มีขอ้ ห้ามเหมือนกลองอารักษ์ ลักษณะของปี่อ้อมีดังภาพ

ภาพที่ 30 ปี่อ้อ นักดนตรี และเครื่องไหว้ครูดนตรี
ภาพที่ 30 ปี่อ้อ ภาษาเขมรเรียกปี่ชนิดนี้ว่าเปย “เปย=ปี่” ทาจากไม้ไผ่และต้นอ้อ ปี่อ้อ
ที่ใช้ในพิธีกรรมอารักษ์ใช้เพียงเลาเดียว ชาวกัมพูชาเรียก เปย หมายถึงปี่ แต่ชาวไทยเขมรเรียกปี่อ้อ
เพราะตัวปี่ทาจากต้นอ้อ นักดนตรี ในภาพสามารถเป่าปี่อ้อและทาปี่อ้อไว้ใช้เอง ปี่อ้อที่ใช้ในพิธีกรรม

จะไม่นามาเป่าเล่นในโอกาสอื่น ๆ เสียงของปี่อ้อสูงต่าทุ้มได้ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ยางไม้ปิดช่อง
ลม และใช้ไม้คีบบีบส่วนปลายที่เป็นปากเพื่อเป่าลมเข้า
2.2.3 ตรัว (ซอด้วง) ใช้ในพิธีกรรมอารักษ์จานวน 1 ตัว ทาจากวัสดุที่หาได้ใน
ท้องถิ่น

ภาพที่ 31 ซอ
ภาพที่ 31 ซอ ภาษาเขมรเรียกว่า “ตรัว หรือโตรว=ซอ” ตัวซอ ทาจากไม้เนื้อแข็งและ
หน้าซอทาจากหนังงูเหลือมหรือหนังตะกวด แต่ซอในวงดนตรีนี้ทาจากท่อพลาสติก เนื่องจากแก่นไม้
เดิมช ารุ ดและไม่ได้ทาขึ้น มาใหม่แต่อย่างไรก็ตามเสี ยงของตรัว นี้ก็ไพเราะสามารถเล่ นให้ อารักษ์
สนุกสนานได้
2.3 เนื้อหาเพลง ก่อนเริ่มพิธีกรรมอารักษ์ นักเพลงจะเล่นเพลงเชิญครู เสร็จแล้วจะเริ่ม
เซ่นไหว้ด้วยการรินเหล้าแล้วกล่าวเชิญครูมาดื่มเหล้า ทา 3 ครั้ง (เรียก) แล้วเริ่มเล่นเพลงตาวา และ
เพลงอื่น ๆ ตามลาดับ ชื่อเพลงและเนื้อหาเพลงที่เล่นในพิธีกรรมอารักษ์ บ้านซอมโบร์ ตาบลปราสาท
ซอมโบร์ อาเภอปราสาทซอมโบร์ จังหวัดกาปงธม ประเทศกัมพูชา ผู้วิจัยรวบรวมได้จากการเข้าร่วม
พิธีกรรมโดยการสั งเกตการณ์และจากการสั มภาษณ์ซ้าเพื่อความชั ดเจนของเนื้อหาเพลง ตามที่
เคลียง โจ (2561 : กุมภาพันธ์ 24) ผู้ดูแลปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ผู้นาด้านพิธีกรรมและนักร้องเพลง
อารักษ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพลงอารักษ์ ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอเป็นภาษาเขมรโดยเขียนด้วยอักษรภาษาไทย
และถอดความเป็นภาษาไทยที่ใกล้เคียงกับภาษาเขมรมากที่สุด มีรายละเอียดดังนี้
2.3.1 เพลงและการจัดหมวดหมู่เพลง
1) เพลงไหว้ครูอารักษ์ มี 3 เพลง
(1) เพลงอัญจืญกรู
(2) เพลงตาเจย
(3) เพลงตาวา
2) เพลงเบ็ตเตล็ด
(1) สวายจุมเวื้อด

(2) สาลิกา
(3) สะตุมสุริยา
(4) กาปอ
(5) ตาแรย
(6) มะลุบโดง
(7) อ้อกซัด
(8) อีเกื้อด
(9) แซรฺยเขมฺา
3) เพลงลาเพื่อจบพิธี
(1) มวนโรเงียว (ไก่ขัน) เล่นเพื่อทาพิธี อันโตงปลึง (รองรับขวัญ) ให้ครูออก
จากรูปอารักษ์
(2) แบ้ะปกาซาปีดาน (เก็บดอกไม้เก็บปีดาน) เพื่อเก็บปีดานและเก็บโรง
ปะราพิธี โดยครูดนตรีและเพื่อปันจูนเรียนตึ้ (ส่งร้านทิศ) โดยครูดนตรีและสมาชิกเครือญาติ
วงดนตรี อ ารั กษ์ บ้ านซอมโบร์ซึ่ งเป็น วงเก่าแก่ เล่ น ให้ กับ การแซนเนียะตาและพิธี กรรม
อารักษ์บ้านซอมโบร์ทุกคน สามารถเล่นได้ เป็นบางเพลง ซึ่งได้ เท่าที่นาเสนอเนื้อหาเพลงในลาดับ
ต่อไปเท่านั้นโดยในแต่ละครั้งจะเล่นไปเล่นมาหรือบางครั้งก็เล่นเป็นทานองเพลงโดยไม่ต้องร้องเนื้อหา
เพลงก็มี โดยเฉพาะช่ว งดึก ๆ จึ งมักถูกล้อเลี ยนจากรูปอารักษ์ซึ่งเป็นผู้ หญิงว่า “เนียะเพลงจัญจ์
แซรฺย =นักเพลงแพ้ผู้หญิง” เพราะรูปอารักษ์ที่เป็นผู้หญิงยังอยากสนุกอยากราโดยไม่เหน็ดเหนื่อย
จากการสังเกตของผู้วิจัย รูปอารักษ์มีหลายคนสลับกันราสลับกันพัก ส่วนนักเพลงทุกคนต้องบรรเลง
เพลงยาวตลอดไม่มีโอกาสพักจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นธรรมดา และในช่วงดึก ๆ ส่วนใหญ่เล่นเพลงเร็ว ๆ
ให้อารักษ์รา
1.4 เพลงอัญจืญกรู (อัญเชิญครู)
ภาษาเขมร
ภาษาไทย
ซอมอัญจืญจ์โล้กกรูโต๊จ
ขออัญเชิญครูน้อย
ไถลฺอัญจ์เอย
ผู้สูงส่ง
ซอมอัญจืญจ์โล้กกรูธม
ขออัญเชิญครูใหญ่
โนวกะปูลพนุม
ที่สถิตอยู่ ณ ยอดเขา
ออยเจ้าะโมวจูยลีงพองเอย
ให้ลงมาช่วยเล่นด้วย
ความหมาย ขอให้ครูทั้งหลายที่เชี่ยวชาญด้านดนตรีที่สถิตอยู่ ณ ยอดภูเขาขอจงมาช่วยให้
การบรรเลงเพลงเกิดเสียงไพเราะเสนาะน่าฟัง และมาช่วยจับไม้จับมือนักดนตรีให้บรรเลงได้อย่าง
เพราะพริ้งด้วย บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เมื่อนักดนตรีร้องได้ไพเราะเข้ากับดนตรี ทาให้ รูป
อารักษ์มีสมาธิในการเข้าทรงและซาบซึ้งในเสียงเพลง และจะทาให้ผู้ฟังอยู่ในอารมณ์ที่สงบ พิธีการชั้น
นี้จะมีความขลังมาก

2. เพลงตะวา
ภาษาเขมร
อะวาซีเจ้ก
อะวาซีนุม
อะวาก็อมยุม
อ็อวติงนุมพะเญอ
กั่นแลงตั่งเอ้าะนิ้
แดลตากันกับ
กั่นแลงตาซรับ
เรียะษาโกนเจา

ภาษาไทย
เด็กน้อยกินกล้วย
เด็กน้อยกินขนม
เด็กน้อยอย่าร้อง
พ่อซื้อขนมฝาก
พื้นที่ทั้งหมดนี้
ที่ตาคุ้มครอง
พื้นที่ของตา
รักษาลูกหลาน

ความหมาย ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร แห่งนี้เป็นดินแดนที่รุ่งเรืองมา
แต่อดีตที่ตาได้ปกครอง ลูกหลานต้องการสิ่งใดตา (เนียะตา) จะหาให้ บัดนี้แม้ว่า พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดได้
จากไปแล้ว แต่วิญญาณก็ยังคงอยู่ปกปักรักษา บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เป็นการอัญเชิญพลัง
แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมในกิจพิธีกรรมอารักษ์ ขอให้ช่วยอานวยอวยพรและคุ้มครองด้วย
3. เพลงตาเจย
ภาษาเขมร
ตาโนว์บ็องเกิ้ด ตาโนว์จึ๊ดบ้องกอย
ตาญืงโมว์ดอลเฮย
บานอ็ยตะตูล
เรี้ยบเพลงออยซรูล
ตะตูลตาญืง

ภาษาไทย
ตาอยู่ใกล้ชิด
ตามาถึงแล้ว
ได้อะไรต้อนรับ
จัดเพลงให้สนุก
ต้อนรับตาเรา

ความหมาย ถิ่นนี้บรรพบุรุษได้ครอบครองเพื่อปกปักลูกหลาน วันนี้เนียะตาอารักษ์ได้มาถึง
แล้วจัดเพลงเล่นต้อนรับให้สนุกสนาน บทบาทของเพลงทีมีต่อพิธีกรรม เป็นการเชิญผีหรือวิญญาณ
บรรพบุรุษมาเข้าประทับร่างทรงเพื่อจะได้ร้องราทาเพลงและอวยพรให้ลูกหลานมีความสุข
4. เพลงมวนโรเงียว (ไก่ขัน)
ภาษาเขมร
ลือมวนโรเงียว
กันเจรียวลือชาง ชาง
ข้างแล็จปะเตี้ยะเนียง
ข้างตะโบงปะเตี้ยะบอง
ข้างแล็จข้างเกิ้ด
ข้างหนาละออเจียง
ออยบองมือเรียง

ภาษาไทย
ได้ยินไก่ขัน
ดังอยู่ ชาง ชาง
ทิศตะวันตกบ้านน้อง
ทางทิศใต้บ้านพี่
ทิศตะวันตกหรือตะวันออก
ทิศไหนดีกว่า
พี่ดูรูปร่าง

มือมูยก็โด๊จมูย

ครั้งใดก็เหมือนเดิม

ความหมาย
เช้าตรู่ไก่ขันเสียงดังมาจากทั่วทิศต่าง ๆ ข้างบ้าน ปลุกให้น้องสาวตื่นมา
แต่งหน้าแต่งตาให้สดสวย บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เพลงนี้เหมาะสาหรับเล่นช่วงเช้าเพื่อให้ผู้
เข้าทรงและผี รู้ว่าจะใกล้รุ่ งแล้ ว ให้รีบมาและร่ายราให้ สนุกสนาน บางครั้งหากเห็นว่าผี เข้าเกือบ
หมดแล้วก็จะเล่นเพลงนี้เพื่อสื่อให้เห็นว่าพิธีใกล้เสร็จสิ้นแล้ว
5. เพลงมะลุบโดง (ร่มมะพร้าว)
ภาษาเขมร
ภาษาไทย
มะลุบโดงเอย
ร่มมะพร้าวเอย
แดลบองอ็องกุย
ที่พี่เคยนั่ง
บองอ็อดงองุย
อุตส่าห์อดนอน
จาแซรยระเวย
รอน้องกรอด้าย
เบ่อระเวยรู้จเฮย
น้องกรอเสร็จแล้ว
โนวเลยจ์ซ็อมร็อง
หรืออยู่เป็นก้อน
แคตร็องเนือมแซรยโจลเด้ก
พระจันทร์เที่ยงคืน นาน้องเข้านอน
บองเบิ้กมุงเลิง
พี่เปิดมุ้งขึ้น
ทุมปกาลาเจ้ก
หอมกลิ่นดอกลาเจียก
เนือมแซรยโจลเด้ก
นาน้องเข้านอน
จืงบองเลิ้กโกง
ขาพี่ยกไขว้
ไดบองเลิ้กด้ะ
มือพี่ยกตระกองกอด
เขนยมูยปีร์เนียะ
หมอนใบเดียวสองคน
จรฺอล็อมคลูนมูย
เหมือนคนเดียวกัน
ความหมาย ร่มมะพร้าวแห่งนี้ที่พี่ได้พักผ่อนหลบร้อน รอน้องทางานจนตกเที่ยงคืนเมื่อเรา
เข้านอนหอมกลิ่นดอกลาเจียก พี่ตระกองกอดน้องให้หลับฝันดี บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม
เป็นการแสดงความห่วงหาอาวรณ์ต่อคนรัก เมื่อยามงานก็คอยเฝ้า ยามนอนก็จะอยู่ใกล้ชิดไม่ห่างหาย
เปรียบเหมือนมีผู้คอยคุ้มครอง
6. เพลงแซรยเขมฺาเดิร์โอน (หญิงดาเดินก้มหน้า)
ภาษาเขมร
ภาษาไทย
แซรยขฺมาเดิร์โอน
หญิงดาเดินก้มหน้า
ด้ะมุขซรอปูน
ทาหน้าเหี่ยวเฉา
เขฺมาเนียงเนือยนาย
น้องดาเหนื่อยหน่าย
แซรยเขฺมาโรลื้บ
น้องดามะเมื่อม
บองโอนมุขเทิ้บ
พี่ก้มหน้าจูบ
เขมฺาเนียงเนือยนาย
น้องดาเหนื่อยหน่าย

ความหมาย สะท้อนความสงสารหญิงสาวที่เศร้าสร้อย ถ้ามีคนรักอยู่ใกล้ก็จะได้ช่วยแบ่งปัน
ความทุกข์โศกนั้นด้วย บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม สะท้อนลักษณะของการเข้าทรงอารักษ์
ผีบางตนเมื่อเข้ามาบ้างก็มีสุข สนุกสนาน บ้างก็เศร้าซึมทาหน้าบูดบึ้งเพราะลูกหลานทอดทิ้ง
7. เพลงสาลิกาแก้ว (นกขุนทอง)
ภาษาเขมร
จือ สกา จือ สกา แก้วเอย
สาลิกานา อัญจ์ทา
สาลิกา แก้วเกิดจ์
บองโลม เนียงเอย ออยเซิ้ทจ์
ซอมเมิลจืงถะมิญจ์
ซอมเมิลจืงเซ้าะ
อัญจ์ทา รดจัวร์โรมิญจ์
ซอมเมิลจืงถะมิญจ์
จือลออซ็อมพอง

ภาษาไทย
นกขุนทอง นกขุนทอง เจ้าเอย
นกขุนทองอะไร
ข้าว่านกขุนทองแก้ว
พี่โลม น้องเอย ให้หัวเราะ
ขอดูตีนฟัน (เหงือก)
ขอดูตีนผม
ข้าว่าเป็นแถวถี่ ๆ
ขอดูตีนฟัน (เหงือก)
เชื่อว่าสวยเหมาะสม

ความหมาย สะท้อนความใส่ใจในตัวหญิงสาว ประโลมหยอกเย้าให้ยิ้มแย้มเห็นไรฟันและ
ใบหน้าที่สดใส บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม กระเซ้าเย้าแหย่ให้อารักษ์และประชาชนสนุกสนาน
8. แบ้ะปกาซาปีดาน (เก็บดอกไม้เก็บปีดาน)
ภาษาเขมร
ภาษาไทย
ขญมแบ้ะปกาอ็ย
ฉันเก็บดอกอะไร
แบ้ะปกาตรอแบ้ก
เก็บดอกฝรั่ง
แบ้ะบะเตียงเม้ก
เก็บหักทั้งกิ่ง
แบ้ะรู้จก็เอ๊าะเฮย
เก็บเสร็จหมดแล้ว
แบ้ะรู้จเอ้าะเฮย
เก็บเสร็จหมดแล้ว
โนวเลยซาปีดาน
ยังไม่เก็บปีดาน
จืงแคลฺงเอย
ตีนว่าวเอย
จองขเว็ดจองขเว็น
ผูกไขว้ไปมา
ขญมแบ้ะเอ้าะเฮย
ฉันเก็บหมดแล้ว
จืงแคลฺงรู้จเฮย
ตีนว่าวเสร็จแล้ว
โนวเอยโอวรอเนียง
เหลืออยู่รอเนียง(ผ้าที่ใช้ทาฝาผนัง)
จองเบิ้ด จองบัง
มัดเพื่อปิด เพื่อบัง
ขญมซรายก็รู้จซรัจ
ฉันได้แก้ก็เสร็จสรรพ
นักดนตรีพูดเสริมคลอไปกับการบรรเลงดนตรี นักดนตรีพูดหาเจ้าของสไบ
(ผ้าขาวม้าที่ใช้ทารอเนียง) ผ้าของใครเอามาทารอเนียงขอให้มาไถ่เอาไป เนื้อหาคาพูดดังนี้

คาพูดภาษาเขมร
สไบกรอมาเนียะนากี
โยวเทอรอเนียงนิ้
เมียนมะจ้ะโมโยว์เต๋
เนียะเพลงโยว์เฮยหนา
โยลุยโมลั้วะ
เมื่อพูดเสร็จนักเพลงจะร้องต่อ มีเนื้อหาตามบทเพลงดังนี้
ภาษาเขมร
อะเกร้าะมุ๊จตึ๊ก
กรอมเดิมปีกกา
เบ่อสไบเนียะนา
โนวเมื้อดอั่นโนง

คาพูดแปลเป็นภาษาไทย
ผ้าขาวม้าของใครหนอ
เอามาทาผนังนี้
มีเจ้าของมาเอาไหม
นักเพลงยึดเลยหนา
เอาเงินมาไถ่ถอน
ภาษาไทย
คนอนาถาอาบน้า
ใต้ต้นเพกา
ผ้าของใครหนอ
อยู่ที่ปากบ่อ

ความหมาย นักเพลงร้องบอกถึงการเก็บผลไม้ และการจัดเก็บผ้าปีดาน ผ้ารอเนียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว บทบาทของเพลงที่มีต่อพิธีกรรม เป็นพิธีที่สาคัญขั้นสุดท้ายของพิธีกรรมเพื่อบอกให้
ทุกคนรู้ว่าลาดับต่อไปเป็นการเก็บโรงปะราพิธี นักดนตรีพูด : “สไบเอยสไบ สไบเนียะนา” คา
แปล “ผ้าขาวม้าเอยผ้าขาวม้า ผ้าขาวม้าของใคร” เพลงบรรเลงจบลงการซาปีดานจบลงด้วยเป็นอัน
สิ้นสุดการประกอบอารักษ์
2.4 ปะราพิธี
ปะราพิธี นิยมสร้างอยู่หน้าบ้านหันหน้าปะราไปทางทิศอุดร (ทิศเหนือ) มีเสาไม้ 9 ต้น
นิยมใช้ต้นเสลา ห้ามใช้ต้นกรายเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้จัญไร แม้กระรอกอยู่ภายใต้ต้นไม้ชนิด
นี้หากผลตกใส่ก็จะเป็นบาดแผลทาให้ตายได้ หากจับกระแตมาปล่อย ให้ขึ้นต้นไม้ชนิดนี้ก็จะไม่ขึ้น
หรือหากไปตกเบ็ดปลาไม่กินเบ็ดก็ให้นาเอายอดไม้ชนิดนี้ จานวน 5 ยอด นามาถูกับคันเบ็ดก็จะหมด
จัญไร ต้นกรายมี 2 ชนิดคือกรายแดงกับกรายดา ขึ้นอยู่จานวนมากในป่าปราสาทซอมโบร์ไพรกุก
ในงานอื่น ๆ ก็ไม่นิ ย มน าไปใช้แม้กระทั่งทาเสารั้ว บ้าน หากจาเป็นต้องใช้นามาทาฟืนก็มีอยู่บ้าง
หลังคาปะราพิธีมุงด้วยผ้าใบพลาสติกหรือผ้าผืนใหญ่ แต่เดิม มุงด้วยไพหญ้าคา หรือใบตาล หรือใบ
มะพร้าว จัดแบ่งตาแหน่งเพื่อเป็นบริเวณที่ขึงผ้าปาดาน ขึงผ้ารอเนียง พระครูเข้าทรง ที่นั่งสนม
วางเครื่องเซ่นบูชา เสื้อผ้า ข้าวต้มมัด (พลูก็องแก้ป =น่องกบ) น้าอัดลมหรือน้าหวาน (ตึ๊กโกร๊จ =
น้าส้ม) กล้วย ซึ่งจัดวางไว้ด้านมุมซ้ายส่วนหลังและส่วนหน้าเล็กน้อย มุมด้านขวามือเป็นที่นั่งของ
นักดนตรี นอกนั้นเป็นที่นั่งของสมาชิก ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านคนอื่น ๆ ปะราพิธีจะถูกเก็บและรื้อ
ออกหลั งจากเสร็จ พิธี 1 วัน และนาไม้ที่ทาเสาไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีกหรือนาไปทาเป็นฟื้น ใช้
สาหรับการหุงต้มต่อไปได้ (เคลียง โจว, สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 24) ปะราพิธีมีลักษณะดังภาพ

ภาพที่ 32 ปะราพิธี ตาแหน่งครูอารักษ์นั่งเข้าทรงและตาแหน่งที่นั่งนักดนตรี
ภาพที่ 32 ปะราพิธีเป็นหน้าที่ของญาติ ๆ ฝ่ายชายที่ช่วยกันทาขึ้น โดยจะเริ่มไปหาไม้ มาทา
เสาในช่วงเช้าและช่วงสายเริ่มปลูกสร้างช่วงบ่าย ๆ ทาปะราพิธีเสร็จเรียบร้อยด้วยความชานาญเพราะ
มีการจัดพิธีอารักษ์ดกือบทุกปี
2.5 อุปกรณ์เข้าทรงและเครื่องเซ่นบูชา
2.5.1 โตก มีไว้สาหรับครูจับเข้าทรง สิ่งของที่ใส่ในโตกประกอบด้วย ข้าวสาร 1 ถ้วย
ปักเทียน 1 ดอก จุดเทียนตลอดเวลาที่เข้าทรงอารักษ์จะไม่จับโตกสั่นสะบัดเหมือน เมม็วด จะจับโยก
หมุนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกจากข้าวสาร เทียน แล้วจะมีธูป ไว้เป็นองค์ประกอบไม่ต้องจุด ในโตก
แต่สามารถจุดเพื่อบูชาในส่วนประกอบอื่นได้ โตกมีลักษณะดังภาพ

ภาพที่ 33 โตกสาหรับเข้าทรงอารักษ์
ภาพที่ 33 โตกโบราณทาจากไม้ไผ่สานแล้วทาด้วยยางไม้ (เฌอเตียล) โตกมีไว้สาหรับจับ
เข้าทรงอารักษ์เท่านั้นและเป็นสมบัติของคนใดก็คนนั้น ห้ามหยิบยืมหรือใช้ของผู้อื่น ในปะราอารักษ์
หนึ่ง ๆ จะพบโตกเพียงใบเดียวซึ่งเป็นของเจ้าภาพเท่านั้น สมาชิกคนอื่น ๆ ที่มาร่วมเข้าทรงด้วยไม่

ต้องใช้โตก ภายในโตกจะมีภาชนะใบเล็ก ๆ ใส่ข้าวสารเรียกว่า ซีน ดังในพิธีเล่นเมม็วดกล่าวถึง “อัง
กอร์มะซีนเตียนมูย” บนข้าวสารจะปักเทียนไขจุดให้สว่างตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จพิธี
2.5.2 เครื่องไหว้ครูดนตรี เจ้าภาพเป็นผู้เตรียมยกขึ้นเหนือศีรษะแสดงความเคารพ
และมอบให้หัวหน้านักดนตรี เครื่องไหว้ครูดนตรีคือการจัดสิ่งของใส่ในในละเอ็ยซึ่งเป็นภาชนะที่สาน
จากไม้ไผ่ใช้สาหรับใส่สิ่งของเพื่อเป็นเครื่องบูชาครูดนตรี ได้แก่ กล้วยน้าว้า 2 หวี ถ้วยใส่จวมบูน
ประกอบด้วย ข้าวสาร พลู 4 ใบ วางโดยรอบให้ด้านหลังใบขึ้นหงายปลายแหลมชี้ขึ้น บนข้าวสารปัก
เทีย น 1 เล่ม วางเทียนบนข้าวสาร 1 เล่ม ธูป 1 ห่อ ผ้าขาวม้า (กรอมา) ม้วนเป็นก้อนกลม
ทรงกระบอก ภายในใส่ธนบัตรราคา 500 เรียล เพราะกัมพูชาไม่ใช้เหรียญกษาปณ์ (ประมาณ 4 บาท
เศษ ราคาแลกเปลี่ยน กุ มภาพันธ์ 2561) ผ้าขาวม้าที่ม้วนในลักษณะทรงกลมนี้ทาสืบเนื่องมาแต่
โบราณไม่นิยมพับดังเช่นการพับผ้าทั่ว ๆ ไป ละเอ็ย เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่าง ๆ เช่น เหล้าขาว 1
ขวด น้าอัดลม 1 ขวด เครื่องบูชาครูดนตรีเจ้าภาพจัดเตรียมไว้และยกขึ้นถวายแด่หัวหน้าวงดนตรี
ก่อนเริ่มบรรเลงเพลง เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วนักดนตรีจะแบ่งกล้วยและสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่กันและกันสุด
แท้แต่ว่าใครจะรับเอาสิ่งใดไป ส่วนเงินค่าจ้างวงดนตรีเจ้าภาพจะมอบให้ต่างหาก นักดนตรีจะแบ่งให้
เท่า ๆ กัน เครื่องไว้ครูดนตรีมีลักษณะดังภาพ

