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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
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คนทอ้งถิ�น 
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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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 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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๑. ที�มาและความสําคัญ 
 ปัจจุบนังานประเพณีที�มีชื�อเสียงในประเทศไทยไดมี้การพฒันาเปลี�ยนแปลงรูปแบบ
กิจกรรมจากงานที�เน้นดา้นพิธีกรรมตามเชื�อทอ้งถิ�นเป็นหลกัมาเป็นกิจกรรมเพื�อความบนัเทิงและ
พกัผอ่นหยอ่นใจดว้ย  ทั-งนี- เนื�องมาจากนโยบายภาครัฐที�ตอ้งการกระตุน้เศรษฐกิจดว้ยการ ส่งเสริม
การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยนาํประเพณีเหล่านี-มาเป็นส่วนหนึ�งของกิจกรรมการท่องเที�ยว  ซึ� ง
เริ�มขึ-นราวปี พ.ศ. ๒๕๒๐  ส่งผลให้แต่ละทอ้งถิ�นไดพ้ยายามดึงเอาเอกลกัษณ์ทอ้งถิ�นมาเป็น จุด
สนใจเพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวและงบประจาํปี จนเกิดกระบวนการสร้างสรรคกิ์จกรรมทางวฒันธรรม
ดว้ยการเสริมแต่งสิ�งใหม่ๆเขา้ไปในประเพณีของตน ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงรูปแบบแนวคิดและ
ปฏิบติัการ (ปิ� นวดี ศรีสุพรรณ,๒๕๕๔: ๒๘-๒๙)    
  ปัจจุบนังานประเพณีในรูปแบบเก่าที�เป็นกิจกรรมการร่วมตวักนัเพื�อร่วมงานบุญตาม
ความเชื�อของทอ้งถิ�นไดเ้ปลี�ยนผา่นไปเป็นงานเทศกาลประเพณีที�เนน้ความสนุกสนาน ตื�นตาตื�นใจ
แก่ผูม้าร่วมงาน แมจ้ะเกี�ยวขอ้งกบัความเชื�อทางศาสนาอยู่บา้ง แต่ก็กลายเป็นเพียงส่วนหนึ� งของ
เหตุผลที�ถูกหยบิยกมาใชเ้พื�อจดักิจกรรม โดยเฉพาะในงานประเพณีที�อยูใ่นภาวะเสื�อมคุณค่า การรื-อ
ฟื- นที�ตอ้งอิงสังคมสมยัใหม่ มีผลทาํให้รูปแบบการจดักิจกรรมเปลี�ยนแปลงไป  ยิ�งถา้หากผูจ้ดัขาด
ความเขา้ใจถึงกระบวนการจดัการที�ย ั�งยืน มุ่งหวงัเพียงผลทางเศรษฐกิจมากกวา่สังคม งานประเพณี
แบบเก่าก็จะถูกนาํเสนอเป็นงานเทศกาลประเพณีรื�นเริงอยา่งเตม็รูปแบบ   
 อย่างไรก็ตามใช่ว่างานเทศกาลประเพณีที�มีการปรับเปลี�ยนไปจะเป็นกิจกรรมเชิงลบ
ต่องานประเพณีเก่าเพียงอย่างเดียว ลกัษณะการจดังานแบบใหม่สามารถช่วยสร้างคุณค่าให้กับ
ประเพณีเก่าในวถีิชีวติชุมชนใหม่ ทั-งในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมไดด้ว้ย ผา่นกระบวนการ
รื-อฟื- น สร้างคุณค่าให้กบัทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น อาทิ การสร้างอนุสาวรียผ์ูน้าํทอ้งถิ�น การจดั
กิจกรรมการแสดงฟ้อนรํา เล่าเรื�องตาํนานประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นในพื-นที� โบราณสถานที�สําคญัใน
อดีต ช่วยสร้างชีวติชีวาใหก้บัชุมชน อีกทั-งยงัเป็นการเปิดพื-นที�ใหส้าธารณชนไดมี้โอกาสเขา้มาเป็น 
ส่วนหนึ� งของกิจกรรมในฐานะผูช้มหรือนักท่องเที�ยว ที� เข้ามาเรียนรู้วฒันธรรมร่วมกับคนใน
ทอ้งถิ�น ซึ� งช่วยกระตุน้ให้เกิดการตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมร่วมกนัของกลุ่มคน
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ท้องถิ�น ขณะเดียวกันก็ยงัช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมต่างๆที�เกิดขึ- นภายในงาน
เทศกาลประเพณี 
 กล่าวไดว้า่งานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นไดก้ลายเป็นกิจกรรมสําคญัในสร้างตวัตนของ
ทอ้งถิ�นทั-งในและนอกพื-นที�ของตนผา่นกระบวนการผลิตประเพณีใหม่ ที�เรียกวา่ประเพณีประดิษฐ ์
โดยกการอา้งอิงความสัมพนัธ์ดั-งเดิมในอดีตรวมทั-งการผลิตสร้างวฒันธรรมขึ-นมาใหม่ เพื�อเป็น
เครื� องมือในการรับใช้บุคคลที�เกี�ยวข้อง(ยุทธกาน ดิสกุล,๒๕๕๓: ๘)   จะเห็นว่ากิจกรรมทาง
วฒันธรรมที�เกิดขึ-นในงานเทศกาลประเพณีมกัเป็นผา่นเลือกสรรจากชุมชนแลว้วา่จะเป็นสิ�งที�สร้าง
ความตื�นตา แปลกใหม่แก่ผูพ้บเห็น ขณะเดียวกนัก็มีการแทรกเรื�องราวของชุมชนลงไป เพื�อสร้าง
ตนตวัในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆในประเทศไทย งานเทศกาลประเพณีเป็นพื-นที�ทาง
สังคมที�เปิดโอกาสให้แสดงตนต่อสาธารณชน  เพราะคนส่วนมากมกัรู้จกัผูค้นต่างวฒันธรรมของ
ตนผ่านงานเทศกาลประเพณีที�มีชื�อเสียง อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้กลุ่มคนต่างวฒันธรรมเขา้มาสนใจ
และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมพื-นถิ�น ขณะเดียวกนัคนในพื-นที�ก็รู้สึกภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตน 

 การศึกษาครั- งนี- ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิดประเพณีประดิษฐ์มาใช้ศึกษาและอธิบายการนาํ
ประเพณีพิธีกรรมการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเดือนสิบของชาวเขมรถิ�นไทยมาจดักิจกรรมในลกัษณะ
งานเทศกาลประเพณีขึ- นที�อ ําเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีษะเกษ ศรีสะเกษเป็นจังหวดัหนึ� งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ� งไม่เป็นที�รู้จกัของคนทั�วไปมากนกั แต่มีจุดเด่น คือ การมีปราสาทเขาพระ
วิหารที�พวกขอมสร้างไวแ้ต่โบราณ ผูค้นในจงัหวดันี- ส่วนใหญ่เป็นพวกเขมร ส่วย คลา้ยๆกบัทาง
จงัหวดัสุรินทร์และบุรีรัมย ์(ศรีศกัร วิลลิโภดม,๒๕๕๑: ๔๑)และกลายเป็นจุดสนใจสําคญัของ
สาธารณชน เมื�อเกิดกรณีพิพากเขาพระวิหารระหวา่งไทย-กมัพูชาขึ-นเมื�อพ.ศ. ๒๕๗๕และปีพ.ศ. 
๒๕๕๑ เกี�ยวกบัพื-นที�รอบเขาพระวิหาร จงัหวดัศรีสะเกษจึงไดรั้บความสนใจจากสาธารณชนอีก
ครั- ง ในฐานะพื-นที�ตั-งของปราสาทเขาพระวิหารและชาวเขมรถิ�นไทย (เขมรสูง)เจา้ของพื-นที�รอยต่อ
ไทย-กมัพชูา ผูเ้ปรียบเสมือนเจา้ของปราสาทเขาพระวหิารดั-งเดิม   

 ตวัตนของชาวเขมรถิ�นไทยในจงัหวดัศรีสะเกษไม่ค่อยเป็นที�รู้จกัของสาธารณชนมาก
นกั ทั-งที�เป็นกลุ่มชาติพนัธ์มากเป็นอนัดบัสองรองจากชาวไทยอีสาน(ไทยลาว)  คนทั�วไปรับรู้เพียง
โบราณสถานขอมที�ยิ�งใหญ่อลงัการ แต่ค่อยสนใจและรู้จกั กลุ่มคนพื-นถิ�นที�สืบทอดอารยธรรมขอม
โบราณอาศยักระจดักระจายอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง กระทั�งกระแสการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไดรั้บ
ความนิยมของสาธารณชน ทาํให้เกิดการนําเรื� องราวทางวฒันธรรมท้องถิ�นเข้ามานําเสนอต่อ
สาธารณชนเพิ�มมาขึ-น เกิดการฟื- นฟู ปรุงแต่งทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นให้มีคุณค่าทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ผ่านเวทีการท่องเที�ยว มีการนาํเรื�องราวอดีตมานาํเสนอเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมที�
น่าสนใจ ว่าเป็นสิ�งที�มีคุณค่าควรและนาํมาโฆษณาเผยแพร่และชกัชวนให้เป็นนกัท่องเที�ยวเขา้มา
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เยี�ยมชม  ขณะเดียวกนัก็กลายเป็นพื-นที�แห่งการสร้างความทรงจาํร่วมของคนในพื-นถิ�นให้ภาคภูมิใจ
และเกิดสาํนึกรักษาทอ้งถิ�น 

 ศาสนาสถานขอมโบราณที�ถูกทิ-งร้างกลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั- งโดยการจดักิจกรรมทาง
วฒันธรรม อาทิการจดังานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นตามศาสนาสถานต่างๆในลกัษณะการรําลึกและ
เฉลิมฉลอง ซึ� งกลุ่มคนที�มีบทบาทสําคญั ก็คือ ชาวเขมรถิ�นไทย ซึ� งเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุพื-นถิ�นที�ยงัคง
สืบทอดวฒันธรรมขอมโบราณในวถีิชีวติของตน ผา่นภาพลกัษณ์การใชภ้าษาตระกูลมอญ-เขมร กิน
ขา้วเจา้ ประเพณีความเชื�อพิธีกรรมทอ้งถิ�น  เป็นตน้ 

 ขุขนัธ์เป็นอาํเภอทางตอนใตข้องจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นพื-นที�มีกลุ่มชาวเขมรถิ�นไทย

อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในราวปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมี้การจดังานประเพณีแซนโดนตาขขุนัธ์∗ขึ-น โดย
การนาํประเพณีพิธีกรรมการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเดือนสิบของชาวเขมรถิ�นไทยมาจดักิจกรรมใน
ลกัษณะงานเทศกาลประเพณี ส่งผลให้เกิดการรื-อฟื- นทรัพยากรวฒันธรรมในทอ้งถิ�นขึ-นมาอีกครั- ง 
ผา่นกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแต่งกายพื-นบา้น การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น การสาธิตวิถี
ชีวิตชุมชน ผลจากการจดังานอยา่งต่อเนื�องทาํให้ อาํเภอขุขนัธ์เริ�มเป็นที�รู้จกัของสาธารณชน มีการ
ปรับเปลี�ยนภูมิทศัน์เมือง การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมให้มีความยิ�งใหญ่อลงัการเพิ�มมากขึ-น 
การเกิดขึ-นของงานเทศกาลประเพณีส่งผลให้ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นกลบัมามีชีวิตในความ
ทรงจําของคนรุ่นใหม่  ผ่านกระบวนการสื� อความหมายภายในงานเทศกาลประเพณี การ
เปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ-น ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจบทบาทของงานเทศกาลประเพณีต่อการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น เพื�อการพฒันาอยา่งย ั�งยนืในสังคมไทย 

 โดยการศึกษาปรากฏการณ์และกระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในฐานะ
กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดั
ศรีสะเกษ ว่ามีบทบาทอย่างไรต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นของชุมชนที�อยู่ในภาวะ
เสี�ยงต่อการเสื�อมคุณค่าทางวฒันธรรมและนาํเสนอแนวการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมที�เหมาะสม
กบัทอ้งถิ�น 
 

                                                           

∗ แซนโดนตาขขุนัธ์เป็นชื�อแรกของการจดักิจกรรมประเพณีแซนโฎนตาในลกัษณะงาน
เทศกาลประเพณีของอาํเภอขุขนัธ์ ต่อมามีการเปลี�ยนศพัท ์คาํวา่ “โดนตา” เป็น “โฎนตา” ในราว
พ.ศ. ๒๕๕๑   
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๒.  คําถามการวจัิย  

 ปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐใ์นงานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นจะมีบทบาทอยา่งไรต่อ
การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ�น ทั-งทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งไดแ้ละ
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งไม่ได ้เพื�อเป็นตน้ทุนทางสังคมในการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�น 
 
 ๓. วตัถุประสงค์การวจัิย 

 ๑. ศึกษากระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา 
อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 ๒. ศึกษาบทบาทประเพณีประดิษฐ์กบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในงานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 ๓. นาํเสนอแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�เหมาะสมในงานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์   
 

๔.  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. เพื�อให้ทราบปรากฏการณ์เกิดและกระบวนสร้างประเพณีประดิษฐ์ในการจดังาน
การทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ�นผา่นการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ 
 ๒. เพื�อให้ทราบถึงบทบาทของประเพณีประดิษฐ์ที� มี ต่อการจัดการทรัพยากร
วฒันธรรมในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์  

 ๓. เพื�อนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปรากกฎการณ์ประเพณีประดิษฐ์และนาํเสนอแนว
ทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมที�เหมาะสม   
 

๕.  ขอบเขตการวจัิย    
 ขอบเขตด้านพื.นที� อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ซึ� งเป็นพื-นที�แรกที�มีการนาํประเพณี

แซนโฎนตาที�เดิมเป็นประเพณีส่วนบุคคลมาจดัเป็นงานเทศกาลประเพณีของกลุ่มคนในทอ้งถิ�น 

โดยพื-นที�การปกครองของอาํเภอขุขนัธ์แบ่งออกเป็น ๒๒ ตาํบล  ๒ เทศบาลตาํบล  ในการวิจยัครั- ง

นี-ผูศึ้กษาไดก้ารลงพื-นที�สาํรวจกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดังานเทศกาลประเพณีตามตาํบลต่างๆใน

ลกัษณะการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก ๑๑ ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลกฤษณา, กนัทรารมย,์โสน, ศรีตระกูล, 

ลมศกัดิO , ตะเคียนช่างเหล็ก, หัวเสือ, หนองฉลอง, สะเดาใหญ่, ใจดี และ ๑ เทศบาลตาํบล  คือ 

เทศบาลตาํบลเมืองขขุนัธ์  
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 ขอบเขตด้านเนื.อหา ขอ้มูลเกี�ยวกบับริบททางสังคมของอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

และกลุ่มชาติพนัธ์ุทอ้งถิ�นขอ้มูลประเพณีแซนโฎนตาพื-นบา้นและงานเทศกาลประเพณีแซนโฎน

ตาขุขนัธ์ ปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ที� เกิดขึ- นในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์

ผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรมที�เกิดขึ-นจากปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาล

ประพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ 

  

๖.  วธีิการวจัิย 

 การศึกษาวจิยัครั- งนี- ใชว้ธีิวจิยัเอกสารและการวจิยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย  

 ๑. การศึกษาข้อมูลเอกสาร ศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการ

วจิยั บทความและเอกสารอื�นๆที�ปรากฏในรูปแบบของสื�อสิ�งพิมพแ์ละสื�ออิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัประเด็นที�ตอ้งการศึกษา ขอ้มูลบริบทพื-นที�ศึกษา แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งประเพณีและงาน

เทศกาลประเพณีทอ้งถิ�น  

 ๒. การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม   โดยใชว้ธีิ 

   การสํารวจ (Survey)  ลงพื-นที�สํารวจทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�ปรากฏในงาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ ทั-งส่วนพื-นบา้นและงานเทศกาล เก็บบนัทึกขอ้มูลดว้ยภาพถ่าย 

   การสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ( Non- partici-
pant Observation) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)    
 ๓. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลกั คือ  

   ๑. กลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา  อาทิ  เจา้หน้าที�
หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไดแ้ก่   สํานกัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น สภาวฒันธรรม เทศบาล
ตาํบลเมืองขขุนัธ์ ผูท้รงคุณวฒิุ  สถาบนัการศึกษาทอ้งถิ�น จาํนวน ๙ คน 

 ๒. กลุ่มประชาชนทั�วไป  ประกอบดว้ย  ประชาชนที�เขา้ร่วมงานเทศงานเทศกาล
ทอ้งถิ�นประเพณีแซนโฎนตาและนกัท่องเที�ยวทั�วไป  ๓๐ คนโดยใชก้ลวิธีการสัมภาษณ์ ดงันี-  การ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) 
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๗.  นิยามศัพท์ 

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขันธ์  หมายถึง  กิจกรรมทางวฒันธรรมที�พฒันามา
จากประเพณีสารทเดือนสิบของชาวเขมรถิ�นไทยในอาํเภอขุขนัธ์  ซึ� งถูกจดัขึ-นโดยการสนบัสนุน
ของภาครัฐ ภาคเอกชนเพื�อการอนุรักษแ์ละเผยแพร่ประเพณีทอ้งถิ�นของอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะ
เกษ  ปัจจุบนัใชชื้�อวา่ งานรําลึกพระยาไกรภกัดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลกัเมือง ลือเลื�องกลว้ย
แสนหวี โดยจดัขึ- นครั- งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๔   โดยในการศึกษาครั- งนี-  ผูศึ้กษาใช้ชื�อว่า “งาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์”  เพื�อแสดงความแตกต่างระหวา่งประเพณีแซนโฎนตาทั�วไปที�
ถือปฏิบติักนัในครอบครัวของชาวเขมรถิ�นไทย 

 ประเพณแีซนโฎนตา หมายถึง พิธีกรรมการเซ่นไหวแ้ละทาํบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษ
ในช่วงวนัสารทเดือนสิบของชาวเขมรถิ�นไทยในประเทศไทย มีชื�อเรียกตามภาษาถิ�นวา่ “แซนโฎน
ตา” เป็นพิธีกรรมตามความเชื�อเดิมเกี�ยวกบัผีบรรพบุรุษผสมกบัความเชื�อทางพุทธศาสนา โดยจะ
ประกอบพิธีกรรมตั-งแต่วนัขึ-น ๑๔ คํ�า เดือน๑๐ จนถึงวนัแรม ๑๕ คํ�าเดือน ๑๐ของทุกปีตามปฏิทิน
จนัทรคติ  
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๘.  กรอบแนวคิดงานวจัิย 
 

 
 

 

ภาพที� ๑  แผนภูมิแนวคิดงานวจิยัประเพณีประดิษฐก์บัการจดังานทรัพยากรวฒันธรรม 
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บทที� ๒ 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 การวจิยัเรืองประเพณีประดิษฐก์บัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม กรณีศึกษางาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาปรากฏการณ์
ประเพณีประดิษฐใ์นกระบวนการการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินโดยชุมชนทอ้งถิน ผา่น
กิจกรรมการจดังานเทศกาลทางวฒันธรรม โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือวิเคราะห์และนาํเสนอ
แนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทีเหมาะสมแก่ทอ้งถินซึ งในบทนี7ผูศึ้กษาไดท้าํการทบทวน
วรรณกรรมทีเกียวขอ้งดงัต่อไปนี7   
 ๑. ความรู้เกียวงานเทศกาลเมือง งานประเพณี 
 ๒. แนวคิดประเพณีประดิษฐ์  
       ๒.๑ ประเพณี 
      ๒.๒ ประเพณีประดิษฐ์ 
 ๓. แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  
  ๓.๑ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแบบสมดุล 
  ๓.๒คุณค่าทางวฒันธรรม  
  ๓.๓ การสือความหมาย 

 ๔. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

๑. แนวคิดเทศกาลและงานประเพณี (Festivals and traditions)   

  เทศกาลและงานประเพณีเป็นการนาํความเชือทางศาสนาผสานกบัความเชือทอ้งถินจน

เกิดเป็นอตัลกัษณ์ของคนในชุมชนทอ้งถินทีแตกต่างกนัไป ซึ งประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธ

ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาจึงแทรกอยูใ่นเทศกาลและงานประเพณีทีเกียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคน

ไทย (นิพทัธพงษ์ พุมมา, ๒๕๕๕: ๕๔)ส่วนใหญ่มกัเป็นประเพณีส่วนชุมชน เช่น ประเพณี

สงกรานต ์ทอดกฐิน ลอยกระทง ฯลฯ (ประชิด สกุณพฒัน์, ๒๕๔๖: ๖๓)  สภาพสังคมไทยที 



๙ 

เปลียนจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมทาํให้งานเทศกาลประเพณีบางอยา่งสูญหายไป จนกระทัง

เกิดแนวคิดการกระตุน้เศรษฐกิจและการทาํวฒันธรรมให้เป็นสินคา้ผ่านการประชาสัมพนัธ์เพือ

การท่องเทียว   ประเพณีพิธีกรรมไทยถูกฟื7 นฟูขึ7นอยา่งผวิเผนิไม่ใหค้วามสาํคญั 

กบัพิธีกรรมทางศาสนาเพือความมันคงทางจิตใจกลายเป็นการสร้างความตืนตาตืนใจให้ความ

บนัเทิงแก่ผูเ้ขา้ร่วมแทน เพือสนบัสนุนการท่องเทียว เกิดการเปลียนแปลงจากรูปแบบเดิมทั7งในเชิง

แนวคิดและปฏิบติั (ปิ นวดี ศรีสุพรรณ, ๒๕๕๔ :๒; นิพทัธพงษ ์พุมมา, ๒๕๕๕: ๕๔)  

 เทศกาลและงานประเพณีไทยปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมทีเกิดจาก
การร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชนชน ทีนาํรากเหงา้วฒันธรรมมาเป็นส่วนหนึงของการ
กิจกรรมทางวฒันธรรมซึ งช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กบัพื7นทีและกลุ่มคนในวฒันธรรมทอ้งถิน (อริยา 
อรุณินท์, ๒๕๔๘: ๒๒) การพฒันาพื7นทีและปรับภูมิทศัน์เมืองให้สวยงาม ในประเทศไทยมีการ
ปรับปรุงพื7นทีโบราณสถานให้กลายเป็นสถานทีท่องเทียวหรือแหล่งเรียนรู้ท้องถินเปิดให้
สาธารณชนเขา้เยียมชมและมีการจดังานเทศกาลขึ7นเพือสร้างสีสันเพิมคุณค่าให้กบัโบราณสถานที
ถูกทิ7งร้างในอดีตและนิยมนาํประเพณีพื7นบา้น ตาํนานเรืองเล่าทอ้งถินของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆมา
เป็นเค้าโครงเรื องราวจดัเป็นงานเทศกาลเมือง เรียกกันว่า งานเทศกาลประเพณี มีการใช้พื7นที
โบราณสถาน หรือนาํพื7นทีสาธารณะทีวา่งมาปรับเปลียนภูมิทศัน์เพือใชจ้ดังานเทศกาลอาทิเช่นงาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ของจงัหวดัสุโขทยัมีการนาํเสนอเรืองอดีตราชธานีสุโขทยั
และนางนพมาศทีเกียวขอ้งกบัประเพณีลอยกระทง โดยมีการจดัแสดงแสง -สี -เสียง ณ บริเวณวดั
มหาธาตุอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เป็นประจาํทุกปี 

 นิพทัธพงศ ์พุมมา( ๒๕๕๕: ๕๔)ไดแ้บ่งเทศกาลและงานประเพณีของไทยออกเป็น ๔ 
กลุ่ม โดยการอิงรูปแบบความเป็นเอกลกัษณ์ดั7งเดิมมากทีสุดรวมทั7งมีเนื7อหาทีเหมาะสมต่อการ
ท่องเทียวดว้ยได ้แก่ 

 ๑.เทศกาลหรือประเพณีทีมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะเกียวกับพืชผลทาง
เกษตรกรรม มีทั7งอาหารผลิตภณัฑ์จากพืชและสัตว ์อาทิ งานวนัลินจี จงัหวดัเชียงราย งานวนัลาํไย 
จงัหวดัลาํพูน งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จงัหวดัเชียงใหม่ และงานเทศกาลไหม จงัหวดั
ขอนแก่น เป็นตน้ 

 ๒. เทศกาลหรือประเพณีทีผสมผสานการละเล่นพื7นบา้นหรือความเชือทางศาสนา เป็น
งานทีเนน้กิจกรรมทางศาสนา อาทิ งานแห่เทียนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานี  งานวนัสารทเดือนสิบ 
จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นตน้  สําหรับงานทีเน้นกิจกรรมการละเล่นได้แก่ งานยีเป็ง จงัหวดั



๑๐ 

เชียงใหม่ งานเผาเทียนเล่นไฟ จงัหวดัสุโขทยั งานบุญบั7งไฟ จงัหวดัยโสธร งานแสดงช้าง จงัหวดั
สุรินทร์ 

 ๓. งานเทศกาลหรือประเพณีทีแสดงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ อาทิ งานสัปดาห์แม่นํ7 า
แคว จงัหวดักาญจนบุรี งานแสดงแสงสีเสียงอยธุยามรดกโลก จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 ๔. เทศกาลหรือประเพณีทีแสดงศิลปวฒันธรรมเฉพาะชน อาทิเช่น งานแห่ผีตาโขน 
จงัหวดัเลย งานประเพณีบุญกาํฟ้า จงัหวดันครสวรรค ์ 
 อย่างไรก็ตามการเปลียนแปลงของงานประเพณี”เก่า”ทีถูกนาํเสนอในรูปแบบใหม่ ก็
เป็นผลมาจากการเปลียนแปลงบริบททางสังคมและวฒันธรรมทีต่างกนัของคนแต่ละรุ่น ทีเกิดจาก
การเปลียนแปลงโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมกบังานประเพณีนั7นๆ เป็นผูก้าํหนดซึง  

 เอกรินทร์ พึงประชา (๒๕๕๖: ๑๐๖-๑๑๖ ) กล่าวถึงการเปลียนแปลงของงานประเพณี
บุญหลวงของเทศกาลตาํบลด่านซา้ย จงัหวดัเลย ทีถูกปรับเปลียนจากประเพณีพื7นบา้นกลายเป็นงาน
ประเพณีระดับนานาชาติ ผ่านการนําเสนอภาพลักษณ์ปาร์ตี7 ผีตาโขน เพือดึงดูดนักเทียว มี
ปรับเปลียนกิจกรรมต่างๆภายในงาน โดยภาครัฐ ส่งผลให้ ความเชือจารีตเดิมของคนรุ่นก่อน
กลายเป็นเรืองล้าลงั พิธีกรรมการละเล่นผีตาโขนกลายเป็นการละเล่นเพือความสนุกสนานและ
บนัเทิงแทนทีความเชือ”ขาํลาํ”ในอดีต ทั7งนี7 ส่วนหนึงเป็นเพราะการเปลียนโครงสร้างบทบาทของ
กลุ่มผูมี้ส่วนจดังานจากเดิมยุคประเพณี “เก่า” จะเป็นผูน้าํทอ้งถินและผูน้าํทางศาสนา กลายเป็นผูมี้
อาํนาจจากระบบราชการในยุคประเพณี”ใหม่”  (เอกรินทร์ พึงประชา, ๒๕๕๖: ๑๑๖)  เพือมุ่งหวงั
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจมากกว่าคุณค่าทางสังคมเช่นอดีต ทาํให้ทรัพยากรวฒันธรรมถูกนาํมาคดัสรร 
ดว้ยการเลือกเอาส่วนใดส่วนหนึงมาเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมเชิงพาณิชย ์ทาํให้ เกิดการลดคุณค่า
ทรัพยากรวฒันธรรมดั7งเดิม เกิดการสร้างสรรคป์ระเพณีวฒันธรรมใหม่ทีประยุกต์และปรับใช้ให้
เข้ากับสภาพความเป็นจริงของสังคมและการดําเนินวิถีชีวิตในปัจจุบัน  ในลักษณะทีเรียกว่า 
“ประเพณีประดิษฐ”์ 
 

๒. แนวคิดเกี�ยวกบัประเพณีประดิษฐ์ 

 ประเพณ ี(Tradition)  

 ประเพณี หมายถึง แบบความคิด ความเชือ การกระทาํ ค่านิยม ทศันคติ ศีลธรรม จารีต 
ระเบียบแบบแผนและวิธีการกระทาํสิงต่างๆการประกอบพิธีกรรมทีกระทาํโอกาสต่างๆลกัษณะ
สาํคญัของประเพณีคือสิงทีปฏิบติัเชือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือการกระทาํทีได้
สืบต่อกนัมาและยงัมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนั ถา้ใครฝ่าฝืนอาจได้รับการตาํหนิจากสังคม ลกัษณะ
ประเพณีในสังคมระดบัประเทศชาติจะประสมกลมกลืนเป็นอยา่งเดียวกนั และผิดแผกกนัไปบา้ง



๑๑ 

ตามความนิยมส่วนในทอ้งถินและ ในส่วนปลีกย่อย ประเพณีไทยมกัจะมีพิธีกรรมทางศาสนาดว้ย 
ปัจจยัทีทาํให้ประเพณีของแต่ละทอ้งถินแตกต่างกนันั7นมีเหตุผลสําคญัอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 
สิงแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ สิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมสิงแวดลอ้มทางสังคม บางครั7 งประเพณีอาจ
ถูกมองวา่เป็นเรืองของความเชือทีเหลวไหล แต่ในขณะเดียวกนัประเพณีต่างๆเป็นเครืองบอกความ
เจริญของชาตินั7นๆ และถือเป็นสมบติัของชาติ เป็นการรักษาสืบทอดความเชือตามบรรพบุรุษ
ประเพณีแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ 

 ๑. จารีตประเพณี เป็นประเพณีทีทีมีศีลธรรมเขา้มาร่วมดว้ย ถือเป็นกฎทีมีความสําคญั
ต่อสวสัดิภาพของสังคมและมีลกัษณะบงัคบัใหส้มาชิกตอ้งถือปฏิบติั ถือเป็นความผิดหากไม่ปฏิบติั
ตาม  บุคคลตอ้งปฏิบติัตามจารีตประเพณีเพือผลประโยชน์ของสังคม อาจแปรเปลียนเป็นกฎหมาย
ไดใ้นบางสังคม อาทิ การแต่งกายของสตรีมุสลิมในภาคใต ้หากไม่ปฏิบติัตามถือวา่ขดัหลกัศาสนา
และไดรั้บการประมาณจากคนในสังคมเดียวกนั 

 ๒. ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นประเพณีทีมีการวางระเบียบแบบแผนสําหรับปฏิบติั
ในสังคมไวอ้ย่างชัดเจน อาทิ การไหวค้รูมีรูปแบบปฏิบัติที เป็นแบบแผนขณะเดียวกันก็เป็น
ประเพณีทีรู้จกักนัโดยทัวไป ไม่มีแบบแผนกฎเกณฑ์แน่นอน ปฏิบติัเพราะมีการบอกเล่าและสืบต่อ
กนัมาตั7งแต่อดีต เช่น การแห่นางแมว พิธีแต่งงานโดยแห่ขนัหมาก เป็นตน้ 

 ๓. ธรรมเนียมประเพณี เป็นประเพณีทีเกียวกบัการวางตนในสังคมไม่มีระเบียบแบบ
แผนเป็นเพียงบรรทดัฐานทีปฏิบติักนัจนเป็นประเพณีเป็นแนวทางปฏิบติัทีทุกคนปฏิบติักนัจนเกิด
ความเคยชิน ใครฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรืองสําคญั แต่ถือเป็นผูที้ขาดการศึกษาอบรมและขาดคุณสมบติั
ผูดี้ 

 นอกจากนี7ประเพณียงัแบ่งยอ่ยออกเป็น ประเพณีภายในครอบครัว  ประเพณีส่วนรวม
ตามเทศกาล ประเพณีเกียวกบัการแต่งกายประเพณีเกียวกบัอาชีพ ประเพณีการเล่นในงานนกัขตั
ฤกษ ์ประเพณีการทาํบุญ ประเพณีการรับประทานอาหารเป็นตน้ 
 ประเพณีเป็นสิงสาํคญั เพราะประเพณีเป็นวฒันธรรมประจาํชาติ แสดงอดีตอนัมีความ
เจริญของสังคม  ประเพณีมีส่วนสนับสนุนให้ชาติเจริญรุ่งเรืองในทรรศนะทีดีและถูกต้องเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของคนในสังคมนั7นๆ (ดนยั ไชยโยธา, ๒๕๔๖: ๑๑๗ - ๑๒๒)การเปลียนแปลง
สภาพสังคมตามยุคสมยัทาํให้เกิดการสูญหายเปลียนแปลงของประเพณีบางประเพณีอาจเกิดขึ7นมา
ใหม่เพราะประเพณีเดิมปรับตวัใหก้บัสภาพการเปลียนแปลงของสังคมไม่ได ้จึงเกิดการคิดประเพณี
ใหม่ขึ7นในสังคมนั7น และพฒันาการของประเพณีต่างๆเหล่านี7 ไม่ค่อยเป็นทีจดจาํของสังคมมากนกั 
เพราะบางประเพณีก็เกิดขึ7นอยา่งเงียบๆ แต่โด่งดงัขึ7นเมือคนนาํไปปฏิบติักนัมาก กลายเป็นประเพณี
ทีมีชือเสียง  การสืบค้นรากเหง้าจึงทาํได้ยาก เพราะผูค้นจดจาํได้แต่ช่วงทีมนัพฒันาขึ7 นมาแล้ว  



๑๒ 

การศึกษาการสร้างหรือประดิษฐ์ประเพณี จะมีความหมายเมือนาํประเพณีธรรมเนียมเหล่านั7นไป
ประกอบการทาํความเขา้ใจกบัปฏิบติัทางสังคม ทีมีผลกระทบทั7งทางตรงและทางออ้มต่อสังคม ที
อาจเป็นเพียงเฉพาะกลุ่มหรือต่อสังคมวงกวา้งก็ได ้
 การเปลียนแปลงรูปแบบประเพณีในสังคมไทยปัจจุบนัทีเปลียนจากสังคมเกษตรกรรม
มาเป็นสังคมอุตสาหกรรมกลายเป็นประเด็นทีน่าสนใจเกียวกบับทบาทของประเพณีในยุคโลกาภิ
วตัน์ เมือประเพณีไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรม ความเชือความศรัทธาเพือความมันคงทางจิตใจเพียงอยา่ง
เดียว แต่กลายเป็นทุนทางวฒันธรรมในการพฒันาสังคมของทอ้งถินในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม การสร้างผลิตภณัฑ์สินคา้วฒันธรรม  พฒันาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างอตั
ลกัษณ์ทอ้งถินเพือการแสดงหาพื7นทีทางสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
 เมือประเพณีกลายเป็นเครืองมือทางวฒันธรรมทีสําคญัในการช่วงชิงผลประโยชน์
ระหวา่งกลุ่มคนทีเกียวขอ้งทั7งในทางบวกและลบเกียวกบัการรื7 อฟื7 น อนุรักษ ์สร้างสรรค์ประเพณี
และส่วนต่างๆทีเกียวขอ้งอาทิเช่นปรากฏการณ์โหยหาอดีตของชนชั7นกลางไทยเป็นอีกปัจจยัที
กระตุน้ให้เกิดการเปลียนแปลงของประเพณีทีสอดคล้องกบันโยบายส่งเสริมการท่องเทียวของ
ภาครัฐ ผูค้นจาํนวนไม่นอ้ยตอ้งการทีจะหลบหนีชีวติทีวุน่วายของสังคมปัจจุบนัไปสัมผสัวิถีชีวิตใน
อดีต ทีเชือวา่ เรียบง่ายและเงียบสงบมีความสุขคลา้ยการพกัชาร์จแบตเติมพลงัให้กบัชีวิต ดว้ยการ
ยา้ยตวัเองไปอยูใ่นสังคมทีต่างชัวครู่ชัวคราวก่อนจะกลบัสู่สภาพสังคมปัจจุบนั จนกลายเป็นตวัแปร
สาํคญัในการกระบวนการรื7อสร้าง การใหค้วามหมายใหม่หรือประดิษฐ์วฒันธรรมใหม่(นิพทัธพงษ ์
พุมมา, ๒๕๕๕: ๔๙)  

 ในกรณีตวัอย่าง  ประเพณีตกับาตรขา้วเหนียวในเชียงคานทีกลายเป็นส่วนหนึ งของ
แพค็แก็ตทีพกัและการท่องเทียวสําหรับผูม้าเยือนเชียงคาน ทั7งทีในความจริงการตกับาตรพระสงฆ์
เป็นพิธีกรรมทีชาวพุทธถือปฏิบติักนัทัวไป การถวายอาหารก็ขึ7นอยูก่บัสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน 
เพียงแต่ขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกัของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวในพื7นทีเฉพาะกลุ่มทีเกิดขึ7นในสังคมไทย
ทีนิยมรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก กิจกรรมทางวฒันธรรมทีธรรมดาทัวไปของคนใน
วฒันธรรมนั7นจึงกลายเป็นเรืองพิเศษของคนนอก กลายเป็นประเพณีทีมีชือเสียงและเป็นเอกลกัษณ์
ของเชียงคานขึ7นมาแทนทีจะเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุลาวร่วมกนัสะทอ้นให้เห็นการช่วงชิง
และใชผ้ลประโยชน์จากประเพณีของกลุ่มผูเ้กียวขอ้งกบัประเพณีในรูปแบบใหม่ ซึ งในบางกรณีก็
ทาํให้เกิดการแย่งชิงพื7นทีทางสังคมของกลุ่มคนในวฒันธรรมทีคลา้ยคลึงกนั แมจ้ะไม่ชดัเจนแต่ก็
เป็นทีรับรู้กนัไดใ้นสังคม เช่น ประเพณีสงกรานต ์ไทย เกิดกระแสการนาํคาํวา่ “ขา้ว”มาใชเ้ป็นชือ
ถนนในการจดักิจกรรมประเพณีสงกรานตต์ามภูมิภาคต่างๆ เพือดึงดูดความสนใจจากสาธารณชน



๑๓ 

สืบ เนื อง จาก ควา มมี ชื อ เ สีย งข องก ารจัด กิ จก รรม ประ เพ ณีส ง กรานต์ถนนข้า วส ารใ น
กรุงเทพมหานคร   

 ตรงกบัแนวคิดประเพณีประดิษฐ ์ของ Giddens (อา้งถึงใน ปิ นวดี ศรีสุพรรณ, ๒๕๔๘: 
๖) ทีกล่าววา่ การจดังานประเพณีต่างๆเกิดจากการสร้างสรรคป์ระเพณีใหม่เป็นลกัษณะของการรื7อ
สร้างประเพณี (detraditionlization) ทีมีลักษณะของการรื7 อฟื7 นฟื7 นประเพณี (retraditionization) 
ขึ7นมาใหม่ทาํใหป้ระเพณีคงอยูแ่ละการสร้างกิจกรรมประเพณีในรูปแบบใหม่ ซึ งไม่ใช่ประเด็นของ
การไม่พูดถึงสังคมทีไม่มีจารีตประเพณีอีกต่อไป  ไดมี้การตั7งคาํถามกบัจารีตประเพณีเหล่านี7 เพือ
ปกป้องเนื7อแทข้องตวัประเพณี เช่นกรณีงานประเพณีสงกรานต์นอกจากการตั7งชือทีคลา้ยคลึงกนั
ตามภูมิภาคต่างๆแลว้ยงัมีการเปลียนแปลงรูปแบบการนาํเสนอทีเน้นความรืนเริงจากการสาดนํ7 า
มากกว่าจะเน้นพิธีกรรม ธรรมเนียมปฏิบัติแบบดั7 งเดิม ภาพลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ใน
ปัจจุบนัจึงเป็นกลายเป็นเทศกาลของการเล่นนํ7ามากกวา่งานบุญปีใหม่ไทยในสังคมเก่า 

 อยา่งไรก็ตามประเพณีประดิษฐไ์ม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่เพียงประเพณีเท่านั7นแต่รวมไปถึงการ
เปลียนแปลงทางวฒันธรรมของสังคมทีเกิดการผลิตชํ7 าและสร้างใหม่ของทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทต่างๆในรูปแบบทีแตกต่างกนัไป ส่วนมากมกัเกียวขอ้งกบัการสร้างเรืองราวกิจกรรมให้
เชือมโยงกบัอดีตและมีการนาํมาปฏิบติัจนไดรั้บความนิยมของสังคมอาจจะยาวนานหรือไม่ขึ7นอยู่
กบับริบททีเกียวขอ้งนั7นๆ อาทิเช่นการรื7 อฟื7 นยา่นเก่า ตลาดนํ7 าตลาดโบราณ งานเทศกาลประเพณี 
โดยกระบวนการรื7 อฟื7 นและสร้างคุณค่าให้กบัทรัพยากรวฒันธรรมเดิมของชุมชน ให้มีมูลค่าเชิง
เศรษฐกิจคือ การทีมีขายและหาซื7อได้ ด้วยกระบวนการแปรรูปทรัพยากรวฒันธรรมทีมีอยู่ให้
กลายเป็นของทีระลึกในรูปของสินคา้ทีระลึก หรือการเก็บเกียวประสบการณ์ในรูปความทรงจาํผา่น
ภาพถ่าย ของผูเ้ขา้มาเยียมชม ดว้ยการจดัสถานทีจาํลอง สาธิตกิจกรรมต่างๆในพื7นทีทางวฒันธรรม
นั7นๆ 
 ในกรณีของเมืองหลวงพระบางในประเทศลาวนั7น จากงานวิจยัของศุภชยั สิงห์ยะบุศย์
(๒๕๕๓) กล่าวถึงกระบวนผลิตซํ7 าและสร้างตวัทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในพื7นทีและภาครัฐ ที
แตกต่างต่างกนัออกไป เมือเมืองหลวงพระบางไดรั้บการขึ7นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภาครัฐในฐานะ
ผูดู้แลไดเ้ขา้จดัการรื7อฟื7 นทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินในหลวงพระบางผา่นการเลือกสรรและแปร
ความหมายทรัพยากรวฒันธรรมบางอย่าง เพือสร้างภาพเมืองหลวงเก่าของราชอาณาจกัรลา้นช้าง 
เกิดปรับเปลียนภูมิทศัน์ วฒันธรรมประเพณี ของกลุ่มคนในเมือง ขณะเดียวกนั ก็มีการแยง่ชิงพื7นที
เพือนาํเสนอตวัตนของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เมืองผา่นบริบทการท่องเทียว บางอยา่งเป็นสิงทีไม่เคย
ปรากฏในวฒันธรรมเดิม แต่ถูกนําเสนอให้เชือมโยงกับอดีต อาทิ การประกวดนางงาม การ
เดินขบวนแห่ของผูค้นและตลาดมือพื7นทีแลกเปลียนสินคา้วฒันธรรมของนกัท่องเทียวและกลุ่มชาติ



๑๔ 

พนัธ์ เป็นตน้ ซึ งกิจกรรมเหล่านี7กลายเป็นภาพลกัษณ์ของเมืองหลวงพระบางในสายตาสาธารณชน
ทีดึงดูดให้ผูค้นต่างถินเดินทางเขา้ไปท่องเทียวเมืองหลวงพระบาง และเป็นภาพลกัษณ์ทีคนหลวง
พระบางและภาครัฐพร้อมใจกนันาํเสนอ แมบ้างส่วนของวฒันธรรมจะแปรเปลียนไปจากเดิมบาง
แลว้ก็ตาม 

 ประเพณปีระดิษฐ์(Invented tradition)  
 Eric Hobsbawm เป็นผูเ้สนอแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ โดยไดนิ้ยามคาํวา่ ประเพณีใน

ความหมายใหม่และเสนอวา่ประเพณีเป็นสิงทีถูกสร้างขึ7นไม่ไดเ้กิดขึ7นเองตามธรรมชาติ การศึกษา
ประเพณีทีเกิดขึ7นใหม่หรือประดิษฐ์ขึ7นมาใหม่ จะเป็นเครืองมือสําคญัในการทาํความเขา้ใจสังคม 
หรือตอบสนองสังคมทีมีการโหยหาความเป็นอดีต นอกจากนั7นประเพณีประดิษฐ์ยงันาํไปสู่การทาํ
ความเขา้ใจถึงกระบวนการรื7 อฟื7 นทางวฒันธรรม ทั7งจากการอา้งอิงความสัมพนัธ์ดั7 งเดิมในอดีต
รวมทั7งการผลิตสร้างวฒันธรรมขึ7นมาใหม่ ในขณะเดียวกนัประเพณีประดิษฐ์ยงัเป็นเครืองมือใน
การใชรั้บกลุ่มบุคคลทีเขา้มาเกียวขอ้ง(ยทุธกาน ดิสกุล, ๒๕๕๓: ๘)  

 ในทรรศนะของ Hobsbawm นั7น ประเพณีทีถูกสร้างขึ7น หมายถึงแบบฉบบัของการ
ปฏิบติัชุดหนึ ง โดยปกติจะรับรู้กนัผ่านพิธีกรรมหรือสัญลกัษณ์ มุ่งปลูกฝังคุณค่าดว้ยการทาํอย่าง
ซํ7 าๆซากๆซึ งมีนยัสัมพนัธ์กบัอดีต เพือความ “จริงแท”้ ของประเพณี ทั7งทีความจริงอาจจะเกิดจาก
ความขดัแยง้ระหวา่งสิงเก่าและใหม่  ทั7งนี7 เป็นเพราะวา่บางครั7 งประเพณีเก่าไม่อาจปรับเปลียนตวัให้
เขา้กบัสภาพสังคมใหม่ทีเปลียนแปลง จึงจาํเป็นตอ้งเกิดกระบวนการทีทาํให้มนักลายเป็นทียอมรับ
ของสังคม ดว้ยการสร้างประเพณีใหม่ ซึ งพบวา่บางประเพณีเกิดขึ7นอยา่งเงียบๆและไม่ไดต้ั7งใจ แต่
เมือโด่งดงัขึ7นมาและมีคนนาํไปปฏิบติักนัมากก็กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัร่วมกนัของผูค้น อาทิ ธง
ชาติ เพลงชาติและตราของชาติทีกลายเป็นสัญลกัษณ์ทีทุกคนตอ้งให้ความเคารพ(ธเนศ  อาภรณ์
สุวรรณ, ๒๕๔๘: ๗๘-๘๑)และถือเป็นสัญลกัษณ์ของตนเองแทนกลุ่มชาติพนัธ์ุเดิมของตนในพื7นที
ทางสังคมของโลก 

 ในขณะที Buckser (อา้งถึงใน เอกรินทร์ พึงประชา,๒๕๔๕: ๒๑-๒๒) มองประเพณี
ประดิษฐ์ในเรื องของการ “ต่อรอง”ในความสัมพนัธ์ต่างๆของคนในกลุ่มสังคม โดยสังคมนั7น
สามารถทีจะหยิบยกเนื7อหาบางส่วนมาตีความใหม่มากกว่าทีจะนาํเสนอภาพในลกัษณะของการ
บรรยายเรื องราวในอดีตเพือนํามาสร้าง “ประเพณีประดิษฐ์” ให้เกิดการปฏิบัติและรับใช้
สถานการณ์ปัจจุบนั ซึ งถือเป็นหวัใจหรือสาระสําคญัสุดของการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม ทั7งนี7
เพราะการสร้างตวัตนของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุนั7นมีกระบวนการเลือกทีจะ “จาํ” หรือ “จินตนาการ” 
จากตาํนาน ความเชือพิธีกรรม และประวติัศาสตร์ ในฐานะอตัลกัษณ์ทีสะสมกนัมาตั7งแต่บรรพบุรุษ 
เพือแยกความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุเพือเกิดอตัลกัษณ์แก่กลุ่มตนหรือรัฐชาติเช่นกรณี 



๑๕ 

 ในงานวิจยักรณีการสร้างอตัลกัษณ์ของชาวมอญพลดัถินในจงัหวดัสมุทรสาครของสุ
กญัญา เบานิด(๒๕๔๙:บทคดัย่อ)ได้สร้างสํานึกเรืองชาติผ่านการมีประวติัศาสตร์และสัญลกัษณ์
ร่วมกนั เช่น วนัชาติมอญ ธงชาติมอญ เพลงชาติมอญ ชุดประจาํชาติ สัตวส์ัญลกัษณ์(หงส์)เป็นอตั
ลกัษณ์เชิงการเมืองสือถึงการแตกตวักบัรัฐพม่า ในพื7นทีจงัหวดัสมุทรสาครและสร้างความสัมพนัธ์
ร่วมกบักลุ่มคนไทยเชื7อสายมอญ และนิยามตวัเองวา่ “มอญเมืองมอญ”มากวา่เป็น “คนพม่า”   
 ลกัษณะดงักล่าวเป็นการนาํความทรงจาํมาเป็นเครืองมือในการสร้างความจริงของ
ประวติัศาสตร์ ใหเ้ชือมโยงกบัประเด็นทางการเมืองเรืองชาตินิยม จะเห็นไดว้า่ทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทจาํตอ้งไม่ไดเ้ป็นส่วนสาํคญัในการพลงัรวมกลุ่มผูค้นใหห้นัมาเห็นค่า “อดีต”ของกลุ่มตน 
 ราวปี ๒๕๒๐ สังคมไทยมีการกระตุน้เศรษฐกิจและมีการทาํวฒันธรรมใหเ้ป็นสินคา้
ผา่นการประชาสัมพนัธ์เพือการท่องเทียว ซึ งทาํใหแ้ต่ละทอ้งถินดึงเอาเอกลกัษณ์ทอ้งถินมาเป็นจุด
ขายเพือดึงดูดนกัท่องเทียวและงบประมาณประจาํปีเพือสร้างสรรคสิ์งใหม่ๆเขา้มาเสริมแต่งในงาน
ประเพณีของตน จนววิฒันาการเปลียนแปลงจากรูปแบบเดิมอยา่งมากทั7งในเชิงแนวคิดและ
ปฏิบติัการ(ปิ นวดี ศรีสุพรรณ, ๒๕๕๔: ๒)  ปรากฏการณ์การเปลียนแปลงรูปแบบของงาน
ประเพณีทีถูกพฒันามาเป็นงานประจาํปี หรือทีเรียกวา่ “ งานเทศกาลประเพณี”นั7น ส่วนมากมี
ลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนัคือไดเ้ปลียนเป็นกิจกรรมเพือความบนัเทิงและเพือการพกัผอ่นหยอ่นใจ จน
กลายเป็นประเพณีเพือการแสดงโชวม์ากกวา่พิธีกรรมเพือความมันคงทางจิตใจ  และหลายงาน
กลายเป็นงานประเพณีทีมีชือเสียงของประเทศ 

 เมือการท่องเทียวทางวฒันธรรมกลายเป็นพื7นทีสําคญัในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ งานประเพณีทอ้งถินกลายเป็นทุนทางสังคมทีมีอยูท่ ัวไปและถูกพฒันาเป็นกิจกรรม
เพือการท่องเทียว โดยภาครัฐเขา้ไปสนบัสนุนทอ้งถินให้ดาํเนินการคน้ควา้และนาํเสนอกิจกรรม
ทางวฒันธรรมผ่านการท่องเทียว มีการนําทรัพยากรวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์มาใช้เป็น
เครืองมือการแสดงตวัตนในพื7นทีสาธารณะ  เพือดึงดูดสาธารณชนให้สนใจและเขา้มามีส่วนร่วม 
ส่วนหนึ งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่วนหนึ งสร้างมูลค่าทางสังคม คือความภาคภูมิใจแก่คน
ทอ้งถิน ขณะเดียวกนัสภาพสังคมทีเปลียนแปลงก็ทาํให้ผูค้นในวฒันธรรมมีความคิดทีเปลียนไป
หลายพื7นทีลืมเลือกคุณค่าของวฒันธรรมเดิม อาทิการสร้างความมันคงทางจิตใจร่วมกนั มุ่งเพียง
ความสนุกสนานบนัเทิง เห็นไดจ้ากการมีข่าวความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มคนใน  เกียวกบัมุมมองทาง
วฒันธรรมระหวา่งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่  จนกลายเป็นการต่อรองทางสังคมระหวา่งคนสองรุ่น
กลุ่มหนึงเนน้คุณค่าทางวฒันธรรมเชิงอนุรักษ ์อีกกลุ่มเน้นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากวฒันธรรมเชิง
สร้างสรรค ์ 



๑๖ 

 ในการศึกษาครั7 งนี7ผูศึ้กษามีความสนใจศึกษาบทบาทของงานเทศกาลประเพณีทอ้งถิน
ในฐานะกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิน โดยการนาํแนวคิดประเพณีประดิษฐ์มา
อธิบายปรากการณ์ต่างๆภายในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ เพือทาํความเข้าใจและ
นาํเสนอแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินอยา่งย ังยนื  

 
๓. แนวคิดการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม  

 การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมเป็นศาสตร์(discipline) สาขาหนึ ง เป็นศาสตร์ทีมี
กระบวนการจดัการทาํงานทีตอ้งดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ มีแนวทาง(approach)แนวคิด(concept) 
และวิธีวิทยา(methodology) ทีนาํไปสู่การผลิตองคค์วามรู้ใหม่ทีสามารถรับใชส้ังคมไดเ้หมือนกบั
ศาสตร์สาขาอืน การจัดการทรัพยากรวฒันธรรมจึงเป็นทั7 งศาสตร์และศิลป์และเกียวข้องทั7 ง
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ หรือกล่าวได้ว่าศาสตร์สาขาการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมมีวธีิการในลกัษณะสหวิทยาการ(interdisciplinary science) เหมือนกบัศาสตร์หลายสาขา
ในปัจจุบนั (ธนิก เลิศชาญฤทธิm ,๒๕๕๔) 
 ความหมายของทรัพยากรวฒันธรรม สายนัต์ ไพรชาญจิตร์(๒๕๕๐:๑๓-๑๔) ได้

กาํหนดความหมายและขอบเขตของทรัพยากรวฒันธรรม หมายถึง ส่วนประกอบของระบบ

วฒันธรรมทั7งหมดในสังคมมนุษยท์ั7งทีเป็นวฒันธรรมทางวตัถุ สิ งก่อสร้างทีจบัตอ้งมองเห็นได้

(tangible forms) และทีเป็นความหมาย(meaning) ความรู้/ภูมิปัญญา(knowledge/wisdom) ความเชือ

( beliefs) ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น เ พื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ (rules/regulations) จิ น ต น า ภ า พ

(imaginations)ความรู้สึกนึกคิด(feeling)ศิลปะและการแสดงออก(expressive behaviors) ทีไม่

สามารถจบัต้องหรือสัมผสัทางกายภาพได้(intangible forms) ในชุมชนทัวๆไปมีทรัพยากร

วฒันธรรมหลกัๆทั7งชนิดทีเป็นมรดกและทรัพยากรวฒันธรรมร่วมสมยัทีสร้างสรรคแ์ละพฒันาขึ7น

