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บทคัดย่อ 

 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัด                  
ศรีสะเกษ 2) เพื ่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัด                   
ศรีสะเกษ และ 3) เพื่อสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนาจากกลุ่มเป้าหมาย  
นำผลสนทนามาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยด้วยวิธีเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษา พบว่า อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ชาวกูยมี
ลักษณะเด่นที่พบคือ การพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ เชื่อผู้นำหรือผู้อาวุโส ชาวเขมรนั้นมี
ลักษณะคล้ายคนไทยในท้องถิ่นทั่วไป แต่ถ้าจะเปรียบกับชาวเขมรต่ำในกัมพูชาแล้ว ความเป็นอยู่ 
ประเพณีและความเชื่อต่าง ๆ ของชาวเขมรสูง จะมีส่วนคล้ายกับชาวเขมรต่ำในประเทศกัมพูชามาก 
ชาวลาวส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ สนใจในด้านการศึกษาเล่าเรียน มีการบวชเรียนเป็นจำนวน
มาก ชาวเยอนั้นโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยอยู่แถบลุ่มน้ำ 
 การเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าโดยมีกระบวนการในการสร้าง
วัฒนธรรมเพื่อให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทาง
สังคมของชนสี่เผ่า 
 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าโดยมีการทำหน้าที่เชื ่อมโยง
ระหว่างชนเผ่า เพื่อช่วยรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีการแสดงออกด้านวัฒนธรรมของแต่ละ              
ชนเผ่า มีพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการนำเสนอวิถีชีวิตความเป็นชนสี่เผ่า
ด้วยการปรับตัวของมนุษย์ในการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็ตาม 
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ABSTRACT  
 The objective of this research to 1) to study the cultural identity of the four 
tribes in Sisaket Province. 2) To study the process of enhancing the cultural identity of 
the four tribes in Sisaket Province and 3 )  To create a network of cultural identities of 
tribal people in Sisaket Province. This research is a qualitative research study from the 
document academic and related research group conversation from the target group 
the chat to analyze and write a research report with a description. 
 The study found that the cultural identity of the four tribes in Sisaket. Kui 
people have a distinctive feature that is found. Self-reliance Diligent, responsible, 
believing leaders or seniors. Khmer people are similar to Thai people in general, but if 
it is comparable to the low Cambodian people in Cambodia, their lives, traditions and 
beliefs of Khmer High There will be a very similar part to the low Cambodian people 
in Cambodia. Most Lao people are Buddhists. Interested in education there is a lot of 
matriculation. The Yer are generally living in the watershed. 
 Strengthening the cultural identity of the four tribes by creating a culture to 
make life in society appropriate and in line with the social norms of the four tribes. 
 Creating a network of cultural identities of the four tribes by linking tribes to 
help preserve cultural identities. There is a cultural expression of each tribe. With the 
basic needs of the community. With the objective of presenting the four tribal lifestyles 
with human adaptation to connect to the system, despite social changes. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ สำเร็จ
ลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะกรรมการทุกท่านที่เมตตาให้คำแนะนำและเป็นผู้ทำการวิพากษ์
งานวิจัยของผู้วิจัยให้สมบูรณ์หน้าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ขอบคุณเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ทุกรูป/
คน ที่คอยแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในช่วงระยะเวลาในทำการวิจัย ขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ที่ให้ความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เอกสาร และคำปรึกษาเพ่ือการวิจัยในการสืบค้นเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
 ขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัยในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับงานวิจัย ให้ความสะดวกเรื่องที่พัก ที่อาศัยในคณะเดินทางไปเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์                     
คุณงามความดีและประโยชน์เหล่านี้ที่เกิดจากการทำวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องบรรณาการน้อม
สักการะบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณมารดาบิดา บูชาคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ 
ขอแผ่คุณความดีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้มีอุปการะคุณ และเพ่ือนร่วมงานทุก ๆ ท่าน 
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บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
สังคมไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนานหลักฐานต่าง ๆ หลายอย่างในทาง

ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่าในอดีตมีชาวต่างชาติได้เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยตลอดเวลาซึ่งในบรรดาชนชาติ     
ต่าง ๆ  มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายกลุ่มชาวเยอเขมรส่วยและลาวเป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านและมีสัมพันธไมตรีกับไทยมาเป็นเวลานานจึงทำให้วัฒนธรรมและประเพณีหลายอย่าง
ของชาติพันธ์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากกลุ่มชาติพันธ์เหล่านี้จึงถูกผนวก
และยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคมโดยต่างมีอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยและมีการปรับเปลี่ยน              
อัตลักษณ์ไปตามบริบทสถานการณ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ 
 ในขณะเดียวกันก็ยังคงธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เดิมของตนด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามก็มี
กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่ถูกหลอมรวมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดิมของตนให้เป็นรูปแบบ
เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพื้นที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย1 ผู้คนในท้องถิ่นเริ่มรับเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตทำให้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
มีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นโลกาภิวัตน์จึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยและ
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกมุมโลกขณะเดียวกันก็ยังนำมาซึ่งการลงทุนของต่างชาติในการแสวงหาแหล่ง
ลงทุนใหม่ ๆ  เพื่อกระจายฐานการผลิตและการบริโภคของผู้คนในต่างสังคมและต่างวัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิด
การผสมผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 วัฒนธรรมเป็นสิ ่งที ่มนุษย์สร้างขึ ้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู ้แต่ละสังคมจึงมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปมนุษย์ได้เรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตซึ่งแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ มนุษย์จึงเรียนรู้ที่
จะจัดระเบียบชีวิตให้เจริญขึ้นอยู่ดีกินดีมีความสะดวกสบายรู้จักแก้ปัญหานอกจากนั้นมนุษย์มีการถ่ายทอด
การเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิตมนุษย์เกิดในสังคมใดก็จะเรียนรู้และซึมซับเอา
วัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย ดังนั้น วัฒนธรรมของแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน2 วัฒนธรรมจึงเป็น

 

 1ยศ สันตสมบัติ, อำนาจพื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติใน
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), หน้า 44 – 45. 
 2พัทยา สายหู, ความหมายของวัฒนธรรม, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: www.manageronline.com. 
(28 กันยายน 2559) 
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เครื่องมือวัดหรือเป็นสิ่งกำหนดความเจริญหรือความเสื่อมของแต่ละสังคมได้อีกวิธีหนึ่งด้วยขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมยังกำหนดความเป็นอยู ่ของคนในชุมชนจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู ่ของประชาชนและ
ความก้าวหน้าของแต่ละสังคมได้ด้วยหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที ่ดีงามและเหมาะสมสังคมนั ้นย่อม
เจริญก้าวหน้าตรงกันข้ามหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ล้าหลังสังคมนั้นก็มักประสบปัญหาในการพัฒนาสังคม
ได้เช่นเดียวกัน  
 ในจังหวัดศรีสะเกษได้รับอารายธรรมมาจากประเทศลาวและประเทศกัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ
จึงเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสี่เผ่า” มีภาษาพูดถึง 4 ภาษา 
กล่าวคือ (1) เขมร (2) ส่วย (3) ลาวและ (4) เยอคนส่วนมากจะอพยพมาจากฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ก่อนจะแยกออกไปตั้งบ้านเมืองต่าง ๆ  ในบริเวณลุ่มน้ำชีหรือลุ่มแม่น้ำมูล ดังนั้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือการประยุกต์ใช้หลักคำสอนทางศาสนาและประเพณีของชุมชนภาคอีสานที่ถือกันมา
แต่อดีตจึงได้รับการสืบต่อกันมาไม่ขาดสายโดยดำรงบทบาทสำคญัในการควบคุมพฤติกรรมและศีลธรรมของ
คนในสังคม3 เพื่อไม่ให้ชาวบ้านประพฤติในทางที่ผิดศีลธรรมและชี้นำไปสู่ความดีตามอุดมคติของบรรพชน
ชาวจังหวัดศรีสะเกษในอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันมีบรรพบุรุษของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันก่อตั้งเป็นเมืองขุขันธ์
มีประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานประกอบด้วย 4 ชนเผ่า
ดังนี้ 
 (1) ชาวกวยเป็นชนเผ่าที่ชอบความเป็นอิสระและมีพัฒนาการของชนเผ่าอยู่เสมอชาวกูยใน
จังหวัดศรีสะเกษเชื่อว่าอพยพมาจากเมืองลาวและกัมพูชาได้มาตั้งถิ่นฐานในแดนแถบนี้หลายแห่งกระจัด
กระจายกันไปแต่ที่จังหวัดศรีสะเกษสวนหนึ่งเข้าใจว่ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเจียงอีชนเผ่ากูยจะเรียกตนเอง
ว่ากูยแปลว่า” คนหรือมนุษย์อาศัยอยู่กันหลายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษประเพณีของเผ่ากูยสวนมากจะ
ปรับตัวให้เข้าไปกับท้องที่อยู่อาศัยแต่จะยังคงมีอยู่บ้างเช่นการเซ่นบรรพบุรุษพิธีไหว้ศาลปะกำหรือการเซ่น
ไหว้ผีปะกำการตั้งศาลผีบรรพบุรุษไว้ที่หึ้งหรือศาล 
 (2) ชนเผ่าเยอจริง ๆ แล้วก็คือชนเผ่ากูยหรือกูยอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะได้ยินชนเผ่านี้พูดสร้อย
ต่อท้ายด้วยคำว่า“เยอ”เช่น จ๊อว-เยอ (มาเด้อ) หรือ” เยอ ๆ”หรือ จ๊อว-เยอ-นุ-เนียว-แซมซาย-หมูไฮ”                 
(เชิญครับพ่อแม่พี่น้องพวกเรา) ซึ่งก็คลายๆ ชาวไทยแถบจังหวัดระยองและจันทบุรีที่นิยมพูดสร้อยต่อท้าย
ว่า “อี” จึงทำให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์บางท่านได้นิยามคำว่า “เผ่าเยอ” ขึ้นมาเป็นอีกเผ่าหนึ่งของจังหวัด            
ศรีสะเกษ 
 (3) ชนเผ่าลาวในจังหวัดศรีสะเกษเชื่อว่าอพยพมาจากประเทศลาวในปัจจุบันเมื่อปีพ.ศ. 2237 
เกิดกบฏในนครเวียงจันทร์ทำให้ชนเผ่าลาวแย่งอำนาจกันเองฝ่ายหนึ่งถึงลุ่มน้ามูลและในปีพ.ศ. 2321               
พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพมาสมทบกับตากะจะเจ้าเมืองขุขันธ์ไปตี

 

 3ประสาท อิศรปรีดาและคณะ, ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน , (มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 69. 
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เมืองเวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชนเผ่าลาวมาด้วยชนเผ่าลาวมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษสวนมาก
อาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดตั้งแต่อำเภอวังหินขึ้นไปสำหรับอำเภอขุขันธ์พบอาศัยอยู่มากใน
พื้นที่ของตำบลโสน ตำบลห้วยเหนือ และ ตำบลตาอุต มีขนบธรรมเนียมประเพณีคลาย ๆ กับประเพณีชน
เผ่าลาวของชาวอีสานทั่วไป 
 (4) ชนเผ่าเขมรตามประวัติเชือ่ว่าดินแดนที่ตั้งของจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันเป็นที่อยู่ของขอม
หรือชนเผ่าเขมรมาก่อนเมื่อพ.ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้นได้จัด
คณะพระธรรมฑูตออกเป็น 9 คณะโดยคณะที่ 8 มีพระโสณะและพระอุตตระเป็นหัวหน้ามาเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิได้มาถึงอาณาจักรขอมโบราณซึ่งเรียกว่าอาณาจักรฟูนันมีอำนาจอยู่ใน
คาบสมุทรอินโดจีน ต่อมาไทยได้ขยายอิทธิพลมาครอบคลุมบริเวณแถบนี้ชนเผ่าเขมรจึงถอยร่นไปอยู่ใน
ดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบันและยังมีชนเผ่าเขมรอาศัยอยู่ในจังหวัดแถบอีสานทางตอนไต้ของจังหวัด             
ศรีสะเกษชนเผ่าเขมรจะเรียกตัวเองว่า “ขแมร์” อาศัยอยู่ในหลายอำเภอแทบทุกตำบลเผ่าเขมรมีวัฒนธรรม
ที่เข็มแข้งเช่นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชนเผ่าเขมรซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็น
ประจำทุกปีของอำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ 
 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกษถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นเข้ามามีอิทธิพลสังคม
ชนบทถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลันขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นถูกกลืนหายไป
เยาวชนและคนรุ่นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอกจนหลงลืมวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง
ประเพณีท่ียังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความบันเทิงที่ฉาบฉวย กล่าวคือ  
 (1) การปลูกฝังจิตสำนึกทางสังคมไม่ได้รับการยอมรับ  
 (2) วัฒนธรรมถูกละเลยทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง               
 (3) สถาบันครอบครัว 
 สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาสูญเสียบทบาทในการอบรมให้ความรู้และปลูกฝังศีลธรรม
นำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมค่านิยมทีดี่งามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย
มีการสืบทอดน้อยระบบคุณค่าของสังคมในเรื่องจิตสาธารณะความเอื้ออาทรและการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อม
ถอยเนื่องจากกิจกรรมประเพณีที่ดำเนินไปเพ่ือส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ซึ่งในที่สุดอาจนำมาสู่ภาวะของ
การล้มสลายทางวัฒนธรรมที่บรรพชนใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ ้นสุดลงในที่สุดการที่จะดำรงสังคม
วัฒนธรรมของชาวอีสานให้มั่นคงต่อไปได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่และมีการจัดการที่ถูก
ต้องการพัฒนาต่าง ๆ  ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงหาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐานเดิมซึ่งจะทำให้สั้นคลอน
ได้ง่าย4  

 

 4ประเวศ วะสี, แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา , (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิ             
ภูมิปัญญา, 2536), หน้า 33. 
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 ทั้งนี้ให้อยู่ในบริบทของสังคมและชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ชุมชนตามที่เป็นจริงมีการอนุรักษ์การฟื้นฟูการประยุกต์และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม ย่อมจะสามารถ
ดำรงสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มั่นคงต่อไปได้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

 1.2.3 เพ่ือศึกษากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด 
ศรีสะเกษ 
 1.2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายอัตลักษณท์างวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

1.3 ปัญหาที่ต้องการทราบ 
 1.3.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีอะไรบ้าง 
 1.3.2 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ              
มีกระบวนการอย่างไร 
 1.3.3  การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะ
การสร้างเครือข่ายแบบใด 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจยั 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการวิจัยเรื ่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนสี ่เผ่าไทยในจังหวัด                 
ศรีสะเกษ”ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้านดังนี้ 
  1.4.1.1 ศึกษาด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
      1.4.1.2 ศึกษาด้านกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
  1.4.1.3 ศึกษาด้านเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  
 ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้รู้ และผู้ปฏิบัติ และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มจากการสนทนาในกรณี
ของผู้ให้ข้อมูลทั่วไปโดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ด้านจำนวนและคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้า 
โดยมีพ้ืนที่ในการศึกษา คือ ในจังหวัดศรีสะเกษ  
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 1.4.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 รวมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 28 รูป/คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บ
ข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไ ว้                    
ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตการณ์ประกอบกันไปด้วย 
 

1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะ

บุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้น ๆ เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมทองถิ่น ศาสนา ฯลฯ ซึ่งมี
คุณลักษณะไม่เหมือนกับคนอ่ืน ๆ 
 กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันในจังหวัดศรีสะเกษ มีความรู้สึกผูกพัน
รับผิดชอบร่วมกันในเรื่องภาษา ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรม หรืออยู่ในปกครองรัฐบาล
เดียวกัน พันธุ์ หมายถึง เชื้อสาย วงศ์วาน เทือกเถาเหล่ากอ กลุ่มชาติพันธุ์ที่กล่าวมานี้ หมายถึง                
กลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าที่ปรากในจังหวัดศรีสะเกษ คือ ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าส่วย (กูย) ชนเผ่าลาว และ                    
ชนเผ่าเยอ 
 จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                    
ซึ่งมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม การเป็นอยู่ร่วมกันอย่างดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัด                   
ศรีสะเกษยึดแนวปฏิบัติที ่มีมาตั้งแต่ดั ้งเดิม เช่น จารีตประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม เป็นต้น                     
ชาติพันธุ์สี ่เผ่า จะมีสิ ่งเหล่านี้สำหรับให้คนของเผ่าถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตจะเห็นว่า                      
เผ่าเขมร เผ่าส่วย เผ่าลาว และเผ่าเยอ เผ่าต่าง ๆ เหล่านี้ คือ ชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ที่แตกต่างกันออกไป แต่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่และอาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
 

1.6 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีกรอบแนวคิดที่สำคัญในลักษณะของกระบวนการ
และวิธีการศึกษาวิจัยรวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษาดังนี้ 
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1.7 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากงานวิจัย 
1.7.1 ได้มีการสังเคราะห์แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยการศึกษา

จาก  
 1.7.2 ได้ร ูปแบบหลักการและกระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ ช ุมชนโดยใช้               
อัตลักษณ์หรือการอยู่ร่วมกันของชุมชนในสังคมทั่วไปได้อย่างกลมกลืน 
 1.7.3 ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.7.4 ได้มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษและเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง  ๆ ผู้นำชุมชนนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 
  

บริบทพ้ืนที่ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

ศึกษากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน   
สี่เผ่าในจังหวัด 

ศรีสะเกษ 

สร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัด           
ศรีสะเกษ 

การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชมุชนสี่เผ่าไทยในจังหวัดศรีสะเกษ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
-อัตลักษณ์ 
- วัฒนธรรม 
- ภาษา 
- ความเชื่อ 

รูปภาพที่ 1.1 แสดงแผนผังมโนทัศน์กรอบแนวคิดการวิจัย 



 
 

บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการดำเนินการวิจัยเพื่อ การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด               
ศรีสะเกษ คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอตามลำดับดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม 
2.3 ความหมายการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ 

   2.3.1 ความหมายของการดำรงอยู ่
   2.3.2 ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
   2.4 ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 
   2.4.1 สังคมและวัฒนธรรมอีสาน 

 2.4.2 ความเชื่อด้านศาสนา 
 2.4.3 ภูมิปัญญาด้านความเชื่อของชาวอีสาน 

 2.4.4 พิธีกรรมทางศาสนา 
 2.4.5 ประเพณีท้องถิ่นอีสาน  

2.5 วิถีชีวิต พิธีกรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
   2.5.1 ประวัติความเป็นมาของชาวกูย 
   2.5.2 ประวัติความเป็นมาของชาวเขมร 
   2.5.3 ประวัติความเป็นมาของชาวลาว 
   2.5.4  ประวัติความเป็นมาของชาวเยอ 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัอัตลกัษณ์ 
 สังคมมนุษย์ คือ การอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัดและอื่น ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี
รวมถึงภาษา การละเล่น และอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคม
นั้น เพราะมนุษย์มีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม พฤติกรรมเหล่านั้นได้ขัดเกลามาโดยลำดับจน
กลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้น ในแต่ละสังคมจึงย่อมมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
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แม้ว่าจะมีชนกลุ่มต่าง ๆ ตามภาษาพูดที่หลากหลาย แต่วัฒนธรรมจะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่น การมี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเด่นชัดและหลากหลายจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศ 
 2.1.1 ความหมายของอัตลักษณ์ 
 มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนิน
ชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคม ทำให้เกิดการหล่อหลอมให้
สมาชิกในสังคมมีทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ การนิยามตัวตนหรือบอกว่าตนเป็นใครตรงกับศัพท์ทางวิชาการด้าน
มานุษยวิทยาที่ว่า “อัตลักษณ์”  
 อัตลักษณ์ คือ จิตสำนึกส่วนตัวและจิตสำนึกร่วมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่า
ตัวเองคือใครมีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร และจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของ
การแสดงออก คำว่า “อัตลักษณ์ ” นั้น หมายถึงอะไร ซึ่งถ้าพูดกันง่าย ๆ ก็คือ สิ่งที่แสดงถึงความเป็น
ตัวตนของคน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่น กิริยาท่าทาง ภาษาและการ
แสดงออกต่อบุคคลอ่ืนกับลักษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ คตินิยม ความ
เชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงคำท่ีต้องการสื่อถึงคำพูดบางประการเพ่ือแสดงความ
เป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล สังคม ชุมชน เช่น เชื่อชาติ ภาษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่น ๆ กล่าวคือ  
ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่ งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา
สามารถนำไปสู่การพัฒนาสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันโดยการ
กำหนดแนวทางด้านใดด้านหนึ่งให้ชัดเจนเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มได้มีเจตคติร่วมกัน สามารถทำให้
นำไปสู่การพัฒนาได้  
 “อัตล ักษณ์” มาจากภาษาบาล ีว ่า อต ฺต รวมก ับคำว ่า ล ักษณ โดยที่  “อัตตะ”                     
มีความหมายว่า ตัวตน ของตน ส่วน“ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการ
ให้คำนิยามและตีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่เป็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการสร้างตัวตนจากวัฒนธรรมย่อยก็ได้ ทำให้เกิดการยอมรับซึ่ง                      
พหุลักษณ์ทางสังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในคำนิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้างเพื่อความเป็น
ปึกแผ่นของสังคมเท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการยอมรับในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจังใน
สมัยก่อนนั้น เมื่อพูดถึงคนไทยในสายตาของชาวต่างประเทศ ก็คือการยิ้มแย้มจนได้รับสมญาว่าเป็น 
“Land of Smiles” หรือ “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ” ถัดมาก็คือ การเป็นมิตรกับชาวต่างชาติและความ
เอื้ออารี โดยปกติคนไทยมักจะเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย รักสนุก ชอบความสะดวกสบาย และเ ก็บ
ความรู้สึก นอกจากรอยยิ้มแล้ว คนไทยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาทางสีหน้าหรืออากัปกิริยา ไม่ว่าชอบ
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หรือไม่ชอบ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงออกจะเป็นการยากที่จะคาดเดาความหมายจาก
รอยยิ้มของคนไทย1  
 ฉลาดชาย รมิตานนท์ ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวตน ตัวเอง และเป็นสิ่งที่เกิด
จากการสร้างของวัฒนธรรม อัตลักษณ์มีความสำคัญต่อระบบสังคมกล่าวคือ ประการแรกทำให้เรา
รู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลาย
ลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่
เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตน
ของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น2 
 อภิญญา เฟื้องฟูสกุล กล่าวว่า อัตลักษณ์มีความหมายเป็นปัจเจกที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์
กับสังคม ซึ่งสังคมกำหนดบทบาทหน้าที่และคุณค่าที่ติดตามมากับความเป็นสามี -ภรรยาความเป็น
ศิษย์-อาจารย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของสัญลักษณ์ด้วย อัตลักษณ์ ( Identity) เป็นความรู้สึกนึกคิดที่
บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นโดยผ่าน
การมองตนเองและการที่คนอื่นมองเรา อัตลักษณ์ต้องการความตระหนัก (Awareness) ในตัวเราและ
พื้นฐานของการเลือกบางอย่าง นั้นคือ เราจะต้องแสดงตนหรือยอมรับอย่างตั้งใจกับอัตลักษณ์ที่เรา
เลือก ความสำคัญของการแสดงตนก็คือ การระบุได้ว่าเรามีอัตลักษณ์เหมือนกลุ่มหนึ่งและมีความ
แตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างไรและ “ฉันเป็นใคร” ในสายตาคนอื่น3 
 อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ คำว่า Indentitas เดิมใช้คำว่า 
Idem ซึ่งมีความหมายว่าเหมือนกัน (The Same) หมายถึงความเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่
แตกต่างกันแต่ละกลุ่มคน อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่
ถูกสร้างขึ้น ดังนั้น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้4 เนื้อหาสำคัญของอัตลักษณ์ คือ จิตสำนึกส่วนตัวและ
จิตสำนึกส่วนรวมในระดับสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่าตังเองคือใคร เป็นมาอย่างไร แตกต่าง
จากคนกลุ่มอื่นหรือสังคมอื่นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออก นอกจากนี้ยังมี
นักวิชาการที่ให้ความหมายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกหรือวัฒนธรรมร่วมของ

 

 1ประสิทธิ์ ลีปรีชา, การสร้างและการสืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง , (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547), หน้า 32. 
 2ฉลาดชาย รมิตานนท์, คนกับอัตลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เอกสาร
ประกอบการประชุมประจำปี ทางมานุษยวิทยา, 2545), หน้า 25. 
 3อภิญญา เฟื้องฟูสกุล, “แนวคิดหลักทางสังคมวิทยาเรื่องอัตลักษณ์”, เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาสังคมวิทยา สำนักคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ, 2543), หน้า 4. 
 4ประสิทธิ์ ลีปรีชา, ชาติพันธุ์และมายาคติ, (กรุงเทพมหานคร: องค์กรรับส่งสินค้าและพัสดุ, 2546),        
หน้า 32. 
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กลุ่มหรือการที่ปัจเจกชนมีอิทธิพลหรือการได้รับการยอมรับจากวัฒนธรรมของกลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้
การยอมรับวัฒนธรรมของกลุ่มคนยังมีความเกี่ยวเนื่องกับบรรทัดฐานของสังคม (Norms) ซึ่งบุคคล
ต้องยอมรับความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลัษณ์ของกลุ่มให้ได้ ความสำคัญของการสร้างเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมทำให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทั้งนี้ความแตกต่างดังกล่าวควร
ได้รับการยอมรับมากกว่าการตำหนิหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เพราะเกิดจากความแตกต่าง
และการไม่ยอมรับวัฒนธรรมเฉพาะของกลุ่มนั้น ๆ นอกจากนี้การยอมรับในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มทำให้บุคคลได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ง่ายมากข้ึนด้วย 
 2.1.2 ประเภทของอัตลักษณ์ 
 อัตลักษณ์ คือ ความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์     
ต่าง ๆ กระทำผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบในอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์เกี่ยวกับมิติภายในของความ
เป็นเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลง
ความหมายเกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ์กับโลก5 จึงได้แบ่งอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และ อัตลักษณ์ทางสังคม อธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
 (ก) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
 อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวตน ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อตัวคน หรือสถาบัน โดยสะท้อน
ถึงลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ เป็นพลังแฝงที่นำไปสู่พฤติกรรม เป็นเจตคติที่บุคคล กลุ่มบุคคล                       
ที่มีต่อสถาบันหรือเป้าหมาย เป็นความคาดหวังของบุคคลหรือสถาบัน ที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือ
ความรู้สึกต่อตนเองและสถาบัน  
 ผ่องพันธ์ มณีรัตน์ ได้ให้ความหมายเป็นเรื่องของกลุ่มประชาชน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มี
ลักษณะร่วมอย่างเดียวกันอย่างน้อยที่สุดหนึ่งอย่าง ลักษณะร่ วมกันนี้ จะเป็นอะไรก็ได้ เช่น อาชีพ 
ภาษา ศาสนา ฯลฯ แต่ที่สำคัญคือ กลุ่มที่มีลักษณะร่วมกันนี้จะต้องมีประเพณีบางอย่างซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นกลุ่มของตนเอง โดยที่สมาชิกของกลุ่มไม่จำเป็นต้องรู้จักสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมด แต่เขาจะต้องรู้ว่า
ประเพณีของกลุ่มของเราประเพณีเฉพาะของกลุ่มที่ทำให้กลุ่มมีเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างจากกลุ่ม
อื ่น ๆ และมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ คือ ระดับอัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
(personal identity) และระดับอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity)6 
 
 

 

 5ธีรยุทธ บุญมี, ชาตินิยมและหลังชาตินิยม , พิมพ์ครั ้งที ่ 2, (กรุงเทพมหานคร: สายธาร , 2546),                      
หน้า 21. 
 6ผ ่องพ ันธ ์  มณ ี ร ั ตน์ , มาน ุษยว ิทยาก ับการศ ึกษาคต ิช าวบ ้ าน , (กร ุ ง เทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), หน้า 18. 
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 (ข) อัตลักษณ์ทางสังคม 
 อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นลักษณะอย่างหนึ ่งในตัวบุคคลที่จะทำให้
บุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อื ่น จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะ
ประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ ่งในทางสังคมวิทยามองว่าเมื ่อบุคคลมาอยู ่ร่วมกันในสังคมก็มีการ
ติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทำทางสังคมระหว่างกัน (Social Interation) โดยพฤติกรรมที่บุคคล
แสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงส ัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ขึ ้นอยู ่กับสังคม (Social 
Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมีบทบาทตาม
สถานการณ์ที่ตนสัมพันธ์อยู่ เพื่อศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ บุคลิกภาพ 
ไม่ได้หมายถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้างนอก แต่เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนอง7  
 อัตลักษณ์มีความสำคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือ ประการแรกทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรา
หรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ท่ีประกอบขึ้นมา 
อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น
ประการต่อมา อัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ทำให้บุคคลนั้นมีความเป็น
ตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทางสังคม
วิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันในสังคมต้องมีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทำทางสังคม
ระหว่างกัน โดยพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับปทัสถาน
ทางสังคมตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมีบทบาทตาม
สถานการณ์ท่ีตนสัมพันธ์อยู่ 

จึงสรุปได้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ความนึกคิดเกี่ยวกับบทบาทเฉพาะตนของบุคคลในการ
แสดงออก เพื่อติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่นตามโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม ที่บุคคลดำรงอยู่
เนื ่องจากอัตลักษณ์ เป็นความนึกคิดเกี ่ยวกับตนเอง จึงมีความสำคัญ ต่อพฤติกรรมของบุคคล 
กล่าวคือ ความนึกคิดเกี่ยวกับตน เป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมของบุคคลเพราะคนเราย่อมกระทำไป
ตามความคิด หรือ มโนภาพว่าตนเองเป็น คนเช่นไร 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลง (change) หมายถึง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งของ

องค์กรหนึ่งซึ่งยังคงตัวอยู่ได้ ในปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีสภาพมั่นคง หากแต่ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สังคมและวัฒนธรรมก็

 

 7อภิญญา เฟื่องฟูสกุล, อัตลักษณ์, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 
2546), หน้า 33. 
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มีลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่มีสังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยู ่กับที ่ โดยแท้จริงตลอดเวลามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมออันเป็นลักษณะธรรมดาของสังคมมนุษย์ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ของ
บุคคลที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกันเป็นการเปลี่ยนแปลงในกรอบกำหนดขอบเขตสิทธิและ
หน้าที่ที่บุคคลจะปฏิบัติต่อกันได้จากที่เคยกำหนดอยู่ก่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีทั้งในระดับ
จุลภาค ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติ แต่ในอัตราและความ
มากน้อยแตกต่างกันตามท้องที ่แล้วแต่โอกาสหรือกาลเวลา เช่น ในเรื่องค่านิยมหรือคุณค่าทาง
จริยธรรม การแต่งกายมารยาท และการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะเปลี่ยนไปอย่างช้า ๆ 
ในระดับมหภาค คือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของสังคม การเปลี่ยนแปลงในระดับนี้เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงสะสมในระดับจุลภาค8  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างและหน้าที่

ของสังคม มักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือของรูปแบบของความสัมพันธ์ และการ
ปะทะสัมพันธ์กันทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบแบบแผน ค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมาก และเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในโครงสร้างสังคม 
รวมทั้งความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ไม่ใช่ทางสังคมด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากร
และเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นได้หลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับโลก
ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบ่งออกได้เป็นทฤษฎีใหญ่ ๆ หลายทฤษฎี ได้แก่ 
ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าเป็นกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ทฤษฎีพัฒนาการ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศกำลัง
พัฒนาเข้าสู่การพัฒนาเกิดมาจากผลกระทบของโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่มีต่อ
ประเทศกำลังพัฒนา ทฤษฎีความขัดแย้งทางสังคม อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว่าเป็นผลมา
จากการขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างชนชั้นหรือกลุ่มบุคคลในสังคม ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม 
ซึ่งโครงสร้างของสังคมคือรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มสังคม หน้าที่ของสังคม
กล่าวถึงผลที่ได้จากรูปแบบของความสัมพันธ์เหล่านั้น ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่เท่าใดความแตกต่าง
ทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของประชากรในสังคมน่าจะมีมากข้ึนด้วย ความแตกต่างนี้หมายถึงความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนาระดับการศึกษา อายุ ระดับรายได้ ภูมิหลังของครอบครัว เป็นต้น 
และ ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม มีรากฐานมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีความคิด
ว่าการนำไปสู่ความทันสมัยจะทำสำเร็จได้โดยผ่านการกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม แนวความคิด

 
8ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ, การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม , (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543), หน้า 11-13. 
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สำคัญของกลุ่มนี้คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล เช่น บุคลิกภาพ ค่านิยมและทัศนคติ                    

จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม9 
 อานนท์ อาภาภิรม ได้จำแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทสรุปได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุได้แก่วัตถุอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์เช่นจาน
ช้อนส้อมตึกรามบ้านช่องถนนหนทางตลอดจนผลงานทางศิลปกรรมของมนุษย์ต่าง  ๆ เช่น ภาพวาด        
รูปปั้น เป็นต้น 
 2. วัฒนธรรมที่ไม่เกี ่ยวกับวัตถุได้แก่แบบแผนแห่งพฤติกรรมความคิดความเชื่อภาษา
ศีลธรรมปรัชญาวัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถภาคใต้โดยสรุป
ประเภทของวัฒนธรรมไว้ว่าวัฒนธรรมทางวัตถุได้แก่เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่ม
เป็นต้นส่วนที่ก่อประโยชน์ด้านความสุขทางใจเรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจได้แก่คติความเชื่อศาสนา
ค่านิยมเป็นต้น อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้ต่างก็เหลือล้ำกันอยู่แบ่งแยกไม่ขาดจากกัน
และวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งๆก็มีพร้อมทั้งสองที่สมดุลกันไม่มากหรือน้อยไปข้างใดข้างหนึ่งความ
สมดุลนี้จะข้ึนอยู่กับดุลพินิจของสังคมท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมทั้งสองต่างก็มีความสำคัญเสมอกัน10 

หากพิจารณาถึงความหมายการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและการเปลี ่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ทางสังคมในแต่ละเรื ่อง         
อาจเกิดข้ึนในส่วนย่อยหรือส่วนใหญ่ของความสัมพันธ์ทางสังคมก็ได้หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผล
ทำให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดมีความแตกต่างกันขึ ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้ว ไม่ว่าการ
เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตาม ย่อมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
ทั้งสิ้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของการดำเนินชีวิต
ของชนกลุ ่มใดกลุ ่มหนึ ่งย ่อมจะมีว ิถีช ีว ิตเป็นของตนเอง การเปลี ่ยนแปลงทางสังคมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น ในทางปฏิบัติแล้วยากที่จะแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาด เพราะหาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบถึงสองลักษณะดังกล่าวเสมอ  

 

2.3 ความหมายการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 การดำรงอยู่ หมายถึง สภาวะหรือสภาพความมีอยู่ของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น 
คน สัตว์  สิ่งของฯ เป็นต้น แต่ในที่นี้หมายถึงสภาวะความเป็นอยู่เกี ่ยวกับการดำเนินชีวิตของคน
นั้นเอง ในการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปของคนจะมีลักษณะความสัมพันธ์ในหลายๆ มิติ เช่น ความสัมพันธ์

 
9นิเทศ ตินณะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: แอ็คทีฟ พริ้นท์, 

2546), หน้า 6-27. 
 10อานนท์ อาภาภิรม, สังคมวัฒนธรรมและประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แพร่วิทยา), 
2519), หน้า 94-95. 
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ของคนกับคน ความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
เป็นต้น คนได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเพ่ือที่จะประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเรียกว่าแนว
ปฏิบัติ จะเห็นว่าการดำรงอยู่ของคนจะมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินชีวิต  ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัย
นำมาศึกษา ดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายของการดำรงอยู่ 
 พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ ได้ให้ความหมาย  existence การดำรงอยู่ 
หมายถึง การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ หรือดำรงอยู่ โดยขึ้นอยู่กับกาลเทศะหรือไม่ข้ึนอยู่กับกาลเทศะก็ได้11 
 เจษฏา ทองรุ่งโรจน์ ได้อธิบายไว้ในพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ ว่า การดำรง
อยู่ ความมีอยู่ ความเป็นอยู่ สภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอยู่หรือดำรงอยู่ โดยขึ้นอยู่กับหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
กาลเทศะก็ได้12  
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น)13 ได้กล่าวถึงแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลัก
พระพุทธศาสนา ความว่า พระพุทธศาสนา ได้แบ่งความสุขของชีว ิตออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
สุขกาย กับสุขใจ สุขกาย คือกายิกสุข เป็นความสุขที ่เกิดจากการได้รับรู้และเสวยอารมณ์ที ่น่า
ปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่างๆ ที่เรียกว่า “กามคุณ 5” (ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัส ลิ่ม
ลองรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ) ซึ่งจัดเป็นความสุขในระดับโลกิยะ 
(ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก) และ สุขใจ หรือเจตสิกสุข ซึ่งเป็นสภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส สดชื่น 
เบิกบาน ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เป็นสภาวะที่ใจมีความสำราญแช่มชื่น ไม่ขุ่นมัว
ด้วยอำนาจกิเลส ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น อ้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของจิตใจ 
พระพุทธศาสนาถือว่า สุขภาวะทางใจอันเป็นเลิศเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และมีความสุขถึงในระดับ                   
โลกุตตระ หรือความสุขที่เกิดจากการทำลายกิเลสภายในได้อย่างถาวร ซึ่งจะหมายถึงการเป็นความสุข
แห่งนิพพาน  
 สุขภาวะตามแนวคิดของอดัมส์14 โมเดลนี้มีลักษณะเป็นรูปกรวยหงาย ด้านบนสุดของ
กรวยเป็นภาวะที่มีสุขภาวะ หรือมีสุขภาพท่ีดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ที่เชื่อมโยงกัน ส่วนด้านล่างของ

 

 11ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 
2558), หน้า 35. 
 12เจษฏา ทองรุ่งโรจน์, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โบแดง, 
2547), หน้า 68. 
 13พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.),                      หน้า 131 – 137. 

14บุญโรม สุวรรณพาหุ และคณะ, “สุขภาวะของวัยรุ่น : กรอบมโนทัศน์และเครื่องมือประเมินทาง
จิตวิทยา”, วารสารพฤติกรรมศาสตร์, (ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 144), หน้า 132-133. 
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กรวยเป็นภาวะความเจ็บป่วย และเมื่อมิติใดมิติหนึ่งใน 6 ด้าน มีการพัฒนาก็จะส่งผลให้สุขภาวะในมิติ
ที่เหลือเติบโตด้วย สำหรับสุขภาวะด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 
 1) สุขภาวะด้านร่างกาย (Physical wellness) หมายถึง การที ่บุคคลรับรู ้ว ่าตน 
มีสุขภาพดีและมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกายและรับประทานอาหารอย่าง
เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ การไม่มีความเจ็บป่วยหรือมีโรคทางกาย การไม่ใช้สาร  
เสพติด เป็นต้น 
 2) สุขภาวะด้านจิตวิญญาณ (Spiritual wellness) หมายถึง การมีชีวิตอยู่อย่างมี
คุณคา่ มีความหมาย มีเป้าหมาย รวมไปถึงการมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ (เช่น การนับถือศาสนา) ที่ช่วย
ให้ดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง 
 3) สุขภาวะด้านปัญญาและการรู ้ค ิด ( Intellectual wellness) หมายถึง การมี
กระบวนการทางปัญญาที่เหมาะสม เช่น มีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้  
มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้นและเปิดกว้างต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
 4) สุขภาวะด้านสังคม (Social wellness) หมายถึง การตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตนเองกับผู้อื่น และการรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การยอมรับและเข้าใจ ช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 5) สุขภาวะด้านอารมณ์ (Emotional wellness) หมายถึง การมีความมั ่นคงทาง
อารมณ์ สามารถตระหนักถึงและเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และมีการจัดการกับ
อารมณ์ท้ังทางบวกและลบได้อย่างเหมาะสม 
 6) สุขภาวะด้านจิตใจ (Psychological wellness) หมายถึง การมีความเชื ่อใน
ความสามารถของตนเอง การเปิดใจกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การมองโลกในแง่ดี และการมีความหวัง 
 สรุปได้ว่า คำว่า การดำรงอยู่ หมายถึง สภาวะหรือสภาพความมีอยู่ของสิ่งที่มีชีวิตและสิ่ง
ที่ไม่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ สิ่งของฯ เป็นต้น แต่ในที่นี้หมายถึงสภาวะความเป็นอยู่เกี่ยวกับการดำเนิน
ชีวิตของคนนั้นเอง ในการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปของคนจะมีลักษณะความสัมพันธ์ในหลาย ๆ มิติ เช่น 
ความสัมพันธ์ของคนกับคน ความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของคนกับสิ ่งที่
เหนือธรรมชาติ เป็นต้น คนได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันเรียกว่าแนวปฏิบัติ จะเห็นว่าการดำรงอยู่ของคนจะมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินชีวิต  
 2.3.2 ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ชาติพันธุ์ (Ethnicity) คือ กลุ่มคนที่มีจุดกำเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและสัญชาติสอดคล้องกัน 
สำหรับผู้คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มักมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรม
พร้อมๆ กันไป โดยเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันธุ์ และ        
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ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดี ยวกันได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นนับถือศาสนาเดียวกัน หรือได้รับอิทธิพลจากกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมแบบเดียวกัน15  
 ชาติพันธุ ์ คือ สิ ่งที ่แสดงถึงพื ้นฐานความเป็นมนุษย์ในแต่ละเชื ้อชาติและแสดงถึง
วิวัฒนาการของระบบสังคมการเมือง โดยในแต่ละภูมิภาคมักประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลาย
เผ่าพันธุ์ โดยแต่ละเชื้อชาติก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงามเป็นของตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นสีสัน
ทางชาติพันธุ์ของมนุษย์อย่างหนึ่งและเป็นความงดงามของสังคมโลกท่ีประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่
หลากหลาย16  
 คำว่า ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยคำว่า ชาติ กับ พันธุ์ ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันเป็น
ประเทศ มีความรู้สึกผูกพันรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องภาษา ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรม 
หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน พันธุ์ หมายถึงเชื้อสาย วงศ์วาน เทือกเถาเหล่ากอ ชาติพันธุ์                   
(อ่านว่า ชาด-ติ-พัน) กลุ่มชาติพันธุ์จึงหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีวัฒนธรรม
ร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน ทั้งมีความเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพ
บุรุษเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์หมายรวมทั้งชนที่เป็นกลุ่มใหญ่และชนที่เป็นกลุ่มน้อย หมายถึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง เช่น กลุ่มชาติเขมร กลุ่ม
ชาติพันธุ์ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์ลาว กลุ่มชาติพันธุ์เยอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ 
รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยมีความเท่าเทียมกัน และมีความสำนึก
เป็นชาติเดียวกัน 
 เมื่อนำคำว่า จริยศาสตร์ กับ คำว่า การดำรงอยู่ และคำว่า กลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษรวมกัน หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะที่ยึดถือปฏิบัติดำรงไว้สืบทอดกันมา ไม่ว่าจากภายในจิตวิญญาณหรือภายนอกเหนือ
กาลเวลา กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ก็ไม่อาจสามารถเปลี่ยนแปลง การดำรงอยู่ หรือ                    
การมีอยู่ในวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมไปได้ ด้วยหลักยึดเหนี่ยวแนวปฏิบัติดีงามอันเนื่องจากความ
ศรัทธาในความดีเชื่อในสิ่งที่กระทำ อันเป็นพื้นฐานและหลักสำคัญของการประพฤติปฏิบัติของคน                
ให้เป็นแบบอยา่งและถ่ายทอดพฤติกรรมเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และสืบทอด
ให้คงอยู่ จนกลายเป็นจารีต คือ แนวทางการดำเนินชีวิตตามปัจจัยสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ของ

 

 15อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา , 
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 157. 
 16เสรี ซาเหลา และคณะ, กลุ่มชาติพันธุ์ : วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดนครสวรรค์ , (นครสวรรค์: 
สานักวิจัยและบริการวิชาการสถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2545), หน้า 9. 
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มนุษย์ที่มีลักษณะทางกายภาพเดียวกัน ใช้ภาษาเดียวกัน มีคติเดียวกัน ฉะนั้น จะดีหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของคนในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือการดำรงอยู่รวมกัน 
 บุญยืน งามเปรี่ยม และคณะ กล่าวถึงหลักจริยศาสตร์การดำรงอยู่กลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าใน
จังหวัด ศรีสะเกษ จึงหมายถึงสิ่งที่มีอยู่อย่างดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ             
โดยยึดเป็นแนวปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น จารีตประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม เป็นต้น ชาติพันธุ์
ชนสี่เผ่า จะมีสิ่งเหล่านี้สำหรับให้คนของเผ่าถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิตจะเห็นว่า เผ่าเขมร       
เผ่าส่วย เผ่าลาว และเผ่าเยอ เผ่าต่างๆ เหล่านี้คือชาติพันธุ์ที่ทีมี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ                      
ที่แตกต่างกันออกไปแต่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่อาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกันนั้นเอง17 
 

2.4 ความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่ๆ เป็นจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งของภาคอีสาน
และเป็นพ้ืนที่เข้าใจกันว่าชนชาติกวยหรือส่วยคงจะเป็นบรรพชนเจ้าของพ้ืนที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมและเป็น
ผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ว่าในพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษจะยังไม่มีการ
ขุดค้นหรือศึกษาโครงสร้างด้านมนุษยวิทยา และการตั้งหลักแหล่งอย่างจริงจังก็ตาม แต่ก็พออนุมาน
ได้ว่า กลุ่มชาติพันธ์ อาทิเช่น ชาวส่วยหรือชาวกวยน่าจะเป็นบรรพชนของคนศรีสะเกษ ทั้งนี้เพราะ
จังหวัดศรีสะเกษมีหมู่บ้านหรือชุมชนที่ชาวกวยหรือที่เรียกกันว่า “ชาวส่วย” มากกว่าจังหวัดใดใดใน
ภาคอีสาน 
 2.4.1 สังคมและวัฒนธรรมอีสาน 
 ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน ในสังคมวัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคม
วัฒนธรรมย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมีผู้
กล่าวถึงไว้แตกต่างกันในหลายแง่มุม 
 สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่าง
กันทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของรัฐ แต่ในความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ดังกล่าวนี้ก็มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งรัฐพยายามหลอมละลาย
ความแตกต่างที่หลากหลาย โดยใช้นโยบายการสร้างชาติไทยให้เป็นหนึ่งของรัฐบาล เช่น ชาวเขา และ
ชาวมาเลย์ เป็นต้น จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง  ๆ โดยมี

 
17บุญยืน งามเปรี่ยม และคณะ, พุทธจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ ์สี ่เผ่าในจังหวัด                

ศรีสะเกษ, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 38. 
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รูปแบบของความขัดแย้งและการต่อต้านที่แสดงออกของกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น การลุกขึ้นมารื้อฟ้ืน
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่ม หรือประกาศถึงความมีตัวตนแห่งอัตลักษณ์ดังกล่าว เพื่อเรียกร้อง
สิทธิและ ท้าทายต่อรองกับอำนาจครอบงำของรัฐ เป็นต้น18 โดยต่างมีอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทย
หรืออัตลักษณ์แห่งชาติร่วมกันและมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์ และเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธำรงไว้ซึ ่งอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุเดิมของตนด้วย                     
แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่ถูกกลืนกลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ
เดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในช่วงที ่ส ังคมไทยเข้าสู ่กระแสโลกาภิว ัตน์ที ่ความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพ้ืนที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย19 
 ชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของ
กระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว ซึ่งพวกเขาได้พยายามปรับตัวคล้อยตามไปกับบริบทเหล่านั้น โดยการ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าในแต่ละเขตพื้นที่ คือ ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าเขมร ชนเผ่า
ลาว และชนเผ่าเยอ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์บางส่วนสูญหายไป แต่ปัจจุบันมีการเพ่ือฟ้ืนฟูความเป็น
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้คงไว้และรองรับกับกระแสการท่องเที่ยวของสังคม และเพื่อผลประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ที่พวกเขาจะได้รับจากการปรับตัวในครั้งนี้ โดยพวกเขาได้ใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของ
ตนเองที่มีอยู่เดิมและที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่เป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนออัตลักษณ์ผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ คือ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปะการฟ้อนรำ 
ประเพณี และการละเล่นของชนสี่เผ่า แต่ทั้งนี้การนำเสนออัตลักษณ์ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น
ผู้วิจัยมองว่า ยังไม่เป็นที่ยอมและโดดเด่นเท่าที่ควร ควรปรับให้มีความสวยงาม แปลกใหม่และมีความ
ตื่นตาตื่นใจมากข้ึนด้วย เช่น ด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านพิธีกรรม และด้านวัฒนธรรม 
 ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชนสี่เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่า
ลาวเขมร เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึง
การปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้งสี่ เผ่า มีภาษาพูดใน
ท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณีสี่เผ่าไทยศรี
สะเกษ หรืองานเทศกาลดอกลำดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออกถึง
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว 4 เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี20 