ภาพที่ 34 เครื่องไหว้ครูดนตรี
ภาพที่ 34 การจัดเครื่องไหว้ครูดนตรีในละเอ็ยซึ่งเป็นภาชนะที่ไช้สาหรับใส่สิ่งของมีทั่วไปใน
กัมพูช า ในละเอ็ยจั ดวางกล้ วย ข้าวสาร ใบพลู ธูป เทียน ผ้ าขาวม้าวางบนถ้ว ยที่ใส่ข้าวสาร วาง
น้าอัดลม (ตึ๊กโกร๊จ) เหล้าขาวไว้ข้าง ๆ ทุกอย่างจัดเป็นระเบียบและถูกต้องตามที่เคยดาเนินการมา
เครื่องไหว้ครูดนตรีทุก ๆ แห่งจะทาในลักษณะเช่นนี้ ดังนั้นเมื่อพบเห็นก็จะรู้ได้ว่าเป็นเครื่องไหว้ครู
ดนตรีอารักษ์ สิ่งของที่เป็นของกินในเครื่องบูชาครูสามารถหยิบมาดื่มกินได้ในขณะเล่นดนตรี (ปัจจุบัน
อาจใส่จานใบใหญ่ ถาดแทนละเอ็ยก็มี)

2.5.3 อาหารเซ่นผีบรรพบุรุษ จัดไว้เพื่อเซ่นผีบรรพบุรุษให้มาสังเวยประกอบด้วยข้าว
กับข้าว ข้าวต้มพลูก็องแก้ป กล้วย จัดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อญาติพี่น้องรับประทานอาหารเย็นร่วมกันเสร็จ
แล้ว ก่อนเริ่มพิธีกรรมก็จะจุดธูป เทียน เชื้อเชิญผีมากินเรียกให้มากินให้อิ่มหนาสาราญและช่วยปกปัก
รักษา และขอให้การจัดพิธีในวันนี้ลุล่วงด้วยดี จากนั้นก็จะตักข้าว กับข้าว ข้าวต้ม พลูก็องแก้ป กล้วย
อย่างละนิดรวมกันจนเต็มจานปักธูป. 1 ดอก นาไปเทไว้ข้างรั้วบ้านเป็นการส่งอาหารไปให้แก่ผีต่าง ๆ
2.5.4 จรฺอม ติดไว้ที่เสากลางปะราพิธี อุปกรณ์ ประกอบด้วย กระบอกไม้ไผ่ผ่า
เป็นเสี่ยง ๆ กางออกทาเป็นเหมือนรูปกรวยหงาย ภายในใส่สลาเธือร ปักธูปตรงกลาง 3 ดอก เทียน
1 เล่ม ด้านข้างแขวนกล้วยน้า 1 หวี เหล้าขาว 1 ขวด กระบอกไม้ไผ่สาหรับใส่น้าสะอาด 1
กระบอก จรฺ อมทาขึ้นเพื่อวางเครื่องเซ่นขณะประกอบพิธีกรรมและช่วงกลางพิธีก็จะนาจรฺ อมและ
เครื่องเซ่นทั้งหมดไปรวมกับเรียนตึ้แล้วนาไปส่งให้กับภูติผีต่าง ๆ บริเวณทางแยกห่างไกลจากบ้าน
ผู้ทาหน้าที่ไปส่งจรอมคือ รูปอารักษ์ที่ยังอยู่ในอาการที่อารักษ์เข้าสถิตอยู่และญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชาย
ลักษณะของจรฺอมและองค์ประกอบอื่น ๆ ดังภาพ

ภาพที่ 35 จรฺอมที่จัดไว้บริเวณเสากลางปะราพิธี
ภาพที่ 35 จรฺอมเป็นองค์ประกอบที่จัดไว้เพื่อวางเครื่องเซ่นบูชา คล้ายปะต็วลของชาวไทย
เขมรตาแหน่งจัดวางเหมือนกันแต่วัสดุที่ใส่ไว้แตกต่างกัน องค์ประกอบด้านล่างของเสาที่มัดจรฺ อมไม่
มี ก ระเชอพระภู มิ เ หมื อ นพิ ธี ก รรมเมม็ ว ด เมื่ อ ถึ ง เวลาส่ ง เรี ย นตึ้ จ ะน าจรอมนี้ ไ ปผู ก ปลายไม้ ไ ผ่
นาออกไปส่งผีพร้อมเรียนตึ้ด้วย จรฺอมจึงทาใหม่ทุกปีเมื่อมีการจัดพิธี
2.5.5 เรียนตึ้ ทาขึ้นเพื่อการเซ่นสรวงบวงพลีและการบูชา ประกอบด้วย ตัวร้าน
สลาเธือร์ ถ้วยใส่น้า 2 ใบ ด้านข้างวางจืงตรม ทาจากก้านกล้วย 3 ก้าน เก้าอี้ เปสี่มุม และศาลา
แต่ละส่วนประกอบมีองค์ประกอบและความสาคัญ คือ ตัวร้าน ใบอันแซร์ วางกล้วยน้าว้าสุกข้างบน
ลักษณะต้นอันแซร์ ลักษณะของตัวร้านและองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งที่ยังไม่ได้ใส่เครื่องเซ่น และเมื่อใส่
เครื่องเซ่นแล้ว แสดงไว้ดังภาพ

ภาพที่ 36 เรียนตึ้
ภาพที่ 36 ภาพเรียนตึ้และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เตรียมไว้เพื่อจัดให้อารักษ์ได้สถิต ก่อนที่
จะมาเข้ารูปคนเข้าทรงในรูปคนเข้าทรงอารักษ์
2.5.6 ถาดบูชาครูอารักษ์ ประกอบด้วย สลาเธือร์ใหญ่ สลาเธือร์เล็ก มลูเธือร์ ถ้วย
ใส่ข้าวสาร กล้วยน้าว้า น้าอัดลมหรือน้าหวาน ผ้าขาวม้า เหล้าขาว ธูป เทียน กรวย

ภาพที่ 37 เครื่องไหว้ครูอารักษ์

ภาพที่ 37 อุปกรณ์สาหรับบูชาครูดนตรีถูกจัดวางไว้บริเวณมุมขวาของปะราพิธีใกล้กับครู
อารักษ์ และอยู่ภายใต้ปีดาน เมื่อถึงพิธีจะจุดธูปเทียนให้สว่างและมีกลิ่นควันธูปหอมส่งพลังถึงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยคุ้มครองผู้ประกอบพิธีและญาติพี่น้อง
2.5.7 ปิดานและองค์ประกอบอื่น ๆ ปิดาน หรือเรียกว่า ปาดาน พีดาน หรือปีดาน
ตามความหมายของคาหมายถึง ผ้าเพดาน มีไว้สาหรับบังแดดส่องหรือน้าค้าง เพราะแต่เดิมหลังคาปะ
ราพิธีทาจากใบมะพร้าว อากาศร้อนใบมะพร้าวจะแห้งช่วงเวลาบ่ายขณะทาพิธีแสดงแดดอาจส่องเข้า
ในปะร าพิ ธี แ ละช่ ว งดึ ก ที่ ยั ง ท าพิ ธี อ ยู่ จากการสั ม ภาษณ์ เ รื่ อ งของปี ด านเจ้ า อาวาสวั ด ซอมโบร์
(ฬง บุนเธือร. สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 21) กล่าวว่า ในพระอุโบสถ เหนือเศียรพระพุทธรูปก็มี
การขึงผ้า ซึ่งเรียกว่าปีดานเหมือนกัน ท่านให้ความหมายของปีดานว่า “...เป็นผ้าที่ขึงไว้เพื่อป้องกัน
แสงแดด กันฝุ่นต่า ง ๆ (ส่ารา=ฝุ่น,ธุลี ) หล่นจากหลังคาสู่องค์พระปฏิมา และเพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบสวยงาม ...” เมื่อสังเกตการสร้างปะราพิธีต่าง ๆ ในประเทศกัมพูชาก็มักจะมีผ้าเพดานขึงไว้
ใต้หลังคาเช่นกัน แม้กระทั่งตามปราสาทต่าง ๆ ก็มีการกล่าวถึงการสร้างฝ้าเพดานด้วยไม้กระดานติ ด
เป็นฝ้าเพดานอยู่ด้วย ดังนั้น อิทธิพลการสร้างฝ้าเพดานหรือ ปีดาน ก็น่าจะมาจากหลักการที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ข้างต้น ในปะราพิธีอารักษ์เพิ่มบริบทอื่นเข้ามา เช่น ใบพลู หมากแปะหนีบไม้กลัด ใบ
โปลียุม บางแห่งเพิ่มรูปสาริกาแก้ว ดอกไม้ที่สานจากใบตาลก็มี เมื่อสัมภาษณ์ผู้มีส่วนร่วมในพิธีกรรม
แล้วได้รับคาตอบว่าปฏิบัติการสืบเนื่องมาแต่โบราณไม่ทราบความหมาย ดังเช่นความเห็นของรูป
อารักษ์แม่หมอครูหรือพระครูลนจ์ ไล (สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 24) กล่าวว่า “...อุปกรณ์ต่าง
ๆ ในการทาพิธีเลี้ยงอารักษ์ บ้านไหนเคยทามาอย่างไร ก็ทาสืบเนื่องตามกันมาอย่างนั้นไม่ให้ขาดเหลือ
จากสิ่งที่ผู้ใหญ่เคยทามา บางอย่างไม่เหมือนกันก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็มีคล้าย ๆ กัน...”

ภาพที่ 38 ปิดานในปะราพิธีกรรมอารักษ์
ภาพที่ 38 ปิ ดานในปะราพิธีกรรมอารัก ษ์เทีย บ ปิดาน ในปะร าอารักษ์นี้ เป็น เพีย ง
สัญลักษณ์เล็กน้อยไม่ได้ขึงผ้าให้เต็มพื้นที่ แต่จะขึงเพียงแค่บริเวณที่รูปอารักษ์นั่งและเป็นบริเวณที่วาง
เครื่องบูชาต่าง ๆ ด้วย ผ้าปิดานโรงปะราอารักษ์ใช้ผ้าพื้นสีแดง หรือผ้าขาวม้าสีออกแดง ๆ นามาขึง
ไว้ใต้หลังคาบริเวณมุมซ้ายมือของปะราพิธี ตรงที่ค รูอารักษ์นั่งเข้าทรงและบริเวณวางเครื่องบูชาครู

ใต้ผ้าขึงด้วยเชือกทาเป็นกากบาทเรียกว่า จืงแคลฺง (ตีนว่าว) โยงไปทั้งสี่มุม ระหว่างเชือกทั้งสี่มุมแขวน
ด้วยใบพลู หมากแปะที่ใช้กินหมากทั่วไป ซึ่งมีกรรมวิธีผลิตเป็นเอกลักษณ์ของการถนอมหมากไว้เคี้ยว
ของชาวกัมพูชาทั่วไปคือ นาหมากดิบมาปอกเปลือกแล้วต้มน้าโดยใส่น้าเพียงท่วมจากนั้นนาหมากที่
ต้มแล้วมาหั่นเป็นแว่นตามแนวขวางหัวท้ายของลูกหมากนาไปผึ่งแดดหมั่นพลิกให้แห้งสม่าเสมอทั้ง
สองด้านจากนั้นนาไปต้ม (เคี่ยว) กับน้าต้มครั้งแรกจนน้าแห้งเคลือบแผ่นหมากที่หั่น แล้วนาไปตาก
แดดจนแห้ง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นมันวาวเก็บไว้ได้นานเป็นปี ๆ โดยไม่ขึ้นรา ใบเล็บครุฑซึ่งจะปลูกไว้
ตามรั้วบ้านของรูปอารักษ์เพื่อใช้ในพิธีกรรม (ภาษาเขมรเรียกว่า สะเลิ้กปูลียุม ชาวไทยเขมรเรียกว่า ปู
ลยุม) แตกต่างจากปะราเมม็วดในประเทศไทยที่ใช้ผ้าขาวล้วน ๆ ผูกมุมทั้งสี่ด้านคลี่ออกเป็นสี่เหลี่ยม
เหมือนกัน
2.6 อาหาร เครื่องดื่มและผลไม้
อาหาร เครื่องดื่มและผลไม้ในพิธี มีไว้เพื่อใช้สาหรับเซ่นแก่อารักษ์และผีต่าง ๆ
ทั้งที่จัดไว้ตามตาแหน่งที่เตรียมไว้ เช่น ที่เรียนตึ้ เครื่องบูชาดนตรี จรอม และส่วนหนึ่งไว้สาหรับ
อารักษ์แจกให้แก่ผู้ร่วมพิธีช่วงกลาง ๆ พิธี ประกอบด้วย กล้วยน้าว้า นุมพลูก็องแก้ป เครื่องดื่ม
อาหาร มีลักษณะดังภาพ

ภาพที่ 39 อาหาร เครื่องดื่มและผลไม้ในพิธีกรรมอารักษ์
ภาพที่ 39 กล้วย (เจ๊ก) นิยมใช้กล้วยน้าว้า เป็นไม้ผลชนิดเดียวที่ใช้ทั้งที่ในฤดูที่จัดพิธี
กรรมการเลี้ยงอารักษ์มีไม้ผลชนิดอื่น ๆ อีกที่ชาวบ้านปลูกและบริโภค ศิษย์และญาติ ๆ จะนากล้วยมา
ช่วยหรือไหว้ครูเป็นหลัก จึงทาให้ในพิธีมีกล้วยน้าว้าสุกจานวนมากเพื่อใช้เซ่นเป็นจุด ๆ เช่น จัดเป็น
เครื่ องบู ช าครู อารั ก ษ์ ครู ดนตรี จรอมเสากลาง เรียนตึ้ และใช้แจกแก่ผู้ เ ข้าร่ว มพิธีในขั้นตอน
ประกอบพิธีช่วงกลาง ๆ ประมาณ 23.00 น. การใช้กล้วยจานวนมากจนมีคากล่าวว่า “อารักษ์ซีเจ๊ก”
หมายความว่า “อารักษ์กินกล้วย” จากการสังเกตบริบทชุมชนบ้านซอมโบร์ พบว่า แทบทุกหลังคา
เรือนจะปลูกกล้วยหลายชนิด แต่จะมีกล้วยน้าว้ามากกว่า เพราะกล้วยน้าว้านอกจากใช้ในพิธี กรรม
อารักษ์แล้ว ยังนิยมใช้เซ่นไหว้ที่หิ้งบูชาในบ้านและไหว้ศาลพระภูมิทุก ๆ วันพระด้วย ในพิธีอารัก ษ์ซึ่ง
ชาวบ้านจะรู้ว่าจัดขึ้นในเดือน 3 และ เดือน 5 ก็จะเตรียมไว้โดยไม่ต้องไปหาซื้อมาจากที่อื่นหรือหาก
จะหาซื้อจากตลาดก็หาได้ไม่ยากเพราะชาวกัมพูชา ใช้กล้วยน้าว้าในพิธีกรรมมาก หากวิเคราะห์เชิง
ระบบนิเวศแล้ว พื้นดินของกัมพูชาในฤดูแล้งส่วนใหญ่เป็นดินทรายพืชที่ปลู กและคงสภาพภูมิอากาศ

เช่นนี้ได้ดีที่สุดคือ กล้วย และกล้วยสามารถนาทุกส่วนมาใช้ได้ เช่น ใบใช้ห่อของ ทากรวย ทากระทง
เพื่อวางสิ่งของ ลาต้นใช้ทาเชิงสลาเธือร์ เชิงหิ้ง (เฮิง) ก้าน ใช้ทาจืงตรม เป กาบใช้ทาศาลา ผลสุกใช้
เซ่นไหว้ ผลดิบใช้แกง ปลีใช้ประกอบอาหาร ลาต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ เป็นต้น

ภาพที่ 40 นุมพลูก็องแก้ป
ภาพที่ 40 นุมพลูก็องแก้ป (น่องกบ) หรือเรียกว่า นุมจองกะเบ็น (นุม=ขนม, จองกะเบ็น=
ผู้หรือนุ่งโจงกระเบน) วัสดุที่ใช้ห่อทาจากใบพืชชนิดหนึ่งเรียกว่า สเลิ้กพะอาว (สเลิ้ก=ใบ,พะอาว=ชื่อ
พืชชนิดหนึ่ง) ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะชุ่มน้ารอบชายป่าปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ลักษณะของขนมชนิดนี้
คล้ายน่องกบ หรือการตวัดหางผ้าโจงกระเบน จึงเรียกว่า พลูก็องแก้ป หรือนุมจองกะเบ็น เนื้อขนม
ทาจากข้าวเหนียวใส่เกลือเล็กน้อย บางครั้งอาจใส่ถั่วลิสงหรือถั่วเขียวผสมลงไปด้วย นุมพลูก็องแก้ป
ทาเพื่อเป็นเซ่นตามเป เรียนตึ้ แจกให้ผู้มาร่วมพิธีในช่วงเวลากลาง ๆ พิธี
2.7 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและเครื่องหอมของอารักษ์ ประกอบด้วยผ้าซิ่นไหม เสื้อ ผ้า
สไบสีแดง สีชมพู ชุดขาวยาว มีลักษณะดังภาพ

ภาพที่ 41 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอารักษ์

ภาพที่ 41 ชุดที่มีอยู่นั้นบางส่วนเป็นชุดที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ นอกจากนี้มีเครื่องหอม
ได้แก่ แป้ง เป็นแป้งฝุ่นกระป๋อง แป้งโกรินทร์ ของไทยปรากฏอักษรไทย ซึ่งแป้งประเภทนี้มีจาหน่าย
ในตลาดตัว จั งหวั ด นิ ย มน ามาใช้ ในพิธี เท่านั้ นไม่ใ ช้ทาในชีวิต ประจ าวัน (ในพิ ธีกรรมเมม็ ว ด ใน
ประเทศไทยนิยมใช้แป้งโกริน ทร์เช่นกัน) แสดงให้เห็นถึงลักษณะร่วมของเครื่องหอมที่ใช้ในพิธีกรรม
โดยไม่ มีผู้ ใดตอบได้ ว่าเข้ ามาสู่ วิ ถีพิธี ก รรมอารักษ์ตั้ งแต่เ มื่อใดคาตอบที่ได้คื อมีสื บเนื่องต่ อกันมา
ยาวนานแล้ ว นอกจากนี้ ยั ง มี น้ าหอม หวี กระจก บางแห่ ง มี ลิ ป สติ ก ซึ่ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ ล้ ว นเป็ น
เครื่องสาอางของผู้หญิง ดังนั้นเมื่ออารักษ์ที่เป็นเพศหญิงเข้ามาก็จะแต่งตัวด้วยเครื่องสาอางที่จัดไว้
เหล่านี้ บางครั้งก็เทแป้งแบ่งให้ผู้ร่วมพิธีคนอื่น ๆ ได้ทาด้วย และฉีดน้าหอมให้มีกลิ่นหอมทั่วทั้งปะรา
พิธีแสดงถึงความสนุกสนาน หอมอบอวลและงดงามสร้างความพึงพอใจให้ทั้งอารักษ์และคนทั่วไป
อารักษ์บางรายเมื่อแจกเครื่องหอม จะพูดว่า “ละออ ๆ สบาย ๆ=สวย ๆ สบาย ๆ” สมาชิกบางคน
ก็จะยกมือไหว้และตอบว่า “ละออ ๆ สบาย ๆ=สวย ๆ สบาย ๆ” เช่นเดียวกันยังความปลื้มใจทั้ง
อารักษ์และสมาชิก คากล่าวนี้ส่งผลไปยังจิตใจที่คาดหวังว่าต่อไปจะเกิดแต่ความสุขสบายในตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
3. ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมอารักษ์
ขั้นการเตรียมการในวันเริ่มพิธีกรรมอารักษ์และการเริ่มประกอบพิธีกรรม ตั้งแต่ต้นจบ
จบพิธีกรรม มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 การเตรี ย มการก่อนเริ่มพิธี หลั งจากเสร็จพิธีแซนเนียะตาซอมโบร์ไพรกุกแล้ ว
ชาวบ้านซอมโบร์ก็จะพูดคุยกันและกาหนดวัน ที่จะทาพิธีกรรมอารักษ์ กลุ่มรูปอารักษ์และเครือญาติ
ก็จะเตรียมสิ่งต่าง ๆ เพื่อประกอบพิธี โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทาในแต่ละอย่างตามความชานาญและ
เคยทามาตั้งแต่อดีต ดังนี้
3.2 การเตรียมปะราพิธี เป็นหน้าที่ของผู้ชายที่เป็นญาติพี่น้อง ก่อนพิธี 1-2 วัน ก็จะไป
ตัดต้นไม้จานวน 9 ต้นเพื่อนามาทาเป็นเสาปะราพิธีเสาหนึ่ง ๆ ใช้ไม้หนึ่งต้น เพราะต้องการปลายเสา
ที่เป็นง่าม คือกิ่งแยกเป็น 2 แฉกเพื่อสะดวกต่อการวางพาดไม้ในแนวระนาบเพื่อมุงหลังคา ไม้ที่ใช้
นิยมต้นเสลา (สะเหฺลา) ซึ่งมีจานวนมากในป่าปราสาทซอมโบร์ไพรกุก ชาวบ้านสามารถไปตัดมา
ใช้ได้ตามจานวนที่ต้องใช้เท่านั้นและจะเลือกตัดต้นไม้ที่อยู่ในป่าทึบ มากกว่าที่จะตัดตามพื้นที่โปร่ง
โล่ง เพราะจาทาให้เสียความงามของป่า การเข้าไปตัดไม้เพื่อทาเสาและไม้พาดมุงหลังคา ก็ต้องตัด
เถาวัลย์มา เพื่อใช้เป็นเชือกผูกไม้ยึดเสาทั้งเสาปะราและเรียนตึ้ด้วย องค์ประกอบร่วมกับปะราพิธี
คือเรียนตึ้และจรอม ต่าง ๆ ซึ่งทาจากไม้ไผ่ ผู้ชายก็จะต้องไปตัดไม้ไผ่ที่ปลูกไว้ชายทุ่งนามาใช้ในงาน
นี้ จากการสังเกตชาวบ้านจะตัดไม้หรือไม้ไผ่มาจานวนที่ต้องใช้เท่านั้นแสดงถึงการจัดการทรัพยากร
ได้ เป็ น อย่ างดี การจั ด หาไม้ ทาปะร าพิ ธี และเรี ยนตึ้ จะเป็ นต้ นไม้ ใหม่ เท่ านั้ น แม้ ว่า อีก ไม่กี่ วั น
ครอบครัวอื่น ๆ จะจัดพิธีกรรมอารักษ์ ก็จะไปหาไม้ใหม่มาโดยไม่ใช้ซ้าร่วมกับผู้อื่น ส่วนหลังคาแต่
เดิมใช้ไพหญ้าคา หรือไพใบตาลโตนดซึ่งมีมากมายในดินแดนกัมพูชา แต่ที่บ้านซอมโบร์ไม่ค่อยมีปลูก
มากนักเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าโบราณ วัสดุทั้งไพหญ้าคาและไพใบตาลโตนดเป็นของหายาก มีความ

จาเป็นที่จะต้องใช้มุงที่อยู่อาศัยมากกว่า ดังนั้นในปัจจุบันจึงนิยมใช้ผ้าพลาสติกและผ้าผืนใหญ่ ๆ มุง
ทาเป็นหลังคาแทนวัสดุดั้งเดิม
ปะราพิธีจะเริ่มขุดหลุมตั้งเสาในช่วงประมาณ 13.00 น. และจะมุงหลังคาผูกผ้าปีดาน ผ้า
รอเนียงแล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณ 14.00 น. หลังจากนั้นก็จะทยอยนาองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ฝ่าย
หญิงเตรียมไว้บนบ้านเข้าสู่ตาแหน่งในปะราพิธี และเวลาประมาณ 17.30 น. ก็จะรับประทานอาหาร
ร่วมกันโดยใช้พื้นที่ในปะราพิธีและบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่รับประทานอาหาร
3.3 การเตรียมเครื่องเซ่นบูชา ตั้งแต่เช้าญาติพี่น้องลูกหลาน ศิษย์ของรูปอารักษ์จะ
ช่วยกันเตรียมเครื่องเซ่นบูชาต่าง ๆ ช่วยกันตามความสามารถ เช่น ใครที่สามารถเย็บบายศรี ก็จะทา
บายศรี (ผู้วิจัยได้ช่วยเย็บบายศรี) ซึ่งใช้ใบตองกล้วยและพับเย็บเหมือนพิธีกรรมเมม็วดในประเทศไทย
เพียงต่างกันที่กัมพูชา บางคนใช้หนามต้นมะสัง ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติแทนการเย็บด้วยไม้กลัด ใครที่
ชานาญในการทาสลาเธือร์ จวมกรู ก็จะทาช่วยกัน บางคนทาหน้าที่เช็ดทาความสะอาดหิ้งบูชาและ
อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จัดไว้บูชาข้ามปีผ่านมาซึ่งจะมีฝุ่นเกาะมากเพราะถนนในบ้านซอมโบร์เป็น ดินลูกรัง
และบ้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนเรียงรายยาวไปตลอด ขณะเดียวกัน เมื่อจัดทาแต่ละอย่างครบจานวน
ที่จะจ้องใช้แล้ว ก็จะจัดวางไว้ตรวจตราดูความถูกต้องและครบจานวน เพื่อรอเวลาที่จะนาลงไปวาง
ตามตาแหน่งในปะราพิธีและเรียนตึ้
นอกจากเครื่องบูชาที่ต้องจัดเตรียมตามขนบธรรมเนียมที่อารักษ์แต่ละรูปถือปฏิบัติสืบเนื่อง
แล้ว เครื่องเซ่นที่เป็นจาพวกอาหารก็จะมีกลุ่มผู้หญิงเตรียมไว้ อาหารต่าง ๆ ที่ใช้เซ่นผีบรรพบุรุษ ไหว้
ในเรียนตึ้ ก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่ใช้รับประทานร่วมกันในช่วงเย็นเพียงแต่แบ่งไว้เป็นสัดส่วน ต่างกัน
ตรงไก่ย่างทั้งตัวที่ต้องใช้เซ่นในเรียนตึ้ช่วงเที่ยงคืนที่จะต้องไปส่งผีที่ทางแยกหรือทางสามแพร่งต้อง
เตรียมไว้ต่างหากถือเป็นอาหารพิเศษมีจานวนน้อยคนจึงไม่มีโอกาสได้กิน
3.4 สิ่งของที่ลูกศิษย์นามาช่วยงาน หลังจากพิธีแซนเนียะตามซอมโบร์ไพรกุกแล้วและ
รูปอารักษ์ทุกคนได้กาหนดวันที่ทาพิธีกรรมอารักษ์ ศิษย์และญาติรูปอารักษ์ก็จะเตรียมสิ่งของไว้มา
ช่วยในงาน โดยจะใส่ในกาละมังขนาดกลาง หรือใส่ในละเอ็ยที่สานด้วยไม้ไผ่มีลักษณะคล้ายกระบุงแต่
ก้นกลมแป้น ซึ่งเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทุกบ้านในชาวกัมพูชาต่างก็มีไว้ใช้สอย สิ่งของหลัก ๆ ที่ใส่
มาในละเอ็ย ประกอบด้วย กล้วยนิยมกล้วยน้าว้า 1- 2 หวี เหล้าขาว (ซื้อจากร้านค้าไม่มีใครต้มเอง
เหมือนสมัยก่อน) เหล้าขาวจะมีทั้งเหล้าหัวและเหล้าหาง เหล้าหัวแพงกว่าจึงใส่ขวดเล็ก เหล้าหาง
ราคาไม่แพงนักจึงซื้อใส่ขวดน้าดื่มขนาดเล็ก อย่างละ 1 ขวดหรือมีเหล้าหางเพียง 1 ขวด น้าอัดลม
หรือน้ าผลไม้ขวดเล็ ก น้ าเปล่า ข้าวสาร 1 กิโลกรัม ธูป เทียน เครื่องครัว เช่น หอม ฟัก แฟง
น้าตาล น้าปลา เกลือ ปลาร้า ผงชูรส (คนกัมพูชานิยมรับประทานเรียกว่า บีเจง) บางรายก็นาหนาม
มาให้ เพื่อทาเป็ น ไม้กลั ด ใบตองกล้ ว ยใช้ทากรวย บายศรี ด้ ายไว้ส าหรับมัดสิ่ งของ และสิ่ งของ
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ นอกจากนี้บางรายก็ช่วยเป็นเงินก็มี
ศิษย์หรือเพื่ อนรูปอารักษ์ด้วยกันนามาช่วย ช่วงบ่ายและหัวค่าช่วงประมาณ 19.00 –
21.00 น. ญาติพี่น้องและชาวบ้านก็จะนาสิ่งของมาช่วยแต่เป็นสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ธูป 1 ห่อ
เล็ก เทียนไข 2 เล่ม หรือน้า 1 ขวด น้าอัดลมหรือน้าผลไม้ขวด 1 ขวด โดยจะนาไปถวายให้แก่ครูที่มี
อารักษ์โดยเข้าไปยื่นถวายสิ่งของให้และยกมือไหว้ อารักษ์จะเป่าที่หน้าผากให้ และถ้าใครเป็นลูกศิษย์
ก็จะทาสีผึ้งที่โคนคิ้วลากไปยังหางคิ้ว คนทั่วไปอารักษ์จะไม่ทาสีผึ้งให้ ขณะที่อารักษ์เป่าหน้าผากนั้น
จะพูดในใจหรือออกเสียงพึมพาค่อย ๆ มีเนื้อความขอให้อยู่เย็นเป็นสุข (ซอมออยสะเน้าะซ้อกสบาย)