ใหม่สามารถพบเห็นและศึกษาไดใ้นปัจจุบนั ๓ กลุ่ม ประกอบดว้ย 

 ๑.ทรัพยากรทางโบราณคดี(archaeological resources) 
 ๒. ภูมิปัญญาทอ้งถิน (homegrown/indigenous wisdom) 
 ๓. ศิลปวฒันธรรมหรือทรัพยากรวฒันธรรมทีแสดงออก(expressive culture) ไดแ้ก่ 
ศิลปะ(Arts) วรรณกรรม(writings) ดนตรี(music) การละเล่น(plays) การแสดง(performances) 
ปรัมปราคติ(myths)นิทาน(tales) ขนบธรรมเนียม(customs)ประเพณี(traditions) ความเชือ
(beliefs)พิธีกรรมตามความเชือ(rites) ( สิ งเหล่านี7 ก็คือผลผลิตของวฒันธรรมทั7 งในอดีตหรือ



๑๗ 

ปัจจุบนัทีมีคุณค่าหรือเป็นตัวแทนสามารถสื อถึงวฒันธรรมต่างได้เป็นสิ งทีมนุษย์ทาํขึ7 นหรือ
นาํมาใชป้ระโยชน์ 

 กล่าวว่าได ้ทรัพยากรวฒันธรรม ก็คือ ผลผลิตของวฒันธรรมหรือลกัษณะต่างๆของ
ระบบวฒันธรรม(ทั7งในอดีตหรือปัจจุบนั)ทีมีค่าหรือตวัแทนหรือสามารถสือถึงวฒันธรรมต่างๆธ
นิก เลิศชาญฤทธิm ( ๒๕๕๔: ๑๔)ไดแ้บ่งประเภทได ้๒ ประเภท ดงันี7    

๑. ทรัพยากรวฒันธรรมทีจบัตอ้งไม่ได(้Tangible) หรือนามธรรม หมายถึง ซากสิงของ 
สิงก่อสร้างรวมถึงวตัถุทีจบัตอ้งไดแ้ละสัมผสัไดด้ว้ยมือและมองเห็นดว้ยตาของมนุษย ์สิงเหล่านี7
สัมพนัธ์และเป็นตวัแทนของมนุษย ์วฒันธรรมของมนุษยแ์ละเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ7นทั7งในอดีต
และปัจจุบนั สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ ทรัพยากรประเภททีอยูติ่ดที อาทิ ร่องรอยต่างๆของ
มนุษย ์สิ งก่อสร้าง แหล่งโบราณคดี ย่านหรือสถานทีเกียวขอ้งกับประวติัศาสตร์ทางสังคมของ
มนุษยใ์นรูปแบบต่างๆ  

๒. ทรัพยากรวฒันธรรมทีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible)  หมายถึงการปฏิบติั(Practices) การ 
แสดงออก(expressions) และการนาํเสนอ (representations) ความรู้(knowledge) ทกัษะ(skills) วตัถุ 
สิงประดิษฐ์และพื7นทีทีเกียวขอ้งกบัชุมชน ส่วนมากทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านี7 จะถูกส่งผา่นหรือ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ งสู่คนรุ่นหนึ งซึ งมนุษยมี์การผลิตซํ7 าและสร้างใหม่เพือสร้างอตัลกัษณ์ของ
ตวัเองใหย้ ังยนื 

โดยประเทศไทยให้คาํนิยามของทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนี7 ว่า “มรดกภูมิปัญญา

ทางวฒันธรรม” จาํแนกออกเป็น ๗ สาขา โดยในการศึกษาครั7 งนี7  งานเทศกาลประเพณีจดัอยู่ใน

สาขาที ๔ คือแนวปฏิบติัทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆมีลกัษณะเป็นการประพฤติ

ปฏิบติัในแนวทางเดียวกนัของคนในชุมชนทีสืบทอดต่อกนัมาบนหนทางของมงคลวิธี นาํไปสู่

สังคมแห่งสันติสุขแสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนและชาติพนัธ์ุนั7 น(กระทรวงวฒันธรรม, 

๒๕๕๗) 

 ธนิก เลิศชาญฤทธิm  (๒๕๕๔, ๖๓) ได้กล่าวถึงเป้าหมายและกระบวนการจัดการ

ทรัพยากรวฒันธรรม  ไวด้งันี7    เป้าหมายของการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมก็คือ การคน้หา การ

รักษา รวมถึงการใชคุ้ณค่าและความหมายของทรัพยากรวฒันธรรมให้ตอบสนองความตอ้งการของ

สังคมชุมชนและความเป็นมนุษยก์ารจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอาจแตกต่างหลากหลาย ขึ7นอยูก่บั

สภาพการณ์(circumstance) และยุทธวิธี(strategy)ของแต่ละพื7นที/สังคม/ชุมชนและประเภทของ

ทรัพยากรวฒันธรรม นักจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในแต่ละท้องถิน อาจมีกระบวนการและ



๑๘ 

ขั7นตอนทีไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันโดยทัวไปกระบวนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม

ประกอบดว้ย ๓ กระบวนการ ไดแ้ก่ การประเมินความสําคญั(assessing significance) การวางแผน

การจดัการ (planning for management)และการกาํหนดรายการจดัการ(management programโดย

การรักษาคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมนั7นไวแ้ละสามารถตอบสนองความตอ้งทางสังคมของกลุ่ม

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทรัพยากรวฒันธรรมนั7น  

 ๓.๑ คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรม 

 คุณค่า (value) และความหมาย(meaning) ของทรัพยากรวฒันธรรมเป็นสิงทีมนุษย์
กาํหนดและใหคุ้ณค่าแก่สิงทีมนุษยส์ร้างขึ7นมา ดงันั7นคุณค่าและความหมายจึงอาจแตกต่างกนัไป
ตามพื7นฐานทางสังคม-วฒันธรรม ทางประวติัศาสตร์และเงือนไขทางสังคมและเศรษฐกิจตาม
บริบทของสังคมนั7น(ธนิก เลิศชาญฤทธิm , ๒๕๕๔: ๓๒ )   
 เนืองจากคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมมีความแตกต่างกนัไปตามบริบทของพื7นที

และมุมมองรวมไปถึงการนาํไปใชข้องผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเฉพาะสังคมนั7นๆโดยในการศึกษาครั7 งนี7 ผู ้

ศึกษาไดใ้ชแ้นวคิดขององคก์ร English Heritage  (ธนิก เลิศชาญฤทธิm ,๒๕๕๔:๕๒-๕๔)ทีเสนอวา่ 

ทรัพยากรวฒันธรรม(องักฤษใช้มรดกวฒันธรรม)มีคุณค่าสําหรับสังคมปัจจุบนั สามารถนาํมา

พฒันาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างย ังยืน ในดา้นต่างๆเป็นแนวทางในการวิเคราะห์คุณค่าและ

ศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมเพือพฒันากระบวนการสือความหมายในงานเทศกาลประเพณี

แซนโฎนตาขขุนัธ์ อยา่งไรก็ตามคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมก็ส่วนสําคญัในการกาํหนดรูปแบบ

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆของสังคมนั7นวา่ควรมีรูปแบบแนวทางอย่างไร การ

จดัการยอ่มแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์ ในสังคมไทยปัจจุบนัมีการนาํทรัพยากรวฒันธรรมมา

ใชเ้พือการพฒันาสังคมทีเรียกกนัวา่ “ทุนทางวฒันธรรม “ โดยมุ่งหวงัวา่ทรัพยากรวฒันธรรมจะเป็น

ส่วนหนึ งของการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูค้นในสังคมให้ดีขึ7นจากทรัพยากรภายในทอ้งถินของ

ตนเอง 

 แต่กระนั7นก็พบวา่คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมทีถูกนาํมาใชแ้ละกล่าวถึงมากทีสุด ก็
คือ คุณค่าทางเศรษฐกิจ หลายพื7นทีมุ่งหวงัวา่ทรัพยากรวฒันธรรมทีตนมีจะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ของชุมชนผ่านกระบวนการแปลงวฒันธรรมให้เป็นสินคา้วฒันธรรม เพือตอบสนองกระแสการ
ท่องเทียวทางวฒันธรรมทีกาํลงัไดรั้บความนิยมในสังคมไทย ทาํให้เกิดการเปลียนแปลงคุณค่าทาง
วฒันธรรมของทรัพยากรวฒันธรรมให้ลดคุณค่าทางจิตใจแต่เพิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ7นมาแทนที 



๑๙ 

อาทิ การทาํสถาปัตยกรรมลา้นนาประเภทวดัมาใช้เป็นส่วนประกอบตกแต่งโรงแรมแนวบูติก ซึ ง
พบกระจายอยูท่ ัวจงัหวดัเชียงใหม่  
 ลกัษณะทีกล่าวมาขา้งตน้เป็นผลมาจากการเปลียนทางสังคมและเทคโนโลยี ค่านิยม

ของผูค้นในโลกทีแปรเปลียนจากสังคมเกษตรกรรมเขา้สู่อุตสาหกรรมและกลายเป็นทุนนิยมใน

ทีสุด  จนเกิดการขดัแยง้ระหว่างกลุ่มคนทีเห็นต่าง ทีมองว่าคุณค่าทางวฒันธรรมของทรัพยากร

วฒันธรรมเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างคุณภาพชีวิตทีดีของผูค้นดว้ยการสร้างความเขม้แข็งทาง

จิตใจมากกว่าผลเชิงเศรษฐกิจทีแมจ้ะสร้างรายไดที้ดี แต่ก็ไดท้าํลายวิถีชีวิตแบบเก่าของทอ้งถินลง

ไปดว้ย   

 เมือไม่อาจหลีกเลียงการนาํเอา “วฒันธรรม” เขา้มาใชป้ระโยชน์ในฐานะทรัพยากรใน

ระบบทุนนิยมได้  ประเด็นสําคญัทีถูกนาํมาพิจารณาคือ  ความสมดุลของการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรวฒันธรรม  เพือการดาํรงไวซึ้ งคุณค่าทางวฒันธรรมและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  แก่กลุ่ม

คนทีเกียวขอ้งทุกภาคส่วน(สุกญัญา เบานิดและวสันต ์เทพสุริยานนท,์ ๒๕๕๓: ๑๔)  

 ๓.๒ แนวคิดการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมแบบสมดุล 
สุกัญญา เบานิด,วสันต์ เทพสุริยานท์(๒๕๕๓: ๑๔-๑๖)ได้อธิบายการนําทรัพยากร

วฒันธรรมมาใชป้ระโยชน์ในระบบทุนนิยมโดยยงัคงดาํรงคุณค่าทางวฒันธรรมและสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจต่อสังคมได ้อธิบายคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรม ในระบบทุนนิยมไว ้๒ ดา้นดงันี7  

 ๑. คุณค่าทางด้านวฒันธรรม (Cultural Value) คือความภาคภูมิใจ(Proud) ในการมีอยู่
ของระบบวฒันธรรมนั7นๆ ทีคนในสังคมนั7นมีร่วมกนัอยากจะปฏิบติั สืบทอด บอกเล่าให้ผูค้นใน
สังคมอืนทีต่างรูปแบบทางวฒันธรรมออกไปได้รับรู้ด้วยความเต็มใจ และเป็นปกติทีรูปแบบ
วฒันธรรมหนึ งๆ เมือผ่านกาลเวลาทียานนานย่อมมีการปรับตวัและเปลียนแปลงตามยุคสมยัและ
สภาพแวดลอ้มทางสังคมทีเปลียนไปการคงไวซึ้ งคุณค่าของวฒันธรรมนั7นตอ้งดาํเนินผา่นการศึกษา 
วิจยั รวบรวมองคค์วามรู้ทีเกียวขอ้งเพือเก็บรักษา และเรียนรู้กระบวนการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยั 
พร้อมนาํเสนอชุดความรู้เพือการกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ทีเขา้ใจง่ายและเหมาะสมกบักลุ่มคน
ทุกภาคส่วนของสังคมให้เกิดความเขา้ใจตระหนกัรู้ สามารถนาํชุดความรู้ไปใช้ประโยชน์ได ้ซึ ง
นบัเป็นการสืบทอดคุณค่าทางวฒันธรรมของทรัพยากรวฒันธรรมนั7นๆให้คงอยู่กบัสังคมอย่างมี
คุณค่าอย่างแท้จริง เพราะหากวฒันธรรมใดทีคนเข้าไม่ถึง ไม่เข้าใจและใช้ประโยชน์ไม่ได ้
ทรัพยากรในวฒันธรรมนั7นจะไร้คุณค่าและเสือมสูญลงไปในทีสุด การเปิดกวา้งให้เกิดการเรียนรู้
แบบสาธารณะจะช่วยรักษาและกาํกบัการพฒันาแบบทุนนิยมจากการศึกษาและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์จากวฒันธรรมร่วมกนัของกลุ่มคนในสังคมร่วมกนั  



๒๐ 

  ๒.มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Benefits) คือการทีมีขาย (sale) และหาซื7อได ้
(payment)ซึ งโดยทัวไปแลว้ทรัพยากรทุกประเภททีนาํเขา้มาใชป้ระโยชน์ในทางเศรษฐกิจ เพือให้
ง่ายต่อการขายและการซื7อ ตอ้งมีกระบวนการแปรรูปทรัพยากรในดา้นวฒันธรรมนั7นแบ่งการแปรูป
ออกไดเ้ป็น ๒ ส่วนคือ 
  ๑. วฒันธรรม การแปรรูปวฒันธรรมเพือให้พร้อมขายและซื7อได้สะดวกนั7น 

ปัจจุบนัมีดว้ยกนัหลายรูปแบบ ทั7งนี7 ขึ7นอยูก่บัองคค์วามรู้ของผูข้ายและผูซื้7อทีมีต่อวฒันธรรม  แลว้

ยงัมีการแปรรูปวฒันธรรมทีเห็นชัดเจนได้ทัวไป เช่น  การจดัแสดงเรืองราวทางประวติัศาสตร์

ประกอบแสง เสียงภายในพื7นทีทางประวติัศาสตร์ ทั7งตามวาระงานเทศกาลหรือความตอ้งการเชิง

ท่องเทียว การจาํลองวถีิชีวติวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มใหน้กัท่องเทียวไดเ้ห็นและสัมผสั

ไดโ้ดยไม่ตอ้งไปถึงสถานทีจริงหรือรอคอยการจดังานเทศกาลหรืองานประเพณีต่างๆให้ยิงใหญ่

อลงัการ เกินกว่าทีเคยมีมาในอดีต เน้นความรืนเริงสนุกสนาน ตืนตา ตืนใจในขบวนแห่ อภินิการ

มากกวา่การทาํบุญเพือสร้างความสงบในจิตใจ 

  ๒. สิงแวดลอ้ม ในการแปรูปสิงแวดลอ้มทางวฒันธรรมนั7น มกัมุ่งเนน้ในเรือง

การพฒันาโครงสร้างพื7นฐานและสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆในพื7นทีซึ งแหล่งวฒันธรรมนั7น เช่น

การสร้างอาคารคลุมโบราณสถานหรือาคารพิพิธภณัฑ์ขนาดใหญ่เกินความจาํเป็นเพือจดัแสดงและ

จดัเก็บโบราณวตัถุ ซึ งมกัเป็นอาคารทีสวยงามแต่ใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยและยากแก่การบาํรุงรักษาใน

ระยะยาว การตดัถนนขนาดใหญ่เขา้สู่แหล่งโบราณสถานหรือสถานทีทางประวติัศาสตร์เพือสะดวก

ในการเขา้ถึง สร้างลานจอดรถ ร้านคา้ ร้านอาหารจาํนวนมาก เพืออาํนวยความสะดวกแก่ผูซื้7อหรือ

นักท่องเทียว ส่งผลกระทบต่อแหล่งวฒันธรรมทั7งในเรื องภูมิทศัน์ทางวฒันธรรม ขยะ มลพิษ 

แรงสันสะเทือนและความแออดัของการจราจร 

 อยา่งไรก็ตามคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมก็มกัจะเปลียนแปลงไปตามวตัถุประสงค์

ของผูใ้ช้และผูผ้ลิตในวฒันธรรมนั7นกล่าวไดว่า “ คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมนั7นขึ7 นอยู่กับ

มุมมองเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มคนทีเกียวขอ้งนั7นกบักิจกรรมนั7นๆผา่นกระบวนการสือความหมาย 

 ๓.๓ การสื�อความหมาย มีพฒันาการพร้อมกบักาํเนิดของมนุษย ์ในประวติัศาสตร์ 

โดยเฉพาะสังคมบุพกาลทียงัไม่มีลายลกัษณ์อกัษรนั7น พอ่มดหมอผ ีนกัเล่านิทานประเภทมุขปาฐะ 

นกัแสดงพื7นเมือง นกัเล่าเรือง ครู ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในชุมชนพื7นบา้นต่างๆลว้นทาํหนา้ที “ตีความ” เพือ

สือสารใหผู้ค้นในสังคมเขา้ใจสิงต่างๆและยงัทาํหนา้ทีรักษาและถ่ายทอดมรดกวฒันธรรมใหค้งอยู่



๒๑ 

ผา่นกาลเวลา ซึ งบางครั7 งก็ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด มุมมองและการทะเลาะวิวาท(ทั7งเชิง

สัญลกัษณ์และภายภาพ) อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัการสือความหมายถูกนาํมาในการสร้างความเขา้ใจ

อนัดี ความสนุกสนาน และการสร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูช้ม/ผูเ้ขา้ร่วมงาน(ธนิก เลิศชาญฤทธิm , 

๒๕๕๔: ๑๐๔-๑๐๕) 

 การสื�อความหมายในการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 
 การสือความหมายเป็นส่วนสาํคญัส่วนหนึงทีขาดไม่ไดใ้นการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรม ทีต่อยอดมาจากการวจิยั การประเมินความสาํคญั และกระบวนการพฒันาทรัพยากร
วฒันธรรม ซึ งหากปราศจากการสือความหมายแลว้ การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแทบจะไม่
เกิดผลและประสบความสาํเร็จ (ธนิก เลิศชาญฤทธิm ,๒๕๕๔: ๑๐๒)เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มคนที
เกียวขอ้งในสังคมทั7งในระยะสั7นและยาว 
 ในงานเทศกาลประเพณีทอ้งถิน กระบวนการสือความหมายเป็นส่วนสําคญัในการการ
แสดงตวัตนต่อสาธารณชนของกลุ่มผูจ้ดักิจกรรม ทีช่วยสร้างชุดความทรงจาํร่วมกนัของผูค้น ซึ งจะ
แตกต่างกนัไปตามบทบาททีไดรั้บ อาทิ บางคนภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ งของผูแ้สดงฟ้อนรํา 
อีกคนหนึงมีความประทบัใจต่อการฟ้อนรําทีสวยงามภายในงานเทศกาลประเพณี  
 เช่นนั7นแล้วการสือความหมายทรัพยากรวฒันธรรม(Interpretation of  cultural 
resource)จึงเป็นส่วนสําคัญในการกระบวนการสร้างความเข้าใจและวิธีการถ่ายทอดคุณค่า 
ความสําคญัของทรัพยากรวฒันธรรมให้กบับุคคลทัวไป เป็นวิธีการให้ขอ้มูลทีจะสร้างความเขา้ใจ
ในเรืองคุณค่าและมกัจะนาํเสนอขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ทีแสดงให้เห็นความเชือมโยงระหว่าง
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆ ทั7งในดา้นกิจกรรมและพื7นทีทางวฒันธรรมอยา่งสถานทีสําคญั
ทางประวติัศาสตร์เกียวขอ้งกบัชุมชนนั7นๆ ขณะเดียวกนัการสือความหมายทรัพยากรวฒันธรรม ก็
เพือแสดงให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมและเพือสนองตอบความต้องการของผู ้ใช้
ทรัพยากรวฒันธรรม( ปิ นรัชฏ์ กาญจนษัฐิติ,๒๕๕๒: ๑๐๔;ธนิก เลิศชาญฤทธิm ,๒๕๕๔: ๑๐๒-
๑๐๓) เช่น  กิจกรรม “บา้นเก่าเล่าเรือง”ของชาวจีนชุมชนเจริญไชย ย่านเยาวราช เป็นกิจกรรมใน
ลกัษณะ “พิพิธภณัฑ์มีชีวิต” ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าและสือความหมายทางวฒันธรรมของ
พื7นที โดยกลุ่มอนุรักษ์ทั7งในและนอกพื7นทีบางส่วนทีเล็งเห็นว่า การเปลียนแปลงของพื7นทีจาก ”
โครงการพฒันาการอลงัหาริมทรัพย”์ของเจา้ของพื7นทีซึ งคาํนึงถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกวา่คุณค่า
ทางวฒันธรรม กาํลงัทาํให้เกิดทาํลายวฒันธรรมอตัลกัษณ์ชุมชนชาติพนัธ์ุชาวจีน (ชีวสิทธิm  บุญย
เกียรติ,๒๕๕๖: ๑๑๕-๑๒๖) โดยชาวจีนชุมชนเจริญไชยได้เลือกหยิบเอาส่วนหนึ งของ
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์มาสร้างความหมาย เพือใช้ในการต่อรองกบักลุ่ม
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ทุน เพือความอยูร่อดของชุมชนไม่ถูกทาํลาย แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมใน
ดา้นต่างๆ อาทิการสร้างจิตสํานึกทางสังคมร่วมกนัของประชาชน การสร้างคุณค่าและเอกลกัษณ์
ของกลุ่มชนต่างๆ เป็นตน้             

 กระบวนการสื�อความหมาย ในการศึกษาครั7 งนี7 ผูศึ้กษาได้ประมวลกระบวนการสือ

ความหมายอาคารและสถานทีสําคัญทางประวติัศาสตร์จากหนังสือการอนุรักษ์มรดกทาง

สถาปัตยกรรมและชุมชนของรศ.ดร. ปิ นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ (๒๕๕๒: ๑๐๗-๑๐๙) มาใช้เป็น

แนวทางการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในกรณีศึกษาครั7 งนี7   โดย

แบ่งออกเป็น ๔ ขั7นตอนใหญ่ดงัต่อไปนี7  

  ๑.การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทพื7นที การสือความหมายต่างๆเพือทาํความเขา้ใจ
อยา่งถ่องแทใ้นทุกๆดา้นทีเกียวขอ้ง นอกเหนือจากคุณค่าความส่วนสําคญัแลว้ยงัตอ้งทาํความเขา้ใจ
ปัญหา ขอ้จาํกดัต่างๆทีมีอยู ่เพือทาํให้เราสามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายและศกัยภาพของพื7นที เพือ
ดาํเนินการเลือกรูปแบบทีเหมาะสมในการสือความหมาย 
 ๒.การวางแผนการนําเสนอ 
 การวางแนวคิดการนาํเสนอขอ้มูลให้ตรงตามวตัถุประสงค์ทีตั7งไว ้การนาํเสนอขอ้มูล
อาจเป็นไปได้หลายลักษณะขึ7 นอยู่เป้าหมายทีวางไว้ แต่สิ งสําคัญทีจ ําเป็นต้องคํานึงถึงคือ 
ความสําคญัและคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมทีต้องทาํให้ปรากฏ วิธีการให้ข้อมูลจะตอ้งไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายดา้นใดดา้นหนึ งต่อทรัพยากรวฒันธรรม แมก้ระบวนการนั7นจะทาํเพือให้
เกิดความน่าสนใจและตรงตามเป้าหมายทีวางไว ้เพราะอาจทาํให้เกิดการลดทอนคุณค่าจนไป
กลายเป็นประเด็นความขดัแยง้ทางสังคม จากการตั7งคาํถามถึง “คุณค่าทีแท้จริงของทรัพยากร
วฒันธรรม” 
 ๓.การดําเนินการนําเสนอ 
 การนาํแนวคิดทีไดต้ั7งไวม้าดาํเนินการให้เป็นรูปธรรม เช่น การจดัทาํอุปกรณ์ , ป้าย, 
สิงพิมพต่์างๆ เพือการใหข้อ้มูล การจดันิทรรศการ และการอบรมวชิาการ หรือการใชม้คัคุเทศก ์

๔.การประเมิน 
 การตรวจสอบมาตรฐานและศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรม ในดา้นต่างๆ เพือนาํผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงขอ้มูลและพฒันารูปแบบการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทีเหมาะสม
อยา่งย ังยนื  
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 ในการสือความหมาย สิงทีจะตอ้งคาํนึงถึงมีอยูห่ลายประการ ดงันี7  การสือความหมายที
ดี จะตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาศกัยภาพของทรัพยากรวฒันธรรมนั7น การสือความหมายจะตอ้ง
ไม่ทาํให้คุณค่าในด้านต่างๆของทรัพยากรวฒันธรรมลดน้อยลง การสร้างคุณค่าจากการสื อ
ความหมายทรัพยากรวฒันธรรมดว้ยเทคนิคและวธีิการต่างๆ ตอ้งไม่เบียงเบนไปจากคุณค่าทีแทจ้ริง 
โดยการสือความหมายทีดีตอ้งกระตุน้ความอยากรู้ของคนในและคนนอกให้เกิดความรู้สึกอยาก
เรียนรู้และร่วมกนัอนุรักษพ์ฒันาทรัพยากรวฒันธรรมนั7นๆ ร่วมกนั 
 ประโยชน์ของการสือความหมายเพือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน การให้ข้อมูลใน
ลกัษณะต่างๆ เช่น แผ่นพบั เวบ็ไซต์และการโฆษณา สามารถจาํมาใช้เป็นส่วนหนึ งในการสร้าง
จิตสาํนึกแก่ประชาชน ให้เกิดความเขา้ใจคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมและเกิดการหวงแหนและ
ความตอ้งการอนุรักษ ์

 ๑. เพือสร้างคุณค่าเพิมเติม 
 การเปิดโอกาสให้ผูค้นเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆภายในงานส่งผลให้เกิดการ

เห็นคุณค่าจากเรืองราวทีถูกนาํเสนอ อาทิ ขอ้มูลประวติัศาสตร์และบุคคลในอดีตของพื7นที เมือเขา้
มามีประสบการณ์ร่วมกนั ส่งผลใหเ้กิดการเห็นคุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมทีเกียวขอ้ง 

 ๒. เพือสร้างเอกลกัษณ์ 

 การนาํเสนอทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินยงัถูกนาํมาใชใ้นการสร้างเอกลกัษณ์ของผูค้น  

และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในกลุ่ม ซึ งช่วยปลุกความสนใจในวฒันธรรมของคนในกลุ่มและ

บุคคลภายนอก  

 ๓ .เพือการศึกษา 

  การนาํเสนอขอ้มูลจะเป็นการใหข้อ้เทจ็จริงทีเกียวกบัสถานที เช่น ขอ้มูลประวติัศาสตร์ 

อาคารสถานทีต่างๆ เช่นรูปแบบสถาปัตยกรรมอยา่งกวา้งๆรวมทั7งประวติัศาสตร์ดา้นสังคมและการ

ปกครองและขอ้มูลเฉพาะนี7 จะเป็นแหล่งขอ้มูลเพือการศึกษาของชุมชน 

 ๔. เพือการจดัการ 
การสือความหมายตอ้งผา่นกระบวนการเลือกสรรของกลุ่มผูเ้กียวขอ้ง เช่นนั7นแลว้ก่อนการ 

เลือกสรรทุกกรณี จาํเป็นตอ้งมีการรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ผลเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชนดว้ยกระบวนการจดัการ 
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๔. งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 งานประเพณีเป็นทรัพยากรวฒันธรรมทีเกียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของกลุ่มคนในวฒันธรรม

ถินของตน มีลกัษณะเป็นกิจกรรมร่วมในพื7นทีสาธารณะทาํให้เกิดการเชือมความสัมพนัธ์ของกลุ่ม

คนในชุมชน  โดยทัวไปมกัเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัศาสนาความเชือผสมผสานงานรืนเริงของ

ท้องถิน  มีบทบาทเป็น เครื องยึดเหนียวจิตใจ ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม และเป็น

สัญลกัษณ์ความเป็นพวกเดียวกนัสร้างความผกูพนัใหค้นในสังคม 

 ปัจจุบนังานประเพณีไดเ้ปลียนแปลงรูปแบบเป็นงานเทศกาลประเพณีเพือความบนัเทิง

เริงใจมากกวา่งานบุญเพือความมันคงทางจิตใจ ส่งให้รูปแบบการจดังานเปลียนแปลงไป  นิธี เอียว 

ศรีวงศ์ (๒๕๓๘, ๗๘ อา้งในยุทธกาน ดิสกุล, ๒๕๕๓: ๑๖) กล่าวถึง นโยบายการท่องเทียวที

ผลกัดนัให้วฒันธรรมไทยกลายเป็นสินคา้ของอุตสาหกรรมการท่องเทียว ส่งผลให้เกิดการแกไ้ข

ประเพณี งานแสดง งานเฉลิมฉลอง ศิลปะหรือแบบแผนความสัมพนัธ์ทางสังคม เพือให้ถูกใจ

นักท่องเทียว โดยไม่สนใจว่าการเปลียนแปลงดังกล่าวจะพรากวฒันธรรมออกไปจากชีวิตจริง

หรือไม่   

ในงานศึกษาของศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์(๒๕๕๓) เรืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราช

ธานีแห่งความทรงจาํและพื7นทีพิธีกรรมในกระแสโลกาภิวตัน์ กล่าวถึงงานบุญปีใหม่หลวงพระบาง

วา่เป็นปฏิบติัการรื7อฟื7 นและประดิษฐ์สร้างประเพณีพิธีกรรม (Re-Inventing of Tradition) ทีถูก

กาํหนดจากอาํนาจของภาครัฐการระดบัทอ้งถิน ซึ งสัมพนัธ์กบัอาํนาจของกระแสโลกาภิวตัน์ ทีมี

อิทธิพลของทุนนิยมและองค์กรระดบัโลกเขา้มากดดนัรัฐบาลลาวให้ปรับเปลียนรูปแบบของเมือง

หลวงพระบางใหห้ลายเป็นเมืองท่องเทียวทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมระดบัโลก ส่งผลให้เกิด

การรื7 อฟื7 นพิธีกรรมในสมยัราชอาณาจกัรขึ7 นมาใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศลาวใน

ปัจจุบนั โดยเฉพาะในงานบุญปีใหม่หลวงพระบาง ไดก้ลายเป็นพื7นทีสร้างตวัตนและต่อรองเชิง   

อตัลกัษณ์ระหวา่งกลุ่มคนต่างๆใหก้ลายเป็น “ตวัละคร”ทางพิธีกรรมทีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ

หรือพิธีกรรมใหม่ที เพิงประดิษฐ์ขึ7 น อาทิ ขบวนแห่งานบุญปีใหม่ ซึ งกลายเป็นพื7นทีช่วงชิง          

อตัลกัษณ์ของกลุ่มคนต่างๆในทอ้งถิน รวมทั7งภาครัฐทีไดแ้ปรเปลียนกิจกรรมขบวนแห่ในแบบเดิม

ใหมี้ความหมายใหม่ โดยการนาํนางสังขารเขา้มาในขบวนแห่จนกลายเป็นหวัใจสําคญัของกิจกรรม

แทนทีการแห่แบบเดิมทีให้ความสําคญักบัพระภิกษุตวัแทนของพุทธศาสนา  นอกจากนี7 กิจกรรม



๒๕ 

ต่างๆที เ กิดขึ7 นในช่วงงานบุญปีใหม่หลายอย่างเป็นการรื7 อฟื7 นประเพณีพิ ธีกรรมในสมัย

ราชอาณาจกัรของลาวให้กลบัคืนมา อาทิ การแต่งกายดว้ยชุดซาระบบัของหญิงสาว ขบวนแห่นาง

แกว้ พิธีสรงนํ7 าพระบาง พระม่าน และบุญแปดหมืน เป็นตน้ ขณะเดียวก็มีการสร้างตวัตนของกลุ่ม

ต่างๆทีในอดีตไม่เกียวขอ้งกบังานบุญปีใหม่ อาทิ นางสาวสามเผา่ตวัแทนกลุ่มชาติพนัธ์ถือธงชาติ 

ศาสนา มรดกโลก ขบวนนางสังขารและบริวาร ขบวนกอ้นกาํลงับรรดาเผา่ เป็นตน้ ทีต่างเขา้มาช่วง

ชิงพื7นทีทางสังคมของกลุ่มต่างๆภายใตอ้าํนาจของภาครัฐทีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการกาํหนด

แนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมต่างๆในงานบุญปีใหม่หลวงพระบาง  

ทาํใหง้านเทศกาลประเพณีจึงกลายเป็นพื7นทีอนุรักษ ์ฟื7 นฟูทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิน

ของคนในชุมชน ขณะเดียวกันก็กลายเป็นพื7นที เปิดให้คนกลุ่มต่างๆเข้ามาผลิตและบริโภค

ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินและกลายเป็น พื7นทีสําคญัในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดการ

ช่วงชิงพื7นทีเพือผลประโยชน์ของกลุ่มคนขึ7 นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนในและคนนอกทอ้งถินทีถือ

โอกาสเขา้มามีส่วนในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินของชุมชน   อาทิภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบนัการศึกษาต่างๆรวมทั7งคนในชุมชน  

ในงานศึกษาของปราโมทย ์ภกัดีณรงค ์(๒๕๔๗) เรืองการเมืองของสุนทรียภาพผา้ซิน

ตีนจกกบักระบวนการรื7 อฟื7 นวฒันธรรมแม่แจ่ม ไดก้ล่าวถึง กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของแม่

แจ่มในฐานะตวัแทนวฒันธรรมลา้นนาทอ้งถินแห่งสุดทา้ยทียงัมีชีวิตของเชียงใหม่ ว่าแทจ้ริงแลว้

แม่แจ่มก็คลา้ยคลึงกบัชุมชนอืนทีมีการเลือกสรรบางส่วนของวฒันธรรมทอ้งถินมานาํเสนอในเวที

การท่องเทียว เพียงแต่ว่าชุดความรู้เกียวกบัแม่แจ่มทีถูกนาํเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยเฉพาะเรือง

ผา้ซินตีนจกซึงไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์สาํคญัทีนาํเสนอความเป็นแม่แจ่มต่อสาธารณะชนในปัจจุบนั 

เป็นชุดความรู้ทีสามารถอา้งอิงกบังานวิชาการทางศิลปวฒันธรรมกลุ่มนกัวิชาการทีเขา้มาในพื7นที 

เป็นผูช่้วยคดักรองและเลือกสรรตวัตนของแม่แจ่มให้กลายเป็นภาพลกัษณ์ของวฒันธรรมลา้นนา

ทอ้งถินทีแทจ้ริงแทนวฒันธรรมลา้นนาทีถูกมองได้กลายเป็นสินคา้วฒันธรรมเพือการท่องเทียว

มากกว่าแม่แจ่ม ส่งผลให้ผา้ซินตีนจกแม่แจ่มไดรั้บความสนใจจากสาธารณชน กระทังทาํให้เกิด

งานเทศกาลมหกรรมผา้ตีนจกแม่แจ่มและงานจุลกฐิน ซึ งเป็นภาพลกัษณ์ทีสร้างความประทบัใจแก่

นกัท่องเทียวและสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัคนในชุมชน 



๒๖ 

 งานศึกษาของปราโมทยแ์ละศุภชยั แสดงใหเ้ห็นกระบวนการรื7อฟื7 นวฒันธรรมทอ้งถิน

ทีได้รับอิทธิพลจากภาครัฐและการท่องเทียว ว่ามีส่วนสําคญัในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ของ

ทอ้งถิน โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวของภาครัฐทีกลายเป็นปัจจยัสําคญัในสนบัสนุน

ใหน้าํวฒันธรรมมาเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาประเทศทั7งดา้นเศรษฐกิจและสังคมไดก้ลายเป็น

ตวักระตุน้สําคญัทีทาํให้งานบุญงานประเพณีมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมทั7งในแง่บวกและแง่ลบ

ขึ7นอยูก่บักระบวนการจดัการของชุมชนทอ้งถินนั7นๆ        

   เมือประเพณีเก่ากาํลงัเผชิญปัญหาการเสือมคุณค่าในสังคมยุคใหม่ การท่องเทียวจึง

กลายเป็นพื7นทีสาํคญัในผลิตซํ7 าและสร้างตวัตนเพือความอยูร่อดของประเพณีในสังคม แมผ้ลทีตาม

จะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงรูปของประเพณีทีต่างจากรากเหงา้วฒันธรรมทอ้งถินเดิม เช่นกรณีการ

เปลียนแปลงของบุญบั7งไฟยโสธรทีต่างไปจากประเพณีดั7งเดิมอย่างมากไดถู้กตั7งคาํถามจากคนใน

และภายนอกเกียวกบัการสูญสลายของประเพณีในขณะทีบุญบั7งไฟก็ยงัเป็นความภาคภูมิใจของคน

อีสาน ทีใชพ้ยายามรักษาพิธีกรรมเก่าและการสร้างใหม่เพือเชือมโยงความเชือในอดีตให้คงอยู ่โดย

การผสมผสานรูปแบบความบนัเทิงและการจดัการแบบสมยัใหม่เขา้ไป ทาํให้งานบุญบั7งไฟไม่สูญ

สลายและยงัคงเป็นประเพณีของคนในทอ้งถิน (ปิ นวดี ศรีสุพรรณ,๒๕๕๔:๒๗)    

   ในงานวิจยั เรืองความทรงจาํของคนลื7อพลดัถินกบัประเพณีประดิษฐกรรม กล่าวถึง

การสร้างและผลิตซํ7 าทรัพยากรวฒันธรรมของชาวลื7อพลดัถินเชียงคาํ(นชัธิมา บุญเฉลียว,๒๕๕๒) 

กล่าวถึงการเลือกใชก้ารท่องเทียวเป็นพื7นทีแสดงตวัตนในทางสังคมไทยให้กบักลุ่มชาติพนัธ์ุไทลื7อ 

ดว้ยการจดังานสืบสานตาํนานไทลื7อขึ7น โดยใช้พื7นทีของงานเทศกาลประเพณีเป็นเวทีสร้างคุณค่า

และเผยแพร่วฒันธรรมไทลื7อแก่สาธารณะชนส่งผลให้เกิดการรื7 อฟื7 น สร้างสรรค์ทรัพยากร

วฒันธรรมประเภทต่างๆใหก้ลบัคืนมามีชีวิตอีกครั7 ง ภายใตบ้ริบทงานเทศกาลประเพณี  สะทอ้นให้

เห็นว่าการเปลียนแปลงของงานประเพณีในรูปแบบงานเทศกาลประเพณีนั7นไม่ไดเ้กิดจากภาครัฐ

และการท่องเทียวเพียงอยา่งเดียวเท่านั7น กลุ่มคนในวฒันธรรมเองก็มีส่วนสาํคญัในการเปลียนแปลง

งานประเพณีเช่นกนั  

 อยา่งไรก็ตามการเปลียนแปลงมกัจะไม่ถูกตั7งคาํถามถึง”ความจริงแท”้ ในช่วงแรกของ

การเปลียนแปลง ทั7งนี7 เพราะกลุ่มผูจ้ดัส่วนมากมกัจะกงัวลถึงความอยูร่อดของงานเทศกาลประเพณี

ทาํให้มองขา้ม “ความจริงแท”้ ทีนาํเสนอต่อสาธารณชนจนกระทังเวลาผา่นไปสักระยะหนึ ง  งาน



๒๗ 

เทศกาลประเพณีเริมอยูใ่นความทรงจาํของผูค้นทั7งในและนอกทอ้งถิน คาํถามเรือง “ความจริงแท”้ 

จึงเริมเกิดขึ7น จนกระทังนาํไปสู่กระบวนการเปลียนแปลงรูปแบบของกิจกรรมทางวฒันธรรมที

เกียวขอ้งอีกครั7 ง  

 โดยในกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของไทย งานเทศกาลประเพณีซึ งเป็น

ทรัพยากรวฒันธรรมประเภททีจบัตอ้งไม่ได้นั7น ถูกนาํมาใช้เพือส่งเสริมการท่องเทียวไทยมาตั7ง

เริมแรกจะสังเกตได้ว่างานเทศกาลประเพณีทีมีชือเสียงของไทยหลายงานถูกจดัขึ7นในช่วงเวลา

เดียวกันคือ ราวพ.ศ. ๒๕๒๐ และดาํเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน(๒๕๕๗) หลายงานได้ผ่าน

กระบวนการสร้างและผลิตซํ7 าวฒันธรรมทอ้งถินจนกระทังกลายเป็นทียอมรับ ขณะเดียวกนัก็มีตั7ง

คาํถามถึงความจริงแทข้องทรัพยากรวฒันธรรมทีปรากฏขึ7นในงานและบทบาทของงานเทศกาล

ประเพณีก็กลายเป็นประเด็นสาํคญัทีถูกถามจากกลุ่มคนในสังคม 

 อยา่งไรก็ตามงานเทศกาลประเพณีก็เป็นพื7นทีทางสังคมทีสําคญัในการเปิดโอกาสให้

ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆกลบัมามีชีวิตอีกครั7 ง  ผ่านการมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั

ระหวา่งคนแต่ละรุ่นทีเขา้มามีส่วนร่วมในการรื7อฟื7 น สร้างสรรคง์านเทศกาลประเพณี แมว้า่รูปแบบ

ของงานประเพณีหลายงานจะถูกเปลียนแปรไปเพือมุ่งหวงัผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการเมือง

มากกว่าคุณค่าทางจิตใจเช่นในอดีต แต่โดยรวมแลว้งานเทศกาลประเพณีก็เป็นกิจกรรมดึงดูดให้

กลุ่มคนต่างๆเข้ามาส่วนร่วมและเห็นคุณค่าความสําคญัของประเพณีและทรัพยากรวฒันธรรม

ท้องถินเพิมมากขึ7 น   ในงานศึกษาของยุทธกาน ดิสกุล (๒๕๕๓) เรื องประเพณีประดิษฐ์และ        

อตัลกัษณ์ชุมชนคลองแห ไดก้ล่าวถึงกระบวนเลือกสรร ฟื7 นฟูทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินของกลุ่ม

คนในชุมชนทีเกียวขอ้ง ดว้ยการนาํประเพณี พิธีกรรมทอ้งถินในอดีตซึ งบางประเพณีทีสูญหายไป

ให้กลบัมาอีกครั7 งในฐานะวฒันธรรมทอ้งถินบนพื7นทีตลาดนํ7 าคลองแห เพือจาํลองบรรยากาศวิถี

ชีวิตของผูค้นในอดีต เป็นการนาํทุนวฒันธรรมมาสร้างเป็นจุดขายแก่สาธารณชน โดยไม่จาํกดัว่า

จะต้องเป็นคนในพื7นที เท่านั7 น  ทาํให้ต่อมาเกิดปัญหาแย่งชิงบทบาทของกลุ่มคนในชุมชนที

เกียวขอ้งจากกรณีให้คนนอกเขา้มาเป็นส่วนหนึ งของการสร้างสรรค์งานเรืองเล่าตาํนานทอ้งถิน

แทนคนในชุมชน ซึ งสร้างความไม่ลงรอยกนัจากมุมมองทีแตกต่างจนทาํไปสู่การแยกตลาดนํ7 า

ออกเป็นสองฝัง และกลายเป็นปัญหาทีจะพบเห็นไดท้ัวไปเมือกลุ่มผูจ้ดัการทรัพยากรวฒันธรรมไม่

สามารถประสานแนวคิดใหไ้ปทางเดียวกนั  



๒๘ 

 ดงันั7นเราจึงตอ้งมีการนาํแนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแบบสมดุลมาใช ้เพือ
ศึกษาหาแนวทางการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินใหมี้คุณค่าทั7งทางดา้นสังคมและ
เศรษฐกิจร่วมกนั จนกลายเป็นพลงัในการพฒันาชุมชนให้ย ังยืน  ทั7งนี7 เพราะการจดังานเทศกาล
ประเพณีแต่ละครั7 งอยา่งนอ้ยก็ตอ้งผา่นการเลือกสรรและฟื7 นฟูทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถินขึ7นเพือ
มาเป็นส่วนประกอบของงานเทศกาลประเพณี อาทิการฟื7 นฟูการแต่งกายทอ้งถินส่งผลให้เกิดการรื7อ
ฟื7 นการทอผา้ในชุมชนกลายเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมให้กับภูมิปัญญา
ทอ้งถิน ใหมี้คุณค่าในสังคมอีกขึ7น  การจดัการทีสมดุลจึงกลายเป็นเรืองสําคญัทีเราไม่ควรมองขา้ม 
เพราะการล่มสลายของงานเทศกาลประเพณีสักงาน ก็เท่ากบัการสูญเสียพื7นทีการแสดงออกทาง
วฒันธรรมของกลุ่มคนในทอ้งถินรวมทั7งทรัพยากรวฒันธรรมใหสู้ญหายไปจากสังคมปัจจุบนั 

 ในการศึกษาครั7 งนี7  ผูศึ้กษาเลือกนาํเสนอเรืองงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอ  
ขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ ซึ งมีความพิเศษในฐานะเป็นกลุ่มคนท้องถินกลุ่มแรกทีนําประเพณี       
แซนโฎนตามาจดัเป็นกิจกรรมในพื7นทีสาธารณะ จนกลายเป็นกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่มคนในพื7นที
และได้กลายเป็นต้นแบบให้กลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวกันแต่ต่างพื7นทีได้นาํไปจดักิจกรรมในลักษณะ
เดียวกนั จนกลายเป็นทีพื7นทีแสดงตวัตนทางวฒันธรรมของชาวเขมรถินไทยในสังคมไทย แม้
สายตาคนส่วนนอกงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาคงไม่แตกต่างจากงานเทศกาลประเพณีอืนๆ
ของไทย  

 แต่ในบริบทเกียวกบัคนในชุมชนทอ้งถินแลว้ งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา คือ
ความภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ งของวิถีชีวิตทีปฏิบติักนัจริงไม่ใช่เพียงแค่การแสดงโชวเ์ท่านั7น 
โดยงานศึกษาของศิราณี จุโฑปะมาและศุภมาศ ศรีวงศ์พุก เรืองผลกระทบการเปลียนแปลงของ
สังคมไทยทีมีต่อท้องถินในเขตอีสานใต ้โดยการเลือกประเพณีบุญบั7งไฟของชาวไทยลาวและ
ประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมรถินไทย พบวา่ปัจจุบนังานบุญบั7งไฟเดิมเคยเป็นพิธีกรรมีจดัขึ7น
เพือบวงสรวงเทพยาดาให้บนัดาลนํ7 าแก่ผูค้น ไดก้ลายเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมเพือการท่องเทียว
ทีสร้างมูลค่าดา้นเศรษฐกิจมากกวา่คุณค่าทางวฒันธรรม มีการจดังานเพือโชวค์วามยิงใหญ่ของบั7ง
ไฟ และการพนนัแข่งขนัระหว่างกลุ่มทาํบั7งไฟและประชาชนทีเขา้มาร่วมงาน ในขณะทีประเพณี
แซนโฎนตา พิธีกรรมทาํบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษเพือความเป็นมงคลต่อลูกหลาน เมือนาํมาจดัเป็น
งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ กลบักลายเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมทีทาํให้เกิดการร่วม
กลุ่มทางสังคมของคนทอ้งถิน ทียงัคงเนน้การจดัพิธีกรรมเพือความมันคงทางจิตใจมากกวา่งานบุญ
บั7งไฟ และกลุ่มคนทีเขา้ร่วมส่วนมากก็ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัประเพณีแซนโฎนตาในวถีิชีวติจริง 
อิทธิของประเพณีแซนโฎนตาในวถีิชีวติของชาวเขมรถินไทย 



๒๙ 

 ในงานศึกษาของเพชรภรณ์ โสลาํภา(๒๕๓๖)  กล่าวถึงความสําคญัของประเพณีแซน
โฎนตาว่าเป็นพิธีกรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเขมรถินไทย เป็นการแสดงความกตญัwูต่อบรรพ
บุรุษ ทีสืบทอดกนัมายาวนาน มีขั7นตอนทีซบัซ้อนและเกียวขอ้งกบักลุ่มคนหลายกลุ่มในชุมชน ซึ ง
ไม่ไดจ้าํกดัอยูแ่ค่คนในครอบครัวและเครือญาติเท่านั7น แต่ยงัมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกนัใน
ชุมชนของตน สะทอ้นให้บทบาทของประเพณีแซนโฎนตาในสังคมชาวเขมรถินไทยว่าเครืองมือ
สําคญัในการควบคุมพฤติกรรมและแนวทางปฏิบติัของกลุ่มคน ผ่านธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ ใน
ประเพณีแซนโฎนตา อาทิ การทาํขนมขา้วตม้จาํนวนมากเพือใชป้ระกอบทาํบุญอุทิศเซ่นไหวบ้รรพ
บุรุษ ขณะเดียวกนัก็เพือแจกจ่ายญาติพีน้องและเพือนบา้น เป็นการเสริมสร้างความสามคัคีและ
ค่านิยมทีดี ไดแ้ก่การเอื7อเฟื7 อเผือแผ ่การกตญัwูรู้คุณ เคารพผูอ้าวุโส เป็นตน้   ทาํให้ประเพณีแซน
โฎนตากลายเป็นงานบุญใหญ่ทีสาํคญัของชาวเขมรถินไทย บา้นกระหาด ตาํบลกระหาด อาํเภอจอม
พระ จงัหวดัสุรินทร์ 

 พร้อมได้แสดงความห่วงใยถึงการเปลียนแปลงของสภาพสังคมทีคนหนุ่มสาวตอ้ง
อพยพเคลือนยา้ยไปทาํงานต่างถิน จะทาํให้ประเพณีแซนโฎนตามีการเปลียนแปลงไป พร้อมเสนอ
ให้ภาครัฐประกาศให้วนัแซนโฎนตาเป็นวนัหยุดเหมือนวนัสําคญัของชาติ เพือส่งเสริมวฒันธรรม
พื7นบา้นใหเ้ด็กรุ่นหลงัไดมี้โอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง แมว้า่ในบางพื7นทีทางโรงเรียนจะให้
ความสาํคญัดว้ยการหยดุเรียนครึ งวนัแลว้ก็ตาม ทั7งนี7 เพือเปิดโอกาสใหก้ลุ่มคนวยัทาํงานไดห้ยุดงาน
เดินทางกลบัมาประกอบพิธีกรรม ณ บา้นเกิดของตนเอง   

 ในงานศึกษาของประพฒันพงษ์ แก้วไธสงและคณะ เรื อง พิธีกรรมแซนโดนตา 
กรณีศึกษาบา้นสระสองตอน หมู่ที ๕ ตาํบลหนองแหน อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ปี  
๒๕๕๐ กล่าวถึงชุมชนชาวเขมรถินไทยทีได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอกทาํให้คนรุ่นหลงั
ห่างจากวฒันธรรมเขมร ในจงัหวดัฉะเชิงเทราไดส้ะทอ้นให้ความสําคญัของพิธีกรรมแซนโฎนตาที
มีต่อชาวเขมรถินไทยท่ามกลางการเปลียนแปลงของสังคม ของ ชุมชนชาวเขมรถินไทยบา้นสระ
สองตอน จังหวดัฉะเชิงเทรา เกียวกับการเปลียนแปลงทางสภาพสังคมทําพิธีกรรมเกียวกับ
เกษตรกรรมในความเชือเดิมไดจ้างหายไปจากสังคม แมก้ระทังใชภ้าษาเขมรถินไทยในกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ของบา้นสระสองตอนเองก็ลดนอ้ยลด หากแต่ประเพณีแซนโฎนตากลบัยงัมีปฏิบติัอยูใ่นชุมชน
อยา่งเคร่งครัด เพราะความเชือทีวา่ผูใ้ดไม่ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหวบ้รรพบุรุษจะโดนสาปแช่งให้
ประสบเคราะห์กรรมต่างๆนานาไม่เจริญกา้วหนา้ แตกต่างจากผูที้ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหวบ้รรพ
บุรุษ จะสร้างความพึงพอให้ให้กบัผีบรรพบุรุษช่วยดลบนัดาลสิงดีๆและป้องกนัภยัแก่ลูกหลาน 
นอกจากนี7ยงัเชือวา่ตอ้งใชภ้าษาเขมรถินไทยในการกล่าวคาํเซ่นไหวบ้รรพบุรุษเท่านั7น เพราะถา้เป็น
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ภาษาอืน บรรพบุรุษจะไม่สามารถเขา้ใจได ้ส่งผลใหภ้าษาเขมรถินไทยบางส่วนถูกอนุรักษไ์วใ้นพิธี
แซนโฎนตา   
 พบว่างานศึกษาของประพฒันพงษ์ แกว้ แกว้ไธสงและคณะ และเพชรภรณ์ โสลาํภา 
แมจ้ะเป็นการศึกษาต่างพื7นทีและห่างกนักวา่สิบปี ก็ยงัให้ขอ้เสนอแนะในทางเดียวกนัคือ ในเรือง
การสนบัสนุนใหภ้าครัฐกาํหนดให้วนัแซนโฎนตาเป็นวนัหยุดราชการ และเสนอให้สถานศึกษานาํ
พิธีกรรมแซนโฎนตามาจดัเป็นหลกัสูตรทอ้งถินถ่ายทอดชุดความรู้แก่นกัเรียน ตรงกบักบังานศึกษา
ของฉตัรชยั วชิยัผนิและคณะ(๒๕๔๗)เรืองพิธีกรรมแซนโดนตา บา้นบวัถนน ตาํบลสูงเนิน อาํเภอ
กระสัง จงัหวดับุรีรัมย ์ เกียวกบัประเด็นการจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถินในสถานศึกษาทอ้งถินและการ
สนบัสนุนใหภ้าครัฐเขา้มาจริงจงัการอนุรักษป์ระเพณีแซนโฎนตาเพือมิใหเ้ลือนหายไปจากสังคม 
 ในการศึกษาครั7 งนี7 จะเป็นการศึกษาเกียวกบัประเพณีประดิษฐ์กบัการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมทอ้งถิน กรณีศึกษางานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ โดย
ตอ้งการศึกษาปรากการณ์ประเพณีประดิษฐ์และการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมท้องถินว่าจะมี
รูปแบบอย่างไรเพือนาํเสนอแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทีเหมาะสม ให้งานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตากลายเป็นพื7นทีสําคญัในการอนุรักษ์ ฟื7 นฟูและสร้างความทรงจาํร่วมกนัของ
คนในชุมชนทอ้งถินจนกลายเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันาชุมชนทั7งดา้นเศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั
ของคนในชุมชนทอ้งถิน 
 การเกิดขึ7นของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ทีเริมตน้ตั7งแต่พ.ศ.๒๕๔๔ เป็น
ครั7 งแรกทีภาครัฐใหค้วามสนใจกบัประเพณีแซนโฎนตาอยา่งยิงจงัในฐานะทุนทางวฒันธรรม ทาํให้
งานวิจัยในช่วงหลังมีความแตกต่างจากในช่วงแรกทีมักแสดงออกถึงความหวันเกรงถึงการ
เปลียนแปลงและสูญหายจนตอ้งมีการเก็บรวบรวมองคค์วามรู้พิธีกรรมแซนโฎนตาพร้อมเสนอให้
ภาครัฐเขา้มีบทบาทให้การสนบัสนุนดว้ยการประกาศเป็นวนัหยุด   เมือกาลเวลาผ่านไปภาครัฐ
เลือกเขา้มาสนับสนุนประเพณีแซนโฎนตาในเชิงอนุรักษ์ผ่านเวทีการท่องเทียวทางวฒันธรรม
มากกวา่ การสร้างชุดความรู้ถ่ายทอดต่อสาธารณชนในดา้นการศึกษา  
 งานศึกษาในช่วงหลงัของกนกพร จิตร์มานะโรจน์ (๒๕๕๓).เรืองการสือสารเพือสืบ
ทอดประเพณีแซนโฎนตา แสดงความกงัวลเกียวกบัการเปลียนแปลงของประเพณีแซนโฎนตาใน
ฐานะงานเทศกาลประจาํปีจะกลายเป็นกิจกรรมเพือการท่องเทียวมากกวา่เป็นการสนบัสนุนให้เกิด
การอนุรักษป์ระเพณีทีดีงามในกลุ่มชาวเขมรถินไทยใหสื้บต่อไปในอนาคต   เนืองจากการท่องเทียว
เป็นปัจจยัหนึ งทีทาํให้ประเพณีคลายความศกัดิm สิทธิm และเสือมคุณค่าลง โดยการนาํพิธีกรรมอนั
ศกัดิm สิทธิm อนัเป็นพื7นทีเฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆมาแปรเปลียนให้กลายเป็นพื7นทีสาธารณะผา่น
กระบวนการนาํเสนอและเติมแต่งประเพณีดว้ยการหยิบยืม “วฒันธรรมภายนอก” มาเสริมแต่ง เพือ
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ตืนตาตืนใจแทนความเรียบง่ายในแบบเดิม พร้อมทั7 งนําความบนัเทิงเข้ามาใส่ในงานเทศกาล
ประเพณีเพือความเพลิดเพลินแทนความมันคงทางจิตใจทีถูกแปรเปลียนให้กลายเป็นเรืองของความ
งมงายและล้าหลงั แมผู้ศึ้กษาจะสรุปตอนทา้ยว่า อย่างน้อยเทคโนโลยีก็ทาํให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการกระจายข่าวสารแก่ผู ้คน ส่งผลให้ผู ้คนเดินทางมาร่วมงานเป็นจํานวนมาก 
ขณะเดียวกนัความเห็นส่วนใหญ่ของผูร่้วมงานก็เห็นวา่ไม่ควรยกเลิกประเพณีนี7  บางคนอยากให้คง
รูปแบบเดิม แต่บางคนก็อยากใหมี้การปรับเปลียนใหท้นัสมยั 
 อยา่งไรก็ตามพบงานเทศกาลประเพณีทอ้งถินในปัจจุบนัถูกมองวา่เป็นกิจกรรมทีเน้น
การขายวฒันธรรมท้องถินเพือการท่องเทียวและเป็นกิจกรรมเพือความรื นเริงแก่สาธารณชน
มากกวา่บทบาทเดิมในอดีตทีเคยเป็นพื7นทีถ่ายทอดวฒันธรรมและแนวทางปฏิบติัร่วมกนัของคนใน
สังคม กลายเป็นพื7นทีทางว ัฒนธรรมแห่งใหม่ร่วมสมัยในการนําเสนอตัวตนทีสําคัญผ่าน
กระบวนการสือความหมายและการสร้างตวัตนเพือสร้างพื7นทีทางสังคม  โดยการรื7อฟื7 น สร้างสรรค์
ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทต่างๆขึ7 นมาเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมทีปรากฏในงานเทศกาล
ประเพณีในเชิงอนุรักษ์ ด้านหนึ งเพือการขายวฒันธรรมบนเวทีการท่องเทียว อีกดา้นเป็นการสืบ
สานวฒันธรรม ซึ งเป็นปรากฏการณ์สําคญัทีผูศึ้กษาให้ความสนใจ ศึกษาพฒันางานเทศกาล
ประเพณีให้กลายเป็นกระบวนการเรียนรู้สาธารณะของชุมชนท้องถินเพือการจดัการทรัพยากร
วฒันธรรมอยา่งย ังยนื           