 

 18ยศ สันตสมบัติ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายและการจัดการทรัพยากร , (เชียงใหม่:       
โรงพิมพ์นพบุรี, 2554), หน้า 44-45. 
 19เจนสุดา สมบัติ, “ความเป็นพวนในปรากฏการณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย” , วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 1-4. 
 20อุทัย สมวัฒน์, “ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง,                 
4 มีนาคม 2540, หน้า 11. 
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 ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของวัฒนธรรมจากเอกสารต่างๆ สามารถสรุปสาระสำคัญ ได้
ดังนี้ 
 วัฒนธรรม คือ ส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญาณ 
วัตถุ สติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะวัฒนธรรมมิได้หมายถึงเพียง
ศิลปะและวรรณกรรมเท่านั้นแต่หมายถึงฐานนิยมต่างๆ ของชีวิตสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของมนุษย์ระบบ
นิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา กล่าวว่า ชุมชนหมู่บ้านอีสานเป็นสังคมที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้านช้าง อีสานเป็นดินแดนตอนปลายของวัฒนธรรม
ดังกล่าว อิทธิพลของกรุงเทพฯ มีน้อยมาก สมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายไทยถือว่าลาวและเมืองในอำนาจของ
ลาว (อีสาน) ล้วนขึ้นต่อไทย แต่เป็นการแผ่อำนาจทางทหารเท่านั้น แต่ทางด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ 
ยังไม่มีอิทธิพลต่ออีสานเลย21 
 อภิศักดิ์ โสมอินทร์ ได้สรุปลักษณะสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสาน ในโลกทัศน์ของชาว
อีสาน ไว้ดังนี้ 
 (1) สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตร สถานบันครอบครัวเริ่มจากขนาดเล็ก อยู่ในบ้านแบบ
อีสาน คือเป็นห้องโล่งห้องเดียว ด้านตะวันออกมีหิ้งพระเรียกว่าห้องเปิง 
 (2) การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจุก (Cluster) ใครตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างเพื่อนจะถูกมองว่ามี
อะไรผิดปกติเกรงว่าชาวบ้านจะรู้ถึงสิ่งไม่ดี ชาวบ้านจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก 
 (3) สมาชิกในสังคมดำรงอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 (4) สังคมอีสานยึดเกาะกันโดยมีฮีต-คอง (จารีตประเพณี-ครองธรรม) ทำหน้าที ่เป็น
กฎระเบียบ 
 (5) การดำเนินชีวิตของสังคมเกษตร ยึดถือปฏิบัติตามกรอบของ ฮีตสิบสอง หมุนเวียน
เป็นวัฏจักรในรอบปี 
 (6) สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่สำคัญที่สุด การมีคู่ครองจึงต้องเห็นพ้อง
ต้องกันทุกฝ่าย ลูกหลานเชื่อฟังผู้ใหญ่ในการแนะนำการเลือกคู่ครอง 
 (7) นิยมยกย่องครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว 
 (8) สังคมชุมชนประกอบด้วยผู้คนจากหลายตระกูลรวมกัน ตระกูลหนึ่ง ๆ เรียกว่า  "ซุม" 
แปลว่า สายเลือด สายตระกูลเดียวกัน ชาวอีสานให้ความสำคัญต่อระบบเครือญาติ หรือซุมอย่างยิ่ง 
เป็นการเห็นความสำคัญของพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อม 
 (9) ไม่ละเลยอิทธิพลและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 

 

 21ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: 
สร้างสรรค์, 2541), หน้า 63-64. 
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 (10) ยกย่องนับถือคนที่จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี 
 (11) ให้เกียรติและยอมรับนับถือสิทธิส่วนบุคคล ไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน 
 (12) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีนาทำกินเป็นของตนเองไม่เช่าผู้อื่น ชอบบุกเบิกหาที่นาทำกิน
เป็นของตนเอง ถ้าเช่าที่นาเขาทำจะรู้สึกต้อยต่ำ วัดฐานันดรกันด้วยปริมาณข้าวในเล้า (ยุ้งข้าว) ยกเว้น
พวกพ่อคา้ หรือข้าราชการที่ไม่ได้ทำนาแต่มีรายได้ไว้ซื้อข้าวกิน 
 (13) รู้จักการแบ่งปัน คือรู้จักให้และรับ สนใจและยกย่องการทำบุญให้ทาน 
 (14) สังคมสอนให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุข โดยแสดงความ 
"ออนซอน" (ชื่นชม) อย่างจริงใจ 
 (15) สังคมท่ีมีผู้ปกครองหลายคนมักมีปัญหาเพราะชาวอีสานไม่นิยมมีเจ้านายหลายคน 
 (16) สังคมท่ีดีต้องประกอบด้วยบุคคล 5 จำพวก คือ ผู้นำหรือหัวหน้า พระสงฆ์ข้าราชการ 
นักปราชญ์ และประชาชน 
 (17) สังคมจะอยู ่ถาวรยาวนาน นอกจากจะมีทรัพย์แล้วสังคมต้องประกอบไปด้วย
ทรัพยากรมนุษย ์และทรัพยากรธรรมชาติที่เก้ือหนุน และต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 
 (18) เป็นสังคมใหญ่ คนมาก มีการอพยพไปตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 (19) สังคมอีสานกล้าหัวเราะตนเอง มีความสุขบนความทุกข์ของตนเอง เอาตัวเองเป็นตัว
ตลก รู้จักนินทาตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินตนเองไปในตัว 
 (20) เชื่อผู้นำ ผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้าว่าอย่างไรลูกน้องจะว่าตามโดยดุษณี 
 (21) รักพวกพ้อง รักกลุ่ม อพยพไปอยู่ท่ีไหนมักไปเป็นกลุ่ม 
 (22) เป็นสังคมเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน ตรงไปตรงมา พูดจาไม่อ้อมค้อม22 
 คำว่า “วัฒนธรรม” มีผู้ให้ความหมายหลากหลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมสามารถมองได้หลายแง่หลายมุมแล้วแต่จะมองกันในแง่มุมใด แต่พอสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์คิดและสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของชาติพันธุ์สร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดยีวให้เกิดข้ึนในตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 
 2.4.2 ความเชื่อด้านศาสนา 
 ความเชื่อด้านศาสนาเป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานทางลัทธิศาสนาหลายอย่าง
เข้าด้วยกัน โดยเลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจำวันและวิถีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาที่ถูกต้องของ
ศาสนาใด และไม่ใช่ความเชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง โดยหลักแล้วศาสนาชาวบ้านของชาว
อีสานทั่วไปประกอบขึ้นด้วยรูปแบบความเชื่อ 3 อย่าง คือการนับถือผี ความเชื่อทางพราหมณ์ และ
ศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งดำรงอยู่โดยอิสระ ต่างมี การผสมผสาน

 

 22อภิศักดิ์ โสมอินทร์, โลกทัศน์อีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537), หน้า 73-88. 
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และกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในลักษณะของการเกื ้อกูลอาศัยส่งเสริมกันและกัน
ก่อให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น 
 (1) ความเชื่อ 
 ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานของลัทธิทางศาสนา และเป็นที่มาของพิธีกรรม ดังนั้น หากจะศึกษา
เกี่ยวกับศาสนาหรือประเพณีหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทำความเข้าใจ
เรื่องความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพ้ืนฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมทำได้มากขึ้น ความเชื่อเป็นนามธรรมที่ไม่อาจจับต้องสัมผัสได้
ด้วยอวัยวะหรือระบบสัมผัสส่วนใดของร่างกาย แต่ก็สามารถรับรู้สัมผัสได้จากสิ่งอื่น หรือกิจกรรมอ่ืน
ที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยความเชื่อนั้น สำหรับในด้านความหมาย มีผู้ให้คำนิยามความหมายของความเชื่อ
เอาไว้แตกต่างกันไปดังนี้ 
 ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตใต้
สำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์
นั้น ๆ แม้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัว23 
 ธาดา สุทธิธรรม ทำการรวบรวมเรื่องราวพงศาวดารล้านช้าง ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวอีสานปัจจุบัน พบว่า อาณาเขตของอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าสามแสนไทย                     
(พ.ศ. 1916-1959) ครอบคลุมดินแดนภาคอีสานตอนบนลงมาถึงบริเวณที่ราบสูงโคราชด้วยจากพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาจึงกล่าวได้ว่าพื้นที่ภาคอีสานที่เป็นดินแดนอาณาจักรล้านช้าง  ได้แก่ พื้นที่
ภาคอีสานตอนบน ตอนกลาง และจังหวัดอุบลราชธานี โดยชนเผ่าไทยจากอาณาจักรล้านช้างค่อย ๆ 
เข้ามาตั้งถิ่นฐานแทนชนชาวเขมรที่เคยมีอยู่เดิม ซึ่งลดประชากรลงจากความเสื่อมของราชอาณาจักร
กัมพูชา หรือถอยร่นกลับมายังดินแดนอีสานใต้ จนถึงพุทธศตวรรษ 23-24 ชนเผ่าไทยจากอาณาจักร
ล้านช้างซึ่งทางอยุธยาเรียกว่า “ชาวลาว” ได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากข้ึน24 
 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และอัครยา สังขจันทร์ กล่าวว่า หากพิจารณาถึงภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ของคนกลุ่มต่าง ๆ ในอีสาน จะพบว่ามีหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ดังเช่น กลุ่มลาว กลุ่มเขมร 
และกวย เป็นต้น โดยสองกลุ่มหลังนี้อาศัยอยู่บริเวณที่เรียกว่า “เขมรป่าดง” คือ บริเวณที่เป็นจังหวัด

 

 23ธวัช ปุณโณทก, ทิศทางหมู่บ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจริญการพิมพ์, 2531), หน้า 95. 
 24ธาดา สุทธิธรรม, รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสายวัฒนธรรมไท, (ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549), หน้า 6-7. 



 

22 

 

สุรินทร์และศรีสะเกษในปัจจุบัน ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในอีสาน คือ กลุ่มชาติพันธุ์
ลาว25 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวถึงระบบครอบครัวแบบพิเศษอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานไว้ว่า  
ชาวอีสานมีการจัดระบบความสัมพันธ์ที่ขยายกว้างออกไปจากสังคมเครือญาติที่เรียกว่า  เครือญาติ
สมมุติ เช่น ระบบพ่อแก้ว-ลูกแก้ว ที่มีการฝากตัวเป็นลูกเป็นพ่อระหว่างกัน การดำรงความสัมพันธ์
หลังหมดภาระหน้าที่ เช่น หมอเหยากับลูกแก้ว ลูกเลี้ยง พ่อล่ามกับคู่สมรส และระบบการผูกเสี่ยว
ระหว่างคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวอีกว่า วัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมฝั่ง
ตะวันออกแม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์และเชิงอำนาจใกล้ชิดกันมากวิถีชีวิตของสองฝั่งแม่นํ้า
โขงจึงละม้ายคล้ายคลึงกันจนจำแนกความแตกต่างได้ยาก26 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา กล่าวว่า ชุมชนหมู่บ้านอีสานเป็นสังคมที่สืบ
ทอดวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้านช้าง อีสานเป็นดินแดนตอนปลายของวัฒนธรรม
ดังกล่าว อิทธิพลของกรุงเทพฯ มีน้อยมาก สมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายไทยถือว่าลาวและเมืองในอำนาจของ
ลาว (อีสาน) ล้วนขึ้นต่อไทย แต่เป็นการแผ่อำนาจทางทหารเท่านั้น แต่ทางด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ 
ยังไม่มีอิทธิพลต่ออีสานเลย27 
 อภิศักดิ์ โสมอินทร์ ได้สรุปลักษณะสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสาน ในโลกทัศน์ของชาว
อีสาน ไว้ดังนี้ 
 1) สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตร สถานบันครอบครัวเริ่มจากขนาดเล็ก อยู่ในบ้านแบบ
อีสาน คือเป็นห้องโล่งห้องเดียว ด้านตะวันออกมีหิ้งพระเรียกว่าห้องเปิง 

 2) การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจุก (Cluster) ใครตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างเพื่อนจะถูกมองว่ามี
อะไรผิดปกติเกรงว่าชาวบ้านจะรู้ถึงสิ่งไม่ด ีชาวบ้านจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก 

 3) สมาชิกในสังคมดำรงอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

 4) สังคมอีสานยึดเกาะกันโดยมีฮีต-คอง (จารีตประเพณี-ครองธรรม) ทำหน้าที ่เป็น
กฎระเบียบ 

 

 25ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และอัครยา สังขจันทร์ , การสำรวจสถานภาพองค์ความรู้เบื้องต้นจาก
งานวิจัยเกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน พ.ศ. 2511-2545, (ขอนแก่น: 
หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2547), หน้า 7-8. 
 26เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย, 
นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), หน้า 45. 
 27ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: 
สร้างสรรค์, 2541), หน้า 56-64. 
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 5) การดำเนินชีวิตของสังคมเกษตร ยึดถือปฏิบัติตามกรอบของ ฮีตสิบสอง หมุนเวียน
เป็นวัฏจักรในรอบปี 
 6) สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่สำคัญที่สุด การมีคู่ครองจึงต้องเห็นพ้อง
ต้องกันทุกฝ่าย ลูกหลานเชื่อฟังผู้ใหญ่ในการแนะนำการเลือกคู่ครอง 

 7) นิยมยกย่องครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว 

 8) สังคมชุมชนประกอบด้วยผู้คนจากหลายตระกูลรวมกัน ตระกูลหนึ่ง ๆ เรียกว่า "ซุม" 
แปลว่า สายเลือด สายตระกูลเดียวกัน ชาวอีสานให้ความสำคัญต่อระบบเครือญาติ หรือซุมอย่างยิ่ง 
เป็นการเห็นความสำคัญของพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อม 

 9) ไม่ละเลยอิทธิพลและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 

 10) ยกย่องนับถือคนที่จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี 
 11) ให้เกียรติและยอมรับนับถือสิทธิส่วนบุคคล ไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน 

 12) ให้ความสำคัญต่อผู้ที่มีนาทำกินเป็นของตนเองไม่เช่าผู้อื่น ชอบบุกเบิกหาที่นาทำกิน
เป็นของตนเอง ถ้าเช่าที่นาเขาทำจะรู้สึกต้อยต่ำ วัดฐานันดรกันด้วยปริมาณข้าวในเล้า (ยุ้งข้าว) ยกเว้น
พวกพ่อค้า หรือข้าราชการที่ไม่ได้ทำนาแต่มีรายได้ไว้ซื้อข้าวกิน 

 13) รู้จักการแบ่งปัน คือ รู้จักให้และรับ สนใจและยกย่องการทำบุญให้ทาน 

 14) สังคมสอนให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุข โดยแสดงความ 

"ออนซอน" (ชื่นชม) อย่างจริงใจ 

 15) สังคมท่ีมีผู้ปกครองหลายคนมักมีปัญหาเพราะชาวอีสานไม่นิยมมีเจ้านายหลายคน 

 16) สังคมท่ีดีต้องประกอบด้วยบุคคล 5 จำพวก คือ ผู้นำหรือหัวหน้า พระสงฆ์ข้าราชการ 
นักปราชญ์ และประชาชน 

 17) สังคมจะอยู ่ถาวรยาวนาน นอกจากจะมีทรัพย์แล้วสังคมต้องประกอบไปด้วย
ทรัพยากรมนุษย ์และทรัพยากรธรรมชาติที่เก้ือหนุน และต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 

 18) เป็นสังคมใหญ่ คนมาก มีการอพยพไปตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

 19) สังคมอีสานกล้าหัวเราะตนเอง มีความสุขบนความทุกข์ของตนเอง เอาตัวเองเป็นตัว
ตลก รู้จักนินทาตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินตนเองไปในตัว 

 20) เชื่อผู้นำ ผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้าว่าอย่างไรลูกน้องจะว่าตามโดยดุษณี 
 21) รักพวกพ้อง รักกลุ่ม อพยพไปอยู่ท่ีไหนมักไปเป็นกลุ่ม 

 22) เป็นสังคมเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน ตรงไปตรงมา พูดจาไม่อ้อมค้อม28 
 
 

 

 28อภิศักดิ์ โสมอินทร์, โลกทัศน์อีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2537), หน้า 73-88. 
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 (2) ความเชื่อทางศาสนา 
 ศาสนาเป็นอารยธรรมเฉพาะของมนุษย์ นอกจากมนุษย์แล้วไม่มีสัตว์ชนิดอื่นใดในโลก
สามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางความเชื่อรูปแบบนี้ได้ และมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าชาติใดภาษาใดล้วนตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลทางศาสนา ต้องมีศาสนาหรือลัทธิความเชื่อประจำตัวทั้งสิ้น ซึ่งอาจได้รับถ่ายทอด
จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเผ่าพันธุ์ หรือเกิดจากทัศนคติความเชื่อถือจากประสบการณ์
ส่วนบุคคล ศาสนามีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อคนตั้งแต่เกิดจนตาย ศาสนาจึงมีความจำเป็นและ
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้  
 ศาสนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในพัฒนาการของความเชื่อ ศาสนาทุกศาสนาย่อมเกิดขึ้นโดยมี
ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานสำคัญในเบื้องแรก เมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการจึงถูกจัด
ให้เป็นศาสนา แต่ความเชื่อทุกอย่างมิได้จัดเป็นศาสนาเสมอไป และศาสนาเองก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง
ของความเชื่อเท่านั้น ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของศาสนาไว้ ดังนี้ 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ อธิบายว่า คำว่า “ศาสนา” แปลมาจาก “สาสนํ” ในภาษาบาลี 
“ศาสนํ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง คำสั่งสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Religion” ซึ่งสันนิษฐานว่า
มาจากภาษาละตินว่า “Religio” ซึ่งมาจากคำ 2 คำ คือ “Relegere” แปลว่า การปฏิบัติต่อ หรือการ
เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง และคำว่า “Religare” แปลว่า ผูกพัน คือผูกพันกับพระเจ้าอีกอย่าง
หนึ่ง คำสั่งสอนที่นับว่าเป็นศาสนานั้นต้องประกอบด้วยความเชื่อในอำนาจที่มองไม่เห็นด้วยตา
บางอย่าง หลักศีลธรรม จุดมุ ่งหมายสูงสุดแห่งชีว ิต และพิธีกรรมทางศาสนา โดยสุชีพได้สรุป
ความหมายของศาสนาไว้ 3 ประการ คือ ศาสนาคือที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์ 
ศาสนาคือที่พ่ึงทางจิตใจ และศาสนาคือคำสั่งสอน29 
 วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ ได้ให้ความหมายของคำว่า คติความเชื ่อ ไว้ว ่า ความคิด
ความรู้สึกของคนหนึ่งหรือสังคมหนึ่งที่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นจริง ดำรงอยู่ และสามารถส่งผลกระทบ
ต่อบุคคลนั้นหรือสังคมนั้น30 

 ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตใต้
สำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ทีเ่ป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์
นั้น ๆ แม้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง  แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัว31 

 

 29สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์, 2541),
หน้า 1-7. 
 30วิราวรรณ สมพงษ์เจริญ, คติความเชื่อของคนไทยสมัยสุโขทัย พ.ศ.1726-พ.ศ.2116, การค้นคว้า
อิสระ อศ.ม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), หน้า 62. 
 31ธวัช ปุณโณทก, ทิศทางหมู่บ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจริญการพิมพ์, 2531), หน้า 95. 
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 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของศาสนาในเชิงสังคมวิทยาเอาไว้ว่า 
ศาสนารวมเอาหลักความเชื่อและการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ่งดำเนินไปด้วยระบบ
เดียวกัน กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับหลักการ ระเบียบประเพณี และการปฏิบัติตามหลักการใน
แนวที่ไม่แตกต่างกัน ฉะนั้น ศาสนาในแง่นี้จึงเป็นความเชื่อและการปฏิบัติร่วมกัน (Shared belief 
and practice) หรือเป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติอย่างเดียวกัน (A unified system of belief 
and practices) โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่เก่ียวกับโลกนี้และโลกหน้า32 
 สรุปความได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือและปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้น
อาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ความเชื่อนั้นอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับก็ได้ แต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
จิตใจของบุคคลที่เชื่อถือในเหตุการณ์บางอย่าง หรือในสภาวการณ์ที่บุคคลไม่สามารถตอบข้อสงสัย 
หรือแก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทั้งนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมทางความเชื่อของแต่
ละคนได้ด้วยการแสดงออกต่อความเชื่อนั้น ๆ ประเภทของความเชื่อของศาสนาและลัทธิต่าง ๆ 
สามารถกล่าวสรุปได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1) ประเภทนับถือผีสางเทวดา ถือเป็นลัทธิความเชื่อที ่เก่าแก่ที ่สุดประเภทหนึ่งของ
มนุษยชาติ และยังจัดเป็นประเภทย่อยลงไปได้อีก 4 ประเภท คือ กลุ่มนับถือผีร้ายหรือซาตานกลุ่มนับ
ถือผีที่เป็นเทวดาอารักษ์ กลุ่มนับถือผีบรรพบุรุษ และกลุ่มนับถือผีวีรบุรุษวีรสตรี 
 2) ประเภทนับถือธรรมชาติ เชื ่อว่าธรรมชาติมีความศักดิ์สิทธิ์โดยตนเอง ไม่เกี ่ยวกับ
วิญญาณหรือภูตผีปีศาจที่สิงสู่อยู่ในนั้น แบ่งย่อยออกไปอีกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มนับถือธรรมชาติ
เบื้องบน เช่น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เมฆ เป็นต้น และกลุ่มนับถือธรรมชาติเบื้องล่าง เช่น พื้นดิน 
แม่น้ำ ภูเขา เป็นต้น 
 3) กลุ่มนับถือพระเจ้าหรือเทพเจ้า เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้า 
พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้สามารถให้คุณให้โทษต่อมนุษย์ได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มนับถือ
พระเจ้าองค์เดียว และกลุ่มนับถือพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์ 
 4) ประเภทไม่มีพระเจ้า เชื ่อว่าพระเจ้าไม่มีจริง ทุกสิ ่งทุกอย่างเกิดขึ ้นตามกฎของ
ธรรมชาติ และมนุษย์สามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ 
 (3) การเกิดความเชื่อ  

 แม้ความเชื่อจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่ง จะมีต่อ
เหตุการณ์ เรื่องราว หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ความเชื่อหาใช่
ความรู้สึกหรือจินตนาการท่ีเกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย ความเชื่อมีที่มาหลากหลายดังต่อไปนี้ 

 

 32จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ , สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), หน้า 102. 
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 ความเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดจากสมมุติฐาน การพยายามค้นหาคำตอบ
จากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นศาสนาในที่สุด 
อย่างไรก็ตามสามารถจัดประเภทของความเชื่อได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ความเชื่อเรื่องวิญญาณและสิ่ง
เหนือธรรมชาติ สองความเชื่อในตัวบุคคล สามความเชื่อตามหลักเหตุและผล และสี่ กลุ่มเชื่อในหลัก
ธรรมชาติสากลหรือเชื่อว่าไม่มีอำนาจพิเศษใด ๆ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 
 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของศาสนาในเชิงสังคมวิทยาเอาไว้ว่า 
ศาสนารวมเอาหลักความเชื่อและการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ่งดำเนินไปด้วยระบบ
เดียวกัน กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับหลักการ ระเบียบประเพณี และการปฏิบัติตามหลักการใน
แนวที่ไม่แตกต่างกัน ฉะนั้น ศาสนาในแง่นี้จึงเป็นความเชื่อและการปฏิบัติร่วมกัน (Shared belief 
and practice) หรือเป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติอย่างเดียวกัน (A unified system of belief 
and practices) โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่เก่ียวกับโลกนี้และโลกหน้า33 
 จะเห็นได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือและปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจมี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตน ความเชื่อนั้นอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับก็ได้ แต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของบุคคลที่เชื่อถือในเหตุการณ์บางอย่าง หรือในสภาวการณ์ที่บุคคลไม่สามารถตอบข้อสงสัย หรือ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทั้งนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมทางความเชื่อของแต่ละคน
ได้ด้วยการแสดงออกต่อความเชื ่อนั้น ๆ การเกิดความเชื่อทางศาสนาและลัทธินั ้น สามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ประการ คือ 

 1) เกิดจากความกลัวต่อธรรมชาติ มนุษย์บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีอารมณ์ที่แปรปรวน
เหมือนอารมณ์มนุษย์ที่บางครั้งดีบางครั้งร้าย บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีความรู้สึกนึกคิดหรือวิญญาณ
คล้ายมนุษย ์ทำให้มนุษย์คิดหาทางเอาอกเอาใจธรรมชาติ โดยหวังว่าหากธรรมชาติพอใจจะไม่ทำร้าย
พวกตน หรืออำนวยผลประโยชน์ต่อพวกตน เช่น ลัทธินับถือผีสางเทวดา 

 2) เกิดจากความปรารถนาเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ 
 3) เกิดจากลัทธิทางการเมือง เช่น ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 (4) ความเชื่อผี พราหมณ์ พุทธ 
 ความเชื่อที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ และมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์อย่างมาก ได้แก่ ความเชื่อ 3 รูปแบบ ที่มีหลักการ วิถีทางปฏิบัติ รูปแบบพิธีกรรม และ
ความมุ่งหมายแตกต่างกัน แต่กลับสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลซึ่ งกันและ
กันเป็นอย่างดี นั่นคือการผสมผสานระหว่าง ลัทธิความเชื่อผี ลัทธิความเชื่อพราหมณ์ และความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา ความเชื่อทั้งสามมีลักษณะความเป็นมาและรายละเอียด ดังนี้ 

 

 33อ้างแล้ว, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, หน้า 102. 
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 ผี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมี
ตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีห่า เรียกคนที่ตายไปแล้ว
ว่าผี34 ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณในประเทศไทย มีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือมีการยอมรับนับถือผีมาแต่ดั้งเดิมแล้ว โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย           
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับการนับถือผีและวิญญาณจำนวนมาก และมีหลักฐานบ่งบอกถึงการสืบ
ทอดความเชื่อนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณ และยังคงเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีผู้กล่าวถึง
ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทยและภาคอีสานไว้ดังนี้ 
 สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวถึงลักษณะพิธีกรรมความเชื่อผีว่า สมัยแรกผู้หญิงเป็นเจ้าของผู้
ประกอบพิธีกรรม ใช้คนผู้ชายมาผูกมัดกับหลักหินทำพิธีบูชายัญเพื่อให้คอยปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์ 
สมัยหลังใช้สัตว์ เช่น ควาย วัว หรือหมูแทนคนจริง ๆ นี่เป็นระบบความเชื่อในคตินับถือผีบรรพบุรุษที่
กลุ่มชนทั้งหลายในภูมิภาคอุษาคเนย์ถือปฏิบัติต่อกันมา35 
 ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของคนไทย พบว่า ก่อนสมัยพุทธกาล
ประชาชนในดินแดนไทยมีความเชื่อทางศาสนาตามแบบวิญญาณนิยม (Animism) ทำพิธีบวงสรวง
กราบไหว้วิญญาณท่ีเชื่อว่ามีจริง เพ่ือขอความอารักขาและความสวัสดีมีชัยในกิจกรรมที่ตนทำอยู่36 
 บุญยงค์ เกศเทศ กล่าวว่า คติความเชื่อเรื่องผีนั้นชาวอีสานเชื่อกันว่าผีมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มหนึ่งเป็นผีประเภทแผ่คุณความดี ช่วยคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติทั้งปวงที่จะมากล้ำกราย ตลอดจน
ดูแลรักษาชุมชนให้เกิดสันติสุข ขณะเดียวกันก็อาจบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากได้หากผู้ใดล่วง
ละเมิดขาดความยำเกรง กลุ่มผีดังกล่าวมี ผีเจ้า ผีนาย ผีบ้าน ผีเรือน ผีปู่ย่า ผีมเหสักข์หลักเมือง ผีฟ้า 
ผีแถน หรือผีที่ชาวบ้านนับถือเฉพาะถิ่น ส่วนผีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผีร้ายที่คอยมุ่งทำลาย เบียดเบียนให้
เกิดโทษภัยอยู่เนือง ๆ เช่น ผีปอบ ผีเปรต ผีห่า เป็นต้น37 
 กล่าวได้ว่า ความเชื่อผี ชีวิต และวิญญาณ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมมนุษยท์ี่สืบ
ทอดอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ปัญหาที ่เกิดจากการดำรง
ชีวิตประจำวันบางปัญหาที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์จะแก้ไขได้จึงพากันสร้างความเชื่อขึ้นมา 

 

 34ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์
พับลิเคชั่น, 2546), หน้า 735. 
 35สุจิตต์ วงษ์เทศ, เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษ , 
2543), หน้า 25. 
 36ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, “ความเชื่อและพิธีกรรมของคนไทย,” ใน วัฒนธรรมพื้นบ้าน : คติความเชื่อ, 
(กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 325-349. 
 37บุญยงค์ เกศเทศ, “ดอนปู่ตา ป่าวัฒนธรรมอีสาน”, ใน ปกิณกะไทยคดีนิพนธ์, (มหาสารคาม: คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), หน้า 62-66. 
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โดยเชื่อว่ามีพลังอำนาจลึกลับแฝงเร้นเหนือธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปเพื่อป้องกันภัยพิบัติไม่ให้เกิด
ขึ้นกับตนมนุษย์จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพลังอำนาจลึกลับนั้นประโยชน์ของความเชื่อผีและ
อำนาจเหนือธรรมชาติว่า นอกจากจะก่อให้เกิดกำลังใจในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว
สังคมเสมือนเครื่องควบคุมความประพฤติ และศีลธรรมไม่ให้ชาวบ้านประพฤติผิดจารีตประเพณี  การ
เกิดขึ้นของลัทธิความเชื่อผีนั้นเป็นเพราะความรู้สึกหวาดกลัวต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ มนุษย์จึงต้อง
หาที่พึ่งเพื่อความมั่นคงของชีวิตด้วยวิธีกลับเข้าไปสวามิภักดิ์ต่อสิ่งที่พวกเขารู้ สึกหวาดกลัวนั้น ด้วย
หวังว่าเมื่อพวกเขาทำการอ่อนน้อมบูชาแล้ว อำนาจเหล่านั้นจะเห็นใจไม่ทำร้าย และอำนวยให้ได้ซึ่ง
ผลประโยชน์บางอย่างที่ร้องขอ การที่คนในสังคมหนึ่ง นับถือผีหรือวิญญาณเหนือธรรมชาตินั้น หาใช่
ความเชื่องมงายไร้สาระแต่ประการเดียว แต่ภายในความเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ได้
เหล่านั้น ผียังมีบทบาทควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมชุมชนตลอดมาสามารถแบ่งบทบาทได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ ดังนี้ หนึ่ง บาทบทในการสร้างบรรทัดฐานควบคุมสังคม ซึ่งหมายถึงบทบาทในเชิง
โครงสร้างหน้าที่ทำให้สังคมดำรงกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ได้โดยไม่มีผู้ใดล่วงละเมิด และสอง บทบาท
ในการสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ หมายถึง ความเชื่อสามารถเป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชนได้ในยามที่
รู้สึกหวาดกลัว หรือรู้สึกไม่ม่ันคงในชีวิต 
 2.4.3 องค์ประกอบของศาสนา 
 ศาสนามีองค์ประกอบหลายประการที่มากกว่าความเชื่อ และลัทธิความเชื่อทั่วไปตาม
ทัศนะของนักวิชาการด้านศาสนากำหนดไว้มีหลายประการดังต่อไปนี้ 
 นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบว่าอะไร
เป็นหรือไม่เป็นศาสนาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ สิ่งเคารพบูชา (Supernatural 
and Natural Beings) ศรัทธาความเชื่อ (Belief) ความขลัง (Ritual) ความศักดิ์สิทธิ์และการลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืน (Sacred) พิธีกรรม (Rites) กฎเกณฑ์ปฏิบัติ (Laws) และ ศาสดา ผู้ประกอบพิธี และผู้สืบ
ทอดเจตนารมณ์ (Prophet)38 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนา หมายถึง ความเชื่อถือหรือความยึดถือในหลักการบางอย่างที่อาจ
เกิดขึ้นด้วยการบอกเล่า การสั่งสอน การเรียนรู้ การคาดคะเน ความรู้สึก หรือการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ว่าเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือคำสอนนั้น ๆ เป็นเรื่องจริง ความเชื่ออาจมี
เหตุผลสามารถพิสูจน์ได้ หรือเป็นเรื่องลี้ลับไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ความ
เชื่อใดจะถูกจัดว่าเป็นศาสนาย่อมมีองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย ศาสนา ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก คือ ต้องมีผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกาศศาสนา เรียกว่า ศาสดา ต้องมีหลักการหรือคำสอน
ของศาสนานั้น ๆ เรียกว่า ธรรมะหรือคัมภีร์ต้องมีผู้เผยแผ่หรือผู้สืบทอดศาสนา เรียกว่า สาวก หรือ

 

 38นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ , มาน ุษยว ิทยาสังคมและวัฒนธรรม , (กร ุงเทพมหานคร:                    
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), หน้า 268-269. 
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นักบวช ต้องมีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมหรือเคารพทางศาสนา เรียกว่า ศาสนสถาน ต้องมีสัญลักษณ์ทาง
ศาสนา และต้องมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ซึ่งศาสนาควรมีองค์ประกอบ 6 อย่าง ดังนี้  (1) ศาสดา หรือผู้
ก่อตั้งศาสนาขึ้น (2) คำสอนหรือข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ                  
(3) นักบวชหรือผู้สืบทอดศาสนา (4) ศาสนสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา สถานที่ประกอบ
พิธีกรรม (5) สัญลักษณ์ทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา (6) ความเชื่อทางศาสนาและแนวทาง
ปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา เป็นต้น 
 2.4.4 ภูมิปัญญาด้านความเชื่อของชาวอีสาน 
 ภูมิปัญญา ( Indigenous Knowledge) เป็นรากเหง้าของความรู ้อันเป็นบ่อเกิดแห่ง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ภูมิปัญญาก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น ปรับปรุง พัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ 
แทนที่ของเก่าไม่ขาดสาย มีการเรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า มิใช่เพียงสติปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่หมายถึงองค์ความรู้ที่เป็นสมบัติเฉพาะของ
เผ่าพนัธุ์ 
 เสรี พงศ์พิศ กล่าวถึงความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) 
หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พ้ืน
เพรากฐานของความรู้ชาวบ้าน หรือความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การเรียนรู้และมีประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยตนเอง กับการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้ใหญ่หรือจากการสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนกลายเป็นการยอมรับกันทั่วไปใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุก
สิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ทำได้เอง ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรง
และทางอ้อม เป็นลักษณะของสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดที่ครอบคลุมด้านกว้าง ด้านลึก โดย
อาศัยศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้เป็นองค์ประกอบเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้
ภายในท้องถิ่นของตนเอง39 
 อัจฉรี จ ันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา  ให้ความหมายของ “ภูมิป ัญญา” ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Wisdom” ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทาง
พฤติกรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ ่น หมายถึง                      
องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และการกระทำของบุคคลในท้องถิ่นที่นำมาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา 
หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยมีการสืบสานและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา40 

 

 39เสรี พงศ์พิศ, “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”, นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544), หน้า 31-34. 
 40อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา, ลวดลายและการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาต่อการจัดการผ้า
ทอพื้นเมืองที่ส่งผลเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองแก่ชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าลายสร้อย
ดอกหมากในจังหวัดมหาสารคาม, รายงานการวิจัย มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549, หน้า 39-43. 
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 จารุวรรณ ธรรมวัตร กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานมีรากเหง้าหลากหลายผสมผสาน
อย่างกลมกลืนระหว่างศาสนาชาวบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม และกระบวนการทางสังคม 
และได้แบ่งภูมิปัญญาอีสานออกเป็นภูมิปัญญาด้านการผลิต ภูมิปัญญาด้านประเพณี ภูมิปัญญาด้าน
ภาษา ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาด้านดนตรี และการแสดง
พ้ืนเมือง ภูมิปัญญาเรื่องการรักษาโรคแผนพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาของพระวัดป่า41 
 สุภณ สมจิตศรีปัญญา กล่าวว่า ฮีตสิบสองเป็นประเพณีท่ีกำหนดโดยพระภิกษุในศาสนา
พุทธ เพื่อวางไว้เป็นหลักสำหรับหมู่คณะนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมือง 
สำหรับฮีตสิบสองเน้นแนวทางการปฏิบัติจากการผสมผสานระหว่างความเชื่อผีสางเทวดา และศาสนา
พุทธเป็นสำคัญ42 
 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ สติปัญญา ที่บรรพชนได้สั่งสมผ่านประสบการณ์
ของการลองผิดลองถูก การแก้ไขปรับปรุง และการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนกลายเป็น
มรดกที่ทรงคุณค่า และเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นมากที่สุด จนกว่าจะมี
วัฒนธรรมหรือวิทยาการแบบใหม่ผ่านเข้ามา และเกิดกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ทางภูมิปัญญาให้
ทันสมัยที่สุดอีกครั้งหนึ่ง โดยภูมิปัญญาของคนอีสานนั้นเกิดขึ้นจากสภาพการดำเนินชีวิตในท่ามกลาง
ธรรมชาติที่บีบคั้น จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาด้านการหาอยู่หากินในทุก ๆ สาขาอาชีพ นอกจากนั้นความ
เชื ่อก็มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่บรรพบุรุษอีสาน โดยเป็นภูมิปัญญาในการ
ผสมผสานความเชื่อเพ่ือดำรงวัฒนธรรมทางความเชื่อทั้งแบบเก่าที่เคยประพฤติปฏิบัติมายาวนานและ
แบบใหม่ที่เห็นว่าดีมีเหตุผลเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกัน 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนาในบริบทของคนอีสาน เป็นรูปแบบความเชื ่อที ่มีการผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมความเชื่อแบบดั้งเดิมคือการนับถือธรรมชาติและสิ ่งศักดิ์ สิทธิ์เหนือธรรมชาติ                  
กับความเชื่อที่เข้ามาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อที่แพร่มาจากอินเดีย นั่นคือความ
เชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักคำสอนที่มุ่งเน้นในสภาวะของจิตใจ ทำให้
สามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีกับความเชื่อที ่มีการยึดถือมาแต่เดิม ภาคอีสานโดย
ภาพรวมไม่ได้แตกต่างจากรูปแบบความเชื่อของภูมิภาคอ่ืน ๆ มากนัก คือได้รับอิทธิพลจากลัทธิความ
เชื่อผี ศาสนาพราหมณ์ และพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้รายละเอียดประเพณีพิธีกรรมบางอย่าง ก็มีความ
แตกต่างออกไป ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า  ชาวอีสานมีความเชื่อถือศรัทธาในศาสนาพุทธค่อนข้างมาก ถึงแม้
จะมีความเข้าใจในหลักคำสอนไม่ลึกซึ้ง แต่ก็มีความฝักใฝ่ในเรื่องการทำความดีละเว้นความชั่ว และทำ

 

 41จารุวรรณ ธรรมวัตร, วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน, (มหาสารคาม: ม.ป.ท., 2538), หน้า 2. 
 42สุภณ สมจิตศรีปัญญา, “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จากต้นฉบับใบลาน”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการไทยคดีวิชาการ 35, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ,์ 2536), หน้า 42-48. 
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จิตใจให้สงบ ขณะเดียวกันชาวอีสานก็มีความเชื ่อถือในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น                     
พระอินทร์ พระพรหม และพระยม ว่าสามารถบันดาลให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้                    
ส่วนความเชื่อผีสางเทวดานั้นชาวอีสานต่างก็มีความเชื่อถือในเรื่องนี้อยู่มาก ชาวอีสานมีแบบแผนใน
การดำเนินชีวิตส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการนับถือศาสนา โดยเคารพศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าและ
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ยึดมั่นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีความศรัทธาแรงกล้าใน
การที่จะเป็นผู้สืบศาสนา และพยายามปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี แต่ขณะเดียวกันการปฏิบัติ
พิธีกรรมในชีวิตประจำวันมาจากคติพราหมณ4์3  

ศาสนาที่ชาวบ้านในภาคอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติ เป็นศาสนาในลักษณะศาสนาแบบ
ชาวบ้าน คือ ประกอบด้วยความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีสาง เทวดา ความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ
ทางไสยศาสตร์ ลัทธิพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาในระดับโลกียะ ซึ่งเป็นระดับที่ช่วยในการจัด
ระเบียบสังคม แม้ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากการสังคายนาจากล้านนาจะแผ่เข้าสู่ภาคอีสาน         
ซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกผิดของการปฏิบัติได้ แต่กลุ่มชนในอีสานก็
สามารถปรับปรุงหลักธรรมให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่อง
ภูตผีปีศาจและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน 
 2.4.5 พิธีกรรมทางศาสนา 
 ประเพณีและพิธีกรรม คือ เครื่องบ่งชี้ถึงรูปแบบทางความเชื่อ เพราะเมื่อบุคคลมีความ
เชื่ออย่างไร ย่อมแสดงลักษณะทางความเชื่อของตนให้ปรากฏผ่านการกระทำ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
ประเพณีพิธีกรรม คือ ลักษณะทางรูปธรรมของความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม ดังที่มีผู้รู้กล่าวไว้ดังนี้  
 ธิดา โมสิกรัตน์ และจำนงค์ ทองประเสริฐ กล่าวว่า แต่เดิมนั้นพิธีกรรมทำเฉพาะตัว
บุคคลและภายในกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาได้จัดระเบียบแล้วกลายมาเป็นเรื่องของส่วนรวม คนในสังคมได้
ประพฤติและถือปฏิบัติตามความคิดความเชื่อของตนและสังคม ทำให้เกิดเป็นแบบแผนในการดำเนิน
ชีวิตอย่างเดียวกัน พิธีกรรมจึงเป็นประเพณีส่วนรวม ประเพณีของสังคมได้ผนวกเอาพิธีกรรมเข้ามา
รวมไว้เป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติของหมู ่คณะ ซึ ่งแตกต่างกันออกไปในท้องถิ่นแต่ละถิ่น 
ประเพณีอาจประกอบด้วยประเพณีย่อย ๆ หลายประเพณี44 
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอาอารยธรรมหรืออิทธิพลมาจากอินเดีย แล้วนำมา
ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมทางสังคมของไทย โดยความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์เป็นความเชื่อ
เก่าแก ่ได้แพร่เข้ามาในยุคต้นประวัติศาสตร์ ศาสนาพราหมณ์นั้น เป็นศาสนาที่เคารพบูชาที่มีเรื่องเล่า
เกี่ยวกับเทพเจ้าหลายองค์ โดยมีเทพเจ้าที่สําคัญที่สุดสามองค์ กล่าวคือ (1) พระพรหม คือ ผู้สร้าง

 

 43บุญธรรม ทองเรือง, วรรณกรรมสู่ขวัญอีสาน, หน้า 340. 
 44ธิดา โมสิกรัตน์ และจำนงค์ ทองประเสริฐ, "ศาสนาและพิธีกรรมของไทย", ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งท่ี 8, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), หน้า 38-39. 
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สรรพสิ่ง (2) พระศิวะ คือ ผู้ทำลาย และ (3) พระวิษณุ คือ ผู้ปกป้องรักษา ต่อมาได้เกิดนิกายสำคัญใน
ศาสนาพราหมณ์ 2 นิกาย คือ ไศวนิกายและไวษณพนิกาย โดยไศวนิกายนับถือพระศิวะว่าเป็นเทพ
เจ้าสูงสุด ส่วนไวษณพนิกายนับถือพระวิษณุว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่แพร่
มาจากเขมรครอบคลุมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย        
ในระยะแรกศาสนาพราหมณ์ยังคงนับถือกันแต่เพียงชนชั้นสูง และเป็นศาสนาของทางราชการ                
ส่วนประชาชนคงนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือทั้งพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ การแสดงออกทาง
ความเชื่อแบบพราหมณ์มักเป็นเรื่องพิธีกรรม อิทธิปาฏิหาริย์ การอ้อนวอนขอพรบวงสรวงในเทพเจ้าผู้
มีฤทธิ์เดช เชื่อว่าเทพเจ้าเหล่านี้สามารถบันดาลให้สำเร็จตามความมุ่งหมาดปรารถนา ในปัจจุบันจึง
นิยมการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ เครื่องเซ่นตามความเชื่อของตนเอง  ส่วนศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มี
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก ภายหลังที่พระองค์ตรัสรู้แล้วทรงคุ้นพบตัวเองว่า 
การเกิด แก่ เจ็บ และตาย นั้นเป็นทุกข์ ดังนั้น เพื่อที่จะดับทุกข์และให้ถึงซึ่งความหลุดพ้นตามหลัก
ของศาสนาพุทธ พระพุทธองค์จึงเน้นสอนให้คนทำความดี ละเว้นความชั่วร้ายทั้งปวง และฝึกฝนอบรม
จิตใจของตนให้สูงขึ้นและให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย  ประมาณ พ.ศ. 234 ในสมัยที่ พระเจ้าอโศก
มหาราช เป็นกษัตริย์ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า มีการส่งพระสมณทูตออก           
เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนทั ่วทุกสารทิศ โดยในดินแดนสุวรรณภูมิ ให้พระโสณเถระและ                     
พระอุตตรเถระเป็นหัวหน้า นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธที่มีการปฏิบัติจริงเข้ามาเผยแผ่ 
ก่อให้เกิดการตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองและแพร่ขยายตัวไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตราบจนถึง
ปัจจุบัน 
 จะเห็นได้ว่า ประเพณีเป็นแบบแผนของกิจกรรมทางสังคมที่มนุษย์ทำขึ้น เกิดจากความ
เชื่อทางพุทธศาสนา มีทั้งจารีตประเพณี ขนบประเพณีธรรมเนียมประเพณี และประเพณีท้องถิ่น 
ประเพณีทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันความสามัคคี ตลอดจนความปลอดภัยของ
ชีวิต ประเพณียังสอนให้คนรู้จักคารวะ เคารพระบบอาวุโสโดยแสดงออกในรูปของการประกอบ
พิธีกรรม ดังนั้น ประเพณีพิธีกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ จึงมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน มาจาก
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น ประเพณี
ส่วนรวมของชาติส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเหมือนกันทุกท้องถิ่น แต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของ
ประเพณี ประเพณีส่วนรวมนี้ได้แก่ ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด และยังได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ว่าเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ 
 (1) สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งเหล่านี้ในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป 
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 (2) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น 
คนในสังคมคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็จะแสดงออกมาให้ปรากฏในรูปของภาษาประเพณี 
กิจการงาน การละเล่น ตลอดจนสิ่งอ่ืน ซึ่งคนในสังคมสร้างข้ึนและถ่ายทอดไว้ 
 (3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาศัยอยู่
ในเขตแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำ เป็นเวลานานพอสมควร มีการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และ
ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดขอบเขตและบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ประเพณี
แตกต่างกันไปด้วย 
 2.4.6 ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 
 ชาวอีสานมีการปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของตนหลายประการทั้งที่
เป็นประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคล ประเพณีพิธีกรรมของส่วนรวม ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขั้นตอนของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับภาระทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน และประเพณี
พิเศษที่จัดขึ้นในโอกาสเฉพาะเท่านั ้น ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานได้รับอิทธิพลโดยตรงจาก
วัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเขตแดนทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดย
คลี่คลายมาจากลัทธิความเชื่อทางพราหมณ์และผีอย่างเข้มข้นมากกว่าพุทธศาสนา ประเพณีส่วนใหญ่
เกี่ยวพันกับช่วงวัยของชีวิตและวิถีการทำมาหากิน อันเป็นผลมาจากระบบการผลิตภาคเกษตรที่ต้อง
อาศัยการพึ่งพาธรรมชาติ ชาวอีสานเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ว่า ฮีต -คอง ถือเป็นเสมือน
ธรรมนูญชีวิตให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามเพ่ือความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
 ประเพณีฮีตสิบสอง ชาวอีสานมีการนับถือประเพณีในระบบฮีต-คองอย่างเคร่งครัดมาแต่
โบราณ ระบบ ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ เป็นการผสมผสานวิถีการดำเนินชีวิตเข้ากับความเชื่อทางศาสนา
อย่างกลมกลืนก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถนำไปใช้ได้ในระบบต่าง ๆ 
คล้ายกับเป็นกฎหมาย หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม ที่ซ่อนอยู่ภายในประเพณีอีกชั้นหนึ่ง ดังที่   
จารุวรรณ ธรรมวัตร นักวิชาการด้านคติชนอีสานได้กล่าวไว้ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน 
เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมให้คงอยู่ และเป็นเครื่องเสริมสร้าง
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชาวอีสานเมื่อมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแต่ละเดือน
ร่วมกัน ประเพณีนั้นเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” หรือจารีตประเพณี 12 ประการ45 
 ฮีตสิบสองของภาคอีสาน 
 ฮีตสิบสอง เป็นประเพณีที่ชาวอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุ ษ 
และยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดหมุนเวียนไปตามสภาพวิถีชีวิตและฤดูกาล 
ปราชญ์อีสานได้เรียบเรียงประเพณีฮีตสิบสองไว้มีดังนี้46  

