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ค ำน ำ 

 จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา และวัฒนธรรมและประกอบ
กับมีประชาชนจากทุกภูมิภาคของประเทศอพยพหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้จังหวัด
สระแก้วมีลักษณะเป็นพหุสังคม ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ดังนี้ เขมร ลาว จีน ย้อ เวียดนาม ด้วย
เหตุนี้จังหวัดสระแก้วจึงมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หลากหลาย
วิทยาลัยชุมชนจึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้ศึกษาและสร้างความตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การอนุรักษ์ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่ สืบต่อไป 
 การรวบรวมภูมิปัญญา กลุ่มชาติพันธ์ลาว ในบ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน ตัวแทนชุมชน ชาวบ้านหัน
ทราย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญา 5 ชาติพันธ์ เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและ
การตั้งรกรากของชุมชนชาวลาว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาด้าน
อาหาร ภูมิปัญญาด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และการแสดงของพ้ืนถิ่น  เป็นต้น จากข้อมูล
ดังกล่าวนี้ คณะผู้ด าเนินงานจะได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและน าผลจากการรวบรวม
ภูมิปัญญาน าเสนอในบทเรียนอีเลินนิ่งของวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เพ่ือเผยแพร่ต่อไป และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจ ต่อไป 
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นางสาวฐิติมา  มีช้าง และคณะ  



ภูมิปัญญาอาหารชาตพิันธุ์ลาว  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

 

 จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา และวัฒนธรรมและประกอบ
กับมีประชาชนจากทุกภูมิภาคของประเทศอพยพหลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้จังหวัด
สระแก้วมีลักษณะเป็นพหุสังคม ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ดังนี้ เขมร ลาว จีน ย้อ เวียดนาม  
ด้วยเหตุนี้จังหวัดสระแก้วจึงมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่
หลากหลาย จากการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นด้านภูมิปัญญา จากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น า
ชุมชน ครู อาจารย์ นักวิชาการ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนชาวบ้าน ในกลุ่มชาติพันธ์ลาว บ้านหัน
ทราย อ าเภอหันทราย จึงไดม้ีการด าเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้าน
หันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

การอพยพย้ายถิ่น 

 กลุ่มชาติพันธ์ลาวดั้งเดิมมีการย้ายถิ่นฐานจากลาว ซึ่งแต่เดิมอาศัยอยู่ในนครเวียงจันทน์ 
แล้วอพยพย้ายถิ่นฐาน เขามาในประเทศไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ครั้งที่
เจ้าพระยาราชสุภาวดี (สิงห์ สิงหเสนี) ยกทัพไปปรากบฏเจ้าอนุวงศ์ โดยเชื่อกันว่าการยกทัพในครั้งนั้น
กองทัพเดินผ่านทางเมืองปราจีนบุรี ประจันตคาม วัฒนานครและอรัญประเทศ และในคราวยกทัพ
กลับก็ได้กวาดต้อนผู้คนทั้งจากตอนบน ของเมืองหลวงพระบางกับทางเวียงจันทน์และเชียงขวางเข้า
มาในเมืองไทยเป็นจ านวนมาก โดยการตั้งถิ่นฐานของลาวตั้งแต่เดิมนั้น ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา สภาพการตั้งถิ่นฐาน ของกลุ่มชาติพันธ์ลาว ในอ าเภออรัญประเทศมีลักษณะ
การกระจายตัวอยู่บริเวณ ชายแดนไทย – กัมพูชา ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า เป็นจุดมุ่งหมายของผู้ปกครอง
ไทยในสมัยดังกล่าวที่ต้องการให้ชุมชนลาวท าหน้าที่เสมือนกันชน ระหว่างไทยและเขมรนั่นเอง 
นอกจากนี้ ในช่วงหลังปี 2500 ได้มีกลุ่มชาวลายที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ในอรัญประเทศช่วงหลัง 
อพยพมาจากอีสาน เนื่องจากรัฐบาลมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการต่อต้านการแพร่ขยาย
ของลัทธิคอมมิวนิสต์ โดยมีการก่อสร้างถนนสายยุทธศาสตร์และเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
ขนส่งเพ่ิมขึ้นอีกหลายสาย โดยมีถนนสายหลักที่ส าคัญ เชื่อมโยงระหว่างภาคอีสานกับภาคตะวันออก
คือ (ถนนสายบุรีรัมย์ – จันทบุรี) จึงกลายเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อให้ชาวอีสานอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้ง
รกรากในอ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือประกอบอาชีพต่อไป  ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธ์ลาว 
เป็นกลุ่มชนขนาดใหญ่ที่มีการตั้งถิ่นฐานบริเวณอ าเภออรัญประเทศถึงร้อยละ 40 ของประชากรทั้งสิ้น
ในอ าเภออรัญประเทศ โดยพบมาก ณ บ้านหันทราย ต าบลหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว (ศิริกมล  สายสร้อย.  2551 : 2-3) 
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ประวัติชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวบ้านหันทราย 
 จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านหันทราย เล่าสืบต่อกันว่า “ พ่อจั นทา  กล่ าวว่ า 
บรรพบุรุษย้ายถิ่นฐานมาจากเวียงจันทน์” “ผู้ใหญ่ยอด กล่าวว่า ได้มีการโยกย้ายถิ่นฐานมาได้ประมาณ 
600 – 700 ปี มาแล้ว” ก่อนย้ายมาอยู่ที่บ้านหันทราย ได้เคยไปอยู่ที่บางปลาสร้อยมาก่อน แล้วจึง
ค่อย ๆ อพยพมาอยู่ที่บ้านหันทราย โดยมีนายบุญ เป็นบุคคลแรกที่เข้ามาอยู่ ณ ที่แห่งนี้ นายบุญมี
อาชีพเป็นนายพราน ซึ่งแต่เดิมอยู่อ าเภอกบินทร์บุรี หลังจากนั้นจึงมีผู้คนเริ่มย้ายเข้ามาอาศัยอยู่บ้าน
หันทรายเพ่ิมข้ึน จนกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ (ศิริกมล สร้างสร้อย. 2551: 5) 
 ความหมายของชื่อบ้านหันทราย 
 “หันทราย” ชื่อ หันทราย เกิดจากค าสองค าได้แก่ ค าว่า “หัน” และ “ทราย”  
 “หัน” ตรงกับภาษาถิ่น แปลว่า เร็วๆ ไวๆ อีกทัศนะหนึ่ง กล่าวว่า การหันมองไปทางไหนก็
เห็นทรายอยู่เต็มไปหมด 
 “ทราย” ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านบอกเล่าว่า เมื่อถึงฤดูฝน ฝนตกหนักจึงท าให้น้ าพัดพาเอา
ทรายมากองทับถมกัน เมื่อถึงเวลากลางวัน แสงแดดได้ส่องลงมาบนผืนทรายท าให้เกิดความร้อนสูง
มาก ผู้คนที่เดินผ่านไปมายังไม่มีรองเท้าจะสวมใส่ จึงเดินด้วยเท้าเปล่าเหยียบย้ าไปยังดินทรายร้อน ๆ 
 
