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บทคัดย่อ 

 
 วิจัยนี้มีว ัตถุประสงค์ (1) เพื ่อศึกษาประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ 
การละเล่นของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านมิติความเชื่อและการละเล่น (3) เพื่อวิเคราะห์          
ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา               
ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง การสนทนาจาก
กลุ่มเป้าหมาย นำผลสนทนามาวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัยด้วยวิธีเชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา จากการศึกษาพบว่า พิธีกรรมดังกล่าวมีคุณค่าต่อระบบการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกัน
ของคนในสังคม การช่วยเหลือคนที่สิ้นหวังจากการเจ็บป่วย ซ่ึงคุณค่าที่เกิดขึ้นล้วนมีผลกระทบต่อคน
ในพ้ืนที่ เช่น 1. เกิดคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม 2. เกิดคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ 3. เกิดคุณค่าทางด้าน
การรักษาโรค 4. เกิดคุณค่าด้านสังคม ดังนั้น คุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ และการละเล่น
ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จึงปรากฏเห็นได้ชัดเป็นรูปธรรมดังนี้  1) ความกตัญญู
กตเวท ี2) สามัคคีธรรม 3) ความเสียสละ 4) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น 
 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านมิติความ
เชื่อและการละเล่น ความเชื่อในพิธีกรรม “มะม๊วต” ได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น และมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนและสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อนั้นประกอบด้วย แนวคิด พิธีกรรม และผู้ประกอบพิธีกรรม เช่น ความเชื่อที่เกี ่ยวกับผี 
วิญญาณ ความเชื่อที่เกี่ยวกับของรักษาโรค ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเข้าทรง “มะม๊วต” จะมีการจัด
พิธ ีกรรมและการติดต่อกับวิญญาณโดยผ่านร่างทรง คือ ครูผ ู ้ประกอบพิธ ีกรรม “มะม๊วต” 
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านมติความเชื่อ และการละเล่นพิธีกรรม “มะม๊วต” ประกอบด้วย                 
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1. ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม 2. ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ 3. ความสัมพันธ์ทางด้าน
สังคม เป็นต้น 
 จากการวิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถือได้ว่าเป็นคติความเชื่อที่มีการนำเอาพิธีกรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ 
โดยถือเป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งคติความเชื่อ และการละเล่น นี้               
มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรมเป็นอย่างมาก เช่น พิธีกรรมเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ การทำบุญ
เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ตาย มีการจัดขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษอย่าง ใหญ่โต พิธีกรรมมะม๊วตของ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา มีความเชื่อว่า มะม๊วตนั้นเป็นพิธีกรรมการเข้าทรงเพื่อรักษา
คนป่วยและเป็นการบูชาครูผู้การประกอบพิธีกรรมการเข้าทรงมะม๊วต องค์ประกอบสำคัญของ
พิธีกรรมมะม๊วตนั้น ประกอบด้วย 1) ผู้ร่วมพิธีกรรม อาจารย์ผู้ประกอบพิธี (ผู้เป็นร่างทรง ลูกศิษย์
ของอาจารย์ผู้เป็นร่างทรง กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมพิธี) 2) วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม 3) สถานที่ 
ในการประกอบพิธีกรรม 4) ดนตรีในการประกอบพิธีกรรม และ 5) เครื่องประกอบที่ใช้ในพิธีกรรม  
ความเชื่อพิธีกรรมมะม๊วตในทรรศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้น พบว่า พิธีกรรม มะม๊วตไม่ได้
เป็นพิธีกรรมที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา แต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของ ประชาชนที่นับถือผี
หรือวิญญาณบรรพบุรุษ   
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ABSTRACT  
  
 This research has objectives (1) to study the history, values, and importance 
of beliefs. The games of the people along the Thai-Cambodian border (2) to study the 
cultural relations of the people along the Thai-Cambodian border Through the 
dimension of beliefs and games (3) to analyze beliefs and games and to build 
relationships among people along the Thai-Cambodian border Which is a qualitative 
research By studying from relevant documents and research Discussion from target 
groups The results of the discussion were analyzed and written to the research report 
with descriptive method. 
 The study found that 
 History, values and importance of beliefs Games of the people along the 
Thai-Cambodian border From the study found that Such rituals are valuable to the 
lifestyle system. Coexistence of people in society Helping people who are hopeless 
from illness In which the values that occur all affect people in the area, such as                 
1. Cultural values 2. Economic values 3. Therapeutic values 4. Social values therefore 
values and importance of believe And games of the people along the Thai-Cambodian 
border Therefore clearly appear as concrete as follows: 1) Gratitude 2) Harmony                       
3) Sacrifice 4) Generosity, etc. 
 Cultural relations of people along the Thai-Cambodian border Through 
dimensions of beliefs and games The belief in the ritual "Ma Moot" has been passed 
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down from generation to generation. And has changed according to the steps and 
conditions of economy, politics, and technology. The elements of belief consist of 
ritual concepts and ritual practitioners, such as beliefs about spirits, spirits, beliefs 
about healing, diseases Beliefs regarding the "Mauot" meditation are organized by 
rituals and communion with spirits through the mediums, the teacher who practices 
the "Mauot" rituals, cultural relationships through resolutions, beliefs. And games of 
ritual "Ma Moot" include 1. Cultural relations 2. Economic relations 3. Social relations 
etc. 
 From the analysis of beliefs And skits and building relationships among 
people along the Thai-Cambodian border Considered as a belief that has applied 
religious rituals. It is considered a practice that is important to the well-being of the 
community. Which the belief And this game There is a relationship to performing rituals 
very much, such as offerings to ancestors. Making merit for the dead There is a huge 
parade of offerings to pay respect to ancestors. Mamot rituals of the people along the 
Thai-Cambodian border Is believed that Mamot is a ceremonial ritual to heal the sick 
and to worship the teacher who performs the Mokot ritual. The important elements 
of the Mauot ritual include: 1) the participants of the ritual Master of Ceremonies                   
(The medium Students of the spiritual teacher Service users, participants) 2) date and 
time for performing the ritual, 3) the place to perform the ritual, 4) the music for 
performing the ritual, and 5) the accessories used in the ritual. In the beliefs of 
Theravada Buddhism, it is found that the Maotot rites are not the rituals of Buddhism. 
But is the original belief of People who worship spirits or ancestral spirits 
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สืบค้นเอกสารข้อมูลต่าง ๆ 
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คุณงามความดีและประโยชน์เหล่านี้ที่เกิดจากการทำวิจัยเล่มนี้ ผู้วิจัยขอใช้เป็นเครื่องบรรณาการน้อม
สักการะบูชาคุณพระรัตนตรัย คุณมารดาบิดา บูชาคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ 
ขอแผ่คุณความดีเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้มีอุปการะคุณ และเพ่ือนร่วมงานทุก ๆ ท่าน 
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บทท่ี  1 
 

บทนำ 
 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 สังคมไทยมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนาน หลักฐานต่าง ๆ หลายอย่างในทาง
ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า  ในอดีตมีชาวต่างชาติได้เข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยตลอดเวลาซึ่งในบรรดาชนชาติ
ต่าง ๆ  มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย กลุ่มชาวเยอ เขมร ส่วย และลาว เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้รับอิทธิพลมา
จากประเทศเพื่อนบ้าน และมีสัมพันธไมตรีกับไทยมาเป็นเวลานาน  จึงทำให้วัฒนธรรมและประเพณีหลาย
อย่างของชาติพันธ์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก  กลุ่มชาติพันธ์เหล่านี้จึงถูก
ผนวกและยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคนในสังคม โดยต่างมีอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยและมีการ
ปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ 
 ในขณะเดียวกันก็ยังคงธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เดิมของตนด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามก็มี
กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่ถูกหลอมรวมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เดิมของตนให้เป็นรูปแบบ
เดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพื้นที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย1 ผู้คนในท้องถิ่นเริ่มรับเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิต ทำให้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลง
ไปมีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้น โลกาภิวัตน์จึงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยและ
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนในทุกมุมโลก ขณะเดียวกันก็ยังนำมาซึ่งการลงทุนของต่างชาติในการแสวงหาแหล่ง
ลงทุนใหม ่ๆ เพ่ือกระจายฐานการผลิตและการบริโภคของผู้คนในต่างสังคมและต่างวัฒนธรรม ซึ่งก่อให้เกิด
การผสมผสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 วัฒนธรรมเป็นสิ ่งที ่มนุษย์สร้างขึ ้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ แต่ละสังคมจึงมี
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป มนุษย์ได้เรียนรู้วิธีการดำรงชีวิตซึ่งแตกต่างจากสัตว์อ่ืน ๆ มนุษย์จึงเรียนรู้ที่
จะจัดระเบียบชีวิตให้เจริญขึ้น อยู่ดี กินดี มีความสะดวกสบาย รู้จักแก้ปัญหา นอกจากนั้นมนุษย์มีการ
ถ่ายทอดการเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตหรือเป็นแบบแผนของการดำเนินชีวิต มนุษย์เกิดในสังคมใดก็จะเรียนรู้และ
ซึมซับเอาวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย ดังนั้น วัฒนธรรมของแต่ละสังคมจึงแตกต่างกัน วัฒนธรรม
จึงเป็นเครื่องมือวัดหรือเป็นสิ ่งกำหนดความเจริญหรือความเสื่อมของแต่ละสังคมได้อีกวิธีหนึ่งด้วย 
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมยังกำหนดความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน

 

 1 ยศ สันตสมบัติ, อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติใน
สังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551), หน้า 44 – 45. 
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และความก้าวหน้าของแต่ละสังคมได้ด้วย หากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ดีงามและเหมาะสม สังคมนั้นย่อม
เจริญก้าวหน้า ตรงกันข้ามหากสังคมใดมีวัฒนธรรมที่ล้าหลัง สังคมนั้นก็มักประสบปัญหาในการพัฒนา
สังคมได้เช่นเดียวกัน  
 ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอารายธรรมมาจากประเทศลาว และประเทศกัมพูชา จังหวัด                         
ศรีสะเกษจึงเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสี่เผ่า” มีภาษาพูดถึง                     
4 ภาษา กล่าวคือ (1) เขมร (2) ส่วย (3) ลาว และ (4) เยอ คนส่วนมากจะอพยพมาจากฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐาน ก่อนจะแยกออกไปตั้งบ้านเมืองต่าง ๆ ในบริเวณลุ่มน้ำชี หรือลุ่มแม่น้ำมูล ดังนั้น อัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ก็คือ การประยุกต์ใช้หลักคำสอนทางศาสนาและประเพณีของชุมชนภาคอีสาน
ที่ถือกันมาแต่อดีต จึงได้รับการสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย โดยดำรงบทบาทสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมและ
ศีลธรรมของคนในสังคม2 เพื่อไม่ให้ชาวบ้านประพฤติในทางที่ผิดศีลธรรม และชี้นําไปสู่ความดีตามอุดมคติ
ของบรรพชนชาวจังหวัดศรีสะเกษในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบัน มีบรรพบุรุษของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ร่วมกันก่อตั้ง
เป็นเมืองขุขันธ์ มีประวัติความเป็นมา และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน 
ประกอบด้วย 4 ชนเผ่าดังนี้ 
 (1) ชาวกวย เป็นชนเผ่าที่ชอบความเป็นอิสร และมีพัฒนาการของชนเผ่าอยู่เสมอ ชาวกูยใน
จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อว่าอพยพมาจากเมืองลาวและกัมพูชา ได้มาตั้งถิ่นฐานในแดนแถบนี้หลายแห่งกระจัด
กระจายกันไป แต่ที่จังหวัดศรีสะเกษ สวนหนึ่งเข้าใจว่ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านเจียงอี ชนเผ่ากูย จะเรียกตนเอง
ว่า กูย อาศัยอยู่กันหลายอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ประเพณีของเผ่ากูย สวนมากจะปรับตัวให้เข้าไปกับ
ท้องที่อยู่อาศัย แต่จะยังคงมีอยู่บ้าง เช่น การเซ่นบรรพบุรุษ พิธีไหว้ศาลปะกำ หรือการเซ่นไหว้ผีปะกำ            
การตั้งศาลผีบรรพบุรุษไว้ที่หิ้งหรือศาล 
 (2) ชนเผ่าเยอ จริง ๆ แล้วก็คือชนเผ่ากูย หรือ กูย อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มักจะได้ยินชนเผ่านี้พูดสร้อย
ต่อท้ายด้วยคำว่า “เยอ”เช่น จ๊อว-เยอ (มาเด้อ) หรือ”เยอๆ” หรือ จ๊อว-เยอ-นุ-เนียว-แซมซาย-หมูไฮ”   
(เชิญครับพ่อแม่พ่ีน้องพวกเรา) ซึ่งก็คลายๆ ชาวไทยแถบจังหวัดระยอง และจันทบุรี ที่นิยมพูดสร้อยต่อท้าย
ว่า “อี” จึงทำให้ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์บางท่านได้นิยามคำว่า “เผ่าเยอ” ขึ้นมาเป็นอีกเผ่าหนึ่งของจังหวัด
ศรีสะเกษ 
 (3) ชนเผ่าลาวในจังหวัดศรีสะเกษ เชื ่อว่าอพยพมาจากประเทศลาวในปัจจุบัน เมื ่อปี                         
พ.ศ. 2237 เกิดกบฏ ในนครเวียงจันทร์ ทำให้ชนเผ่าลาวแย่งอำนาจกันเองฝ่ายหนึ่งถึงลุ่มน้ามูล และ                                  
ในปี พ.ศ. 2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพมาสมทบกับตากะจะ              
เจ้าเมืองขุขันธ์ ไปตีเมืองเวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชนเผ่าลาวมาด้วย ชนเผ่าลาวมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจงัหวัด     
ศรีสะเกษ สวนมากอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของจังหวัดตั้งแต่อำเภอวังหิน ขึ้นไป สำหรับอำเภอขุขันธ์ 

 

 2 ประสาท อิศรปรีดา และคณะ, ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวอีสาน, (มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, 2518), หน้า 69. 
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พบอาศัยอยู่มากในพื้นที่ของตำบลโสน ตำบลห้วยเหนือ และตำบลตาอุต มีขนบธรรมเนียมประเพณีคลายๆ
กับประเพณีชนเผ่าลาวของชาวอีสานทั่วไป 
 (4) ชนเผ่าเขมร ตามประวัติ เชื่อว่าดินแดนที่ตั้งของจังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบันเป็นที่อยู่ของ
ขอมหรือชนเผ่าเขมรมาก่อน เมื่อ พ.ศ. 236 พระเจ้าอโศกมหาราชผู้ทรงปกครองประเทศอินเดียในสมัยนั้น
ได้จัดคณะพระธรรมฑูตออกเป็น 9 คณะโดยคณะที่ 8 มีพระโสณะและพระอุตตระ เป็นหัวหน้ามาเผยแผ่
พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ได้มาถึงอาณาจักรขอมโบราณซึ่งเรียกว่า อาณาจักรฟูนัน มีอำนาจอยู่ใน
คาบสมุทรอินโดจีนต่อมาไทยได้ขยายอิทธิพลมาครอบคลุมบริเวณแถบนี้ ชนเผ่าเขมรจึงถอยร่นไปอยู่ใน
ดินแดนประเทศกัมพูชาปัจจุบัน และยังมีชนเผ่าเขมรอาศัยอยู่ในจังหวัดแถบอีสานทางตอนไต้ของจังหวัด  
ศรีสะเกษ ชนเผ่าเขมรจะเรียกตัวเองว่า “ขแมร์” อาศัยอยู ่ในหลายอำเภอแทบทุกตำบล เผ่าเขมรมี
วัฒนธรรมที่เข็มแข้ง เช่น ประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชนเผ่าเขมร ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นอย่าง
ยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษ ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอื ่นเข้ามามีอิทธ ิพล       
สังคมชนบทถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นถูกกลืนหายไป 
เยาวชนและคนรุ่นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก จนหลงลืมวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง 
ประเพณีที่ยังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความบันเทิงที่ฉาบฉวย กล่าวคือ (1) การปลูกฝังจิตสํานึก
ทางสังคมไม่ได้รับการยอมรับ (2) วัฒนธรรมถูกละเลย ทำให้คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง       
(3) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา สูญเสียบทบาทในการอบรมให้ความรู้ และ
ปลูกฝังศีลธรรม นําไปสู ่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิ ยม ค่านิยมที่ดีงามและ                        
ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย มีการสืบทอดน้อย ระบบคุณค่าของสังคมในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร 
และการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อมถอย เนื่องจากกิจกรรมประเพณีที่ดำเนินไปเพ่ือส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ 
ซึ่งในที่สุดอาจนํามาสู่ภาวะของการล้มสลายทางวัฒนธรรมที่บรรพชนใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ้นสุดลงใน
ที่สุด การที่จะดำรงสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสานให้มั่นคงต่อไปได้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจ
ใส่ และมีการจัดการที่ถูกต้อง การพัฒนาต่าง ๆ ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่มั่นคง หาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐาน
เดิมซึ ่งจะทำให้สั ้นคลอนได้ง่าย3 ทั ้งนี ้ให้อยู ่ในบริบทของสังคมและชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน                           
มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนตามที่เป็นจริง มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่
อย่างเหมาะสม ย่อมจะสามารถดำรงสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มั่นคงต่อไปได้ 
 
 
 

 

 3 ประเวศ วะสี, แนวคิดและยุทธศาสตร์สังคมสมานุภาพและวิชชา , (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ                     
ภูมิปัญญา, 2536), หน้า 33.  
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชน

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ผ่านมิติความเชื่อและการละเล่น 
1.2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตาม

แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 

1.3 ปัญหาการวิจัย 
1.3.1 รูปแบบ หลักการ ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 
1.3.2 วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนว

ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 
1.3.3 แนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย

กัมพูชาผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 
1.3.4 การพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 

ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ในการวิจัยเรื่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความ
เชื่อและการละเล่น” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ศึกษาประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา 
               2. ศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาผ่านมติิ
ความเชื่อและการละเล่น   
 3. วิเคราะห์รูปแบบการความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย 
 ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกพื้นที่สนาม คือ แหล่งที่มีชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงที่จะทำการศึกษาในท้องที่ 
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 อำเภอๆ ละ 2 ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชายแดนติดกันระหว่าง 2 ประเทศ 
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ที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด และเป็นแหล่งที่มีประชาชนผู้อยู่อาศัยที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล 
โดยกำหนดพื้นท่ีที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 - อำเภอกันทรลักษ์  
 - อำเภอขุนหาญ 
 - อำเภอขุขันธ์ 
 - อำเภอภูสิงห์ 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) สัมภาษณ์ผ ู ้ร ู ้หร ือผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำคัญ (key informant interview) ประชากร หรือ
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาครัฐ (Government Sector) คือ ฝ่ายบ้านเมือง และฝ่ายรัฐตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 5 คน ได้แก ่
  1) นางสายสมร พาบุตร 
  2) นายละหม้าย เครือแก้ว 
  3) นางกฤษดา ลือชา 
  4) นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ 
  5) นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ 
 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาคชุมชน (Community Sector) ได้แก่ ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา 5 คน 
  1) นางสาวสายชล เครือแก้ว 
  2) นายเจริญ ปรือปรัก 
  3) นางพิมพา สืบสินธ์ 
  4) นางสาวอรทัย คงราช 
  5) นายอาทิตย์ พวงประจำ 
 3. กลุ่มนักวิชาการหรือผู้มีความรู้ (Academic Sector) คือ ผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 5 คน ได้แก ่
  1) พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ 
  2) พระอธิการเกษม จนฺทวํโส 
  3) พระครูถาวรรัตนาภิบาล 
  4) นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ 
  5) พระครูประภัศร์สุตาลังการ 
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         4. กลุ่มชาวบ้านทั่วไป (Youth Sector) ได้แก่ ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา 5 คน   
  1) นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง 
  2) นางศรีสง่า หรรษา 
  3) นายอนุชิต อุ่นเสมอ 
  4) นายณัฐวุฒิ สริรัตน์ 
  5) นายสุริยา ปุริมะ 
 

1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
พลวัต หมายถึง มีกำลัง ใช้หมายถึง เกี่ยวข้องกับแรง เกี่ยวข้องกับผลของแรง คำนี้เป็น

ศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า dynamic ซึ ่งหมายถึง มีพลังเคลื ่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง 
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตรงข้ามกับ static ซึ่งหมายความว่า หยุดนิ่งกับที่  ซึ ่งในการวิจัยครั ้งนี้ 
หมายถึง พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้ความสัมพันธ์ชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อและ
การละเล่น               

วัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับตั้งแต่ภาษา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า
วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ คิดค้นขึ้นมาเพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ เพราะการจะ
มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้มนุษย์จะต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากธรรมชาติและจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติ
ของมนุษย์ด้วยกัน วัฒนธรรม คือคำตอบที่มนุษย์ในสังคมคิดข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ 
 คติความเชื่อ หมายถึง แนวคิดและความรู้สึกที่ส่งผลต่อจิตใจของคนบริเวณชุมชนตาม
แนวชายแดนไทยกัมพูชา ที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสังคมและการยอมรับของกลุ่มคนในยุคนั้น  ๆ      
ในที่นี้ผู้วิจัยหมายถึงความเชื่อที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันซึ่งจำแนกได้ออกเป็น 2 ประเภท คือ                      
 1. ความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันทั้งประเทศ  
 2. ความเชื่อที่ถือปฏิบัติกันเฉพาะท้องถิ่น 
 พิธีกรรม หมายถึง รูปแบบการยึดถือปฏิบัติที่ส่งผลมาจากความเชื่อโดยกฎเกณฑ์ หรือ 
ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมชุมชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสังคม
และการยอมรับของกลุ่มคนในยุคนั้น ๆ ในที่นี้ผู้วิจัยหมายถึง พิธีกรรมเดิมและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ 
 ชุมชน หมายถึง หมู่บ้านที่ประชากรอาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาความ
เชื่อและส่วนร่วมในการประกอบพิธีกรรม 
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1.6 กรอบแนวคิดของการวิจัย  
   กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีกรอบแนวคิดที่สำคัญในลักษณะของกระบวนการ

และวิธีการศึกษาวิจัย รวมทั้งผลลัพธ์จากการศึกษา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
 ผลิตผลงานออกสู่ระบบการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเรื่องนี้นำไปสู่  
 1) ได้ศึกษาประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 2) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 3) ไดว้ิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา 
 4) ได้มีการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมโดยหลักการ พลวัตทาง
วัฒนธรรม คติความเชื ่อ และการละเล่น และเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง  ๆ ผู้นำชุมชนนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม ในท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

บริบทพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
- อำเภอกันทรลักษ์  - อำเภอขุนหาญ  - อำเภอขุขันธ ์  - อำเภอภูสิงห์ 

ศึกษาประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

   
 
 ศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา 
ผ่านมิติความเชื่อและการละเล่น 

 

วิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น     

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
-  พลวัต 
-  วัฒนธรรม 
-  คติความเชื่อ 
 
- ความเชื่อ 

ภาพประกอบที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 



 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                                                                                                                                                                   

ในการดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาพลวัตทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย
กัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้ ดังนี้   
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับคติชน 
  2.1.1 ที่มาของแนวคิดคติชนวิทยา 
  2.1.2 ความหมายของคติชนวิทยา 
  2.1.3 ความสำคัญและบทบาทของคติชนวิทยา   

2.2 แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อ 
 2.2.1 ที่มาของแนวคิดความเชื่อ 
 2.2.2 ความหมายของความเชื่อ 

2.2.3 องค์ประกอบความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 
2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 2.3.2 ทฤษฎีโลกาภิวัฒน์ 
 2.3.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกบัคติชน 
2.1.1 ที่มาของแนวคิดคติชน 
คติชนวิทยาเป็นวิชาที ่ได้รับความสนใจเมื ่อร้อยกว่าปีมานี ้เอง โดยในระยะแรกของ

การศึกษามุ่งศึกษาความสนใจของมนุษย์ที่มีต่อวัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะข้อมูลทางคติชนวิทยาเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาติ ยิ ่งชาติที ่มีกำเนิดใหม่  ๆ ยิ ่งอยากรู ้เรื ่องราว                      
ครั้งโบราณของตนเองโดยบางชาติรัฐบาลได้สนับสนุนนักคติชนวิทยาได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง เช่น 
ฟินแลนด์ และไอร์แลนด์1 แต่วิธีการศึกษายังไม่เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ และยังไม่สามารถนำความรู้

 
1 เสน่ห์ บุณยรักษ์ , คติชนวิทยา, (พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก, 2527), หน้า 2. 
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เหล่านี้ไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่น ๆ ได้ แต่นับว่าได้เป็นประโยชน์ต่อ การศึกษาในระยะหลังเป็นอย่างมาก 
เนื้อหาของคติชนวิทยานั้นกว้างขวาง ยากที่จะศึกษาได้ครบถ้วน ผู้ศึกษามักแยกศึกษา ตามแนวที่ตน
ถนัดและสนใจ นักภาษาและวรรณคดีสนใจด้านวรรณกรรม มีความรู้ด้านวรรณกรรม มักศึกษาเรื่อง                
มุขปาฐะ เพราะ “คติชนวิทยาเป็นวิชาที่อยู่ระหว่างวรรณคดีและมานุษยวิทยา มี เนื้อหาใหญ่เกินกว่าที่
จะกลืนอยู่ในวิชาใดวิชาหนึ่งได้ ที่สำคัญ คือ แม้ข้อมูลประเภทใช้ถ้อยคำเป็น ส่วนที่กว้างขวางมาก                   
มีทั้งนิทาน ภาษิต ปริศนา คำพังเพยและบทเพลงเหล่านี้มีคุณค่าทาง วรรณศิลป์อยู่มากบ้างน้อยบ้าง 
ฉะนั้น การศึกษาคติชนประเภทดังกล่าวจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับ การศึกษาวรรณคดี โดยเฉพาะใน
กระบวนการวิจัยและวิจักษณ์คุณค่า 

การศึกษาคติชนวิทยาเริ่มขึ้นตั้งแต่มนุษย์เริ่มสนใจในวัฒนธรรมรอบ ๆ ตัวต่าง ๆ กันไป เช่น 
ความเชื่อ โชคลาง และไสยศาสตร์ การละเล่นสิ่งที่ทำในยามว่าง เทพนิยาย เพลง นิทาน เรื่อง เหล่านี้
ได้รับการยกย่องด้วยปากจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากพ่อแม่ถึงลูก กินเวลาหลายชั่ว อายุคน
แนวความคิดในการศึกษาคติชนวิทยาตอนต้นๆ มักเป็นการนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมที่ถูก ลืมไปแล้ว 
วัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยที่มนุษย์ยังมีความเชื่อเรื่องลัทธิ ผีสาง เทวดา นักคติชนวิทยา 
ในสมัยแรกมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวอดีตในหลายๆ อย่าง เช่น เรื่องราวใน อดีต ส่องถึงความเจริญ
ของมนุษย์ในยุคป่าเถื่อน หรือชี้ให้เห็นวัฒนธรรมโบราณที่เจริญก่อนหน้าที่จะ สลายตัว ทำให้นักคติชน
วิทยาเกิดความประทับใจในความเก่าแก่โบราณ โดยมีความรู้สึกว่าสิ่งเก่า ๆ ในอดีตย่อมดีกว่าในปัจจุบัน 
ยุคทองย่อมเป็นยุคที่ผ่านมาแล้วในอดีต เขาจึงเรียกศตวรรษท่ีเขาศึกษา รวบรวมนี้ว่า “ของโบราณของ
ประชาชน” ด้วยเหตุนี้การศึกษาคติชนวิทยา ในศตวรรษท่ี 18-19 จึง ถือว่าคติชนวิทยาเป็นเรื่องในอดีต
ที่ถูกหลงลืมไป2  

ต่อมานักคติชนวิทยา ได้ขยายขอบข่ายความสนใจไปยังเพลงพ้ืนบ้าน ปริศนาคำทาย ภาษิต 
คำพังเพย ซึ่งการศึกษานิทาน เพลง สุภาษิต ปริศนาคำทาย ได้นำไปสู่การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมในส่วน
อื่น ๆ ของวัฒนธรรมชาวบ้าน การศึกษาคติชนในระยะแรกจึงเป็นการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านในหมู ่บ ้านหรือในสังคมประเพณี 3 ประมาณคริสต์ศตวรรษที ่ 20 นักคติชนวิทยาใน
สหรัฐอเมริกาได้ขยายขอบข่ายการศึกษา ออกไปโดยเห็นว่าการรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป
ก็จะมีเอกลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ร่วมกัน ซึ่งเอกลักษณ์นี้รวมถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของ
บุคคลกลุ่มนั้น จึงทำให้มีจุดร่วม ทางวัฒนธรรมร่วมกัน และขอบข่ายการเก็บข้อมูลก็จะไม่ได้จ ำกัด

 
2 ธนะรัชต์ อนุกูล, กลองสะบัดชัยในสังคมและวัฒนธรรมชาวเชียงใหม่ , (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543), หน้า 14. 
3 ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง, ในท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่นการศึกษาคติชนในบริบททางสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2537), หน้า 5-6. 
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เฉพาะชาวบ้านอีกต่อไป แต่จะรวมไปถึงชาวเมืองด้วย นั ่นคือ วัฒนธรรมของครอบครัว4 สำหรับ
ประเทศไทย คติชนวิทยา โดยผู้ที ่นำวิชาคติชนวิทยาเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ ไทยคือ ดร.กิ่งแก้ว                 
อัตถากร ซึ่งจบการศึกษาทางด้านคติชนวิทยามาจากสหรัฐอเมริกา และชี้ให้เห็น ความสำคัญของข้อมูล
ทางคติชน5 ในการศึกษาคติชนวิทยาถือว่า ชาวบ้านไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นชาวบ้านในชนบทเท่านั้น                      
แต่ควรเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการเลี้ยงดูตามธรรมเนียม ประเพณีแบบเดิม เพราะถ้ายึดแนวคิด เดิมแล้ว 
ชาวชนบทที่อพยพเข้ามาอยู่ในเมืองหรือลูกหลานของชาวชนบทที่ถือกำเนิดในเมืองก็ไม่จัดว่าเป็น 
“ชาวบ้าน” ในความหมายของคติชนวิทยา แต่ความจริงนั ้นชาวเมืองที ่อพยพมาจากชนบท หรือ
ลูกหลานที่กำเนิดขึ้นในเมืองยังใช้ชีวิตตามปทัสถานทางสังคม โลกทัศน์ และชีวทัศน์ยังคงเป็น แบบเดิม
อยู่ แต่การเลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นมาจากสภาพสังคมสมัยใหม่ ที่ทำให้ชาวเมืองต้องพ่ึงพา ตนเองและมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น แนวคิดการรวบรวมข้อมูลทางคติชนวิทยาของไทย ปรากฏเด่นชัดเมื่อได้
เปิดสอนรายวิชา คติชนวิทยาขึ้นในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ประมาณปี พ.ศ.  2509 โดยมี
ผลงานของ ศาสตราจารย์กุหลาบ มัลลิกะมาส ชื่อ คติชาวบ้าน เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกในวงการวรรณคดี
ไทย นับเป็นเล่มแรกที่มีการค้นคว้ารวบรวม แต่ยังมิได้วิเคราะห์ข้อมูลละเอียดมากนัก ในปี พ.ศ.  2510 
เสถียร โกเศศ ได้เขียน เรื่องชีวิตชาวไทย สมัยก่อน ประคอง นิมมานเหมินทร์ ก็เขียนวรรณคดี ท้องถิ่น
เรื่องแรก ชื่อ ลักษณะวรรณกรรมภาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2510 ด้วย ผลงานการเปิดสอนวิชาคติชนวิทยา
ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ ทำให้มีผู ้สนใจ ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางคติชนวิทยามากขึ้น                        
มีวิทยานิพนธ์เกี ่ยวกับคติชนวิทยาและวรรณคดีท้องถิ ่น เกิดขึ ้นมากมายหลายเล่มในเวลาต่อมา 
มหาวิทยาลัยที่มีวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคติชนวิทยาแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
ประสานมิตร ต่อมาในปีการศึกษา 2516 ภาควิชา ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้เปิดสอนวิชาคติชนวิทยาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยมี ดร.กิ่งแก้ว                  
อัตถากร เป็นผู้สอน มูลเหตุสำคัญท่ีทำให้การศึกษาด้านคติชนได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2515 เป็นต้นมา ก็เพราะในช่วงนั้นเกิดปัญหามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า แบบเรียนวรรณคดีไทยไม่
เหมาะสมกับชีวิตจริง ๆ ในปัจจุบัน จนต้องปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2518 และในปี พ.ศ. 2519 
รัฐบาลก็ให้ปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จัดให้มีโครงการเผยแพร่ 
เอกลักษณ์ไทย ที่สำคัญคือ จัดให้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ซึ่งโครงการ เหล่านี้
มีผลต่อการศึกษาค้นคว้าวิชาคติชนวิทยาในสมัยต่อมา โดยเฉพาะศูนย์วัฒนธรรมในภูมิ ภาคต่าง ๆ                       
มีส่วนสนับสนุนค่อนข้างมาก  

 

 
4 ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง, ท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น การศึกษาคติชนในบริบททางสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2537), หน้า 6-7.  
5 เรื่องเดียวกัน, หน้า 8.   
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2.1.2 ความหมายของคติชนวิทยา 
คติ หมายถึง แนวทาง วิถีทาง (เช่น คำว่า คติโลก คติธรรม)    
ชน หมายถึง คนในกลุ่มหนึ่ง หรือในชาติหนึ่ง    
วิทยา หมายถึง ความรู้ จากรูปศัพท์ดังกล่าว คติชนวิทยา จึงหมายถึง ความรู้ที่เกี่ยวกับวิถี

ชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ง    
คำว่า คติชน คือ ผลผลิตทางวัฒนธรรมที ่คติชนวิทยาสนใจนำมาศึกษา ส่วนคำว่า                         

คติชนวิทยา นั้น ดร.กิ่งแก้ว อัตถากร ให้คำจำกัดความว่า6  
คำว่า คติชนวิทยา คือ วิชาซึ ่งว่าด้วยการศึกษาคติชนหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของ                 

กลุ ่มชน และผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้เป็นมรดกที่รับทอดกันมาทั ้งภายในชนกลุ ่มเดียวกัน และที่
แพร่กระจายไปสู่ชนต่างกลุ่มด้วย “คติชนวิทยา” คติชนหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน และ
ผลผลิตนี้จะเป็นมรดกท่ีได้มีการสืบทอดต่อ ๆ กันมา ทั้งภายในกลุ่มชนเดียวกันและแพร่กระจายไปสู่ชน
ต่างกลุ่ม โดยได้ให้เหตุผลของการใช้ 

คำว่า คติชนวิทยา แทน คติชาวบ้านว่า คำว่า ชาวบ้าน อาจจะสร้างความเข้าใจ ผิดได้ว่า
เกี่ยวข้องเฉพาะชาวชนบทหรือบางระดับเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว Folklore จะ เกี่ยวข้องกับทุก
คนทุกสถานภาพที่มีลักษณะร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งลักษณะ คติชาวบ้านจึงเป็นข้อมูล เพียงส่วนหนึ่งที่นัก
คติชนวิทยาสนใจที่จะศึกษา และในคำว่า คติชนวิทยา จะมีความหมายที่กว้างกว่าคติชาวบ้านด้วยตาม
ศัพท์ Folklore จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยวิถีชีวิตตามขนบประเพณีของกลุ่มชน7     

มัลลิกา คนานุรักษ์8 ได้ให้ความหมายของคติชนวิทยา ไว้ว่า คติชนวิทยาเป็นความรู้ที่
เกี ่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมที่มีวัฒนธรรมของคนกลุ่มนั้นปรากฏ ให้เห็น
เด่นชัด ผู้ศึกษาด้านคติชนวิทยาจึงมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มคนพ้ืนบ้านที่ความเจริญทาง เทคโนโลยียังเข้า
ไม่ถึงในหมู่บ้าน คนพื้นบ้านจะมีลักษณะเด่นตรงที่มีการดำเนินชีวิตที่คล้าย ๆ กัน แตกต่างจากคนใน
เมืองที่มีอาชีพต่างกัน ในขณะที่คนในเมืองจะอยู่แบบตัวใครตัวมัน สำหรับการศึกษาคติชนวิทยาใน
ประเทศไทย มักเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะทาง เท่านั้น เช่น การรวบรวมข้อมูลนิทานพ้ืนบ้าน 
สุภาษิต ปริศนาคำทาย เป็นต้น แต่ก็ยังไม่เป็นที ่แพร่หลาย จนกระทั ่งในช่วงปี 2515- 2525 
สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาคได้เริ่มสนใจที่จะเก็บ รวบรวมนิทานพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น
ด้วยเกรงว่ามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้จะสูญหายไป อีกทั้งในช่วงปี 2520 เกิดกระแสนิยมศึกษา
วรรณคดีท้องถิ่น สืบเนื่องจากวรรณคดีท้องถิ่นมี ความหมายเกี่ยวข้องกับนิทานท้องถิ่นอยู่มาก จึงท ำ 

 
6 กิ่งแก้ว อัตถากร, คติชนวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: หน่วยศึกษานิเทศก์กรมการฝึกหัดครูโรงพิมพ์                   

คุรุสภา, 2520), หน้า 2. 
7 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2.   
8 มัลลิกา คนานุรักษ์, คติชนวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2550), หน้า 1.   
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ให้มีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวรรณคดี ท้องถิ ่นกับนิทานท้องถิ ่น 9 ด้วยเหตุนี ้ความสนใจใน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคติชนวิทยาจึงได้ขยายออกไปสู่ นักวิชาการต่าง ๆ จนทำให้มีการศึกษาอย่าง
จริงจัง และเกิดเป็นสาขาวิชาคติชนวิทยาใน สถาบันการศึกษา สรุปได้ว่า วิชาคติชนวิทยา เป็นวิชาที่
ศึกษาปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นจากวิถีชีว ิตหรือความเป็นอยู ่ของมนุษย์ ตลอดจนผลผลิตหรือการ
สร้างสรรค์ต่าง ๆ จากอดีตมาจนปัจจุบันของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง ๆ  

2.1.3 ความสำคัญและบทบาทของคติชนวิทยา   
คติชนวิทยา เป็นวิชาที ่เกี ่ยวกับวิถีทางในการดำเนินชีว ิต ขนบธรรมเนียมประเพณี                       

ความเชื่อ ค่านิยม ตลอดจนการละเล่น เพลงพื้นบ้านต่าง ๆ ที่ได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานาน 
การศึกษา คติชนวิทยาเป็นการศึกษาการถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่จะทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นสภาพชีวิต
ความ เป็นอยู่ของสังคมนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจอดีตเพื่อจะได้เข้าใจปัจจุบันตลอดจน
รู้จัก วางแผนในอนาคตได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นคติชนวิทยาจึงควรแก่การศึกษาค้นคว้าด้วยยังคงมี 
ความสำคัญและประโยชน์หลายประการ คือ   

1) คติชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจสภาพชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะคติชนวิทยา                   
ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่เกิดจนตาย ความเชื่ อ ค่านิยม ตลอดจน 
แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นแบบอย่างให้ชนรุ่นหลัง         
ให้จดจำและนำมาปฏิบัติ   

2) คติชนวิทยาเป็นเครื่องมือที่ให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ทุกวัย ด้วยคติชนบางประเภทจะให้
อารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น นิทานพื้นบ้านจะเป็นความบันเทิงที่มีผู้ให้ความสนใจอยู่เสมอ 
โดยเฉพาะสังคมในอดีตที่เป็นสังคมของการฟังเพราะการเขียนหนังสือจะจำกัดอยู่ในแวดวงราชการและ
ผู้บวชเรียนในพระพุทธศาสนา เพลงพื้นบ้านซึ่งมีทั้งเพลงประกอบการละเล่น เพลง ปฏิพากย์ เพลงร้อง
เล่นของเด็ก หรือแม้ในช่วงของการประกอบอาชีพ เช่น เกี่ยวข้าว สงฟาง ก็ยังมี เพลงที่ร้องเพื่อให้เกิด
ความเพลิดเพลิน   

3) คติชนวิทยา จะให้ความรู ้และอบรมสั ่งสอน ด้วยคติชนจะให้ความรู ้หลายทางใน 
ชีวิตประจำวัน เช่น ความรู้เรื่องยาสมุนไพร ความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรมต่าง  ๆ ตลอดจนความเชื่อ 
เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ นอกจากนี้ยังช่วยอบรมสั่งสอนคนในสังคมเช่น นิทานอีสป 
นิทานคติสอนใจ ที่ตอนท้ายของเรื่องจะจบลงที่ว่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า... หรือเพลงกล่อมเด็กที่                   
จะช่วยสั่งสอนให้เป็นคนดี คติชนจึงเป็นกลไกลทางสังคมที่ช่ วยอบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดี                        
มีคุณธรรม จริยธรรม   

 
9 ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง, ท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น การศึกษาคติชนในบริบททางสังคมไทย, 

หน้า 9.   
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4) คติชนจะให้สติปัญญา ส่งเสริมให้คนใช้ความคิดใช้ปัญญา เช่น การเล่นปริศนาคำทาย            
ซึ่งปริศนาคำทายนี้จะมีอยู่ทุกภาค เป็นการช่วยฝึกสมอง ทดสอบสติปัญญา และใช้ปฏิภาณไหวพริบ 
ด้วยปริศนาคำทายจะใช้ถ้อยคำที่กำกวม หรืออาจจะให้คำตอบคนละเรื่องกับตัวปริศนาซึ่งทำให้ผู ้เล่น
ปริศนาคำถามต้องใช้ความคิดในการค้นหาคำตอบ และบางปริศนาคำทายยังช่วยสร้างความ สนุกสนาน
ให้แก่ผู้เล่นอีกด้วย 

5) คติชนวิทยาเป็นรากฐานของศาสตร์แขนงต่าง ๆ ด้วยคติชนมีเนื ้อหาที ่กว้างขวาง 
ครอบคลุมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที ่ศึกษากันอยู ่ในปัจจุบัน เช่น สังคมศึกษาจะมีการศึกษาในเรื ่อง 
ประเพณี ความเชื่อ ภาษาศาสตร์จะมีการศึกษาในเรื่องภาษาถิ่น เภสัชศาสตร์จะมีการศึกษาเรื่องยา 
สมุนไพรและตำ รายากลางบ้าน และวรรณคดีบางเรื่องจะมีที่มาจากวรรณกรรมทองถิ่นหรือนิทาน 
พื ้นบ้าน เป็นต้น จึงนับได้ว่าคติชนช่วยทำให้การศึกษาในสาขาวิชาต่าง  ๆ ได้รับการพัฒนาและ 
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น   

6) คติชนวิทยาเป็นแหล่งรวมความสามัคคี ทั้งนี้เพราะวิถีการดเนินชีวิตขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ จะเป็นลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจ เช่นการลงแขกใน 
การทำนา เป็นประเพณีท่ีชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจแลกเปลี่ยนกันทำงาน หรือในเทศกาลงานบุญต่าง ๆ 
ชาวบ้านก็จะมาร่วมช่วยกันทำบุญจัดงานรื่นเริงฉลองกัน เป็นต้น   

7) คติชนช่วยให้อารมณ์เก็บกดและความคับข้องใจคลี่คลายลงด้วยชาวบ้านและวัฒนธรรม
จะมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น คติชนจึงช่วยคลี่คลายความคับข้องใจของมนุษย์ซึ่งจะสังเกต ได้จากนิทาน
พ้ืนบ้านไทยประเภทจักร ๆ วงศ ์ๆ ที่ลูกเขยมักจะฆ่าพ่อตาตาย หรือพ่อตากับลูกเขยมักจะ ไม่ลงรอยกัน 
หรือความขัดแย้งระหว่างเมียน้อยเมียหลวงในสังคมไทย ทั้งนี้เพราะสังคมไทยในอดีต เป็นครอบครัว
ขยาย คนไทยจะแต่งลูกเขยเข้าบ้าน พ่อตากับลูกเขยมักไม่ค่อยลงรอยกัน นิทานจึงมี ส่วนช่วยลดความ
ตรึงเครียดภายในครอบครัวลงได้   

8) คติชนช่วยควบคุมสังคม คติชนบางประเภทสามารถควบคุมความประพฤติของคนใน 
สังคมให้เป็นที่ยอมรับ อีกทั้งให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประพฤติตนตามแบบอย่างที่สังคมกำหนด เช่น 
สุภาษิต คำพังเพย คำคม สำนวนโวหารต่าง ๆ จะเป็นเครื่องเตือนใจให้คนในสังคมยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติ   

9) คติชนก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ ่น ทำให้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ๆ ในท้องถิ่น สังเกตได้จากในแต่ละท้องถิ่นจะมีเรื ่องเล่าตำนาน นิยายที่ 
อธิบายถึงประวัติความเป็นมาอันเป็นการสะท้อนให้เห็นระบบความคิดของคนโบราณที่ต้องการจะ 
อธิบายท้องถิ่นของตนหรือบางครั้งก็นำไปโยงกับสถานที่ในท้องถิ่นจนกลาย เป็นนิยายประจำถิ่น10                        

 
10 ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง, ท้องถิ่นมีนิทานและการละเล่น การศึกษาคติชนในบริบททางสังคมไทย, 

หน้า 32-33. 
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โดยถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ทุกคนเป็นเจ้าของซึ่ง มรดกนี้ได้มีการสืบทอดมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
อันก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน และความ ภาคภูมิใจ   

10) คติชนเป็นมรดกหรือสมบัติของชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่นย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของ 
ตนเอง มีการปลูกฝังให้ชนในกลุ่มได้เห็นความสำคัญและให้เกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ตลอดทั้งได้ยึดถือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา ควรจะช่วยกันอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
สืบไป คติชนวิทยา เป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิถีทางในการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ 
ค่านิยม ตลอดจนการละเล่น เพลงพื้นบ้านต่าง ๆ จึงควรแก่การศึกษาค้นคว้าด้วยความสำคัญหลาย
ประการ ดังนี้ 

1) คติชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจสภาพชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดี   
2) คติชนเป็นเครื่องมือที่ให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ทุกวัย ด้วยคติชนบางประเภทให้อารมณ์

สนุกสนานเพลิดเพลิน   
3) คติชนจะให้ความรู้และอบรมสั่งสอน   
4) คติชนจะใช้สติปัญญา ส่งเสริมให้คนใช้ความคิดใช้ปัญญา   
5) คติชนเป็นรากฐานของศาสตร์ต่าง ๆ เนื้อหากว้าง   
6) คติชนเป็นแหล่งรวมความสามัคคี เพราะวิถีการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 

การละเล่น จะเป็นลักษณะการร่วมแรงร่วมใจ    
7) คติชนช่วยให้อารมณ์เก็ดกดและความคับข้องใจคลี่คลายลง    
8) คติชนช่วยควบคุมสังคม อีกทั้งให้กำลังแก่บุคคลที่ประพฤติตนตามแบบอย่างที่สังคม                  