 

 45จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบ้านอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรวัฒนา, 2540, หน้า 5. 
 46สำลี รักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา จำกัด, 2549), หน้า 112. 
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 เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง ทำบุญเข้ากรรม เป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมสารภาพ
ความผิดพลาดของตนต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นโอกาสที่ประชาชนจะทำบุญ 
 เดือนยี่ ทำบุญคูณลาน เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก 
 เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่ ข้าวเหนียวปั้นนั้นชโลมด้วยน้ำอ้อยผสมไข่ ข้างในใส่น้ำอ้อยไว้ก่อน
นำไปอังไฟ ร่วมกันทำก่อนนำไปถวายพระพร้อมด้วยอาหารคาวหวาน 
 เดือนสี่ ทำบุญพระเวสหรือบุญมหาชาติ ถือว่าบุญนี้สำคัญ ชาวบ้านจะพยายามทำให้ถูก
ขั้นตอนทุกอย่าง เป็นการฟังเทศน์ว่าด้วยเนื้อหาเรื่องพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า 
 เดือนห้า ทำบุญสรงน้ำหรือตรุษสงกรานต์ จะมีการสรงน้ำพระ และผู้ใหญ่ที่นับถือ มีการ
ทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย สาดน้ำเล่นกัน และถือว่าเป็นวันปีใหม่ด้วย 
 เดือนหก ทำบุญบั้งไฟ จะมีการแข่งขันกันจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนจากแถน มีการแห่บั้งไฟเพ่ือ
ความสวยงามและสนุกสนาน ล้อเลียนสังคม รวมทั้งพูดจาลามกและทำเครื่องเล่นเป็นสัญลักษณ์ทาง
เพศมาแห่แหนโดยไม่ถือว่าเป็นของหยาบคาย 
 เดือนเจ็ด ทำบุญชำระหรือบุญบูชาบรรพบุรุษ เป็นการทำบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วย
การนิมนต์พระมาสวดมนต์ในพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ผีปู่ตา ผีเมือง ผีตาแฮก 
 เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันหล่อเทียนประจำพรรษา จนเป็นที่รู้จักกัน
ดี นั่นคือบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานี 
 เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน เป็นการนำห่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ไปวางไว้
ตามพ้ืนดิน เพ่ืออุทิศแก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และถวายภัตตาหารแก่พระเณร 
 เดือนสิบ ทำบุญข้าวสาก (สลากภัต) หรือเรียกว่า บุญเดือนสิบ ผู้ถวายภัตตาหารจะเขียน
ชื ่อลงในบาตร พระสงฆ์จับสลากได้ชื ่อของผู ้ใดคนนั้นเป็นผู ้ถวายภัตตาหารและเครื ่องไทยทาน                      
เพ่ืออุทิศบุญให้กับผู้ตาย 
 เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่าทำบุญจุดประทีบ เป็นที่มาของ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน คำว่า “กฐิน” เป็นคำภาษาบาลี หมายถึง ไม้สะดึง คือ ไม้ที่ทำ
เป็นกรอบสำหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้า เพ่ือดึงขึงผ้าให้ตึงจะได้เย็บง่าย บุญกฐินจึงเป็นการทำบุญที่ต้อง
นำผ้าไปถวายพระเป็นสำคัญ จัดเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งซึ่งสงฆ์ต้องทำในจีวรกาล มีกำหนดระหว่าง
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันเพ็ญเดือน 12 เรียกว่าบุญเดือนสิบสอง 
 ในจำนวนประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานนี้ นักปราชญ์ชาวอีสานได้จำแนกประเภทไว้
ตามจุดมุ่งหมาย หรือความเชื่อหลักในการกระทำ ได้ 4 ประเภทดังนี้ 
 (1) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 6 เดือน คือ เดือนเจียง เดือนสาม เดือน
สี่ เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง 
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 (2) ประเพณีที ่เกี ่ยวกับการทำมาหากิน เพื ่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา 
ตลอดจนความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ตามแบบธรรมชาตินิยม (Animism) หรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง 
 (3) ประเพณีเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู่บ้านให้
อยู่เป็นสุข มีทั้งหมด 2 เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผีผสมกับ
พิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน 
 (4) ประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี 2 เดือน คือ เดือนเก้า และ
เดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย47 
 สรุปได้ว่า ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีที ่ชาวอีสานจัดกระทำขึ ้นเป็นประจำ
หมุนเว ียนไปในแต่ละเดือนของรอบปี มีความสอดคล้องสัมพันธ์ก ับว ิถ ีการดำเนินชีว ิตและ
สภาพแวดล้อมของแต่ละฤดูกาล ซึ่งตรงกับคำศัพท์ในภาษากลางว่า ประเพณีสิบสองเดือน แต่ทั้งนี้   
ฮีตสิบสองของภาคอีสานมีลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างในรายละเอียดจากประเพณีของภาคกลาง 
มีเพียงประเพณีบางอย่างเท่านั้นที่คล้ายคลึงกัน ฮีตสิบสอง มิใช่เป็นเพียงประเพณีท่ีจัดขึ้นเพื่อกิจกรรม
ด้านนันทนาการ หรือเป็นพิธีกรรมรองรับความเชื่อทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เนื้อแท้ของระบบ
ฮีต-คอง ในภาคอีสาน ยังทำหน้าที่เสมือนกฎหมายที่คอยบังคับควบคุมให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม 
หากผู้ใดหรือชุมชนใดไม่ปฏิบัติย่อมถูกมองว่ากำลังมีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดบาป ย่อมได้รับคำตำหนิ
ติเตียนหรือการลงโทษทางสังคม ดังคำกล่าวที่มีมาตั้งแต่โบราณว่า “ผิดฮีต ผิดคอง” นั้นเอง 
 
2.5 วิถีชีวิต พิธีกรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 มนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ในโลกต่างก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมนุษย์แต่ละเผ่าพนัธุ์
เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่กลุ่มชุมชนและเมื่ออยู่ร่วมกันก็จำเป็นต้องมีแบบแผนในการ
ดำเนินชีวิตร่วมกันมีกติกาของสังคมที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้สังคมสามารถดำรงอยู่ได้ อย่างสงบสุข
วิถีการดำรงชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้เรียกว่า “วัฒนธรรม”วัฒนธรรมของแต่ละสังคมนั้นๆมีแนวคิดและ
การปฏิบัติที่เป็นของตนเองมีลักษณะเฉพาะของสังคมนั้นๆซึ่งแสดงออกทางด้านภาษาพูดภาษาเขยีน
การแต่งกายการหาอยู่หากินการสร้างที่อยู่อาศัยและระบบความเชื่อประเพณีต่างๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตนซึ่งการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของคนต่างวัฒนธรรมจะช่วยให้มนุษยชาติเข้าใจกันมาก
ขึ้น 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เคยเป็นชุมชน
ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปีตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ เป็นพื้นที่ที่มีการพบแหล่งโบราญคดีทั้ง

 

 47สุเทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื ่อน) , พระครู และคณะ, มรดกไทอีสานฉบับสมบูรณ์, (ขอนแก่น: 
ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, 2544), หน้า 286. 
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สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็น
ดินแดนที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานาน ตั้งแต่อดีต ชุมชนต่างๆ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรัฐ 
โดยมีแหล่งชุมชนโบราญจำนวนมากกระจายอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูล แบ่งเป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมทวารวดีซึ่งนิยมทำคู่น้ำคันดินเป็นวงรีหรือวงกลมรอบเมือง นิยมตั้งเมืองใกล้แหล่งน้ำเพ่ือ
สะดวกในการชักน้ำเข้ามาเก็บในคูเมือง และกลุ่มวัฒนธรรมขอมที่ส่วนใหญ่มักมีการจัดวางผังเมือง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีการขุดบารายไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเมือง จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีที่แพร่ขยายครอบคลุมดินแดนอีสานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 -14 
หลังจากนั้นอาณาจักรขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาสู้ดินแดนอีสานสูงมากในระหว่างพุทธศตวรรษที่           
16-18 
 2.5.1 ประวัติความเป็นมาของชาวกูย 
 ภาคอีสานตามสภาพภูมิศาสตร์นั้น อาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ในบริเวณ
แอ่งสกลนคร อันได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม และจังหวดัเลย 
กับพื้นที่ส่วนที่ในบริเวณแอ่งโคราชหรือบริเวณอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นสันกั้นระหว่างแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนี้ 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่า คนอีสานได้อาศัยอยู ่ในดินแดนแถบนี ้มาตั ้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มีอายุกว่าหนึ่งหมื่นปี ในอดีตในดินแดนแถบนี้เรียกว่า “อาณาจักรเจนละ” มีกษัตริย์
องค์สำคัญคือ กษัตริย์จิตรเสน ยุคต่อมาคืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ภายหลังเป็นอาณาจักรล้านช้าง
และตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามในสมัยกรุงธนบุรี ภาคอีสานจึงมีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลาย
กลุ่ม โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้มีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลายกลุ่มทั้งเขมร ลาว และส่วย (กูย) 
 ชาวกูย เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตอีสานใต้ มีประวัติศาสตร์มา
นานนับ 3,000 ปี สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่ามุณฑ์ (Munda) ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัย          
เป็นเจ้าของพ่อภาษาพ่อมดหมอผี มีทักษะในการจับช้างและฝึกช้าง ใกล้ชิดกับราชวงศ์คุปตะที่มีความ
โด่งดังของอินเดียโบราณ ได้ชื่อว่ามีกองทัพที่เกรียงไกรที่สุด ความยิ่งใหญ่ของกองทัพคุปตะคือมี
กองทัพช้างที่ได้ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี โดยมีชาวมุณฑ์เป็นผู้ฝึกให้และเป็นควาญช้างในยามสงครามด้วย 
หลักฐานทางอินเดียยืนยันว่าคุปตะเคยส่งช้างศึกพร้อมควาญมาเป็นอภินันทนาการแก่อาณาจักร
พราหมณ์บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ได้อพยพจากดอนเหนือของอินเดียมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเขมรและตอนใต้เมืองจำปาศักดิ์ของลาว พงศาวดารเมืองละแวกได้กล่าวถึงพระเจ้าธรรมราชาผู้
ครองนครธม ได้ทรงขอความช่วยเหลือจากกองทัพกูย ให้ส่งทหารไปช่วยปราบกบฏ เมื่อปราบเสร็จทั้ง
สองฝ่ายได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ชาวกูยเข้ามาค้าขายกับอยุธยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20–21 
เป็นช่วงที่ปกครองตนเองเป็นอิสระแถบเมืองกัมโปงสมคิดกับลาวใต้ในปัจจุบัน 
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 ไพฑูรย์ มีกุศล กล่าวถึงชาวกูยว่า ชาวกวยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม จากเขมรและลาว
โดยการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยการแต่งงานระหว่างกลุ่ม ชาวกวยจึงรับวัฒนธรรมภาษา
และประเพณีจากเพื่อนบ้าน การถือศาสนาและความเชื่อของชาวกวย ยังมีความเชื่อในเรื่องลัทธิผี
วิญญาณ (Animism) สูง การถือผีบรรพบุรุษของคนถือว่าเป็นผีที่ดีให้ความอารักขาและความสุขแก่
ลูกหลานได้ ด้านพุทธศาสนามีการนับถือพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhist) เช่นเดียวกับ
ชาวอีสานคู่กับการถือผี ชาวกวยหรือกูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  
สุรินทร์ บุรีรัมย์บางส่วน คนไทยเรียกว่า ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์กวยที่พูดภาษากวยแบ่งได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 
 1. กวยมะไฮ (Kui m’ai) กลุ่มท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีแถบโขงเจียม บ้านเวินบึก
บ้านท่าล้ง ใกล้กับลาวใต้ เรียกตนเองว่า กวยบลู (คนภูเขา) 
 2. กวยมะลอ (Kui m’ lo) อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 3. กวยเยอ (Kui yer, yo) อาศัยอยู่ในเขตอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 4. กวยมะลัว หรือมะหลั่ว (Kui m’loa) อาศัยอยู่ในเขตสุรินทร์ ศรีสะเกษ 
 5. กวยอะเจียง กลุ่มท่ีมีความชำนาญในการคล้องช้าง อยู่ในเขตอำเภอท่าตูม อำเภอจอม 
พระจังหวัดสุรินทร์48 
 เนติ โชติช่วงนิธิ ได้กล่าวว่า กูยเชื่อในการทำบุญเช่นเดียวกับคนอีสาน ยึดคติความเชื่อ
ในทางพุทธศาสนาตามจารีตประเพณีรูปแบบความเชื่อและวิถีชีวิตแบบเดิมชาวกูย (เก่า) ได้ถูกซึมซับ
และปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อ
ท้องถิ่นผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม49 
 อุทัย สมวัฒน์ ได้กล่าวถึง ประเพณ ี4 เผ่าไทยศรีสะเกษ ย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชน
ว่า ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน 4 เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาวเขมร 
เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการ
ปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง 4 เผ่า มีภาษาพูดใน
ท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณี 4 เผ่าไทย
ศรีสะเกษ หรืองานเทศกาลดอกลำดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออก 
ถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว 4 เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี50 

 

 48ไพฑูรย์ มีกุศล, “ไทยกวย : ชนพื้นเมืองดั่งเดิม”, อาศรมวัฒนธรรม, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547),                        
หน้า 12-15. 
 49เนติ โชตช่วงนิธิ, “กูย (ส่วย) บ้านปราสาท : วัฒนธรรมผสมกลมกลืน”, สยามรัฐ. 25 กันยายน 2559. 
หน้า 15. 
 50อุทัย สมวัฒน์, “ ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง,                 
25 กันยายน 2540, หน้า 11. 
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 จะเห็นได้ว่า ชาวกูย (ส่วย) เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อพยพมาจากอินเดียมาอาศัยในภาค
อีสานตอนใต้ ที่พบเห็นหนาแน่นที่สุดก็คือในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และกระจายไปในอุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ และมหาสารคาม วัฒนธรรมชาวกูยเป็นวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม มีวินัยและเอกภาพสูง                
มีลักษณะเด่นที่พบ คือ การพึ่งพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ เชื่อผู้นำหรือผู้อาวุโส ได้รับ
อิทธิพลมาจากศาสนา แต่ยังคงเชื่อในการถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ มีความเชื่อว่าวิญญาณของ
บรรพบุรุษยังคงวนเวียนปกปักรักษาลูกหลาน การบูชาผีบรรพบุรุษจึงเป็นการแสดงความกตัญญู    
กูยมีวัฒนธรรมประเพณีภาษาเฉพาะกลุ่มตนเองขณะเดียวกันได้รับวัฒนธรรมจากเพื่อนบ้าน เช่น 
เขมร ลาว และวัฒนธรรมสยาม ทำให้วัฒนธรรมเดิมยังคงมีคือการถือผี วัฒนธรรมมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมของผู ้คนในสังคมกูยเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของกูยแต่ละชุมชนมีผลต่อสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนจนถึงยุคปัจจุบัน 
 2.5.2 ประวัติความเป็นมาของชาวเขมร 
 ชาวเขมรในจัวหวัดศรีสะเกษ เรียกตนเองว่า “ขแมร์” แต่หากจะบ่งบอกถึงถิ่นของภาษา
และชาติพันธุ์ ชาวเขมรเรียกภาษาและชาติพันธุ์ของตนเองว่า ขแมร์ลือ ซึ่งแปลว่า เขมรสูง เรียกภาษา
เขมรและชาวเขมรในประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์-กรอม แปลว่า เขมรต่ำ และเรียกคนไทยหรือคนพูด
ภาษาไทย เป็นภาษาแม่ว่า ซึม ซึ่งตรงกับว่า สยาม ในภาษาไทย และคำว่า เซียม ในภาษากวย ผู้พูด
ภาษาเขมรมีอยู่จำนวนมากในเขตจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และบางอำเภอของจังหวัด
อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นอกจากนี้บางอำเภอในภาคตะวันออก คือ จังหวัด
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสถานะเป็นคนไทย สัญชาติไทย 
 ความหมายของคำว่าเขมร 
 คำว่า เขมร น่าจะเป็นคำที่เพ้ียนมาจากคำว่า กุมาร ซึ่งแปลว่าทารกเพศชาย สันนิษฐานว่า
สาเหตุที่ชนชาติเหล่านี้ มีชื่อเรียกว่า เขมร ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่ากุมาร น่าจะมีความสัมพันธ์กับบันทึก
ของชาวจีนที่กล่าวไว้ว่า อาณาจักรฟูนันมีผู ้ปกครองชื่อนางลิวเย นางได้อภิเษกกับพราหมณ์จาก
อินเดีย ซึ่งเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้นาม หวั่นเทียน ซึ่งเป็นคำที่จดจากภาษาจีนตรงกับคำว่า     
โกญฑัญญะ นางลิวเย มีชื่อเรียกในสมัยต่อมาว่า พระนางโสภา โกฑัญญะ และพระนางโสมา เป็นปฐม
กษัตริย์ของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งมีความรุ่งเรืองในเขตเอเชียอาคเนย์ 
 ดังกล่าวแล้วว่าชาวไทยเชื้อสายเขมรมีอยู ่เป็นจำนวนมากในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ได้ทำการสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2537 พบว่าประชากรที่พูดภาษาเขมร 
มีดังนี้ จังหวัดสุรินทร์มีจำนวนมากที่สุด 518,537 คน บุรีรัมย์ 425,604 คน ศรีสะเกษ 284,482 คน 
และอุบลราชธานี 25,181 คน 
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 ประวัติความเป็นมาและถ่ินที่อยู่ของชาวเขมร51 
 เพื่อความเข้าใจประวัติความเป็นมาและถิ่นที่อยู่ของชาวเขมร จึงขอเสนอประวัติการตั้ง
ถิ่นฐานและการดำรงอยู่ของชาวเขมร และเขมรถิ่นไทยโดยย่อ ดังนี้ 
 ยุคอาณาจักรฟูนัน ชนชาติมอญ - แขมร์ มีถิ่นฐานเดิมที่ประเทศอินเดีย อาณาจักรแรก
ของชนกลุ่มนี้ เรียกตามศิลาจารึกภาษาสันสกฤตว่า "วฺรวฺน"(พระพนม) ในพงศาวดารจีนเรียกว่าฟูนัน
.... ตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง ทางทิศตะวันออกจดกับประเทศลินยี่ (จัมปา) ทิศตะวันตกจดกับ
ประเทศกิมลิน (สุวรรณภูมิ) .....ราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรนี้เรียกว่า "กรุงโคกธลอก" ในสมัยของ
พระทองนางนาค (เกาณฑินยะ พระนางโสมา) ราชวงศ์นี้มีอำนาจประมาณ 300 ปี จนถึง พ.ศ. 1028 
ต่อมาในยุคที่กษัตริย์ที่ลงท้ายพระนามว่า "วรมัน" เริ่มต้นด้วย พระเจ้าเกาณฑินยะชัยวรมัน (พ.ศ. 
1028-1057) ชาวอินเดียใต้ร่วมกับพวกกบฎเข้าโจมตีกรุงโคกธลอกแล้วย้ายเมืองหลวงเข้าไปตามฝั่ง
แม่น้ำใหญ่ 500 ลี้ตั้งชื่อเมืองหลวงว่า วยาธปุระ แปลว่าเมืองแห่งนายพราน.... ส่วนพวกราชวงศ์
พื้นเมืองเดิมก็ย้ายขึ้นไปทางเหนือ สร้างเมืองใหม่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชื่อ ศัมภปุระ และภวปุระ (ฝั่งซ้าย
แม่น้ำโขงตอนล่าง พ.ศ. 1093) เกิดจลาจลในกรุงวยาธปุระ เจ้าชายภววรมันแห่งเมืองภวปุระ และ
เจ้าชายจิตรเสนแห่งศัมภปุระ สายราชวงศ์พ้ืนเมือง ได้ครอบครองวยาธปุระและรวมเข้ากับอาณาจักร
เจนละ 
 ในสมัยของภววรมันนี้เอง พระองค์ได้แผ่ขยายอำนาจเข้าไปในเขตบริเวณภูเขาดงเร็ก และ
ลุ่มแม่น้ำมูล ต่อมาเจ้าชายจิตรเสน ได้อภิเษกเป็นกษัตริย์ ทรงพระนาม มเหนทรวรมัน ทรงย้ายเมือง
หลวงกลับมาอยู่ที่ วยาธปุระ พ.ศ.1143-1154 ได้ขยายดินแดนเข้ามาในเขตลุ่มน้ำมูลและภูเขาดงเร็ก 
มีการสร้างเทวสถานขึ้นในบริเวณนี้หลายแห่ง ซึ่งหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ให้ข้อสังเกตว่า  ในการ
สร้างปราสาทยุคสมัยเจนละ และปราสาทหินในยุคหลัง ยังสร้างด้วยอิฐไม่สอปูน ซึ่งเป็นศิลปะการ
สร้างของช่างสกุลจามปา คือ สถาปัตยกรรมจาม เป็นสถาปัตยกรรมซึ่งใช้อิฐ โดยการใช้ศิลาเพียง
เล็กน้อย โดยใช้อิฐคุณภาพดีฝนเรียบเรียงกันสอด้วยยางพืชที่ทำให้รอยต่อสนิท หลังคาอาคารเล็กเรียง
ด้วยอิฐ 
 ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เป็นต้นมา ได้มีการสร้างปราสาทต่าง ๆ ต่อเนื่องมาเป็น
ลำดับหลายรัชกาล จนถึงกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นการสร้างปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหิน
สระกำแพงใหญ่ ซึ่งศิลาจารึกเขาพระวิหารหลักท่ี 1 หลักท่ี 2 ชี้ให้เห็นถึงการมีอำนาจของเขมรโบราณ 
ได้ระบุว ่ามีการสร้างเกษตราธิคม สร้างปราสาทหิน ขุดสระน้ำ และการถวายข้าทาสไว้ด ูแล                       
ทำนุบำรุงศาสนสถานเป็นจำนวนมาก 

 

 51คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว เรื ่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ , 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2542). 
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 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวเขมรในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จึงมีมาแต่โบราณกาลแล้ว และประชากรชาวเขมรในสมัยนั้นได้สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยจะอยู่ในเขตท้องที่อำเภอกันทรลักษ์ ด้านที่ติดกับเขาพนมดงเร็ก แถบบ้านทุ่งใหญ่ บ้านประทาย 
บ้านบึงมะลู บ้านโดนเอาว์ บ้านรุง บ้านทุ่งยาว เป็นต้น และบริ เวณบ้านบักดอง บ้านพราน  บ้านทุ่ง
เลน บ้านสำโรงเกียรติ บ้านไพร บ้านกระมัล บ้านกราม บ้านกันทรอม อำเภอขุนหาญ บ้านไพรบึง 
บ้านพราน บ้านสำโรงพลัน บ้านไทร อำเภอไพรบึง บ้านสำโรงระวี บ้านศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ ชุมชน
ดังกล่าวเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบของปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งอาศัยอยู่แถบห้วยขะยุง และห้วยทาที่
เป็นสาขาหนึ่งของห้วยขะยุง 
 ส่วนอีกบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีชาวเขมรอาศัยอยู่จำนวนมาก คือ บริเวณแถบที่ราบลุ่มห้วย
สำราญ แถบอำเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ บริเวณนี้มีชาวเขมรถิ่นไทยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ในเขตท้องที่
ตำบลกันทรารมย์ หัวเสือ ใจดี โคกเพชร สะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ตำบลตูม 
สำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จนศรีสะเกษได้ชื่อว่าเมืองเขมรป่าดง 
 ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ.2324 เมืองกัมพูชาเกิดจลาจล เพราะเจ้าฟ้าทะละ
หะ (มู) และออกญาวิบูลราช (ชู) เป็นกบฎ....สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรด ฯ ให้สมเด็จ
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกกองทัพไปปราบ แต่ยังทำการไม่สำเร็จก็เกิดเหตุ
จลาจลในกรุงธนบุรี ต้องยกทัพกลับ สงครามครั้งนี้ เมืองขุขันธ์ เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ ได้ร่วมยก
กองทัพไปตีเมืองเสียมราฐ กำพงสวาย บันทายเพชร บันทายมาศ และได้นำชาวเขมรจำนวนมากมาไว้
ที่สุรินทร์ บุรีรัมย์ ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีเจ้าเมืองสุรินทร์ ได้ให้บุตรชายของตนชื่อ สุ่น แต่งงานกับ
บุตรีเจ้าเมืองบันทายเพชร ชื่อดามมาตไว ซึ่งอพยพตามกองทัพมา ภายหลังนางได้เป็นชายาของเจ้า
เมือง จึงนำเอาภาษาเขมร และราชพิธีสำนักเขมรมาใช้ต่อมาจนถึงรุ่นหลาน และอาจติดต่อมาถึงขุขันธ์ 
เพราะใน พ.ศ. 2371 เมื ่อโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสังขะบุรี (เกา) มาเป็นพระยาขุขันธ์ภักดีนคร                 
ศรีลำดวน ปกครองเมืองขุขันธ์ ซึ่งน่าจะมีชาวสังขะอพยพติดตามมาเป็นจำนวนมาก 
 ชาวเขมรรุ่นสุดท้ายจำนวนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ ่นฐานในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ.2410     
พระยาขุขันธ์ฯ (วัง) ได้กราบทูลขอตั้งบ้านลำห้วยแสนไพรอาบาล กับบ้านกันตวด ตำบลห้วยอุทุมพร 
ริมเชิงเขาตกขึ้นเป็นเมือง....พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกราโปรดเกล้า ฯ ให้ยก
บ้านลำห้วยแสนไพรอาบาล เป็นเมืองกันทรลักษ์ ยกบ้านกันตวด ห้วยอุทุมพร เชิงเขาตกเป็นเมือง
อุทุมพรพิสัย...ต่อมาผู้สำเร็จราชการอินโดจีนฝรั่งเศส ได้มีหนังสือทักท้วงต่อรัฐบาลสยามว่า  ฝ่ายไทย
ตั้งเมืองรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของฝรั่งเศส หลังจากตรวจสอบ ให้ย้ายเมืองกันทรลักษ์ มาตั้งที่บ้านบัก
ดอง ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ อำเภอขุนหาญ ส่วนเมืองอุทุมพรพิสัย ย้ายมาตั้งที่บ้านผือ ตำบลเมือง 
อำเภอกันทรลักษ์ในปัจจุบัน ซึ่งย่อมมีการอพยพไพร่พลเขมรมาด้วยจำนวนหนึ่ง 
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 พิธีกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเขมร 
 ชาวเขมรสูงส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา 
ทำไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ จะเดินทางไปรับจ้างทำงานในตัวเมือง หรือในเมือง
หลวง และเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อประกอบอาชีพหลักของตน                     
เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วน
ใหญ่ และยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณสามารถทำให้
เกิดความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องตามทำนองคลอง
ธรรม การกระทำความผิดที่อาจเกิดข้ึนต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูกวิญญาณเหล่านั้นลงโทษ วิญญาณ
นั้นมี 2 จำพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดี52 ธรรมชาติของมนุษย์นั้นความเชื่อมีความ
จำเป็นเพื่อยึดถือไว้เป็นที่พึ่งปฏิบัติตามเพื่อความสุขกายสบายใจและความเรียบร้อยของสังคม ด้วย
เหตุของความกลัวมาแต่ดั้งเดิมมนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พ่ึงที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น ความยึดมั่นในอิทธิพลของ
ธรรมชาติ อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษ53 
 ยศ สันตสมบัติ กล่าวถึงศาสนาและความเชื่อว่า ศาสนา คือ ความเชื่อในดวงวิญญาณ 
การบวงสรวงบูชาการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในศาสนาที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์จึงมีลักษณะของ
ความเกรงขามและหวาดกลัว ก่อให้เกิดพิธีเซ่นสรวงบูชาเพ่ือเอาใจและต่อรองกับสิ่งศักดิ์เหล่านั้น54 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงสภาพจิตของปุถุชนว่า ยังมีความหวาดในอำนาจ
เร้นลับที่มองไม่เห็น จึงต้องยอมตอบสนองความต้องการเพ่ือความปลอดภัยไว้ก่อน55  
 ในสมัยโบราณ จากหลักฐานจดหมายเหตุจีนกล่าวถึง คนในอาณาจักรฟูนั้นว่า คนใน
อาณาจักรฟูนันนั้น หน้าตาน่าเกลียด ผิวดำ ผมหยิก ไม่สวมเสื้อผ้าและรองเท้า ปลูกบ้ายกพ้ืนสูง มีการ
กีฬาชนไก่และชนสุกร มีการค้าขายทอง เงินและผ้าไหมกับจีน มีอาชีพเพาะปลูก มีแหล่งน้ำใช้ร่วมกัน 
มีการโกนหนวดและผมในระหว่างการไว้ทุกข์ มีประเพณีการประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าบนยอดเขา               
จากหลักฐานดังกล่าว ถ้าชาวฟูนันเป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรสมัยปัจจุบันจริง อย่างที ่นัก

 

 52มงกฎ แก่นเดียว, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม 1-2, (กรุงเทพมหานคร: สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2542), หน้า 435-441. 
 53นงเยาว์ ชาญณรงค์ , ศาสนากับสังคม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2547),                   
หน้า 23. 
 54ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2540),                     
หน้า 199.  
 55พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), เรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา, (กรุงเทพมหานคร: 
สหธรรมิก, 2540), หน้า 44. 
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ประวัติศาสตร์ส่วนมากเชื่อกัน ก็นับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฟูนันและเขมรปัจจุบัน มีส่วนคล้ายกัน
พอสมควร เช่นลักษณะผิวของชาวเขมร จะมีผิวค่อนข้างดำและผมหยิก มีอาชีพเพาะปลูก มีการไว้
ทุกข์ด้วยการโกนผม และมีประเพณีขึ้นเขา เช่น ที่เขาสวาย จังหวัดสุรินทร์ และที่เขาพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นประเพณีท่ีจัดขึ้นทุกปี ราวก่อน พ.ศ. 2500 ในชนบทที่เขมรสูงอาศัยอยู่ มีการเลี้ยงหมู
ไว้ทั่วไปโดยปล่อยให้หากินเอง 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสูงในชนบท มีลักษณะคล้ายคนไทยใน
ท้องถิ่นทั่วไป แต่ถ้าจะเปรียบกับชาวเขมรต่ำในกัมพูชาแล้ว ความเป็นอยู่ ประเพณีและความเชื่อ                      
ต่าง ๆ ของชาวเขมรสูง จะมีส่วนคล้ายกับชาวเขมรต่ำในประเทศกัมพูชามาก เช่น ลักษณะบ้านชั้น
เดียวใต้ถุนสูง พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การนับเวลา วัน เดือน ปี การเชื่อถือ
โชคลาง ฤกษ์ยาม การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน การประกอบอาชีพ การละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนอุปนิสัย
ส่วนบุคคล เป็นต้น อาหารหลักของชาวเขมรสูง คือ ข้าวเจ้า ส่วนอาหารพื้นเมืองที่รู้จักคือ ปลาเฮาะ
เขมร (ปลาร้าเขมร) ปลาจ่อม ปลาแห้ง ปลาย่าง ปลาต้ม น้ำพริกจิ้มผัก เนื้อสัตว์ ผัก ส่วนอาหารว่าง 
ส่วนมากจะเป็นผลไม้ และขนมพ้ืนเมืองที่นิยม ได้แก่ ขนมกันเตรียม ขนมโชค ขนมเนียล ขนมกันตาง
ราง ขนมกระมอล ขนมมุก ขนมเนียงเล็ด เป็นต้น ซึ่งชื่อขนมเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อในภาษาเขมรทั้งสิ้น 
 2.5.3 ประวัติความเป็นมาของชาวลาว 
 ชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษนั้นมีความสัมพันธ์กับชาวลาวในประเทศลาวเป็นอย่างยิ่ง 
ขณะเดียวกันประชากรของประเทศลาวเองก็มีหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งประวัติศาสตร์ลาวระบุไว้ ดังนี้ 
 ประเทศลาวมีพลเมืองประกอบด้วยหลายชนชาติกลุ่มชนและเผ่าชนที่รวมเข้าเป็นสาม
เหง้าต่างกันคือ เหง้าอินโดนีเซีย เหง้าจีน และเหง้าไทลาว แต่ละเหง้ามีสีสันและจุดเฉพาะของตนใน
ด้านวัฒนธรรมซึ่งมีผลอย่างยิ่งที่ทำให้วัฒนธรรมมีความมั่นคง เนื่องจากประเทศลาวมีหลายเผ่าพันธุ์
ซึ่งโดยสรุปเหง้าอินโดนีเซียเป็นชนเผ่าที่ถูกเรียกว่า ลาวเทิงหรือชาวข่า เหง้าจีนเป็นชนเผ่าที่ระยะหลัง
เรียกว่า ลาวสูง ได้แก่ พวกเผ่าแม้ว เผ่าเย้าฯ เหง้าไทลาวหมายถึงลาวที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไท และ
ลาว ดังนั้นการกล่าวถึงชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษจึงขอกล่าวเฉพาะเผ่าไทลาวเท่านั้น 
 ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7 ได้มีชนเผ่าไทจำนวนหนึ่งล่องเรือลงมาจากตอนใต้ของ
ประเทศจีนมาตามลำแม่น้ำแดง แม่น้ำอู แม่น้ำโขงลงมาประเทศลาว นำโดยขุนลอเข้ารบกับขุนฮาง
และหลานเหลน พ่ายหนีตกเมืองผาน้ำทาพันแล เมื่อนั้นขุนลอจึงได้ตั้งเมืองเป็นท้าวเป็นพญาแก่ลาว
ทั้งหลายก่อนท้าวพญาลาวทั้งหลายทั้งมวล จากขุนลอ ราชวงศ์ลาวได้สืบทอดกันลงมาอีก 20 รัชกาล
จนถึงสมัยท้าวฟ้างุ้ม (พ.ศ.1896-1916) 
 ในพุทธศตวรรษที่ 14 เจ้าฟ้างุ้มได้สร้างอาณาจักรล้านช้างขึ้นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจำชาติ คำสอนของศาสนาพุทธได้กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวลาว วัดได้
กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมลาวตั้งแต่นั้นมา 
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 ในสมัยกรุงศรอยุธยาเป็นราชธานีอันยาวนานของไทย ประเทศลาวมีฐานะเป็นพันธมิตร
ของอาณาจักรอยุธยา ลาวมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที ่เวียงจันทน์ ซึ่งปี พ.ศ.2103 พระเจ้าไชย
เชษฐาธิราช ได้สร้างนครเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวล้านช้าง 
 ใน พ.ศ.2237 ทางราชสำนักนครเวียงจันทน์ เกิดแย่งชิงอำนาจกันพวกราชวงศ์ลาวต้องลี้
ภัยการเมืองไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมีผู้นำที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนคือ พระครูยอด
แก้ว วัดโพนสะเม็ก มีศิษย์ตามมามากประมาฯสามพันคน ได้ลงมาอาศัยกับพญาข่าผสมลาวแห่งนคร
กาลจำบากนาคบุรีศรี ได้มีความสัมพันธ์กับข่าที่มีนางเภาและนางแพงเป็นผู้ครองนคร ท้ายที่สุดนคร
จำบากก็ตกอยู่ในอำนาจของราชวงศ์ลาวที่สถาปนาอาณาจักรลาวใต้ขึ้นมา เปลี่ยนชื่อเป็น นครจำปา
ศักดิ์นัคบุรี มีกษัตริย์เชื้อสายลาวที่อพยพลงมานั้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.2256 พระนามว่า พระเจ้ า
สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร (พ.ศ.2256-2281) แล้วจัดการปกครองหัวเมืองข่าทั้งปวงทั้งในเขตลาวใต้ 
อันได้แก่ สาละวัน จำปาศักดิ์ อัตปือ ตลอดจนส่งเสนาข้าราชบริพารไปตั้งเมืองถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำ                 
มูล-ชี ถึงเมืองศรีนครเขต ซึ่งเป็นเมืองลาวที่ตั้งใหม่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
 ชาวลาวที่เข้ามารุ่นนี ้ จากหลักฐานน่าจะมาตั ้งบ้านเรือนอยู ่ที ่หมู ่บ้านใหญ่ ๆ ในลุ่ม                                
แม่น้ำมูล เช่น ที่ตั ้งเมืองศรีสะเกษปัจจุบัน บ้านหนองครก บ้านคูซอด บ้านหนองโน อำเภอเมือง                 
ศรีสะเกษ ดังประวัติหมู่บ้านที่ได้ระบุไว้ บ้านหนองครก หมู่ 1 และหมู่ 5 อำเภอเมืองศรีสะเกษ                   
เดิมเล่ากันว่าในวันพระข้างขึ้นและข้างแรมเวลากลางคืนเงียบสงัด จะได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลองดัง
กระหึ่มที่หนองน้ำทั้งคืน และมีครกตำข้าวสีทองขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาลอยอยู่เหนือน้ำ จากนิมิตนี้เองจึง
เรียกบ้านหนองครกจนทุกวันนี้ บรรพบุรุษเดิมชาวหนองครกเป็นพวกลาวกาวที่มาจากนครจำปาศักดิ์ 
มาตั้งถิ ่นฐานก่อนการตั้งเมืองขุขันธ์ บ้านคูซอด หมู่ 1 หมู่ 2 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ 
ชาวบ้านคูซอดอพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ มาตั้งบ้านที่บ้านคูซอดเรียกว่าบ้านโนนหนองหว้า                   
ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านคูซอด เมื่อเกิดศึกพระตาได้กวาดต้อนคนบ้านคูซอดกลับไปลาว จน พ.ศ.
2321 จึงได้อพยพกลับมาอยู ่ที ่เดิม บริเวณที ่ตั ้งเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณ                                 
วัดมหาพุทธาราม ในช่วงที่มาตั้งเมืองพ.ศ. 2328 ได้พบพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่กลางป่า ซึ่งปัจจบุัน
ได้บูรณะให้เป็นพระประธานของอุโบสถหลังใหญ่ของวัดมหาพุทธาราม 
 เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 24 พวกเจ้าลาวกลุ่มพระวอพระตาได้อพยพจากนครเวียงจันทน์ 
เข้ามายังบริเวณลุ่มน้ำมูล-ชี เอกสารพื้นเมืองยโสธรกล่าวว่า พบแต่พวกผีที่เป็นเจ้าของป่าและลำน้ำ 
จนมีการรบราฆ่าฟันก่อนที่จะตั้งหลักแหล่งได้ 
 ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบหลักฐานสำคัญว่าชาวลาวกลุ่มพระวอพระตา จะกระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ จังหวัดศรีสะเกษหลายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 บ้านกุดโง้ง หมู่ 6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตั้งเมื่อ พ.ศ.2310 โดยมีผู้นำคือ 
เจ้าชัยสารโพธิสาร เมืองเวียงจันทน์ อพยพมากับพระวอพระตา โดยมีลาวสั้นจากเมืองจำปาศักดิ์
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รวมกลุ่มมาเป็นส่วนใหญ่ นำขบวนมาพิชิตชาวข่า ส่วย เยอ จนสามารถสร้างบ้านได้เมื ่อวันเพ็ญ                         
เดือนห้า พ.ศ. 2320 ก่อนตั้งเมืองศรีสะเกษประมาณ 5 ปี 
 บ้านโพนข่า หมู่ 1 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ อพยพมาจากดินแดนประเทศลาว 
เป็นพลพรรคบ่าวไพร่ของเมืองเเสนหน้าง้ำและพระวอพระตา โดยมีหลวงปู่สริยา พระเถระอาวุโสหนี
ภัยมาด้วย 
 บ้านเมืองน้อย หมู่ 1, 6, 7 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
เป็นที่พักของผู้ครองนคร บ้านเมืองน้อยสืบเชื้อสายมาจากเมืองหนองบัวลำภู หรือนครเขื่อนขัณธ์กาบ
แก้วบัวบาน ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เมืองอินทเกษก็ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองน้อย 
 อำเภอบึงบูรพ์ ชาวอำเภอบึงบูรพ์ โดยเฉพาตำบลบึงบูรพ์หมู่ 1,2,3,8 ซึ่งได้แก่ บ้านเป๊าะ 
บ้านโนนสาวสวย บ้านจอมพระ บ้านนาสวน และบ้านนาหล่ม และเครือญาติของชาวบ้านเป๊าะใน
ตำบลเป๊าะ ซึ่งได้แก่ บ้านหาด บ้านหมากยาง จะเป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ด้วย
เหตุผลที่ไม่ปรากฏชัดหรือหลบภัยการเมือง สำเนียงภาษาที่ชาวบ้านเป๊าะพูดเหมือนกับพ่ีน้องลาวชาว
อุบล 
 นอกจากนี้ วิรอด ไชยพรรณา ผู้ศึกษาเรื่องญาพ่อ กล่าวไว้ว่า เผ่าที่นับถือญาพ่อ คือ                             
เผ่าลาว จะปรากฏที่อำเภอบึงบูรพ์เกือบทุกหมู่บ้าน จะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านที่นับถือญาพ่อจะอยู่ใกล้
กับบริเวณป่าดงภูดิน อำเภอราษีไศล ตำนานญาพ่อในจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นแนวเดียวกันคืออุปราช
จากดินแดนลาว ได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่บริเวณนี้ ต่อมาเกิดสงครามใหญ่ในกรุงเวียงจันทน์ระหว่าง
เจ้าสิริบุญสารกับพระวอพระตา การสู้รบฝ่ายหลังสู้ไม่ได้จึงหลบหนีจากกรุงเวียงจันทน์ 
 อำเภอยางชุมน้อย มีชาวลาวที่อพยพมาคราวสงครามพระวอพระตา ส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ 
บ้านดวนใหญ่ แต่เมื่อสงครามสงบคิดถึงบ้านเดิม บางส่วนจึงอพยพกลับ ส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงบ้าน
เจียงอี พบว่าเหมาะแก่การตั้งถ่ินฐาน จึงตั้งหลักแหล่งไม่เดินทางต่อ ส่วนหนึ่งเดินทางต่อไปพบสถานที่
เหมาะสมมีเนินดิน มีแหล่งน้ำ มีโคกป่ายางชุกชุมจึงตั้งบ้านเรือนที่บ้านยางชุมน้อย โดยไม่ได้กลับไป
เวียงจันทน์แต่อย่างใด 
 กลุ่มชาวลาวที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี 
 พ.ศ. 2321 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพยกไปเมืองพิมายแต่งตั้งข้าหลวงออกมาเกณฑ์กำลังเมือง
ประทายสมัน เมืองรัตนบุรี และเมืองศรีนครลำดวน ยกไปตีเมืองจันทน์จำปาศักดิ์ จนได้ชัยชนะ                
ในการศึกครั้งนี้หลวงปราบ (เชียงขัน) ทหารเอกในกองทัพได้ นางคำเวียงหญิงม่ายชาวลาวมาเป็น
ภรรยา มีบุตรชายติดตามมาด้วย คือ ท้าวบุญจันทร์ การชนะศึกสงครามครั้งนี้ ได้กวาดต้อนชาว
เวียงจันทน์มาเป็นจำนวนมาก มาอยู่ที ่ตำบลสิ ตำบลขุญหาญ อำเภอขุนหาญ ตำบลหมากเขียบ 
อำเภอเมืองศรีสะเกษ บ้านตาอุด บ้านโสน อำเภอขุขันธ์ หลวงปราบ (เชียงขัน) ได้นำครอบครัวของ



 

45 

 