3.5 การเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน ก่อนเริ่มและระหว่างส่งเรียนตึ้ การเตรียมเครื่อง
บูชา เป็นบทบาทผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่จัดเตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้แขกได้รับประทานและส่วนหนึ่งใช้
เซ่ น ไหว้ ผี อาหารที่ รั บ ประทานมี กั บ ข้ า วประมาณ 2 อย่ า ง อาทิ แกง 1 อย่ า ง น้ าพริ ก ปลาร้ า
ผักต้ม 1 อย่าง (เน้นน้าปลาร้าใส่พริกน้อยมากแทบจะไม่ได้รสเผ็ดเลยเพราะชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะ
ไม่รับประทานอาหารรสเผ็ดเพราะจะทาให้ ชือกะเปี้ยะ (ชือ=เจ็บ, กะเปี้ยะ=กระเพาะอาหาร)
ในช่วงเที่ยงคืนระหว่างทาพิธีส่งเรียนตึ้ รูปอารักษ์ส่วนหนึ่งญาติ ๆ โดยเฉพาะผู้ชายจะไปส่ง
เรียนตึ้ที่ทางสามแพร่งหรือทางแยกหลังหมู่บ้านห่างจากบ้านพิธีประมาณครึ่งกิโลเมตร ช่วงนี้ดนตรีก็
ยังคงบรรเลงเพลง ในปะราพิธีจะว่างจากรูปอารักษ์ เจ้าภาพจะทาข้าวต้มมาให้ญาติรับประทาน ซึ่ง
ในช่วงเวลานี้เด็ก ๆและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะกลับบ้านไปนอนแล้ว จะอยู่เฉพาะญาติสนิทและผู้สูงอายุ
เมื่อคณะที่ไปส่งเรียนตึ้กลับมาก็จะร่วมกับประทานข้าวต้ม หลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้ารูปอารักษ์และฟ้อน
ราอย่างสนุกสนานต่อไป
3.6 ขั้นตอนพิธีกรรม มีลาดับดังนี้
3.6.1 การไหว้ผีบรรพบุรุษ การไหว้ครูดนตรี การเชิญครู เริ่มตามขั้นตอนดังนี้
1) การเชิญอารักษ์ประทับร่าง
2) การไหว้ครูดนตรี
3) การเซ่นผีบรรพบุรุษ
3.6.2 การเข้ารูปอารักษ์
1) การเข้ารูปอารักษ์ การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย การร่ายรา การหยอก
ล้อและเล่นระหว่างอารักษ์รูปต่าง ๆ
2) การมอบสิ่งของแก่อารักษ์และขอความสุขความเจริญ
3) การผูกแขนสู่ขวัญชุมชน
4) การแจกขนมและเครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน
5) การใส่อาหารและเครื่องเซ่นในเรียนตึ้
6) การนาเรียนตึ้ไปส่งทางสามแพร่ง
3.6.3 การสิ้นสุดพิธีกรรม
1) ซาปีดาน
2) เชิญเครื่องบูชาขึ้นหิ้งบนบ้าน
3) การเก็บโรงปะราพิธี
4. ภาษาที่ใช้กับพระครูอารักษ์
จากการศึกษาภาคสนามในพื้นที่วิจัย พิธีกรรมอารักษ์ บ้านซอมโบร์ อาเภอปราสาท
ซอมโบร์ จังหวัดกาปงธม ประเทศกัมพูชา พบว่า มีภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมอารักษ์ แตกต่างจากภาษา
เขมรที่ใช้พูดปกติในชีวิตประจาวัน ซึ่งผู้ที่เข้าทรงอารักษ์ (รูป) ใช้กับสนมและบริวาร ผู้เข้าร่วมพิธีคน
อื่น ๆ พบคาที่ใช้แตกต่างกัน เคลียง โจ, ลนจ์ ไล และจ้อก โมย (สัมภาษณ์. 2561 : กุมภาพันธ์ 27)

ให้รายละเอียดของภาษาอารักษ์เทียบกับภาษาเขมรที่ใช้สื่อสารกันปกติและเทียบกับภาษาไทยโดย
ผู้วิจัย จัดเรียงตามลาดับตัวอักษร ตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 8 ภาษาอารักษ์เทียบกับภาษาเขมรที่ใช้พูดปกติและเทียบกับภาษาไทย
ภาษาเขมร
ที่ใช้พูดปกติ

ภาษาอารักษ์
กงเกีย
การาล

ตึก้
กั่นตีล/กั่นเตล

ภาษาไทย
น้า
เสื่อ,สาด

หมายเหตุ
กงเกีย=คงคา
คนกูยและชาวไทยเขมร
เรียกสีผึ้งที่ทาจากการ
เคี่ยวน้ามันมะพร้าวว่า
กะมูล

กะโมล

โดง

มะพร้าว

กะโง้กเมียะ
กันตูลบักกอ
กั่นเติญจ์
กาปาง

โล้กซ็อง
เจ้ก
กบาลจรู้ก
ลุย, ก้ะ

โกนจ้าบ,โกนเปรี้ยบ
ซอมยอง
ซาฮาว
โซะกวด
ซรฺอม

โกนเซ้อะ,มะนุ้
มลู
ซรฺา
ซลั่บ
อาว

ด่าบอง
ตึ้กเปรี้ยะเนตร
เนียงปรฺอเปรฺย
บักเซย

ธูป
ตึ้กผเน้ก
อังกอร์,บาย
มวน/เมือน

บารี
ปะปั้ว
เปอรี
เปรี้ยะกันแซง

สโกว/สกัวร์
ซ็อมปุต /ซ็อมป้วด
เพลง
ยุม

เปรี๊ยะขรรค์

ดาว

ปุนลือ, เปรี้ยะอะกี

เพลิง

พระสงฆ์
กล้วย
หัวหมู
ธนบัตร, เหรียญกษาปณ์
ลูกศิษย์, มนุษย์หรือคน
พลู
เหล้า
ซรฺา=สุรา
ตาย
โซก็วด=สวรรคต
เสื้อ
คนกูยเรียกเครื่องแต่ง
กายท่อนล่างว่า ซรฺอม
ธูป
น้าตา
เปรี้ยะเนตร=พระเนตร
ข้าวสาร,ข้าวสุก
ไก่
บะเซย=ปักษี ,ภาษากูย
เรียกบะเทรฺย=ไก่
กลอง
ผ้าถุง
เพลง
ร้องไห้
เปรี้ยะกันแสง=
พระกรรแสง
ดาบ
เปรี๊ยะขรรค์=
พระขรรค์
ไฟ
เปรี้ยะอะกี=พระอัคคี

รมเพียย
เปอรี
ซายอง,ราเพย
โรงกรอซาล
โส้ยจ์

กันแสง /ก็อนแซง
เพลง
กรอมา
โรง
เพิ้ก

ผ้าเช็ดหน้า
เพลง
ผ้าขาวม้า
ปะราพิธี
ดืม่

อะแลแล
อาวุธ
อาเปี๊ยด

สไล/ปี /ซรอไล
ก่าพลืง/ก่าเพลิง
เนียะจุมงือ

ปี่
ปืน
คนป่วย

โส้ยจ์=เสวย, คนกูยใช้
โส้ยจ์หรือเดี้ยะ
อาพาธ=ป่วย

จากตารางพบว่า คาที่ใช้พูดสื่อสารในงานพิธีกรรมอารักษ์ มีคาเฉพาะแบ่งได้เป็น 6 หมวด
ได้แก่ หมวดพืช มี 3 คา หมวดมนุ ษย์และสั ตว์มี 4 คา หมวดอาหารและเครื่องดื่มมี 4 คา หมวด
อากัปกิริยามี 3 คา หมวดสิ่งของเครื่องใช้มี 10 คา หมวดดนตรีมี 3 คา หมวดอาคารสถานที่มี 1 คา
รวมทั้งสิ้น 29 คา นอกจากนี้ยังพบว่ามีบางคาที่ใช้ศัพท์เหมือนและคล้ายคลึงกับคาไทยที่เป็นคา
บาลี-สันสกฤต ทั้งที่เป็นคาสามัญและคาราชาศัพท์ จานวน 6 คา ได้แก่คาว่า บักเซย ซึ่งในภาษา
เขมรหมายถึง นก ตรงกับ คาในภาษาไทยว่า ปักษี คาว่า กงเกีย ในภาษาเขมรหมายถึงแม่น้า
ตรงกับคาในภาษาไทยว่า คงคา ซึ่งหมายถึงแม่น้า คาว่า โซะกวด ในภาษาเขมรหมายถึง สวรรคต
ซึ่งเป็นคาราชาศัพท์ตรงกับคาในภาษาไทยซึ่งเป็นคาราชาศัพท์ว่า สวรรคต คาว่า กันแซง ในภาษา
เขมรหมายถึง ร้องไห้ ตรงกับคาในภาษาไทยซึ่งเป็นคาราชาศัพท์ว่า กรรแสง คาว่า เปรี๊ยะขรรค์ ใน
ภาษาเขมรหมายถึง ดาบ ตรงกับคาในภาษาไทยซึ่งเป็นคาราชาศัพท์ว่า พระขรรค์ เปรียะอากี ใน
ภาษาเขมรหมายถึง ไฟ ตรงกับคาในภาษาไทยซึ่งเป็นคาราชาศัพท์ว่า พระอัคคี เป็นต้น คาบางคา
เหมือนภาษากูย เนื่องจากชุมชนเขมรบ้านซอมโบร์ อยู่ใกล้กับชุมชนกูยบ้านโกนกะแอ้ก เวียลเวง และ
จังหวัดกาปงธมก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวกูยเป็นคนพื้นเมืองเดิมในยุคต้น ๆ อาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณ
ดังนั้นภาษาจึงมีการหยิบยืมกันใช้โดยเฉพาะภาษาในพิธีกรรมซึ่งนับว่าเป็นภาษาที่เก่าแก่สืบทอดใช้กัน
มาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง คาบางคาออกเสียงสระเพี้ยนต่างกันตามความนิยมและความเคยชิน
สรุปได้ว่า คาต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการสื่อสารในพิธีเลี้ยงอารักษ์ มีคาใช้เฉพาะและจัดได้ว่าคา
เหล่านี้เป็นคาศัพท์ที่กาหนดใช้กับผู้สูงศักดิ์อย่างเช่นอารักษ์ หรือคาบางคาในบางกลุ่มวัฒนธรรมก็ใช้
กับพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสมมติเทพ หรือใช้กับพระสงฆ์ เป็นต้น อาจอนุมานได้ว่าคาเหล่านี้เป็นคา
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยผู้ที่ใช้สื่อสารกันมีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่เข้าใจในความหมายจนสื่อสารกันรู้เรื่อง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมเมม็วดและภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมอารักษ์
ภาษาเขมรพ
ภาษาเมม็วด ที่ใช้พูดปกติ
ภาษาไทย
(ในสุรินทร์)
รูปหรือ
ขญม
ตัวฉัน
มจ๊ะรูป
(คนทรง)
แมรูป
แม
แมหรือเม คือ
แม่ของคนทรง

อ็อวรูป
บองรูป
คนทรง
ปโอนรูป

ออว
บอง

พ่อของคนทรง
พี่ของคนทรง

ปโอน

เจาจ๊าบ

เจา

ตาโรง

ปะแด็ย

อ็อวเพลง

เนียะเพลง

อาการ์
จาปา
ซอย
ปกาซอ
ตึกบริสด

ซรา
ขู้ด/ด๊อป
โฮบ/เพิ้ก
บาย
ตึ้ก

น้องของคน
ทรง
ลูกหลานตัว
เล็กๆ
สามีของคน
ทรง
พ่อเพลงหรือ
นักดนตรี
สุรา
ขวด
กิน ดื่ม
ข้าว
น้าบริสุทธิ์
หมายถึงน้า
มะพร้าว

ตังเวย
ปเรียฮ
ก็วนกูร
ทวือ รูป

เฮา
เญียด
มือ
ทวือ

กระซาลหรือ
กาซาล
สะอาด
ขะญัลร์

เรือม/ลีง/
ละออ
เคิง

ภาษาอารักษ์

ภาษาเขมร
ที่ใช้พูดปกติ
(ในกัมพูชา)

ภาษาไทย

การาล
กันตูลบักกอ
บักเซย

กั่นตีล/กั่นเตล เสื่อ,สาด
เจ้ก
กล้วย
มวน/เมือน
ไก่

โกนจ้าบ,
โกนเปรี้ยบ

โกนเซ้อะ,
มะนุ้

ลูกศิษย์, มนุษย์
หรือคน

ซาฮาว

ซรฺา

เหล้า

โส้ยจ์
เนียงปรฺอเปรฺย
กงเกีย

เพิ้ก
อังกอร์,บาย
ตึ้ก

ดื่ม
ข้าวสาร,ข้าวสุก
น้า

กะโมล

โดง

มะพร้าว

ซอมยอง

มลู

พลู

เรียก
ญาติ
ส่องเพ่งพินิจดู
ทาคนทรงให้
ป่วยไข้
รา เล่น ฟ้อน
รา
ดี สวย
โกรธ

กาปาง

ปรัก

เงิน

กันจอม
แท ทอย

จวม
แจยญ์ปีเรียง

ห็อฮ สเทียน

ห็อสโจลโม

อันตีร
ก็วฺง
รูปปะโดรดอง
ปจีร
กรรแสง

บอนโน
บอนโน
ตู้ก
แดนจ์
ยุม

ครูกาเนิด
ออกจากร่าง
ทรง
เหาะทะยาน
เข้ามา
ที่อยู่
อยู่อาศัย
เรือ
ขับไล่
ร้องไห้

อาเปียด

กรุน/ชือ

ทนาคลัง
อ็อจ รูล

กะสีร

มนึฮ โลก
พรี (เภรี)

มนึ้ส์
สโกว์

ดอม พรี
กะง้อกเมี้ยะ
กันแฉง
อาปวงบัจ
หรือ
ระแซยตังกุม
เพลง กระแซ
เพลง ตะลอก
เพลงประพาท

-

แวย สโกว์
โล้กซ็อง
กบาลจรู้ก
เกน

เพลงมโหรี

อาพาธ
เจ็บป่วย
บุหรี่
เหตุที่ทาให้
ป่วย
(เผาลน)
มนุษย์
กลอง

ตีกลอง
พระสงฆ์
หัวหมู
แคน

กาปาง
กาปาง

ลุย
ก้ะ

ธนบัตร
เหรียญกษาปณ์

เปรี้ยะกันแซง
ตึ้กเปรี้ยะเนตร
อาเปี๊ยด

ยุม
ตึ้กผเน้ก
เนียะจุมงือ

ร้องไห้
น้าตา
คนป่วย

โซะกวด

ซลั่บ

ตาย

บารี

สโกว/สกัวร์

กลอง

อาวุธ

ปืน

เปรี๊ยะขรรค์
เปอรี

ก่าพลืง/
ก่าเพลิง
ดาว
เพลง

กะโง้กเมียะ
กั่นเติญจ์

โล้กซ็อง
กบาลจรู้ก

พระสงฆ์
หัวหมู

อะแลแล

สไล/ปี/
ซรอไล

ปี่

เปอรี

เพลง

เพลง

ดาบ
เพลง

เพลงมโหรี
เพลงกันตรึม
เพลงปี่พาทย์

เปเลีย กู
กะแบ็ย
โจลกร็อล
ตะสาล
จันเลาะฮ์
ซรอบ

เวลาเย็น
โพล้เพล้
โรงพิธี
เทียน แสง
เทียน ขี้ไต้
ชุด เรื่องแต่ง
กาย

โรงกรอซาล
ปุนลือ,
เปรี้ยะอะกี
ด่าบอง
ซรฺอม

โรง
เพลิง

ปะราพิธี
ไฟ

ธูป
อาว

ธูป
เสื้อ

ปะปั้ว

ซ็อมปุต /ซ็
อมป้วด
กรอมา
กันแสง /ก็อน
แซง

ผ้าถุง

ซายอง,ราเพย
รมเพียย
มะยาบแซร

ผ้าขาวม้า
ผ้าเช็ดหน้า

เจ้าที่นา

สรุป
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรโดยพิธีกรรมเมม็วด ซึ่งชาวเขมร
ถิน่ ไทยมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับเทพชั้นสูง ผีบรรพบุรุษ ผีดีและผีร้าย โดยเชื่อว่าเทพ ผีบรรพบุรุษและ
ผีดีสามารถช่วยรักษาโรคให้หาย หากจัดพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่นิยมปฏิบัติสืบทอดกันมา
หากละเลยและปฏิบัติตนผิดไปจากเดิมอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยได้ ซึ่งต้องจัดพิธีกรรมเพื่อรักษา
ความเจ็บป่วยนั้น การจัดพิธีนอกจากจะจัดเพื่อรักษาโรคแล้วยังจัดเพื่อไหว้ครูเป็ นการขอบคุณที่
คุ้มครองช่วยเหลือโดยการบนบานไว้ แสดงความกตัญญูรู้คุณและความคิดความเชื่อที่คนไทยเขมรมี
ต่อบรรพบุรุษทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และที่เสียชีวิตไปแล้วก็ตาม พิธีกรรมอารักษ์ของชาวกัมพูชา เป็นพิธีที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผี ส่วนใหญ่เป็นผีชั้นสูงและเชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษในสายตระกูลตนเอง
การประกอบพิธีกรรมอารักษ์เป็นการตอบแทนคุณผี ที่ได้ปกปักรักษาและบันดาลให้มีความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์และเพื่อขอให้ช่วยต่อไปในภายภาคหน้า การจัดพิธี กรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานมีระเบียบแบบแผนการจัดที่เป็นขั้นเป็นตอน มีองค์ประกอบที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่สะท้อนโลกทัศน์ที่มีต่อกลุ่มคน ต่อสิ่ งที่เป็นธรรมชาติและสิ่งที่อยู่เหนือ
ธรรมชาติอย่างชัดเจน

บทที่ 5
สารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาของชาวเขมรถิน่ ไทย
และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา
หลักการและเนื้อหา
ในการจัดทาสารานุกรมมรดกร่วมทางภาษาในพิ ธีกรรมการรักษาของชาวเขมรถิ่นไทยและ
ชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ใช้หลักการของคณาจารย์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2550 :
139-140) ที่กล่าวว่า
“สารานุ กรม คือหนั งสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป ส่ วนใหญ่นิยม
จัดเรียงตามตัวอักษร สารานุกรมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป ซึ่ง
บางเรื่องจะให้ข้อเท็จจริ งและรายละเอียดไว้อย่างสมบูรณ์ แต่บางเรื่องก็ให้ความรู้อย่างคร่าว ๆ ”
สารานุกรมโดยทั่วไปนิยมแบ่งประเภท 2 แบบ คือ
1. แบ่งตามขนาด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1.1 สารานุกรมที่มีหลายเล่มจบ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า ประเภทชุด (Set) เช่น
Encyclopedia Britannaica
1.2 สารานุ ก รมเล่ ม เดี ย วจบ (One Volume) เช่ น McGraw-Hill Conscise
Encyclopedia of Science & Technology
2. แบ่งตามเนื้อหาสาระ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.1 สารานุกรมประเภททั่วไป คือ สารานุกรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ทั่วไป
เป็ น เรื่ อง ๆ มีทุกแขนงวิช า ที่ควรรู้จัก ได้แก่ Encycclopedia Britannica Encycclopedia
Americana และ Compton’s Pictured Encyclopedia เป็นต้น
2.2 สารานุกรมเฉพาะวิชา คือสารานุกรมที่ให้ความรู้เป็นเรื่อง ๆ เฉพาะสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งเท่านั้น เช่น The Encyclopedia of Sports เป็นสารานุกรมที่ให้ความรู้เฉพาะเรื่องราว
ทางด้านกีฬา ส่วน The Encyclopedia of Education ให้ความรู้เฉพาะเรื่องราวทางด้านการศึกษา
เป็นต้น
การใช้สารานุกรม มีหลักการดังนี้
1. เมื่อต้องการทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นเรื่องยาว ๆ ให้ค้นเรื่องจากสารานุกรม
2. ก่อนจะค้นเรื่องที่ต้องการ ให้วินิจฉัยก่อนว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นอยู่ในสาขาวิชาใด
เมื่อทราบแล้วว่าอยู่ในสาขาวิชาใด ให้ไปค้นจากสารานุกรมเฉพาะวิชานั้น ๆ ซึ่งแทบทุกสาขาวิชามี
สารานุกรมที่เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ส่วนสารานุกรมที่เขียนเป็นภาษาไทยยังมีเพียงบางสาขาวิ ชา
เท่านั้น ดังนั้น ผู้ค้นหาเรื่องราวที่ต้องการจึงจาเป็นต้นดูจากสารานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ
3. แม้ว่าเรื่องที่ต้องการค้นนั้นจะเป็นเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น ต้องการค้นเรื่อง
“ครุฑ” ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวรรณคดี หรือเรื่อง Inteior Design ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิชาศิลปะ หรือ
เรื่อง Chemistry ซึ่งเป็นเรื่องในสาขาวิทยาศาสตร์ก็อาจจะค้นหาได้จากสารานุกรมประเภททั่วไป