กำหนด เช่น สุภาษิต คาพังเพย คาคม    
9) คติชนก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่น ทำให้เห็นวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี              

ต่าง ๆ ในท้องถิ่นนั้น    
10) คติชนเป็นมรดกหรือสมบัติของชาติ เพราะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง  
แนวทางในการศึกษาคติชนวิทยามีหลายแนวทาง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสนใจและการนำไปใช้

ประโยชน์ของแต่ละกลุ่ม เช่น นักจิตวิทยาอาจศึกษาคติชนเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความ เชื่อของ
มนุษย์และจะศึกษาในแนวจิตวิเคราะห์ นักการศึกษาอาจศึกษาคติชนเพราะเห็นว่าเป็น มรดกทาง
วัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ อาจศึกษาเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา หรือ แม้แต่นักคติชน
วิทยาเองก็อาจศึกษาเพ่ือขยายความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และแนวทางในการ ปฏิบัติที่เก่ียวกับคติชน
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น11    

 
11 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ภาษาไทย : คติชนวิทยาสำหรับครู หน่วยที่ 8-15, (นนทบุรี: 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), หน้า 1,093. 
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1) การค้นหาจุดกำเนิดของคติชนวิทยา การค้นหาจุดกำเนิดของคติชนเป็นการศึกษาเพ่ือ
ค้นหาประวัติความเป็นมาของคติชนในแขนงต่าง ๆ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ ทั้งนี้ นักวิชาการได้พยายาม
ค้นหาทฤษฎีเพื่อนำมาอธิบายถึงจุดเริ่มต้น ว่าเกิดขึ้นเมื่อไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และเกิดขึ้นที่ไหน เช่น
นิทานพื้นบ้านเกิดขึ้นเมื่อไร ที่ไหน และมีอายุเท่าไร ซึ่งประวัติความเป็นมาของคติชนแต่ละชนิดยังคงหา
ข้อยุติไม่ได้ คงได้เพียงการสันนิษฐาน หรือการคาดเดาเท่านั้น12 อย่างไรก็ตาม นักวิชาการได้พยายามหา
ทฤษฎีเพื่ออธิบายเกี่ยวกับจุดกำเนิดของคติชน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 แนวทาง คือ   

 1. แนวทางที่เห็นว่าคติชนวิทยาที่เหมือนๆกัน หรือคล้ายกัน อาจเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ 
กันในสถานที่หลายแห่งและหลายช่วงสมัย หรือที่เรียกว่า Mutiple Existence13 เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับ
ภูตผีวิญญาณ ความเชื่อเกี่ยวกับน้ำท่วมโลก เป็นต้น ซึ่งเราจะ พบตำนานเหล่านี้อยู่ทั่วโลก โดยที่กลุ่ม
ชนนั้น ๆ ไม่เคยมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาก่อน แต่เหตุใดจึงมีความเชื่อเหมือนกัน จากคำถามดังกล่าวจึง
มีผู้เชื่อว่า สภาพจิตใจของมนุษย์ทั่วไปในโลกย่อมจะต้อง มีสภาพจิตใจที่คล้ายกัน ดังนั้น คติชนซึ่งจัดว่า
เป็นผลผลิตทางจิตใจของมนุษย์ จึงน่าจะมีส่วน เหมือนกันหรือคล้ายกันได้ แต่แนวคิดดังกล่าวนัก
มานุษยวิทยาไม่เห็นด้วย14  

 2. แนวทางที่เห็นว่าคติชนวิทยาเกิดขึ้นในแหล่งเดียวกันแล้วแพร่กระจายไปแหล่ง                   
อื่น ๆ ซึ่งจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน แต่แนวทางนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหา 
ตามมาว่า ทำไมแหล่งวัฒนธรรมที่ต่างถิ่นกันจึงยอมรับวัฒนธรรมของคนต่างถิ่น อย่างไรก็ตาม ลักษณะ
การแพร่กระจายจะเห็นได้อย่างชัดเจนในนิทานพ้ืนบ้าน15  

2) การค้นหารูปแบบและโครงสร้างของคติชนวิทยา คติชนจะมีลักษณะสำคัญประการหนึ่ง
คือ จะมีรูปแบบและโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว แม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปบ้าง เช่น รูปแบบของ
นิทาน ปริศนา ภาษิต ฯลฯ ซึ่งการศึกษาด้วยวิธี นี้จะทำให้ผู้ศึกษาสามารถจำแนกรูปแบบและโครงสร้าง
ได้อย่างแน่นอนตายตัว และผลการศึกษายัง สามารถตรวจสอบได้ จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาคติชนด้วย
วิธีนี้ทำได้ง่ายกว่าการแสวงหาจุดกำเนิด16 และการศึกษารูปแบบและโครงสร้างถือว่าเป็นการศึกษาที่ถูก 
หลักการให้ประโยชน์ต่อผู้ศึกษา อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้วยวิธีนี้อาจทำได้โดยการรวบรวมข้อมูล                   

 
12 เสน่ห์ บุณยรักษ์ , คติชนวิทยา, (พิษณุโลก: ภาควิชาภาษาไทย คณะวิชามนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก, 2527), หน้า 12.   
13 ผ ่องพ ันธ ุ ์  มณ ี ร ั ตน์ , มาน ุษยว ิทยาก ับการศ ึกษาคต ิชาวบ ้ าน ,  (กร ุ ง เทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), หน้า 52-55. 
14 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ภาษาไทย : คติชนวิทยาสำหรับครู หน่วยที่ 8-15, หน้า 1098-

1099.   
15 อ้างแล้ว, มานุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบ้าน, หน้า 54.  
16 เรื่องเดียวกัน, หน้า 65. 
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ทางคติชนที่ต้องการศึกษาแล้วแบ่งแยกประเภท โดยยึดรูปแบบที่แตกต่างกันเป็นเครื่องกำหนด เช่น 
การศึกษานิทานพื้นบ้านได้แบ่งประเภทนิทานพื้นบ้านออกเป็น นิทานมุขตลก นิทานวีรบุรุษ นิทาน 
เกี่ยวกับนางฟ้าเทวดา นิทานสัตว์ หรือ การศึกษาปริศนาคำทายได้แบ่งเป็น ปริศนาที่เป็นคำเดียว                    
วลี เรื่องสั้น เป็นต้น17  

3) การศึกษาสัญลักษณ์ในคติชนวิทยา การศึกษาสัญลักษณ์จัดว่าเป็นวิธีการศึกษาทาง                     
คติชนวิทยาอีกวิธีหนึ ่ง ซึ ่งสัญลักษณ์จะเป็นการใช้แนวความคิดหนึ่งหรือของอย่างหนึ่งเพื ่อแทน
แนวความคิดอื่นหรือของอย่างอื่นด้วย เนื้อหาบางประเภทของคติชนวิทยาไม่สามารถจะกล่าวออกมา
ตรง ๆ ได้ จึงต้องใช้สัญลักษณ์การศึกษาคติชนด้วยวิธีนี้จะศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านใช้ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ เข้าใจถึงแนวคิด อารมณ์และจิตใจของชาวบ้าน และเพ่ือให้เข้าใจถึงสัญลักษณ์ที่แท้จริงของ
สังคม สัญลักษณ์ท่ีปรากฏในคติชนมักจะอยู่ในบทเพลงพ้ืนบ้าน ความฝัน นิทาน เรื่องตลก เป็นต้น ทั้งนี้ 
ด้วยเหตุผลที ่ว่าสังคมทุกสังคมย่อมกฎระเบียบให้คนในสังคมยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ                     
ซึ่งบางครั้งกฎระเบียบต่าง ๆ นั้นได้สร้างความกดดันให้กับคนในสังคมและเพื่อเป็นการผ่อนคลายลด 
ความตึงเครียดนั้นลง เราจึงพบเรื่องเล่าประเภทล้อเลียน ตลกขบขันปรากฏอยู่ในคติชนอยู่เสมอ ๆ                     
ซึ่งเรื่องที่นำมาล้อเลียนนี้มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศ การเมือง ศาสนา เช่น เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างบุคคลในครอบครัวที่ห้ามอยู่ใกล้ชิดกัน อาทิ ลูกเขยกับแม่ยาย พ่ีเขยกับน้องเมีย เป็นต้น18   

4) การศึกษาเปรียบเทียบในคติชนวิทยา การศึกษาเปรียบเทียบในคติชนวิทยา จำเป็นอย่าง
ยิ่งที่นักคติชนวิทยาจะต้องให้ความ ร่วมมือกันเพราะแต่ละคนไม่สามารถที่จะรอบรู้ในหลาย  ๆ ด้านได้ 
จึงต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน แต่ในวิธีการศึกษาด้วยวิธีนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
เพราะบางทีก็กลายเป็นการ ส่งเสริมลัทธิชาตินิยมมากกว่าความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ของชาติ19    

5) การศึกษากระบวนการถ่ายทอดของคติชนวิทยา การศึกษากระบวนการถ่ายทอดของ            
คติชนวิทยาจะต้องเป็นการศึกษาเรื่องราวที่ถ่ายทอดทางมุขปาฐะโดยตรง ทั้งนี้อาจจะเป็นการถ่ายทอด
จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือจาก วัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรือจากคนรุ่นหนึ่ง
ไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งข้อด้อยของ การศึกษาด้วยวิธีนี้  คือ ความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้เพราะการถ่ายทอด
อาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนานจึงเชื่อ ไม่ได้ว่าข้อมูลนั้นจะถูกต้องทั้งหมดด้วยผู้รับการถ่ายทอดอาจจะ
ดัดแปลงในสิ่งที่ตนได้รับการ ถ่ายทอดมา20 ซึ่งนักคติชนวิทยาเองก็เห็นว่าในกระบวนการ ถ่ายทอดทาง
คติชนวิทยาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และการเปลี่ยนแปลงนั้นมักจะมีลักษณะที่ สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น นิทานพื้นบ้าน มักจะมีโครงเรื่องที่คล้ายๆกัน แต่รายละเอียดในเนื้อหา

 
17 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ภาษาไทย : คติชนวิทยาสำหรับครู หน่วยที่ 8-15, หน้า 1,110.  
18 ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, มานุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบ้าน, หน้า 74-75. 
19 เสน่ห์ บุณยรักษ์, คติชนวิทยา, หน้า 12. 
20 อ้างแล้ว, ภาษาไทย : คติชนวิทยาสำหรับครู หน่วยที่ 8-15, หน้า 1,102 
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อาจจะมีส่วนที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น นิทานเรื่อง ซินเดอเรลลา มีต้นกำเนิด มาจากนิทานอียิปต์           
เมื่อได้มีการแพร่กระจายไปสู่วัฒนธรรมอื่น ๆ ก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้ามา หรือขาดหายไปใน
บางส่วน21   

จึงอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการ ถ่ายทอดทางคติชนที่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางมุขปาฐะ
อาจทำให้ความน่าเชื ่อถือและความ ถูกต้องของข้อมูลลดน้อยลง เพราะผู้รับการถ่ายทอดอาจจะ
ดัดแปลงแก้ไขข้อมูลได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้วัฒนธรรมบางวัฒนธรรมเลือกบุคคลขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่
ถ่ายทอดข้อมูลและรับการถ่ายทอด ข้อมูลโดยตรง ดังนั้น การศึกษากระบวนการถ่ายทอดและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ถ่ายทอดจึงเป็นการศึกษาที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่ง แม้ว่าจะมี
ข้อบกพร่องอยู่บ้างก็ตามด้วยวิธีการ ถ่ายทอดทางมุขปาฐะยังคงดำรงสืบอยู่ต่อไป 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ 
ความเชื่อ เป็นสิ่งสำคัญควบคู่มากับการสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ ความเชื่ออาจเป็น

การค้นหาคำตอบในคำถามที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล  หรืออาจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวใจในสภาพแวดล้อมและสังคมที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก ในสังคมยุคโบราณมนุษย์
ยังไม่มีการพัฒนาระบบความเชื่อขั้นสูงที่เรียกว่า “ศาสนา”  ผู้คนสมัยนั้นพยายามหาคำตอบให้กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ พวกเขาเชื่อว่าผู้มีอำนาจ
พิเศษเหนือธรรมชาติเป็นผู ้อย ู ่ เบ ื ้องหลังเหตุการณ์ต่าง  ๆ ที ่พวกเขาไม่สามารถอธ ิบายได้ 22                   
ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องทำอะไรบางอย่างให้เป็นที่รักที่พอใจของผู้มีอำนาจวิเศษนั้น  เพื่อได้รับการ
คุ้มครองป้องกันให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ที่มีมากมายในสังคมยุคบุพกาล และได้รับการเอื้ออำนวย
ผลประโยชน์ในการทำมาหากินท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เป็นต้น 

2.2.1 ที่มาของแนวคิดความเชื่อ 
เมื่อวิทยาการต่าง ๆ เจริญขึ้น มนุษย์ได้คิดค้นวิธีการตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีอำนาจ

ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาสร้างขึ้น และกลายมาเป็นพิธีกรรมหลากหลายรูปแบบในระบบความเชื่อดั้งเดิม 
ต่อมาความเชื่อได้มีพัฒนาการจนเกิดระบบที่ซับซ้อนขึ้น มีการขยายแนวคิดทางความเชื่อออกไปสู่สังคม
ระดับกว้าง มีระบบการสืบทอดความเชื่ออย่างเป็นรูปธรรม เกิดประเพณีพิธีกรรมที่รองรับกับรูปแบบ
ความเชื่อนั้น ๆ ซึ่งความเชื่อนั้นก็ได้กลายมาเป็นลัทธิและศาสนาในเวลาต่อมา ความเชื่อทางศาสนาเป็น
ความเชื ่อที ่มนุษย์สยบยอมต่อสิ ่งนอกเหนือธรรมชาติ  มีการกราบไหว้อ้อนวอนให้ช่วยคุ ้มครอง                
ต่างจากความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่มนุษย์พยายามควบคุมอำนาจเหนือธรรมชาติ เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์
กับตนเอง รูปแบบความเชื่อทางศาสนานั้นมีอยู่ 2 แบบ กล่าวคือ  

 
21 ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์, มานุษยวิทยากับการศึกษาคติชาวบ้าน, หน้า 77-78. 
22 จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบ้านอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรวัฒนา, 2540), หน้า 101. 
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(1) ศาสนาตามหลักพระคัมภีร์ ตามคำสั่งสอนของศาสดา (Doctrinal Religion)  
(2) ศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Religion)23  
ศาสนากับความเชื ่อของชาวอีสานนั ้น  เป็นการผสมผสานของคตินิยมท้องถิ ่น  คือ                    

พุทธศาสนาระดับที่ชาวบ้านปฏิบัติในชีวิตประจำวันกับศาสนาพราหมณ์  และความเชื่อว่าผีมีจริง                       
คติความเชื่อเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ การกระทำของบุคคลและสังคม มนุษย์ผู้
ฉลาดนำคติความเชื่อเหล่านี้ไปประกอบพิธีกรรม เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ        
คนกับคน และคนกับกฎเกณฑ์ทางสังคม 
 อมรา พงศาพิชญ์ กล่าวว่า ความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งอาจ
หมายถึงความเชื ่อทางศาสนาหรือความเชื ่อในสิ ่งที ่มีอำนาจเหนือมนุษย์ ความเชื ่อทางศาสนาใน
ความหมายของคำว่า “ศาสนา” ในภาษาไทย เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนา คริสต์ ฯลฯ จะ
หมายถึง หลักคำสอน หรือหลักในการดำเนินชีวิตร่วมกันของมนุษย์ในแต่ละสังคม สำหรับการศึกษาใน
แนวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คำว่า “ศาสนา” (Religion) มีความหมายกว้าง กว่ามากซึ ่งจะ
ครอบคลุมความเชื่อและพิธีกรรมแบบต่าง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงแต่ศาสนาใหญ่ๆ ของ โลกเท่านั้นแต่จะ
รวมความเชื่อและพิธีกรรมใด ๆ ที่เข้าข่ายและมีบทบาทหน้าที่เป็น “ศาสนา” ในฐานะที่ตอบสนอง
ความต้องการทางจิตใจของคนในสังคมและในฐานะที่เป็นกลไกของสังคม ในแง่ท่ีสัมพันธ์กับระบบอ่ืน24 

ศิริพร ฐิตะฐาน กล่าวถึงคำว่า “ศาสนา” ในภาษาไทยนั้นไม่รวมความเชื่อ และพิธีกรรม
เกี่ยวกับผีสางเทวดา การบูชาผีบรรพบุรุษหรือลัทธิทางไสยศาสตร์แต่ในภาษาอังกฤษ  นอกจากคำว่า 
Religion จะตรงกับภาษาไทยว่า ศาสนาแล้วยังมีคำว่า Religious ซึ ่งบอกลักษณะความเชื ่อและ
พิธีกรรมที่แฝงความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) ที่เข้าข่ายความเป็นศาสนาในแง่ที่เป็นเรื่องของ อำนาจเหนือ
ธรรมชาติ ในทางสังคมวิทยามานุษยวิทยาแม้จะไม่ได้นับความเชื่อและพิธีกรรมที่มีในพิธีกรรมต่าง  ๆ 
มักจะแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่แสดงความศักดิ์สิทธิ์และสิ่งนั้นจะเป็น สัญลักษณ ์(Symbol)  ที่มีความหมาย 
มีพลังอำนาจ สามารถสั่งการและได้รับความเชื่อถือด้วย สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาจากการให้ความเคารพ
และยอมรับร่วมกันของคนในสังคม สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น สิ่งที่ดีที่สุดโดยคุณภาพเป็นที่สูงสุดโดยตำแหน่ง
ดังนั้น จึงต้องอยู่ในสถานที่ที่พิเศษจึงเรียกสถานที่ เช่น วัด เทวสถาน ฯลฯ ว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์                     
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่มีอันตราย มีความลึกลับ ซึ่งยากที่จะอธิบายซึ่งบางครั้งอาจจะต้องอาศัยผู้รู้หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นตัวกลางในการสื่อสารเพื่อให้ เกิดความเข้าใจและที่สำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจเหนือ

 
23 อมรา พงศาพิชญ์, การวิจ ัยเชิงคุณภาพเพื ่อพัฒนางาน , (ขอนแก่น: สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537), หน้า 34-35. 
24 อมรา พงศาพิชญ์, วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์ : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา , 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 8.  
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ธรรมชาติ (Supernatural) ซึ่งเป็นคุณสมบัติ ที่มนุษย์ต้องการ เนื่องจากมนุษย์ยังต้องอาศัยอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ บางครั้งไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้จึงต้องหวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พ่ึง  

จะเห็นได้ว่า พิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่คน ในสังคมสร้างขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคง
ทางจิตใจโดยเชื่อว่าเป็นประกอบพิธีกรรมแล้ว ย่อมมีความสบายใจและมีความหวังในชีวิตและเชื่อว่า
พิธีกรรมจะนำไปสู่ผลที่มุ่งหวังไว้ ดังนั้น พิธีกรรมที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีวิธีการสำคัญที่มนุษย์ใช้ในการ
สื่อสารกับอำนาจเหนือธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้มีอำนาจดลบันดาลอะไรต่าง ๆ 
ให้และมนุษย์ยังต้องมีการให้ บางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทน รูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว
นานเข้าก็มีความซับซ้อน มีการจัดระบบระเบียบ มีแบบแผนขั้นตอนเกิดเป็นพิธีกรรมเพ่ือเซ่นสังเวยบูชา 
ผีสางเทวดา เทพเจ้าต่าง ๆ รูปแบบพิธีกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ ในทางสังคมวิทยาถือได้ว่าเป็น
พฤติกรรมทาง ศาสนา เป็นพฤติกรรมร่วมหรือพฤติกรรมกลุ่มอันเป็นการแสดงออกตามความเชื่อทาง
ศาสนา ร่วมกันของบุคคล มีลักษณะและวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อการใดการหนึ่ง ในการร่วมพฤติกรรม
ทาง ศาสนานี้ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนอาจจะมีคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ ฯลฯ เหมือนกันหรือต่างกัน
ก็ได้25 พิธีเป็นเครื่องเชื่อมความสมานสามัคคีของคนชาวอีสานมาโดยตลอด เพราะชาวอีสานได้ยึดหลัก
ปฏิบัติตามพิธีกรรมทางความของบรรพบุรุษที่ได้มีการนับถือกันมาช้านานทำให้เกิดความสงบสุขมา
ตั้งแต่โบราณกาล 

2.2.2 ความหมายของความเชื่อ 
 ความเชื่อเป็นนามธรรมที่ไม่อาจจับต้องสัมผัสได้ด้วยอวัยวะหรือระบบสัมผัสส่วนใดของ
ร่างกาย แต่ก็สามารถรับรู้สัมผัสได้จากสิ่งอ่ืน หรือกิจกรรมอ่ืนที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยความเชื่อนั้น สำหรับใน
ด้านความหมาย มีผู้ให้คำนิยามความหมายของความเชื่อเอาไว้แตกต่างกันไปดังนี้ 
 ความเชื่อ (Beliefs) หมายถึง การยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตน
หรือไม่ก็ตาม ว่าเป็นความจริงหรือมีอยู่จริง การยอมรับนับถือนี้อาจจะมีหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะ
พิสูจน์ได้ หรืออาจไม่มีหลักฐานที่จะนำมาใช้พิสูจน์ให้เห็นจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็ได้  และเมื่อมนุษย์เกิด
ความเชื่อแล้วมักแสดงออกมาให้ปรากฏทางกายและวาจา  การยอมรับคุณค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่พ่ึง
ทางจิตใจ และเป็นพลังนำไปสู่การปฏิบัติต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อด้วยพิธีกรรมนั้น ๆ 

 ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตใต้
สำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์
นั้น ๆ แม้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ
และให้ความเคารพเกรงกลัว26 

 
25 ศิร ิพร ฐิตะฐาน, เอกสารการสอนชุดวิชา  ความเช ื ่อและศาสนาในสังคมไทย , (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช), 2533, หน้า 12. 
26 ธวัช ปุณโณทก, ทิศทางหมู่บ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจริญการพิมพ์, 2531), หน้า 95. 
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 สรุปความได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือและปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจ
มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ความเชื่อนั้นอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับก็ได้ แต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของบุคคลที่เชื่อถือในเหตุการณ์บางอย่าง หรือในสภาวการณ์ที่บุคคลไม่สามารถตอบข้อสงสัย หรือ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทั้งนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมทางความเชื่อของแต่ละคน
ได้ด้วยการแสดงออกต่อความเชื่อนั้น ๆ 

 2.2.3 การเกิดความเชื่อ  

 แม้ความเชื ่อจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที ่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่ง จะมีต่อ
เหตุการณ์ เรื ่องราว หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ความเชื่อหาใช่
ความรู้สึกหรือจินตนาการท่ีเกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย ความเชื่อมีที่มาหลากหลายดังต่อไปนี้ 
 การเกิดความเชื่อทางศาสนาและลัทธิว่าแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 

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

 2) เกิดจากความปรารถนาเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ ์

 3) เกิดจากลัทธิทางการเมือง เช่น ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 จะเห็นได้ว่า ความเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดจากสมมุติฐาน  การพยายาม
ค้นหาคำตอบจากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดขึ้นเองได้  ซึ่งเป็นพื้นฐานพัฒนาต่อมาจนกลายเป็น
ศาสนาในที่สุด อย่างไรก็ตามสามารถจัดประเภทของความเชื่อได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ความเชื่อเรื ่อง
วิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติ สองความเชื่อในตัวบุคคล สามความเชื่อตามหลักเหตุและผล และสี่ 
กลุ่มเชื่อในหลักธรรมชาติสากลหรือเชื่อว่าไม่มีอำนาจพิเศษใด ๆ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปโดยกฎเกณฑ์
ธรรมชาติ 

2.2.4 องค์ประกอบความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 
ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของ

สภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน ในสังคมวัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคม
วัฒนธรรมย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน 
ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งมีผู ้กล่าวถึงไว้
แตกต่างกันในหลายแง่มุม 

สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของรัฐ แต่ในความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ดังกล่าวนี้ก็มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งรัฐพยายามหลอมละลายความ
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แตกต่างที่หลากหลาย โดยใช้นโยบายการสร้างชาติไทยให้เป็นหนึ่งของรัฐบาล เช่น ชาวเขา และชาว
มาเลย์ เป็นต้น จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง  ๆ โดยมีรูปแบบ
ของความขัดแย้งและการต่อต้านที่แสดงออกของกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น การลุกขึ้นมารื้อฟื้นวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของกลุ่ม หรือประกาศถึงความมีตัวตนแห่งอัตลักษณ์ดังกล่าว เพื่อเรียกร้อง สิทธิและ                      
ท้าทายต่อรองกับอำนาจครอบงำของรัฐ เป็นต้น27 โดยต่างมีอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยหรืออัตลักษณ์
แห่งชาติร่วมกันและมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่พวกเขา
ต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุเดิมของตนด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามก็มี
กลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่ถูกกลืนกลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุเดิมของตนไปเช่นกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีได้
กระจายเข้าสู่ทุกพ้ืนที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
 ชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของ
กระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว ซึ่งพวกเขาได้พยายามปรับตัวคล้อยตามไปกับบริบทเหล่านั้น โดยการฟื้นฟู
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าในแต่ละเขตพ้ืนที่ คือ ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าเขมร ชนเผ่าลาว และ
ชนเผ่าเยอ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์บางส่วนสูญหายไป แต่ปัจจุบันมีการเพื่อฟื้นฟูความเป็นวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ให้คงไว้และรองรับกับกระแสการท่องเที่ยวของสังคม และเพื่อผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้
ที่พวกเขาจะได้รับจากการปรับตัวในครั้งนี้ โดยพวกเขาได้ใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของตนเองที่มีอยู่
เดิมและที่ฟ้ืนฟูขึ้นใหม่เป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการนำเสนออัตลักษณ์ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว 
วิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ คือ วัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปะการฟ้อนรำ ประเพณี และ
การละเล่นของชนสี่เผ่า แต่ทั้งนี้การนำเสนออัตลักษณ์ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้นผู้วิจัยมองว่า ยังไม่
เป็นที่ยอมและโดดเด่นเท่าที่ควร ควรปรับให้มีความสวยงาม แปลกใหม่และมีความตื่นตาตื่นใจมากข้ึน
ด้วย เช่น ด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านพิธีกรรม และด้านวัฒนธรรม 
 ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชนสี่เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาว
เขมร เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการ
ปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้งสี่เผ่า มีภาษาพูดในท้องถิ่น
ของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณีสี่ เผ่าไทยศรีสะเกษ 
หรืองานเทศกาลดอกลำดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออกถึงประเพณี
วัฒนธรรมที่ชาว 4 เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี28 

 
27 ยศ สันตสมบัติ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายและการจัดการทรัพยากร, (เชียงใหม่:       

โรงพิมพ์นพบุรี, 2554), หน้า 44-45. 
28 อุทัย สมวัฒน์, “ประเพณี 4 เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง, 4 

มีนาคม 2540, หน้า 11. 
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 ผู ้วิจัยได้ศึกษาความหมายของวัฒนธรรมจากเอกสารต่าง ๆ สามารถสรุปสาระสำคัญ                 
ได้ดังนี ้
 วัฒนธรรม คือ ส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญาณ 
วัตถุ สติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะวัฒนธรรมมิได้หมายถึงเพียง
ศิลปะและวรรณกรรมเท่านั้นแต่หมายถึงฐานนิยมต่าง ๆ ของชีวิตสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของมนุษย์ระบบ
นิยมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา กล่าวว่า ชุมชนหมู่บ้านอีสานเป็นสังคมที่สืบทอด
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้านช้าง อีสานเป็นดินแดนตอนปลายของวัฒนธรรมดังกล่าว 
อิทธิพลของกรุงเทพฯ มีน้อยมาก สมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายไทยถือว่าลาวและเมืองในอำนาจของลาว 
(อีสาน) ล้วนขึ้นต่อไทย แต่เป็นการแผ่อำนาจทางทหารเท่านั้น แต่ทางด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ยังไม่มี
อิทธิพลต่ออีสานเลย29 
 อภิศักดิ์ โสมอินทร์ ได้สรุปลักษณะสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสาน ในโลกทัศน์ของชาว
อีสาน ไว้ดังนี้ 
 (1) สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตร สถานบันครอบครัวเริ่มจากขนาดเล็ก อยู่ในบ้านแบบอีสาน 
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 

 
29 ฉัตรทิพย์ 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
พวกพ่อค้า หรือข้าราชการที่ไม่ได้ทำนาแต่มีรายได้ไว้ซื้อข้าวกิน 
 (13) รู้จักการแบ่งปัน คือรู้จักให้และรับ สนใจและยกย่องการทำบุญให้ทาน 
 (14) สังคมสอนให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุข โดยแสดงความ  
"ออนซอน" (ชื่นชม) อย่างจริงใจ 
 (15) สังคมท่ีมีผู้ปกครองหลายคนมักมีปัญหาเพราะชาวอีสานไม่นิยมมีเจ้านายหลายคน 
 (16) สังคมที่ดีต้องประกอบด้วยบุคคล 5 จำพวก คือ ผู้นำหรือหัวหน้า พระสงฆ์ข้าราชการ 
นักปราชญ์ และประชาชน 
 (17) สังคมจะอยู่ถาวรยาวนาน นอกจากจะมีทรัพย์แล้วสังคมต้องประกอบไปด้วยทรัพยากร
มนุษย์ 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 พูดจาไม่อ้อมค้อม30 
 คำว่า “วัฒนธรรม” มีผู้ให้ความหมายหลากหลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมสามารถมองได้หลายแง่หลายมุมแล้วแต่จะมองกันในแง่มุมใด แต่พอสรุปได้ว่า 
วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์คิดและสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของชาติพันธุ์สร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดยีวให้เกิดข้ึนในตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 
 2.2.5 ความเชื่อด้านศาสนา 
 ความเชื่อด้านศาสนาเป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานทางลัทธิศาสนาหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน โดยเลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจำวันและวิถีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาที่ถูกต้องของ
ศาสนาใด และไม่ใช่ความเชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง โดยหลักแล้วศาสนาชาวบ้านของชาว
อีสานทั่วไปประกอบขึ้นด้วยรูปแบบความเชื่อ 3 อย่าง คือ การนับถือผี ความเชื่อทางพราหมณ์ และ
ศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งดำรงอยู่โดยอิสระ ต่างมีการผสมผสานและ

 
30 อภิศักดิ์ โสมอินทร์, โลกทัศน์อีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี 2, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537), หน้า 73-88. 
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กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในลักษณะของการเกื้อกูลอาศัยส่งเสริมกันและกันก่อให้เกิดเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น 
 (1) ความเชื่อ 

ความเชื่อเป็นพื้นฐานของลัทธิทางศาสนา และเป็นที่มาของพิธีกรรม ดังนั้น หากจะศึกษา
เกี่ยวกับศาสนาหรือประเพณีหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทำความเข้าใจเรื่อง
ความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพื้นฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมทำได้มากขึ้น ความเชื่อเป็นนามธรรมที่ไม่อาจจับต้องสัมผัสได้ด้วย
อวัยวะหรือระบบสัมผัสส่วนใดของร่างกาย แต่ก็สามารถรับรู้สัมผัสได้จากสิ่ งอื่น หรือกิจกรรมอื่นที่
เกิดข้ึนเนื่องด้วยความเชื่อนั้น สำหรับในด้านความหมาย มีผู้ให้คำนิยามความหมายของความเชื่อเอาไว้
แตกต่างกันไปดังนี ้
 ธวัช ปุณโณทก กล่าวว่า แม้ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากการสังคายนาจากล้านนาจะ
แผ่เข้าสู่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกผิดของการปฏิบัติได้                
แต่กลุ่มชนในอีสานก็สามารถปรับปรุงหลักธรรมให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน กล่าวคือ พิธีกรรมที่
เนื่องด้วยความเชื่อทางวิญญาณพระสงฆ์และชาวบ้านได้ผนวกเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
แนบเนียน31 
 ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตใต้
สำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์
นั้น ๆ แม้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ
และให้ความเคารพเกรงกลัว32 
 ธาดา สุทธิธรรม ทำการรวบรวมเรื่องราวพงศาวดารล้านช้าง ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวอีสานปัจจุบ ัน  พบว่า อาณาเขตของอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าสามแสนไทย                         
(พ.ศ. 1916-1959) ครอบคลุมดินแดนภาคอีสานตอนบนลงมาถึงบริเวณที ่ราบสูงโคราชด้วยจาก                   
พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาจึงกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ภาคอีสานที่เป็นดินแดนอาณาจักรล้านช้าง ได้แก่ พ้ืนที่
ภาคอีสานตอนบน ตอนกลาง และจังหวัดอุบลราชธานี โดยชนเผ่าไทยจากอาณาจักรล้านช้างค่อย ๆ 
เข้ามาตั้งถิ่นฐานแทนชนชาวเขมรที่เคยมีอยู่เดิม ซึ่งลดประชากรลงจากความเสื่อมของราชอาณาจักร

 
31 ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2525), หน้า 175. 
32 ธวัช ปุณโณทก, ทิศทางหมู่บ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจริญการพิมพ์, 2531), หน้า 95. 
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กัมพูชา หรือถอยร่นกลับมายังดินแดนอีสานใต้ จนถึงพุทธศตวรรษ 23-24 ชนเผ่าไทยจากอาณาจักร
ล้านช้างซึ่งทางอยุธยาเรียกว่า “ชาวลาว” ได้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากข้ึน33 
 เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวถึงระบบครอบครัวแบบพิเศษอีกอย่างหนึ่งของชาวอีสานไว้ว่า         
ชาวอีสานมีการจัดระบบความสัมพันธ์ที่ขยายกว้างออกไปจากสังคมเครือญาติที่เรียกว่า  เครือญาติ
สมมุต ิเช่น ระบบพ่อแก้ว-ลูกแก้ว ที่มีการฝากตัวเป็นลูกเป็นพ่อระหว่างกัน การดำรงความสัมพันธ์หลัง
หมดภาระหน้าที่ เช่น หมอเหยากับลูกแก้ว ลูกเลี้ยง พ่อล่ามกับคู่สมรส และระบบการผูกเสี่ยวระหว่าง
คนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เอกวิทย์ ณ ถลาง กล่าวอีกว่า วัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมฝั่งตะวันออก
แม่น้ำโขงมีความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์และเชิงอำนาจใกล้ชิดกันมากวิถีชีวิตของสองฝั่งแม่นํ้าโขงจึง
ละม้ายคล้ายคลึงกันจนจำแนกความแตกต่างได้ยาก34 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา กล่าวว่า ชุมชนหมู่บ้านอีสานเป็นสังคมที่สืบทอด
วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้านช้าง อีสานเป็นดินแดนตอนปลายของวัฒนธรรมดังกล่าว 
อิทธิพลของกรุงเทพฯ มีน้อยมาก สมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายไทยถือว่าลาวและเมืองในอำนาจของลาว 
(อีสาน) ล้วนขึ้นต่อไทย แต่เป็นการแผ่อำนาจทางทหารเท่านั้น แต่ทางด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ยังไม่มี
อิทธิพลต่ออีสานเลย35 
 ศาสนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในพัฒนาการของความเชื่อ ศาสนาทุกศาสนาย่อมเกิดขึ้นโดยมี
ความเชื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในเบื้องแรก เมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายประการจึงถูกจัดให้
เป็นศาสนา แต่ความเชื่อทุกอย่างมิได้จัดเป็นศาสนาเสมอไป และศาสนาเองก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของ
ความเชื่อเท่านั้น ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของศาสนาไว้ดังนี้ 
 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 คือผูกพันกับพระเจ้าอีกอย่างหนึ่ง 
คำสั่งสอนที่นับว่าเป็นศาสนานั้นต้องประกอบด้วยความเชื่อในอำนาจที่มองไม่เห็นด้วยตาบางอย่าง หลัก
ศีลธรรม จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิต และพิธีกรรมทางศาสนา โดยสุชีพได้สรุปความหมายของศาสนาไว้ 

 

 33 ธาดา สุทธิธรรม, รูปแบบแผนผังชุมชนอีสานสายวัฒนธรรมไท , (ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549), หน้า 6-7. 

 34 เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาชาวบ้านสี่ภูมิภาค : วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย, 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), หน้า 45. 

 35 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร: 
สร้างสรรค์, 2541), หน้า 56-64. 
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3 ประการ คือ ศาสนาคือที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์ ศาสนาคือที่พ่ึงทางจิตใจ และ
ศาสนาคือคำสั่งสอน36 
 ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตใต้
สำนึกของมนุษย์ต่อพลังอำนาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์
นั้น ๆ แม้พลังอำนาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่งยอมรับ
และให้ความเคารพเกรงกลัว37 

 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของศาสนาในเชิงสังคมวิทยาเอาไว้ว่า 
ศาสนารวมเอาหลักความเชื่อและการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ่งดำเนินไปด้วยระบบเดียวกัน 
กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับหลักการ ระเบียบประเพณี และการปฏิบัติตามหลักการในแนวที่ไม่
แตกต่างกัน ฉะนั ้น ศาสนาในแง่นี ้จ ึงเป็นความเชื ่อและการปฏิบัติร ่วมกัน (Shared belief and 
practice) หรือเป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติอย่างเดียวกัน (A unified system of belief and 
practices) โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่เก่ียวกับโลกนี้และโลกหน้า38 
 สรุปความได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือและปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจ
มีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ความเชื่อนั้นอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับก็ได้ แต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของบุคคลที่เชื่อถือในเหตุการณ์บางอย่าง หรือในสภาวการณ์ที่บุคคลไม่สามารถตอบข้อสงสัย หรือ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทั้งนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมทางความเชื่อของแต่ละคน
ได้ด้วยการแสดงออกต่อความเชื่อนั้น ๆ 

 (2) การเกิดความเชื่อ  

 แม้ความเชื ่อจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที ่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่ง จะมีต่อ
เหตุการณ์ เรื ่องราว หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ความเชื่อหาใช่
ความรู้สึกหรือจินตนาการท่ีเกิดข้ึนอย่างเลื่อนลอย ความเชื่อมีที่มาหลากหลายดังต่อไปนี้ 
 สาเหตุของการเกิดความเชื่อทางศาสนาและลัทธิว่าแบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ 

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

 
36 สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน์, 2541),

หน้า 1-7. 
 37 ธวัช ปุณโณทก, ทิศทางหมู่บ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร: เจริญการพิมพ์, 2531), หน้า 95. 
38 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งท่ี 13, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549), หน้า 102. 
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 2) เกิดจากความปรารถนาเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ ์

 3) เกิดจากลัทธิทางการเมือง เช่น ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 ความเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดจากสมมุติฐาน การพยายามค้นหาคำตอบจาก
สิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานพัฒนาต่อมาจนกลายเป็นศาสนาในที่สุด อย่างไรก็
ตามสามารถจัดประเภทของความเชื ่อได้ 4 กลุ ่มใหญ่ ๆ คือ ความเชื ่อเรื ่องวิญญาณและสิ่ งเหนือ
ธรรมชาติ สองความเชื่อในตัวบุคคล สามความเชื่อตามหลักเหตุและผล และสี่ กลุ่มเชื่อในหลักธรรมชาติ
สากลหรือเชื่อว่าไม่มีอำนาจพิเศษใด ๆ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและเป็นไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 
 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของศาสนาในเชิงสังคมวิทยาเอาไว้ว่า 
ศาสนารวมเอาหลักความเชื่อและการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ่งดำเนินไปด้วยระบบเดียวกัน 
กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับหลักการ ระเบียบประเพณี และการปฏิบัติตามหลักการในแนวที่ไม่
แตกต่างกัน ฉะนั ้น ศาสนาในแง่นี้จึงเป็นความเชื ่อและการปฏิบัติร่วมกัน (Shared belief and 
practice) หรือเป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติอย่างเดียวกัน (A unified system of belief and 
practices) โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่เก่ียวกับโลกนี้และโลกหน้า39 
 จะเห็นได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือและปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจมี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตน ความเชื่อนั้นอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับก็ได้ แต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของ
บุคคลที่เชื ่อถือในเหตุการณ์บางอย่าง หรือในสภาวการณ์ที ่บุคคลไม่สามารถตอบข้อสงสัย หรือ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทั้งนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมทางความเชื่อของแต่ละคน
ได้ด้วยการแสดงออกต่อความเชื่อนั้น ๆ จะเห็นได้ว่าความเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดจาก
สมมุติฐาน การพยายามค้นหาคำตอบจากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถกำหนดขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานพัฒนา
ต่อมาจนกลายเป็นศาสนาในที่สุด อย่างไรก็ตามสามารถจัดประเภทของความเชื่อได้ 4 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
(1) ความเชื่อเรื่องวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติ (2) ความเชื่อในตัวบุคคล (3) ความเชื่อตามหลักเหตุ
และผล และ (4) กลุ่มเชื่อในหลักธรรมชาติสากลหรือเชื่อว่าไม่มีอำนาจพิเศษใด ๆ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและ
เป็นไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 
 (3) องค์ประกอบของศาสนา 
 ศาสนามีองค์ประกอบหลายประการที่มากกว่าความเชื่อ และลัทธิความเชื่อท่ัวไปตามทัศนะ
ของนักวิชาการด้านศาสนากำหนดไว้มีหลายประการดังต่อไปนี้ 
 นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบว่าอะไรเป็น
หรือไม่เป็นศาสนาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ประการ คือ สิ่งเคารพบูชา (Supernatural and 
Natural Beings) ศรัทธาความเชื่อ (Belief) ความขลัง (Ritual) ความศักดิ์สิทธิ์และการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 

 
39 อ้างแล้ว, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ, สังคมวิทยา, หน้า 102. 
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(Sacred) พิธีกรรม (Rites) กฎเกณฑ์ปฏิบัติ (Laws) และ ศาสดา ผู ้ประกอบพิธ ี และผู ้ส ืบทอด
เจตนารมณ์ (Prophet)40 
 ความเชื่อของศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ไว้ 4 กลุ่ม ใหญ่ ๆ คือ 
 1) ประเภทนับถือผีสางเทวดา ถือเป็นลัทธิความเชื ่อที ่เก่าแก่ที ่สุดประเภทหนึ ่งของ
มนุษยชาติ และยังจัดเป็นประเภทย่อยลงไปได้อีก 4 ประเภท คือ กลุ่มนับถือผีร้ายหรือซาตานกลุ่มนับ
ถือผีที่เป็นเทวดาอารักษ์ กลุ่มนับถือผีบรรพบุรุษ และกลุ่มนับถือผีวีรบุรุษวีรสตรี 
 2) ประเภทนับถือธรรมชาติ เชื ่อว่าธรรมชาติมีความศักดิ ์สิทธิ ์โดยตนเอง ไม่เกี ่ยวกับ
วิญญาณหรือภูตผีปีศาจที่สิงสู่อยู่ในนั้น แบ่งย่อยออกไปอีกเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มนับถือธรรมชาติ
เบื้องบน เช่น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เมฆ เป็นต้น และกลุ่มนับถือธรรมชาติเบื้องล่าง เช่น พ้ืนดิน แม่น้ำ 
ภูเขา เป็นต้น 
 3) กลุ่มนับถือพระเจ้าหรือเทพเจ้า เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้า 
พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้สามารถให้คุณให้โทษต่อมนุษย์ได้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มนับถือ
พระเจ้าองค์เดียว และกลุ่มนับถือพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์ 
 4) ประเภทไม่มีพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ 
และมนุษย์สามารถลิขิตชีวิตตนเองได้ 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนา หมายถึง ความเชื่อถือหรือความยึดถือในหลักการบางอย่างที่อาจ
เกิดขึ้นด้วยการบอกเล่า การสั่งสอน การเรียนรู้ การคาดคะเน ความรู้สึก หรือการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ว่าเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือคำสอนนั้น ๆ เป็นเรื่องจริง ความเชื่ออาจมี
เหตุผลสามารถพิสูจน์ได้ หรือเป็นเรื่องลี้ลับไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ความเชื่อ
ใดจะถูกจัดว ่าเป็นศาสนาย่อมมีองค์ประกอบตามเกณฑ์ที ่กำหนดด้วย ศาสนา ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก คือ ต้องมีผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกาศศาสนา เรียกว่า ศาสดา ต้องมีหลักการหรือคำสอน
ของศาสนานั้น ๆ เรียกว่า ธรรมะหรือคัมภีร์ต้องมีผู้เผยแผ่หรือผู้สืบทอดศาสนา เรียกว่า สาวก หรือ
นักบวช ต้องมีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมหรือเคารพทางศาสนา เรียกว่า ศาสนสถาน ต้องมีสัญลักษณ์ทาง
ศาสนา และต้องมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
 (4) ความเชื่อผี พราหมณ์ พุทธ 
 ความเชื่อที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ และมีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์อย่างมาก ได้แก่ ความเชื่อ 3 รูปแบบ ที่มีหลักการ วิถีทางปฏิบัติ รูปแบบพิธีกรรม และความ       
มุ่งหมายแตกต่างกัน แต่กลับสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยและเกื้ อกูลซึ่งกันและกันเป็น

 
40 นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540), หน้า 268-269. 
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อย่างดี นั่นคือ การผสมผสานระหว่าง ลัทธิความเชื่อผี ลัทธิความเชื่อพราหมณ์ และความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา ความเชื่อทั้งสามมีลักษณะความเป็นมาและรายละเอียดดังนี้ 
 ผี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือน มี
ตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีห่า เรียกคนที่ตายไปแลว้ว่า
ผี41 ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณในประเทศไทย มีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ คือมีการยอมรับนับถือผีมาแต่ดั ้งเดิมแล้ว โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย                           
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับการนับถือผีและวิญญาณจำนวนมาก และมีหลักฐานบ่งบอกถึงการสืบ
ทอดความเชื่อนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณ และยังคงเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  ความเชื่อผี ชีวิต 
และวิญญาณ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ งของสังคมมนุษย์ที ่สืบทอดอย่างต่อเนื ่อง ตั ้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ปัญหาที ่เกิดจากการดำรงชีว ิตประจำวันบางปัญหาที ่เก ินขีด
ความสามารถของมนุษย์จะแก้ไขได้จึงพากันสร้างความเชื่อขึ้นมา โดยเชื่อว่ามีพลังอำนาจลึกลับแฝงเร้น
เหนือธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปเพื่อป้องกันภัยพิบัติไม่ให้เกิดขึ้นกับตนมนุษย์จึงวิงวอนขอความ
ช่วยเหลือจากพลังอำนาจลึกลับนั้น 
 สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวถึงลักษณะพิธีกรรมความเชื่อผีว่า สมัยแรกผู้หญิงเป็นเจ้าของผู้
ประกอบพิธีกรรม ใช้คนผู้ชายมาผูกมัดกับหลักหินทำพิธีบูชายัญเพื่อให้คอยปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์ 
สมัยหลังใช้สัตว์ เช่น ควาย วัว หรือหมูแทนคนจริง ๆ นี่เป็นระบบความเชื่อในคตินับถือผีบรรพบุรุษที่
กลุ่มชนทั้งหลายในภูมิภาคอุษาคเนย์ถือปฏิบัติต่อกันมา42 
 บุญยงค์ เกศเทศ กล่าวว่า คติความเชื่อเรื่องผีนั้นชาวอีสานเชื่อกันว่าผีมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มหนึ่งเป็นผีประเภทแผ่คุณความดี ช่วยคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติทั้งปวงที่จะมากล้ำกราย ตลอดจน
ดูแลรักษาชุมชนให้เกิดสันติสุข ขณะเดียวกันก็อาจบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากได้หากผู้ใดลว่ง
ละเมิดขาดความยำเกรง กลุ่มผีดังกล่าวมี ผีเจ้า ผีนาย ผีบ้าน ผีเรือน ผีปู่ย่า  ผีมเหสักข์หลักเมือง ผีฟ้า                
ผีแถน หรือผีที่ชาวบ้านนับถือเฉพาะถิ่น ส่วนผีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผีร้ายที่คอยมุ่งทำลาย เบียดเบียนให้เกิด
โทษภัยอยู่เนือง ๆ เช่น ผีปอบ ผีเปรต ผีห่า เป็นต้น43 
 กล่าวได้ว่า การเกิดขึ้นของลัทธิความเชื่อผีนั ้นเป็นเพราะความรู้ สึกหวาดกลัวต่ออำนาจ
เหนือธรรมชาติ มนุษย์จึงต้องหาที่พึ่งเพื่อความมั่นคงของชีวิตด้วยวิธีกลับเข้าไปสวามิภักดิ์ต่อสิ่งที่พวก

 
41 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร: นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่น, 2546), หน้า 735. 
42 สุจิตต์ วงษ์เทศ, เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 

2543), หน้า 25. 
43 บุญยงค์ เกศเทศ, “ดอนปู่ตา ป่าวัฒนธรรมอีสาน”, ใน ปกิณกะไทยคดีนิพนธ์, (มหาสารคาม: คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2542), หนา้ 62-66. 
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เขารู้สึกหวาดกลัวนั้น ด้วยหวังว่าเมื่อพวกเขาทำการอ่อนน้อมบูชาแล้ว อำนาจเหล่านั้นจะเห็นใจไม่ทำ
ร้าย และอำนวยให้ได้ซึ่งผลประโยชน์บางอย่างที่ร้องขอ การที่คนในสังคมหนึ่ง นับถือผีหรือวิญญาณ
เหนือธรรมชาตินั้น หาใช่ความเชื่องมงายไร้สาระแต่ประการเดียว แต่ภายในความเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถ
อธิบายหรือพิสูจน์ได้เหล่านั้น ผียังมีบทบาทควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมชุมชนตลอดมาสามารถแบ่ง
บทบาทได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ หนึ่ง บาทบทในการสร้างบรรทัดฐานควบคุมสังคม ซึ่งหมายถึง
บทบาทในเชิงโครงสร้างหน้าที่ทำให้สังคมดำรงกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ได้โดยไม่มีผู้ใดล่วงละเมิด และ
สอง บทบาทในการสร้างความม่ันคงด้านจิตใจ หมายถึง ความเชื่อสามารถเป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน
ได้ในยามที่รูส้ึกหวาดกลัว หรือรู้สึกไม่ม่ันคงในชีวิต 
 2.2.6 ภูมิปัญญาด้านความเชื่อของชาวอีสาน 
 ภูมิป ัญญา ( Indigenous Knowledge) เป็นรากเหง้าของความรู ้อ ันเป็นบ่อเกิดแห่ง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ภูมิปัญญาก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น ปรับปรุง พัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ 
แทนที่ของเก่าไม่ขาดสาย มีการเรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า มิใช่เพียงสติปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่หมายถึงองค์ความรู้ที่เป็นสมบัติเฉพาะของ
เผ่าพันธุ์ 
 อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา ให้ความหมายของ “ภูมิปัญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า “Wisdom” ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และ
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ ความคิด         
ความเชื่อ และการกระทำของบุคคลในท้องถิ่นที่นำมาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา หรือเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต โดยมีการสืบสานและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา44 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานมีรากเหง้าหลากหลายผสมผสาน
อย่างกลมกลืนระหว่างศาสนาชาวบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม และกระบวนการทางสังคม 
และได้แบ่งภูมิปัญญาอีสานออกเป็นภูมิปัญญาด้านการผลิต ภูมิปัญญาด้านประเพณี ภูมิปัญญาด้าน
ภาษา ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาด้านดนตรีและการแสดง
พื้นเมือง ภูมิปัญญาเรื่องการรักษาโรคแผนพื้นบ้าน ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาของพระวัดป่า45 
 สุภณ สมจิตศรีปัญญา กล่าวว่า ฮีตสิบสองเป็นประเพณีที่กำหนดโดยพระภิกษุในศาสนา
พุทธ เพื่อวางไว้เป็นหลักสำหรับหมู่คณะนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมือง 

 
44 อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา, ลวดลายและการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาต่อการจัดการผ้า

ทอพื้นเมืองที่ส่งผลเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองแก่ชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าลายสร้อย
ดอกหมากในจังหวัดมหาสารคาม, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549), หน้า 39-43. 