นางคำเวียงพร้อมบริวารไปอยู่ที่บ้านบก อำเภอขุขันธ์ ก่อนที่จะย้ายเมืองมาตั้งที่หนองแตระในเวลา
ต่อมา 
 กลุ่มชาวลาวและการกระจายตัวของชาวลาว 
 หลังจากท่ีชาวลาวได้มาตั้งหลักฐานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
ข้างเคียง เช่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ชาวลาวส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ สนใจในด้านการศึกษา
เล่นเรียน มีทั้งการบวชเรียนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการเปิดขยายโรงเรียนในหมู่บ้านต่าง  ๆ                       
มากขึ้น ชาวลาวที่เรียนหนังสือได้เป็นครูและเป็นพระจึงได้เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทางภาษาเข้าไปยังชุมชนชาวพ้ืนเมือง ชาวกวย เขมร เยอ มากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบในระยะ
หลังนี้ชาวลาวได้อพยพเข้าไปแทรกอยู่เกือบทุกอำเภอโดยเฉพาะอำเภอเมือง ยางชุมน้อย กันทรารมย์ 
โนนคูณ กันทรลักษ์ จะมีประชากรชาวลาวเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันภาษาลาวได้กลายเป็นภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสารส่วนใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.5.4 ประวัติความเป็นมาของชาวเยอ 
 ชาวเยอ เป็นชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวย         
มีความหมายว่า คน หากจัดกลุ่มแล้ว ชาวเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน                    
ซึ่งมีเพียงบางคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน 
 การพัฒนาของชาติพันธุ์ในอดีต จังหวัดศรีสะเกษนับได้ว่าเป็นบริเวณที่มีความสำคัญแห่ง
หนึ่งในเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านตำแหน่งและ
สภาพแวดล้อมของภูมิศาสตร์ ศรีสะเกษอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่า ลุ่มแม่น้ำมูล-ชีตอนล่าง (Lower Mun-
Chi basin) เพราะเป็นบริเวณท่ีแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีใกล้จะไหลมาบรรจบกัน 
 ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี ้ นักโบราณคดีเรียกที่ราบลุ่มในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัด                    
ศรีสะเกษว่า ที่ราบลุ่มราษีไศล ชุมชนโบราณที่พบมักเป็นเนินดินที่มีทั้งคูน้ำล้อมรอบและไม่มีคูน้ำล้อม
กระจายอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นการอยู่สืบเนื่องของผู้คนมาหลายยุคหลายสมัย ยิ่งกวานั้นบางชุมชนก็
พบเครื่องมือหินขัดและบางชุมชนก็เป็นแหล่งทำเกลือ ชุมชนที่มีอายุเก่าแก่กว่าแหล่งอ่ืนๆ ในบริเวณนี้
ได้แก่ บ้านโนนสูง ตำบลหนองแค บ้านดอนเกลือ ตำบลดู่ บ้านคูสระ ตำบลไผ่ และบ้านโพนแบง              
บ้านบึงหมอก เป็นต้น ที่บ้านดอนเกลือนั้น นอกจากมีคูน้ำล้อมรอบแล้วก็มีการทำเกลือและถลุงเหล็ก
ด้วย นับว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ของศรีสะเกษคือชุมชนในยุคเหล็ก ประมาณ 2 ,500-1,500 ปี
มาแล้ว ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอายุในสมัยทวารวดีและสมัยขอม ราวพุทธศตวรรษที่ 11 -18 ลงมาก็คือ 
ชุมชนที่มีคูน้ำล้อมรอบสองชั้น มีการปั้นภาชนะดินเผา และมีเสมาหินที่มีอายุรวมสมัยทวารวดีและมี
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ซากปราสาทหินกระจายอยู ่จำนวนมากทั ่วเขตพื ้นที ่ แสดงให้เห็นอิทธิพลขอมที ่มีต่อชุมชนใน                 
ศรีสะเกษ56 
 จุดเด่นของชาวเยอก็คือ มีความเหนียวแน่นในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมทางภาษาของกลุ่มชนไว้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ ประเสริฐ คำหล้า ผู้นำชาวเยอ                   
บ้านโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้เล่าให้ ฟังว่า                    
ในหมู่บ้านชาวเยอทุกหมู่บ้าน จะพูดภาษาเยอ ชาวลาวหรือคนหมู่บ้านอื่นที่มาตั้งหลักฐานในหมู่บ้าน 
จะเปลี่ยนจากภาษาพูดเดิมของตน มาพูดภาษาเยอ เเละปฏิบัติตามธรรมเนียมเยอด้วย ชาวเยอทั่วไป
จะสูงประมาณ 165 เซนติเมตร ผิวดำแดง การตั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะตั้งในเขตใกล้ลำน้ำ หรือลำห้วย 
เช่น บ้านเมืองคง บ้านท่าโพธิ์ บ้านใหญ่ บ้านกลาง บ้านโนน บ้านฮ่องโสก บ้านหลุบโมก บ้านดอนเรือ          
บ้านหนองบาก บ้านหว้าน อำเภอราษีไศล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บ้านโนนแกด บ้านขมิ้น อำเภอเมือง                   
ศรีสะเกษ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วยแฮด บ้านปราสาทเยอ บ้านโพน
ปลัด บ้านเขวา ตำบลปราสาทเยอ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วยทา บ้านกุง บ้านวังไฮ บ้านขาม บ้านกลาง             
บ้านจิกตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มลำน้ำเสียว เป็นต้น ที่น่าสนใจคือชาวเยอในแต่ละหมู่บ้านมีความสัมพันธ์
ในลักษณะเครือญาติ ปกติชาวเยอมีอาชีพทำนา แต่บางส่วนมีความชำนาญในด้านช่าง 
 เนื่องจากประเทศลาวมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งโดยสรุปเหง้าอินโดนีเซียเป็นชนเผ่าที่ถูกเรียกว่า 
ลาวเทิงหรือชาวข่า เหง้าจีนเป็นชนเผ่าที่ระยะหลังเรียกว่า ลาวสูง ได้แก่ พวกเผ่าแม้ว เผ่าเย้า ฯ เหง้า
ไทลาวหมายถึงลาวที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไทและลาว ดังนั้นการกล่าวถึงชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษ
จึงขอกล่าวเฉพาะเผ่าไทลาวเท่านั้น 
 ประวัติความเป็นมา 
 ตำนานของชาวเยอในศรีสะเกษ จะเริ่มต้นที่ พญากตะศิลา เป็นหัวหน้านำคนเผ่อเยอ
อพยพมาทางเรือ มาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ซึ่งอุดมสมบูรณ์
สมบูรณ์ด้วยสัตว์น้ำ และเป็นเส้นทางคมนาคมในการติดต่อค้าขาย มูลเหตุของการตั้งชื่อเมืองอาจมา
จากการที่พื้นที่เหล่านี้อาจมีป่ามะม่วงมาก่อนแล้ว หรือมีการปลูกต้นไม้ผล เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว      
มะพร้าวฯลฯ ผลไม้ที่ปลูกง่ายและให้ผลเร็วคือ มะม่วง มะม่วงภาษาเยอว่า เยาะค็อง หรือ เยาะก็อง 
ต้นมะม่วงที่มีอยู่จำนวนที่มีอยู่จำนวนมากจึงเรียกต้นเองว่าเมืองเยาะเค็ง และเพี้ยนเป็นเมืองคอง -
เมืองคง ในที่สุด ปัจจุบันมีรูปปั้นพญากตะศิลา ที่บึงคงโคก บ้านหลุบโมก ตำบลเมืองคง อำเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เคารพของชาวเยอและมีการบวงสรวงในวันเพ็ญเดือนสามทุกปี 

 

 56คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว เรื ่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ , 
(กรุงเทพมหานคร: ม.ป.พ., 2542), หน้า 24-36. 
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 การอพยพของพญากตะศิลาเป็นคำบอกเล่าที่น่าสนใจ เพราะใช้เรื่อส่วง (เรือยาวที่ใช้พาย
แข่งขันกัน) 2 ลำ เรือลำที่ 1 ชื่อ คำผาย เรือลำที่ 2 ชื่อคำม่วน แต่ละลำจุคนได้ประมาณ 40-50 คน 
พายจากลำน้ำโขงเข้าปากน้ำมูล รอนแรมทวนกระแสน้ำขึ้นมาเรื่อยๆ ผ่านเมืองไหนก็บอกกล่าวเจ้า
เมืองนั้นว่าจะไปตั้งเมืองใหม่อยู่ เจ้าเมืองๆ นั้นก็ให้ไปเลือกอยู่ตามความเหมาะสม ถึงบ้านท่า ตำบล
ส้มป่อย ก็พาไพร่พลแวะพักแรม รุ่งขึ้นวันใหม่ก็นำพวกออกสำรวจหาพื้นที่ตั้งเมือง มาเห็นเมืองร้าง
เป็นเนินดินสูง มีคูน้ำล้อมรอบ ที่บึงคงโคกทุกวันนี้ เห็นว่ามีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมก็นำไพร่พลตั้ง
บ้านเรือน ปัจจุบันที่เมืองคงโคกมีศาล และรูปปั้นของพญากตะศิลา เป็นที่เคารพสักการะบนบานของ
ชาวบ้านเป็นประจำ 
 ต่อมาเม่ือจำนวนพลเมืองเพ่ิมมากข้ึนก็ขยายกันมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่บ้านกลาง บ้านใหญ่ 
บ้านโนน และบ้านท่าโพธิ์ รวมเรียกว่าเมืองคง เวลาผ่านไป มีพลเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงอพยพไปตั้ง
หมู่บ้านใหม่ในที่ต่างๆ เช่น ทิศเหนือ บ้านหว้าน ทิศใต้ข้ามลำน้ำมูล ที่บ้านค้อเยอ บ้านขมิ้น บ้านโนน
แกด อำเภอเมืองศร ีสะเกษ บางส่วนเลยไปที ่บ ้านโพนปลัด อำเภอพยุห์ บ้านประสาทเยอ                      
บ้านประอาง อำเภอไพรบึง ทางทิศตะวันตกไปที่บ้านกุง บ้านเชือก บ้านจิก บ้านขาม และบางส่วน
เลยทุ่งกุลาร้องไหไปที่บ้านอีเม้ง บ้านหัวหมู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 กล่าวได้ว่า บรรดาชุมชนในเขตทุ่งราษีไศลของจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีการพัฒนาการของ
บ้านเมืองในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในลุ่มน้ำมูล -ชี การเติบโตและการขยายตัวของ
ประชากรน่าจะพัฒนาขึ้นในที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล-ชี ตอนล่าง ซึ่งมีทุ่งราษีไศลเป็นส่วนหนึ่งก่อน แล้วจึง
ขยายตัวไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีเขตการคมนาคมติดต่อ
กับบ้านเมืองนอกภูมิภาคอ่ืนที่ไกลออกไปทั้งในเขตพ้ืนที่ประเทศลาว ญวน และเขมร เป็นต้น 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยงข้อง 

การศึกษาเรื่อง “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้
ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน เพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
และใช้ในการวิเคราะห์อภิปรายผลข้อมูลการวิจัย เพื่อทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในมิติที่แตกต่าง หรือ
สอดคล้องกันกบังานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้วต่อไป 
 กฤนศนุ สมบุศย์รุ่งเรือง ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมย่านชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า  วัดอินทรารามวรวิหาร
เป็นอัตลักษณ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมของชุมชนนั้นหมายถึงย่านวัดอินทารามวรวิหารที่ประกอบไป
ด้วยลักษณะทางรูปธรรมและนามธรรม57 

 

 57กฤนศนุ สมบุศย์รุ่งเรือง, การศึกษาอัตลักษณ์สิ ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมย่านชุมชนตลาดพลู                    
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. (บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), หน้า บทคัดย่อ. 
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 แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลานล้านนา” พบว่า คัมภีร์ใบลานมีอิทธิพลต่อชาวล้านนาไทยในด้านความเชื่อ        
ซึ่งส่วนใหญ่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น โดยยึดคำสั่งสอนที่มาจากคัมภีร์ใบลาน โดยเฉพาะความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอนให้ยึดมั่นทำความดี ละความชั่ว ความเชื่อเรื่องอนิสงส์ ความเชื่อเรื่อง
โหราศาสตร์ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดทั้งคัมภีร์ใบลานยังเป็นสื่อที่สืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวล้านนา ทั้งเรื่องของการแต่งกาย อาหาร การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น58 

 เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์, ผศ. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเชื่อและ
การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา” กล่าวว่า พุทธศาสนิกชน
ควรมีความเชื ่อเรื ่องพระพุทธศาสนาในเรื ่องของไตรสรณคมน์ คือ เชื ่อในความมีอยู ่จริงของ
พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม คือ เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด
ของมนุษย์ และเชื่อเรื่องบาป บุญ สวรรค์ นรก ว่ามีอยู่จริง ตลอดทั้งความเชื่อเรื่องนิพพาน คือ เชื่อว่า
การหมดสิ้นกิเลสเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนและบุคคลสามารถปฏิบัติตนให้หมดสิ้นกิเลสหรือ
บรรลุนิพพานได5้9  
 วันชัย พลเมืองดี, ผศ.ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาต่อการ
ปลูกบ้านของชาวพุทธล้านนา” พบว่า ชาวไทยล้านนามีความเชื่อ รูปแบบ โครงสร้างทางสถาปัตย์
กรรมในการปลูกบ้านของตัวเองอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดยนำคติความเชื่อดังเดิมที่เป็นเรื่องของอำนาจ
เหนือธรรมชาติหรืออำนาจลึกลับมาผสมผสานให้เกิดแรงจูงใจในการรังสรรค์งานขึ้น เพื่อให้เกิด
สัญลักษณ์แห่งพิธีกรรม ตั้งแต่การวางฤกษ์ยาม การหาไม้ หารขุดหลุม ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วย
พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ พิธีกรรมทั้งหมดแม้บุคคลใดไม่เคารพ ไม่มีความเชื่อในสิ่ง
เหล่านั้น ในทางพระพุทธศาสนาถือว่า เป็นการเริ่มต้นในการประกอบส่วนที่เป็นกุศลจิต ทำให้จิตใจ
สะอาดบริสุทธิ์60 
 ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและ
พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา” ผลจากการศึกษาพบว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับนับถือ

 

 58แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ , การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลาน        
ล ้านนา , รายงานการวิจ ัย สถาบันว ิจ ัยพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย , 2547,                        
หน้า บทคัดย่อ. 
 59เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ และคณะ, การศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ         
ราชวิทยาลัย, 2547, หน้า 34. 
 60วันชัย พลเมืองดี, ผศ.ดร., วิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาต่อการปลูกบ้านของชาวพุทธ
ล้านนา , รายงานการวิจ ัย สถาบันว ิจ ัยพุทธศาสตร ์ มหาวิทยาล ัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล ัย , 2554,                 
หน้า บทคัดย่อ. 
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เชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความคิด เหตุผลที่พิสูจน์ได้หรืออาจตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการยอมรับและศรัทธาโดยปราศจากเหตุผลหรือต้องพิสูจน์ใด ๆ ที่เป็นทั้งแนวทางในการตัดสินใจ
เชื่อ ปฏิบัติ และละเว้น การปฏิบัติสิ่งใด ๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคล และมีการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์61 

 ตวงเพชร สมศรี, ดร. และประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีวัฒนธรรม
การเอื ้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย” จากการศึกษาพบว่า  สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั ่นใน
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาอย่าง
แยกไม่ออก เนื่องจากพระพุทธศาสนามีบทบาทที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวไทยพุทธมา
แต่โบราณ ซึ ่งจะเห็นได้จากชาวไทยพุทธจะมีพิธีกรรมที่เกี ่ยวข้องกับพุทธศาสนามาโดยตลอด 
จนกระท่ังวาระสุดท้ายของชีวิต62 
 บรรจง โสดาดี และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” ผลจากการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนชาวกูยลาว มีความเป็นอยู ่ที ่เรียบง่ายใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ มีระเบียบแบบแผนในการแต่งกาย ศิลปะ และวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีความใกล้ชิดกับ
กลุ่มชนคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ วัฒนธรรมทางสังคมเป็นความเจริญงอก
งามทางด้านการอยู่ร่วมกันของสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบชุมชนชนบท นับถือกันแบบ                    
เครือญาติ มีความมั่นคง ซื่อตรง อดทน เข้มแข็ง เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณกาล และความ
ละเอียดลึกซึ้งแห่งภูมิปัญญา เป็นลักษณะภูมิปัญญาแบบชาวบ้านทั่วไป วัฒนธรรมและประเพณีที่มี
พื้นฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี มีการปฏิบัติต่อผีบรรพษุรุษอย่างเข้มข้น เช่น พิธีฆ่าควายบูชาหลัก
บ้าน พิธีกรรมการต้อนรับแขก ต้องบอกผีเจ้าบ้านให้ทราบ เป็นต้น63  
 เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอ
ผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย” ผลจากการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญมากต่อความ

 

 61ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของ
ชาวล้านนา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 7. 
 62ตวงเพชร สมศรี, ดร. และประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร., วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธใน
สังคมไทย, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 121-
122. 
 63บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,  รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย              
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 69. 
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เป็นอยู่ของมวลมนุษย์ เป็นมรดกที่บรรพษุรุษสั่งสมและสร้างสรรค์มา โดยมีกลวิธีสืบทอดภูมิปัญญามา
อย่างต่อเนื่อง ผ่านวัฒนธรรมความเป็นอยู่สืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่า แล้วส่งผลให้คนในชาติเกิด
ความรักความหวงแหน มีความภาคภูมิใจต่อภูมิปัญญาของตน ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงสำคัญและ
ควรอนุรักษ์สืบสาน ถ่ายทอดสู่อนุชนเป็นอย่างยิ่ง64 
 
 

 

 64เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต, กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา 
ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย , รายงาน               
การวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 6. 



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอนที่สำคัญใน
การศึกษา ดังนี้ 
  3.1 รูปแบบการวิจัย 
  3.2 พ้ืนที่ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื ่อประมวลองค์ความรู ้ ศึกษาแนวคิด หลักการต่าง ๆ                  
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ 
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดทั ้งงานวิจัยที ่มีผ ู ้ร ู ้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิง
ภาคสนาม โดยมีรูปแบบการวิจัยดังนี้  
 3.1.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study)  
 การศึกษาในเชิงเอกสาร ผู้วิจัยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและหลักฐาน
ที่เกี ่ยวข้องจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๓๕                   
อรรถกถา หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึ ง
แนวคิด หลักการ รูปแบบ ความสัมพันธ์ และศึกษากระบวนการการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ทั้งหนังสือ 
รายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอื ่น  ๆ โดยอาศัยแนวคิดที่เกี ่ยวกับการศึกษา                   
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 2. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ประกอบและในการศึกษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในมิติต่าง ๆ ทั้งแนวคิดและวิถีการปฏิบัติ 
 3. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน            
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาในมิติต่าง ๆ 
 4. สรุปผลการศึกษาที ่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา องค์ประกอบ                   
ในการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 3.1.2 การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)  
 การศึกษาในภาคสนาม ผู้วิจัยต้องศึกษาเพื่อทราบถึงแนวคิด หลักการ และการศึกษา                  
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ การพัฒนาในระดับนโยบาย ปัจเจกบุคคล 
ชุมชน องค์กรในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
 1. ทำการศึกษาและคัดเลือกชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
ความสำคัญของเรื่อง คือ เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ   
 2. ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (key-informant) ประกอบด้วยกลุ่มประชากร จำนวน 4 พ้ืนที่ 4 อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3. ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ ในการศึกษา                
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ในลักษณะของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษาวิจัย 
 4. สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที ่ได้ทั ้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม        
โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ ในการศึกษาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และการพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ ทั ้งนี้                  
เน้นการนำผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้ภาครัฐ ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 5. ว ิเคราะห์การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                    
ตามองค์ประกอบในการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้ ง
วิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของการทำงาน รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ (Benchmark)                    
ที่สามารถนำไปสู่กระบวนการศึกษาที่เกี ่ยวกับการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ ในระดับต่าง ๆ ได้  
 6. สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และใน
ระดับปัจเจกบุคคล 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยศึกษาชุมชนในลักษณะองค์รวม (Holistic 
Approach) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในกรณีของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ (Key Informants) 
และผู้ปฏิบัติ (Casual Informants) และเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบสุ่มจากการสนทนา (Snowball)             
ในกรณีของผู ้ให้ข้อมูลทั ่วไป (General Informants) โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ด้านจำนวนและ
คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลไว้ล่วงหน้าพอสังเขป ดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มผู้รู้ (Key Informants)  
  - ผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 4 คน ประกอบด้วย 
   1. นายนิวัตร์ กองปัด 
   2. นางวัชราพร กตะศิลา 
   3. นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ 
   4. จ่าเอกภานุวัฒน์ ประสาร 
  - ปราชญ์ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 4 คน ประกอบด้วย 
   1. นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร 
   2. นางอ่อนจันทร์ ดวงตา 
   3. นายไม เมืองจันทร์ 
   4. นางผ่องศรี ใยเม้า  
  - ผู้นำด้านการพัฒนา 4 อำเภอ อำเภอละ 1 คน รวมเป็น 4 คน ประกอบด้วย 
   1. นายสำราญ บุญธรรม 
   2. นางกฤษดา ลือชา 
   3. นายมิตร ศรีสมพร 
   4. นางเจษญาณี ทองทำ 
  - นักวิชาการด้านความเชื่อ-ประเพณี อำเภอละ 1 คน รวมเป็น 4 คน ประกอบด้วย 
   1. นางสาวณิตยาพร กตะศิลา 
   2. นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ 
   3. นายสราวุฒิ งาหอม 
   4. นางพนิดา ทุมตา 
  รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจำนวนทั้งสิ้น 16 คน 
 3.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informants)  
  - ผู้นำชุมชน 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 4 คน ประกอบด้วย 
   1. นายอินทร์ คูคำ 
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   2. นายประสาธน์ ศรีจักร 
   3. นายสงวน บุตรราช 
   4. นายสุวิทย์ ใยเม้า 
  - พระภิกษุ / ผู้นำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 4 รูป/คน ประกอบด้วย 
   1. พระครูพิบูลธรรมาภิรัต 
   2. พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ 
   3. พระปลัดบุญสุข สุชีโว 
   4. ดร.สุริยนต์ น้อยสงวน  
  - กะจ้ำ / ผู ้นำพิธีกรรมเกี ่ยวกับผี 4 หมู ่บ้าน หมู ่บ้านละ 1 คน รวมเป็น 4 คน 
ประกอบด้วย 
   1. นายบุญมา อุไรโคตร 
   2. นายหอม พฤกษา 
   3. นายบุดทา ศรีราตรี 
   4. นายทองแดง หนองหงอก 
  รวมเป็นจำนวนผู้ให้ข้อมูลกลุ่มผู้ปฏิบัติทั้งสิ้น 12 รูป/คน 
 รวมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 28 รูป/คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บ
ข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้                    
ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตการณ์ประกอบกันไปด้วย 
  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เพื ่อประมวลองค์ความรู ้ ศ ึกษาแนวคิด หลักการต่าง ๆ                      
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยศึกษาจากคัมภีร์ 
เอกสารที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดทั ้งงานวิจัยที ่มีผ ู ้ร ู ้ได้ศึกษาไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้ 
 ขั ้นตอนที ่ 1 การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน คือ การวิจัย                
เชิงคุณภาพ ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพื่อประมวลองค์ความรู้                    
โดยการศึกษาแนวคิด หลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนนี้จะนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและชุมชนต่าง ๆ 
ดังนี้ 
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 1) การศึกษาจากบริบทของชุมชน และบริบทพ้ืนที่ต่อ การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2) จัดสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด                
ศรีสะเกษ 
 3) การสัมภาษณ์เชิงลึก และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็บข้อมูลเชิงภาคสนาม  
 ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด              
ศรีสะเกษ  
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาดำเนินการต่อ ซึ่งมีข้ันตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาข้อมูล            
เชิงกายภาพโดยใช้วิธีสังเกตการณ์ชนิดไม่มีส่วนร่วม เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมทั่วไป 
และแบบสังเกตการณ์ชนิดมีส่วนร่วม ในกรณีที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมของชาวบ้านในแต่ละชุมชน              
ในพ้ืนที่ 4 อำเภอ ดังนี้ 
 (1) ในพื้นที่อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (ใช้ภาษาเยอ) 
 คณะผู้วิจัยจัดให้มีการเสาวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นโดยเรียนเชิญวิทยากร              
ผู้มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 กล ุ ่มผ ู ้ร ู ้  (Key Informants) ประกอบด้วยผ ู ้ทรงว ุฒ ิท ี ่ม ีความผู ้ เช ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในด้านภูมิปัญญา ด้านการแต่งกาย ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา จากกลุ่มตัวอย่างที่
กำหนดในการศึกษา ประกอบด้วย (1) ผู้นำหมู่บ้าน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน (3) ผู้นำด้านการพัฒนา และ 
(4) นักวิชาการ  
 กล ุ ่มผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ  (Casual Informants) ประกอบด ้วย (1) ผ ู ้นำช ุมชนฝ ่ายพ ัฒนา                    
(2) ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง  
 (2) ในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ (ใช้ภาษาส่วย)   
 คณะผู้วิจัยจัดให้มีการเสาวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นโดยเรียนเชิญวิทยากร                 
ผู้มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 กล ุ ่มผ ู ้ร ู ้  (Key Informants) ประกอบด้วยผ ู ้ทรงว ุฒ ิท ี ่ม ีความผู ้ เช ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในด้านภูมิปัญญา ด้านการแต่งกาย ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา จากกลุ่มตัวอย่างที่
กำหนดในการศึกษา ประกอบด้วย (1) ผู้นำหมู่บ้าน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน (3) ผู้นำด้านการพัฒนา และ 
(4) นักวิชาการ  
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 กล ุ ่มผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ  (Casual Informants) ประกอบด ้วย (1) ผ ู ้นำช ุมชนฝ ่ายพ ัฒนา                    
(2) ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง  
 (3) ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ (ใช้ภาษาลาว)  
 คณะผู้วิจัยจัดให้มีการเสาวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นโดยเรียนเชิญวิทยากร            
ผู้มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 กล ุ ่มผ ู ้ร ู ้  (Key Informants) ประกอบด้วยผ ู ้ทรงว ุฒ ิท ี ่ม ีความผู ้ เช ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในด้านภูมิปัญญา ด้านการแต่งกาย ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา จากกลุ่มตัวอย่างที่
กำหนดในการศึกษา ประกอบด้วย (1) ผู้นำหมู่บ้าน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน (3) ผู้นำด้านการพัฒนา และ 
(4) นักวิชาการ  
 กล ุ ่มผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ  (Casual Informants) ประกอบด ้วย (1) ผ ู ้นำช ุมชนฝ ่ายพ ัฒนา                    
(2) ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง  
 (4) ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ใช้ภาษาเขมร) 
 คณะผู้วิจัยจัดให้มีการเสาวนาแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นโดยเรียนเชิญวิทยากร              
ผู้มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 กล ุ ่มผ ู ้ร ู ้  (Key Informants) ประกอบด้วยผ ู ้ทรงว ุฒิท ี ่ม ีความผ ู ้ เช ียวชาญและมี
ประสบการณ์ในด้านภูมิปัญญา ด้านการแต่งกาย ด้านวัฒนธรรม และด้านภาษา จากกลุ่มตัวอย่างที่
กำหนดในการศึกษา ประกอบด้วย (1) ผู้นำหมู่บ้าน (2) ปราชญ์ชาวบ้าน (3) ผู้นำด้านการพัฒนา และ 
(4) นักวิชาการ  
 กล ุ ่มผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ  (Casual Informants) ประกอบด ้วย (1) ผ ู ้นำช ุมชนฝ ่ายพ ัฒนา                    
(2) ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง  
 2) ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิงลึกให้แต่ละกลุ่มเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาดำเนินกาต่อ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) สร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชนไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืนในจังหวัดศรีสะเกษให้ครอบคลุม
ทุกภาคส่วน 
 2) หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนท้องถิ่น ได้รูปแบบ หลักการ นโยบาย และกลไกด้าน
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 3) ภาครัฐและชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาทางออกอันเป็น
การพัฒนาความม่ันคง  
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 4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนวทางการบูรณาการการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 5) ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิงลึกให้แต่ละกลุ่มเพื่อช่วยแก้ปัญหาการศึกษาอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 ขั้นตอนที่ 4 ยกระดับมาตรฐานด้านการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ  
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 มาดำเนินกาต่อ ซึ่งในขั้นตอนนี้มีกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 พื้นที่ มีการพัฒนา
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ อย่างต่อเนื่อง 
 2) กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 4 
พ้ืนที่ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเพ่ือการสร้างความม่ันคงทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนโดย
การเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและ
เป็นพื้นที่ต้นแบบของชุมชนอื่น ๆ 
 3) สร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการสร้าง
เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 5 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยนำผลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1-4 มาดำเนินกาต่อ ซึ่งในข้ันตอนนี้มีกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) การจำทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาการศึกษา และผู้ที่สนใจ 
 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่เวทีวิชการ เช่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
การเผยแผ่ลงในวารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยการเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็นต้น 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรี สะเกษ เป็นการวิจัย                  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก่อนการลงเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ทำความตกลงไว้ใน
เบื้องต้นว่า การรู้และเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย จะต้องอาศัยการยอมรับใน
ความรู้และความสามารถของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย
และตอบคำถามการวิจัย จึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
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  (1) ศึกษารวบรวมเอกสาร ชุดความรู้ และความเป็นมาเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ                    
การอยู่ร่วมกันของชุมชน สถานศึกษา และวัด  
  (2) การศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรม ปัจจัยเกื้อกูลต่อการเสริมสร้างการอยู่
ร่วมกันของชุมชน สถานศึกษา และวัด โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนใน
จังหวัดศรีสะเกษ  
  (3) การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการอยู่ร่วมกันของชุมชนที่มีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม 
     (4) การพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันของชุมชนโดยใช้          
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมโยง โดยใช้การวิเคราะห์จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับชุมชน
ในแต่ละพ้ืนที ่
  (5) ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบร่วมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 4 
หมู่บ้าน ทั้งหมด 4 อำเภอ ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เก็บรวบร่วมข้อมูลตามกรอบวันและเวลาที่กำหนด
ไว้ 
  (๖) จัดทำผลสรุปจากการวิจัยและประมวลองค์ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการวิเคราะห์โดยการสรุปตามสาระสำคัญด้าน
เนื้อหาที่กำหนด โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis) ตามประเด็นดังนี้ 
  1) วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
  2) กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
  3) วิเคราะห์การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และข้อมูลจากการ
บันทึกภาพนำมารวบรวมและแยกแยะเป็นหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการวิจัยและประเด็น
คำถามที่ได้กำหนดไว้ ส่วนการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจะกระทำไปพร้อม ๆ กันตลอดระยะเวลาที่
ดำเนินการวิจัย และหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้จากการบันทึก
ข้อมูลจากการถอดเสียงการสัมภาษณ์และภาพถ่ายในแต่ละครั้ง โดยการจำแนกข้อมูล คือการจำแนก
ข้อมูลเป็นชนิด จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามความมุ่งหมายการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ และนำมาดำเนินการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายในประเด็นที่กำหนดไว้ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี ่ยวข้องเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ วัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยความคิดเห็นของ
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ประชาชน และวิเคราะห์การเสริมสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ             
โดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยการมีส่วนร่วมผู้นำและประชาชน 
เพื ่อการการเสริมสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ และผู ้วิจัยจะ
ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจดูความถูกต้องของข้อมูลว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษาวิจัย 
 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์
เขมร กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์ลาว และกลุ่มชาติพันธุ์เยอ ซึ่งแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์มีประเพณี
และพิธ ีกรรมที ่เป ็นเอกลักษณ์ มีการสืบทอดกันมา โดยยังยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                         
การประกอบพิธีกรรม จะทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา จังหวัดศรีสะเกษจึงมีความโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรม เช่น 
ด้านประเพณี ด้านขนบธรรมเนียม ด้านการแต่งกาย ด้านความเชื่อ ด้านภาษาพูด และด้านวัฒนธรรม 
เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยได้จากการค้นพบ ดังนี้ 
 

4.1 ผลการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทาง
จิตใจ มีความหวังและเชื่อว่าพิธีกรรมต้องนำไปสู่ผลที่คาดหวัง ทำให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล อยู่เย็น
เป็นสุข พิธีกรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเพราะพิธีกรรมต้องมาจากพื้นฐานของความเชื่อ                
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อด้านใด ความเชื่อนั้นชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดขึ้นจนเป็นประเพณีดั้งเดิมสืบต่อ
กันมา มีแบบแผนการกระทำเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป โดยได้แบ่ง
พิธีกรรมออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พิธีกรรมส่วนบุคคล และพิธีกรรมของชุมชน  พิธีกรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์กำหนดพิธีกรรมขึ้นเพื่อสนองตอบทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความ
เชื่อถือเคารพบูชา การแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายตามความเชื่อนั้น บางครั้งไม่
อาจแสดงเหตุผลตามหลักเกณฑ์ของความจริงได้ พิธีกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีส่วนต่าง ๆ                     
ที่มนุษย์ปรุงแต่งและประกอบกันขึ้นเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ตกทอดเป็นมรดกแล้วหลายชั่ว
อายุคน 
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยภูมิปัญญาและ
ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ มีความเชื่อเป็นพ้ืนฐานที่มาจาก
ลัทธิศาสนา และเป็นที่มาของประเพณีพิธีกรรม ดังนั้น หากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหรือประเพณี
พิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทำความเข้าใจเรื่องความเชื่อได้  เพราะหากรู้จัก
พื้นฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่น
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นั้นย่อมทำได้มากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดที่เกิดจากการศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการลงสัมภาษณ์จากผู้คุณวุฒิ 
หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ ดังนี้ 
 4.1.1 กลุ่มชาติพันธุ์เยอ 
 ชาวเยอ เป็นชาวพื้นเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวย                
มีความหมายว่า คน1 หากจัดกลุ่มแล้ว ชาวเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งมี
เพียงบางคำเท่านั้นที่แตกต่างกัน2 ชาวเยอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในแถบอีสานใต้และอีสานเหนือ
บางส่วน รวมทั้งฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ในครั้งที่กษัตริย์ขอมปกครองนครจำปาศักดิ์นั้น ชาวข่าเป็นชนอีก
กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น ชาวข่าเรียกตัวเองหลายอย่าง เช่น จะ ระแด บูร กูย ฯลฯ ข่ามีอยู่ 2 
กลุ่ม คือ 
  1. กลุ่มที่อยู่ทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง 
  2. กลุ่มที่อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กูย เดิมอยู่ในเขตเมืองอัตบือ
แสนแป สารวัน อพยพมาอยู่ในประเทศไทยเมื่อใดไม่ปรากฏ  
 ชาวเยอได้อพยพจากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเพื่อขยายอาณาเขตและหนีภัย
สงคราม มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นแบบการค้า การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม
ผู้นำมีบทบาทลดลงผู้คนมีเสรีภาพ มีความคิดเห็นมากขึ้น3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ได้แก่ การสาธารณูปโภค ด้านนิเวศวิทยา การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมความนิยมด้านวัตถุมีมากขึ้น 
ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน 4 เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาวเขมร         
เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการ
ปกครอง4 ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือ กวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง 4 เผ่า มีภาษาพูดใน
ท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง  
 จังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น คือ เป็นดินแดนของ
หลายเผ่าที่ตั ้งอยู ่ทางตอนใต้ของอีสาน มีพื ้นที ่ประมาณ 8,800,000 ตารางกิโลเมตร ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 515 กิโลเมตร (โดยทางรถไฟ) แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ มีประชากร
ประมาณ 1 ล้านกว่าคน จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปัจจันตเขต มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเขมร และ

 

 1สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), 9 กรกฎาคม 2562. 
 2สัมภาษณ์ นายประสิทธ ิ ์  ศร ีสม ุทร , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอราษีไศล จ ังหวัดศร ีสะเกษ ,                               
9 กรกฎาคม 2562. 
 3สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร , ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านใหญ่ , อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,                  
16 กรกฎาคม 2562. 
 4สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) , อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
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อยู่ใกล้กับประเทศลาว สองประเทศนี้เปรียบเหมือนเมืองพี่เมืองน้อง เพราะมีวัฒนธรรมทางภาษา
คล้ายคลึงกันกับคนไทยที่อยู่ทางภาคอีสาน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้จังหวัดศรีสะเกษ มีคนหลายเผ่า ได้แก่ 
ชนเผ่าลาว เผ่าเขมร เผ่าส่วย และเผ่าเยอ ซึ ่งแต่ละเผ่ามีล ักษณะวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง                                 
มีความสัมพันธ์อย่างกลมกลืน โดยเฉพาะกลุ่มชนคนเผ่าเยอ “บ้านโพนค้อ” ตำบลโพนค้อ อำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน มีประชากรเกือบ 3,000 คน ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ                    
10 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221 ถนนสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์  
 จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานกฏมณเฑียรบาล (พ.ศ.1991) กรมพระยาดำรง                    
ราชานุภาพ กล่าวถึงกลุ่มชนคน “เผ่าเยอ” เมืองจามปาหรือจำปา ตามข้อมูลหลักฐานว่าเป็นเมือง
จำปาศักด์ิหรือนครจำปาศักดิ์ ตามข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวมา พอจะประมวลได้ว่า 
กลุ่มชนคนเผ่าเยอกลุ่มนี้อพยพเข้ามายังประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา สาเหตุอาจสันนิษฐานได้ 2 
นัย 
 นัยยะท่ี 1 ประเทศลาวเกิดสงครามภายในประเทศ อพยพภัยสงคราม 
 นัยยะที่ 2 เกิดทุพภิกขภัย มีความเป็นอยู่แร้นแค้น และเป็นชนกลุ่มน้อย รัฐไม่เคยให้การ
ช่วยเหลือ หรือเกิดจากการไม่ส่งส่วยทุกปีกลัวจะมีโทษทัณฑ์ จึงชวนกันพร้อมหน้ามาพึ ่งไทย                          
อพยพหลบภัยมาตามลำน้ำโขง เข้ามายังฝั ่งไทยโดยมี (ตามรอยคนเผ่า) คนเผ่าเยอได้ล่องเรือ                          
“ท้าวกะตะศิลา” และพระยาไกร (น้องชาย) เป็นหัวหน้าล่องเรือมาถึงปากแม่น้ำมูล แล้วแยกย้ายกัน
ไป5 พระยาไกร ล่องเรือไปในสายธารแห่งห้วยสำราญ พบฐานที่น่าอยู่รวมหมู่เหล่าเข้าสู่แดนทาง
ตะวันออกแห่งเมืองศรีสะเกษ (นครศรีลำดวน = ขุขันธ์) สร้างบ้าน สร้างเมือง รุ ่งเรืองราษฎ ร์         
นามว่า “ปราสาทเยอ”6  
 ส่วนพระเชษฐา “ท้าวกะตะศิลา” มุ่งหน้าสู่ตามลำน้ำมูล ถึงบึ งโค้งโคก (โคก หมายถึง 
พื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง) จึงตั้งบ้านนี้ว่า “โค้งโคก” หรือ “คงโคก” คือ อำเภอราศีไศล ในปัจจุบัน และเยอ
อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งแยกออกจาก “คงโคก” อพยพมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของราษีไศล ผ่านมาทาง
บ้านเก่า (บ้านเจียงอี, บ้านพันทา เลยมาถึงที่ดอนหรือที่โนนแห่งหนึ่ง ซึ่ง โนน หมายถึง พ้ืนที่ที่สูงกว่า
ระดับพ้ืนดินธรรมดา และ ณ ที่โนนแห่งนี้ มีต้นไม้ที่หมู่คนได้เรียกชื่อว่า “ต้นค้อ” ขึ้นอยู่มากมายจึงตั้ง
ชื่อบ้านนี้ว่า “บ้านโนนค้อ” หรือ “โพนค้อ” จวบจนทุกวันนี้ 
 (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
      ผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือผ้าสีต่าง ๆ เป็นโจงกระเบน มีผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ 
เครื่องประดับมีสร้อยคอรูปแบบต่าง ๆ ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนกระบอกคอกลมหรือคอตั้ง

 

 5สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูคำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 6สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์ ศรีสมุทร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562. 
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สีสันต่าง ๆ7 นุ่งผ้าถุงโจงกระเบน มีเสื้อสีสันต่าง ๆ แต่ไม่มีลวดลายอยู่ด้านใน มีตุ้มหูเป็นเครื่องประดับ
ที่สำคัญ การแต่งตัวของชาวเผ่าเยอ ในดั้งเดิม ผู้ชายใส่เชิ้ตไม่มีคอปกสีกรมท่า กางเกงขายาวสีกรมท่า 
และมีผ้าขาวม้ามัดเอว ผู้หญิง ใส่เสื้อสีดำเทา ใส่ผ้าไหม (ผ้าถุง) สีดำ และสีกรมท่า หรือสีอ่ืน ๆ และมี
ผ้าไหมพาดผ่านไหล่ซ้ายลงไปบรรจบกันบริเวณเอวด้านขวา คนเผ่าเยอแท้ทุกคน จะมีสีผิวเหลืองขาว 
เหมือนจีน คนเผ่าเยอชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ เห็นได้จากการปลูกบ้านเป็นกลุ่ม ลักษณะของบ้าน 
จะเป็นบ้านสองชั้น ใต้ถุนโล่งเพื่อใช้เลี้ยงควาย หรือวัว หลังคาจะทำจากฟางข้าว ผนังหรือกั้นห้องจะ
เป็นไม้ไผ่สาน ซึ่งในปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว ส่วนเสาและพ้ืนบ้าน จะเป็นไม้เนื้อแข็งทั่วไป8 
 (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
 ภาษาเยอ เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนมากทุก ๆ คำ จะพูดกันเป็นเสียงสามัญ 
(สามัญ เอก โท ตรี จัตวา) ในประโยคบอกเล่า แต่ในประโยคคำถาม พยางค์สุดท้ายจะเป็นเสียง                     
ตรี หรือ จัตวา ในปัจจุบัน ภาษาเยอได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และกลายเป็นภาษาเยอสมัยใหม่ เช่น 
จะมีบางคำที่เป็นภาษาไทยบ้างเช่น ฮัวใจ (หัวใจ) ภาษาอีสานบ้าง และภาษาที่เรียกสิ่งของที่ไม่เ คยมี
มาในสมัยโบราณ9 
 (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
 ความเชื่อ เป็นสิ่งที่อยู ่ในความนึกคิดของมนุษย์ และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่
แสดงออก ความเชื่อจะเป็นแรงดลใจให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่าง  ๆ อันจะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ 
ดังนั้น ความเชื่อ จึงมีอิทธิพลต่อการกำหนดวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลและสังคมพระพุทธศาสนา มีหลัก
คำสอนที่ให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาเป็นพื้นฐาน แต่เป็นศรัทธาที่มีเหตุผล ที่ผู้ศรัทธาสามารถนำไปสู่
การพัฒนาปัญญาได้ กรรมเป็นหลักธรรมที ่สำคัญหลักธรรมหนึ่งทางพระพุทธศาสนาและเป็น
หลักธรรมที่มาจากศรัทธาพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ชีวิตประจำวันของมนุษย์ แสดงให้เห็นถึงความคิดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม อันนำไปสู่การ
กำหนดค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคม10 
 “เยอ” มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เช่น วัฒนธรรมทางภาษา เยอมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษา
เขียน เคยคิดประดิษฐ์อักษรพร้อม ๆ กับชนชาติเขมร (ขอม) แต่เพราะกลุ่มชนคนเผ่าเยอ เป็นชนกลุ่ม

 

 7สัมภาษณ์ นางวัชราพร กตะศิลา, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 8สัมภาษณ์ นางสาวณิตยาพร กตะศิลา , นักจัดการทั ่วไป , อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,                              
9 กรกฎาคม 2562. 
 9สัมภาษณ์ จ่าเอกภาณุวัฒน์ ประสาร, รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัด           
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 10สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, ครูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 กรกฎาคม 2562. 
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น้อย อาณาจักรของชนเผ่าเยอล่มสลาย ไม่มีประเทศเป็นของตนเอง อักษรตัวหนังสือและการเขียน 
ขาดระบบการจัดเก็บและถ่ายทอดที่ดี จึงไม่มีตัวหนังสือเขียน 11 ปัจจุบันเหลือแต่ภาษาพูด เช่น 
“กวยขูนะ เกิดแซมซายกะเฎือ” แปลว่า คนทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน12 ชาวเยอมีความเชื่อเช่นเดียวกับคน
อีสานทั่วไป เช่น เชื่อผีสางนางไม้ ผีฟ้า พญาแถน เชื่อผีปู่ตา ผีนาตาแฮก เชื่อบุญ เชื่อบาป เข้าวัด                     
ฟังธรรม ยึดฮีตโบราณ คือ แต่งงานต้องสู่ขอ ถือเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม13 พิธีกรรมที่
โดนเด่นของชาวเยอ คือ พิธีกรรมบวงสรวงพระยากตะศิลา เป็นพิธีกรรมที่กระทำขึ้นเพื่อระลึกถึง
บรรพบุรุษ ซึ่งพระยากตะศิลานำกลุ่มชาติพันธุ์เยอที่อพยพจากลาวใต้มาตั้งถิ ่นฐานอยู่ในจังหวัด                    
ศรีสะเกษ ชาวเยอได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ที่เมืองคงโคก ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
พิธีกรรมบวงสรวงพระยากตะศิลาจะกระทำในช่วง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี14 โดยชาวเยอจะ
จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงและมีการรำบวงสรวง โดยใช้วงดนตรีสะไน ในการประกอบพิธีกรรม  
 “สะไน” เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า15 ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สะท้อนถึงความ
เป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ จึงกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์เยอ จะเห็นได้จากการแสดงของชาวบ้านหลุบโมก บ้านเชือก อำเภอราษีไศล และวงดนตรี
พื้นบ้านอื่น ๆ ที่นำสะไนมาเป็นเครื่องดนตรีในการประกอบพิธีกรรมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของจังหวัดศรีสะเกษ16 ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยว และการลงทุนด้านอื่น  ๆ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการสร้างหลักสูตรการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ                    
อันจะเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงความรู้ด้านศิลปะการแสดงกับนานาประเทศในภูมิภาคอาเซียน
ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้กับเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้เห็น
คุณค่าความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และทั่ว
โลกในอนาคต 

 

 11สัมภาษณ์ นายภาณุวัฒน์ ประสาร, รักษาการ ผอ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,                              
9 กรกฎาคม 2562. 
 12สัมภาษณ์ นายอินทร์ คู่คำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562, 
 13สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562.  
 14สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) , อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 15สัมภาษณ์ จ่าเอกภานุว ัฒน์ ประสาร , ร ักษาการ ผอ ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 16สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) , อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
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 (ง) อัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม 
 สะไน เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เป่า แต่ชุมชนให้ความสำคัญของการเป่าน้อยมาก เป็นผลให้        
สะไน เลือนหายไปจากความเชื่อของคนในชุมชนโดยเฉพาะลูกหลาน ซึ่ งไม่เคยได้ข้อมูลเกี่ยวกับสะไน 
ไม่เคยรับรู้ว่า สะไน คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเสียงของสะไน คือ พลังในการดูแลตนเองเพื่อให้พ้นจาก
อันตราย ดูแลชุมชนเพ่ือความสงบ สมบูรณ์ คติ ความเชื่อ ความสำคัญด้านวัฒนธรรม กล่าวคือ 
 -สะไน เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อของชาวเยอ 
ชาวเยอเชื่อว่า การเป่าสะไนสามารถปกป้องคุ้มครองภัยได้ 
 -เสียงของสะไน คือ สิ่งสำคัญในการปกป้องคุ้มภัย ทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความมั่นใจใน
ความปลอดภัย 
 การให้ความสำคัญของสะไนว่าเป็นสิ ่งศักดิ ์สิทธิ์ นั ้น สะไนสามารถปกป้องคุ ้มภัยได้ 
โดยเฉพาะเสียงของสะไน ซึ่งหากมีการบูรณาการถึงขั้นให้เกิดความเชื่อในหมู่ลูกหลานว่าใครได้ฟัง
เสียงสะไน ชีวิตจะมีความสุข จะเป็นการสร้างความสำคัญของสะไนได้ดียิ่ง  สะไน เป็นภาษาเขมร
แปลว่า “เขาสัตว์” ถ้าเป็นเขาควายก็จะเรียก “สะไนกะไบ” สะไน เป็นเครื่องเป่าของชาวเยอทำจาก
เขาสัตว์ (เขาควาย) เรียกเป็นภาษาเยอว่า “ซั้ง” หรือ “ซั้งไน” การที่ชาวเยอ นิยมนำเขาควายมาทำ
สะไน เนื่องจากเขาควายมีรูลึกตั้งแต่โคนเขาจนถึงปลายเขา ทำให้เจาะรูจากปลายเขาได้ง่าย ส่วนเขา
วัวนั้น รูจากโคนเขาถึงปลายเขาไม่ลึกพอจึงไม่นิยม ตามหลักความเชื่อของชาว เยอ ดังนั้น สะไน                    
จึงเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบพิธีกรรม หรือกิจกรรมที่สำคัญ ๆ เท่านั้น เช่น พิธีกรรมบวงสรวงศาล
พระยากตะศิลา การแข่งขันเรือ และเป็นการเป่าเพื่อบูชาสังข์ (หอยสังข์) ยังไม่นิยมนำมาเป่า เพ่ือ
ความบันเทิง หรือเพ่ือผ่อนคลายใด ๆ17  
 “สะไน” เป็นของศักดิ์สิทธิ์และมี
ความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นเครื่องเป่าที่สืบ
เชื ้อสายมาจากสังข์ (ในภาษาเยอเรียก ซั้ง 
“ปรงซั้ง” แปลว่า “เป่าสังข์” ลิ้นของ สะไน
ทำมาจากไม้ไผ ่ใช ้ยางไม้ต ิดเข้าก ับตัวเขา 
ระหว่างปากลำโพงกับปลายเขา การเคารพ
บูชาสะไนจะเหมือนกับการเคารพบูชาสังข์ 

 

 17สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562. 
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เพราะในอดีตชาวเยอเชื่อกันว่า การเป่าสะไนเป็นการเป่าบูชาสังข์ และเมื่อเป่าสะไนแล้ว เงือก นาค 
ภูตผีปีศาจ จะมาทำร้ายไม่ได้ พร้อมกันนี้จะทำให้ผีเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยดูแลคุ้มครองรักษาชาวบ้านให้  
อยู่เย็นเป็นสุข มีความปลอดภัย เป็นต้น18  