 “ช่วงหน้าแล้ง น ้าฤดูฝนจะพัดดินทรายเข้ามา คนสมัยก่อนไม่มีรองเท้าใส่ แดดร้อนเมื่อ
กระทบดินทรายจะร้อนมาก แลนหัน ๆ หยาง ไว ๆ แปลว่า เดินเร็วๆ จะได้ไม่ร้อน  เมื่อบวกกัน แล้ว 
จะกลายเป็นชื่อหมู่บ้าน”  

(ผู้ใหญ่ยอด: กลุ่มสนทนา) 

 “แต่ก่อนหันทรายเป็นคลองทั งหมด เขาเรียกว่า คลองสีโว” 

(ลุงประเสริฐ: กลุ่มสนทนา) 

 ในปัจจุบันต าบลหันทรายเป็นต าบลขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวอาศัยอยู่จ านวนมาก มี
จ านวนทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ส าหรับการจัดกลุ่มสนทนาในครั้งนี้ได้รับข้อมูลจาก หมู่ที่ 1, 2, 5, 6 เนื่องจาก
เป็นชุมชนดั้งเดิม และมีจ านวนประชาชนชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากกว่า หมู่อ่ืน ๆ  
 
ประเพณี วัฒนธรรม  
 ตักบาตรกลางบ้าน (เดือนหก =พฤษภาคม) แต่ท าได้ต้องเลี้ยงศาลพ่อปู่พ่อตาก่อน แล้วเชิญ
พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่กลางบ้าน ได้ 3 คืน เช้าวันที่ 4 ต้องใส่บาตรกลางบ้าน มีกระทง คนใน
บ้านมีกี่คนก็ต้องปั้นรูปใส่กระทงตามจ านวนคน (ตบสะพาย= เอาดินตบขึ้นก่อเป็นลักษณะกองทราย)  
ความเชื่อเพ่ือเป็นสิริมงคล ท าปีละ 1 ครั้ง  
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อาหารชาติพันธุ์ลาวบ้านหันทราย 
 ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประชาชนคนไทยมานานแสนนานโดยไม่มีการเฉพาะเจาะจงว่า
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใดก็ตาม ความเชื่อเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้ชาติพันธุ์ไทย-ลาว สามารถปรับตัวให้เข้ากับ 
สังคมความมั่นคงในถิ่นที่อยู่ใหม่ หลังจากท่ีได้อพยพแยกย้ายจากการถูกกวาดต้อนเขามาในดินแดน
ไทย กลุ่มชาติพันธ์ลาวนับถือพระพุทธศาสนา และนับถือผีบรรพบุรุษ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
คนไทย กลุ่มชาติพันธ์ลาวนี้จะนับถือผีเรือนและผีบ้าน ศาลปู่ตาหรือตาปู่ ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษ หากมี
การย้ายถิ่น จะต้องน าพาท่านไปด้วยเพื่อปกป้องคุ้มครอง 
 1. อาหารความเชื่อ 

เนื่องจากชาวบ้านหันทรายทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงผี ไม่นับถือพระภูมิหรือเจ้าที ่ดังนั้น 
ในเขตบ้านเรือนจึงไม่มีการตั้งศาลหรือยกศาล แต่ผีเรือนจะอยู่ที่เสาเรือน ผีและคนจะอยู่เรือนเดียวกัน 
  1.1 ความเชื่อในการนับถือผีในกลุ่มชาติพันธุ์ลาว (ศิริกมล  สายสร้อย .  2551 : 13-
14) ได้แก่ ผีเรือน จะคอยควบคุมความประพฤติและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในครัวเรือน ถ้าหากใคร
ประพฤติตัวไม่ดีไม่อยู่ในจารีตประเพณีของชุมชนและสังคม ผีเรือนอาจบันดาลในเกิดการเจ็บป่วย 
โชคร้าย ปัจจุบันชนชาวลาวไม่เคร่งครัดเหมือนสมัยบรรพบุรุษและในปัจจุบันนี้สามารถพบเห็นหิ้ง
พระพุทธรูปในบ้านด้วย 
   1.1.1 ผีปู่ตาหรือผีตาปู่ จะพบเห็นได้ว่าในหมู่บ้านจะจัดศาลปู่ตาไว้แยกขาด
จากเรือนและมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม แสดงให้เห็นดึงอาณาเขตเฉพาะ และห้ามตัดต้นไม้ ศาลปู่ตาเป็น
ศาลของผีบ้านเป็นผีบรรพบุรุษของคนในหมู่บ้าน ในกรณีที่คนในหมู่บ้านต้องย้ายถิ่นฐาน ผู้คนใน
หมู่บ้านต้องพามาด้วยเพื่อคอยปกป้องคุมครอง มักมีการเซ่นไหว้ประจ าปี นอกจากนี้ยังมีการประกอบ
พิธีบอกกล่าวและบนบานยามเดือดร้อน เช่น ก่อนท านาเพ่ือให้ได้ผลผลิตดี  
 