45 จารุวรรณ ธรรมวัตร, วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน, (มหาสารคาม: ม.ป.ท., 2538), หน้า 2. 
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สำหรับฮีตสิบสองเน้นแนวทางการปฏิบัติจากการผสมผสานระหว่างความเชื่อผีสางเทวดา และศาสนา
พุทธเป็นสำคัญ46 
 จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ สติปัญญา ที่บรรพชนได้สั่งสมผ่าน
ประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก การแก้ไขปรับปรุง และการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน             
จนกลายเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นมากที่สุด 
จนกว่าจะมีวัฒนธรรมหรือวิทยาการแบบใหม่ผ่านเข้ามา และเกิดกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ทาง           
ภูมิปัญญาให้ทันสมัยที่สุดอีกครั้งหนึ่ง โดยภูมิปัญญาของคนอีสานนั้นเกิดขึ้นจากสภาพการดำเนินชีวิตใน
ท่ามกลางธรรมชาติที่บีบคั้น จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาด้านการหาอยู่หากินในทุก ๆ สาขาอาชีพ นอกจากนั้น
ความเชื่อก็มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่บรรพบุรุษอีสาน โดยเป็น ภูมิปัญญาในการ
ผสมผสานความเชื่อเพื่อดำรงวัฒนธรรมทางความเชื่อทั้งแบบเก่าที่เคยประพฤติปฏิบัติมายาวนานและ
แบบใหม่ที่เห็นว่าดีมีเหตุผลเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกัน 
 ศาสนาในบริบทประเทศไทยนั้น มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
และนิสัยใจคอของคนไทย ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติอันยาวนานได้ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยน รับเอา 
และดัดแปลงผสมผสานกับวัฒนธรรมที่มาจากภายนอกตลอดเวลา จึงทำให้ศาสนาชาวบ้านไทย
ประกอบขึ้นด้วยความเชื่อหลากหลายรูปแบบ ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนที่จะรับเอาศาสนาพุทธ
เข้ามานั้น ความเชื่อเดิมของคนไทยแท้จริงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
มีอิทธิพลกับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผีฟ้า ผีแถน ผีป่า ผีเมือง หรือผีบรรพบุรุษ ซึ่งนับเป็นเรื่องราวที่ปรากฏ
ในการรับรู้ของคนชนชาติพันธุ์ไทยอย่างแพร่หลาย แสดงออกมาทั้งที่เป็นการบอกเล่าต่อ ๆ กันมา หรือ
การจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้อย่างชัดเจน ความเชื่อของชนชาติไทยแต่ดั้งเดิมก็เหมือนกับชนชาติอื่นใน
สมัยโบราณ คือ เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตน โดยเข้าใจว่ามีฤทธิ์อำนาจอยู่เหนือคน อาจดลบันดาลให้ดี
หรือให้ร้ายแก่คนได้ ความเชื่อเช่นนี้ คือ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ (Supernatural) ที่มิอาจพิสูจน์
ได้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อเช่นนี้มีอิทธิพลเหนือความคิด และการกระทำของคนไม่ว่าจะ
เป็นยุคสมัยใด ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติบางชนิดอาจจัดอยู่ในรูปของศาสนาดั้งเดิม (Primitive 
Religion) ก่อนจะพัฒนามาเป็นศาสนาใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน แต่ความเชื่อบางอย่างก็ไม่เกี ่ยวข้องกับ
ศาสนาแต่อย่างใด 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนาในบริบทของคนอีสาน เป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมความเชื่อแบบดั้งเดิมคือการนับถือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ กับความเชื่อที่
เข้ามาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อที่แพร่มาจากอินเดีย นั่นคือความเชื่อของศาสนา

 
46 สุภณ สมจิตศรีปัญญา, “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จากต้นฉบับใบลาน”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา

ทางวิชาการไทยคดีวิชาการ 35, (กาฬสินธุ์: ประสานการพิมพ,์ 2536), หน้า 42-48. 
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พราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักคำสอนที่มุ่งเน้นในสภาวะของจิตใจ ทำให้สามารถผสมผสาน
เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีกับความเชื่อที่มีการยึดถือมาแต่เดิม ภาคอีสานโดยภาพรวมไม่ได้แตกต่างจาก
รูปแบบความเชื่อของภูมิภาคอ่ืน ๆ มากนัก คือได้รับอิทธิพลจากลัทธิความเชื่อผี ศาสนาพราหมณ์ และ
พุทธศาสนา แต่ทั้งนี้รายละเอียดประเพณีพิธีกรรมบางอย่างก็มีความแตกต่างออกไป ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า  
ชาวอีสานมีความเชื่อถือศรัทธาในศาสนาพุทธค่อนข้างมาก ถึงแม้จะมีความเข้าใจในหลักคำสอนไม่
ลึกซึ้ง แต่ก็มีความฝักใฝ่ในเรื่องการทำความดีละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้สงบ ขณะเดียวกันชาว
อีสานก็มีความเชื่อถือในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น พระอินทร์ พระพรหม และพระยม ว่า
สามารถบันดาลให้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ ส่วนความเชื่อผีสางเทวดานั้นชาวอีสานต่างก็มี
ความเชื่อถือในเรื่องนี้อยู่มาก ชาวอีสานมีแบบแผนในการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการนับถือ
ศาสนา โดยเคารพศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ยึดมั่นปฏิบัติตาม
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีความศรัทธาแรงกล้าในการที่จะเป็นผู้สืบศาสนา และพยายามปฏิบัติตน
เป็นพุทธมามกะที่ดี แต่ขณะเดียวกันการปฏิบัติพิธีกรรมในชีวิตประจำวันมาจากคติพราหมณ์  

จะเห็นได้ว่า ศาสนาที่ชาวบ้านในภาคอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติ เป็นศาสนาในลักษณะศาสนา
แบบชาวบ้าน คือ ประกอบด้วยความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีสาง เทวดา ความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติ
ทางไสยศาสตร์ ลัทธิพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาในระดับโลกียะ ซึ่งเป็นระดับที่ช่วยในการจัด
ระเบียบสังคม แม้ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากการสังคายนาจากล้านนาจะแผ่เข้าสู่ภาคอีสาน                  
ซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกผิดของการปฏิบัติได้ แต่กลุ่มชนในอีสานก็
สามารถปรับปรุงหลักธรรมให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่อง
ภูตผีปีศาจและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน 
 2.2.7 พิธีกรรมทางศาสนา 
 ประเพณีและพิธีกรรม คือ เครื่องบ่งชี้ถึงรูปแบบทางความเชื่อ เพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่อ
อย่างไร ย่อมแสดงลักษณะทางความเชื่อของตนให้ปรากฏผ่านการกระทำ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเพณี
พิธีกรรม คือ ลักษณะทางรูปธรรมของความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม ดังที่มีผู้รู้กล่าวไว้ดังนี้ 
 ประเพณีเป็นแบบแผนของกิจกรรมทางสังคมที่มนุษย์ทำขึ้น เกิดจากความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา มีทั้งจารีตประเพณี ขนบประเพณีธรรมเนียมประเพณี และประเพณีท้องถิ่น ประเพณีทำให้เกิด
ความสัมพันธ์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันความสามัคคี ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิต ประเพณียังสอน
ให้คนรู้จักคารวะ เคารพระบบอาวุโสโดยแสดงออกในรูปของการประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์กำหนดพิธีกรรมขึ้นเพื่อสนองตอบทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความเชื่อถือ
เคารพบูชา การแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายตามความเชื่อนั้น บางครั้งไม่อาจแสดง
เหตุผลตามหลักเกณฑ์ของความจริงได้ พิธีกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีส่วนต่าง ๆ ที่ มนุษย์ปรุงแต่ง
และประกอบกันขึ้นเป็นองค์ประกอบทางวัฒนธรรม ตกทอดเป็นมรดกแล้วหลายชั่วอายุคน 
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 พิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ 
มีความหวังและเชื่อว่าพิธีกรรมต้องนำไปสู่ผลที่คาดหวัง ทำให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคล อยู่ เย็นเป็นสุข 
พิธีกรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเพราะพิธีกรรมต้องมาจากพื้นฐานของความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น
ความเชื่อด้านใด ความเชื่อนั้นชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดขึ้นจนเป็นประเพณีดั้งเดิมสืบต่อกันมา มีแบบ
แผนการกระทำเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป โดยได้แบ่งพิธีกรรมออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ พิธีกรรมส่วนบุคคล และพิธีกรรมของชุมชน 
 ธิดา โมสิกรัตน์ และจำนงค์ ทองประเสริฐ กล่าวว่า แต่เดิมนั้นพิธีกรรมทำเฉพาะตัวบุคคล
และภายในกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาได้จัดระเบียบแล้วกลายมาเป็นเรื่องของส่วนรวม คนในสังคมได้ประพฤติ
และถือปฏิบัติตามความคิดความเชื่อของตนและสังคม ทำให้เกิดเป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตอย่าง
เดียวกัน พิธีกรรมจึงเป็นประเพณีส่วนรวม ประเพณีของสังคมได้ผนวกเอาพิธีกรรมเข้ามารวมไว้เป็น
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในท้องถิ่นแต่ละถิ่น ประเพณีอาจ
ประกอบด้วยประเพณีย่อย ๆ หลายประเพณี47 
 จะเห็นได้ว่า ประเพณีพิธีกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน มาจาก
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สิ ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น ประเพณี
ส่วนรวมของชาติส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเหมือนกันทุกท้องถิ่น แต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของ
ประเพณี ประเพณีส่วนรวมนี้ได้แก่ ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด และยังได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ว่าเกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ 
 (1) สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ               
สิ่งเหล่านี้ในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป 
 (2) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น     
คนในสังคมคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็จะแสดงออกมาให้ปรากฏในรูปของภาษาประเพณี 
กิจการงาน การละเล่น ตลอดจนสิ่งอ่ืน ซึ่งคนในสังคมสร้างข้ึนและถ่ายทอดไว้ 
 (3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาศัยอยู่ใน
เขตแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำ เป็นเวลานานพอสมควร มีการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และ
ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดขอบเขตและบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ประเพณี
แตกต่างกันไปด้วย 
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเพณีท่ีมีมาในสังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อหลาย
อย่าง ทั้งอำนาจเหนือธรรมชาติ เชื ่อในพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 
47 ธิดา โมสิกรัตน์ และจำนงค์ ทองประเสริฐ, "ศาสนาและพิธีกรรมของไทย", ใน เอกสารการสอนชุด

วิชาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ 8-15, พิมพ์ครั้งท่ี 8, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), หน้า 38-39. 
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 (1) จารีตประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน หรืองดเว้นไม่ทำตาม 
ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของสังคม 
 (2) ขนบประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั ้งหรือวางไว้เป็นระเบียบแบบแผนขึ้นไว้
โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียง
ได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ำดำหัวแบบชาวเหนือ 
 (3) ธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่ว
อายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีใน
ระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางจิตใจและความ
เป็นปึกแผ่นของสังคม 
 ความเชื่อเป็นพื้นฐานของลัทธิทางศาสนา ไม่ว่าประเทศใด ศาสนาใดก็ตามล้วนมีความเชื่อ
และพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทำความเข้าใจเรื่องความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพ้ืนฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ 
แล้ว การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อหรือพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมทำได้ง่ายมากขึ้น แม้ความ
เชื่อจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่งจะมีต่อเหตุการณ์ เรื่องราว หรือ
กลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ความเชื่อหาใช่ความรู้สึกหรือจินตนาการ
ที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย อาจเกิดได้จากสิ่งเหล่านี้ คือ  
 (1) เกิดจากความกลัวต่อธรรมชาติ มนุษย์บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีอารมณ์ที่แปรปรวน
เหมือนอารมณ์มนุษย์ ที่บางครั้งดี บางครั้งร้าย บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีความรู้สึกนึกคิดหรือวิญญาณ
คล้ายมนุษย์ ทำให้มนุษย์คิดหาทางเอาอกเอาใจธรรมชาติ โดยหวังว่าหากธรรมชาติพอใจจะไม่ทำร้าย
พวกตน หรืออำนวยผลประโยชน์ต่อพวกตน เช่น ลัทธิที่ให้ความเคารพนับถือผีสางเทวดา เป็นต้น  
 (2) เกิดจากความปรารถนาเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ 
และอีกหลาย ๆ ศาสนา เป็นต้น  
 (3) เกิดจากลัทธิทางการเมือง เช่น ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิความเชื่อแบบเผด็จ
การ เป็นต้น 
 สำหรับในสังคมไทย ความเชื่อเรื่อง “ผี” และ “วิญญาณ” เป็นความเชื้อดั้งเดิมที่คนใน
สังคมไทยยึดถือกันอยู่ก่อนได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย ซึ่งอาจแบ่งประเภทตามคุณลักษณะ
ออกเป็น 2 ลักษณะ กล่าวคือ “ผีดี” กับ “ผีร้าย”  หรือแบ่งตามลักษณะที่มาได้ 3 ประเภท คือ  
 (1) ผีที่เกิดจากคนที่ตายไปแล้ว เช่น ผีหลอก ผีเปรต ผีกระสือ เป็นต้น    
 (2) ผีที่เกิดเองและยังอาศัยอยู่ในโลก เช่น ผีเรือน ผีเจ้าที่ ผีกองกอย หรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่
ตามต้นไม้ เหล่านี้เป็นต้น และ    
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 (3) ผีที่เกดข้ึนเองแต่มีโลกของตัวเองอยู่ต่างหาก เช่น ท้าวเวสสุวัณ พระยามัจจุราช ยมบาล 
เป็นต้น   
 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับเอาอารยธรรมหรืออิทธิพลมาจากอินเดีย แล้วนำมา
ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมทางสังคมของไทย  โดยความเชื่อในลัทธิศาสนาพราหมณ์เป็นความเชื่อ
เก่าแก่ได้แพร่เข้ามาในยุคต้นประวัติศาสตร์ ศาสนาพราหมณ์นั้น เป็นศาสนาที่เคารพบูชาที่มีเรื่องเล่า
เกี่ยวกับเทพเจ้าหลายองค์ โดยมีเทพเจ้าที่สําคัญที่สุดสามองค์ กล่าวคือ     
 (1) พระพรหม คือ ผู้สร้างสรรพสิ่ง  
 (2) พระศิวะ คือ ผู้ทำลาย และ  
 (3) พระวิษณุ คือ ผู้ปกป้องรักษา 
  ต่อมาได้เกิดนิกายสําคัญในศาสนาพราหมณ์ 2 นิกาย คือ ไศวนิกายและไวษณพนิกาย             
โดยไศวนิกายนับถือพระศิวะว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด ส่วนไวษณพนิกายนับถือพระวิษณุว่าเป็นเทพเจ้า
สูงสุด อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที ่แพร่มาจากเขมรครอบคลุมทั ้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                     
ภาคตะวันออก และภาคกลางของประเทศไทย ในระยะแรกศาสนาพราหมณ์ยังคงนับถือกันแต่เพียงชน
ชั้นสูง และเป็นศาสนาของทางราชการ ส่วนประชาชนคงนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือทั้งพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ การแสดงออกทางความเชื่อแบบพราหมณ์มักเป็นเรื่องพิธีกรรม อิทธิปาฏิหาริย์ 
การอ้อนวอนขอพรบวงสรวงในเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์เดช เชื่อว่าเทพเจ้าเหล่านี้สามารถบันดาลให้สําเร็จตาม
ความมุ่งหมาดปรารถนา ในปัจจุบันจึงนิยมการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของ เครื่องเซ่นตามความเชื่อของตนเอง  
ส่วนศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลก ภายหลังที่พระองค์
ตรัสรู้แล้วทรงคุ้นพบตัวเองว่า การเกิด แก่ เจ็บ และตาย นั้นเป็นทุกข์ ดังนั้น เพ่ือที่จะดับทุกข์และให้ถึง
ซึ่งความหลุดพ้นตามหลักของศาสนาพุทธ พระพุทธองค์จึงเน้นสอนให้คนทำความดี ละเว้นความชั่วร้าย
ทั้งปวง และฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สูงขึ้นและให้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย ประมาณ พ.ศ. 234 ใน
สมัยที ่ พระเจ้าอโศกมหาราช เป็นกษัตริย ์ที่ ม ีความเลื ่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า                            
มีการส่งพระสมณทูตออก เผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนทั่วทุกสารทิศ โดยในดินแดนสุวรรณภูมิ             
ให้พระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นหัวหน้า นําหลักธรรมคําสอนของศาสนาพุทธที่มีการปฏิบัติจริง
เข้ามาเผยแผ่ ก่อให้เกิดการตั้งมั่นเจริญรุ่งเรืองและแพร่ขยายตัวไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตราบจนถึงปัจจุบัน 
 สําหรับในภาคอีสาน พระพุทธศาสนาเร ิ ่มเข้าส ู ่ล ้านช้างครั ้งแรกในสมัยเจ ้าฟ้างุ้ม                          
ขึ้นครองราชย์ที่เมืองหลวงพระบาง (พ.ศ. 1896-1936) โดยนางแก้วเกงยา พระอัครมเหสีของเจ้าฟ้างุ้ม 
เกิดความสลดใจเมื ่อเห็นชาวเมืองฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อบูชาผีฟ้า ผีแถน จึงขอให้เจ้าฟ้างุ ้มอัญเชิญ
พระพุทธศาสนามาจากหลายๆ ประเทศ อาทิ เช่นจากกัมพูชา พม่า และศรีลังกา เป็นต้น ซึ่งเป็นพุทธ
ศาสนานิกายหินยานแบบลังกาวงศ์  นับจากนั้นมาศาสนาพุทธได้เข้ามาตั้งมั ่นและเผยแผ่คําสอน                    
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ซึ่งสอดคล้องผสมกลมกลืนกับความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าได้เป็นอย่างดี ทําให้คนไทยในภาคอีสานซึ่ง
เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของล้านช้าง ในอดีตนับถือพุทธศาสนาควบคู่กับความเชื่อทางไสยศาสตร์และ
โหราศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มแรกรับ เป็นที่มาของการเกิดข้ึนของความเชื่อที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวที่
เรียกว่า ศาสนาชาวบ้านกับการประกอบพิธีกรรม ศาสนาชาวบ้านของชาวอีสาน จึงเป็นการผสมผสาน
ของคตินิยมท้องถิ่น คือ พุทธศาสนาระดับที่ชาวบ้านปฏิบัติในชีวิตประจําวัน คือ ทาน ศีล และภาวนา 
กับศาสนาพราหมณ์ และความเชื่อผีต่าง ๆ เช่น ผีแถน หรือผีฟ้า ผีเชื ้อ ผีนา ผีไร่ ผีปู ่ตา เป็นต้น                       
คติความเชื่อเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําคัญในการประกอบอาชีพรวมถึงเป็นตัวกําหนดการกระทําของบุคคล
และสังคม ถือเป็นภูมิปัญญาอันชาญฉลาดที่บรรพบุรุษของชาวอีสานสืบทอดไว้ให้ลูกหลานหลายชั่วอายุ
คน 
 พิธีกรรมด้านความเชื่อต่าง ๆ ในภาคอีสานมีทั้งพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและ
ประเพณีตาม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ แต่ประเพณีที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่น และถือเป็นลักษณะเฉพาะ
ของภูมิภาคก็คือ ประเพณี  ฮีตสิบสองคลองสิบสี่  คําว่า “ฮีต” เป็นคําย่อของ “จารีต” ฮีตสิบสอง ก็คือ
จารีตที่ปฏิบัติกันในแต่ละเดือนของรอบปี ตรงกับคําว่า ประเพณีสิบสองเดือนของภาคกลางนั่นเอง  
เป็นประเพณีท่ีปฏิบัติหมุนเวียนไปอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาล และในแต่ละเดือนก็แฝงไว้ด้วยความเชื่อในลัทธิศาสนากับวิถีชุมชนของชาวอีสานได้เป็นอย่างดี 
ชาวอีสานเชื่อถือในประเพณีฮีตสิบสองมาก และมีการปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง บางท้องที่ปฏิบัติกัน
จนครบทั้งสบสองเดือน คือ ใน 1 ปี จะมีประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในทุก ๆ เดือน 
บางท้องที่ปฏิบัติกันเป็นบางฮีตหรือบางบางครั้งบางคราว จะมีบางท้องที่เท่านั้นที่มิได้สืบทอดมา
ประเพณีทางวัฒนธรรมใด ๆ ไว้เลย   
  พื้นฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความเชื่อหลั ก 3 
ประการ คือพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และการนับถือผี โดยแสดงออกผ่านการดําเนินชีวิต พิธีกรรม 
และจารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตและการทํามาหากิน คือ การแก้ปัญหา
ปากท้อง การแสวงหาที่ทํากิน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครั วและเครือญาติ
เป็นแรงยึดเหนี ่ยว เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า ประเพณีที่ชาวอีสานทําอยู่                       
ส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่มีพิธีกรรมคลี่คลายมาจากลัทธิพราหมณ์และการนับถือผี มีเพียงพิธีกรรม
บางอย่างเท่านั้นที่เป็นพุทธศาสนาโดยแท้ และประเพณีฮีตสิบสองก็มีการผสมผสานความเชื่อแบบ                  
ต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเช่นเดียวกัน 
 จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อแรกเริ่มเป็นประชาชนส่วนมากอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ 
ลาว เขมร หรือมาจากจังหวัดใกล้เคียง กล่าวคือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์ แ ละ
จังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลหรืออารยธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน จนกลายเป็น
จังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมสี่เผ่าในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมี
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ลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคม วัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคมวัฒนธรรมย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
ของตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทาง
สังคมวัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอื่น ๆ ศาสนา คำสอน สาวก ศาสนสถาน และพิธีกรรมความเชื่ อของ
ชาวบ้าน เป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานทางลัทธิศาสนาหลายอย่างเข้าด้วยกัน โดยเลือกสรร
เอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน และวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นความ
เชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาที่ถูกต้องของศาสนาใด และไม่ใช่ความ
เชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง โดยหลักแล้วศาสนาและความเชื่อชาวบ้านของชาวอีสานทั่วไป
ประกอบขึ้นด้วยรูปแบบความเชื่อ 3 อย่าง คือ การนับถือผี ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ และศรัทธา
ในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งดำรงอยู่ โดยอิสระ ต่างมีการผสมผสานและ
กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในลักษณะของการเกื้อกูลอาศัยส่งเสริมกันและกัน ก่อให้เกิดเป็น
ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น 
 ความเชื่อเป็นพื้นฐานของลัทธิทางศาสนา ไม่ว่าประเทศใด ศาสนาใดก็ตามล้วนมีความเชื่อ
และพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น หากจะศึกษาเกี่ยวกับศาสนาหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ย่อมไม่อาจละเลยที่จะทำความเข้าใจเรื่องความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพ้ืนฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ 
แล้ว การจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อหรือพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมทำได้ง่ายมากขึ้น แม้ความ
เชื่อจะเป็นนามธรรม เป็นสภาวะของจิตใจที่บุคคลหรือกลุ่มคนหนึ่งจะมีต่อเหตุการณ์ เรื่องราว หรือ
กลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้หรือไม่ได้ก็ตาม แต่ความเชื่อหาใช่ความรู้สึกหรือจินตนาการ
ที่เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอย อาจเกิดได้จากสิ่งเหล่านี้ คือ  
 (1) เกิดจากความกลัวต่อธรรมชาติ มนุษย์บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีอารมณ์ที่แปรปรวน
เหมือนอารมณ์มนุษย์  ที่บางครั้งดี บางครั้งร้าย บางกลุ่มคิดว่าธรรมชาติมีความรู้สึกนึกคิดหรือวิญญาณ
คล้ายมนุษย์ ทำให้มนุษย์คิดหาทางเอาอกเอาใจธรรมชาติ โดยหวังว่าหากธรรมชาติพอใจจะไม่ทำร้าย
พวกตน หรืออำนวยผลประโยชน์ต่อพวกตน เช่น ลัทธิที่ให้ความเคารพนับถือผีสางเทวดา เป็นต้น  
 (2) เกิดจากความปรารถนาเข้าถึงสัจธรรมของธรรมชาติ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ 
และอีกหลายๆ ศาสนา เป็นต้น  
 (3) เกิดจากลัทธิทางการเมือง เช่น ความเชื่อของลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิความเชื่อแบบ                    
เผด็จการ เป็นต้น 
 ในยุคปัจจุบัน จังหวัดศรีสะเกษและสังคมชนบทโดยทั่วไป ถูกวัฒนธรรมจากแหล่งอื่นเข้า
รุกราน สังคมชนบท ถูกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพัฒนาทางวัตถุอย่างฉับพลัน ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นถูก
เหยียบย้ำว่าเป็นของต่ำทรามล้าสมัย เยาวชนและคนรุ ่นใหม่หลงใหลกระแสวัฒนธรรมภายนอก                   
จนหลงลืมวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของตัวเอง ประเพณีที่ยังปฏิบัติกลายเป็นเพียงเครื่องสนองความ
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บันเทิงที่ฉาบฉวย กุศโลบายดั้งเดิม คือ การปลูกฝังจิตสํานึกทางสังคม วัฒนธรรมถูกละเลย  ทำให้
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้คนลดน้อยลง สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา 
สูญเสียบทบาทในการอบรม ให้ความรู้ และปลูกฝังศีลธรรม นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุ
นิยมและบริโภคนิยม ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลย มีการสืบทอดน้อย ระบบคุณค่า
ของสังคมในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการช่วยเหลือกันเริ่มเสื่อมถอย เนื่องจากกิจกรรม
ประเพณีท่ีดำเนินไปเพ่ือส่วนรวมไม่ได้รับการเอาใจใส่ ซึ่งในท่ีสุดอาจนํามาสู่ภาวะของการ ลมสลายทาง
วัฒนธรรมที่บรรพชนใช้เวลาสั่งสมมายาวนานได้สิ้นสุดลงในที่สุด การที่จะดำรงสังคมวัฒนธรรมของชาว
อีสานให้มั่นคงต่อไปได้ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ และมีการจัดการที่ถูกต้อง การพัฒนา
ต่าง ๆ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง หาใช่การพัฒนาที่ขาดจากฐานเดิมซึ่งจะทำให้สั้นคลอนได้ง่าย        
ทั้งนี้ให้อยู่ในบริบทของสังคมและชุมชนทั้งของอดีตและปัจจุบัน มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตชุมชนตามท่ี
เป็นจริง มีการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การประยุกต์ และการสร้างใหม่อย่างเหมาะสม ย่อมจะสามารถดำรง
สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามให้มั่นคงต่อไปได้ 
 จะเห็นได้ว่า พื้นฐานทางอุดมการณ์ของชาวอีสาน เกิดจากการผสมผสานของระบบความ
เชื่อหลักสามประการ คือ พุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และการนับถือผี โดยแสดงออกผ่านการดำเนิน
ชีวิต พิธีกรรม และจารีตของชุมชน ค่านิยมหลักมักเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและการทำมาหากิน คือ 
การแก้ปัญหาปากท้อง การแสวงหาที่ทำกิน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในชุมชน มีระบบครอบครัว
และเครือญาติเป็นแรง  ยึดเหนี่ยว เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า ประเพณีที่ชาว
อีสานทำอยู่ส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่มีพิธีกรรมคลี่คลายมาจากลัทธิพราหมณ์และการนับถือผี มีเพีย ง
พิธีกรรมบางอย่างเท่านั้นที่เป็นพุทธศาสนาโดยแท้ และประเพณีฮีตสิบสองก็มีการผสมผสานความเชื่อ
แบบต่าง ๆ ในแต่ละเดือนเช่นเดียวกัน ความเชื่อของมนุษย์จึงเกิดจากการพยายามค้นหาคำตอบให้กับ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัว ที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยข้อจำกัดของความรู้ในช่ว งเวลานั้น                     
อันเป็นสาเหตุทำให้มนุษย์เกิดความหวาดกลัว เกิดความสงสัย และความต้องการเอาชนะ จึงสร้าง
สมมุติฐานขึ้นมาเพ่ืออธิบายสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น และพัฒนาเป็นความเชื่อถือสืบต่อกันมา 
 2.2.8 ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 
 ชาวอีสานมีการปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของตนหลายประการทั้งที่เป็น
ประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคล ประเพณีพิธีกรรมของส่วนรวม ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นตอน
ของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับภาระทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการทำมาหากิน และประเพณีพิเศษที่จัด
ขึ้นในโอกาสเฉพาะเท่านั้น ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมล้านช้าง 
ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเขตแดนทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยคลี่คลายมาจากลัทธิ
ความเชื่อทางพราหมณ์และผีอย่างเข้มข้นมากกว่าพุทธศาสนา ประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับช่วงวัยของ
ชีวิตและวิถีการทำมาหากิน อันเป็นผลมาจากระบบการผลิตภาคเกษตรที่ต้องอาศัยการพ่ึงพาธรรมชาติ 
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ชาวอีสานเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ว่า ฮีต-คอง ถือเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตให้ทุกคนร่วมกัน
ปฏิบัติตามเพ่ือความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
 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 ประการ48 
 ฮีตสิบสอง เป็นประเพณีที่ชาวอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ 
และยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดหมุนเวียนไปตามสภาพวิถีชีวิตและฤดูกาล 
ปราชญ์อีสานได้เรียบเรียงประเพณีฮีตสิบสองไว้มีดังนี้49  
 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 เป็นการทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วย
การนิมนต์พระมาสวดมนต์ในพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ผีปู่ตา ผีเมือง ผีตาแฮก 
 เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันหล่อเทียนประจำพรรษา จนเป็นที่รู้จักกันดี 
นั่นคือบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานี 

 
48 จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบ้านอีสาน, (กรุงเทพมหานคร: อักษรวัฒนา, 2540, หน้า 5. 
49 สำลี รักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร: พ.ศ.พัฒนา จำกัด, 2549), หน้า 112. 
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 เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน เป็นการนำห่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ไปวางไว้
ตามพ้ืนดิน เพ่ืออุทิศแก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และถวายภัตตาหารแก่พระเณร 
 เดือนสิบ ทำบุญข้าวสาก (สลากภัต) หรือเรียกว่า บุญเดือนสิบ ผู้ถวายภัตตาหารจะเขียนชื่อ
ลงในบาตร พระสงฆ์จับสลากได้ชื่อของผู้ใดคนนั้นเป็นผู้ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน เพ่ืออุทิศบุญ
ให้กับผู้ตาย 
 เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่าทำบุญจุดประทีบ เป็นที่มาของ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง ทำบุญกฐิน คำว่า “กฐิน” เป็นคำภาษาบาลี หมายถึง ไม้สะดึง คือ ไม้ที่ทำ
เป็นกรอบสำหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้า เพื่อดึงขึงผ้าให้ตึงจะได้เย็บง่าย บุญกฐินจึงเป็นการทำบุญที่ต้อง
นำผ้าไปถวายพระเป็นสำคัญ จัดเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งซึ่งสงฆ์ต้องทำในจีวรกาล มีกำหนดระหว่างวัน
แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันเพ็ญเดือน 12 เรียกว่าบุญเดือนสิบสอง 
 ในจำนวนประเพณี 12 เดือนของชาวอีสานนี้ นักปราชญ์ชาวอีสานได้จำแนกประเภทไว้ตาม
จุดมุ่งหมาย หรือความเชื่อหลักในการกระทำ ได้ 4 ประเภทดังนี้ 
 (1) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด 6 เดือน คือ เดือนเจียง เดือนสาม เดือนสี่ 
เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง 
 (2) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับการทำมาหากิน เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา ตลอดจน
ความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อตามแบบ
ธรรมชาตินิยม (Animism) หรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง 
 (3) ประเพณีเก่ียวกับขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู่บ้านให้อยู่
เป็นสุข มีทั้งหมด 2 เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผีผสมกับ
พิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน 
 (4) ประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี 2 เดือน คือ เดือนเก้า และ
เดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย50 
 สรุปไดว้่า ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีท่ีชาวอีสานจัดกระทำข้ึนเป็นประจำหมุนเวียน
ไปในแต่ละเดือนของรอบปี มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของแต่
ละฤดูกาล ซึ่งตรงกับคำศัพท์ในภาษากลางว่า ประเพณีสิบสองเดือน แต่ทั้งนี้ ฮีตสิบสองของภาคอีสานมี
ลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างในรายละเอียดจากประเพณีของภาคกลาง มีเพียงประเพณีบางอย่าง
เท่านั้นที่คล้ายคลึงกัน ฮีตสิบสอง มิใช่เป็นเพียงประเพณีท่ีจัดขึ้นเพ่ือกิจกรรมด้านนันทนาการ หรือเป็น
พิธีกรรมรองรับความเชื่อทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เนื้อแท้ของระบบฮีต-คอง ในภาคอีสาน ยังทำ

 

 50 สุเทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื ่อน) , พระครู และคณะ, มรดกไทอีสานฉบับสมบูรณ์, (ขอนแก่น: 
ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด, 2544), หน้า 286. 
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หน้าที่เสมือนกฎหมายที่คอยบังคับควบคุมให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม หากผู้ใดหรือชุมชนใดไม่ปฏิบัติ
ย่อมถูกมองว่ากำลังมีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดบาป ย่อมได้รับคำตำหนิติเตียนหรือการลงโทษทางสังคม 
ดังคำกล่าวที่มีมาตั้งแต่โบราณว่า “ผิดฮีต ผิดคอง” นั้นเอง 
 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ
และการละเล่น” ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบเป็นองค์ความรู้ในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม และใช้ในการวิเคราะห์อภิปรายผลข้อมูลการวิจัย เพ่ือทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในมิติที่
แตกต่าง หรือสอดคล้องกันกับงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนแล้วต่อไป 
 2.3.1 เอกสารทั่วไป 
 สมมาตร ผลเกิด ทำการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ส่วย พบว่า ประเพณีเก่ียวกับชีวิตเป็นพิธีกรรม
เกี่ยวกับวิถีของบุคคลหรือสังคมที่ยึดถือกันมานาน และยังเป็นประเพณีที่มีอิทธิพลต่อสังคม ได้แก่ 
ประเพณีเก่ียวกับการเกิด ประเพณีงานบวช และประเพณีงานศพ51   
 สมภาร พรมทา กล่าวในหนังสือ ศาสนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่องศาสนา ศาสนากับปัญหาจริยธรรมในโลกสมัยใหม่ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีหลายศาสนา การ
ประยุกต์ศาสนาเข้ากับกายใจและสังคม การประยุกต์คำสอนของศาสนาเข้ากับชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
จิตใจผ่านความรักเพ่ือนมนุษย์ การประยุกต์ศาสนธรรมเข้ากับชีวิตผ่านการสร้างจิตสำนึกในทางสังคม52 
 อานนท์ อาภาภิรม ได้จำแนกประเภทของวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ วัตถุอันเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ เช่น จาน 
ช้อน ส้อม ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง ตลอดจนผลงานทางศิลปกรรมของมนุษย์ต่าง ๆ เช่น ภาพวาด 
รูปปั้น เป็นต้น 
 2. วัฒนธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ แบบแผนแห่ง พฤติกรรมความคิด ความเชื่อ ภาษา 
ศีลธรรม ปรัชญา วัฒนธรรมของชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถภาคใต้ โดยสรุป
ประเภทของวัฒนธรรมไว้ว ่า วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่ เครื ่องมือ เครื ่องใช้ต่าง  ๆ ที ่อยู ่อาศัย 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น ส่วนที่ก่อประโยชน์ด้านความสุขทางใจ เรียกว่า วัฒนธรรมทางจิตใจ ได้แก่                       
คติความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม เป็นต้น อย่างไรก็ตามวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้ต่างก็เหลือล้ำกันอยู่ 
แบ่งแยกไม่ขาดจากกันและวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งๆ ก็มีพร้อมทั้งสองที่สมดุลกันไม่มากหรือน้อยไป

 

 51 สมมาตร ผลเกิด, "ครอบครัวกับการเปลี่ยนแปลง : กรณีชาติพันธุ์ส่วย", ใน วัฒนธรรมกับการ
พัฒนาทางเลือกของของสังคมไทย เล่ม 2, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 2541), หน้า 55-90. 

 52 สมภาร พรมทา, ศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต , (กรุงเทพมหานคร: สำนักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา, 2549. 