 จะเห็นได้ว่า ชาวเยอ เป็นชาติพันธุ ์ในตระกูล
มอญ-เขมร ที่อพยพมาจากฝั่งขวาของแม่น้ำโขง มี
ชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กวย กูย ข่า หรือส่วย สาเหตุ
ของการอพยพมาก็คือ หนีภัยจากความไม่สงบของ
บ้านเมืองและติดตามเจ้านาย ชาวเยอมีนิสัยรัก
สงบ ซ ื ่อส ัตย ์  และเช ื ่อฟ ังผ ู ้นำหร ือผ ู ้อาว ุโส                
ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีภาษาพูดเป็น
ของตนเอง ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบัน                

มีชาวเยออาศัยอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอราษีไศล 
อำเภอปรางค์กู ่ อำเภอไพรบึง อำเภอห้วยทับทัน เป็นต้น บ้านเรือนของเยอ เป็นบ้านหลังเล็ก ๆ                
ไม่ถาวรมากนัก ทำหลังคาสูง มุงหลังคาด้วยหญ้า บางบ้านที่มีฐานะดีจะกั้นฝาบ้านด้วยไม้ไผ่หรือ
ใบตาล มีการกั้นห้องเป็นสัดส่วน แต่ไม่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์มากนัก “สะไน” เป็นเครื่องเป่าอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ ชาวเยอถือว่า สะไน เป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
สำคัญ ๆ เพื่อเป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลาย ในงานมงคลระดับ
ชาวบ้านประชาชนทั่วไป จะมีการนำสังข์มาประกอบพิธีกรรม เช่น การตั้งศาลพระภูมิ การรดน้ำสังข์
ในพิธีมงคลสมรส กล่าวอีกนัยหนึ่ง สะไน มีความสำคัญมากต่อ การดำเนินชีวิตของชาวเยอ เนื่องจาก
สะไนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสียง เพราะเสียงของสะไน มีความถี่เสียงที่กังวาน ก้อง ดังไกล 
ดังนั้น สะไนจึงเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้เป่าเพ่ือป้องกันภูตผีวิญญาณ สัตว์ร้าย และเป็นสัญลักษณ์ของ
ความศักดิ์สิทธิ์ที ่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แนวทางการบูรณาการของการเป่าสะไน จึงมี
วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือการดูแลปกปักรักษาลูกหลาน  
 (2) เพ่ือเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวเยอ  
 (3) เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมบวงสรวงพระยากตะศิลา พิธีกรรมการ
ไหว้เจ้าพอ่ดงภูดิน และใช้ในประเพณีบุญแข่งเรือ 
 (4) เพ่ือบูชาพระแม่ธรณีและพระแม่คงคาในประเพณีการแข่งเรือ (ส่วงเรือ) 
 ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อความเชื่อของชาวเยอท่ีมีต่อเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ (สะไน) คือ  
 (1) เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน 

 

 18สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูคำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 มถิุนายน 2562. 
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 (2) สร้างความสามัคคีให้เกิดกับชุมชน 
 (3) ชุมชนชาวเยอมีความกตัญญูต่อธรรมชาติ  
 การบวงสรวง การบูชา การแข่งขัน เป็นความเชื่อที่เชื ่อมโยงเอาพิธีกรรมศักดิ ์สิทธิ ์มา
เกี่ยวข้อง ดังนั้น สะไน จึงเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กลุ่มชาติพันธุ์เยอให้ความเคารพนับถือ 
แสดงให้เห็นถึงชุมชนยังคงมีความเคารพนับถือต่อสิ่งที่คุ้มครองปกป้องผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมที่ซ้อนนัยยะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าผ่านเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน 
เพ่ือยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนให้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสันติสุข นั้นเอง 
 4.1.2 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร 
 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเขมร ได้ขยาย
เข้าสู่ดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ในสมัยเขมรพระนคร (พุทธศตวรรษที่ 16-18) การขยายอิทธิพลทาง
การเมืองของเขมร ในสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที ่ 1 (พ.ศ.1545-1593) พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2                           
(พ.ศ. 1724-1761) เป็นสมัยที่ชาวเขมรได้เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ เพราะกษัตริย์เขมรได้
เกณฑ์ชาวเขมร จากประเทศเขมรและชาวกวยในเขตอีสานใต้ ให้เป็นผู้สร้างปราสาทและสร้างเมืองใน
เขตอีสาน นอกจากนี้ประชาชนยังถูกบังคับให้สร้างถนนหนทางจากนครธมไปยังเมืองและประเทศ       
ต่าง ๆ ในเขตอีสานใต้ด้วย ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-17 ได้มีการสร้างปราสาทจำนวนมาก                      
ชาวเขมรที่ถูกเกณฑ์แรงงานจึงได้ตั้งหลักแหล่งอยู่รอบ ๆ ปราสาทและสร้างเมืองขึ้น เช่น เมืองต่ ำ 
(จังหวัดบุรีรัมย์) และบริเวณอ่ืน ๆ ทำให้วัฒนธรรมเขมรเข้าสู่อีสานใต้  
 ชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการนับถือ “ผีบรรพบุรุษ” หรือ “โฏนตา”19 
หมายถึง ผีปู่ย่าตายาย และบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเหนียวแน่น และถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
ปัจจุบันยังคงมีการเซ่นไหว้เพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ งานบวช งานแต่งงาน หรือ 
เวลาประสบโชคดีในชีวิต เพื่อให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และแสดงความยินดี 20 แต่ถ้าหากมีสมาชิก
ครอบครัวประสบเคราะห์กรรม ป่วยไข้ไร้สาเหตุ ก็ต้องมีพิธีเซ่นไหว้ขอขมา หรือขอพรให้ดวงวิญญาณ
ช่วยปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีได้21 
 วัฒนธรรมเขมรได้เข้ามามีอิทธิพลในหมู่ชาวกวยในเขตจังหวัดศรีสะเกษ โดยเริ่มจากการที่
เมืองกำปงสวายหนีภัยการเมืองเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2353 บุตรีของออกญาเดโช ได้แต่งงานกับชาวเมือง

 

 19สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จ ังหวัดศรีสะเกษ ,                                  
29 มีนาคม 2562. 
 20สัมภาษณ์ ดร ,สุร ิยนต์ น้อยสงวน , อาจารย์ว ิทยาลัยสงฆ์ศร ีสะเกษ , อำเภอขุขันธ์ จ ังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 12 มิถุนายน 2562. 
 21สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 
2562. 
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สังขะ ต่อมาเจ้าเมืองสังขะได้ส่งคนเข้ามาปกครองเมืองขุขันธ์ เนื่องจากขณะนั้นเมืองขุขันธ์ไม่มีเจ้า
เมือง จึงทำให้วัฒนธรรมเขมรเข้ามามีอิทธิพลทางตอนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบัน 22 และ               
ผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของชาวกวย ในบริเวณแถบนี้ มีการนำวัฒนธรรมเข้ามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านภาษาและขนบธรรมเนียมต่าง ๆ เรียกชาวกวยที่กลายเป็น
เขมรว่า “เขมรส่วย” และเรียกกลุ่มชาวกวยที่อยู่ใกล้กับลาวที่ยอมรับวัฒนธรรมลาวว่า “ลาวส่วย”23

 (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
 ลักษณะการแต่งกายของคนพื้นเมืองเขมร ชายแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า นุ่งโสร่ง
สีสันต่าง ๆ ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่ ผ้าขาวม้าที่ใช้ลายขาวดำเล็กกว่าที่คนพื้นเมืองลาวใช้ 
ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วยการนุ่งผ้าถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวางสองชั้น ชั้นบนกว้าง ชั้นล่างแ คบ 
ระหว่างรอยต่อคาดด้วยสีแดง เสื้อดำย้อมด้วยมะเกลือ แขนกระบอกรัดรูป ตามรอยตะเข็บถักด้วยสี
ต่าง ๆ ชายเสื้อผ่าทั้งสองด้าน ยาวประมาณ 6 นิ้ว กระดุมทำด้วยเงิน ผ้าคล้องไหล่มีสีสันต่าง ๆ                       
ผ้าคล้องคอนิยมหย่อนชายผ้าขาวมาข้างหน้า24  
 (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
 กลุ ่มชาติพันธุ ์เขมร มีภาษาพูดที ่จัดเป็นภาษาเขมรถิ ่นไทยหรือเขมรสูง (ขแมร์เลอ) 
เนื่องจากมีสำเนียงและคำศัพท์หลายคำแตกต่างไปจากภาษาพูดของชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชา
ซึ่งจัดเป็นชาวเขมรลุ่มหรือเขมรต่ำ (ขแมร์กรอม) อย่างไรก็ดี ภาษาเขมรสูงหรือเขมรถิ่นไทยในจังหวัด
ศรีสะเกษสามารถใช้พูดสื่อสารกับชาวเขมรในเขตประเทศกัมพูชาได้ โดยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษมี
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขมรอาศัยอยู่หนาแน่นในอำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทร
ลักษ์ รวมทั้งบางส่วนของอำเภอศรีรัตนะ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่และอำเภอห้วยทับทัน ซึ่งคิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัด 
 (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
 ชาวเขมรส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา                  
ทำไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ จะเดินทางไปรับจ้างทำงานในตัวเมือง หรือในเมือง
หลวง และเมื ่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื ่อประกอบอาชีพหลักของตน                     
เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วน

 

 22สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร , ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 
2562. 
 23สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 24สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ, เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
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ใหญ่ และยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ25 โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณสามารถทำให้
เกิดความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องตามทำนองคลอง
ธรรม การกระทำความผิดที่อาจเกิดข้ึนต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูกวิญญาณเหล่านั้นลงโทษ วิญญาณ
นั้นมี 2 จำพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดี26 ธรรมชาติของมนุษย์นั้น ความเชื่อมีความ
จำเป็นเพื่อยึดถือไว้เป็นที่พึ ่งปฏิบัติตามเพื่อความสุขกายสบายใจและความเรียบร้อยของสังคม           
ด้วยเหตุของความกลัวมาแต่ดั้งเดิม มนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พึ่งที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น ความยึดมั่นใน
อิทธิพลของธรรมชาติ อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษ27 ศาสนา คือ ความเชื่อในดวงวิญญาณ 
การบวงสรวงบูชาการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอำนาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในศาสนาที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์จึงมีลักษณะของ
ความเกรงขามและหวาดกลัว ก่อให้เกิดพิธีเซ่นสรวงบูชาเพ่ือเอาใจและต่อรองกับสิ่งศักดิ์เหล่านั้น 
 พิธีกรรมโจลมะม็วดเป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษ จัดทำขึ้นเพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามความเชื่อที่ว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้กระทำให้เจ็บปว่ย
โดยมีมะม็วดเป็นร่างทรง28 วิธีการรักษาอาการป่วยไข้ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น                                  
การประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดต้องมีองค์ประกอบที่ถูกต้องตามวิถีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่              
บรรพบุรุษ ถ้าการประกอบพิธีกรรมมีข้ันตอนไม่ถูกต้อง อาการป่วยไข้ก็จะไม่หาย29 และถือว่าเป็นการ
ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์  
 พิธีกรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์ไทยเขมรจัดขึ ้นเป็นประจำทุกปีในแต่ละหมู่ คือ การจัด
พิธีกรรมมะม๊วต พิธีกรรมมะม๊วตนี้มีขึ้นก็ด้วยเหตุใหญ่ๆ หรือ ประเด็นหลักๆ คือ เรื่องการพยากรณ์ 
การทำนายทายทัก การขอขมาของรักษา แม้นแต่การเสี่ยงทายนั้นก็มีหรือเพ่ือขอความคุ้มครอง ให้อยู่
เย็นเป็นสุข30 โดยการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงในสายตระกูลนี้เป็นการเลี้ยงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 

 

 25สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                
ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
 26สัมภาษณ์ นางอ่อนจันทร์ ดวงตา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 12 มิถุนายน 
2562. 
 27สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร , ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 
2562.  
 28สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด              
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 29สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 
2562. 
 30สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                        
ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
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ตลอดถึงผีบ้าน ผีเรือน อันเป็นผู้ดูแลครอบครัว ความสำคัญของพิธีกรรมการเข้าทรงที่เกิดจากความ
เจ็บป่วย การรักษา การหาสาเหตุและพิธีการแก้บนบาน 
 (ง) อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
 พิธีเรือมมะม็วด เป็นพิธีที่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษ เพราะชาวบ้าน
มีความเชื่อว่า วิญญาณบรรพบุรุษ คือ ผู้เฝ้าดูแลกฎระเบียบ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนให้
ลูกหลานอยู่ดีมีสุข สืบทอดกันต่อมา เมื่อมีลูกหลาน คนใดกระทำความผิด ต้องมีการตักเตือน หรือ
ลงโทษ ให้ผู้กระทำผิดนั้นได้รู้ตัว ซึ่งนอกจากนี้ยังลงโทษไปถึงผู้ที่เกี่ยวดองด้วย เช่น ญาติ พ่อ แม่ 
ลูกหลาน ที่อยู่ด้วยกัน31 การทำโทษนั้นคือ การทำให้เจ็บป่วย และรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ไม่
หาย ต้องมีวิธีเดียวที่จะรักษาได้ คือ การขอขมาลาโทษ ผี ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ โดยผ่านร่างเข้าทรง 
เมื่อขอขมา ลาโทษเสร็จ ต้องมีการฟ้อนรำ เพื่อให้ผี ดวงวิญญาณบรรพบุรุษได้สนุกสนาน ด้วยการ
ประกอบพิธีกรรมเรือมมะม็วด หรือ รำแม่มด นั่นเอง32 
 ดังนั้น พิธีรำมะม็วด จังเป็นพิธีกรรมที่รักษาอาการป่วย โดยใช้ความเชื่อรวมกับพลังใจของ
ผู้ป่วย และพลังใจของผู้ร่วมพิธี ตลอดถึงพลังของศิลปะด้านดนตรี ในเสียงเพลงที่ใช้ร่วมพิธีกรรม 
เพราะในกระบวนการทำพิธี จะพบว่า สาเหตุของการเจ็บป่วย คือ การทำผิด กฎ ฮีต ครอง ที่บรรพ
บุรุษได้สร้างไว้ บรรพบุรุษไม่พอใจจึงทำให้เจ็บป่วย33 รักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ก็ไม่หาย ต้องบอก
กล่าว เข้าทรงเพื่อค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ว่าทำผิดอะไร แล้วทำอย่างไรจึงจะหาย เมื่อทราบ
สาเหตุ และบรรพบุรุษให้อภัยแล้ว จึงต้องมีการร่ายรำเพื่อความรื่นเริง ซึ่งผู ้ป่วยก็จะร่ายรำด้วย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการรำแม่มด จะพบว่า ผู้ป่วยที่ถูกกล่าวว่าทำผิด ฮีต ครอง ก่อนจะมี
พิธี จะไม่สามารถลุกขึ้นร่ายรำร่วมกับคณะแม่มดได้ แต่เมื่อมีการประกอบพิธีกลับสามารถ ลุกขึ้นร่าย
รำได้เหมือนไม่มีอาการป่วยใด 
 ความสำคัญของพิธีรำมะม็วด จากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่า สิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถลุก
ขึ้นได้เพราะความเชื่อ คือ เชื่อว่า บรรพบุรุษได้ให้อภัยแล้ว ต้องแสดงความดีใจ ต้องสนุกสนานร่วมกับ
พิธี นอกจากนั้นพลังของเสียงเพลงที่บรรเลง และการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มาร่วมพิธี ก็เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่มีผลทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ มีพลังในการร่วมร่ายรำในพิธี ความสำคัญของพิธีรำมะม็วด สรุปได้ 
คือ 

 

 31สัมภาษณ์ นายหอม พฤกษา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 
2562. 
 32สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 33สัมภาษณ์ พระปลัดบุญสุข  สุชีโว , รักษาการเจ้าคณะตำบลห้วยเหนือ , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
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 1. เป็นพิธีที่ให้ความสำคัญกับ คติ ความเชื่อ คำสอนที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งคนอีสาน
เรียกว่า ฮีต คอง 
 2. เป็นพิธีที ่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จาก                      
การดำเนินพิธีกรรม คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มาเป็นกำลังใจให้กับคนป่วย 
 3. เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนในการดูแลซึ่งกันและกัน 
 4.1.3 กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย  
 คำว่า “ส่วย” เป็นชื่อที่ได้จากการเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กูยของคนไทยสยามตั้งแต่มีการแบ่ง
เขตการปกครองอย่างเป็นทางการของสยามในสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากในสมัยก่อนหน้านี้ไม่มี
การเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์กูยว่า “ส่วย” ดังความตอนหนึ่งในกฎหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ว่า 
“กษัตริย์ของเขมรที่นครธมได้ขอให้เจ้ากูยแห่งตะบองขะมุมเมืองสำคัญตอนใต้ของนครจำปาศักดิ์ส่ง
ทหารไปช่วยพระองค์ปราบขบถ” คนทั่วไปจะเรียกว่า “กวย” “กุย” หรือ “ข่า” หลักฐานจาก
กฎหมายอยุธยาฉบับ พ.ศ. 1974 ได้ระบุว่า พ่อค้าจากดินแดนใกล้เคียงที่เดินทางมาค้าขายกับ                    
กรุงศรีอยุธยา ได้แก่ อินเดีย มาเลย์ ชานุ (ไทยใหญ่) แกน กวย และอื่น  ๆ หลักฐานนี้เป็นหลักฐาน
ชั้นต้นชิ้นแรกที่กล่าวถึงชาวกวย ชาวกวยเรียกตนเองว่า กวย หรือกุย หรือกูย ตามภาษาพูดของตน34 
และจากหลักฐานในพงศาวดารเมืองละแวก ได้กล่าวถึงกษัตริย์ของเขมร ในช่วงครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 20 ว่า ได้ทรงขอให้เจ้ากวยแห่งตะบองขะมุมที่มีเมืองสำคัญทางตอนใต้ของเมืองจำปาศักดิ์ ส่งทหาร
ไปช่วยปราบกบฏ เมื่อกองทัพของพระเจ้าธรรมราชแห่งนครธมและเจ้ากวยแห่งตะบองขะมุมได้ปราบ
กบฏสำเร็จ ประมุขทั้งสองฝ่ายก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ จึงกล่าวได้ว่าชนชาวกวย เคยมีการปกครอง
แบบอิสระ เคยส่งทูตมาค้าขายกับราชสำนักอยุธยา ช่วยกษัตริย์เขมรในการปราบกบฏ และอยู่ภายใต้
การปกครองของเขมรเรื่อยมา กูย หรือ กวย เป็นคำเรียกชื่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์
ด้านภาษา วัฒนธรรม และวิถีช ีว ิต อาศัยอยู ่อาณาบริเวณลุ ่มน้ำโขงและเทือกเขาพนมดงรัก 
นักภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร ได้แบ่งกลุ่มภาษากูย             
โดยใช้ระบบเสียงเป็นเกณฑ์ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษากูย (กูย-กูย) และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย)                  
ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือว่าที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์  
 ชาวส่วย มีความเชื ่อนับถือวิญญาณ ได้แก่ ภูตผี เจ้าที ่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา และ            
มีความเชื่อเรื่องปอบและเรื่องขวัญ35 ในหมู่บ้านจะมีแม่เฒ่าทำหน้าที่ดูแลความเจ็บไข้ เพราะชาวส่วย
เชื่อว่าการเจ็บไข้ เกิดจากการกระทำของผี จึงมีการอ้อนวอนให้ผีพอใจ โดยมีการรำผีมอ ผู้ที่รำผีมอ

 

 34สัมภาษณ์ นายนิวัตร์  กองปัด, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 2562. 
 35สัมภาษณ์ นายบุดทา ศรีราตรี, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 
2562. 
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ต้องผ่านพิธีไหว้ครู ครอบครู36 นอกจากนี้ชาวกูยยังมีพิธีไหว้พระแข สันนิษฐานว่า เป็นพิธีที่ได้รับ
อิทธิพลจากเขมร เป็นพิธีเสี่ยงทายเพื่อดูปริมาณน้ำฝนที่ตกในเดือนต่าง ๆ37 นอกจากนี้ ยังนิยมเลี้ยง
ช้าง ซึ ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ชาวส่วยจะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้องช้าง เรียกว่า                 
“โพนช้าง” เป็นการจับช้างโดยหมอช้าง ใช้บ่วงบาศถ์ที่เรียกว่า “เชือกประกำ”38 ทำจากหนังควายถือ
เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณ บรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์คล้องเท้าช้าง แล้วผูกกับ
ต้นไม้ นำช้างมาฝึกใช้งาน การคล้องช้างมีปีละครั้ง ช่วงเดือน 11-12 ช้างที่ตายลงจะมีการฝังอย่างดี 
และจะขุดกระดกูข้ึนมาทำพิธีอุทิศส่วนกุศลไปให้39 
 (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย  
 ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ส่วย/กูย ผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า   
นุ่งโสร่งสีสันต่าง ๆ หรือกางเกงขาก๊วยสั้น ผ้าขาวม้าคาดเอวหรือคล้องไหล่40 ผู้หญิงจะนุ่งผ้าถุงมีเชิง
หรือไม่มี กระดุมทำด้วยเงิน เสื้อแขนกระบอกสีสันต่าง ๆ ผ้าเบี่ยงเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าลายลูกแก้ว            
สีครีมดำ41 กล่าวอีกนัยหนึ่ง การแต่งกายของชาวส่วย หญิงสูงอายุจะนุ่งผ้าที่มีลายใส่เสื้อคอกระเช้า                    
ใส่สร้อยคอลูกปัดเงิน นิยมใส่ดอกไม้หอมไว้ที่ติ่งหู นิยมทอผ้า เช่น ผ้าจิกกะน้อย เป็นผ้าที่มีลักษณะ
คล้ายผ้าหางกระรอกมีสีเดียวเป็นผ้าสำหรับผู้ชายนุ่งในพิธีการที่สำคัญ ลักษณะการนุ่งจะนุ่งพับจีบ
ด้านหน้า เหมือนการนุ่งโสร่ง42 ผ้านุ่งของหญิง นิยมทอหมี่คั่น เป็นทางแนวดิ่งยืนพื้นสีน้ำตาล หัวซิ่น
เป็นพื้นแดงลายขิด ตีนซิ่นสีดำมีริ้วขาวเหลืองแดง และมี ผ้าจะกวี เป็นผ้าคล้ายอันลูซีม ของเขมรเป็น
ลายทางยาว เป็นผ้าที่ผู้หญิงใช้นุ่งในงานสำคัญๆ 
 

 

 36สัมภาษณ์ นายสงวน บุตรราช , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอเม ืองจ ันทร ์ จ ังหวัดศร ีสะเกษ ,                              
24 สิงหาคม 2562. 
 37สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
24 สิงหาคม 2562. 
 38สัมภาษณ์ นายบุดทา ศรีราตรี, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 
2562. 
 39สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
24 สิงหาคม 2562. 
 40สัมภาษณ์ นายบุดทา ศรีราตรี, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 
2562. 
 41สัมภาษณ์ นายสงวน บุตรราช , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอเม ืองจ ันทร ์ จ ังหวัดศร ีสะเกษ ,                              
24 สิงหาคม 2562. 
 42สัมภาษณ์ นายสราวุฒิ งาหอม, อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
24 สิงหาคม 2562. 
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 (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
 กลุ่มชาติพันธุ์กวย (หรือส่วย หรือกูย) มีเพียงภาษาพูด สำเนียง และคำศัพท์ร่วมหลายคำ
คล้ายภาษาข่า แสก โส้ ล้วนจัดอยู่ในตระกูลภาษามอญ-เขมร (หรือขแมร์) ช่วยให้สามารถสื่อสารกัน
ได้ ภาษากวยยังเป็นภาษาพิเศษท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมของหมอควาญช้าง สำหรับการบวงสรวง
ผีก่อนการออกจับช้างป่า มีกลุ่มชาติพันธุ์กวยตั้งถิ่นฐานอยู่ในบางส่วนของอำเภอราษีไศล อำเภอเมือง
จันทร์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอปรางค์กู่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอน้ำเกลี้ยง 
อำเภอศรีรัตนะ อำเภอไพรบึง อำเภอขุนหาญ และอำเภอกันทรลักษ์ ดินแดนที่ตั้งศรีสะเกษ จึงได้รับ
อิทธิพลจากเขมรโบราณแผ่ขยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง เข้ามาสู่แถบอีสาน
ตอนล่าง ในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ก่อตั้งอิทธิพลคลอบงำชนพื้นเมืองดั้งเดิม และเกิดชุมชน
วัฒนธรรมเขมร ปรากฏหลักฐานในรูปศาสนสถาน ปรางค์ ปราสาท ที่กระจายในเขตพ้ืนที่ทางตอนใต้ 
และตะวันตกเฉียงเหนือบางแห่ง เป็นที่มาของการกำเนิดตราประจำจังหวัด เป็นรูปปราสาทขอมและ
คำขวัญวรรคแรกของจังหวัดศรีสะเกษ แดนปราสาทขอม ....การแผ่อิทธิพลของเขมรโบราณ นับว่าอยู่
เหนือวัฒนธรรมชาวกูย43 ชาวกูยจึงดูดซึมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขมร เรียกว่า ส่วย หรือ เขมรป่าดง 44                  
ส่วยเยอเป็นกลุ่มชนหนึ่งในเผ่าส่วย ที่เรียกว่า ส่วยเยอ หรือกูยเยอ ที่ยังคงใช้ภาษาเยอใน 16 หมู่บ้าน 
ในบริเวณอำเภอเมือง อำเภอไพรบึง และอำเภอราษีไศล 
 (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
 กูย หรือ กวย เป็นคำเรียกชื ่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ ่งที่มีอัตลักษณ์ด้านภาษา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต อาศัยอยู่อาณาบริเวณลุ่มน้ำโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นักภาษาศาสตร์จัด
ภาษากูยอยู่ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชาวส่วย ในปัจจุบันมีลักษณะใกล้เคียงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชาวไทยอีสานและ
ชาวเขมร อาจแตกต่างจากชาวไทยอีสานบ้าง แต่ไม่เด่นชัดมากนัก ที่เด่นชัดคือมีภาษาพูดและการนับ
เลขเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีอักษรและตัวเลขของตนเอง นอกจากนี้ยังมีประเพณียะจั๊วะ (บางหมู่บ้าน
เรียกว่า ผีฟ้า ผีแถน) วีถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะพิเศษที่มีความหลากหลายของ
ชนเผ่าต่าง ๆ ในพื้นที่ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ดินแดนสี่เผ่ าไทยตาม
หลักฐานประวัติศาสตร์ กล่าวถึงชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมในพื้นที่อีสานใต้ คือ ชาวกูย หรือ ส่วย ซึ่งเป็น
ชนเผ่ามอญเขมรเดิมพวกหนึ่ง จัดอยู่ในชนเชื้อชาติ มุณฑ์ มีนิสัยเป็นอิสระ ชอบอพยพเคลื่อนย้ายไปสู่
ที่สมบรูณ์อยู่เสมอ ชาวกูยเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มที่อาศัยตามที่ราบ

 

 43สัมภาษณ์ นายสงวน บุตรราช, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 
2562. 
 44สัมภาษณ์ นายไม เมืองจันทร์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 
2562. 
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สูงแถบเทือกเขาดงเร็ก และอีกส่วนหลังอพยพมาตามลำน้ำโขง เข้ามาอยู่ทางตอนใต้ของลาว ต่อมาได้
ข้ามลำน้ำโขงเข้ามาสู่อีสานด้านแก่งสะพือและแถบอำเภอโขงเจียม แยกย้ายกันออกไปตั้งบ้านเรือนใน
พ้ืนที่อำเภอวารินชำราบปัจจุบัน และท่ีบ้านเจียงอีในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ การเคลื่อนถิ่นฐานครั้ง
ใหญ่ชนชาวกูยมาเข้าสู่สุรินทร์ ศรีสะเกษ อยู่ในยุคปลายกรุงศรีอยุธยามาถึงสมัยธนบุรี กระจายกัน
ตามฝั่งใต้ แม่น้ำมูลแต่อยู่หนาแน่นที่สุดในพื้นที่ศรีสะเกษ ซึ่งปรากฏหลักฐานคือ ตัวเลขสำมะโนครัว 
ในสมัย พ.ศ. 2450 จึงเรียกขานชาวศรีสะเกษว่า ส่วย ศรีสะเกษ 
 (ง) อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
 พิธีแซนโฎนตา เป็นพิธีที่ชาวอีสานใต้ โดยเฉพาะชาวศรีสะเกษในเขต อำเภอขุขันธ์ อำเภอ
ไพรบึง อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์และอำเภอปรางกู่ บางส่วน ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัย                             
บรรพบุรุษ เป็นพิธีที่เชื่อว่า เมื่อถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่
ล่วงลับจะออกมาเยี่ยมลูกหลานที่มีชีวิตอยู่ และจะมาดูว่า ลูกหลานมีความสุข มีความกตัญญูรู้คุณ  
หรือไม่ โดยการนำเครื่องเซ่นไหว้ นำเครื่องอุทิศส่วนกุศล มาทำบุญเพื่ออุทิ ศให้บรรพบุรุษหรือไม่                       
ถ้าหากว่าลูกหลานได้ทำในสิ่งที่กล่าวนี้แล้ว บรรพบุรุษจะดีใจ มีความสุข และก็ลูกหลานก็จะมี
ความสุขด้วย จะทำมาค้าขึ ้น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะวิญญาณบรรพบุรุษให้พรเหล่านั้น
ประเพณีแซนโฎนตา มีลักษณะเช่นเดียวกับประเพณีไหว้ผีปู่ยาของชาวไทยลาว เป็นประเพณีที่แสดง
ถึงความกตัญญูรู ้คุณ การตอบแทนบุญคุณตามโอกาสและตามเทศกาล ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็น
ค่านิยมท้องถิ่นของชาวอีสานทุกหมู่เหล่าเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะบุพการีและบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังระลึกถึงอยู่เสมอ  
 พิธีแซนโฎนตา ชาวบ้านเมืองจันทร์ จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม จะนิยม
ทำพิธีกันตั้งแต่เช้า ไปถึงตอนเย็น จะมีการนำข้าวปลาอาหาร ขนม ข้าวต้ม ผลไม้ต่าง  ๆ ไปรวมกันที่
บ้านญาติที่เคารพนับถือ เจ้าของบ้านจะเตรียมบ้านเรือนเพ่ือต้อนรับ ญาติของตนเอง ในวันนี้ลูกหลาน
ที่จากบ้านไปจะกลับมาบ้าน เพราะเชื่อว่าถ้าได้มาร่วมงานนี้เมื่อกลับไปทำงานที่ต่างจังหวัดจะมีแต่
ความสุข ปลอดภัย ในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 เมื่อถึงเวลา 17.00-18.00 จะมีพิธีเรียกดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษมาเพื่อทำพิธีเซ่นไหว้ และชาวบ้านจะเอาเครื่องเซ่นไหว้ตั้งไว้อย่างนั้ น จนถึงเวลา 
03.00 น. ของวันใหม่ คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวบ้านก็จะเอาเครื่องเซ่นนั้นไปวัด พร้อมกับข้าว
ปลาอาหาร ที่ทำขึ้นใหม่เพ่ือไปถวายพระ หลังจากทำพิธีกรรมภายในวัดเสร็จ ชาวบ้านจะนำเครื่องเซ่น 
เช่น ข้าวปลา ข้าวต้ม ขนมต่าง ๆ มาวางไว้นอกวัด ทั้งข้างกำแพง บนกำแพงวัด และนอกจากนั้นก็นำ
บางส่วนไปไว้ตามที่นาเพราะเชื่อว่าเป็นการเลี้ยงแม่โพสพด้วย และจะทำให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
ทำนา ทำให้ได้ข้าวออกดอก ออกผลดี 
 ความสำคัญของพิธีแซนโฎนตา จากการศึกษา พบว่า ความสำคัญของพิธีแซนโฎนตาของ
ชาวบ้านเมืองจันทร์ มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื ่องของเครือญาติเป็นสำคัญ เพราะจากการศึกษา                                       
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พิธีแซนโฎนตาจะเป็นพิธีที ่มีความเชื ่อว่าญาติหรือบรรพบุรุษ จะให้คุณให้โทษกับลูกหลานได้ 
นอกจากนั้นชาวบ้านเมืองจันทร์ ได้สั่งสอนลูกหลานว่าต้องกลับมาบ้านในช่วงพิธีนี้ เพื่อมาเซ่นไหว้
บรรพบุรุษแล้วชีวิตจะมีความสุข ปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษามีลูกหลานที่กลับมาบ้านเพ่ือร่วมพิธีกรรม
นี้เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าความสำคัญอันดับต้นๆ ของพิธีนี้คือ ความเชื่อ เรื่องการเคารพนับ
ถือเครือญาติ หรือบรรพบุรุษ 
 จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมแซนโฎนตา ของชาวบ้านเมืองจันทร์ มีประโยชน์และสำคัญสำหรับ
ท้องถิ่นซึ่งนอกจากเป็นพิธีกรรมที่ต้องถือปฏิบัติกันทุกปีแล้ว ความสำคัญในการสอนลูกหลาน ปลูกฝัง
ให้ลูกหลานเข้าใจ และเชื่อเรื่องบุญคุณของบรรพบุรุษ เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเป็น
แรงจูงใจให้ลูกหลานกลับมาบ้านเกิดของตนเองได้ ความสำคัญของพิธีกรรมแซนโฎนตา จากที่กล่าว
มาพอสรุปคือ 
 1. เป็นพิธีที่ให้ความสำคัญกับระบบเครือญาติ กล่าวคือ ในพิธีนี้จะเป็นการรวมญาติพ่ีน้อง
ครั้งใหญ่ ใครอยู่ที่ใดก็ต้องกลับมาบ้านเกิดเพ่ือร่วมพิธี 
 2. เป็นพิธีที่สามารถสร้างสำนึกรักในครอบครัว เครือญาติ 
 3. เป็นพิธีที่สร้างกำลังใจในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 ชาวส่วยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกับชาวกูยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธ์หนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่
ประเทศอินเดีย ที่อพยพมาตั้งถิ่นบริเวณตอนเหนือเมืองกำปงธม ประเทศกัมพูชา เป็นชนชาติที่พูด
ภาษา ตระกูลมอญ-เขมร ชาวส่วยมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียนหรือตัวอักษรที่เป็นของตนเอง
ลักษณะทั่วไป จะผิวดำ ผมหยิก สูงปานกลาง ร่างบึกบึน ชาวส่วยที่ผสมกับพวกนิกรอยด์ ผมจะหยิก
มาก และสีผิวดำมาก ส่วนที่ผสมกับกลุ่ม ไทย-ลาว จะมีผิวขาว ชาวส่วยมีการผสมกลมกลืนกับชนชาติ
อ่ืน ๆ จนทำให้เกิดลักษณะทางร่างกายเปลี่ยน แตกต่างจากเดิม ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 เขมรได้ใช้
อำนาจทหารปราบรัฐอิสระของชาวส่วย เพื่อผนวกอาณาจักรเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทำให้ชาวส่วยต้อง
อพยพหนีเพ่ือแสวงหาที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูก 
 4.1.4 กลุ่มชาติพันธ์ลาว 
 ชาวลาว เป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาตอนหลัง ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 
21 โดยเข้ามาตั้งถิ ่นฐานในบริเวณพื้นที่เมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอบึงบูรพ์ 45                  
กลุ่มชนชาวลาวดังกล่าวนี้ จัดอยู่ในกลุ่มชาติพันธ์ลาว (การจำแนกเผ่าพันธุ์ กลุ่มชนในประเทศลาว                           
จัดออกเป็น 3 กลุ่ม หรือ 3 เหง้า คือ (1) เหง้าอินโดนีเซีย ซึ่งเรียกว่า ลาวเทิง หรือ ลาวข่า (2) เหง้า
จีน หรือลาวสูง ได้แก่ พวกแม้ว เย้า และ (3) เหง้าไทลาว หมายถึง ลาวในที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ ไท 

 

 45สัมภาษณ์ นายทองแดง หนองหงอก, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,               
10 สิงหาคม 2562. 
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และลาว) ชาวลาวที่เข้ามาอยู่ในศรีสะเกษจึงจัดเป็น เผ่าไทลาว46 ซึ่งมีท้ังลาวขาวนครจำปาศักดิ์เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก ก่อนที่จะตั้งเมืองขุขันธ์ และลาวจากเวียงจันทน์ ใฝ่ในทางศึกษาหาความรู้ 
 คำว่า ไทย-ลาว เป็นคำที่มาจากรากภาษาเดิม แต่ปัจจุบันนำมาใช้กับภาษาไทยกลาง          
เพื่อใช้เรียกกลุ่มคนพูดภาษาไทยที่อยู่เหนือลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไทย-ลาว ชอบกินข้าวเหนียว ศิลปะ 
วัฒนธรรมส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องผีและการนับถือพระพุทธศาสนา 47 ตามหลักฐาน
พงศาวดาร ลาวเป็นกลุ่มชนที่มีถ่ินกำเนิดอยู่ในเขตลุ่มน้ำโขง ตั้งแต่เมืองสิงห์ ทางตอนใต้ของแคว้นสิบ
สองปันนา มายังแคว้นสิบสองจุไท ในเขตลุ่มแม่น้ำดำทางตะวันออก ลงมาถึงทางใต้เขตแคว้นตะวัน
นินห์ ของญวน มีลาวกลุ่มหนึ่งขยายมาสู่ลุ ่มน้ำโขงด้านตะวันตกและใต้ ในสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพระงั่ว) ตรงกับรัชกาลของพระยาสามแสนไทย เป็นช่วงที่คนลาวเริ่มมาตั้ง
หลักแหล่งในบ้านเมืองอีสาน ซึ่งการเข้ามานั้นแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การอพยพลี้ภัย ลักษณะนี้
จะกระจัดกระจายกันตั้งถิ่นฐาน และการถูกกวาดต้อนเข้ามา ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตจังหวัดภาคกลาง48 
เป็นต้น 
 คนลาวประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่ปลูกคือ ข้าวเหนียว อ้อย ถั่ว ยาสูบ
ข้าวโพด ฝ้าย พริกไท มะเขือเทศ มะม่วง มะละกอ สับปะรด49 เป็นต้น สัตว์เลี้ยงได้แก่ วัว ควาย ไก่ 
เป็ด หมู นอกจากนั้นยังมีการจับปลาเป็นอาหาร ชาวลาวยังทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ปั้นหม้อ 
สานตะกร้า ทอผ้า50 เป็นต้น ผู้หญิงลาวจะมีหน้าที่ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ตำข้าว เตรียมอาหาร ทำครัว
เพาะปลูกเก็บเกี่ยว51 ส่วนผู้ชายจะทำงานหว่านไถนา ชาวลาวมีการนับถือญาติทั้งสองฝ่าย เมื่อชาย
หญิงแต่งงานแล้ว จะอาศัยอยู่บ้านฝ่ายหญิงระยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะย้ายออกไปตั้งครัวเรือนใหม่                 

 

 46สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า , กำนันตำบลผือใหญ่ , อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                    
10 สิงหาคม 2562. 
 47สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2562.  
 48สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ, ครูโรงเรียนโพธิ ์ศรีสุวรรณ , อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2562. 
 49สัมภาษณ์ นางพนิดา ทุมตา, ครูชำนาญการ, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2562. 
 50สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า , กำนันตำบลผือใหญ่ , อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                      
10 สิงหาคม 2562. 
 51สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2561. 
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ลูกสาวมักจะได้รับมรดกที่ดินและบ้านจากพ่อแม่และมักจะอาศัยอยู ่กับพ่อแม่ของตนหลังจาก
แต่งงาน52 
 คนลาวในประเทศลาวและลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีความสัมพันธ์ กันมา
ช้านาน หมู่บ้านชาวลาวจะตั้งอยู่ติดแม่น้ำ แวดล้อมด้วยสวนมะพร้าว และนาข้าว ตัวบ้านสร้างจากไม้
ไผ่ ยกพื้นสูง มีบันได อยู่ด้านหน้า บนเรือนจะกั้นเป็นห้องนอน และพ้ืนที่ทำงาน ใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่
เก็บเครื่องมือทำนาทำไร และใช้เลี้ยงสัตว์ ส่วนยุ้งข้าวจะปลูกอยู่ห่างจากตัวเรือนออกไป 
 (ก) อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย 
 ลักษณะการแต่งกาย การแต่งกายผู้หญิงและผู้ชายนิยมสวมเสื้อไหมเหยียบลายลูกแก้ว
ย้อมมะเกลือ ผู้หญิงนุ่งซิ่นหมี่คั่นหรือซิ่นเข็นคั่นต่อตีน นิยมเบี่ยงสไบด้วยผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล ผู้ชาย
นุ่งผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าคาดเอว กลุ่มชาติพันธุ์ลาว ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย นับเป็นกลุ่มชาติพันธ์ลาว
กลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มชาติพันธ์ลาวในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย มีความ
เชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมหลากหลายชนิด เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีผ้าที่
เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นหลายชนิด อาทิ หมี่คั ่นขอ ซิ่วทิวเม็ดข้าวสาร ซิ่นหมี่ลายขอพวง เป็ นต้น 
นอกจากนี้อำเภออุทุมพรพิสัยยังคงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วย
ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธ์ลาว มีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหม โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ถือ
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนแดง53  
 (ข) อัตลักษณ์ด้านภาษา 
 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว มีภาษาในการสื่อสารเป็นของตนเองทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ได้แก่
อักษรไทยน้อยและอักษรธรรมอีสาน ซึ่งมีพื้นฐานและตัวอักษรใกล้เคียงกับอักษรลาว สำเนียงภาษา
พูดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลาว จัดอยู่อยู่ในตระกูลภาษาไท (หรือไต)-กะได ในจังหวัดศรีสะเกษ มีความ
แตกต่างจากสำเนียงของกลุ ่มชาติพันธุ ์ลาวในจังหวัดทางตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เนื่องจากพ้ืนฐานการพัฒนาและถิ่นฐานเดิมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีท้ังชาวลาวที่เคลื่อนย้ายมาจากทางตอน
เหนือและตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบัน ทั้งนี้ ภาษาลาวอีสานมีการพูดทั่วไปในทุกอำเภอของ
จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ภาคอีสานมีฮีต ครอง ตำนาน อักษร จารีตประเพณี 
มีการตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่ม ยึดทำเลการทำนาเป็นสำคัญ ถือเป็นกลุ่มวัฒนธรรมข้าว เส้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยและลาวนั้นไม่ได้สะท้อนความแตกต่างของชนสองฝั่งโขงมีวัฒนธรรมประเพณี
ใกล้เคียงกันจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การแบ่งเขตประเทศเป็นเพียงข้อตกลงระหว่างรัฐ  

 

 52สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ, ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 
10 สิงหาคม 2562.  
 53สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอโพธิ ์ศร ีส ุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                         
10 สิงหาคม 2562.  
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 (ค) อัตลักษณ์ด้านความเชื่อ 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมก่อเกิดประโยชน์มากมาย หมู่บ้านอีสานจึงมีการกำหนดแม่บททาง
พฤติกรรมไว้ให้เป็นแนวเดียวกัน เรียกว่า ฮีต-คอง หรือจารีตประเพณี ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายสูงสุด
หรือรัฐธรรมนูญ ผู้ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกลงโทษทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม54 เมื่อเยาวชน
เติบโตถึงวัยอันควรพ่อแม่จะสอนฮีต-คองให้จากประสบการณ์ชีวิต การปลูกฝังคตินี้ต้องใช้เวลาสั่งสม
จากวัยเด็กจนถึงวัยครองเรือน55 ขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานแตกต่างจากภาคกลางตรงที่
ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคกลางได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและคัมภีร์พระมนูธรรมศาสตร์ 
ส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีอีสานได้รับอิทธิพลจากล้านช้าง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีน คือ 
การเคารพบรรพบุรุษ56 
 งานบุญประเพณีของชาวลาวหรือชาวอีสานมีทั้งประเพณีในชีวิตประจำวัน และประเพณี
ตามฮีตสิบสอง ประเพณีในชีวิตประจำวันประกอบด้วยประเพณีแต่งงาน ประเพณีบวช ประเพณีการ
เลี้ยงผีปู่ตา และประเพณีการตาย57 ส่วนประเพณีในฮีตสิบสองนั้นเป็นประเพณีประจำสิบสองเดือน
ของชาวอีสาน58 ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานจึงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมล้านช้าง                         
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเขตแดนทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยคลี่คลายมาจากลัทธิ
ความเชื่อทางพราหมณ์และผีอย่างเข้มข้นมากกว่าพุทธศาสนา ประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับช่วงวัย
ของชีวิตและวิถีการทำมาหากิน อันเป็นผลมาจากระบบการผลิตภาคเกษตรที่ต้องอาศัยการพึ่งพา
ธรรมชาติ ชาวอีสานเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ว่า ฮีต-คอง ถือเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตให้ทุกคน
ร่วมกันปฏิบัติตามเพ่ือความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
 (ง) อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรม 
 ชาวอีสานมีการนับถือประเพณีในระบบฮีต-คองอย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณ ระบบ                     
ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ เป็นการผสมผสานวิถีการดำเนินชีวิตเข้ากับความเชื่อทางศาสนาอย่างกลมกลืน

 

 54สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า , กำนันตำบลผือใหญ่ , อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                    
10 สิงหาคม 2562.  
 55สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์ , อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 2562. 
 56ส ัมภาษณ์ นางพนิดา ท ุมตา , คร ูชำนาญการ , อำเภอโพธ ิ ์ศร ีส ุวรรณ จ ังหว ัดศร ีสะเกษ ,                                 
10 สิงหาคม 2562. 
 57สัมภาษณ์ นายทองแดง หนองหงอก, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                 
10 สิงหาคม 2562.  
 58สัมภาษณ์ นายประสิทธ ิ ์  ศร ีสม ุทร , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอราษีไศล จ ังหวัดศร ีสะเกษ ,                               
9 กรกฎาคม 2562. 
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ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถนำไปใช้ได้ในระบบต่าง  ๆ59 คล้ายกับเป็น
กฎหมาย หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม ที่ซ่อนอยู่ภายในประเพณีอีกชั้นหนึ่ง60 ดังที่ จารุวรรณ                
ธรรมวัตร นักวิชาการด้านคติชนอีสานได้กล่าวไว้ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน เป็นปัจจัย
สำคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมให้คงอยู่ และเป็นเครื่องเสริมสร้างความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชาวอีสานเมื่อมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแต่ละเดือนร่วมกัน 
ประเพณีนั้นเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” หรือจารีตประเพณี 12 ประการ61 ดังนี้ 
 เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง ทำบุญเข้ากรรม เป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมสารภาพ
ความผิดพลาดของตนต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นโอกาสที่ประชาชนจะทำบุญ 
 เดือนยี่ ทำบุญคูณลาน เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก 
 เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่ ข้าวเหนียวปั้นนั้นชโลมด้วยน้ำอ้อยผสมไข่ ข้างในใส่น้ำอ้อยไว้ก่อน
นำไปอังไฟ ร่วมกันทำก่อนนำไปถวายพระพร้อมด้วยอาหารคาวหวาน 
 เดือนสี่ ทำบุญพระเวสหรือบุญมหาชาติ ถือว่าบุญนี้สำคัญ ชาวบ้านจะพยายามทำให้ถูก
ขั้นตอนทุกอย่าง เป็นการฟังเทศน์ว่าด้วยเนื้อหาเรื่องพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า 
 เดือนห้า ทำบุญสรงน้ำหรือตรุษสงกรานต์ จะมีการสรงน้ำพระ และผู้ใหญ่ที่นับถือ มีการ
ทำบุญก่อพระเจดีย์ทราย สาดน้ำเล่นกัน และถือว่าเป็นวันปีใหม่ด้วย 
 เดือนหก ทำบุญบั้งไฟ จะมีการเเข่งขันกันจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนจากแถน มีการแห่บั้งไฟเพ่ือ
ความสวยงามและสนุกสนาน ล้อเลียนสังคม รวมทั้งพูดจาลามกและทำเครื่องเล่นเป็นสัญลักษณ์ทาง
เพศมาแห่แหนโดยไม่ถือว่าเป็นของหยาบคาย 
 เดือนเจ็ด ทำบุญชำระหรือบุญบูชาบรรพบุรุษ เป็นการทำบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วย
การนิมนต์พระมาสวดมนต์ในพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ผีปู่ตา ผีเมือง ผีตาแฮก 
 เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันหล่อเทียนประจำพรรษา จนเป็นที่รู้จักกัน
ดี นั่นคือบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานี 
 เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน เป็นการนำห่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ไปวางไว้
ตามพ้ืนดิน เพ่ืออุทิศแก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และถวายภัตตาหารแก่พระเณร 