 
 
ภาพที่ 1  ศาลปู่ตา  
ที่มา  (ศิริกมล  สายสร้อย.  2551 : 14) 
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  1.2 อาหารประกอบพิธีกรรมความเชื่อ 
   1.2.1 พิธีกรรมเลี้ยงปู่ตา เกิดจากบรรพบุรุษ 2 ฝ่ายได้แก่ “ปู่” หมายถึงปู่และ
ย่าที่เป็นพ่อแม่ของพ่อ ส่วนค าว่า “ตา” หมายถึง ตาและยายที่เป็นพ่อแม่ของแม่เมื่อบรรพบุรุษสอง
สายนี้ล่วงลับไปแล้วหลายชั่วอายุคน จนไม่สามารถจ าชื่อได้ ลูกหลานจึงเรียก “ปู่ตา” การเลี้ยงปู่ตาจะ
ท าทุกปี ปีละครั้ง หลังวันสงกรานต์ ตรงกับวันพุธช่วงเช้า ชาวบ้านหมู่ 1,2,5 และ 6 จะเอาของไป
ถวายรวมกันไว้ที่บ้านของจ้ าหรือผู้ดูแลศาลปู่ตา พ่อจ้ า (พ่อจ้ าคือบุคคลที่เรียนวิชา คาถา อาคม) 
ประจ าหมู่บ้านคนปัจจุบัน คือพ่อบุญมี จันทร์เถื่อน มีหน้าที่ จุดธูปเทียน ดูแลความสะอาดทุกวันพระ 
อาหารที่ใช้ในพิธีกรรม การเซ่นไหว้ ได้แก่เหล้า 4 ขวด ไก่ 4 ตัว ค าหมาก พลู บุหรี่ และพวงมาลัย 
ดอกไม้ ธูป เทียน 
    1.2.2 พิธีกรรมการแก้บน ในกรณีแก้บนนอกจากนี้ในหมู่บ้านจะมีพ่อจ้ าทุก
เดือน และแก้บนทุกวันพุธ มีความเชื่อว่าพิธีกรรมการแก้บนนั้น ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่
เครื่องเซ่นไหว้ในพิธีแก้บน ได้แก่ หมู ไก่ เหล้า อาหารหวาน และอาหารคาว แล้วแต่ผู้แก้บนจะจัดเตรียม
มาเองตามสะดวก) ข้าวแดง (ข้าวแดงคือ ข้าวคลุกกับไข่แดง) ข้าวคั่วกับงา ข้าวด า แกงส้มแกงหวาน 
เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานประเพณี  
   1.2.3 พิธีสู่ขวัญ เชื่อว่าเมื่อรอดจากความตาย ชาวบ้านเชื่อว่าขวัญอาจไปอยู่ท่ี 
เกิดอุบัติเหตุ จะเชิญหมอเรียกขวัญ มีผ้าขาวม้า ขัน กระจกส่องหน้า เอาแหวนวางไว้รวมในขัน ปั้นข้าวเอา 
สายสินผูกเข้าไปในแหวน  
   1.2.4  พิธีเลี้ยงของรักษา คือการไหว้ครูที่เราได้ไปเรียนวิชามารักษาคนป่วย คน
ผีเข้า เป็นการเปลี่ยนคายให้กับครู 1 ปี จะท า 1 ครั้ง โดยท าในคืนก่อนวันเลี้ยงหอกลางบ้าน อุปกรณ์
ที่ใช้ในการประกอบพิธีได้แก่ กรวยก้นแหลม ท าจากใบตอง 100 อัน ใส่ดอกไม้ขาวหรือส าลี กรวยละ 
2 ดอก (ใช้ดอกอะไรก็ได้แต่ต้องมีสีขาว) เทียนแท่องเล็ก 100 แท่ง เทียนหนัก 2 บาท เขียนขาว 
ส าหรับท าน้ ามนต์ จ านวน 2 แท่ง ขั้นน้ ามนต์ 1 คน ธูป 3 ดอก บายศรี 7 ชั้น ท าในชาม 3 อัน โดยใส่
ข้าวสารไว้ตรงกลางจนเต็ม 2 อัน ข้าวสาร 1 ถ้วย เอาไข่วางไว้ตรงกลาง 1 ฟอง ไข่ไก่ต้น ไม่ปอก
เปลือก 2 ฟอง เทียน 2 เล่ม บุหรี่ 2 มวน หมาก 2 คน ฟอยหางช้าง (ท าจากใบกล้วยฉีกเป็นริ้ว ๆ 1 อัน) 
และใบตองท าเป็นขันน้ ามนต์ 2 ที่ ก าไลแขน 2 อัน ดาบ 2 เล่ม ธูป 5 คู่ ดอกไม้ขาว 5 คู่ ดอกไม้ขาว 
5 คู่ และเงิน 44 บาท ของทั้งหมดใส่ถาดรวมกันไว้  พานใส่ผ้าโสร่งและผ้าขาวม้า อย่างละ 1 ผืน พาน
ใส่กระจ า หวี แป้ง และน้ ามันใส่ผม 
    ผู้ที่ต้องเลี้ยงของรักษา เช่น หมอจ้ า หมอธรรม ในที่นี้หมอธรรมคือ
ผู้เรียนวิชา เรียนคาถา เป็นที่พ่ึงของชาวบ้านในยามเกิดเหตุที่ชาวบ้านไม่สบายใจ เช่น ครอบครัวไหน
มีเด็กเล็กแล้วเด็กร้องไห้มาก ชาวบ้านจะให้หมอธรรมมาเป่ารักษา 