42 

 

ข้างใดข้างหนึ่ง ความสมดุลนี้จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสังคม ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมทั้งสองต่างก็มี
ความสำคัญเสมอกัน53 
 2.3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระอุดมปิฎก และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง "การศึกษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
จังหวัดอุตรดิตย์" จากการศึกษาพบว่า การศึกษาอัตลักษณะและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการศึกษา
พัฒนาที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่ที่มี
ต้นทุนการผลิตเดิมที่คาดว่าจะสามารถผลักดันให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สามารถต่อยอดเข้าส ู ่ระบบเศรษฐกิจการค้าเสรี ผ่านเส้นทางจุดเศรษฐกิจการค้าใหม่ นั ่นคือ                
“จุดผ่านแดนถาวรด่านภูดู” สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนได้ ภายใต้กรอบการดำเนินงานที่ประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 และเป็นแนวทางการ
อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ สามารถเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ และระดับ
สากลต่อไป54 

 พระมหาถนอม อานนฺโท, ดร., พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. และปิยวัฒน์ คงทรัพย์ ได้
ศึกษาวิจัยเรื ่อง “คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังบุรีรัมย์”                   
จากการศึกษาพบว่า การสร้างปราสาทขอมเริ่มแรกเป็นการสร้างตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ 
ทำให้เกิดอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่โดดเด่นของปราสาทขอม มาสร้างสรรค์งานฝีมือ
และของที่ระลึก เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และการเมือง ทำให้บุคคลยอมรับปฏิบัติตาม
ในสิ่งที่ตนพบเห็น และมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาท55 
 พระครูสารกิจโกศล, ดร. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม” ผลการวิจัยพบว่า  

การศึกษาและการทำความเข้าในพิธีกรรมตามมิติทางมานุษยวิทยา จะทำให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนเจ้าของพิธีกรรม ตลอดจนเห็นถึงวิธีคิดในการปฏิบัติการทางพิธีกรรม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ

 

 53 อานนท์ อาภาภิรม, สังคม วัฒนธรรม และประเพณีไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แพร่วิทยา, 
2519, หน้า 94-95. 
 54 พระอุดมปิฎก และคณะ, การศึกษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตย์ , รายงานการ
วิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560, หน้า 4-5. 
 55 พระมหาถนอม อานนฺโท, ดร., พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. และปิยวัฒน์ คงทรัพย์, คุณค่าและ
อิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังบุรีรัมย์ , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556, หน้า ก. 
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วิธีคิดที่แสดงออกถึงการสื่อสารทางความคิดเกี่ยวกับสำนึกแห่งความเป็นประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนนั้น ๆ ด้วย อันเป็นมิติที่แตกต่างไปจากการศึกษาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทั่วไป56 
 พระครูใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล, ดร. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “บทบาทเยาวชนใน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา : บทสะท้อนช่องว่างของกระบวนการการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจ ัยพบว่า ว ัฒนธรรมของไทยส่วนใหญ่เป็นว ัฒนธรรมที ่ด ีงาม                   
ได้มีการสืบทอดวัฒนธรรมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เนื่องจากวัฒนธรรมได้รับอิทธิพลจากชาวต่างชาติเข้ามา ทำให้วัยรุ่นไทย
ในปัจจุบันได้จดจำวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดโครงการต่าง ๆ 
เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยให้ดีขึ้นโดยเน้นในเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้วัยรุ่นไทยมีส่วนร่วมและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้แก่วัยรุ่นไทยในปัจจุบันได้ปฏิบัติตาม เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้แก่ประเทศ          
ให้ชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเห็นถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไยและประทับใจในวัฒนธรรมไทย57 
 บุญช่วย สุทธิรักษ์ และอเนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนา
ครูภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยภูมิปัญญาการทอผ้ามุก” ผลการวิจัยพบว่า การอนุรักษ์และการสืบ
สานอัตลักษณ์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้สำหรับพัฒนาครูใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วนภูมิปัญญาการท่อผ้ามุก โดยการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ การสังเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ การตรวจสอบกระบวนการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้กระบวนการเรียนรู้ 
และการสรุปกระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น58 
 คิด วรุณดี, ดร. ได้ศึกษาในงานวิจัยเรื่อง “ความเชื่อขันหมากเบ็งในวัฒนธรรมชาวอีสาน : 
กรณีศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” จากการศึกษาพบว่า ความเชื่อ แนวคิด และ
ทฤษฎีภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการประดิษฐ์เครื่องสักการะขันหมากเบ็งและคติธรรมในขันหมาก
เบ็งของชาวอีสาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย การประดิษฐ์เครื่องสักการะนี้มีเพียง 2 
รูปแบบ คือ ขันหมากเบ็งรูปแบบ 5 ชั้น และขันหมากเบ็งรูปแบบ 8 ชั้น ขันหมากเบ็งนอกจากจะเป็น
เครื่องสักการะในพิธีกรรมต่าง ๆ แล้ว ขันหมากเบ็งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสั่งสอน เตือนสติให้คนทำ

 

 56 พระครูสารกิจโกศล , ดร. และคณะ , พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556, หน้า 53. 
 57 พระครูใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล , ดร. และคณะ, บทบาทเยาวชนในประเพณีแห่เทียนพรรษา :                        
บทสะท้อนช่องว่างของกระบวนการการเร ียนรู ้และส ืบสานวัฒนธรรมท้องถิ ่นจ ังหวัดอ ุบลราชธานี ,                              
รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558, หน้า 31. 
 58 บุญช่วย สุทธิรักษ,์ ดร. และอเนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์, การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยภูมิปัญญาการทอผ้ามุก, รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, 2555, หน้า ง. 
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ความดี มีความสามัคคี โดยผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกของการมีส่วนร่วม และความเชื่ออันบริสุทธิ์ด้วย
ความหมายของการประดิษฐ์เครื่องสักการะขันหมากเบ็งนี้ และถือเป็นแบบอย่างการรักษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันเป็นเอกลัษกณ์ของชาวอีสาน59  
 ไฟรินทร์ ณ วันนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่นกับการส่งเสริม
ภูมิปัญญาล้านนา” จากการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง องค์ความรู้ 
ความสามารถของชุมชนที่สั่งสมสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป60 
 พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ์, รศ. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา” จากการศึกษาพบว่า 
แนวคิดของคนล้านนาเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ทำให้มีความคิดที่จะทำให้บ้านเมือง ผู้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม       
จึงน้อมนำเอาคำสั่งสอนตามหลักธรรมมาผสมผสานเป็นพิธีกรรมสืบชะตาขึ้นมา ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังลึก
มา 4 ประการ 
 (1) ความเชื่อในพุทธานุภาพ ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พุทธานุภาพแฝงด้วยตบะและเดชที่
ช ่วยปกป้องคุ ้มภัยกันให้รอดพ้นจากสรรพสิ ่งที ่ ไม ่ด ีต ่าง  ๆ เพราะพุทธานุภาพที ่เปรี ่ยมด้วย                               
พระมหาเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ จะเก้ือหนุนให้ประสบผลสำเร็จ 
 (2) ความเชื ่อในธรรมมานุภาพ ความเชื ่อในธรรมมานุภาพนั้น สืบเนื ่องมาจากเรื ่อง
อายุวัฒนะกุมารในขณะที่มีการสืบชะตา ผู้ร่วมพิธีต่างน้อมใจเข้าสู่พระธรรม ไม่มีการกระทำที่เป็นกาย
ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เป็นการประพฤติกุศลธรรมตามคติความเชื ่อที ่ว ่า “ธมฺโม หเว                           
ธมฺมจารี” แปลว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตามนัยคติความเชื่อในเรื่องอายุวัฒนกุมาร 
 (3) ความเชื ่อในสังฆานุภาพ ชาวล้านนาต่างมีความเชื ่อและนับถือเคารพศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา ให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นใน “สังฆรัตน” โดยชาวล้านนาจะใช้สรรพนามเรียก
ขานพระสงฆ์ว่า “ครูบา” บ้าง “สังฆเจ้า” บ้าง ด้วยความเคารพและศรัทธา 
 (4) ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ จะมีพิธีกรรมสอดแทรก                 
เข้ามา เช่น การสร้างบ้านใหม่ต่าง ๆ จะมีพิธีกรรมการขึ้นครูหรือบูชาท้าวสี่หรือบวงสรวงเป็นการบอก

 

 59 คิด วรุณดี, ดร., ความเชื่อขันหมากเบ็งในวัฒนธรรมชาวอีสาน : กรณีศึกษาอำเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2557,                  
หน้า บทคัดย่อ. 
 60 ไฟรินทร์ ณ วันนา , การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ ่นกับการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา ,            
รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556, หน้า 49. 
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เทวดาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อทำพิธีการสเดาะเคราะห์ ซึ่งเป็นการขับสิ่งชั่วร่ายออกไปจากร่างกาย
โดยมีพราหมณ์ ปู่จารย์ หรือมัคทายกเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม61 
 แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลานล้านนา” พบว่า คัมภีร์ใบลานมีอิทธิพลต่อชาวล้านนาไทยในด้านความเชื่อ        
ซึ่งส่วนใหญ่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น โดยยึดคำสั่งสอนที่มาจากคัมภีร์ใบลาน โดยเฉพาะความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอนให้ยึดมั่นทำความดี ละความชั่ว ความเชื่อเรื่องอนิสงส์ ความเชื่อเรื่อง
โหราศาสตร์ ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดทั้งคัมภีร์ใบลานยังเป็นสื่อที่สืบทอดทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวล้านนา ทั้งเรื่องของการแต่งกาย อาหาร การสร้างบ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น62 

 เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์, ผศ. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเชื่อและการ
ปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา” กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนควรมี
ความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องของไตรสรณคมน์ คือ เชื่อในความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้า                 
พระธรรม และพระสงฆ์ มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม คือ เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ และ
เชื่อเรื่องบาป บุญ สวรรค์ นรก ว่ามีอยู่จริง ตลอดทั้งความเชื่อเรื่องนิพพาน คือ เชื่อว่าการหมดสิ้นกิเลส
เป็นเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนและบุคคลสามารถปฏิบัติตนให้หมดสิ้นกิเลสหรือบรรลุนิพพานได้63  
 วันชัย พลเมืองดี, ผศ.ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาต่อการ
ปลูกบ้านของชาวพุทธล้านนา” พบว่า ชาวไทยล้านนามีความเชื่อ รูปแบบ โครงสร้างทางสถาปัตย์กรรม
ในการปลูกบ้านของตัวเองอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดยนำคติความเชื่อดังเดิมที่เป็นเรื่องของอำนาจ เหนือ
ธรรมชาติหรืออำนาจลึกลับมาผสมผสานให้เกิดแรงจูงใจในการรังสรรค์งานขึ้น เพื่อให้เกิดสัญลักษณ์
แห่งพิธีกรรม ตั้งแต่การวางฤกษ์ยาม การหาไม้ หารขุดหลุม ล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยพิธีกรรมทาง
ไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ พิธีกรรมทั้งหมดแม้บุคคลใดไม่เคารพ ไม่มีความเชื่อในสิ่ งเหล่านั้น ในทาง
พระพุทธศาสนาถือว่า เป็นการเริ่มต้นในการประกอบส่วนที่เป็นกุศลจิต ทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์64 

 

 61 พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ์, รศ. และคณะ, สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา , รายงานการวิจ ัย สถาบันวิจ ัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 27-29. 
 62 แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ , การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลาน        
ล้านนา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2547, หน้า บทคัดย่อ. 
 63 เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ และคณะ, การศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ -                
ราชวิทยาลัย, 2547, หน้า 34. 
 64 วันชัย พลเมืองดี, ผศ.ดร., วิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาต่อการปลูกบ้านของชาวพุทธล้านนา, 
รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554, หน้า บทคัดย่อ. 
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 ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและ
พิธีกรรมการจัดงานศพของชาวล้านนา” ผลจากการศึกษาพบว่า ความเชื่อ คือ การยอมรับนับถือ
เชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อาจตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคิด เหตุผลที่พิสูจน์ได้หรืออาจตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการยอมรับและศรัทธาโดยปราศจากเหตุผลหรือต้องพิสูจน์ใด ๆ ที่เป็นทั้งแนวทางในการตัดสินใจ
เชื่อ ปฏิบัติ และละเว้น การปฏิบัติสิ่งใด ๆ โดยมีอิทธิพลเหนือจิตใจของบุคคล และมีการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์65 

 ตวงเพชร สมศรี, ดร. และประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิถีวัฒนธรรมการ
เอื ้ออาทรของชาวพุทธในสังคมไทย” จากการศึกษาพบว่า  สังคมไทยเป็นส ังคมที ่ย ึดม ั ่นใน
พระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาอย่าง
แยกไม่ออก เนื่องจากพระพุทธศาสนามีบทบาทที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวไทยพุทธมาแต่
โบราณ ซึ่งจะเห็นได้จากชาวไทยพุทธจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาโดยตลอด จนกระทั่ง
วาระสุดท้ายของชีวิต66 
 บรรจง โสดาดี และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว” ผลจากการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนชาวกูยลาว มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
มีระเบียบแบบแผนในการแต่งกาย ศิลปะ และวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มชนคนไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ วัฒนธรรมทางสังคมเป็นความเจริญงอกงามทางด้านการอยู่
ร่วมกันของสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบชุมชนชนบท นับถือกันแบบเครือญาติ มีความมั่นคง 
ซื่อตรง อดทน เข้มแข็ง เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณกาล และความละเอียดลึกซึ้งแห่งภูมิปญัญา 
เป็นลักษณะภูมิปัญญาแบบชาวบ้านทั่วไป วัฒนธรรมและประเพณีที่มีพื้นฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี           
มีการปฏิบัติต่อผีบรรพษุรุษอย่างเข้มข้น เช่น พิธีฆ่าควายบูชาหลักบ้าน พิธีกรรมการต้อนรับแขก                     
ต้องบอกผีเจ้าบ้านให้ทราบ เป็นต้น67  

 

 65 ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของ
ชาวล้านนา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 7. 
 66 ตวงเพชร สมศรี, ดร. และประพันธ์ ศุภษร, ผศ.ดร., วิถีวัฒนธรรมการเอื้ออาทรของชาวพุทธใน
สังคมไทย, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2559, หน้า 121-
122. 
 67 บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย              
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 69. 
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 เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอ
ผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย” ผลจากการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญมากต่อความเป็นอยู่ของ
มวลมนุษย์ เป็นมรดกที่บรรพษุรุษสั่งสมและสร้างสรรค์มา โดยมีกลวิธีสืบทอดภูมิปัญญามาอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านวัฒนธรรมความเป็นอยู่สืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่า แล้วส่งผลให้คนในชาติเกิดความรัก
ความหวงแหน มีความภาคภูมิใจต่อภูมิปัญญาของตน ดังนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงสำคัญและควร
อนุรักษ์สืบสาน ถ่ายทอดสู่อนุชนเป็นอย่างยิ่ง68 

 
 

 

 68 เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต, กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา          
ผ่านพิธ ีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ,                         
รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559, หน้า 6. 



บทท่ี 3 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการ “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัย
โดยมีขั้นตอนที่สำคัญในการศึกษา ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือประมวลองค์ความรู้ ศึกษาแนวคิด 
หลักการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                   
คติความเชื่อ และการละเล่น โดยศึกษาจากคัมภีร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งงานวิจัยที่มีผู้รู้ได้ศึกษา
ไว้ รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย 
และการจัดเวทีวิชาการของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ และภาคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.1.1 การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study)  
 การศึกษาในเชิงเอกสาร ผู้วิจัยทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากเอกสารและหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2535 อรรถกถา 
หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม เอกสารแสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด 
หลักการ รูปแบบ ความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างเกณฑ์ชี้วัดในพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ดังนี้ 
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 1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง  
ทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม และเอกสารอ่ืน ๆ โดยอาศัยแนวคิดสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุทั้งในระดับโลกิยะและโลกุตระ  
 2. การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในพลวัต
วัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นในมิติต่าง ๆ                       
ทั้งแนวคดิและวิถีการปฏิบัติ 
 3. ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการ และการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดในพลวัตวัฒนธรรม
ของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น และความสัมพันธ์ทาง
พระพุทธศาสนาในมิติต่าง ๆ 
 4. สรุปผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมา องค์ประกอบ 
รูปแบบเกณฑ์ชี้วัดในพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ
การละเล่น 
 3.1.2 การศึกษาในภาคสนาม (Field Study)  
 การศึกษาในภาคสนาม ผู้วิจัยต้องศึกษาเพ่ือทราบถึงแนวคิด หลักการ กระบวนการสร้าง
เกณฑ์ชี้วัดในพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ
การละเล่น การพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดทั้งในระดับนโยบาย ปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กรในพ้ืนที่จังหวัด                  
ศรีสะเกษ โดยมีขั้นตอนการศกึษา ดังนี้ 
 1. ทำการศึกษาและคัดเลือกพระสงฆ์ องค์กร ชุมชน โดยการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามความสำคัญของเรื่อง คือ เป็นองค์กรที่มีบทบาทและความสัมพันธ์
เกี่ยวกับพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น 
 2. ศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูล
สำคัญ (key-informant) ประกอบด้วยกลุ่มประชากร จำนวน 4 พ้ืนที ่
 3. ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด รูปแบบ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดใน
พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นในลักษณะ
ของการวิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษาวิจัย 
 4. สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้ทั้งจากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนาม        
โดยนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นที่สำคัญ คือ แนวคิด หลักการ องค์ประกอบ เกณฑ์ชี้วัดในพลวัต
วัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ทั้งนี้ เน้นการนำผลการศึกษาวิจัยมาเผยแพร่ให้ภาครัฐ คณะสงฆ์ ผู้บริหาร 
ประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
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 5. วิ เคราะห์ พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกั มพูชา:                       
คติความเชื่อ และการละเล่น ตามองค์ประกอบและเกณฑ์ชี้วัดในพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น รวมทั้งวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของการ
ทำงาน รวมถึงการสร้างเกณฑ์การปฏิบัติ (Benchmark) ที่สามารถนำไปสู่กระบวนการศึกษาที่
เกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดในพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ
การละเล่น ในระดับต่าง ๆ ได ้
 6. สรุปผลการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะทั้งในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และใน
ระดับปัจเจกบุคคล 
 

3.2 พื้นที่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกพ้ืนที่สนาม คือ แหล่งที่ มีชุมชนพ้ืนที่ใกล้เคียงที่จะทำการศึกษาในท้องที่ 
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 อำเภอๆ ละ 2 ชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีชายแดนติดกันระหว่าง 2 ประเทศ 
ที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด และเป็นแหล่งที่มีประชาชนผู้อยู่อาศัยที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล 
โดยกำหนดพื้นท่ีที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 3.2.1 พื้นที่วิจัย 
 - อำเภอกันทรลักษ์  
 - อำเภอขุนหาญ 
 - อำเภอขุขันธ์ 
 - อำเภอภูสิงห์ 
 3.2.2 ด้านกลุ่มประชากร  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) สัมภาษณ์ ผู้ รู้หรือผู้ ให้ ข้อมูลสำคัญ  (key informant interview) ประชากร หรือ
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Selection) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาครัฐ (Government Sector) คือ ฝ่ายบ้านเมือง และฝ่ายรัฐตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 5 คน ได้แก ่
  1) นางสายสมร พาบุตร 
  2) นายละหม้าย เครือแก้ว 
  3) นางกฤษดา ลือชา 
  4) นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ 
  5) นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ 



 
51 

 

 2. กลุ่มผู้ปฏิบัติการภาคชุมชน (Community Sector) ได้แก่ ผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา 5 คน 
  1) นางสาวสายชล เครือแก้ว 
  2) นายเจริญ ปรือปรัก 
  3) นางพิมพา สืบสินธ์ 
  4) นางสาวอรทัย คงราช 
  5) นายอาทิตย์ พวงประจำ 
 3. กลุ่มนักวิชาการหรือผู้มีความรู้ (Academic Sector) คือ ผู้นำทางศาสนาในพ้ืนที่ตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 5 คน ได้แก ่
  1) พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ 
  2) พระอธิการเกษม จนฺทวํโส 
  3) พระครูถาวรรัตนาภิบาล 
  4) นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ 
  5) พระครูประภัศร์สุตาลังการ 
         4. กลุ่มชาวบ้านทั่วไป (Youth Sector) ได้แก่ ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน
ไทย-กัมพูชา 5 คน   
  1) นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง 
  2) นางศรีสง่า หรรษา 
  3) นายอนุชิต อุ่นเสมอ 
  4) นายณัฐวุฒิ สริรัตน์ 
  5) นายสุริยา ปุริมะ 
 รวมผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 20 รูป/คน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังจะได้เก็บ
ข้อมูลบางประเภทจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้                    
ซึ่งจัดอยู่ในส่วนของการสังเกตการณ์ประกอบกันไปด้วย 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องในการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้คือ 
 3.3.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  (Observation Participant) ซึ่ งเป็นการสังเกต
พฤติกรรมและการแสดงออกของฝ่ายต่าง ๆ ที่จะทำควบคู่กับการสัมภาษณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมกับ



 
52 

 

ชุมชนที่เป็นกรณีศึกษา เพ่ือเห็นพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                  
คตคิวามเชื่อ และการละเล่น  
 3.3.2 การสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) สำหรับ
พระสงฆ์ ชุมชน และผู้บริหารองค์กรที่เกี่ยวกับพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย
กัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 พ้ืนที ่ดังนี้ 
 - อำเภอกันทรลักษ์  
 - อำเภอขุนหาญ 
 - อำเภอขุขันธ์ 
 - อำเภอภูสิงห์  
 พ้ืนที่ ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมานี้  ปรากฏรายชื่อผู้ ให้
สัมภาษณ์ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 1. สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร , ผู้ใหญ่บ้าน , อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ,                   
19 กรกฎาคม 2562. 
 2. สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,                  
19 กรกฎาคม 2562. 
 3. สัมภาษณ์ นางศรีสง่า หรรษา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,                   
19 กรกฎาคม 2562. 
 4. สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์, 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 5. สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส, เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 6. สัมภาษณ์ นางสาวสายชล เครือแก้ว, กำนันตำบลตระกาจ , อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 7. สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ พวงประจำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                     
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 8. สัมภาษณ์ นายอนุชิต อุ่นเสมอ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 

 9. สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 10. สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอ                   
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
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 11. สัมภาษณ์ นายเจริญ ปรือปรัก, ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 12. สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ, เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 13. สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น, อำเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 14. สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์, ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                   
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 15. สัมภาษณ์ พระครูถาวรรัตนาภิบาล , รองเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต 1, อำเภอ                   
ภูสิงห์ จงัหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 16. สัมภาษณ์ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
18 มีนาคม 2562. 
 17. สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช , ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                     
18 มีนาคม 2562. 
 18. สัมภาษณ์ นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 
2562. 
 19. สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 20. สัมภาษณ์ นายสุริยา ปุริมะ, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การศึกษาพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ  
และการละเล่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ก่อนการลงเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำความตกลงไว้ในเบื้องต้นว่า การรู้และเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย 
จะต้องอาศัยการยอมรับในความรู้และความสามารถของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลตาม
ความมุ่งหมายของการวิจัยและตอบคำถามการวิจัย จึงใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. การศึกษาเอกสาร (Surveying) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสำรวจ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ทำการวิจัยในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา ปัญหา แนวทางแก้ไข พลวัต
วัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น 
 2. การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมควบคู่กันไป ซึ่งจะกระทำโดยไม่ให้ผู้ถูกวิจัยรู้สึกว่ากำลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู่  
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 2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตโดยการ
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสังเกตและชวนกลุ่ม
ผู้นำชุมชนพูดคุย แสดงความคิดเห็น ผู้วิจัยพยายามเข้าร่วมเรียนรู้ในฐานะของคนร่วมพ้ืนที่ เนื่องจาก
การเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมต่าง ๆ ของผู้ถูกวิจัยจะทำให้สังเกตเห็นการแสดงความ
คิดเห็น การร่วมมือในการทำงานของผู้นำชุมชนต่าง ๆ หรือมีข้อถกเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งได้เห็นพฤติกรรมของผู้นำชุมชน เห็นวิธีการและกระบวนการสร้างสันติของผู้นำชุมชน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่
น่าเชื่อถือได้ 
 2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non – Participant Observation) เป็นเทคนิคการ
สังเกตที่ผู้วิจัยใช้ในระยะแรก ๆ ของการเก็บรวบรวมข้อมูลในผู้นำชุมชนและการทำงานภาสนาม 
ข้อมูลที่สังเกตได้แก่ พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ
การละเล่น ปัจจัย และการวิเคราะห์ 
  2.2.1 การสังเกตวิถีชีวิตของผู้นำชุมชน เพ่ือสังเกตการณ์ และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมหลายอย่างของผู้นำชุมชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  
  2.2.2. การใช้ประวัติศาสตร์บอกเล่า หรือการให้คนในชุมชนพ้ืนที่พิพาทไทย – 
กัมพูชา เล่าถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน เรื่องท่ีชุมชนภาคภูมิใจ การจัดทำแผนภาพต่าง ๆ 
  2.2.3 การสำรวจพ้ืนที ่พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: 
คติความเชื่อ  และการละเล่น ผู้วิจัยได้นั่งพูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้องค์กร หน่วยงาน ซึ่งเป็นคนที่เคย
เป็นเจ้าของพ้ืนที่เดิมในชุมชน ให้ช่วยกันวาดแผนที่หมู่บ้านเพ่ือสำรวจพ้ืนที่ทางกายภาพ สร้างภาพ
แผนที่ของหมู่บ้านดั้งเดินของชุมชนก่อนที่จะมาเป็นชุมชนในปัจจุบันออและให้ผู้นำชุมชนช่วยกันตรวจ 
สอบความถูกต้องด้วยวิธีถกเถียงกันอีกครั้ง เพ่ือต้องการตรวจทานเขตหมู่บ้านดั้งเดิมของพ้ืนที่
ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าเป็นอย่างไร อันจะทำให้ทราบถึงวัฒนธรรมทางอาชีพและวิถีชีวิต ซึ่งจะมี
ส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตลอดทั้งความสัมพันธ์
ของผู้นำชุมชนในพ้ืนที่  
 3. การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย  
  3.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บ
ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวิจัย มีการถ่ายภาพและใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการบันทึกข้อมูล
ภาคสนาม ประกอบด้วย ข้อมูลที่เกี่ยวกับ พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย
กัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ปัจจัย และการวิเคราะห์  
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  3.2 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ โดยตั้งคำถามแบบ
ปลายเปิด เป็นคำถามที่กว้าง เพ่ือให้เกิดคำตอบและคำถามที่หลากหลายในประเด็นที่ศึกษา ภายใต้
กรอบแนวคิดและตามความมุ่งหมายของการวิจัย  
  3.3 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูล
บริบทของพ้ืนที่ ความเป็นมา การดำรงชีวิต การสนับสนุนหรือการร่วมมือกัน และกระบวนการ  
  3.4 การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จะเป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ดำเนินการต่อเนื่อง
จากการเข้าไปพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น ผู้นำชุมชน ผู้นำ
องค์กร หน่วยงาน ซึ่งการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างนี้จะช่วยให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเบื้องต้น สามารถ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือศึกษาวิจัยข้อมูลในระดับอีกต่อไปได้ 
 4. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการได้มาของข้อมูลในการวิจัย
เชิงคุณภาพอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งใช้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาแสดงความ
คิดเห็น และทัศนะของตนเองออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจ เป็นกระบวนการกลุ่มที่ผู้วิจัยใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รู้ ข้อมูล โดยผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางของคำถาม ไว้
ล่วงหน้าเป็นหัวข้อกว้าง ๆ ตามกรอบที่จะศึกษาเป็นคำถามลักษณะปลายเปิดโดยทำเวทีให้มี
บรรยากาศเป็นกันเองมากที่สุด แต่ละคนจะนั่งล้อมวงและทำงานทีตนเองถนัดบนสื่อผืนเดียวกัน บาง
ทีก่็พูดคุยทักทายกันอย่างออกรสในขณะทำงาน ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมวงสนทนาได้แสดงความคิดเห็น 
ความรู้สึก และบรรยากาศให้เป็นกันเอง ผู้วิจัยจะโยนคำถามเข้าในวงสนทนาอยู่เป็นระยะ และจะคอย
ดูอารมณ์ของผู้ร่วมวงสนทนาควบคู่กันไปและจะไม่เป็นทางการจนเกินไปนักเพ่ือให้ผู้ร่ วมสนทนาทุก
คนในกลุ่มมีความรู้สึกสบายใจที่จะร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นสนับสนุน ซึ่งเป็น
ลักษณะของกลุ่มที่มีการตอบโต้และโต้แย้งกันได้ดีที่สุด ก่อให้เกิดการสนทนากันในลักษณะที่เปิดกว้าง 
เป็นกลุ่มที่เหมาะสมต่อการจุดประเด็น สำหรับประเด็นสำคัญที่จะนำมาสนทนา คือ พลวัตวัฒนธรรม
ของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากการสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย การแจกแบบสอบถาม เป็นกระบวนศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่ได้จากการ
สรุปตามสาระสำคัญด้านเนื้อหาที่กำหนดไว้ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ตาม
ประเด็นหัวข้อดังนี้ 
 (1) ดำเนินการศึกษาวิ เคราะห์รูปแบบ การจัดการ และแนวทางการพัฒนา
ความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับพลวัตวัฒนธรรม
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ของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ในลักษณะของการ
วิเคราะห์เชิงลึก โดยเน้นกระบวนการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการวิจัย 
 (2) สรุปและนำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในเชิงเอกสารและภาคสนามจาก
การสัมภาษณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์ตามประเด็นสำคัญ กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ และ
การละเล่น เน้นการนำผลการวิเคราะห์มาเผยแผ่สู่สังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะสงฆ์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ  
 (3) วิเคราะห์พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความ
เชื่อ และการละเล่น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเชื่อมโยงการ
ส่งเสริมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ชุมชน 
 (4) นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบมีโครงสร้าง มาทำการวิเคราะห์ปัจจัย
ข้อมูลพ้ืนฐานกับระดับการปฏิบัติที่มีต่อการสร้างและการใช้ตัวชี้วัดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ 
และการละเล่น  
 (5) นำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโดยการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีที่ได้กล่าวแล้ว 
เพ่ือให้เห็นชุดความรู้ กระบวนการ และแนวทางการเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ และ
การละเล่น เพ่ือนำไปประยุกต์ในระดับนโยบาย องค์กร ชุมชน และปัจเจกบุคคล 
 (6) สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

3.6 การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย  
 การนำเสนอข้อมูลจะอยู่ในลักษณะการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) 
ประกอบภาพถ่ายและการพรรณนาความประกอบการบรรยายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลวัต
วัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชน รวมไปถึงการสร้างเกณฑ์ปฏิบัติให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน เพ่ือให้เห็นรูปแบบ กระบวนการ และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในระดับนโยบาย ชุมชน องค์กร และ
ปัจเจกบุคคลต่อไป 

 
 
 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษาข้อมูล 
 

 ในบทนี้ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดน
ไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น” โดยข้อมูลที่ได้เป็นการลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชากรผู้ให้
ข้อมูลสำคัญ ดังขั้นตอนดำเนินการวิจัยในบทที่ 3 และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปโดยการยึดวัตถุประสงค์
เป็นหลักและสรุปข้อมูลการวิจัยในลักษณะการพรรณนาความ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 4.1 ผลการศึกษาประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

4.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย -
กัมพูชา ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
 

4.1 ผลการศึกษาประวัติค ุณค่าและความสำคัญด้านความเชื ่อ การละเล่นของ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  
 คติความเชื่อในการละเล่นหรือการประกอบพิธีกรรม “มะม็วต” เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับความเชื่อส่วนบุคคลของคนไทยส่วนหนึ่งประกอบด้วย ชาวไทยกูย ชาวไทยเขมร ชาวไทยลาว       
เป็นต้น ซึ่งอาศัยอยู่แถบอีสานใต้ พิธีกรรมนี้อยู่คู่กับสังคมดังกล่าวมาช้านานไม่สามารถระบุได้ว่า
เกิดขึ้นเมื่อใด กล่าวได้แต่เพียงว่าสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ โดยถือกันว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์
ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา1 ถึงปัจจุบันนี ้สภาพแวดล้อมทางสังคมด้านต่าง ๆ                   
จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วก็ตาม แต่วิถีชีวิตของประชาชนในชนบทก็ยังคงมีความเชื่อในเรื่อง     
ไสยศาสตร์กันอยู่เป็นจำนวนมาก การละเล่นหรือการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” นั้น จะต้องจัดทำ
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่ได้สืบทอดกันมา โดยรูปแบบและขั้นตอนของพิธีกรรมนั้น ในแต่ละท้องถิ่น
อาจแตกต่างกันได้ทั้งในสาระสำคัญและข้อปลีกย่อยบางประการที่ผู้วิจัยเห็นว่าสำคัญ ในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกทำการศึกษาประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมีรายละเอียดที่เกิดจาก
การวิเคราะห์ดังนี ้
 

 

 1 สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร, ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 2562. 
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 4.1.1 คุณค่าในพิธีกรรมมะม๊วตที่มีต่อประชาชน 
 จากการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างระบบความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมการเข้าทรงมะม๊วต 
เพื่อประโยชน์ตน และเพื่อพ้นจากความทุกข์ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ความเชื่อในพิธีกรรมมะม๊วต
ได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมา และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนและสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเชื่อนั้นประกอบด้วย แนวคิด พิธีกรรม และผู้ประกอบ
พิธีกรรม เช่น ความเชื่อที่เกี่ยวกับผี วิญญาณ ความเชื่อที่เกี่ยวกับของรักษาโรค ความเชื่อที่เกี่ยวกับ
การเข้าทรงมะม็วต จะมีการจัดพิธีกรรมและการติดต่อกับวิญญาณโดยผ่านร่างทรง หรือผู้ประกอบ
พิธีกรรม คือ ครูมะม๊วต ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทยเขมร 
กลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อเรื ่อภูตผีวิญญาณค่อนข้างสูง ดังเช่น ความเชื่อเรื่องมะม็วต อันเป็นผีที่มี
อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเขมรเป็นอย่างมาก มะม๊วตมอีำนาจควบคุมชีวิตของคนทุกคนที่
มีองคห์รือวิญญาณบรรพบุรุษที่ต้องการจะอยู่ด้วยหรือต้องการให้กระทำพิธีเซ่นสรวงสังเวย พฤติกรรม
ที่แสดงออกต่อความเชื่อในพิธีเข้าทรงมะม็วตเท่าที่พบในการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โดยไม่สามารถที่จะรักษาด้วย
วิทยาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนโบราณ (สมุนไพร) ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
กังวลต่อการดำรงชีวิต จึงได้มีการประกอบพิธีกรรมมะม็วตขึ้น ก็เพื่อต้องการความมั่นคงทางจิตใจแก่
บุคคล ทำให้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายได ้หรือบางครั้งเมื่อประกอบพิธีแล้วก็อาจจะหายจาก
โรคภัยไขเ้จ็บไดใ้นระดบัหนึ่ง ทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงคุณค่าทางจริยธรรมในพิธีกรรมมะม็วต ดังนี้     
 1. ด้านวัฒนธรรม  
 การประกอบพิธีกรรมเข้าทรงมะม็วตมีจุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอดและรักษาโรคภัย 
ตลอดจนความสงบสุขในสังคม ชุมชน ครอบครัว ดังนั้น ในการประกอบพิธีกรรมเข้าทรงมะม็วตจึงมี
บทบาทหน้าที ่ต่อสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในด้านทาง
วัฒนธรรมที ่เคยปฏิบัต ิก ันมาในอดีตจนถึงคนรุ่ นหลัง โดยบันทึกไว้ในพิธ ีกรรมมะม็วต เช่น                 
การประกอบพิธ ีกรรมเซ่นไหว้ การประกอบอาชีพ ภาษา การร่ายรําในท่าต่าง ๆ ความเชื่อ                       
ความศรัทธา การกิน และการแต่งกาย ส่วนบทบาทใน ด้านที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คือ การรวมกลุ่มชน
ในสังคม ชุมชน ของกลุ่มเครือญาติและเพ่ือบ้านทั้งนี้เพ่ือร่วมกันประกอบพิธีกรรมในการรวมกลุ่มจะมี
การปรึกษาหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งการประกอบอาชีพ 
การทำมาหากิน การงาน ความเป็นอยู ่ตลอดการมีปัญหา การขัดแย้งในครอบครัว ก็จะบอกให้ญาติพ่ี
น้องทราบ และจะได้หาวิธีการที่จะแก้ไข หากสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้ ก็จะให้ผีบรรพบุรุษ เป็นผู้ช่วย
ตัดสินและเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้ขาดเมื่อได้จัดมีพิธีกรรมแก็ลมอ หากตกลงกันได้ ก็จะมีข้อกําหนดใน
การประพฤติปฏิบัติ และทำตามกฎในสังคม เสมือนเกณฑ์ที่สร้างขึ้นร่วมกันต่อที่ประชุมของเครือญาติ
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และเพื่อนบ้าน ผู้ใดละเมิดมิได้ถือว่าขัดข้อตกลงและจะถูกสังคมลงโทษ และเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะ
ลงโทษด้วยเช่นกัน จึงมีการขอขมาต่อกัน โดยมีผีและญาติพ่ีน้องเป็นสักขีพยาน                  
  2. ด้านเศรษฐกิจ  
 จากผลการศึกษา พบว่า การละเล่นพิธีกรรมจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างครบ
ครันที่ได้สืบทอดกันมาแต่อดีต ซึ่งในอดีตสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการผลิตเองและเกิดจากการ
ได้ช่วยกันของเครือญาติและเพื่อนบ้าน แต่ในปัจจุบันที่ทำมาหากินน้อยลงความอุดมสมบูรณ์ลดลง
ผลิตผลที่ได้ไม่พอต่อความต้องการของประชากรที่อุปโภคบริโภค การประกอบพิธีกรรมและการ
ร่วมกันประกอบพิธีกรรมมะม็วตบางสิ่งบางอย่างจึงต้องมีการซื้อหา และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เจ้าภาพ
ต้องจ่ายเงินในการประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้งอย่างน้อยประมาณ 8,000–10,000 บาท ทั้งการซื้อหา
ต้องมากขึ้น ถ้าไม่มีเครือญาติ หรือ พี่น้องร่วมกันช่วยในการประกอบพิธีกรรมมะม็วตแต่ละครั้งจะ
ผ่อนรายจ่ายลง ได้บ้างในสภาพเศรษฐกิจเช่นทุกวันนี้ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจด้าน
เครือญาติพี่น้องเป็น ส่วนใหญ่ รองลงมาสิ่งใดที่ต้องหาซื้อเพิ่มจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพ เป็นต้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทีป แซรัมย์ ว่า “คุณค่าของพิธีกรรมมะม๊วตที่มีต่อชุมชน สังคม ในด้าน
เศรษฐกิจโดยการใช้จ่ายนั้น ก็ไม่มากเกินไป เมื่อเทียบกับการที่ต้องรักษาค่าพยาบาล เข้าโรงพยาบาล 
เป็นต้น  
 ทั้งนี้ เพราะกลุ่มชุมชน สังคมได้ให้ความช่วยเหลือเกื ้อกูลกันได้ ช่วยกันส่งข้าว ปลา 
อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ อันเป็นการเกื้อกูลกันในทางด้านเศรษฐกิจเป็นต้นหรือสิ่งที่เจ้าภาพ จะต้อง
ซื้อหานั้นก็อาจเป็นเพียงบ้างส่วน เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว ผลไม้ในการประกอบพิธี เครื่องเซ่น
บวงสรวงต่าง ๆ ขนมข้าวต้ม บางอย่างที่ต้องซื้อเพื่อความสะดวก และค่าใช่จ่ายในเรื่องค่ายกครู                    
ครูมะมว๊ต (อาจารย์ใหญ่) คา่ยกครูนักดนตรี (ค่าจ้าง) และเสื้อผ้าใหม่ ในบางตัวที่ต้องซื้อ เช่น ผ้าไหม
ใหม่ ผ้าสะใบไหม ผ้านุ่ง ผืนใหม่ เสื้อใหม่ และน้ำอบน้ำหอม เป็นต้น”2 ดังนั้น คุณค่าของพิธีกรรม
มะม๊วตทางจริยธรรมในด้านสังคม ทำให้คนในสังคมเชื้อสายเขมร มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
เมื่อมีคนเจ็บไข้ไม่สบาย และเมื่อต้องทำพิธีก็มาให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ในการจัดเตรียม
สถานที่ เตรียมความพร้อมในด้านอาหาร สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
เกิดความรักใคร่กันในครอบครัว ในชุมชม     
 3. ด้านการรักษาโรค   
 การละเล่นหรือการประกอบพิธีกรรมมะม๊วตเพื่อการรักษาผู้ป่วยของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา มี 2 กรณี คือ  

 

 2 สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรสีะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
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 (1) เกิดจากการบนบานไว้เมื่อครั้งเจ็บป่วยและเกิดจาการประกอบพิธีกรรมข้ึนเพ่ือรักษาผู้
ที่เจ็บป่วยในขณะนั้น “แต่ทั้งนี้ผู้ที่รักษาด้วยพิธีกรรมมะม๊วต ทุกคนก็ได้ผ่านการรักษาอาการหรือ
รับประทานยาโดย วิธีการจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว แต่ที่ยังต้องรับการรักษาโดยการประกอบ
พิธีกรรมรวมกลุ่มเครือญาติ และบุคคลในชุมชน...วิธีการรักษาเน้นด้านสุขภาพจิต...3 ในช่วงพิธีกรรม
ของมะมว็ตที่มีขึ้นจะมีการเรียกขวัญให้กลับสู่ตัวตน เมื่อมีการได้ฟังการบรรเลงเพลง ดนตรี ทำให้เกิด
ความอิ่มเอิบใจ หายเจ็บป่วยเร็วขึ้น เพราะผู้ป่วยจะคลายความเครียดเมื่อได้ฟังเพลงที่ไพเราะถูกใจ 
คนไทยได้ใช้ดนตรีบำบัดรักษาโรคกันมานานแล้ว ซึ่งจะแฝงอยู่ในลักษณะอื่น ๆ เช่น การรักษาโรค
แบบโบราณของพวกหมอผี ซึ่งไม่ใช่เพียงการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจใช้เสียงดนตรี
ช่วยบรรเทาความเจ็บไข้ของผู้ป่วยโดยตรงก็ได้ ดนตรีจึงมีประโยชน์มากและสามารถรักษาคนไข้ได้ 
จากบทบาทของดนตรีดังกล่าวจะเห็นว่า ดนตรีที่จะประกอบในพิธีเข้าทรงหรือมะม็วตนั้น ก็ช่วยรักษา
โรคทางด้านจิตใจของคนไข้ได้อย่างมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ดนตรีก็ยังช่วยในการบรรเลงเพ่ือให้ผู้เข้าทรง
มะมว๊ต (เขา้ทรง) ได้รา่ยรําประกอบกับเป็นจังหวะ ซ่ึงเป็นการออกกําลังกาย มีการบีบนวดในตำแหน่ง
ต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยมีลักษณะคล้ายกับการกระทำกายบําบัดไดด้ีอีกทางหนึ่งด้วย4  
 (2) เกิดการประกอบพิธีกรรมรักษาในพิธีกรรมโดยมีผีบรรพบุรุษที่เข้าทรงในตัวผู้เข้าทรง
มะม็วต ผู้เข้าทรงมะม็วตเป็นผู้รับรู้ถึงพลังอำนาจและเป็นสื่อกลางบนพื้นฐานความเชื่อในอำนาจสิ่ง
เหนือธรรมชาติ การรักษาด้วยการประกอบพิธีกรรมยังเกิดจากการรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันไม่
สามารถสนองความต้องการบางประการของผู้ป่วยได้ เพราะมุ่งรักษาเฉพาะโรคอาจจะไม่ได้ให้
ความสำคัญทางด้านจิตใจหรือความเชื่อได้ และยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่า อีกทั้งยังต้องเสียเวลา
รอคอยเป็นเวลานานกับการกินยาและการรักษาตัวแล้วอาการไม่ดีขึ้นต้องกลับไปหาครั้งแล้วครั้งเล่า  
 ดังนั้น บทบาทการรักษาโรคหรือความเจ็บป่วยในด้านพิธีกรรมเข้าทรงมะม็วต จึงเป็นการ
รักษาคนเจ็บป่วยได้อีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่การรักษาให้หายเพียงประการเดียว แต่สิ ่งที่สำคัญมาก คือ 
สายใยหรือความสำคัญระหว่างคนในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเชื่อมประสานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดไปจนถึง
เครือญาติ และเพ่ือนบ้านเดียวกัน การรักษาโรค หรือความเจ็บป่วยนั้น จึงเป็นสายใยหนึ่งในการสร้าง
ความสำคัญระหว่างคน ทั้งนี้จะสอดคล้องกับการปฏิบัติสืบต่อทางวัฒนธรรมด้านนี้ จนมีคํากล่าวว่า 
“ยาขอหมอหวาน” หากแพทย์แผนปัจจุบันนี้นํามาปรับใช้และผสมผสานการใช้รักษาโรคของคน
เจ็บป่วยตามสถานพยาบาล ผลการรักษาอาจช่วยให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติได้ดียิ ่งขึ ้น การเลือกรักษา
ไม่ได้มุ่งเน้นในความเชื่อว่าผีมีจริงหรือไม่ แต่ที่รู้คือผีบรรพบุรุษหรือวิญญาณได้ให้ความหมายแก่ชีวิต 

 

 3 สัมภาษณ์ นางศรีสง่า หรรษา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562.  
 4 สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562.  
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ให้กฎเกณฑ์ในทางปฏิบัติ ทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและได้ให้คําตอบในการแก้ไขกับปัญหาอัน
เกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได ้จึงสามารถคงอยู่และได้มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ โดยที่
ชาวบ้าน ชุมชน สังคม ไม่ไดป้ฏิเสธโรงพยาบาลเลย 

 4.1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับการละเล่นหรือการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต”  

 ความเชื่อเกี่ยวกับการละเล่น “มะม๊วต” ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา        
เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแตบ่รรพบุรุษของชาวกูยแถบอีสานตอนใต ้ตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก 
โดยมีความเชื่อว่า วิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผีปีศาจ และดวงวิญญาณของบรรพบุรุษมีอยู่จริงในทุก
ชุมชน5 หมู่บ้านชาวกูยต่างร่วมกันจัดงานพิธีกรรม “มะม๊วต” ระหว่างหลังฤดูการเก็บเกี่ยวไปถึงก่อน
ฤดูการผลิตใหญ ่“ทำนา” เพ่ือเป็นศริิมงคล กระทั่งเป็นประเพณีประจำปีของชุมชนสืบต่อ ๆ กันมาถึง
ปัจจุบัน6 พิธีกรรม “มะม๊วต” โดยหลัก ๆ แล้ว ประชาชนมักจะนำพิธีกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อการ
รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วย และเนื่องจากในพิธีกรรมนี้ มีการใช้ศาสตร์ดนตรี แคน วงปี่พาทย์บรรเลง
เพลงประกอบเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาประทับที่ร่างทรง ปัจจุบันจึงนิยมเรียก
ความหมายพิธีการนี้ว่า “มะม๊วต” คือ “การรักษาโรคด้วยเสียงดนตรี” หรือการใช้ดนตรีบำบัดนั่นเอง7 
ความเชื่อในพิธีกรรม “มะม๊วต” แม้จะมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน หากแต่ความนิยมและศรัทธาเริ่ม
เสื่อมคลายลงไปอย่างรวดเร็วในระยะเวลาย้อนหลังราว 30 ปีที่ผ่านไป โดยกระแสความเชื่อด้าน
วิทยาศาสตร์เข้ามาแทนความเชื่อเรื ่อง “มะม๊วต” พิธีกรรม “มะม๊วต” จึงกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย 
โบราณ ไสยศาสตร์ ฯ ไม่เป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาในหมู่คนรุ่นใหม่8 หากแต่ความเชื่อศรัทธาในหมู่
ประชาชนเชื้อสายกูยที่มีอายุตั้งแต ่40 ปีขึ้นไป ยังคงเชื่อศรัทธาจากผลการรักษาอันปรากฏที่หายจาก
การเจ็บป่วยด้วยการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” แม้จะไม่แม่นยำ 100 % แต่ก็สามารถแก้ปัญหา
อาการเจ็บไขบ้างชนิดที่การแพทยส์มัยใหม่ไมส่ามารถเยียวยารักษาไดเ้ช่นกัน9 
  

 

 5 สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส , เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์ , อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                   
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 6 สัมภาษณ์ นางสาวสายชล เครือแก้ว, กำนันตำบลตระกาจ, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ,                
9 ธันวาคม 2562. 
 7 สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ พวงประจำ , ปราชญ์ชาวบ้าน , อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                 
9 ธันวาคม 2562. 
 8 สัมภาษณ์ นายอนุชิต อุ่นเสมอ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 
2562. 
 9 ส ัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศร ีษะ , เจ ้าหน้าที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลห้วยเหนือ ,                        
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
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  4.1.3 ขั้นตอนและการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต”  

 ขั ้นตอนและการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” จากการศึกษา พบว่า ชุมชนในตำบล
ปราสาทเยอ มีการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” เพื่อเป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยและเพื่อสืบทอด
ความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งการประกอบพิธีกรรมนั้นก็มีรูปแบบแตกต่างกัน
ไปบ้าง ซึ่งสามารถจำแนกรูปแบบการเข้าทรง ได้ 2 ประเภท คือ10   
 1) มะม๊วตนั้นจะเรียกก็ตอ่เมื่อมีการกล่าวถึงมะม๊วตโพง เพ่ือเป็นการระบุประเภทของแกล
สะเองให้ช ัดเจน แกลสะเองประเภทนี ้จะประกอบพิธ ีกรรมขึ ้นเมื ่อม ีคนเจ ็บป่วย โดยมีจุด               
ประสงค์เพื่อช่วยรักษาผู้ป่วยตามรูปแบบของพิธีกรรม “มะม๊วต” ครู “มะม๊วต” ประเภทนี้มีทั้งชาว
ไทยเชื้อสายเขมรและชาวไทยเชื้อสายกูย11    
 2) มะม๊วตโพง/มะม๊วตกูยหรือมะม๊วตเดือนสาม มะม๊วตประเภทนี้จะประกอบพิธีขึ้นใน
ลักษณะเข้าทรงพร้อม ๆ กันเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะ คำว่า โพง ในภาษาเขมรและภาษากูย                        
มีความหมายว่า พวก กลุ่ม หรือหมู่คณะ12 แกลสะเองประเภทนี้จะจัดให้มีขึ้นเพ่ือรักษาความเจ็บป่วย
ของตัวครูมะม๊วตเอง หรือตัวผู้เข้าทรงเองเท่านั้น ไม่ได้ประกอบพิธีเพื่อช่วยรักษาคนป่วยคนอื่น ๆ 
หรือแม้ไม่ได้ป่วยก็สามารถประกอบพิธีกรรมได้ เพื่อความสบายกายและสบายใจของตัวผู้ประกอบ
พิธีกรรมเอง13 ชาวไทยกูยมักจะเรียก มะม๊วตโพง ไม่นิยมเรียกว่า มะม๊วตกูย แต่ทั้งชาวไทยเขมรและ
ชาวไทยกูยจะเรียกมะม๊วตว่า มะม๊วตเท่านั้น เมื่อได้ทราบข่าวว่าบ้านหลังไหนมีการประกอบพิธีกรรม
มะม๊วตขึ้น ก็เป็นอันเข้าใจกันว่า นั่นเป็นการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” และบ้านหลังนั้นมีคน
เจ็บป่วยไม่สบาย มีความทุกข์ เดือนร้อน จึงไดป้ระกอบพิธีขึ้นเพ่ือรักษาคนป่วย เพ่ือขจัดปัดเป่าความ
ทุกข์ร้อนออกไป14 “มะม๊วต” โพงนั ้น ไม่ได้ประกอบพิธีกรรมขึ ้นในขณะที่มีคนเจ็บป่วย แต่จะ
ประกอบพิธีขึ้นตามวัน เวลา ที่เป็นข้อกำหนดของประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาเท่านั้น โดยคนป่วย
ต้องเข้าทรงด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการรักษาตนเองเท่านั้น ไมส่ามารถใหค้นอ่ืนเข้าทรงแทนได ้การรักษา

