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 งานเทศกาลประเพณีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมที�มีบทบาทสําคญัต่อกระบวนการ
จัดการทรัพยากรวฒันธรรมของคนท้องถิ�น ในด้านการรื( อฟื( นและพัฒนาการใช้ทรัพยากร
วฒันธรรมทอ้งถิ�นร่วมสมยั ที�สร้างพลงัและจิตสํานึกร่วมของคนทอ้งถิ�น   โดยการวิจยัครั( งนี( เป็น
การศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ผา่นปรากการณ์ประเพณีประดิษฐ์ในการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ�น เพื�อให้ทราบถึงบทบาทและกระบวนการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมบนพื(นที�งานเทศกาลประเพณี วิเคราะห์และนาํเสนอแนวทางการจดัการที�เหมาะสมแก่
ทอ้งถิ�น ผ่านการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการลงพื(นที�สํารวจ เก็บขอ้มูล สัมภาษณ์และสังเกตกิจกรรม
ทางสังคมที�เกิดขึ(นในพื(นที�งานเทศกาลประเพณี  

 ผลการศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์จุบนัเป็นกิจกรรมที�สร้างพลงั
และจิตสํานึกร่วมของกลุ่มคนทอ้งถิ�นและเป็นพื(นที�ทางสังคมแห่งใหม่ให้กบัทรัพยากรวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น พบวา่ การจดัการของกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้งยงัมุ่งเนน้การสร้างภาพลกัษณ์เพื�อนาํเสนอตวัตน
ต่อสาธารณชนมากกวา่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มคนทอ้งถิ�น ทาํให้เป้าหมายของ
กิจกรรมที�เปลี�ยนไปจากการส่งเสริมคุณค่าทางวฒันธรรมและมูลค่าด้านเศรษฐกิจร่วมกันของ
ชุมชน กลายเป็นการช่วงชิงบทบาทเพื�อผลประโยชน์ระหวา่งกลุ่มคนแทนการร่วมมือระหวา่ งกลุ่ม
คนทอ้งถิ�น 

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์มีศกัยภาพในการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้สาธารณะของชุมชนผา่นกระบวนการสื�อความหมายและการถ่ายทอดชุดความรู้ผา่นกิจกรรม
ทางวฒันธรรม โดยการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในทอ้งถิ�น พร้อมการพฒันาผลผลิต
ทางวฒันธรรมในรูปแบบสินคา้วฒันธรรม และการสร้างพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ�นเพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้
และจาํหน่ายสินคา้วฒันธรรมของทอ้งถิ�นอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 Cultural resource in the form of traditional festival plays important role in the renewal and 

development of contemporary local of cultural resource for the empowerment and promotion of local 

solidarity in the management of cultural resources. This research is the study of San Don Ta Khukhan 

Festival from the invented tradition theoretical framework. It aims to ascertain the roles and process of 

cultural resource management of this traditional festival in order to identify suitable management 

guideline for the Festival. Qualitative research methodology was used to collect data from fieldwork 

surveys, interviews, and observation of the social activities that took place at the Festival. 

 The research found San Don Ta Khukhan Festival to be capable of empowering and promoting 

local solidarity in the management of contemporary cultural resource. The Festival has created a new 

social space for local cultural resource. People who participate in the management of the Festival are 

found to focus on presenting a positive image of themselves to the public rather than on creating a 

shared learning process for local people. The Festival’s objectives have changed from promoting 

cultural/economic values and local community cooperation to competing among local groups for the 

control of benefits from the Festival.  

                 San Don Ta Khukhan Festival has high potential for the development of public learning 

process in the community through the process of meaning interpretation and transferring particular sets 

of knowledge through cultural activities. Local participation is encouraged together with the 

development of cultural products as cultural goods. Local museum should be set up as a learning source 