เช่ น สารานุ ก รมไทยฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน หรื อ Encycclopedia Britannica หรื อ
Encycclopedia Americana
4. การค้นหาเรื่องจากสารานุกรม ควรค้นจากดัชนีเรื่อง (Subject Index) ซึ่งมักจะอยู่ที่
เล่มสุดท้ายสาหรับสารานุกรมประเภทหลายเล่มจบ และจะอยู่ที่ท้ายเล่มสาหรับสารานุกรมประเภท
เล่มเดียวจบ ดัชนีจะบอกให้ทราบว่าเรื่องที่ต้องการนั้นอยู่ในเล่มที่เท่าใด หน้าอะไร
5. สารานุกรมโดยทั่วไป จะเรียงลาดับตามตัวอักษรของเรื่อง และที่สันของหนังสือ
สารานุกรมแต่ละเล่ม จะมีอกษรบอกไว้ว่าในเล่มนั้นจะเริ่มจากอักษรอะไรถึงตัวอักษรอะไร ดังนั้นผู้ใช้
อาจจะใช้วิธีคิดว่าเรื่องที่ตนต้องการขึ้นต้นด้วยอักษรอะไร และตามด้วยอักษรอะไร แล้วก็ไปหยิบ
หนังสือที่มีตัวอักษรของเรื่องที่ต้องการมาเปิดหาเรื่องที่ต้องการ
จากหลั ก การดั ง กล่ า ว ในการจั ด ท าสารานุ ก รมนี้ จึ ง จั ด อยู่ ใ นประเภททั่ ว ไป เขี ย นด้ ว ย
ภาษาไทยและภาษาเขมร (ที่ใช้ในราชอาณาจักรกัมพูชา) จัดเรียงตามลาดับตัวอักษร ดังนี้
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กัจปกา ซาปะดาน
กัจปกาซาปะดาน เป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ เป็นการ
แห่เพื่อเด็ดดอกไม้ที่เสียบไว้ตามโรงประรา โดยราไปรอบ ๆ ปะราพิธี 3 รอบ ทาการซาปะดาน คือ
การเก็บผ้าขาวในปะราพิธีกรรมเมม็วดและผ้าแดงในปะราพิธีกรรมอารักษ์ ซึ่งติดตั้งไว้ตรงตาแหน่ง
บนศีรษะของผู้เข้าทรงลงมาโดยการใช้ ดาบ (ดาว) ตัดเชือกที่ขึงปะดานไว้ และทาการปันทอย หรือ
เชิญครูออกจากร่างทรง ถือเป็นการสิ้นสุดการประกอบพิธี สิ่งของต่าง ๆ จะนาสิ่งของสาคัญขึ้นหิ้ง
เพื่อจุดเทียนบูชาเป็นเวลา 3 วัน เช่น บายศรีถาด บายศรีปากชาม สลาเธือร์ จวมบูน จวมครูกาเนิด ก็
จะนาไปทิ้งตามแม่น้าลาคลอง ยกเว้นจวมครูกาเนิดเก็บไว้ตลอด ส่วนโรงปะราพิธีก็จะทาการรื้อทันที
หลังสิ้นสุดพิธีกรรม เชื่อว่าจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
កាច់ផ្កាសាប៉ាក់ដាន
កាច់ផ្តាសាបា៉ាក់ ន (កាច់ផ្តាសាពិតាន) ក្នះជាដាំណាក់កាលចងក្ញ្ជកាយរបស់ការក្លងក្មមត់
ក្ យម្នការផ្ កដ ិ ចផ្តា ផ្ដលចងតាមពិ តានក្ោង។ ម្នការោាំជាំ វ ិញបាយសី ក្ដើ មបី ក្ បះផ្តាថ្ពា យក្ទវតា
ចាំ នួ ន ៣ ជាំ ម នក្ពលសាពិ តា ន។ ក្ ើ យ ការសាពិ តា នគឺ សា ញ្ជកណាត់ ផ្ដលចងជាពិ តា នក្ យក្ញ្ជបើ វ
កាត់ផ្ខ្ស។ បោាប់មកេក្្រ ើញ ញ្ជគូក្ចញពីខ្ល ួន។ រណា
ៅ ប់ដូចជាបាយសី ថ្ពស បាយសីបា៉ាកឆាម សាល មម៌ ចួ
មបួ ន ចួ មញ្ជគូ ក ក្ណើ ត ជាក្ដើ ម ញ្ជតូវយកក្ៅ ក់ ក្ លើ ឹ ង បូ ជាចាំ នួ ន ៣ ស្ង ម នក្ពលយកក្ៅក្បាះតាម
ទក្នល សា ឹង ផ្ញ្ជពក។
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กันจือโซร็ว
กันจือโซร็ว (กันจือ=กะเชอ หมายถึงกระบุงใส่ข้าวขนาดกลาง (โซร็ว=ข้าวเปลือก) ) เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญที่ชาวเขมรถิ่นไทยจัดไว้ใช้ในพิธีกรรม วางไว้ติดกับเสาโรงปะราพิธีตรงกลาง
ด้านบนเสามัดด้วยปะต็วล พิธีกรรมอารักษ์เรียกว่าจรฺอม กันจือโซร็ว จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการบูชา
เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร มี หัวขวานผ่าฟืน (เดิง) มีกรวยปักดอกไม้ในกรวย
มีสลาเธือร์ นอกจากนี้มีปืนและดาบเป็นองค์ประกอบด้วย (กรณีพิธีกรรมมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์)
កញ្ជើរស្រូ វ
ជារណា
ៅ ប់ មួ យញ្ជបក្នទផ្ដលញ្ជតូ វ ម្នសញ្ជម្ប់ ក់ ជិ ត បក្គោ លក្ោងប៉ា ះ ោ៉ៃ ព
ាំ ិ មី ។ ពិ មី ក្ នះក្ៅថ្ព
ញ្ជចមកក្្រ ើញ្ជសូ វ។ កក្្រ ើរញ្ជសូ វជារណា
ដ ប់សាំខាន់កនុងការក្លងក្មមត់មួយញ្ជបក្នទផ្ដលក្មា ីក្ ើងក្ដើមបីបូ ជាឲ្យ
ម្នក្ោគផ្លញ្ជសូវនិងដាំណាាំប រ ិបូ រណ៍ ផ្ដលម្នពូ ក្ៅ ទាំរក្ តផ្តា សាលមម៌ ញ្ជពមទ្វង
ាំ កាាំក្នល ើង និង វផ្
ង។
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จวมกรูกาเนิด
ชาวเขมรถิ่นไทยมีความเชื่อว่าทุกคนเกิดมาจะต้องมีครูต้นกาเนิด "จวมกรู" และเชื่อว่าจวมกรู
เป็นที่สถิตของเทวดาผู้คุ้มครองผู้เป็นเจ้าของนั้น ๆ ซึ่งสามารถให้คุณและโทษแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
ได้ถ้าทาผิดต่อครูกาเนิด จะทาให้เกิดอาการปวดศีรษะ หรือเกิดอาการเจ็ บป่วยมีชีวิตอยู่ไม่สงบสุข
ชาวเขมรถิ่นไทยจึงจะถือในเรื่องศี รษะมากห้ ามบุคคลอื่นจับต้องโดยไม่มีเหตุผล เพราะจะเป็นการ
ละเมิดต่อเทวดาผู้รักษา หากกระทาผิดโดยไม่รู้จะต้องทาพิธีขอขมาโดยการจุดธูปเทียนบูชาที่จวมกรู
ยอมรับความผิดที่กระทาและให้สัจจะว่าจะไม่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ผิดอีก ในสมัยปัจจุบันความเชื่อ
เหล่านี้เริ่มเหินห่างไป แต่ตามชนบทยังมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง
ចួ មស្រូកំញ ើត
ជនជាតិផ្ខ្េ រក្ៅញ្ជបក្ទសស្ក្ជឿថ្ពមនសសញ្ជគប់រ ូបផ្តងផ្តម្នេែ កផ្្រកោតាាំងពីកាំក្ណើត “ចួ
មញ្ជគូ” ។ ញ្ជគូកាំក្ណើតអាចឲ្យទ្វង
ាំ ក្សចកដ ីសខ្និងក្សចកដ ីទកខ ដល់សមីខ្ល ួន ក្ លគឺញ្ជបសិនក្បើសមីខ្ល ួនក្មា ី
ខ្ស ញ្ជគូកាំក្ណើតនឹងក្មា ីឲ្យក្កើតអាការឈឺកាល ឬឈឺជមង ឺក្ផ្សង ៗ រ ូ តដល់ម្នការក្មា ីពិមីសាំខ្ម្ក្ទ្វស
ដល់ញ្ជគូកាំក្ណើតក្ទើបបានជាសះក្សបើយពីជមង ឺ។
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จวมบูน
จวมบูน หรือ จวมบูชาครู เป็นเครื่องบูชาครูอีกอย่างหนึ่ง ก่อนจะมีการกระทาพิธีการใด ๆ
ก็ตามจะต้องมีการทาสิ่งที่นามาตั้งบูชาครู เรียกว่า จวมบูน (จวมบูชาครู หมายถึงขันครูหรือครูที่คอย
ปกปักรั กษา) บูน หมายถึง สี่ จวมบูนนี้ เรียกตามการจัดวางเครื่องประกอบสี่ทิศสี่มุม เรียกตาม
จานวนและลักษณะของการวางใบพลู 4 ใบ จัดเป็น 4 มุม หมาก 4 ลูก และเงิน 4 บาท สิ่งที่วางคู่กัน
กับจวมบูนคืออังกอร์กะแญหรืออังกอร์มาซีนตีนมูย ตามชื่อหมายถึง ข้าวสาร 1 ถ้วย เทียนไข 1 เล่ม
ซีน คือภาชนะจักสานขนาดเล็กคล้ายลิตรใช้ตวงข้าวสารปัจจุบันไม่ค่อยมีใช้ ปัจจุบันนี้ใช้ถ้วยแทน แต่
ก็ยังเรียกชื่อองค์ประกอบนี้ว่า ซีน ; อังกอร์=ข้าวสาร, มะซีน=1 ซีน, ตีนหรือเตียน=เทียนไข
ចួ មបូ ន
ចួ មបូ នជារណា
ដ ប់ស ញ្ជម្ប់បូ ជារំ លឹក គណញ្ជគូ មនក្ពលចាប់ក្ ផ្ៅ ើម ពិមី ។ ចួ មបួ នអាចក្ៅតាម
វ ិមី ក្ រៀបចាំ ចួមបួ នក្ យញ្ជតូវ ក្រៀបចាំ ក់ ក្ ៅទ្វ ង
ាំ ៤ ទិ ស ឬ ៤ ញ្ជជ ុងឬក្ៅតាម វ ិមី ក្ តសល ឹ ក មល ូ រ ផ្ដល
ម្នសល ឹកមល ូរ ៤ សនល ឹក ក្ ត ៤ ញ្ជជ ុង និងលយចាំនួន ៤ បាត ។ រណា
ដ ប់ផ្ដលជាគូ រនឹងចួ មបួ នគឺ េងា រ
កាក្ញ៉ា ឬ េងា រម្៉ាសិនក្ទៀនមួ យ។ តាមក្ឈាេះគឺ េងា រ ១ ចាន ក្ទៀន ១ ក្ដើម សិនគឺ ញ្ជប ប់វល់េងា រមួ យ
ញ្ជបក្នទផ្ដលម្នក្ញ្ជបើក្ៅសម័យបូ ោណ។
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ชุดเข้าทรง
ชุ ด เข้ า ทรง โดยเฉพาะชุ ด ครู จ ะเป็ น ไปตามครู ห รื อ ผี ที่ เ ข้ า มาสถิ ต ในร่ า งทรง โดยจะมี
เอกลักษณ์การแต่งตัวเป็นของตัวเอง ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วสวมใส่ชุดลักษณะนี้จะรู้ได้ทันทีว่าเป็นครูหรือผี
ตนใดเข้ามา เช่น ตาปะกา ครูปะกา จะนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้าไหมหางกระรอก (กะนีว) ผ้าสไบไหม
คาดเอว ผ้าขาวม้าไหมโพกศีรษะ ครูมนายสนูน นุ่งผ้าถุงโฮล พาดสไบชนูดลืกสีขาว กางร่มกระดาษ
สีแดง กรู เกร์ นุ่ ง ผ้าถุงไหมจ๊ ะปันชัว ร์ต่อปะโบร์ ผ้ าโพกศีรษะ พาดสไบที่ไหล่ สวมเล็ บยาว
กรูบ็องบ็อดหรือครูเทวดา สวมชุดที่เป็นสีสันถ้าใส่ชุดสีเขียว ผ้าสไบก็จะเป็นสีเขียว ถ้าสวมชุดสีชมพู
ผ้าสไบต่างๆ ก็จะเป็นสีชมพู กรูมหาแอแส็ยหรือลู๊ตา จะสวมใส่ชุดที่มีลักษณะเป็นสีขาวทั้งตัว ถือไม้
เท้า เป็นต้น
រញមល ៀកបំពាក់ស្រូញមមត់
សក្មល ៀកបាំ ក់ ញ្ជ គូ ក្ មមត់ ម្ នលកខ ណៈផ្បល កៗពី ញ្ជ គូ ក្ មមត់ ម្ែ ក់ ក្ ៅញ្ជគូ ក្ មមត់ ម្ែ ក់ ក្ ទៀត។
ក្មមត់ ម្ែ ក់ ៗ ផ្តងផ្តក្សល ៀក ក់ និ ង ផ្តងខ្ល ួនខ្ សៗគ្នែ ញ្ជបសិ នក្បើ ក្ មើ ល តាមលកខ ណៈការផ្តងខ្ល ួន
នឹងដឹងោលមថ្ពក្មមត់េាីផ្ដលចូ លមក។ឧទ្វ រណ៍ញ្ជគូបា៉ាក់កាាំដាំ រ ីផ្តងខ្ល ួនក្ យចងកបិនក្ យសាំពត់
សូ ញ្ជតកនទុយកាំញ្ជប ុកពណ៌ដី សសបសូ ញ្ជតចងចក្ងា ះមួ យ ញ្ជកម្សូ ញ្ជតជួ តកាលមួ យ ញ្ជកម្សូ ញ្ជតបង់កមួ យ ញ្ជគូ
ម្ដយសនន
ូ គឺញ្ជគូផ្ដលផ្្រកោក្យើងតាាំងផ្តក្ៅកនុងសផ្ា ម្ដយ ក្ពលចូ លមកផ្តងផ្តផ្តងខ្ល ួនក្ យសាំពត់
ូ ល សសបពណ៌ ស ជួ តកាល កាន់ ឆ្័ ញ្ជ តញ្ជក ស់ ព ណ៌ ញ្ជ ក ម ញ្ជគូ ក្ ករ គឺ ញ្ជ គូ ផ្ ដលផ្្រកោក្យើ ង មកតាាំ ង ពី
ជាំោន់បពា បរស ផ្តងផ្តក្សល ៀកសាំពត់ចា ក់បា៉ាន់ឈួ ញ្ជកណាត់សូញ្ជតផ្ដលតកាលតកនទុ យ ម្នញ្ជកណាត់
ជួ តកាល សសប ក់ក្ឆ្ៀង ញ្ជម្មសដផ្តងផ្ត ក់ញ្ជកចកផ្វងក្មា ីពីញ្ជបាក់ឬសាាន់ ញ្ជគូបង់បទ ក្ពលចូ លមក
ផ្តងផ្តក្សល ៀក ក់ពណ៌ក្ឆ្ើតឆាយ ក្ ើយញ្ជបសិនក្បើក្សល ៀកពណ៌េាី សសបញ្ជតូវផ្តពណ៌ដូចគ្នែ ញ្ជគូមហាីសី គឺ
ក្ទវៈផ្ដលតាាំងសីលតាមលាែង តាមនែ ាំ ផ្តងផ្តក្សល ៀក ក់ពណ៌ស និងម្នកាន់ ក្ឈើញ្ជចត់ផ្ង។
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คาศัพท์ในพิธี
คาศัพท์ในพิธี ครูหรือผีที่เข้ามาจะใช้คาเรียกสิ่งของต่างๆ เฉพาะ เช่นในพิธีกรรมเมม็วด รูป
หรือมจ๊ะรูป, แมรูป, อ็อวรูป, บองรูป, ปโอนรูป, เจาจ๊าบ, ตาโรง, ออวเพลง, อาการ์, จาปา, ซอย,
ปกาซอ, ตึกบริสด, ตังเวย, ปเรียฮ์ เญียด, ก็วนกูร, ทวือ รูป, กระซาลหรือกาซาล, สะอาด, ขะญัลร์,
กาปาง, กันจอม, แท ทอย, ห็อฮ์ สเทียน, อันตีร, รูปปะโดรดอง, ปจีร์, ก็วฺง, กรรแสง, อาเปียต,
กะสีรหรือทนาคลัง, อ็อจรูล, มนึฮโลก, พรี, ดอมพรี, กะงอกเมี้ยะ, กันแฉง, อาปวงบัจหรือระแซย
ตังกุม, เพลงกระแซ, เพลงตะลอก, เพลงประพาท, เปเลีย กูกะแบ็ย โจลกร็อล, ตะสาล, จันเลาะฮ์,
ซรฺอบ, มะยาบแซร์ คาศัพท์ต่าง ๆ เหล่านี้จะพบในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์เท่านั้น
វាកយរ័ព្ទញៅកនុងព្ិធី
កនុងការក្លងក្មមត់ម្ន កយសញ្ជម្ប់ក្ញ្ជបើខ្សពី កយសាម្ញ ដូ ចជា ខ្្ុាំ ក្ៅថ្ព រ ូប ឬម្ាស់រ ូប
ម្ៅយរបស់រ ូប (ផ្ម៉ារ ូប) ឳពករបស់រ ូប (ឳរ ូប) បងរបស់រ ូប (បងរ ូប) បអ ូនរបស់រ ូប (បអ ូនរ ូប) កូ នក្ៅតូ ច ៗ
(កូ នចាប) បដ ីរ ូប (តាក្ោង) េែ កក្នល ង (ឳក្នល ង) ញ្ជសា (អាការ) ដប (ចាំបា៉ា) ឧទ្វ រណ៍ ញ្ជសាមួ យដប ក្ៅថ្ព
អាការមួ យចាំ បា៉ា ូ បឬផ្ឹ ក (ក្សាយ) េងា រ (ផ្តា ស) ទឹ ក ដូ ង (ទឹ ក ប រ ិស ទធ ) ក្ៅ (តាាំ ង ក្ វ ីយ) ញតិ កា រ
ទ្វ ង
ាំ ឡាយ (ញ្ជពះញតិ ) ឆ្លុ ះ ក្មើ ល (គន់ គូ រ) ក្មា ី េាំ ក្ ពើ (ក្មា ី រ ប
ូ ) ោាំ (ញ្ជកាក់ សា ល/កាំ សា នដ ) សាែ ត (សាែ ត) ខ្ឹ ង
(ខាាល់) លយ (កាំបា៉ាង) ចួ ម (កាន់ចម) ក្ចញពីរ ូប (ក្្ / ្យ) ក្ហាះមក (ក្ហាះសាាន) កផ្នល ងក្ៅ (េនា ីរ)
ទូ ក (រ ូបបដ ូរដង) ក្ដញ (បា៉ាក់ជី) អាញ្ជស័យក្ៅ (គង់) យាំ (កផ្នសង) ឈឺ (អា ម) បារ ី (ក្កសៀរ/ថ្ពែខា
ាំ ល ាំង) ដត
ក្ោល (េជក្ោល) មនសស (មនសសក្លាក) សោ រ (ញ្ជពី) វយសោ រ (ដាំញ្ជពី) ញ្ជពះសងឃ (ក្កាងកម្ស) កាលញ្ជជក
ូ (កន់
ផ្ឆ្ង) ផ្គន (េាំពួងបាច់/ឫសសីទ្វង
ាំ គមា ) ក្នល ងមក្ហារ ី (ក្នល ងញ្ជកផ្ស) ក្នល ងកន្ទនា ឹម (ក្នល ងតាក្លាក) ក្នល ង
ពិណ ទយ (ក្នល ងញ្ជបផ្តត) ក្ពលញ្ជពលប់ (ក្ពលាក្គ្នញ្ជកបីចូលក្ញ្ជកាល) ក្ោងក្មា ីពិមី (តៈសាល) ក្ទៀន ឬ ពនល ឺ
ក្ទៀន (ចនលុះ) ក្ខាអាវ (ក្ញ្ជសាប) េែ កផ្្រកោផ្ញ្ជស (មា៉ា បផ្ញ្ជស) ។
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แซนขมฺอจ
แซนขมฺอจหรือ เครื่ องเซ่นไหว้ผี การเซ่นผี บรรพบุรุษ จะทาก่อนเริ่มพิธีกรรมในปะราพิธี
พิธีกรรมเมม็วด เจ้าภาพจะจัดอาหารคาวหวานใส่ถ้วยใบเล็กวางในถาด จานวน 1 ถาด (อาหารที่
ปรุงไว้รับประทานทั่วไป) หัวหมู ไก่ กล้วย ขนม น้าอัดลม เหล้าขาว น้าเปล่า จัดเตรียมไว้ในบ้าน ส่วน
พิธีกรรมอารักษ์จัดในปะราพิธี เจ้าภาพจะจุดเทียนเรียกผีบรรพบุรุษของตนเองมารับเครื่องเซ่น
สังเวยผี (ซแนนแซนขมฺอจ) และพูดอ้อนวอนขอให้การจัดพิธีในวันนี้ดาเนินการสาเร็จไปด้วยความ
ราบรื่น ขณะที่ทาการเรียกให้ผีมากินจะเทน้าเปล่าก่อนและเทเหล้า เทน้าอัดลม รดลงบนอาหารใน
ถาด 3 ครั้ง จากนั้นจึงนาอาหารทั้งหมดไปเททิ้งลงพื้นดินห่างไกลจากปะราพิธี เมื่อไปถึงที่ทิ้งก็นั่งลง
จับถ้วยอาหารคว่าลงพื้นดินหยิบถ้วยเปล่ามาคว่าลงบนถาด ทาเช่นนี้จนหมดทุกถ้วยแล้วเดินกลับไป
ยังที่เดิม
រំណ នណរនញមោច
សាំ ផ្ណនផ្សនក្ខាេ ច ក្ញ្ជបើ ស ញ្ជម្ប់ ផ្សនដល់ ក្ ខាេ ចដូ នតាម នក្ពលចាាំ ក្ ផ្ៅ ើ ម ពិ មី ក្ ៅកនុ ងក្ោង។
ម្ាស់ពិមីញ្ជតវូ ក្រៀបចាំមហបចាំ
ូ ណីដួស ក់កូនចានរ ូចក្រៀប ក់ថ្ពសចាំនួនមួ យថ្ពស (ជាមហបមមេ
ូ
តា) កាល
ញ្ជជក
ូ ម្ន់ក្សាងរ ក្ចក ក្នសជរ ៈ ញ្ជសាស ទឺក ក្រៀបក្ៅផ្ា ះ ក្ យឲ្យម្ាស់ផ្ាះមកេជក្ទៀនក្ៅ ញ្ជពលឺងដូ នតា
មកក្សពក្សាយរ ួចឲ្យពរកូ នក្ៅឲ្យក្មា ីពិមីក្ យរលូ ន ក្ យក្ៅផ្ងញ្ជចូចទឹកសិន រ ួចញ្ជសាស ក្នសជរ ៈ ជា
បនៅ បោាប់ ក់ក្លើមហបម្
ូ ា រ ចាំនួន ៣ ដង។ បោាប់មកោាំយកមហបម្
ូ ា រទ្វង
ាំ ក្ោះក្ៅចាក់ឲ្យ ឆាងយពីផ្ាះ
ក្ យចាប់យកចានផ្ដលម្នមហបក្ៅផ្ត
ូ
ា ប់នឹងដី រ ួចយកចានមក វ ិញ ក់ផ្តាប់ក្លើថ្ពស ក្មា ីផ្បបក្នះ
រ ូ តដល់េស់។
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ดนตรี
ดนตรี หรือเภรี เรีย กตามพิธีหรือโอกาสที่เล่น เช่นเล่นในวงกันตรึม ก็จะเรียกว่าดนตรี
กันตรึม เล่นในพิธีกรรมเมม็วด ก็เรียกดนตรีเมม็วด หรือนาซอ ไปเล่นในวงมโหรีก็เรียกดนตรีมโหรี
และปี่พาทย์ เป็นต้น ดังนั้นเครื่องดนตรีในพิธีกรรมเมม็วดก็เป็นเครื่องดนตรีทั่วไปที่ชาวเขมรถิ่นไทยมี
ไว้ใช้ดีด สี ตี เป่าในโอกาสต่าง ๆ ที่จัดขึ้น การบรรเลงในพิธีกรรมเมม็วด ก็จะขึ้นอยู่กับพิธี หรือ
ขึ้นอยู่ กับครู เมม็วดว่าจะใช้วงเพลงประเภทใด โดยแต่ล ะวงก็จะมีเครื่องดนตรีและจานวนผู้ เล่นที่
ต่างกันการเล่นเพลงในพิธีกรรมเมม็วด และพิธีกรรมอารักษ์ นักเพลงจะเหนื่อยมากเพราะบางครั้ง
เมม็วดไม่เข้า และหากเข้ามาก็ร่ายรานานมาก นักดนตรีก็ต้องเล่นเพลงยาวนานเช่นกัน ดังนั้นจะพบ
เห็นว่าเมื่อมีการเข้าทรง ผู้เข้าทรงจะทาการเคารพครูเพลงด้วยการกราบทุกครั้งทั้งตอนเริ่มและตอน
สิ้นสุดพิธีกรรม
តន្តនរ ី
តន្ទនៅី ឬ ក្នរ ី (ក្នល ង) តន្ទនដីម្នក្ឈាេះតាមពិមីផ្ដលញ្ជតវូ ក្លង ដូ ចជាក្លងវង់កន្ទនៅឺម ក្ៅថ្ព
ក្នល ងកន្ទនដឹម ក្លងក្ៅក្ពលក្លងក្មមត់ក្ៅថ្ពក្នល ងក្មមត់ ឬយកញ្ជទមកក្លងកនុងវង់តន្ទនៅីមក្ហារ ីក្ៅ
ថ្ពក្នល ងមក្ហា រ ី ជាក្ដើម។ ដូ ក្ចែ ះក្នល ងសញ្ជម្ប់ក្លងក្មមត់គឺក្នល ងផ្ដលក្លងក្ យការក្កះ កូ ត វយដាំ ផ្លុាំ
ផ្ដលជនជាតិផ្ខ្េ រផ្តងផ្តក្លងជាដោបមក។ ចាំនួនឧបករណ៍ក្នល ងនិងេែ កក្នល ងអាញ្ជស័យតាមពិមីនិង
ញ្ជគូក្មមត់។ េែ កក្នល ងញ្ជតវូ ញ្ជបគាំរ ូ តដល់ក្មមត់ចូលរ ូប និងក្ចញពីរ ូប វ ិញ។
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โตก
โตก หรือออกเสียง ตอก หรือบางแห่งใช้ขัน เรียกว่า ขันเข้าทรง อาจใช้ขันเงินขนาดพอดี
ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเวลาเข้าทรงจะใช้มือทั้งสองจับประคอง (ปัลโจล=เข้าทรง) ภายในโตกหรือ
ขันเข้าทรงเมม็วดประกอบด้วยเครื่องบูชาและเครื่องแต่งตัวประเภท น้าอบแอนนา แป้ งโกรินทร์ เมื่อ
ผู้เข้าทรงเชิญผีมาประทับร่างก็จะจับโตกหรือขันนี้ขึ้นเสมออกนั่งหลับตาอารักษ์จะไม่ยกโตกขึ้นจะวาง
กับพื้นและใช้มือทั้งสองข้างจับขอบโตก ฟังเสียงดนตรีไปเรื่อย ๆ หากทิ้งระยะเวลาไว้สักพักผียั งไม่เข้า
สถิตในร่างทรงนักดนตรีก็จะเปลี่ยนเพลงไปเรื่อย ๆ เมื่อสังเกตเห็นขันเริ่มสั่นดนตรีก็จะเริ่มให้จังหวะ
กระชับและเร็วขึ้น จนกว่าร่างทรงจะปล่อยขัน แล้วลุกขึ้นร่ายราหรือพูดคุยกับสมาชิกในปะราพิธี
เป็นอันว่าผีได้เข้ามาสถิตในตัวร่างทรงเรียบร้อยแล้ว ดนตรีหยุดบรรเลง จนกว่าผีจะกลับจึงจะเริ่ม
บรรเลงเพลงอีกครั้ง
ញោក
ក្តាកជាឧបករណ៍ម្នទាំ ាំសមលេ មសញ្ជម្ប់ពិមីប្ចល
ូ រ ូបក្មមត់ ក្ យក្ៅក្ពលប្ចល
ូ រ ូបញ្ជតូវ
យកសដទ្វ ាំងសងខាងកាន់។ ក្ៅកនុងក្តាកម្នក្ញ្ជគឿងបូ ជាក្ផ្សងៗ ញ្ជពមទ្វង
ាំ ម្ន ទឹកេប់ ក្មៅ ក្ញ្ជកម
។ ក្ៅក្ពលេែ កប្ចល
ូ រ ូបេក្្រ ើញញ្ជពលឹងចូ លរ ូបញ្ជតូវកាន់ក្តាកក្នះរ ូ តក្ យេងគុយបិទផ្នែ កញ្ជពមទ្វង
ាំ
សាដប់ក្នល ង ផ្តក្បើញ្ជពលឹងក្ៅផ្តមិនទ្វន់ចូលេែ កក្នល ងញ្ជតូវបដ ូរបទរ ូ តទ្វល់ញ្ជពលឹងចូ ល។ ក្ញ្ជកាយមករ ូប
ផ្ដលចូ លក្ ើយក៏ផ្លងក្តាកក្ ើយក្ញ្ជកាកក្ ើងោាំតាមចគាក់ក្នល ង។
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เทวดาและภูตผี
เทวดาและภูตผีที่นับถือ ในพิธีกรรมเมม็วดจะมีชื่อเรียกเทวดาหรือผีต่าง ๆ เช่น ตี๊บเจียน
กะปั๊วะ, ปีง, ปึสสะนอร์การ์, เปรียย กะบาล ปราเบย, แมปรียแมพนุม, มริงก็องเวียล, อารักษ์, จร๊าบ,
เนียะตา, เปรียะภูมิ, มะนายสะโนน, กรูกาเนิด, กรูสนม, ปะกา, ซาวนาง, กรูระบีน, เปรียย จนีร์,
มหาจมปูหรือมหาชมพู, ตาบองแดก หรือกระบองเหล็ก, กร็องแฉะฮ์, สาโปงเสาะทม, บองบ็อดหรือ
ครูบังบด, โกนกรฺอก, ขมฺอจหรือผี เป็นต้น เทวดาหรือผีต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีทั้งคุณและโทษ
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องต่อการดาเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ส่วนในพิธีกรรมอารักษ์ จะไม่ค่อยพบเพราะส่วน
ใหญ่ผีที่มาเข้าสถิตจะเป็นเครือญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ញេវោនិងញមោច
ក្ទវតានិង ក្ខាេចផ្ដលក្គ្នរពនិ ងចូ លមកកនុងពិមីក្មមត់រ ួមម្ន ទ្វបក្ចៀនខ្ា ស់ ពីង ពិក្ សាោ
កា ញ្ជ យកាលញ្ជបាាំបី ក្មសញ្ជព ក្មនែ ាំ ក្ញ្ជមញគគាល អារក
័ ខ ញ្ជចាប េែ កតា ញ្ជពះនូ មិ ម្ដយសន ូន ញ្ជគូកាំក្ណើត ញ្ជគូ
កាំក្ណើតញ្ជបចាាំតួ ញ្ជគូសែាំ បា៉ាក់កាាំ សាវណាង ញ្ជគូរក្បៀន ញ្ជ យចនី មហាជមព ូ ដាំបងផ្ដក ញ្ជក ុងក្ឆ្ះ សាំក្ ង
សក់មាំ បង់បត់ កូ នញ្ជកក ក្ខាេច ជាក្ដើម ក្ យញ្ជគូទ្វ ាំងេស់អាចឲ្យទ្វ ាំងគណនិងក្ទ្វស។