 

 10 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด            
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 11 สัมภาษณ์ นายเจริญ ปรือปรัก, ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                    
2 ตุลาคม 2562. 
 12 สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ, เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                         
2 ตุลาคม 2562. 
 13 สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ , เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                         
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 14 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์, ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                          
2 ตุลาคม 2562. 
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ความเจ็บป่วยตามแบบ “มะม๊วต” โพง จึงเป็นการรักษาความเจ็บป่วยทางร่างกายที่อาการไม่                 
หนักมาก ยังสามารถเข้าทรงได้ด้วยตนเอง และสาเหตุของการเจ็บป่วยนั้น มักจะสันนิษฐานเอาว่าเกิด
จากการที่ตนเองได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปเป็นการผิดต่อครูกำเนิดของตน ทำให้ครูกำเนิดของตนไม่
พอใจ จึงทำให้เจ็บป่วย ไมใ่ช้เขา้ทรงเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทำของภูตผี วิญญาณ
ต่าง ๆ และโดยมากแล้วคนที่ร่วมเข้าทรง “มะม๊วต” โพงนี้ ก็ทำเพื่อความสบายกายสบายใจของ
ตนเองเทา้นั้น15  

  4.1.4 สาเหตุที่ต้องประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” 

 “มะม๊วต” นั้น จะประกอบพิธีก็ตอ่เมื่อมีเหตุจำเป็นเทา้นั้น โดยจะทำพิธีไดก้็ตอ่เมื่อได้ผ่าน
พิธีเสี่ยงทายแล้วเทา่นั้น กล่าวคือ เมื่อมีสมาชิกในครอบครัวล้มป่วยอย่างหนัก แม้ได้พยายามรักษาคน
ป่วยทุกวิธีทางทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์โบราณแล้วก็ตาม เช่น รักษาด้วย ยาสมุนไพร
พื้นบ้าน แต่การรักษาด้วยวิธีการเหล่านั้นก็ไม่เป็นผล อาการของคนไข้ไม่ดีขึ ้น มีแต่ทรงกับทรุด                        
มีอาการหนักยิ่งขึ้น16 เมื่อญาติเห็นว่าการรักษาด้วยวิธีการดังกล่าวไม่ได้ผล ไม่สามารถหาสาเหตุของ
การเจ็บป่วยได้ ที่พึงสุดท้ายของญาติก็คือการหันไปพึ่งหมอไสยศาสตร์ ให้ช่วยทำพิธีเสี่ยงทายทำนาย
ถึงสาเหตุของการเจ็บป่วยและวิธีการรักษา เพื่อรักษาคนป่วยให้หายเป็นปกติ17 พิธีเสี่ยงทายนี้เป็น
พิธีกรรมเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การที่จะทำให้ทราบได้ว่าจะต้องประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” หรือไม่
อย่างไร ซึ่งการเสี่ยงทายนี้เป็นขั้นตอนที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการทำนายพยากรณ์สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 
ทำนายเพื่อสืบหาสิ่งของที่หายไป หรือสาเหตุของการเจ็บป่วย เป็นต้น ฉะนั้น เมื่อผู้ป่วยหรือญาติพ่ี
น้องตกลงใจที่จะใช้วิธีเสี่ยงทายแล้ว ก็จะต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาเพื่อใช้ในพิธีเสี่ยงทาย18 ในการให้
เสี่ยงทาย ญาติพ่ีน้องต้องจัดเตรียมเครื่องบูชาครูให้ครบถ้วน เพ่ือใช้ในการเสี่ยงทาย เมื่อเตรียมเครื่อง
บูชาแล้ว ถ้าสะดวกก็ให้พาคนป่วยไปหาครูด้วย เพราะเมื่อครูทำพิธีเสี่ยงทายและทำนายสาเหตุของ
การเจ็บป่วยนั้น ถ้าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของภูตผี วิญญาณ หรือคุณไสยที่ตวัครู
พอจะขจัดปัดเป่าได้ ก็จะช่วยรักษาขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บของคนป่วยด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ได้
ทันที19 เช่น การเสกเป่ากระหม่อมด้วยน้ำมาก รดด้วยน้ำมนต์ เป็นต้น แต่ถ้าสาเหตุของการเจ็บป่วย
นั้น เป็นการกระทำของภูตผี วิญญาณ เทวดาหรือคุณไสยที่เกินกว่าไสยเวทย์ของครูที่จะทำการขจัด              

 

 15 สัมภาษณ์ พระครูถาวรรัตนาภิบาล , รองเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต 1, อำเภอภูสิงห์ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 16 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 
2562. 
 17 สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 18 สัมภาษณ์ นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562.  
 19 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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ปักเป่าได ้และถ้าวิญญาณหรือเทวดานั้น ๆ ต้องการจะไดเ้ครื่องเซ่นสังเวยชนิดต่าง ๆ ให้ญาติพ่ีน้องไป
จัดทำเครื่องเซ่นสังเวยให้ครบถ้วนตามนั้น20 แต่ถ้าการทำพิธีเสี่ยงทายนั้น ครูผู้ทำพิธีทราบแต่เพียง                
ว่ามีภูตผีวิญญาณหรือเทวดามาเบียดเบียนแล้วบันดาลให้เจ็บไข้ได้ป่วย แตก็่ไมรู่้ว่าภูตผี วิญญาณหรือ
เทวดานั้น ๆ มีความประสงค์อะไร หรือต้องการเครื่องเซ่นสังเวยชนิดใด เช่นนี้ ครูผู้ทำพิธีก็จะแนะนำ
ให้ญาติพี่น้องคนป่วยประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ขึ้น เพื่อที่ภูตผี วิญญาณหรือเทวดาดังกล่าวจะได้
สื่อสารกับคนป่วยหรือญาติพี่น้องของคนป่วยผ่านร่างทรงตามพิธีกรรม “มะม๊วต” เพื่อรักษาคนป่วย
ให้หายเป็นปกติตอ่ไป21  

 4.1.5 การเชิญครู “มะม๊วต” เพื่อการประกอบพิธีกรรม   

 หลังจากท่ีญาติพ่ีน้องของคนป่วยได้รับคำแนะนำจากครูผู้ประกอบพิธีกรรมว่าให้ประกอบ
พิธีกรรมแกลสะเอง จึงจะสามารถรักษาคนป่วยให้หายเป็นปกติได้ ถ้าครูผู้ประกอบพิธีกรรมท่านนั้น
เป็นครูแกลสะเองด้วย ญาติพ่ีน้องคนป่วยอาจเชิญให้ท่านเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแกลสะเองหรือจะไป
เชิญท่านอ่ืนที่ตนเชื่อถือมาประกอบพิธีกรรมก็ไดเ้ช่นเดียวกัน โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า  
 เมื่อญาติคนป่วยได้มาเชิญให้ไปทำพิธี จะไม่ตอบรับคำเชิญนั้นทันที แต่จะเข้าทรงก่อน
เพ่ือให้เทพเจ้า และครูที่ทำพิธีของตนตรวจดูก่อนว่า พิธีแกลสะเองที่จะจัดขึ้นนั้น จะเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ไม่มีอันตรายทั้งแก่ตัวครูผู้เข้าทรงแกลสะเอง เจ้าภาพ และผู้ร่วมพิธีกรรมอ่ืน ๆ เมื่อทราบว่า
พิธีกรรมตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งจบพิธี จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ครูแกลสะเองก็จะ
รับคำเชิญเพื่อไปประกอบพิธีกรรม แต่ถ้าครูแกลสะเองเห็นว่าพิธีกรรมที่จะจัดขึ้นนั้น จะเกิดอันตราย
เพราะเกินความสามารถของตนที่จะประกอบพิธีกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ ครูแกลสะเอง
ท่านนั ้นก็จะไม่รับเชิญ ญาติคนป่วยก็จะไปเชิญครูท่านอ่ืน ๆ ที ่มีความสามารถในการประกอบ
พิธีกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ ถ้าไมส่ามารถเชิญครูแกลสะเองมาประกอบพิธีกรรมได้ ญาติ
ก็จำเป็นต้องดูแลรักษาคนป่วยไปตามมีตามเกิด แต่เท่าที่ผู้ศึกษาได้สอบถามและเห็นมา ไม่เคยมีกรณี
ที่ไม่มีครูแกลสะเองรับเชิญมาประกอบพิธีกรรมมะม๊วต เมื่อครูแกลสะเองท่านรับเชิญแล้ว ท่านก็จะ
กําหนดวันและเวลาเพ่ือประกอบพิธีกรรมต่อไป22  
 ซึ่งในเบื้องต้นครูมะม๊วตจะบอกรายละเอียดคร่าว ๆ ในการตระเตรียมสิ่งของต่าง ๆ                
ที่จะต้องใช้ในพิธีกรรม ในการตระเตรียมนี้จะต้องอาศัยผู้ที่รู้เรื่องพิธีกรรมหรือมีประสบการณ์ในการ 

 

 20 สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร , ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
 21 สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
 22 สัมภาษณ์ นางศรีสง่า หรรษา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
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จัดเตรียมพิธีกรรมมาช่วยกันจัดเตรียม ทั้งนี้จะมีผู้ติดตามหรือผู้ช่วยครูแกลสะเองเป็นผู้ให้คำแนะนำ
ในทกุขั ้นตอน และเมื ่อถึงเวลาจะทำพิธี ครูมะม๊วตจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง                        
ถ้าพบว่ามีสิ ่งใดไม่ถูกต้องหรือขาดตกบกพร่องไป เจ้าภาพจะต้องจัดทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่                   
ครูมะม๊วตให้คำแนะนำ จึงจะสามารถเริ่มพิธีกรรมได้ ฉะนั้น เจ้าภาพจะต้องใส่ใจและระมัดระวังใน
การจัดเตรียมทุกอย่างที่จะใช้ในพิธีกรรมให้ถูกต้องตามรูปแบบ องค์ประกอบ และขั้นตอนอย่างครบ               
ถ้วน     

 4.1.6 องค์ประกอบของประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” 

 องค์ประกอบของพิธีกรรมมะม๊วตนั ้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ซึ่งผู้ศึกษาจะได้นำ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” พอสรุปได้ดังตอ่ไปนี้   
 1. ผู้เข้าร่วมพิธีกรรม ในการประกอบพิธีกรรมมะม๊วตมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
มะม๊วตทั้งโดยตรงและรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมซึ่งประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้    
  1) ครูมะม๊วต ครูมะม๊วตถือเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในพิธีกรรมนี้ เพราะเป็นทั ้งผู้
ประกอบพิธีกรรมและควบคุมดูแลพิธีกรรมทุกขึ้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและ
เรียบร้อย ครูมะม๊วตนั้นโดยปกติแล้วก็มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เช่นเดียวกับคนทั่วไป ไม่ได้มีความ
แตกต่างกัน ครมูะม๊วตโดยทั่ว ๆ ไป มีคุณสมบัติและอุปนิสัยส่วนตัวที่น่าสนใจหลาย ๆ อย่าง คือ    
   (1) เป็นคนจิตใจอ่อนเยือกเย็นและควบคุมอารมณ์ได้ดี    
   (2) มีปฏิภาณไหวพริบและจิตวิทยาในการพูดท่ีดี    
   (3) มีลักษณะของความเป็นผู้นำและมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง  
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูมะม๊วตถึงการที่จะได้ชื่อว่าเป็นครูมะม๊วตอย่างถูกต้องนั้น ควรมี
ความรู้ความเข้าใจอย่างไรในประเด็นดังต่อนี้  
 การเป็นครูมะม๊วตนั ้น ไม่ได้เกิดจากการศึกษาเล่าเร ียนจากครูมะม๊วต และไม่ได้                      
สืบทอดกันทางกรรมพันธุ์ที่จะสามารถส่งผ่านการเป็นครูมะม๊วตไปยังลูกหลานของตนได้ โดยทั่วไป
แล้ว การเป็นครูมะม๊วตนั้น จะเกิดจากการที่มีเทพหรือครูมะม๊วตท่านอื่น มีความประสงค์ที่จะมา
อาศัยสิงสถิตอยู่ด้วย คือ ถ้าต้องการจะมาสิงสถิตอยู่กับคนใดก็จะบันดาลให้คนนั้นเกิดการเจ็บป่วย 
และแม้จะรักษาอาการเจ็บป่วยนั้นด้วยวิธีการใด ๆ ก็ไมห่าย สุดท้ายก็ตอ้งไปโบลกับครูโบลเพ่ือทำนาย
สาเหตุของการเจ็บป่วย ในกรณีนี้ผลของการโบลมักจะบอกให้ทราบว่ามีเทพหรือครูมะม๊วตต้องการที่
จะมาสิงสถิตอยู่ด้วย ให้เชิญครูมะม๊วตนั้น ๆ มาประกอบพิธีกรรมมะม๊วตให้ เพื่อเป็นการต้อนรับและ
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ยอมรับให้ครูมะม๊วตมาอาศัยอยู่ด้วย กล่าวคือ เป็นการเข้าพิธีเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์เมื ่อผ่านพิธีนี้                  
แล้วบุคคลผู้นั้นก็สามารถเป็นครูมะม๊วต คอยทำพิธีในการประกอบพิธีกรรมมะม๊วตได้เอง23   
 การรับเชิญไปประกอบพิธีมะม๊วต ครมูะม๊วตใหมน่ี้จะยังไมส่ามารถรับเชิญเพ่ือไปประกอบ
พิธีกรรมมะม๊วตด้วยตนเองได้ในทันที โดยมากแล้ว เมื่อครูมะม๊วตของตนได้รับเชิญไปประกอบพิธี                  
ที่ไหน ครูมะม๊วตใหม่ก็จะติดตามไปร่วมพิธีกรรมด้วยเสมอ เพื่อรับการถ่ายทอดขั้นตอนและพิธีกรรม
ของการทำพิธีกรรมมะม๊วตให้ถูกต้อง และรับการประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมต่าง ๆ จากครูมะม๊วต
ของตน จนกระทั่งสามารถรับเชิญไปประกอบพิธีกรรมมะม๊วตได้ด้วยตนเองตามลำพัง โดยไม่จำเป็น                   
ต้องมีครูมะม๊วตคอยดูแลเป็นพ่ีเลี้ยงต่อไป การเริ่มเป็นครูมะม๊วตไมม่ีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุของผู้ที่จะ
เป็นครูมะม๊วตว่าอายุกี ่ปี จึงสามารถเป็นครูมะม๊วตได้ และเมื ่อเป็นแล้วจะต้องรับเชิญประกอบ
พิธีกรรมหรือไม่24 ครูมะม๊วตกล่าวว่า “ตนเองได้ประกอบพิธีกรรมมะม๊วตเพื่อรับรองเทพ วิญญาณ
บรรพบุรุษที่มาอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มโดยได้รับประกอบพิธีเสี่ยงทาย (โบล) และรับเชิญไป
ประกกอบพิธีกรรมมะม๊วตในทีต่่าง ๆ ตลอดมาจนถึงถึงปัจจุบัน”25    
  2) ผู้ช่วยครูมะม๊วต เป็นบุคคลที่ครูมะม๊วตพามาเอง ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความเข้าใจในพิธีกรรมมะม๊วตมีหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก้เจ้าภาพในด้านการจัดเตรียมพิธีกรรมทุก
อย่าง รวมถึงในขณะที่มีการประกอบพิธีกรรมจะคอยให้คำแนะนำกับเจ้าภาพและผู้เข้าทรงในขั้นตอน
ต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยเหลือครูมะม๊วตในการช่วยหยิบส่งเครื่องประกอบพิธีต่าง ๆ ให้กับครูมะม๊วตในขณะ
ทำพิธีกรรม ผู้ช่วยครูแกลสะเองนี้จะมีหรือไม่ก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่ที่ความพอใจของครูมะม๊วต ว่าต้องการ
หรือไม2่6 
  3) ผู้เข้าทรงในพิธีกรรมมะม๊วต ได้แก่ คนป่วย ญาติคนป่วย และบุคคลทั่วไปที่มา         
เขา้ร่วมพิธีที่สมัครใจเพ่ือเข้าทรง ซึ่งการเข้าทรงของแตล่ะคนนั้นมีข้อสังเกตดังนี้    
   (1) คนป่วยถือเป็นเจ้าภาพของพิธีกรรมมะม๊วต เพราะว่ามะม๊วต จะประกอบพิธี
ขึ้นไดก้็ตอ่เมื่อมีคนเจ็บไข้เท่านั้น โดยปกติแล้ว ถ้าคนป่วยอาการไมห่นักมากเกินไปยังสามารถเข้าทรง

 

 23 สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 
 24 สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส, เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                 
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 25 สัมภาษณ์ นางสาวสายชล เครือแก้ว, กำนันตำบลตระกาจ, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ,             
9 ธันวาคม 2562. 
 26 สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ พวงประจำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                      
9 ธันวาคม 2562. 
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ได้ ผู้ป่วยก็จะเข้าทรงด้วยตนเอง แต่ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถเข้าทรงได้ ญาติพี่น้องที่ ใกล้ชิดของคนป่วย
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนก็ไดก้็สามารถเข้าทรงแทนคนป่วยได้  
   (2) ญาติคนป่วย ต้องเป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดทางเชื้อสาย ไม่ใช่ญาติเกี่ยวดองกัน 
และญาติพี่น้องที่จะเข้าทรงนั้นส่วนมากแล้วจะเป็นผู้หญิง ส่วนผู้ชายนั้นมีอยู่บ้างเหมือนกัน แต่น้อย
มาก นาน ๆ จะมีสักครั้ง จึงพบว่ามีหลายคนเข้าใจว่ามะม๊วตนั้นมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่เข้าทรงได ้   
   (3) บุคคลทั่วไป การเข้าทรงของบุคคลที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของคนป่วยซึ่งเป็น 
เพียงผู้มาร่วมพิธีกรรม จะเข้าทรงได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากครูมะม๊วตเทา่นั้น และการเข้าทรงของ
คนเหล่านี้ จะเข้าทรงได้เฉพาะครูกำเนิดของตนเองเท่านั้น วิญญาณอื่นจะไม่มาสิงสถิตย์ และการ 
เข้าทรงนี้มีจุดประสงค์เพียงเพ่ือร่ายรำสนุกสนานกับครูกำเนิดของตนเองเท่านั้น ไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การรักษาคนป่วยแต่ประการใด27    
 สำหรับผู้เข้าทรงมะม๊วตโพงนั้น นอกจากครูแกลสะเองแล้ว คนอ่ืน ๆ ก็สามารถมาร่วมพิธี
เข้าทรงไดโ้ดยไมม่ีข้อจำกัด ฉะนั้น ผู้ที่สามารถเข้าทรงแกลสะเองได้ประกอบด้วย    
  (1) ครูมะม๊วต 
  (2) คนป่วยเข้าทรงเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเอง ซึ่งเป็นอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ                
น้อย ๆ ไมใ่ช่อาการป่วยที่หนักมาก  
  (3) บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าทรงเพ่ือเป็นการไหว้ครกูำเนิดของตน เชิญครูกำเนิด
ของตนให้มารับเครื่องเซ่นสังเวย และให้ครูกำเนิดได้แต่งกายร่ายรำสนุกสนาน ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน
กับพิธีกรรมรำแม่มดของชาวเขมร28 
 ในส่วนของการเข้าทรงของบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมพิธีกรรมในการเข้าทรงนั้น ภูตผี วิญญาณ
และเทวดาสามารถเข้ามาสิงผู้ที่เข้าทรงได้ รวมถึงการเข้าทรงครูกำเนิดของตนเอง และครูกำเนิดของ
ญาติ ส่วนมะม๊วตโพงเป็นเพียงการเข้าทรงครูกำเนิดของตนเองเท่านั้น เพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ 
น ้อย ๆ และเพ ื ่อร ่วมร ่ายรำสน ุกสนานกับครูกำเน ิดของตนเอง จากการส ัมภาษณ์พบว่า                 
การเข้าทรงมะม๊วตนั้นวิญญาณอ่ืน ๆ ก็สามารถเข้าสิงร่างทรงไดเ้ช่นเดียวกนั เพียงแต่วิญญาณท่ีมาเข้า
สิงร่างทรงจะเป็นวิญญาณบรรพบุรุษ หรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วของคนเข้าทรงเท่านั้น และมาเข้า

 

 27 สัมภาษณ์ นายอนุชิต อุ่นเสมอ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 
2562. 
 28 ส ัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศร ีษะ , เจ้าหน้าที ่องค ์การบริหารส ่วนตำบลห้วยเหนือ ,                          
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 



 

68 
 

สิงร่างทรงเพื่อมาพบปะพูดคุยกับญาติพี่น้องของตนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษา
คนป่วยแต่อย่างใด29    
 จากการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษามา จะเห็นได้ว่า การข้าทรงของแต่ละบุคคลตามพิธีกรรม        
มะม๊วตนั้น พบว่า บางคนเข้าทรงเพียงครู่เดียวก็เข้าทรงสำเร็จ คือ มีวิญญาณเข้ามาสิงสถิตบุคคลนั้น 
แตบ่างคนแม้จะพยายามเข้าทรงเป็นเวลานานเท่าใด บางครั้งใช้เวลา 1 ชั่วโมงบ้าง 2 ชั่วโมงบ้าง หรือ
นานกว่านั้น ก็ยังเข้าทรงไม่สำเร็จ แม้จะได้รับการช่วยเหลือแนะนำจากครูมะม๊วตก็ตาม30 จากการ
สอบถามครูมะม๊วตได้ความว่า การที่บางคนแม้จะพยายามเข้าทรงอย่างไรก็เข้าทรงไม่สำเร็จนั้น                     
มีความเป็นไปไดห้ลายอย่างที่ส่งผลให้เป็นเช่นนั้น คือ   
  (1) ปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย คือ ผู้ เข ้าทรงมีส ุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง                       
เจ็บป่วยอยู ่หรือมีอายุมากเกินไปจนไมส่ามารถนั่งสำรวมจิตใจเพ่ือเข้าทรงได้ 
  (2) ปัญหาด้านสุขภาพจิต คือ ผู้เข้าทรงเป็นคนที่มีขวัญหรือพลังจิตที่กล้าแข็งมาก 
จนวิญญาณไมส่ามารถเขา้สิงสถิตได ้  
  (3) ปัญหาด้านดนตรี คือ นักดนตรีบรรเลงเพลงยังไม่เป็นที่ถูกใจของวิญญาณที่จะ
เขา้สิงสถิตร่างผู้เข้าทรง เพราะฉะนั้น ขณะที่เข้าทรงนักดนตรีจะบรรเลงดนตรีเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยน
จังหวะ เพลงเร็ว ช้า ไปเรื ่อย ๆ จนกว่าวิญญาณจะพึงพอใจ แล้วเข้าสิงสถิตร่างของผู้เข้าทรง                     
หากวิญญาณยังไม่พอใจ ก็จะไม่ยอมเข้าสิงร่างทรง การบรรเลงดนตรีเปลี่ยนเพลงและจังหวะเพลงไป             
เรื่อย ๆ บางทีก็เข้าทรงสำเร็จ บางทีก็ไม่สำเร็จ ขึ้นอยู่ที่การบรรเลงเพลงของนักดนตรี   
  (4) นักดนตรี นักดนตรีถือว่าเป็นส่วนสำคัญซึ่งจะขาดเสียไม่ได้สำหรับการประกอบ
พิธีกรรมมะม๊วต เพราะว่าจะต้องมีการบรรเลงเพลงเพื่อประกอบในการเข้าทรง ถ้าหากไม่มีการ
บรรเลงดนตรีหรือมีการบรรเลงดนตรี แต่ไม่ใช้เพลงหรือจังหวะที่วิญญาณพึงพอใจ วิญญาณก็จะไม่
ยอมเข้าทรง อีกประการหนึ่ง หากว่ามีเครื่องดนตรีพร้อม แต่ไมม่ีนักดนตรีที่จะบรรเลงเพลงเช่นนี้ก็ไม่
สำเร็จประโยชน์แต่อย่างใด พิธีกรรมมะม๊วตย่อมไมอ่าจประกอบขึ้นได ้ในทางกลับกันถา้มีนักดนตรีแต่
ไม่มีเครื่องดนตรี ผู้ร่วมพิธีกรรมยังสามารถช่วยกันปรบมือให้จังหวะและนักดนตรีก็ยังสามารถที่จะ
หยิบเอาสิ่งของใกล้ตัวที่ยังพอหาไดม้าเคาะประกอบจังหวะได ้เช่น การเคาะไมห้รือการเคาะจอบเสียม 
เป็นต้น ด้วยการเคาะส่วนที่เป็นโลหะให้มจีังหวะเพลงก็เป็นอันใช้ได้ ซ่ึงเป็นสิ่งทีท่ำได้และทำกันมาแต่
โบราณ31 นักดนตรีจะประกอบด้วย   

 

 29 สัมภาษณ์ พระครูถาวรรัตนาภิบาล , รองเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต 1 , อำเภอภูสิงห์ จังหวัด                   
ศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 30 สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 31 สัมภาษณ์ นายสุริยา ปุริมะ, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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   1. ครูดนตรี ครูดนตรีถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ ที่คอยทำหน้าที่ในการ
นำคณะนักดนตรีทั้งหมดทำพิธีบูชา ครูดนตรีเป็นผู้ควบคุมการบรรเลงเพลง การเปลี่ยนเพลงบรรเลง 
ผู้วิจัยไดส้ัมภาษณ์ครูมะม๊วตท่านหนึ่ง ท่านไดก้ลา่วว่า “การเปลี่ยนเพลงในขณะที่เข้าทรงนั้น จะอยู่ใน
ดุลยพินิจของครูดนตรี และบางครั ้งครูมะม๊วต ก็จะให้สัญญาณบอกให้ครูดนตรีเปลี ่ยนเพลง                   
ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเขา้ใจกันเองระหว่างครูดนตรี ครูแกลสะเองและนักดนตรี32   
   2. นักดนตรีและลูกวง ส่วนมากมักจะเป็นคนที่เคยร่วมซ้อมดนตรีด้วยกัน
มา แตก่็มีบ้างเหมือนกันที่นักดนตรีบางคนได้รับเชิญมาเป็นการเฉพาะเพราะขาดนักดนตรี ถึงอย่างนั้น
ก็ยังเล่นดนตรีด้วยกันได้อย่างลงตัว เพราะเพลงที ่ใช้บรรเลงในพิธีมะม๊วต เป็นเพลงที ่นักดนตรี              
ทุกคนตอ้งผ่านการฝึกหัดมาแล้วทั้งนั้น33    
 2. วันเวลาในการประกอบพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมมะม๊วต จะจัดขึ้นในวัน เวลาที่
ใดนั้น ขึ้นอยู่กับครูแกลสะเองที่เจ้าภาพได้ไปเชิญมาประกอบพิธีกรรม ซึ่งในเรื ่องนี้มีความเชื่อที่ 
ตรงกันและแตกต่างกันไป กล่าวคือ เรื่องเวลา เห็นตรงกันว่าจะประกอบพิธีกรรมช่วงเวลาใดก็ได้                  
จะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ทำได้ทั้งนั้น ไม่มีข้อห้ามแต่ประการใด แต่ในเรื ่องของวันที่จะ 
ประกอบพิธีนั้นกลับมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไป34 ครูมะม๊วต กล่าวว่า การประกอบพิธีกรรม
มะม๊วต ห้ามจัดในวันที่ตรงกับวันพระ โดยให้เหตุผลว่า วันพระถือเป็นวันมงคลและเป็นวันที่ชาวพทุธ
ต้องไปวัดทำบุญ สมาทานรักษาศีล ถ้ามีการประกอบพิธีกรรมมะม๊วตขึ้นในวันพระ จะไม่เหมาะสม 
เพราะเมื่อจัดพิธีขึ้นก็จะต้องมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อทำอาหารเลี้ยงดูผู้ที่มาร่วมงาน รวมถึงการเลี้ยง
เหล่าที่ทางเจ้าภาพจะต้องจัดหามาเลี้ยงต้อนรับแขกด้วย35 อีกทั้งเครื่องเซ่นสังเวยที่จะใช้ในพิธีกรรม
มักจะประกอบด้วยเหล้า ไก่ และหัวหมู และอีกประการหนึ่ง คือ ในวันพระภูตผีวิญญาณทั้งหลายจะ
ไม่แสดงอำนาจอิทธิฤทธิ์ และจะไม่เข้ามาสิงสถิตร่างทรง ฉะนั้น ในวันที่เป็นมงคลเช่นนี้จึงห้าม
ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูตผี วิญญาณ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความตาย อันอาจจะส่งผลที่ไม่ดีต่อ
ผู้ป่วยได3้6   

 

 32 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                          
2 ตุลาคม 2562. 
 33 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด            
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 34 สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 
 35 สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
 36 สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ , เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                       
2 ตุลาคม 2562. 
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 3. สถานที่ประกอบพิธีกรรม สถานที่ประกอบพิธีกรรมมะม๊วต นั ้น มีรูปแบบและ               
ข้อกำหนดที่เป็นการเฉพาะ ฉะนั้น เจ้าภาพจะตอ้งปฏิบัติตามอย่างระมัดระวัง 

 4.1.7 เครื่องมือที่ใชป้ระกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” 

 เมื่อมีการกำหนดตกลง วัน เวลา และสถานที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปสิ่งสำคัญที่ขาด
ไม่ไดเ้ลย คือ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม ประกอบด้วย   
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการบวงสรวงเซ่นไหว้ ได้แก่ บายศรี 9 ชั้น 5 ชั้น ดอกไม้จัดใส่แจกัน 
เครื่องไหว้ มีหัวหมู กุ้ง ปลา ไก่ต้ม เป็ดนึ่ง ผลไม้ 9 อย่าง ข้าวสวยใส่จาน น้ำชา กาแฟ น้ำแดง            
น้ำเปล่า ขนม ข้าวต้ม ขนมนางเล็ด กล้วยน้ำว้า อ้อย ซึ่งเครื่องบวงสรวงสังเวยเซ่นไหว้นี้จะจัดใส่โรง
พิธี โต๊ะที่วางเครื่องไหว้นั้นจะปูด้วยผ้าขาว ภาชนะที่ใส่สิ่งไหว้นั้น จะเป็นพานหรือจานก็ได้ตามความ
เหมาะสม เช่น ผลไมใ้ส่พาน ปลานึ่งใส่จาน เป็นต้น37  
 2. เครื่องมือที่ใช้ประกอบพิธีการเข้าทรง เครื่องมือที่ใช้ในพิธีนั้นจะเรียกว่า เป็นการแต่ง
ครู (ขึ้นครู) ประกอบไปด้วย    
  (1) ขันหมากเบ็งใส่ในขัน มีดอกไม้ (ปักรอบ ๆ 4 ด้าน) ข้าวตอกแตกติดกับก้าน               
มะพร้าวปักในขัน มีหมาก 4 ลูก จักให้เป็นกลับ 4 กลีบ ใบตองกรวยเย็บเป็นกรวยแบน ๆ 4 อัน    
  (2) กรวยเย็บด้วยใบตอง (ขัน 5 ขัน 8)    
  (3) ผลไม ้เช่น กล้วย ส้ม มะพร้าว จัดใส่พานพิธี 1 คู ่  
  (4) ดอกไม ้(ดอกบัว เย็บกรวยใส่ดอกบัว 10 ดอก) ธูปเทียนใส่ในกรวย ธูป 10 เทียน 
10    
  (5) ขม้ิน แป้ง น้ำอบ น้ำหอม กระจก หวี ที่ใส่ในขัน    
  (6) ขันทีไ่ว้ใส่ในข้าวสาร เทียน 1 คู ่กรวย 1 คู ่ไว้สำหรับเชิญเทวดาเข้าทรง    
  (7) ขันน้ำมนต ์เทียน 2 เล่ม    
  (8) มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญในการประกอบพิธี ได้แก่ ช้าง ม้าจำลอง อาวุธ ปืนไม้ 
เส้นประกำ และมีขวดน้ำใสนำไว้ 1 ขวด ปิดจุกหรือฝา38    
 3. อุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบพิธี (ดนตรี)     
  (1) เครื่องดนตรี, ปีพ่ทาย,์ แคน กลอง ฉิ่ง ฉาบ     

 

 37 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                          
2 ตุลาคม 2562. 
 38 สัมภาษณ์ นายสุริยา ปุริมะ, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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  (2) ขันธ์ครู 1 ชุด โดยในขันธ์ครูจะประกอบด้วย บายศรีปากชามยอดไข่ หมาก พลู 
บุหรี่ กรวยเย็บขันธ์ 5 กรวย 5 ใส่ยอดไมก้รวบละ 2 คู ่ธูป 5 เทียนขาว 1 คู ่สิ่งบูชาครูบาอาจารย์ ของ
วงดนตรี39     
  (3) เครื่องเซ่นไหว์ มีไก่ 1 ตัว เหล้า 1 ขวด บุหรี่ 2 มวน หมากพลู 2 คำ จะใช้ใน 
การเซ่นไหว้ก่อนบรรเลง ไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมอะไรที่ต้องใช้เครื่องดนตรีจะต้องมีการเซ่นไหว้           
บวงสรงเช่นกัน40   
 เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมการทรงเจ้าเกิดขึ้น ก็จะมีเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในพิธี เช่น 
เครื่องมือที่ใช้ในการบวงสรวงเซน่ไหว้ ไดแ้ก่ บายศรี 9 ชั้น 5 ชั้น ดอกไม ้เครื่องไหว้ ฯลฯ  เครื่องมือที่
ใช้ประกอบพิธีการเข้าทรง จะเรียกว่า เป็นการแต่งครู (ขึ้นครู) เช่น ขันหมากเบ็งใส่ในขัน มีดอกไม้ 
(ปักรอบ ๆ 4 ด้าน) ข้าวตอกแตกติดกับก้านมะพร้าวปักในขัน อุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบพิธี (ดนตรี) 
เช่น ปี่พทาย์ แคน กลอง ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น จากการศึกษาในเบื้องต้นผู้วิจัยสามารถสรุปออกมาเป็น
รูปภาพที่ 4.1 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 39 สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ , เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ,                 
2 ตุลาคม 2562. 
 40 สัมภาษณ์ นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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รูปภาพที่ 4.1 แสดงประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชน 
     ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

คุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชน         

ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

คุณค่า 

องค์ประกอบ 
 

การละเล่น 
 

เครื่องมือ 

พิธีกรรม “มะม๊วต” 

พิธีกรรม “แซนโฎนตา” 

1. ครูมะม๊วต 
 

2. ผู้ช่วยครูมะม๊วต 
 

3. ผู้เข้าทรง 
 

4. บุคคลทั่วไป 
 

1. เครื่องมือท่ีใช้ในการบวงสรวงเซ่นไหว้ 
 

2. เครื่องมือท่ีใช้ประกอบพิธีการเข้าทรง 
 

3. อุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบพิธี (ดนตรี) 

-บายศรี 9 ชั ้น 5 ชั ้น -ดอกไม้  -หัวหมู  -กุ้ง          
-ปลา -ไก่ต้ม -เป็ดนึ่ง -ผลไม้ 9 อย่าง -ข้าวสวย
ใส่จาน -น้ำชา -กาแฟ -น้ำแดง -น้ำเปล่า -ขนม 
-ข้าวต้ม -ขนมนางเล็ด -กล้วยน้ำว้า และ -อ้อย 

 

(1) ขันหมากเบ็ง  
(2) กรวยเย็บด้วยใบตอง (ขัน 5 ขัน 8)    

(3) ผลไม้  
(4) ดอกไม้  
(5) ขมิ้น แป้ง น้ำอบ น้ำหอม กระจก หวี ท่ี 

(6) ขันท่ีไว้ใส่ในข้าวสาร เทียน 1 คู่ กรวย 1 คู่  
(7) ขันน้ำมนต์ เทียน 2 เล่ม    
(8) มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที ่สำคัญในการประกอบพิธี 
ได้แก่ ช้าง ม้าจำลอง อาวุธ ปืนไม้ เส้นประกำ และ
มีขวดน้ำใสนำไว้ 1 ขวด ปิดจุกหรือฝา 

(1) เครื่องดนตรี, ปี่พทาย์, แคน กลอง ฉิ่ง ฉาบ     
(2) ขันธ์ครู 1 ชุด โดยในขันธ์ครูจะประกอบด้วย บายศรีปากชามยอดไข่ หมาก พลู บุหรี่ กรวยเย็บ
ขันธ์ 5 กรวย 5 ใส่ยอดไม้กรวบละ 2 คู่ ธูป 5 เทียนขาว 1 คู่ สิ่งบูชาครูบาอาจารย์ ของวงดนตรี      
(3) เครื่องเซ่นไหว์ มีไก่ 1 ตัว เหล้า 1 ขวด บุหรี่ 2 มวน หมากพลู 2 คำ 

1. คุณค่าด้านวัฒนธรรม 
2. คุณค่าด้านเศรษฐกิจ 
3. คุณค่าด้านการรักษาโรค   
4. คุณค่าด้านการศาสนา 
5. คุณค่าด้านการศึกษา 
6. คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรม 
7. คุณค่าด้านการเมือง 
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 จะเห็นได้ว่า ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา นั้น พิธีกรรมมะม๊วต เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งซึ่งจะกระทำขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการ
รักษาผู้ป่วยหรือการทํานาย ทายทัก และพึ่งอำนาจภายนอก คือ ผีบรรพบุรุษและวิญญาณที่มีความ
เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ กระทั้งมีการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” (เข้าทรง) อย่างนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ 
แม้ว่าบ้านเมือง ชุมชน สังคม จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก กระทั้งเรียกยุคสมัยนี้ว่า ยุคโลกาภิวัตน์ 
หรือ ยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี ้ก็ตาม  แต่ยังมีกา รประกอบ
พิธีกรรมเช่นนี้อยู่ และมีการสืบสานต่อช่วงอยู่เรื่อยไป ทั้งนี้เพราะพิธีกรรมมะม๊วต (เข้าทรง) มีอิทธิพล
ต่อชุมชน สังคม ของชาวไทยเชื่อสายเขมร ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ด้านการศาสนา (2) ด้านการรักษา  
(3) ด้านการศึกษา (4) ด้านเศรษฐกิจ  (5) ด้านการเมืองการปกครอง และ (6) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม  
 1. ด้านศาสนา เดิมชาติพันธุ์ชาวไทยเชื่อสายเขมร มีความเชื่อและนับถือผีเป็นพ้ืนฐานใน
การดำเนินชีวิต แต่ภายหลังได้รับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามา ชาติพันธุ์ชาวไทยเชื่อสายเขมร 
จึงได้ผสมผสานความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาเข้ากับความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ เช่นน ความเชื่อเกี่ยวกับ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ ่งเหล่านี้ได้สะท้อนในพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ คือ การนําดอกไม้                     
ธูปเทียน  ของหอม มาใช้ในการประกอบพิธีกรรม เพราะในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื่อสายเขมร 
ไม่มีการใช้ธูปเทียนในการประกอบพิธีกรรม ถ้าจะแบ่งความเชื่อของร่างทรงออกเป็นความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและความเชื่ออื่น ๆ พบว่า ร่างทรงที่มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนา พิธีกรรมที่
กระทำสูงสุด คือ การปฏิบัติธรรม สวดมนต์ รองลงมาคือ ทำบุญให้ทานตามโอกาสต่าง ๆ 
 2. ด้านการรักษา การที่จะประกอบพิธีกรรมมะม๊วต เพ่ือการรักษาผู้ป่วยของชาวไทยเชื่อ
สายเขมร นั้นมี 2 กรณี อันได้แก่ เกิดจากการบนบานไว้เมื่อครั้งที่ตนยังเจ็บป่วย และเกิดจากการ
ประกอบพิธีกรรมขึ ้นเพื ่อการรักษาในขณะนั้นเลย แต่การนี ้ก็เป็นผู้รักษาด้วยพิธีกรรมมะม๊วต 
(เข้าทรง) ทุกคนก็ได้ผ่านการรักษา หรือ ได้รับการรักษาโดยวิธีการจากแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว                 
แต่ที่ยังต้องรับการรักษาโดยการประกอบพิธีกรรมมะม๊วต เกิดจากความต้องการกําลังใจอีกทางหนึ่ง 
หรืออาจจะมีความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมดังกล่าว   
 3. ด้านการศึกษา บทบาทหน้าที่ทางด้านการศึกษาในการประกอบพิธีกรรมมะม๊วตของ
ชาวไทยเชื่อสายเขมร นั้น อันเป็นผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการประกอบพิธีกรรมเข้าทรง เรื ่องที่                       
บ่งบอกว่าเป็นการให้การศึกษาที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ทางด้านประวัติศาสตร์ เครือญาติ วิญญาณท่ี                
ส ิงสถิตในตัวผู้ เข ้าทรง หรือผู้ เข้าร่วมพิธ ีกรรมนั ้น ส่วนความรู้ ด้านประวัต ิศาสตร์ของชุมชน                 
ก็เช่นเดียวกัน ผีบรรพบุรุษจะเล่าความเป็นมาของชุมชนให้คนรุ่นหลังรู้และเล่าสืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบันและอาจถึงอนาคต หากยังมีการประกอบพิธีกรรมมะม๊วตเหล่านี้อยู่    
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 4. ด้านเศรษฐก ิจ  อ ิทธ ิพลของร่ างทรงท ี ่ม ีต่ อช ุมชน ส ังคม ในด้ านเศรษฐกิจ                   
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทางด้านบริวารผู้เข้าร่วมพิธีกรรม หรือเครือญาติพี่น้องจะทำการ
ประกอบพิธีกรรมมะม๊วตนาน ๆ ครั้ง เช่น ครั้งที่บนบานเมื่อหายป่วย และหนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้งเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล การใช้จา่ยนั้นก็ไมม่ากเกินไ เมื่อเทียบกับการที่ต้องรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้เพราะ
กลุม่ชุมชน สังคมได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ อันเป็นการเกื้อกูลกันในทางดา้นเศรษฐกิจเป็นต้น  
 5. ด้านการเมืองการปกครอง ในการประกอบพิธีกรรมมะม๊วต ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มคน
ในสังคมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การรวมกลุ่มที่เกิดจากความเชื่อในเรื่องผีบรรพบุรุษของบุคคลในสาย
ตระกูล โดยมีผู้สูงอายุในตระกูลเป็นผู้นํา บทบาททางด้านการเมืองการปกครองที่มีอยู่ใน พิธีกรรม
มะม๊วต จะมีบทบาทที่โดดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนมีอยู่ 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ (1) บทบาทการควบคุม
สังคม และ (2) บทบาทในการระบายความกดดันและลดความขัดแย่ง เป็นต้น 
 6. ด้านสังคมและวัฒนธรรม การประกอบพิธีกรรมมะม๊วต (เข้าทรง) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ความอยู่รอดและรักษาโรคภัย ตลอดจนความสงบสุขในสังคม ชุมชน ครอบครัว ดังนั ้น  ในการ
ประกอบพิธีกรรมมะม๊วต จึงมีบทบาทหน้าที ่ต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื ่อสายเขมร             
ในด้านทางวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีตจนถึงคนรุ่นหลัง โดยบันทึกไว้ในพิธีกรรมมะม๊วต เช่น 
การประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ การประกอบอาชีพ ภาษา การร่ายรําในท่าต่าง ๆ ความเชื่อ ความ
ศรัทธา การกิน และการแต่งกาย ส่วนบทบาทในด้านที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คือ การรวมกลุ่มชนใน
สังคม ชุมชน ของกลุ่มเครือญาติและเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้เพ่ือร่วมกันประกอบพิธีกรรมในการรวมกลุ่มจะมี
การปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้ง การประกอบ
อาชีพ การทำมาหากิน การงาน ความเป็นอยู่ ในการประพฤติปฏิบัติ และทำตามกฎในสังคม เสมือน
เกณฑท์ี่สร้างข้ึนร่วมกันต่อที่ประชุมของเครือญาติและเพ่ือนบ้าน ผู้ใดละเมิด ถือว่าขัดข้อตกลงและจะ
ถูกสังคมลงโทษ และเชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะลงโทษด้วยเช่นกัน จึงมีการขอขมาต่อกัน โดยมีผีและญาติ
พ่ีน้องเป็นสักขีพยาน เป็นต้น 
 

4.2 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 

 จากการที ่มนุษย์เป็นผู ้สร ้างระบบความเชื ่อในการประกอบพิธ ีกรรม  “มะม๊วต”                      
เพื ่อประโยชน์ตน และเพื ่อพ้นจากความทุกข เช่น โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ความเชื ่อในพิธีกรรม                   
“มะม๊วต” ได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนและสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี องค์ประกอบที่เกี ่ยวกับความเชื ่อนั ้นประกอบด้วย แนวคิด 
พิธีกรรม และผู้ประกอบพิธีกรรม เช่น ความเชื่อที่เกี่ยวกับผี วิญญาณ ความเชื่อที่เกี่ยวกับของรักษา
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โรค ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเข้าทรง “มะม๊วต” จะมีการจัดพิธีกรรมและการติดต่อกับวิญญาณโดย                
ผ่านร่างทรง หรือผู้ประกอบพิธีกรรม คือ ครูผู้ประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ตลอดทั้งพิธีกรรมที่ชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษมีความเชื่อสืบ ๆ กันมา คือ พิธีกรรม “แซนโฏนตา”41 พิธีกรรม “แซนโฏนตา”              
ถือเป็นการละเล่นหนึ่งที่บรรพบุรุษสร้างสรรมาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นพิธีกรรมศักดิ์ที่ประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ความเคารพนับถือ ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น โดยมีรายละเอียด
ที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์มาจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 4.2.1 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านมติความเชื ่อ และการละเล่นพิธ ีกรรม 
“มะม๊วต” 
 การประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ในจังหวัดศรีสะเกษ นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทยเขมร
กลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อเรื่อภูตผีวิญญาณค่อนข้างสูง ดังเช่น ความเชื่อเรื่องการประกอบพิธีกรรม 
“มะม๊วต” อันเป็นผีที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยกูยเป็นอย่างมาก42 “มะม๊วต” มีอำนาจ
ควบคุมชีวิตของคนทุกคนที่มีองค์ หรือวิญญาณบรรพบุรุษที่ต้องการจะอยู่ด้วยหรือต้องการให้กระทำ
พิธีเซ่นบวงสรวงสังเวย พฤติกรรมที่แสดงออกต่อความเชื่อในพิธีกรรม “มะม๊วต” เท่าที่พบในการ
ดำเนินชีวิตของชาวเขมร โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โดยไม่สามารถที่จะรักษา
ด้วยวิทยาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนโบราณ (สมุนไพร) ได้ อันเป็นเหตุให้ เกิด
ความกังวลต่อการดำรงชีวิต จึงได้มีการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ขึ้น43 ก็เพื่อต้องการความมั่นคง
ทางจิตใจแก่บุคคล ทำให้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายได้ หรือบางครั้งเมื่อประกอบพิธีกรรม   
แล้ว ก็อาจจะหายจากโรคภัยไข้ เจ ็บได้ในระดับหนึ ่ง44 ทางผู ้ว ิจ ัยได้ว ิเคราะห์หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ไว้ดังนี้     
 1. ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม   
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” มีจุดมุ่งมายเพื่อความอยู่
รอดและรักษาโรคภัย ตลอดจนความสงบสุขในสังคม ชุมชน ครอบครัว ดังนั ้น ในการประกอบ
พิธีกรรม “มะม๊วต” จึงมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายกูยในด้านทาง
วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติกันมาในอดีตจนถึงคนรุ ่นหลัง โดยบันทึกไว้ ในพิธีกรรม “มะม๊วต” เช่น            
การประกอบพิธ ีกรรมเซ่นไหว้  การประกอบอาชีพ ภาษา การร่ายรำในท่าต่าง ๆ ความเชื่อ                       