and a concrete venue for the sale of local cultural products. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัคน สังคม และสิ�งแวดลอ้ม เป็น
สิ�งที�ผูศึ้กษาว่าไม่คิดว่าจะโอกาสได้เขา้ไปเกี�ยวขอ้ง การเขา้มาศึกษาต่อเอกการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร ทาํให้ผูศึ้กษาไดเ้รียนรู้บริบทของสังคมที�แตกต่าง
จากคณะจารยผ์ูเ้ปี� ยมดว้ยความรู้และประสบการณ์ จุดประกายความอยากรู้ในศาสตร์ดา้นนี1  
 กราบขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. มณีวรรณ ผิวนิ�ม อาจารยที์�ปรึกษาที�เมตตาให้
แนวคิด คาํแนะนํา ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นผลให้วิทยานิพนธ์เล่มนี1 สําเร็จลุล่วง กราบ
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารยด์ร.รัศมี ชูทรงเดชและรศ.ชนญั วงษว์ิภาค คณะกรรมการ ที�กรุณาให้
ตรวจทาน แนะนาํแนวทางใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนี1 เป็นงานศึกษาดา้นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมที�
สมบูรณ์และกราบขอบคุณ ศ.สายนัต์ ไพรชาญจิตร์ ครูผูชี้1 แนะแนวทางและทศันคติมุมมองที�
แตกต่างใหแ้ก่ผูศึ้กษา 
  ขอขอบพระคุณ คุณยายจนัทร จนัทรชิต คุณป้าเครือวลัย ์คาํไสย ์คุณตาประสาธน์ ศรี
จกัร คุณตาแป้น ตะเคียนเกลี1 ยง คุณยายปรึก เหลี�ยมทอง ขอบคุณ คุณสุนนัท์ อินทะพนัธ์ ขอบคุณ
เจา้หนา้ที�เทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์ให้ขอ้มูลที�จาํเป็นแก่ผูศึ้กษา ขอบคุณป้าบวับาน รัตนพนัธ์ และ
คุณพี�สมญัญา บวัศรี กบัการลงพื1นที�คน้ควา้ครั1 งแรก  กราบขอบคุณท่านเจา้อาวาสวดัเขียนบูรพาราม
และท่านเจ้าอาวาสวดัเจ๊กโพธิ7 พฤกษ์ที� เมตตาบอกเล่าความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตา  
ขอบคุณทีมงานสารคดีโทรทศัน์ IPM และพี�เอ็มที�ช่วยเหลือในการลงพื1นที�สํารวจการเตรียมงาน
ของชุมชนทอ้งถิ�น และขอบคุณจุ๊บแจงที�ช่วยพาตะเวนหาขอ้มูลในเมืองขุขนัธ์ และขอบคุณชาว
อาํเภอขขุนัธ์ที�ใหค้วามเมตาในการลงพื1นที�ทุกครั1 ง 
 กราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที�ให้การสนบัสนุนและอดทนกบัความไม่แน่นอนของ
ลูกสาวคนนี1  ขอบใจนอ้งสาวตวัโตที�ถามย ํ1า  ขอบคุณเพื�อนๆ พี�ๆ นอ้งประถมศึกษาบา้นโคกตาลกบั
นํ1 าใจที�ช่วยเหลือกนัมานาน ขอบคุณเพื�อนเวิ�นเวอ้ป ขอบคุณเพื�อนๆ สาขาการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม รุ่น ๒ มหาวิทยาลยัศิลปากร ที�ช่วยให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุนทุกสิ�งในวิทยานิพนธ์
เล่มนี1  ขอบใจนอ้งกิAกผูช่้วยเรื�องภาษา และขอบคุณญาติพี�นอ้งทุกคนที�คอยให้กาํลงัใจและสอบถาม
ความกา้วหนา้ 
 คุณค่าและประโยชน์ที�เกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี1  ขออุทิศให้บรรพบุรุษโฎนตา ตระกูลศิริ
วงศ์และตระกูลสะใบ คุณความดีของท่านในอดีตช่วยให้ลูกหลานคนนี1 ไดรั้บความเมตตาจากคน
ทอ้งถิ�นใหค้วามร่วมมือในการลงพื1นที�ทุกครั1 ง และทา้ยสุดความผิดพลาดประการใดผูศึ้กษาขอนอ้ม
รับไวก้บัตน และผลการศึกษาเป็นประโยชน์ แก่ผูส้นใจนาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะ
ดา้นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งย ั�งยนืแก่สังคมไทย 
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