“หมอธรรม ต้องเรียนกับครูคายเรียนจากตัวหนังสือ” 
(ลุงเสริฐ : กลุ่มสนทนา)  

   1.2.5 อาหารที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในการด าเนินชีวิต (คะล า) ลูกหลานเชื่อ 
ข้อห้ามและปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น  
    1.2.5.1 อาหารคะล า ไม่อนุญาตให้รับประทาน ได้แก่ ห้ามกินเนื้อช้าง 
ห้ามกินน้ าเต้า   
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    1.2.5.2 อาหารที่ควรใช้ในงานเลี้ยงของรักษาให้ใช้ขนมหมกเป็นหลัก
และใช้น้ ามะพร้าวในงาน เพราะเชื่อว่าน้ ามะพร้าวให้ความสะอาดบริสุทธิ์) 
   1.2.5 พิธีเลี้ยงของรักษาของหมองู จะมีส่วนประกอบในพิธีต่างกันออกไป 
ได้แก่ ผ้าซิ่น 1 ผืน ผ้าขาว 1 วา เงิน 1 สลึง ธูป 5 คู่ และดอกไม้ 5 คู่ เทียน 2 เล่ม กรวยใบตอบ 5 
อันใส่ดอกไม้ขาวอันละ 2 ดอก น าส่วนประกอบมาใช่พานรวมกัน ตั้งนะโม 3 จบ ไหว้พระแล้ว ท่อง
คาถา ถือว่าเสร็จพิธี ในพิธีกรรมนี้ไม่มีการเซ่น สังเวย ด้วยอาหาร 
   1.2.6 พิธีการปลงคาย คือ ผู้ป่วยที่มารักษากับหมองู เมื่อหายป่วยจะต้องน าคาย
มาให้หมองู ในพิธีกรรมนี้จะใช้ของเลี้ยงของรักษาเหมือนหมองู แต่เพ่ิมกระทงหน้าวัว ท าจากกาบกล้วย
ผ่าแล้วตัดเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้ไม้กลัดไว้เพ่ือไม่ให้หลุด เอาใบตองรองไว้ข้างใน ใส่ข้าวด า ข้าวแดง 
ข้าวเหลืองและข้าวขาว  ความหมายของข้าวด า คือ ข้าวที่เอาไปผสมกับเขม่าก้นหม้อข้าวที่มีสีด า ข้าว
แดงคือ ข้าวผสมปูนกับขมิ้น ข้าวเหลือง คือ ข้าวที่ผสมขมิ้นอย่างเดียว ส่วนข้าวขาวคือ ข้าวสวยหุง
แล้ว อย่างละ 1 ช้อน ใส่ไว้อย่างละมุม รวมทั้งใส่พริก เกลือและปลาร้าลงไปด้วย นอกจากนี้ยังมีขนม
บัวลอยอีกด้วย การใส่ขนมลงไปนั้นจะให้ถือตามจ านวนคิวของคนป่วย เช่น มารักษาเป็นคนที่ 10 ต้องมี
ขนมบัวลอย 10 ถ้วย ซึ่งในระยะหลัง ๆ นี้ใช้การนับจ านวนเม็ดบัวลอยแทนจ านวนถ้วยขนมบัวลอย 
 2. อาหาร ในวิถีชีวิต 
  2.1 แจ่วปลาร้า เป็นอาหารที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์ลาวที่ทุกบ้านนิยม
รับประทานเป็นประจ าเครื่องปรุงประกอบด้วย หอมแดง ปลาร้า กระเทียม หอมแดงค่ัว มะขามเปียก 
ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด 
   วิธีท า เริ่มจากใส่หอมแดง ใส่ปลาร้าท าเอง ปลาร้านี้จะท าจากปลาช่อน ปลาหมอ 
ปลาขาวแล้วหมักไว้เป็นปี แล้วสับปลาร้าตามต้องการ ใส่พริก กระเทียม หอมแดง (คั่ว) มะขามเปียก 
ข่าตะไคร้ ใบมะกรูด ปรุงรสด้วยเกลือ 
   แจ่วปลาร้าเป็นอาหารกินประจ าหลักทุกครัวเรือน เป็นวิถีชีวิตไม่กินหวาน (เค็ม
น า ตามด้วยเปรี้ยว) เวลาไปท างานห่อใส่ใบตองกล้วยไปรับประทาน เนื่องจากเป็นอาหารที่สะดวกใน
การพกพา จึงเป็นวิถีชีวิตของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่บ้านหันทราย นิยมกินกับผักสด และข้าว
สวยหรือข้าวเหนียว ผักที่มีตามท้องถิ่นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ผักติ้ว ดอกแค เม็ก (กินสดได้ก็
กิน บางทีต้มได้ก็กิน) ดอกกระเจียว ผักมะรุมป่า (ผักสะท่อน) ผักอีนูน ผักตามฤดูกาล ดั่งเดิมนิยม
รับประทานแจ่วปลาร้ากับข้าวเหนียว และข้าวสวย บางบ้านก็ผสมกันไป ปัจจุบันนี้ชาวบ้านหันทราย
รับประทานแจ่วปลาร้ากับข้าวสวยเพราะสะดวกหาได้ง่าย 
 

“ข้าวเหนียวจะง่วงนอน กินแล้วย่อยยาก” 
(นงลักษณ ์: กลุ่มสนทนา) 

“ถ้าไปท านา จะห่อข้าวเหนียวเพราะสะดวกในการพกพา” 
   (นงลักษณ์ : กลุ่มสนทนา) 
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ภาพที่ 2 แจ่วปลาร้า 
 