 

 41 สัมภาษณ์ นายอนุชิต อุ่นเสมอ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์, จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 
2562. 
 42 สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศร ีษะ , เจ ้าหน้าที ่องค ์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ,                       
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 43 สัมภาษณ์ นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 44 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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ความศรัทธา การกิน และการแต่งกาย45 ส่วนบทบาทในด้านที่เห็นได้เด่นชัดที่สุด คือ การรวมกลุ่มชน
ในสังคม ชุมชน ของกลุ่มเครือญาติและเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันประกอบพิธีกรรมในการรวม                 
กลุ่มจะมีการปรึกษาหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องราวต่าง ๆ ทั้งการ
ประกอบอาชีพ การทำมาหากิน การงาน ความเป็นอยู่ ตลอดถึงการมีปัญหา การขัดแย้งในครอบครัว 
ก็จะบอกให้ญาติพี ่น้องทราบ และจะได้หาวิธีการที ่จะแก้ ไข หากสุดวิสัยที ่จะแก้ไขได้ ก็จะให้                           
ผีบรรพบุรุษเป็นผู้ช่วยตัดสินและเป็นผู้ให้คำปรึกษาชี้ขาดเมื่อได้จัดมีพิธีกรรมแกลสะเอง หากตกลงกัน
ได้ ก็จะมีข้อกกำหนดในการประพฤติปฏิบัติ และทำตามกฎในสังคม เสมือนเกณฑ์ที่สร้างขึ้นร่วมกัน
ต่อที่ประชุมของเครือญาติและเพื่อนบ้าน ผู้ใดละเมิด ถือว่าขัดข้อตกลงและจะถูกสังคมลงโทษ และ
เชื ่อว่าผีบรรพบุรุษจะลงโทษด้วยเช่นกัน จึงมีการขอขมาต่อกัน โดยมีผีและญาติพี ่น้องเป็น                   
สักขีพยาน46                   
 2. ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ    
 จากผลการวิเคราะห์ พบว่า การประกอบพิธีกรรมจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่าง
ครบครันที่ได้สืบทอดกันมาแต่อดีต ซึ่งในอดีตสิ่งของและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มีการผลิตเองและเกิดจาก
การได้ช่วยกันของเครือญาติและเพื่อนบ้าน แต่ในปัจจุบันที่ทำมาหากินน้อยลง ความอุดมสมบูรณ์
ลดลง ผลิตผลที่ได้ไม่พอต่อความต้องการของประชากรที่อุปโภคบริโภค การประกอบพิธีกรรมและ
การร่วมกันประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” บางสิ ่งบางอย่างจึงต้องมีการซื ้อหา และมีค่าใช้จจ่าย                
ต่าง ๆ มากมาย เจ้าภาพต้องจ่ายเงินในการประกอบพิธีกรรมแต่ละครั้ง ทั้งการซื้อหาต้องมากขึ้น                       
ถ้าไม่มีเครือญาติ หรือ พี่น้อง ร่วมกันช่วยในการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” แต่ละครั้งจะผ่อน
รายจ่ายลงได้บ้างในสภาพเศรษฐกิจเช่นทุกวันนี้ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบเศรษฐกิจด้านเครือญาติ
พ่ีน้องเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาสิ่งใดที่ต้องหาซื้อเพ่ิมจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าภาพ เป็นต้น47  
 3. ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม  
 ความเชื่อมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก เพราะความเชื่อทำให้มนุษย์มีความเชื่อมั่นใน
การดำเนินชีวิต และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ เกิดกําลังใจ และมีพลังที่จะต้องสู้ในการเอาชนะ
อุปสรรค ตลอดถึงมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ชัดเจน ด้านประเพณี วัฒนธรรมในสังคม มีทั้งหมด 
4 หมู่บ้าน ความเป็นอยู่ในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม จึงคล้ายกันหรือเหมือนกัน เช่น แต่ละ        
หมู่บ้าน จะมีการอนุรักษ์จัดทำกฎระเบียบพันธ์ของแต่ละหมู่บ้าน มีการทำบุญหมู่บ้าน มีประเพณี              

 

 45 สัมภาษณ์ นายสุริยา ปุริมะ, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 46 สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร , ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 19 กรกฎาคม 
2562. 
 47 สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 
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แซนโดนตา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีทำบุญ
ออกพรรษา การรําตรด รําสากกระทบ ด้านศิลปหัตถกรรมในท้องถิ ่นมีเครื ่องจักรสาน มีการ                      
ทอผ้าไหม มีการตัดเย็บ มีงานช่าง48 จะเห็นได้ว่า ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ยอมมีลักษณะเฉพาะและ                  
มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของสภาพแวดล้อมและวิถีการดำเนินชีวิตของผู ้คน ในสังคม
วัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคมวัฒนธรรมย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของ
ตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางสังคม
วัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอ่ืน ๆ กล่าวคือ 
 1) สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตร  
 2) การตั้งถ่ินฐานเป็นแบบกระจุก  
 3) สมาชิกในสังคมดำรงอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 4) สังคมอีสานยึดเกาะกันโดยมีฮีต-คอง (จารีตประเพณี-ครองธรรม) ทำหน้าที ่เป็น
กฎระเบียบ 
 5) การดำเนินชีวิตของสังคมเกษตร ยึดถือปฏิบัติตามกรอบของฮีตสิบสอง หมุนเวียน
เป็นวัฏจักรในรอบปี 
 6) สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมท่สำคัญที่สุด  
 7) นิยมยกย่องครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว เป็นต้น49  
 จะเห็นได้ว่า หลักธรรมในพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม               
“มะม๊วต” เป็นอย่างมาก เนื่องจากความเชื่อตรงกับคําว่า “สัทธา” ในพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึง 
เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล, ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม, ความเลื่อมใสซาบซึ้ง 
สนิทใจ เชื่อมั่นในคุณความดีในบุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ คนอีสานนอกจากจะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมมา
จากพระพุทธศาสนาทั้งแบบมหายานและเถรวาทแล้ว ยังมีพิธีกรรมแบบพราหมณเ์ข้ามาเกี่ยวข้องด้วย           
เป็นจำนวนมาก เช่น ในพระพุทธศาสนามหายานมักจะมีเรื ่องราวของปาฏิหาริย์เกี ่ยวกับเทพเจ้า                 
องค์พรหม องค์เจ้า และเทวะต่าง ๆ ซึ่งเกี ่ยวข้องกันและเชื ่อมโยงกับลัทธิพราหมณ์อย่างไม่รู้ตัว                    
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้กระจายออกไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ทำให้ลัทธิวิญญาณนิยมและ
ลัทธิกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อย ๆ เสื่อมสลายไป แต่กระนั้น ก็ยังไม่หมดไปจากจิตใจของชาวไทย
และอนุชนรุ่นหลัง ประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงสามารถแบ่งตามแนวความเชื่อได้ 2 ระดับ
ด้วยกัน คือ  

 

 48 สัมภาษณ์ นายเจริญ ปรือปรัก, ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,               
2 ตุลาคม 2562. 
 49 สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ พวงประจำ , ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                
9 ธันวาคม 2562. 
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 ระดับแรก เป็นความเชื่อพุทธศาสนาตามหลักคัมภีร์  
 ระดับสอง เป็นความเชื่อระดับชาวบ้าน หมายถึง ความเชื่อในพระพุทธศาสนาผสมผสาน
กับลัทธิพราหมณ์ และความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ซึ่งรวมทั้งการทรงเจ้าด้วย  
 พิธีกรรมมะม๊วตไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา แต่เป็นความ
เชื่อดั้งเดิมของประชาชนที่นับถือผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษ เมื่อพระพุทธศาสนา ได้เผยแผ่เข้ามาใน
ประเทศไทย คนไทยม ีศร ัทธาเล ื ่อมใสในหลักค ําสอนของพระพุทธศาสนา และ ได้ร ับเอา
พระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติกระทั่งถึงปัจจุบัน แต่ความเชื่อในลัทธิวิญญาณนิยมและ     
ไสยศาสตร์ ก็ยังคงอยู่กับคนไทยโดยทั่วไปมิได้เสื ่อมสลายไปไหน แต่ก็ยังคงมีการผสมปนเปกับ 
พิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น พฤติกรรมทางศาสนาของคนอีสานจึงมิได้เป็นไปตามแนว
ปรัชญาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่อย่างเดียว หากแต่ดำเนินไปตามความเชื่อและวิธีปฏิบัติ
ดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนนั้นด้วย ความเชื่อในพิธีกรรมแกลสะเองในปัจจุบันจึงเป็นพิธีกรรมความเชื่อแบบผี
หรือไสยศาสตร ์คือ การทรงและเป็นพิธีกรรมแบบพุทธ คือ การเข้าวัดทำบุญ เป็นต้น 
 4.2.2 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านมติความเชื ่อ และการละเล่นพิธ ีกรรม              
“แซนโฎนตา”  

 ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการนับถือ “ผีบรรพบุรุษ” 
หรือ “โฏนตา” หมายถึง ผีปู่ย่าตายาย และบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเหนียวแน่น และถือปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันยังคงมีการเซ่นไหว้เพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ งานบวช 
งานแต่งงาน หรือ เวลาประสบโชคดีในชีวิต เพ่ือให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และแสดงความยินดี แต่ถ้า
หากมีสมาชิกครอบครัวประสบเคราะห์กรรม ป่วยไข้ไร้สาเหตุ ก็ต้องมีพิธีเซ่นไหว้ขอขมา หรือขอพรให้
ดวงวิญญาณช่วยปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีได้ งานบุญแซนโฏนตา หรือประเพณี
แซนโฏนตาถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่ว่า50 ผู้ที่ตายไป
แล้วจะต้องไปอยู่ที่ยมโลก มีพระยายมราชปกครองคนที่ทำบาปกรรมก็จะตกนรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง 
ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก อีกท้ังคนเฒ่าคนแก่มักบอกต่อ ๆ กันว่า51 วิญญาณของบรรพบุรุษ
จะยังคงวนเวียนคอยดูแลและคุ้มครองลูกหลาน ดังนั้น ในรอบหนึ่งปี เมื่อถึงช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 
10 ที่เชื่อว่าเทวดา หรือพญายมจะอนุญาตให้วิญญาณเหล่านั้นได้เดินทางมาเยี่ยมโลกมนุษย์ครั้งหนึ่ง 
เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทำไปให้ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงต้องประกอบพิธี                
เซ่นไหว้ 

 

 50 สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศร ีษะ , เจ ้าหน้าที ่องค ์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ,                         
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 51 สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด            
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
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 “แซนโฏนตา” เป็นทั้งชื่อเรียกงานบุญ (ประเพณี) และค่ำเรียกเฉพาะพิธีช่วงเซ่นไหว้ดวง
วิญญาณ และคงเป็นไปเช่นเดียวกับงานบุญหรือประเพณีเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษของกลุ่มชาวไทยใน
ภาคอื ่น ๆ ภาคกลางเรียก “วันสารท” ภาคอีสานเรียก “บุญข้าวสาก” ภาคเหนือเรียก “บุญ
สลากภัต” และภาคใต้เรียก “บุญเดือนสิบ หรือบุญชิงเปรต” ชื่อประเพณี “แซนโฎนตา” นี้อาจเรียก 
“บ็อน (แค) เบ็ณฑ์” หรือ “บุญสารทเดือนสิบเขมร” ก็ได้52 การให้ความสำคัญกับผีบรรพบุรุษ 
นอกจากจะปรากฏในพิธีเซ่นไหว้ช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของชีวิตในช่วงเวลาสารทเดือนสิบ (แคเบ็ณฑ์) 
ทุกปี ยังมีงานบุญหรือประเพณีสำคัญประจำปีที่ได้รับการปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อรำลึกถึง
บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ชาวไทยเชื้อสายเขมรเรียกว่า “แซนโฎนตา” และกำหนดให้มีการประกอบพิธีเซ่น
ไหว้ภายในครอบครัวหรือสายตระกูลในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 
 ประเพณีนี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ โดยมีฐานคติความเชื่อเรื่องความมีอยู่ของดวงวิญญาณ                   
บรรพบุรุษ และอำนาจในการให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิต คอยผลักดันให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสาย
เขมรช่วยกันรักษาและสืบทอดประเพณีที่มีมาแต่โบราณนี้ให้คงอยู่และจากความเชื่อที่ว่า ในรอบหนึ่ ง
ปีเทวดาหรือพญายมจะปล่อยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนลูกหลานในโลก
มนุษย์ปีละครั้ง เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทำไปให้ โดยเริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 10 
ถึงวันแรม 15 ค่ำ เดือน 1053 กอปรกับคนเฒ่าคนแก่ยังคงบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ดวงวิญญาณจะ
ยังคงวนเวียนดูแล และให้ความคุ้มครองลูกหลานอยู่เสมอ ยิ่งตอกย้ำให้ความสำคัญของความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพบุรุษฝังแน่นในความคิด ก่อเกิดเป็นจิตวิญญาณด้านการอนุรักษ์ในชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมร 
จนเกิดการสืบทอดและผลิตซ้ำพิธีกรรมต่าง ๆ ในช่วงประเพณีแซนโฏนตา  
 ความน่าสนใจของประเพณีแซนโฏนตา ไม่ได้เกิดขึ ้นและดำรงอยู ่เพื ่อให้ “คนเป็น”                    
ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรำลึกนึกถึงบรรพชนผู้ล่วงลับ และขอความคุ ้มครองป้องกัน
อันตราย ขอความสุขความเจริญเท่านั ้น แต่ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายเกี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา และผู้คนที่ยังมีชีวิต54 จากความเชื่อที่ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายต้องเดินทางไกล 
จำเป็นต้องสะสมกำลังให้พร้อมที่จะเดินทางกลับมายังโลก ช่วงเริ่มต้นงานประเพณี ชุมชนอำเภอ              
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงต้องจัดเตรียมสำรับอาหาร (เน้นขนม ข้าวต้มในวัฒนธรรมเขมร) และ
เครื่องไทยธรรมเพ่ือนำไปประกอบพิธีกรรมสำคัญที่เรียกว่า “ดาร” หรือ “โซดดาร” หมายถึง พิธีสวด
โดยพระสงฆ์เพื่อส่งผลบุญ ให้กับดวงวิญญาณ ซึ่งจะมีขึ้น 2 ช่วงสำคัญ คือ ช่วง “เบ็ณฑ์ตูจ” หรือ                 

 

 52 สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ , เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                       
2 ตุลาคม 2562. 
 53 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จ ังหวัดศรีสะเกษ ,                          
2 ตุลาคม 2562. 
 54 สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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วันพระ ขึ ้น 15 ค่ำ เดือน 10 (เชื ่อว่าเป็นวันที ่ดวงวิญญาณได้รับการปลดปล่อยมา) และ ช่วง      
“เบ็ณฑ์ทม” หรือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10” (ก่อนดวงวิญญาณเดินทางกลับ)55 มีการสวดบทสวด
สำคัญเรียกว่า “ติโรกุฑฑสูตร” ที่ว่าด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับ โดยสัมพันธ์กับความเชื่อเรื ่อง                      
พระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศให้แก่ประยูรญาติเพ่ือให้ล่วงพ้นจากสภาพแห่งความเป็นเปรต 
 เช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 เป็นการเริ่มบุญสำคัญอีกอย่างเรียกว่า “กันซ็อง” หมายถึง                   
การปรนนิบัติพระภิกษุสงฆ์ จัดต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ช่วงนี้จะมีการจัดเวรกัน
เป็นเจ้าภาพทำบุญที่วัดทุกวัน (กรณีวัดเดียวแต่มีหลายชุมชนล้อมรอบ) หมู่บ้านที่เป็นเวรจะต้อง
รับผิดชอบภาระต่าง ๆ ในวัด และเป็นเจ้าภาพทำบุญประจำวัน เนื่องจากจะมีคนมาถวายภัตตาหาร
เช้า-เพลเป็นจำนวนมาก กลางคืนมีสวดมนต์ รักษาศีล และฟังเทศน์ฟังธรรม ระยะนี้เป็นช่วง
เข้าพรรษา มีบันทึกไว้ว่า “เวลาดังกล่าวเป็นช่วงเข้าพรรษาและเป็นฤดูฝนซึ่งบางพ้ืนที่มีฝนตกชุก หรือ
ตกในช่วงเช้า ซึ่งเป็นเวลาที่พระสงฆ์ออกบิณฑบาต พระท่านจะลำบากและเป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าใด
นัก”56 “กันซ็อง” จึงเสมือนกุศโลบายในการแก้ไขปัญหาแก่พระสงฆ์ทางหนึ่ง ซึ่งจะมีพิธีเพื่อบ่งบอก
ระยะสิ้นสุด เรียกว่า “ฉลองซ็อง” ในเช้าวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ตลอดบ่ายวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 
แต่ละครอบครัวหรือสายตระกูลจะประกอบพิธีสำคัญ คือ การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ มีคำเรียกตามชื่อ
ประเพณีว่า “แซนโฎนตา” สิ่งของที่ลูกหลานต้องเตรียม ได้แก่  
 (1) กรวยดอกไม้ 5 กรวย หรือ ขันธ์ 5 ใส่พานพร้อมทั้งเงินทองของมีค่า  
 (2) เสื ้อผ้าใหม่ ผ้าโสร่ง และผ้าซิ่นไหมที่ยังไม่ได้ใช้ 1 สำรับ พร้อมแป้งหอม น้ำหอม            
น้ำอบ หวี กระจก ฯลฯ  
 (3) เป็ดต้ม 1 ตัว ไก่ต้ม 1 ตัว (บ้านไหนฐานะดีอาจจะมีหัวหมู 1 หัว) ส่วนกับข้าวต่าง ๆ 
เช่น ต้ม แกง ผัด ปิ้ง ย่าง หรืออ่ืน ๆ ตามแต่สะดวก  
 (4) ขนม ข้ามต้มห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน ข้าวต้มหมู ข้ามต้มมัด กระยาสารท ขนมต่าง  ๆ 
และผลไม้ ที่ขาดไม่ได้ คือ มะพร้าวอ่อน และกล้วยน้ำว้าสุก  
 (5) น้ำดื่ม และเหล้า  
 (6) เทียน 2 เล่ม  
 (7) กระถางธูปและธูป57  
 เพื่อจุดบอกกล่าวและเชิญดวงวิญญาณให้มารับเครื่องเซ่นช่วงประกอบพิธีกรรม ชุมชนที่
สนิทสนมคุ้นเคยหรือเคารพนับถือกันจะแวะเวียนไปร่วมพิธีตามบ้านใกล้เรือนเคียง บรรยากาศขณะ

 

 55 สัมภาษณ์ นายสุริยา ปุริมะ, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 56 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 57 สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร , ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 19 กรกฎาคม 
2562. 
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ประกอบพิธีกรรม มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และความสุขสนุกสนานที่ได้ต้อนรับดวงวิญญาณบรรพชนกลับ
บ้าน ส่วนคนที่ไม่ได้พบกันนานก็จะได้พบปะพูดคุย ถามไถ่ และทำบุญร่วมกัน เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในบ้าน ระหว่างครอบครัว และภายในชุมชน58 โอกาสนี้ลูกหลานจะ
เตรียมข้าวของเครื่องใช้ ขนมนมเนย เสื้อผ้าใหม่ รวมทั้งเงินทอง ไหว้ตอบแทนคุณปู่ย่าตายาย พ่อแม่ 
ญาติผู้ใหญ่ ทั้งในสายตระกูล และในชุมชน เรียกว่า “จูนโฎนตา” หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแซนและพิธีจูน 
จะเป็นกิจกรรมสังสรรค์ภายในครอบครัว59 ทั้งนี้ก่อนแยกย้ายเจ้าภาพมักเตรียมข้าวต้ม ขนมนมเนย 
อย่างละเล็กละน้อยไว้คอยต้อนรับเพื่อนบ้านที่มาร่วมในพิธี ได้นำกลับไปเป็นของฝากเสร็จสิ้นพิธี                           
เซ่นไหว้ ช่วงค่ำแต่ละครอบครัวจะเตรียมสิ่งของต่าง ๆ เช่น ขนม ข้าวต้ม หมาก พลู บุหรี่ ข้าวเปลือก 
ข้าวสาร ฯลฯ ใส่กระเชอ เรียกว่า “กันเจอโฎนตา”60 ไปประกอบพิธีสวดมนต์เย็นที่วัด โดยเลือกไปยัง
วัดเดิมที่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษคุ้นชิน เพราะเชื่อว่าวิญญาณจะมารอคอยที่วัดนั้น  ๆ และเฝ้าชะเง้อ
มองว่าลูกหลานของตนได้มาทำบุญหรือไม่ ถ้าหากลูกหลานไปทำบุญไม่ถูกวัด วิญญาณบรรพบุรุษก็จะ
หาไม่เจอเรียกว่า “ผิดวัดผิดผี”61 ผู้วิจัยสามารถนำมาแสดงเป็นรูปภาพดังปรากฏในรูปภาพที่ 4.2 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 58 สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
 59 สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 
 60 สัมภาษณ์ นางสาวสายชล เครือแก้ว, กำนันตำบลตระกาจ, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ,                     
9 ธันวาคม 2562. 
 61 สัมภาษณ์ นายอนุชิต อุ่นเสมอ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 
2562. 
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รูปภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
    ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 

ระบบความสัมพันธ์

3. ความสัมพันธ์
ทางด้านวัฒนธรรม 

4. ความสัมพันธ์
ทางด้านเศรษฐกิจ 

2. ความสัมพันธ์
ทางด้านสังคม

1. ความสัมพันธ์
ทางด้านศาสนา

ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  

ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น 

1) ส ั งคมอ ีสานเป ็นส ั งคม
เกษตร  
2) การตั ้งถ ิ ่นฐานเป็นแบบ
กระจุก  
3) สมาชิกในสังคมดำรงอยู่
ด ้วยการพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกัน
และกัน 
4) สังคมอีสานยึดเกาะกันโดย
มีจารีตประเพณีทำหน้าที่เป็น
กฎระเบียบ 
5) สถาบ ันครอบคร ั ว เป็ น
จุดเริ่มต้นของสังคมท่สำคัญ
ที่สุด  
6) นิยมยกย่องครอบครัวผัว
เดียวเมียเดียว เป็นต้น 

มิติความเชื่อ พิธีกรรม “มะม๊วต” พิธีกรรม “แซนโฎนตา” 

ผี  พราหมณ์  พระพุทธศาสนา 
 

เครื่องมือ 
1) เครื่องดนตรี, ปี่พทาย์, แคน กลอง ฉิ่ง ฉาบ     
(2) ขันธ์ครู 1 ชุด โดยในขันธ์ครูจะประกอบดว้ย 
บายศรีปากชามยอดไข่ หมาก พลู บุหรี่ กรวย
เย็บขันธ์ 5 กรวย 5 ใส่ยอดไม้กรวบละ 2 คู่ ธูป 
5 เทียนขาว 1 คู่ สิ่งบูชาครูบาอาจารย์ ของวง
ดนตรี      
(3) เครื่องเซ่นไหว์ มีไก่ 1 ตัว เหล้า 1 ขวด บุหรี่ 
2 มวน หมากพลู 2 คำ 

 

เครื่องมือ 

(1) กรวยดอกไม้ 5 กรวย หรือ ขันธ์ 5 ใส่พานพร้อมท้ังเงินทองของมีค่า  
(2) เสื้อผ้าใหม่ ผ้าโสร่ง และผ้าซิ่นไหมที่ยังไม่ได้ใช้ 1 สำรับ พร้อมแป้งหอม 
น้ำหอม น้ำอบ หวี กระจก ฯลฯ  
(3) เป็ดต้ม 1 ตัว ไก่ต้ม 1 ตัว (บ้านไหนฐานะดีอาจจะมีหัวหมู 1 หัว) ส่วนกับข้าว
ต่าง ๆ เช่น ต้ม แกง ผัด ปิ้ง ย่าง หรืออื่น ๆ ตามแต่สะดวก  
(4) ขนม ข้ามต้มห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน ข้าวต้มหมู ข้ามต้มมัด กระยาสารท 
ขนมต่าง ๆ และผลไม้ ท่ีขาดไม่ได้ คือ มะพร้าวอ่อน และกล้วยน้ำว้าสุก  
(5) น้ำด่ืม และเหล้า (6) เทียน 2 เล่ม (7) กระถางธูปและธูป 

การทำบุญ 

การรักษาศลี การปฏิบัตธิรรม 
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 จากรูปภาพที่ 4.2 แสดงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชาผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น จากการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อทาง
วัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง 
จะมีความเชื่อในหลักการทางพุทธธรรมที่นํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบพิธีกรรม และการนํามา
ดำเนินชีวิตของการเป็นร่างทรง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา จากความเชื่อหลักศรัทธา
ในคําสอนทางศาสนา และหลักการที่ต้องปฏิบัติตาม เพ่ือสิ่งที่ร่างทรงได้ให้ความเชื่อว่า สิ่งที่ทำนั้นเป็น
ผลของความดี สิ่งที่ดีย่อมเกิดขึ้น มีข้ึนได้ในการกระทำของตนที่มีความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม เช่น งาน
ไหว้ครู บวงสรวง บูชา สังเวย สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม กินเจ ถือมังสวิรัติ หรือการถือศีล บวชเนกขัมมะ
บารมี อันเป็นการเชื่อว่าเป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนเอง ซึ่งความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ได้
นํามาเปน็หลักการ คําสอน คำแนะนํา ให้กับผู้ที่มาขอคำแนะนํา หรือ มาขอรับการบริการ การแนะนํา
ทางศาสนานั้นแบ่งได้ 3 ข้อใหญ่ ๆ ไดด้ังนี้ คือ   
 (1) การทำบุญ อิทธิพลของร่างทรงที ่มีต่อสังคม ชุมชน ชาวบ้านในด้านการทำบุญ                    
การทรงเจ้าส่งผลให้เกิดความเชื่อขึ้นมา คณะศิษย์ หรือผู้มารับขอบริการซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสังคมที่มี
ความเชื่อในเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ผ่านมาหรือสามารถติดต่อโดยตรงกับพวกเขาได้โดยผ่านร่างทรง ซึ่งเป็น
การสร้างบารมีของเทพเจ้าหรือเทวดาที่มาเข้าทรง สิ่งที่ร่างทรง หรือเทพที่มาสิงสู่ (เข้าทรง) จะมาให้
คำแนะนําในกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตต่อไป ทำอย่างไรจึงจะดีมี
ประโยชน์ และความเจริญรุ่งเรือง ร่างทรงนั้นจะให้คำแนะนําอันเป็นกิจวัตรของตนที่ต้องบอกสอน 
แนะนํา ในเรื่องการทำบุญ โดยร่างทรงจะมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การทำบุญเป็นสิ่งที่ต้องสะสม         
เพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับตนเอง และผู้ที่ทำ จะทำให้การดำเนินชีวิตมีแต่ความเจริญงอกงาม 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ที่ไม่มีบุญจะทำอะไรก็จะติดขัดตลอดไม่ว่าชาตินี้ หรือชาติหน้า ฉะนั้น บรรดาร่างทรง
จึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งการบําเพ็ญในเรื่องทานบารมีเกิดขึ้น เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า ตักบาตรพระสงฆ์
ต่าง ๆ หรือร่วมสร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม วัด เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม พระพุทธรูป หรือการ
ถวายสังฆทานในวันไหว้ครปูระจำปี เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเอง โดยมีความเชื่อว่าจะทำให้
ชีวิตดีขึ้นได้    
 (2) การรักษาศีล โดยส่วนมากในระดับการรักษาศีลนั้น บรรดาร่างทรงหรือผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมที่เป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดที่มีองค์หรือมีเทวดา การรักษาศีลเป็นส่วนสำคัญที่ร่างทรงมะม๊วตต้อง
ปฏิบัติในปีหนึ่ง ๆ ร่างทรงเองก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีล โดยจะเก็บตัวที่วัดเป็นเวลา 7-9-10 
หรือ 1 เดือน แล้วแต่ความสะดวก แต่โดยมากร่างทรงมะม๊วตจะให้ความสำคัญในการรักษาควบคู่กับ
การทานเจ หรือมังสวิรัติ นุ่งขาวห่มขาว ร่างทรงมะม๊วตมีความเชื่อว่า การบําเพ็ญทางเนกขัมมะบารมี
นั้นเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า และเป็นการเสริมพลังให้กับตนเอง และเทพที่มาเข้าทรงด้วย                     
เมื่อร่างทรงเป็นตัวอย่างในการถือศีลหรือมีความเชื่อในเรื่องบารมีหรือผลบุญในการถือศีล เป็นสิ่งที่
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บรรดาลูกศิษย์ประสงค์จะปฏิบัติตาม แต่โดยส่วนมากในการเข้าใจในเรื่องการรักษาศีลของบรรดาร่าง
ทรงมะม๊วตนั้น ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกันกับความศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ เทวดา อันเป็นความเชื่อที่ให้
ความเกี่ยวเนื่องกันจึงต้องปฏิบัติตามรักษา ในความเชื่อร่างทรงมะม๊วตมีความเชื่อว่าการรักษาศีลเป็น
การเพิ่มบารมี เสริมบุญ ต่อดวงชะตาราศีให้กับตนเอง และองค์ที่ประจำตนอยู่นั้นจะได้รับผลบญุด้วย 
ยิ่งรักษามากเทา่ใด บุญบารมีก็มากข้ึนเท่านั้น  
 (3) การปฏิบัติธรรม  ร่างทรงมะม๊วตจะมีการแนะนําแก่บรรดาลูกศิษย์หรือผู้ที่มาขอรับ
บริการว่า ผู้ใดดวงตก ทำแท้ง หรือทำบาปอะไรที่ร้ายแรง หรือหมิ่นประมาทพ่อแม่ของตน อันเป็น
กรรมเวร ร่างทรงมะม๊วตจะแนะนําให้ผู้มารับบริการนั้นไปปฏิบัติธรรมตามวัดหรือสถานธรรมต่าง ๆ 
ตามจำนวนที่กําหนด แล้วสิ่งที่ทำนั้นจะเบาบางลงได้ด้วยการปฏิบัติของตนเอง ฉะนั้นการปฏิบัติธรรม
นั้น ร่างทรงมะม๊วตจะมีความเชื่อว่า การปฏิบัติธรรมเป็นการล้างบาปกรรมที่ตนเองก่อ ต้องปฏิบัติ
ธรรมชีวิตจึงดีขึ้นตามลำดับได ้
  จะเห็นได้ว่า ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น การปฏิบัติตามความเชื่อ ความศรัทธา
ที ่ร่างทรงมะม๊วตมีต่อพระพุทธศาสนา ทั ้งคําสอนและการปฏิบัต ิตามคําสอนของร่ างทรงมี
ความสัมพันธ์ และ รากฎการณ์เกิดขึ้นร่วมกันระหว่างร่างทรงกับพระรัตนตรัย ร่างทรงกับสังคม  
ชุมชน ความสัมพันธ์ของร่างทรงกับพระรัตนตรัยหรือคําสอนทางศาสนา เป็นความสัมพันธ์แบบเดยีว 
คือ ร่างทรงแสดงความยอมรับนับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ในสถานะ
ของสิ่งที่นํามาแสดงให้คนอ่ืนเคารพ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ความศักดิ์สิทธิ์ และก่อให้เกิดอัตลักษณ์
ที่นา่เคารพเลื่อมใสด้วยความเชื่อเหล่านั้น จึงทำให้ร่างทรงตอ้งเป็นตัวอย่าง และตัวเชื่อมระหว่างกลาง
ระหว่างความเชื่อของร่างทรงและพระรัตนตรัย เป็นผู้นําเสนอตัวกลางเพื่อเข้าถึงคําสอน และหลัก
ปฏิบัติตามคําสอน เพื่อให้ได้รับผลดีทั้งหลาย อย่างเช่นที่ตนพึ่งจะได้รับ จึงมีการแนะนํา ชี้แนะ
แนวทาง สั่งสอน ให้เกิดความเชื่อ และศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วย 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

 จากการศึกษาความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในพิธีกรรม “มะม๊วต” จะมีความเชื่อใน
หลักการทางพุทธธรรมที่นํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบพิธีกรรม และการนํามาดำเนินชีวิตของการ
เป็นร่างทรงมะม๊วต ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งมีรายอะเอียดดังนี้ 
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 4.3.1 ความเชื่อ และการละเล่นที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” 

 จากความศรัทธาในคําสอนทางศาสนา และหลักการที่ต้องปฏิบัติตาม สิ่งที่ร่างทรงได้ให้
ความเชื่อว่า สิ่งที่ทำนั้นเป็นผลของความดี สิ่งที่ดีย่อมเกิดขึ้น มีขึ้นได้ในการกระทำของตน ที่มีความ
เชื่อโดยผ่านพิธีกรรม เช่น งานไหว้ครู บวงสรวง บูชา สังเวย สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม กินเจ ถือมังสวิรัติ 
หรือการถือศีล บวชเนกขัมมะบารมี อันเป็นการ เชื่อว่าเป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนเอง ซึ่งความเชื่อ
ในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ไดน้ํามาเป็นหลักการคําสอน คำแนะนํา ให้กับผู้ที่มาขอคำแนะนํา หรือ
มาขอรับการบริการ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” นั้น
สามารถแบง่ได ้3 ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ คือ     

 (1) การทำบุญหรือการใหท้าน   
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า ครูมะม๊วตหรือร่างทรงจะมีอิทธิพลที ่มีต่อสังคมชุมชน                   
ชาวบ้านในด้านการทำบุญ จะคอยให้คำแนะนําต่อผู้มารับบริการให้หมั่นทำบุญ ทำความดี จะให้ 
คำแนะนําในกรณีต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตต่อไป ทำอย่างไรจึงจะดี                 
มีประโยชน์และความเจริญรุ่งเรือง ร่างทรงนั้นจะให้คำแนะนําอันเป็นกิจวัตรของตนที่ต้องบอกสอน 
แนะนําในเรื่องการทำบุญ โดยร่างทรงจะมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การทำบุญเป็นสิ่งที่ต้องสะสม                
เพื่อเป็นการเติมพลังชีวิตให้กับตนเอง และผู้ที่ทำจะทำให้การดำเนินชีวิตมีแต่ความเจริญงอกงาม                 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ทีไ่มม่ีบุญจะทำอะไรก็ติดขัดตลอด ไมว่่าชาตินี้หรือชาติหน้า ฉะนั้น บรรดาร่างทรงจึง
มีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งการบําเพ็ญในเรื่องทานบารมีเกิดขึ้น เช่น ทอดกฐิน ผ้าป่า ตักบาตรพระสงฆ์
ต่าง ๆ หรือร่วมสร้างสาธารณะประโยชน์แก่สังคม วัด เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม สร้างพระพุทธรูป หรือ
การถวายสังฆทานในวันไหว้ครูประจำปี เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตนเองโดยมีความเชื่อว่าจะทำ
ให้ชีวิตดีขึ้นได้ สิ่งที่ครูแกลสะเอง หรือร่างทรงให้คำแนะนําต่อผู้มารับบริการหรือให้คำแนะนําแก่คน 
ส ังคม ช ุมชน ถ ือ เป็นส ิ ่ งท ี ่ม ีค ุณค่ าทำให้คนในส ังคมอยู่ก ันอย ่างม ีความส ุข ม ีความรัก                            
ความสามัคคีต่อกัน ทำให้สิ่งที่ทำนี้กลายเป็นจริยธรรมอันดีงามที่สามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได ้

 (2) การรักษาศีล   
 ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า บรรดาครมูะม๊วตหรือร่างทรง หรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทีเ่ป็นลูก
ศิษย์ใกล้ชิดที่มีองค์หรือมีเทวดาหรือเป็นร่างทรงด้วย การรักษาศีลเป็นส่วนสำคัญที่ร่างทรงต้องปฏิบัติ
ในปีหนึ่ง ๆ ร่างทรงเองก็ต้องมีการปฏิบัติรักษาศีลโดยจะไปเก็บตัวที่วัดเป็นเวลา 7 วันบ้าง 9 วันบ้าง 
10 วันบ้าง หรือ 1 เดือน แล้วแต่ความสะดวกเหมาะสม แต่โดยมากร่างทรงจะให้ความสำคัญในการ
รักษาควบคู่กับการทานเจ หรือมังสวิรัติ นุ่งขาวห่มขาว ร่างทรงมีความเชื่อว่า การบําเพ็ญเนกขัมมะ
บารมีนั้นเป็นการปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า และเป็นการเสริมพลังให้กับตนเอง และเทพที่มาเข้าทรง
ด้วย โดยในปีหนึ ่ง ๆ ร่างทรงจะมีการรักษาศีลหรือเข้าจำศีล ซึ ่งเป็นการปฏิบัติที่ร ่างทรงจะให้
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ความสำคัญเฉพาะตนเป็นพิเศษ ยิ่งถือปฏิบัติมากเท่าใดจะเป็นการดีเท่านั้น... เมื่อครูแกลสะเอง หรือ
ร่างทรงเป็นตัวอย่างในการถือศีลหรือมีความเชื่อในเรื่องบารมีหรือผลบุญในการถือศีล เป็นสิ่งที่บรรดา
ลูกศิษย์ประสงคจ์ะปฏิบัติตาม แตโ่ดยส่วนมากในการเข้าใจในเรื่องการรักษาศีลของบรรดาร่างทรงนั้น 
ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกันกับความศักดิ์สิทธิ์องค์เทพ เทวดา อันเป็นความเชื่อที่ให้ความเกี่ยวเนื่อง
กันจึงต้องปฏิบัติตามรักษา ในความเชื่อร่างทรงมีความเชื่อว่าการรักษาศีลเป็นการเพิ่มบารมีเสริมบุญ
ต่อดวงชะตาราศีให้ก ับตนเอง และองค์ที่ประจำตนอยู่น ั ้นจะได้ร ับผลบุญด้วย ยิ ่งร ักษามาก               
เทา่ใด บุญบารมีก็มากข้ึนเท่านั้น     
 (3) การบําเพ็ญภาวนา   
 ครูมะม๊วตหรือร่างทรงมีการแนะนําแก่บรรดาลูกศิษย์ หรือผู้ที ่มาขอรับบริการว่า                   
ผู้ใดดวงตก ทำแท้ง หรือทำบาปอะไรที่ร้ายแรงหรือหมิ่นประมาทพ่อแม่ของตน อันเป็นกรรมเวร                
ร่างทรงจะแนะนําให้ผู้มารับบริการนั้นให้ไปปฏิบัติธรรมตามวัด หรือสถานปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ตาม
จำนวนที่กําหนด แล้วสิ่งที่ทำนั้นจะเบาบางลงได้ด้วยการปฏิบัติของตนเอง ฉะนั้น การปฏิบัติธรรมนั้น 
ร่างทรงจะมีความเชื่อว่า การปฏิบัติธรรมเป็นการล้างบาปกรรมที่ตนเองก่อ ต้องปฏิบัติธรรมชีวิตถึงจะ
ดีขึ้นตามลำดับ      
 จะเห็นได้ว่า ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อให้เกิดคุณค่าทางจริยธรรมของพิธีกรรมการเข้าทรง นับว่าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของคนในชุมชน เพราะสามารถสร้างความอบอุ่นและ
ความปลอดภัยแกค่นในหมู่บ้านได้ ในยามที่คนเราต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดด้านร่างกาย ทางใจ 
และความตาย อาจกล่าวได้ว่า พิธีกรรมการเข้าทรงแกลสะเอง สามารถช่วยใหชาวบ้านได้หนีจาก
ความเจ็บปวดทางใจได้ทางหนึ่ง กล่าวคือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจในยามที่มีปัญหาและไม่สามารถ
หาทางออกได ้เป็นต้น 

 4.3.2 ความเชื่อ และการละเล่นที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา”  

 ในงานวิจ ัยเร ื ่อง “พลวัตว ัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                      
คติความเชื่อ และการละเล่น” ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือและงานวิจัยตลอดถึง
ข้อมูลที่ปรากฏในแหล่งอื่น ๆ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และลงพื้นที่วิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์
เกี่ยวกับความเชื่อของชุมชนที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฏนตา” ดังนี้ 
 (1) ความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมของชุมชน 
 ความเชื่อของของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้มีความเชื่อตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันมีการพัฒนาการมาตามลำดับโดยฐานคติทางความเชื่อนั้นหมายถึงที่ที่มนุษย์ยินยอมต่อสิ่ง
นอกเหนือธรรมชาติ (วิญญาณ) ที่มีอยู่ทั ่วไปจากการพัฒนาการเริ่มแรกมนุษย์มี ความเชื่อเรื ่องผี
วิญญาณ ความเชื่อที่ว่าเบื้องหลังเหตุการณ์และสรรพสิ่งทั้งหลายมีวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติคอย
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บังคับควบคุมอยู่ จำแนกเป็นสามลักษณะ คือ ผีที่มีบทบาทด้านการปกครอง 62 เช่น ผีแถน ผีปู่ตา               
ผีอารักษ์ เป็นต้น ผีที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ผีป่าผีภู ผีนา ผีน้ำ และผีที่ให้โทษ หรือผีร้าย เช่น ผีปอบ 
ผีเปรต ผีกระสือ เป็นความเชื่อที่กลุ่มชนทั้งสี ่เผ่ามีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันต่างกันเพียงชื่อเรียก               
คำประโยชน์นั้นแต่โดยความหมายก็เช่นเดียวกัน ต่อมามนุษย์ได้มีความเชื่อที่มาจากศาสนาพราหมณ์ 
ฮินดู ด้วยจากที่ปรากฏทางความเชื่อนั้นคือการเรียนวิชาคาถาอาคม เวทมนต์ต่าง  ๆ ความเชื่อเรื่อง
เคราะห์ กรรม โชคลาง ตลอดจนความเชื่อเทพเจ้าที่ประจำอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของสากลจักรวาล มีการ
บูชาเทพเจ้าด้วยพิธีกรรมและการสวดอ้อนวอน โดยหวังว่าเมื ่อกระทำพิธีกรรมแล้วเทพเจ้าจะ
ประทานพรให้ตามที่ปรารถนา เช่นพิธีกรรมเรียกขวัญ ตั้งศาลพระภูมิ ยกเสาบ้าน แต่งงาน จะปรากฏ
หมอเรียกขวัญหรือผู้ทำพิธีกรรม ที่จะมีการสวดกล่าวถึง เทพเจ้า ในรูปแบบของศาสนาพราหมณ์ 63 
ต่อมากลุ่มชนได้รับอิทธิพล บทบาทที่มาจากพระพุทธศาสนา โดยมีแกนนำคือ พระสงฆ์ ตามคำสอน
ของศาสนาจะให้ความสำคัญกับการกระทำและผลของกรรม เช่น  การทำบุญตักบาตร ถือศีล                        
บำเพ็ญธรรม สวดมนต์ภาวนา ย่อมเกิดอานิสงค์ทั้งตนเองและผู้อ่ืนด้วย64 ด้วยเหตุนี้เองที่เป็นที่มาของ
การทำบุญรวมญาติ หรือการทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษในช่วงเทศกาลสำคัญ ที่กลุ่มชนนี้มักนิมนต์
พระสงฆ์ให้มาเจริญ พระพุทธมนต์และทำบุญเพื่ออุทิศแก่บรรพชนของตนเอง และยังประกอบด้วย
พิธีกรรมแบบดั้งเดิมคือ การเซ็นไหว้ต่อบรรพชนที่กลุ่มตนเองได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานด้วยอาศัยความเชื่อที่ตนมีต่อวิญญาณ และการอุทิศจึงอาศัยสิ่งที่เชื่อแบบเดียวกันและให้
การยอมรับอย่างเดียวกันนำมาจัดเป็นกิจกรรมในรอบปีเพื่อมีสมาคม ความสัมพันธ์ ที่ต่างกลุ่มตน
ออกไปโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อท่ีมีมาจัดร่วมกันเพราะเชื่อแบบเดียวกัน   
 (2) การประกอบพิธีกรรมการเซ็นผีบรรพบุรุษ  
 กลุ่มชนในพื้นที่นี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม ที่เหมือน
และคลายคลึงกับความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ตามที่รู ้จักในหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็น                   
กลุ่มชน ความเชื่อและพิธีกรรมแซนผีบรรพบุรุษ ฐานคติความเชื่อ มาจากสมัยดั้งเดิมโบราณมาไดน้ับ
ถือและเชื่อต่ออำนาจที่ตนมองไม่เห็น เช่นอำนาจผีวิญญาณ อำนาจคาถาอาคม อำนาจเวทมนต์                 
และเครื่องราง65 มีความเชื่อต่ออำนาจเหล่านี้และได้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยการประกอบพิธีกรรม 
ได้แก่ การบูชา เคารพ เซ็นไหว้บอกกล่าวด้วยสิ่งของบูชา เช่น กรวยขันธ์ 5 กรวยขันธ์ 8 ดอกไม้ขาว 

 