บายปลึง
บายปลึงและประเติลบายปลึง บายปลึง คือ ข้าวขวัญ ขันข้าวขวัญเป็นขันที่จัดขึ้นมาเพื่อ
เชิญขวัญให้กลับมาอยู่ในร่างผู้ป่วย เชื่อว่าขวัญที่ออกจากร่างไปจะทาให้ป่วยหมดเรี่ ยวแรง จึงจัดทา
ขันบายปลึงเพื่อเชิญขวัญกลับสู่ร่างดังเดิม เมื่อมีการเจ็บป่วยผู้ป่วยจะไม่มีเรี่ยวแรง เชื่อกันว่าปลึง
หรือขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัว จึงมีการเชิญขวัญเพื่อให้ กลับมาเข้าสู่ร่างกาย ในพิธีกรรมเมม็วด ก็มีการ
เชิญขวัญเช่นเดียวกัน การเชิญขวัญจะกระทาในขั้นสุดตอนท้ายก่อนจบพิธีกรรม แต่การห่อบายปลึ
งจะกระทาเป็นขั้นตอนแรกก่อนพิธีกรรมเมม็วด โดยจะมีการประโคมเพลงแล้วจะเริ่ มห่อโดยใช้หาง
ใบตองที่สวยงามไม่มีรอยขาด มาทาการห่อเริ่มจากข้าว ไข่ไก่ต้ม และนาผ้าขาว ผ้าสไบไหมมาพันรอบ
ๆ แล้วนาไปวางในขัน ที่จัดเตรียมไว้ พอถึงขั้นตอนการเอาขวัญก็จะให้ลูกหลานญาติพี่น้องมานั่งล้อม
วงรอรับขวัญ และทาการผูกแขนเอาขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ผู้ ป่วย ในพิธีกรรมอารักษ์จะ
เชิญขวัญให้กับครูตอนสุดท้ายของการทาพิธีกรรม
បយព្លឹង
បាយពលឹ ង (បាយញ្ជពលឹ ង ) /ផ្ៅ ិ ល បាយពលឹ ង (ផ្ដ ិ ល បាយញ្ជពលឹ ង ) ផ្ៅ ិ ល បាយញ្ជពលឹ ង ជាផ្ៅ ិ ល
សញ្ជម្ប់ក្ៅញ្ជពលឹងេែ កជមង ឺញ្ជតលប់មកវ ិញ ក្ យម្នជាំក្នឿថ្ពក្បើញ្ជពលឹងក្ចញពីោងកាយនឹងបណា
ដ លឲ្យ
ោងកាយម្នជមង ឺ េស់កម្លាំងលា ិតសលា ។ កនុងពិមីក្លងក្មមត់ផ្តងផ្តម្នការយកញ្ជពលឹងដូ ចគ្នែក្ យ
ក្មា ីក្ៅដាំណាក់កាលចងក្ញ្ជកាយសនពិមី ផ្តការក្រៀបចាំក្មា ីបាយញ្ជពលឹងញ្ជតូ វក្មា ីមនពិមីចាប់ក្ផ្ដ ើម។ ការខ្ា ប់
ញ្ជតូវម្នក្នល ង កាំដ ក្ យចាប់ក្ផ្ដ ើ មក្ យ ក់បា យ ពងម្ន់ក្ សាងរ ក្ ើ យយកញ្ជកណាត់ស សសបមករំ រ ួច
ក្ ើយយកក្ៅ ក់កនុងផ្ៅ ិល។ ក្ៅក្ពលដល់ពិមីក្ៅញ្ជពលឹងញតិមិតតញ្ជតូវមកេងគុយជាំ វ ិញរ ួចចងសដយក
ញ្ជពលឹងក្ដើមបីជាកម្លាំងចិតៅដល់េែកជមង ឺ។
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บายแสร็ย
บายแสร็ย หมายถึง ข้าวมงคล หรือบายแอแส็ย เชื่อกันว่า เปรี๊ยะแอแส็ย (พระฤๅษี) เป็นผู้
เนรมิตบายแอแส็ยขึ้นเพื่อมาใช้ในพิธีกรรม บายแสร็ยมี 3 อย่างคือ 1) บายแสร็ยเดิมหรือบายศรีต้น
ทาจากต้นกล้วยและไม้ไผ่เหลาให้สามารถดัดให้โค้งได้นามาปักให้โค้งอ้อมต้นกล้วยเป็นชั้น ๆ เพื่อใส่
องค์ประกอบต่าง ๆ มีตั้งแต่ 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 9 ชั้น 2) บายแสร็ยสาปวกหรือบายศรีถาด ประกอบ
ขึ้นจากกาบกล้วย ทาเป็นวงกลมไล่ระดับกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ มี ตั้งแต่ 3- 9 ชั้น แต่ล่ะชั้นประดับด้วย
กรวยเย็บติดแต่ล ะทิศในบายเเสร็ยสาปวกจัดใส่สิ่งของเซ่นบูชาต่าง ๆ 3) บายแสร็ยจานหรือบายศรี
ปากชามใช้ในทุก ๆ พิธีกรรม นิยมทาเป็นคู่ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
បយស្រី ឬ បយរី
បាយញ្ជសី ឬ បាយសី
បាយសី ម្នន័យជាោសាផ្ខ្េ រថ្ព បាយញ្ជសី ឬ បាយសិ រ ី ឬ បាយមងោ ល
ផ្តខ្ល ះក្ទៀតអាចក្ៅថ្ព បាយីសី ក្ យម្នជាំ ក្ នឿថ្ពជាបាយផ្ដលីសី និ មិ តៅ សញ្ជម្ប់ ញ្ជ បារពធ ពិ មី ។
បាយសីម្ន ៣ ញ្ជបក្នទគឺ បាយសីក្ដើម គឺជាបាយសីផ្ដលក្មា ីពីកាំណាត់ក្ដើមក្ចកនិងបនា ះ ឬសសីមករំ
ជាំ វ ិញជាថ្ពែក់ ៗ សញ្ជម្ប់ ក់នាំផ្នក និងរណា
ដ ប់ក្ផ្សង ៗ ។ បាយសីញ្ជបក្នទក្នះម្ន ៣ ថ្ពែក់ ៥ ថ្ពែក់ ៧
ថ្ពែក់ ៩ ថ្ពែក់ ក្ យថ្ពែក់និមួយ ៗ ម្ន ក់រណា
ៅ ប់និងក្ញ្ជគឿងសកាារបូ ជាផ្ង។ ញ្ជបក្នទទី ២ គឺបាយសីសាំ
ពក (បាយសីសាក) ក្មា ីពីញ្ជសទបក្ចក ម្នក្ញ្ជចើនថ្ពែក់ ក្ យថ្ពែក់និមួយ ៗ ម្ន ក់រណា
ៅ ប់និងក្ញ្ជគឿង
សកាារបូ ជាផ្ង។ បាយសីញ្ជបក្នទទី ៣ គឺបាយសីបា៉ាកឆាម ជាបាយសីផ្ដលនិយមក្មា ីជាគូ រសញ្ជម្ប់បូជា
វតថុស័កដសិទធក្ផ្សងៗ។
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ปะดาน
ปะดาน หรือเรียกว่า ปาดาน ปีดาน ปิดาน ตามความหมายของคาหมายถึง ผ้าเพดาน
ผ้าปะดานในพิธีกรรมเมม็วดนี้เป็นผ้าสีขาวมั ดที่มุมผ้าทั้ง 4 มุมแล้วดึงไปมัดกับ ให้เป็นเพดาน
ผ้าปะดานนี้จะขึงบนศีรษะของผู้ที่จะเข้าทรงเมม็วด ให้ตรงกับตาแหน่งที่ปูฟูก เชื่อกันว่าครูที่จะลงมา
ในพิธีจะลงมาทางปะดานแล้วลงมาประทับในร่างของผู้เข้าทรง แต่ถ้ามองจากลักษณะแล้วปะดานมีไว้
ส าหรั บ บั ง แดดส่ อ งหรื อ น้ าค้ า ง เพราะแต่ เ ดิ ม หลั ง คาปะร าพิ ธี ท าจากใบมะพร้ า ว อากาศร้ อ น
ใบมะพร้าวจะแห้งช่วงเวลาบ่ายขณะทาพิธีแสดงแดดอาจส่องเข้าในปะราพิธีและช่วงดึก น้าค้างลง
ขณะที่ยังทาพิธีอยู่ ปะดานในพิธีกรรมอารักษ์ จะใช้ผ้าสีแดง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมื อนกับพิธีกรรม
เมม็วด
ប៉ាក់ដាន ឬព្ិោន
បា៉ាក់ ន ឬពិតាន សាំក្ៅដល់ញ្ជកណាត់ពិតាន ឬញ្ជកណាត់សសញ្ជម្ប់ចងញ្ជគបខាងក្ញ្ជកាមដាំបូល
ក្ោង ក្ៅចាំពី ក្លើេែកប្ចល
ូ រប
ូ ។ តាមជាំក្នឿញ្ជពលឹងផ្ដលនឹងមកចូ លផ្តងផ្តចះតាមពិតានមកចូ លរ ូ
ប។ ប៉ាផ្នៅ តាមការសក្ងា តញ្ជកណាត់ពិតានក្នះម្នញ្ជបក្ោជន៍សញ្ជម្ប់បាាំង ពនល ឺស្ង ឬទឹកសក្នសើម ក្ញ្ជ ះ
ពិមីអាចក្មា ីតាាំងពីស្ង ដល់យប់។
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ปะต็วล
ปะต็วลหรือพระภูมิเขมร โดยศัพท์ภาษาเขมร แปลว่า ค้า ยัน หรือการค้ายัน ปะต็วลเป็น
ภาชนะชนิดหนึ่งทาจากหวายทั้งลายาวประมาณ 1 เมตร สานด้วยหวายที่เหลาเป็นเส้น แยกออกให้
เป็นรูปทรงกรวยหงายขึ้น เป็นมุม 4-5 มุม ปะต็วลนี้มีไว้สาหรับใส่เครื่องสังเวย ให้แก่เทพ เทวดาและ
พระภูมิเจ้าที่ บางแห่งเรียกอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า เปรียะภูมิ (พระภูมิ) เมื่อได้เซ่นสังเวยแล้วถือว่าเทวดาจะ
คุ้มครอง พิธีกรรมการเซ่น เทพยดาใด ๆ ของชาวเขมรถิ่นไทยยึดถือคติในการผูกปะต็วลไว้กับเสา
กลางปะราพิธี ซึ่งใช้ในการประกอบพิธีกรรม เป็นการแสดงถึงความปลื้มปิติแห่งการได้บาเพ็ญกุศลให้
เทวดาช่วยแซ่ซ้องสรรเสริญ อานวยอวยพรให้เจริญรุ่งเรือง ประสบความสุขสาเร็จในการประกอบพิธี
ในพิธีกรรมอารักษ์ก็มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกันกับพิธีกรรมเมม็วด
ប៉ាក់តួល
បា៉ាក់តួល/ញ្ជពះនូ មិផ្ខ្េ រ បា៉ាក់ទួល (ចនា ល់) សាំក្ៅដល់ចនា ល់សញ្ជម្ប់ទល់ ។ បា៉ាក់តួលគឺជាោជន៍
ក្មា ីពីក្តៅផ្ដលម្នញ្ជបផ្វងញ្ជបផ្ ល ១ ផ្ម៉ាញ្ជត យកចងម្ខងមកពះជា ៤ ឬ ៥ ជញ្ជម្ក ក្ ើយយកបនា ះក្តដ
ផ្ដលបិតរ ួច មកតាញតាាំងពីគល់ដល់ចងឲ្យក្ចញមកជា ៤ ឬ ៥ ញ្ជជ ុង។ ោជន៍ផ្ដលក្មា ីក្ ើយញ្ជតូវបាន
ក្ញ្ជបើសញ្ជម្ប់ ក់តគាយថ្ពាយដល់ក្ទវតាម្ាស់ទឹក ម្ាស់ដី និងេែ កផ្្រកោក្ដើមបីឲ្យក្ទវៈទ្វង
ាំ ក្ោះជួ យផ្្
រកោ ឲ្យពរ និងជួ យបណា
ដ លឲ្យពិមីញ្ជបញ្ជពឹតៅក្ៅក្ យរលូ ន ផ្ដលជាជាំ ក្នឿរបស់ជនជាតិផ្ខ្េ រតាាំងពីបូោណ
មក។
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ปึการ์เพลง
ปึการ์เพลง คือเครื่องบูชาครูดนตรี การไหว้ครูดนตรี จะมีเครื่องบูชาครูที่ยึดถือปฏิบัติกัน
ต่อ ๆ กันมาของนักดนตรี ประกอบด้วย จวมบูน อังกอร์ มาซีนตีนมูย เหล้า เบียร์ บุหรี่ หมาก 5 คา
พลู 5 คา ธูปเทียน ขันน้ามนต์ จัดใส่ในถาด เจ้าภาพจะยกปึการ์เพลง มอบให้นักเพลงเป็นการนิมนต์
ครูเพลงมาบรรเลงในพิธี เมื่อเจ้าภาพมอบเสร็จนักดนตรีทุกคนทาพิธีไหว้ครูเสร็จแล้วเทียบเสียงดนตรี
เมื่อทุกอย่างพร้ อมจะเริ่มบรรเลงเพลงครูซึ่งเป็นเพลงช้า โหยหวนเชิญครูของนักดนตรีมาช่ว ยดล
บันดาลให้การดาเนินงานวันนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีและเกิดความศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้คนป่วยได้หายจากการ
เจ็บป่วยด้วย และเชิญครูเมม็วดให้เข้ามาสถิตในร่างคนทรงด้วย ในพิธีกรรมอารักษ์ก็มีและจุดประสงค์
การทาเหมือนกับพิธีกรรมเมม็วด
ព្ឹរការញលល ង
ពឹសការក្នល ង ជារណា
ៅ ប់បូជាញ្ជគូក្នល ង ក្ យម្នចួ មបួ ន េងា រម្៉ាសិនក្ទៀនមួ យ ញ្ជសា ញ្ជសាក្បៀរ
បារ ី សាល ៥ ម្៉ាត់ មល ូរ ៥ ម្៉ាត់ មូ បក្ទៀន ផ្ៅ ិលទឹកមនដ
ក់តក្ញ្ជមៀបក្លើថ្ពស ម្ាស់ផ្ាះញ្ជតូវក្លើក ពឹសការ
ឲ្យេែ កក្នល ងជាកិចាេក្្រ ើញញ្ជគូក្នល ងមកជួ យញ្ជបគាំក្នល ងកនុងពិមី។ បោាប់មកេែ កក្នល ងញ្ជតវូ ក្មា ីកិចាថ្ពាយបងោ ាំ
ញ្ជគូ រ ួចចាប់ក្ផ្ដ ើមសាកញ្ជបគាំក្លងក្នល ងក្ យក្នល ងចគាក់មួយៗ សាំញ្ជគូឲ្យការញ្ជបគាំក្នល ងញ្ជបញ្ជពឹតៅក្ៅក្ យរលូ
ន។
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เปหรื อเปกันโจรงหรือบั ตรพลีไล่ พราย เมื่อประกอบพิธีกรรมเมม็วดหรือพิธีกรรมอารักษ์
จะมีการทาเปขึ้นมา เปมีแบบสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม โดยนาเอากาบกล้วยมาพับเป็นสามเหลี่ยมและ
สี่เหลี่ยม นาไม้เสียบตรงกลาง นาเอาก้านกล้วยมาใส่ทาเป็นขา มัดปลายก้านกล้วยรวมกัน และแยกขา
ออกเป็นมุม วางบนกระด้ง ใช้สาหรับไล่พราย เรียกว่า กาปเปแด็นจ์เปรียย การกาปเปจะมีการรา
ที่มีท่ว งท่าการร่ ายร าที่แ ฝงไปด้ว ยวิชาอาคม จังหวะเพลง และท่าทางต่างๆ มีคาถาอาคมปัดเป่า
สิ่งชั่วร้ายเพื่อให้การประกอบพิธีราบรื่น และขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย
ណព្
ផ្ព ឬផ្ពកក្ញ្ជរាង ជាឧបករណ៍សញ្ជម្ប់ក្ដញក្ខាេច ញ្ជ យ បិសាច ក្ៅកនុងពិមីក្លងក្មមត់។ ផ្ព
ោគក្ញ្ជចើ ន ក្មា ី ពី ធា ងក្ចក ញ្ជសទប ក្ យ ក់ ធា ងក្ចកបី ឬបួ នប្ឈរ រ ច
ូ យកក្ឈើ ឬ ឫសសី ម កក្ ត
ោរប់ធាងក្ចកឲ្យក្ចញជាទញ្ជមង់ជាញ្ជតីក្កាណ ឬចតក្កាណ និងក្ តញ្ជតង់កណា
ដ លផ្ងក្ដើមបីទប់លាំនឹង
បោាប់មកយកញ្ជសទបក្ចកមកបត់រំពីខាងក្ញ្ជតឆ្ែ ឹងម្នក្ តក្ឈើក្មា ីឆ្ែឹង ។ ក្មា ីផ្បបក្នះរ ូ តដល់ចង
ធាងក្ចក។ រ ួចក្ ើយយកក្ៅ ក់ក្លើកផ្ញ្ជ្ាងោប ឬចក្ងែ រ សញ្ជម្ប់បក្ណដញញ្ជ យបិសាច ផ្ដលក្គក្ៅថ្ព
កាក្ប៉ាក្ដញញ្ជ យ។
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เพลงในพิธีกรรม
เพลงในพิธีกรรมเมม็วด มีการบรรเลงเพลงเป็นขั้นเป็นตอนตามลาดับของการประกอบพิธี
เริ่มตามลาดับคือ 1) เพลงครูใช้บรรเลงเป็นเพลงแรกเพื่อเป็นการอัญเชิญครูลงมา 2) เพลงในการ
เหยียบโรง และสมโภชเสริมบารมี 3) เพลงตาปะกาที่ใช้ในการคล้องช้างคล้องม้า 4) เพลงในการ
กาปเป มีจังหวะที่รวดเร็ว ฮึกเหิม 5) เพลงเบ็ดเตล็ด มีทั้งจังหวะช้าและเร็วบรรเลงสลับกันไปตาม
ลักษณะของการเข้าทรง ส่ว นใหญ่เพลงช้าจะบรรเลงเมื่อเริ่มต้นเข้าทรง เพลงเร็ว จะบรรเลงเมื่อ
ประกอบกิจกรรมหรือร่ายรา 6) เพลงในขั้นตอนการเชิญขวัญและผูกแขนสู่ขวัญ 7) เพลงบทที่ใช้ใน
การเดินทางของผีที่เดินทางมาในพิธีกรรมเมม็วดและเดินทางกลับโดยการพายเรือ 8) เพลงบทสุดท้าย
จักปกาซาปะดาน 9) เพลงในพิธีกรรมอารักษ์ จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) เพลงครูใช้บรรเลงเป็น
เพลงแรกเพื่อเป็นการอัญเชิญครูลงมา 5) เพลงเบ็ดเตล็ด มีทั้งจังหวะช้าและเร็วบรรเลงสลับกันไป
ตามลักษณะของการเข้าทรง ส่วนใหญ่เพลงช้าจะบรรเลงเมื่อเริ่มต้นเข้าทรง เพลงเร็วจะบรรเลงเมื่อ
ประกอบกิจกรรมหรือร่ายรา 6) และเพลงบทสุดท้ายกัจปกาซาปิดาน
ញលល ងញលងកនុងព្ិធី
ក្នល ងក្លងក្មមត់ញ្ជតូវក្លងឲ្យម្នវគោ ម្នឃ្លល តាមដាំក្ណើររបស់ការញ្ជបារពធ ពិមី។ ការញ្ជបគាំម្ន
លាំ ប់លាំក្ យដូ ចតក្ៅ 1) ក្នល ងញ្ជគូ សញ្ជម្ប់ញ្ជបគាំដាំបូងក្ដើមបីេក្្រ ើញញ្ជគូចះមក 2) ក្នល ងទី ២ និងទី ៣
ជាក្នល ងសញ្ជម្ប់ចូលជាន់កនុងក្ោង និងបផ្នែ មបារមី 3) ក្នល ងទី ៤ គឺក្នល ងតាបា៉ាក់កាាំ ក្ញ្ជបើសញ្ជម្ប់ទ្វក់ដាំ រ ី
ឬក្សះ 4) ក្នល ងទី ៤ គឺក្នល ងការប៉ាក្ប៉ា ម្នចគាក់ញប់ៗ 5) ក្នល ងទី ៦ និងទី ១០ គឺក្នល ងចញ្ជម ុះម្នទ្វង
ាំ
ចគាក់យឺត និងចគាក់ញប់ 6) ក្នល ងទី ៦ និងទី ៧ គឺក្នល ងខាបញ្ជពលឹង 7) ក្នល ងទី ៨ គឺក្នល ងសញ្ជម្ប់ការ
ក្មា ីដាំក្ណើររបស់ក្ខាេចទ្វ ាំងមកនិងញ្ជតលប់ក្ៅវ ិញ 8) ក្នល ងទី ៩ ជាបទ
ក្នល ងចងក្ញ្ជកាយ។
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เรียนตะกาล
เรียนตะกาลหรือเรียนตีวดา หรือในกัมพูชาเรียกเรียนตึ้ ตามความเชื่อของชาวเขมรมีความ
เชื่อเรื่องผีสางเทวดา คือความเชื่อในสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นตัวตน ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์และอานาจเหนือ
มนุษย์ โดยจาเพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอยู่ชั้นสูง ที่เรียกว่าเทวดานั้นชาวเขมรให้ความเคารพนับถือ
เป็นอย่างมาก ก่อนจะกระทาการพิธีการใด ๆ ในบทสวดจะมีการเกริ่นบทสวดอัญเชิญเทวดาก่อนเป็น
อันดับแรก เมื่อเทวดาลงมาในพิธีกรรมก็จะมาสถิตอยู่ ณ ที่รับรองที่ได้จัดสร้างไว้นอกโรงตรงมุมทาง
ทิศอีสาน ที่เรียกว่า เรียนตะกาล เป็นนั่งร้านสูงระดับปากลดลั่นกัน 3 ชั้น ในแต่ละชั้นของเรียนตะ
กาลจะวางเครื่องบูชาต่าง ๆ เพื่อบูชาเทวดา เป็นการตอนรับ รับรองเทวดาที่ลงมาในพิธีเพื่อเป็นการ
ผจญมาร และป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาทาลายพิธี
រានោកាល
ោនតាកាល / ោនក្ទវតា ជនជាតិផ្ខ្េ រក្ៅញ្ជបក្ទសស្ផ្តងផ្តម្នជាំក្នឿក្លើញ្ជពលឹងក្ខាេចញ្ជ យ
បិសាចនិងក្ទវតា ផ្ដលគ្នេនរ ូបោងពិតញ្ជបាកដ ផ្តម្នឬទធ ិេាំណាចជាងមនសសសាម្ញ ជាពិក្សសគឺក្ទវ
តាផ្ដលក្គចាត់ទកជាវ ិញណផ្ដលសែ ិតក្ៅទីកផ្នល ងខ្ា ង់ខ្ាស់។ ជនជាតិផ្ខ្េ រក្គ្នរព
វ ិញណជាំពូកក្នះ
ណាស់ ក្ លគឺមនក្ពលញ្ជបារពធ ពិមីក្ផ្សងៗ ពួ កក្គផ្តងផ្តម្នការេាំ វោវក្ៅក្ទវតាពីទីជិត ឆាងយឲ្យ
ចូ លមកជួ យផ្្រកោការ រកមេ វ ិមីឲ្យរលូ នក្ៅមខ្មិនឲ្យម្នក្ខាេចញ្ជ យបិសាចមករំខានកមេ វ ិមីបាន
ជា ច់ខាត។ ក្ យក្ តក្នះម្ាស់កមេ វ ិមីផ្តងផ្តក្រៀបេសនៈមួ យក្ៅទិសឦសាន ផ្ដលក្គនិយមក្ៅ
ថ្ព ោនតាកាល សញ្ជម្ប់ ឲ្ យញ្ជពលឹ ង ក្ទវតាគង់ ក្ ៅ ក្ យេសនៈម្នបី ថ្ពែ ក់ ផ្ដលថ្ពែ ក់ ខ្ា ស់ បាំ ផ្ តម្ន
កមា ស់ញ្ជតឹមម្ត់ ក្ ើយក្ៅថ្ពែក់និមួយ ៗ ញ្ជតវូ ក្រៀបចាំក្ញ្ជគឿងសកាារៈក្ផ្សង ៗ ជាក្ញ្ជគឿងតគាយផ្ង។
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รูงตะสาล
รูงตะสาล หรือโรงปะรา ชาวเขมรถิ่นไทยเรียกว่ารูงตะสาล เป็นสถานที่ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรม วัสดุในการทาโดยส่วนใหญ่นามาจากธรรมชาติ รูงตะสาลเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในการ
จัดทาทีส่ ืบเนื่องแต่โบราณคือจานวนเสาโรง ซึ่งนิยมโรงเสา 5 ต้น โรงเสา 9 ต้น และโรงเสา 12 ต้น
แล้วแต่โอกาสในการประกอบพิธีกรรมโดยโรงเสา 5 ต้น จะทาขึ้นในพิธีกรรมเมม็วดเพื่อการรักษา
ผู้ป่วย โรงเสา 9 ต้น จะทาพิธีในการเล่นครูบูชาครูเมม็วด และโรงเสา 12 ต้น จะทาขึ้นในการเล่นครู
เพื่อประสิทธิ์ครูเมม็วดคนใหม่ หลังคาโรงปะราพิธีมุงด้วยใบหญ้าคาหรือ ใบมะพร้าว ปัจจุบันบาง
รายเอาความสะดวกเป็นสาคัญโดยใช้ผ้าเต็นท์ หรือเต็นท์สาเร็จรูปแทนก็มีหรือบางรายเล่นในบ้านก็มี
ภายในโรงพิธีด้านหน้าวางแคร่สาหรับตั้งเครื่องบายศรี เสากลางโรงเป็นที่ใส่ปะต็วล ส่วนเสาด้านข้าง
1 เสา เป็ น เสาส าหรั บ เครื่ อ งปะก า บนเพดานมัด ผ้ า ขาวอยู่เ หนื อศี รษะตรงบริ เวณที่ มีค รูเ มม็ ว ด
นั่ง เรียกว่าปะดาน ในโรงอารักษ์ใช้ผ้าสีแดง ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ก็คล้ายคลึงกัน
ញរាងោសាល
គឺជា ទី ផ្នល ងញ្ជបារពធ ពិមី ផ្ដលសង់ក្ ើ ង េាំពី ក្ ញ្ជគឿងក្ឈើ ម មេ ជា តិ សញ្ជម្ប់បូ ជាដល់វ តថុ ស័កដ សិ ទធ ឬ
ញ្ជពលឹងេែ កផ្្រកោ។ ក្បើតាមជាំក្នឿក្ោងញ្ជបក្នទក្នះអាចម្នសសរ ៥ ក្ដើម ៩ ក្ដើម និង ១២ ក្ដើម ក្ៅ
តាមញ្ជបក្នទពិ មី ដូ ចជា ក្ោងសញ្ជម្ប់ ពិមី ក្លងក្មមត់ក្ ដើម បីព ាបាលជមង ឺ ញ្ជតូវម្នសសរ ៥ ក្ដើម ក្ោង
សញ្ជម្ប់ ពិ មី ក្ លងញ្ជគូ បូ ជាញ្ជគូ ក្ មមត់ ញ្ជ តូ វ ម្នសសរ ៩ ក្ដើ ម ឬក្ោងសញ្ជម្ប់ ពិ មី ញ្ជ បសិ ទធី ញ្ជ គូ ក្ មមត់ ្េី ញ្ជ តូ វ
ម្នសសរ ១២ ជាក្ដើម។ ក្ញ្ជតពីសសរក្ោងញ្ជតូវម្នដាំបូលផ្ដលជាទូ ក្ៅក្មា ីពីសលឹកដូ ង ។ បចចុបបនែ ដាំបូល
អាចយកតង់ក្តសូ មកញ្ជបក់ ក៏បានតាមលទធ ោព។ ខាងកនុងក្ោងផ្ផ្ែ កខាងមខ្ម្នផ្ញ្ជគមួ យសញ្ជម្ប់
ក្រៀបក្ញ្ជគឿងដគាយ ។ សសរកណា
ដ លសញ្ជម្ប់ចងបា៉ាក់តួល ក្ ើយសសរខាងក្ញ្ជតចាំនួន ១ សញ្ជម្ប់ចងបា៉ាក់
កាាំ ចាំផ្ណកឯពិតានញ្ជតង់ចាំនចញ្ជគូក្មមត់េងគុយម្នចងញ្ជកណាត់សក្ៅថ្ពបា៉ាក់
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สลาเธือร์
ชาวเขมรมีความเชื่อ เรื่องผีและนับถือพระพุทธศาสนาที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแยก
ไม่ออก มีการยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด ในการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อต่าง ๆ ก็จะมีการ
บูชาและจัดเครื่องบูชา ที่แสดงให้เห็นถึงการนับถือพระพุทธศาสนาด้วยที่เรียกว่า สลาเธือร์ หรือหมาก
ธรรม มีองค์ประกอบเป็นต้นกล้วยขนาดเล็กมีใบมะพร้าวตัดเป็นมุม ปักเป็น 3 มุม ปักธูป 1 ดอก
หมาก 1 คา สลาเธือร์ มาจาก เปรี๊ยะเธือร์ แปลว่าพระธรรม สลาเธือร์จึงเป็นเครื่องบูชาพระธรรม
หรือมนต์คาถาต่าง ๆ ไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใด ๆ ก็จะมีสลาเธือร์ประกอบด้วยในทุกงานเพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการระลึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนอยู่เสมอ
សាលធម៌
សាលមម៌ ជាក្ញ្ជគឿងសកាារៈបូ ជាក្មា ីេាំពីកូនក្ចក ម្នសល ឹកដូ ងក្ តជា ៣ ញ្ជជ ុង ក្ តមូ បមួ យ
ក្ដើម សាលមួ យចាំក្រៀក ។ កយថ្ពសាលមម៌មកពី ញ្ជពះមម៌ ផ្ដលបានដល់ក្ញ្ជគឿងបូ ជាញ្ជពះមម៌ ឬមនៅ គ្នថ្ព
ក្ផ្សង ៗ ។ ក្ តក្នះក្ ើយបានជាក្ៅក្ពលម្នពិមីក្ផ្សង ផ្តងផ្តម្នសាលមម៌សញ្ជម្ប់រំលឹកដល់គណ
ញ្ជពះមម៌។