  2.2 ป่นปลา (น้ าพริกปลาร้า) มีเครื่องปรุงได้แก่ ปลาร้า หอม กระเทียม พริก พริก
หยวก ปลาต้มที่หาได้ตามธรรมชาติ 
   วิธีท า ต้มปลาใส่น้ าปลาร้า หอม กระเทียม พริก พริกหยวกค่ัว ใส่น้ าปลาร้า  
 

 

ภาพที่ 3 ป่นปลา 

  2.3 ซุบหน่อไม้ (ปลูกหน่อไม้) น าหน่อไม้มาเผาแล้วเอาซ่อมมาขูด (เคี่ยนหน่อไม้)  ท า
เป็นเส้น แล้วต้มให้มันจืด เอาใบหญ้านางมาคั้นน้ า คั้นให้แห้ง แล้วคั่วใส่กระทะใส่ไฟให้แห้ง ใส่ใบแมงลัก 
ชะอม ใบหญ้านาง ลงไป เอาหอมกระเทียมต าโขลก ปรุงด้วยน้ าปลาร้าที่สุกแล้ว โดยใบหญ้านาง ฤทธิ์
เย็น หน่อไม้ ฤทธิ์ร้อน เพ่ือปรับสมดุลในร่างกาย 
  2.4   แกงไก่ใส่หน่อไม้ดอง  
   2.4.1 ขั้นตอนการท าเครื่องพริกแกงได้แก่ พริกแห้ง ใบมะกรูด ตะไคร้ หอม
กระเทียม แล้วน ามาต า 
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    2.4.2 แล้วน าพริกแกงมาคั่วกับไก่บ้าน เติมน้ าลงไป ใส่หน่อไม้ดอง  ใบมะกรูด 
(เพ่ือให้มันหอม)  
                    2.4.3 ก่อนจะกินใส่ใบแมงลัก รสชาติจะเปรี้ยว ๆ น า เพราะหน่อไม้ดองมีรสชาติ 
  2.5 ขนมเปียกปูน เป็นขนมสิริมงคล ใบเตย หั่นแล้วปั่น แต่ก่อนใช้โม่ข้าว ปัจจุบันใช้
เครื่องมือสะดวก ใช้ในงานมงคลได้ทุกงาน (ป้าบุญกอง) ลอดช่อง (มีคนท าแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมไป
แล้ว ก านันหมู่ 1) 
 3.  อาหารตามฤดูกาล 
                  อาหารตามฤดูกาล ได้แก ่กบ อ่ึง มักจะน ามาประกอบอาหาร เช่น ต้มอ่ึง อ่ึงย่าง แกง
กบ ต้มกบ 
 4. อาหารตามความเชื่อ 
   จากการระดมความคิดเห็นในการสนทนากลุ่มชาวบ้านได้ให้ความดังนี้  
  4.1 ข้าวต้มมัด เป็นอาหารทีน่ิยมท าในงานมงคล ชาวบ้านเชื่อว่าข้าวต้มมัดจะสะท้อน
ถึงความสามัคคีกลมเกลียว ให้รักกัน ไม่มีวันจะพรากจากกัน งานไหนที่มีการจัดท าบายศรีต้องใส่
ข้าวต้มมัดด้วยเสมอ  
  4.2 ขนมจีน นิยมท าในงานมงคล ชาวบ้านเชื่อว่าขนมจีนมีเส้นยาวเปรียบเสมือนให้มี
ชีวิตยืนยาว โชคดีต่อไป อาหารที่เป็นเส้น ๆ ยาว ๆ จะไม่อนุญาตให้ท าในงานศพ เพราะเชื่อว่าจะท า
ให้เกิดความโชคร้าย ต่อ ๆ กันไป หรือถ้ามีคนเสียชีวิตถ้าจัดในงานศพ ก็จะมีคนเสียชีวิตต่อๆ กันไป 
 5. อาหารในต านาน 
   5.1 ลาบ   
   คนบ้านหันทราย 4 หมู่ แต่งงานกัน เรียกว่าคนบ้านเดียวกันแต่งกัน อาหารเลี้ยง
งานแต่ง คือ ลาบ  เชื่อว่าเมื่อกินแล้วจะมีโชคลาภ และถือว่าเป็นอาหารมงคล 
   วิธีท า  xxxxx 
    5.2 ปลาร้า (ปลาแดก) คือการน าปลามาท าปลาร้ากินเอง มีบ่อน้ าเยอะ มีแหล่งน้ าใน
หมู่บ้านเยอะ มีสระน้ า ขุดตามนาของตนเอง (น้ าซ่าง = บ่อน้ าท่ีขุดเอง) พ่อแม่สอน เป็นวิถีชีวิต  
   5.2.1 วิธีท าปลาร้า (ปลาแดก) 
    1) ใช้ปลาที่จับได้มาถอดเกร็ด เอาขี้ออก 
    2) ล้างท าความสะอาด 7-8 น้ า เน้นความสะอาด 
    3) น าเกลือและร าอ่อนมาคลุกเคล้ากับปลาแล้วหมักไว้ใน 1 อาทิตย์ ใน
ภาชนะใด ๆ ก็ได้ 
    4) น ามาต าในครกขนาดใหญ่ (ครกกระเดื่อง) ใส่ไหอัดให้แน่นปิดด้วย
ใบไม้ไผ่เปลือกหน่อไม้เพ่ือไม่ให้มีสิ่งเจือปน เอาทรายใส่ผ้าผูกแล้วน ามาปิดฝาเพ่ือไม่ให้มีสิ่งเจือปนใน
ปลาร้า (เพราะในหมู่บ้านมีทรายเยอะ และทรายมีน้ าหนักได้ถ่วงไว้) 
    5) หมักไว้ 1 ปี (เพื่อให้ไม่มีพยาธิในปลาร้า) จึงจะสามารถรับประทานได้ 
   5.2.2 วิธีการท าร าอ่อน 
    1) เอาข้าวเปลือกมาคั่วให้เป็นข้าวตอก (เปลือกออกจากเม็ดข้าว) 
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    2) เอาเม็ดข้าวมาต าให้ละเอียด แล้วใช้ตะแกรงร่อน จะกลายเป็นร าอ่อน 
(จะช่วยเพิ่มความหอมให้ปลาร้า) 
 6. อาหารภูมิปัญญา 
  6.1 หน่อไม้ดอง  
   วิธีท า ให้น าหน่อไม้มาสับก่อน แช่น้ าไว้ 1 คืน เอามาคั้นบีบน้ าออกใส่เกลือ
พอประมาณ หน่อไม้ 1  กก ต่อเกลือ 1 ก ามือ (ประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ) เอามาคลุกให้เข้ากันระหว่าง
เกลือและหน่อไม้ เอาน้ าซาวข้าวใส่ให้ท่วม แล้วปิดฝา เก็บไว้ประมาณ 10 -20  วัน ก็กินได้ ชิมดูถ้ามี
รสชาติเปรี้ยวก็กินได้  
  6.2 ผักกาดดอง 
    วิธีท า ให้น าผักกาดเขียวมาล้างตากแดด น ามาหั่น เคล้ากับเกลือ แล้วคั้น นวดให้
นิ่ม เอาไปล้างแล้วมาค้ันอีก ล้างน้ าทิ้งให้หมดแล้วใส่เกลือ หลังจากนั้นชิมด ูใส่น้ าตาลทรายแดงลงไป 
เอาแป้งข้าวจ้าว หรือแป้งข้าวคลุก / สมัยก่อนใช้น้ าซาวข้าวใส่ให้ท่วม แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน สังเกตดู
ได้จากสี ผักกาดดองที่กินได้จะเริ่มมีสีเหลือง รสชาติจะเปรี้ยวไม่มาก กรอบ ๆ เค็มนิดหน่อย 
 