 62 สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ , เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                     
2 ตุลาคม 2562. 
 63 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ , ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 
2562. 
 64 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 65 สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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10 ดอก 5 คู่ ธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม  ผ้าขาว 1 ผืน เหล้าขาว 1 ขวด และอาหารคาวหวาน ผลไม้                    
ที่จัดเตรียมไว้ 1 ชุด หมากพลู บุหรี่ เหล้าขาว 40 ดีกรี ขนมข้าวต้ม เสื้อผ้า ชายหญิง อาหารหวานคาว
ที่จัดใส่กระจาดหรือกระด้ง66   
 กลุ่มในพ้ืนที่ได้จัดเครื่องพิธีกรรมบูชาเครื่องเซ็นผีบรรพบุรุษเช่นนี้มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
นี้ก็ยังจัดเตรียมและบูชาอยู่มีต่อผีวิญญาณนั้นก็ด้วยเพราะเหตุที่ว่า ผู้ที่ตายไปแล้วเป็นบรรพบุรุษ               
ของตนและครอบครัว67 ดั้งนั้น ลูกหลานและบุคคลในครอบครัวต้องให้ความเคารพนับถือ ผีวิญญาณ
ของบรรพบุรุษที่ยังไม่ไปไหน ยังรักษา คุ้มครอง ปกป้องให้การดูแลบริบาลกับลูกหลานอยู่ และ
สามารถให้คุณและโทษได้ ความเชื่อนี้เองจึงเป็นที่มาของพิธีเซ็นผีบรรพบุรุษ และยังรักษา สืบทอด 
ปฏิบัติจนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมนิยมของชนกลุ่มนี้ กลุ่มของตนผู้นับถือ ตามความเชื่อท่ีตนมีอยู่
ในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยในพื้นถิ่นนั้นความเชื่ออาจมีเหตุ เช่น อำนาจที่ตนมองไม่เห็น 
อำนาจเหนือธรรมชาติ เรื่องของวิญญาณของบรรพบุรุษ ตลอดถึงดวงวิญญาณผู้กล้าหาญในชุมชนของ
ตนที่ล่วงลับไป68 เมื่อเกิดความหวาดกลัวในสิ่งเหนือธรรมชาติจึงต้องมีการบวงสรวงบูชา เซ่นไหว้                  
ความเชื่อเหล่านี้ยังยึดถือปฏิบัติอยู่เป็นความเชื่อดั่งเดิมที่คนในชุมชนนี้ได้ยึดถือสืบทอดต่อกันมา                      
มีความเชื่อที่พัฒนาการมาจากอำนาจเหนือธรรมชาติ อำนาจลึกลับมิติอื่น  ๆ ของวิญญาณซึ่งเรียกว่า 
ผีวิญญาณ เป็นต้น69 
 (3) การผสมผสานความเชื่อของชุมชน  
 มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับว่าท้องถิ่นนั้น จะยอมรับนับ
ถือเอาความเชื่อชนิดใดเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การแต่งกาย การผสมผสานทางความ
เชื่อของกลุ่มชนนี้คือ ความเชื่อที่มีต่อผีวิญญาณของบรรพบุรุษของตนเอง มีการพัฒนาการมาเป็น
รูปแบบงานประเพณีท่ีเป็นการรวมกลุ่มสี่เผ่านี้เพ่ือมาประกอบพิธีกรรมร่วมกัน เพ่ือแสดงออกถึงความ
สามัคคี ปรองดอง การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน70 โดยผ่านพิธีกรรมเซ็นผีบรรพบุรุษที่ถูกจัดขึ้นตามพ้ืนที่
ต่าง ๆ ที่กำหนด จัดเป็นกิจกรรม โดยรูปแบบลักษณะการมาอยู ่ร่วมกันเพื่อร่วมพิธีกรรมเซ็นผี                  

 

 66 สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ, เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น , อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 67 สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส , เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                       
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 68 สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ , เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                         
2 ตุลาคม 2562. 
 69 สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม , อำเภอขุขันธ์ จ ังหวัดศรีสะเกษ ,                          
2 ตุลาคม 2562. 
 70 สัมภาษณ์ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 
2562. 
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บรรพบุรุษ โดยมีพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน เป็นการ
ผสมผสานทางความเชื่อที่ตนมีต่อบรรพบุรุษ ระหว่างคนกับ ผีวิญญาณ และคนกับคน71 และคนที่ต่าง
กลุ่มมารวมกันที่ที่เดียวกันเพื่อร่วมกิจกรรมแบบเดียวกัน โดยอาศัยพิธีกรรมที่เชื่อว่าสามารถส่งผลไป
ให้แก่บรรพบุรุษของตนได้นั้นคือ การเซ็น และการทำบุญในกิจกรรมทางศาสนาด้วย72 เป็นต้น  
 ดังน ั ้น แสดงความเห็นเก ี ่ยวกับการแยกแยะระบบความเช ื ่อท ี ่พบในท้องถิ ่นว่า                       
อาจสามารถแยกแยะโครงสร้างหน้าที่ของความเชื่อและศาสนาที่พบได้ว่าประกอบด้วยระบบความเชื่อ
ใดบ้างเห็นว่าจะมีประโยชน์กว่าถ้าจะมองความเชื่อและศาสนาระบบต่าง ๆ นั้นว่ามีการผสมผสานกัน
เป็นระบบศาสนาเดียวที่มีความกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
 (4) รูปแบบของชุมชนที่มีต่อความเชื่อพิธีกรรมเซ็นผีบรรพบุรุษ 
 รูปแบบของชุมชนที่มีต่อความเชื่อพิธีกรรมเซ็นผีบรรพบุรุษ พิธีกรรมเซ็นผีบรรพบุรุษของ
กลุ่มชนทั้งสี่เผ่าชนมีความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับผีวิญญาณของบรรพบุรุษ ภูมิปัญญาของคน
โบราณได้ถูกถ่ายทอดมาสู่คนปัจจุบันนี้ เป็นบรรทัดฐานที่มาจากฐานคติของคนโบราณที่ถ่ายทอดให้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีปรากฏในปัจจุบัน ดังนี้ 
 1. ด้านความเชื่อ “ภูมิ” หมายถึง ที่ตั้ง ที่เกิด ที่มา “ปัญญา” หมายถึง ความรู้ ทางออก 
ทางแก้ เจริญ สร้างสรรค์ ความจริง คำตอบ ทางเดิน เมื่อรวมกันเข้า ภูมิปัญญา จึงหมายถึง ที่เกิดของ
ปัญญา ที่มาของปัญญา อันนำมาเพื่อความเจริญ สร้างสรรค์ เป็นทางเดินทางแก้ต่อไปได้อย่าง
ประจักษ์ประโยชน์73   
 2. ด้านพิธีกรรม พิธีกรรมเซ็นผีบรรพบุรุษ (เซ็นไหว้บรรพบุรุษ) ของกลุ่มชน ได้พัฒนาต่อ
ยอดมาเป็นการจัดพิธีกรรมขึ ้น บางในรอบปี บางในรอบเดือน หรือ กิจกรรมสำคัญของกลุ ่มชน                  
ที่ปรากฏงานประจำปีของชนกลุ่มนี้ จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เดือน 10 ขึ้น 7 ค่ำของทุกปี                   
เป็นกิจกรรมด้านพิธีกรรมแซนผีบรรพบุรุษท่ีจัดร่วมกันขึ้น โดยมีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วม
ด้วย อาทิ การทำบุญ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทานด้วย นี้จึงเป็นภูมิปัญญาทางด้านพิธีกรรม
ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว กลมกลืน จึงถือเป็นภูมิปัญญาในด้านพิธีกรรม74  

 

 71 สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 72 สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 73 สัมภาษณ์ นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 74 สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
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 3. ด้านการร่วมชุมชน ในจังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มชนสี่เผ่ามี ประกอบด้วย 1. กลุ่มชาวไทย
ลาว 2. กลุ่มชาวไทยส่วย 3. กลุ่มชาวไทยเขมร 4. กลุ่มชาวไทยเยอ75 ซึ่งชุมชนเหล่านี้ได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเซ็นผีบรรพบุรุษ ตามเดิมของกลุ่มชนนี้มีคติความเชื่อที่เป็นแบบเดียวกันแต่ต่างที่บริบทพื้นที่ 
การประกอบพิธีกรรม ขั้นตอน องค์ประกอบ แต่ในปีหนึ่งๆ นั้น กลุ่มชนนี้จะมาร่วมกันเพื่อจัดกิจกรรม
ขึ้น ถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยใหม่ที่ได้สร้างสรรค์ หาแนวคิด แนวร่วมในกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้น
พิธีกรรมที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวเชื่อมนี้คือ พิธีเซ็นผีบรรพบุรุษ (เซ็นไหว้) โดยอาศั ยพิธีกรรมทางด้าน
พระพุทธศาสนามาเป็นแกนหลักในการชุมชน ร่วมกัน โดยอาศัยฐานคติความเชื ่อแบบเดียวกัน                  
เป็นต้น 
 (5) ประเพณีเซ็นไหว้ผีบรรพบุรุษกับการจัดการตนเองของชุมชน 
 รูปแบบประเพณีเซ็นไหว้ผีบรรพบุรุษกับการจัดการตนเองของชุมชนเป็นการจัดการ
ตนเองเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยหลักธรรมต่าง ๆ  เช่น  
 (1) สามัคคีธรรม หมายถึง ความสามัคคีในชุมชนที่ร่วมมือจัดกิจกรรมประจำปีตามกลุ่ม
ต่าง ๆ ในพื้นที7่6  
 (2) หลักอปริหานิยธรรม หมายถึง อปริหานิยธรรม 7 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความไม่
เสื่อม 7 ประการ ผู้ปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นไปเพ่ือความเจริญทั้งฝ่ายบ้านเมือง คือ ฝ่ายบ้านเมือง77                  
  1. หมั่นประชุมกันเนื่องนิจ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกันของคนในสังคมจะต้องมี
การ  พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่ง
ความเจริญ ไม่เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึกษากัน                     
ลูกก็จะอบอุ่น ปัญหาลูกไปติดยาเสพติด ก็จะไม่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน หัวหน้ามีการประชุมปรึกษา
กับผู้ร่วมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีข้อผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดข้ึน78  
 2. พร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทำกิจที ่ควรทำ เพื ่อให้เกิดความ
ยุติธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยู่รวมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกัน จะทำงานอะไรก็สำเร็จ

 

 75 สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส , เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                    
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 76 สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ , เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ , อำเภอ                   
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 77 สัมภาษณ์ พระครูถาวรรัตนาภิบาล , รองเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต 1 , อำเภอภูสิงห์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 78 สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร , ผู้ใหญ่บ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ , 19 กรกฎาคม 
2562. 
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ได้ เช่นในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ต้องอยู่พร้อม ๆ กัน เพ่ือทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่งที่จะทำ
ลงไปด้วยความเต็มใจ  
 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะ
สงบสุขได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ล้มเลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของคณะและสังคมตามความ
พอใจของตนหรือของกลุ่มโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง ตัวอย่าง เช่น นักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบ
ของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้79  
 4. เคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือว่าเป็นสิ ่งที ่ดี                       
เพราะผู้ใหญ่เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่าประกอบกับการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีผู้นำถ้ า
เราให้การเคารพและเชื่อฟังผู้นำ สังคมก็จะไม่วุ่นวาย เช่น ถ้าลูกเชื่อฟัง พ่อ แม่ ก็จะเป็นคนดีได้เพราะ
ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากลูกตนเองให้ชั่ว80  
 5. ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศที่อ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให้ 
การยกย่อง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใด ๆ ผู้หญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน                  
มาก ๆ ความเสื่อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น81  
 6. สักการะเคารพเจดีย์ หมายถึงการให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่
สำคัญในศาสนา เพื่อจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันและระลึกถึงกัน 
เช่น การเคารพพระปฐมเจดีย์82  
 7. ให้การอารักขา คุ้มครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือ การคุ้มครองบรรพชิต                 
ซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป เช่น การทำบุญด้วยปัจจัย 4 เป็นต้น83  
 จะเห็นได้ว่า ผลการวิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นรูปภาพดังปรากฏในรูปภาพที่ 4.3 
ดังนี้ 
  

 

 79 สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
 80 สัมภาษณ์ นางศรีสง่า หรรษา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ, 19 กรกฎาคม 
2562. 
 81 สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 
 82 สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส , เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                      
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 83 สัมภาษณ์ นางสาวสายชล เครือแก้ว, กำนันตำบลตระกาจ, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ,                     
9 ธันวาคม 2562. 
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รูปภาพที่ 4.3 แสดงความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนว 
  ชายแดนไทย-กัมพูชา 

(1) หลักความศรัทธา 

• 1. ด้านความเชื่อ “ภูมิ” หมายถึง ที่ตั้ง

• 2. ด้านพิธีกรรม
• 3. ด้านการร่วมชุมชน

(2) หลักกรรม 

• การปฏิบัติธรรม

• การรักษาอุโบสถศีล
• การถือศีลกินเจ

• นุ่งขาวห่มขาว

• สวดมนต์ภาวนา 

(3) หลักการบูชา

• อามิสบูชา อาทิ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสักการะทั้งหลายต่าง ๆ 

• การปฏิบัติบูชา อาทิ เช่น การปฏิบัติตามคําสอนอย่างเคร่งครัด 

ความเชื่อ และการละเล่นท่ีมีต่อการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” 

ความเชื่อ และการละเลน่กับการสร้างความสัมพันธข์องประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ความเชื่อ และการละเล่นท่ีมีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” 

ประเพณีเซ็นไหว้ผีบรรพบุรุษกับการจัดการตนเองของชุมชน 

นำไปสู ่

(1) สามัคคีธรรม 

  

(2) หลักอปริหานิยธรรม 
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 จากรูปภาพที่ 4.3 แสดงความเชื่อและการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาจาการวิเคราะห์ในพิธีกรรมบวงสรวงเซ่นไหว้, ไหว้ครูประจำปีนั้น ผู้วิจัย
ไดพ้บหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมอยู่ 3 นัย กล่าวคือ  
 (1) หลักความศรัทธา ร่างทรงมะม๊วตจะมีความเชื่อ ความศรัทธาในระบบความคิดอย่าง
หนึ่ง การที่เขาได้เป็นร่างทรงนั้น เกิดจากการมีความเชื่อมั่นอย่างแนบแน่นของระบบความเชื่อที่เป็น
แบบแผนทั้งในส่วนของการเกิดขึ้นของชีวิต การดำรงอยู่ชีวิต แบบแผนที่ชีวิตจะต้องดำเนินไปหรือ
ชีวิตหลังความตาย ภาพความเชื่อ ความศรัทธาของร่างทรงปรากฏอยูใ่นพิธีกรรมที่ร่างทรงกําหนดขึ้น   
 (2) หลักกรรม ร่างทรงจะประกอบพิธีกรรม และเผยแผ่คําสอนให้การแนะนําแก่ผู้มาใช้
บริการในบริบทกรรมตามนัยทางพระพุทธศาสนา เพื่อตอบสนองแก่ผู้มาใช้บริการเป็นหลัก จะไม่ 
อธิบายตามทฤษฎีกรรมที ่ถ ูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา หลักกรรมที ่ร่ างทรงใช้ เป็นต้นว่า                         
การ ปฏิบัติตามมีการสวดมนต์ ไหว้พระทำบุญให้ทาน ปล่อยสัตว์ จะได้หมดเคราะห์กรรม เวรภัยไม่
เบียดเบียน ชีวิตจะมีแต่ความโชคดีในภายภาคหน้า ทำสิ่งที่ดีเพ่ือจะได้สิ่งตอบแทนที่ดีงาม ทั้งส่วนของ
วัตถุและส่วนของนามธรรม เป็นต้น การบําเพ็ญบารมี การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มีการเซ่นไหว้
บวงสรวง และการได้ทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์ และการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม                    
เป็นการสร้างคุณงามความดีให้กับตนเองและครอบครัว และเพ่ือให้ได้สิ่งที่ตนเองพ่ึงปรารถนาในสิ่งใด
สิ ่งหนึ ่งที ่ตั ้งใจเอาไว้ จึงททำให้เกิดการเสียสละในรูปแบบต่าง ๆ การเสียสละสิ ่งของเครื ่องใช้                        
การปฏิบัติธรรม การรักษาอุโบสถศีล การถือศีลกินเจ นุ่งขาวห่มขาว สวดมนต์ภาวนา ถือสัจจะ กล่าว
แตค่วามจริง ไมพู่ดคําหยาบ และการทำสาธารณะประโยชน์ เป็นต้น   
 (3) หล ักการบ ูชา  ในการประกอบพิธ ีกรรมบวงสรวงเซ่ นไหว้ ต่อเทพ เทวดา                             
บรรดาร่างทรงมีการกล่าวคําสรรเสริญพระรัตนตรัย กล่าวไตรสรณะคม มีการเกริ่นเชื้อเชิญเทวดา       
ต่าง ๆ ให้มารับเครื่องบรรณาการในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งร่างทรงมะม๊วตจะมีความศรัทธามากใน
เรื่องการบูชา ไม่ว่าจะเป็นอามิสบูชา อาทิ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสักการะทั้งหลายต่าง ๆ และ
การปฏิบัติบูชา อาทิ เช่น การปฏิบัติตามคําสอนอย่างเคร่งครัด และตอ้งมีการปฏิบัติทุกวันศีลวันพระ 
เขา้พรรษา ออกพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น   
 ความสัมพันธ์ระหว่างร่างทรงมะม๊วตกับพระรัตนตรัย มีความสัมพันธ์กันในระบบความ
เชื่อถือ ที่นํามาปรับใช้ให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของตนเอง และสังคมแวดล้อม ร่างทรงมีความสัมพันธ์
กันโดยระบบความเชื่อ แสดงความยอมรับนับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์                    
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ ความศักดิ์สิทธิ์ ความขลัง ในแง่นี้ร่างทรงเป็นผู้ทําหน้าที่เผยแผ่พระรัตนตรัย 
เป็นผู้นําเสนอ เป็นตัวกลางเพื่อการเข้าถึง และสามารถนําไปปฏิบัติตามได้ ภาวะหนึ่งของร่างทรงที่มี
ความสัมพันธ์ก ับพระรัตนตรัย คือ ในฐานะของบุคคลผู้ ม ีศร ัทธาในพระพุทธศาสนา ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เช่น การหายจากการเจ็บป่วย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ได้รับโชคลาภ ซึ่งเกิดจาการ
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ขอพร จึงเกิดเป็นความเชื่อมั่น รู้สึกถึงภาวะของความวิเศษ ได้รับ ประสบการณ์ดีทั้งหลาย บางรายที่
เป็นร่างทรงมีความเชื่อว่า ครูบาอาจารย์ที่เปน็พระสงฆ์ลงมาทรงดว้ยเหมือนกัน เป็นต้น  
 ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของร่างทรง ส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องบาป-บุญ นรก-สวรรค์              
มีการปฏิบัติตามคําสอน การปฏิบัติธรรม รักษาศีล 5 ศีล 8 จนกระทั่งเรื ่องการสะสมบุญบารมี                       
เพ่ือเป้าหมายสูงสุด คือ การกลับชาติมาเกิดจะได้เป็นคนร่ำรวย เจริญรุ่งเรืองและได้สร้างคุณงามความ
ดีต่อไป จะได้ไปเกิดบนสวรรค์เพ่ือเสวยความสุขท่ีตนไดส้ร้างสมมา เป็นต้น 
 กล่าวได้ว่า การประกอบพีกรรมมะม๊วต มีองค์ประกอบที่สำคัญซึ่งต้องจัดขึ้นมาอย่างมี
แบบแผน ซึ่งจะได้รับการแนะนําควบคุมโดยผู้ที่เคยร่วมงานและมีความชํานาญ ทั้งสถานที่ ปะรําพิธี 
วันเวลา พิธีกรรม ตามหลักการที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา ที่เชื่อว่าพิธีจะศักดิ์สิทธิ์ต้องมีส่วนประกอบ 
ดังนี้   
 (1) เครื่องประกอบพิธีกรรม ไดแ้ก่ เครื่องเซน่สังเวย เครื่องบูชา และดนตรี ทั้งนี้ต้องร่วม
ถึงผู้จะประกอบพิธีกรรมด้วย ซึ่งมีจุดประสงค์ เพื่อการทํานายทายทัก เพื่อการรักษาโรคผู้ป่วย                      
เพ่ือการขอขมา เพ่ือการเลี้ยงรับ–ส่งดวงวิญญาณ และเพ่ือการบูชาคุณ เป็นต้น   
 (2) การประกอบพิธีกรรมมะม๊วต จะทำได้ใน 2 ลักษณะ คือ เมื ่อผู้ป่วยเจ็บป่วย
กระทันหัน มีการสืบหาสาเหตุโดยวิธีการเข้าทรง (โบล) พบว่า ถูกกระทําจากอํานาจเหนือธรรมชาติ
หรือของรักษากระทำ ต้องจัดการประกอบพิธีมะม๊วต จึงจะหาย การประกอบพิธีกรรมเช่นนี้สามารถ
ประกอบได้ตลอดระยะเวลา หากผู้ป่วยเจ็บหนัก แม้ได้รับการรักษาจากแพทย์สมัยใหม่แล้วก็ตาม                    
แต่ก็เป็นที่พึ่งหรือความหวังครั้งสุดท้าย การประกอบพิธีกรรมเช่นนี้จะประกอบได้ตลอดเวลา ยกเว้น
วันพระและวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เชื่อว่าผีบรรพบุรุษจะมีการเข้าพรรษาด้วยลูกหลานจะต้องเขา้
วัดทำบุญหรือถือศีลปฏิบัติธรรม เป็นต้น  
 ดังที่ได้กล่าวแล้วในเบื้องต้น บทบาทที่มีต่อสังคมชุมชนชาวไทยเชื่อสายเขมร ไม่ได้มุ่งให้
ความสำคัญเพียงเพื่อการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่มีบทบาทที่ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของกลุ่มชนด้าน                
อื่น ๆ เช่น ด้านการศึกษาเรื่องอาชีพ การฝีมือ ประวัติศาสตร์ของชุมชน ครอบครัว ด้านการรวมกลุ่ม
ทำใหเ้กิดการติดต่อ การสื่อสารข่าวคราว ด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการค่าเครื่องอุปโภค บริโภค
ที่ใช้ในพิธีกรรม และค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ การแต่งกาย การประกอบ
พิธีกรรม การกินอยู ่ระบบเครือญาติ ด้านการเมืองการปกครอง เป็นผลทางอ้อม ซึ่งส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ชาวไทยส่วย–กูย มีความเคารพและปฏิบัติตามผู้สูงอายุ ดังนั้น การรวมกลุ่มในพิธีกรรมจึงมีผลให้การ
ปกครองในระบบครอบครัว สังคม หมู่บ้าน เป็นไปด้วยความสงบสุข เพราะสังคมได้กําหนดกฎเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนในสังคม ชุมชน ครอบครัว ผลทางอ้อมด้านการเมือง เช่น การเลือกตั้งก็มักกระทำ
ตามผู้ใหญโ่ดยเฉพาะ หากมีความเชื่อถือในเรื่องพิธีกรรมร่วมกันแล้ว การรวมกลุ่มมักพูดคุยกันในเรื่อง 
การเมืองการปกครองของประเทศ ซึ่งได้รับรู้จากโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ตลอดถึงการตัดสินใจ
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เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัด รวมถึงการเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วย ซึ่งหาก
กลุ่มใดเป็นตระกูลใหญ่มักจะได้รับการเลือกตั้งด้วย แม้นว่าสังคมปัจจุบันนี้จะเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยสะดวกอย่างมากมาย แต่พิธีกรรมแก็ลมอ หรือการประกอบพิธีกรรมเข้าทรง
ยังคงอยู่ควบคู่กับสังคม ชุมชน ชาวไทยเชื่อสายเขมร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีบทบาทหน้าที่
ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ ชุมชน โดยเฉพาะด้านการรักษาโรค / ผู้เจ็บป่วย อีกทั้งยังให้
บทบาทหน้าที่ในการศึกษา ด้านการ สื่อสาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้าน
การเมืองการปกครองที่มีอยู่ในกระบวนการพิธีกรรม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกลุ่มหน้าที่นิยมที่ว่า 
องค์ประกอบของวัฒนธรรมแต่ละส่วนก็มีหน้าที ่และมีผลทางบวก คือ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้ จึงทำให้สังคมดำรงอยู่ ทั้งนี้หน้าที่ของกิจกรรมก็อาจไม่ไดแ้สดงผลให้เห็นได้เพียง
ทางตรงเท่านั้น แต่กิจกรรมบางอย่างที่หมดหน้าที่ไปแล้วยังคงปรากฏให้เห็นปฏิบัติกันเป็นประเพณี
สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้   
 พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา มีคติความเชื ่อ ที ่มีต่อ
การละเล่นในพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นในพิธีกรรม “มะม๊วต” และ
การละเล่นพิธีกรรม “แซนนโฏนตา” ที ่จัดทำขึ ้นเพื่อบูชาและบวงสรวงผีบรรพบุรุษ ผู ้ว ิจัยเห็น
ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาเรื ่องนี้ คือ ได้คุณค่าของพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา คติความเชื่อ และการละเล่น ตามประเพณีต่าง ๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากผู้สัมภาษณ์ สามารถสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้ 
 1. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อผู้มีพระคุณที่
ล่วงลับไปแล้ว 
 2. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที 
 3. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันใน
สังคม 
 4. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคม
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร 
 5. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังการให้และความ
เมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 นอกจากนี้ ผู้ใหญ่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ประเพณีตามคติความเชื่อของคนในพ้ืนที่ควรมี
อนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ในรูปแบบเดิม และควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างให้ทันสมัย จากการศึกษา
ดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยได้ทราบมุมมองที่หลากหลายของประชาชนและได้ตระหนักว่าประเพณี
พิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองไม่ใช่ประเพณีที่ถูกลืมเลือน หากแต่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
ตั้งแต่อดีต และจะยังคงอยู่คู่กับชาวไทยเชื้อสายเขมรสืบต่อไป 
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4.4 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 4.4 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                      

คติความเชื่อ และการละเล่น 

คติความเชื่อ 

 

คตธิรรม 

 

ความสัมพันธ์ 

ผ ี

ศีล 

พุทธ 

ทาน 

พรหมณ ์

ภาวนา 

วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ 

สังคม 

      พิธีกรรมต่าง ๆ 

1. พิธีกรรมก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคม  
2. พิธีกรรมเป็นสิ่งท่ีตอบสนองด้านจิตใจ  
3. พิธีกรรมเป็นการปฏิบัติหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐาน  
4. พิธีกรรมแฝงหลักปรัชญาและหลักธรรม  
5. พิธีกรรมเป็นเครื่องจรรโลงอารมณ์                       
6. พิธีกรรมเป็นเครื่องสร้างความสำพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
7. พิธีกรรมช่วยเป็นสื่อในการควบคุมพฤติกรรมของคนใจสังคม  
8. พิธีกรรมช่วยรักษาศาสนาให้คงไว้  
9. พิธีกรรมเป็นสื่อสัญลักษณ์แสดงความเป็นศาสนา 

การละเล่น 

นำไปสู่ 

มะม๊วต แซนโฏนตา 

นำไปสู่ 
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 จากรูปภาพที ่ 4.4 แสดงองค์ความรู ้ที ่ได้จากการวิจัยเกี ่ยวกับเกี ่ยวกับเรื ่องพลวัต
วัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ความเชื่อเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนไม่ว่าชาติ
ใดหรือเผ่าพันธุ์ใด ย่อมมีความเชื่อในเรื่องที่ต่าง ๆ กัน เพียงแต่ความเชื่อเหล่านั้นอาจเหมือนหรือ
แตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพของบุคคลหรือสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติความเชื่อ และ
ทางสังคม มนุษย์ในสังคมเดียวกันมักจะมีความเชื่อหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และ
จะมีการสะสมความเชื่อแล้วสืบทอดความเชื่อต่อ ๆ กันมา ความเชื่อมี อิทธิพลต่อคนเรามาตั ้งแต่
โบราณ ในสภาพของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากหาทางออกด้วยการ
พึ่งพาความเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทรงเจ้าเข้าผี และไสยศาสตร์ โดยเฉพาะการเข้าทรงเป็นที่
นิยมของคนในสังคมไทยและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นไม่เว้นแต่ในสังคมชุมชนชั้นกลางที่มีการศึกษา                    
จนมีคําพูดเกิดข้ึนว่า “ไมเ่ชื่ออย่าลบหลู่” ผู้คนที่เข้าหาร่างทรงส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีปัญหาในชีวิตไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่ง และพยายามหาวิธีในการแก้ไขปญัหาของชีวิต 
 คุณคา่ทางจริยธรรมของพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเถรวาท นับว่าเป็นศูนย์รวมทางด้าน
จิตใจของคนในชุมชน เพราะสามารถสร้างความอบอุ่นและปลอดภัยแก่คนในหมู่บ้านได้ ในยามที่
คนเราต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดด้านร่างกาย ทางใจ และความตาย อาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรม         
ต่าง ๆ สามารถช่วยให้ชาวบ้านได้หนีจากความเจ็บปวดทางใจได้ทางหนึ่ง กล่าวคือเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวทางใจในยามที่มีปัญหาและไม่สามารถหาทางออกได้  จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนได้ทราบ
ว่า คนในชุมชนมีความแตกต่างหลายด้านทั้งในแง่ความคิด ความเชื่อและสิ่งของที่บูชา แต่คนส่วน
ใหญ่ในหมู่บ้านต่างมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเดียวกัน คือ การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลรักษา
ตนเองและหมู่บ้าน ดังปรากฏว้ามีการบูชาศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านร่วมกันในช่วงเดือนเมษายนของ               
ทุกปี การเคารพต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน หรือการร่วมกันมาให้กําลังใจผู้ป่วยเมื่อมีการประกอบ              
พิธีกรรมการโจลมะม็วตในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง การกระทำเช่นนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่า 
ชาวบ้านในชุมชนมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจร่วมกัน ทั ้งการยอมรับนับถือในสิ ่งที่มีตัวตน เช่น 
พระสงฆ ์และในสิ่งที่ไม่ตัวตน เช่น ผี เทวดา ศาลปู่ตา (ตาจ๊ะเสราะ) ประจำหมู่บ้าน เป็นต้น ไมว่่าจะมี
เหตุผลหรือไม่ก็ตาม แต่ถือไดว้่าพิธีกรรมการโจลมะม็วต สามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป็นที่
ยอมรับกันในชุมชนเขมรได้เป็นอย่างดีและจากความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ชาวบ้านก็
จะหาทางแสดงออกมาจนเกิดเป็นพิธีกรรมที่สอดคล้องกับความเชื่อของตน เช่น ประกอบพิธีกรรม        
เซ่นไหว้ประจำปี หรือประกอบพิธีกรรมการโจลมะม็วตในก่อนถึงฤดูการดำนา หรือในยามที่เจ็บป่วย
โดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้สามารถเป็นเครื่องชี้บอกถึงความเชื่อของชาวบ้านได้
โดยการส่งผ่านมาสู่พิธีกรรมการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตนอาจจะทำการลบหลู่ดูหมิ่นจะโดย
ตั้งใจหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการได้มีโอกาสตอบแทนโดยการเซ่นไหว้ รวมทั้งการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
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เหล่านั้นช่วยประทานพรให้ตนเองและชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข พิธีกรรมการโจลมะม็วตจึงเป็นหนึ่งใน
สิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน อย่างน้อยการที่แม่ครูมะม็วต (เจ้าพิธี) และแม่มะม็วตคนอื่น ๆ 
รับองค์มาประทับในร่าง ชาวบ้านก็รูส้ึกอุ่นใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยปกป้องคุ่มครอง ส่วนผู้ป่วยที่ป่วย
โดยไม่ทราบสาเหตุรวมไปถึงญาติก็รู้สึกอุ่นใจที่พิธีกรรมดังกล่าว สามารถช่วยไขข้อข้องใจในอาการ
เจ็บป่วยได ้ทำให้ญาติและผู้ป่วยมีกําลังใจว่าอาการเจ็บป่วยจะดีขึ้น จึงนับว่าพิธีกรรมการ โจลมะม็วต
ไดแ้สดงบทบาทหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่าง
มาก อาจกล่าวได้ว่า การประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” หรือ การประกอบพิธีกรรม “แซนโฏนตา”                   
มีประโยชน์มากมายกับชุมชุน ซึ่งมีข้ันตอนพิธีการ ดังนี้  
 1) ผู้ร่วมพิธีกรรม อาจารย์ผู้ประกอบพิธี (อาจารย์ผู้เป็นร่างทรง ลูกศิษย์ของอาจารย์ผู้เป็น
ร่างทรง กลุ่มผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมพิธี)  
 2) วัน เวลา ในการประกอบพิธีกรรม  
 3) สถานที่ในการประกอบพิธีกรรม  
 4) ดนตรีในการประกอบพิธีกรรม และ  
 5) เครื่องประกอบที่ใช้ในพิธีกรรม   
 ความเชื่อพิธีกรรมในทรรศนะของพระพุทธศาสนานั้น พบว่า พิธีกรรมไม่ได้เป็นพิธีกรรมที่
เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาโดยตรง แต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนที่นับถือผีหรือ
วิญญาณบรรพบุรุษ คุณค่าของพิธีกรรมนั้น พบว่า พิธีกรรมดังกล่าวมีคุณค่าต่อระบบการดำเนินชีวิต 
การอยู่ร่ามกันของคนในสังคม การช่วยเหลือคนที่สิ้นหวังจากการเจ็บป่วยและคุณค่าด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีทำให้มีวัฒนธรรมในการร่ายรํา การร้องเพลง และการช่วยเหลือกันในยามเจ็บไข้ไม่สบาย 
ดังนั้น พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น               
จ ึงม ีส ่วนสำคัญในการดำเน ินช ีว ิตของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพ ูชา  เน ื ่องจาก
พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์รู ้จักการให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา เป็นสิ ่งสำคัญที่
ประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาควรยึดปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลัง 
 หากกล่าวอีกนัยหนึ ่ง พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                      
คติความเชื่อ และการละเล่น มีปรากฏการณ์มากมายที่ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของชุมชนที่มีต่อ
การละเล่นในพิธีกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นในพิธีกรรม “มะม๊วต” และการละเล่นในพิธีกรรม 
“แซนนโฏนตา” ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาเรื่องนี้ก่อให้คุณค่าของพลวัตวัฒนธรรม
ของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา คติความเชื่อ และการละเล่น ตามประเพณีต่าง ๆ จาก
กล่าวคือ 
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 1. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงการเคารพต่อผู้มีพระคุณที่
ล่วงลับไปแล้ว 
 2. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที 
 3. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีกลมเกลียวกันใน
สังคม 
 4. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคม
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร 
 5. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองแสดงให้เห็นถึงการปลูกฝังการให้และความ
เมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 6. ประเพณีพิธ ีกรรมหรือการละเล่นทั ้งสองสร้างความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกใน
ครอบครัว 
 7. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 8. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองเป็นการสืบทอดความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ 
 9. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองทำให้ญาติพ่ีน้องได้พบปะกัน 
 10. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองเป็นสิ่งแปลก และน่าสนใจ 
 11. ประเพณีพิธีกรรมหรือการละเล่นทั้งสองเป็นประเพณีท่ีสร้างความสนุกสนานบันเทิง 
 คุณค่าของพิธีกรรมทั้งสองที่ผู้วิจัยกล่าวมา ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณค่าของพิธีกรรม
ประกอบด้วย  
 1) คุณค่าด้านปัจเจกบุคคล ซึ ่งเป็นความเชื ่อของคนในชุมชนเขมรที่สืบทอดกันมา                
เป็นระยะเวลานาน เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับพิธีกรรม ซึ่งบุคคลที่ไม่เคยมี 
ประสบการณ์ในพิธีนี้อาจจะไม่เชื่อ เช่น เรื่องของการรักษาโรค การททำให้คนเจ็บไข้หายได้  
 2) คุณค่าใน ด้านสังคม ความเชื่อเรื ่องมะม๊วต ทำให้คนในสังคมเชื้อสายเขมรมีความ
สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เมื่อมีคนเจ็บไข้ไม่สบาย และเมื่อต้องททำพิธีก็มาช่วยกันในการจัดเตรียม
สถานที่ เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจกันและรักใคร่กันในชุมชม  
 3) คุณค่าด้านวัฒนธรรม พิธีกรรมมะม๊วตเป็นพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดประเพณีอันดีงามแก่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงความมีวัฒนธรรม                    
มีความเจริญในด้านสติปัญญาเป็นมรดกตกทอดที่ควรค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์แก่ชนรุ่นหลัง
สืบไป 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

วิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 3 ประเด็นคือ (1) เพื่อศึกษา

ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา 

(2) เพ ื ่อศ ึกษาความส ัมพ ันธ ์ทางว ัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย -กัมพ ูชา                   

ผ่านมิติความเชื่อและการละเล่น (3) เพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์

ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยมาทั้งหมด สามารถสรุปผล

การศึกษาได้ดังตอ่ไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                    
คติความเชื่อ และการละเล่น” ผู้วิจัยไดส้รุปผลตามวัตถุประสงค ์ดังนี้  

 5.1.1 ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

 จากการที่มนุษย์เป็นผู้สร้างระบบความเชื่อในการประกอบพิธีกรรมการเข้าทรงมะม๊วต 
เพื่อประโยชน์ตน และเพื่อพ้นจากความทุกข์ เช่น โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ความเชื่อในพิธีกรรมมะมว๊ต
ได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมา และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนและสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
และเทคโนโลยี องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเชื่อนั้นประกอบด้วย แนวคิด พิธีกรรม และผู้ประกอบ
พิธีกรรม เช่น ความเชื่อที่เกี่ยวกับผี วิญญาณ ความเชื่อที่เกี่ยวกับของรักษาโรค ความเชื่อที่ เกี่ยวกับ
การเข้าทรงมะม็วต จะมีการจัดพิธีกรรมและการติดต่อกับวิญญาณโดยผ่านร่างทรง หรือผู้ประกอบ
พิธีกรรม คือ ครูมะม๊วต ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นับว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ไทยเขมร 
กลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อเรื่อภูตผีวิญญาณค่อนข้างสูง ดังเช่น ความเชื่อเรื่ องมะม็วต อันเป็นผีที่มี
อิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวไทยเขมรเป็นอย่างมาก มะม๊วตมีอำนาจควบคุมชีวิตของคนทุกคนที่
มีองค์หรือวิญญาณบรรพบุรุษท่ีต้องการจะอยู่ด้วยหรือต้องการให้กระทำพิธีเซ่นสรวงสังเวย พฤติกรรม
ที่แสดงออกต่อความเชื่อในพิธีเข้าทรงมะม็วตเท่าที่พบในการดำเนินชีวิตของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วย โดยไม่สามารถที่จะรักษาด้วย
วิทยาการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนโบราณ (สมุนไพร) ได้ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
กังวลต่อการดำรงชีวิต จึงได้มีการประกอบพิธีกรรมมะม็วตขึ้น ก็เพ่ือต้องการความมั่นคงทางจิตใจแก่
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บุคคล ทำให้มีกําลังใจในการที่จะต่อสู้กับโรคร้ายได้ หรือบางครั้งเมื่อประกอบพิธีแล้วก็อาจจะหายจาก
โรคภัยไข้เจ็บได้ในระดับหนึ่ง ทางผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงคุณค่าทางจริยธรรมในพิธีกรรมมะม็วต ดังนี้     
 1. คุณค่าทางด้านวัฒนธรรม 
 2. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ 
 3. คุณค่าทางด้านการรักษาโรค   
 ความสำคัญด้านความเชื่อ และการละเล่นของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา                 
มีความคล้ายคลึงกับชาวไทยในภาคอีสานโดยทั่วไป คือ เป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อในอำนาจ
เหนือธรรมชาติ เช่น การนับถือผีแถน ผีค้ำ หรือผีบรรพบุรุษ ผีมเหสักข์ (ผีหอผีโฮง) ผีน้ำ ผีป่า ทำให้
เกิดประเพณีพิธีกรรม เพื่อทำให้ผีพอใจ เช่น ในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ อันเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
กำหนดพิธ ีกรรมต่าง ๆ จ ึงม ีล ักษณะผสมผสานเป็นพุทธศาสนาที ่ปะปนกับคติความเชื่อ                
เรื่องผี นอกจากนั้นยังมีลัทธิศาสนาต่าง ๆ ได้แก่ ความเชื่อในพิธีกรรมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ผู้เข้าร่วม
พิธีกรรมนี้จะต้องเชิญอาจารย์ คือ วิญญาณของบรรพบุษในพิธีกรรมเสมอ คนทั้งหลายเชื่อว่าท่านคอื   
ผู้คุ้มครองสรรพสิ่ง ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา จึงปรากฎเห็นไดช้ัดเป็นรูปธรรมอยู่ 5 ประการ ไดแ้ก่  
 1) ความกตัญญูกตเวที คติธรรมข้อนี้สังเกตได้จากการกระทำและการแสดงออกของ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่น้อมกายกรรม คือ การแสดงออกทางกายกรรม และ
วจีกรรม หมายถึง การแสดงออกทางวาจาด้วยการกล่าวบูชาถึงบุญคุณหรือคุณงามความดีของ
วิญญาณบรรพบุรุษที่ไดก้ระทำมาตั้งแตแ่ต่ในอดีต เป็นเหตุให้ชาวตำบลปราสาทเยอไดท้ำการประกอบ
พิธีกรรมการบูชานี้ด้วยดีเสมอมา  
 2) อามิสบูชา เมื่อประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา รำลึกนึกถึงคุณความดีของ
ดวงวิญาณบรรพบุรุษแล้ว ได้ชักชวนหรือเชิญชวนกันนำดอกไม้ ธูปเทียน แต่งขันหมากเบ็งหรือที่
เรียกว่า ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ผ้าขาว พาหวาน เป็นต้น เป็นเครื่องสักการบูชาแทนความคิดถึง ความเชื่อ 
ความศรัทธาที่มอียู่ภายในจิตใจของชาวบ้าน  
 3) สามัคคีธรรม การทีป่ระชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รวมตัวกันเป็นหมู่ใหญ่ 
แล้วประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับการละเล่นมะม๊วต โดยแสดงออกทางกายให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตั้งแตเ่ริ่มตน้จนจบงาน ถือไดว้่า ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
ไดป้ระกอบด้วยธรรมที่ชื่อว่า สามัคคีธรรม อย่างภาคภูมิใจในชุมชน 
 4) การประกอบพิธีกรรมการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ เป็นการแสดงถึงการบูชาบุคคลที่
ควรบูชาเนื ่องจากวิญาณของบรรพบุรุษ เป็นบุคคลผู้ทำคุณงามความดีมาก่อนมีอุปการะและ           
สงเคราะห์ต่อผู้ทำการบูชาว่ากล่าว จึงตรงกับมงคลข้อที่ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ 
แปลว่า การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคล (สิ่งดีงาม) อย่างยิ่ง  
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 5) คติธรรมเรื่องเทพหรือเทวดา คติธรรมเรื่องเทพหรือเทวดาหรือเทพเจ้าผู้ดลบันดาลสุข
ทุกข์ให้แก่มนุษย์เข้ากันได้กับหลักการในพระพุทธศาสนาข้อที่ว่าเป็นอุปปัตติเทพ คือ เทวดาโดย
กำเนิด หมายถึง เทวดาในสวรรค์และพรหมทั้งหลาย เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า คติความเชื่อในการละเล่นหรือการประกอบพิธีกรรม “มะม็วต” เป็นพิธีกรรม
ที่เกี ่ยวเนื่องกับความเชื่อส่วนบุคคลของคนไทยส่วนหนึ่งประกอบด้วย ชาวไทยกูย ชาวไทยเขมร                  
ชาวไทยลาว เป็นต้น ซึ่งอาศัยอยู่แถบอีสานใต้ พิธีกรรมนี้อยู่คู่กับสังคมดังกล่าวมาช้านานไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใด กล่าวได้แต่เพียงว่าสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ โดยถือกันว่าเป็นพิธีกรรมที่
ศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถึงปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมทางสังคมด้าน                 
ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วก็ตาม แต่วิถีชีวิตของประชาชนในชนบทก็ยังคงมีความเชื่อใน
เรื่องไสยศาสตร์กันอยู่เป็นจำนวนมาก การละเล่นหรือการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” นั้น จะต้อง
จัดทำตามรูปแบบและขั้นตอนที่ได้สืบทอดกันมา โดยรูปแบบและขั้นตอนของพิธีกรรมนั้น ในแต่ละ
ท้องถิ่นอาจแตกต่างกันได้ทั้งในสาระสำคัญและข้อปลีกย่อยบางประการที่ผู้วิจัยเห็นว่าสำคัญ 

 5.1.2 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา                   
ผ่านมิติความเชื่อและการละเล่น 