 

 59สัมภาษณ์ นายทองแดง หนองหงอก, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                    
10 สิงหาคม 2562. 
 60สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า , กำนันตำบลผือใหญ่ , อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                        
10 สิงหาคม 2562.  
 61สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) , อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
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 เดือนสิบ ทำบุญข้าวสาก (สลากภัต) หรือเรียกว่า บุญเดือนสิบ ผู้ถวายภัตตาหารจะเขยีน
ชื ่อลงในบาตร พระสงฆ์จับสลากได้ชื ่อของผู ้ใดคนนั้นเป็นผู ้ถวายภัตตาหารและเครื ่องไทยทาน                     
เพ่ืออุทิศบุญให้กับผู้ตาย 
 เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่าทำบุญจุดประทีป เป็นที่มาของ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน คำว่า “กฐิน” เป็นคำภาษาบาลี หมายถึงไม้สะดึง คือ ไม้ที่ทำ
เป็นกรอบสำหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้า เพ่ือดึงขึงผ้าให้ตึงจะได้เย็บง่าย บุญกฐินจึงเป็นการทำบุญที่ต้อง
นำผ้าไปถวายพระเป็นสำคัญ จัดเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งซึ่งสงฆ์ต้องทำในจีวรกาล มีกำหนดระหว่าง
วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันเพ็ญเดือน 12 เรียกว่าบุญเดือนสิบสอง62 
 ความสำคัญของฮีตสิบสองคองสิบสี่ จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ในจำนวนประเพณี 12 
เดือนของชาวอีสานนี้ มีจุดมุ่งหมายหรือความเชื่อหลักในการกระทำ ได้ 4 ประเภท กล่าวคือ 
  (1) ประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 6 เดือน คือ เดือนเจียงเดือนสาม 
เดือนสี่ เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง63 
  (2) ประเพณีที่เกี ่ยวกับการทำมาหากิน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา 
ตลอดจนความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ตามแบบธรรมชาตินิยมหรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง64 
  (3) ประเพณีเก่ียวกับขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู่บ้านให้
อยู่เป็นสุข มีทั้งหมด 2 เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผีผสมกับ
พิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน65 
  (4) ประเพณีเก่ียวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี 2 เดือน คือ เดือนเก้า และ
เดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย66 เป็นต้น 

 

 62สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                
ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
 63สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2562.  
 64สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ , ครูโรงเรียนโพธิ ์ศรีสุวรรณ , อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2562. 
 65สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2562. 
 66สัมภาษณ์ นางพนิดา ทุมตา, ครูชำนาญการ, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2562.  
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 กิจกรรมทั้ง 12 เดือนนี้ ถือเป็นประเพณีหลักของชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และประเพณีเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพียงร่วมแรงร่วมใจกันของ
ชาวบ้านสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนอีสานที่เต็มไปเดียวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความเสียสละ 
แรงกายแรงใจเพ ื ่อการก ุศล ความสมานสาม ัคค ีตลอดจนความกต ัญญ ูร ู ้ค ุณต ่อบ ุพการี                          
จากการศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์จาก    
สิ่งที่ผู้วิจัยลงสัมภาษณ์ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 

อัตลักษณ์ 

 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

 

การแต่งกาย 
 

ภาษา 
 

ความเชื่อ 
 

วัฒนธรรม 

เยอ ผู้ชายจะนุ่งโสร่งหรือผ้าสี
ต่าง ๆ เป็นโจงกระเบน มี
ผ ้ าขาวม ้าคาดเอวหรือ
คล้องไหล่ เครื่องประดบัมี
สร ้อยคอรูปแบบต่าง ๆ 
ส่วนผู้หญิงจะแต่งกายด้วย
เสื้อแขนกระบอกคอกลม
หรือคอตั้งสีสันต่าง ๆ นุ่ง
ผ้าถุงโจงกระเบน มีเสื้อ
ส ี ส ั น ต ่ า ง  ๆ  แต ่ ไ ม ่ มี
ลวดลายอยู่ด้านใน มีตุ้มหู
เป็นเครื่องประดับที่สำคัญ 

ภาษาเยอ เป็นภาษาที่มี
เอกล ักษณ์ เฉพาะตัว 
ส่วนมากทุก ๆ คำ จะ
พูดกันเป็นเสียงสามัญ 
(สาม ัญ  เอก  โท  ตรี  
จัตวา) ในประโยคบอก
เล่า “เยอ” มีวัฒนธรรม
เป ็นของตนเอง เช่น 
ว ัฒนธรรมทางภาษา 
เยอมีแต่ภาษาพูด ไม่มี
ภ าษา เข ี ยน  เ คย คิด
ประดิษฐ์อักษรพร้อม ๆ 
กับชนชาติเขมร (ขอม) 
แต่เพราะกลุ่มชนคนเผ่า
เยอ เป็นชนกลุ ่มน้อย 
อาณาจักรของชนเผ่า
เ ย อ ล ่ ม ส ล า ย  ไ ม ่ มี
ประเทศเป็นของตนเอง 
อักษรต ัวหน ังส ือและ
การเข ียน ขาดระบบ
ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ แ ล ะ
ถ ่ายทอดที ่ด ี  จ ึงไม ่มี
ต ั ว ห น ั ง ส ื อ เ ข ี ย น  
ปัจจุบันเหลือแต่ภาษา
พูด เช่น “กวยขูนะ เกิด
แ ซ ม ซ า ย ก ะ เ ฎ ื อ ” 
แปลว่า คนทุกคนเป็นพี่
น้องกัน 

(1) เป ็นท ี ่ ย ึด เหน ี ่ยว
จิตใจของคนในชุมชน 
(2) สร้างความสามัคคี
ให้เกิดกับชุมชน 
(3) ช ุ มชนชา ว เ ย อ มี
ค ว า ม ก ต ั ญ ญ ู ต่ อ
ธรรมชาติ 

สะไน 
(1) เพ ื ่อการดูแลปกปัก
รักษาลูกหลาน  
(2) เพื ่อเป็นที ่ยึดเหนียว
จิตใจของชาวเยอ  
(3) เ พ ื ่ อ ใ ช ้ ใ น ก า ร
ประกอบพ ิ ธ ี ก รรมใน
ประเพณีบุญแข่งเรือ 
(4) เพื่อบูชาพระแม่ธรณี
แ ละพระแม ่ ค งค า ใ น
ประเพณ ีการแข ่ งเรือ                 
(ส่วงเรือ) 
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อัตลักษณ ์

 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

 

การแต่งกาย 
 

ภาษา 
 

ความเชื่อ 
 

วัฒนธรรม 

เขมร ลักษณะการแต่งกายของ
คนพื้นเมืองเขมร ชายแต่ง
กายด้วยเสื้อคอกลมผ่าหน้า 
น ุ ่ ง โ ส ร ่ ง ส ี ส ั น ต ่ า ง  ๆ 
ผ ้ าขาวม ้ าคาดเอวหรือ
คล้องไหล่ ผ้าขาวม้าที ่ใช้
ลายขาวดำเล็กกว่าท ี ่คน
พื้นเมืองลาวใช้ ส่วนผู้หญิง
จะแต ่ งกายด้ วยการนุ่ ง
ผ้าถุงลายตั้ง มีเชิงตามขวาง
สองชั้น ชั้นบนกว้าง ชั้นล่าง
แคบ ระหว่างรอยต่อคาด
ด้วยสีแดง เสื้อดำย้อมด้วย
มะเกล ือ  แขนกระบอก
รัดรูป ตามรอยตะเข็บถัก
ด้วยสีต่าง ๆ ชายเสื้อผ่าทั้ง
สองด้าน ยาวประมาณ 6 
นิ้ว กระดุมทำด้วยเงิน ผ้า
คล ้องไหล ่ม ีส ีส ันต ่าง ๆ                       
ผ้าคล้องคอนิยมหย่อนชาย
ผ้าขาวมาข้างหน้า 

กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มี
ภาษาพ ูดท ี ่ จ ัด เ ป็น
ภาษาเขมรถิ่นไทยหรือ
เขมรสูง (ขแมร์เลอ) 
เน ื ่องจากมีสำเน ียง
และคำศัพท์หลายคำ
แตกต่างไปจากภาษา
พ ูดของชาวเขมรใน
เขตประเทศกัมพูชาซ่ึง
จ ัดเป็นชาวเขมรลุ่ม
หรือเขมรต่ำ (ขแมร์
กรอม) 

ชาวไทยเชื้อสายเขมร เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ที ่มีการนับ
ถือ “ผีบรรพบุรุษ” หรือ 
“โฏนตา” หมายถึง ผีปู่ย่า
ตายาย และบ ุพการ ีที่
เสียชีวิตไปแล้ว 

พิธีกรรมโจลมะม็วด 
(1) เป็นพิธีที่ให้ความสำคัญ
กับ คติ ความเชื่อ คำสอนที่
ม ี ม าต ั ้ ง แต ่ บร รพบ ุ รุ ษ               
ซ่ึงคนอีสานเรียกว่า ฮีตคอง 
(2) เป็นพิธีที ่สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน  
(3) เป็นพิธีที่แสดงให้เห็นถึง
พลังของชุมชนในการดูแล
ซ่ึงกันและกัน 

ส่วย ลักษณะการแต่งกายของ
กลุ่ มชาต ิพ ันธ ์ส ่ วย/กู ย 
ผู ้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อ
คอกลมผ่าหน้า น ุ ่งโสร่ง
สีส ันต่าง ๆ หรือกางเกง
ขาก๊วยสั ้น ผ้าขาวม้าคาด
เอวหรือคล้องไหล่  ผู้หญิง
จะนุ ่งผ้าถุงมีเชิงหรือไม่มี 
กระดุมทำด้วยเงิน เสื้อแขน
กระบอกสีส ันต ่าง ๆ ผ้า
เบ ี ่ยงเป็นผ้าขาวม้าหรือ
ผ้าลายลูกแก้วสีครีมดำ 

กล ุ ่ มชาต ิพ ันธ ุ ์กวย 
(หรือส่วย หรือกูย) มี
เพียงภาษาพูด สำเนียง 
และคำศัพท์ร่วมหลาย
คำคล้ายภาษาข่า แสก 
โ ส ้  ล ้ ว น จ ั ดอย ู ่ ใ น
ตระก ูลภาษามอญ-
เขมร (หรือขแมร์) ช่วย
ให้สามารถสื่อสารกัน
ได้ ภาษากวยยังเป็น
ภาษาพิเศษที่ใชใ้นการ
ประกอบพิธีกรรมของ
หมอควาญช้าง สำหรับ
การบวงสรวงผ ีก ่อน
การออกจับช้างป่า 

ชาวส่วย มีความเชื่อนับถอื
วิญญาณ ได้แก่ ภูตผี เจ้า
ที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา 
และมีความเชื่อเรื ่องปอบ
และเรื่องขวัญ 

พิธีกรรมแกลสะเอง 
(1) เป็นพิธีที่ให้ความสำคัญ
กับระบบเครือญาติ  
(2) เป็นพิธีที ่สามารถสร้าง
สำนึกรักในครอบครัว เครือ
ญาติ 
(3) เป็นพิธีที ่สร้างกำลังใจ
ในการประกอบอาชีพ และ
การดำเนินชีวิตให้กับชุมชน 
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อัตลักษณ ์

 
กลุ่มชาติพันธุ์ 

 

การแต่งกาย 
 

ภาษา 
 

ความเชื่อ 
 

วัฒนธรรม 

ลาว การแต่งกายผู ้หญิงและ
ผ ู ้ชายน ิยมสวมเสื้ อไหม
เหย ียบลายลูกแก ้วย ้อม
มะเกลือ ผู้หญิงนุ ่งซิ ่นหมี่
คั ่นหรือซิ ่นเข็นคั ่นต่อตีน 
น ิ ย ม เ บ ี ่ ย ง ส ไ บ ด ้ ว ย
ผ้าขาวม้าไส้ปลาไหล ผู้ชาย
นุ่งผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าคาด
เอว 

กล ุ ่ มชาต ิพ ันธ ุ ์ ลาว มี
ภาษาในการสื ่อสารเป็น
ของตนเองทั ้งภาษาพูด
และภาษาเข ียน ได ้แก่
อักษรไทยน้อยและอักษร
ธรรมอีสาน ซึ่งมีพื้นฐาน
และตัวอักษรใกล้เคียงกับ
อักษรลาว สำเนียงภาษา
พูดของกลุ่มชาติพันธุ์ชาว
ลาว จัดอยู่อยู่ในตระกูล
ภาษาไท (หรือไต)-กะได 

ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ ถือ
เป็นประเพณีหลักของ
ชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ตั้งแต่อดีต
จ น ถ ึ ง ป ั จ จ ุ บ ั น  แ ล ะ
ประเพณีเหล่านี้ยังแสดง
ให ้ เห ็นถ ึงความพร ้อม
เพียงร่วมแรงร่วมใจกัน
ของชาวบ้านสะท้อนให้
เห ็นถ ึงว ิถ ีช ีว ิตของคน
อ ีสานท ี ่ เ ต ็ ม ไป เด ี ย ว 
ประกอบด้วย 
(1) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
(2) ค ว า ม เ ส ี ย ส ล ะ 
แรงกายแรงใจเพื ่อการ
กุศล  
(3) ความสมานสามัคค ี
(4) ความกตัญญูรู ้คุณต่อ
บุพการี 

ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่  
ฮ ีตสิบสอง -คองส ิ บสี่             
ถือเป็นประเพณีหลักของ
ชาวอีสานทั่วไปที่ปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ตั้งแต่อดีต
จ น ถ ึ ง ป ั จ จ ุ บ ั น  แ ล ะ
ประเพณีเหล่านี้ยังแสดง
ให ้ เห ็นถ ึงความพร ้อม
เพียงร่วมแรงร่วมใจกัน
ของชาวบ้านสะท้อนให้
เห ็นถ ึงว ิถ ีช ีว ิตของคน
อีสาน เช่น 
(1) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  
( 2 )  ค ว า ม เ ส ี ย ส ล ะ 
แรงกายแรงใจเพื ่อการ
กุศล  
(3) ความสมานสามัคคี 
(4) ความกตัญญูรู้คุณต่อ
บุพการี 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ ่นมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เพราะมีระบบนิเวศ ความเชื่อที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นจากการสั่งสม เรียนรู้โดยการปฏิ บัติ 
การศึกษาทดลองโดยชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น ทั้งแบบตัวต่อตัว คือ ภายใน
ครอบครัว พี่น้อง เครือญาติ หรือแบบวัด แบบสำนัก แบบกระบวนการชุมชนผ่านกิจกรรมของชุมชน 
การสั่งสมที่ยาวนานกลายเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกฎ ข้อห้าม ข้อปฏิบั ติ ผสมผสาน
ความเชื่อท้องถิ่นที่แฝงอยู่เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการถ่ายทอดผา่น
การซึมซับในแบบบูรณาการรอบด้าน คือ ทั้งแบบการเล่าสืบต่อ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบทอด
ทางสายสกุล การดำเนินไปของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเหล่านี้ ชุมชนได้ วิเคราะห์ สังเคราะห์โดย               
ชุมชนเอง จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ต้องถือปฏิบัติ กลายเป็นกฎระเบียบทางสังคม เพื ่อจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่าง คน กับชุมชน ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีกรรม คติธรรม และความเชื่อ ดังนั้น 
คติ คำสอน ที่มีในพิธีกรรม งานบุญ การละเล่น นิทาน ตำนาน เรื่องบอกเล่า จารึกใบลาน งานศิลปะ
บันเทิง ตลอดจนงานแกะสลักหรือจิตรกรรม ทั้งหมดนี้คือ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาที่เกิดจากคนใน
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อดีตเป็นผู้รังสรรค์ซึ่งวัฒนธรรม และภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่กับชีวิตประจำวันของชุมชนจนกลายเป็น
วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชน 
 อัตลักษณ์ของคนอีสานเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นตัวตนของคนอีสานได้อย่างดีและสิ่งที่ 
สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่ทุกคนมอง ที่ทุกคนเห็น บอกได้เลยว่านั้นคือคนอีสาน สิ่งที่บอกหรือ 
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของคนอีสานก็คือ การแต่งกาย ความเชื่อ วัฒนธรรม และภาษาอีสาน                     
มีทั้งภาษาที่เป็นบทกลอนหรือเรียกอีกอย่างว่า ผญา เป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ถ่ายทอดมาจากบรรพ
ชนเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางภาษา ลักษณะสำคัญของอัตลักษณ์ยังเป็นเรื่องของการใช้
สัญลักษณ์ เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่าง ๆ จะกระทำโดยผ่านระบบสัญลักษณ์ที่หลาย
รูปแบบ ในอีกดา้นหนึ่งอัตลักษณ์ ก็ยังเก่ียวขอ้งกับมิติ “ภายใน” ของความเป็นตัวเรา อย่างมากทั้งใน
ด้านของอารมณ์ ความรู้สึกเรา เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับ
ตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลกและปริมณฑลของอัตลักษณ์และตวัตนที่ซ้อนทับกันอยู่                 
จึงมีการจัดแบ่งประเภทของอัตลักษณ์เป็น 2 ระดบั คือ 
 (1) ระดับอตัลักษณ์ส่วนบุคคล  
 (2) ระดับอัตลักษณ์ทางสังคม   
 การที่สังคมกําหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัวมา ความเป็นพ่อ ความเป็น
เพ่ือน ความเป็นสามีภรรยา ภาษา สัญลักษณ์และการสร้างภาพแทนความจริง เป็นสิ่งสําคัญในการ 
แสดงให้เห็นแนวทางหรือที่เรามีอัตลักษณ์ร่วมกับบุคคลบ้าง คนและการแยกแยะตัวเราด้วยการสร้าง
ความต่างจากคนอ่ืน ในความเข้าใจนี้เองแม้ว่าในฐานะของบุคคลเราควรจะยอมรับในอัตลักษณ์                   
ต่าง ๆ อย่างตั้งใจ อัตลักษณ์เหล่านั้นยังเป็นผลผลิตที่สําคัญของสังคมที่เราอาศัยอยู่และความสัมพันธ์ 
ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน อัตลักษณ์จึงได้จัดเตรียมการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับโลกที่เขาอาศัยอยู่ 
อย่างไรก็ตามการที่เรามองตัวเราอย่างไรและคนอ่ืนมองเราอย่างไรมันอาจไม่สอดคล้องกันเสมอไป 
เนื่องจากวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มีความโดดเด่นต่างกันไม่ว่าจะในเรื่องการแต่งกาย ภาษา ความเชื่อ 
และวัฒนธรรม ล้วนมีความสำคัญต่อคนในพ้ืนที่ และเป็นอัตลักษณ์ที่ชวนให้คนต่างถิ่นได้เข้ามาสัมผัส
ความเป็นชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ อย่างภาคภูมิใจ 
 

4.2 ผลการศึกษากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 อัตลักษณ์ท้องถิ่นเกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในละพื้นที่ เช่น ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ
สัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น ประเพณี การแต่งกาย ภาษาท่ีใช้พูด สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
สังคมได้สร้างขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของ
สังคมแนวใหม่ พยายามที่สร้างหรือแสดงอัตลักษณ์โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลง
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ค่านิยมและพัฒนาทางเลือกสำหรับวิถีชีวิต ด้วยการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์              
วิถีชีวิตแบบใหม่ อัตลักษณ์จึงเป็นเครื่องมือทางกระบวนทางสังคมใหม่ที่ชุมชนนำมาสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนกับ
ชุนชนรายรอบ กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้
กล่าวไว้ในเบื้องต้น สามารถกล่าวถึงรายละเอียดไดด้ังนี้  
 4.2.1 การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง   
 ด้วยกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู้ 
ร ่วมคิด ร่วมทดลองปฏิบัติจร ิง รวมทั ้งการเสริมหนุนกลุ ่มที ่มีการรวมตัวอยู ่แล้วให้เข้มแข็ง                       
เน้นศักยภาพความพร้อมของช ุมชน เช ื ่อมโยงกับการทำมาหาเล ี ้ยงชีพตั ้งแต่ระดับปัจเจก                  
ระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชน คำนึงถึงความพอประมาณและความพออยู่พอกินเป็นลำดับแรก
ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับชุมชนและสังคมภายนอก มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกชุมชน กล่าวคือ 
 (1) การส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของชุมชน ในรูปแบบ
ที่หลากหลายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่หรือประเด็นความสนใจ และเสริมหนุน
ชุมชนที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มต่าง ๆ อยู่แล้ว ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนามากขึ้น โดยการเปิด
พื้นที่สาธารณะในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อบุคคล 
สื่อการศึกษา สื่อท้องถิ่นและสื่อระดับชาติ รวมถึงการปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมาตรการการเงินการคลังเพื่อเอื้ออำนวยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนับสนุนการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง67  
 (2) การจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจร โดย   
  1. พัฒนาฐานข้อมูลชุมชนให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู ่เสมอ ทั ้งข้อมูล
ครัวเรือน ข้อมูลศักยภาพชุมชนในประเด็นต่าง ๆ อาทิ สถานะของกลุ่มต่าง ๆ กิจกรรมของชุมชน        
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ ่น และปราชญ์หรือผู้นำตาม
ธรรมชาติในชุมชน การสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น โดยจัดทำเป็นแผนที่
ทุนของชุมชนที่คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและนำไปใช้เป็นฐานในการจัดการทรัพยากรของ
ชุมชนและกำหนดทางเลือกการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต68   

 

 67 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) , 9 กรกฎาคม 
2562. 
 68 สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์  ศร ีสม ุทร , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอราษีไศล จ ังหวัดศร ีสะเกษ ,                               
9 กรกฎาคม 2562. 
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  2. จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ร่วมคิดร่วมทำ 
ร่วมกำหนดแนวทางและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองด้วยศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยนำข้อมูลชุมชนมาวิเคราะห์
หาปัญหาและสาเหตุ ค้นหาทางออก นำไปทดลองปฏิบัติจริง มีเครือข่ายการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการต่อยอดปรับใช้ประโยชน์ โดยใช้แหล่งทุนในชุมชน69 อาทิ ธนาคารประชาชน สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน และกองทุนต่าง ๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น พัฒนาความต้องการของชุมชนให้เป็น
แผนชุมชนไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนอื่น  ๆ ตามความ
เหมาะสม70    
  3. ส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ์ กลุ่มแกนนำและผู้รู้ ถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ่านการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในชุมชน โดยเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง ควบคู่กับการค้นหาผู้นำตามธรรมชาติรุ่นใหม่ที่
เข้มแข็ง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเพียร และมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้เป็นพลังขับเคลื่อนและขยาย
ผลกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนในวงกว้างและระยะยาว71 
  4. สนับสนุนการจัดการองค์ความรู ้และการทำวิจัยเพื ่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ที่
สอดคล้องกับความหลากหลายของทุนในชุมชน ควบคู่กับการฟ้ืนฟูความรู้พื ้นบ้าน โดยสนับสนุน
บทบาทนักวิจัยท้องถิ่นร่วมกับนักวิจัยของสถาบันการศึกษาในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม       
ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่น การทำเกษตรผสมผสาน และการทำ
หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น โดยรวบรวมความรู ้ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เผยแพร่สู ่ชุมชนและมี
กระบวนการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สู่การพ่ึงตนเองและการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน72    
 4.2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
 ด้วยการส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว การจัดบริการทางสังคมในชุมชน การปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงาม การสร้างระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหว่าง
ชุมชนอย่างเท่าเทียมด้วยบริบททางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน และการให้ความคุ้มครองสิทธชิุมชน 
รวมถึงการเฝ้าระวังช่วยเหลือเยียวยาเมื่อชุมชนเผชิญกับภัยพิบัติต่าง ๆ โดย 

 

 69 สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร, ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านใหญ่, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,                  
16 กรกฎาคม 2562. 
 70 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 71 สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูคำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 72 สัมภาษณ์ นายประสิทธ์ิ ศรีสมุทร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562. 
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  1. เสริมสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง มีสัมพันธภาพที่ดี มีความเข้มแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื ่อง ใช้สื ่อชุมชนและสื่อ
สาธารณะให้ข้อมูลข่าวสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต 73 เช่น ความรู้ด้านโภชนาการ 
คำปรึกษาการใช้ชีวิตสมรสและการเป็นพ่อแม่ที ่ดี วิธีการเข้ารับบริการจากรัฐ ราคาผลิตภัณฑ์
การเกษตร ช่องทางการตลาด ฯลฯ รวมถึงการสร้างค่านิยมครอบครัวอบอุ่นผ่านบทบาทชายหญิง 
การจัดกิจกรรมเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ74    
  2. เสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน75 เช่น ศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน ศูนย์สาธิตของหน่วยงานรัฐ76 พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ฯลฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวก
ให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างสม่ำเสมอด้วยสาระและเครื่องมือที่หลากหลายในราคาถูก 
เช่น การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รายการวิทยุโทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน                   
สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ77    
  3. เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทั้งการสร้างหลักประกัน
ชีวิต สวัสดิการสังคม ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านสุขภาพและที่อยู่อาศัย การคุ้มครอง
ผู้บริโภค และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน78 โดย 
   1. สนับสนุนการระดมทุนในชุมชนเพื ่อการออมทรัพย์ในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น                       
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ การออมวันละบาท79 ฯลฯ เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนา
อาชีพและจัดสวัสดิการขั้นต้นของชุมชน ควบคู่กับการสร้างวินัยในการใช้จ่าย รวมไปถึงการส่งเสริมให้

 

 73 สัมภาษณ์ นายภาณุวัฒน์ ประสาร, รักษาการ ผอ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,                              
9 กรกฎาคม 2562. 
 74 สัมภาษณ์ นางวัชราพร กตะศิลา, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ , 9 กรกฎาคม 
2562. 
 75 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 76 สัมภาษณ์ นายประสิทธิ์  ศร ีสม ุทร , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอราษีไศล จ ังหวัดศร ีสะเกษ ,                               
9 กรกฎาคม 2562. 
 77 สัมภาษณ์ นางสาวณิตยาพร กตะศิลา , นักจัดการทั ่วไป, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,                              
9 กรกฎาคม 2562. 
 78 สัมภาษณ์ นายภาณุวัฒน์ ประสาร, รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัด           
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 79 สัมภาษณ์ นางวัชราพร กตะศิลา, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ , 9 กรกฎาคม 
2562. 
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มีการออมสินทรัพย์อื่น ๆ ของคนในชุมชน เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพและ
การดำรงชีวิต เช่น การออมความอุดมสมบูรณ์ของดิน น้ำ ป่า พืชผัก ผลไม้ และสัตว์ เป็นต้น80 
   2. สร้างประชาคมสุขภาพของชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร81 โดยการทำเกษตรผสมผสานให้มี
กินตลอดปี การใช้สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นทดแทนการใช้สารเคมีและเพื่อความปลอดภัยของ
อาหาร ควบคู่กับการเสริมสร้างให้ชุมชนมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาวะของ
ชุมชนทั้งโรคอุบัติใหม่ โรคระบาดซ้ำ การมีสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ปลอดมลภาวะ82   
   3. เตรียมความพร้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความสามารถในการจัดบริการทางสังคมขั ้นพื ้นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและวิถีชีวิตในชุมชน83 เช่น การ
จัดศูนย์เด็กเล็กในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเอื้อต่อการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ การจัดบริการ
ดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน84 การดูแลสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน การให้ความช่วยเหลือ เด็ก สตรี คน
พิการ ผ ู ้ส ูงอาย ุและผู ้ด ้อยโอกาสที ่ถู กเอาร ัดเอาเปร ียบ85 เป ็นต ้น รวมทั ้งการขับเคล ื ่อน
กระบวนการพัฒนาชุมชนน่าอยู่แบบองค์รวมที่มุ่งสู่ความสะอาด สงบ สะดวก ความปลอดภัย และ
ความมีระเบียบวินัย86  
   4. พัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประสานงาน
กับหน่วยงานภายนอกในการจัดการความเสี่ยงภัยของชุมชน เช่น ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรี
หรือการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติ87 ที ่เกิดจากการเคลื ่อนย้ายคนโดยเสรี 

 

 80 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม , ครูโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) , อำเภอราษีไศล จังหวัด                    
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 81 สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                
ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
 82 สัมภาษณ์ นายภาณุวัฒน์ ประสาร, รักษาการ ผอ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ,                              
9 กรกฎาคม 2562. 
 83 สัมภาษณ์ นายนิวัตร์ กองปัด, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 2562. 
 84 สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์ , อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 2562. 
 85 สัมภาษณ์ นางพนิดา ทุมตา , คร ูชำนาญการ , อำเภอโพธิ ์ศร ีส ุวรรณ จังหวัดศร ีสะเกษ ,                                 
10 สิงหาคม 2562. 
 86 สัมภาษณ์ นายอินทร์ คู่คำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 87 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด      
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
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โดยเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ ยาเสพติดและการฟอกเงิน ฯลฯ รวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยง
จากภัยพิบัติจากธรรมชาติ88 ความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ์การเกษตร ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่
และโรคระบาดซ้ำ โดยมีระบบการให้ความช่วยเหลืออย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ89   
   5. เชื่อมโยงบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถาบัน ทางศาสนา และ
สถานศึกษาในการสืบสานวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชุมชน การฟื้นฟูค่านิยมการทำงาน
ร่วมกัน เช่น ประเพณีลงแขก สืบชะตาลำน้ำ90 เป็นต้น การปฏิบัติตามหลักธรรมและการทำนุบำรุง
ศาสนา การช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์เครือญาติโดยเฉพาะคนยากจน การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชน
ต่างชาติพันธุ์91 รณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้คนในชุมชนเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ รักและภาคภูมิใจในบ้านเกิด รวมทั้งสนับสนุนการเป็นอาสาสมัครชุมชน92 
 4.2.3 การสร้างความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  
 ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
สมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน93 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนใน
การลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริม
บทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน94 โดย 
  1. สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ เช่น สหกรณ์กลุ่มย้อมสีธรรมชาติ 
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมการเกษตรหรือกิจกรรม  อื่น ๆ ที่

 

 88 สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าคณะตำบลเมืองคง เจ้าอาวาสวัดใต้, อำเภอราษีไศล จังหวัด
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 89 สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562. 
 90 สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูคำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 มิถุนายน 2562. 
 91 สัมภาษณ์ นายภานุว ัฒน์ ประสาร , รักษาการ ผอ.กองการศึกษา , อำเภอราษีไศล จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 92 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 93 สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                
 ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
 94 สัมภาษณ์ จ่าเอกภานุวัฒน์ ประสาร , รักษาการ ผอ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
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หลากหลาย95 มีการแปรรูปและการผลิตบนฐานทรัพยากรในชุมชนให้เพียงพอกับการอุปโภคบริโภค
ภายในชุมชน และนำส่วนเกินไปแลกเปลี่ยนระหว่างชุมชน หรือเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ตลาดภายนอก
ชุมชน โดยมีข้อตกลงและผลประโยชน์ที่ยอมรับร่วมกันอย่างเป็นธรรม96 
  2. รณรงค์และส่งเสริมภาคการผลิตและบริการในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรหรือ   
กิจกรรมบางส่วนไปสร้างอาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่นและพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
แรงงานสู่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ ทำให้ครอบครัวอบอุ่นอยู่พร้อมหน้าทุกวัย มีการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและมีแกนนำ/ผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนควบคู่ไปด้วย97 
  3. ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปร่งใส ใช้ฐานทรัพยากรในพ้ืนที่ อาทิ การสร้าง
โรงงานไบโอดีเซล เกษตรอินทรีย์ หัตถกรรม บริการสุขภาพและสปา ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและลองสเตย์ 
เป็นต้น และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับวิสาหกิจขนาดกลางและหรือ
วิสาหกิจขนาดใหญ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต โดยทบทวนกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายให้เอื้อต่อการร่วมทุน และการให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี98 
  4. สนับสนุนการนำภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์
คุณค่าของสินค้าและบริการที่มีโอกาสทางการตลาดสูง เช่น อาหารสุขภาพ หัตถกรรม บริการสุขภาพ 
บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยรักษาคุณค่าเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งเมื่อนำภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นไปต่อยอดขยายผลในเชิงพาณิชย์99  
  5. พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน ควบคู่กับการสร้างผู้ประกอบการใหม่
ด้วยการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น พัฒนามาตรฐานสินค้า การสร้างตราสินค้า การจัดการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการ
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งคนพิการที่สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของอาชีพในชุมชน เพ่ือลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ   

 

 95 สัมภาษณ์ พระปลัดบุญสุข สุชีโว , รักษาการเจ้าคณะตำบลห้วยเหนือ , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                       
ศรีสะเกษ, 21 พฤษภาคม 2562. 
 96 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 97 สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562. 
 98 สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูคำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 มิถุนายน 2562. 
 99 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จ ังหวัดศรีสะเกษ ,                                  
29 มีนาคม 2562. 
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 4.2.4 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกัน   
 ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงวน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น100 โดย   
  1. สร้างความตระหนักรู้ของชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่มีต่อวิถีชีวิต รวมทั้งกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นให้ชุมชนที่มีศักยภาพเข้ามามี
ส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  2. สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอย่างเป็นธรรม อาทิ การใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและเป็นสมุนไพรเพ่ือรักษาโรค 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหาร                   
การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง การบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างบูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเมือง เช่น ขยะ น้ำเสีย เป็นต้น ตลอดจนโอกาสให้ได้รับการชดเชยหากเกิดการทำลาย
ทรัพยากรของชุมชนโดยกิจการอ่ืนนอกชุมชน 
  3. เสริมสร้างขีดความสามารถและองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นภาคีหลักในการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการป่าและ
พื้นที่อนุรักษ์ การจัดการลุ่มน้ำ การจัดการและฟื้นฟูป่าชายเลน การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ในท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีการใช้และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรม 
 ผลการศึกษากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด                 
ศรีสะเกษ ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การส่งเสริมให้วัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและ
พัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพราะจะทำให้การพัฒนายืนอยู่บนรากฐานของตนเองและ     
ภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยจะต้องมี
การดำเนินงานในลักษณะที่เป็นองค์รวม คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความ
เข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมอันดี
งามทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างขวาง และรู้จักเลือกสรรไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม ซึ่งผู้วิจัยสามารถศึกษาวิเคราะห์ดังปรากฏในรูปภาพที่ 4.1 
ดังนี้ 

 

 100 สัมภาษณ์ ดร ,สุร ิยนต์ น้อยสงวน , อาจารย์ว ิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, อำเภอขุขันธ์ จ ังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 12 มิถุนายน 2562. 
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รปูภาพที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรม 

การบริหารจัดการกระบวนการชุมชน

เข้มแข็ง   

การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกจิ
ชุมชน 

 

การสร้างภูมิคุม้กันให้ชุมชน 

1. การส่งเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนทำกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ของชุมชน 

2. การจัดการองค์ความรู ้และระบบการเรียนรู ้ของ
ชุมชนอย่างครบวงจร 

1. เสริมสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคง มีความเข้มแข็ง
ทางคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว 

2. เสริมสร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อ
ต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของคนใน
ชุมชน ทั้งการสร้างหลักประกันชีวิต สวัสดิการสังคม 
และความมั่นคงในสิทธิมนุษยชน 

1. สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มรูปแบบต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชน
กับองค์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ ่นหร ือภาคร ัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจบนหลักของความโปร่งใส 
3. สนับสนุนการนำภูม ิปัญญาไทยและว ัฒนธรรม
ท้องถิ ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและ
บริการท่ีมีโอกาสทางการตลาดสูง 
4. พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู ่กับ
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยการพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดการ การตลาด 

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ

อยูร่่วมกัน   

1. สร ้างความตระหนักร ู ้ของช ุมชนในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีต่อวิถีชีวิต 
2. สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
อย่างเป็นธรรม 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถและองค์ความรู ้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการบริหารจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริโภค 

การผลิต 

อัตลักษณ์ 

กฎระเบียบ 
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 จากรูปภาพที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จะเห็นได้ว่า กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ นั้น        
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลยั่งยืน จะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทุนของจังหวัดที่มีอยู่ 
ทั้งท่ีเป็นทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีมากขึ้น
และเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสร้างทุนทางสังคมจะเป็นพื้นฐานหลัก                     
โดยต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน
และระหว่างชุมชน และเป็นพลังของการพัฒนาประเทศ ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผู้คนทั้งใน
ชนบทและในเมือง ในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด ในอาชีพหนึ่งหรือในความสนใจ
ร่วมกันของคนหลายอาชีพจากหลายแห่งหลายพื ้นที่  การรวมตัวกันดังกล่าวมีทั ้งที ่เป็นมูลนิธิ                          
เป็นสหกรณ์ สมาคม หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียน รวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ เป็นชมรม มีกติกา
หลักการและกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน การเสริมสร้างให้ชุมชนมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมาร่วมคิด
ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายตาม 
ภูมิสังคม ที่เหมาะสมสอดรับกับการดำเนินชีวิตบนฐานทรัพยากร ภูมิปัญญา และวิถีวัฒนธรรมชุมชน 
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความเอื้ออาทร มีความสามัคคี 
เสียสละ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น จึงเป็นการอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน เพื ่อมุ ่งไปสู ่ความสุขที ่เกิดจากความสมดุล                        
ความพอประมาณอย่างมีเหตุผล และมีภูมิคุ ้มกันที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
มีอยู่อย่างมีดุลยภาพสอดคล้องเชื่อมโยงกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพิ่มพูน
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดทางสังคมระหว่างผู้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชน ทั้งนี้ การรวมตัวกันอย่าง
เข้มแข็งของคนในชุมชน นอกจากจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที ่ยากและสลับซับซ้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนที่มีความเป็นองค์รวมเกี่ยวพันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองการปกครอง ซึ่งต้องอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเสาหลักในการร่วมมือร่วมใจดำเนินการให้
หลุดพ้นจากความยากจนตลอดไปแล้ว ยังช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอนาคตของชุมชนได้อีกด้วย  
กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจะประกอบไปด้วย 
 1. การผลิต แต่ละบุคคลสร้างความหมายและแลกเปลี่ยนความหมายจากการมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม โดยความหมายจะถูกผลิตขึ้นจากสื่อที่มีท้ังความหลากหลายและแตกต่างกัน 
 2. การบริโภค ทางวัฒนธรรมมีความหลากหลายของความหมาย โดยมีความหมายจาก
การตีความหรือเป็นภาพตัวแทนได้มากกว่าหนึ่งความหมาย 
 3. อัตลักษณ์ เป็นการแสดงออกต่อตนเองเกี่ยวกับคำถามต่าง ๆ 
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 4. กฎระเบียบ ความหมายทางวัฒนธรรมไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ฝังอยู่ในความคิด แต่ก่อรูป
เป็นปฏิบัติการของกฎระเบียบในสังคม ที่มีความสำคัญในการให้ความหมายต่อโลกของมนุษย์ และให้
วิธีการใช้ความหมายนั้นในปฏิบัติการประจำวัน 
 ในกระบวนการดังกล่าว จุดเริ่มต้นจะอยู่ตรงที่ใดก็ได้ เพราะว่าไม่ได้เป็นกระบวนการแบบ
เส้นตรง หรือแบบลำดับขั้น แต่ละวงจรจะไม่ถูกผูกเอาไว้ที่จุดใดจุดหนึ่ง แต่จะถูกแยกกันเพื่อให้เรา
มองเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นอิสระในแต่ละช่วงเวลาหรือช่วงสถานการณ์ 
 

4.3 ผลการสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่าง ๆ ของรัฐ โดยสนับสนุนให้นำ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ประกอบกับการเข้ามาของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ จึงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่ง               
ในสังคมไทยเกิดการตื่นตัวลุกขึ้นมาฟื้นฟู ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเองขึ้นใหม่ แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา 
คติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะท่ีมีการสืบทอดปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคล
และสังคม ในขณะเดียวกันก็ยังคงธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ดั้งเดิมของตน แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่ถูกกลืนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้กระจาย
เข้าสู่ทุกพื้นที่ในประเทศไทย การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัด              
ศรีสะเกษ จึงมีกระบวนการสร้างเครือข่าย ดังนี้  
 4.3.1 ภาครัฐ 
 ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง ชุมชนมีการเรียนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีความสุข และมีการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนเป็นเครือข่ายขยายผล
เพ่ือการพัฒนาเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม แต่ละภาคีการพัฒนามีบทบาท ดังนี้ 
 (1) ส่วนกลาง    
 -การบริหารสังคมโดยการเชื่อมโยงแผนทุกระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนาระดับชาติ แผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนท้องถิ่นและแผนชุมชน อย่างเป็นขั้น
เป็นตอน รวมทั้งบูรณาการกิจกรรมภายใต้วาระแห่งชาติด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านยาเสพติด การแก้ปัญหา
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ความยากจน ด้านเมืองไทยแข็งแรง การแก้ปัญหาไข้หวัดนก ฯลฯ โดยใช้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการ
ดำเนินงาน101 
 -การประสานและอำนวยความสะดวกให้ภาคีต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ จังหวัด ศตจ. ศตส. 
อปท. องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มปราชญ์/แกนนำชุมชน มีบทบาทร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ102   
 -ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมาย เครื่องมือด้านการเงิน การคลัง การระดมทุนนอกระบบ
งบประมาณ รวมทั้งการลดการนำเข้าสารเคมีด้านการเกษตร การลดภาษีหรือชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่
ธุรกิจเอกชนที่สร้างอาชีพในชุมชน การร่วมทุนในชุมชน103 
 -กระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านบริการขั้นพื้นฐานสู่ท้องถิ่นและชุมชนพร้อมทั้ง
เสร ิมสร ้างศักยภาพการดำเน ินงานแก ่ อปท. ท ั ้ งในด ้านการเง ิน ด ้านป ัจจ ัย สี่  การด ูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ของประชาชนและชุมชน ดำเนินการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมในส่วนที่เกินขีดความสามารถของท้องถิ่น104   
 -ปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนแบบ
องค์รวม เป็นผู้หนุนเสริมศักยภาพชุมชน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้ดว้ย
ตัวเอง ตลอดทั้งทำความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มบทบาท
ในการดำเนินการและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน105 
 -สร้างระบบเตือนภัยทางสังคมที่เชื ่อมโยงตั้งแต่ระดับชุมชน จังหวัด ระดับชาติ และ
นานาชาติ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนที่มีแนวโน้มการเกิดอาชญากรรม 106 
 
 

 

 101 สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 
2562. 
 102 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 103 สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 104 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด              
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 105 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 16 พฤษภาคม 2562. 
 106 สัมภาษณ์ นายนิวัตร์  กองปัด , ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 
2562. 
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 (2) ส่วนท้องถิ่น   
 -นำแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นและผลักดัน การ
ดำเนินงานภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่
นำไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน107 
 -จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ      
คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่า
เทียมกัน108 
 -ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างกว้างขวางในหลายมิติ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพื่อเฝ้าระวังและ
ตรวจสอบบริการต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ทำประโยชน์เพ่ือ
ชุมชน/สังคม109   
 -พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งข้อมูลครัวเรือน 
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การรวมกลุ่มและการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทาง
เศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์หรือผู้นำตามธรรมชาติใน
ชุมชน และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วมพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็น
แกนในการจัดการองค์ความรู้110  
 -พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทำตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
ในมิติต่าง ๆ เช่น ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เช่น การเข้าถึงหลักศาสนา 
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น และความสุขภายนอก เช่น การมีครอบครัวอบอุ่น การมีปัจจัยสี่
พอเพียง การมหีลักประกันในชีวิต เป็นต้น111 

 

 107 สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
, 24 สิงหาคม 2562. 
 108 สัมภาษณ์ นายสราวุฒิ งาหอม, อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรสีะเกษ, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
, 24 สิงหาคม 2562. 
 109 สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า, กำนันตำบลผือใหญ่, อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                    
10 สิงหาคม 2562. 
 110 สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ , ครูโรงเรียนโพธิ ์ศรีสุวรรณ , อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2562. 
 111 สัมภาษณ์ นางพนิดา ทุมตา, ครูชำนาญการ, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 
2562. 
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 4.3.2 ภาคเอกชน   
 (1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ทำวิจัยร่วมกับชุมชน เป็นหุ้นส่วนของชุมชนในการต่อยอดภูมิปัญญา ประสานและสร้างความสมดุล
ระหว่างภาคเศรษฐกิจและชุมชน112  
 (2) สนับสนุนทรัพยากร วิทยากร สร้างอาชีพในชุมชน และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนรอบ
สถานประกอบการ ให้มีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อสังคม รวมทั้งมีการผลิตสินค้าที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
ผู้บริโภค ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีงามของชุมชน113 
 (3) สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน การบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน การสร้างผู้ประกอบการใหม่  
ร่วมสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากความหลากหลายทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน สนับสนุนทั้งใน 
รูปเงินลงทุน โอกาสทางการตลาด องค์ความรู้ โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม114  
 4.3.3 ชุมชน (ประชาชน/ประชาคม) 
 (1) รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลชุมชน กำหนดแนวทางและกิจกรรม
การพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งพาตนเองด้วยการคำนึงถึงศักยภาพทรัพยากร ภูมิปัญญา              
วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยนำข้อมูลชุมชน มาวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ 
ค้นหาทางออก นำไปทดลองปฏิบัติจริงบนฐานองค์ความรู ้และศักยภาพของชุมชน ศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่าย และจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม115  
 (2) ริเริ ่มและเป็นแกนนำจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมที่เชื ่อมโยง
บทบาทระหว่างบ้าน สถาบันศาสนา โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างเครือข่ายการดูแล 
คุ้มครอง การจัดสวัสดิการสังคมภายในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท และดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม116 

 

 112 สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า , กำนันตำบลผือใหญ่, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                      
10 สิงหาคม 2562. 
 113 สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ , ครูโรงเรียนโพธิ ์ศรีสุวรรณ , อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 10 สิงหาคม 2562. 
 114 สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์ , อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 2562. 
 115 สัมภาษณ์ นายประสิทธิ ์ ศร ีสมุทร , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,                               
9 กรกฎาคม 2562. 
 116 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
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 (3) จัดให้มีมาตรการทางสังคมในชุมชน ติดตาม ตรวจสอบบริการด้านต่าง ๆ สร้าง                 
ธรรมาภิบาลในชุมชน และให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม117 
 4.3.4 สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ  
 (1) องค์กรพัฒนาเอกชน 
 -มีบทบาทในการจัดการองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เป็นพี่เลี้ยงที่ช่วย
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการเข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการ118   
 -เป็นหน่วยเติมเต็มช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องที่ชุมชนขาดแคลน ประสบปัญหาเร่งด่วนได้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดูแลและเยียวยาผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และผู้สูงอายุ119 
 (2) สถาบันการศึกษา/นักวิชาการ 
 -ทำวิจัยร่วมกับชุมชนโดยชุมชนเป็นนักวิจัยหลัก ถอดรหัสความรู้ที่อยู่ในตัวภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นความรู้ที่เปิดเผย รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลและที่ปรึกษาของชุมชน120 
 -สร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถจัดการความรู้ในชุมชนของตัวเอง และสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้ชุมชน รวมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถนำไปสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดรายได้แก่ชุมชน121   
 -กระตุ้นเผยแพร่ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้ใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกยุค
ใหม่ เช่น ภาษาต่างประเทศ ผลของภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศและการทำมาหาเลี้ยงชีพ ภัยไซเบอร์ 
เป็นต้น122 
 
 
 

 