 
 

๓๒ 
 

บทที� ๓ 

ระเบียบวจัิย 

 

 การวิจยัในครั� งนี� เป็นการใช้ระเบียบวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ� งเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี ใน
หัวข้อวิจยัเรื� อง ประเพณีประดิษฐ์กับการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม กรณีศึกษา งานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เนื�องจากเป็นพื�นที�แรกของประเทศไทย ที�กลุ่ม
ชาวเขมรถิ�นไทยได้นําประเพณีแซนโฎนตาซึ� งเป็นประเพณีส่วนบุคคลมาจัดเป็นงานเทศกาล
ร่วมกนัของกลุ่มคนทอ้งถิ�น ผลของการจดักิจกรรมทาํให้การรื�อฟื� น สร้างสรรค ์นาํเสนอตวัตนทาง
วฒันธรรมของท้องถิ�นที� น่าสนใจ โดยเฉพาะประเด็นการอ้างอิงอดีตเพื�อสร้างผลผลิตทาง
วฒันธรรมร่วมสมยัในงานเทศกาลประเพณีของกลุ่มคนทอ้งถิ�น  ซึ� งเป็นปรากฏการณ์ที�สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดประเพณีประดิษฐแ์ละการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
 โดยการวิจยัครั� งนี� มุ่งหวงัว่าผลของการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ� งของชุดความรู้ทอ้งถิ�น
เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาการและจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นของชุมชนอยา่งย ั�งยืน  ซึ� ง
เนื�อหาในบทนี�จะเป็นการนาํเสนอรายละเอียดวธีิการดาํเนินการวจิยั โดยมีหวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 
๑. พื�นที�ศึกษา 

 การวจิยัครั� งนี� เป็นการศึกษาประเพณีประดิษฐก์บัการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎน
ตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ   เนื�องจากงานเทศกาลเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมที�เกิดจากการ
รวมกลุ่มของคนในทอ้งถิ�นอาํเภอขุขนัธ์ จาํนวน ๒๒ ตาํบล ๒ เทศบาลตาํบล  ในการวิจยัครั� งนี�  
ผูว้จิยัไดก้าํหนดพื�นที�สาํหรับการวจิยัไวด้งันี�   
 พื�นที�การจัดงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขันธ์ เป็นพื�นที�ในเขตเทศบาลตาํบล

เมืองขุขนัธ์ ตั�งแต่บริเวณตั�งขบวนแห่หน้าร้านเพชรลาํภู บนถนนเส้น ๒๒๑  ถึงบริเวณสี�แยกทาง

หน้าสวนพระยาไกรภกัดีศรีนครลําดวน ซึ� งถูกใช้เป็นพื�นที�จดักิจกรรมทางวฒันธรรมในงาน

เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ 

 

 

 



๓๓ 
 

 พื�นที�กลุ่มตัวอย่าง 
การวจิยัครั� งนี�ผูศึ้กษาไดก้ารลงพื�นที�สาํรวจกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งเป็นกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัการจดังานเทศกาลประเพณีตามตาํบลต่างๆในลกัษณะการสุ่มเลือกเลือกแบบไม่เจาะจง จาํนวน 
๑๑ตาํบลไดแ้ก่ ตาํบลกฤษณา ,กนัทรารมย ์,โสน,ศรีตระกูล , ลมศกัดิ@  . ตะเคียนช่างเหล็ก , หวัเสือ,
หนองฉลอง,สะเดาใหญ่,ใจดี และ ๑ เทศบาลตาํบล  คือ เทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์  เพื�อทราบถึงการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มคนทอ้งถิ�นในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์วา่มีรูปแบบอยา่งไร   

 
๒. ประชาที�ศึกษา 

 ๒.๑ กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาทิ เจา้หน้าที�

หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ� งไดแ้ก่ สํานกัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น สภาวฒันธรรม เทศบาล

ตาํบลเมืองขขุนัธ์ ผูท้รงคุณวุฒิ สถาบนัการศึกษาทอ้งถิ�น จาํนวน ๙ คนโดยการใชว้ิธีคดัเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบไม่เป็น

ทางการ(Informal Interview) ในกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ 

ดงันี�  

 ๑. นางจนัทร จนัทรชิต ขา้ราชการบาํนาญ ฝ่ายพิธีกรรมในงานเทศกาลประเพณีแซน
โฎนตาขขุนัธ์และเป็นผูเ้ขียนเอกสารชุดความรู้เกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตา ชื�อเรื�องงานประเพณีขุ
ขนัธ์แซนโดนตาประจาํปี ๒๕๔๔เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๒. นายชุบ จนัทรชิต ขา้ราชการบาํนาญ อดีตที�ปรึกษาเทศบาลตาํบลหว้ยเหนือ 
 ๓. นายหอม พฤกษา ขา้ราชการบาํนาญ พราหมณ์ผูป้ระกอบพิธีกรรมเซ่นไหวแ้ซน
โฎนตาในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ 
 ๔. นายประสาธน์ ศรีจกัร ขา้ราชการบาํนาญ ประธานสภาวฒันธรรมขขุนัธ์  
 ๕. นางปรึก เหลี�ยมทองผูอ้าวุโสบา้นภูมิใต ้ ผูแ้ทนเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในงานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตา 
 ๖. นายแป้น ตะเคียนเกลี� ยง ปราชญ์ชาวบา้นมีความรู้ดา้นพิธีกรรม บา้นขนุน ตาํบล
โสน อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 ๗. นายสุนนัท ์อินทะพนัธ์ รองนายกเทศมนตรีตาํบลเมืองขขุนัธ์ 
  
 
 



๓๔ 
 

 ๘. นางเครือวลัย ์คาํไสน์ เจา้หนา้ที�วฒันธรรมอาํเภอขขุนัธ์ (๒๕๕๓-๒๕๕๕) 
 ๙. นางสาวสมญัญา บวัศรี ครูโรงเรียนบา้นขนุน 
 ๒.๒ กลุ่มประชาชนทั�วไป  ประกอบด้วย  กลุ่มคนที�เขา้ร่วมงานเทศงานเทศกาล
ทอ้งถิ�นประเพณีแซนโฎนตาจาํนวน ๓๐ คน สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื�อที�จะทาํให้เห็นถึง
แนวคิดและขอ้คิดเห็นของประชาชนทั�วไป  ตามโครงร่างหวัขอ้การสัมภาษณ์ มีดงันี�  
 ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประเพณีและงานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา บทบาทของ
ผูถู้กสัมภาษณ์ในงานเทศกาล ทศันคติต่องานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ทั�งนี� อาจมีการ
ปรับเปลี�ยนหวัขอ้ที�สัมภาษณ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้ห ้

 ๒.๓ กลุ่มคนที�เกี�ยวข้องกบัทรัพยากรวฒันธรรมท้องถิ�น  ในที�นี�หมายถึงผูเ้กี�ยวขอ้งกบั
ทรัพยากรวฒันธรรมท้องถิ�นอาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ เพื�อให้ทราบข้อมูลเกี�ยวสภาพ
ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นปัจจุบนั  โดยการเลือกแบบเจาะจง ๓ คน ดงันี�  

  ๑. พระครูบูรพาโพธิธรรม เจา้อาวาสวดัเขียน  
  ๒. พระครูจิรธรรมโกศล เจา้อาวาสวดัเจก๊โพธิ@ พฤกษ ์  

  ๓. คุณสุชาติ สมาน ผูดู้แลเพจผา้ทอเมืองศรีสะเกษ 

 

๓. วธีิวจัิย 

 ในการวิจยันี�  ผูว้ิจยัใช้ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบังานวิจยัจากเอกสาร ทั�งเอกสารวิชาการ 

บทความ และเอกสารงานวิจยัต่าง ๆ รวมทั�งจากสื�อทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี� ผูศึ้กษาไดล้งพื�นที�

ภาคสนามเพื�อเก็บขอ้มูลประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น ทรัพยากรวฒันธรรมและขอ้มูลเบื�องตน้ของอาํเภอขุ

ขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ทั�งจากการสํารวจและสัมภาษณ์ เพื�อนาํขอ้มูลภาคสนามมาวิเคราะห์ร่วมกบั

ขอ้มูลเอกสารที�ไดร้วบรวมไว ้

 ๑. การศึกษาเอกสาร / การทบทวนวรรณกรรม (Documentary Study)  

 การทบทวนวรรณกรรม คือ การรวบรวมเก็บข้อมูลหรือองค์ความรู้เท่าที�มีอยู่จาก
ขอ้เขียนที�ปรากฏอยู่ในแหล่งวิชาการต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํรา วารสารทางวิชาการ เอกสาร
ราชการ เอกสารนโยบาย บทความที�นาํเสนอในที�ประชุมวิชาการของวิชาชีพต่าง ๆ ประเด็นที�
ทบทวนในสิ�งตีพิมพเ์หล่านี� เป็นประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องราวที�ตอ้งการทาํการวิจยั หรือทาํการ
ประเมิน ทาํให้ผูว้ิจยัทราบขอ้มูล ขอ้เท็จจริง ในเรื�องที�ตอ้งการวิจยัเป็นการเบื�องตน้ ซึ� งจะทาํให้
ผูว้จิยัเขา้ใจลกัษณะของปัญหาที�วจิยั และยงัทาํใหท้ราบวา่มีอะไรบา้งที�คน้พบแลว้ หรือยงัไม่คน้พบ 
สิ� งที�ค้นพบแล้วนั� นมีความสัมพนัธ์กับหัวข้อที�จะทาํการวิจยัของเราหรือไม่ อย่างไร จึงทาํให้



๓๕ 
 

ประหยดัเวลา ทรัพยากร และงบประมาณในการดาํเนินการวิจยัต่อไป เป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
โดยการต่อยอดจากสิ�งที�มีอยูเ่ดิม  
 ผูศึ้กษาไดร้วบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัแนวคิด ทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันาํมาปรับใช้
เป็นแนวทางการวจิยัครั� งนี� ไดแ้ก่ แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม 
รวมทั�งงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง นอกจากนี�ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรี
สะเกษ  ทั�งข้อมูลด้านประวติัศาสตร์  พฒันาการของอาํเภอขุขนัธ์และข้อมูลเกี�ยวกบัทรัพยากร
วฒันธรรมทอ้งถิ�น เพื�อใช้เป็นขอ้มูลในการศึกษาปรากฏการเกิดประเพณีประดิษฐ์และการจดัการ
ทรัพยากรวฒันธรรมของทอ้งถิ�น  
 ผูศึ้กษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย 
บทความ เอกสารที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ ซึ� งแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�มาจาก 

 หอสมุดสาขาวงัท่าพระ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตวงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 
 หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
 หอสมุดปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ 
 หอ้งสมุดวฒันธรรม ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
 สภาวฒันธรรมอาํเภอขขุนัธ์ 
 สื�อทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
๒ .การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Study) 
 ๑. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ( Field study) เป็นการลงพื�นที�ไปศึกษาสภาพจริงของ

กิจกรรมงานประเพณีทั�งในส่วนพื�นบา้นและงานเทศกาลประเพณีประจาํปี รวมทั�งบริบทที�เกี�ยวขอ้ง
กบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

การเก็บขอ้มูลการศึกษาครั� งนี�  ผูศึ้กษาได้ลงพื�นที�จริงเขา้ร่วมพิธีกรรมแซนโฎนตาของ
ชุมชนชาวเขมรถิ�นไทยและงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์และสุรินทร์ โดยการเขา้ร่วม
กิจกรรมงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ตั�งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๖  โดยการลงพื�นที�
สาํรวจแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ คือ    

 ๑. การลงพื�นที�สํารวจทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้อาทิ อาคารเก่าในย่าน

ชุมชน  วดัในเขตชุมชนดั�งเดิม∗ และโบราณสถานในพื�นที�เทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์เพื�อทาํความ

                                                           

 
∗ การตั�งชุมชนในสมยัเมืองขุขนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุทอ้งถิ�นจะเกาะกลุ่มกนัอยู่ ๕ 

ชุมชนตามจาํนวนวดั คือ ๑)วดักลางหรือวดัอมัรินทราวาสเป็นชุมชนเก่ากลางเมืองประกอบดว้ย
บ้านภูมิเหนือ บ้านภู มิใต้ และชาวตลาดขุขันธ์  ๒)ว ัดเขียนบูรพารา เป็นชุมชนชาวเขมร 
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เขา้ใจบริบทของสภาพพื�นที�และสภาพทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นปัจจุบนั  และนาํขอ้มูลที�ไดไ้ป
ช่วยในการวเิคราะห์แนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น ในช่วงวนัที� ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม 
พ.ศ.๒๕๕๕  

 การลงพื�นที�ครั� งนี�  ผูว้ิจยัพบว่าทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัต้องได้ของท้องถิ�น 
กาํลงัอยูใ่นภาวะสูญหายไปจากความทรงจาํของกลุ่มคนทอ้งถิ�น ส่วนหนึ�งถูกเก็บเป็นของเก่า ส่วน
หนึ� งถูกปล่อยร้างและขาดการจดัการที�เหมาะสม ซึ� งทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านี� มีศกัยภาพในการ
บอกเล่าพฒันาการทางสังคมของกลุ่มคนทอ้งถิ�น และเป็นทุนทางวฒันธรรมในการสร้างความทรง
จาํร่วมกนัของชุมชน ให้กลายเป็นพลงัในการฟื� นฟูและพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถิ�น
ระหวา่งกลุ่มคนแต่ละช่วงวยั 

 ๒. การลงพื�นที�เขา้ร่วมกิจกรรมแซนโฎนตาพื�นบา้นของชุมชนชาวเขมรถิ�นไทย ๒ 
ชุมชนและงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ตั�งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ –๒๕๕๖ และงานแซน
โฎนตา จงัหวดัสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
  ๒.๑ การลงพื�นที�ประเพณีแซนโฎนตาพื�นบา้นของชุมชนชาวเขมรถิ�นไทย 

 ครั� งที� ๑ วนัที� ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ บ้านโคกตาล อาํเภอภูสิงห์ จงัหวดั        

ศรีสะเกษ ประชากรส่วนมากเป็นชาวเขมรถิ�นไทย ที�ยงัคงใชภ้าษาเขมรถิ�นไทยเป็นภาษาหลกัใน

การติดต่อสื�อสาร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ� งของอาํเภอขุขนัธ์ การลงพื�นที�ครั� งนี�  ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วม

พิธีกรรมแซนโฎนตาของครอบครัวคุณป้าบวับาน รัตนพนัธ์ และชุมชนบา้นโคกตาล จากการลง

พื�นที�ครั� งนี� พบว่า แม่บา้นเป็นกลุ่มคนที�มีบทบาทสําคญัในประเพณีแซนโฎนตา เป็นผูต้ระเตรียม

เครื� องเซ่นไหวแ้ละออกไปประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที�วดัช่วงเย็นมากกว่าพ่อบ้านซึ� ง

ส่วนมากมกัจะอยูบ่า้นสังสรรคก์บัญาติพี�นอ้งและออกไปประกอบพิธีกรรมส่งโฎนตาในเชา้มืดวนั

สุดทา้ยเพียงวนัเดียว 

 พบวา่ชาวเขมรถิ�นไทยบา้นโคกตาลก็ยงัปฏิบติัตามธรรมเนียมประเพณีแซนโฎนตากนั

อยา่งเคร่งครัด ทั�งในส่วนบุคคลและส่วนชุมชน 

                                                                                                                                                                      

ประกอบดว้ยบา้นพราน บา้นตะแบก บา้นสะอาง ๓)วดัเจ๊กโพธิ@ พฤกษ์ เป็นชุมชนชาวจีน เรียกว่า
บา้นเจ๊ก ๔)วดัไทยเทพนิมิต เป็นชุมชนเจา้เมืองและชนชั�นปกครองอยู่บา้นห้วย ๕)วดับกจนัทน์
นคร เป็นชุมชนชาวลาวจากเวยีงจนัทร์ เป็นที�หลวงปราบ(เจา้เมืองคนที�๒)นาํหญิงม่ายชาวลาวมาตั�ง
ถิ�นฐานเมื�อกลบัจากสงครามที�เวยีงจนัทร์ ประกอบดว้ย บา้นบกและบา้นแดง (จดหมายเหตุจงัหวดั.
๘๑) 
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 ครั� งที� ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕  แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน 

 ๑. พิธีแซนโฎนตา บา้นคุณยายจนัทร จนัทรชิต ณ บา้นภูมิตะวนัออก เป็นชุมชนในเขต

เทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์โดยการเขา้ร่วมพิธีแซนโฎนตาในช่วงเย็น เวลา ๑๗.๐๐  - ๑๙.๐๐ น. 

พร้อมนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยักรุงเทพ ซึ� งเขา้มาถ่ายสารคดีประเพณีแซนโฎนตาทอ้งถิ�น ในครั� งนี�

ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการสังการณ์แบบมีส่วนร่วมและบนัทึกภาพถ่าย 

 จากการลงพื�นที�ครั� งนี� พบว่าปีนี� พิธีกรรมเซ่นโฎนตาของครอบครัวจนัทรชิตมีความ

คึกคกัเป็นพิเศษเพราะมีลูกหลานที�ไปทาํงานต่างถิ�นกลบัมาร่วมพิธีกรรม มีการถ่ายทอดความรู้

เกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตาใหลู้กหลาน ซึ� งไดรั้บความสนใจจากเด็กเป็นอยา่งมาก  

 ๒. พิธีทางพุทธศาสนา ณ วดัเจ๊กโพธิ@ พฤกษ์  ตาํบลห้วยเหนือ อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดั    

ศรีสะเกษ  ในครั� งนี� ผูศึ้กษาไม่ได้เข้าร่วมการแห่บายตะเบิgดตะโบวของท้องถิ�นเพราะความไม่

สะดวกของการเดินทาง แต่ไดเ้ขา้มาร่วมพิธีกรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษในช่วงเช้าเวลา 

๐๗.๐๐น.  พบวา่มีชาวบา้นจาํนวนมากเดินทางเขา้มาร่วมพิธีกรรมเป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย แต่งกาย

ดว้ยชุดสุภาพตามสมยันิยม 

 

๒ .การลงพื�นที�ส่วนงานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างวนัที� ๔-๕ ตุลาคม โดยการลงพื�นที�สํารวจกิจกรรมภายใน

งานเทศกาลประเพณีตั�งแต่เยน็วนัที� ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ มีการสวดพุทธมนต์เยน็บริเวณหน้าลาน

อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน และมีการบรรเลงดนตรีไทยของนกัเรียนในเขตพื�นที� 

กลุ่มผูม้าร่วมงานส่วนมากเป็นคนในเขตเทศบาลที�เกี�ยวขอ้งการจดังานส่วนต่างๆ และมีประชาชน

ทั�วไปบางส่วนยืนชมการบรรเลงดนตรีไทยนอกลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตา

กะจะ) ในช่วงเชา้เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐น. ลงพื�นที�บนัทึกภาพการเซ่นไหวศ้าลหลกัเมือง ไหวพ้ระ

ภูมิเจา้ของกลุ่มผูจ้ดังาน และเขา้กิจกรรมทางวฒันธรรมร่วมกบักลุ่มคนทอ้งถิ�น  อาทิ การชมขบวน

แห่เครื�องเซ่นไหว ้การแสดงศิลปวฒันธรรมพื�นบา้น และร่วมประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณ

เจา้เมืองขุขนัธ์ในช่วงเยน็ บรรยากาศปีนี� ฝนตกเกือบทั�งวนั และฝนหยุดก่อนในช่วงประกอบพิธี

บวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าเมืองเพียงเล็กน้อย สร้างความแปลกใจและประทบัใจแก่ผูเ้ข้าร่วม

กิจกรรมถึงความศกัดิ@ สิทธิ@ ของพิธีกรรมแซนโฎนตาเจา้เมืองขขุนัธ์ 
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 พ.ศ.๒๕๕๔ ระหวา่งวนัที� ๑๙– ๒๒ กนัยายน ไดรั้บความอนุเคราะห์จากหวัหนา้ฝ่าย

วิชาการเทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์ ออกติดตามทีมสารคดีโทรทศัน์ดาวเทียว IPMช่องโชวอี์สาน 

รายการพื�นบา้นเฮาไปยงัชุมชนต่างๆเพื�อถ่ายทาํสารคดีประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ได้แก่ ไดแ้ก่ 

ตาํบลกฤษณา ,กนัทรารมย ์,โสน,ศรีตระกูล , ลมศกัดิ@  . ตะเคียนช่างเหล็ก , หัวเสือ,หนองฉลอง,

สะเดาใหญ่,ใจดี และ ๑ เทศบาลตาํบล  คือ เทศบาลตาํบลเมืองขขุนัธ์ 

 จากการลงพื�นที�พบภาพการทาํงานร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดย
องคก์รบริหารส่วนตาํบลเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณหลกั มีวดั โรงเรียนอาํนวยความสะดวกเรื�อง
พื�นที�การจดัขบวนแห่ และการฟ้อนรําไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนและกลุ่มแม่บา้น เสียสละเวลา
มาซ้อมรําในช่วงเยน็ อยา่งไรก็ตามพบวา่องคก์รบริหารส่วนตาํบลที�มีขนาดใหญ่มกัไดเ้ปรียบเรื�อง
งบประมาณ บุคลากรและสถานที� ในการจดัเตรียมขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว ้ 

 ส่วนในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ปีนี�  มีความพิเศษแตกต่างจากทุกปี 
เพราะปีนี�การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยร่วมกบันิตยสาร PHOTOTECH จดักิจกรรม “ มหศัจรรย ์
อีสานหนา้ฝน” ไดน้าํพานกัท่องเที�ยวร่วมเดินทางระหวา่งวนัที� ๒๒-๒๔ กนัยายน๒๕๔๔ โดยใช้
เส้นทาง ๓ จงัหวดั บุรีรัมย ์– สุรินทร์ – ศรีสะเกษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อกระตุน้ และส่งเสริมให้
นกัท่องเที�ยวเดินทาง ท่องเที�ยวในช่วงฤดูฝนตามรอยเส้นทางอารยธรรมอีสานใต ้และกระตุน้ให้
การท่องเที�ยวเป็นส่วนหนึ�งของชีวิต (.phototech๒๕๕๔) เป็นการเปิดตวัต่อสาธารณชนบนเวทีการ
ท่องเที�ยวระดบัชาติอยา่งเป็นทางการครั� งแรก  

 วนัที� ๒๔ กนัยายน ๒๕๕๔ ผูว้ิจยัไดเ้ดินทางไปสังเกตกิจกรรมประเพณีแซนโฎนตา
สุรินทร์พบว่ามีลกัษณะที�คลา้ยคลึงกบัพิธีกรรมแซนโฎนตาขุขนัธ์ คือ มีขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว้
ของแต่ละชุมชน มายงับริเวณอนุสาวรียพ์ระยาสุรินทร์ภกัดีศรีณรงค์จางวาง(ปุม) เพื�อประกอบพิธี
เซ่นไหวด้วงวิญญาญเจา้เมืองสุรินทร์คนแรกและมีมโหรสพช่วงคํ�าบริเวณที�วา่การจงัหวดัสุรินทร์  
การแต่งกายของผูม้าร่วมงานส่วนมากนิยมแต่งกายดว้ยผา้ไหม(หัตถกรรมขึ�นชื�อจงัหวดัสุรินทร์)
และเลือกเสื�อสีขาวนุ่งกบัผา้ถุงหรือโสร่ง   

 พ.ศ.๒๕๕ ๕ การเขา้ร่วมกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาปีนี�  พบวา่มีการเขา้
มาของสื�อมวลชนและสถาบนัการศึกษาหลายแห่งไดเ้ขา้มาถ่ายทาํสารคดีและเก็บขอ้มูลการจดังาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาทิ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เข้ามาถ่ายทาํสารคดี
ประเพณีแซนโฎนตาเพื�อใช้เป็นส่วนหนึ�งของงานพรีเซ็นจบการศึกษาชั�นปีที� ๔ และทีมงานคณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เขา้มาเก็บขอ้มูลเพื�อทาํงานวิจยัเรื�องการยกระดบัศกัยภาพ 
มูลค่า และคุณค่าของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในเขตอีสานใตเ้พื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว เป็นตน้ ทาํให้ปีนี� มี
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ความคึกคกัเป็นพิเศษ ตามชุมชนก็พบวา่มีรายการสารคดีจากช่องฟรีทีวีเขา้ไปถ่ายทาํสกู๊ปข่าวหรือ
ถ่ายสารคดี เป็นตน้ แตกต่างจากปี ๒๕๕๔  สื�อโทรทศัน์มาจากการว่าจา้งของคณะผูจ้ดังานเพียง
อยา่งเดียว  

 พ.ศ. ๒๕๕๖ การจดังานปีนี� รูปแบบยงัเดิม คือ การแข่งประกวดขบวนแห่เครื�องเซ่น
ไหว ้ เริ�มเดินขบวนตั�งแต่ช่วงเช้าและเสร็จในช่วงบ่ายสามโมง มีขบวนแห่พ่อเมืองเพื�อมาเปิดงาน
และประกอบพิธีบวงสรวงดวงวญิญาณเจา้เมืองพร้อมการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษของกลุ่มตวัแทนแต่ละ
ตาํบล  ผูค้นเขา้ร่วมงานกนัอย่างคึกคกั แมก่้อนหน้าวนังานจะเกิดเหตุการณ์อุทุกภยัในพื�นที�รอบ
นอก  ปีนี�พิเศษกวา่ปีก่อนคือมีการแสดงของศิลปิน นํ�าผึ�ง เมืองสุรินทร์ วงกนัตรึมบา้นดงมนัมาร่วม
แสดงบนเวทีสร้างความบนัเทิงแก่ผูม้าเที�ยวชมงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ และมีการ
ปรับภูมิทัศน์ข้างอนุสาวรีย์ด้วยการสร้างศาลหลักเมืองขุขันธ์ใหม่ ก่อสร้างไปแล้วกว่า ๕๐ 
เปอร์เซ็นต ์

 โดยการลงพื�นที�แต่ละครั� งผูว้จิยัไดใ้ช ้เก็บขอ้มูลโดยใชว้ธีิการวจิยัดงัต่อไปนี�  
 ๑. การสังเกตการณ์ แบ่งเป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ( Non- participant 

Observation) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  ดงันี�  
 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ( Non- participant Observation) ไดแ้ก่การเขา้

สาํรวจพื�นที�จดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์  เพื�อให้เห็นภาพรวมของการจดังานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตา ในบริเวณสถานที�จดังานเทศกาลประเพณีหน้าที�ว่าการอาํเภอขุขนัธ์ อาทิ 
พื�นที�จดัแสดงและจาํหน่ายสินคา้โอท็อปและสินคา้ทั�วไป  นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และ
พื�นที�เดินขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว ้บนถนนทางหลวงเส้น ๒๒๐ และตลาดนัดกลว้ยบริเวณหน้า
ตลาดสดเทศบาลขุขนัธ์ เพื�อสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มคนและสังเกตการณ์การประชาสัมพนัธ์ใน
รูปแบบต่างๆทั�งในและนอกทอ้งถิ�น  

 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)   เป็นการเขา้ไปสังเกตงาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาโดยการเขา้ไปเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มผูเ้ที�ยวชมงานเทศกาลประจาํปี 
และเดินชมกิจกรรมภายในงานตั�งแต่ตน้จนจบ และเขา้ร่วมพิธีกรรมแบบดั�งเดิมในส่วนทอ้งถิ�นของ
ชุมชนชาวไทยเขมรในพื�นที�ในพื�นที� 

 ๒. การสัมภาษณ์ ผูว้ิจ ัยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ตามโครงสร้างการสัมภาษณ์ 
(Interview Guide) ดงันี�  

 ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประเพณีและงานเทศกาลประเพณีแซนโฏนตา บทบาทของ
ผูถู้กสัมภาษณ์ในงานเทศกาล ทศันคติต่องานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ทั�งนี� อาจมีการ
ปรับเปลี�ยนหวัขอ้ที�สัมภาษณ์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  โดยใชก้ลวธีิการสัมภาษณ์ ดงันี�  
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 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กล่าวคือ เป็นการพูดคุยสอบถามทั�วไปเพื�อรวบรวม
ขอ้มูล แนวคิดทศันคติ ความคิดเห็น ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบังานเทศกาลทอ้งถิ�นประเพณีแซน
โฎนตา โดยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนร่วมในการจดังาน อาทิ เจา้หนา้ที�ฝ่ายจดังานต่างๆ ตวัแทนชุมชน
ที�เขา้ร่วมงาน และประชาชนทั�วไป 

 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In – depth interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key informant) 
เป็นการสัมภาษณ์บุคคลในเชิงลึก เกี�ยวกบัแนวคิด ทศันคติ ความคิดเห็น ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยว
ประเพณีแซนโฎนตาในชุมชนและงานเทศกาลทอ้งถิ�นโดยการสัมภาษณ์ กลุ่มผูริ้เริ�มงานเทศกาล
ตั�งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อาทิ  เจา้หน้าที�วฒันธรรม เจา้หน้าที�หน่วยงานภาครัฐ ปราชญ์ชาวบา้น 
พระสงฆ ์เป็นตน้ 

 

๔. เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาวจัิย   
 ๑. แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ 
 ๒. เครื�องมือจดบนัทึกรายละเอียดจากการสํารวจ สังเกต และการสัมภาษณ์ สมุดจด
บนัทึก เครื�องเขียน กลอ้งถ่ายภาพ และเครื�องบนัทึกเสียง  
 
๕. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) คือ การนาํเอาขอ้มูลที�ไดจ้ากการคน้ควา้วิจยัมา
จัดทําให้เป็นระบบ โดยการหาความหมาย แยกแยะองค์ประกอบ รวมทั� งเชื�อมโยง และหา
ความสัมพนัธ์ของข้อมูล เพื�อให้นําไปสู่ความเข้าใจต่อการดาํรงอยู่ การเปลี�ยนแปลง รวมทั� ง
แนวทางในการจดัการปรากฏการณ์ที�ศึกษา ซึ� งการศึกษาวิจยัในครั� งนี�  ผูศึ้กษาได้ใช้รูปแบบการ
วเิคราะห์แบบบรรยาย (Descriptive Analysis) โดยใชว้ิธีการตีความ แปลความหมาย หาขอ้สรุปจาก
ขอ้มูลที�เป็นรูปธรรมที�ไดม้าจากการกระบวนการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่  

 ๑. การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร  (Documentary Analysis) 
 ๒. การลงพื�นที�สํารวจงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา และทรัพยากรวฒันธรรม
ทอ้งถิ�น 

 ๓. การสัมภาษณ์คนในชุมชนและผูที้�เกี�ยวขอ้งกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา 
(Interview)  

 การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ในการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมงาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา 
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๖.  การนําเสนอข้อมูล 

 การศึกษาวิจยันี�  มีรูปแบบการนาํเสนอผลการศึกษาในลกัษณะของการบรรยายความ 

(Descriptive Analysis) ซึ� งผลที�ไดจ้ากการศึกษา สาํรวจ ประเมิน และการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ 

จะนาํไปสู่กระบวนการสังเคราะห์เพื�อนาํเสนอการแนวทางการพฒันากิจกรรมวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

ของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  
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บทที� ๔ 

งานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตา อาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

 

 งานวิจยัเรื� องประเพณีประดิษฐ์กบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม กรณีศึกษางาน

เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัปรากฏการณ์

ประเพณีประดิษฐใ์นการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นของกลุ่มคนทอ้งถิ�น โดยในบทนี5ผูว้ิจยั

ตอ้งการนําเสนอภาพการมีส่วนร่วมและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของกลุ่มคนในชุมชน

ทอ้งถิ�น จากกระบวนการเลือกสรร การนาํเสนอตวัตน รวมทั5งการผลิตซํ5 าความหมายผา่นพื5นที�งาน

เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา  เพื�อการวิเคราะห์และนําเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากร

วฒันธรรมที�เหมาะสมแก่ทอ้งถิ�นโดยเนื5อหาในบทที� ๔ จะแบ่งออกเป็นดงันี5  

 ส่วนที� ๑ ขอ้มูลทั�วไปของพื5นที�ศึกษา  

 ส่วนที� ๒ ประเพณีแซนโฎนตาพื5นบา้น  

  ส่วนที� ๓ งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

 ส่วนที� ๔ งานเทศกาลประเพณีกบัการรื5 อฟื5 นประเพณีประดิษฐ์ของชุมชนชาวอาํเภอ   
ขขุนัธ์ 
 ส่วนที� ๕ งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ในฐานะประเพณีประดิษฐ์สู่การ
จดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

 
ส่วนที� ๑ ข้อมูลทั�วไปของพื,นที�ศึกษา  

 ที�ตั,ง: อาํเภอขุขนัธ์เป็นอาํเภอที�มีพื5นที�อยู่ทางตอนใตข้องจงัหวดัศรีสะเกษ ตั5งอยู่ห่าง
จากอาํเภอเมืองศรีสะเกษ จงัหวดัศรีสะเกษประมาณ ๔๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอ
ใกลเ้คียงดงันี5  

 ทิศเหนือ   ติดต่อกบั อาํเภอปรางคก์ู่และอาํเภอวงัหิน 
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อาํเภอไพรบึง  
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั อาํเภอขนุหาญและอาํเภอภูสิงห์ 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อาํเภอบวัเชด อาํเภอสังขะ จงัหวดัสุรินทร์ 
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ภาพที� ๒   แผนที�แสดงตาํแหน่งที�ตั5งอาํเภอในจงัหวดัศรีสะเกษ  
ที�มา:  กรมโยธาธิการและผงัเมือง. ๒๕๕๗ 

  

 

 

 



๔๔ 

 พื,นที�: อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ มีเนื5อที�ประมาณ ๙๑๔,๓๐๙ ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ ๕๗๑,๔๒๖.๘๗ ไร่ 

 เขตการปกครอง: อาํเภอขุขนัธ์แบ่งการปกครองตามพ.ร.บ. ลกัษณะปกครองส่วน
ทอ้งที� เป็น ๒๒ ตาํบล  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� ๓    แผนที�แสดงรายตาํบล อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 

ที�มา:  ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ ,๒๕๕๗. 

 

  



๔๕ 

ภูมิประเทศ: สภาพพื5นที�โดยทั�วไปเป็นที�ราบสูง มีลกัษณะลาดตํ�าจากทิศใตไ้ปทางทิศ

เหนือ เนื�องจากดา้นทิศใตเ้ป็นเทือกเขาและป่า  

 ภูเขา มีพื5นที�ของอาํเภอขุขนัธ์ ทางด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาไม่สูงมากนัก ติดต่อกับ

เทือกเขาพนมดงรัก เป็นพื5นที�ป่าที�เป็นแหล่งกาํเนิดของแหล่งนํ5าตามธรรมชาติ  

 แม่นํ5 า มีแม่นํ5 าที�สําคญัที�ไหลผ่าน คือ ลาํห้วยสําราญตน้กาํเนิดจากเทือกเขาพนมดงรัก 

ไหลผ่านตาํบลโสน ตาํบลกนัทรารมย ์ตาํบลใจดี และตาํบลห้วยเหนือ ลาํห้วยศาลาตน้กาํเนิดจาก

เทือกเขาพนมดงรัก ไหลผา่นตาํบลตาอุด ตาํบลห้วยใต ้และตาํบลห้วยเหนือ ลาํห้วยเหนือตน้กาํเนิด

จากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผา่นตาํบลปรือใหญ่ ตาํบลห้วยใต ้และตาํบลห้วยเหนือ ลาํห้วยติGกชูตน้

กาํเนิดจากเทือกเขาพนมดงรักไหลผา่นตาํบลโสนและตาํบลใจดี 

 ภูมิอากาศ: มีลกัษณะภูมิอากาศร้อนชื5น มี ๓ ฤดูกาล ฤดูร้อน เริ�มช่วงประมาณเดือน
กุมภาพนัธ์ถึงเมษายนฤดูฝนเริ� มช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายนฤดูหนาว เริ� มช่วง
ประมาณเดือนธนัวาคมถึงมกราคม 

 จํานวนประชากร: มีประชากรในปี ๒๕๕๔ รวมทั5งสิ5น ๑๐๑,๗๗๐ คนแยกเป็นชาย 
๕๐,๔๒๘ คน เป็นหญิง ๕๑,๓๒๔ คน จาํนวน๒๓ ,๘๐๔ ครัวเรือน มีความหนาแน่นประชากร
เฉลี�ย ๑๖๘.๘๗ คน / ตร.กม.   
 สภาพทางเศรษฐกจิของอาํเภอขุขันธ์: อาํเภอขขุนัธ์มีพื5นที�ทั5งหมด ๕๗๑,๔๒๖.๘๗ ไร่ 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยการทาํนาเป็นอาชีพหลกั มีเนื5อที�ประมาณ 

๔๓๓,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๘๑.๕๑ ของพื5นที�อาํเภอ อาชีพรองไดแ้ก่ การปลูกยาง การปลูก

พืชไร่ เช่น มนัสําปะรัง ขา้วโพดเลี5ยงสัตว ์เป็นตน้ และ การเลี5ยงสัตว ์อาชีพที�มีความสําคญัอีกกลุ่ม

หนึ�ง ไดแ้ก่ การจาํหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถิ�น เช่น กลุ่มทอผา้ไหม ครุนอ้ย เกวียนนอ้ย

และผอบใบตาล เป็นตน้ ซึ� งเป็นสินคา้ที�สร้างชื�อให้กบัอาํเภอขุขนัธ์  ประชากรในอาํเภอมีรายได้

โดยเฉลี�ย ๔๔,๖๓๖.๗๕ บาทต่อคนต่อปี 

 

ประวตัิความาอาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

 บริเวณที�ตั5งอาํเภอขขุนัธ์ในปัจจุบนั สันนิฐานวา่เป็นส่วนหนึ�งของเส้นทางสายปราสาท
หรือราชมรรคาที�เริ�มตน้จากนครวดัหรือนครธมของกษตัริยข์อม พบร่องรอยฐานโยนีและปราสาท
องคเ์ล็กๆกระจดักระจายอยูต่ามพื5นที�ต่างๆ (คณะกรรมการเมืองขุขนัธ์,๒๕๔๘:๑๔-๑๖)  การตั5งถิ�น



๔๖ 

ฐานของผูค้นในแถบนี5 เป็นชุมชนระดบัหมู่บา้นที�ไม่พบหลกัฐานการพฒันาเป็นสังคมเมืองเลยหลงั
สมยัขอมพระนคร ทาํให้ประวติัศาสตร์ทางสังคมของผูค้นขาดหายไปจนกระทั�งถึงสมยัปลายกรุง
ศรีอยธุยา ปรากฏชื�อเรียกกลุ่มคนที�ในดินแดนแถบนี5วา่ “ชาวเขมรป่าดง”  

  ราวพ.ศ. ๒๒๕๗ อาณาจกัรลาวแย่งอาํนาจปกครองแตกออกเป็น ๓ รัฐอิสระ คือ 
หลวงพระบาง เวียงจนัทร์ และจาํปาศกัดิS  การแตกแยกครั5 งนี5ทาํให้ทั5ง ๓ รัฐตอ้งสะสมกาํลงัพลเพื�อ
ไวต่้อสู้ป้องกนัการรุกรานเขตแดน ทาํให้เมืองอตัปือซึ� งเป็นเมืองพี�นอ้งกบัเมืองจาํปาศกัดิS ตอ้งคอย
ส่งส่วย อาวธุและชา้งมา้ต่างๆ เมื�อเมืองอตัปือทนต่อการบีบบงัคบัไม่ไหว จึงพากนัอพยพหนีขา้มลาํ
นํ5 าโขงเขา้มาอาศยักบัพวกเขมรส่วยดั5งเดิม บริเวณป่าดงดิบอีสานใตแ้ละเริ�มมีการแบ่งชุมชนกนั
ปกครอง โดยมีกลุ่มชุมชนที�สาํคญั ๔ กลุ่มดงันี5  
 กลุ่มที� ๑ หวัหนา้ชื�อเชียงปุ่ม มีหลกัแหล่งอยูที่�เมืองที จงัหวดัสุรินทร์ 
 กลุ่มที� ๒ หวัหนา้ชื�อเชียงสี มีหลกัแหล่งอยูที่�บา้นกุดหวาย 
 กลุ่มที� ๓ หัวหน้าชื�อตากะจะและเชียงขันธ์ผูน้้อง มีหลักแหล่งอยู่ที�บ้านปราสาท
สี�เหลี�ยมโคกลาํดวน 
 กลุ่มที� ๔ หวัหนา้ชื�อเชียงฆะ มีหลกัแหล่งอยูที่�บา้นสังฆะ  

 ราวพ.ศ. ๒๓๐๒ ในแผ่นดินสมเด็จพระที�นั�งสุริยาศน์อมัรินทร์(พระเจา้เอกทศั)แห่ง
กรุงศรีอยุธยา ไดเ้กิดเหตุช้างเผือกมงคลแตกโรงหนีไป ไพร่พลกรมช้างไดอ้อกติดตาม แต่ไม่พบ
ร่องรอยวา่หนีไปทางไหน จึงทรงรับสั�งใหส้องพี�นอ้ง (ผูจ้ดพงศาวดารสันนิฐานวา่เป็นนายทองดว้ง
กับนายบุญ) นายกองช้างสองพี�น้องกับไพร่พลกรมช้างอีก ๓๐ คน ออกติดตามจนได้ข่าวว่า
ชา้งเผอืกหนีไปทางเมืองพิมาย จึงติดตามเรื�อยมาจนถึงบริเวณป่าดงดิบทางฝั�งใตล้าํนํ5 ามูล และทราบ
วา่มีช้างเผือกผ่านมาทางหนองกุดหวาย สองพี�นอ้งจึงไปพบหัวหน้าชุมชนส่วยเขมรป่าดง เพื�อขอ
ความช่วยเหลือ เมื�อบรรดาหวัหนา้เขมรป่าดงทราบเรื�องก็รับอาสาออกติดตามชา้งเผือกจนพบ ครั5 น
คณะผูติ้ดตามช้างได้นาํช้างเผือกกลบัคืนสู่กรุงศรีอยุธยา ไดก้ราบทูลความดีความชอบของกลุ่ม
หวัหนา้ส่วยเขมรป่าดง สมเด็จพระเจา้เอกทศัน์จึงโปรดเกลา้ฯ พระราชทานบรรดาศกัดิS ให้เป็นนายก
อง หวัหนา้ชุมชนส่วยดงันี5  
 เชียงปุ่ม เป็น หลวงสุรินทร์ภกัดี 
 เชียงสี  เป็น  หลวงศรีนครเตา 
 ตากะจะ  เป็น  หลวงแกว้สุวรรณ 
 เชียงขนัธ์  เป็น  หลวงปราบ 
 เชียงฆะ  เป็น  หลวงเพชร 
 เชียงไชย  เป็น  ขนุไชยสุริยงค ์  



๔๗ 

 โดยทั5งหมดรับราชการขึ5นต่อเมืองพิมาย และไดร้วบรวมคนเขมร ข่า กวยมาเป็นสมคัร
พรรคพวก ต่อมาภายหลงัเหล่านายกองหวัหนา้ชุมชนไดส่้งส่วยของป่าต่างๆมีงาชา้ง นอแรด นํ5 าผึ5ง 
ขึ5 ผึ5 งและยางสน ส่งไปถวายพระเจ้าอยู่หัวที�กรุงศรีอยุธยา พร้อมกราบทูลความเป็นไปในการ
รวมกลุ่มตั5งชุมชน เมื�อทรงทราบว่ามีการรวบรวมไพร่พล จึงโปรดเหลา้ฯให้ยกฐานะจากบา้นขึ5น
เป็นเมือง พร้อมทั5งพระราชทานบรรดาศกัดิS และตาํแหน่งเจา้เมืองใหน้ายกองทั5ง ๔ คน  

 โดยยกใหย้กบา้นปราสาทสี� เหลี�ยมโคกลาํดวนเป็น เมืองนครลาํดวน เลื�อนบรรดาศกัดิS
หลวงแกว้สุวรรณ เป็น พระไกรภกัดีศรีนครลาํดวน  

 ให้ยกบา้นคูประทาย(ประทายสมนัต์)เป็นเมืองปะทายสะมนัต์ และเลื�อนบรรดาศกัดิS
หลวงสุรินทร์ภกัดี เป็น พระสุรินทร์ภกัดีศรีณรงคจ์างวาง  

 ให้ยกบา้นกุดหวาย เป็น เมืองรัตนบุรีและเลื�อนบรรดาศกัดิS หลวงศรีนครเตา เป็นพระ
ศรีนครเตา 
 ให้ยกบา้นโคกยาง(โคกอจัจะ)เป็นเมืองสังฆะ และเลื�อนบรรดาศกัดิS หลวงเพชรเป็น
พระสังฆะบุรีศรีนครอจัจะ โปรดเกลา้ฯใหเ้มืองทั5ง ๔ ทาํราชการขึ5นกบัเมืองพิมาย 

 สมัยกรุงธนบุรี 

 พ.ศ. ๒๓๑๙ รัชสมยัพระเจา้กรุงธนบุรี เกิดการทาํสงครามระหวา่งไทยกบัลาว สาเหตุ

มาจากพระยานางรองให้ความร่วมมือกบัเมืองจาํปาศกัดิS กวาดตอ้นครัวเรือนไปขึ5นต่อเมืองจาํปา

ศกัดิS   พระเจา้กรุงธนบุรีจึงทรงโปรดเกลา้ฯให้เจา้พระยาจกัรียกกองทพัไปจบัพระยานางรองสําเร็จ

โทษและยกทพัไปตีเมืองจาํปาศกัดิS  เมืองอตัปือแสนปาง เมืองสีทนัดร กวาดตอ้นผูค้นและเกลี5 ย

กล่อมให้มาขึ5นต่อเมืองนครลาํดวน สังขะ สุรินทร์ และตลุง เป็นจาํนวนมาก และอพยพผูค้นไปอยู่

บา้นโคกและบา้นใกลเ้คียง ตั5งเป็นเมืองบุรีรัมย ์  

 พ.ศ. ๒๓๒๑  เจา้สิริบุญสารผูค้รองเวียงจนัทร์ ได้สั�งประหารพระวอประหารชีวิตที�

เขตเมืองจาํปาศกัดิS  ความทราบถึงพระเจา้กรุงธนบุรีทรงขุ่นเคืองวา่เจา้สิริบุญสารกระดา้งกระเดื�อง 

จึงโปรดเกลา้ฯ ให้สมเด็จพระยามหากษตัริยศึ์กยกทพัไปปราบโดยเกณฑ์ไพร่พลเมืองนครลาํดวน 

สุรินทร์ สังขะและรัตนบุรี ไปร่วมรบจนไดรั้บชัยชนะ  พร้อมทั5งอญัเชิญพระแก้วมรกตจากเวียง

จนัทร์มาไวที้�กรุงธนบุรี พร้อมกวาดตอ้นผูค้นมายงัดินแดนไทย ในครั5 งนี5หลวงปราบผูน้าํทหารเมือง

นครลาํดวนไดน้าํผูค้นชาวเวียงจนัทร์กลบัมายงัเมืองจาํนวนมากพร้อมทั5งนางคาํเวียง หญิงม่ายชาว

ลาวมาเป็นภรรยา มีทา้วบุญจนัเป็นลูกติดภรรยา โดยให้อยูที่�บา้นบก ตาํบลห้วยเหนือ อาํเภอขุขนัธ์

ปัจจุบนั  



๔๘ 

 สงครามครั5 งนี5กองกาํลงัเมืองนครลาํดวน เมืองสุรินทร์ และเมืองสังขะทาํการรบอยา่ง

เขม้แขง็ มีความชอบ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ลื�อนบรรดาศกัดิS เจา้เมืองเป็น”พระยา” พระไกรภกัดีศรีนคร

ลาํดวน(ตากะจะ) เจา้เมืองนครลาํดวนจึงไดเ้ลื�อนบรรดาศกัดิS เป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 

 ต่อมาพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ)ถึงแก่กรรลงในปีเดียวกนั พระเจา้กรุง

ธนบุรีจึงทรงโปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงปราบ(เชียงขนั) เป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนสืบต่อมา และ

ตั5งทา้วอุ่นบุตรตากะจะเป็นพระภกัดีภูธรสงคราม ดาํรงตาํแหน่งปลดัเมือง 

 พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(เชียงขนั) เจ้าเมืองคนใหม่พิจารณเห็นว่าเมืองนคร

ลาํดวนกนัดารนํ5 า ไม่เหมาะสมกบัการตั5งเมือง จึงอพยพยา้ยเมืองออกไปทางทิศใต ้ตั5งเมืองที�ริม

หนองแตระ  เรียกวา่เมืองขขุนัธ์ (วฒันธรรมพฒันาการทางประวติัศาสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา

จงัหวดัศรีสะเกษ,๒๕๔๔,๖๘-๖๙)  

 สมัยรัตนโกสินทร์ 

 พ.ศ.๒๓๒๕ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที�๑ แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ไดพ้ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(เชียงขนั)ไดรั้บพระราชทานนามใหม่ว่า พระยา     

ขขุนัธ์ภกัดีฯ และไดต้ั5งทา้วบุญจนัลูกเลี5ยงป็นพระไกรผูช่้วย ต่อมาพระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน

โดนกล่าวโทษขอ้หากบฏ ถูกจาํคุกที�กรุงเทพฯ พระไกรผูช่้วยไดรั้บการแต่งตั5งเป็นเจา้เมืองขุขนัธ์

คนที� ๓  มีบรรดาศกัดิS เป็นพระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน(บุญจนั) เหตุการณ์ครั5 งนี5ทาํให้พระภกัดี

ภูธรสงคราม(อุ่น) ปลดัเมืองขุขนัธ์ไม่พอใจจึงกราบบงัคมทูลขอตั5งเมืองใหม่แยกออกจากเมืองขุ

ขนัธ์ที�บา้นโนนสามขา สระกาํแพงเป็นเมืองศรีสะเกษปัจจุบนัซึ� งเดิมเป็นที�ตั5งเมืองศรีนครเขต 

 พ.ศ. ๒๓๔๙ มีพระราชดาํริว่า เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ เมืองขุขนัธ์ เป็นเมืองเคยได้

ตามเสด็จพระราชดาํเนินในการพระราชทานสงครามหลายครั5 งมีความชอบ ให้ยกทั5ง๓ เมืองนี5 ขึ5น

กรุงเทพฯ อยา่ใหขึ้5นอยูใ่นบงัคบับญัชาเมืองนครราชสีมาเหมือนแต่ก่อนนั5น 

 พ.ศ. ๒๓๖๐ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลที� ๒ เกิดกบฏ

สาเกียดโง้งที� เมืองจาํปาศักดิS  ทหารเมืองขุขันธ์ สุรินทร์ สังขะ ได้ยกทัพไปร่วมกับทัพเมือง

นครราชสีมาเพื�อปราบกบฎครั5 งนี5ดว้ย 

 พ.ศ. ๒๓๖๙ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนั�งเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� ๓ พระยาขุขนัธ์

ภกัดีศรีนครลาํดวน(บุญจนั)เกิดทะเลาะววิาทกบักรมเมือง จนเจา้เมืองนครราชสีมาตอ้งมาระงบัเหตุ 



๔๙ 

เมื�อระงบัเหตุการณ์เสร็จสิ5นเป็นเวลาเดียวกบัที�เจา้อนุวงศ์ ผูค้รองเมืองเวียนจนัทร์ตั5งแข็งเมือง ยก

ทพัเขา้เมืองนครราชสีมา และใหเ้จา้อุปราช(โย)่ แห่งจาํปาศกัดิS เขา้ยดึเมืองขุขนัธ์ พระยาขุขนัธ์ฯและ

ขา้ราชการเมืองขุขนัธ์ต่อสู้สุดความสามารถแต่สู้ไม่ได้ถูกจบักุมและถูกประหารชีวิตที�ค่ายบา้น

ส้มป่อย 

 หลงัเสร็จสิ5นสงครามเจา้อนุวงศ์ เมืองขุขนัธ์จึงขาดเจา้เมือง จึงโปรดเกล้าฯให้พระ
ยาสังขะบุรีศรีนครอจัจะ(เกา)  เจา้เมืองสังขะ มาเป็นเจา้เมืองขุขนัธ์คนที� ๔ ซึ� งมีภรรยาเป็นบุตรีของ
ออกเดชาโชขนุนางชาวเขมรทาํใหมี้ชาวเขมรอพยพเขา้มาตั5งถิ�นฐานในเมืองขขุนัธ์เป็นจาํนวน  
 พ.ศ. ๒๓๗๖ เจา้พระยาบดินทรเดชาเป็นแม่ทพั ยกทพัไปรบกบัญวนในเมืองเขมร สั�ง
ให้เมืองขุขนัธ์เกณฑ์ไพร่พลเขา้ร่วม โดยมีหลวงเทพรักษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา ยกมารวมพลบริเวณ 
วดัไทยเทพนิมิตรในปัจจุบนั 
 พ.ศ. ๒๓๗๙ โปรดเกลา้ใหเ้จา้พระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จดัทาํเลขบญัชีดลก
ไพร่เขมรป่าดง เจา้เมืองขขุนัธ์ไดเ้ขา้ร่วมชาํระบญัชีชายฉกรรณ์ในครั5 งนี5ดว้ย ถือเป็นการทาํสํามะโน
ประชากรครั5 งแรก 
 พ.ศ.๒๓๙๓ พระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน(เกา) ถึงแก่กรรม จึงโปรดเกลา้ฯให้ตั5ง

พระยาภกัดีภูธรสงคราม(ใน)เป็นพระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน คนที� ๕ แต่ก็ถึงแก่กรรมในปีนั5น 

จึงโปรดเกลา้ฯให้ตั5งพระแกว้มนตรี(นวล)ยกกระบตัรเมือง มาเป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 

เจา้เมืองขุขนัธ์คนที� ๖ แต่ก็ถึงแก่กรรมในปีนั5นเช่นกนั จึงโปรดเกลา้ฯให้พระยาภกัดีภูธรสงคราม

(กิ�ง) เป็นพระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวนคนที� ๗ ซึ� งทาํให้ปีนี5  เมืองขุขนัธ์มีการเปลี�ยนเจา้เมืองถึง 

๓ คนต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๙๕ พระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน (กิ�ง) เจา้เมืองขุขนัธ์คนที� ๗ ถึงแก่

กรรม  

 พ.ศ. ๒๓๙๖ รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� ๔ จึงโปรดเกลา้ฯ
แต่งตั5งพระวชิยั(วงั) กรมการเมืองขขุนัธ์ บุตรของพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(เชียงขนั) เป็นพระ
ยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน เจา้เมืองขขุนัธ์คนที� ๘  
 พ.ศ.๒๔๑๐ มีบนัทึกนกัสํารวจชาวฝรั�งเศสลาชองกีแยร์กล่าวถึงการเดินทางมาสํารวจ
เฉพาะตวัเมืองขขุนัธ์และระบุขอ้มูลบ่งบอกวา่ขุขนัธ์คือเมืองศูนยก์ลางและในพ.ศ.๒๔๒๖ แอมอนิ
เยนกัสาํรวจอีกคนไดเ้ดินทางสาํรวจพื5นที�บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก เกี�ยวกบัทรัพยากรในดา้นต่างๆ
ของพื5นที�ไดบ้อกเล่าเรื�องราวชาวเขมรถิ�นไทยที�ตั5งถิ�นฐานอยู่ในพื5นที�การปกครองของเมืองขุขนัธ์ 
จากการดินทางประเทศกมัพูชาสู่บา้นด่านจนถึงเมืองขุขนัธ์นั5น ( พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์,๒๕๕๖:



๕๐ 

๔๙-๖๐  )แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นมาของหมู่บา้นและกลุ่มชาติพนัธ์ุทอ้งถิ�นเดิมวา่อาศยัอยูใ่นพื5นที�
มายาวนานไม่ใช่การอพยพขึ5นมาใหม่ทั5งหมด และคนกลุ่มนี5 เองน่าจะเป็นลูกหลานชาวขอมโบราณ
ที�เคยสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรมขอมยคุต่างๆกระจายอยูท่ ั�วบริเวณจงัหวดัศรีสะเกษในปัจจุบนั 
 พ.ศ.๒๔๒๖ พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลาํดวน(วงั)ถึงแก่กรรม ท้าวปานและพระ

รัตนวงศา(จนัลี) ไดน้าํชา้งพงัสีประหลาด ๑ เชือก ชา้งพงัตาดาํ ๑ เชื�อก ขึ5นทูลเกลา้ถวายที�กรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที� ๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯให้ทา้วปาน

(ปัญญา ขขุนัธิน) เป็นพระยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน เจา้เมืองคนที� ๙ 

 ต่อมามีการโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูปการปกครอง โดยร่วมกลุ่มหัวเมืองต่างๆแล้วแบ่ง

ออกเป็น ๔ หวัเมืองไดแ้ก่หวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออก หวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกเฉียงเหนือ หวัเมือง

ลาวฝ่ายเหนือและหวัเมืองลาวฝ่ายกลางแลว้โปรดเกลา้ฯ ให้แต่งตั5งขา้ราชการจากส่วนกลางไปเป็น

ขา้หลวงกาํกับราชการ ซึ� งเมืองขุขนัธ์จดัอยู่ในเขตหัวเมืองลาวฝ่ายตะวนัออก มีการตั5งที�ทาํการ

ขา้หลวงกาํกบัราชการที�เมืองจาํปาศกัดิS  และโปรดเกลา้ฯ แต่งตั5งประรัตนโกศา(จนัดี) เป็นพระยา

บาํรุงบุรประจนัต ์มาดาํรงตาํแหน่งขา้หลวงกาํกบัราชการเมืองขขุนัธ์ 

 พ.ศ. ๒๔๓๕ โปรดเกล้าฯให้มีการปรับปรุงหัวเมืองใหม่ เป็นหัวเมืองลาวพวน หัว

เมืองลาวกาว หวัเมืองลาวพุงขาว หวัเมืองลาวกลางและหวัเมืองลาวเฉียง แต่ต่อมาก็โปรดเกลา้ฯ ให้

รวมกลุ่มเมืองชั5นนอกตั5งเป็นมณฑล โดยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มี ๓ มณฑล คือมณฑลลาว

กาว มณฑลลาวพวน และมณฑลลาวกลาง สาํหรับการปรับปรุงการปกครองครั5 งนี5 เมืองขุขนัธ์ เมือง

เดชอุดม และเมืองศรีสะเกษอยูใ่นมณฑลลาวกาว 

 พ.ศ. ๒๔๓๗ เริ� มมีการจัดตั5 งมณฑลเทศาภิบาล และพัฒนาเรื� อยมาจนถึงปี พ.ศ.