Th

Th

สาปวกรับตระตูล
สาปวกรับตระตูล ถาดต้อนรับมีการจัดคล้ายกับซแนนแซนขมฺอจ แต่สาปวกรับตระตูลจะจัด
ไว้สาหรับให้ผีที่เข้ามาในพิธี ก็ประกอบไปด้วย ถาดอาหาร ได้แก่ หัวหมู ไก่ ข้าวสุก กับข้าว ข้าวต้มใบ
มะพร้าว ถาดผลไม้ ได้แก่ กล้วย มะพร้าว ส้ม เครื่องดื่มประเภทน้าบริสุทธิ์ เหล้าขาว เบียร์ และ
น้าอัดลมหรือน้าผลไม้ เป็นต้น และมีการจัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มไว้ มีผ้าถุงไหม ผ้าโสร่งไหม ผ้าสไบไหม
มีพานสาหรับขอขมามีกรวยห้า คู่ กับเหล้าขาว 1 ขวด เมื่อเริ่มประกอบพิธี กรรมเมม็วดจะทาการ
เข้าทรงเชิญผีเข้ามาประทับ เมื่อผีเข้ามาประทับแล้ว จึงจะยกพานขอขมาและเพื่อเป็นการต้อนรับ
พร้ อมกั บ ถามไถ่ว่าเป็ น ใครมาจากไหนแล้ ว ให้ เลื อกเครื่ องนุ่งห่ ม แป้ ง น้าอบน้าหอม หวี กระจก
ตามที่ช อบ จากนั้ น ก็ย กส าปวกรั บ ตระตูลมาถวายเพื่อให้ ได้รับประทานดื่มกินเครื่องเซ่นไหว้ ที่ได้
จัดเตรียมไว้ นั้น เมื่อกินอิ่มหนาสาราญก็จะให้พรแล้วก็ ลากลับไป ให้ผีตนใหม่มาประทับแทนเป็ น
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ตลอดพิธีกรรม
រំព្ករា៉ាប់េេួ ល
សាំពកោ៉ៃប់ទទួ ល (សា កទទួ ល) សាំពកោ៉ៃប់ទទួ លគឺថ្ពសសញ្ជម្ប់ទទួ លម្នលកខ ណៈ
ញ្ជសក្ដៀង
នឹងសាំផ្ណនក្ខាេចផ្ដរ ផ្តវក្រៀបចាំសញ្ជម្ប់ក្ខាេចផ្ដលចូ លមកកនុងពិមី ម្នថ្ពសមហប
ូ ផ្ដលម្ន ក់
កាលញ្ជជក
ូ ម្ន់ បាយ មហប
ូ ថ្ពសផ្ផ្ល ក្ឈើម្ន ក្ចក ដូ ង ញ្ជកូច ជាក្ដើម ក្ ើយម្នក្រៀបចាំ សក្មល ៀកបាំ
ក់រ ួចជាក្ញ្ជសច ម្នសាំពត់សូញ្ជត ញ្ជកណាត់បង់កសូ ញ្ជត សសបសូ ញ្ជត ម្ន នសញ្ជម្ប់សាំខ្ម្ គូ ជាមួ យញ្ជសាស
មួ យដប ក្ៅក្ពលក្មមត់េក្្រ ើញក្ខាេចមកសនធ ិត ក្ យញ្ជតវូ ក្លើក នសាំខ្ម្ក្ពលក្ខាេចចូ លសនធ ិត
សាកសួ រថ្ពជានរណា មកពីណា រ ួចឲ្យក្ញ្ជជើសក្រ ីសក្ញ្ជគឿងញ្ជប ប់ផ្តងខ្ល ួនតាមចិតៅ បោាប់មកក្លើកសាំពក
ោ៉ៃប់ទទួ លថ្ពាយក្ដើមបីឲ្យគ្នត់បានបរ ិក្ោគ ក្ ើយឲ្យពរសពា សាមការរ ួចញ្ជតលប់ក្ៅវ ិញ។

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมร
ถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้วิจัยได้สรุปสาระสาคัญของการวิจัย และนาเสนอ
ตามลาดับได้แก่ วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ มีดังนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการ
รักษาที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ดาเนินการวิจัยโดย ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการเก็บข้อมูลภาคสนามใช้การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษาเอกสาร บริบท องค์ประกอบ
และขั้นตอนการประกอบพิธีกรรม วัตถุประสงค์ข้อ 2 การสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่ วมทาง
ภาษาในพิธีกรรมการรักษา ของชาวเขมรถิ่นไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาในรูปแบบ
สารานุกรม โดยใช้ข้อมูลจากวัตถุประสงค์ข้อ 1 มาจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อพิจารณา
เนื้อหา และในการจัดทาสารานุกรม
การน าเสนอผลการวิ จั ย น าเสนอโดยการเขี ย นแบบพรรณนาวิ เ คราะห์ (Descriptive
Analysis) ที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการแพทย์และการแพทย์พหุลักษณ์เพื่อ
ศึกษาตีความทางสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างพิธีกรรมกับระบบนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม ใช้แนวคิดทฤษฎีหน้าที่นิยมเพื่อวิเคราะห์บทบาทของพิธีกรรม ใช้แนวคิด ทางมนุษยวิทยา
สัญลักษณ์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของพิธีกรรม ใช้แนวคิดทางนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของพิธีกรรมกับสิ่งแวดล้อม และใช้ แนวคิดการวิเคราะห์ภาษาตามแนวทางของแฟร์
ดินอนด์ เดอ โซสซูร์ และนากามูระ ฮิซาชิ เพื่ออธิบายความหมายของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรม
อารักษ์
ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ลักษณะองค์ประกอบ
ของพิธีกรรม และขั้นตอนของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ของชาวเขมรทั้งในประเทศไทย
และกัมพูชา รวมทั้งได้เสนอแนวทางในการกาหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อ การพัฒนาทางด้านการดูแล
สุ ขภาพของกลุ่ ม ชาวเขมรที่ยั งมี การใช้พิธี กรรมการรั กษาแบบพื้ นบ้ าน และเป็น แนวทางในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่ยังมีความเชื่อและใช้พิธีกรรมการรักษาแบบพื้นบ้าน ใช้
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พิธีกรรมและอานาจแห่งภาษาพื้นเมืองและการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จะ
นาไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น หรือสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม

สรุปผลการวิจัย
1. ด้านบริบทพื้นที่ที่ศึกษา
พื้นที่ที่ศึกษา คือจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดกาปงธมซึ่งอยู่อาณาบริเวณเทืองกเขาพนมดง
รักที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา พบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาเขมรอาศัยอยู่เป็นจานวน
มากทั้งในฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศกัมพูชา โดยมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดและใช้ประโยชน์พึ่งพิงระบบ
นิเวศจากพื้นที่อาณาบริเวณพนมดงรักเป็นส่วนใหญ่ ในประเทศไทย ชาวไทยเขมรอาศัยอยู่มากใน
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรั มย์ และศรีสะเกษ ส่วนในประเทศกัมพูชา ชาวกัมพูชาเป็นพลเมืองหลักของ
ประเทศ กลุ่ม ชาวเขมรทั้งสองพื้นที่มีอัตลักษณ์ร่วมทางด้านสรีระสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ คติ
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ส่วนเอกลักษณ์ทางด้านการสร้างบ้า นเรือนที่พัก
อาศัย ชาวกัมพูชาสร้างบ้านใต้ถุนสูง หลังคามุงกระเบื้องแผ่นเล็ก ในชนบทยังมุงด้วยใบตาลเย็บเป็น
ไพ ฝาผนังมีทั้งฝาไม้ ฝาใบตาล ทาประตูบ้าน ตรงกลางตัวบ้านมีบันไดสาเร็จรูปทาจากคอนกรีต และ
ในปัจจุบันผู้มีฐานะได้ปรับเปลี่ยนการสร้างบ้านเป็นแบบตึกแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ทรงหลังคาไว้
ด้านคติความเชื่อยังคงมีส่วนที่เป็นอัตลักษณ์เรื่องความเชื่อให้พบเห็นในบ้านคือหิ้งหรือชั้น
สาหรับวางเครื่องบูชาผีบ้านผีเรือนและจวมกรู ด้านวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อทั้งสองแห่งมี
ประเพณี 12 เดื อนที่เ ป็ น อัต ลั ก ษณ์ร่ ว มทางความเชื่อ เรื่ องผี บ รรพบุรุ ษ คือ ประเพณี แซนโดนตา
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประเพณีเกี่ยวกับการเกษตรคือแรกนา ทาขวัญข้าวตั้งแต่เริ่มปักดา และ
ระหว่างเจริญงอกงามออกรวง เก็บเกี่ยวและนาขึ้นยุ้งจนถึงการนามาบริโภค ประเพณีความเชื่อ
เกี่ยวกับดิน น้า ลม ไฟ มีการสร้างศาลสาหรับผีที่คุ้มครองหมู่บ้านคือ ขะตวมตาและศาลพระภูมิ
ประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านสะท้อนเกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น สะท้อนออกมาทางเพลงในพิธีกรรม
ชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธจึงมีประเพณีทางศาสนาที่คล้ายคลึงกันโดยมีลักษณะเป็นพหุ
ศาสนาคือรวมทั้งพุทธ พราหมณ์ และผี
อัตลักษณ์ด้านภาษา ชาวไทยเขมรไม่มีการเรียนการสอนภาษาเขมรในระบบโรงเรียน เรียนรู้
ภาษาในลักษณะตามธรรมชาติจากการสื่อสารในครอบครัวและในบริบทสังคมที่อยู่อาศัย ดังนั้นภาษา
จึงมีการปรั บเปลี่ ยน คงความเป็น ภาษาดั้งเดิมอยู่ไม่มากนัก ยกเว้นผู้ สูงอายุที่ยังคงใช้ภาษาเขมร
โบราณ ส่ว นชาวกัม พูช าใช้ภ าษาเขมรเป็นภาษาแม่เพื่ อการสื่ อสารในชีวิตประจาวันและเพื่อการ
สื่อสารทางราชการ ภาษาจึงยังคงคาและความหมายที่คงที่ ยกเว้นมีการยืมคาจากต่างประเทศมาใช้
และยอมรั บกัน แล้ว บั ญญัติให้ เป็ น คาใหม่ที่ใช้กัน จนบางครั้งทาให้ ภาษาดั้งเดิมถูกปรับเปลี่ยนไป
ยกเว้นภาษาในบทสวด คาถา เพลงโบราณในพิธีกรรม ภาษาเขมรพื้นบ้านมีรากเหง้ามาจากภาษา
สันสกฤตซึ่งในศาสนาฮินดูเชื่อว่าเป็นภาษาที่เทพเจ้าใช้สื่อสารกับมวลมนุษย์เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่
เหล่าฤๅษีทั้งหลายตั้งแต่ดึกดาบรรพ์ รวมทั้งภาษาบาลีก็มีความสาคัญและมีคาศัพท์คล้ายคลึง กับภาษา
สันสกฤต ภาษาบาลีนิยมใช้บันทึกคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา (วิกิพีเดีย. 2554) ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษา
และอนุรักษ์ภาษาเขมรโบราณไว้โดยเฉพาะภาษาเขมรถิ่นไทยซึ่งนับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา

2. ด้านประวัติความเป็นมา องค์ป ระกอบ และขั้นตอนของพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรม
อารักษ์
2.1 พิธีกรรมเมม็วด
2.1.1 ประวัติความเป็นมา พิธีกรรมเมม็วดปฏิบัติสืบทอดกันมา
ยาวนาน มีประวัติความเป็นมาไม่ชัดเจน เล่าต่อกันแบบมุขปาฐะที่มีความเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
และวิถีชีวิตของชาวเขมรที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดและพึ่งพาธรรมชาติที่มีความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายเหตุ
ผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเทวดา ภูตผี ปีศาจ วิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์และสาเหตุของความเจ็บป่วย
พิธีกรรมเกิดขึ้นบนฐานความเชื่อว่าผีสามารถทาให้เกิดการเจ็บป่วยและแก้ไขการเจ็บป่วยได้โดยต้อง
จัดพิธีเชิญผี และวิญญาณศักดิ์สิ ทธิ์ต่าง ๆ ให้ลงมาสิงสถิตในตัวคน เรียกว่า รูป เพื่อทาหน้าที่เป็น
สื่อกลางระหว่างผีกับคนในการเข้าทรงส่งพลังจิตรักษาและแนะนาวิธีรักษา อีกทั้งมีการปัดเป่าโดย
อัญเชิญคุณแห่ งสิ่ งศัก ดิ์สิ ทธิ์ที่ตนเคารพนับถือและเชื่อว่ามีพลั งอานาจโดยเฉพาะสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่มี
ความสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสนาพุ ท ธ พราหมณ์ แ ละวิ ญ ญาณศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ซึ่ ง ปรากฏในค าสวด
สรรเสริญอ้อนวอนในเพลงให้มาช่วยในการรักษาคนป่วย โดยผ่านรูปและมีสนมทาหน้าที่ล่ามให้ผีและ
คนสื่อสารกันได้ ในพิธีกรรมเมม็วดของชาวเขมรถิ่นไทย รูปส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เมม็วดมีอานาจเหนือ
มนุษย์สามารถทานายและรักษาความเจ็บไข้ได้โดยมีการเล่นดนตรีประกอบในพิธีกรรมสอดคล้องกับ
ความเชื่อและพิธีกรรมเมม็วดที่ยังปรากฏอยู่ในสังคมชาวเขมรถิ่นไทยในปัจจุบัน
2.1.2 องค์ ประกอบ ในพิธี ก รรมเมม็ ว ด แต่ ล ะครั้ งต้ อ งจั ดเตรี ย ม
องค์ประกอบสาคัญต่าง ๆ ให้พร้อม ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีและตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
แต่โบราณ เช่น ปะราพิธี หรือโรงเมม็วดนิยมสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จวมบูน อังกอร์มะซีน
เตียนมูย จวมครูกาเนิด อุปกรณ์ไหว้ครูดนตรี ซึ่งประกอบด้วย จวมบูน เงินค่าครู เหล้าขาว อาหาร
คาวหวาน และผลไม้ ขันเข้าทรง กระเชอพระภูมิ บายศรีถาด จวมบูนเครื่องเซ่น ปะต็วล ดาบ และ
ปืน ซึ่งเป็นอาวุธครู นอกจากนี้ต้องมีวงดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบพิธีกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่นามา
สร้างเป็นองค์ประกอบนั้นหาได้จากธรรมชาติรอบชุมชน องค์ประกอบด้านบุคคลที่สาคัญคือรูปและ
สนม มีฐานะเป็นผู้ใหญ่ในพิธี
2.1.3 ขั้นตอนของพิธีกรรมเมม็ว ด ดาเนินการเป็นขั้นตอนโดย
เริ่มต้นจากการเซ่นผี บรรพบุรุษ การนาอาหารคาวหวาน ขนม น้าดื่ม น้าอัดลม และเหล้าขาวมาเซ่น
ไหว้ เรียกผีบรรพบุรุษมารับเครื่องเซ่นสังเวย ต่อมาเป็นพิธีไหว้ครูดนตรีโดยการนาอาหารคาวหวาน
กล้วยน้าว้าสุก เหล้าขาว น้าดื่ม น้าอัดลม เพื่อเซ่นไหว้ มีการรินเหล้าขาวถวายครู นักดนตรีทุกคน
ก้มกราบไหว้ครู พูดขอให้ครูดนตรีช่วยให้การบรรเลงไม่ผิดพลาด หรือไม่หลงลืม หลังจากนั้นจึงเริ่มพิธี
เข้าทรงครู เมม็ว ด โดยนั กดนตรี เริ่ มบรรเลงเพลงครูเรียกอัญเชิญครูเมม็ว ดให้ มาเข้าทรง และรับ
เครื่องเซ่นไหว้ เพลงจะเล่นหลายรอบกลับไปกลับมาจนกว่าวิญญาณครูจะเข้ามาสถิตอยู่ในรูปเมม็วด
(ปิญจ์รูปปิญจ์อ็อง=เข้าเต็มรูปเต็มองค์) เมื่อจบเพลงครู นักดนตรีบรรเลงเพลงเบ็ดเตล็ดติดต่อกัน
จานวนหลายเพลง เช่น เพลงอ็มตูก เพลงมลุบโดง เพลงเมือนระเงียว เป็นต้ น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้
เวลาครูเมม็วดไปเรียกผีต่าง ๆ ให้มาเข้าสิงสถิตเพื่อสอบถามสาเหตุของความเจ็บป่วย หรือถามหาว่าผี