 117 สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 29 มีนาคม 
2562. 
 118 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 119 สัมภาษณ์ นางวัชราพร กตะศิลา, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 
2562. 
 120 สัมภาษณ์ นายประสิทธิ ์ ศร ีสมุทร , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,                               
9 กรกฎาคม 2562. 
 121 สัมภาษณ์ จ่าเอกภานุวัฒน์ ประสาร , รักษาการ ผอ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัด                   
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562.   
 122 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                      
29 มีนาคม 2562. 
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 (3) สถาบันศาสนา 
 -ปลูกฝังทัศนคติและแนวธรรมะปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ให้บุคลากรทางศาสนาเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง123 
 -ร่วมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษา ช ุมชนและสถาบ ันครอบคร ัวในการทำก ิจกรรม
สาธารณประโยชน์ การปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก และการสืบสานจารีตประเพณี124 
 -เป็นศูนย์รวมใจเชื่อมโยงสายใยของคนให้มาร่วมในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน125   
 (4) สื่อ    
 -เป็นแกนกลางในการไหลเวียนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการปรับตัวของชุมชน 
กระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ชุมชนผลกระทบการค้าเสรีการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งสินค้าและ
บริการ ตลอดทั้งการสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชน ชุมชน126  
 -ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยมรักถ่ิน ครอบครัวอบอุ่นพฤติกรรมการ
ดำรงชีวิตแบบพออยู่พอกินบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชนและสังคมไทย และทั้ง
ร่วมกันดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม127 
 -สอดแทรกสาระสร้างสรรค์สังคมในสื่อทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและ
ครอบครัว และเปิดโอกาสให้เด็กหรือชุมชนมีบทบาทร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์ เช่น สื่อสะท้อนการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังทางสังคมและการเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น128 
 -ใช้สื่อในชุมชนทุกรูปแบบในการให้ความรู้/สร้างค่านิยมที่ดีแก่ชุมชน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าอันตราย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างกิจกรรมให้ครอบครัว                    
การสร้างสำนึกรักบ้านเกิด การเชิดชูคนดี และการสร้างระเบียบวินัยของคน ชุมชน เป็นต้น129 

 

 123 สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต, เจ้าอาวาสวัดใต้ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 13 ธันวาคม 
2562. 
 124 สัมภาษณ์ นายนิวัตร์ กองปัด , ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ , 24 สิงหาคม 
2562. 
 125 สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า , กำนันตำบลผือใหญ่, อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ,                      
10 สิงหาคม 2562. 
 126 สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์ , อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 24 สิงหาคม 2562. 
 127 สัมภาษณ์ ดร,สุริยนต์ น้อยสงวน, อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ, 12 มิถุนายน 2562. 
 128 สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม, รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา), อำเภอราษีไศล 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
 129 สัมภาษณ์ จ่าเอกภานุวัฒน์ ประสาร, รักษาการ ผอ,กองการศึกษา, อำเภอราษีไศล จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
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 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากประเด็นต่าง ๆ สำคัญ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดัง
ปรากฏในรูปภาพที่ 4.2 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูภาพที่ 4.2 แสดงการสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สถาบันอื่น ๆ 

 

ส่วนกลาง 

ส่วนท้องถิ่น 

(1) สนับสนุนการวิจัยและ
พ ัฒนา เพ ื ่ อสร ้างองค์
ความร ู ้  และยกระดับ           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2) สนับสนุนทรัพยากร 
ว ิทยากร สร้างอาชีพใน
ชุมชน และร่วมรับผิดชอบ
ต ่ อ ช ุ ม ช น ร อ บ ส ถ า น
ประกอบการ  
(3) สน ับสน ุนว ิสาหกิ จ
ชุมชน  

 

(1) รวมกลุ ่ม ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมลู
ชุมชน 
(2) ริเริ่มและเป็นแกนนำจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน 
(3) จัดให้มีมาตรการทาง

สังคมในชุมชน 

(1) องค์กรพัฒนาเอกชน 
(2) สถาบันการศึกษา/
นักวิชาการ 
(3) สถาบันศาสนา 
(4) สื่อสารมวลชน    

-การบร ิหารส ังคมโดย
การเช ื ่อมโยงแผนทุก
ระดับ 
-การประสานและอำนวย
ความสะดวก ให ้ภา คี          
ต่าง ๆ 
-ปร ับปร ุงกฎระเบ ียบ 
กฎหมาย เครื่องมือด้าน
การเงิน การคลัง เป็นต้น 
-กระจ ายอำนาจการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า รด ้ า น
บร ิ ก ารข ั ้ นพ ื ้ นฐานสู่
ท้องถิ่น 
-ปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่
ภาคร ัฐให ้ม ีม ุมมองใน
การแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาชุมชนแบบองค์
รวม 

-นำแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนา
ท้องถิ่น 
-จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึง 
-ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในทุกระดับ 
-พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
-พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน 
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 จากรูปภาพที่ 4.2 แสดงการสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ จากผลการศึกษา พบว่า การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ เป็นการเสริมสร้างให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิถีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพ ียง มีช ุมชนที ่ เข ้มแข ็ง จ ึงเป ็นกลไกสำค ัญในการข ับเคล ื ่อนการพ ัฒนาช ุมชน ด ้วย                      
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ที่เข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง โดยที่ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์รวม มีกระบวนการ เรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนด้วยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลี้ยง
ตัวเองอย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนบน
พื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกิดความ
สมานฉันท์ มีการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมยั่งยืน นำไปสู่สภาวะดินดำ น้ำชุ่ม ป่าไม้ พืชพรรณ สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมน่า
อยู่ปลอดมลภาวะ อยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ างสันติและเกื้อกูลเกิดความ
สงบสุขร่มเย็น สามารถแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีบูรณาการ มีภูมิคุ้มกันสามารถต้านรับและใช้
ประโยชน์จากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทัน และมีบทบาทที่เข้มแข็งในการพัฒนา
ชุมชนสืบไป  
 เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้นหรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน แบ่งชนิด
ของเครือขา่ยออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
 1. เครือข่ายท่ีเกิดโดยธรรมชาติ  
 เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับ
สภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกัน
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การดำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพื้นที่ อาศัยความเป็นเครือญาติ เป็นคนในชุมชน
หรือมาจากภูมิลำเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้ง
เป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงขยายพื้นที่ดำเนินการออกไป หรือมีการ
ขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพื่อ ให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน            
แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 2. เครือข่ายจัดตั้ง  
 เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินงานของภาครัฐเป็น               
ส่วนใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที ่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพื ้นฐาน ความต้องการ ความคิด                  
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ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการทำงาน
เฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับการ
ชี้แนะที่ดี ดำเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพันระหว่าง
สมาชิกจนนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคงรักษา
สถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบระยะก่อตั้ง 
 3. เครือข่ายวิวัฒนาการ  
 เป็นการถือกำเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง
โดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์
กว้าง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่
ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือ
การไปได้เห็นการดำเนินงานของเครือข่ายอ่ืน ๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญา
เป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายใน
โดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจากจิตสำนึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและ
สนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทำนองเดียวกันกับเครือข่ายที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่าย
โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
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4.4 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 

กลุ่มชาติพันธุ์เยอ กลุ่มชาติพันธ์ุเขมร กลุ่มชาติพันธ์ุส่วย กลุ่มชาติพันธ์ุลาว 

อัตลักษณด์้านการแต่งกาย อัตลักษณด์้านภาษา อัตลักษณด์้านความเชื่อ อัตลักษณด์้านวัฒนธรรม 

สะไน 

รำมะม็วด 

 

แกลสะเอง 

รำผีฟ้า 

ภาษาเยอ 

ภาษาเขมร 

ภาษาส่วย 

ความเชื่อผ ี

ความเชื่อพราหมณ ์

ความเชื่อพุทธ 

ภาษาลาว 

สะไน คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชน
ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็น
เคร ื ่องดนตร ีท ี ่ ใช ่ป ้องกัน
อันตรายจากสิ่งของชั่วร้าย 

เป ็นพ ิธ ีท ี ่ ใช ้ร ักษาคนป่วย                
โดยผ่านพิธีเข้าทรง ทำเพื่อให้
เก ิดความรื ่นเริงทั ้งผีบรรพ
บุรุษ ผู ้ป่วย และชาวบ้านที่
มาร่วม 

เป็นพิธีที ่ให้ความสำคัญกับ
ระบบ เค ร ื อญาติ  ซ่ึ ง เป็ น
องค์ประกอบสำคัญในการ
พัฒนาชีวติการอยู่ร่วมกันของ
ชุมชน 

รับการถ่ายทอดปลูกฝังมา
จากบรรพบุร ุษ คือ การสั่ง
สอน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน 

รูปภาพที่ 4.3 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
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 จากภาพที่ 4.3 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชน                 
สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ จากการวิเคราะห์ พบว่า ด้านอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษ จะประกอบด้วยความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม กล่าวคือ ความหลากหลายทางด้าน
ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรม โดยเฉพาะความหลากหลายทางด้านการแต่งกาย อัตลักษณ์การแต่งกาย
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ สี่กลุ่มชาติพันธุ์
คือ ลาว เขมร ส่วย(กูย) และเยอ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในศรีสะเกษต่างมีวิถีชีวิตวัฒนธรรม เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์เฉพาะถิ ่นของตน ศรีสะเกษนั ้นเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีว ัฒนธรรมที ่หลากหลาย                 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของศรีสะเกษ คือ เสน่ห์ คือ ความงาม คือ มรดกอันทรงคุณค่า                 
ที่บรรพชนคนศรีสะเกษได้รังสรรค์ไว้ให้สะท้อนผ่านภาษา วิถีชีวิต ความเชื่ อ ประเพณี และการแต่ง
กาย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 
 1. กลุ่มชาติพันธุ์ลาว 
 ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนั้น ผู้หญิงนิยมนุ่งผ้าซิ่นชนิดต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้
หลายประเภท อาทิ ซิ่นหมี่ลวด ซิ่นหมี่คั่น ซิ่นเข็นคั่น ซิ่นดำหม้อ และซิ่นทิวหรือซิ่นก่วย ซิ่นของคน
ลาวนั้นมักนิยมต่อหัวต่อตีน ด้วยตีนซิ่นชนิดต่าง ๆ ทั้งตีนโยง ตีนแหนะ และตีนช่อหรือตีนขิด ส่วนเสื้อ
สตรีนิยมสะอิ้งหรือสวมเสื้อไหมเหยียบย้อมมะเกลือคอกลม และเบี่ยงแพรชนิดต่าง  ๆ อันได้แก่ 
แพรขิด แพรปลาไหล แพรดำ แพรตลาดเป็นต้น ผู้ชายเดิมนิยมนุ่งโจงกระเบนหรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า
เหน็บกระเตี่ยว หากเป็นข้าราชการจะสวมเสื้อขาวคอตั้งอย่างไทยบางกอก ชาวบ้านทั่วไปมักสวมเสื้อ
ฝ้ายย้อมหม้อนิล หรือเสื้อไหมเหยียบคอกลมกับโจงกระเบน โสร่ง  สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนั้นมี                     
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ด้านการทอแพรขิด คนลาวในจังหวัดศรีสะเกษ นั้น มีรูปแบบแพรขิดที่
แตกต่างกันไปตามแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่น จนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น ท้องถิ่นที่มีการทอ
แพรขิด และมีแพรขิดที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ แถบอำเภอกันทรารมย์ โนนคูณ วังหิน กันทรลักษ์ และ
อำเภออ่ืน ๆ 
 2. ชาติพันธุ์เขมร (ขแมร์) 
 กลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน คนขแมร์มีภูมิปัญญาการทอผ้า
ไหมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้หญิงชาวเขมรมีความชำนาญในการมัดและทอผ้ามัดหมี่ที่
เรียกว่า “โฮล” เพื่อทอเป็น “สัมป็วตโฮล” และ “สัมป็วตเวง” ลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงชาว
เขมรนั้น นิยมนุ่งซิ่นที่เรียกว่า “สัมป็วต” ชนิดต่าง ๆ อาทิ สัมป็วตโฮล สัมป็วตจำนอง สัมป็วตจำเรียก
ปะเดา สัมป็วตกะเนียว สมอ สาคู เป็นต้น สำหรับการเรียกชื่อนั้นเขมรในแถบจังหวัดศรีสะเกษนั้น             
มีการเรียกชื่อผ้าทอที่ต่างกันกับเขมรสุรินทร์ ผู้หญิงนั้นนิยมเบี่ยงแพรสไบที่เรียกว่า “สไบเก็บ” และ
สวมเสื้อไหมเหยียบย้อมมะเกลือที่เรียกว่า “อาวเก็บ” ส่วนการแต่งกายสำหรับผู้ชายนั้น ผู้ชายเขมร
เดิมนั้นนิยมแต่งกายเอาอย่างชาวสยามคือนุ่งโจงกระเบนอย่างชายชาวสยาม หากเป็นขุนนางมักสวม
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เสื้อคอตั้งสีขาวอย่างขุนนางสยาม หากเป็นชายชาวบ้านมักนุ่งเพียงโจงกระเบน หรือหากเป็นชุดสวม
ใส่อยู่บ้านนั้นนิยมนุ่งโสร่ง ผ้าทอของชาวขแมร์ในเขตจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีด้วยกันหลายชนิด ผ้าทอ
ของกลุ่มชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษนั้น ได้แก่ กำแซงโซด กำแซงจะดอ กำแซงเก็บ สัมป็วตโฮลปีปะ
เดิม สัมป็วตเวง อันลูนสมอ อันลูนสาคู สัมป็วตจำเรียกปะเดา โสร่ง และที่สำคัญที่กลุ่มชาวเขมรใน
จังหวัดศรีสะเกษยังคงรักษาไว้ได้คือ การต่อซิ่นด้วย กระบาลสัมป็วต (หัวซิ่น) ปะโบล (ตีนซิ่นลาย
มัดหมี่) และเสลิก (ตีนซิ่นขนาดเล็กทอยกมุก) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใน
จังหวัดศรีสะเกษ 
 3. กลุ่มชาติพันธุ์ส่วย (กูย) 
 ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วยหรือกูย-กวย นั้น ได้รับอิทธิจากทั้งชาติพันธ์
เขมรและลาว ผู้หญิงกูยนั้นนิยมนุ่งซิ่นที่เรียกว่า “อะโหลนระหวี” ระวี  กะหวี่ หวี วี่ ซึ่งต่างกันออกไป
ตามแต่ละท้องถิ่น คำว่า “ระหวี” มีความหมายว่าการนำไหมสองสีมาปั่นควบกัน ซึ่งตรงกับคำว่า 
“เข็น” ของลาว “อะโหลนระหวี” นี้นิยมต่อด้วยตีนซิ่นที่เรียกว่า “หยืงโยง” หรือ “หยืงบะบูร์”                 
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ชาวกูยรับมาจากขแมร์ ส่วนเสื้อนั้นนิยมสวมเสื้อท่ีเรียกว่า “ฮับแก็บ” หรือ “ฮับตะ
แวง” ซึ่งหมายถึงเสื้อไหมเหยียบย้อมมะเกลือ หากมีการเย็บตะเข็บเป็นลวดลายด้วยไหมสีต่างจะ
เรียกว่า “ฮับแก็บแซว” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อชาวกูย สำหรับผู้ชายเดิมนิยมนุ่งโจงกระเบนด้วยผ้า
ไหมผืนยาวที่เรียกว่า “ฉิกระหวีซอยโปร๊ะ” แปลว่า ผ้าเข็นหางผู้ชาย คาดด้วย “ฉิกปาลาย” หรือ               
“ฉิกพงจีก” หรือ นุ่งผ้าโสร่งที่เรียกว่า “ฉิกจราย” สำหรับผ้าทอของชาวกูยนั้น มีด้วยกันหลายชนิด 
อาทิ ฉิกซะปั๊ดหรือซัมปัตที่หมายถึงซิ่นมัดหมี่ เปลินที่หมายถึงหัวซิ่น หยืง (เลียว) ที่หมายถึงตีนซิ่น
อย่างลาว ฉิกแก็บที่หมายถึงผ้าเหยียบ และฉิกกะแจที่หมายถึงผ้าขิด สำหรับ “ฉิกกะแจ” ของชาวกูย
นั้นเป็นวัฒนธรรมที่ชาวกูยได้รับมาจากลาว และได้พัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์ของตน อาทิเช่น ฉิกกะแจ
ของคนกูยในแถบอำเภอน้ำเกลี้ยง 
 4. กลุ่มชาติพันธุ์เยอ (กวยเยอ) 
 ลักษณะการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์เยอ (กวยเยอ) นั้น แตกต่างกันออกไปตามแต่ละ
ท้องถิ่น โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มเยอราษีไศล และกลุ่มเยอไพรบึง การแต่งกายของชาว
เยอนัน้ได้รับอิทธิจากวัฒนธรรมเขมรและลาวเช่นเดียวกับกูย โดยแบ่งออกตามท้องถิ่นได้ดังนี้ 
 เยอราษี เป็นกลุ่มชาวเยอขนาดใหญ่ อาศัยแถบอำเภอราษีไศล ศิลาลาด และอำเภอเมือง 
โดยเอกลักษณ์การแต่งกายของคนเยอกลุ่มนี้นั้น ผู้หญิงนิยมนุ่งซิ่นเข็นคั่นสีเขียวสดต่อตีนซิ่นอย่างลาว 
สวมเสื้อไหมเหยียบย้อมมะเกลือ เบี่ยงด้วยแพรขิด ผู้ชายแต่งกายคล้ายกับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน ๆ 
 เยอไพรบึง เป็นกลุ่มเยออีกกลุ่มที่มีอัตลักษณ์การแต่งกายที่โดดเด่น ซิ่นของกลุ่มชาวเยอที่
ไพรบึงนิยมนุ ่งซิ ่นเข็นคั ่นต่อด้วยปะโบลและเสลิกอย่างชาวขแมร์และกูย ชาวเยอกลุ ่มไพรบึ ง                   
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มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ การสวมเสื้อไหมเหยียบย้อมมะเกลือที่ประดับเงินก้อนหรือเงินบักค้อจากคอ
เสื้อจนสุดฉาบหน้าเสื้อ คนแก่นิยมเบี่ยงด้วยผ้าสไบเก็บย้อมมะเกลือสีดำ เป็นต้น  
 ในชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มชาติพันธุ์ รวมกันอยู่ 4 ชาติพันธุ์ คือ ส่วย 
เขมร ลาว เยอ ในแต่ละชาติพันธุ์มีความหลากหลายทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อ ภูมิปัญญา 
รวมทั ้งระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ซึ ่งมีผลต่อการดำเนินชีว ิตของคนในจังหวัดศรีสะเกษทุกด้าน 
ความสำคัญของคติความเชื่อทั้ง 4 ชาติพันธุ์ มีความสำคัญต่อบริบทต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับบริบท
ชุมชนเพื่อวิเคราะห์ ความสำคัญให้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดแนวทางในการดูแล       
จากการศึกษาผู้วิจัยพบความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเกี่ยวกับพิธีกรรมและภูมิปัญญา ดังนี้ 
 (1) พิธีแซนโฎนตา คือ การดูแลชุมชนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ครอบครัว 
ตลอดทั้งลูกหลานได้รู้จักเครือญาติทุกคน  
 (2) รำแม่มด คือ การดูแลชุมชน เพื่อเสริมสร้างเรื่องพลังใจ กำลังใจ ที่ต้องให้แก่กันและ
กัน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองได้ใกล้ชิดลูกหลาน  
 (3) เป่าสะไน คือ การดูแลชุมชน ในส่วนของพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะดูแลตนเองครอบครัว 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ลูกหลานให้เป็นคนดี  
 (4) ฮีตสิบสอง คือ การดูแลชุมชนในเรื่องการพึ ่งพาอาศัยกัน รู ้จักกัน มีน้ำใจต่อกัน                       
สร้างความรักสามัคคีต่อชุมชน เนื่องจากมีการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมตามความเชื่ อในฮีตสิบสองที่
เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย มีประเพณีบางอย่างที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์
รูปแบบวิธีการและวัตถุประสงค์ตามแบบอย่างที ่บรรพบุรุษเคยนำพาปฏิบัติมาไม่เปลี ่ยนแปลง 
กระบวนการบางอย่างเคยเลือนหายไปจากท้องถิ่นแล้วถูกรื้อฟื้นขึ้นมาปฏิบัติใหม่อีกครั้ง  
 การเชื่อมโยงปัญญาของชุมชนกับคติความเชื่อที่เป็นของท้องถิ่น นำสู่การระดมความคิด 
กิจกรรม เพ่ือสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ดังนั้น การบูรณาการที่สำคัญ คือ การบูรณาการ
บริบทชุมชน ความสำคัญของวัฒนธรรม และความคิดของทุกคนในชุมชนว่า จะสร้า งกิจกรรมอะไร 
เพ่ือให้ลูกหลาน ผู้ปกครอง ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมสร้างวัฒนธรรมใหม่ บนรากฐานวัฒนธรรมเก่าให้
ได้มากที ่สุด เพื ่อให้การบูรณาการบรรลุผลอย่างแท้จริง  กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ถูกยอมรับให้ เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อเก่าแก่ที่มีมายาวนาน มีเรื่องเล่าในเชิงมุขปาฐะและมีการจด
บันทึกจากนักวิชาการภายนอกชุมชนในลักษณะซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้ง ซึ่งเป็นที่รับรู้ร่วมกันทั้งจาก
คนภายนอกและคนภายในอยู่แล้ว แต่วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้ยั งคงใช้เป็นภาพตัวแทนชุมชนได้ดี 
สามารถแบ่งกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษได้ดังนี ้
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 (1) ด้านการพึ่งพาตนเอง 
 ชาวบ้านในกลุ่มตัวอย่าง สามารถนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติได้ โดยส่วนใหญ่มุ่งสอนให้รู้จักการให้ทาน ความเสียสละ
ทรัพย์แรงกาย แรงใจต่องานในหมู่บ้านและชุมชน ให้เกิดความรัก สามัคคี สอนให้ชุมชนรู้คุณค่าของ
การมีศีล 5  บางคนยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติตามได้ทั้งหมด โดยเฉพาะศีลข้อที่ 1 (เว้นจากการ
ประทุษร้ายต่อสัตว์) เนื่องด้วยอาชีพที่ประกอบอยู่เป็นอุปสรรค และศีลข้อที่ 5 คือ การดื่มสุราใน
เทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น  
 การที่จะพิจารณาถึงรูปแบบการพึ่งตนเองอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ดังนี้  
 (1) การพึ ่งตนเองทางเทคโนโลยี หมายถึง ความสมดุลระหว่ างความต้องการทาง
เทคโนโลยีพื้นบ้านกับการสนองความต้องการเทคโนโลยีพื้นบ้านหรือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยี
สมัยใหม่กับเทคโนโลยีสมัยเก่า คำว่า เทคโนโลยีเป็นได้ทั้งเทคโนโลยีที่เป็นวัตถุ เช่น เครื่องมือ 
เครื่องจักร ไถ เกวียน ปุ๋ย สารเคมี และเทคโนโลยีที่ไม่ใช่วัตถุ เช่น ความรู้ ความชำนาญ ภาวะผู้นำ 
การจัดการ การวางแผน ความช่วยเหลือเกื้อกูล และความรู้จักพอ เป็นต้น   
 (2) การพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่ายของชุมชน 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ความพออยู่พอกินของชุมชน มีรายได้พอกับรายจ่าย ไม่มีหนี้สินที่ไม่อาจ
ชดใช้คืนได้ (สามารถมีหนี้สนิจากการลงทุนเพ่ือเกษตรกรรมหรือธรุกจิได้)   
 (3) การพึ่งตนเองทางทรพัยากรธรรมชาติ หมายถึง ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
เช่น พ้ืนดิน หิน แร่ธาตุ น้ำ สัตว์ และป่าไม้ที่ถูกใช้ไปและการทดแทน นั่นคือ การมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่จำเป็นในชีวิตไว้ใช้ แต่ไม่ใช่มากจนเกินดุลหรือทำให้เสียดุล และควรรักษาธรรมชาติให้คงความ
หลากหลาย ไว้ให้มากที่สดุ  
 (4) การพึ่งตนเองทางจิตใจ หมายถึง ความสมดุลหรือความมั่นคงของจิตใจ ซึ่งมีลักษณะ 
กล้าแข็ง มีพลัง สามารถสู้กับความยากลำบาก หรือปัญหาใด ๆ ได้ ความมัน่คงทางจิตใจเป็นคุณสมบัติ
ของแต่ละบุคคล   
 (5) การพึ่งตนเองทางสงัคม หมายถึง ความสมดุลหรือความมั่นคงแข็งแรงของกลุ่มคน 
ครอบครัว ชุมชน หรือองค์กรสังคมใด ๆ ในสังคม ซึ่งความเข้มแข็งของหน่วยสังคมเหล่านี้จะทำให้
หน่วยสังคมแต่ละหน่วยมีพลังกล้าแข็ง สามารถผจญกับงานใหญ่งานยากหรืออุปสรรคต่าง ๆ ได้             
คำว่า สังคมย่อมจะต้องหมายรวมถึงวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง กฎระเบียบทางสังคมที่คนในสังคมต้องยึด 
ปฏิบัติตาม ดังนั้น การพ่ึงตนเองทั้ง 5 ด้าน จึงเป็นประเด็นสำคัญท่ีกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องการประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงาน จำเป็นต้องพิจารณาและให้ความสำคัญ  
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 (2) ด้านครอบครัว 
 ครอบครัวในสังคมไทยมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ประพฤติ
สืบต่อกันมา กล่าวคือ 
 1. การอบรมเลี้ยงดู ในครอบครัวอีสาน พ่อแม่ลูก ๆ จะมีความใกล้ชิดกัน อบรมเลี้ยงดไูม่
เข้มงวด 
 2. การให้ความรักและความอบรม 
 3. การช่วยเหลือเกื ้อกูล ครอบครัวอีสานมีลักษณะเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ กล่าวคือ                
จะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่เสมอ 
 4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม เช่น การรู้จักเก็บออม การไม่พูด
โกหก การรู้จักแบ่งปัน 
 5. การถ่ายทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น การกราบไหว้ การรดน้ำดำหัว
ผู้ใหญ่ การตักบาตรตอนเช้า      
 วัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาความประพฤติของสมาชิกใน
ครอบครัว บิดา มารดา ส่วนใหญ่ สามารถทำหน้าที่ตามหลักทิศ 6 ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ โดยจะให้
ความสำคัญแก่การศึกษาแก่บุตรธิดาเป็นอันดับแรก  อันดับที่สอง คือ การสั่งสอนให้ทำความดี และ
ละเว้นความไม่ดีทั้งปวง ปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรมแก่บุตรธิดาตั้งแต่เยาว์วัย แม้ด้านคู่ครองสามีภรรยา 
ส่วนใหญ่เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายไป มักจะไม่นิยมแต่งงานใหม่ แต่ถ้าหากหย่าร้างกันมักจะแต่งงาน
ใหม่ เพราะฝ่ายหญิงมักจะมีภาระในการเลี้ยงดูบุตรธิดา ภายหลังการหย่าร้างนั้น  ครอบครัว คือ  
กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพัน และใช้ชีวิตร่วมกันเป็นสถานบันหลักของการดำรงชีวิต ลักษณะการดำเนิน
ชีวิตในแต่ละครอบครัว ได้หล่อหลอมให้เด็กแต่ละคนมีลักษณะนิสัยและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน  
แต่เมื่อเด็ก ๆ มาเรียนหนังสือในโรงเรียน และใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนร่วมกับคนอ่ืน เด็ก ๆ ไม่สามารถนำ
นิสัยหรือความเคยชินที่เคยปฏิบัติที่บ้านมาใช้ที่โรงเรียนได้ ดังนั้น จึงต้องรู้จักการเรียนรู้ วัฒนธรรม
ชุมชน เนื่องจาก  
 1) วัฒนธรรมเป็นเครื่องสร้างระเบียบแก่สังคมมนุษย์ วัฒนธรรมเป็นเครื ่องกำหนด
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรมตลอด
จนถึงการสร้างแบบแผนของความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของสมาชิกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน  
 2) วัฒนธรรมทำให้เกิดความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สังคมที่มีวัฒนธรรม
เดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพันกัน เกิดความเป็นปึกแผ่น จงรักภักดีและอุทิศตนให้กับสังคม                   
ทำให้สังคมอยู่รอด  
 3) วัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัว  
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 4) วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหา และสนองความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ไม่
สามารถดำรงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์   
 5) วัฒนธรรมช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสม 
เช่น ความมีระเบียบวินัย ขยัน ประหยัด อดทน การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เป็นต้น 
สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
 6) วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ   
 (3) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ริเริ่มฟ้ืนฟูประเพณีให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และรวบรวม
ประเพณีที่เคยดำเนินมาแล้วในท้องถิ่นให้กลับมาแสดงบทบาททางด้านวัฒนธรรม และความเป็น               
อัตลักษณ์ของชนเผ่า ที่ผ่านมาชุมชนได้มีการปฏิบัติ เช่น พิธีกรรม ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ และ
ทางด้านศาสนา เป็นต้น และมีขั้นตอนการดำเนินการมากมาย แต่ในบางครั้งก็ได้ตัดทอน ย่น ย่อให้
น้อยลงเพื่อสอดคล้องกับเวลาในปัจจุบัน นอกจากจะดำเนินตามประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่แล้ว       
ยังได้ฟื้นฟูประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีทอดเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา โดยให้วัดทุก
วัด ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ หมุนเวียนกันไป เพื่อดึงศรัทธาของชาวบ้านให้เข้ามาปฏิบั ติ และ
เพ่ือให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ อีกท้ังยังเป็นการสืบสานประเพณีให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและมี
ส่วนร่วม ตลอดทั้งเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันในกลุ่มชาติพันธุ์หรือในเขตชุมชนนั้น ๆ 
 ในส่วนการสร้างเครือข่าย หมายถึง การดำเนินการเพื่อเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านร่วมกัน
การสร้างเครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจที่จะร่วมกันการสร้างเครือข่าย ภายใต้พื้นฐานของ
ความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เพ่ือนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน กล่าวคือ 
 (1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจที่จะเข้าร่วมการสร้ าง
เครือข่าย 
 (2) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน มีความรู้สึกนึกคิดและถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วม
กันเป็นเครือข่าย มีความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพัน
ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
 (3) การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สำคัญมากใน
การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชน    
 (4) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต่างก็
สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน เอาใจใส่ดูแล เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันทั้งชุมชน  
 (5) มีการเกื ้อหนุนพึ ่งพากัน ระหว่างชุมชนในเครือข่าย เป็นการทำให้หุ ้นส่วนของ
เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   
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 การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ควรจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ทุกช่องทาง และควร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บางประเภท อาจจำเป็นต้องประสานขอ
ความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนเพ่ือเผยแพร่สร้างความตระหนักให้ชุมชน
ในหมู่บ้าน ได้รับทราบข้อมูลถึงคุณประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญของวัด หมู่บ้าน และทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชน ทั้งจากสาธารณชนภายในและภายนอก 
กับทั้งเพื่อส่งต่อความดีงามในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกเดินไป
ในหนทางที่ถูกต้องดีงามตามความตั้งใจของแต่ละบุคคล เป็นต้น 
 ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สำเร็จย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ 
ประคับประคองให้เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมายแล้ว ก็จำเป็นต้องรักษาความสำเร็จของเครือข่ายไว้ หลักการรักษาความสำเร็จ
ของเครือข่าย มีดังนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของเครือข่าย
สามารถกระทำร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิก
ของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฎิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้
เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่าย
ล้มเลิกไปแล้ว ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดำเ นินการอย่าง
ต่อเนื่องจนกระทั่งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน ของการกระทำที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับ
โดยทั่วกัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการกำหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้
ชัดเจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้สำหรับสมาชิกทุกคน ในสำรวจดูความต้องการ
เฉพาะของสมาชิกในระดับย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่
หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรม
เหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบ
ที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลร่วมกันประจำทุกเดือน ฯลฯ 
หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่น
ร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีที่เครือข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะ
ส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพ่ือให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก 
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 2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
 สัมพันธภาพที ่ด ีเป ็นองค์ประกอบสำคัญยิ ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั ่งยืนต่อไป 
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเสมือนน้ำมันที่คอยหล่อลื่นการทำงานร่วมกันให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
ข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที                   
ก็จะนำไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มี
จุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่จัด
ในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสำคัญของการ
รักษาสัมพันธภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดง
ความเป็นมิตรต่อกัน เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกัน
ใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัด
โครงสร้างองค์กรควรแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน และไม่ซ้ำซ้อน การกำหนดเป้าหมายการทำงานที่
สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ การกำหนดผู้นำที่เหมาะสม การกำหนด
กติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 
 3. การกำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
 สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้
เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ
อยากเข้ามีส่วนร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดัง นั้น ควรทำการ
วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วทำการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่
ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนำไปสู่
มาตรการในการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ถ้าจำเป็นจะต้องให้
ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้ผลตอบแทนในลักษณะ
เหมาจ่าย กล่าวคือ ผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดยผลงานที่ได้ต้อง
สนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการทำสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควร
ให้ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามสัญญา 
ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจู งใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนการดำเนินงาน จำเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอื่นมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎี
ของ Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อ่ืน ที่อยู่ในรูปของอำนาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือสถานะ
ทางสังคม เป็นสิ่งที่นำมาใช้จูงใจได้ อาจทำเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ 
การยกย่อง และมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น 
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โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้ และควรมีเกียรติยศหลาย
ระดับท่ีจูงใจสมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพ่ือไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
ต่อเนื่อง และควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  
 4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
 หลายเครือข่ายต้องหยุดดำเนินการไป เนื ่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการ
ดำเนินงานที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร ที่สำคัญคือเงินทุนในการ
ดำเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เมื่อขาด
เงินทุนเพียงพอที่จะจุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบ
ตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการดำเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้
ระงับทุนได้  
 5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   
 เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพิ่งเริ่ม
ดำเนินการใหม่ ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถ
ดำเนินการต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพื่อทำ
หน้าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้นำให้กับ
สมาชิกเครือข่าย 
 6. การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความสำเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่าง
รุนแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพื่อสานต่อภาระกิจ
ของเครือข่าย จำเป็นต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบั ติ
เหมาะสม ทั้งด้านความรู้ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่สำคัญ คือเป็นที่
ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ดำเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลัก เพื่อสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อ
สมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 
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สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะมีระบบนิเวศ                             
ความเชื่อที่แตกต่างกัน เกิดขึ้นจากการสั่งสม เรียนรู้โดยการปฏิบัติ การศึกษาทดลองโดยชุมชน                  
เป็นผู้ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่น สู่รุ่น ทั้งแบบตัวต่อตัว คือ ภายในครอบครัว พี่น้อง เครือญาติ 
หรือแบบวัด แบบสำนัก แบบกระบวนการชุมชนผ่านกิจกรรมของชุมชน การสั ่งสมที ่ยาวนาน
กลายเป็นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีกฎ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ผสมผสานความเชื่อท้องถิ่นที่แฝง
อยู่เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคน ซึ่งถือปฏิบัติสืบต่อกันมา มีการถ่ายทอดผ่านการซึมซับในแบบบูรณา
การรอบด้าน คือ ทั้งแบบการเล่าสืบต่อ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบทอดทางสายสกุล การดำเนินไป
ของวัฒนธรรม จนกลายเป็นกฎระเบียบทางสังคม เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง คน กับชุมชน 
ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีกรรม คติธรรม และความเชื่อ ดังนั้น คติ คำสอน ที่มีในพิธีกรรม งานบุญ 
การละเล่น นิทาน ตำนาน เรื่องบอกเล่า จารึกใบลาน งานศิลปะบันเทิง ตลอดจนงานแกะสลักหรือ
จิตรกรรม ทั้งหมดนี้คือ วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาที่เกิดจากคนในอดีตเป็นผู้รังสรรค์ซึ่งวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่กับชีวิตประจำวันของชุมชนจนกลายเป็นวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของชุมชน              
ผู้วิจัยพอสรุปได้ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 อัตลักษณ์มีความสำคัญต่อระบบสังคม กล่าวคือ ประการแรกทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรา
หรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอ่ืน โดยไม่จำเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ท่ีประกอบขึ้นมา 
อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและ
เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น
ประการต่อมา อัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่ทำให้บุคคลนั้นมีความเป็น
ตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่งในทางสังคม
วิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันในสังคมต้องมีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทำทางสังคม
ระหว่างกัน โดยพฤติกรรมที่แต่ละบุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับปทัสถาน
ทางสังคมตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมีบทบาทตาม
สถานการณ์ท่ีตนสัมพันธ์อยู่ โดยมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยนำมาสรุปได้ดังนี้ 
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 5.1.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ อาจกล่าวได้ว่า ประเพณีที่มีมา
ในสังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อหลายอย่าง ทั้งอำนาจเหนือธรรมชาติ เชื่อใน
พระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 (1) จารีตประเพณี ได้แก่ ประเพณีท่ีสังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน หรืองดเว้นไม่ทำตาม 
ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของสังคม 
 (2) ขนบประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางไว้เป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียง
ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ำดำหัวแบบชาวเหนือ 
 (3) ธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่ว
อายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีใน
ระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อความม่ันคงทางจิตใจและความ
เป็นปึกแผ่นของสังคม 
 ความเชื่อเป็นพื้นฐานของลัทธิทางศาสนา ไม่ว่าประเทศใด ศาสนาใดก็ตาม ล้วนมีความ
เชื่อและพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทำความเข้าใจเรื่องความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพื้นฐานความเชื่อของ
ท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อหรือพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมทำได้ง่าย
มากขึ้น แม้ความเชื่อจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่งจะมีต่อเหตุการณ์ 
เรื่องราว หรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ความเชื่อหาใช่ความรู้สึก
หรือจินตนาการที่เกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย อาจเกิดได้จากสิ่งเหล่านี้ คือ  
 (1) เกิดจากความกลัวต่อธรรมชาติ มนุษย์บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีอารมณ์ที่แปรปรวน
เหมือนอารมณ์มนุษย์  ที่บางครั้งดี บางครั้งร้าย บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีความรู้สึกนึกคิดหรือ
วิญญาณคล้ายมนุษย์ ทำให้มนุษย์คิดหาทางเอาอกเอาใจธรรมชาติ โดยหวังว่าหากธรรมชาติพอใจจะ
ไม่ทำร้ายพวกตน หรืออำนวยผลประโยชน์ต่อพวกตน เช่น ลัทธิที่ให้ความเคารพนับถือผีสางเทวดา 
เป็นต้น  
 (2) เกิดจากความปรารถนาเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ์ และอีกหลายๆ ศาสนา เป็นต้น  
 (3) เกิดจากลัทธิทางการเมือง เช่น ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิความเชื่ อแบบ
เผด็จการ เป็นต้น 
 อัตลักษณ์ คือ ความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ 
ต่าง ๆ กระทำผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบในอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์เกี่ยวกับมิติภายในของความ
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เป็นเราอย่างมาก ทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์ให้ความหมายหรือเปลี่ยนแปลง
ความหมายเกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ์กับโลก จึงได้แบ่งอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ ได้แก่ อัตลักษณ์ส่วน
บุคคล และ อัตลักษณ์ทางสังคม 
 (ก) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
 อัตลักษณ์ คือ ความเป็นตัวตน ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ต่อตัวคน หรือสถาบัน โดยสะท้อน
ถึงลักษณะสำคัญ 5 ประการ คือ เป็นพลังแฝงที่นำไปสู่พฤติกรรม เป็นเจตคติที่บุคคล กลุ่มบุคคล                       
ที่มีต่อสถาบันหรือเป้าหมาย เป็นความคาดหวังของบุคคลหรือสถาบัน ที่สอดคล้องกับความเชื่อหรือ
ความรู้สึกต่อตนเองและสถาบัน  
 (ข) อัตลักษณ์ทางสังคม 
 อัตลักษณ์ทางสังคม เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัวบุคคลที่จะทำให้บุคคลนั้นมีความเปน็ตัว
ของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อื่น จะเห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ซึ่ง
ในทางสงัคมวิทยามองว่าเมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคมก็มีการติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระทำทาง
สังคมระหว่างกัน โดยพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ ขึ้นอยู่กับสังคม 
ตามโครงสร้างทางสังคมนั้น ๆ การกระทำระหว่างกันทางสังคมทำให้บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์
ที่ตนสัมพันธ์อยู่ เพื่อศึกษาความคาบเกี่ยวและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองระดับนี้ บุคลิกภาพ ไม่ได้
หมายถึงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าข้างนอก แต่เป็นความพร้อมหรือแนวโน้มที่จะตอบสนอง 
 ดังนั้น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ จึงเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
เกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในละพื้นที่ เช่น ตราสัญลักษณ์ คำขวัญ  สัญลักษณ์ประจำท้องถิ่น 
ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้พูด สถานที่ท่องเที่ยว ความเชื่อ และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ที่สังคมได้สร้างข้ึนจนกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของแต่ละพ้ืนที่ ปัจจุบันการเคลื่อนไหวของ
สังคมแนวใหม่ พยายามที่สร้างหรือแสดงอัตลักษณ์โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมและพัฒนาทางเลือกสำหรับวิถีชีวิต ด้วยการสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและสร้างสรร ค์                  
วิถีชีวิตแบบใหม่ อัตลักษณ์จึงเป็นเครื่องมือทางกระบวนทางสังคมใหม่ที่ชุมชนนำมาสร้างความรู้ 
ความเข้าใจทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันของตนกับ
ชุนชนรายรอบ  
 5.1.2 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ริเริ ่มฟื้นฟูประเพณีให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และรวบรวมประเพณีที่เคยดำเนินมาแล้วในท้องถิ ่นให้กลับมาแสดงบทบาท
ทางด้านวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่า ที่ผ่านมาชุมชนได้มีการปฏิบัติ เช่น พิธีกรรม 
ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ และทางด้านศาสนา เป็นต้น และมีขั้นตอนการดำเนินการมากมาย                   
แต่ในบางครั้งก็ได้ตัดทอน ย่น ย่อให้น้อยลงเพื่อสอดคล้องกับเวลาในปัจจุบัน นอกจากจะดำเนินตาม
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ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่แล้ว ยังได้ฟื้นฟูประเพณีทางพระพุทธศาสนา เช่น ประเพณีทอดเทียน
ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยให้วัดทุกวัด ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ หมุนเวียนกันไป เพื่อดึงศรัทธา
ของชาวบ้านให้เข้ามาปฏิบัติ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน
ประเพณีให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและมีส่วนร่วม ตลอดทั้งเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันใน
กลุ่มชาติพันธุ์หรือในเขตชุมชนนั้น ๆ 
 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                        
เป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่ถูกยอมรับให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อ
เก่าแก่ที่มีมายาวนาน มีเรื่องเล่าในเชิงมุขปาฐะและมีการจดบันทึกจากนักวิชาการภายนอกชุมชนใน
ลักษณะซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้ง ซึ่งเป็นที่รับรู ้ร่วมกันทั้งจากคนภายนอกและคนภายในอยู ่แล้ ว                    
แต่วัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้ยังคงใช้เป็นภาพตัวแทนชุมชนได้ดี สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 (1) ความเชื่อที่ผูกพันกับศาสนาและ  
 (2) ความเชื่อที่ผูกพันกับการดำรงชีวิตและทำมาหากิน  
 โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม บุคคล และประเพณีต่าง ๆ แม้ปัจจุบันคนรุ่น
ใหม่ในชุมชนจะไม่สนใจ แต่ชุมชนทั้งหมดกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนได้ชัดเจน
ที่สุดและสามารถนำไปสื่อความหมายให้บุคคลอ่ืนได้ซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม
ของชุนชนได้บ้าง ความเชื่อนอกจากสร้างความตระหนักรู้แล้วยังการสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้มา
เยือนได้ หากความเชื่อใดที่ไม่มีเรื่องราวหรือตำนานที่เกี่ยวข้องเชิงพื้นที่จะไม่ถูกกล่าวถึงนอกจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น กระแสวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นสิ่งหนึ่งที่
ตัวคัดกรองวัฒนธรรมความเชื่อนั้นว่าจะดำรงอยู่ เปลี่ยนแปลงหรือสูญหายไปทิศทางใด ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าวัฒนธรรมทุกอย่างจะปรับเปลี่ยนไปตามปัจจัยเหล่านั้นทั้งหมด การตั้งมั่นอยู ่บน
รากฐานของความเชื่อศาสนาเดิมของชุมชนทำให้ แม้จะมีการเกิดใหม่ของความเชื่อ หรือศาสนสถาน
ใหม่ ๆ ในชุมชน แต่หากขัดแย้งกับความเชื่อเดิมที่มีอยู่ จะไม่สามารถสร้างศรัทธาของชาวบ้านให้
ยอมรับว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนได้ 
 5.1.3 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่าง ๆ ของรัฐ โดยสนับสนุนให้นำวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ประกอบกับการเข้ามาของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ จึงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่ง ในสังคมไทยเกิด
การตื่นตัวลุกขึ้นมาฟื้นฟู ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ ของตนเองขึ้นใหม่ 
แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะที่มีการสืบทอดปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม                   
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ในขณะเดียวกันก็ยังคงธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ดั้งเดิมของตน แต่ในทางตรงกันข้ามก็มีกลุ่มชาติพันธุ์
หลายกลุ่มที่ถูกกลืนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดิมของตนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัฒน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุก
พื้นที่ในประเทศไทย การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                      
จึงมีกระบวนการสร้างเครือข่าย ดังนี้ 
 1. การสร้างเครือข่าย (Networking) 
 การสร้างเครือข่าย คือ การดำเนินการเพื่อเชิญชวนให้คนในหมู่บ้านร่วมกันการสร้าง
เครือข่าย เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มคนที่สมัครใจที่จะร่วมกันการสร้างเครือข่าย ภายใต้พื้นฐานของความ
เคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน เพ่ือนำไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน กล่าวคือ 
 (1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจที่จะเข้าร่วมการสร้าง
เครือข่าย 
 (2) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน มีความรู้สึกนึกคิดและถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วม
กันเป็นเครือข่าย มีความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพัน
ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
 (3) การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สำคัญมากใน
การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายในชุมชน    
 (4) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต่างก็
สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน เอาใจใส่ดูแล เอ้ืออาทรซึ่งกันและกันทั้งชุมชน  
 (5) มีการเกื ้อหนุนพึ ่งพากัน ระหว่างชุมชนในเครือข่าย เป็นการทำให้หุ ้นส่วนของ
เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง   
 2. การประชาสัมพันธ์ 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ข่าวสารไร้พรมแดน การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญในการ
ที่จะเผยแพร่ข่าวสารความรู้หลักธรรมที่ถูกต้องให้เข้าใจตรงกัน และถือเป็นหัวใจสำคัญของการ
ส่งเสริมการดำรงอยู ่ของคนในชุมชนให้เข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ ่งวัด 
หน่วยงานของรัฐ และเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ โดยเลือกใช้สื ่อที่สามารถนำเสนอ และสื่อความหมายที่ต้องการถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  
 การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ควรจัดทำในรูปแบบต่าง ๆ ทุกช่องทาง และควร
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บางประเภท อาจจำเป็นต้องประสานขอ
ความช่วยเหลือ/สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนเพ่ือเผยแพร่สร้างความตระหนักให้ชุมชน
ในหมู่บ้าน  ได้รับทราบข้อมูลถึงคุณประโยชน์ของการอยู่ร่วมกัน การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือ
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สำคัญของวัด หมู่บ้าน และทุกหน่วยงาน เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน 
เพื่อแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณชน ทั้งจากสาธารณชนภายในและภายนอก 
กับทั้งเพื่อส่งต่อความดีงามในหลักธรรมแห่งศีลธรรม ให้กับประชาชนได้มีโอกาสเลือกเดินไปใน
หนทางที ่ถูกต้องดีงามตามความตั ้งใจของแต่ละบุคคล การประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการสร้าง
เครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาจจะกระทำได้ทั้งระยะยาว และระยะสั้น ซึ่งจะต้องอาศัยการ
ตัดสินใจร่วมกันกับคณะทีมงานภายในชุมชน มีการวางแผนการใช้เครื่องมือหรือสื่อในการดำเนินงาน
ต่าง ๆ อาจใช้สื่อมวลชน และสื่อต่าง ๆ ช่วยเสริมการดำเนินงานรณรงค์  เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่ น 
วิทยุชุมชน โทรทัศน์ท้องถิ่น หอกระจายข่าว เสียงตามสายและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตลอดจน
ใช้สื่อบุคคล เช่น เจ้าอาวาส พระธรรมวิทยากร ผู้นำชุมชน ที่จะมาร่วมกันประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกัน  และเป็นต้นแบบที่สำคัญที่ประชาชนในชุมชนจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนที่ดี ตลอดจนเผยแพร่ผ่านทางช่องทาง การประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กร/บริษัทห้าง
ร้าน/โรงงาน ไปยังกลุ่มพนักงาน/ลูกจ้าง เพื่อนนำข่าวสารนี้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ส่งต่อความดีไปสู่
ชุมชนนั้น ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
 3. ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับต่อสังคม 
 (1) เป็นการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทำให้วัดเป็น
แหล่งบ่มเพาะความดี สามารถธำรงรักษาความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอนัดี
งามของไทย 
  (2) ภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนภาค
สื ่อมวลชน มีความตระหนักในการมีส่วนร่วมสร้างสังคมสันติสุขโดยการรณรงค์ และการสร้าง
เครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 (3) เกิดการบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทภาครัฐภาค เอกชน และ
ภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความดีในทุกชุมชน ทุกครอบครัว ทุกโรงเรียน  
 (4) เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกนั  
 (5) ทำให้มีหมู่บ้านที่มีรักษาศีล 5 เป็นศูนย์รวมคนดีของสังคม เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
และทั่วโลก เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ ส่งผลให้คนในชุมชน
รู้คุณค่าของศาสนาด้วยการปฏิบัติ  
 (6) เป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดจากพิษภัยที่เป็นบ่อนทำลายชาติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขทางตรงต่อชุมชน และเกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนาประเทศ 
 (7) เป็นพื้นฐานของทุกชีวิตชาวพุทธที่ต้องการความสุขที่แท้จริง และยังเป็นการสร้าง
ความผูกพันอันดีระหว่างคนในชุมชน   
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 4. ต่อชุมชน 
 (1) ชุมชนในจังหวัดมีความตระหนักที่จะนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวทาง “ครอบครัวเป็นสุข”  
 (2) ชุมชนในจังหวัดทุกสาขาอาชีพสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีความสามัคคี 
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
 (3) ได้ประกอบศาสนกิจที่มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เป็นการสร้างบุญสรา้ง
กุศล เพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นมงคลของชีวิต  
 (4) ได้ฝึกจิตไม่ให้หวั่นไหวกับการสรรเสริญ-นินทา, สุข- ทุกข์, ลาภ-เสื่อมลาภ, ยศ-เสื่อม
ยศ ทำให้จิตไม่เศร้าโศก ไม่มัวหมอง มีจิตที่อ่ิมเอิบผ่องใส  
 (5) ได้ฝึกวินัยในตัวเองให้รู้จักระวังตัว ควบคุมตัว วางตัวได้เหมาะสมปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยของหมู่คณะ  
 (6) ได้พัฒนาคุณภาพชีวิต คือ รู้จักใช้ชีวิตตามบทบัญญัติของศีล 5 รู้จักพัฒนาตัวเองให้มี
คุณค่าต่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ  
 (7) ได้ผ่อนคลายความเครียดต่าง ๆ จากความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อพระรัตนตรัย
ปฏิบัติตนตามหลักของศีล 5 เป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้มีความสุขในชีวิต  
 ดังนั้น การมีวินัยหรือการมีศีลสามารถควบคุมสังคมไม่ว่าของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ก็ต้อง
อาศัยหลักพุทธจริยศาสตร์เป็นเกณฑ์ แม้ว ่าพระพุทธองค์จะทรงมีพุทธานุญาตให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงพระวินัยในสิกขาบทเล็กน้อยได้ แต่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนสิกขาบทใด
บทหนึ่งออกไปนอกจากพุทธบัญญัติเลยแม้กาลล่วงเลยมาถึงปัจจุบันก็ยังคงรักษากฎนั้นไว้ นี้คือความ
สมบูรณ์แบบของหลักพุทธจริยศาตร์ที่ชุมชนในสังคมควรน้อมนำไปปฏิบัติให้ชุมชนนั้น ๆ มีแต่ความ
สงบสุข สันติ และยุติธรรมสืบไป 
 