๒๔๔๓ โดยมีการกาํหนดจดัหน่วยการปกครองตามลาํดบั คือ จดับริเวณ เป็นเมือง และอาํเภอ และ

มีการเปลี�ยนชื�อมณฑลลาวกาวเป็นมณฑลตะวนัออกเฉียงเหนือ และเปลี�ยนเป็นมณฑลอีสานใน

ที�สุด 

 จากการเปลี�ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ทาํให้ทา้วบุญจนั บุตรพระยา      
ขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน(วงั) นอ้งชายพระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวน(ปัญญา) ว่าที�ผูว้า่ราชการ
เมืองขขุนัธ์ไม่พอใจ เนื�องจากไม่ไดรั้บตาํแหน่ง จึงเสนอให้ยา้ยอาํเภอกนัทรลกัษณ์จากบา้นบกัดอง
มาที�บา้นสิ หรือแยกบา้นสิเป็นอาํเภอ และขอเป็นนายอาํเภอ แต่พระยาบาํรุงบุรประจนัต์ ขา้หลวง
เมืองขขุนัธ์ไม่เห็นดว้ย ทาํใหย้ิ�งสร้างความไม่พอใจแก่ทา้วบุญจนั จึงเป็นจุดเริ�มตน้ของการเกิดกบฏ



๕๑ 

ผบุีญโดยทา้วบุญจนัไดร้วบรวมชาวบา้น ไปซ่องสุมกาํลงัฝึกอาวุธที�ภูฝ้ายและยา้ยไปที�ซาํปีกา ปละ
จากการที�ทา้วบุญจนัเป็นน้องชายเจา้เมือง จึงมีพรรคพวกเขา้มาสมทบเป็นจาํนวนมาก จนทหารไม่
สามารถปราบได้ พระยาบาํรุงบุรประจนัต์ จึงกราบบงัคลทูลต่อขา้หลวงผูส้ําเร็จราชการมณฑล
อีสาน ขอกาํลงัไปปราบกบฏ ซึ� งไดรั้บชยัชนะ และสามารถจบัตวัทา้วบุญจนัมาลงโทษไดแ้ละเกิด
เหตุการณ์ ทา้วติด ทา้วฮู กรมการเมืองขุขนัธ์ ขดัแยง้ไม่ฟังคาํบงัคบับญัชาเมืองขุขนัธ์ ยกกาํลงัเขา้
ปลน้เมืองมโนไพร เขา้ใจวา่ไดก้าํลงัเขมรในฝรั�งเศสหนุนอยู ่ทาํให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัทรงวติกมาก 
 พ.ศ. ๒๔๔๖ เสียเมืองมโนไพรใหฝ้รั�งเศส เพื�อแลกกบัเมืองจนัทบุรีและตราด 
 พ.ศ.๒๔๔๗  เนื�องจากการขยายอิทธิพลของฝรั�งเศสในอินโดจีนเพิ�มมากขึ5น ประกอบ
กบัเกิดเกตุความวุน่วายในเขตเมืองขุขนัธ์เก่าบ่อยครั5 ง จึงโปรดเกลา้ฯให้ยา้ยที�ตั5งเมืองขุขนัธ์ไปตั5งที�
ตาํบลเมืองเก่า(ที�ตั5งศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษปัจจุบนั) แต่ใช้ชื�อเมืองขุขนัธ์เช่นเดิม เมืองขุขนัธ์
เดิมลดฐานะเปลี�ยนชื�อเป็นอาํเภอห้วยเหนือ ยุบอาํเภอกนัทรลกัษโ์ดยแบ่งส่วนหนึ�งไปขึ5นกบัอาํเภอ
อุทุมพรพิสัย แบ่งส่วนหนึ� งไปขึ5นกบัอาํเภอห้วยเหนือ เนื�องจากอาํเภอกนัทรลกัษณ์เดิมเป็นเขต
อิทธิพลของทา้วบุญจนัทร์  
 พระยาบาํรุงบุรประจนัต์ได้รับการจารึกชื�อว่าเป็นข้าหลวง(ผูว้่าราชการจงัหวดัศรี      
สะเกษ) คนแรกระบุปีที�ดาํรงตาํแหน่ง พ.ศ.๒๔๕๐ – ๒๔๕๒ 
 พ.ศ.๒๔๕๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� ๖ โปรดเกล้าฯให ้
กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เปลี�ยนคาํวา่ “เมือง” เป็น “จงัหวดั” และเปลี�ยนชื�อตาํแหน่ง “ผูว้า่
ราชการเมือง” เป็น “ผูว้่าราชการจงัหวดั” โดยประกาศเป็นราชกิจจานุเบกษา เล่มที� ๓๓,๒๔๕๙ 
หน้า ๕๑” ดงันั5น เมืองขุขนัธ์ จึงเปลี�ยนเป็นจงัหวดัขุขนัธ์ ตั5งแต่วนัที� ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ 
เป็นตน้มา 
 พ.ศ.๒๔๘๑ มีพระราชกฤษฎีการเปลี�ยนนามจงัหวดัและอาํเภอบางแห่ง จงัหวดัขุขนัธ์ 
จึงเปลี�ยนนามเป็นจงัหวดัศรีสะเกษ เนื�องจากบริเวณอาํเภอกลางศรีสระเกษมีทางรถไฟผา่น ซึ� งทาํ
ให้เกิดความเจริญแก่พื5นที� จนกลายเป็นจุดศูนยก์ลางของจงัหวดั อีกทั5งศาลากลางจงัหวดัขุขนัธ์
ตั5งอยู่ที�อาํเภอกลางศรีสระเกษ จึงทาํให้จงัหวดัขุขนัธ์เปลี�ยนเป็นจงัหวดัศรีสะเกษ ตั5 งแต่นั5นมา
นอกจากนี5 ยงัให้ยุติการเขียนชื�อจงัหวดัให้เหมือนกนั โดยเปลี�ยนเป็นจงัหวดัศรีสะเกษ ตั5งแต่นั5นมา
นอกจากนี5 ยงัไดเ้ปลี�ยนชื�อ อาํเภอห้วยเหนือซึ� งเคยเป็นพื5นที�ตั5งเดิมของเมืองขุขนัธ์ มาใชชื้�ออาํเภอขุ
ขนัธ์ ขึ5นตรงต่อจงัหวดัศรีสะเกษ จนถึงปัจจุบนั 



๕๒ 

 แมที้�ตั5งเมืองจะถูกยา้ยไปจากบริเวณที�ตั5งเมืองขุขนัธ์เดิมและถูกลดฐานะเป็นอาํเภอขุ
ขนัธ์ แต่อาํเภอขุขนัธ์ก็ยงัคงมีบทบาทสําคญัในฐานะเป็นศูนยก์ลางดา้นสังคมและเศรษฐกิจของ
อาํเภอทางตอนใตข้องจงัหวดัศรีสะเกษ จนถึงปัจจุบนั 
 เนื�องจากพื5นที�การปกครองของอาํเภอขุขนัธ์กวา้งขวางมากจึงไดมี้การแบ่งหรือแยก

พื5นที�บางส่วนที�เป็นตาํบลรวมตั5งเป็นกิ�งอาํเภอและไดย้กฐานะเป็นอาํเภอต่างๆ ดงันี5 พ.ศ. ๒๔๙๘ 

แยกตาํบลในเขตอาํเภอขุขนัธ์เดิม คือ ตาํบลขุนหาร สิ บกัดอง กระหวนั กนัทรอม ไปรวมกบั ๒ 

ตาํบล ในเขตอาํเภอกนัทรลกัษณ์ คือ ตาํบลพรานและตาํบลไพรและบางหมู่บา้นในเขตตาํบลละลาย

ตั5งเป็นกิ�งอาํเภอขนุหาญและยกฐานะเป็นอาํเภอเมื�อพ.ศ.๒๕๐๑ 

 พ.ศ.๒๕๐๔ แยกตาํบลกู่ พิมาย หนองเชียงทูน และสมอ รวมตั5งเป็นกิ�งอาํเภอปรางคก์ู่ 
และยกเป็นอาํเภอปรางคก์ู่ เมื�อ ปีพ.ศ.๒๕๐๖ 
 พ.ศ.๒๕๑๑ แยกตาํบลไพรบึง ปราสาทเยอ ดินแดง และสําโรงพลนัเป็นกิ�งอาํเภอไพร
บึง ยกฐานะเป็นอาํเภอไพรบึง เมื�อพ.ศ.๒๕๑๘ 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ แยกตาํบลโคกตาล ละลม ตะเคียนราม ห้วยตามอญและไพรพฒันา เป็น
อาํเภอภูสิงห์และยกฐานะเป็นอาํเภอเมื�อปีพ.ศ.๒๕๓๘ 

 กลุ่มชาติพนัธ์ท้องถิ�น 

 บริเวณที�ตั5งอาํเภอขขุนัธ์ปัจจุบนัมีการพบร่องรอยการตั5งชุมชนมาตั5งสมยัขอมพระนคร 
โดยเฉพาะสมยัพระเจา้ชยัวรมนัที� ๗ แต่เมื�ออาณาจกัรสยามมีความเขม้แข็งขึ5นและอาณาจกัรขอม
เริ�มเสื�อมอาํนาจลงในตน้พุทธศตวรรษที� ๒๐ เกิดการละทิ5งดินแดนไปตั5งเมืองใหม่ที�กรุงพนมเปญ 
ทาํให้ความเจริญของชุมชนลดระดบัจากเมืองเป็นหมู่บา้น ต่อมามีกลุ่มชาติพนัธ์หลายกลุ่มอพยพ
เคลื�อนยา้ยเขา้มาตั5งถิ�นฐานสมทบกลบักลุ่มคนดั5งเดิม พวกที�อยู่ใกลก้ลุ่มคนที�มีวฒันธรรมสูงกว่า 
เช่นกลุ่มลาวก็มีพฒันาชีวิตความเป็นอยู่และศิลปวฒันธรรมได้รวดเร็ว เช่น อุบลราชธานี ยโสธร 
และร้อยเอด็ แต่ถา้หากเป็นพวกส่วย ข่า หรือพวกกูย ซึ� งมีวฒันธรรมลา้หลงักวา่กลุ่มคนดั5งเดิม การ
เปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมก็จะเป็นไปอย่างชา้ๆ มกัตั5งถิ�นฐานอยู่ทางตอนใตใ้นเขตจงัหวดัศรีสะ
เกษและสุรินทร์ เรียกคนกลุ่มนี5 วา่ “ชาวเขมรป่าดง”(ศรีศกัร วลัภิโดม,๒๕๕๑ : ๗๒-๗๓) ดงันั5น
บริเวณที�ตั5งของเมืองขขุนัธ์เดิมซึ� งต่อมาคืออาํเภอขขุนัธ์ จึงเป็นเขตวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุที�ใช้
ภาษาตระกูลมอญ – เขมร อาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนมาก มีความแตกต่างทางวฒันธรรมภาษา วิถีชีวิตกบั
กลุ่มคนลาวที�อาศยัอยูท่างตอนบนของจงัหวดัศรีสะเกษ  
 เนื�องจากเมืองขุขนัธ์เป็นหัวเมืองสําคญัในการเกณฑ์ไพร่พลไปรบกบัอาณาจกัรลา้น
ชา้งและอาณาจกัรกมัพชูาทาํใหมี้มีอพยพเคลื�อนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธ์ุทั5งสองอาณาจกัรเขา้มาตั5งถิ�น



๕๓ 

ฐานอยู่ในบริเวณเมืองขุขนัธ์ ขณะเดียวกนัความเจริญของเมืองก็ดึงดูดให้ชาวจีนอพยพเขา้ตั5งถิ�น
ฐานคา้ขาย ทาํใหเ้มืองขขุนัธ์ประกอบไปดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ ดงันี5  
 ชาวเขมรถิ�นไทย 

 เขมรถิ�นไทยเป็นชื�อทางวชิาการ ไดก้าํหนดขึ5นเพื�อเรียกผูที้�พดูภาษาเขมรซึ� งอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทย โดยทั�วไปชาวเขมรถิ�นไทยเรียกตวัเองวา่ “คแมร” หรือ “คแมร-ลือ” แปลว่าเขมรสูง 
เรียกภาษาเขมร และชาวเขมรในกมัพูชา ว่า “คแมร-กรอม” แปลว่า เขมรตํ�า และเรียกคนไทยว่า 
“ซีม” ซึ� งตรงกบัคาํวา่ “สยาม” ใน ภาษาไทย เมื�อพิจารณาเขตการปกครอง นกัภาษาศาสตร์ไดแ้บ่ง
ภาษาเขมรเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑. ภาษาเขมรเหนือหรือเขมรสูง (เขมรถิ�นไทย )๒. ภาษาเขมรกลางเป็น
ภาษาของผูที้�อยูใ่นกมัพชูา ๓. ภาษาเขมรใตเ้ป็น ภาษาของคนเวยีดนามเชื5อสายเขมร ปัจจุบนัพบชาว
เขมรถิ�นไทยอาศยัอยู่ในจงัหวดัสุรินทร์บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม ปราจีนบุรี ตราด จนัทบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว้ (ประจวบ หมั�นดี,๒๕๕๐:๔๖-
๔๗) 
 ชาวเขมรในอาํเภอขุขันธ์ 

 อิทธิพลทางการเมืองและวฒันธรรมดา้นต่างๆของเขมรไดข้ยายเขา้สู่ดินแดนเมืองขุ
ขนัธ์ในสมยัขอมพระนคร(พุทธศตวรรษที� ๑๖ –๑๘) การขยายอิทธิพลทางการเมืองของเขมรใน
สมยัพระเจา้สุรืยวรมนัที� ๑ (พ.ศ..๑๗๒๔ –๑๗๖๑) เป็นสมยัที�ชาวเขมรไดเ้ขา้มาอยู่ในเขตเมืองขุ
ขนัธ์ เพราะกษตัริยไ์ดเ้กณฑ์ชาวเขมรและชาวกวยในเขตอีสานใต ้ให้เป็นผูส้ร้างปราสาทและสร้าง
เมืองในเขตอีสานใตด้้วยในระหว่างพุทธศตวรรษที� ๑๖ – ๑๗ ไดมี้การสร้างปราสาทจาํนวนมาก 
ชาวเขมรที�ถูกเกณฑ์แรงงานจึงไดต้ั5งหลกัแหล่งอยู่รอบๆปราสาทและสร้างเมืองขึ5น เช่น เมืองตํ�า 
(จงัหวดับุรีรัมย)์และบริเวณอื�นๆทาํใหว้ฒันธรรมเขมรเขา้สู่อีสานใต ้และเมื�อเขมรยา้ยเมืองหลวงไป
พนมเปญ ชาวเขมรที�ยงัอยู่ในเขตอีสานใต้ก็ปะปนกับกลุ่มชาติพนัธ์ุอื�นที�อพยพมาภายในหลัง  
บริเวณอาํเภอขขุนัธ์ชาวเขมรถิ�นอาศยัปะปนกบัชาวส่วยที�อพยพมาจากตอนเหนือของเมืองกาํปงธม 

เรียกรวมกนัวา่ “กลุ่มชาวเขมรป่าดง”∗ 

                                                           

 
∗ มีขอ้สังเกตเกี�ยวกบัการเรียกขานชื�อหัวหน้าชาวเขมรป่าดง วา่ “ตากะจะ”  ซึ� งออก

เสียงคลา้ยกบัคาํวา่ “ตาจ๊ะ” ในภาษาเขมรถิ�นไทยปัจจุบนั ทาํให้สันนิฐานไดว้า่ พระยาไกรภกัดีศรี
นครลาํดวนอาจเป็นชาวเขมรถิ�นไทยที�สืบเชื5อสายมาจากชาวเขมรสมยัพระนคร และบริเวณเมืองขุ
ขนัธ์มีการอยูอ่าศยัร่วมกนัระหวา่งกลุ่มคนส่วยและชาวเขมรดั5งเดิม ซึ� งสอดคลอ้งกบัคาํเรียกกลุ่มคน
ในแถบเทือกเขาพนนดงรักวา่ “ชาวเขมรป่าดง”  



๕๔ 

 วฒันธรรมเขมรไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในหมู่ชาวส่วยในเขตเมืองขุขนัธ์พ.ศ. ๒๓๒๔ สมยั
พระเจา้กรุงธนบุรี เมืองกมัพชูาเกิดจลาจลเพราะเจา้ฟ้าทะละหะ(มู)กบัออกญาวิบูลราช(ชู) เป็นกบฏ 
สมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ทรงโปรดเกลา้ให้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กกบัเจา้พระยาสุรสีห์ ยก
กองทพัไปปราบ แต่ยงัทาํการไม่สาํเร็จก็เกิดเหตุจลาจลในกรุงธนบุรี ตอ้งยกทพักลบั สงครามครั5 งนี5  
เมืองขขุนัธ์  เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ ไดร่้วมยกกองทพัไปตีเมืองเสียมราฐ กาํพงสวาย บนัทายเพชร 
บนัทายมาศ และไดน้าํชาวเขมรจาํนวนมากมาไวที้�เมืองสุรินทร์ บุรีรัมย ์ต่อมาหลวงสุรินทร์ภกัดี เจา้
เมืองสุรินทร์ ไดใ้ห้บุตรชายของตนชื�อ สุ่น แต่งงานกบับุตรเจา้เมืองบนัทายเพชร ชื�อดามาตไว ซึ� ง
อพยพตามกองทพัมา ภายหลงันางไดเ้ป็นชายาเจา้เมือง จึงนาํเอาภาษาเขมรและราชพิธีสํานกัเขมร
มาใช้ต่อจนถึงรุ่นหลานและอาจแพร่มาถึงเมืองขุขนัธ์ เพราะพ.ศ.๒๓๗๑ โปรดเกล้าฯให้พระ
ยาสังขะบุรี(เกา) มาเป็นพระยาขุขนัธ์ภกัดีศรีนครลาํดวนปกครองเมืองขุขนัธ์ ซึ� งน่าจะมีชาวสังขะ
อพยพตามมาเป็นจาํนวนมาก(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,๒๕๔๒: ๓๕-
๓๖) 
 ทาํใหว้ฒันธรรมเขมรเขา้มามีอิทธิพลและผสมกลมกลืนกบัวฒันธรรมของชาวกวยใน
บริเวณนี5  มีการนาํวฒันธรรมเขา้มาปฏิบติัในชีวีตประจาํวนั โดยเฉพาะวฒันธรรมด้านภาษาและ
ขนบธรรมเนียมต่างๆเรียกชาวส่วยที�เป็นเขมรว่า “เขมรส่วย” และเรียกกลุ่มชาวส่วยที�อยู่ใกลล้าว
และยอมรับวฒันธรรมลาววา่ “ลาวส่วย” 
 ปัจจุบนัชาวเขมรถิ�นไทยอาศยัอยู่ในทอ้งถิ�นอาํเภอต่างๆไดแ้ก่ อาํเภอปรางค์กู่ อาํเภอ
ห้วยทบัทนั อาํเภอกนัทรลกัษณ์ อาํเภอขุนหาญ อาํเภอศรีรัตนะ อาํเภอภูสิงห์และอาํเภอขุขนัธ์ เป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุที�มีจาํนวนมากเป็นอนัดบัสอง รองจากชาติพนัธ์ุลาว อาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่นทางตอน
ใตข้องจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุที�มีการธาํรงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรม ที�
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองหลายอยา่งเอาไวแ้ละสืบทอดต่อๆกนัมาจนถึงปัจจุบนั เช่น ประเพณีแซน
โฎนตา ประเพณีปังออกเปรียะแค พิธีกรรมรําแม่มด รําตร๊ด เจรียง กนัตรึม ศิลปะการแสดงดนตรี 
และภาษาพดูที�เป็นเอกลกัษณ์ที�สาํคญัของกลุ่มชาติพนัธ์และการรับประทานขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั
เหมือนคนไทยภาคกลาง 



๕๕ 

กลุ่มชาวส่วย 
 ชาวส่วย หรือกวย กยู เป็นชนกลุ่มใหญ่ที�ตั5งหลกัแหล่งอยูใ่นเขตจงัหวดัศรีสะเกษ 

สุรินทร์ และบางส่วนของจงัหวดับุรีรัมย ์คนไทยเรียกว่า “ ส่วย”เพื�อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัใน
งานวจิยัครั5 งผูว้จิยัขอใชค้าํวา่ ส่วย ตามการเรียกของกลุ่มคนในทอ้งถิ�น  
 ความเป็นมา 
 ชาวส่วยมีภาษาพูดเป็นของตนเองจดัอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลมอญ – เขมร (Mon –
Khmer) แต่ไม่มีภาษาเขียนจึงสืบทอดวฒันธรรมโดยการบอกเล่าสืบทอดกนัมาจากคนเฒ่าคนแก่ 
จากการบอกเล่าของผูรู้้ชาวส่วยสามารถยอ้นอดีตไปประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ คือ  สมยัที�อพยพจาก
เมืองอตัปือแสนปาง มาอยูใ่นเขตจงัหวดัศรีสะเกษ และสุรินทร์  หลกัฐานที�เก่ากว่าอาศยัการศึกษา
ของผูรู้้ชาวตะวนัตกเป็นส่วนใหญ่ 
 หลกัฐานทางนิเวศวฒันธรรม (Cultural Ecology) และประวติัความเป็นมา ชาวส่วย
ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรมจากเขมรและลาวโดยการแต่งงานระหว่างกลุ่ม จึงรับเอาวฒันธรรม
ดา้นภาษาและประเพณีการละเล่นต่างๆมาผสมกลมกลืนกบัตนเอง ประกอบกบัการที�ชาวส่วย(กวย)
ไม่มีภาษาเขียนตามตาํนานกล่าวว่า ชาว ทาํให้เสียเปรียบดา้นวฒันธรรมภาษาตอ้งปรับตวัเขา้กบั
กลุ่มชนอื�นๆตลอดเวลา กล่าวคือ ชาวส่วยจะใช้ภาษาอื�นๆ เมื�อมีความสัมพนัธ์กบักลุ่มชนนั5นๆ
ตลอดเวลา ดงันั5น ทาํให้ชาวส่วยสูญเสียเอกลกัษณ์ทางภาษาไดง่้าย เช่น ในอดีตชาวส่วยที�อาศยัอยู่
ในเมืองขขุนัธ์ สังขะ สุรินทร์ แรกเริ�มจะใชภ้าษาส่วยต่อมาไดติ้ดต่อกบัชาวเขมร ทาํให้เปลี�ยนมาพูด
ภาษาเขมร เรียกว่า ส่วยเขมรที�เมืองศรีสะเกษเดิมพูดภาษาส่วยไดเ้ปลี�ยนมาพูดภาษาลาว เรียกว่า 
ส่วยลาว อย่างไรก็ตามหมู่บ้านที�ไม่มีการปะปนจะไม่มีการใช้ภาษาอื�นในการสื� อสาร ยกเวน้
ภาษาไทยซึ� งเป็นภาษาที�ใช้ในการศึกษาจากส่วนกลางมากกว่าภาษาไทยถิ�นอีสาน(ไทย-ลาว) 
ลกัษณะเช่นนี5พบไดท้ั�วไปในหมู่บา้นที�มีกลุ่มชาติพนัธ์ุเดียวในพื5นที� 
 ปลายกรุงศรีอยธุยา รัชสมยัพระเจา้เอกทศัน์ เกิดเหตุชา้งเผอืกแตกโรงหนีเขา้ป่าทางเขต 
พิมายตะวนัออก กษตัริยส่์งสองทหารเอกติดตามจนไดพ้บชา้งเผอืกจากความช่วยเหลือของกลุ่มชาว
ส่วนในพื5นที� ทั5งนี5ชาวส่วยเป็นกลุ่มคนที�มีความชาํนาญในการล่าสัตว ์คลอ้งชา้ง จึงสามารถติดตาม
พระยาชา้งเผอืกส่งคืนกรุงศรีอยธุยา และไดพ้ระราชทานบรรดาศกัดิS  “หลวง” แก่หวัหนา้กลุ่มทั5ง ๕ 
คน ภายหลงัโปรดเกลา้ฯ ให้รวบรวมกลุ่มคนตั5งเป็นเมือง ไดรั้บพระราชทานตาํแหน่งเจา้เมือง โดย
พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะเ) ป็นหัวกลุ่มที�ถิ�นฐานอยูใ่นพื5นที�อาํเภอขุขนัธ์ปัจจุบนั ซึ� ง
ต่อมาไดมี้การยา้ยที�ตั5งเมืองและเปลี�ยนเป็นจงัหวดัศรีสะเกษปัจจุบนั 

 

 



๕๖ 

 ถิ�นฐานของชาวส่วยในจังหวดัศรีสะเกษ 

 เนื�องจากชาวส่วยตั5 งถิ�นฐานปะปนอยู่กับชาวเขมรสูงและชาวลาว จึงมีการติดต่อ
แลกเปลี�ยนความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมกนัตามวิสัยและทาํให้ชาวกวยถูกกลืน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ� งของวฒันธรรมเขมรสูงและวฒันธรรมลาว ดังจะเห็นได้จากข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์ 
 เมื�อ พ.ศ.๒๔๕๐ จงัหวดัศรีสะเกษยงัเป็นเมืองที�มีชาวส่วยอาศยัอยู่กนัทั5งเมือง มีพวก
ลาวเวยีง(สาขาเวยีงจนัทร์) ปะปนอยูบ่า้งบางหมู่บา้น แต่วฒันธรรมลาวไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในหมู่ชาว
ส่วยทาํใหมี้การผสมผสานวฒันธรรม ชาวส่วยที�นี5พดูลาวดว้ยสาํเนียงส่วยโดยสามารถใชส้ระเอือได ้
ในขณะที�ภาษาลาวเวยีงเดิมมีแต่สระเอีย ร่องรอยที�แสดงวา่ศรีสะเกษเป็นเมืองที�ชาวส่วยอยูก่นัก็คือ
ตวัเลขสาํมะโนครัวสมยันั5นที�เรียกขานชาวศรีสะเกษวา่ ส่วยศรีสะเกษ  
 ชาวส่วย (กูย) จะมีความเชี�ยวชาญอย่างยิ�งอยู ่๓อยา่ง พวกที�เชี�ยวชาญการจบัจา้ง เรียก 
ส่วย (กยู) ดาํเร็ย (ดาํเร็ยภาษาเขมรแปลวา่ชา้ง) เช่น ชนเผา่ส่วย (กยู) ในตาํบลปรือใหญ่ อาํเภอขุขนัธ์  
พวกที�เชี�ยวชาญในการถลุงเหล็กและตีเหล็ก เรียก ส่วย (กูย) แดก (แดก ภาษาเขมรแปลว่าเหล็ก) 
เช่น ชนเผ่ากวย(กูย)บา้นตะเคียนช่างเหล็ก ตาํบลตะเคียน อาํเภอขุขนัธ์ และชนเผ่าส่วย (กูย) ที�มี
ความชาํนาญในการปั5 นหมอ้ เรียกส่วย( กูย)ฉนงั (ฉนงั  ภาษาเขมรแปลว่า หมอ้) เช่น ชนเผ่าส่วย
(กูย) บ้านกระโพธิS ช่างหม้อ ตาํบลตะเคียน  อาํเภอขุขนัธ์ (ปริง เพชรล้วนและสุเพียร คาํวงศ์, 
๒๕๕๔) 
 และส่วยปรือใหญ่ พูดกนั ๕ หมู่บา้นของตาํบลปรือใหญ่ อาํเภอขุขนัธ์ส่วยถิ�นปรือ
ใหญ่ สันนิฐานว่าอาจจะเป็นตวัแทนของกลุ่มส่วยที�เพิ�งอพยพมาจากกัมพูชาบริเวณมะลูไปร 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,๒๕๔๒: ๓๕-๓๖) นอกจากภาษาแลว้ชาว
ส่วยยงัวฒันธรรมในการกินที�แตกต่างจากชาวไทย-ลาว คือการรับประทานขา้วเจา้เป็นอาหารหลกั 
ประเพณีของเผา่ส่วย (กูย) ส่วนมากจะปรับตวัให้เขา้ไปกบัทอ้งถิ�นที�อยูอ่าศยั  แต่ยงัคงรักษาธรรม
เนียมปฏิบติับางส่วนของกลุ่มไว ้เช่น การเซ่นบรรพบุรุษ พิธีไหวศ้าลปะกาํ หรือการเซ่นไหวผ้ี
ปะกาํ  การตั5งศาลผบีรรพบุรุษไวที้�หิ5งหรือศาล เป็นตน้ 

 

 

 

  

 



๕๗ 

กลุ่มชาวเยอ 

 ชาวเยอ เป็นชาวพื5นเมืองกลุ่มหนึ�ง ที�จดัอยูใ่นกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตวัเองวา่ กวย 
มีความหมายว่า คน หากจดักลุ่มแลว้ ชาวเยอจดัอยูใ่นกลุ่มของชาวกูย มีภาษาเดียวกนั ซึ� งมีบางคาํ
เท่านั5นที�แตกต่างกนั 
 ความเป็นมา 
 ตาํนานของชาวเยอในศรีสะเกษ เริ�มตน้ที� พญากตะศิลา เป็นหัวหน้านาํคนเผ่าเยอร์
อพยพมาโดยทางเรือ มาตั5 งเมืองคงโคกหรือเมืองคงในปัจจุบัน ซึ� งอยู่ริมฝั�งแม่นํ5 ามูล อนัอุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยสัตวน์ํ5 า และเป็นเส้นทางคมนาคมในการติดต่อคา้ขายการอพยพของพญากตะศิลา 
เป็นคาํบอกเล่าที�น่าสนใจ เพราะใชเ้รือส่วง(เรือยาวที�ใชพ้ายแข่งขนั) ๒ ลาํ เรือลาํที� ๑ ชื�อ คาํผาย เรือ
ลาํที� ๒ ชื�อ คาํม่วน แต่ละลาํจุคนไดป้ระมาณ ๔๐ – ๕๐ คน พายจากลาํนํ5 าโขงเขา้ปากแม่นํ5 ามูล รอน
แรมทวนกระแสนํ5 าขึ5นไปเรื� อยๆผ่านเมืองไหนก็บอกกล่าวเมืองนั5นว่าจะไปตั5งเมืองใหม่อยู่ เจ้า
เมืองๆนั5นก็ให้ไปเลือกอยูต่ามที�เห็นวา่เหมาะสม ถึงบา้นท่า ตาํบลส้มป่อย ก็พาไพร่พลแวะพกัแรม 
รุ่งขึ5นวนัใหม่ก็นาํพวกออกสํารวจหาพื5นที�ตั5งเมือง มาเห็นเมืองร้างเป็นเนินดินสูงมีคูนํ5 าลอ้มรอบ ที�
บึงคงโคกทุกวนันี5  เห็นว่ามีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมก็นาํไพร่พลตั5งบา้นเรือน ปัจจุบนัที�เมืองคง
โคกคง (อ.ราษีไศลในปัจจุบนั) มีศาลและรูปปั5 นของพญาตะศิลาเป็นที�เคารพสักการะบนบานของ
ชาวบา้นเป็นประจาํ(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,๒๕๔๒: ๓๕-๓๖) 
 ชาวเยอเรียกตวัเองวา่ “กวยเยอ” เพราะมีคาํต่อทา้ยวา่ “เยอ” เช่น เจาเยอ(ไปเดอ)มูไฮเจา

เยอ(หมู่เราไปเดอ) ปัจจุบนัมีกลุ่มคนเยอะกระจายอยูท่ ั�วไปในจงัหวดัศรีสะเกษ เช่น อาํเภอเมืองที�

บา้นโพนคอ้ บา้นขมิ5น บา้นโนนเกด อาํเภอราศีไศล  ที�บา้นใหญ่ บา้นโนน บา้นหลบโมก บา้นร่อง

โศก บา้นจิก บา้นกลาง อาํเภอศิลาลาด ที�บา้นกุง บา้นขาม อาํเภอพยุห์ ที�บา้นหนองทุ่ม บา้นสําโรง

โคเฒ่า บา้นพรหมสวสัดิS  อาํเภอไพรบึง ที�บา้นโพนปลดั บา้นเขวา บา้นจงัเอินและบา้นปราสาทเยอ

(ประจวบ จนัทร์หมื�น, ๒๕๕๐: ๕๓) ปัจจุบนัอาํเภอขุขนัธ์ มีชาวเยออาศยัอยูใ่นพื5นที�ไม่มากนกั 

เช่นที�ตาํบลจะกง ตาํบลกฤษณา  และตาํบลลมศกัดิS (ปริง เพชรลว้นและสุเพียร คาํวงศ,์ ๒๕๕๔) 

 กลุ่มชาวลาว  

 ชาวลาวอีสานเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที�สุดของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีทั5งอาศยัมา

แต่ดั5งเดิมและอพยพขา้มลาํนํ5 าโขงมาตั5งแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ใชภ้าษาลาวอีสาน

เป็นภาษาพูดหลกั  ชาวลาวอีสานที�อาศยัอยูใ่นหัวเมืองเขมรป่าดง มีความเกี�ยวเนื�องกบัชาวลาวที�

อพยพเขา้มาทางฝั�งขวาแม่นํ5าโขง ตั5งแต่พุทธศตวรรษที� ๒๑ เป็นตน้มา  เชื�อวา่อพยพมาจากประเทศ



๕๘ 

ลาวในปัจจุบนั เมื�อปี พ.ศ.  ๒๒๓๗ เกิดกบฏ ในนครเวียงจนัทร์ ทาํให้ชนเผา่ลาวแยง่อาํนาจกนัเอง  

ฝ่ายหนึ�งตอ้งลี5ภยัลงมาทางใตที้�นครจาํปาศกัดิS แลว้ตั5งตน้ปกครองตนเองครอบคลุมพื5นที�ลงมาถึงลุ่ม

นํ5 ามูล เมื�อพ.ศ. ๒๒๕๖ พระเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร(พ.ศ.๒๒๕๖ –๒๒๘๑) ได้จดัการ

ปกครองหัวเมืองข่าทั5งปวงในเขตลาวใตอ้นัไดแ้ก่สาละวนั จาํปาศกัดิS  อตัปือ ตลอดจนส่งเสนาขา้

ราชบริพารไปตั5งเมืองถึงบริเวณลุ่มแม่นํ5 ามูล-ชี ถึงเมืองศรีนครเตา ซึ� งเป็นเมืองลาวที�ตั5งอยู่ในเขต

จงัหวดัศรีสะเกษปัจจุบนั พบวา่ภาษาลาวในจงัหวดัศรีสะเกษมีการผสมผสานกบัภาษาเขมรถิ�นไทย 

บา้งเล็กนอ้ย ตลอดจนมีแนวโนม้รับประทานขา้วเจา้มากขึ5น ในขณะที�ชาวลาวอีสานส่วนใหญ่ยงัคง

รับประทานขา้วเหนียว(การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย,๒๕๕๖) 

 ปี พ.ศ. ๒๓๒๑ พระเจา้กรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยแ์ละเจา้พระยา

สุรสีห์เป็นแม่ทพัยกไปเมืองพิมายแต่งตั5งขา้หลวงออกมาเกณฑ์ กาํลงัเมืองประทายสมนั เมืองรัต

นบุรี และเมืองศรีนครลาํดวน ยกไปตีเมืองเวียงจนัทร์ จาํปาศกัดิS  จนได้ชัยชนะ ในการศึกครั5 งนี5

หลวงปราบ(เชียงขนั)ทหารเอกในกองทพัไดน้างคาํเวียงหญิงม่ายชาวลาวมาเป็นภรรยา มีบุตรชาย

ตามติดมาดว้ยคือ ทา้วบุญจนัทร์ การชนะศึกครั5 งนี5  ไดก้วาดตอ้นชาวเวียงจนัทร์มาเป็นจาํนวนมาก 

มาอยูที่�ตาํบลบา้นสิ ตาํบลขนุหาญ อาํเภอขนุหาญ ตาํบลหมากเขียบ อาํเภอเมืองศรีสะเกษ บา้นตาอุด 

บา้นโสน อาํเภอขขุนัธ์ หลวงปราบ(เชียงขนั)ไดน้าํครอบครัวของนางลาวเวียงพร้อมบริเวณไปอยูที่�

บา้นบก อาํเภอขขุนัธ์ ก่อนที�จะยา้ยเมืองมาตั5งที�บา้นแตระในเวลาต่อมา (คณะกรรมการฝ่ายประมวล

เอกสารและจดหมายเหตุ,๒๕๔๒: ๒๕-๒๗) พ.ศ. ๒๓๒๒  ได้สร้างวดัขึ5 นชื�อว่า “วดับก

จนัทรนคร” เพื�อเป็นอนุสรณ์ของชาวเวียงจนัทร์และกาํหนดให้เป็นวดัประจาํเมืองขุขนัธ์ เป็น

สถานที�ประกอบพิธีถือนํ5 าพิพฒัน์สัตยาและประกอบศาสนพิธีอื�นๆ  (คณะกรรมการเมืองขุขนัธ์

,๒๕๔๘: ๖๔) 

 ชนเผา่ลาวมีอยูท่ ั�วทุกพื5นที�ของจงัหวดัศรีสะเกษ  ส่วนมากจะอาศยัอยูใ่นพื5นที�ทางตอน

เหนือของจงัหวดั  สําหรับอาํเภอขุขนัธ์ พบอาศยัอยู่มากในพื5นที�ของตาํบลโสน ตาํบลห้วยเหนือ  

และตาํบลตาอุด  มีขนบธรรมเนียมประเพณีคลา้ยกนักบัประเพณีชนเผ่าลาวของชาวอีสานทั�วไป 

(ปริง เพชรลว้นและสุเพียร คาํวงศ,์ ๒๕๕๔) 

  



๕๙ 

กลุ่มชาวจีน 

ชาวจีนเป็นกลุ่ม ชาติพนัธ์ุที�อพยพเคลื�อนยา้ยมาจากประเทศจีน เรียกว่า กลุ่มชาวจีน

โพน้ทะเล หมายถึงกลุ่มคนเชื5อสายจีนที�อาศยัอยู่นอกประเทศจีนโดยทั�วไป ชาวจีนโพน้ทะเลจะ

รวมตวักนัเป็นชุมชนตามเมืองต่างๆ เรียกวา่ ชุมชนชาวจีน หรือ ไชน่าทาวน์ ความกลมกลืนของชาว

จีนโพน้ทะเลกบัชาวพื5นเมืองในดินแดนแต่ละดินแดนต่างกนัไปในปัจจุบนั  ชาวจีนโพน้ทะเลใน

ประเทศไทย ส่วนมากอาศยัอยู่ในเมือง ประกอบอาชีพคา้ขาย ชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย 

เรียกตนเองวา่ "ชาวไทยเชื5อสายจีน"  

 ชาวจีนที�มาอยู่ ในจังหวัดศรีสะเกษ เกือบทั5งหมดเป็นจีนแตจิ้lว ส่วนใหญ่เป็นญาติพี�
นอ้งกนั ระยะแรกๆจะมารวมตวักนัในหมู่ญาติ โดยตั5งหลกัแหล่งอยูใ่นตวัเมืองจงัหวดันครราชสีมา 
ตอนหลงัจึงไดอ้พยพมาทาํมาคา้ขายและตั5งหลกัฐานอยูที่�จงัหวดัศรีสะเกษ ชาวจีนกลุ่มแรกที�เขา้มา
อยูจ่งัหวดัศรีสะเกษ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๐ ดว้ยกองคาราวานเกวยีน บางกลุ่มเดินทางล่องเรือตามลาํ
นํ5ามูลขึ5นฝั�งที�เมืองราษีไศล แลว้เดินทางต่อมายงัเมืองศรีสะเกษ มาตั5งหลกัแหล่งทาํธุรกิจการคา้ ทาํ
ให้การคา้ในจงัหวดัศรีสะเกษเจริญกา้วหนา้ขึ5นเรื�อยๆจนกระทั�งมีการทาํทางรถไฟมายงัตวัเมืองศรี
สะเกษ ในพ.ศ. ๒๔๗๑ ก่อนจะขยายตวัไปยงัจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ในอาํเภอขุขนัธ์ปรากกฎวา่มีการตั5งชุมชนของชาวจีนที�อพยพจากจงัหวดันครราชสีมา 
มาตั5งบา้นเรือนทาํไร่ออ้ยริมหนองแตระ  ตั5งแต่ พ.ศ. ๒๔๒๕ ในสมยัสมเด็จพระจุลจอมเจา้เกล้า
เจา้อยู่หัว คนทั�วไปเรียกว่า บา้นเจ๊ก อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองขุขนัธ์ ตาม
ประวติัการสร้างวดัเจ๊กโพธิS พฤกษ ์กล่าววา่ ตาภาษีซึ� งเป็นชาวจีนผูมี้ฐานะดี ไดร้วบรวมญาติพี�นอ้ง
ชาวจีนและชาวเขมรสร้างวดัขึ5น ณ บริเวณปราสาทสี� เหลี�ยมริมหนองแตระ หลงัจากนั5นไดเ้ชิญพระ
จากวดับกจนัทร์นคร ไปประจาํวดั เนื�องจากบริเวณดงักล่าวมีตน้โพธิS จาํนวนมากและชาวจีนเป็นคน
ก่อสร้าง จึงเรียกว่า “วดัโพธิS พฤกษ์” ต่อมาเรียกกันว่า “วดัเจ๊กโพธิS พฤกษ์” นอกจากนี5 ยงัพบว่า 
ศาลหลกัเมืองขขุนัธ์ ซึ� งเดิมเรียกวา่ “อารักษก์ลางมึง” (ภาษาเขมรทอ้งถิ�น) ต่อมาเรียกหลกัเมือง แต่
เดิมเป็นเพียงศาลไมเ้ล็กๆประมาณ ๖๐ ปีที�ผา่นมา ชาวจีนตลาดขขุนัธ์ไดร่้วมกนัสร้างศาลขึ5นมาใหม่
และมีการซ่อมแซมเรื�อยมา ทาํให้ศาลหลกัเมืองขุขนัธ์มีลกัษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน และมี
การเซ่นไหวทุ้กเดือนธันวาคม ซึ� งในปัจจุบนัมีประกอบพิธีบูชาหลกัเมืองในเทศกาลแซนโฎนตา
(คณะทาํงานชาํระประวติัอาํเภอขขุนัธ์,๒๕๔๘: ๖๕-๗๐) 
 แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนระหว่างชาวจีนและกลุ่มชาติพนัธ์ุพื5นถิ�นเดิมที�อยู่
ร่วมกนัมาตั5งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัชาวจีนในอาํเภอขุขนัธ์ ส่วนมากจะประกอบอาชีพคา้ขายและตั5ง
บา้นเรือนอยูใ่นเขตตวัอาํเภอขขุนัธ์จนถึงปัจจุบนั 



๖๐ 

 โครงสร้างทางสังคมของกลุ่มชาติพนัธ์พื,นถิ�น 

 ปัจจุบนัอาํเภอขุขนัธ์มีกลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยู่ในพื5นที�แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ 
กลุ่มคนที�ใชภ้าษาตระกูลมอญ – เขมร ในการติดต่อสื�อสาร คือ กลุ่มคนเขมรถิ�นไทยมีจาํนวนมาก
ที�สุด ใชภ้าษาเขมร รองลงคือชาวส่วย(กวยหรือกูย) ใชภ้าษาส่วย โดยมีชาวเยอร์ซึ� งจดัว่าเป็นกลุ่ม
หนึ� งของชาวส่วย (ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นศรีสะเกษ, ๒๕๔๕:๓๕)เป็นคนส่วนนอ้ยในกลุ่มนี5  และ
กลุ่มคนใชภ้าษาตระกูลอื�น ไดแ้ก่ กลุ่มคนที�ภาษาไทยอีสาน สําเนียงลาวเวียงจนัทร์และกลุ่มคนจีน
และไทยในเขตตลาดและตวัอาํเภอ  ในการติดสื�อสารระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ส่วนใหญ่นิยมใชภ้าษา

เขมรและภาษาไทยมากกว่าภาษาไทยอีสาน ∗ทั5งนี5 เพราะภาษาไทยเป็นภาษาราชการของประเทศ
ไทย  

 สภาพสังคมของอาํเภอขุขนัธ์ในอดีตสมยัเป็นเมืองขุขนัธ์ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรม
เขมรมากกว่าวฒันธรรมลาว แมว้่าเจา้เมืองขุขนัธ์คนที� ๓ ทา้วบุญจนัทร์จะเป็นลูกหลานชาวเวียง
จนัทร์ แต่เมื�อทา้วบุญจนัทร์สิ5นชีวติ เจา้เมืองคนใหม่ที�สืบต่อเป็นชาวเมืองสังขะมีภรรยาเป็นหญิงสูง
ศกัดิS ชาวเขมรทาํให้มีชาวเขมรอพยพเขา้มาตั5งถิ�นฐานในเมืองขุขนัธ์เป็นจาํนวนมาก ทาํให้เมืองขุ
ขนัธ์กลายเป็นเมืองที�ประชากรส่วนใหญ่ใชภ้าษาเขมรติดต่อสื�อสารจนถึงปัจจุบนั แมก้ระทั�งโขนขุ
ขนัธ์** 

 ของคณะเจา้เมืองขุขนัธ์ในอดีตก็ยงัใช้บทขบัร้องและบทเจรจาเป็นภาษาเขมร ส่วน

ใหญ่แสดงในคุม้เจา้เมืองและนาํออกแสดงให้ชาวบา้นไดช้มในงานเทศกาลสําคญัเท่านั5น ส่วนกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุอื�นในช่วงนี5 จะตั5งชุมชนในเขตเมืองขุขนัธ์โดยชาวลาวเวียงตั5งชุมชนอยู่ทางทิศตะวนัตก

ของเมืองบริเวณวดับกจนัทร์นคร และชาวจีนตั5งชุมชนอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมือง

บริเวณวดัเจ๊กโพธิS พฤกษ์ โดยมีกลุ่มชาวส่วยตั5งชุมชนอยูส่่วนนอกปัจจุบนัคือตาํบลลมศกัดิS  สภาพ

                                                           

 
∗ การใชภ้าษาเขมรในการติดต่อสื�อสารในชีวติประจาํวนั กลายเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่ม

คนในเขตอาํเภอขขุนัธ์และอาํเภอใกลเ้คียงทางตอนใตข้องจงัหวดัศรีสะเกษ โดยเฉพาะคนรุ่นอายุ
มากกวา่ ๖๐ ปีขึ5นไป หลายคนไม่เขา้ใจภาษาไทยอีสาน(ลาว)และมกัใชภ้าษาถิ�นหรือภาษาไทย
ติดต่อสื�อสารกบัลูกหลาน ยกเวน้กลุ่มคนลาวเวยีงดั5งเดิม  

 
**
 โขนขขุนัธ์มี ๒ สายคือ สายคณะพระยาขขุนัธ์ภกัดีศรีนคร(ทา้วปัญญา) มีบทขบัร้อง

และเจรจรเป็นภาษาเขมร และสายพระยาบาํรุงบุรประจนัต(์จนั กาญจนเสริม) มีบทขบัร้องและ
เจรจาเป็นภาษาไทย มีการสืบทอดและแสดงครั5 งสุดทา้ยในปีพ.ศ.๒๕๑๕ ในงานกาชาดประจาํปี 
ของจงัหวดัศรีสะเกษ(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ,๒๕๔๒: ๑๗๐) 
 



๖๑ 

สังคมในปัจจุบนักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆยงัคงอยู่อาศยัในพื5นที�ดั5 งเดิมของบรรพบุรุษในพื5นที�อาํเภอ        

ขขุนัธ์ โดยชาวเขมรถิ�นไทยเป็นกลุ่มที�มีจาํนวนมากที�สุดกระจายอยูท่ ั�วพื5นที�อาํเภอขุขนัธ์ โดยมีกลุ่ม

ชาวจีนอาศยัอยูใ่นส่วนตวัอาํเภอเมืองส่วนมากประกอบอาชีพคา้ขายและเป็นนกัการเมืองทอ้งถิ�นที�

มีชื�อเสียง  ชาวส่วยอาศัยอยู่ทางเขตตําบลทางตอนใต้ติดเขตอําเภอขุนหาญและภูสิงห์ และ

ตอนกลางของอาํเภอขุขนัธ์  อาทิ ตาํบลนิคมพฒันา ตาํบลปรือใหญ่ ตาํบลตะเคียนช่างเหล็ก ตาํบล

ลมศกัดิS  และชาวลาวส่วนมากอาศยัอยูใ่นพื5นที�ตาํบลโสน ตาํบลหว้ยเหนือ และตาํบลตาอุด 

 