 
 
ภาพที ่4  ผักกาดดองบ้านหันทราย 
 
  6.2 ปลาเค็มแดดเดียว 
   วิธีท า เอาปลาช่อนมา ถอดเกร็ด ผ่าหลัง แล้วเอากระดูกออก แล้วน าปลานั้นมา
แช่น้ าเกลือ แล้วน ามาล้างให้สะอาด น าปลาที่ล้างแล้วมาคลุกใส่เครื่อง ใส่น้ าตาลนิดหน่อย รสดี ผึ่งแดด 
แดดเดียว แล้วใส่ถุง 
  6.3 กลอย 
   กลอยสามารถขุดได้จากป่าในบริเวณบ้านหันทราย มีลักษณะเป็นหัว เมื่อขุดมา
ได้ให้น ามาล้างให้สะอาด แล้วมาฝานเปลือกออกให้หมด แล้วน ามาซอยเป็นชิ้นเล็กแล้วน ามาแช่น้ าเกลือ
ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วน ากลอยใส่ถุงปุ๋ยแล้วเหยียบบนถุงกลอยเพ่ือให้น้ าเกลือออกให้หมด น าไปแช่น้ า แช่
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ทั้งตะกร้า ในสระ ที่น้ าไหลผ่าน 3 คืน ดูว่ากลอยน าไปรับประทานได้หรือไม่ ดูได้จากปูเข้ามาอยู่ในตะกร้า 
หากไม่พบปูเข้ามาอยู่ในตะกร้าแสดงว่ายังมีพิษอยู่ 
หมายเหตุ หากกินแล้วเกิดอาการเมา แพ้ วิงเวียน ให้น าปูมาย่างกินท้ังตัวเพ่ือแก้พิษเท่านั้น 
 

 
 
ภาพที่ 5 หัวกลอย 
 
 7. อาหารประเพณี 
  บ้านหันทราย มีประเพณีที่ถือปฏิบัติเป็นแบบแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  7.1 เดือนอ้าย บุญข้าวก่ า เอาข้าวขึ้นยุ้งฉาง (ยังปฏิบัติสืบทอดกันมา)  
ค าว่า “ปลง” คือ ขอขมาแม่โพสพ โดยมีเครื่องบูชา ใช้ข้าว 1 ก า (หมาก พลู 1 ค า ยาเส้น) รวงข้าว 
หัวเผือก หัวมัน ต้มแล้ว ไข่ต้ม ก่อนที่เราจะเหยียบจะตีข้าว (นวดข้าว เอาเม็ดข้าวออกจากรวง) 
  7.2 เดือนยี่ ขอสาวเดือน ยี่ วันอังคาร ขอหมั้น  
  7.3 เดือนสาม บุญข้าวจี่ ท าเป็นบางบ้าน เอาข้าวเหนียวมาปั้นเป็นรูปไข่ เสียบไม้ 
แล้วชุบไข่ ใส่เกลือนิดหน่อย น ามาย่าง ถวายพระวันมาฆบูชา 
   เดือนสาม บุญข้าวหลาม 
  7.4 เดือนสี่ บุญผะเหวด มีอาหารทั่วไปพ้ืนบ้าน 
  7.5 เดือนห้า บุญสงกรานต์ แห่พระเก็บดอกไม้ ไม่มีการเซ่นไหว้ใด ๆ ส่วนใหญ่กิน
ขนมจีน เป็นหลัก มันเป็นอาหารเสริม ส่วนใหญ่ท าในงานมงคล รักสามัคคี ช่วงเช้า สรงน้ าผู้สูงอายุ 
ช่วงบ่ายสรงน้ าพ่อปู่พ่อตา จ้ า 
  7.6 เดือนหก ท าบุญกลางบ้าน ไหว้ศาลปู่ตา คนท าพิธีไหว้ต้องเป็นจ้ า 
  7.7 เดือนเจ็ด บุญเลี้ยงนา มีไก่ เหล้า หมาก พูล บุหรี่ ยาเส้น เลี้ยงหอนา (ผีรักษานา) 
  7.8 เดือนแปด บุญเข้าพรรษา แล้วแต่ความพร้อมไม่เฉพาะ 
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  7.9 เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ท าบุญให้ปู่ย่าตายายให้บรรพบุรุษ ข้าวต้มมัด ให้รัก
สามัคคีกัน ข้าวกระยาสารท (การแจก) 
  7.10 เดือนสิบ บุญข้าวกระยาสารท (การแจก) ห่อข้าวน้อยไปให้แม่โพสพ ถวาย 
ข้าวต้มมัด ผลไม้  
   7.11 เดือนสิบเอ็ด  อาหารทั่วไป ต้องท าบุญตักบาตร ออกพรรษา มีพระเทศมหาชาติ 
(แห่ผะเหวด) 
   7.12 เดือนสิบสอง บุญกฐิน อาหารที่นิยม ขนมจีน (เมื่อก่อนท าเอง) แกงเขียวหวาน 
ก๋วยเตี๋ยว ลอดช่อง ข้าวต้มมัด มีโรงทาน วุ้นมะพร้าว นากจากนี้ชาวบ้านจะท าโรงทานเพื่อให้เพ่ือน
บ้านมารับประทานอาหารที่โรงทาน เป็นการบริจาคทานอีกวิธีหนึ่ง 
 