5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 พื้นฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความเชื่อหลักสาม
ประการ คือ พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และการนับถือผี โดยแสดงออกผ่านการดำเนินชีวิต 
พิธีกรรม และจารีตของชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ                       
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลานล้านนา” พบว่า 
คัมภีร์ใบลานมีอิทธิพลต่อชาวล้านนาไทยในด้านความเชื่อ  ซึ่งส่วนใหญ่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ                        
รุ่นสู่รุ่น โดยยึดคำสั่งสอนที่มาจากคัมภีร์ใบลาน โดยเฉพาะความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอนให้
ยึดมั่นทำความดี ละความชั่ว ความเชื่อเรื ่องอนิสงส์ ความเชื่อเรื ่องโหราศาสตร์ ความเชื่อเรื ่อง                    
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดทั้งคัมภีร์ใบลานยังเป็นสื่อที่สืบทอดทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนา                     
ทั้งเรื่องของการแต่งกาย อาหาร การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น1 ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินชีวิตและการทำมาหากิน คือ การแก้ปัญหาปากท้อง การแสวงหาที่ทำกิน และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัวและเครือญาติเป็นแรงยึดเหนี่ยว เมื่อพิจารณาลึกลงไปใน
รายละเอียดแล้วจะพบว่า ประเพณีที่ชาวอีสานทำอยู่ส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่มีพิธีกรรมคลี่คลายมา
จากลัทธิพราหมณ์และการนับถือผี มีเพียงพิธีกรรมบางอย่างเท่านั้นที่เป็นพุทธศาสนาโดยแท้ และ
ประเพณีฮีตสิบสอง ในแต่ละเดือนเช่นเดียวกัน จากแนวคิดนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว และคณะ ได้ทำวิจัยเรื่อง “ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและ
การประกอบพิธีกรรมของชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อในฮีตสิบ
สองต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่ยอมรับปรัชญาทางพุทธ
ศาสนาที่ได้จากพระสงฆ์ โดยผนวกเข้ากับความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่น ดังนั้น ระบบ
ศาสนาจึงมีลักษณะร่วมกันที่สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทางด้านสังคมวัฒนธรรม คือ มีการผสมผสาน
ทางความเชื่อระหว่างความเชื่อทางพุทธศาสนา ความเชื่อพราหมณ์ และความเชื่อผี ซึ่งความมั่นคง
ทางสังคมวัฒนธรรมที่กล่าวมานี้ หมายถึง การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งชี้วัดได้
จากสถานะของระบบโครงสร้างต่าง ๆ ทางสังคม คือ ระบบครอบครัว และเครือญาติ ระบบการศึกษา 
ระบบสุขภาพและสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง และระบบความเชื่อและ
ศาสนา รวมไปถึงโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่เพิ่มเติมเข้ามา คือ ระบบการสื่อสาร ระบบศิลปะ และ
ระบบนันทนาการ ว่ายังคงทำหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคม โดยมีวิธีดำเนินงานเพ่ือ
สร้างความมั ่นคง 4 รูปแบบ กล่าวคือ การอนุรักษ์ การฟื ้นฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่                        
บนพื้นฐานที่ดีงามของวัฒนธรรมเดิม แล้วจัดสรรให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน2 
 5.2.2 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ความเชื่อของมนุษย์จึงเกิดจากการพยายามค้นหาคำตอบให้กับปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
รอบตัว ที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อจำกัดของความรู้ในช่วงเวลานั้น อันเป็นสาเหตุทำให้
มนุษย์เกิดความหวาดกลัว เกิดความสงสัย และความต้องการเอาชนะ จึงสร้างสมมุติฐานขึ้นมาเพ่ือ
อธิบายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น และพัฒนาเป็นความเชื่อถือสืบต่อกันมา แนวคิดนี้ยังมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับสังคมวิทยา จากการศึกษาพบว่า กระบวนการ

 

 1แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ, การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลานล้านนา, 
รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547, หน้า บทคัดย่อ. 
 2สุทัศน์ ประทุมแก้ว, ดร. และคณะ, ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการประกอบ
พิธีกรรมของชุมชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ , รายงานการวิจ ัย สถาบันวิจ ัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561, หน้า 28. 
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ผสมผสานทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นในสภาวะแห่งความสอดคล้อง ซึ่งเป็นจุดที่เกิดความพอดีหรือ
สมดุลกัน การเปลี ่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจะเป็นไปอย่างช้าหรือเร็วเพียงใดนั ้น ขึ ้นอยู ่กับการ
ผสมผสานวัฒนธรรมนั้นว่าจะมีมากน้อยและมีความรุนแรงเพียงใดเนื่องจากการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อวัฒนธรรมทั้งสองมีความคล้ายกันศาสนาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการ
สร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรมในทุกระบบของโครงสร้างทางสังคมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 3                
ในปัจจุบันมีการรุกรานของระบบทุนนิยมเกิดขึ้นทำให้สภาพชุมชนเปลี่ยนไป ผลที่เกิดขึ้นตามมา คือ 
ความสำคัญของคติความเชื่อ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ลดน้อยถอยลง และได้ส่งผลให้พฤติกรรมของ
คนในชุมชนเปลี่ยนไป คนแยกความสัมพันธ์กัน ขาดการดูแลกันและกัน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และการลดบทบาทความสำคัญของคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และภูม ิป ัญญา ด ้านดีด ั ้งเด ิมของช ุมชน จากแนวคิดนี ้ย ังม ีความสอดล้องกับงานว ิจ ัยของ                           
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการ
จัดงานศพของชาวล้านนา” ผลจากการศึกษาพบว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับนับถือเชื่อมั่นในสิ่งใด           
สิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด เหตุผลที่พิสูจน์ได้หรืออาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยอมรับ
และศรัทธาโดยปราศจากเหตุผลหรือต้องพิสูจน์ใด ๆ ที่เป็นทั้งแนวทางในการตัดสินใจเชื่อ ปฏิบัติ และ
ละเว้น การปฏิบัติสิ ่งใด ๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคล และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์4 
 พิธีกรรมด้านความเชื่อต่าง ๆ ในภาคอีสานมีทั้งพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและ
ประเพณีตาม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ แต่ประเพณีที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่น และถือเป็นลักษณะเฉพาะ
ของภูมิภาคก็คือ ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่  คําว่า “ฮีต” เป็นคําย่อของ “จารีต” ฮีตสิบสอง ก็คือ
จารีตที่ปฏิบัติกันในแต่ละเดือนของรอบปี ตรงกับคําว่า ประเพณีสิบสองเดือนของภาคกลางนั่นเอง 
เป็นประเพณีที่ปฏิบัติหมุนเวียนไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ตามฤดูกาล และในแต่ละเดือนก็แฝงไว้ด้วยความเชื่อในลัทธิศาสนากับวิถีชุมชนของชาวอีสานได้เป็น
อย่างดี ชาวอีสานเชื่อถือในประเพณีฮีตสิบสองมาก และมีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง บางท้องที่
ปฏิบัติกันจนครบทั้งสบสองเดือน คือ ใน 1 ปี จะมีประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นใน                
ทุก ๆ เดือน บางท้องที่ปฏิบัติกันเป็นบางฮีตหรือบางบางครั้งบางคราว จะมีบางท้องที่เท่านั้นที่มิได้สืบ
ทอดมาประเพณีทางวัฒนธรรมใด ๆ ไว้เลย จากแนวคิดที่กล่าวมานี้ยังมีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ เทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื่อน), พระครู และคณะ, ได้ศึกษาเรื่องมรดกไทอีสานฉบับสมบูรณ์ 

 

 3อ้างแล้ว, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, หน้า 102. 
 4ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของ
ชาวล้านนา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 7. 
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ผลจากการศึกษาพบว่า ในจำนวนประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานนี้ นักปราชญ์ชาวอีสานได้จำแนก
ประเภทไว้ตามจุดมุ่งหมาย หรือความเชื่อหลักในการกระทำ ได้ 4 ประเภทดังนี้ 
 (1) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 6 เดือน คือ เดือนเจียง เดือนสาม เดือน
สี่ เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง 
 (2) ประเพณีที ่เกี ่ยวกับการทำมาหากิน เพื ่อความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา 
ตลอดจนความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ตามแบบธรรมชาตินิยม (Animism) หรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง 
 (3) ประเพณีเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู่บ้านให้
อยู่เป็นสุข มีทั้งหมด 2 เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผีผสมกับ
พิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน 
 (4) ประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี 2 เดือน คือ เดือนเก้า และ
เดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย5 
 5.2.3 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่าง ๆ ของรัฐ โดยสนับสนุนให้นำวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันหลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว ประกอบกับการเข้ามาของการท่องเที่ยวใน
ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ จึงทำให้กลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นหลายแห่ง ในสังคมไทยเกิด
การตื่นตัวลุกขึ้นมาฟื้นฟู ประดิษฐ์ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นใหม่ 
แสดงถึงความรู้สึกของกลุ่มหรือความเจริญงอกงามที่แสดงออกมาในรูปแบบของภาษา คติ ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะท่ีมีการสืบทอดปฏิบัติ และมีการยอมรับในระดับบุคคลและสังคม 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัด                  
ศรีสะเกษ พัฒนาผ่านความเชื่อและพิธีกรรม หากพิจารณาตามรูปแบบเครือข่ายทางสังคมที่นำมาใช้
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนทุนทางสังคมที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสังคม กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายการ
เรียน การพัฒนาสังคม และที่สำคัญ คือ การปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิด
ความร่วมมือต่อกัน โดยมีการพัฒนาเครือข่ายในระดับต่าง ๆ เช่น   
 1) มีการพัฒนาเครือข่ายการทำงานภายใต้แนวคิด อุดมการณ์ของตนเอง (วัด) ให้ชัดเจน 
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของฝ่ายต่าง ๆ  
 2) มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงกัน  
 3) มีการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน เช่น การปฏิบัติธรรมร่วมกัน   

 

 5สุเทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื ่อน) , พระครู และคณะ, มรดกไทอีสานฉบับสมบูรณ์, (ขอนแก่น: 
ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, 2544), หน้า 286. 
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 4) มีการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เช่น เครือข่ายการท่องเที่ยวและการศึกษา  
 5) ให้มีการเชื่อมประสานกิจกรรมการท่องเที ่ยวร่วมกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที ่มี
ชื่อเสียง เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ ในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 
 กระบวนการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีกระบวนการภายในเครือข่ายได้หมุนเวียนข้อมูล
การเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ พัฒนาผ่าน
ความเชื่อและพิธีกรรมนั้น มีกระบวนการที่น่าเชื่อถือและลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธุ์กับ
การแสวงหาหาข้อมูล เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนจากหน่วยงานนอกชุมชน ในยุค
ปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษและสังคมชนบทโดยทั่วไป ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นเข้ารุกราน สังคม
ชนบทถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นถูกเหยียบย้ำว่า
เป็นของต่ำทรามล้าสมัย เยาวชนและคนรุ ่นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก จนหลงลืม
วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ประเพณีที่ยังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความบันเทิงที่
ฉาบฉวย กุศโลบายดั้งเดิม คือ การปลูกฝังจิตสํานึกทางสังคม วัฒนธรรมถูกละเลย ทำให้คุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สูญเสียบทบาท
ในการอบรม ให้ความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม นำไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบรโิภค
นิยม ค่านิยมท่ีดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย มีการสืบทอดน้อย ระบบคุณค่าของสังคมในเรื่อง
จิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทร และการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อมถอย เนื่องจากกิจกรรมประเพณีที่ดำเนิน
ไปเพื่อส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งในที่สุดอาจนำมาสู่ภาวะของการล้มสลายทางวัฒนธรรมที่
บรรพชนใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุด การที่จะดำรงสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสานให้
มั่นคงต่อไปได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ และมีการจัดการที่ถูกต้อง การพัฒนาต่าง ๆ 
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง หาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐานเดิมซึ่งจะทำให้สั้นคลอนได้ง่าย ทั้งนี้ให้อยู่
ในบริบทของสังคมและชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนตามที่เป็นจริง 
มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม ย่อมจะสามารถดำรงสังคม
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มั่นคงต่อไปได้ 
  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้ 
 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยคติ ความเชื่อ และ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นพลังที่แฝงอยู่ในจารีตประเพณีของคนในชุมชน เกิดจากการศึกษาสั่งสม ทดลอง
ปฏิบัติโดยชุมชน จนเกิดการยอมรับและปฏิบัติสืบต่อกันมา คุณค่าของ คติ ความเชื่อเป็นความดีที่
สามารถดูแลชุมชนได้ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนเคารพกัน เชื่อถือกัน รักกัน 
สามัคคีกัน ดังนั้น คติความเชื่อ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา คือ สิ่งที่ต้องรื้อฟื้นเพื่อให้ชุมชนเห็น
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ความสำคัญดังกล่าว แต่ไม่ใช่การย้อนอดีต การรื้อฟื้นนั้นต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยิ่ง
เพราะ ต้องเปลี ่ยนวิธีคิด และความเชื ่อของคนในชุมชนปัจจุบัน ซึ ่งได้ลุ ่มหลงในความสบาย                           
ความรีบเร่ง ความเชื่อว่าเงิน คือ สิ่งที่ให้ได้ทุกอย่าง เป็นความเชื่อเรื่องทุนนิยมที่ฝังลึกในใจ ซึ่งเป็น
บริบทใหม่ วัฒนธรรมใหม่ ที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยทุกภาคควรส่วนให้ความสำคัญ ดังนี้ 
 1. ภาครัฐควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยอาศัย
รากฐานของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีอยู่แล้ว และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ และสร้างใหม่ อย่างเหมาะสม 
 2. หน่วยงานส่วนท้องถิ่นควรเข้าไปส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับชุมชน 
รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของประเพณี
พิธีกรรม อันจะนำมาซึ่งการเล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม และดำเนินงานด้านวัฒนธรรม
ประเพณีอย่างถกูต้องเหมาะสม 
 3. ชุมชนควรมีการส่งต่อภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมประเพณีสู่คนรุ่นใหม่ โดยเน้นสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของการประกอบพิธีกรรม เพ่ือให้คนรุ่นใหม่มีการสืบต่องานประเพณี
พิธีกรรมต่อไปโดยไม่หลงลืมวัตถุประสงค์ และอุบายวิธีดั้งเดิมของบรรพบุรุษ 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของแต่ละอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือพิธีกรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ชัดเจน 
 2. ควรมีการศึกษากระบวนเกี ่ยวกับความเชื ่อศาสนาในภูมิภาคอื ่น ๆ หรือในระดับ
ต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า เป็นต้น  
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประกอบพิธีกรรมในลักษณะของพิธีกรรมด้านความ
เชื่อผี พราหมณ์ และพุทธ แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกันในบริบทต่าง ๆ  
 4. ควรมีการศึกษาลักษณะการผสมผสานความเชื ่อด้านฮีตสิบสองกับการประกอบ
พิธีกรรมอ่ืน ๆ ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างความมั่นคงทางวัฒนธรรม  
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 คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, 2543 4. 
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  จังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, 2559. 
แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ. การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลาน 
         ล้านนา. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, 2547. 
อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา. ลวดลายและการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาต่อการจัดการผ้า 
 ทอพื้นเมืองท่ีส่งผลเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองแก่ชุมชนท้องถิ่น : 
  ศึกษากรณีผ้าลายสร้อยดอกหมากในจังหวัดมหาสารคาม. รายงานการวิจัย 
  มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 
 
(3) สื่อออนไลน์ 
พัทยา สายหู. ความหมายของวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.manageronline.com. 
  28 กันยายน 2559. 
 
(4) วารสาร/สิ่งตีพิมพ์ 
เนติ โชตช่วงนิธิ. “กูย (ส่วย) บ้านปราสาท : วัฒนธรรมผสมกลมกลืน”. สยามรัฐ. 25 กันยายน 
  2559. 



 

129 
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 9 กรกฎาคม 2562. 
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17. สัมภาษณ์ นายนิวัตร์ กองปัด. ผู้ใหญ่บ้าน. อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ . 24 สิงหาคม 
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22. สัมภาษณ์ นายสราวุฒิ งาหอม . อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ . อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                   
 ศรีสะเกษ. 24 สิงหาคม 2562. 
23. สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ. ครูโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณ . อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัด                  
 ศรีสะเกษ. 10 สิงหาคม 2562. 
24. สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า . ปราชญ์ชาวบ้าน . อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ .                         
 10 สิงหาคม 2562. 
24. สัมภาษณ์ นายทองแดง หนองหงอก. ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. 
 10 สิงหาคม 2562. 
26. สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า. กำนันตำบลผือใหญ่ . อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ .                      
 10 สิงหาคม 2562. 
27. สัมภาษณ์  นางพนิดา ทุมตา . ครูชำนาญการ . อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ .                                 
 10 สิงหาคม 2562. 
28. สัมภาษณ์ ดร.สุริยนต์ น้อยสงวน. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. 12 มิถุนายน 2562. 
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย  
เร่ือง 

“การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวดัศรีสะเกษ” 
 
 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ” ประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    
 ตอนที่ 2 ศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ   
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่เห็นว่าตรงกับความคิดของท่านตามความเป็นจริง  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………..……………..นามสกุล/ฉายา...................................................... 
อายุ............ปี ที่อยู่ บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่................. บ้าน....................... ............................. 
ตําบล...................................... อําเภอ.............................................. จังหวัด................................ .......... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................   
  โสด  แต่งงาน มีบุตร....................คน เป็นชาย.................คน เป็นหญิง...................คน 
การศึกษา....................................................... ศาสนา........................................................ .................... 
อาชีพ.............................................................................. รายได้........................................บาท/เดือน 
ตําแหน่งหน้าที ่(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   กํานัน    ผู้ใหญ่บ้าน 
  อบต.    กรรมการหมู่บ้าน 
   เจ้าอาวาสวัด.......................................................................... 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................  
 
ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 1.1 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  ควรเป็นไปใน
รูปแบบใด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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 1.2 ท่านคิดว ่าอ ัตล ักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่ เผ ่าในจังหว ัดศร ีสะเกษ  ควรมี                              
อัตลักษณ์ด้านใด้บางที่เห็นว่ามีคุณค่าที่สุดในแต่ละชนเผ่า 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 1.3 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ควรมีรูปแบบใน
การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 1.4 ท่านคิดว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นหน้าที่ของ
ใคร  และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใดในการสืบทอดวัฒนธรรมของชนสี่เผ่า 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
ส่วนที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 2.1 ท่านคิดว่ากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด                    
ศรีสะเกษ ควรเป็นไปในรูปแบบใด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 2.2 ท่านคิดว่ากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด                 
ศรีสะเกษ ควรมีการส่งเสริมด้านใดจึงจะเหมาะสม 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 2.3 ท่านคิดว่ากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด                 
ศรีสะเกษ ควรเน้นการส่งเสริมด้านใดที่ท่านเห็นว่าจำเป็นมากที่สุด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 2.4 ท่านคิดว่ากระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด                  
ศรีสะเกษ เป็นหน้าที่ของใคร และบททบาทหน้าที่นั้นควรเป็นไปในทิศทางใด 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
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ส่วนที ่3 การสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.1 ท่านคิดว่าการสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
ท่านมหีลักคิดอย่างไรในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชนสี่เผ่า 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 3.2 ท่านคิดว่าการสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวดัศรีสะเกษ ควร
มีหลักในการสร้างเครือข่ายอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..…………………
 3.3 ท่านคิดว่าการสร้างเครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
ควรมีหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการสร้างสรรค์สังคมหรือไม่อย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………..……………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 3.4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ………………………………………………………………………………………………………………..……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์งานวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 
1. สัมภาษณ์ พระครูพิบูลธรรมาภิรัต. เจ้าคณะตำบลเมืองคง เจ้าอาวาสวัดใต้. อำเภอราษีไศล จังหวัด
 ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
2. สัมภาษณ์ นายสำราญ บุญธรรม. รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา). อำเภอราษีไศล 
 จังหวัดศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562. 
3. สัมภาษณ์ นางวัชราพร กตะศิลา. ผู้ใหญ่บ้าน. อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. 9 กรกฎาคม  
 2562. 
4. สัมภาษณ์ นายประสิทธิ ์ ศร ีสมุทร . ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.                               
 9 กรกฎาคม 2562. 
5. สัมภาษณ์ นายอินทร์ คูคำ. ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ, 9 มิถุนายน 2562. 
6. สัมภาษณ์ นายบุญมา อุไรโคตร. ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ , 9 กรกฎาคม 
 2562. 
7. สัมภาษณ์ นางสาวณิตยาพร กตะศิลา . พนักงานทั ่วไป . อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ,                           
 9 กรกฎาคม 2562. 
8. สัมภาษณ์ นายภานุว ัฒน์ ประสาร . รักษาการ ผอ.กองการศึกษา . อำเภอราษีไศล จังหวัด                     
 ศรีสะเกษ, 9 กรกฎาคม 2562.  
9. สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ . ประธานสภาวัฒนธรรม . อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ .                          
 29 มีนาคม 2562. 
10. สัมภาษณ์ นายประสาธน์ ศรีจักร. ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. 29 มีนาคม 
 2562. 
11. สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ. อำเภอขุขันธ์ จังหวัด            
 ศรีสะเกษ. 16 พฤษภาคม 2562. 
12. สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ . อำเภอ                   
 ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. 16 พฤษภาคม 2562. 
13. สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ . เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น. อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                
 ศรีสะเกษ. 21 พฤษภาคม 2562. 
14. สัมภาษณ์ นางอ่อนจันทร ์ ดวงตา . ปราชญ์ชาวบ้าน . อำเภอขุข ันธ ์ จ ังหว ัดศร ีสะเกษ .                  
 12 มิถุนายน 2562. 
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15. สัมภาษณ์ นายหอม พฤกษา. ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. 21 พฤษภาคม 
 2562. 
16. สัมภาษณ์ พระปลัดบุญสุข สุชีโว . รักษาการเจ้าคณะตำบลห้วยเหนือ. อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                       
 ศรีสะเกษ. 21 พฤษภาคม 2562. 
17. สัมภาษณ์ นายนิวัตร์ กองปัด. ผู้ใหญ่บ้าน. อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ . 24 สิงหาคม 
 2562. 
18. สัมภาษณ์ นายสงวน บุตรราช . ปราชญ์ชาวบ้าน . อำเภอเมืองจันทร์ จ ังหวัดศรีสะเกษ .                              
 24 สิงหาคม 2562. 
19. สัมภาษณ์ นายไม เมืองจันทร์ . ปราชญ์ชาวบ้าน . อำเภอเมืองจ ันทร์ จ ังหวัดศรีสะเกษ .                           
 24 สิงหาคม 2562. 
20. สัมภาษณ์ นายบุดทา ศรีราตรี . ปราชญ์ชาวบ้าน . อำเภอเมืองจันทร์ จ ังหวัดศรีสะเกษ .                           
 24 สิงหาคม 2562. 
21. สัมภาษณ์ นายมิตร ศรีสมพร. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทร์ . อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                      
 ศรีสะเกษ. 24 สิงหาคม 2562. 
22. สัมภาษณ์ นายสราวุฒิ งาหอม. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ . อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด                   
 ศรีสะเกษ. 24 สิงหาคม 2562. 
23. สัมภาษณ์ นางเจษญาณี ทองทำ. ครูโรงเรียนโพธิ ์ศรีสุวรรณ . อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัด                  
 ศรีสะเกษ. 10 สิงหาคม 2562. 
24. สัมภาษณ์ นางผ่องศรี ใยเม้า . ปราชญ์ชาวบ้าน . อำเภอโพธิ ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ .                         
 10 สิงหาคม 2562. 
24. สัมภาษณ์ นายทองแดง หนองหงอก. ปราชญ์ชาวบ้าน. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ. 
 10 สิงหาคม 2562. 
26. สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ใยเม้า. กำนันตำบลผือใหญ่. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ .                      
 10 สิงหาคม 2562. 
27. สัมภาษณ์ นางพนิดา ทุมตา . ครูชำนาญการ . อำเภอโพธ ิ ์ศร ีส ุวรรณ จ ังหว ัดศรีสะเกษ .                                 
 10 สิงหาคม 2562. 
28. สัมภาษณ์ ดร.สุริยนต์ น้อยสงวน. อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. 12 มิถุนายน 2562. 
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หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ให้ข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ 
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ภาคผนวก ง 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย 

1. ผลผลิต 
 1.1 ได้การยอมรับของหน่วยงาน 
 1.2 ชุมชนรู้จักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเอง 
 1.3 ได้ความสวยงาม 
 1.4 ชุมชนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ 
 1.5 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ 
 1.6 บริหารจัดการด้วยความสุจริต 
 1.7 ชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
 1.8 ชุมชนมีทัศนคติต่อผู้ร่วมงานในทางสร้างสรรค์ 
 
2. ผลลัพธ์  
 2.1 มีหน่วยงานให้ความสำคัญทางวัฒนธรรม 
 2.2 มีสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 
 2.3 ชุมชนได้รับองคค์วามรู้ใหม่ ๆ จากวิทยากรชุมชน 
 2.4 ชุมชนได้ฝึกภาคปฏิบัติ 
 2.5 ชุมชนมีความเข้าในการบริหารจัดการ 
 2.6 ได้รับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการสัมมนา 
 2.7 ได้ศึกษาเรียนรู้บริบทขององค์กรอ่ืน ๆ  
 2.8 ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน 
 2.9 ได้กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.10 ได้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  
 2.11 ได้รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงและเสริมสร้างจิตใจ นำไปสู่การนำผลวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.12 ได้กระบวนการพัฒนาของชุมชนตามแนวพุทธในการเป็นฐานพัฒนาสังคม/ชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 
 2.13 ได้กระบวนการพัฒนาจิตใจเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน  
 2.14 ได้ผลการวิเคราะห์นำไปสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และวัดที่เหมาะสม 
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3. ผลกระทบ 
 3.1 มีการสนทนากลุ ่มย่อยเพื ่อระดมและสรุปความคิดเห็นที ่สอดแทรกความรู ้และ
ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยสามารถสรุปเป็นแนวทาง
การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษได ้ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้สร้าง
เครือข่ายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสีเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  
 3.2 มีการพัฒนาด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับทีมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทั้งการวิจัย                    
เชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ภาคสนามให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 
เพื่อการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย โดยผ่านการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 
 3.3 สามารถนำผลการศึกษาไปนำเสนอต่อกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน เสนอความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อปรับปรุงกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 3.4 สามารถนำผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และมีความ

เป็นจริงในการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา การประยุกต์ใช้ 

และการนำไปสู่กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                    

ให้เป็นมาตรฐานสากล 

 3.5 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ประสานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน เพื่อนำเสนอผลการวิจัย
สู่สาธารณชน 
 3.6 องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำกระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ไปบูรณาการต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มี

มาตรฐานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 3.7 สามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 3.8 กระบวนการเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ                 

มีวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่องค์กรชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจ โดยสอดแทรกหลักธรรมที่

หลากหลายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความสามัคคี

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) นายคุณวัฒน์  ดวงมณี   

 (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kunnawat Duangmanee  
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อ              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

                               เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ พ.ศ. 2555 
-ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. 2557 

งานวิจัย 
(1) วิจัยเรื่อง : “การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด               
ศร ีสะเกษ” , แหล ่งท ุน :  สถาบ ันว ิจ ัยพ ุทธศาสตร ์  มหาว ิทยาลัย                   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
 

บทความทางวิชาการ 
(1) บทความเรื ่อง “การจัดการเรียนการสอนคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ” (2559) บทความส่งตีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ 
การประช ุมว ิชาการระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  3 ระดับนานาชาติ คร ั ้งท ี ่  1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
(2) บทความเรื่อง “ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด”
(2561)  บทความส่งตีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั ้งที ่  9 ระดับชาติ ครั ้งที ่  1 ว ิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย                      
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         
(3) บทความเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ” (2561)  
บทความส่งตีพิมพ์ แหล่งตีพิมพ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 
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ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อนามสกุล   

(ภาษาไทย) นายธยายุส  ขอเจริญ 

(ภาษาอังกฤษ) Mr.Thayayut  Khojaroen 

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 
สถานที่ติดต่อ              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  
                  เลขที ่67 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา -พุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต (พธ.ม. )  สาขาว ิชาการจ ัดการเช ิงพ ุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
-พุทธศาสตรบ ัณฑ ิต (พธ.บ. ) สาขาว ิชาร ัฐศาสตร ์  มหาว ิทยาลัย                         
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

งานวิจัย    

(1) ชื่อเรื่อง :  การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(2) ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัย           
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 

บทความทางวิชาการ 
(1) บทความในประเทศ 

   1.1 นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ ์
   ด้านการพัฒนาชุมชนในอำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ”,  

การประชุมว ิชาการระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  3 ระดับนานาชาต ิคร ั ้ งที่  1 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น ปีที่ตีพิมพ์ 
2559 
1.2 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “วัฒนธรรม ความเชื่อ ดนตรี
บําบัด “รำแม่มด” ชนเผ่าเขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ครั ้งที ่ 9 ระดับชาติครั ้งที ่ 1  มหาวิทยาลัย                     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ  ปีที่ตีพิมพ์ 2560 
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1.3 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การศึกษาพระปริยัติธรรมของ
คณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระดับชาติครั้งที่  
1  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์ศรีสะเกษ  ปีที่
ตีพิมพ์ 2560 
1.4 นายธยายุส  ขอเจริญ , บทความเรื ่อง “ศึกษาวิเคราะห์การจัด
การศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ”, การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดก
ธรรม  มรดกโลก ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน ปีที่ตีพิมพ์ 2561 
1.7 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4. ในการปกครองคณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
3 เรื ่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู ่มรดกธรรม  มรดกโลก ” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีที่
ตีพิมพ์ 2561 

งานด้านบริการวิชาการและการบริการสังคม : 
  (1) งานด้านบริการวิชาการ 
   1. เลขานุการสถาบันวิจัยพระเทพวรมุนี  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
   2. กรรมการโครงการประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือก โครงการบุญผะเหวด
   เทศน์มหาชาติและโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์ และงานบุญ
   บุรพาจารย์ 
   3. กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
   4. กรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2560 
   5. กรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาท่ี 3/2560 
   6. กรรมการดำเนินงานโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 
   2560 

7. กรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ 2562 

   8. กรรมการดำเนินงานดำเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษาท่ี 1/2560 
   9. กรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/     
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมประชาพิจารณ์                                   
   แผนพัฒนาระยะท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
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   10. กรรมการดำเนินงานโครงการธรรมะสูสถานศึกษาและส่วนราชการ 
   ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
3. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล 

   (ภาษาไทย) พระพรสวรรค์ ฐิติญาโณ (ใจตรง),ดร 

   (ภาษาอังกฤษ) Phraponsawan Thitiyano (Jaitrong) 
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำ บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์                  

ศรีสะเกษ 

สถานที่อยู่ท่ีติดต่อ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                
67 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 

ประวัติการศึกษา - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2552) 
- ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม) สาขารัฐศาสตร์การ -ปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (2554) 
-ปริญญาเอกพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต(พธ.ด) สาขาพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย (2559) 

งานที่ปรึกษาวิชาการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

งานวิจัย         
(1) งานวิจัยเรื ่อง : การอยู ่ร ่วมกันอย่างสันติภาพบนวิถีพุทธของ
ประชาชนชนพื ้นที ่พิพาทชายแดนไทย- กัมพูชา (วิจัยร่วม) (2558) 
ท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัย จากสถาบ ันว ิจ ัยพ ุทธศาสตร ์  มหาว ิทยาลัย                 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2) งานวิจัยเรื ่อง : ศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธ
ศาสนาเพื ่อเสร ิมสร ้างสันติภาพ  (2559) ท ุนอุดหนุนการว ิจ ัยจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(3) งานวิจัยเรื ่อง : การเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของ
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (2560) ทุนอุดหนุนการ
วิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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(4) งานวิจัยเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ร่วม
ว ิจ ัย ) (2560)  ท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัยจากสถาบ ันว ิจ ัยพ ุทธ -ศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(5) งานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษ (ผ ู ้ร ่วมวิจ ัย) (2560) ทุนอุดหนุนการวิจ ัยจาก
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(6) งานวิจัยเรื่อง : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา  (ผู ้ร ่วมวิจัย) (2560) 
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย-มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
(7) งานวิจัยเรื่อง : กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดย
ใช้อัตลักษ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ร่วมวิจัย) 
(2560) ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
(8) งานวิจัยเรื ่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ร่วมวิจัย) (2562) ทุนอุดหนุน
การวิจัยจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                  
ราชวิทยาลัย  

 
บทความวิชาการ       

(1) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “วิเคราะห์การจัดการศึกษาของ
องค์กรพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ”. วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติครั ้งทีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    
วิทยาเขตแพร่. 24 มิถุนายน 2560. 
(2) พระพรสวรรค์ ใจตรง , บทความเรื ่อง “ไตรภูมิพระร่วง : จาก
หลักธรรมสู ่อ ุดมการณ์การปกครอง”. วารสารการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่ . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น. 28 มีนาคม 2559. 
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(3) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “จุดเริ่มต้นของอาเซียนสีเขียว
ด้วยแนวทางพระพุทธศาสนา”. วารสารพุทธอาเซียนศึกษา ศูนย์อาเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปีที่  ฉบับที่ 2. 2559   
(4) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “ความรักกับการเลือกคู่ : ทัศนะ
ทางพระพุทธศาสนา”. วารสารวรนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์ ปีที่ 
4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์. 
(5) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 : 
พระผู้ทรงเป็นพ่อหลวงและครูของแผ่นดิน”. วารสารศรีนครลำดวน
ปริทรรศ์ ปีที่ ฉบับที่ มกราคม-มิถุนายน 2560. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ. 
(10) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “การเสริมสร้างความมั่นคงใน
การดำเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ”. 
วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2017. 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
25-26 ธันวาคม 2560. 
(11) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื ่อง “การศึกษาพฤติกรรมและ
แรงจูงใจในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 25-26 ธันวาคม 2560. 
(12) พระพรสวรรค์ ใจตรง , บทความเรื ่อง “การเสริมสร้างเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการประชุม
ว ิ ช าการ ระด ั บช าต ิ น ว ั ตกร รมและ เทค โน โลย ี ว ิ ช าการ  2017.                                  
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 
25-26 ธันวาคม 2560. 
(13) พระพรสวรรค์ ใจตรง , บทความเรื ่อง “การเสริมสร้างเครือข่าย
เศรษฐก ิ จพอเพ ี ยงของช ุมชนในจ ั งหว ั ดศร ี สะ เกษตามแนว
พระพุทธศาสนา”. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีวิชาการ 2017. คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 25-26 ธันวาคม 2560. 
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(14) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “ความสัมพันธ์ของหลักธรรม
กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ  
และนานาชาติครั้งที่ 9 วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาลัย
สงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2-3 เมษายน 
2561. 
(15) พระพรสวรรค์ ใจตรง, บทความเรื่อง “การสื่อสารทางการเมืองเพื่อ
สันติภาพในสังคมไทย : ตามแนวพุทธสันติวิธี”. การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์ ครั ้งที ่ 9 “เชื ่อมโยง
เครือข่ายวิชาการ ด้วยงานวิจัย” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์. 29-31 สิงหาคม 2561. 

 
4. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว 
 (ภาษาอังกฤษ) Dr.Suthat Pratoomkaew 
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ   
สถานที่ติดต่อ  51 หมู่ 3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 
ประวัติการศึกษา -พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2558 
-ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2554 
-พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2552 
-บริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย เฉลิม
กาญจนาจบปีการศึกษา 2552   

งานที่ปรึกษาวิชาการ -เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) 
ระดับบัณฑิตศึกษา -เป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) 
หนังสือ/ตำรา  -ชื่อเรื่อง “มุ่งสู่แดนอริยธรรม (แดนพุทธภูมิ) คุณค่า..ชีวิต” 
เอกสารคำสอน -รายวิชา พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข (Buddhism and Health care) 

รหัสวิชา 000 437 
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งานวิจัย    

(1) ชื่อเรื่อง :  ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ส่งเสริม
ค ุณธรรม จร ิยธรรม และความม ั ่นคงแห ่ งสถาบ ันชาต ิ  ศาสนา 
พระมหากษัตร ิย ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 แหล่งทุน : 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2557) 
(2) ชื่อเรื่อง :  พุทธจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 
(3) ชื่อเรื่อง :  โครงการย่อย 2 การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้าง
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว
พระพุทธศาสนา) แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2560) 
(4) ชื่อเรื่อง :  โครงการย่อย 3 การเสริมสร้างความมั ่นคงในการ
ดำเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (แผน
งานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรี
สะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา) แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2560)  
(5) ชื่อเรื่อง :  การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ลาว เขมร กูยชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรราชวิทยาลัย (2560) 
(6) ชื่อเรื่อง :  ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการ
ประกอบพิธ ีกรรมของช ุมชนสี ่ เผ ่าในจ ังหว ัดศร ีสะเกษ  แหล่งทุน : 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2561) 
(7) ชื่อเรื่อง :  การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2561)  
(8) ชื่อเรื่อง :  กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้       
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจั งหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2561)  
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(9) ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2561) 
(10) ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน :  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (2562) 

 
บทความทางวิชาการ 
  (1) บทความในประเทศ 

1. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ความกตัญญูต่อการอนุรักษ์
สิ ่งแวดล้อม : ตามแนววิถีของชาวไทยพุทธ” , วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับพิเศษ ประจำปีพุทธศักราช 2559 
2. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุค
โลกาภิวัตน์ : ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั ้งที ่  ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                   
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560. 
3. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อ
ส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่  ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2560. 
4. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
: ตามแนววิถีธรรม วิถีไทย”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
2 ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี, ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2560. 
5. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ความเชื่อในฮีตสิบสองต่อการ
สร้างความมั ่นคงทางสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ”, การ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีว ิชาการ 
ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , 
ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560. 
6. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ด ้วยหลักศ ีล 5 ในสังคมไทย”, การประชุมสัมมนาวิชาการ 
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ระด ับชาต ิ นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีว ิชาการ ประจำป ี 2560, ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , ระหว่างวันที่ 25-26 
ธันวาคม 2560. 
7. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “คุณค่าทางคำสอนในพิธีกรรม
แซนกะโม๊ยของกลุ่มชาวไทยกวย-ส่วย บ้านศาลาสมัคคี ตำบลบ้านชบ 
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีว ิชาการ ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , ระหว่างวันที ่ 25-26 ธันวาคม 
2560.    
8. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การศึกษาเครื่องประกอบใน
พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร : กรณีพิธีการแซนปราสาทบ้านไพล 
ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 7” ประจำปี 2560, 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, ระหว่างวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561. 
9. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ศาสนาชาวบ้าน : การดำรงอยู่
ในบริบทความเชื ่อทางวัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดศรีสะ
เกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ 
ครั้งที่ 7” ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, ระหว่างวนัที่  
8 กุมภาพันธ์ 2561. 
10. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว,  บทความเรื่อง, “แนวทางการดูสุขภาพแบบ
องค์รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีศึกษาวัดเมืองคง ตำบล
เมืองคง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการ และการ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ระหว่างวันที ่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562. 
11. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว,  บทความเรื่อง, “ศึกษาแนวทางการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราชบำรุง จังหวัดศรีสะเกษ” , การ
ประชุมวิชาการ และการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
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12. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว,  บทความเรื่อง, “ความเชื่อของชุมชนด้าน
การประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ” , 
การประชุมวิชาการ และการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
13. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว,  บทความเรื่อง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมเพื่อส่งเสริมการบำบัดและลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำของเยาวชนผู้
ติดยาเสพติด : กรณีศึกษาวัดโนนสูงวนาราม อำเภอขุนหาญ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการ และการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
1 ประจำปี 2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
14. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “แซนโฎนตา : ความเชื่อของ
ชุมชนด้านการประกอบพิธี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ”, วารสาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด , ปีที่ 8 ฉบับบที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 
15. ดร.ส ุท ัศน ์  ประท ุมแก ้ว , บทความเร ื ่อง , “ความเช ื ่ อท ี ่ม ีต อ                 
“บุญซําฮะ” บุญพิธีของชาวอีสาน”, การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4  “การวิจัย
และการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 
16. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “จวมกรูสนมสังวาลย” มรดก
ภูมิปญญาของกลุ่มชาวไทยเขมร” ,  การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4  “การวิจัย
และการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 
17. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว,  บทความเรื่อง, “การเผยแผพระพุทธศาสนา
ของศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแหงสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 10”, การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2562 ราชธานี
วิชาการ ครั้งที่ 4  “การวิจัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 
18. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว ,  บทความเรื ่อง, “ศาลปู ่ตา : สัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ทางความเชื่อของกลุ่มชาติพันธ์เยอ อำเภอราษีไศล จังหวัด                
ศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
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มงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน” 
ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 
19. ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว , บทความเรื ่อง, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมสัมมาชีพของหมู ่บ ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ” , การ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 
2 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  (2) บทความต่างประเทศ 
20. Dr.Suthat Pratoomkaew, “Bai Sai : Buddhism innovation as 
a sacrifice to promote constancy way of life of Thai – Khmer 
group in Muang District, Surin Province”, 14th International 
Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), 13-14 
June 2017, Nanyang Technological University, Nanyang 
Executive Centre, Singapore. 
21. Dr.Suthat Pratoomkaew, “The Doctrines in “Mamuad 
Ritual” related to Buddhist Principles of Thai Khmer People 
in Tambon Nok Muang, Amphoe Muang, Surin Province”, UP 
Anthropology@100: International Conference Marking the 
Centennial of Philippine Anthropology, University of the  
Philippine, Diliman, Quezon City, December 1-2, 2017. 
22. Dr.Suthat Pratoomkaew, “Buddhist Innovation” Values of 
doctrine and the redirection orientation by Kalmor ritual of 
Kui people in Nongdum Village Surin Province, Thailand”, 
UP Anthropology@100:  International Conference Marking the 
Centennial of Philippine Anthropology, University of 
thePhilippine, Diliman, Quezon City, December 1-2, 2017 
23. Dr.Suthat Pratoomkaew, “A Study of Relationship between 
Health Care Deity and Thai-Kui group in Sanka District, Surin 
Province”, UP Anthropology@100:  International Conference 



 

186 
 

Marking the Centennial of Philippine Anthropology, University of 
the Philippine, Diliman, Quezon City, December 1-2, 2017. 
24. Dr.Suthat Pratoomkaew, “Pa Kum Chang : Belief in sacred 
power of Thai-Kui people in Surin Province”, 6th University of 
Malaya Discourse and Society International Conference on 7-6 
December 2017 at faculty of Languages and Linguistics, 
University of Malaya, Malaysia. 
25. Dr.Suthat Pratoomkaew, “Ancient Language in Sacred 
Ritual of Buddhist Thai – Khmer People in Muang District, 
Surin Province,Thailand”, The 1st International Conference on 
Local Languages, Empowerment and Preservation of Local 
Language, Bali, 23-24 February 2018, Faculty of Arts, Udayana 
University Denpasar, Bali, Indonesia, P.733-738. 
26. Dr.Suthat Pratoomkaew, “A Ritual to Communicate with 
God of That-Khmer Group : A Case Study of Joal Mamaud 
Ritual Muang District Surin Province of Thailand” , The 1st  
International Conference on Local Languages, Empowerment 
and Preservation of Local Language, Bali, 23-24 February 2018, 
Faculty of Arts, Udayana University Denpasar, Bali, Indonesia, 
P.623-627. 

 
งานด้านบริการวิชาการและการบริการสังคม : 
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