ส่วนที� ๒ ประเพณแีซนโฎนตาพื,นบ้าน 

 ประเพณีแซนโฎนตา งานบุญใหญ่ของชาวเขมรถิ�นไทย ช่วงเวลาเดือนสิบตามปฏิทิน
จนัทรคติของไทย มีประเพณีพิธีกรรมการอุทิศอาหารแก่บรรพบุรุษที�ล่วงลบัไปแลว้ของกลุ่มชาติ
พนัธ์ุที�นบัถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ที�เรียกกนัวา่ “สารทเดือนสิบ” ตามความเชื�อที�วา่ วนั
แรม ๑ คํ�า เดือน ๑๐ เป็นวนัเปิดโลกพญายมจะปล่อยวญิาณบรรพบุรุษญาติพี�นอ้งขึ5นมาพบลูกหลาน 
และกลบัไปเมืองนรกในวนัแรม ๑๕ คํ�า เดือน ๑๐ จึงมีการจดังานบุญเพื�อฉลองรับบรรพบุรุษและ
อุทิศเสบียงเครื�องใชใ้หบ้รรพบุรุษนาํกลบัไปใชใ้นยมโลกผา่นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา แตกต่างกนั
ดว้ยรูปแบบและสาํรับสิ�งของ ตามชาติพนัธ์ุ(นิตยากนกมงคล,๒๕๕๒:๑๗)  

 แซนโฎนตา เป็นชื�อเรียกประเพณีสารทเดือนสิบของชาวเขมรถิ�นไทยในประเทศ ส่วน
ชาวเขมรในประเทศกมัพชูาจะเรียกวา่ “บอ็นจุมเบณ๊ฑ”์  เป็นงานบุญที�ชาวบา้นถือปฎิบติัสืบต่อ
กันมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญใหญ่สําคัญของผูที้� มีเชื5 อสายเขมร (ไกรศักดิS  ศรีพนม
,๒๕๕๔:๑๐๕) โดยคาํว่า แซนโฎนตา เป็นคาํประสม เกิดจากคาํว่า “แซน” แปลว่า เซ่นไหว.้
บวงสรวง และคาํวา่ “ โฎน-ตา” มาจากคาํ ๒ คาํ คือ โฎน แปลวา่ ยาย และคาํวา่ “ตา” เมื�อรวมกนัจะ
มีความหมายโดยรวม แปลวา่ บรรพบุรุษ ดงันั5น “แซนโฎนตา” จึงหมายควาวา่ การเซ่นไหวย้าย –ตา 
หรืออีกนยัหนึ�งคือ การเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ (สุรชยั รัตนพนาวงษ,์๒๕๔๙: ๘)โดย คาํวา่ “โฎนตา” 
เป็นการชี5 ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมในระบบครอบครัวที�นบัถือญาติทางมารดา สังเกตไดว้่า
กระบวนต่างๆในพิธีแซนโฎนตา ผูห้ญิงก็เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ 
การจูนโฎนตาของสะใภ้ การเตรียมเครื�องเซ่นไหว ้การห่อขา้วตม้เพื�อนาํไปแจกจ่ายญาติพี�น้อง
เพื�อนบา้น นอกจากนี5  คาํวา่ “โฎนตา” ยงัเป็นคาํเรียกที�แสดงให้ถึงฐานะที�แตกต่างของผีบรรพบุรุษ
กบัผีทั�วไปที�นิยมเรียกกนัว่า “ขม๊อจ” (แปลว่า ผี) ซึ� งชาวเขมรถิ�นไทยจะไม่เรียกผีบรรพบุรุษว่า 
“ขม็อจ” เนื�องจากผีบรรพบุรุษจดัเป็นผูคุ้ม้ครองรักษาลูกหลานให้อยู่เยน็เป็นสุขและคอยควบคุม
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ไม่ให้ลูกหลานทาํผิดขนบจารีตประเพณี เป็นคาํเรียกเชิงเคารพและยกย่อง มกัใช้เรียกขานดวง
วญิญาณบรรพบุรุษที�ลูกหลานไม่สามารถจดจาํชื�อได ้

 ประเพณีแซนโฎนตาเกิดจากความเชื�อที�วา่ในรอบหนึ�งปี เมื�อถึง ๑ คํ�า พระยายมราชจะ
เปิดยมโลก เพื�อใหด้วงวญิญาณทั5งหลายเดินทางกลบัมาเยี�ยมลูกหลาน ตลอดจนรับเครื�องเซ่นสังเวย
ยงัโลกมนุษย ์และพกัอยู่วดับา้นเกิดของตนและรอคอยลูกหลานของตนมาทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้
ตน ถา้ลูกหลานมาทาํบุญอุทิศส่วนกุศล ผลบุญนี5 พวกตนก็ไดรั้บและเมื�อไดอิ้�มหนาํสําราญก็จะพา
กนัอวยพรให้ลูกหลานอยู่เยน็เป็นสุข แต่ถา้รอแลว้ไม่เห็นลูกหลานมาทาํบุญ ก็จะสาปแช่งไม่ให้มี
ความสุขความเจริญ(จนัทร จนัทรชิต,๒๕๔๔:๑๑-๑๒)  ถือกนัวา่ลูกหลานตระกูลใดไม่ปฏิบติัแสดง
วา่เป็นคนไม่รู้จกับุญคุณ ไม่กตญัnูต่อบรรพบุรุษ(ปรึก เหลี�ยมทอ,๒๕๕๕)สันนิฐานวา่ความเชื�อนี5 มี
เคา้มาจากตาํนานพระเจา้พิมพิสารทาํบุญอุทิศให้แก่บรรดาเปรตที�อดีตชาติเคยเป็นญาติพี�น้องกนั 
โดยปรากฏเป็นธรรมเทศนาในช่วงประเพณีแซนโฎนตา 

 ธรรมเนียมและขั,นตอนปฏิบัติของประเพณแีซนโฎนตา 
 งานประเพณีแซนโฎนตา นี5จะเริ�มตั5งแต่วนัขึ5น ๑๕ คํ�าเดือน ๑๐ เรียกกนัวา่ “เบ๊ณฑ์ตู๊จ” 
(สารทเล็ก) ไปจนถึงวนัแรม ๑๕ คํ�า เดือน ๑๐ ซึ� งเป็นวนั “เบ็ณฑ์ธม” (สารทใหญ่)ชาวบา้นจะเซ่น
ไหวด้วงวญิญาณบรรพบุรุษของตน เรียกช่วงเวลานี5วา่ “แซนโฎนตา” เป็นพิธีกรรมตามความเชื�อที�
สาํคญัในช่วงทา้ยของเทศกาล (จนัทร จนัทรชิต,๒๕๔๔:๑๕) 

 โดยในช่วงวนัเบณ๊ฑตู์จ๊ ชาวบา้นจะนาํภตัตาหารไปถวายพระในตอนเพล(จงัหนั) และ
บอกกล่าวใหพ้ระสงฆท์ราบวา่ ชาวบา้นพร้อมจะเขา้สู่ประเพณีกนัซง††หรือเทศกาลบุญถือศีล(เลี5 ยง
พระ)และยงัเชื�อว่าผลบุญที�เริ� มกระทาํในวนันี5 จะส่งไปยงัพระยายมราช ซึ� งเป็นผูดู้แลวิญญาณ
ทั5งหลายในปรโลกใหเ้ตรียมปล่อยวญิญาณเหล่านั5นใหม้ายงัโลกมนุษย(์ ปรึก เหลี�ยมทอง.๒๕๕๕)   

 ไงเบ๊ณฑ์ธม(วนัสารทใหญ่)  
 ตรงกบัวนัแรม ๑๔ คํ�า เดือน ๑๐  เป็นวนัแซนโฎนตา โดยจะเริ�มมีการทาํขนมขา้วตม้
และจดัเตรียมอาหารเครื�องเซ่นไหวบ้รรพบุรุษกนัตั5งแต่วนัแรม ๑๓ คํ�าเดือน ๑๐ 

                                                           

 †† ประเพณีกนัซง เริ�มตั5งแต่วนัขึ5น ๑๕ คํ�า เดือน ๑๐ จนถึงวนัแรม ๑๔ คํ�า เดือน ๑๐ 
ชาวบา้นจะมีการแบ่งเวรกนัมาถวายภตัตาหารเชา้และถวายเพลแก่พระสงฆที์�วดั เป็นเวลา ๑๕ วนั 
และในตอนคํ�าของแต่ละวนั พระสงฆจ์ะเจริญพุทธมนต ์สวดพระอภิธรรมมาติกาบงัสุกุลและญาติ
โยมที�มาฟังธรรมจะอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติพี�นอ้งที�ล่วงลบัไปแลว้ ปฏิบติัทุกวนัจนถึงวนัแรม ๑๔ 
คํ�าเดือน ๑๐(บวับาน รัตนพนัธ์,๒๕๕๓) 
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 ในวนัแรม ๑๔ คํ�า เดือน ๑๐ หลงัถวายภตัตาหารพระที�วดัแลว้ ในตอนเที�ยงหรือตอน
บ่ายจะมีพิธีใหญ่และสําคญัอีกครั5 งหนึ�งในแต่ละบา้น นั�นคือ การเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษโดยครั5 งนี5 แต่
ละบา้นจะจดัเตรียมเครื�องเซ่นไหว ้จดัเหมือนวนัขึ5น ๑๔ คํ�า เดือน ๑๐ หรือวนัสารทเล็ก แต่จะจดั
เครื�องเซ่นไหวม้ากกวา่ ครบถว้นกวา่ เครื�องเซ่นไหวแ้ละขั5นตอนขอองการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุราใน
วนันี5 (สุรชยั รัตนพนาวงษ,์๒๕๔๙) มีดงันี5  

 ๑. ขา้วตม้มดัจะมีทั5งขา้วตม้มดัมะพร้าว ขา้วตม้มดักลว้ย และขา้วตม้มดัตั5งหรือขา้วตม้
มดัจิ5ม 

 ๒. ผลไมต่้างๆที�จดัหาไดต้ามทอ้งถิ�น ที�ขาดไม่ไดคื้อ กลว้ย นอกนั5นขึ5นอยูก่บัลูกหลาน
จะจดัหา 

 ๓. ขนมหวานต่างๆ ไดแ้ก่ ขนมนางเล็ด กระยาสารท ขนมเทียนและอื�นๆตามลูกหลาน
จะจดัหา 

 ๔. หมาก พลู บุหรี�  ยาสูบ ธูป เทียน จดัเป็นสํารับและเงิน เชี�ยนหมากและดา้ยสําหรับ
ผกูขอ้มือ 

 ๕. กะเชอผบีรรพบุรุษ สาํหรับหรือภาชนะอยา่งอื�นที�มีลกัษณะคลา้ยกนั 
 ๖.หมอน เสื�อ ผา้โสร่ง ผา้สไบ ผา้นุ่งสตรี (ผา้ต่างๆนี5จะพบัจดัในขนัหรือวางบนถาด) 
 ๗. กอ้นขา้วบิณฑ์ ขา้วบิณฑ์ทาํจากขา้วเหนียวนึ� งสุกแล้ว ปั5 นเป็นกอ้นๆวางบนถาด

หรือจาน 
 ๘. สาํหรับกบัขา้ว ประกอบดว้ยขา้ว หมูตม้ ไก่ตม้ ปลายา่ง ไก่ยา่ง อาหารทอ้งถิ�นต่างๆ

ตามแต่จะจดัหาได ้
 ๙.เครื�องดื�ม ๆดแ้ก่ เหลา้ เบียร์ นํ5าอดัลม นํ5าเปล่า นํ5าผลไมต้ามแต่ลูกหลานจะจดัหา 

 ๑๐. ภาชนะอุปกรณ์ ไดแ้ก่ แกว้ จาน ถาด ขนันํ5า พาน  

 ๑๑. ใบตองนาํมาทาํเป็นกรวยฝาชีสูง เรียกว่า กรวยกระทงดาร หมายถึง เครื�องบูชา
กรวยกระทงดาร ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์แสดงการเฉลิมฉลองการผา่นวนัสุดทา้ยของประเพณีแซนโฎน
ตา และเครื�องบูชานี5 เป็นเครื�องพลีกรรมอุทิศและกรวดนํ5 าเมื�อเสร็จงาน กรวยนี5 จะวางตรงกลางขนั
เงินหรือจาน ขา้งในกรวยใส่ขา้วพลี ขา้งนอกกรวยใส่พืชมงคลพลีอุทิศ  หรือดอกไม ้และยอดไม้
ประดบัดว้ยลูกหมากอ่อนแกะเป็นดอกไม ้เรียกวา่ ดอกบิณฑ ์

การเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษในวนัแรม ๑๔ คํ�าเดือน ๑๐ จะกระทาํในตอนเชา้หลงัถวายเพล
พระแลว้ หรือตอนบ่ายก็ได ้โดยเริ�มตน้จากการจดัเรียงขา้วของที�ไดเ้ตรียมไวบ้นโต๊ะหรือเสื�อ  ปูรอง
ดว้ยผา้ขาวอีกที วางเสื5อผา้ของบุคคลที�ล่วงลบัไปแลว้หรือของใหม่ที�เตรียมไว ้เพื�อให้ผีบรรพบุรุษ
นาํติดตวักลบัไป พิธีการเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษ เริ�มดว้ยการจุดธูปเทียนปักบนขา้วของที�วางนั5น โดยผู ้
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อาวโุสสูงสุดของบา้นจะเป็นประธานในพิธี กล่าวนาํการเซ่นไหว ้โดยเรียกเชิญดว้ยเสียงดงัวา่ โดน
ตา มาเน้อโดนตา “ลูกหลานเอาขา้วปลาอาหารมาส่งให้กิน” ในการร้องเรียกนี5  อาจเป็นขอ้ความ
อื�นๆ แต่มีนยัความหมายเช่นเดียวกนั มีการรินสุรา หรือนํ5าไปพร้อมๆกบัการเรียกชื�อบุคคลผูล่้วงลบั
ไปแลว้ หรือคนที�รู้จกัมกัคุน้สมยัมีชีวิต ให้มาดื�ม มากินเครื�องเซ่นไหว ้โดยญาติพี�น้องที�นั�งอยูร่าย
ลอ้มจะช่วยกนัขานชื�อญาติพี�นอ้งบรรพบุรุษ หรือผูที้�ล่วงลบัไปแลว้ที�ตนรู้จกัมารับเครื�องเซ่นไหว ้ผู ้
อาวุโสจะคอยรินเหลา้ รินนํ5 าลงแก้วแล้วนาํไปรดรอบๆเครื�องเซ่นไหวส้องสามรอบ เป็นการริน
เหล้าให้ผีบรรพบุรุษ การดื�มกินของผีบรรพบุรุษนั5น จะใช้เวลาพอประมาณ ผูอ้าวุโสในพิธีกะ
คาดคะเนจากธูปที�จุดใกลห้มดดอก ก็จะมีการจุดบุหรี�หรือยาสูบใบตองให้ คลา้ยกบัว่าเมื�อกินอิ�ม
แลว้ก็สูบบุหรี� เหมือนคน(สุรชยั รัตนพนาวงษ,์๒๕๔๙:๑๕) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� ๔  การเซ่นไหวบ้รรพบุรุษในครอบครัว  

  

 เมื�อเสร็จพิธีแลว้ผูอ้าวุโสจะแบ่งขา้วปลาอาหารอย่างละเล็กละนอ้ยใส่ใบตอง นาํไป”

ฝากไปให”้ คือ การหยบิเอาเครื�องเซ่นไหวจ้าํพวกขา้วปลาอาหารหมากพลู อยา่งละนิดละหน่อย ห่อ

ใส่ใบตองแบบลวกๆแลว้นาํไปโยนหรือวางทิ5งไวด้า้นนอกพื5นที�บา้น บริเวณริมถนน หัวมุมถนน 

เพื�ออุทิศให้ผีไร้ญาติ จากนั5นก็จะถอยสํารับกบัขา้วลงมาเลี5ยงลูกหลาน เมื�อรับประทานอาหารเสร็จ

แลว้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็จะชกัชวนลูกหลานไปวดัเพื�อฟังเจริญพุทธมนต ์โดยบอกล่าวเชิญชวนโฎนตาให้ไป

ร่วมฟังธรรมที�วดัดว้ยกนั ส่วนอาหารที�เหลือจะมีการแบ่งปันให้กบัญาติพี�น้องที�มาร่วมพิธีกรรม 

กลบัไปรับประทานที�บา้นตน 



๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� ๕ การเทอาหารอุทิศใหผ้ไีร้ญาติ  

ในช่วงคํ�าชาวบา้นจะร่วมตวักนัไปทาํพิธีสวดมนตเ์ยน็ที�วดั บางพื5นที�จะมีการชกัธงขึ5น
บนเพื�อเป็นสัญลกัษณ์การเริ�มตน้พิธีกรรมที�วดั เป็นสัญลกัษณ์แสดงให้นายนิรยบาลรับรู้ว่ามีการ
ทาํบุญอุทิศแก่บรรพบุรุษของลูกหลานในพื5นที� 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� ๖  การชกัธุงในประเพณีแซนโฎนตา  

 การสวดมนตเ์ยน็ของพระสงฆ์ จะมีการสวดที�เรียกวา่การสวด ดาร “ฉลอง.ขา้ม” เป็น
การเฉลิมฉลองงานประเพณีแซนโฎนตา หลงัจากการทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้กบัผูล่้วงลบัไปแลว้ 
ดว้ยการสวดพหูเทวาฯหรือมงคลสูตร ๓๘ ประการ เป็นเนื5อหาเกี�ยวกบัสิ�งมงคล ๓๘ ประการใน
พระสูตรว่าด้วยเรื� องมงคล และมีการฉลองเทศกาลดว้ยการเทศคาถาพนั นอกจากนี5 จะมีการสวด
มาติกาบงัสุกุล สดบัปกรณ์ สวดพระอภิธรรม และสวดติโรกุฑฑกณัฑสูตรเป็นพระสูตรที�วา่ดว้ยผล



๖๖ 

บุญจากการอุทิศ ซึ� งพระสูตรบทนี5 เป็นการสวดเพื�ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาผีเปรตทั5งหลาย และต่อ
ดว้ยการแสดงพระธรรมเทศนา การสวดเฉลิมฉลองนี5 เพื�ออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่ผูล่้วงลบัไป
แลว้ (สุรชยั รัตนพนาวงษ.์๒๕๔๙:๕๗) 
 เช้ามืดของวนัแรม ๑๕ คํ�า เดือน ๑๐ ราวๆตีสามถึงตีสี�  จะมีตีกลองและเสียงประกาศ
ของผูใ้หญ่บา้นเพื�อเป็นสัญญาณเรียกให้ลูกบา้นเตรียมมาแห่บายตะบดัตะโบร มีการนาํเครื�องเซ่น
ไหวต่้างๆ อาทิ บายเบ็น ดอกไม ้ธูปเทียน อาหารต่างๆจดัใส่ตะกร้า(ในอดีตจะนิยมใส่กระเฌอ)  มี
การเรียกเพื�อนบา้นขา้งเคียงใหอ้อกเดินทางไปวดัพร้อมกนั รวมทั5งเรียกโฎนตาไปวดัพร้อมกนั  เมื�อ
ไปถึงวดัจะมีการเดินเวียนทกัษิณาด้วยการประคองบายตะบัดตะโบรแห่รอบอุโบสถ ๓ รอบ 
จากนั5นก็จะนาํบายตะบดัตะโบรมารวมกนับริเวณกลางศาลาวดัเพื�อทาํพิธีทางพุทธศาสนา จากนั5น
พระสงฆจ์ะสวดทกัษิณานุประทานหรือสวดมาติกา เพื�ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เชื�อกนัวา่ผูที้�มารับ
ส่วนบุญไดม้าฟังบทสวดนี5จะทาํใหเ้ป็นการแบ่งเบาโทษให้ทุเลาลงเมื�อพระสวดจบแลว้ พระจะเปิด
กรวยคลากนัลองเพื�อเก็บเงินที�ใส่ไวภ้ายในบายตะบดัตะโบร เพื�อรวบรวมเป็นส่วนกลางของวดั 
เพื�อใชใ้นกิจของสงฆแ์ละส่งอุทิศใหแ้ก่ผูที้�ล่วงลบั 
 เมื�อเสร็จพิธีก็จะมีการแยกอาหารออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ�งที�ยงัดีก็จะนาํมาแจกจ่ายผู ้
มาร่วมงาน ส่วนหนึ� งที�จดัเตรียมไวเ้พื�อให้บรรพบุรุษนํากลับไป ก็จะมีพิธี “จะโฎนตา” คือ เท
กระเชอกระจาดให้วิญญาณบรรพบุรุษ เพื�อแสดงถึงความเสียสละและความกตญัnูรู้คุณ และมีการ
แบ่งบางส่วนไปวางไวต้ามกาํแพงวดั โคนตน้ไม ้เพื�อใหผ้ทีี�ไร้ญาติไดม้ากิน บางคนก็จะนาํไปวางไว้
ตามไร่นาของตน  เพื�อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นเสร็จพิธีแยกยา้ยกนัไปเตรียมอาหารมาทาํบุญ
ช่วงเช้าอีกครั5 ง  ในช่วงเชา้ ชาวบา้นจะนาํภตัตาหารเพื�อมาตกับาตรและถวายพระภิกษุสามเณรฉัน
ภตัตาหารและแสดงธรรมเทศนาเสร็จญาติโยมถวายไทยธรรม พระสงฆอ์นุโมทนา เป็นอนัเสร็จพิธี
ทางศาสนา บางหมู่บา้นจะมีการเผากระดาษรายชื�อบรรพบุรุษเพื�อให้ไดรั้บบุญกุศลจากการอุทิศอีก
ครั5 งชาวบา้นจะนาํอาหารมาร่วมพิธีทางศาสนาที�วดัอีกครั5 ง เป็นการทาํบุญตามปกติ  



๖๗ 

 
ภาพที� ๗      แผนภูมิ แสดงขั5นตอนการประกอบพิธีกรรมในงานประเพณีแซนโฎนตาในชุมชน 

 

ตารางที� ๑ เปรียบเทียบคุณลกัษณะของประเพณี พิธีกรรมแซนโฎน 
 
พิธีแซนโฎนตา อดีต ปัจจุบนั/ทอ้งถิ�น ปัจจุบนั/เทศกาล 
ระยะเวลา ว ันขึ5 น ๑๔ คํ� า เ ดือน ๑๐ 

(เบ๊ณฑ์ตู๊จ) – วนัแรม ๑๕ 
คํ�าเดือน ๑๐ (เบณ๊ฑธ์ม) 

วนัแรม ๑๔ –๑๕ 
 คํ�าเดือน ๑๐ 

วนัแรม ๑๑-๑๓ คํ�าเดือน 
๑๐ 

วตัถุประสงค ์ เพื�อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ เพื�อเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ เพื�อบวงสรวงวิญญาณ
เ จ้ า เ มื อ ง แ ล ะ สิ� ง
ศกัดิS สิทธิS  

ผูร่้วมพิธี ผูอ้าวุโสในตระกูลนําทาํ
พิ ธี ลู ก ห ล า น ร่ ว ม พิ ธี 
 

ผูอ้าวุโสของตระกูล นาํ
พิธี 
ลูกหลานในตระกูลที�ยงั
อยู่ในท้องถิ�นเดิมร่วม
พิ ธี  
 

ผูน้าํพิธี –พราหมณ์,ผูน้าํ
ทอ้งถิ�น  
ผู ้ ร่ ว ม พิ ธี -ป ร ะ ช า ช น
ทั�วไปที�เขา้มาร่วมงาน 



๖๘ 

ตารางที� ๑ เปรียบเทียบคุณลกัษณะของประเพณี พิธีกรรมแซนโฎนตา  (ต่อ) 

 

พิธีแซนโฎนตา อดีต ปัจจุบนั/ทอ้งถิ�น ปัจจุบนั/เทศกาล 
อุปกรณ์ เครื�องเซ่นไหว ้

  เครื�องบูชา ประกอบดว้ย        
กรวย ดอกไม ้ธูปเทียน  
เครื�องเซ่นไหว ้
ประกอบด้วย อาหารคาว
หวาน   
 อุปกรณ์ของใชที้�จาํเป็น 
บายเบน็ 

เครื�องเซ่นไหว ้
เครื�องบูชา 
ประกอบดว้ยกรวย 
ดอกไม ้ธูปเทียน  
เครื�องเซ่นไหว ้
ประกอบดว้ย อาหาร
คาวหวาน   
อุปกรณ์ของใชที้�
จาํเป็น 
บายเบน็  

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
เป็นผูจ้ดัเตรียม หาซื5อจาก
ตลาด(ผู ้ขายจัดเตรียมไว้
แลว้) 

สถานที� บา้นตนเอง 
บา้นตระกลู 
วดั 

บา้นตนเอง 
บา้นตระกลู 
วดั 

ลานอนุสาวรีย์พระยาไกร
ภกัดีศรีนครลาํดวน 
(ตากะจะ) หน้าที� ว่าการ
อาํเภอ 

ขั5นตอนการทาํ
พิธี 

พิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 
พิธีทางพระพุทธศาสนา 

พิ ธี เ ซ่ น ไ ห ว้บ ร ร พ
บุรุษ 
พิธีทาง
พระพุทธศาสนา 

สวดทกัษิณานุปทาน  เยน็
ก่อนวนัเริ�มงานประกอบ
พิธีเซ่นไหวศ้าลหลกัเมือง 
ประกอบพิธีเซ่นไหวศ้าล
พระภูมิ 
การแห่ขบวนเครื�องเซ่น
ไหวข้บวนแห่ของผูว้า่
ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ 
นายกเทศมนตรีและภริยา 
 เพื�อมาบวงสรวงอนุสาวรีย์
เจ้า เ มืองและบรรพบุ รุษ
ชาวเมืองขขุนัธ์ 

 



๖๙ 

ตารางที� ๑ เปรียบเทียบคุณลกัษณะของประเพณี พิธีกรรมแซนโฎนตา  (ต่อ) 
 
 
พิธีแซนโฎนตา อดีต ปัจจุบนั/ทอ้งถิ�น ปัจจุบนั/เทศกาล 
รูปแบบ ทุกคนในครอบครัวต้อง

เขา้ร่วมพิธีอย่างเคร่งครัด   
แม้อยู่ไกลก็ต้องพยายาม
กลบัมาร่วมพิธี 

คนที�อยู่ในบ้านเดิมจะ
ป ร ะ ก อ บ พิ ธี ใ ห ้
ลูกหลานที�อยูไ่กลจะส่ง
เงินมาช่วยค่าเครื�องเซ่น
แทนการกลับมาร่วม
พิธี 

ก ลุ่ ม ผู ้ นํ า ท้ อ ง ถิ� น จ ะ
ร่วมมือกบัชุมชนของตน
จัดขบวนเซ่นไหว้มายงั
อนุสาวรีย ์ 
โดยมมีผู ้อาวุโสของแต่
ล ะ ชุ ม ช นเ ป็ นตัวแท น
ขบวนนาํเซ่นไหว ้
ร่วมกบัพราหมณ์ในพิธี 

คุณค่า คนในครอบครัว 
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อม
ตา/ สร้างความสนิทสนม
ระหวา่งเครือญาติ 

คนในครอบครัว 
อยู่กนัพร้อมหนา้พร้อม
ตา/  สร้างความสนิท
สนมระหวา่งเครือญาติ 

ส ร้ า ง ค ว า ม ส า มั ค คี
ร่วมกนัในอาํเภอ 
อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ
ประชาสัมพนัธ์ประเพณี 
อนัดีงามแก่สาธารณชน
ทั5งในและนอกพื5นที� 

บทบาทหนา้ที� ส ร้ า ง ค ว า ม รั ก ค ว า ม
สามคัคีในครอบครัวและ
ชุมชน 

ส ร้ า ง ค ว า ม รั ก ค ว า ม
สามัคคีในครอบครัว
และชุมชน 

ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ระหวา่งองคก์รต่างๆ 
ส ร้ า ง ส า ย สั ม พั น ธ์
ระหวา่งคนในวฒันธรรม
เดียวกนัที�แตกช่วงวยักนั 
เ ผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เขา้ใจเกี�ยวกบัประเพณีที�
ดีงามต่อสาธารณชน 

 

 

 

 



๗๐ 

ส่วนที� ๓ งานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์ 

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ จดัขึ5นครั5 งแรกปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยการทาํ
ประชาพิจารณ์ เมื�อวนัที� ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ไดร่้วมกนั
วพิากษแ์ละไดมี้ความเห็นสรุปร่วมกนัที�จดัโครงการจดังานประเพณี “ขุขนัธ์แซนโดนตา” ประจาํปี 
๒๕๔๔ ขึ5นอยา่งยิ�งใหญ่ โดยนายบวร ยสินธร เป็นตวัแทนองคก์รภาคเอกชนเป็นผูห้างบประมาณ
สนบัสนุนการดาํเนินการร่วมกบัสภาวฒันธรรมอาํเภอขขุนัธ์  มีวตัถุประสงคเ์พื�อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชนและทอ้งถิ�นในการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�นร่วมกบัประชาชน เพื�อ
การเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที�ยวของรัฐบาล
ในพื5นที�อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ( จนัทร จนัทรชิต,๒๕๔๔:๑-๒ ; เครือวลัย ์คาํไสย,์๒๕๔๔:
๑๓)  

 ขขุนัธ์เป็นอาํเภอศูนยก์ลางการแลกเปลี�ยนสินคา้ของกลุ่มอาํเภอทางตอนใตข้องจงัหวดั
ศรีสะเกษ  เป็นพื5นที�มีความสาํคญั คือ ในอดีตเคยเป็นที�ตั5งของเมืองขุขนัธ์ พบโบราณสถานวตัถุที�มี
ความสําคญัต่อประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นอยูห่ลายชิ5นในพื5น และมีกลุ่มชาติพนัธ์ทอ้งถิ�นที�แตกต่างจาก
กลุ่มคนอีสานส่วนใหญ่  คือชาวเขมรถิ�นไทย ซึ� งเป็นกลุ่มคนใช้ภาษาตระกูลมอญเขมรในการ
ติดต่อสื�อสารและมีความเป็นมาสัมผสักบัวฒันธรรมขอมที�ปรากฏภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใน
ฐานะกลุ่มคนผูส้ร้างและสืบทอดวฒันธรรมขอมโบราณ โดยอาํเภอขุขนัธ์เป็นพื5นที�มีกลุ่มชาวเขมร
ถิ�นไทยอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น และยงัคงรักษาอตัลกัษณ์ตน ผา่นการใชภ้าษาทอ้งถิ�นและประเพณี
แซนโฎนตาในเดือนสิบ  เมื�อคุณบวร ยสินธรไดเ้ขา้มาทาํกิจกรรมทางสังคมไดพ้ื5นที�อาํเภอขุขนัธ์ได้
ตั5งคาํถามวา่ “อะไรคือสิ�งที�แสดงความเป็นขุขนัธ์”  ซึ� งจากคาํถามดงักล่าวทาํให้เกิดแนวคิดการนาํ
ประเพณีแซนโฎนตามาจดัเป็นงานเทศกาลประจาํปี(เครือวลัย ์คาํไสน์,สัมภาษณ์ ตุลาคม ๒๕๕๓)
เนื�องจากในช่วงวนัสารทเดือนสิบ ความเชื�อเกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมรถิ�นไทย ทาํ
ใหมี้ความตอ้งการวตัถุดิบ คือ กลว้ย เพื�อประกอบพิธีเซ่นไหว ้มากกวา่ช่วงเวลาปกติ จนทาํให้พ่อคา้
แม่คา้ต่างถิ�นเดินทางมาตั5งร้านขายกลว้ยจนกลายเป็นตลาดนดักลว้ยขนาดใหญ่ และเมื�อถึงวนัเซ่น
ไหวต้ลาดที�คึกคกัจะเปลี�ยนเป็นเงียบเหงาน เพราะทุกคนต่างกลับไปประกอบพิธีเซนโฎนตา 
เรื�องราวเหล่านี5 ไดแ้สดงความแปลกให้กบัคนต่างถิ�นที�เขา้มาทาํงานในพื5นที�และเป็นเรื�องที�รับรู้กนั
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุทอ้งถิ�นอื�นว่า “ประเพณีแซนโฎนตาเป็นงานบุญสําคญัของชาวเขมรถิ�นไทย มี
พิธีกรรมที�ยุง่ยากกวา่งานสารทเดือนสิบของกลุ่มชาติพนัธ์ุอื�น ”  

 จากแนวคิดข้างต้น ทาํให้เกิดการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขึ5 นเป็นงาน
ประจาํปีของอาํเภอขุขนัธ์ท่ามกลางความร่วมมือของกลุ่มคนกลุ่มในพื5นที� มีลกัษณะเป็นคลา้ยงาน
รื�นเริงทั�วไป มีการออกร้านจาํหน่ายสินคา้ และสาธิตกิจกรรมทางวฒันธรรม  โดยพิธีกรรมแซน
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โฎนตาถูกจดัขึ5 นในลักษณะของการสาธิต ณ หอประชุมเมืองขุขันธ์  กิจกรรมในช่วงนี5 ยงัไม่
แพร่หลายและไม่เป็นที�รู้จกัของกลุ่มคนในพื5นที�มากนกั  และมีเสียงติจากกลุ่มคนทอ้งถิ�นวา่เป็นการ
นาํประเพณีศกัดิS สิทธิS มาจดัเล่น จดัแสดง เป็นการลอ้เลียน ไม่เคารพบรรพบุรุษ ภายหลงักลุ่มผูจ้ดั
งานจึงไดด้าํเนินการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงการลกัษณะการจดังานให้ถูกตอ้งและเหมาะสมมากขึ5น 
โดยการลดกิจกรรมความบนัเทิงและนาํเสนอภาพพิธีกรรมอนัศกัดิS ต่อสาธารณชนแทน  กระทั�ง
กลายเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมที�สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทอ้งถิ�น ภายใตชื้�อ “งานรําลึกพระยา
ไกรภกัดี  ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง  ลือเลื�องกลว้ยแสนหว”ี 
 

พฒันาการจากอดีต ถึง ปัจจุบัน 

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ มีการเปลี�ยนแปลงและพฒันาการของงานใน
แต่ละปีแตกต่างกนั แสดงให้ถึงกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ�นในการ
บริหารจดัการกิจกรรมทางวฒันธรรม ตั5งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปีล่าสุดคือ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดงันี5  
 พ.ศ. ๒๕๔๔ อาํเภอขขุนัธ์ไดริ้เริ�มนาํประเพณีแซนโฎนตาของกลุ่มชาวเขมรถิ�นไทยมา
จดัเป็นงานเทศกาลประจาํปีของอาํเภอขึ5นครั5 งแรก ใชชื้�อวา่ “ขุขนัธ์แซนโดนตา” ระหวา่งวนัที� ๙ – 
๑๕ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ บริเวณสนามหนา้ที�ว่าการอาํเภอและถนนรอบบริเวณที�ว่าการอาํเภอขุ
ขนัธ์ ในลกัษณะการออกร้านจาํหน่ายสินคา้หนึ� งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์และสินคา้ราคาถูก(ธงฟ้า) มี
การแสดงบนเวทีของนักเรียนและศิลปินมืออาชีพเพื�อความบนัเทิงแก่ผูม้าเยี�ยมชมงาน ในส่วน
กิจกรรมทางวฒันธรรม มีการประกวดแข่งขดัทาํข้าวตม้(มดั)ชิงถ้วยรางวลันายกรัฐมนตรี และ
ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา โดยการยกยอ่งดวงวญิญาณอดีตเจา้เมืองขุขนัธ์ให้มีฐานะเป็นโฎนตา
ร่วมกนัของคนทอ้งถิ�น ณ  ศาลาประชาคมอาํเภอขุขนัธ์ ในวนัที� ๑๕ กนัยายน พ.ศ.๒๕๔๔ ก่อนวนั
ประกอบพิธีกรรมจริงของชุมชน (เครือวลัย ์คาํไสย,์๒๕๔๔:๑๓) 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘ เปลี�ยนชื�องานเป็น “งานเทศกาลกลว้ยแสนหวี ประเพณีแซน
โดนตา บูชาหลกัเมือง” มีการดาํเนินสร้างอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) เจา้
เมืองขุขนัธ์คนแรก โดยการสนบัสนุนงบประมาณจากเทศบาลตาํบลห้วยเหนือ ตามขอ้เสนอแนะ
ของนายสิทธิพงษ ์ผวิงาม เพื�อเป็นสัญลกัษณ์และบอกเล่าความเป็นมาของเมืองขุขนัธ์ มีพิธีวางศิลา
ฤกษ์ในวนัที� ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยนายสืบสวสัดิS  สืบสายพรหม นายกเทศมนตรี
เทศบาลหว้ยเหนือ และจดังานฉลองสมโภชน์อนุสาวรียใ์นงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ เปลี�ยนแปลงสถานที�จดังานจากสนามหนา้ที�วา่การอาํเภอ มาเป็นบริเวณ

สวนพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน ประกอบพิธีเซ่นไหวโ้ฎนตาเจา้เมืองหนา้อนุสาวรีย ์มีกิจกรรม
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ทางวฒันธรรมที�น่าสนใจคือ การประกวดเจรียงเดี�ยวและประกวดตรัว(ซอ) ซึ� งเป็นทรัพยากร

วฒันธรรมทอ้งถิ�นของชาวเขมรถิ�นไทยในพื5นที� 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะผูจ้ดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ได้เชิญชาวเขมรจาก
จงัหวดัอลองเวง ประเทศกมัพูชา มาร่วมแลกเปลี�ยนวฒันธรรม และกลุ่มคนในวฒันธรรมอีสานใต้
จากอาํเภอใกล้เคียงมาร่วมงาน  การจดังานปีนี5 มีความยิ�งใหญ่เป็นพิเศษเพราะมีขบวนแห่จาก
ประเทศเพื�อนบา้นและอาํเภอใกลเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ทาํให้ไดรั้บความสนใจจากสาธารณชน นบัเป็น
การเปิดตวังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์อยา่งยิ�งใหญ่ต่อสาธารณชน ทาํให้งานปีนี5 เป็นที�
กล่าวขวญัของสาธารณชนและคนทั�วไป ขณะเดียวกนัก็เป็นปีสุดทา้ยที�มีการแสดงมหรสพสมโภช
ยามคํ�าคืน ในลกัษณะคอนเสิร์ตใหค้วามบนัเทิง แก่ผูม้าเที�ยวชมงาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ เริ�มมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบของงานที�กลายเป็นตน้แบบการจดังาน

เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์จนถึงปีล่าสุด โดยการแบ่งการจดังานออกเป็น ๒ วนั  โดยวนัแรกมี

กิจกรรมสวดมนต์เยน็ มีการบรรเลงดนตรีไทย วนัที�๒ ช่วงเช้าเป็นพิธีกรรมการเซ่นไหวศ้าลหลกัเมือง

และศาลพระภูมิเจา้ที� ทาํบุญตกับาตรพระสงฆ ์๙ รูป  ช่วงบ่าย  การแห่เครื�องเซ่นไหวข้องแต่ละอบต การ

แสดงศิลปวฒันธรรมหนา้ลานอนุสาวรียเ์จา้เมือง และขบวนแห่ผูว้า่ราชการจงัหวดัมาประกอบพิธีเปิดงาน 

เป็นตวัแทนประกอบพิธีเซ่นไหวด้วงวิญญาณบรรพบุรุษร่วมกบัตวัแทนคนในชุมชนทอ้งถิ�น ทา้ยสุดมี

การประกาศและมอบรางวลัประเภทต่างๆ 

 ปีนี5 ไม่มีการเชิญชาวเขมรกมัพูชาจากจงัหวดัอลองเวง ประเทศกมัพูชา มาร่วมแสดง
ศิลปวฒันธรรม เพราะปัญหาความขดัแยง้ระหว่างไทย-กมัพูชา จึงมีการเชิญนายอาํเภอจากพื5นที�
ใกลเ้คียงที�มีกลุ่มคนในวฒันธรรมอีสานใตต้ั5งถิ�นฐานอยูม่าร่วมขบวนแห่ผูว้า่ราชการ(ขบวนแห่พ่อ
เมือง)และ มีการเปลี�ยนการใช้คาํ “แซนโดนตา” มาเป็น “แซนโฎนตา” ตามมติการประชุมร่วมกนั
ของคณะกรรมการเป็น “ เทศกาลกลว้ยแสนหว ี ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง” 

 พ.ศ. ๒๕๕๒ เปลี�ยนชื�องานเป็น “งานรําลึกพระยาไกรภกัดี  ประเพณีแซนโฎนตา 
บูชาหลกัเมือง ลือเลื�องกลว้ยแสนหวี” เพื�อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของเจา้
เมืองในอดีตผูส้ร้างเมืองขุขนัธ์ ขณะเดียวกนัก็เป็นเผยแพร่ของดีเมืองขุขนัธ์ให้สาธารณชนไดรั้บรู้
ผา่นชื�องานเทศกาล  

 พ.ศ. ๒๕๕๔ ทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานกังานสุรินทร์ ร่วมกบั
นิตยสาร PHOTOTECHไดจ้ดักิจกรรม “ มหศัจรรย ์อีสานหน้าฝน” โดยการพานกัท่องเที�ยวร่วม
เดินทางระหวา่งวนัที� ๒๒ –๒๕ กนัยายน ๒๕๕๔ โดยใชเ้ส้นทาง ๓ จงัหวดั บุรีรัมย-์สุรินทร์-ศรี
สะเกษ มีวตัถุประสงคเ์พื�อกระตุน้และส่งเสริมให้นกัท่องเที�ยวเดินทางท่องเที�ยวในช่วงฤดูฝนตาม
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รอยเส้นทางอารยธรรมอีสานใต ้ในมุมมองใหม่และเขา้ร่วมชมประเพณีเก่าแก่ของอารยธรรมขอม 
คือประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  และทางอาํเภอและเทศบาลเองได้ไป
เปิดตวังานประเพณีแซนโฎนตาเพื�อเป็นส่วนหนึ� งของปฏิทินท่องเที�ยวไทยพร้อมทั5งไดว้า่จา้งทีม
สารคดีจากช่องเคเบิลทอ้งถิ�นศรีสะเกษและโทรทศัน์ผา่นดาวเทียว IPM เขา้มาถ่ายทาํรายการสาร
คดีประเพณีแซนโฎนตาเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

 นอกจากนี5 ทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยยงัจดัทาํโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์งาน
ประเพณีแซนโฎนตา เพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเป็นจาํนวนหนึ� ง และมีการเขียนรีวิวแนะนาํการ
ท่องเที�ยวประเพณีแซนโฎนตาและสถานที�สาํคญัในอาํเภอเมืองขขุนัธ์ปรากฏในหนงัสือพิมพม์ติชน
ฉบบัวนัที� ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 พ.ศ.๒๕๕๕ การประชาสัมพนัธ์ในปีที�ผ่านทาํให้ มีผูค้นต่างถิ�นเดินทางเข้ามาถ่าย
รายการสารคดีข่าวและท่องเที�ยวประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์เป็นจาํนวนมาก ทั5งสื�อช่องฟรีทีวีและ

ช่องโทรทศัน์ผา่นดาวเทียม เคเบิลทอ้งถิ�น∗ เพื�อนาํเสนอต่อสาธารณชน ขณะเดียวกนัก็มีทีมงานจาก
สถาบนัการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลยัรังสิตถ่ายทาํรายการ ท ไทยเดินทาง‡‡ ตอน ศรีสะเกษ และ
มหาวิทยาลยัอุบลราชาธานีเขา้มาเก็บขอ้มูลงานวิจยัเรื�อง การเพิ�มศกัยภาพ มูลค่า และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเที�ยวในพื5นที�อีสานใต ้กล่าวไดว้่าเป็นปีที�คึกคกัเป็นพิเศษเต็มไปดว้ยผูค้น
หลากหลาย ทั5งคนในและนอกทอ้งถิ�นต่างเลือกเดินทางเขา้มาเที�ยวชมงานเทศกาลประเพณีแซน
โฎนตาเพิ�มมากขึ5น 
 

                                                           

 
∗ รายการแจ๋ว ไทยทีวสีีช่อง ๓ , รายการรอบภูมิภาค ช่อง สทท .อุบลราชธานี  

๑๕ รายการ ท.ไทยเดินทางออกอากาศทุกวนัอาทิตย ์เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๘.๕๕ น. ทางช่อง TGN 
รับชมไดท้าง จานดาํ PSI ช่อง ๑๐๕, จานเหลือง DTV ช่อง ๖๒ และจานแดง True vision ๑๗๙ 
ติดตามชมยอ้นหลงัไดที้�  เวบ็ไซตy์outube ตอน ๑ -๓ ตามลิ5งก ์
https://www.youtube.com/watch?v=JTBK0noCTZY ,  https://www.youtube.com/watch?v=-
spuAJmbSJA, https://www.youtube.com/watch?v=-spuAJmbSJA เขา้ถึง วนัที� ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ 



๗๔ 

งานรําลกึพระยาไกรภักดี ประเพณแีซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง  ลอืเลื�องกล้วยแสนหว ี

 จากจุดเริ� มต้นของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขันธ์มาจากพิธีกรรมส่วน
ครอบครัวและงานประเพณีส่วนรวมตามเทศกาลของกลุ่มชาวเขมรถิ�นไทย ที�นิยมปฎิบติัร่วมกนั
เฉพาะกลุ่มคนในชุมชนเดียวกนัและส่วนมากมกัเป็นกลุ่มคนที�มีรากเหงา้ตน้ตระกลูเดียวกนั  เมื�อถูก
นําเสนอเป็นงานประจําปีของอําเภอขุขันธ์   กลุ่มผู ้จ ัดงานได้ดําเนินการค้นคว้าข้อมูลทาง
ประวติัศาสตร์ท้องถิ�นและรื5 อฟื5 นเรื� องราวเมืองขุขนัธ์ให้กลบัมาอยู่ในความทรงจาํของกลุ่มคน
ทอ้งถิ�น โดยการนาํราชทินนามและชื�อของอดีตเจา้เมืองที�ปรากฏในเอกสารและความทรงจาํของคน
รุ่นเก่า มาแต่งเป็นบทสวดในพิธีกรรมแซนโฎนตาครั5 งแรก  ทาํให้ดวงวิญญาณอดีตเจา้เมืองขุขนัธ์ 
ถูกยกฐานะเป็นโฎนตาเจา้เมืองร่วมกนัของชาวอาํเภอขขุนัธ์  

 ดงัปรากฏในคาํขวญัอาํเภอขุขนัธ์ปัจจุบนัว่า “ ขุขนัธ์เมืองเก่า ชนทุกเผา่สามคัคี บารมี
พระแกว้เนรมิต  วดัลาํภู คู่หลวงพ่อโต วดัเขียนกระอูบ เกวียน ครุนอ้ย เครื�องจกัสาน  ปราสาท
โบราณเป็นศรี  ประเพณีแซนโฎนตา” และการเลือกใช้ภาพอนุสาวรีย์พระยาไกรภกัดีศรีนคร
ลาํดวน(ตากะจะ)เป็นตราสัญลกัษณ์ของเทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์ รวมทั5งการเปลี�ยนชื�อเทศบาล
ตาํบลห้วยเหนือเป็นเทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์ แสดงให้ถึงความตอ้งการนาํเสนอตวัของกลุ่มคน
ทอ้งถิ�นที�เกิดขึ5นจากการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา ผา่นการรื5อฟื5 น สร้างความหมายดว้ย
กิจกรรมทางวฒันธรรมและการเปลี�ยนแปลงชื�องานจาก “งานประเพณีขุขนัธ์แซนโดนตา”  มาเป็น”
งานรําลึกพระยาไกรภกัดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลกัเมือง ลือเลื�องกลว้ยแสนหวี”   ในปีล่าสุด 
๒๕๕๗โดยกลุ่มผูจ้ดังานไดก้าํหนดให้มีการจดังานก่อนวนัประกอบพิธีกรรมของกลุ่มคนทอ้งถิ�น
ล่วงหนา้เป็นเวลา  ๓ วนั เพื�อให้ผูมี้ส่วนร่วมและประชาชนในทอ้งถิ�น กลบัประกอบพิธีกรรมเซ่น
ไหวที้�บา้นของตน  

 

 

 

 



๗๕ 

ก่อนการจดังานจะมีการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมล่วงหนา้ ผา่นป้ายประกาศตามพื5นที�สา

ธารณต่างๆในพื5นที� และมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อต่างๆ อาทิ โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์สื�อ

ออนไลน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

          ก.โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์จากททท.       ข.โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ของทอ้งถิ�น  

ภาพที� ๘ โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์งานแซนโฎนตาขขุนัธ์ 

บรรยากาศและกจิกรรมภายในงานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์ 

 การจดังานเทศกาลแซนโฎนตาขุขันธ์  มีลักษณะเป็นกิจกรรมเทศกาลประเพณีที�

ผสมผสานการละเล่นพื5นเมืองกับความเชื�อความท้องถิ�น เป็นงานที�เน้นกิจกรรมทางศาสนา 

ขณะเดียวกนัก็มีการอา้งถึงบุคคลสําคญัในประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น โดยการอา้งวีรกรรมหรือคุณงาม

ความดีที�แสดงความโดดเด่นเป็นอตัลกัษณ์ของบุคคลนั5นมาเป็นส่วนหนึ� งของการประกอบสร้าง

เรื�องราว กิจกรรมต่างๆภายในงาน 

 ก่อนการเกิดงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ราวปลายเดือนกนัยายนถึงตน้
เดือนตุลาคม ซึ� งเป็นช่วงเดือนสิบตามปฏิทินจนัทรคติของไทย   ผูค้นจาํนวนมากจะเดินทางเขา้
มายงัตลาดในตวัอาํเภอขุขนัธ์ เพื�อจบัจ่ายวตัถุดิบเพื�อเตรียมเครื�องเซ่นไหวบ้รรพบุรุษตามความเชื�อ
ประเพณีวนัสารทเดือนสิบ ทาํให้ตลาดมีความคึกคกัเป็นพิเศษ  ความตอ้งการวตัถุดิบเพื�อนาํไปทาํ 
“ขนมขา้วตม้มดั” ซึ� งเป็นอาหารสําคญัในพิธีกรรมการเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ ทาํให้มีความตอ้งการ 
“กลว้ย” ซึ� งเป็นวตัถุดิบที�สาํคญัในการทาํขนมขา้วตม้มดั ส่งผลใหมี้กลุ่มพอ่คา้แม่คา้ต่างถิ�นนาํกลว้ย
เข้ามาขายเป็นจาํนวนมาก จนถึงกับมีตลาดนัดกล้วยตั5งแถวเรียงรายอยู่ริมถนนหน้าตลาดสด   



๗๖ 

ปรากฏการณ์ดงักล่าวจะเกิดขึ5นก่อนงานประเพณีราว ๑ สัปดาห์ เมื�อถึงวนังานตลาดที�เคยคึกคกัก็จะ
เงียบเหงาลงทนัที เพราะผูค้นต่างกลบัไปประกอบพิธีกรรมที�บา้นของตน 
 จนกระทั�งราวพ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมี้การจดักิจกรรมประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ขึ5น มีการ
ออกร้านและแสดงดนตรีของกลุ่มศิลปินเพื�อสร้างสีสันใหก้บังาน นบัเป็นการจดังานในลกัษณะงาน
เทศกาลประจาํปีของประเพณีแซนโฎนตาในวฒันธรรมอีสานใตเ้ป็นครั5 งแรก  และมีการจดังาน
สืบเนื�องมาจนถึงปัจจุบนั การจดังานส่งผลให้บรรยากาศในช่วงวนัสารทเดือนสิบของชาวอาํเภอ    
ขุขนัธ์ มีความคึกครื5 นและสร้างสีสันให้กบัเมืองขุขนัธ์ จากเดิมที�มีเพียงตลาดนดักลว้ย ก็มีการออ
กร้านขายสินคา้รอบสนามที�วา่การอาํเภอ  มีกิจกรรมสร้างความบนัเทิงอาทิ ชิงชา้สวรรค ์ปาลูกโป่ง 
มา้หมุนมาใหค้วามบนัเทิงแก่ผูค้นที�เดินทางเขา้มาจบัจ่ายวตัถุดิบเพื�อไปประกอบพิธีในชุมชน  
 ส่วนการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ก็เริ�มมีพฒันาการจดักิจกรรม ทาง
วฒันธรรมเพิ�มมากขึ5น ส่วนหนึ�งเพื�อการอนุรักษแ์ละเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถิ�น ขณะเดียวกนัก็เป็น
การส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของทอ้งถิ�นให้เป็นที�รู้จกัของสาธารณชน  ดว้ยการนาํเสนอ
ประเพณีของกลุ่มชาติพนัธ์ุพื5นถิ�น ที�มีความแตกต่างจากกลุ่มชาติพนัธ์ุส่วนใหญ่ของภาคอีสาน นั5น
คือ กลุ่มชาวเขมรถิ�นไทย ซึ� งเป็นกลุ่มคนที�มีประวติัศาสตร์ทางสังคมเกี�ยวขอ้งกบัอารยธรรมขอม
โบราณ ที�ยงัคงดาํเนินวถีิชีวติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั   
 ในส่วนนี5จะนาํเสนอบรรยากาศและกิจกรรมภายในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุ
ขนัธ์ ซึ� งเป็นงานเทศกาลทางวฒันธรรม ที�นาํประเพณี ความเชื�อทอ้งถิ�นของชาวเขมรถิ�นไทยใน
พื5นที�อาํเภอขขุนัธ์ มาประยกุตเ์ป็นงานเทศกาลประจาํปี โดยภายในงานมีการแบ่งพื5นที�การจดั
กิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วนสาํคญั ดงันี5  
 ส่วนที� ๑ ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว้ บนถนนเส้น ๒๒๐ ศรีสะเกษ -ขุขันธ์ 

 ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวแ้ซนโฎนตาเป็นกิจกรรมที�ไดรั้บความสนใจจากกลุ่มคนใน
ทอ้งถิ�นและสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนภายนอกได้เป็นอย่างดี ทั5งนี5 เพราะขบวนแห่
เครื�องเซ่นไหวเ้ป็นพื5นที�สําคญัในการนาํเสนอตวัตนของทอ้งถิ�นทั5งปัจจุบนัและอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี  
โดยการจดัขบวนแห่ในรูปแบบวิถีชีวิตทอ้งถิ�น จาํลองเหตุการณ์การส่งโฎนตาในวนัสุดทา้ยของ
ประเพณี ในช่วงเช้ามือที�ลูกหลานชาวเขมรถิ�นไทยหอบบายตะเบิดตะโบรใส่กระเฌอโฎนตาไป
ประกอบพิธีกรรมส่งโฎนตากลบั ณ วดัประจาํชุมชนของตน  โดยการสะทอ้นออกมาในรูปแบบ
ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวลู้กหลานชาวเมืองขุขนัธ์เซ่นไหวแ้สดงความกตญัnูต่อเจา้เมืองขุขนัธ์ ณ 
บริเวณลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 