อาหารต านาน 
  กลุ่มชาติพันธุ์ลาวหันทรายมีความเคารพต่อพระแม่โพสพมาก จะมีการท าบุญกระยา
สารท ซึ่งหมายถึง การแจกจ่าย การให้ต านานกล่าวว่าในเดือน 10 นี้ พระแม่โพสพจะตั้งท้อง จึงต้อง
ท าข้าวน้อยไปใส่ทีน่าข้าว แม่โพสพเกิดวันอาทิตย์ จึงมีข้อห้ามไม่ให้น าข้าวออกจากยุ้งฉาง แม่โพสพจะ
ไม่กินเนื้อตัวเอง จะกินผลไม้ ดังนั้นอาหารที่จะน าไปถวายพระแม่โพสพจึงเป็นผลไม้ต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง
ต้องมกีระจก แป้ง หวี ไปถวายด้วยเนื่องจากพระแม่โพสพเป็นผู้หญิง  
 
สรุปเนื้อหาภูมิปัญญาเพ่ือการถ่ายทอดและเป็นจุดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวหันทราย 
 จากการประชุมกลุ่มย่อยนี้ ทางวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ได้ให้กลุ่มผู้สนทนาได้คัดเลือก    
ภูมิปัญญาพร้อมรายชื่อเจ้าของภูมิปัญญาที่สามารถถ่ายทอดได้ดังนี้ 
 1. อาหารภูมิปัญญา ได้แก่ 
  1.1 อาหารคาว แจ่วปลาร้า (แม่จันทร์เพ็ญ หมู่6) แกงไก่บ้านหน่อไม้ดอง (แม่เสมือน 
หมู่1) หมกปลา (พ่ีบุญมี หมู่ 6 ป้าบุญกอง หมู่2)  
   1.2 อาหารหวาน ข้าวต้มหัวหงอก (แม่เสมือน หมู่1) 
 2. สถานที่ส าคัญของบ้านหันทราย 
  2.1 วัดแบบลาว ชื่อวัดทุ่งสว่างอารมณ์เย็น 
  2.2 วัดโบสถ์ ชื่อวัดหันทราย ศาลตาปู่  
  2.3 ป่าพ่อหลวง 
 3. แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหันทรย 
  ป่าพ่อหลวง   
 4. สถานท่ีส าคัญ 
  4.1 สระโบราณด้านตะวันออก (หนองสระ) 
  4.2 ทุ่งคู่เมือง เป็นแกนหินเป็นคูเมือง มีลักษณะเป็นปราสาทหิน จากประวัติศาสตร์
กล่าวว่าทุ่งคูเมืองคือสถานที่ที่พระนเรศวรยกทัพมาตั้งฐานที่นี้ แล้วต้องขุดสระขนาดใหญ่เพ่ือเลี้ยง
ผู้คน  
 5. ค าขวัญ บ้านหันทราย 
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  “ต าบลหันทรายน่าอยู่  เชิดชูอารยธรรม  
   ป่าพ่อหลวงงามเลิศล้ า ผู้น าเกษตรกรรม หัตถกรรมผ้าทอมือ” 
 6. การแสดง    
  ได้แก่หมอล า  

 
ค าขวัญที่ใช้ในการแสดงหมอล าของชาวบ้านหันทราย 

 
“หันทราย ประวัติศาสตร์รุ่งเรือง  ทุ่งคูเมือง ปราสาทหิน 

ถิ่นโพธิ์ใหญ่ ผ้าไหมงาม สระโบราณ ศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ 
ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ เขียวขจีทั่วหล้า ป่าพ่อหลวง” 