ตนไหนที่มาทาให้คนเจ็บป่วย เมื่อ ผีเข้ารูปแล้วจะลุกขึ้นร่ายรากระโดดโลดเต้นอย่างสนุกสนานตาม
จังหวะดนตรีที่มีทั้งเพลงช้า เพลงเร็ว รูปที่มีวิญญาณครูสิงสถิตในร่าง จะไปหาคนป่วยเพื่อใช้น้าหมาก
เป่าตามร่างกายผู้ ป่วย เป็น การขับไล่สิ่ งชั่วร้ายที่เกิดจากการกระทาของผีร้าย รวมทั้งแนะนาข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ให้ญาติผู้ป่วยนาไปรักษาผู้ป่วยให้หาย จากนั้นรูปก็จะทาพิธีส่งวิญญาณผีกลับที่อยู่
รวมทั้งมอบเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชาต่าง ๆ ส่งไปด้วย รูปเมม็วดถือดาบ สะพายปืน ร่ายราฟันลงไปที่
เครื่องบัตรพลี (เป) เพื่อขับไล่ ผีออกไปให้พ้นจากตัวผู้ ป่วยบริเวณที่ประกอบพิธีกรรม เจ้าภาพนา
อุปกรณ์เครื่องเซ่นเหล่านั้นไปทิ้งไว้ห่างไกลจากตัวบ้าน ซึ่งนิยมทิ้งบริเวณทางแยกหรือทางสามแพร่ง
เพื่อไม่ให้ผีหาทางกลับมาได้อีก ส่วนขั้นตอนสุดท้าย คือพิธีซาปาดาน นักดนตรีจะบรรเลงเพลงกัจปะ
กาซาปาดาน ครูเมม็วดใช้ดาบตัดเชือกที่มัดปาดานออก สอดคล้องกับชื่อเพลงและเนื้อหากัจปะกาซา
ปาดาน หมายความว่า หักหรือเด็ดดอกไม้ เก็บผ้าปาดาน บทเพลงร้องถึงการเลิกราขออย่ามีโรคภัยไข้
เจ็บ คนป่วยและญาติ ๆ ช่วยกันถือสิ่งของที่ต้องนาไปจัดขึ้นหิ้งบูชาในบ้าน เดินตามครูเมม็วดเวียน
ขวารอบเสากลางปะราหรือรอบปะราพิธี ซึ่งด้านหน้าที่มีปะต็วลมัดผูกติดไว้จนครบ 3 รอบ แม่ ครู
เมม็วดจับขันเข้าทรงเพื่อเชิญพระครูออกจากรูปเมม็วด เป็นอันเสร็จพิธี
2.. พิธีกรรมอารักษ์
2.2.1 ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรมอารักษ์เป็นพิธีกรรมของชาวกัมพูชาที่มีพื้นฐาน
ความเชื่ อเรื่ องผี เช่นเดียวกับพิธีกรรมเมม็ว ดของชาวเขมรถิ่นไทย แต่ในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็น
การศึกษากรณีพิธีกรรมอารักษ์ที่จัดขึ้นเพื่อการไหว้ครูประจาปี เพราะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี
และข้อปฏิบัติของชาวกัมพูชาที่นับถืออารักษ์ ในสภาพสังคมเขมรในกั มพูชายังคงมีหมอพื้นบ้านหรือ
ครูขแมฺร์ เป็นผู้รับภาระการรักษาพยาบาลในระดับชุมชนอยู่แทบทุกหมู่บ้าน อารักษ์จะช่วยเสริมได้
ในด้านพลังอานาจทางจิตและชี้แนะการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ความเจ็บป่วย ส่วนประวัติ
ความเป็นมาของพิธีกรรมอารักษ์ ก็ยังไม่มีความชัดเจน เพียงแค่รับรู้จากเรื่องการบอกเล่าต่อกันแบบ
มุขปาฐะเช่นเดียวกับพิธี กรรมเมม็วด แตกต่างเพียงด้านพื้นที่ ประวัติความเป็นมาของพิธีกรรม
อารักษ์ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผีแ ละวิญญาณ สันนิษฐานว่า พิธีกรรมอารักษ์มีสืบทอดกันมา
ยาวนาน เนื่ องจากชาวกัมพูช ามีความเชื่ อเรื่อง ขวัญ วิญญาณ เทวดา ภูตผี ปีศาจ และสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติต่างๆ การจัดพิธีกรรมอารักษ์เกิดขึ้นบนฐานความเชื่อว่า มีสิ่งลึกลับที่มีพลังอานาจพิเศษ
สามารถทาให้ชาวบ้านเจ็บป่วย และเกิดเหตุไม่ดีหรือไม่ประสงค์ต่าง ๆ ในหมู่บ้านได้ สาเหตุเพราะสิ่ง
ศักดิ์ สิ ทธิ์ เหล่ านั้ น โกรธเคือง ไม่พอใจกั บการกระท าต่า ง ๆ ของชาวบ้ านที่ มีต่ อผี วิญญาณ หรื อ
กฎเกณฑ์ที่ เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิบั ติห รือ อดอยากเพราะชาวบ้ านขาดการทาบุญ จึง ต้อ งการหรื อได้
เครื่องเซ่นสรวงบวงพลี จึงมากระทาให้ชาวบ้านเดือนร้อนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดยให้ชาวบ้าน
จัดทาพิธีเซ่นไหว้ มีอาหารคาวหวาน ผลไม้ เครื่องบูชาต่าง ๆ รวมทั้งมีดนตรีพื้นบ้านบรรเลงประกอบ
เพื่อเรียกอัญเชิญวิญญาณผีเหล่านั้นให้มากิน หรือรับเอาไป จะได้เลิกกระทาให้ชาวบ้านเดือดร้อน ซึ่ง
ผู้ที่สามารถเรียกอัญเชิญ และสื่อสารกับวิญญาณเหล่านั้นได้ คือ ผู้เข้าทรง หรือรูปอารักษ์ และสนม
เป็นผู้ช่วย เมื่อมีการเลี้ยงจนผีพอใจแล้ว ผีก็ให้สัญญาว่าจะเลิกการกระทา และกลับไปที่อยู่อาศัยของ

ตนไม่มารบกวนชาวบ้านอีก ยกเว้นมีผีรายอื่นหรือชาวบ้านได้กระทาผิดต่อผีใหม่ จึงจะต้องเลี้ยงขอ
ขมาให้ยกโทษอีกครั้ง การจัดพิธีกรรมอารักษ์จัดขึ้นสืบต่อกันมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้
2.2.2 องค์ประกอบ ในพิธีกรรมอารักษ์ แต่ละครั้งต้องจัดเตรียมองค์ประกอบต่าง ๆ ให้
พร้อมก่อนถึงวันจั ดพิธีจริ ง โดยรู ปอารักษ์จะแจ้งให้ลู กศิษย์ทราบและมีการจัดหาซื้อวัส ดุอุปกรณ์
อาหาร เครื่องดื่ม จัดทาเครื่องบูชา เครื่องเซ่นไหว้ ระดมแรงเพื่อช่วยกันทาปะราพิธี และเชิญวงดนตรี
มาบรรเลง องค์ป ระกอบที่ส าคัญในพิ ธีกรรมอารักษ์นั้นจะต้องทาให้ ถูกต้องตามขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี และตามลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้แต่โบราณเหมือนกับองค์ประกอบในพิธีกรรมเมม็วด เช่น
ปะราพิธี หรื อโรงตระซาลที่ต้องทาให้ ถูกต้อง ปะราพิธีอารักษ์หันหน้าไปทิ ศเหนือ ต่างจากปะรา
พิธีกรรมเมม็วดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีการแบ่งพื้นที่ในปะราพิธีเป็นสัดส่วนตามธรรมเนียม
โบราณ ตรงมุมให้รูปหรือครูนั่งต้องมีการผูกปิดาน สีแดง และจัดวางเครื่องบูชาครู ไว้ในถาดหนึ่งใบใส่
สลาเธือร์ ธูปเทียน ด้านหน้าที่ครูนั่งมีโตกครูเพื่อใช้ในการเข้าทรง ถัดจากนั้น มีถาดอาหาร และ
เครื่องดื่มเพื่อเซ่นถวายครู มีการทาเรียนตึ้ 3 ชั้นด้านทิศเหนือหน้า ปะราพิธีที่ประกอบด้วย สลาเธือร์
ใส่อาหารคาวหวาน กล้วยน้าว้าสุก น้าดื่ม และเครื่องเซ่น เรียนตึ้ทาเพื่อเป็นที่ พักชั่วคราวสาหรับผี
และวิญญาณต่าง ๆ ใต้เรียนตึ้ มีการทาเปหลายชนิด เช่น เปสี่มุม เปสามมุม และเปยาวเพื่อใส่อาหาร
เซ่นผีระดับล่าง มีการนาก้านกล้วยมาทาจืงตรม ศาลาพักอาศัย เก้าอี้ ใกล้ ๆ บริเวณนั้นวางดาบไว้
1 เล่ม และปืน 1 กระบอก เพื่อเป็นอาวุธ ครูอารักษ์ใช้ป้องกันตัว และกาจัดสิ่งชั่วร้าย มีตะกร้าใส่
เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายหลายชุดเพื่อให้รูปอารักษ์สวมใส่และแต่งกายเมื่อวิญญาณเข้าสิงสถิตในรูป
อารักษ์แล้ว (เจือนรูป) นอกจากนี้มีการทาจรฺ อมจากไม้ไผ่ เพื่อใส่อาหาร นาไปผูกติดกับเสากลางปะ
ร าพิ ธี นอกจากองค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วแล้ ว ก็ มี ดนตรี พื้น บ้ า นเพื่ อ บรรเลงประกอบให้ พิ ธีมี ค วาม
ครึกครื้นและเกิดความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น ซึ่งในพิธีกรรมอารักษ์ ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 ชนิด ได้แก่
กลองอารักษ์ 3-4 ใบ ซอด้วง 1 คัน และปี่อ้อ 1 เลา ส่วนองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้เช่นกัน คือ รูป
อารักษ์หรือผู้เข้าทรง และสนม ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของพิธี รวมทั้งลูกศิษย์อารักษ์ และชาวบ้านที่เข้าร่วมพิธี
ด้วย วัสดุอุปกรณ์ที่นามาสร้างเป็นองค์ประกอบนั้น เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้จากป่าธรรมชาติรอบ
ชุมชน และหาได้ง่ายในท้องถิ่นที่ชาวบ้านอาศัยอยู่
2.2.3
ขั้ น ตอนของพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ ต้ อ งด าเนิ น การตามล าดั บ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
ขนบธรรมเนียมโบราณ พิธีกรรมนี้มีขั้นตอนหลายอย่างเช่นเดียวกับพิธีกรรมเมม็วดเพื่อรักษาคนป่วย
โดยเริ่มต้นจากการเซ่นผีบรรพบุรุษ และเซ่นไหว้ครู ซึ่งเป็นการนาอาหารคาวหวาน ขนม หมากพลู
บุหรี่ น้าดื่ม และเหล้าขาว เป็นต้น จุดธูปเทียนเซ่นไหว้ ให้ผีบรรพบุรุษและครู มารับเครื่องเซ็นสรวง
บวงพลีทั้งปวง ลาดับถัดมาเป็นพิธีไหว้ครูดนตรีโดยนาเครื่องบูชาครูดนตรี มาวางไว้กลางวง จุดธูป
เทียน เทเหล้าขาว 3 ครั้ง เพื่ออัญเชิญครูดนตรีมาเสพเสวย และพูดขอให้ครูดนตรีช่วยให้การบรรเลง
ไม่ผิดพลาด เล่นให้ไพเราะ ไม่หลงลืมจังหวะ หลังจากนั้น นักดนตรีก็เริ่มบรรเลงเพลงครู 3 เพลง คือ
เพลงเชิญครู เพลงตาเจย และเพลงตาวาเพื่ออัญเชิญครูให้เข้าสถิตในรูปเพื่อดูแลควบคุมพิธี และช่วย
รักษา ทานาย และขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ลูกศิษย์ และชาวบ้านที่มาร่วมพิธี ต่อจากนั้น ก็เริ่มพิธีเข้าทรงผี
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเข้าทรงรูปใครรูปคนนั้น เพราะในพิธีนี้ ไม่จากัดเฉพาะผู้เข้าทรงที่เป็นเจ้าพิธี รูปที่

เป็นตัวแทนของครูท่านอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกสนานด้วย ในช่วงนี้นักดนตรี ก็จะบรรเลงเพลง
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ เช่น เพลงกาโป เพลงสาริกา เพลงสุริยา และเพลงมลุบโดง เป็นต้น โดยบรรเลงสลับ
ไปมาติดต่อกันนาน ๆ ผีต่าง ๆ ที่เข้าในร่างรูปของตัวเองแล้ว ก็จะลุกขึ้นมารา กระโดดโลดเต้นตาม
จังหวะดนตรีอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ลูกศิษย์ก็ท ยอยกันเข้าไปถวายเครื่ องบูช าแด่ ครู เช่น น้าอัดลม
กล้วย ธูป เทียน ส่วนครูก็จะเสกเป่าบริเวณศีรษะให้ เพื่อไล่สิ่งชั่วร้าย บางครั้งรูปอารักษ์ที่มีวิญญาณ
สถิตอยู่ก็นากล้วย และน้าหวานขวดเล็ก ๆ มายื่นให้ผู้เข้าร่วมพิธี หรือเทน้าอัดลมให้ลูกศิษย์ ดื่มกิน
พิธีกรรมดาเนินไปเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มเข้าสู่พิธีส่งผีต่าง ๆ กลับที่อยู่ และส่งเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชา
ต่าง ๆ ให้ด้วย รูปที่มีครูสถิตอยู่ ก็จะนาเอาดาบ หรือปืน ไปฟันหรือทาท่ายิงที่เรียนตึ้ เพื่อข่มขู่ขับไล่ผี
ออกไปให้พ้น ลูกศิษย์ครูก็นาเครื่องบูชาและองค์ประกอบเหล่านั้นไปทิ้งให้ ห่างไกลหมู่บ้าน ตรงทาง
แยกสามแพร่งเพื่อให้ผีหลงทางกลับเข้าหมู่บ้าน เป็นขั้นตอนสุดท้าย คือพิธีรื้อปิดานจบพิธีกรรม โดย
นักดนตรีบรรเลงเพลงกัจปะกาซาปิดาน นักดนตรีคนหนึ่งขึ้นมาทาหน้าที่เป็นผู้รื้อปิดานโดยการร้อง
เพลง และพูดกล่ าวขออนุ ญาตรื้ อปิดาน รวมทั้ งพูดหาเจ้าของผ้ าเพื่อแลกเงิน ค่ าไถ่เพื่อเอาผ้ าคืน
หลังจากนั้นเป็นการทาพิธีเรียกขวัญผู้เข้าทรงออกจากเตียบครู (โตก) คืนสู่ร่างเดิม ส่วนวิญญาณครู
เข้าไปประทับทีเ่ ดิม ถือว่าสิ้นสุดของพิธีกรรมอารักษ์
สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ร่วมระหว่างพิธีกรรมเมม็วดกับพิธีกรรมอารักษ์ คือคติความเชื่อเรื่องผีว่า
สามารถบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีและสิ่งเลวร้ายได้ ผู้คนจึงต้องจัดพิธีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผีกับ
คน โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนของพิธีกรรมอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน ในพิธีกรรมทั้งสองนี้มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อว่าฟ้าเป็นสถานที่สถิตของเทพ ผี ขวัญมีอยู่ในตัวตนของสิ่งมีชีวิตและไม่มี
ชีวิต ดังนั้นจึงต้องรักษาขวัญให้อยู่เป็นปกติสุข หากขวัญหายหรือหนีออกจากถิ่นฐานเดิมไปต้องจัด
พิธีเรียกขวัญให้กลับคืนมา เมืองเป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยและทามาหากิน สรรพสิ่งในโลกต้องมีแหล่งที่
อยู่แตกต่างกันไป การดาเนินพิธีกรรมได้พึ่งพิงระบบนิเวศชุมชน มีการใช้ภาษาเฉพาะในพิธีกรรม
การสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษา ของชาวเขมรถิ่น
ไทย และชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาในรูปแบบสารานุกรม
1. การสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษา ในพิธีกรรมเมม็วด
และพิธีกรรมอารักษ์นั้น มี การใช้ภาษาที่เฉพาะปรากฏอยู่ในถ้อยคาเรียกชื่อองค์ประกอบ บทสวด
และบทเพลงของพิธีกรรมทั้งสอง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับนิเวศวิทยาวัฒนธรรม จากการ
คัดสรรมีคาร่วมทางภาษาของผู้เชี่ยวชาญ คาที่เป็นคาเรียกชื่อองค์ประกอบ บทเพลงและบทร้องในทั้ง
สองพิธีกรรม มีมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ปรากฏในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรม
อารักษ์ มีถ้อยคาที่ปรากฏอยู่ในคาเรียกองค์ประกอบ บทสวด และบทเพลงที่มีจุดประสงค์เพื่อนามา
สวด กล่าว และร้องอ้อนวอนเพื่อสื่อสารกั บผีและขับสิ่งชั่วร้ายออกจากร่างคนป่วย เชื่อว่าภาษาเขมร
เป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเวทมนต์คาถา ภาษาที่พบในพิธีกรรมส่วนหนึ่ง
เป็ น ภาษาเขมรโบราณใช้สื บ ต่อกันมา การจารหรือลงอักขระจะศักดิ์สิทธิ์ได้นั้นขณะจารหรือลง
อักขระต้องบริกรรมคาถากากับด้วยพิธีกรรมมีความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็น

ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อว่าอานาจของผีชั้นสูงและผีชั้นต่าหากปฏิบัติดีต่อสิ่งเหล่านั้น
ก็จะบันดาลให้เกิดสุข หากละเลยการปฏิบัติหรือปฏิบัตินอกครรลองก็จะเกิดผลร้ายทั้งต่อตนเองและ
ชุมชน ในการปฏิบัติต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ นอกจากจะมีการใช้คาที่อ้อนวอน สรรเสริญ สาปแช่งที่
ปรากฏในค าเรี ย กองค์ ป ระกอบ บทสวด บทร้อ ง โดยพรรณนาสะท้อ นบริ บททางนิเ วศวิ ทยา
วัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิต สิ่งของเครื่องใช้และเครื่องเซ่นสังเวยซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นและสามารถหาได้จาก
สิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยมีกฎเกณฑ์ที่บรรพบุรุษให้ปฏิบัติต่อกันทั้งระหว่างคนต่อคน คนต่อสิ่งที่เป็น
ธรรมชาติและต่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ
นอกจากนี้ อัตลักษณ์ร่วมทางภาษาได้สะท้อนโลกทัศน์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาวเขมรกับ
ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติที่เ กี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ พราหมณ์ และผี จากอดีตสืบต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมมีอิทธิพลสนองตอบต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติได้จึงสามารถคง
อยู่และปฏิบัติกันสืบมา มีความสัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตในสังคม ทาให้สังคมมีความผูกพันระหว่างผู้มี
ชีวิตอยู่กับผู้ที่จากไป ช่วยให้คนชุมชนมีโอกาสมาร่วมกิจกรรม ถามไถ่ทุกข์สุขกันและกัน เป็นการสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน ได้ให้ข้อคิดแก่ชุมชนว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไร ถ้าไม่ทาก็จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าทา
จะเกิดอะไร คากล่าวที่เป็นคติว่า “ทาประจาเสียน้อย ไม่ทาจะเสียมาก” ดังคากล่าวที่ว่า “เสียน้อย
เสียยาก เสียมากเสียง่าย” หมายถึง เสียดายในสิ่งที่ไม่ควรเสียดายจะเสียหายหนักขึ้น เป็นต้น

อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาที่ส่งอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมร
ถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้วิจัยได้เสนอประเด็นที่นามาอภิปรายผลมีดังต่อไปนี้
1. ประวัติความเป็ นมา องค์ป ระกอบ และขั้นตอนของพิธีกรรมเมม็ว ด และพิธีกรรม
อารักษ์
2. การสังเคราะห์และรวบรวมมรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมการรักษา ของชาวเขมรถิ่น
ไทและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชาในรูปแบบสารานุกรมจากพิธีกรรมทั้งสองพิธีกรรม
3. ความเชื่อของกลุ่มชาวเขมรที่มีต่อพิธีกรรมการรักษาแบบพื้นบ้าน
4. คุณค่าของพิธีกรรมการรักษาแบบพื้นบ้าน และแนวทางในการอนุรักษ์พิธีกรรม
ประวัติ การเป็นมา องค์ ประกอบและขั้นตอนของพิธีกรรมการเล่นเมม็วดและพิธีเลี้ยง
อารักษ์
เมม็วดและอารักษ์ เป็นพิธีกรรมที่มีพื้นฐานความคิดความเชื่อและประวัติความเป็นมาจาก
แหล่งเดียวกัน ในหมู่กลุ่มชาวเขมรที่พูดภาษาเขมรเป็นภาษาแม่ เพียงแต่เรียกชื่อต่างกัน และจัดทา
คนละพื้นที่ จากการศึกษาพิธีกรรมเมม็วดในประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมา มีการเรียกชื่อ
พิธีนี้โดยเขียนกากับด้วยอักษรไทยหลายอย่าง เช่น มะม็วด มม็วด มะม็วต แม่มวด โดยในแต่ละคา

จะมีคานาหน้าคาว่า เม หรือแม่ บางครั้งมีการเรียกว่า พิธีกรรมโจลมะม็วด หรือเรือมเมม็วด หรือ
ปันโจลมะม็วด เป็นต้น แต่ถ้าศึกษาคาว่าเมม็วดในภาษาเขมรที่ชาวกัมพูชาใช้ในปัจจุบันนี้ พบว่า ใน
พจนานุกรมภาษาเขมร ฉบับพุทธศาสนบัณฑิต (1967 : 911) คาว่า เมม็วด มาจากคาว่า เม ผสมกับ
มด คาว่า เม หรือ แม่ หมายถึงผู้หญิงที่แม่ หรือเป็นหัวหน้างานใดงานหนึ่ง เช่น เมทัพ หรือแม่ทั พ แม่
กอง แม่บ้าน เป็นต้น ส่วนคาว่า มด หมายถึงคนที่ตายไปแล้ว (มด แปลว่า หมด) หรือเป็นวิญญาณ
ของคนตายที่ยังไม่ได้ไปเกิดใหม่ และมีพลังอานาจสามารถทาให้เกิดเหตุต่าง ๆ ต่อผู้คนได้ กล่าวคือ
เมม็วด คือ แม่มด (ในภาษาเขมรจะออกเสียงเมม็วด) หมายถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ เป็นผู้หญิงที่อยู่
รักษาชาวบ้าน หรือทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนได้ วิญญาณนี้ จะสามารถเข้าสถิตในร่างทรงหรือเรียกว่า
รูป เพื่อพูดคุยสื่อสารกับคนได้ ส่วนร่างทรงที่เป็นตัวแทน หรือรูปเมม็วด ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงดังนั้นจึง
ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม และถือข้อห้ ามหลายข้อ ทั้งนี้ ชาวเขมรในประเทศไทย
เรียกพิธีนี้ต่อกันว่าพิธีกรรมเมม็วด หรือมีคาเรียกอย่างอื่น เช่น การบันโจลเมม็วด (การเข้าทรงเมม็วด)
หรือการเรือมเมม็วด (การราเมม็วด) เป็นต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเรียกที่เน้นถึงผู้เข้าทรงที่เป็นหญิง
ส่วนคาว่า อารักษ์ หมายถึงผู้ที่ปกปักรักษา คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ที่อยู่ดูแลปกปักรักษา
คน และทรัพย์สินของชาวบ้านที่อารักษ์สถิตอยู่ อารักษ์มีทั้งที่เป็นผู้หญิงและผู้ชาย มีชื่อเรียกเฉพาะตัว
มีทั้งอารักษ์ดี และอารักษ์ไม่ดี ที่อยู่อาศัยของอารักษ์จะอยู่บนต้นไม้ บนภูเขา ในน้า ในป่า หรือมีการ
สร้างเป็นกระท่อมเล็ก ๆ ให้อาศัยอยู่ ร่างที่เป็นตัวแทนของอารักษ์หรือรูปอารักษ์ส่วนใหญ่ เป็นผู้หญิง
เพราะมีความเชื่อว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่บริสุทธิ์ อ่อนโยนสามารถเป็นตัวแทนได้ หน้าที่ของอารักษ์ก็
เหมือนหน้าที่ของเมม็วด คือเข้าทรงมาพูดคุยสื่อสารกับผู้คนในกรณีที่ชาวบ้านอยากให้ช่วยรักษาความ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทาของวิญญาณและผีต่าง ๆ พิธีเข้าทรงเพื่อรักษาความเจ็บป่วยชาวเขมร
เรียกว่า การบันโจลอารักษ์ (ปันโจล=เข้าทรง) ส่วนพิธีเลี้ยงอารักษ์ (เลี้ยง=เซ่นสรวง บวงพลี ด้วย
อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องหอมและดนตรี) เพื่อตอบแทนคุณอารักษ์ที่ช่วยรักษาคนป่วยให้หาย
นอกจากนี้พิธีกรรมทั้งสอง มีองค์ประกอบส่ วนใหญ่เหมือนกัน เรียกชื่อคล้ายกัน วิธีการทา
องค์ประกอบก็คล้ายกัน ดนตรีมีอุปกรณ์คล้ายกัน บทเพลง บทร้องเหมือน/คล้ายกัน แตกต่าง กันบ้าง
ตรงที่ว่ามีองค์ประกอบบางส่ว นที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะถิ่น หรือเป็นภาษาเรียกเฉพาะถิ่น แล้วมี
การเพิ่มองค์ประกอบหรือ ลดองค์ประกอบลงตามจุดประสงค์ของพิธีกรรมในแต่ละถิ่น แต่ก็สามารถ
สื่อสารและเข้าใจกันได้ ดังเช่น คาว่า จรอม กับปะตวล ที่เป็นองค์ประกอบเดียวกัน แต่เรียกต่างกัน
นอกเหนือไปกว่านี้ ขั้นตอนของการทาพิธีทั้งสองพิธี ก็เกือบจะเหมือนกัน โดยเริ่มจากการเซ่นผีบรรพ
บุรุษ เซ่นไหว้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ครูดนตรี การเข้าทรง การร่ายรา การขับไล่ผี ตลอดจนการทา
พิธีเก็บปาดาน หรือ รื้อปะราพิธี ซึ่งล้วนดาเนินการไปเหมือนกัน ในขั้นตอนเดียวกัน แล้วจะจบพิธี
ด้วยการบรรเลงเพลงเดียวกัน เป็นต้น
จากการอธิบายดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรม
อารั ก ษ์ เป็ น พิ ธีที่ อยู่ ในกระบวนการรัก ษาคนป่ ว ยแบบพื้ นบ้ านของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์เ ขมรชาวเขมร
เหมือนกัน มีหน้าที่เดียวกันเพียงแต่ว่าพิธีกรรมเมม็วดเพื่อรักษาคนป่วยจะจัดตอนไหนก็ได้ เมื่อมีการ
ขอร้อง เพื่อหาสาเหตุและรักษาคนป่วยเมื่อคนป่วยหายแล้ว จะต้องมีการจัดพิธีเลี้ยงให้ เมม็วดหรือ
อารักษ์เพื่อตอบแทนภายหลังหรือจะจัดพิธีเลี้ยงครูประจาปีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณครู โดยรวม
กันทีเดียวเลยก็ได้แล้วแต่จะตกลงกันไว้