๗๗ 

 โดยในขบวนแห่จะประกอบไปดว้ย  นางงามถือป้ายชื�อชุมชน ซึ� งมกัแต่งกายดว้ยชุด
ไทยโบราณในลกัษณะที�สวยงาม น่ามอง ในขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตาขุขนัธ์  ส่วนมากมกั
เลือกแต่งกายดว้ยชุดนางอปัสราขอม ทั5งนี5 เพราะนางอปัสราเป็นสัญลกัษณ์ของวฒันธรรมขอมที�คน
ทั�วไปรับรู้ เป็นผูน้าํขบวน ตามดว้ยขบวนลูกหลานหาบกระเชอโฎนตา เครื�องเซ่นไหวข้องชุมชน ผู ้
ร่วมขบวนจะแต่งกายดว้ยชุดพื5นเมือง และถดัไปเป็นขบวนนางรํา ซึ� งเป็นกิจกรรมที�สร้างสีสัน การ
แต่งกายของนางรําจะแตกต่างกนัตามความคิดสร้างสรรคข์องแต่ละชุมชนส่วนมากเนน้สีสันสดใส
หรือเลือกชุดพื5นบา้นเสื5อเก๊บสีดาํ ส่วนการฟ้อนรําเป็นรําประกอบเพลงดนตรีพื5นบา้น ซึ� งนิยมเลือก
เพลงที�เกี�ยวขอ้งกบัประเพณีแซนโฎนตาอาทิ  เพลงทาํบุญจูนโฎนตา เพลงทศันาเมืองขุขนัธ์ เพลง
สุขสันตว์นัโดนตาและโมเวย็โดนตา เป็นตน้  

 ต่อมาจากขบวนนางรํา คือ รถแห่เครื� องเซ่นไหว ้ซึ� งเป็นหัวใจหลักของขบวนแห่
เครื� องเซ่นไหว ้โดยรถแห่เครื� องเซ่นไหวมี้ความแตกต่างกนัตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละ
ชุมชน ส่วนมากจะมีความคล้ายคลึงกนัที�รูปแบบ คือ บนรถประกอบดว้ยพานบายศรีขนาดใหญ่ 
ตกแต่งดว้ยงานฝีมือใบตองและผา้ มีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่นั�งเป็นประธานเปรียบเสมือนโฎนตาที�ยงัมีชีวิต และ
ภาพอดีตเจา้เมืองขขุนัธ์ บางชุมชนในขบวนแห่จะมีรถแห่มากกวา่หนึ�งคนัส่วนมากจะเลือกนาํเสนอ
ภาพอตัลกัษณ์ชุมชนและกลุ่มชาติพนัธ์ุ  อาทิ ตวัอกัษรภาษาเขมร นิยมให้ผูน้ั�งแต่งกายดว้ยชุดขอม
โบราณตามจินตนาการ เพื�อแสดงความยิ�งใหญ่อลงัการ ส่วนทา้ยขบวนมกัเป็นการนาํเสนอกิจกรรม
ที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายภาครัฐหรือสังคม อาทิ การถือป้ายรณรงคน์โยบายภาครัฐ  ขบวนการแต่งชุด
อาเซียน เป็นตน้ 
 

 

 
ภาพที� ๙  หญิงสาวแต่งกายชุดไทยโบราณถือป้ายชื�อทอ้งถิ�น 
 



๗๘ 

 

 
ภาพที�  ๑๐  นางรําในขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว ้
 

 

 
ภาพที� ๑๑ รถขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตา 
 

 

 
ภาพที� ๑๒ ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตา 



๗๙ 

 

 

 
ภาพที� ๑๓ ขบวนรณรงคส์นบัสนุนนนโยบายภาครัฐและทอ้งถิ�น 
 

 เมื�อขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวข้บวนสุดทา้ยเขา้สู่พื5นลานอนุสาวรีย ์ราว ๑๕.๐๐น. ขบวน

แห่พ่อเมือง ซึ� งประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ นายอาํเภอขุขนัธ์ นายกเทศมนตรีตาํบล

เมืองขขุนัธ์และภริยา นั�งชา้งมาร่วมประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว ้บวงสรวงดวงวญิญาณเจา้เมืองขุขนัธ์

(โฎนตาเจา้เมือง) และเปิดงาน โดยขบวนแห่เจา้เมืองจะมีชายฉกรรจแ์ต่งกายชุดโจงกระเบนถือตุง

นาํหนา้ขบวนแห่  เปรียบเสมือนเหล่าทหารอารักษเ์จา้เมืองในอดีต 

 

 

 
ภาพที� ๑๔ ขบวนแห่พอ่เมืองประกอบพิธีกรรมบวงสรวงโฎนตาเจา้เมือง 
 

 

 



๘๐ 

ส่วนที� ๒ สวนพระยาไกรภักดีศรีนครลาํดวน  

 พื5นที�จดัแสดงศิลปวฒันธรรมพื5นบา้นและประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจา้เมือง
ในช่วงเยน็ โดยการแสดงจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือส่วนบนเวที  เป็นการแสดงวงดนตรีพื5นบา้น
เพื�อความบนัเทิงแก่ผูม้าร่วมงาน อาทิ วงดนตรีกนัตรึมพื5นบา้น การเล่นเจรียง เป็นตน้  และส่วนลาน
อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน จะเป็นพื5นที�จดัแสดงเครื�องเซ่นไหวที้�จะนาํมาประกอบ
พิธีกรรมในช่วงเยน็และการแสดงศิลปวฒันธรรมพื5นบา้นประยุกต ์อาทิ การเล่นมะม็วด ระบาํอปัส
รา เป็นตน้ 
 ซึ� งบริเวณลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนในช่วงเยน็ก่อนวนัประกอบพิธี
บวงสรวงดวงวิญญาณเจา้เมืองจะใช้เป็นพื5นที�สวดพุทธมนต์ตอนเยน็และการแสดงดนตรีไทยของ
กลุ่มนกัเรียนหรือคนทอ้งถิ�น และเป็นพื5นที�ประกอบเปิดงานและบวงสรวงดวงวิญญาณเจา้เมืองและ
เลี5ยงอาหารโฎนตาในช่วงเยน็อีกวนั 
 

 

 
ภาพที� ๑๕ การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
 

 

 
ภาพที� ๑๖ การแสดงรําอปัสรา 



๘๑ 

 

 

 
ภาพที� ๑๗ เครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตาเจา้เมือง 
 

 
 
ภาพที� ๑๘ การเซ่นไหวโ้ฎนตาเจา้เมือง 

 

ส่วนที� ๓ การจัดแสดง นิทรรศการและออกร้านขายสินค้า 

 แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ  ส่วนแรกคือถนนหน้าที�ว่าการอาํเภอและบริเวณโดยรอบ 
ส่วนนี5 เป็นการจดัแสดงนิทรรศการและความรู้เกี�ยวกบัวิถีชีวิตทอ้งถิ�น ประเพณีแซนโฎนตา บริเวณ
หน้าห้องสมุดประชาชนอาํเภอขุขนัธ์ โดยกศน.อาํเภอขุขนัธ์และห้องสมุดประชาชนอาํเภอขุขนัธ์
เป็นผูจ้ดัแสดง และดา้นหนา้มีซุ้มจดัแสดงสาธิตการทาํขนมขา้วตม้ชนิดต่างๆและผลการประกวด
กลว้ยแสนหว ีโดยพื5นที�หนา้ที�วา่การอาํเภอจะมีการจดัแสดงป้ายนิทรรศการเล่าเรื�องเมืองขุขนัธ์และ
ร้านขายสินคา้โอทอ๊ปและร้านขายสินคา้ราคาถูก นอกจากนี5 ยงัมีโซนเครื�องเล่น อาทิ มา้หมุน ชิงชา้
สวรรคอ์ยูท่างทิศตะวนัตกของพื5นที� 



๘๒ 

 

 

ภาพที� ๑๙   การจดัแสดงนิทรรศการใหค้วามรู้และออกร้านสินคา้โอทอ็ป 
 
ส่วนที�๒ ถนนเส้น ๒๑๒  ติดตลาดโตรุ่้งเป็นตลาดขายกลว้ยในอดีตเคยเป็นสัญลกัษณ์

สําคญัของประเพณีแซนโฎนตาพื5นบา้น เพราะเมื�อใดที�กลุ่มพ่อคา้แม่คา้เริ�มทยอยกนัมาตั5งร้านขาย
กลว้ยก็แสดงว่าเทศกาลประเพณีแซนโฎนตากาํลงัจะเริ�มขึ5นแลว้  ปัจจุบนัตลาดขายกลว้ยยงัพื5นที�
สําคญัของกลุ่มคนทอ้งถิ�นในการจบัจ่ายสินคา้เพื�อเตรียมวตัถุประกอบการเซ่นไหวใ้นชุมชนและ
ยงัคงมีพอ่คา้แม่คา้ต่างถิ�นนาํกลว้ยเขา้มาขายเป็นจาํนวนมากและเป็นส่วนหนึ�งของชื�องานประเพณี
แซนโฎนตา คือ งานรําลึกพระยาไกรภกัดี  ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลกัเมือง  ลือเลื�องกลว้ยแสน
หวี  โดย คาํวา่ “ลือเลื�องกลว้ยแสนหวี” ซึ� งหมายถึงปริมาณกลว้ยจาํนวนมากที�ถูกนาํมาจาํหน่ายแก่
คนทอ้งถิ�นเฉพาะช่วงเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา จนเป็นที�ลือเลื�องไปทั�ว 

 

 

 

ภาพที� ๒๐ บรรยากาศตลาดนดักลว้ยงานแซนโฎนตาขขุนัธ์  



๘๓ 

ส่วนที� ๔ งานเทศกาลประเพณกีบัการรื,อฟื, นประเพณปีระดิษฐ์ของชุมชนชาวอาํเภอขุขันธ์ 
 การวิจยัเรื� องประเพณีประดิษฐ์กบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม กรณีศึกษางาน

เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ  สะท้อนให้เห็นบทบาทของงาน
เทศกาลประเพณีในฐานะกระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น ผา่นการรื5อฟื5 นทรัพยากร
วฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยการสร้าง”พื5นที�ทางสังคม” ใหแ้ก่ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น แห่งใหม่ จาก
เดิมที�เคยถูกลดทอนคุณค่าจากสังคมเพราะการไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมส่วนกลางในอดีต   
 โดยสิ� งที� น่าสนใจ คือ การเกิดปรากฎการณ์ประเพณีประดิษฐ์ในกิจกรรมทาง
วฒันธรรมที�ถูกนาํเสนอโดยชุมชนทอ้งถิ�น ไดก้ลายเป็นกลไกสําคญัในการสร้างพลงัชุมชนผ่าน
กระบวนการเลือกหยิบยกและนาํเสนอ”บางส่วน”ของประวติัศาสตร์ วฒันธรรม วิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุทอ้งถิ�น กลายเป็นอตัลกัษณ์รวมกนัของชาวอาํเภอขุขนัธ์ ซึ� งไม่จาํกดัวา่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ใด อย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านี5  จาํเป็นต้องมีการจัดการที�สมดุล เพื�อให้เกิดคุณค่าทาง
วฒันธรรมและเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนในทอ้งถิ�น  
 กรณงีานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์   

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์กลายเป็นพื5นที�ทางวฒันธรรมแห่งใหม่ที�สําคญั
ในปัจจุบนัของชาวเมืองขุขนัธ์ที�ไม่ใช่แค่เพียงงานประจาํปีที� เน้นความสนุกสนาน แต่สําหรับ
ชาวบา้นแลว้งานเทศกาลแซนโฎนตาขขุนัธ์เป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจ เชื�อกนัวา่
ถา้ปฏิบติัไม่ดีจะทาํใหบ้า้นเมืองเดือดร้อนเพราะแสดงถึงความไม่เคารพกตญัnูต่อบรรพบุรุษ 
 ลกัษณะของงานเป็นแบบรัฐพิธีมีการขอความร่วมมือจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน
พื5นที�ให้จดัขบวนแห่เขา้มาร่วมเดินขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตาเจา้เมืองและสนบัสนุนให้มีการ
จดักิจกรรมทางวฒันธรรม อาทิ การแสดงศิลปวฒันธรรมพื5นบา้น การจดัแสดงนิทรรศการเกี�ยวกบั
วฒันธรรมทอ้งถิ�น และการออกร้านแสดงสินคา้ ในช่วงปีแรกการจดังานมีการนาํศิลปินเพื�อชีวิต 
ลูกรุ่งมาใหค้วามบนัเทิง ทาํใหเ้กิดเสียงวจิารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการจดังาน 

 “ครั5 งแรกที�จดังานมีคนต่อตา้นต่อตา้นวา่ทาํไมตอ้งเอาประเพณีมาจดังานเล่นๆแบบนี5  
เพราะประเพณีเป็นประเพณีที�ศกัดิS สิทธิS ที�ยึดถือและปฏิบติักนัมาในเครือญาติมานาน ถา้จะเอามาจดั
งานก็เหมือนเอามาเล่น มาแสดงลอ้เล่น หากทาํไม่ถูกตอ้งก็จะทาํให้เกิดความเสียหายได ้แต่เมื�อจดั
งานไดส้องปีสามปี คนที�ต่อตา้นก็เริ�มเห็น วา่ถา้เราไม่สืบทอดไม่จดังานอยา่งงี5 ลูกหลานก็คงจะไม่รู้” 
(สุนนัท ์อินทะพนัธ์, ๒๕๕๗) 

 การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาที�ทาํให้เกิดการยอมรับ
และสร้างความรู้สึกร่วมกนัของคนในทอ้งถิ�น เริ�มเป็นรูปร่างเมื�อมีการสร้างอนุสาวรียพ์ระยาไกร
ภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) ) ผูเ้ป็นปฐมเจา้เมืองคนในแรกในยุคเจา้เมืองขุขนัธ์ขึ5นทาํให้เกิดการ



๘๔ 

เปลี�ยนแปลงภูมิทศัน์เมืองและการสร้างพื5นที�ทางวฒันธรรมแห่งใหม่ ณ ลานอนุสาวรียพ์ระยาไกร
ภกัดีศรีนครลาํดวนให้กลายเป็นพื5นที�ศกัดิS สิทธิS ที�คนทอ้งถิ�นกราบไหวข้อพรและพลงัในกิจกรรม
ทางสังคมของตน  ปรากฏการณ์นี5ตรงกบัที� ฮอบส์บาวน์ ๑๙๘๔ (อา้งถึงใน ยทุธนา ดิสกุล, ๒๕๕๓: 
๑๐ ) กล่าวถึงรูปแบบหนึ�งของประเพณีประดิษฐ ์ที�สังคมทาํการเลือกสรร วฒันธรรม ประเพณี วตัถุ 
หรือพิธีกรรมบางอย่างจากสังคมอดีตมาสื�อสารและตีความใหม่เพื�อเป้าหมายสร้างความรู้สึกเป็น
เจา้ของร่วมกนัเพื�อสร้างความชอบธรรมในอาํนาจของชนชั5นปกครองและเพื�อถ่ายทอดอุดมการณ์
ทางสังคมร่วมกนั  เช่นการสร้างอนุสาวรียเ์ป็นสื�อวตัถุที�แทรกความหมายและอุดมการณ์บางอยา่ง
ร่วมกนัของสังคมและขณะเดียวกนัก็เป็นกระบวนการสื�อสารผา่นอนุสรณ์เพื�อเชื�อมโยงกบัเรื�องราว
ในอดีตทาํใหเ้กิดความรู้สึกรวมกนัของคนทอ้งถิ�น  

 เมื�องานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาเริ�มเป็นที�รู้จกัและยอมรับของคนทอ้งถิ�น กลุ่มผู ้
จดังานจึงไดข้ยายกลุ่มผูมี้ส่วนร่วมจากคนในเขตตวัอาํเภอไปสู่คนนอกพื5นที�อาํเภอ ตามตาํบลต่างๆ
ดว้ยการขอความร่วมมือจดัขบวนแห่เขา้ร่วมการเดินขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวบ้รรพบุรุษไปประกอบ
พิธีบวงสรวงโฎนตาเจา้เมือง ณ ลานอนุสาวรียแ์ละส่งตวัแทนชุมชนเขา้ร่วมประกอบพิธีเซ่นไหว ้
ซึ� งส่วนมากจะเป็นผูสู้งอายใุนทอ้งถิ�นที�ไดรั้บความเคารพนบัถือในชุมชนของตน 

 โดยงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา กลายเป็นกิจกรรมที�รื5 อฟื5 นและสร้างความหมาย
ใหม่ใหก้บัชาวเขมรถิ�นไทยและชาวเมืองขุขนัธ์ในพื5นที�ทางสังคมและเวทีการท่องเที�ยว  พบการนาํ
ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น แมใ้ชใ้นการนาํเสนอตวัตนเชื�อมโยงกบัอดีต ผา่นทรัพยากรวฒันธรรม
ประเภทโบราณสถานวตัถุสมยัขอมพระนคร เพื�อแสดงให้ถึงความสําคญัของพื5นที�และกลุ่มคนที�มี
พฒันาการมายาวนาน และสร้างความชอบธรรมในการนาํทรัพยากรวฒันธรรมเหล่านั5นมาแสดง
และสร้างเป็นอตัลกัษณ์ของคนในพื5นที� อาทิ สร้างฉากหลงัของอนุสาวรียภ์ายในงานให้เป็นรูป
ปราสาทขอมโบราณ การเนน้การแต่งกายแบบขอมโบราณในขบวนแห่หรือกิจกรรมการแสดง การ
สร้างชุดฟ้อนรําประจาํงานเทศกาลที�อา้งอิงกบัวฒันธรรมขอมโบราณ    ขณะเดียวกนัก็สร้างความ
ซับซ้อนระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุ เขมรถิ�นไทยกับความเป็นชาวเมืองขุขันธ์  โดยการรื5 อฟื5 น
ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ชาติไทย นาํผูน้าํทอ้งถิ�นในอดีตมาจดัวางเป็น
ผูน้าํทางวฒันธรรมร่วมกนัของคนในพื5นที� ไม่จาํกดักลุ่มชาติพนัธ์  เปิดโอกาสให้ทุกคนเขา้มามี
ส่วนร่วมในฐานะลูกหลายเมืองขุขนัธ์ในพิธีบวงสรวงเจา้เมืองขุขนัธ์  แมเ้คา้โครงที�มาพิธีกรรมใน
งานจะมาจากประเพณีแซนโฎนตาของกลุ่มชาวเขมรถิ�นไทย แต่สํานึกรวมความเป็นลูกหลาน
ชาวเมืองขขุนัธ์ก็ทาํใหทุ้กคนเตม็ใจเขา้มาร่วมงานทุกปี 

 “ มีงานก็ดีนะเป็นการจดัพิธี ๒ รอบ โฎนตาก็จะไดกิ้นสองเวลา ไดกิ้นกลางเมืองแลว้ก็
ที�บา้น  เคยคุยกบัคนอื�นเขาก็วา่ดี เรียกญาติพี�นอ้งมากินของเซ่นไหวร่้วมกบัพระยาขุขนัธ์ เขาก็รู้ว่า



๘๕ 

เคยมีเมืองขุขนัธ์ มีพระยาขุขนัธ์  สมยัก่อนแม่เล่าให้ฟังว่ามีเจา้เมือง เขาเรียกว่าตาพระยาขุขนัธ์” 
(ปรึก เหลี�ยมทอง, ๒๕๕๕) 
 แสดงให้เห็นว่าการนาํเรื�องราวบุคคลสําคญัในอดีตมาสร้างความทรงจาํร่วมกนัของ
กลุ่มคนทอ้งถิ�นทาํเกิดพื5นที�ทางวฒันธรรมแห่งใหม่ร่วมกนั และสํานึกความเป็นส่วนหนึ� งของ
ชุมชนทอ้งถิ�น ไม่ใช่เฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุใดชาติพนัธ์ุในพื5นที� ที�สะทอ้นผ่านการร่วมสมทุน
สร้างศาลหลกัเมืองขขุนัธ์แห่งใหม่ขึ5นบริเวณอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน ติดริมถนน สี�
แยกกลางเมืองขขุนัธ์ เป็นการปรับภูมิทศัน์วฒันธรรมครั5 งสาํคญัของเมือง จากเดิมที�ไม่ปรากฏการณ์
ร่องรอยความเป็นเมืองขุขนัธ์ยุคเจา้เมืองขึ5นต่อสาธารณชนเป็นการคืนคุณค่าให้กบัเมืองเก่า รวมทั5ง
ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นในพื5นที� 
 จากการลงพื5นที�พบว่า ดา้นทรัพยากรวฒันธรรมอื�นๆในพื5นที�ยงัไม่มีกระบวนการรื5 อ
ฟื5 นร่วมกนัอย่างเต็มรูปแบบเป็นเพียงการตื�นตวัในกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้งกบัทรัพยากรวฒันธรรมนั5น  
แต่ก็สร้างการรับรู้แก่คนทั�วไปให้กบัมาเห็นคุณค่าทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น จากการเรียนรู้ใน
งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ตวัอยา่ง ภาษาเขมรถิ�นไทยกลายเป็นภาษาที�ถูกนาํเสนอต่อ
สาธารณชนเชิงการสื�อสารไม่ใชภ้าษาพิเศษในพิธีกรรมเท่านั5น   การให้พิธีกรทอ้งถิ�นใชภ้าษาเขมร
เป็นหลกัในการสื�อสารกบัผูเ้ขา้ร่วมงานกลายเป็นจุดเด่นที�สร้างความแตกต่างและตอกย ํ5าความเป็น
ชุมชนเขมรถิ�นไทยของเมืองขุขนัธ์ ขณะเดียวกนัภายในงานก็จะมีพิธีกรหลายคนเพื�อพูดภาษา
ทอ้งถิ�นอื�น อาทิ ส่วย ลาว เยอร์ และเพิ�มภาษาองักฤษเขา้มาเพื�อสร้างความเป็นสากล 
 ปัจจุบนัจากการลงพื5นที�พบวา่คนทั�วไปใหค้วามสนใจกิจกรรมเพิ�มมากขึ5นทุกปี แต่ก็ยงั
ไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมมากนกั เพราะการจดักิจกรรมส่วนมากยงัเน้นรูปแบบของการจดัแสดงทาง
วฒันธรรมต่อสาธารณชนมากกว่าการจดักิจกรรมที�เปิดโอกาสให้คนทั�วไปเขา้ไปมีส่วนร่วม อาทิ 
การจดักิจกรรมประกวดภาพถ่ายเฉพาะกลุ่มคนในพื5นที�เป็นตน้  ปัจจยัหนึ� งที�ทาํให้ไม่เกิดการจดั
กิจกรรมที�หลากหลายและมีส่วนร่วมเพราะการขาดงบประมาณสนบัสนุนในส่วนกิจกรรมต่างๆ 
ของผูจ้ดังานหลกั แมจ้ะมีการสร้างเครือข่ายผ่านการขอความร่วมมือจดักิจกรรมร่วมจากองค์การ
บริหารส่วนตาํบลต่างๆ  และการขาดการวางแผนระยะยาวที�เปิดโอกาสให้ทุกองคก์รเขา้มามีส่วน
ร่วมในการระดมความคิดร่วมกนั การจดังานส่วนมากยงัเป็นแนวคิดและมุมมองของกลุ่มผูจ้ดังาน
เป็นส่วนใหญ่  ลกัษณะเช่นนี5 จะทาํให้กระบวนการฟื5 นคุณค่าทางวฒันธรรมของทอ้งถิ�นกลายเป็น
เพียงเรื� องเฉพาะกลุ่มเท่านั5น และกลายเป็นการช่วงชิงความหมายทางวฒันธรรมระหว่างกลุ่มคน
พื5นที� มากกวา่การมีส่วนร่วมที�ให้ประโยชน์แก่คนทอ้งถิ�น และในไม่ช้างานเทศกาลประเพณีแซน
โฎนตาก็เกิดการเปลี�ยนแปลงบทบาทกลายเป็นงานที�ห่างไกลจากแก่นแทข้องประเพณีเดิมและ



๘๖ 

แนวคิดการอนุรักษเ์พื�อถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน กลายเป็นอนุรักษเ์พื�อการท่องเที�ยวแก่สาธารณชน
และกลุ่มคนที�ไดป้ระโยชน์เพียงไม่กี�กลุ่ม 

โดยการศึกษาครั5 งนี5  ผูศึ้กษาได้ใช้แนวคิดของ การพิจารณาคุณค่าทางวฒันธรรมของ
English Heritage(อา้งใน ธนิก เลิศชาญฤทธิS ,๒๕๕๔)ที�เสนอว่า มรดกวฒันธรรมมีคุณค่าสําหรับ
สังคมปัจจุบนั สามารถนาํมาพฒันาความเป็นความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างย ั�งยืน  เพื�อสรุป
คุณค่าของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ที�มีต่อท้องถิ�นผ่านกระบวนการรื5 อฟื5 นสร้าง
ประเพณีประดิษฐต์ามตารางดงันี5  

 
ตารางที� ๑    แสดงคุณค่างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาในบริบทปัจจุบนั 
 

คุณค่า คาํอธิบาย 
คุณค่าทางวฒันธรรม   สร้างความรู้สึกร่วมกนัของคนในพื5นที�ผา่นกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันในงานเทศกาลประเพณีระหว่างกลุ่มคนในท้องถิ�น 
กลายเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมระหว่างคนรุ่น
เก่าและรุ่นใหม่  เกิดการฟื5 นฟูทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น อาทิ
ศิลปะการแสดง ดนตรีพื5นบ้าน และโบราณสถานวัตถุให้
กลบัมามีคุณค่าต่อทอ้งถิ�น 
  สร้างพื5นที�ทางสังคมแห่งใหม่ให้กบัวฒันธรรมอีสานใตแ้ละ
กลุ่มชาติพนัธ์ุบนเวทีการท่องเที�ยวของประเทศ ที�มีรากฐานมา
จากประเพณีทอ้งถิ�นที�มีชีวิตอยูจ่ริงของชาวเขมรถิ�นไทย ไม่ใช่
ชาวเขมรที� เ ป็นตัวแทนของวัฒนธรรมขอมพระนครตาม
จินตนาการ 

คุณค่าดา้นการศึกษา  พื5นที�เรียนรู้วฒันธรรมทอ้งถิ�น ที�มีชีวิต ผูเ้ขา้ร่วมงาน มีโอกาส
ได้สัมผ ัสกับบรรยา กาศจริง  เ กิดการ เ รียน รู้ด้วยตนเอง   
ขณะเดียวกนัยงัเป็นพื5นแสดงออกของศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น
และเผยแพร่ความรู้เกี�ยวกับโบราณสถาน โบราณวตัถุของ
ทอ้งถิ�นต่อสาธารณชน ในลกัษณะการสื�อความหมายผ่านชุด
ความรู้ทอ้งถิ�น 

 



๘๗ 

ตารางที� ๑    แสดงคุณค่างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาในบริบทปัจจุบนั (ต่อ) 
 

คุณค่า คาํอธิบาย 

คุณค่าดา้นเศรษฐกิจ สร้างพื5นที�การแลกเปลี�ยนระหว่างทอ้งถิ�นและสาธารณชนใน
ลกัษณะการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการนาํเอาวฒันธรรม
ท้องถิ�นมาสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจผ่านกระบวนการแปล
ความหมายกลายเป็นผลิตทางวฒันธรรม อาทิ สินคา้ที�ระลึก ผา้
ทอพื5นบา้น ผลิตภณัฑสิ์นคา้OTOP 
 

คุณค่าดา้นความเป็นทรัพยากร   งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา กลายเป็นทรัพยากร
วฒันธรรมที�สามารถเชื�อมโยงกลุ่มคนในสังคมให้เข้ามามี
บทบาทแตกต่างกนัไปในพื5นที�การจดังานแต่ละครั5 ง อาทิ เช่น 
กลุ่มผูสู้งอายุเข้ามาเป็นผูส้อนงานฝีมือใบตองแก่คนรุ่นใหม่ 
และยงัเป็นตวัแทนเซ่นไหวข้องลูกหลาน กลุ่มแม่บ้านเข้ามา
เป็นอาสาสมคัรฟ้อนรํา และจดัเตรียมเครื�องเซ่นไหว ้ ขณะที�
เรื� องการจดัตกแต่งขบวนเป็นของผูช้ายในชุมชน  กลายเป็น
พื5นที�สร้างพลงัชุมชนที�สาํคญั  

คุณค่าดา้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ  กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื5นบ้านและขบวนแห่
เครื�องเซ่นไหวที้�ยิ�งใหญ่ตระกาลทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมงานรู้ตื�นเตน้ มี
ความสุขกับการได้เข้าร่วมงานและการเขา้ร่วมพิธีกรรมเซ่น
ไหวด้วงวิญญาณเจา้เมืองทาํให้เกิดความเชื�อมั�นและเสริมสร้าง
กาํลงัใจที�ดีต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 



๘๘ 

ตารางที� ๑ แสดงคุณค่างานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาในบริบทปัจจุบนั (ต่อ) 
 
คุณค่า คาํอธิบาย 
คุณค่าดา้นความงาม การแสดงออกทางวฒันธรรมในงานเทศกาลประเพณีที�ถูกนาํเสนอ

เป็นผลงานสร้างสรรค์ที�เกิดจาการประยุกต์ทางความคิดร่วมกนัของ
กลุ่มคนในทอ้งถิ�นนาํเสนอภาพขบวนแห่ที�สวยงาม การแต่งกายที�มี
สีสันสวยงาม เครื�องเซ่นไหวง้านฝีมือใบตองที�สร้างสรรคแ์ละประณีต
แก่สาธารณะชน เกิดเป็นชุดความรู้ใหม่ เกิดการปรับภูมิทศัน์ของเมือง 
ดว้ยการสร้างอนุสาวรียก์ลายเป็นลานกลางเมืองที�สวยงามและใชเ้ป็น
ลานในการจดักิจกรรมต่างๆของอาํเภอและสร้างศาลหลกัเพื�อเป็นที�
เคารพบูชาของคนทอ้งถิ�นเป็นงานสถาปัตยกรรมที�สวยงาม 

 

 กรณ ีพธีิกรรมบวงสรวงโฎนตาเจ้าเมือง 

 ความเกี�ยวกบัผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธ์ุที�นบัถือพระพุทธศาสนาในประเทศไทย 
เรียกทั�วไปวา่ “ ประเพณีสารทเดือนสิบ” เป็นการทาํบุญอุทิศอาหารแก่ผีบรรพบุรุษในช่วงเดือนสิบ 
ในกลุ่มชาวเขมรถิ�นไทย เรียกวา่ ประเพณีแซนโฎนตา ถือปฎิบติักนัมานายาวนานในกลุ่มลูกหลาน 
แบ่งการไหวข้องเป็น ๒ ส่วนคือ เซ่นไหวบ้รรพบุรุษที�ล่วงลบัไปแลว้ และการไหวผู้อ้าวุโสที�ยงัมี
ชีวติของตระกลู 
 สังคมไทยปัจจุบนั เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมทอ้งถิ�น การฟื5 น
ตาํนานและสร้างตาํนานของผูน้าํทางวฒันธรรมที�เป็นบุคคลสําคญัของทอ้งถิ�นที�เคยมีตวัตนขึ5นมา
อธิบายความชอบธรรมในงานพิธีกรรมที�เคยเกี�ยวข้องกับวฒันธรรม ประเพณี ตลอดจนการ
เคลื�อนไหวทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง(ศรีศกัร วลัลิโภดม,๒๕๕๖: ๑๖) ดา้นเพื�อสร้าง
ความรู้สึกร่วมของคนในทอ้งถิ�นดา้นความมั�นคงทางจิตใจ อีกดา้นหนึ�งคือสร้างแหล่งท่องเที�ยวทาง
วฒันธรรมขึ5นจากการสร้างความทรงจาํเกี�ยวกบัวีรกรรมความดีงามของบุคคลเพื�อสร้างอตัลกัษณ์
(นิพทัธพงษ ์พุมมา,๒๕๕๕: ๔๘) 
 ประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีส่วนบุคคล แต่เมื�อนาํมาเป็นงานเทศกาลประเพณี
รวมของชุมชนทอ้งถิ�น จึงมีการนาํเสนอบุคคลสําคญัในอดีตขึ5 นมาเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณและ
ความศรัทธาในบทบาทโฎนตาเจา้เมืองผูป้กปักรักษาและคุม้ครองลูกหลานชาวเมืองขุขนัธ์ ให้
ร่มเยน็ นยัหนึ�งสื�อถึงการเป็นผูน้าํของผบีรรพบุรุษของคนทอ้งถิ�นที�ต่างเป็นโฎนตาของลูกหลานใน
ตระกูลตน  เกิดการสร้างรูปแบบกิจกรรมการเดินขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตา เพื�อแสดงความ



๘๙ 

กตัญnูของลูกหลานที�มีต่อโฎนตาเจ้าเมือง มีการสร้างพานเครื� องเซ่นไหวข้นาดใหญ่ เพื�อให้
สมเกียรติท่าน 
 “ พานบายศรีจะทาํห้าชั5นให้ตากะจะเป็นการยกฐานะ ปกติทาํสามชั5น และเป็นพาน
พายศรีที�เอาไปประกวดไง”  (ปรึก แหลี�ยมทอง, ๒๕๕๕) 
 ในส่วนพิธีการบวงสรวงมีการจดัพิธีกรรมขึ5น ณ บริเวณอนุสาวยีพ์ระยาไกรภกัดี มีการ
แสดงมโหรสพเพื�อความบนัเทิงผ่านการละเล่น การฟ้อนรําพื5นบา้น และขบวนแห่ช้างพ่อเมืองมา
ประกอบพิธี เซ่นไหว้โฎนตาเจ้าเมืองรวมกับขบวนแห่เครื� องเซ่นไหว้ของแต่ละตําบลซึ� ง
เปรียบเสมือนตวัแทนลูกหลานในพื5นที�มาประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหวโ้ฎนตาเจา้เมือง เพื�อให้
คุม้ครองรักษาเมืองขขุนัธ์ใหร่้มเยน็ 
 “ จริงๆการเซ่นไหวเ้ป็นหน้าที�ของลูกหลานในตระกูล ทาํกนัที�บา้น แต่พอเอามาจดั
แบบนี5 เหมือนทาํใหค้นอื�นดู แต่อยา่งนอ้ยก็ทาํใหค้นไดรู้้วา่ตรงนี5 เป็นศูนยก์ลางนะ พอมีตากะจะ คน
ก็เชื�อกนัมากว่า ถา้ไม่ทาํแลว้อาจจะเกิดสิ�งไม่ดีกบับา้นเมือง ท่านไม่อวยพรเรา ไม่เจริญ  ตากะจะ
ท่านดีนะ ปีนี5นอกเมืองเจอพายฝุนแต่ที�นี5 ไม่โดนเลย ”(ศกุนา ยศวจิิตร, ๒๕๕๕ )  
 พิธีกรรมการบวงสรวงพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) กลายเป็นหวัใจสําคญั
ของงานที�ทาํให้เกิดความเชื�อและความศรัทธา พลงัใจในการดาํเนินชีวิตของคนทอ้งถิ�น ซึ� งเป็น
พิธีกรรมเพื�อตอบสนองความต้องการของคนท้องถิ�น และกระตุ้นให้เกิดการรื5 อฟื5 นทรัพยากร
วฒันธรรมทอ้งถิ�นอื�นที�เกี�ยวโยงกบัความเป็นเมืองขขุนัธ์  
 กรณ ีการแต่งกายชุดพื,นเมือง 

 การแต่งกายของชาวเขมรถิ�นไทยในแบบดั5 งเดิมนั5นไม่มีการจดบนัทึกไว ้จากการ
คน้ควา้พบวา่เอกสารเกี�ยวกบัการแต่งกายของชาวเขมรถิ�นไทยมกัระบุลกัษณะการแต่งกายไวด้งันี5  

 “การแต่งกายของชาวเขมรในอดีตนิยมแต่งกายดว้ยผา้ไหม ผูห้ญิงนุ่งโจงกระเบน แต่
ปัจจุบนัคงเหลือแต่ในผูสู้งอายุเท่านั5น หญิงชาวเขมรวยักลางคนขึ5นไป จะสวม “เสื5อองัแกบ”  เป็น
เสื5อเขา้รูป เดินตะเข็บ ผ่าอกติดกระดุม คอเวา้ แขนขุน ยาวเลยเอวใส่เฉพาะเวลาอยู่บา้น แต่ถา้จะ
ออกงานหรือไปวดัจะสวมเสื5อแขนกระบอกหรือแขนสามส่วน ส่วนการแต่งกายของผูช้ายเขมรใน
อดีตนิยมสวมโสร่งผา้ไหม” (องค ์บรรจุน, ๒๕๕๓: ๖๕)  

 ในช่วงแรกของการจัดงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา จะพบการแต่งกายที�
หลากหลายของผูเ้ขา้ร่วมงาน ที�เกิดจากการสร้างสรรค์และเลียนแบบวฒันธรรมการแต่งกายที�
ตนเองมองวา่เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์หรือมองวา่เป็นชุดสุภาพที�เหมาะสมกบัการออกงาน  
ส่วนมากจะเนน้การแต่งกายดว้ยเสื5อผา้ที�มาจากผา้ไหม เพราะผา้ไหมถือเป็นของสูงนิยมแต่งเฉพาะ
ในช่วงเวลาพิเศษเท่านั5นในปัจจุบนั 



๙๐ 

 
 รูป ก  การแต่งกายพ.ศ.๒๕๕๒    รูป ข การแต่งกายพ.ศ. ๒๕๕๓ 
ภาพที�  ๒๑ การแต่งกายชุดพื5นเมืองของผูน้าํทอ้งถิ�น 

 
 โดยการแต่งกายของผูช้ายมีเปลี�ยนมานุ่งโสร่งกบัเสื5อตามสมยันิยม หรือเสื5อมอฮ่อม 

เติมลูกเล่นด้วยการคาดผา้ขาวมา้เอวหรือไหล่ ส่วนผูห้ญิงจะมีการแต่งกายที�หลากหลายมากกว่า 
บางคนแต่งกายดว้ยชุดผา้ไหมประยุกต์ทั5งชุด บางคนสวมเสื5อมอฮ่อมนุ่งผา้ถุงลายพื5นบา้น บางคน
สวมเสื5อตามสมยันิยมนุ่งผา้ถุง การแต่งกายในลกัษณะนี5พบไดท้ั5งกลุ่มผูน้าํและผูม้าร่วมงาน 

 ในการลงพื5นที�แรก พ.ศ. ๒๕๕๓ ผูศึ้กษาพบว่าการแต่งกายดว้ยเสื5อเก็บถูกมองในแง่
ลบว่าไม่ใช่การแต่งกายของชาวเขมรถิ�นไทยแท้เป็นการเอาแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุมาใช้
ประยกุตใ์ช ้และไม่ใช่การแต่งกายที�คนในทอ้งถิ�นนิยมแต่งในช่วงงานประเพณี โดยเฉพาะงานบุญ
ที�เกี�ยวกบัศาสนาและความเชื�อทอ้งถิ�น อยา่งประเพณีแซนโฎนตา  

 “แถวบา้นพี�เป็นบา้นเขมร ส่วนมากนิยมแต่งเสื5อสีไหมหรือสีเหลืองซึ� งเป็นสีธรรมชาติ
ของเส้นไหมในงานบุญ ส่วนสีดาํจะเป็นของชาวส่วย(กยู)มากกวา่”  (สมญัญา บวัศรี, ๒๕๕๓)  

 การแต่งกายชุดพื5นเมืองในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ปัจจุบนั(๒๕๕๖)
เกิดจากคน้ควา้และเลือกสรรบางส่วนของวฒันธรรมการแต่งของคนในพื5นที�มาสร้างเป็นอตัลกัษณ์
การแต่งกายในงานเทศกาลประเพณี โดยการเลือกการแต่งกายเสื5 อเก๊บของชุมชนชาวเขมรบา้น
สาํโรงตาเจน๊ ที�มีชื�อเสียงในเรื�องการทอผา้ไหมยอ้มมะเกลือ   



๙๑ 

  
ภาพที� ๒๒  การแต่งกายของผูร่้วมกิจกรรมขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว ้
 

 ลกัษณะการแต่งกายชุดพื5นเมืองที�ถูกนาํเสนอในปัจจุบนั คือ การสวมเสื5อเก๊บหรือภาษา
เขมรเรียกวา่"อาวเก๊บ"   ที�ทาํจากผา้ไหมยอ้มมะเกลือ ตดัเป็นเสื5อคอกลม แขนกระบอก ผา่หนา้ใน
อดีตใชเ้มด็พดดว้ยต่อมาเปลี�ยนเป็นกระดุม ไม่นิยมตกแต่งลวดลายผา้มากนกั เนื�องจากเป็นเสื5อผา้ที�
ตอ้งใช้ในชีวิตประจาํวนั ต่อมามีการพฒันาแบบปักลวดลายให้มีสีสัน สวยงามมากขึ5 น เพื�อให้
เหมาะสมกบังานเทศกาลประเพณีและสร้างความน่าสนใจใหส้ามารถสวมใส่ไดทุ้กเพศทุกวยั(สุชาติ 
สมาน, สัมภาษณ์,  มกราคม ๒๕๕๗) โดยชายแต่งกายดว้ยเสื5อคอกลมผา่หนา้ นุ่งโสร่งสีสันต่างๆ 
ผา้ขาวมา้คาดเอวหรือคลอ้งไหล่ ส่วนผูห้ญิงจะนุ่งผา้ถุงลายตั5ง  สวมเสื5อดาํยอ้มมะเกลือ ผา้คลอ้ง
ไหล่มีสีสันต่างๆ ผา้คลอ้งนิยมหยอ่มชายผา้มาขา้งหนา้(ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นศรีสะเกษ, ๒๕๔๕: 
๒๙) ซึ� งผลผลิตทางวฒันธรรมที�ถูกผลิตซํ5 าและนาํเสนอใหม่ในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา 
เพื�อสร้างรูปแบบการแต่งกายเฉพาะถิ�นและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มผูผ้ลิตในทอ้งถิ�น 

 “เมื�อก่อนเด็กๆจะไม่สนใจนะ แต่เดีlยวนี5พอถึงช่วงเทศกาล เด็กๆจะเอาเสื5อของแม่ของ
ย่ามาใส่ ผ้าที� เคยเก็บพบัไว้ในหีบ ก็มีการรื5 อเอามาใส่ในงาน ส่วนหนึ� งเพราะคนจัดงานเขา
สนับสนุนให้ใส่ด้วยทาํให้ความต้องการผา้ในช่วงนี5 เพิ�มมากขึ5 น  ” (สุชาติ สมาน, สัมภาษณ์,  
มกราคม ๒๕๕๗) 

 การรณรงคก์ารแต่งกายเสื5อเก๊บนุ่งผา้ทอพื5นเมืองทาํให้เสื5อเก๊บไดรั้บความนิยมในกลุ่ม
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเพิ�มมากขึ5นสะทอ้นผา่นการแต่งกายในขบวนแห่ของแต่ละชุมชนในปีล่าสุด (พ.ศ.
๒๕๕๖) ผูร่้วมขบวนส่วนมากเลือกสวมใส่เสื5อเก็บหรือเสื5อสีดาํเพื�อให้คลา้ยคลึงกบัสีผา้ไหมยอ้ม
มะเกลือ การแต่งกายดงักล่าวทาํให้ภาพรวมเป็นการแต่งกายที�สวยงามและเป็นอตัลกัษณ์รวมกนั
ของคนในทอ้งถิ�นแมก้ารแต่งกายในงานเทศกาลจะแตกต่างจากธรรมเนียมการแต่งกายของทอ้งถิ�น 



๙๒ 

ที�นิยมแต่งขาวไปงานบุญ แมป้ระเพณีแซนโฎนตาจะเป็นพิธีกรรมเกี�ยวกบัการเซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ 
แต่ก็เป็นในลกัษณะการเฉลิมฉลองตอ้นรับการกลบัมาเยี�ยมลูกหลานของบรรพบุรุษ และเกี�ยวขอ้ง
กบัพิธีทางพุทธศาสนาเป็นงานมงคลมากกวา่อวมงคล ในประเพณีพื5นบา้นผูค้นส่วนมากมกัแต่งกาย
ดว้ยเสื5อผา้ที�สวยงามกลบัไปร่วมพิธีกรรมเซ่นไหวโ้ฎนตาที�บา้นบรรพบุรุษ และพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา ณ วดัในชุมชนของตน 

 เครือวลัย ์คาํไสย ์นกัวิชาการวฒันธรรมอาํเภอขุขนัธ์ (๒๕๕๕) อธิบายไวด้งันี5  “การ
แต่งกายของผู ้หญิงพื5 นเ มืองที�พูดภาษาเขมรจะมีผ้าสะใบหรือผ้า เ บี� ยงไหล่ที� เ รี� ยกว่า  ผ ้า
เก็บ   เช่นเดียวกบัผา้ไหมที�นาํมาตดัเสื5อ  โดยใชใ้นงานบุญทั�วไป งานพิธีต่างๆ    ถา้เป็นงานศพจะ
นิยมใชผ้า้เบี�ยงสีดาํยอ้มมะเกลือ   พิธีงานบุญ งานมงคล  นิยมใชผ้า้เบี�ยงสีขาวและสีเหลืองซึ� งเป็นสี
ธรรมชาติของเส้นไหมแทนสีดาํ” 
 คติความเชื�อเกี�ยวกบัการแต่งกายนี5สะทอ้นผา่นคนในทอ้งถิ�นที�ใชโ้อกาสในวนัจดังาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา เขา้มาซื5อวตัถุดิบในการประกอบเครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตาในชุมชนและ
เที�ยวชมกิจกรรมภายในงาน บางคนมาใหก้าํลงัลูกหลานที�เขา้ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ และบางคนถือ
โอกาสเขา้ร่วมพิธีบวงสรวงโฎนตาเจา้เมือง เพื�อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเองและครอบครัว แมท้าง
กลุ่มผูจ้ดัจะมีรณรงค์ให้มีการแต่งกายในรูปแบบเดียวกนั พบประชาชนส่วนใหญ่ก็ยงัไม่มีความ
พร้อม เพราะส่วนมากมาซื5อของกลบับา้น ไม่ไดม้าเที�ยวชมเพื�อความบนัเทิงใจเพียงอยา่งเดียว  การ
แต่งกายชุดพื5นบ้านจึงยงัจาํกัดอยู่ในกลุ่มผูที้� มีหน้าที�เกี�ยวข้องกับกิจกรรมภายในงานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตา  และเมื�อกลบัไปร่วมกิจกรรมในชุมชนหลายคนเลือกแต่งกายตามคติความเชื�อ
ทอ้งถิ�นหรือแต่งกายดว้ยชุดร่วมสมยัมากกวา่ 

 อยา่งไรก็ตามการแต่งกายดว้ยชุดเสื5อเก๊บในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ได้
พฒันาเป็นการแต่งกายพื5นบา้นของชาวอาํเภอขุขนัธ์ที�หน่วยงานราชการและทอ้งถิ�นเลือกใชแ้สดง
ตวัตนต่อสาธารณชนในโอกาสพิเศษต่างๆและสนับสนุนให้เป็นการแต่งกายชุดพื5นบา้นในวนั
ราชการสัปดาห์ละหนึ�งวนั เพื�อเป็นการประชาสัมพนัธ์และรณรงคใ์ห้คนในทอ้งถิ�นตระหนกัคุณค่า
ของการแต่งกายดว้ยชุดพื5นบา้นจากงานฝีมือคนในทอ้งถิ�น ปัจจุบนัการแต่งกายเสื5อเก็บไดรั้บความ
นิยมมากจากคนในและนอกทอ้งถิ�นมีการสั�งจองกนัขา้มปี ทาํให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ใหก้บัหตักรรมพื5นบา้นและเป็นการรื5อฟื5 นคุณค่าทางวฒันธรรมผา้ทอมือทอ้งถิ�นที�เกิดจากภูมิปัญญา
และฝีมือของคนรุ่นปู่ ยา่ ตายาย ให้ลูกหลานไดภ้าคภูมิใจและสนใจเขา้มามีส่วนร่วมในการสืบสาน
งานฝีมือนี5 ต่อไป 
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 กรณ ีศิลปะการแสดงท้องถิ�น 

 ศิลปะการแสดงของชาวเขมรถิ�นไทยในเขตอาํเภอขุขนัธ์ปัจจุบนั หาดูได้ยากทั5งนี5
เพราะสภาพสังคมที�เปลี�ยนไปทาํให้คนรุ่นใหม่หันหาความบนัเทิงจากวฒันธรรมภายนอกที�เขา้มา 
ประกอบกบักระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมที�ไม่ไดป้รับเปลี�ยนไปตามการเปลี�ยนแปลงของ
สังคมทาํให ้ทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนี5อยูใ่นภาวะ รอสูญหายไปกบักาลเวลา   

 “ก่อนการจดังาน ไม่รู้หรอกนะวา่บา้นไหนมีอะไรบา้ง พอจดังานเทศกาลขึ5นมา เดี�ยว
บา้นนี5  บา้นโนน้ เขาก็พร้อมใจกนัจดัมา มีรํามะม็วด แกลมอ เจรียง แสดงให้คนดู” (ประสานธ์ ศรี
จกัร, สัมภาษณ์ เมษายน ๒๕๕๗) 
 การเกิดงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขันธ์ ทําให้เกิดพื5นที�การแสดงทาง
วฒันธรรมแห่งใหม่ให้กบัทรัพยากรวฒันธรรมประเภทนี5 ในลกัษณะของการแสดงเพื�อการอนุรักษ ์
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมในรูปแบบใหม่แก่คนรุ่นใหม่ ให้มี
โอกาสไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมการแสดงที�เกิดขึ5น 

 ศิลปะการแสดงพื5นบา้นที�ถูกรื5 อฟื5 นและนาํเสนอในรูปแบบใหม่ คือ รํามะม็วด  พีธี
กรรมที�จดัทาํขึ5นเพื�อเป็นการแกบ้น จากเหตุการณ์ที�มีอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้รักษาไม่หาย ญาติ
ของผูป่้วยจะตอ้งนาํสิ�งของที�จะใชเ้ขา้ทรงที�จดัขึ5นมาใหม่ไปหาแม่ครูแม่มด โดยเฉพาะเพื�อที�จะทาํ
การบนบานต่อไปว่า หากคนป่วยหายจากการเจ็บไขไ้ดป่้วย จะเล่นร้องรําทาํเพลงแม่มดให้เป็นที�
สนุกสนานต่อไปจะขึ5 นในพื5นบ้านของเจ้าภาพ ไม่มีการเล่นเพื�อแสดงโชว์บนพื5นที�สาธารณะ 
ภายหลงัมีผูส้นใจมากและพอเกิดงานเทศกาลประเพณี ทางทอ้งถิ�นไดจ้ดัการแสดงในลกัษณะการ
สาธิตขึ5น การแต่งกายของผูแ้สดงจึงประยุกต์ให้แตกต่างไปจากของจริงบ้างเล็กน้อยเพื�อความ
สวยงาม นอกจากการเล่นมะม็วดแลว้ การแสดงพื5นบา้นอื�น อาทิ กนัตรึม เจรียง รําตรุษ เรือมอนัเร 
ถูกประยกุตใ์หมี้ความร่วมสมยัเพิ�มมากขึ5น ผา่นจงัหวะดนตรีที�ร่วมสมยัและการแต่งกายดว้ยเสื5อผา้
ที�สวยงาม 

 นอกจากการแสดงพื5นบา้นที�กล่าวมา การแสดงที�ถูกนาํเสนอวา่เป็นเอกลกัษ์ของกลุ่ม
คนในวฒันธรรมเขมร คือ รําอปัสรา เป็นการรําประยุกตที์�ไดรั้บอิทธิพลจากกรมศิลปากร เพิ�มเติม
จินตนาการทอ้งถิ�น โดยอา้งอิงตาํนานนางอปัสราในปราสาทหินเทวสถานขอม  ช่วงปีแรกการรํา
อปัสราแต่ละปีจะแตกต่างกนัไปตามกลุ่มผูจ้ดั พอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะครูนาฎศิลป์ของอาํเภอได้
นาํเสนอแนวคิดรูปแบบการรําที�เป็นมาตรเดียวกนัเพื�อจดัชุดแสดงตอ้นรําและบวงสรวงเจา้เมืองขุ
ขนัธ์ 

วงมโหรีเขมร เป็นวงดนตรีพื5นบา้นที�ใช้บรรเลงขบักล่อมประกอบการแสดงชุดต่างๆใน
งานมงคลและอวมงคลทั�วไป ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เซ่นไหวผ้ีบรรพบุรุษ เป็นตน้ ปัจจุบนั
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ความนิยมลดลงและกลุ่มผูเ้ล่นส่วนมากเป็นมือสมคัรเล่นร่วมตวักนัเฉพาะกิจ เป็นอีกกิจกรรมหนึ�ง
ที�ถูกรื5อฟื5 นและประยุกตใ์ชใ้นงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา มีการนาํวงมโหรีมาบรรเลงในงาน
บริเวณอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน โดยวงมโหรีที�นาํบรรเลงในงานเทศกาลประเพณี
แซนโฎนตาแต่ละปีจะแตกต่างกนัออกไป บางปีเป็นวงมโหรีของนกัเรียน บางปีเป็นวงมโหรีของ
ชุมชนท้องถิ�น บางปีเป็นวงมโหรีของกลุ่มผูสู้งอายุ  สะทอ้นให้มีส่วนรวมของกลุ่มคนในพื5นที�
หลากหลาย สร้างความทรงจาํและความรู้สึกร่วมในฐานะคนเมืองขขุนัธ์ 
 ปัจจุบนัศิลปะการแสดงพื5นบา้นในพื5นที�อาํเภอขุขนัธ์ ถูกรื5 อฟื5 นเป็นการแสดงเพื�อการ
อนุรักษ์วฒันธรรมและเป็นส่วนหนึ� งของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�สร้างสีสันและดึงดูด
นกัท่องเที�ยว รวมทั5งคนในทอ้งถิ�นให้เขา้มาเที�ยวชมงาน ในมุมมองที�ต่างกนั นกัท่องเที�ยวเขา้เพื�อ
เรียนรู้สิ�งที�แตกต่างจากวิถีชีวิตเดิมและถ่ายภาพเพื�อบนัทึกความทรงจาํ แต่คนในทอ้งถิ�นบางคนเขา้
มาเพื�อให้กาํลงัใจลูกหลานที�เป็นนักแสดง บางคนเขา้มาเพื�อใช้เวลาร่วมกับคนรู้จกัผ่านการชม
กิจกรรม 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบวา่ กลุ่มผูจ้ดังานไดว้า่จา้งคณะดนตรีมืออาชีพจากจงัหวดัสุรินทร์มา
ให้ความบนัเทิงในส่วนเวทีกลาง ในแง่ดีกิจกรมนี5 สร้างความตื�นตาตื�นใจแก่ผูม้าเที�ยวชม และ
ภาพลกัษณ์การแสดงที�สวยงามแก่สาธารณชน  ส่วนแง่ลบการทาํเช่นนี5 จะทาํให้กระบวนการรื5อฟื5 น
ศิลปะการแสดงของทอ้งถิ�นหยดุชะงกั เพราะขาดพื5นที�การแสดงออกทางวฒันธรรมของตน 

กรณขีบวนแห่เครื�องเซ่นไหว้โฎนตา 
การเดินขบวนพาเหรดเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมที�ถูกนําเสนอต่อสาธารณชนในงาน

เทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นของไทยทั�วทุกภูมิภาค ส่วนมากมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ การแต่งกายดว้ย
ชุดพื5นเมือง มีการฟ้อนรําพื5นบา้น รถขบวนแห่ประดบัตกแต่งสวยงาม และผูค้นที�แต่งกายสวยงาม
เดินเทา้ร่วมขบวน เป็นกิจกรรมที�สร้างชีวิตชีวาให้กับพื5นที�จดังาน และการนาํเสนอตวัตนของ
ชุมชนทอ้งถิ�นต่อสาธารณชน ภายใตเ้งื�อนไขของประเพณีและรัฐพิธี  ในบางครั5 งก็เป็นสนามช่วงชิง
พื5นที�ทางสังคมระหวา่งกลุ่มคนในและนอกทอ้งถิ�นที�เขา้ฉกฉวยผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 
 “เป็นกิจกรรมที�สร้างสรรค์เพิ�มเติมขึ5 นมาเพื�อให้เ กิดความสวยงาม ตื�นตากับ
สาธารณชน ตามประพณีเดิมไม่มีหรอก แต่ละครอบครัวจะนาํเครื�องเซ่นไหวไ้ปยงับา้นตระกูลเอง 
เริ�มแรกก็เป็นขบวนเล็กๆมีแค่กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น อบต.ยงัไม่เขา้มา ต่อมาเริ�มมีการประกวดให้รางวลั 
และหลายฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งก็มอบรางวลัเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน ทาํให้เกิดการร่วมตวักนัขึ5นเป็น
ขบวนแห่ที�ยิ�งใหญ่ อลงัการอยา่งปัจจุบนั” (จนัทร จนัทรชิต, ๒๕๕๔) 
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 กิจกรรมขบวนแห่เครื�องแซนไหวโ้ฎนตา เป็นพื5นที�มีความเคลื�อนไหวทางสังคมและ
วฒันธรรมของของกลุ่มคนทอ้งถิ�นมากที�สุดในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา กล่าวคือเป็นพื5นที�
การแสดงออกทางวฒันธรรมและตวัตนของกลุ่มคนทอ้งถิ�น ผ่านอาทิ การแต่งกาย การจาํลองวิถี
ชีวิต  การฟ้อนรํา ภาษา งานฝีมือแขนงต่างๆของผูค้นเป็นตน้  การประกวดแข่งขนัชิงรางวลัขบวน
แห่เครื�องเซ่นไหวข้องกลุ่มผูจ้ด ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัเพื�อสร้างชื�อเสียงและความภาคภูมิใจของกลุ่ม
คนทอ้งถิ�น กลายเป็นปัจจยัผลกัดนัให้ผูเ้กี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะหน่วยงานทอ้งถิ�นมีการทุ่มทุนเนรมิต
ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวที้�ยิ�งใหญ่อลงัการ ผลการประกวดส่วนมากมกัอยูก่บัองค์การบริหารส่วน
ตาํบลขนาดใหญ่  กรณีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลลมศกัดิS *ไดรั้บรางวลัติดต่อกนัหลายปี  สร้างความ
ขดัแยง้ในกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะองคก์ารบริหารส่วนตาํบลขนาดเล็กที�มองวา่ตนเองไม่มี
กาํลงัทรัพย์และกาํลงัคนมากพอจะเนรมิตรขบวนแห่ที�ยิ�งใหญ่อลงัการเช่นองค์การบริหารส่วน
ตาํบลลมศกัดิS  ทาํให้เกิดการกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนที�เป็นธรรมและการสรรหาคณะกรรมการ
ที�ตอ้งผ่านการยอมรับจากที�ประชุมแทนการแต่งตั5งเพื�อสร้างความเป็นธรรมและสร้างกาํลงัใจแก่
กลุ่มผูมี้ส่วนร่วม 
 ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวเ้ป็นพื5นที�ทางวฒันธรรมที�มีการเคลื�อนไหวเ้ปลี�ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา แต่ละชุมชนพยายามนาํเสนอตวัตนอยา่งสร้างสรรคภ์ายใตข้อ้กาํหนดของกลุ่มผูจ้ดังาน 
อาทิการแต่งชุดพื5นบ้านในช่วงก่อนการรณรงค์ให้เสื5 อเก๊บเป็นอตัลักษณ์การแต่งกายของชาว
อาํเภอขขุนัธ์ พบวา่การแต่งกายมีความหลากหลายอา้งอิงความเชื�อและเรื�องราวในทอ้งถิ�น มากกวา่
ปัจจุบนั(๒๕๕๖) การแต่งกายของผูร่้วมขบวนแห่และกิจกรรมต่างๆมกัส่วนใส่ชุดพื5นเมืองตามที�
รณรงค์เพื�อความเป็นระเบียบและสวยงามและนาํเสนอรูปแบบขบวนแห่ตามระเบียบให้คะแนะ
ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว ้
 ขบวนแห่เครื� องเซ่นไหวเ้ป็นพื5นที�มีนําเสนอตวัตนของชุมชนที�น่าสนใจ อาทิการ
เลือกใชชื้�อภาษาเขมรในป้ายขบวนแห่ ผา่นอกัษรเขมรกมัพูชาหรือการถอดเสียงเขียนเป็นคาํไทย 

                                                           

 
* พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดกรณีตาํบลลมศกัดิS ไดรั้บรางวลัชนะเลิศติดต่อกนัหลายปี เนื�องจาก

เป็นชุมชนขนาดใหญ่และมีความพร้อมดา้นบุคคลกร โดยเฉพาะลุกหลานที�ไปทาํงานต่างถิ�นดา้น
กิจกรรม กลบัมาช่วยออกแบบขบวนแห่ให้มีความสวยงามอลงัการจนไดรั้บรางวลัชนะเลิศหลายปี
ติดต่อกนั    พ.ศ. ๒๕๕๔ ตาํบลลมศกัดิS ประกาศไม่ลงแข่งแต่จะจดัขบวนแห่เขา้ร่วมเพียงอยา่งเดียว 
เพื�อเปิดโอกาสให้ชุมชนอื�น หลังปีพ.ศ. ๒๕๕๔   -๒๕๕๖ พบว่าแต่ละตาํบลมีการจดัขบวน
หลากหลายและสวยงามเพิ�มขึ5นโดยเฉพาะงานฝีมือใบตองและรางวลัมีการผลดัเปลี�ยนกนัทุกปี 
(ผูเ้ขียน) 



๙๖ 

อาทิ “เรียมจเรียงกบาลคลา” แปลวา่ “รําจเรียงหวัเสือ”  การเคารพผูอ้าวุโส จดัสรรตาํแหน่งพื5นที�นั�ง
บนรถแห่คู่พานบายศรี เปรียบเสมือนตวัแทนลูกหลานเซ่นไหวบ้รรพบุรุษ 
 ขบวนนางรําเป็นการนาํเสนอการฟ้อนรําพื5นบา้น ที�ไดรั้บอิทธิพลจากท่ารําจากภาค
กลางผสมผสานดนตรีพื5นบ้าน ปัจจุบันท้องถิ�นมีการแต่งเพลงเกี�ยวความเป็นมาท้องถิ�น และ
ประเพณีแซนโฎนตาประกอบการฟ้อนรําเป็นกรณีพิเศษ 

 

ส่วนที� ๕ งานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์ในฐานะประเพณปีระดิษฐ์สู่การจัดการ 

 ทรัพยากรวฒันธรรมท้องถิ�น 
 
 

 
 
ภาพที� ๒๕  แผนภูมิแสดงบทงานเทศกาลประเพณีต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น 
  
 



๙๗ 

 การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนท้องถิ�น 

 งานเทศกาลประเพณีเป็นกิจกรรมที�ต้องลงทุนลงแรงทรัพย์จาํนวนมากในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั5 ง ทาํให้เกิดการร่วมกลุ่มกนัในชุมชนทอ้งถิ�นรูปแบบใหม่ ที�องคก์ารส่วนทอ้งถิ�น
และภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการกิจกรรม ส่วนภาคเอกชนร่วมสมทบทุนและภาค
ประชาชนสนับสนุนแรงกาย ลกัษณะที�กล่าวมาขา้งตน้นั5น ส่วนมากมกัเป็นช่วงเริ�มตน้ของงาน
ประเพณีที�ยงัไม่ประสบผลสําเร็จในเวทีการท่องเที�ยว และยงัคงมีอิทธิพลต่อความเชื�อของกลุ่มคน
ทอ้งถิ�น หากเมื�อไรความเชื�อเปลี�ยนไป ก็จะทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มในทอ้งถิ�น เป็นการช่วงชิงพื5นที�ทางสังคมจากกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีขึ5นอยา่งหลีกเลี�ยง
ไม่ได ้ 
 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ปัจจุบนัเป็นกิจกรรมที�สร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างกลุ่มคนในระดบัทอ้งถิ�นและชุมชน ให้เขา้มาร่วมกิจกรรมตามบทบาทที�ตนได้รับอย่าง  
และมีการช่วงชิงพื5นที�ทางสังคมจากการแข่งประกวดกิจกรรมภายในงาน และ กระบวนการจดัการ
ของแต่ละชุมชนเอง ที�แตกต่างกนัออกไป บางชุมชนให้ความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดีและเป็นระบบ 
ในลกัษณะการร่วมแรง โดยผา่นสถาบนัทางสังคมของพื5นที� อาทิ วดั โรงเรียน องคก์ารบริการส่วน
ตาํบล ตามบริบทที�แตกต่างกนัไป บางชุมชนที�โรงเรียนถูกใชเ้ป็นพื5นที�ซอ้มรําและจดัขบวนแห่ และ
เด็กนกัเรียนเขา้ร่วมเป็นนางรํา แต่ชุมชนองคก์ารบริหารส่วนตาํบลก็ใหพ้ื5นที�จดัเตรียมขบวนแห่และ
จดัเตรียมเครื�องเซ่นไหว ้และวดัในบางชุมชน 
 ในระดบัทอ้งถิ�น มีการรวมกนัทาํงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและส่วนทอ้งถิ�นใน
จดัเตรียมสถานที� ประสานงานและจดักิจกรรมส่วนกลางเพื�อใหง้านเทศกาลประเพณีมีความยิ�งใหญ่
อลงัการเป็นที�จดจาํ มีการประชุมร่วมกนัของหน่วยงานต่างๆพื5นที�เพื�อร่วมกนัจดักิจกรรมประเพณี
แซนโฎนตา  แมจ้ะมีเทศบาลตาํบลเมืองขุขนัธ์เป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณหลกัและเป็นแม่งาน แต่
เนื�องจากงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์มีเคา้มาจากประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมรถิ�น
ไทยที�ยงัถือปฏิบติักนัจริงในชีวิต และเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของพื5นที� ต่างให้ความสนใจและตอบ
รับเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการทาํงานรวมกนัขอบกลุ่มคนทอ้งถิ�น กลายเป็นพลงั
ชุมชนรวมกนัจดักิจกรรมเพื�อท้องถิ�น แม้จะมีปัญหาแต่ทุกฝ่ายก็ต่างประนีประนอมและหาทาง
แกไ้ขร่วมกนัพฒันารูปแบบกิจกรรมจนกลายเป็นงานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นที�สร้างชื�อเสียงและ
ความภาคภูมิใจแก่คนในทอ้งถิ�นและคนในวฒันธรรมมอญ-เขมร  

  

 

 



๙๘ 

 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของคนท้องถิ�น 

 พบว่าในการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาแต่ละครั5 ง มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะผูจ้ดังานและแบ่งสรรการจดักิจกรรมต่างๆตามความรับผิดชอบระหว่างองค์กร
ทอ้งถิ�นต่างๆ ยอ่มทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประเพณี
ทอ้งถิ�นร่วมกนั  ทาํใหเ้กิดการพฒันาชุดความรู้ทอ้งถิ�น และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการทาํงาน
ของทอ้งถิ�น เกิดพลงัชุมชนขึ5นจากการจดังานเทศกาลประเพณีในแต่ละครั5 ง  กระบวนการเรียนรู้
และปลูกฝังจิตสํานึกของทอ้งถิ�น จากการได้มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในงานเทศกาลประเพณี
ทอ้งถิ�นของละคน ตามบทบาทที�ไดรั้บ อาทิเช่น ในการจดักระบวนแห่เครื�องเซ่นไหวทุ้กครั5 ง ทาง
อบต.ตอ้งระดมคนในทอ้งถิ�นที�มีความรู้ ความสามารถมาช่วยในการจดัขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว้
จากหลายหมู่บ้าน เกิดการรวมกลุ่มกันทํางานของคนละช่วงว ัย โดยเฉพาะผู ้สูงอายุที� มี
ความสามารถด้านหัตถกรรม งานฝีมือประเภทใบตองและผา้จะต้องเข้าช่วยและถ่ายทอดการ
ทาํงานใบตอง อาทิ การทาํพานบายศรี กระทงโฎนตาแก่ลูกหลานที�เขา้มาเป็นลูกมือ ขณะเดียวกนั
ลูกหลานที�มีความคิดสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นผูอ้อกแบบขบวนแห่ที�สวยงาม  เช่นกรณีอบต.ลม
ศกัดิS ที�ลูกหลานไดอ้อกไปทาํงานที�สวนนงนุชแลว้นาํความรู้ที�ไดม้าประยกุตส์ร้างสรรคข์บวนแห่ที�
สวยงามจนไดรั้บรางวลัชนะเลิศหลายปีติดต่อกนั    เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�นของตน  

 ขบวนฟ้อนรําเป็นกิจกรรมที�สร้างความสวยงามและน่าสนใจแก่ขบวนแห่เครื�องเซ่น
ไหว ้แต่กว่าจะเป็นขบวนรําที�สวยงามนั5น นางรําจาํตอ้งเสียสละเวลาในการฝีกซ้อมร่วมกนั และ
นางรําในแต่ละขบวนก็เต็มไปดว้ยผูค้นที�หลากหลาย บางขบวนก็เป็นเด็กนกัเรียนที�เสียสละเวลา
ตอนเยน็มาซอ้มรําเพื�องานเทศกาลประเพณี บางขบวนก็เป็นกลุ่มแม่บา้นที�ตอ้งจดัสรรเวลาวา่งจาก
การทาํงานมาซอ้มรําร่วมกนัในตอนเยน็ สถานที�ซอ้มรําส่วนมากมกัจะเป็นศาลากลางบา้น หรือไม่
ก็หอประชุมโรงเรียน  การซ้อมคาํแต่ละครั5 งจะมีคนที�เกี�ยวขอ้งมาคอยให้กาํลงัใจหรือจดัอาหาร
เครื�องดื�มมาคอยใหก้ารสนบัสนุนดว้ย เรียกไดว้า่ เป็นกิจกรรมที�รวมผูค้นในชุมชนขนาดยอ่ม   

 ลกัษณะดงักล่าวสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัทางสังคมและปลูกฝังจิตสํานึกร่วม
ของคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า เมื�อคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของกิจกรรมและสนใจที�จะฝึกฝนเพื�อเขา้
ร่วม ขณะที�คนรุ่นเก่าเกิดความภาคภูมิใจและเชื�อมั�นในความสามารถของตนพร้อมที�จะถ่ายทอด
ใหค้นรุ่นใหม่ 

 จากการลงพื5นที�  พบว่า บางชุมชนที�ประชาชนตื�นตวักบักิจกรรมมาก การฟ้อนรําใน
ขบวนแห่กลายเป็นกิจกรรมในฝันของเด็กสาวบางคนที�ตอ้งการเขา้ไปมีส่วนร่วม บางคนมาหัด
ซ้อมรําร่วมทั5งที�ไม่ได้รับการคดัตวัจนกระทั�งไดรั้บเลือกเป็นตวัแทนในปีถดัมา และเป็นผูช่้วย
ฝึกสอนรุ่นนอ้งขณะที�ผูใ้หญ่บางคนก็คาดหวงักิจกรรมงานแซนโฎนตาประเพณีจะมีช่วยให้เด็กรุ่น



๙๙ 

ใหม่สนใจกิจกรรมทางวฒันธรรมและเห็นคุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถิ�นว่าไม่ใช่เรื�องที�ลา้สมยัแต่
เป็นเรื�องที�น่าภาคภูมิใจ 

 การปลูกฝังจิตสํานึกที�ดีงามแก่ทอ้งถิ�น  เรื�องการเคารพผูอ้าวุโส  ช่วงแรกของการจดั
ขบวนแห่ ผูจ้ดัมกัจะใหพ้ื5นที�นั�งบนขบวนแห่เป็นของหญิงสาวในชุดไทยที�สวยงาม แต่ภายหลงั ได้
เกิดเสียงทกัทว้งวา่ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวจ้ดัขึ5นก็เพื�อแสดงความกตญัnูต่อบรรพบุรุษ จึงควรให้
ผูสู้งอายขุองแต่ละชุมชนเป็นนั�งเป็นประธานในขบวนแห่ เพื�อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานที�มา
ร่วมงาน แนวคิดดงักล่าวทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนตวัผูน้ั�งรถหลกัของขบวนแห่ ที�ถือปฏิบติักนัมาจนถึง
ปัจจุบนั เป็นการปลูกฝังค่านิยมการเคารพผูอ้าวุโสให้แก่เยาวชนรุ่นหลงั และการยกย่องให้เกียรติ
อาวโุสของชุมชน  

 ด้านสิ�งแวดล้อม 

 การเกิดขึ5นของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ทาํให้เกิดการปรับเปลี�ยนภูมิ
ทศัน์ของอาํเภอขุขนัธ์บริเวณสี�แยกกลางเมืองครั5 งใหญ่ เริ�มตน้จากการสร้างสวนพระยาไกรภกัดี
และอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) ทาํใหบ้ริเวณนี5กลายเป็นพื5นที�พิเศษของกลุ่ม
คนทอ้งถิ�นเขา้มากราบไหวข้อ้พร และกลายเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองขุขนัธ์ และในช่วงการจดังาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์บริเวณนี5 ไดก้ลายเป็นพื5นที�ศกัดิS ของโฎนตาที�ทุกคนให้ความ
เคารพและเขา้ร่วมพิธีกรรม ต่อมามีการสร้างศาลหลกัเมืองแห่งใหญ่ขึ5นในพื5นที�เดียวกนั กลายเป็น
ภูมิทศัน์วฒันธรรมร่วมสมยัแห่งใหม่ของกลุ่มคนทอ้งถิ�น  ที�สะท้อนความสําคญัของพื5นที�ผ่าน
เรื�องราวของเมืองขขุนัธ์ที�ถูกนาํเสนอผา่นสัญลกัษณ์ต่างๆที�ปรากฏในสวนพระยาไกรภกัดี 
 การจดักิจกรรมสาธิตการทาํขนมขา้วตม้ ซึ� งเป็นอาหารสําคญัในพิธีกรรมแซนโฎนตา
พื5นบา้นและเป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้เกิดความตอ้งการกลว้ยเป็นจาํนวนมาก ทาํให้พ่อคา้แม่คา้ต่าง
ถิ�นเขา้มาตั5งร้านขายกลว้ยเรียงรายยาวกวา่ ๕๐๐ เมตรริมถนนเส้น ๒๑๒ เป็นพื5นที�แสดงให้ถึงความ
ศรัทธาของกลุ่มคนทอ้งถิ�นต่อประเพณีแซนโฎนตา ซึ� งตลาดนดักลว้ย เป็นปรากฏการณ์สําคญัของ
ชุมชนในอดีตเป็นพื5นที�ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมขอคนทอ้งถิ�นและถือเป็นช่วงเวลาพิเศษ ที�สร้างสีสัน
ใหก้บัเมืองเพราะเป็นช่วงที�เมืองคึกคกัเป็นพิเศษจากพ่อคา้แม่คา้ต่างถิ�นและลูกหลานคนในทอ้งถิ�น
ต่างเดินทางกลบัมายงัพื5นที� ร่วมจบัจ่ายวตัถุดิบเพื�อนาํกลบัไปประกอบพิธีกรรม  ขา้วตม้มดัเป็น
อาหารในพิธีกรรมที�สําคญัของทอ้งถิ�นที�นิยมทาํเฉพาะในช่วงงานประเพณีแซนโฎนตา เนื�องจาก
ขา้วตม้เป็นเครื�องเซ่นไหวโ้ฎนตาที�สําคญั เชื�อกนัวา่เป็นเสบียงให้โฎนตานาํกลบัไปยงัยมโลก และ
เป็นอาหารที�ใช่แบ่งปันญาติพี�นอ้งและเพื�อนบา้นในช่วงงานประเพณีส่วนทอ้งถิ�น แสดงถึงความมี
นํ5 าใจ เอื5อเฟื5 อเผื�อแผ่แก่คนในสังคม ขณะเดียวกันก็เป็นการสานความสัมพนัธ์ร่วมกันและคน
ทอ้งถิ�น  



๑๐๐ 
 

 

 

บทที� ๕ 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัเรื� องประเพณีประดิษฐ์กับการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม กรณีศึกษางาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา พร้อมทั2งข้อเสนอแนะเพื�อการนําไปใช้ในการศึกษาวิจยัครั2 งต่อไป โดยมีลาํดับการ
นาํเสนอ ดงัต่อไปนี2  
 ๑. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 ๒. สรุปผลการศึกษา 
 ๓. อภิปรายผลการศึกษา 
 ๔. ขอ้เสนอแนะ 
๑ .วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 ๑. ศึกษากระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา 
อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 ๒. ศึษาบทบาทประเพณีประดิษฐ์กบัการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมในงานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 
 ๓. นาํเสนอแนวทางการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�เหมาะสมในงานเทศกาล
ประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์   
 
๒. สรุปผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาประเพณีประดิษฐ์กับการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม: กรณีศึกษางาน
เทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ สรุปได้ตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ดงันี2  
 ๑. กระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อําเภอ        

ขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ 
   



 
 

๑๐๑ 

ช่วงที� ๑ การเกดิงานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์   

 พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นครั2 งแรกที�มีการนาํประเพณีแซนโฎนตาของชาวเขมรถิ�นไทยในพื2นที�

อาํเภอขุขนัธ์มาจดัเป็นงานประจาํปีของอาํเภอโดยการริเริ� มของคุณบวร ยสินธร ร่วมกับอาํเภอ        

ขุขนัธ์ สภาวฒันธรรมอาํแภอขุขนัธ์ ใชชื้�อว่า “ขุขนัธ์แซนโดนตา”  เป็นนาํประเพณีส่วนบุคคลอนั

ศกัดิA สิทธิA มาจดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะการสาธิตบนพื2นที�สาธารณะ ซึ� งสร้างความไม่พอใจให้กบั

กลุ่มทอ้งถิ�นบางกลุ่มที�มองว่าเป็นการนาํประเพณีอนัศกัดิA สิทธิA มาลอ้เลียน หากทาํไม่ถูกตอ้งจะทาํ

ให้เกิดความเสียหาย แต่เมื�อจดัมาไดส้ามปี กลุ่มคนที�ต่อตา้นเริ�มเห็นวา่การจดังานเป็นสืบทอดและ

เผยแพร่ใหลู้กคนไดรั้บรู้  

 โดยกิจกรรมในช่วงแรกพิธีกรรมแซนโฎนตาเป็นเพียงกิจกรรมสาธิตในห้องประชุม

และมีการจดักิจกรรมนันทนาการด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินเพื�อชีวิต และการออกร้านขาย

สินคา้โอทอ็ปและธงฟ้าราคาถูก   ช่วงนี2สะทอ้นให้เห็นวา่ “งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา”  เป็น

กระบวนการเริ�มแรกของกระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ โดยมีกลุ่มคนมีอาํนาจในพื2นที�ไดท้าํ

การเลือกสรรบางส่วนของประเพณีในอดีตมาสื�อสารและตีความใหม่เพื�อการถ่ายทอดกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนัของคนทอ้งถิ�นจากรุ่นหนึ� งไปสู่รุ่นหนึ� ง แฝงนัยทางการเมืองและนโยบายภาครัฐ

ส่วนกลางเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวทางวฒันธรรม (ดา้นเศรษฐกิจ) 

 ช่วงที� ๒ การเปลี�ยนแปลงพธีิกรรมแซนโฎนตาบนพื6นที�สาธารณะ การสร้างอนุสาวรีย์

พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) ทาํให้เกิดพิธีกรรมการบวงสรวงเจา้เมืองในฐานะโฎนตา

เจา้เมือง เป็นพิธีกรรมเมืองในรูปแบบใหม่โดยการยกวีรบุรุษในตาํนานท้องถิ�นผสมผสานกับ

ตาํนานจากประวติัศาสตร์ชาติไทย เกิดการรื2 อฟื2 นตวัตนของวีรบุรุษทอ้งถิ�น (วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ

,๒๕๕๖:๑๔๕) พระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน (ตากะจะ) ขึ2นมามีฐานะเป็นตวัแทนโฎนตาของทุก

คนในพื2นที�  แตกต่างจากพิธีกรรในชุมชนที�การเซ่นไหวโ้ฎนตาเป็นหนา้ที�ของลูกหลานพึ�งกระทาํ

ต่อบรรพบุรุษในตระกลูเท่านั2น 

 นอกจากพิธีกรรมบวงสรวงโฎนตาเจา้เมืองแลว้  งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาที�ถูก

จดัขึ2นบริเวณลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) กลายเป็นพื2นที�การแสดงออก

ทางวฒันธรรมแห่งใหม่ของทอ้งถิ�น โดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื2นบา้น อาทิ กนัตรึม เจรียง วง

มโหรีปี� พาทย ์เป็นตน้ ซึ� งกาํลงัจะสูญหายไปจากทอ้งถิ�นกลบัมามีพื2นที�การแสดงอีกครั2 งในลกัษณะ



 
 

๑๐๒ 

ของการอนุรักษแ์ละเผยแพร่วฒันธรรมทอ้งถิ�น ขณะเดียวกนัก็มีการประยุกตพ์ิธีกรรมทอ้งถิ�น อาทิ 

พิธีมงก็วลจองได พิธีมะม็วดมาเป็นการแสดงโชวศิ์ลปวฒันธรรมพื2นบา้น และกิจกรรมขบวนแห่

เครื� องเซ่นไหวแ้ซนโฎนตาที�มีความยิ�งใหญ่อลังการเพิ�มมากขึ2นจากการกระจายกิจกรรมไปสู่

องค์การบริหารส่วนตาํบลในพื2นที� ๒๒ แห่งทาํให้ขบวนแห่มีสีสันเพิ�มขึ2น เพราะองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ�นเกิดการตื�นตัว สนับสนุนให้กลุ่มคนท้องถิ�นที�มีฝีมือเข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่

เครื�องเซ่นไหว ้ทาํให้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นถูกนาํมาใชร่้วมสมยั งานฝีมือที�โดดเด่นในครั2 งนี2 คืองาน

ฝีมือใบตองในพานเครื�องเซ่นไหวบ้นรถ และการคน้หาอตัลกัษณ์ทอ้งถิ�นอาทิการแต่งกายพื2นบา้น

ของแต่ละชุมชน และการแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น ช่วงนี2 เป็นช่วงการรื2 อฟื2 นและนําเสนอ

ตวัตนอยา่งอิสระของกลุ่มคนทอ้งถิ�น ที�จะหยิบยกเอาทรัพยากรวฒันธรรมในชุมชนมานาํเสนอใน

งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์  

 ช่วงที� ๓ เปิดตัวสู่เวทกีารท่องเที�ยวระดับชาติ 

 หลงั พ.ศ. ๒๕๕๐ งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาเริ�มเป็นที�รู้จกัและจบัตามองของ

กลุ่มคนในวฒันธรรมเดียวกนั คือ วฒันธรรมอีสานใตน้อกพื2นที� ทาํให้กลุ่มผูจ้ดังานเริ�มมีการคิด

รูปแบบการจดังานที�เป็นแบบแผนมากขึ2น โดยเฉพาะการแต่งกายมีการรณรงค์ให้แต่งกายดว้ยผา้

ทอพื2นบา้น เสื2 อแก๊บและนุ่งผา้ ผูช้ายนุ่งโสร่ง ผูห้ญิงนุ่งผา้ถุง(ซําป๊วด) เพื�อสร้างอตัลกัษณ์ของ

ชุมชน  ในช่วงนี2กลุ่มผูจ้ดังานพยายามนาํเสนอวฒันธรรมเขมรเป็นจุดเด่น ก่อนจะเปลี�ยนเป็นการ

นําเสนอภาพลักษณ์เมืองขุขันธ์ โดยการเชื�อมโยงเรื� องราวประวติัศาสตร์ท้องถิ�นกับเข้ากับ

ประวติัศาสตร์ชาติ ขณะเดียวกนัก็พยายามอา้งอิงตวัตนดั2งเดิมในฐานะผูสื้บทอดวฒันธรรมขอม

โบราณพร้อมกนั 

ส่งผลใหมี้นกัท่องเที�ยว นกัศึกษา สื�อมวลชนเดินทางเขา้มาเที�ยวชมงานและถ่ายทาํรายการ

ข่าว สารคดีในทอ้งถิ�นสร้างความภาคภูมิใจให้กบักลุ่มคนในทอ้งถิ�นโดยเฉพาะกลุ่มคนที�มีส่วน

ร่วมในกิจกรรม ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นถูกนาํเสนอผา่นสื�อต่างๆ อาทิ อินเตอร์เน็ต โทรทศัน์

ฟรีทีวีและช่องดาวเทียม โบราณสถานวตัถุที�เคยถูกละเลย ไดถู้กรื2อฟื2 นเพื�อตอกย ํ2าภาพลกัษณ์ของ

ชุมชนเก่าแก่ที�มีความเป็นมาเกี�ยวขอ้งเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ตั2งแต่สมยัอาณาจกัรขอมจนถึงสมยั

รัตนโกสินทร์ ก่อนการยา้ยตวัเมืองขุขนัธ์ ไปยงับริเวณตวัจงัหวดัศรีสะเกษปัจจุบนั ทาํให้เกิดการ

รื2 อฟื2 นภาพลกัษณ์เมืองขุขนัธ์และตวัตนชาวเขมรถิ�นไทยพื2นถิ�นที�แตกต่างจากเดิม การสะทอ้น



 
 

๑๐๓

ตวัตนที�ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ชาวเขมรสมยัพระนคร หรืองานเทศกาลประเพณีที�สร้างจาก

จินตนาการตามตาํนานเรื�องราว แต่เป็นวิถีชีวิตจริงของคนในทอ้งถิ�นที�ยงัปฏิบติั มุ่งนาํเสนอภาพ

วิถีชีวิตชุมชนทอ้งถิ�นที�ยงัคงรักษาวิถีชีวิตแบบเก่าท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงทางสังคมด้วยการ

นาํเสนออตัลกัษณ์ทอ้งถิ�น ผา่นกิจกรรมภายในงาน อาทิ ภาษาถิ�น การแต่งกายทอ้งถิ�น อาหารใน

พิธีกรรมทอ้งถิ�น เป็นตน้  

 ๒ .งานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาปัจจุบัน 

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ปัจจุบนัใช้ชื�อว่า  “งานรําลึกพระยาไกรภกัดี 

บูชาหลกัเมือง ลือเลื�องกลว้ยแสนหวี”  เป็นงานเทศกาลทางวฒันธรรมที�เกิดจากความร่วมมือของ

หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตาํบล ภาคเอกชนและประชาชนชาวอาํเภอขุขนัธ์ โดยมี

เทศบาลตาํบลเมืองขขุนัธ์เป็นแม่งานหลกัสนบัสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมต่างๆในภายงาน 

 ก่อนการจดัสร้างสวนพระยาไกรภกัดีและอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน (ตา

กะจะ)ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ การจดังานเป็นเพียงกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่มคนในตวัอาํเภอขุขนัธ์ พิธี

กรรมการเซ่นไหวแ้ซนโฎนตาเจา้เมือง ก็มีลกัษณะเป็นเพียงกิจกรรมสาธิตในห้องประชุมอาํเภอขุ

ขนัธ์ คนในทอ้งถิ�นส่วนมากรับรู้แต่ไม่ค่อยให้ความสนใจพิธีกรรมมากนกั ส่วนใหญ่จะเดินทางเขา้

มาจบัจ่ายสินค้าบริเวณตลาดนัดกล้วยเพื�อนําไปประกอบพิธีเซ่นไหวบ้รรพบุรุษที�บา้นของตน 

กระทั�งทางเทศบาลตาํบลห้วยเหนือไดย้า้ยการจดักิจกรรมพิธีเซ่นไหวโ้ฎนตามาจดั ณ บริเวณลาน

อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวนใน พ.ศ.๒๕๔๙  และมีการพฒันารูปแบบการจดังานให้

จากการสาธิตพิธีกรรมเซ่นโฎนตาพื2นบา้นเป็นพิธีกรรมการบวงสรวงดวงวิญญาณเจา้เมืองขุขนัธ์ใน

อดีต หรือ “โฎนตาเจา้เมือง” ให้มีฐานะเป็นวีรบุรุษผูส้ร้างเมืองขุขนัธ์และปกปักรักษาชาวเมือง       

ขุขนัธ์ให้ร่มเยน็ การจดังานเริ�มเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในพื2นที�มีส่วนร่วมเพิ�มมากขึ2น จากกิจกรรม

ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวโ้นตาจากเดิมเป็นเพียงกลุ่มคนในเขตตวัอาํเภอ กลายเป็นขบวนแห่ตวัแทน

องค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพื2นที� มีการพฒันาการจดักิจกรรมบนพื2นที�สาธารณะเพิ�มขึ2นเน้น

ด้านพิธีกรรมเพื�อคนท้องถิ�น ลดกิจกรรมบนัเทิงร่วมสมยั กลายเป็นการแสดงศิลปวฒันธรรม

ท้องถิ�นแทน มีการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายด้วยชุดพื2นเมืองของกลุ่มชาติพนัธ์เจ้าของ

ประเพณี คือ ชาวเขมรถิ�นไทย  และสร้างสํานึกร่วมกนัของกลุ่มคนในพื2นที�แมจ้ะต่างชาติพนัธ์ุผา่น

พิธีบวงสรวงเจา้เมืองขขุนัธ์  



 
 

๑๐๔

 ปัจจุบนัการจดังานแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่คือ  ๑) กิจกรรมขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว้

โฎนตาบนถนนเส้น ๒๒๐ ศรีสะเกษ  - ขุขนัธ์ ๒) สวนพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน พื2นที�

ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้โฎนตาเจ้าเมืองและการแสดงศิลปวฒันธรรม  ๓) การจัดแสดง 

นิทรรศการและออกร้านขายสินคา้ ณ บริเวณหนา้ที�วา่การอาํเภอ และพื2นที�ใกลเ้คียง เพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการคนในทอ้งถิ�น พร้อมสร้างพื2นที�การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ�นตาม

นโยบายภาครัฐในการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจชุมชน   

 ๓.  บทบาทงานเทศกาลประเพณใีนการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมท้องถิ�น 

 งานเทศกาลประเพณีท้องถิ�นเป็นทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ แต่

ขณะเดียวกนัก็กระบวนการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมร่วมสมยัที�มีพฒันาการมายาวนานและ

ต่อเนื�อง ทั2งเพราะเป็นพื2นที�ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมในรูปแบบต่าง ซึ� งแบ่งออกเป็น๒ ส่วน ดงันี2

ส่วนที�เป็นบริเวณการจดังาน เรียกวา่ ภูมิทศัน์วฒันธรรม เช่น พื2นที�จดังานเทศกาลประเพณี ขบวน

แห่ประจาํปี (อริยา อรุณินท,์๒๕๔๘: ๒๖) และส่วนกิจกรรมทางวฒันธรรมที�เกิดขึ2นบนพื2นที� อาทิ  

พิธีกรรม การแสดงศิลปวฒันธรรม  เป็นวฒันธรรมการแสดงออก 

 การเกิดขึ2นของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์จึงเป็นพื2นที�การจดัการ 

ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นร่วมสมยัที�มีบทบาทสําคญั ในการสร้างพื2นที�ทางสังคมใหม่ให้กับ

ทรัพยากรวฒันธรรม ผ่านกระบวนการรื2 อฟื2 นสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ�น โดยเฉพาะทรัพยากร

วฒันธรรมประเภทจบัตอ้งไม่ อาทิ พิธีกรรม ดนตรี การละเล่นพื2นบา้น  ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น เป็น

ตน้ ได้ผ่านกระบวนการเลือกสรร ฟื2 นฟูและนาํเสนอในงานเทศกาลประเพณี สร้างคุณค่าทาง

วฒันธรรมกบัทรัพยากรวฒันธรรมที�กาํลงัสูญหายจากทอ้งถิ�นให้กลบัมีชีวิตอีกครั2 งในรูปแบบการ

แสดงโชวเ์พื�อการอนุรักษแ์ละส่งเสริมการท่องเที�ยว  ส่วนทรัพยากรวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งได ้

อาทิ โบราณสถานวตัถุ วดัเก่า ย่านชุมชนเก่า  งานเทศกาลประเพณีกลายเป็นพื2นที�นาํเสนอชุด

ความรู้ทอ้งถิ�นแก่สาธารณชนโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในทอ้งถิ�น กล่าวไดว้า่งานเทศกาลประเพณี

มีบทบาทสาํคญัในการถ่ายทอดทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นจากคนรุ่นหนึ�งสู่คนรุ่นหนึ�งของชุมชน 

และเป็นกลไกสําคัญในการสร้างพลังชุมชน ซึ� งประสบผลสําเร็จในปัจจุบัน คือการสร้าง

ศาลหลกัเมืองขขุนัธ์แห่งใหม่ ณ บริเวณลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 



 
 

๑๐๕

 ๔. สภาพปัญหาในงานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาปัจจุบัน 

 ด้านการจัดการ พบวา่การจดังานที�มุ่งเน้นการสร้างภาพลกัษณ์ที�ยิ�งใหญ่อลงัการของ

งานเทศกาลประเพณีสร้างความภาคภูมิใจและความน่าสนใจกบัคนในทอ้งถิ�นและคนภายนอกให้

เขา้มีร่วมกิจกรรมเพิ�มมากขึ2น ตอ้งใชทุ้นทรัพยแ์ละกาํลงัคนที�เพิ�มมากขึ2น ซึ� งหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งก็

ยงัขาดงบประมาณที�สนบัสนุนกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมการรื2อฟื2 นศิลปวฒันธรรมพื2นบา้น ทาง

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเลือกที�จะแกปั้ญหาดว้ยการวา่จา้งคนนอกมาแสดงแทนคนในทอ้งถิ�นที�ยงัไม่มี

พร้อม แทนการสนบัสนุนโครงการฟื2 นฟูวฒันธรรมทอ้งถิ�นให้กลุ่มพ่อครูแม่ครูที�ยงัมีความสามารถ

ในพื2นที� และปัญหาการช่วงชิงความหมายทางวฒันธรรมโดยกลุ่มคนที�เกี�ยวขอ้ง ที�ยงัไม่ชดัเจนมาก

นกัแต่ก็ปรากฏให้เห็น ถึงแนวคิดที�แตกต่างกนั เมื�อกลุ่มหนึ� งตอ้งการความเป็นมืออาชีพเพื�อสร้าง

ภาพลกัษณ์ที�สวยงาม ส่วนกลุ่มหนึ�งตอ้งฟื2 นฟูและสืบทอดวฒันธรรมทอ้งถิ�นโดยกลุ่มคนในทอ้งถิ�น

เองมากกวา่การนาํนกัแสดงมีอาชีพจากขา้งนอกมาร่วมกิจกรรมเพื�อโชวค์วามสวยงามและอลงัการ

ของการจดังาน สะทอ้นให้การพฒันาที�ไดรั้บอิทธิพลจาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ เป็นหลกัที�ขาดการสร้างกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ โดยการนาํเสนอชุดความรู้อยา่งง่าย

ที�ร่วมสมัยเหมาะสมกับกลุ่มคนแต่ละช่วงวยั ซึ� งจะเป็นการเพิ�มคุณค่าทางวฒันธรรมให้กับ

ทรัพยากรวฒันธรรม และตน้ทุนทางสังคมเป็นพลงัในการพฒันาชุมชนทอ้งถิ�นอย่างย ั�งยืน ตาม

แนวคิดการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมแบบสมดุล 

 ด้านพื6นที�และการสื�อความหมาย พบวา่กระบวนการสื�อความหมายใน 

ภารงานทั2งส่วนกิจกรรมทางวฒันธรรมและสิ�งอาํนวยความสะดวก อาทิ ห้องนํ2 า ที�ตั2งร้านอาหาร 

ร้านคา้ต่างๆ และกาํหนดการแสดงต่างๆ ไม่มีการป้ายแสดงที�บอกข้อมูลที�ชัดเจน ต้องคอยฟัง

ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายของพิธีกรภายในงานเพียงอยา่งเดียว สร้างความไม่สะดวกแก่ผูเ้ขา้ร่วม

งาน ขาดการใหข้อ้มูลที�เป็นเอกสาร อาทิ แผนที�ท่องเที�ยว สูจิบตัรการจดังาน เป็นตน้    

 ส่วนดา้นพื2นที� ปัญหาสถานที�จดังานที�คบัแคบไม่สามารถขยายพื2นที�เพื�อรองรับการ

เดินขบวนแห่เครื� องเซ่นไหว ้เพราะไม่สามารถปิดเส้นทางจราจรบนท้องถนนส่วนหน้าลาน

อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีได ้ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขดัและเป็นอนัตรายต่อผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม  

และในช่วงประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าเมืองมกัมีเสียงการจราจรเข้ารบกวนการประกอบ

พิธีกรรมของกลุ่มผูร่้วมงาน  



 
 

๑๐๖ 

 ๕. แนวทางการจัดการทรัพยากรวฒันธรรมอย่างยั�งยนื 

 จากลงพื2นสํารวจและเก็บขอ้มูลพบว่าปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาล

ประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์มีส่วนสําคญัในการรื2 อฟื2 นและสร้างสรรค์ทรัพยากรวฒันธรรมให้มี

ลกัษณะร่วมสมยักบัสภาพสังคมที�เปลี�ยนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของคนในทอ้งถิ�นได้

ในระดบัหนึ� ง ผ่านการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถิ�น แต่ยงัขาดกระบวนพฒันางานเทศกาล

ประเพณีใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มคนทอ้งถิ�นในดา้นต่างๆดงันี2  

 ๑. การนําเสนอชุดความรู้ท้องถิ�นที� เข้าใจง่ายเกี�ยวกับประวติัศาสตร์ท้องถิ�น 

พิธีกรรมประเพณีแก่คนทุกช่วงวยัเพื�อสร้างความทรงจาํร่วมกนัของคนแต่ละรุ่นที�สามารถเชื�อมโยง

และแลกเปลี�ยนประสบการณ์ร่วมกันได้ และสร้างระบบการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที�เป็น

นามธรรมในทอ้งถิ�น 

 ๒. การพฒันากิจกรรมทางวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยการสนบัสนุนโครงการถ่ายทอด

ความรู้ทางภูมิปัญญาของคนร่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ อาทิการฟื2 นฟูวงมโหรีท้องถิ�น การฟ้อนรํา

พื2นบา้น งานใบตองในพื2นที� 

 ๓. ปรับปรุงภูมิทศัน์ของโบราณสถานในพื2นที� และเพิ�มคุณค่าทางวฒันธรรมในเชิง

สัญลกัษณ์ทอ้งถิ�นพร้อมการให้ขอ้มูลที�สร้างความภาคภูมิและตระหนกัความสําคญัของทรัพยากร

วฒันธรรมทอ้งถิ�นประเภทนี2  ซึ� งแสดงใหถึ้งพฒันาการทางสังคมของทอ้งถิ�น 

 ๔. พฒันางานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาใหก้ลายเป็นพื2นที�การเรียนรู้ร่วมกนัของ

กลุ่มทอ้งถิ�นในลกัษณะพิพิธภณัฑมี์ชีวติ มุขปาฐะเล่าเรื�องสมยัใหม่ 

  

๓. อภิปรายผลการศึกษา 

 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นงานเทศกาลทาง
วฒันธรรมที�พฒันามาจากงานประเพณีแซนโฎนตาของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขมรถิ�นไทยในประเทศ
ไทย มีการปรับเปลี�ยนรูปแบบจากประเพณีส่วนบุคคลเป็นประเพณีส่วนชุมชนผสมพิธีกรรมแบบ
รัฐ ในลกัษณะการรื2 อฟื2 นและสร้างตวัตนบุคคลสําคญัของทอ้งถิ�นในอดีตขึ2นมาอธิบายความชอบ
ธรรมในงานประเพณีพิธีกรรมในรูปแบบใหม่ ผ่านกระบวนการพิธีกรรมบวงสรวงแบบเป็น
ทางการผ่านอาํนาจรัฐและแบบประเพณีทอ้งถิ�นในเชิงความเชื�อและศาสนา เพื�อสร้างอตัลกัษณ์
ทอ้งถิ�น ซึ� งเป็นรูปแบบที�คลา้ยคลึงกบัที�พบในเทศกาลบุญเดือนหก แห่บายศรี เจา้พ่อพระยาแล 



 
 

๑๐๗

ชัยภูมิ หรือพิธีบวงสรวงพระเจา้พรหมมหาราช จงัหวดัเชียงราย ที�ศรีศกัร วลัลิโภดม (๒๕๕๖) 
กล่าวไว ้คือ ปรากฏการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมทอ้งถิ�นมีการฟื2 นตาํนานและสร้าง
ตาํนานของผูน้าํทางวฒันธรรมที�เป็นบุคคลสําคญัของทอ้งถิ�นที�เคยมีตวัตน โดยการสร้างรูปปั2 นเท่า
คนเสมือนจริงขึ2นมากราบไหวบู้ชาในยามปกติและยามประเพณีพิธีกรรม มาอธิบายความชอบธรรม
ในงานประเพณีพิธีกรรมหลายๆประเภทของทอ้งถิ�น ตลอดจนการเคลื�อนไหวทางสังคม เศรษฐกิจ 
และ การเมือง   

 งานศึกษาของวลยัลกัษณ์ ทรงศิริ (๒๕๕๖) ไดศึ้กษาไว ้คือเจา้หลวงเมืองลา้ของคนลื2อ

ท่าวงัผา พระเจา้พรหมมหาราช ผูน้าํอารักษ์เมืองแม่สายและเจา้พ่อศรีนครเตา พ่อใหญ่แห่งทุ่งกุลา 

โดยเจา้พ่อศรีนครเตาเป็นกลุ่มผูน้าํทอ้งถิ�นในกลุ่มเดียวกนักบัพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะ

จะ) ซึ� งเป็นบุคคลเดียวที�รับการยกยอ่งให้ฐานะผูน้าํทางจิตวิญญาณในขณะที�ผูน้าํคนอื�นไม่ปรากฎ

การจดัพิธีกรรมเซ่นสรวงจนกระทั�งเกิด เทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์  พระยาไกรภกัดีศรี

นครลาํดวน (ตากะจะ) ไดถู้กยกย่องให้เป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณของชาวเมืองขุขนัธ์   เริ�มตน้จาก

บุคคลภายนอกที�เขา้มาดาํเนินกิจกรรมทางสังคมบางอย่างในพื2นที� นาํเสนอกิจกรรมงานประจาํปี

จากประเพณีพื2นบา้น ซึ� งทางกลุ่มผูจ้ดังานครั2 งแรกเลือกประเพณีแซนโฎนตาเพราะเป็นประเพณี

เก่าแก่ที�สืบทอดกนัมายาวนานและเป็นเล่าขานถึงความศรัทธาที�มีต่อบรรพบุรุษของชาวเขมรถิ�น

ไทยในพื2นที� สะทอ้นผา่นตลาดนดักลว้ยซึ� งจะมีเฉพาะช่วงงานประเพณีแซนโฎนตาเท่านั2น  

 โดยครั2 งแรกของการจดังานพิธีกรรมแซนโฎนตาเป็นเพียงกิจกรรมการสาธิตในห้อง

ประชุม มีการออกร้านแสดงสินคา้เพื�อใหป้ระชาชนมาจบัจ่ายซื2อสินคา้ราคาประหยดั และการแสดง

ดนตรีเพื�อชีวิต ต่อมาการจดักิจกรรมถูกโอนยงัไปเทศบาลตาํบลเมืองขุขันธ์ ได้มีการจดัสร้าง

อนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดี (ตากะจะ)ทาํให้พื2นที�หนา้ลานอนุสาวรียก์ลายเป็นพื2นที�ศกัดิA สิทธิA ในการ

ประกอบพิธีกรรมในช่วงงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่างนาํ

เครื�องเซ่นไหวม้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจา้เมืองขุขนัธ์ในอดีตโดยมีดวงวิญญาณพระยาไกร

ภกัดีเป็นประธานของเหล่าบรรพบุรุษคนเมืองขุขนัธ์  มีการถ่ายทอดความรู้ทางประวติัศาสตร์

เกี�ยวกบัพระยาไกรภกัดีและเมืองขขุนัธ์ การแสดงฟ้อนรําของคนทอ้งถิ�น และการจดัโต๊ะเครื�องเซ่น

ไหวข้นาดใหญ่และตวัแทนผูอ้าวุโสของแต่ละอบต.เป็นผูป้ระกอบพิธีเซ่นไหวพ้ร้อมกบักลุ่มผูน้าํ

ภาครัฐ คือ ผู ้ว่าราชการจังหวดัศรีสะเกษซึ� งถูกสมมติให้เป็นพ่อเมืองตัวแทนคนเมืองขุขันธ์

บวงสรวงขอพรบรรพบุรุษ  และมอบรางวลัใหแ้ก่ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหวเ้พื�อสร้างขวญักาํลงัใจแก่



 
 

๑๐๘ 

ผูร่้วมกิจกรรมส่งผลให้งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์กลายเป็นพื2นที�ทางวฒันธรรมแห่ง

ใหม่ของทอ้งถิ�น 

 ขอ้มูลจากการศึกษาเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงบทบาท

ของงานเทศกาลประเพณีในฐานะแนวทางการพฒันาอย่างย ั�งยืนของทอ้งถิ�นผ่านการร่วมมือของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจดังานเทศกาลประเพณีที�สมดุลระหวา่งการ

อนุรักษ์และการท่องเที�ยว จะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองตามแนวคิดของอริยา อรุณินท ์

(๒๕๔๘)กล่าวคือการเกิดงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ทาํให้เกิดความร่วมมือในวงกวา้ง

ของคนทอ้งถิ�น ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม อาทิ ขบวนแห่เครื�องเซ่นไหว ้การแต่งกาย

ชุดพื2น เมือง การแสดงศิลปวฒันธรรมพื2นบา้น เป็นการสร้างสีสันและความมีชีวิตชีวาให้กบัพื2นที�

ในช่วงงานบุญเดือนสิบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรม 

โดยเฉพาะพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าเมืองในฐานะโฎนตาผูป้กปักรักษาเมือง ทาํให้เกิดการ

รวมกลุ่มที�ไม่จาํกัดชาติพนัธ์ุ เพียงแต่เป็นคนในพื2นที� เมืองขุขนัธ์ก็สามารถเป็นส่วนหนึ� งของ

พิธีกรรมอนัศกัดิA สิทธิA นี2 ได ้ เป็นช่วงเวลาที�ผูค้นเดินทางเขา้มาในเมืองส่วนหนึ�งเพื�อเตรียมเครื�องเซ่น

ไหว ้และชมกิจกรรมภายในงานกลายเป็นพื2นที�ปฎิสัมพนัธ์ร่วมกนัของคนทอ้งถิ�น อาจกล่าวได้

วา่ส่วนหนึ�งของความสําเร็จของเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ มาจากกระบวนการรื2อฟื2 นบน

ฐานสาํนึกของชุมชนเกี�ยวกบัพื2นที� ความทรงจาํ และความหมาย  

 โยชิฟูมิ มูนิตะ (อ้างใน อาภรณ์ จันทรสมวงศ์,๒๕๕๔) ศึกษาพบในงานเทศกาล

ประเพณีที�ชื�อเสียงของชุมชนญี�ปุ่นในเกียวโตที�เกิดจากการผลิต พื2นที� การสร้างความหมายและ

ความทรงจาํร่วมของชุมชน งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ที�ทาํให้เกิดการสร้างพื2นที� 

ความหมาย ความทรงจาํร่วมกนัของกลุ่มคนทอ้งถิ�น ผ่านความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนต่างวยัใน

ชุมชนที�เขา้มาร่วมในการตระเตรียมงาน อาทิ เด็กสาวในขบวนฟ้อนรํา  ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ในงานฝีมือพาน

บายศรี คนหนุ่มสาวช่วยเตรียมขบวนแห่เป็นตน้ ส่วนภาครัฐและทอ้งถิ�นต่างร่วมมือกนัจดัแต่ง

สถานที�จดังานโดยเฉพาะลานหน้าอนุสาวรียใ์ห้ การปรับภูมิทศัน์และตกแต่งพื2นที�อย่างสวยงาม

ในช่วงการจดักิจกรรม และการประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 

(ตากะจะ) ในฐานะโฎนตาเจา้เมือง ผูป้กปักรักษาผูค้นในเมืองขขุนัธ์ปัจจุบนั  



 
 

๑๐๙

 ในปัจจุบันงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตามีบทบาทในด้านการเป็นพื2นที�ทาง

วฒันธรรมแห่งใหม่ให้กลุ่มคนในทอ้งถิ�นกลบัมามีความสัมพนัธ์ร่วมกนัในระดบัชุมชน นโยบาย

ของภาครัฐเกี�ยวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมและการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนผ่านการท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรมมีส่วนช่วยให้คนทอ้งถิ�นเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมตามความเชื�อของตน และทาํให้

ชาวเขมรถิ�นไทยซึ� งเดิมเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุพื2นถิ�น สามารถนําเสนอตัวตนและอัตลักษณ์ทาง

วฒันธรรมของตนเองไดม้ากขึ2นในพื2นที�ทางสังคมแห่งใหม่ผา่นเวทีการท่องเที�ยว บทบาทนี2พบใน

งานศึกษาของนิชธิมา บุญเฉลียว(๒๕๕๒) ที�กล่าวว่างานเทศกาลทางวฒันธรรมมีบทบาทในการ

ช่วงชิงพื2นที�ทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวลื2อเชียงคาํ จากภาครัฐของไทย ในงานสืบสาน

ตาํนานไทลื2อที�จดัขึ2นทุกปี กลายเป็นพื2นที�ต่อรองของชุมชนชาวลื2อพลดัถิ�นภายใตบ้ริบทรัฐชาติ 

ผ่านการพยายามผลิตชํ2 าประเพณี พิธีกรรมของชุมชน ที�แสดงออกบนเวทีการท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรม ในบริบทของการรื2 อฟื2 นและสืบสานวฒันธรรมทอ้งถิ�นของคนแต่ละรุ่น ขณะเดียวกนั

ภาครัฐก็ใช้ช่วงเวลานี2 เขา้มามีส่วนร่วมทาํให้วฒันธรรมของชาวลื2อกลายเป็นการแสดงและสินคา้

วฒันธรรมบนเวทีการท่องเที�ยวเพื�อผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ   

 ในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาและเทศกาลประเพณีต่างๆ ที�กล่าวมาขา้งตน้จะมี

ปรากฏการณ์ที�จดัเป็นส่วนหนึ� งของประเพณีประดิษฐ์  ซึ� งไดแ้ก่การหยิบยกบางส่วนของอดีตมา

ตีความใหม่ เพื�อให้เกิดการปฏิบติัและรับใชส้ถานการณ์ปัจจุบนั และสร้างชุดความคิดร่วมกนัของ

สังคมจนกลายเป็นพลงัต่อรองระหว่างกลุ่มคนในสังคม โดยการอา้งอิงความสัมพนัธ์ของตนกบั

อดีต (Buckser อา้งถึงในเอกรินทร์ พึ�งประชา.๒๕๔๘ : ๒๐-๒๒) และพบในงานศึกษาของศุภชยั 

สิงห์ยะบุศย ์(๒๕๕๓) กล่าวถึงหลวงพระบางในฐานะเมืองมรดกโลกทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�

ทบัซ้อนระหว่างเมืองมรดกโลกและเมืองท่องเที�ยวระดับโลก และความสัมพนัธ์ของกลุ่มคน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เมื�อการใช้คุณค่าของทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นเป็นจุดขาย