 7. ภูมิปัญญาอาชีพ 
  กลุ่มชาติพันธุ์หันทรายมีความโดดเด่นในการประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตโดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
  7.1 การทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย (โดยมีกลุ่มผู้น าคือ แม่กัณหา หันทิพย์ หมู่ 1 แม่ค าใส ธา
จ ารัส หมู่ 5) และ หมู่ที่ 1 มัด ย้อม ทอ ประมาณ 3 คน  
  7.2 การมัดหมี่ ย้อม ทอ (นางสุนีย์ หันบันกิจ หมู่ 2 นายคมเพชร เพชรลับ หมู่2) 
  7.3 จักสาน ลอก ไทร ตะกร้า (พ่อประเสริฐ เพชรสมบัติ หมู่6 พ่อจันทา ธาจ ารัส หมู่ 
2) ลอบ ไซร ตะกร้า ค่อง ลอก โคมไฟ กระด้ง ตะเขิง (กระด้ง) ตะแกรง สุ่มขังไก่ ตุ้ม อีจู้ดักปลาไหล 
สุ่มจับปลา 
  7.4 สานแห (นายอนันต์ คนชัยภูมิ หมู่ 2) 
  7.5 สมุนไพร (แม่นงลักษณ์ หมู่2) 
   ใบปอพาน เวลามีแผลเลือดออก เคี้ยวแล้วโป๊ะ จะห้ามเลือดได้ 
   หมองู รักษาพิษงู (พ่อสวัสดิ์ ตาพยูง หมู่ 5)  
   แก้ซาง (นายบัวศรี หาญมนต์ หมู่ 5) 
   ลูกประคบ (แม่นงลักษณ์ หมู่2) 
  7.6 การแสดง หมอล า ร าภูไท ร ากลอน (แม่บุญมี แม่เสมือน อสม.) 
  7.7 หมอธรรม มีมากกว่า 50 คน (พ่อประเสริฐ เพชรสมบัติ หมู่6) 
  7.8 หมอขวัญ ประมาณ 10 คน (พ่อประเสริฐ เพชรสมบัติ หมู่6) 
 8. อาหาร ผักประจ าถิ่น 
  เดือน 1 ผักเม็ก ผักติ้ว 
  เดือน 2 ผักเม็ก ผักติ้ว 
  เดือน 3 ผักหวาน ผักป่า 
  เดือน 4 ลูกยาง บักหยัง (มีปลามาก อ่ึง กบ ฮวก) 
  เดือน 5 ผีพ่วน (ลูกแดง) (มีปลามาก อ่ึง กบ ฮวก) 
  เดือน 6 เห็ดโคน เห็ดละโงก เห็ดน้ าหมาก เห็ดขม เห็ดเผาะ เห็ดปลวกไข่น้อย เห็ด
กระด้าง หน่อไม้ (มีปลามาก อ่ึง กบ ฮวก) 
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  เดือน 7 หน่อไม้ 
  เดือน 8 หน่อไม้ 
  เดือน 9 ไม่มี 
  เดือน 10 ไม่มี 
  เดือน 11 ไม่มี 
  เดือน 12 ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมกระบวนการสนทนากลุ่ม 

 

 

นางกัณหา  หันทิพย์ 
24 หมู่ 1 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา การมัดหมี่ การย้อมสี 
การทอผ้า ฝ้าย ไหม 

 

นางเสมือน  ถามั่งมี 
72/1 หมู่  1 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง การ
ร้องเพลง 

 

นางบุณสน  อินทผดุง 
หมู่ที่ 6 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญาการท าอาหาร 

 

นางจันทร์เพ็ญ  ดุจเฉลิม 
50 หมู่ 6  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา การท าอาหาร และ
ศิลปะการแสดง 
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นางบุญกลอง  ใจประเสริฐ  
หมู่ที่  1 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา การท าอาหารและการ
ท าบายศรี 

 

นางบุญมี  ใจประเสริฐ 
81 หมู่ 6  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง และ
การท าอาหาร 

 

นางนงค์รักษ์   อินผดุง 
194 หมู่ 2  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา การท าสมุนไพรลูก
ประคบ และการเย็บเสื้อผ้า 

 

นายประเสริฐ  เพชรสมบัติ 
11 หมู่ 6  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา  พิธีกรรม หมอขวัญ 
และการจักรสาน 
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นางทองจันทร์  หาญมนต์ 
84  หมู่ที่  2  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง 

 

นายจันทรา ธารจ ารัส 
72 หมู่ที2่  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา หัตถกรรมการจักรสาน 

 

นางนุกูล  โคตรกูล 
41 หมู่ที่ 6  
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง 

 

นางสมบูรณ์  บุญถาวร 
หมู่ที่  1 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญาการท าบายศรี 

 

นางเยี่ยม  สิทธิจันทร์ 
3/1   หมู่ 1 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง 
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นางค าใส ธารจ ารัส 
หมู่ที่  5 
บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
เจ้าของภูมิปัญญา การทอผ้า 
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ศิริกมล  สายสร้อย.  (2551).  หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชากลุ่มชาติพันธุ์ในอรัญประเทศ กลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่มที่ 2 ลาวในอรัญประเทศ.  โรงเรียน 
   อรัญประเทศ. 

 

รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 

นางกัณหา  หันทิพย์ อายุ   ปี บ้านเลขท่ี 24 หมู่ 1บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางค าใส ธารจ ารัส อายุ  ปี  หมู่ที่  5 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางจันทร์เพ็ญ  ดุจเฉลิม อายุ  ปี บ้านเลขท่ี 50 หมู่ 6 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
นายจันทรา ธารจ ารัส อายุ 79 ปี บ้านเลขท่ี 72 หมู่ 2 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
นางนงค์รักษ์   อินผดุง อายุ  ปี บ้านเลขท่ี194 หมู่ 2 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
นางเยี่ยม  สิทธิจันทร์ อายุ  ปี บ้านเลขที่ 3/1หมู่ 1 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
นางบุญกลอง  ใจประเสริฐ อายุ  ปีหมู่ที่  1 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางบุญมี  ใจประเสริฐ อายุ  ปี81 หมู่ 6 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางบุณสน  อินทผดุง อายุ  ปีหมู่ที่ 6 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นายประเสริฐ  เพชรสมบัติ อายุ  ปี11 หมู่ 6 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางทองจันทร์  หาญมนต์ อายุ  ปี 84  หมู่ที่  2 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางนุกูล  โคตรกูล 41 อายุ  ปี หมู่ที่ 6 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางสมบูรณ์  บุญถาวร อายุ  ปี หมู่ที่  1 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
นางเสมือน  ถามั่งมี อายุ   ปี บ้านเลขท่ี 72/1 หมู่ 1 บ้านหันทราย อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
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