การวิเคราะห์ และสังเคราะห์มรดกร่วมทางภาษาจากพิธีกรรมทั้งสองพิธีกรรม
มรดกร่ ว มทางภาษาในพิ ธี ก รรมเมม็ ว ดและพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ นิ เ วศวิ ท ยา
วัฒนธรรมนั้น วิเคราะห์ตามแนวคิดของนากามูระ ฮิซาชิ ที่ว่า 1) ภาษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์
2) ภาษาปลูกฝังอุดมการณ์ 3) ภาษาศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 4) ภาษาใช้เพื่อ
การสื่อสารกับเทพ เทวดา ผี และสิ่งลี้ลับ 5) ภาษาสร้างธาตุรู้ สามารถวิเคราะห์จากพิธีกรรมเมม็วด
และพิธีอารักษ์อารักษ์ได้ดังนี้
1. ภาษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ จากพิธีกรรมทั้งสองพิธีภาษาในพิธีมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ทาให้ชาวเขมรปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ไม่กล้าทา
ละเมิดข้อห้ าม หรื อข้อปฏิบั ติต่าง ๆ แต่โ บราณ เช่น พูดจาไม่ดี ดูห มิ่นดูถูกต่อผี บรรพบุรุษ และ
วิญญาณศัก ดิ์ที่อยู่ ป กปั กรั กษาหมู่ บ้านรวมทั้ งไม่กระท าผิ ดต่อขนบธรรมเนี ยมโบราณ หรือทาให้
อับอายต่อเกียรติยศครอบครัว เช่น มีความผิดทางเพศก่อนแต่งงาน หรือไปประกอบอาชีพ ทุจริตต่าง
ๆ ที่ทาให้ผีบรรพบุรุษไม่พอใจ จึงทาให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวได้รับความเจ็บป่วยได้ การ
ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในพิธีกรรม ทั้งผู้จัดพิธี ผู้เข้าทรง สนม ลูกศิษย์ และผู้เข้าร่วมพิธี จะต้องพูด
ภาษาที่ เป็ น คาที่ดี ไพเราะ ยกย่ องสรรเสริญ พูด วิงวอนเพื่ออัญ เชิ ญวิญ ญาณศัก ดิ์สิ ทธิ์ใ ห้ ใจอ่อ น
บางคาก็เป็นคาที่คล้ายคาราชาศัพท์ หรือเป็นคาที่พูดสื่อสารกับผีโดยเฉพาะจะไม่พูดภาษาหยาบคาย
ภาษาทีใ่ ห้โทษเพราะจะเป็นบาป แม้จะในบทร้องก็ต้องห้ามใช้ภาษาที่ไม่ไพเราะสองแง่สามง่ามส่อทาง
เพศเกินไป เพราะจะทาให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานะเทพชั้นสูงไม่พอใจ โกรธเคืองอาจจะมาทา
โทษได้ ทั้งนี้แสดงถึงการให้ความเคารพและความหวาดกลัวของชาวบ้าน ที่จะต้องทาพิธีให้ยิ่งใหญ่ มี
องค์ประกอบครบถ้วน มีเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องบูชา และวงดนตรีที่ดีที่สุดตามที่หาได้เพื่อให้สมศักดิ์ศรี
วิญญาณครู เพราะกลัวถูกลงโทษ ถ้าปฏิบัติไม่ดีต่อครู
2. มรดกร่วมทางภาษาในพิธีกรรมเมม็วด และพิธี กรรมอารักษ์ สามารถนาไปใช้ในการ
ปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ตามลาดับอาวุโส การไว้วางใจผู้เข้าทรง ผู้มี
พระคุณ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกปักรักษา เป็นต้น โดยชาวบ้านช่วยกันจัดหาข้าวของต่าง ๆ
นามาจัดเป็นพิธีเลี้ยงฉลอง อัญเชิญ เทพ ผีผู้มีพระคุณเหล่านั้นมารับเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อเป็นการระลึก
ถึงและตอบแทนบุญคุณ นอจากนี้พิธีกรรมทั้งสองก็มีหน้าที่ช่วยปลูกฝังอุดมคติ ให้เกิดความรักความ
สามัคคีกันในหมู่ชาวบ้าน เนื่องจากในรูปอารักษ์หรือรูปเมม็วดแต่ละคน ต่างก็มีลูกศิษย์หลายคนใน
สายตระกูลที่ให้ความเคารพนับถือและอยู่ในการอารักษ์ขาของครู กล่าวคือในแต่ละหมู่บ้าน ชาวบ้าน
เกือบทุกคนเป็นลูกศิษย์ของครูรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อถึงเวลาทาพิธีเลี้ยงครูประจาปี ลูกศิษย์ทุกคนก็จะมา
ร่วมงานแม้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม โดยจะเตรียมปัจจัยเพื่อช่วยงาน ได้แก่ เงิน สิ่งของต่าง ๆ ทั้งนี้เป็นการ
ปลูกฝังจิตสานึกที่ครูให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน เคารพนับถือกัน ดูแลรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับครูให้อยู่ตลอดไป จะต้องทาตัวดี ไม่ประพฤติชั่ว รวมทั้งมีจิตใจรักหมู่บ้าน รักคนเพื่อนที่เป็นลูก
ศิษย์ที่มีครูเดียวกัน และให้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของตัวเองด้วย

3. มรดกร่ ว มทางภาษาในพิธีกรรมการรักษาสามารถนาไปรักษาคนป่ว ยได้ทั้งทางกาย
และใจ พิธีกรรมนี้จัดทาขึ้นเพื่อจุดประสงค์รักษาคนป่วยเป็นส่วนใหญ่ การอาศัยอยู่ในชนบทห่างไกล
มีธรรมชาติป่าไม้ล้อมรอบ ที่บางคนคิดว่าเป็นที่อยู่อาศัยของภูตผีปีศาจ และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ
โดยเชื่อว่า วิญญาณมีจริงและสามารถกระทาสิ่งต่าง ๆ ได้ รวมทั้งทาให้คนป่วยได้ วิธีการที่สามารถ
แก้การกระทาของภูตผีได้ คือการจัดของหมอผี เพื่อขับไล่ อีกทั้งการแพทย์สมัยใหม่ก็ยังไม่ขยายตัวไป
ทั่วถึงพื้นที่ตามชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาเหตุของความเจ็บป่วยในบางครั้งจึงตอกย้าความเชื่อ
ว่ามาจากการกระทาของผี หรือวิญญาณชั่วร้ายต่าง ๆ แม้ว่าคนป่วยเองก็ถูกปลูกฝังด้วยความเชื่อ
เหล่านี้ ดังนั้นจึงคิดเพียงว่าทาอย่างไรจึงจะหาย ญาติพี่น้องนาไปรักษาแบบไหนก็ยอม เมื่อมีการทา
พิธีเข้าทรงเพื่อรักษา มีทั้งการบรรเลงดนตรี ประกอบการร้องเพลงอย่างไพเราะสนุกสนาน รวมทั้งมี
การเสกเป่าที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นั้น ทาให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจที่จะหายได้ ทาให้เขามี จิตใจเข้มแข็งยิ่งขึ้น
บางครั้งสามารถลุกขึ้นมาเดิน ฟ้อนรา กระโดดโลดเต้นตามจังหวะดนตรีได้ จึงอนุมานได้ว่าแม้ว่า
ในทางการแพทย์สมัยใหม่ไม่ได้ยืนยันว่า พิธีกรรมเข้าทรงไม่ได้มีอิทธิพลต่อร่างกายคนป่วยที่ถูกรุมเร้า
โดยโรคติดเชื้อจากการขาดอนามัยที่ดี หรือการขาดแคลนสารอาหาร หรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ ก็ตาม แต่
ก็ไม่สามารถไม่ยอมรับได้ว่าพิธีกรรมการเข้าทรงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ป่วยได้เลย จังหวะดนตรีที่โน้ม
น้าวดูดดึงใจ บทร้องที่ประชดประชัน กระเซ้าเย้าแหย่พาหัวเราะ คาถาบทสวดที่เป็นภาษาบาลีแม้ฟัง
ไม่ชัดและแปลความไม่ได้แต่ด้วยความคิดความเชื่อที่ว่าเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมส่งอิทธิพลต่อจิตใจ
ของผู้ป่วย จึงถือได้ว่าพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์สามารถช่วยรักษาทางจิตใจคนป่วยได้
4. มรดกร่ ว มทางภาษาในพิธี กรรมทั้ง สองนั้น สามารถน าไปสื่ อ สารกั บผี เทวดา และ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ได้หรือไม่ คาตอบจากรูปเมม็วดและรูปอารักษ์ สนม และผู้เ กี่ยวข้องกับพิธี
เชื่อและ บอกว่าภาษาที่ใช้ในพิธีกรรมนั้นสามารถติดต่อ สื่อสารกับวิญญาณผีและอานาจลี้ลับได้ จาก
การสังเกตพิธีกรรมพบว่า เมื่อดนตรีเริ่มบรรเลงเพลงเพื่อเชิญ ครูเมม็วดเริ่มขึ้น รูปและสนม ก็เริ่มพูด
อัญเชิญวิญญาณครู และผีต่าง ๆ ให้เข้ามาสิงสถิตในร่าง เมื่อ ครูเข้ามาในรูปแล้ว จะมีอาการสั่นตัว
สะบัดมือไปมา ลุกขึ้นฟ้อนรากระโดดโลดเต้นตามจังหวะดนตรี สนมและลูกศิษย์ก็เริ่มพูดจาซักถาม
โดยใช้ภาษาครู เพื่อถามหาว่าเป็นครูท่านใด ชื่ออะไร สาเหตุของคนป่วยเพราะอะไร ครู เมม็วดก็จะ
ตอบด้วยภาษาครูผ่านรูปว่าชื่ออะไร มาจากไหน บอกถึงสาเหตุของคนป่วย แต่ถ้าคนถามใช้ภาษาไม่
ถูกก็อาจจะไม่ตอบและมองจ้องหน้า ส่วนผีอื่น ๆ ก็เข้ามาตามลาดับ เมื่อมีการเรียกเชิญ คนดูก็รอฟัง
การสื่อสารระหว่างสนมและลูกศิษย์กับวิญญาณที่สถิตอยู่ในรูปเท่านั้น เปรียบเสมือนว่าพิธีถูกครอบงา
โดยผี ส่วนภาษาที่ใช้ในการเรียกชื่อองค์ประกอบ บทร้อง บทสวด และคาถาต่าง ๆ ล้วนสามารถสื่อ
ความหมายถึงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และภูตผีต่าง ๆ อย่างแน่นอนเพราะถูกกาหนดด้วยนัยต่าง ๆ และถูก
จาแนกให้เป็นภาษาเฉพาะเชื่อว่าเป็นภาษาสูงที่ใช้ เพื่อสื่อสารกับเทพเจ้า อารักษ์ เนียะตา และเทพ
ต่าง ๆ ระดับกลาง หรือระดับ ผีธรรมดาที่อยู่ตามป่าเขาลาเนาไพร เพื่อเป็นการสื่อสารกับผีในความ
เชื่อของกลุ่มชนนั้น ๆ เช่น ผีตายโหง ภูตผี ปีศาจ ผีโป่ง ผีปอบ ฯลฯ และภาษาระดับล่างเพื่อใช้ในการ
พูดคุยกันในชีวิตประจาวัน ระหว่างคนกับคนในหมู่ชาวบ้าน

5. ภาษาในพิธีกรรมทั้งสองล้วนเป็นธาตุรู้ ประเภทหนึ่งที่ต้องถอดรหัสและความหมายให้
ชัดเจน เนื่องจากถ้อยคา วลี ประโยคต่าง ๆ ที่ปรากฏในพิธีกรรมล้วนมีความหมาย มีทั้งความหมาย
โดยตรงและความหมายโดยนัยที่สามารถแปลเป็นความหมายอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดพลังอานาจ และ
ความขลังได้ ในคาเรียกชื่อองค์ประกอบแต่ละชนิด ล้วนมีความหมายหลายอย่างที่จะต้องอธิบายให้
ละเอียด จึงจะสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของการทาองค์ประกอบนั้น ๆ ได้ ยิ่งไปกว่านั้นภาษาที่ใช้ใน
การสวดคาถา และบทสวดต่าง ๆ ที่เป็นภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาเฉพาะล้วนแฝงด้วยความ
ลึกลับและเกี่ยวข้องโดยตรงกับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ พุทธศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่ง
ภาษาอื่นไม่สามารถทาหน้าที่นี้ได้ นอกจากนี้กระบวนการสื่อสารที่เป็นทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา
ในพิธีกรรมได้สร้างธาตุรู้ผ่านหู ตา จมูก ลิ้น กายให้ผู้อยู่ในพิธีกรรมได้รับรู้และนาไปปรับใช้ได้
จึงสามารถสรุปได้พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ สามารถทาหน้าที่ได้หลายอย่าง ทั้งที่
ส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ปลูกฝังอุดมการณ์ รักษาสุขภาพทางจิต ใจและกาย สามารถ
นาไปสื่อสารกับผี เทวดา และวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งสามารถนาไปใช้เป็นธาตุรู้ได้ ซึ่งสอดคล้อง
ตามแนวคิดของนากามูระ ฮิซาชิ
ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรที่มีต่อพิธีกรรมการรักษาแบบพื้นบ้าน
พิ ธี ก รรมเมม็ ว ดของชาวไทยเขมร และพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ ข องชาวกั ม พู ช า จั ด ขึ้ น เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของคนในวัฒนธรรมเขมรที่เชื่อว่าความเจ็บป่วย ความสงบสุข ผีมีบทบาททา
ให้เกิดและให้คลี่คลายได้ มนุษย์แสวงหาวิธีการต่อสู้กับความเจ็บป่วยด้วยวิธีการ ต่าง ๆ ชาวเขมร
เขมรไม่ได้ดูแลสุขภาพด้วยระบบใดระบบหนึ่งเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อ สาเหตุการเกิดโรค ระดับ
ความเจ็ บ ป่ ว ย สภาพทางเศรษฐกิ จ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ ให้ ก ารรั ก ษาและผู้ รั บ การรั ก ษา
คาแนะนาของสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติเป็นไปในลักษณะของระบบการแพทย์พหุลักษณ์
การเลือกวิธีการรักษาโดยการเข้าทรงผี เพราะเห็นว่าเมม็วดหรืออารักษ์มีประโยชน์สามารถ
ช่วยให้หายจากการเจ็บป่วยได้ พิธีกรรมเหล่านี้จึงมีบทบาทหน้าที่ทาให้คลายจากความทุกข์ความ
เจ็ บ ป่ ว ย กระบวนการขั้น ตอนและระบบสั ญลั กษณ์ใ นพิธีก รรมที่ เป็นทั้ งวัตถุ และภาษาที่ เชื่อว่ า
ศักดิ์สิ ทธิ์ช่ว ยให้ หายได้โดยผ่ านคาถา บทสวด บทร้อง การปัดเป่า รดน้ามนต์ รวมถึงการสู่ ข วัญ
พิธีกรรมเมม็วดและพิธี กรรมอารักษ์ สามารถคงอยู่ได้และประชาชนเลือกมาปฏิบัติส อดคล้ องกับ
ทฤษฎีหน้าที่นิยมของ Broninlaw Milinowski ที่ว่ากิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ที่กลุ่มคนในสังคม
ยึดถือเป็นแบบแผนปฏิบัติหน้าที่ต่อการดารงอยู่ในสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผลของระบบย่ อยมีผลต่อ
ระบบใหญ่ในสังคมและเป็นผลที่ก่อประโยชน์ทางบวก
ระบบสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ส่งผลต่อความคิด
ความเชื่อของผู้อยู่ในพิธี เพราะเป็นการกระทาทางสัญลักษณ์และเป็นพฤติกรรมที่ถูกกาหนดอย่างเป็น
ทางการในโอกาสที่ทาพิธีโดยเชื่อมโยงความเชื่อในสิ่งที่เป็นอานาจลี้ลับที่คนทาพิธีเชื่อ และศรัทธา ใน
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ปรากฏทั้งที่เป็นองค์ประกอบ คาสวด บทเพลง รวมถึงอวัจน

ภาษาที่เป็นท่าทางปรากฏด้วยรหัส รหัสสารเหล่านี้ คนในที่เป็นผู้อยู่ร่วมในวัฒนธรรมเท่านั้นจึงจะ
สามารถแปลความหมายได้ ที่ป รากฏทั้ งโดยตรงและโดยนั ย ได้อย่ างลึ ก ซึ้ง สอดคล้ องกับ แนวคิ ด
วิเคราะห์ภาษาของแฟร์ดินอลด์ เดอ โซสซูร์ ที่ว่าภาษามีส่วนที่เป็นโครงสร้างและคาพูดที่เป็นรูป
สัญลักษณ์และรูปสัญญะ (Ferdomand de Saussure. 1857-1913 อ้างถึงในสุภางค์ จันทวานิช.
2551 : 145-148)
นอกจากนี้ พิ ธี ก รรมเมม็ ว ดและพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระบบ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ตามแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของโคร์เบอร์ (Krocber. 1969) ที่ว่า
วัฒนธรรมส่งผลมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นการปรับตัวระหว่างความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมแต่ละแห่งที่แตกต่างกันในพิธีกรรมเมม็วดและ
พิ ธี ก รรมอารั ก ษ์
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทางธรรมชาติ ที่ ป รากฏให้ เ ห็ น ใน
องค์ประกอบของพิธีกรรมและคติความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในชุมชน
คุณค่าของพิธีกรรมการรักษาแบบพื้นบ้าน และแนวทางในการอนุรักษ์พิธีกรรม
กลุ่ม ชาวเขมร มีความเชื่อว่าการเจ็บป่วยส่ว นหนึ่งมากจากการกระทาของผี จึงต้องทา
พิธีกรรมบู ช าเพื่อการบ าบัดรั กษา มีการใช้ส มุ นไพร ดนตรีพื้นบ้าน การร่ายรา การร้องเพลงเพื่อ
อ้ อ นวอน การสวดและการใช้ ค าถาอาคมควบคู่ กั น ไป ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น สาระส าคั ญ ต่ อ การ
รักษาพยาบาลแบบพื้นบ้านของชาวเขมรที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจากอดีต โดยไม่ปฏิเสธการ
รับการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบั น ชาวเขมรจึงใช้วิธีการรักษาพยาบาลทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใน
ลักษณะของการแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์พหุลักษณ์ เมื่อพิจารณาบทบาทของพิธีกรรมแล้วไม่ใช่
เป็นแต่เพียงการคลี่คลายสิ่งที่ กลุ่มชนเหล่านี้ ปฏิบัติเท่านั้น องค์ประกอบต่าง ๆ ในพิธีกรรมมีที่มา
มีปรัชญา มีความสวยความงามและจินตนาการที่บรรพบุรุษได้คิด สร้างสรรค์ไว้และสืบทอดกันมาผ่าน
ทางพิ ธี ก รรมอย่ า งบริ สุ ท ธิ์ โ ดยไม่ มี ป รุ ง แต่ ง หรื อ เสริ ม สร้ า งใหม่ โ ดยเฉพาะส่ ว นที่ ส าคั ญ ๆ
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ประจากลุ่ม อีกทั้งบทบาทของพิธีกรรมยังเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ด้านต่า ง ๆ
แบบมุขปาฐะที่มีการผลิตซ้า ๆ ให้สมาชิกได้เกิดธาตุรู้ ถือปฏิบัติเป็นครรลองสืบมา
ดังนั้น คุณค่าต่าง ๆ ด้านภาษา ศิลปกรรม สิ่งประดิษฐ์ อาหาร เสื้อผ้าการแต่งกาย อาชีพ
ดนตรี บทเพลง คติ ความเชื่ อ การปกครองและการรวมกลุ่ มเครือญาติ และอื่น ๆ ที่ป รากฏใน
พิธีกรรมเมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ ของชาวเขมรทั้งในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา จึงควร
อนุรักษ์และสืบทอดคุณค่านี้ไว้และพัฒนาสู่ศาสตร์ต่าง ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ผลสรุ ป จากการศึก ษาวิจั ยเรื่อ ง มรดกร่ว มทางภาษาในพิ ธีก รรมการรัก ษาที่ส่ ง
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวเขมรถิ่นไทยและชาวเขมรในราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อประมวลผลข้อ
ค้นพบแล้วกาหนดเป็นข้อเสนอแนะในการวิจัยได้ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร
การดูแลสุขภาพของชาวเขมรในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ด้วยพิธีกรรมเป็น
ทางเลือกที่เข้าถึงจิตใจของผู้ป่วยซึ่งเป็นคนในพิธีที่มีคนที่รับฟังความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วย การ
ให้ความช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกันโดยไม่จากัดเวลา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรได้นาหลักทาง
จิตวิทยาการแพทย์ พื้นบ้านนี้ไปปรับใช้เพื่อลดช่องว่างของการให้บริการและการเข้ารับบริการของ
สถาบันทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเด็นกรอบยุทธศาสตร์ EWEC (East West Economic Corridor) การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
แนวตะวันออกตะวันตก (EWEC) วางแผนให้พื้นที่ในภาคอีสานตอนใต้เป็นแหล่งบริการท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2549) พิธีกรรม
เมม็วดและพิธีกรรมอารักษ์ เป็นปรากฏการณ์ทางวั ฒนธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่และมีสืบเนื่องกันยาวนาน
พิธีกรรมทั้งสองนี้มีกาหนดจัดเป็นพิธีไหว้ครูในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนเมษายน หากมีการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านทั้งสองเข้าสู่โปรแกรมการบริการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยให้
เป็น ไปแบบธรรมชาติ ไม่นาวิถีชี วิตที่ศักดิ์สิ ทธิ์เหล่านี้ไปสู่การแสดงบนเวทีสาธารณะเชิงล้ อเลียน
เหยียดหยามจนดูแล้วตลกเฮฮาไร้คุณค่าเชิงจิตวิญญาณ แต่ต้องทาให้คงคุณค่าความดีงามนั้นไว้ใน
พื้นที่ให้พิธีกรรมได้รับใช้สังคมที่เขาเลือกปฏิบัติอย่างเต็มที่และบริสุทธิ์ การจัดทาประเด็นเชิงนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมนี้สามารถขอความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้
อยู่ใกล้ชิดกับพื้นที่และบางแห่งอาจเป็นเจ้าของวัฒนธรรมด้วย และทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมกั บ พิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ ใ นกั ม พู ช า โดยผนวกกั บ การท่ อ งเที่ ย วปราสาท
ซอมโบร์ไพรกุก ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกับกับหมู่บ้านที่เป็นกรณีศึกษานี้ได้ด้วย
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
สาระในพิ ธี ก รรมเมม็ ว ดและพิ ธี ก รรมอารั ก ษ์ มี ศ าสตร์ ห ลายด้ า นที่ ป รากฏอยู่ เช่ น
ภาษาถิ่น การประดิษฐ์ การดนตรี การแพทย์พื้นบ้าน อาหาร ศาสนาและความเชื่อ สิ่งแวดล้อม
ระบบเครือญาติ เป็นต้น สาระเหล่านี้หน่วยงานสถานศึกษาสามารถนามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้เพื่อ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาได้ อีกทั้งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนามาเป็นฐานข้อมูล
สารสนเทศทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ด้วย
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบพิธีกรรมความเชื่อที่มีลักษณะและจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและจัดสัมมนาทั้งภูมิภาค เพื่อหาจุดแข็งในการพัฒนา

กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการของไทยก็มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบรรจุหัวข้อด้านวัฒนธรรมความเชื่อเป็นจุดเน้น ไว้ด้วย อีกทั้ง
กระทรวงอื่น ๆ ก็สามารถวิเคราะห์จุดเด่นที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้

ประวัติย่อผู้วิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป แขรัมย์ หัวหน้าโครงการวิจัย
ตาแหน่งปัจจุบัน
1) ประธานหลั กสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2) รองผู้ อานวยการฝ่ายภาษา ศูนย์ภ าษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา/อบรม
สาขาวิชา
สถาบัน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
(กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ไทยคดีศึกษา (มนุษยศาสตร์)
(ศศ.ม.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษา-สังคมศึกษา
(ศษ.บ.)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษา-ภาษาไทย
(ศษ.บ.)
อบรม
- การสนทนาภาษาเขมร
- ภาษาเขมรเบื้องต้น
- ล่ามอิสระ (ภาษาเขมร)
- ภาษาลาวเบื้องต้น
สัมฤทธิบัตร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
สัมฤทธิบัตร
ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
- กศน.เมืองสุรินทร์
- กระทรวงยุติธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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2. ดร.เป็ก เซียง ผู้ช่วยนักวิจัย
ตาแหน่งปัจจุบัน ผู้อานวยการสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล อาเภอปราสาทซอม
โบร์จังหวัดกาปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

คุรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

บริหารการศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปรัชญาบัณฑิต

ปรัชญา

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ
กรุงพนมเปญ
ราชอาณาจักรกัมพูชา