สําคญัของการท่องเที�ยว โดยเฉพาะประเพณีเก่าที�เกี�ยวโยงกบักษตัริยใ์นอดีต ไดถู้กรื2 อฟื2 นขึ2นเพื�อ

รองรับเมืองมรดกโลกทางวฒันธรรม ทาํให้เกิดการช่วงชิงพื2นที�ทางวฒันธรรมระหวา่งคนกลุ่มเก่า

หลวงพระบางและคนกลุ่มใหม่หลวงพระบาง ผา่นกิจกรรมทางวฒันธรรม งานบุญปีใหม่หลวงพระ

บาง เมื�อกิจกรรมทางวฒันธรรมหลายอย่างกลายเป็นกิจกรรมเพื�อความบนัเทิงมากกวา่ความมั�นคง

ทางจิตใจเช่นในอดีต จากคนในวฒันธรรมและคนนอกวฒันธรรมที�มีทศันคติที�เปลี�ยนไปจากเดิม 



 
 

๑๑๐ 

 อยา่งไรก็ดี แมว้า่งานศึกษาขา้งตน้จะสะทอ้นบทบาทของงานเทศกาลประเพณีที�มีต่อ

ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นเกี�ยวกบัการรื2 อฟื2 นเพื�อสร้างความหมายในบริบทของสังคมปัจจุบนั 

และอาจจะประสบผลสาํเร็จในดา้นการนาํเสนอตวัตนทางวฒันธรรมของคนทอ้งถิ�นได ้แต่ก็ไม่อาจ

หลีกเลี�ยงการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมที�ตามมาจากการจดัเทศกาลเหล่านั2นได ้ในงานศึกษาของ

ปิ� นวดี ศรีสุพรรณ(๒๕๕๔)  และปราโมทย ์ภกัดีณรงค ์(๒๕๔๗)กล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ

การจดัการทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�เกิดจากการเขา้ไปของคนภายนอกวฒันธรรมที�เขา้ไปมี

บทบาทในการสร้างความหมายและการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมที�ขาดกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนัระหวา่งกลุ่มคนในชุมชนทอ้งถิ�น ส่งผลให้ความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนทอ้งถิ�นเปลี�ยนไปจาก

การร่วมมือกลายเป็นการช่วงชิงพื2นที�ทางวฒันธรรม และการลงทุนเพื�อสร้างภาพลกัษณ์โดยการนาํ

คนนอกเขา้มาร่วมกิจกรรม อาทิ การว่าจา้งนักดนตรี นักแสดงมืออาชีพเขา้มาแสดงกิจกรรมทาง

วฒันธรรมแทนคนในชุมชนที�มีวิถีชีวิตเปลี�ยนไป เลือกที�จะสนบัสนุนเงินทุนมากกวา่การลงแรง  

และการเกิดงานเทศกาลประเพณีที�เนน้ความบนัเทิงมากกวา่ความมั�นคงทางจิตใจ ในการศึกษาครั2 ง

นี2  แม้ปรากฏการณ์ข้างตน้จะยงัไม่เกิดขึ2 นกับงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์อย่างเต็ม

รูปแบบ แต่ก็มีแนวโนม้ที�จะ เกิดขึ2นไดใ้นอนาคตเพราะทศันคติของกลุ่มผูจ้ดังานที�สนบัสนุนดา้น

งบประมาณมีแนวคิดการวา่จา้งคนนอกมาร่วมกิจกรรมเพี�อลดปัญหาการจดัการและเป็นการลงทุน

ที�คุม้ค่าในการสร้างภาพลกัษณ์เพื�อการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมมากกวา่การแสดงของคนในทอ้งถิ�น

ที� เป็นเพียงการแสดงสมัครเล่น และย ังไม่แนวทางการฟื2 นฟูทรัพยากรวัฒนธรรมด้าน

ศิลปะการแสดงออกอยา่งเป็นรูปธรรม การรื2อฟื2 นยงัจาํกดัอยูใ่นกลุ่มผูส้นใจ 

 การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการจดัเทศกาลเช่นนี2 พบในงานศึกษาของยุทธนา ดิสกุล

(๒๕๕๓)เช่นกนั กล่าวคือในการจดังานแสดง แสง สี เสียงประวติัศาสตร์ความเป็นของชุมชนคลอง

แห่ครั2 งที�  ๒ ฝ่ายที�ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเลือกว่าจ้างมืออาชีพมาแสดงโชว์แก่

สาธารณชนแทนกลุ่มคนทอ้งถิ�นเดิม จนกลายเป็นชนวนให้เกิดความขดัแย่งระหว่างกลุ่มผูมี้ส่วน

ร่วมในการริเริ�มและพฒันากิจกรรมทางวฒันธรรมในตลาดนํ2 าคลองแห่และทาํให้เกิดการแยกตลาด

นํ2าขึ2นในตอนหลงั  ในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ปัญหาความขดัแยง้ในกรณีคลา้ยกนั

นี2 ยงัไม่ปรากฏชัดเจน เนื�องจากกลุ่มคนในท้องถิ�นมีความรู้สึกรวมกนัอยากพฒันางานเทศกาล

ประเพณีแซนโฎนตาให้กลายเป็นงานเทศกาลประจาํปีที�ภาคภูมิใจของทอ้งถิ�น แต่เป็นประเด็นใน



 
 

๑๑๑

ด้านการจดัการทรัพยากรวฒันธรรมที�ผูจ้ดัเทศกาลพึงตระหนักและระมดัระวงัไม่ให้เกิดความ

แตกแยกขึ2 นในอนาคต ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในท้องถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน

กิจกรรมต่างๆและควรมีการวางแผนระยะเกี�ยวกบัการฟื2 นฟูทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นเพื�อการสืบ

สานและสร้างความสามคัคีร่วมกนัของกลุ่มคนทาํให้งานเทศกาลประเพณีเป็นตน้ทุนทางสังคมที�

สาํคญัในการพฒันาทอ้งถิ�นอยา่งย ั�งยนื 

 ผูศึ้กษาพบว่าแนวคิดการจัดการเพื�อการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�เน้นการสร้าง

ภาพลกัษณ์ที�สวยงามแปลกใหม่และน่าประทบัคนภายนอก โดยการเลือกใชก้ลุ่มคนนอกให้เขา้มามี

ส่วนร่วมในกิจกรรมมากกวา่การส่งเสริมฟื2 นฟูวฒันธรรมทอ้งถิ�นแก่คนในทอ้งถิ�นจะส่งผลให้ในไม่

ชา้งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาในปัจจุบนัจากกิจกรรมที�สร้าง ความรู้สึกร่วม กระตุน้ให้เกิด

พลงัชุมชนในการรื2 อฟื2 น สร้างสรรค์ทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นในพื2นที� สูญเสียบทบาทในดา้น

การสร้างกระบวนการเรียนรู้สาธารณะร่วมกนัของคนในและนอกทอ้งถิ�นกลายเป็นเพียงกิจกรรม

เพื�อความรื�นเริงทางการท่องเที�ยว ในงานศึกษาของชนญั. วงษว์ภิาค(๒๕๕๓, ๗๙-๘๕)กล่าวถึงงาน

เทศกาลประเพณีที�คิดขึ2นใหม่ มกัมีกิจกรรมการแข่งขนัเพื�อชิงรางวลัและการออกร้านจาํหน่าย

สินคา้มาและสร้างความโดดเด่น ยิ�งใหญ่อลงัการดา้นต่างๆเป็นส่วนประกอบสําคญัของการจดังาน

เพื�อดึงดูดนกัท่องเที�ยวโดยการเลือกสรรและฟื2 นฟูเอกลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุหลายกลุ่มให้มีชีวิตชีวา

อีกครั2 งในลกัษณะงานเทศกาลประเพณีจากการเขา้มาของภาครัฐและนโยบายการท่องเที�ยว ส่งผล

ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของความสัมพนัธ์ บทบาทหน้าที�ของประเพณียุคเก่า เช่น งาน

ประเพณีผีตาโขนยุคใหม่ที�นาํ “เปลือก” ของประเพณีเก่ามาสร้างความหมายใหม่ที�เน้นเพียงความ

สนุกสนาน แทนความสัมพนัธ์ระหว่างความเชื�อทอ้งถิ�นและพุทธศาสนา  (เอกรินทร์ พึ�งประชา, 

๒๕๕๗:๑๐๗) 

 ปัจจุบนังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ยงัคงพยายามรักษาการจดักิจกรรมที�

เนน้ดา้นพิธีกรรม เป็นหลกั เพราะถือวา่ตนเองเป็นตน้แบบของงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาข

องกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขมรถิ�นไทยในพื2นที�อื�น การรักษารูปแบบงานที�เนน้พิธีกรรมจึงเป็นอตัลกัษณ์

สาํคญัที�แตกต่างของงานเทศกาลประเพณีอื�นๆ ส่วนคนในทอ้งถิ�นที�มีส่วนร่วมก็ยงัคงยึดธรรมเนียม



 
 

๑๑๒

ปฏิบติัในส่วนบุคคลมาประยุกต์ใช้ในงาน ผ่านกิจกรรมขบวนแห่โดยการให้ผูสู้งอายุมานั�งเป็น    

โฎนตาขบวนแห่เพื�อแสดงความเคารพและใหเ้กียรติตามประเพณีแซนโฎนตาทอ้งถิ�น*  

 อยา่งไรก็ตามผูศึ้กษาพบวา่ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั2งภาครัฐและทอ้งถิ�นมีส่วนสําคญัใน

การสนบัสนุนชุมชนทอ้งถิ�นในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกนัของกลุ่มคน

ทอ้งถิ�นในการสํานึกรักทอ้งถิ�นผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมในงานเทศกาลที�เกิดขึ2น 

ขณะเดียวกนัก็ควรส่งเสริมการพฒันาผลิตทางวฒันธรรมจากชุดความรู้ทอ้งถิ�นโดยกระบวนการ

ทบทวนความรู้ทอ้งถิ�นและรื2 อฟื2 นภูมิปัญญาในอดีตจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การทอผา้ไหม การทาํของที�

ระลึกอาหารทอ้งถิ�นอาหารในพิธีกรรม   และใช้พื2นที�งานเทศกาลประเพณีเป็นสื�อกลางในการ

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน  นาํสู่กระบวนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ที�เป็นรูปธรรมใน

ลกัษณะพิพิธภณัฑท์อ้งถิ�นและธุรกิจพิพิธภณัฑ ์

 

๔. ข้อเสนอแนะ 

 ๑. ขอ้เสนอแนะทั�วไป 
 งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์กลายเป็นกิจกรรมที�สร้างความภาคภูมิใจให้กบั
คนในทอ้งถิ�น กระตุน้ให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทอ้งถิ�น อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในบทบาทที�แตกต่างกนัไป ควรมีการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ร่วมระหว่างกลุ่มคนในทอ้งถิ�น ผ่านกระบวนการรื2 อฟื2 นทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยเฉพาะ
ดา้นศิลปวฒันธรรม อาทิ ดนตรี การเล่นพื2นบา้น ดว้ยการการสร้างชุดความรู้ที�เขา้ใจเพื�อส่งต่อและ
สืบทอดชุดความรู้ทอ้งถิ�นจากคนรุ่นหนึ� งสู่คนรุ่นหนึ� งในลกัษณะการประยุกต์ใช่ร่วมสมยัที�ยงัคง
แก่นแทข้องวฒันธรรมนั2น เพื�อไม่ให้งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาพฒันาไปเป็นกิจกรรมเพื�อ
ตอบสนองความบนัเทิงจนกลายเป็นเพียงงานรื�นเริงที�สนุกสนานหรือกลายเป็นเพียงงานเฉลิมฉลอง
วรีบุรุษทอ้งถิ�นเพื�อสร้างอตัลกัษณ์ชุมชนในเวทีการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมของไทยและตอบสนอง
ความตอ้งการของคนภายนอกมากกวา่คนภายในทอ้งถิ�นเอง 

                                                           

 * นอกจากการทาํบุญอุทิศบรรพบุรุษแลว้ลูกหลานชาวเขมรถิ�นไทยตอ้งจดัเตรียมสํารับ
เครื�องเซ่นไหวไ้ปยงับา้นปู่ ยา่เพื�อร่วมพิธีการเซ่นไหว ้จะชดัเจนในส่วนลูกสะใภที้�แต่งงานใหม่ ตอ้ง
นาํเครื�องเซ่นไหวไ้ปไหวพ้อ่แม่สามีเพื�อแสดงตนต่อบรรพบุรุษ เรียกวา่ “จูนโฎนตา” 



 
 

๑๑๓

 นอกจากนี2 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมีการควรมีการพฒันาระบบการค้นควา้และจดัเก็บ
ขอ้มูลที�เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณชน โดยเฉพาะคนในทอ้งถิ�นให้มี
ความรู้เกี�ยวกบัชุมชนท้องถิ�น ไม่ละทิ2งรากเหง้าของตนเอง  พร้อมส่งเสริมการผลิตสินค้าทาง
วฒันธรรมในรูปแบบของที�ระลึก ของใช้ประจาํวนั เพื�อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนใน
ทอ้งถิ�น  
 
 
 

 
ภาพที� ๒๕  แผนภูมิ แสดงบทบาทของงานเทศกาลประเพณีต่อการจดัการทรัพยากรวฒันธรรม  
                     ทอ้งถิ�น 
 
 



 
 

๑๑๔

 ๒. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัต่อไป  
 ๒.๑ ควรมีการเก็บรวบขอ้มูลทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�นและพฒันาเป็นชุดความรู้
ทอ้งถิ�นในรูปแบบที�เขา้ใจง่าย อาทิ แผนที�วฒันธรรมทอ้งถิ�น สมุดเล่มเล็ก หรือหนงัสือการ์ตูน  เป็น
ตน้ 
  ๒.๒ ศึกษารูปแบบการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์และนาํเสนอแนว
ทางการพฒันางานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาในดา้นต่างๆ  
  ๒.๓ ศึกษากระบวนฟื2 นฟูและถ่ายทอดวฒันธรรมทอ้งถิ�นร่วมสมยัในพื2นที�อาํเภอขุ
ขนัธ์จดัเก็บเป็นชุดความรู้ถ่ายทอดแก่ทอ้งถิ�น 



๑๑๕ 

 

รายการอ้างอิง 

 
 

กนกพร  จิตร์มานะโรจน์.  (๒๕๕๓).  “การสื�อสารเพื�อสืบทอดประเพณีแซนโฎนตา.” ปริญญา

มหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ. 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง.  (๒๕๕๗).  ขอบเขตตําบลในจังหวดัศรีสะเกษ.  เขา้ถึงเมื�อ ๒๕

พฤษภาคม. เขา้ถึงดจ้าก http://www.dpt.go.th/sisaket/tambon_scope/onsub_tambon 

_scope.html 

กระทรวงวฒันธรรรม.  (๒๕๕๗).  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม.  เขา้ถึงเมื�อ ๓๐ มกราคม.   

เขา้ถึงไดจ้าก http://ich.  culture.  go.  th/index.  php/th.   

ไกรศกัดิ�   ศรีพนม.  (๒๕๕๔).  “จุมเบณ๊ แซนโฎนตา เทศกาลไหวผ้บีรรพบุรุษชนคนเขมร.”      

เมืองโบราณ  ๓๗ , ๔  (ตุลาคม-ธนัวาคม): ๑๐๔ – ๑๑๓.   

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.  (๒๕๔๔).  วฒันธรรม พฒันาทางการทาง 

ประวตัิสตร์ เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา จังหวดัศรีสะเกษ.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพค์รุสภา  

ลาดพร้าว.   

คณะกรรมการเมืองขขุนัธ์.  (๒๕๔๘).  เมืองขุขันธ์.  ศรีสะเกษ: อุบลยงสวสัดิอินเตอร์กรุ๊ป.   

เครือวลัย ์คาํไสย.์  (๒๕๔๔).  รายงานการประเมินผลโครงการจัดงานประเพณีแซนโดนตา 

ประจําปี ๒๕๔๔ อาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ.  สาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัศรีสะ

เกษ,  กระทรวงวฒันธรรม.   

เครือวลัย ์คาํไสย.์  (๒๕๕๔).  เจา้หนา้ที�วฒันธรรมอาํเภอขุขนัธ์.  สัมภาษณ์, ๒๕ ตุลาคม 

จนัทร จนัทรชิต.  (๒๕๔๔).  งานประเพณีขุขันธ์แซนโดนตาประจําปี ๒๕๔๔.  ม.ป.ป.  

(เอกสารอดัสาํเนา).   

จนัทร จนัทรชิต.  (๒๕๕๔).  ฝ่ายพิธีกรรม ขา้ราชการบาํนาญ.  สัมภาษณ์, ๑๗ ตุลาคม.    

ฉตัรชยั วชิยัผวิและคณะ.  (๒๕๔๗). “พิธีกรรมแซนโดนตา บา้นบวัถนน ตาํบลสูงเนิน อาํเภอ 

กระสัง  จงัหวดับุรีรัมย.์”  สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย    

มหาวทิยาลยันเรศวร.   

ชนญั วงษว์ภิาค และคณะ.  (๒๕๔๗).  การจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว  

อย่างยั�งยืน.  กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร.   

 

http://www.dpt.go.th/sisaket/tambon_scope/onsub_tambon _scope.html
http://www.dpt.go.th/sisaket/tambon_scope/onsub_tambon _scope.html


๑๑๖ 

 

ชีวสิทธิ�  บุญยเกียรติ.  (๒๕๕๖).  “พื�นที� “ความเก่า” กบัเรื�องเล่าของคนอยู.่”  เมืองโบราณ  ๓๙,  

 ๒ (เมษายน – มิถุนายน): ๑๑๕ -๑๒๖.   

ชุบ จนัทรชิต.  (๒๕๕๕).  ขา้ราชการบาํนาญ อดีตประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอขขุนัธ์. 

  สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม.     

ดนยั ไชยโยธา.  (๒๕๕๖).  สังคมวฒันธรรมและประเพณไีทย.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.   

ธนิก เลิกชาญฤทธิ� .  (๒๕๕๔).  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ: ศูนยม์านุษยวิทยา  

สิริธร (องคก์ารมหาชน).   

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.  (๒๕๔๒). “การประดิษฐส์ร้างประเพณี: ประวติัศาสตร์ของปัจจุบนั.”  

ศิลปวฒันธรรม  ๒๑,  ๑ (พฤศจิกายน): ๗๗-๘๓.    

นิชธิมา บุญเฉลียว.  (๒๕๕๒). “ความทรงจาํของคนลื�อพลดัถิ�นกบัประเพณีประดิษฐกรรม.” 

วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิตสาขาวชิาการพฒันาสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่   

นิตยา กนกมงคล.  (๒๕๕๒).  งานบุญเดือนสิบ:เวลาแห่งการอุทิศ.  กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.   

บวับาน รัตนพนัธ์.  (๒๕๕๓).  คนในชุนชนชาวเขมรถิ�นบา้นโคกตาล.  สัมภาษณ์,  ๑๓ ตุลาคม.   

ประชิด สกุณะพฒัน์.  (๒๕๔๖).  วฒันธรรมพื�นบ้านและประเพณไีทย.  กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา.   

ประพฒันพงษแ์ละคณะ.  (๒๕๕๐). “พิธีกรรมแซนโดนตา: กรณีศึกษาบา้นสระสองตอน หมู่ที� ๕ 

ตาํบลหนองแหน อาํเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา.” สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร 

 มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยันเรศวร.   

ประสาธน์ ศรีจกัร.  (๒๕๕๗).  ประธานสภาวฒันธรรมอาํเภอขขุนัธ์.  สัมภาษณ์, ๒๕ เมษายาน.   

ปราโมทย ์ภกัดีณรงค.์  (๒๕๕๗).”การเมืองของสุนทรียภาพผา้ซิ�นตีนจกกบักระบวนการรื�อฟื� อ  

วฒันธรรมแม่แจ่ม.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการพฒันาสังคม  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.   

ปริง เพชรลว้นและสุเพียร คาํวงศ.์  (๒๕๕๗).  ความเป็นมาของบรรพบุรุษเมืองขุขันธ์ ๔ เผ่า.  

เขา้ถึงเมื�อ ๓๐ มกราคม.  เขา้ถึงได ้http://mueangkhukhanculturalcouncil.  blogspot.  

com/2011/03/4.html.   

ปรึก เหลี�ยมทอง.  (๒๕๕๕).  ผูอ้าวุโส ฝ่ายพิธีกรรมในชุมชนเทศบาลตาํบลเมืองขขุนัธ์.  สัมภาษณ์, 

๒๐ ตุลาคม.   

ปิ� นรัชฎ ์กาญจนษัฐิติ.  (๒๕๕๒).  การอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมของชุมชน.  กรุงเทพฯ:   

โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   



๑๑๗ 

 

ปิ� นวดี ศรีสุพรรณและคณะ.  (๒๕๕๔). “รื�อสร้างประเพณี:การเปลี�ยนแปลงของบุญบั�งไฟในโลก

ยคุโลกภิวฒัน์.” สังคมลุ่มนํ�าโขง  ๗, (พฤษภาคม-สิงหาคม): ๒๗-๔๘.   

แป้น ตะเคียนเกลี�ยง.  (๒๕๕๓).  ปราชญช์าวบา้นมีความรู้ดา้นพิธีกรรมชุมชนบา้นขนุน.สัมภาษณ์, 

๑๐ พฤศจิกายน.   

พระครูจิรธรรมโกศล.  (๒๕๕๕).  เจา้อาวาสวดัเจก๊โพธิ� พฤกษ.์  สัมภาษณ์  ๒๕ ตุลาคม.  

พระครูบูรพาโพธิธรรม.  (๒๕๕๕).  เจา้อาวาสวดัเขียนบูรพาราม.  สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม.    

พิพฒัน์ กระแจะจนัทร์.  (๒๕๕๖).  ประวตัิศาสตร์ผู้คนบนเส้นพรมแดนเขาพระวหิาร.  กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพม์ติชน.   

เพชราภรณ์ โสลาํภา.  (๒๕๓๗). “  พิธีแซนโดนตา ที�บา้นกระหาด ตาํบลกระหาด อาํเภอจอม    

พระ จงัหวดัสุรินทร์.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต วชิาเอกไทยคดีศึกษา  

 (เนน้มานุษยศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

 ยทุธนา ดิสกุล.  (๒๕๕๓). “ประเพณีประดิษฐแ์ละอตัลกัษณ์ชุมชนคลองแห.”  วทิยานิพนธ์  

ปริญญาสังคมวทิยาและมานุษยมหาบณัฑิต สาขามานุษยวทิยา  มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์.   

วลยัลกัษณ์ ทรงศิริ.  (๒๕๕๖).  ผู้นําทางวฒันธรรม.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก –ประไพ วริิยะพนัธ์.   

ศกุนา ยศวจิิตร.  (๒๕๕๕).  คนในเขตชุมชนเทศบาลตาํบลเมืองขขุนัธ์.  สัมภาษณ์, ๒๐ ตุลาคม 

ศรีศกัร วลัลิโภดม.  (๒๕๕๑). “ศรีสะเกษ เขตเขมรป่าดง.”   ใน เขาพระวหิาร: ระเบิดเวลาจาก  

 ยุคอาณานิคม, กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพม์ติชน.   

ศรีศกัร วลัลิโภดม.  (๒๕๕๖).  บทนาํ ผูน้าํทางวฒันธรรม.  ใน ผู้นําทางวฒันธรรม, ๖-๑๗.   

วลยั  ลกัษณ์ ทรงศิริ, กรุงเทพฯ: มูลนิธิเล็ก –ประไพ วริิยะ.   

ศาลากลางจงัหวดัศรีสะเกษ.  (๒๕๕๗).  แผนที�แสดงรายตําบลอาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ.  

เขา้ถึงเมื�อ ๒๕ พฤษภาคม.  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.sisaket.go.th/amphur/khukhan.  

html 

ศิราณี จุโฑปะมาและคณะ.  (๒๕๕๐).  ผลกระทบการเปลี�ยนแปลงของสังคมไทยที�มีต่อประเพณ ี 

ท้องถิ�นในเขตอสีานใต้.  สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.   

ศุภชยั สิงห์ยะบุศย.์  (๒๕๕๓).  หลวงพระบางเมืองมรดกโลก ราชธานีแห่งความทรงจําและ พื�นที� 

พธีิกรรมในกระแสโลกาภิวตัน์.  กรุงเทพฯ: สายธาร.   

สมญัญา บวัศรี.  (๒๕๕๓).  ครูบา้นโรงเรียนบา้นขนุน.  สัมภาษณ์,  ๑๐ ตุลาคม.   



๑๑๘ 

 

สายนัต ์ไพรชาญจิตร.  (๒๕๕๐).  การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมทางโบราณคดีในงานพฒันา  

ชุมชน.  กรุงเทพฯ:โครงการโบราณดีชุมชน.   

สาํนกังานจงัหวดัศรีสะเกษ.  (๒๕๔๙).  ประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�นประวตัิ

อาํเภอ ตําบล หมู่บ้าน ของจังหวดัศรีสะเกษ.  ศรีสะเกษ: ศรีสะเกษการพิมพ.์   

สุกญัญา เบานิด.  (๒๕๔๙). “การสร้างอตัลกัษณ์ของคนมอญยา้ยถิ�น: ศึกษากรณีแรงงานขา้ม  ชาติ

ในจงัหวดัสมุทรสาคร” วทิยานิพนธ์ปริญญามานุษยวทิยา สาขาวชิามานุษยวทิยา    

ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.   

สุกญัญา เบานิดและวสันต ์เทพสุริยานนท.์  (๒๕๕๔).  ร่วมด้วยช่วยกนั: การจัดการมรดก

ศิลปวฒันธรรม ตําบลเจียด อาํเภอเขมราฐ จังหวดัอุบลราชธานี.  กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์

เดือนตุลา.   

สุชาติ สมาน.  (๒๕๕๖).  ผูดู้แลเพจผา้ทอเมืองศรีสะเกษ.  สัมภาษณ์, ๒๓ มกราคม.   

สุนนัท ์อินทะพนัธ์.  (๒๕๕๖).  รองนายกเทศมนตรีอาํเภอขขุนัธ์.  สัมภาษณ์, ๒๕ มกราคม.   

สุรชยั รัตนพนาวงษ.์  (๒๕๔๙). “การศึกษาคาํศพัทภ์าษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโดนตา.”   

สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิตสาขาวชิาเขมรศึกษา ภาควิชาภาตะวนัออก   

มหาวทิยาลยัศิลปากร.   

หอม พฤกษา.  (๒๕๕๔).  ขา้ราชการบาํนาญ พราหมณ์ผูป้ระกอบพิธีกรรมงานแซนโฎนตาขขุนัธ์.  

สัมภาษณ์, ๑๖ เมษายน.   

อริยา อรุณินท.์  (๒๕๔๘). “งานเทศงานเมือง: ภูมิทศัน์วฒันธรรมเพื�อความเป็นเมืองน่าอยู.่”    

วารสารวชิาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,  ๑: ๒๓ – ๕๐.   

อาภรณ์ จนัทรสมวงศ.์  (๒๕๕๔).  ฟื� นเมืองเก่าให้มีชีวติ ประสบการณ์ฟื� นชีวติให้เมืองเก่า จาก  

ญี�ปุ่ นถึงไทย.  กรุงเทพฯ: สวสัดีการพิมพ.์   

 เอกรินทร์ พึ�งประชา.  (๒๕๔๕). “พระราหู:ประเพณีประดิษฐแ์ห่งวดัศีรษะทอง.” วทิยานิพนธ์

ปริญญาสังคมวทิยาและมานุษยมหาบณัฑิต สาขามานุษยวทิยา มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์.   
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แบบสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๑

 

แบบสัมภาษณ์งานวจัิยเรื�องประเพณปีระดิษฐ์กบัการจัดการทรัพยากรวฒันธรรม 

กรณีศึกษางานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตา อาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

ตอนที� ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื�อผูใ้หส้ัมภาษณ์

............................................................................................................................. ....... 

ที�อยูปั่จจุบนั

.......................................................................................................................................... 

อาย.ุ......................ปี  อาชีพ............................................................................................... 

 ๑.  ภาษาทอ้งถิ�นที�ใช ้ 

 ๑.๑ ภาษาที�ใชใ้นชุมชน.......................................................................................................... 

 ๑.๒ ภาษาที�ใชใ้นครอบครัว................................................................................................... 

๑.๒  บทบาทในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์.................................................................... 

ตอนที� ๒ ข้อมูลที�ใช้ศึกษางานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตา อาํเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ 

 ๒.๑ ขอ้มูลทั�วเกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตาพื�นบา้น 

 ๒.๑.๑)  ในชุมชนของท่านมีการจดังานประเพณีแซนโฎนตาหรือไหม................................ 

 ๒.๑.๒) ครอบครัวของท่านมีจดัพิธีกรรมแซนโฎนตาหรือไหม.......................................... 

 ๒.๑.๓) ประเพณีแซนโฎนตามีความสาํคญัอยา่งไรต่อท่านและครอบครัว........................... 

 ๒.๑.) ประเพณีแซนโฎนตาในอดีตและปัจจุบนัมีความแตกต่างอยา่งไรในความคิดเห็นของ

ท่าน 



 ๑๒๒ 

 

 อดีต............................................................................................................................. . 

 ปัจจุบนั........................................................................................................................... 

 ๒.๒ ขอ้มูลเกี�ยวกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ 

 ๑)  ท่านมีส่วนเกี�ยวขอ้งอยา่งไรกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขุขนัธ์ ………………. 

 ๒) ท่านเคยมีส่วนร่วมในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ กี�ครั� ง.............................. 

 ๓) ท่านมาร่วมงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ครั� งแรกปีพ.ศ.ใด........................... 

 ๔) ท่านประทบัใจกิจกรรมใดในงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์...................... 

 ๒.๒.๕) ก่อนเขา้ร่วมงานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ ท่านมีความรู้เกี�ยวกบัเมืองขุ

ขนัธ์และพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน(ตากะจะ) หรือไหม................................................ 

๒.๒.๖)  ท่านคิดอยา่งไรกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์ที�จดัขึ�น วา่มีความ

เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นหรือไม.่.......................................................................................................... 

๒.๒.๗)  ในอนาคตท่านคิดวา่งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาขขุนัธ์จะเป็นอยา่งไร

............................................................................................................................. .................. 
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กาํหนดการจัดงานแซนโฎนตาขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๔

 

กาํหนดการจัดงานรําลกึพระยาไกรภักดี  ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง   ลอืเลื�องกล้วยแสน

หว ี ประจําปี  ๒๕๕๔  อาํเภอขุขันธ์   จังหวดัศรีสะเกษ 

ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลาํดวน  (ตากะจะ) 

วนัที�  ๒๒  กนัยายน  ๒๕๕๔  

เวลา  ๑๘.๐๐  น.  การแสดงดนตรีไทย    

เวลา  ๑๙.๐๐  น.  สวดทกัษิณานุปทาน  ณ  บริเวณลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน  

(ตากะจะ) 

วนัที�   ๒๓  กนัยายน  ๒๕๕๔ 

เวลา  ๐๖.๐๐  น.  ประกอบพิธีเซ่นไหวศ้าลหลกัเมืองอาํเภอขุขนัธ์ 

เวลา  ๐๖,๓๐  น.  ประกอบพิธีเซ่นไหวศ้าลพระภูมิ 

เวลา  ๐๗.๓๐  น. ทาํบุญตกับาตร  พระภิกษุสงฆ ์ จาํนวน  10  รูป  ถวายภตัตาหารเชา้  ถวาย

ปิ� นโต  ๑๐ สาย   ณ  บริเวณลานอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน  

(ตากะจะ) และการแสดงดนตรีไทย 

เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  รับสมคัรประกวดกลว้ยงามเมืองขขุนัธ์  และชมกิจกรรมการสาธิตการทาํ

ขา้วตม้รูปแบบต่างๆ   ณ  บริเวณเต็นทห์นา้สนามที�วา่การอาํเภอขขุนัธ์  

เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. ขบวนแห่สาํรับเครื�องเซ่นไหวบ้รรพบุรุษพร้อมกนัที�ร้านเพชรลาํภู    

เวลา  ๑๑.๐๐ น.   เริ�มเคลื�อนขบวนแห่จากร้านเพชรลาํภูเขา้บริเวณประกอบพิธีฯ 

และเริ�มการแสดงของ  ๖  หน่วยงาน    ไดแ้ก่  อบต.ใจดี(รําแม่มด)ชุมชนในเขต

เทศบาล(แกลมอ) อบต.ปราสาท(อปัสรา) อบต.ปรือใหญ่  (แกลจะเอง) อบต.สาํโรง

ตาเจ็น(กนัตรึม) และโรงเรียนขขุนัธ์   ณ  บริเวณลานอนุสาวรีย ์ พระยาไกรภกัดีศรี

นครลาํดวน(ตากะจะ) 

เวลา  ๑๕.๓๐ น. ผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ / นายอาํเภอขขุนัธ์   เดินทางมาถึงโรงเรียนขขุนัธ์  

เพื�อแต่งกายเขา้ร่วม  ขบวนแห่ 

เวลา  ๑๖.๓๐ น. ขบวนแห่ของผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ / นายอาํเภอขุขนัธ์ และ

นายกเทศมนตรีตาํบลเมืองขุขนัธ์      เดินทางมาถึงบริเวณอนุสาวรียฯ์  เพื�อจุด



 ๑๒๕

ธูปเทียนและถวายพวงมาลยัอนุสาวรียพ์ระยาไกรภกัดี   ศรีนครลาํดวน(ตากะ

จะ)/หวัหนา้ส่วนราชการทุกส่วนพร้อมกนัที�บริเวณอนุสาวรียฯ์ เพื�อร่วมพิธี

เปิด 

เวลา  ๑๗.๐๐ น. พิธีเปิด / นายอาํเภอขขุนัธ์กล่าวรายงาน / ประธานในพิธีกล่าวใหโ้อวาท

และเปิดงาน   / ประธานในพิธีลั�นฆอ้ง ๓  ครั� ง ประกอบพิธีเซ่นไหว้

บรรพบุรุษ  โดยผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ / นายอาํเภอขขุนัธ์   

นายกเทศมนตรีตาํบลเมืองขุขนัธ์  และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุก

ตาํบล    ถือสาํรับเครื�องเซ่นไหวบ้รรพบุรุษวางที�โตะ๊หนา้อนุสาวรียฯ์  

และประกอบพิธีการ 

    ๑. ประธานจุดธูปเทียนบูชาบรรพบุรุษ  (ผูเ้ขา้ร่วมพิธีจุดที�เครื�อง

บวงสรวง)   

    ๒. ผูน้าํประกอบพิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและชุมนุมเทวดา 

     ๓. ผูน้าํประกอบพิธีกล่าวอญัเชิญดวงวญิญาณบรรพบุรุษของชาวอาํเภอขขุนัธ์    

      (เขา้ร่วมพิธีกรวดนํ�าอญัเชิญดวงวิญญาณบรรพบุรุษที�เครื�องเซ่นของตนเอง)   

 มารับเครื�องบวงสรวงหรือเครื�องเซ่น  ๒ ครั� ง  ครั� งที� ๓  เป็นการกรวดนํ�าอาํลา 

เครื�องบวงสรวงหรือเครื�องเซ่น และกล่าวขอพร  เพื�อความเป็นสิริมงคลแก่

ลูกหลาน                   และทุกคนที�มาร่วมพิธี  และกล่าวอญัเชิญดวงวิญญาณของ

บรรพบุรุษกลบัสู่ภพภูมิ        ของท่าน เป็นอนัเสร็จพิธี 

  ประกาศและมอบรางวลัการประกวดประเภทต่าง ๆ 
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เพลงทาํบุญจูนโฎนตา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๗

 

เพลงทาํบุญจูนโฎนตา 

 เนื�อร้อง/ทาํนอง  พิทกัษ ์ สังขเ์งิน     

เรียบเรียงเสียงดนตรี   สมโภชน์   สุวรรณ์    พรสกล  ศิริศิลป์ 

 ขับร้อง บุญธรรม   ใจดี           

ปรับปรุงเนื�อร้อง  สุเพียร  คาํวงศ ์    

ตั�งแต่เป็นไพรพง ชาวเขมรป่าดง ดาํรงอยูก่่อนมา 

เมื�อกรุงศรีอยธุยา ชา้งเผือกหนีมา ถึงโคกลาํดวน 

ปี๒๓๐๒ ไดเ้กณฑก์องไพร่พล 

ทหารเอกสองคนติดตามชา้งเป็นขบวน 

ตากะจะกบัเชียงขนั พร้อมเพรียงกนัอาสา จบัชา้งเผอืกพาไปส่งถึงจวน 

เพราะความดีเลื�องลือ ไดชื้�อเมืองใหม่พลนั 

ชื�อวา่ เมืองขขุนัธ์ แทน โคกลาํดวน 

แลว้ใหเ้ลื�อนบรรดาศกัดิ�  ตากะจะโจษจนั 

เป็นหลวงแกว้สุวรรณ ช่างน่าชื�นชวน 

เป็นเจา้เมืองคนแกร ไดบ้รรดาศกัดิ� อีกที 

เป็นพระยาไกรภกัดีศรีนครลาํดวน 

รวมสี�เผา่พงพงษพ์นัธ์ุ เป็นหนึ�งเดียวขขุนัธ์ มีตาํนานมายดืยาว 

เขมรหนึ�ง สองคือลาว ชาวส่วยและเยอ ผกูเป็นเกลอกนัมา 



 ๑๒๘

วฒันธรรมยิ�งใหญ่ รักษาไวใ้หลู้กหลาน สืบทอดตาํนานดงัเจตนา 

ประเพณีสาํคญั คนขขุนัธ์หวงแหน 

บุญคุณไดท้ดแทนในวนัแซนโฎนตา 

ถึงวนัแรม ๑๕ คํ�า ฤกษง์ามยามสดใส 

บุญวนัสารทใหญ่ในเดือนสิบทุกครา 

มีกลว้ยนบัแสนหว ีขา้วตม้มีมดัใหญ่ 

ญาติพี�นอ้งใกลไ้กลกลบัมาพร้อมหนา้พร้อมตา 

จดันาํของเซ่นไหว ้ใส่ไวใ้นกระเชอ 

ลว้นของเลิศเลอ แลว้ยกกระเชอบูชา.... 

เชิญ...ขอเชิญร่วมใจ แซนไหวจู้นโฎนตา 

ที�มา  สภาวฒันธรรมอาํเภอขุขนัธ์ , ๒๕๕๗  เขา้ถึง  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

http://mueangkhukhanculturalcouncil.blogspot.com/2011/07/blog-post_6702.html 
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ภาคผนวก  ง 

การเปลี�ยนแปลงชื�องานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๐

 

การเปลี�ยนแปลงชื�องานเทศกาลประเพณแีซนโฎนตาขุขันธ์ 

 ชื�อของงานเทศกาล แต่เดิมเริ�มแรกการใชชื้�องานเทศกาล วา่ “งานประเพณีแซนโดนตา”  

ซึ� งคาํวา่ “โดนตา” เริ�มแรกนั�นเป็นการถอดรูปจากเสียงภาษาเขมรถิ�นไทย ในรูปตวั “ ด”  ซึ� งต่อมา

ไดมี้การเปลี�ยนมาใชต้วั “ ฎ” ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยนายสุเพียร คาํวงศ ์รอง

ประธานสภาวฒันธรรมคนปัจจุบนั ไดน้าํเสนอต่อที�ประชุม และไดรั้บการตดัสินของประธานให้

เปลี�ยนเป็นตวั “ฏ” ทาํใหมี้การใชค้าํวา่ โฎนตา ในชื�องานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นจนถึงปัจจุบนั แต่

หากเราไปคน้เอกสารงานวชิาการเก่าช่วงก่อน ๒๕๕๑ หรือตามป้ายคาํขวญัของหมู่บา้นของทอ้งถิ�น 

จะยงัพบการใชค้าํวา่ “โดนตา”   ทั�งนี�ผูศึ้กษาไดส้อบถามไปยงัผูรู้้ไดใ้หค้วามเห็นไวส้องกรณีคือ 

ศานติ ภกัดีคาํ (๒๕๕๔)อาจารยส์าขาวชิาภาษาเขมร ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  

 กล่าวว่า ในภาษาเขมร(กมัพูชา) (ตวัเขียน) เขียนโดยใช้ ฎ (ฎ ชฎา) เขียนว่า "ฎูนตา" แต่

ออกเสียงเป็นสระ โอ หากตอ้งการการเขียนให้ใกลรู้ปเขียนเขมร ก็คงตอ้งเขียนวา่ "โฎนตา"  ส่วน

การจะใชแ้บบไหนนั�น ก็ขึ�นอยู่กบันี� ขึ�นอยูก่บัชุมชนและการสื�อสารในสังคมหากใชก้นัชินแลว้จะ

ใชแ้บบเดิมก็ได ้เพราะเป็นการถ่ายเสียงแต่ถา้อยากใหใ้กลรู้ปเขียนเขมรก็เขียน โฎนตา  ส่วนตวัแลว้

เขียน“โฎนตา”  

ขณะที� กังวล คัชชิมา (๒๕๕๔)กล่าวว่า  คาํภาษาเขมร เขียนด้วยตวัอกัษรที�เทียบกับ

อกัษรไทยคือ "ฎูนตา" (ฎ สระ อู น ต สระ อา" แต่เวลาออกเสียงจะออกเสียงวา่ โดน-ตา)  เมื�อก่อน

เราก็เขียน โดนตา ตามเสียงอ่าน แต่เมื�อมีคนเรียนภาษาเขมรมากขึ�น ก็เลยมีคนพยายามจะเขียนให้

เหมือนกบัที�เขมรใช ้คือใช ้ฎ แทน ด (เราไม่มีคาํเป็นทางการใช)้ตามความเห็นคิดวา่เขียน "โดนตา" 

จะถูกตอ้งกวา่ เพราะเราเขียนตามเสียงอ่าน ไม่ไดเ้ขียนตามตวัอกัษรเขมร ถา้จะเขียนให้เหมือนเขมร

ก็ตอ้งเขียน ฎ สระอู น ต สระอาเขียนวา่ “ฎูนตา”   

ปัจจุบนัการใชค้าํวา่ “โดนตา” หรือ”โฎนตา”   ยงัไม่มีขอ้ตกลงที�ชดัเจนวา่ควรยึดการเขียน

ในรูปแบบใด ซึ� งการใช้นั�นขึ� นอยู่กับความต้องการของผูใ้ช้หรือชุมชนนั�นว่ามีจะใช้แบบไหน 

อย่างไรก็ตามเท่าที�ผูศึ้กษาคน้ควา้ ณ ปัจจุบนัมีแนวโนม้ที�จะใช้ “โฎนตา” ในรูปแบบตวัเขียนมาก

ขึ�นเพราะตอ้งการใหใ้กลเ้คียงกบัภาษาเขมรในประเทศกมัพชูาปัจจุบนั  

นอกจากประเด็นการใชต้วัอกัษรในการสื�อความหมายแลว้ ยงัพบมีการเปลี�ยนชื�องานเทศกาล

ประเพณี ถึง ๔ ครั� ง ดงันี�  

พ.ศ. ๒๕๔๔ งานประเพณีขุขนัธ์แซนโดนตา 



 ๑๓๑

พ.ศ. ๒๕๔๗  งานเทศกาลกลว้ยแสนหว ีประเพณีแซนโดนตา บูชาหลกัเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๑  งานเทศกาลกลว้ยแสนหว ี ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง 

พ.ศ. ๒๕๕๓    งานรําลึกพระยาไกรภกัดี  ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลกัเมือง  ลือเลื�องกลว้ยแสน

หว ี

การเปลี�ยนชื�องานเทศกาลประเพณีนั�น คณะผูจ้ดังานต้องสื�อความหมายของทรัพยากร

วฒันธรรมทอ้งถิ�นที�ตนเองมีผา่นชื�องานเทศกาลเพื�อใหเ้กิดการจาํจด  มีเพียงการเปลี�ยนชื�อในปี พ.ศ.

๒๕๔๗  เท่านั�นที�เป็นการเปลี�ยนรูปแบบการเขียนชื�อ “โดนตา” เป็น “โฎนตา” โดยไม่มีการแต่ง

เดิมกลุ่มคาํอื�นเพิ�มเขา้ไป แต่ก็กลายเป็นประเด็นคาํถามให้กบัคนในทอ้งถิ�นที�คุน้ชินกบัคาํวา่ “โดน

ตา” มากกว่า “โฎนตา” ขณะที�คนภายนอกก็เกิดความสงสัยใคร่รู้ว่า “โดนตา” ต่างจาก “โฎนตา” 

อยา่งไร  ซึ� งการสื�อความหมายผา่นชื�อของงานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�นก็ถือเป็นสิ�งสําคญัในการทาํ

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัประเพณีทอ้งถิ�นต่อสาธารณชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก  จ 

โครงร่างโครงการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ�น : เล่าเรื�องเมืองขุขันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๓

โครงร่างโครงการพพิธิภัณฑ์ท้องถิ�น : เล่าเรื�องเมืองขุขันธ์ 

พพิธิภัณฑ์ท้องถิ�น  :  เล่าเรื�องเมืองขุขันธ์ 

ที�มา 

งานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาเป็นงานประเพณีที�มีชื�อเสียงของอาํเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรี

สะเกษใน 

ปัจจุบนันั�น  เป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรมที�สําคญัของทอ้งถิ�น ที�พฒันามาจากประเพณีแซนโฎนตา

แบบพื�นบา้น ซึ� งกระบวนการถ่ายทอดในลกัษณะเดิมของวฒันธรรมเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ

เป็นส่วนมาก และมกัจะเปลี�ยนแปลง สูญหายไดง่้าย หากขาดผูสื้บทอด  

 ปัจจุบนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยทีาํใหเ้กิดการจดัเก็บขอ้มูลในแบบต่างๆเป็นจาํนวน

ไม่นอ้ยทั�งจากคนในและนอกพื�นที�เขา้มาร่วมงานเทศกาลประเพณีทอ้งถิ�น ผา่นภาพถ่าย เวบ็บล็อก 

และงานวชิาการต่างๆ   แต่ก็อยูใ่นลกัษณะต่างคนต่างทาํตามความสนใจ และกระจดักระจาย  

ขณะเดียวกนัเอกสารชุดความรู้ของทอ้งถิ�นก็มกัจะสูญหายอยูบ่่อยๆ  ทั�งนี� เพราะขาดสถานที�จดัเก็บ

อยา่งเป็นรูปธรรมของทอ้งถิ�น  ที�เป็นสามารถใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และแสดงอตัลกัณ์ของทอ้งถิ�นได้

อยา่งจริงจงั 

 ผูศึ้กษาจึงเห็นควรมีการจดัตั�งสถานที�จดัเก็บรวบรวมขอ้มูลทอ้งถิ�นทั�งในส่วนงานเทศกาล

ประเพณีและประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นอยา่งเป็นระบบระเบียบและกระบวนการเผยแพร่อยา่งเป็น

รูปธรรมแก่สาธารณชนเพื�อใหไ้ดรั้บชุดความรู้ที�ถูกตอ้ง 

 โดยการอาศยัแนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นจาก “ภาพเก่า”  และ “เรื�อง

เล่า” เป็นการศึกษาประวติัศาสตร์บอกเล่า (มุขปาฐะ)  เป็นขอ้มูลจากประสบการณ์  ความทรงจาํของ

บุคคล และความทรงจาํร่วมของชุมชน  เพื�อสร้างพิพิธภณัฑท์อ้งถิ�น : เล่าเรื�องเมืองขุขนัธ์ 

  วตัถุประสงค์ 

 การจดัตั�ง พิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ�น : เล่าเรื� องเมืองขุขนัธ์  เพื�อเป็นสถานที�ถ่ายทอดเรื�องราว

ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรมประเพณีของชาวเมืองขุขนัธ์จากอดีตสู่ปัจจุบนัเพื�อ

เกิดความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�นของชาวอาํเภอขุขนัธ์ และยงัเป็นแหล่งเรียนรู้วฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ�นแก่สาธารณชนภายนอกที�เดินทางมาเยี�ยมเยือนอาํเภอขุขนัธ์ เป็นกระบวนการต่อ

ยอดความสาํเร็จจจากการจดังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ 



 ๑๓๔ 

แนวทางการจัดแสดง 

จดัแสดงชุดความรู้เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นของอาํเภอขขุนัธ์ในดา้นต่างๆ เพื�อให้

ความรู้แก่สาธารณชนทุกเพศทุกวยั   โดยการนาํเสนอในลกัษณะนิทรรศการหอ้งภาพและป้าย

นิทรรศการความรู้ เพื�อแกไ้ขปัญหาผูดู้แลในระยะแรก  และมีการจดัแสดงนิทรรศการหมุนเวยีน

ตามประเพณีทอ้งถิ�น อาทิเช่น เขา้พรรษา  แซนโฎนตา ลอยกระทง และสงกรานตเ์ป็นตน้ 

 ลกัษณะการจัดแสดง 

 แบ่งการพื�นที�การจดัแสดงออกเป็น  ๓ ส่วน 

พื�นที�จดัแสดงส่วนที� ๑ เป็นเนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น ในหวัขอ้ “ขขุนัธ์ใน

วนัวาน”  แบ่งขอ้มูลออกเป็น 

 ๑ .  ภาพรวมของอาํเภอขขุนัธ์ 

 ๒.  ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นอาํเภอขขุนัธ์ 

 ๓ .   ประวติัศาสตร์บอกเล่าเกี�ยวกบัโบราณสถาน โบราณวตัถุ ยา่นเก่าเมืองขขุนัธ์ 

 ๔.  แผนที�วฒันธรรมชุมชน ในลกัษณะการเชื�อมโยงชุมชนกบัประวติัศาสตร์ชาติ เพื�อให้

เห็นถึงพฒันาการร่วมกนั 

พื�นที�จัดแสดงส่วนที� ๒ เป็นเนื�อหาเกี�ยวขอ้งกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาํเภอขขุนัธ์ 

จงัหวดัศรีสะเกษในหวัขอ้ “ประเพณี วถีิชีวติคนเมืองขขุนัธ์” 

 ๑.  ความรู้เกี�ยวกบักลุ่มชาติพนัธ์และวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�นของอาํเภอขขุนัธ์ 

๒.  ความรู้เกี�ยวกบัประเพณีแซนโฎนตาแบบพื�นบา้น 

๓. ความรู้เกี�ยวกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตาประจาํปี 

๔ .  ผลงานประเภทต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบังานเทศกาลประเพณีแซนโฎนตา อาทิ สื�อ 

สิ�งพิมพ ์เช่น หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์แผน่พบั โปสเตอร์ ฯลฯ  สื�อโสตทศัน์ เช่น ซีดีเพลงเมืองขขุนัธ์ 

วซีีดีสารคดีแซนโฎนตาของทอ้งถิ�นเป็นตน้ 

พื�นที�จัดแสดงส่วนที� ๓  เป็นเนื�อหาเกี�ยวกบัวถีิชีวติปัจจุบนัของอาํเภอขขุนัธ์ ในหวัขอ้ “เมืองขขุนัธ์

วนันี� ” 

 ๑.  วถีิชีวติของชาวอาํเภอขขุนัธ์ปัจจุบนั 
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 ๒.  ผลงานและชีวประวติัศาสตร์ของบุคคลสาํคญัและเยาวชนในทอ้งถิ�น 

 ๓.   สินคา้ของ OTOP  ของทอ้งถิ�น 

 โดยมีองคป์ระกอบของพิพิธภณัฑท์อ้งถิ�น ดงันี�  

๑. การจดัวางชุดขอ้มูล ตอ้งสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

๒. การจดัทาํสื�อของชุดขอ้มูลต่างๆ เป็นการเพิ�มทกัษะความรู้ความเขา้ใจในเนื�อหาของ

ขอ้มูลต่างๆใหม้ากขึ�นและควรเป็นจดัทาํสื�อของชุดขอ้มูลที�เขา้ใจง่ายในรูปแบบต่างๆไดแ้ก่ 

  ๑.  ภาพจาํลอง(ภาพถ่าย) ตามหวัขอ้ที�จดัแสดง 

  ๒. แผนที�วฒันธรรมชุมชน 

  ๓.  หุ่นจาํลองการแต่งกายชุดพื�นบา้น 

  ๔.  คาํอธิบายใตภ้าพ 

๓. การอธิบายชุดขอ้มูล ควรเป็นแบบเขา้ใจไดง่้าย และสิ�งสาํคญัคือตอ้งคาํนึงถึงความ

สมบูรณ์และความถูกตอ้งของเนื�อหา 

แนวทางการปฏิบัติ 

๑. การวางระเบียนขอ้ตกลงร่วมกนัในการเขา้ชม เวลาเปิด –ปิดที�ชดัเจน 

๒. มีการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมกบัพิพิธภณัฑอ์ยา่งนอ้ยเดือนละ ๑ ครั� ง และมีการจดั

แสดงนิทรรศการหมุนเวยีนตามงานประเพณีทอ้งถิ�น 

๓. ควรมีการปรับปรุงขอ้มูลอยา่งนอ้ยทุกๆ ๖ เดือน เพื�อใหเ้กิดความน่าสนใจ 

ผลการดําเนินการที�คาดหวงั 

๑. กระบวนการสร้างพิพิธภณัฑ์ทอ้งถิ�นจะทาํใหเ้กิดการร่วมงานกนัขององคก์รทอ้งถิ�น

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ�น 

๒. พิพิธภณัฑท์อ้งถิ�นเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกนัของสาธารณชนชาวอาํเภอขขุนัธ์ เพื�อให้เกิด

ความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นแก่สาธารณชนทั�งในและนอกพื�นที�  โดยเฉพาะ

กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา ไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์ในการศึกษานอกเวลาเรียน 
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๔. พิพิธภณัฑท์อ้งถิ�นจะเป็นสถานที�รวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัทรัพยากรวฒันธรรมทอ้งถิ�น

ประเภทต่างๆในรูปแบบสื�อสิ�งพิมพ ์สื�อโสตทศัน์ ของทอ้งถิ�น ไม่ใช่สถานที�เก็บ

รวบรวมสิ�งของมีค่า นอกจากการนาํมาจดัแสดงเป็นนิทรรศการชั�วคราวเท่านั�น 

๕.   เกิดการสร้างเครือข่ายและ การแลกเปลี�ยนแนวคิดและขอ้มูลทางวชิากา และ

การศึกษาขอ้มูล  กบักลุ่มนกัวชิาการ  นกัวจิยั  สถาบนัทางวชิาการต่างๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๗ 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชื�อ – สกุล   

ที�อยู ่

 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พ.ศ. ๒๕๔๗      

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

พ.ศ. ๒๕๕๒                       

 

 

      Email                              

      

 

 

เมธาว ีศิริวงศ ์

๑๓๓ หมู่ที� ๑ ตาํบลดงรัก อาํเภอภสิูงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐ 

 

 

ประถมศึกษา โรงเรียนบา้นโคกตาล 

มธัยยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนปรือใหญ่วทิยบลัลงัก ์

มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

วชิา เอกประวติัศาสตร์   วชิาโทสังคมวทิยา ภาควชิาประวติัศาสตร์   

คณะสังคมศาสตร์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาการจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร   

Methawee.siri0219@gmail.com 

 

 

 

 


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	bibliography
	appendix