 จากการศึกษา พบว่า ความเชื่อตรงกับคําว่า “สัทธา” ในพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง 
เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล , ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม, ความเลื่อมใสซาบซึ้ง 
สนิทใจ มีความเชื่อมั่นเอิบอิ่มใจ ความมั่นใจในความจริง ความดี สิ ่งดีงามและในการทำความดี                  
คนอีสานนอกจากจะมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมมาจากพระพุทธศาสนามหายานและเถรวาทแล้ว ยังมี
พิธีกรรมแบบพราหมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นจำนวนมาก เช่น ในพระพุทธศาสนามหายานมักจะมี
เรื ่องราวของปาฏิหาริย์เกี ่ยวกับเทพเจ้าองค์พรหม องค์เจ้า และเทวะต่าง ๆ ซึ่งเกี ่ยวข้องกันและ
เชื่อมโยงกับลัทธิพราหมณ์อย่างไม่รู้ตัว การเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้กระจายออกไปสู่ส่วนต่าง ๆ 
ของประเทศ ทำให้ลัทธิวิญญาณนิยมและลัทธิกราบไหว้บูชาสิ ่งศักดิ ์สิทธิ์ค่อย ๆ เสื ่อมสลายไป                   
แตก่ระนั้น ก็ยังไมห่มดไปจากจิตใจของคนอีสานและอนุชนรุ่นหลัง ประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึง
สามารถแบง่ตามแนวความเชื่อได ้2 ระดับด้วยกัน กล่าวคือ  
 ระดับแรก เป็นความเชื่อพุทธศาสนาตามหลักคัมภีร์  
 ระดับสอง เป็นความเชื่อระดับชาวบ้าน หมายถึง ความเชื่อในพระพุทธศาสนาผสมผสาน
กับลัทธิพราหมณ์และความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งการทรงเจ้าด้วย พิธีกรรมแกลสะเองไม่ได้
เป็นพิธีกรรมที่เป็นหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา แต่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนที่นับถือผี
หรือวิญญาณบรรพบุรุษ เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาในประเทศไทย และคนไทยมีศรัทธา
เลื่อมใสในหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจำชาติ 
กระทั่งถึงปจัจุบัน แต่ความเชื่อในลัทธิวิญญาณนิยมและไสยศาสตร ์ก็ยังคงอยู่กับคนไทยโดยทั่วไปมิได้
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เสื ่อมสลายไปไหน แต่ก็ยังคงมีการผสมปนเปกับพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย ดังนั้น 
พฤติกรรมทางศาสนาของคนไทยจึงมิได้เป็นไปตามแนวปรัชญาหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่
อย่างเดียว หากแต่ดำเนินไปตามความเชื่อและวิธีปฏิบัติดั้งเดิมที่มีอยู่ก่อนนั้นด้วยความเชื่อในพิธีกรรม
ในปัจจุบัน จึงเป็นพิธีกรรมความเชื่อแบบผีหรือไสยศาสตร์ คือ การทรง และเป็นพิธีกรรมแบบพุทธ 
คือ การเข้าวัดทำบุญ เป็นต้น 
 จากการที ่มนุษย์เป็นผู ้สร ้างระบบความเชื ่อในการประกอบพิธ ีกรรม “มะม๊วต”                      
เพื ่อประโยชน์ตน และเพื ่อพ้นจากความทุกข์  เช่น โรคภัยไข้เจ็บ เป็นต้น ความเชื ่อในพิธีกรรม                   
“มะม๊วต” ได้มีการสืบทอดต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นตอนและสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี องค์ประกอบที่เกี ่ยวกับความเชื่อนั้นประกอบด้วย แนวคิด 
พิธีกรรม และผู้ประกอบพิธีกรรม เช่น ความเชื่อที่เกี่ยวกับผี วิญญาณ ความเชื่อที่เกี่ยวกับของรักษา
โรค ความเชื่อที่เกี่ยวกับการเข้าทรง “มะม๊วต” จะมีการจัดพิธีกรรมและการติดต่อกับวิญญาณโดย                
ผ่านร่างทรง หรือผู้ประกอบพิธีกรรม คือ ครูผู้ประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ตลอดทั้งพิธีกรรมที่ชุมชน
ในจังหวัดศรีสะเกษมีความเชื่อสืบ ๆ กันมา คือ พิธีกรรม “แซนโฏนตา” พิธีกรรม “แซนโฏนตา”              
ถือเป็นการละเล่นหนึ่งที่บรรพบุรุษสร้างสรรมาจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นพิธีกรรมศักดิ์ที่ประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ความเคารพนับถือ ผ่านมิติความเชื่อ และการละเล่น ที่เป็นแบบแผน
ชัดเจน 
 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านมติความเชื ่อ และการละเล่นพิธีกรรม “มะม๊วต”  
ประกอบด้วย 
 1. ความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม   
 2. ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ    
 3. ความสัมพันธ์ทางด้านสังคม  
 ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมผ่านมติความเชื่อ และการละเล่นพิธีกรรม “แซนโฏนตา” 
 ประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการนับถือ “ผีบรรพบุรุษ” 
หรือ “โฏนตา” หมายถึง ผีปู่ย่าตายาย และบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างเหนียวแน่น และถือปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันยังคงมีการเซ่นไหว้เพื่อบอกกล่าวผีบรรพบุรุษเมื่อมีเด็กเกิดใหม่ งานบวช 
งานแต่งงาน หรือ เวลาประสบโชคดีในชีวิต เพ่ือให้ดวงวิญญาณได้ร่วมรับรู้และแสดงความยินดี แต่ถ้า
หากมีสมาชิกครอบครัวประสบเคราะห์กรรม ป่วยไข้ไร้สาเหตุ ก็ต้องมีพิธีเซ่นไหว้ขอขมา หรือขอพรให้
ดวงวิญญาณช่วยปกป้องคุ้มครอง เชื่อว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีได้ งานบุญแซนโฏนตา หรือประเพณี
แซนโฏนตาถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาที่ว่า ผู้ที่ตายไป
แล้วจะต้องไปอยู่ที่ยมโลก มีพระยายมราชปกครองคนที่ทำบาปกรรมก็จะตกนรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง 
ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก อีกทั้งคนเฒ่าคนแก่มักบอกต่อ ๆ กันว่า วิญญาณของบรรพบุรุษ
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จะยังคงวนเวียนคอยดูแลและคุ้มครองลูกหลาน ดังนั้น ในรอบหนึ่งปี เมื่อถึงช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 
10 ที่เชื่อว่าเทวดา หรือพญายมจะอนุญาตให้วิญญาณเหล่านั้นได้เดินทางมาเยี่ยมโลกมนุษย์ครั้งหนึ่ง 
เพื่อมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้ทำไปให้ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเขมรจึงต้องประกอบพิธี               
เซ่นไหว้ 
 ความน่าสนใจของประเพณีแซนโฏนตา ไม่ได้เกิดขึ ้นและดำรงอยู ่เพื ่อให้ “คนเป็น”                    
ได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรำลึกนึกถึงบรรพชนผู้ล่วงลับ และขอความคุ ้มครองป้องกัน
อันตราย ขอความสุขความเจริญเท่านั ้น แต่ยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายเกี ่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา และผู้คนที่ยังมีชีวิต  จากความเชื่อที ่ว่าดวงวิญญาณทั้งหลายต้องเดินทางไกล 
จำเป็นต้องสะสมกำลังให้พร้อมที่จะเดินทางกลับมายังโลก ช่วงเริ่มต้นงานประเพณี ชุมชนอำเภอ              
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงต้องจัดเตรียมสำรับอาหาร (เน้นขนม ข้าวต้มในวัฒนธรรมเขมร) และ
เครื่องไทยธรรมเพ่ือนำไปประกอบพิธีกรรมสำคัญที่เรียกว่า “ดาร” หรือ “โซดดาร” หมายถึง พิธีสวด
โดยพระสงฆ์เพื่อส่งผลบุญ ให้กับดวงวิญญาณ ซึ่งจะมีขึ้น 2 ช่วงสำคัญ คือ ช่วง “เบ็ณฑ์ตูจ” หรือ                 
ว ันพระ ข ึ ้น 15 ค่ำ เด ือน 10 (เช ื ่อว ่าเป ็นว ันที ่ดวงว ิญญาณได้ร ับการปลดปล่อยมา) และ                                
ช่วง “เบ็ณฑ์ทม” หรือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10” (ก่อนดวงวิญญาณเดินทางกลับ)  มีการสวดบทสวด
สำคัญเรียกว่า “ติโรกุฑฑสูตร” ที่ว่าด้วยการให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับ โดยสัมพันธ์กับความเชื่อเรื่อง                      
พระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศให้แก่ประยูรญาติเพ่ือให้ล่วงพ้นจากสภาพแห่งความเป็นเปรต เป็นต้น 

 5.1.3 วิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

  จากการศึกษาความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา พบว่า ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในพิธีกรรม “มะม๊วต” จะมีความเชื่อใน
หลักการทางพุทธธรรมที่นํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบพิธีกรรม และการนํามาดำเนินชีวิตของการ
เป็นร่างทรงมะม๊วต ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนา จากความศรัทธาในคําสอนทางศาสนา 
และหลักการที่ต้องปฏิบัติตาม สิ่งที่ร่างทรงได้ให้ความเชื่อว่า สิ่งที่ทำนั้นเป็นผลของความดี สิ่งที่ดีย่อม
เกิดขึ้น มีขึ ้นได้ในการกระทำของตน ที่มีความเชื่อโดยผ่านพิธีกรรม เช่น งานไหว้ครู บวงสรวง                      
บูชา สังเวย สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม กินเจ ถือมังสวิรัติ หรือการถือศีล บวชเนกขัมมะบารมี อันเป็นการ               
เชื่อว่าเป็นการเสริมบารมีให้แก่ตนเอง ซึ่งความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้ ได้นํามาเป็น
หลักการคําสอน คำแนะนํา ให้กับผู ้ที ่มาขอคำแนะนํา หรือมาขอรับการบริการ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” นั้นสามารถแบ่งได้ 2 ประเด็นหลัก ๆ 
ดังนี้ คือ (1) ความเชื่อ และการละเล่นที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” (2) ความเชื่อ และ
การละเล่นที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” 
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 (1) ความเชื่อ และการละเล่นที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ความเชื่อ และ
การละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ก่อให้เกิดคุณค่า
ทางจริยธรรมของพิธีกรรมการเข้าทรง นับว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมทางด้าน
จิตใจของคนในชุมชน เพราะสามารถสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัยแก่คนในหมู่บ้านได้ ในยาม
ที ่คนเราต้องการหลีกเลี ่ยงความเจ็บปวดด้านร่างกาย ทางใจ และความตาย อาจกล่าวได้ว่า                     
พิธีกรรมการเข้าทรงแกลสะเอง สามารถช่วยใหชาวบ้านได้หนีจากความเจ็บปวดทางใจได้ทางหนึ่ง 
กล่าวคือ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจในยามที่มีปัญหาและไม่สามารถหาทางออกได้ หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” นั้นสามารถแบ่งได้ 3 ประเด็นหลัก ๆ 
ดังนี้ คือ 
  1. การทำบุญหรือการให้ทาน   
  2. การรักษาศีล   
  3. การบําเพ็ญภาวนา   
 (2) ความเชื่อ และการละเล่นที่มีต่อการประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา” ประเพณีเป็น
แบบแผนของกิจกรรมทางสังคมที่มนุษย์ทำขึ้น เกิดจากความเชื่อทางพุทธศาสนา มีทั้งจารีตประเพณี 
ขนบประเพณีธรรมเนียมประเพณี และประเพณีท้องถิ่น ประเพณีทำให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม 
การอยู่ร่วมกันความสามัคคี ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิต ประเพณียังสอนให้คนรู้จักคารวะ 
เคารพระบบอาวุโสโดยแสดงออกในรูปของการประกอบพิธีกรรม ดังนั้น ประเพณีพิธีกรรมในภูมิภาค
ต่าง ๆ จึงมีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน มาจากสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สิ ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม และสิ ่งแวดล้อมทางสังคม ดังนั ้น ประเพณีส่วนรวมของชาติส่วนใหญ่จึงมีลักษณะ
เหมือนกันทุกท้องถิ่น แต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของประเพณี ประเพณีส่วนรวมนี้ได้แก่ 
ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด และยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้ประเพณีของแต่
ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน คือ 
 (1) สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งเหล่านี้ในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป 
 (2) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น 
คนในสังคมคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็จะแสดงออกมาให้ปรากฏในรูปของภาษาประเพณี 
กิจการงาน การละเล่น ตลอดจนสิ่งอ่ืน ซึ่งคนในสังคมสร้างข้ึนและถ่ายทอดไว้ 
 (3) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาศัยอยู่
ในเขตแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจำ เป็นเวลานานพอสมควร มีการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และ
ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดขอบเขตและบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมทำให้ประเพณีหรือ
พิธีกรรมแตกต่างกันไปด้วย 
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 พิธีกรรมมีความสำคัญต่อศาสนา กล่าวคือ  
 1. พิธีกรรมก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคม  
 2. พิธีกรรมเป็นสิ่งที่ตอบสนองด้านจิตใจ  
 3. พิธีกรรมเป็นการปฏิบัติหลักจริยธรรมขั้นพ้ืนฐาน  
 4. พิธีกรรมแฝงหลักปรัชญาและหลักธรรม  
 5. พิธีกรรมเป็นเครื่องจรรโลงอารมณ์                       
 6. พิธีกรรมเป็นเครื่องสร้างความสำพันธ์ระหว่างสมาชิกของศาสนากับศาสนา  
 7. พิธีกรรมช่วยเป็นสื่อในการควบคุมพฤติกรรมของคนใจสังคม  
 8. พิธีกรรมช่วยรักษาศาสนาให้คงไว้  
 9. พิธีกรรมเป็นสื่อสัญลักษณ์แสดงความเป็นศาสนา  
 ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้ เป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีคุณค่าและอิทธิพลต่อ
สังคมไทยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าและอิทธิพลของพิธีกรรมพระพุทธศาสนาที่มีต่อความเชื่อ 
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของคนในอดีตที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา และมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก
ของบุคคลหรือกลุ่มชน โดยไม่คำนึงถึงเหตุผล ความเชื่อจะมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละท้องถิ่น อาจแบ่งได้หลายแบบตามวิธีการพิจารณา ถ้าจำแนกตามหลักเหตุผลแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ ความเชื่อที่มีเหตุผล และความเชื่อที่ไม่มีเหตุผล ความเชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกับ
การตาย ความเชื่อเกี่ยวข้องกับการรักษาโรค เกี่ยวกับการพยากรณ์เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ 
เกี่ยวกับการสูญเสียและได้กลับคืน ที่เกี่ยวกับครัวเรือน และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  
เป็นต้น 

5.2 อภิปรายผล    

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                    
คติความเชื่อ และการละเล่น” สามารถนำมาอภิปรายผลตามประเด็นที่ศึกษา ดังนี้ 

 1. ประวัติคุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทย-กัมพูชา 

 คุณค่าและความสำคัญด้านความเชื่อ การละเล่นของประชาชนตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา จากการศึกษา พบว่า ความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ถือกำเนิดขึ้น
จากความเชื่อของกลุ่มชาวบ้านที่ว่า ผู้ที่ตายไปแล้วจะต้องไปอยู่ที่ยมโลก มีพระยายมราชปกครองคน
ที่ทำบาปกรรมก็จะตกนรกบ้าง เป็นเปรตบ้าง ได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก อีกท้ังคนเฒ่าคนแก่
มักบอกต่อ ๆ กันมาว่า วิญญาณของบรรพบุรุษจะยังคงวนเวียนคอยดูแลและคุ้มครองลูกหลาน                   
คำกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับ จำนงค์ ทองประเสริฐ ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ 
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พบว่า เมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่กระทำไว้ขณะที่มีชีวิตอยู่                    
ในยุคของพวกอารยันนั้นมีความเชื่อว่า การสร้างสรรค์จักวาลและการให้กำเนิดมนุษย์นั้น เป็นผลที่
เกิดจากการเซ่นสรวงแต่ดั้งเดิม นั่นคือ เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการสังเวยตนเอง 1 จากแนวคิดนี้ยังมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ ์ นาคประสิทธิ์ , ผศ. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง 
“การศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา” 
กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนควรมีความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในเรื่องของไตรสรณคมน์ คือ เชื่อใน
ความมีอยู่จริงของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ มีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม คือ เชื่อในการ
เวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ และเชื่อเรื่องบาป บุญ สวรรค์ นรก ว่ามีอยู่จริง ตลอดทั้งความเชื่อเรื่อง
นิพพาน คือ เชื่อว่าการหมดสิ้นกิเลสเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนิกชนและบุคคลสามารถปฏิบัติตนให้
หมดสิ้นกิเลสหรือบรรลุนิพพานได้2 

 2. ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทย -กัมพูชา                   
ผ่านมิติความเชื่อและการละเล่น 

 ปัจจัยด้านสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” พิธีกรรม “มะม๊วต” 
ถือเป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในรอบปีจะกระทำขึ้นเพ่ือ
แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ปู่ย่า ตายาย ที่ล่วงลับไปแล้ว
หรือผีบรรพบุรุษ หรือผู้อื่นที่ล่วงลับไปแล้วโดยไม่เจาะจงว่าเป็นใครอีกด้วย โดยมีความเชื่อว่า การเซ่น
ไหว้ผีบรรพบุรุษนี้ จะได้อวยพรให้ผีบรรพบุรุษเหล่านั้นมีความสุข ได้ไปสู่สุขคติและจะได้อำนวยพรให้
ผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้ลูกหลานได้ทำมาหากินได้คล่องหรือร่ำรวย และเป็นการทำให้หมดเวรหมดกรรมที่
เคยมีต่อกันและกัน มีความสอดคล้องกับ มณี พยอมยงค์3 ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทย 
พบว่า การบูชาผีบรรพบุรุษนั้นเกิดขึ้นเพราะความรักความผูกพันของลูกหลานที่ให้การเคารพรักบรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะเมื่อเวลาที่บุคคลเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้ทำ
คุณประโยชน์ให้ลูกหลานมากมาย และเมื่อบรรพบุรุษเหล่านี้ตายจากไป ลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังต้อง
ทำหน้าที่ในฐานะที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันในสายเครือญาติจึงต้องมีการบูชา เซ่นสรวง กราบไหว้
และทำการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ส่งไปให้ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเชื่อกันว่าอาจจะได้รับโทษ                   

 

 1 จำนงค์ ทองประเสริฐ, บ่อเกิดลัทธิประเพณีอินเดียเล่ม 1, พิมพ์ครั ้งที ่ 2, (กรุงเทพมหานคร:                      
ราชบัณฑิตยาสถาน, 2540), หน้า 8. 
 2 เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ และคณะ, การศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนครราชสีมา, รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-         
ราชวิทยาลัย, 2547, หน้า 34. 
 3 มณี พะยอมยงค์, ความเชื่อของคนไทย, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2536), หน้า 70. 
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ต่าง ๆ นา ๆ จึงต้องทำการบูชา กราบไหว้ให้ช่วยบันดาลความสุขมาให้ เมื่อการกระทำดังกล่าวได้
แสดงออกบ่อย ๆ จึงเกิดความเชื่อเต็มที่และฝังลึกลงไปในจิตสำนึกของแต่ละคน  จากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่กล่าวมาเบื้องต้นยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรรจง โสดาดี และคณะ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทย
และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” ผลจากการศึกษาพบว่า พุทธศาสนิกชนชาวกูย
ลาว มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีระเบียบแบบแผนในการแต่งกาย ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มชนคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
วัฒนธรรมทางสังคมเป็นความเจริญงอกงามทางด้านการอยู่ร่วมกันของสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
เป็นแบบชุมชนชนบท นับถือกันแบบเครือญาติ มีความมั่นคง ซื่อตรง อดทน เข้มแข็ง เคารพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณกาล และความละเอียดลึกซึ้งแห่งภูมิปัญญา เป็นลักษณะภูมิปัญญาแบบ
ชาวบ้านทั่วไป วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมีพ้ืนฐานจากความเชื่อเกี่ยวกับผี มีการปฏิบัติต่อผีบรรพบุรุษ
อย่างเข้มข้น เช่น พิธีฆ่าควายบูชาหลักบ้าน พิธีกรรมการต้อนรับแขก ต้องบอกผีเจ้าบ้านให้ทราบ          
เป็นต้น4 

 3. วิเคราะห์ความเชื่อ และการละเล่นกับการสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนตาม
แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

 ในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท หลักศรัทธานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์

อย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากปุถุชนจนกลายเป็นอาริยะชนขั้นสูงสุดได้ และ 

สามารถหลุดพ้นเป็นอิสระจากวัฏทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ นิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในทาง 

พระพุทธศาสนาเถรวาท คุณค่าและประโยชน์ของความเชื่อในการพัฒนามนุษย์สามารแบ่งตามฐานะ

ได้ 2 อย่าง คือ  

 (1) ความเชื่อหรือศรัทธาในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้ได้อริยทรัพย์  

 (2) ความเชื่อหรือศรัทธาในฐานะเป็นเครื่องมือพัฒนาให้บุคคลข้ามโอฆะได้    

 จากแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาสุทิตย์ อาภากโร  (อบอุ่น)  

ได้กล่าวถึงแนวคิดและเกณฑ์ชี้วัดความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา ความว่า พระพุทธศาสนา ได้แบ่ง

ความสุขของชีวิตออกเป็น 2 ลักษณะ คือ สุขกาย กับ สุขใจ สุขกาย คือ กายิกสุข เป็นความสุขที่เกิด

จากการได้รับรู้และเสวยอารมณ์ที่น่าปรารถนา น่ารัก น่าใคร่ น่าพอใจต่าง ๆ ที่เรียกว่า “กามคุณ 5” 

 

 4 บรรจง โสดาดี และคณะ, การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย              
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 69. 
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(ความสุขที่เกิดจากการได้สัมผัส ลิ่มลองรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ) 

ซึ่งจัดเป็นความสุขในระดับโลกิยะ (ความสุขอันเป็นวิสัยของโลก) และ สุขใจ หรือเจตสิกสุข ซึ่งเป็น

สภาวะแห่งใจที่มีปกติผ่องใส สดชื่น เบิกบาน ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เป็นสภาวะ

ที่ใจมีความสำราญแช่มชื่น ไม่ขุ่นมัวด้วยอำนาจกิเลส ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น 

อ้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของจิตใจ พระพุทธศาสนาถือว่า สุขภาวะทางใจอันเป็นเลิศเป็นสิ่งสำคัญ

ที่สุด และมีความสุขถึงในระดับโลกุตตระ หรือความสุขที่เกิดจากการทำลายกิเลสภายในได้อย่างถาวร 

ซึ่งจะหมายถึงการเป็นความสุขแห่งนิพพาน5 จากแนวคิดดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ์ , รศ. และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา” จากการศึกษาพบว่า แนวคิด

ของคนล้านนาเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้มี

ความคิดที ่จะทำให้บ้านเมือง ผู ้คนในสังคมได้อยู ่ร่วมกันอย่างสงบสุข ดำรงตนอยู ่ในศีลธรรม                             

จึงน้อมนำเอาคำสั่งสอนตามหลักธรรมมาผสมผสานเป็นพิธีกรรมสืบชะตาขึ้นมา ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝัง

ลึกมา 4 ประการ  

 (1) ความเชื่อในพุทธานุภาพ ชาวล้านนามีความเชื่อว่า พุทธานุภาพแฝงด้วยตบะและเดช

ที ่ช ่วยปกป้องคุ ้มภัยกันให้รอดพ้นจากสรรพสิ ่งที ่ไม่ดีต่าง ๆ เพราะพุทธานุ ภาพที ่เปรี ่ยมด้วย                               

พระมหาเมตตา พระมหากรุณาธิคุณ จะเก้ือหนุนให้ประสบผลสำเร็จ 

 (2) ความเชื ่อในธรรมมานุภาพ ความเชื ่อในธรรมมานุภาพนั้น สืบเนื ่องมาจากเรื ่อง

อายุวัฒนะกุมารในขณะที่มีการสืบชะตา ผู้ร่วมพิธีต่างน้อมใจเข้าสู่พระธรรม ไม่มีการกระทำที่เป็นกาย

ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เป็นการประพฤติกุศลธรรมตามคติความเชื ่อที ่ว ่า “ธมฺโม หเว                           

ธมฺมจารี” แปลว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตามนัยคติความเชื่อในเรื่องอายุวัฒนกุมาร 

 (3) ความเชื ่อในสังฆานุภาพ ชาวล้านนาต่างมีความเชื ่อและนับถือเคารพศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา ให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นใน “สังฆรัตน” โดยชาวล้านนาจะใช้สรรพนามเรียก

ขานพระสงฆ์ว่า “ครูบา” บ้าง “สังฆเจ้า” บ้าง ด้วยความเคารพและศรัทธา 

 (4) ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ จะมีพิธีกรรมสอดแทรก

เข้ามา เช่น การสร้างบ้านใหม่ต่าง ๆ จะมีพิธีกรรมการขึ้นครูหรือบูชาท้าวสี่หรือบวงสรวงเป็นการบอก

 

 5 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร และคณะ, รายงานการวิจัยการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของ
สังคมตามแนวพระพุทธศาสนา, รายงานการวิจัย, (พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                   
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558), หน้า 131–137. 
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เทวดาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อทำพิธีการสเดาะเคราะห์ ซึ่งเป็นการขับสิ่งชั่วร่ายออกไปจากร่างกาย

โดยมีพราหมณ์ ปู่จารย์ หรือมัคทายกเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม6 

 วัฒนธรรม คือ ความเจริญงอกงาม การพัฒนา คือ การทำให้ดีขึ ้นหรือเจริญขึ ้น คือ                  

การฟ้ืนฟู ประยุกต์ เสริมสร้างขึ้นใหม่บนรากฐานของสิ่งที่มีอยู่ ดังนั้น การพัฒนาจึงต้ องอาศัยการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมบนรากฐานที่มีของชุมชน คือ ความเชื่อที่มีข้อห้าม ขอ้ปฏิบัติที่มีในชุมชน ไม่ใช่

การหวนคืนสู่อดีต แต่เป็นการกลับสู่รากเหง้าเพื่อก้าวต่อไป โดยมาสูญเสียเอกลักษณ์หรือความเป็น

ตัวเอง จากคำกล่าวที่ว่านี้ยังมีความสอดคล้องกับ เสฐียร โกเศศ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาต้องอาศัย

รากฐานของวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างมีพลวัต นั่นคือ อาศัยวิถีชีวิตชุมชน อาศัยความเชื่อ ข้ อห้าม                 

ข้อปฏิบัติของชุมชน เป็นฐานรากและผสมผสานองค์ความรู้ใหม่ วิเคราะห์สภาพสังคม และบูรณาการ 

ประยุกต์ เพื่อให้เกิดความร่วมสมัย ดังนั้น การจะพัฒนาชุมชน ต้องพัฒนาวัฒนธรรมในชุมชนให้ดีงา

มอยย่างมีพลวัต7 ภูมิปัญญาที่แฝงในนิทาน การละเล่น เพลงพื้นบ้าน ฮีต ครอง คือ สิ่งที่สามาถ

ควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านดีที่เป็นมาตรฐานด้านดีของชุมชน                   

ซึ ่งมีความสอำคล้องกับ บำรุง บุญปัญญา ได้แสดงถึงการอยู่รวมกันของชุมชนอย่างมีความสุข                   

ต้องมีมาตรฐานพฤติกรรมของชุมชน คือ   

 1. การแบง่ปั่น คือ การอยูร่วมกันมีอะไรแบ่งปัน 

 2. การลงแขก คือ การช่วยเหลือแรงงานที่ไม่ได้คิดเป็นราคาค่าเงิน  

 3. การไม่เอาเปรียบกันและกัน  

 4. การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  

 5. ระบบคุณงามความดี8 

 จะเห ็นได ้ว ่ า  พลว ัตว ัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยก ัมพ ูชา :                    

คติความเชื่อ และการละเล่น มีการบูรณาการที่สำคัญ คือ การรู้จักชุมชนโดยการวิเคราะห์บริบท

ชุมชนเพื ่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง และการค้นหาคติความเชื ่อในวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชุมชน                  

เพื่อให้เห็นความสำคัญ และการบูรณาการขั้นสุดท้าย คือ การเชื่อมโยงปัญญาของลูกหลานกับคติ

 

 6 พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ์, รศ. และคณะ, สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา , รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557, หน้า 27-29. 
 7 เสถียร โกเศศ, วัฒนธรรมเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, 2542), หน้า 61-23.  
 8 บำรุง บุญปัญญา, แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน , (โครงการหนังสือดอดติ ้วป่า: สุร ินทร, 2549),                    
หน้า 158. 
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ความเชื่อที่เป็นของท้องถิ่น และไปนำไปสู่การระดมความคิดกิจกรรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้ เกิด

ขึ้นกับชุมชน เป็นต้น 

 5.3 ข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:                    

คติความเชื่อ และการละเล่น” มีประเด็นสำคัญท่ีใช้เป็นขอ้เสนอแนะ ดังนี้  

 5.3.1 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ  

 คติความเชื ่อในชุมชนท้องถิ ่นโดยทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน                 

ส่วนใหญ่แล้วมีความสัมพันธ์สอดคล้องและใกล้เคียงกับคติธรรมในพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อได้

ศึกษาวิจัยเรื ่องพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ

การละเล่น ทำให้มองเห็นความจำเป็นและสำคัญในการดำรงอยู่ของคติธรรม คำสอนอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน

แต่ละชุมชน เห็นควรที่ผู้นำพระสงฆ์และผู้นำชุมชนจะต้องร่วมมือกันศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน เพ่ือดึงเอาแก่นของคติธรรมและคติความเชื่อในชุมชนนั้น มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชน

ให้กลายเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป  

 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

 คณะสงฆ์และหน่วยงานราชการที่เกี ่ยวข้องควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการอนุรักษ์และ               

ส่งเสริมความเป็นพลวัตทางวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามคติความเชื่อ 

และการละเล่นของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคม และทำความเข้าใจกับประชาชน ว่า ความเชื่อ

ดังกล่าวเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในยุคสมัยที่วิทยาการ

ยังไม่เจริญ การรักษาคนป่วยก็ดี การเข้าทรงก็ดี เป็นการทำตามความเชื ่อของแต่ละกลุ่มชน                          

ไม่ใช่ความเชื่อที่เกิดมาจากหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ควรมีการแยกแยะและทำความเข้าใจ

อย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า สิ่งไหนเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่ครั้ง

โบราณของปู่ ย่า ตา ยาย ให้ถือเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มชนเท่านั้น 

 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  

 1) ควรมีการวิเคราะห์หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสภาพปัจจุบันและพิธีกรรม 
“มะม๊วต” กับพิธีกรรมอื่น ๆ ที่มีความสำคัญในจังหวัดศรีสะเกษและในประเทศเพื่อนบ้าน ว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  
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 2) ควรมีการการนําคติธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในการประกอบพิธีกรรม         
ต่าง ๆ มาทำการศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับคติธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือไมอ่ย่างไร 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องการประกอบพิธีกรรม “มะม๊วต” ของชาวไทยเชื้อ
สายเขมร การประกอบพิธีกรรม “รำผีฟ้า” ของชาวไทยเชื้อสายลาว ว่ามีฐานความเชื่อเดียวกันหรือไม่ 
และมีพัฒนาการความเป็นมาอย่างไร   
 4) ควรศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเรื่องการประกอบพิธีกรรมที่มีคว่ามโดดเด่นของคนเชื้อ
สายกูย เขมร ลาว ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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 : ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย 
 พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 
พระมหาถนอม อานนฺโท, ดร., พระครูศรีปัญญาวิกรม, ดร. และปิยวัฒน์ คงทรัพย์. คุณค่าและ 
 อิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังบุรีรัมย์. รายงานการวิจัย 
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556. 
พระอุดมปิฎก และคณะ. การศึกษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตย์. รายงานการ 
 วิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560. 
ไฟรินทร์ ณ วันนา. การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรท้องถิ่นกับการส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา. 
             รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
  2556. 
พูนทรัพย์ เกตุวีระพงษ,์ รศ. และคณะ. สืบชะตาล้านนา : แนวคิดและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
 ทางสังคมและจิตวิญญาณของชุมชนในล้านนา. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัย 
 พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. 
วันชัย พลเมืองดี, ผศ.ดร.. วิเคราะห์ความเชื่อพระพุทธศาสนาต่อการปลูกบ้านของชาวพุทธ 
 ล้านนา. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
 ราชวิทยาลัย, 2554. 
ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและพิธีกรรมการจัดงานศพของ 
 ชาวล้านนา. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
 ราชวิทยาลัย, 2559. 
เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต. กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาปั่นฝ้ายทอผ้าจุลกฐินท้องถิ่นล้านนา 
 ผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนา : กรณีศึกษาบ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน 
  จังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, 2559. 
แสงวาท วงค์ใหญ่ และคณะ. การศึกษาและการวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในคัมภีร์ใบลาน 
 ล้านนา. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
 ราชวิทยาลัย, 2547. 
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อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา. ลวดลายและการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาต่อการจัดการผ้า 
ทอพื้นเมืองที่ส่งผลเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองแก่ชุมชนท้องถิ่น : 
ศ ึกษากรณีผ ้าลายสร้อยดอกหมากในจังหวัดมหาสารคาม . รายงานการวิจ ัย . 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549. 
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์การวิจัย  
เร่ือง 

“พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ  
และการละเล่น” 

 
 แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง “พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น” ประกอบด้วย 3 ตอน ดังต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    
 ตอนที่ 2 พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ
การละเล่น 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงใน (   ) ที่เห็นว่าตรงกับความคิดของท่านตามความเป็นจริง  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์………………………………..……………..นามสกุล/ฉายา...................................................... 
อายุ............ปี ที่อยู่ บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่................. บ้าน....................... ............................. 
ตำบล...................................... อำเภอ.............................................. จงัหวดั.......................................... 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................................   
  โสด  แต่งงาน มีบุตร....................คน เป็นชาย.................คน เป็นหญิง...................คน 
การศึกษา....................................................... ศาสนา........................................................ .................... 
อาชีพ.............................................................................. รายได้........................................บาท/เดือน 
ตำแหน่งหนา้ที ่(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   กํานัน    ผู้ใหญ่บ้าน 
  อบต.    กรรมการหมู่บ้าน 
   เจ้าอาวาสวัด..........................................................................  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................  
 
ตอนที่ 2 พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา:  คติความเชื ่อ และ
การละเล่น 
 1. กลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมกันในชุมชน 
 2. การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือตั้งถิ่นฐาน (จากแหล่งใด เมื่อไร สาเหตุการอพยพ) 
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 3. กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีท่ีสำคัญในรอบปี 
 4. กิจกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมความเชื่อ และการละเล่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ 
 5. ความเป็นมาของการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ (เหตุผลที่รวมกลุ่ม รูปแบบการรวมกลุ่ม) 
 6. แนวคิดการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ (แรงกระตุ้น และวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่ม) 
 7. กิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ (ในระยะที่ผ่านมา/กิจกรรมประจำ/ชื่อลักษณะกิจกรรม/
ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม) 
 8. การเชื่อมความสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนอ่ืน ๆ และประเทศกัมพูชา (การสร้าง      
เครือข่าย/การทำกิจกรรมร่วมกันโดยการละเล่น คติความเชื่อ ทางวัฒนธรรม) 
 9. การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธ์ ทั้งในระดับชุมชน และระหว่างประเทศ  
(การประชุม/การจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้/การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้) แบบเป็นทางการ และ                      
ไม่เป็นทางการ 
 10. การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินกิจกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 
      - หน่วยงานภายนอกชุมชน (ใคร/หน่วยงานไหน) 
      - หน่วยงานภายในชุมชน (ใคร/หน่วยงานไหน) 
 11. อกลุ่มองค์กรวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีแนวคิดอย่างไร เกี่ยวกับวัฒนธรรม คติ
ความเชื่อ และการละเล่น ระหว่างกันอย่างไร 
 12. กลุ่มองค์กรวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านทาง  
วัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และการละเล่น ระหว่างกันอย่างไร 
 13. ในการพลวัฒวัฒนธรรมทางสังคมผ่านทางวัฒนธรรม คติ ความเชื่อ และการละเล่น  
ระหว่างกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไร 
 14. กิจกรรมที่ถักทอวิธีการเรียนรู้ร่วมกันในการพลวัฒวัฒนธรรมทางสังคมผ่านทาง 
วัฒนธรรม  คติความเชื่อ และการละเล่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ระหว่างเพื่อนบ้านควรเป็นเช่นไร 
 15. ปัญหา และอุปสรรคพลวัฒทางสังคมผ่านทาง วัฒนธรรม คติความเชื ่อ และ
การละเล่นวิธีแก้ไขปัญหา 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
 ………………………………………………………………………………………………………………..……………
…….…………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์งานวิจัย 
เรื่อง 

“พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น” 
 
 1. สัมภาษณ์ นางสายสมร พาบุตร , ผู ้ใหญ่บ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,                      
19 กรกฎาคม 2562. 
 2. สัมภาษณ์ นางพิมพา สืบสินธ์, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,                   
19 กรกฎาคม 2562. 
 3. สัมภาษณ์ นางศรีสง่า หรรษา, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,                  
19 กรกฎาคม 2562. 
 4. สัมภาษณ์ นายละหม้าย เครือแก้ว, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซำตารมย์,  อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 5. สัมภาษณ์ พระอธิการเกษม จนฺทวํโส , เจ้าอาวาสวัดป่าซำตารมย์, อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 6. สัมภาษณ์ นางสาวสายชล เครือแก้ว, กำนันตำบลตระกาจ , อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 7. สัมภาษณ์ นายอาทิตย์ พวงประจำ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด                   
ศรีสะเกษ, 9 ธันวาคม 2562. 
 8. สัมภาษณ์ นายอนุชิต อุ่นเสมอ, ปราชญ์ชาวบ้าน, อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
9 ธันวาคม 2562. 

 9. สัมภาษณ์ นางสาวปนันตญา ชัยศรีษะ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 10. สัมภาษณ์ นางกฤษดา ลือชา, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ, อำเภอ               
ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 11. สัมภาษณ์ นายเจริญ ปรือปรัก, ผู้ใหญ่บ้านปรือคันตะวันออก, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 12. สัมภาษณ์ พระครูประภัศร์สุตาลังการ, เจ้าอาวาสปรือใหญ่, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                 
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 13. สัมภาษณ์ พระมหาสุขสัญญา กตปุญโญ, เจ้าคณะตำบลสำโรงตาเจ็น, อำเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
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 14. สัมภาษณ์ นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ , ประธานสภาวัฒนธรรม, อำเภอขุขันธ์ จังหวัด                  
ศรีสะเกษ, 2 ตุลาคม 2562. 
 15. สัมภาษณ์ พระครูถาวรรัตนาภิบาล, รองเจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต 1, อำเภอภูสิงห์ 
จงัหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 16. สัมภาษณ์ นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ, ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 
18 มีนาคม 2562. 
 17. สัมภาษณ์ นางสาวอรทัย คงราช , ตำแหน่งครู, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ,                       
18 มีนาคม 2562. 
 18. สัมภาษณ์ นายโชติวัฒน์ ตะเคียนเกลี้ยง, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 
2562. 
 19. สัมภาษณ์ นายณัฐวุฒิ สริรัตน์, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
 20. สัมภาษณ์ นายสุริยา ปุริมะ, อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ, 18 มีนาคม 2562. 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ให้ข้อมูลวิจัย 
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ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการวิจัย 

1. ผลผลิต 
 1.1 ได้การยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาวัฒนธรรมประจำอำเภอ เป็นต้น 
 1.2 ชุมชนรู้จักหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเอง 
 1.3 ชุมชนได้อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบปัจจุบันและอนาคต 
 1.4 ชุมชนมีศักยภาพในการคิดสร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมร่วมกันกับหน่วนงาน 
 1.5 ชุมชนมีพิธีกรรมที่โดดเด่นและชัดเจนในการประกอบพิธีกรรม 
 1.6 ชุมชนมีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
 1.7 ชุมชนมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง 
 1.8 ชุมชนมีทัศนคติต่อผู้ร่วมงานในทางสร้างสรรค์ 
 
2. ผลลัพธ์  
 2.1 มีหน่วยงานให้ความสำคัญทางวัฒนธรรมการละเล่นของชุมชน 
 2.2 มีสื ่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนของประชาชนตามแนวชายแดนไทย
กัมพูชา  
 2.3 ชุมชนได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากปราชญ์ชาวที่มีความรู้ด้านวัฒนธรรม คติความเชื่อ 
และการละเล่นต่าง ๆ  
 2.4 ชุมชนมีความเข้าในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา 
 2.5 ได้รับสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรม 
 2.6 ได้ศึกษาเรียนรู้บริบทขององค์กรอ่ืน ๆ  
 2.7 ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 
 2.8 ได้กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.9 ได้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา 
 2.10 ได้รูปแบบการส่งเสริมความมั่นคงและเสริมสร้างจิตใจ นำไปสู่การนำผลวิเคราะห์ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 2.11 ได้กระบวนการพัฒนาของชุมชนตามแนวพุทธในการเป็นฐานพัฒนาสังคม/ชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 
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2.12 ได้ผลการวิเคราะห์นำไปสู่กระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และวัดที่เหมาะสม 

3. ผลกระทบ
3.1 มีการสรุปความคิดเห็นที ่สอดแทรกความรู ้และประสบการณ์จากผู ้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน โดยสามารถสรุปเป็นพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนว
ชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นได้ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป  

3.2 มีการพัฒนาด้านทักษะ การศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับทีมวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทั้งการวิจัย  
เชิงปริมาณ วิจัยเชิงคุณภาพ วิจัยเชิงปฏิบัติการสู่ภาคสนามให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 
เพื่อการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย โดยผ่านการสัมภาษณ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การประชุมกลุ่มย่อย เป็นต้น 

3.3 สามารถนำผลการศึกษาไปนำเสนอต่อกลุ่มหรือองค์กรในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน เสนอความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือปรับปรุงความเป็นพลวัตวัฒนธรรมของประชาชน

ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่นให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

3.4 สามารถนำผลการศึกษาไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม ชัดเจน และมีความ

เป็นจริงในการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดน

ไทยกัมพูชา คติความเชื่อ และการละเล่น นำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นมาตรฐานสากล 

3.5 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ประสานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน เพื่อนำเสนอผลการวิจัย
สู่สาธารณชน 

3.6 องค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำพลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนว

ชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ไปบูรณาการต่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้

มีมาตรฐานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.7 สามารถบูรณาการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้พลวัตวัฒนธรรมของ
ประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และการละเล่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.8 พลวัตวัฒนธรรมของประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา: คติความเชื่อ และ

การละเล่น มีวิธีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่องค์กรชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจ โดยสอดแทรก

หลักธรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความ

สามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 



ประวัติผู้วิจัย 

 
1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) นายธยายุส  ขอเจริญ 

 (ภาษาอังกฤษ) Mr.Thayayut  Khojaroen 

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 

สถานที่ติดต่อ              มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

                               เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา -พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2557  
   -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2556  
งานวิจัย    

(1) ชื่อเรื่อง :  การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าใน
จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
(2) ชื่อเรื่อง :  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 

บทความทางวิชาการ 
1.1 นายธยายุส  ขอเจริญ, บทความเรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ด้านการ
พัฒนาชุมชนในอำเภอไพรบึง  จังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระดับนานาชาติครั้งที่1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ-
ราชวิทยาลัย 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 วิทยาลัยสงฆ์
นครน่าน ปีที่ตีพิมพ์ 2561. 
1.5 นายธยายุส ขอเจริญ, บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปกครองคณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
3 เรื ่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู ่มรดกธรรม มรดกโลก” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีที่
ตีพิมพ์ 2561. 

งานด้านบริการวิชาการและการบริการสังคม : 
   1. เลขานุการสถาบันวิจัยพระเทพวรมุนี  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
   2. กรรมการโครงการประเพณีบุญเจดีย์ข้าวเปลือก โครงการบุญผะเหวด
   เทศน์มหาชาติและโครงการการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ หอพุทธศิลป์ และงานบุญ
   บุรพาจารย์ 
   3. กรรมการดำเนินการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2559 
   4. กรรมการจัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2560 
   5. กรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 
   6. กรรมการดำเนินงานโครงการไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 
   2560 

7. กรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพ่ิมเติม) และปีงบประมาณ 2562 

   8. กรรมการดำเนินงานดำเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษาที่ 1/2560 
   9. กรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนา/แผนงบประมาณ/     
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมประชาพิจารณ์                                   
   แผนพัฒนาระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 



152 
 

   10. กรรมการดำเนินงานโครงการธรรมะสู่สถานศึกษาและส่วนราชการ 
   ประจำปีงบประมาณ 2560 
 
2. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล 

   (ภาษาไทย) : พระครูโกศลศาสนวงศ ์(มนตรีวงษ์) 
   (ภาษาอังกฤษ) : Phrakru Kosolsasanawong (Montreewong) 
ตำแหน่งปัจจุบัน  : อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

สถานที่อยู่ท่ีติดต่อ : วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   67 หมู่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา  

- ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   - ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ประวัติการทำงาน : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

งานวิจัย     

(1) ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายประชาชนในการบริหาร
จ ัดการน้ำตามแนวเทือกเขาพนมดงร ักในจ ังหวัดศร ีสะเกษ  (2561) 
ท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัยจากสถาบ ันว ิจ ัยพ ุทธศาสตร์  มหาว ิทยาลัย                        
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย     

บทความวิชาการ   

(1) พระครูโกศลศาสนวงศ์, บทความเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพของ
เครือข่ายประชาชนในการบริหารจัดการน้ำตามแนวเทือกเขาพนมดงรัก
ในจังหวัดศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ 10 และ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์
นครน่าน, 15-16 พฤษภาคม 2562. 
(2) พระครูโกศลศาสนวงศ์, บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการปกครองคณะสงฆ์”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
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3 เรื ่อง “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู ่มรดกธรรม มรดกโลก” 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ปีที่
ตีพิมพ์ 2561. 

 
3. ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อนามสกุล   
 (ภาษาไทย) : พระธงชัย ขนฺติธโร (มนตรีวงศ์) 
 (ภาษาอังกฤษ) : Phra Thongchai khantitharo (Montreevong) 
ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  คณะสังคมศาสตร์ 
สถานที่ติดต่อ              : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
                               เลขที่ 67 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา : นักธรรมเอก พุทธศักราช 2556 
 : พุทธศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ว ิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 : พุทธศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ วิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
บทความทางวิชาการ 

1.1 พระธงชัย ขนฺติธโร, บทความเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพระสังฆาธิการ”, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั ้งที ่ 3 เรื ่อง                    
“นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา สู่มรดกธรรม  มรดกโลก ” มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วันที่ 15  พฤษภาคม 
2562  

 
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 2557 
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-ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2553   

   -พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัย                   
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จบปีการศึกษา 2552 
   -บริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเฉลิม         
   กาญจนาจบปีการศึกษา 2552   
งานที่ปรึกษาวิชาการ -เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) 
ระดับบัณฑิตศึกษา -เป็นอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท) 
หนังสือ/ตำรา  -ชื่อเรื่อง “มุ่งสู่แดนอริยธรรม (แดนพุทธภูมิ) คุณค่า..ชีวิต” 
เอกสารคำสอน  -รายวิชา พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข (Buddhism and Health care)                
   รหัสวิชา 101 437 
งานวิจัย   

(1) ชื่อเรื่อง : ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของศูนย์ส ่งเสริม
ค ุณธรรม จร ิยธรรม และความม ั ่นคงแห ่ งสถาบ ันชาต ิ  ศาสนา 
พระมหากษัตร ิย ์ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 10  แหล่งทุน :                                     
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2557) 

   (2) ชือ่เรื่อง :  พุทธจริยศาสตร์การดำรงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าใน
   จังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                   
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2559) 

(3) ชื่อเรื่อง :  โครงการย่อย 2 การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจ            
พอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ (แผนงานวิจัย : การเสริมสร้าง    
เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษตามแนว                   
พระพุทธศาสนา) แหล่งทุน : สถาบันว ิจ ัยพุทธศาสตร ์ มหาว ิทยาลัย               
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560) 

   (4) ชื่อเรื่อง :  โครงการย่อย 3 การเสริมสร้างความมั ่นคงในการ       
   ดำเนินชีวิตของเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดศรีสะเกษ (แผน      
   งานวิจัย : การเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในจังหวัด      
   ศรีสะเกษตามแนวพระพุทธศาสนา) แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560) 
   (5) ชื่อเรื่อง :  การเรียนรู้และการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของ
   ของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาว เขมร กูยชุมชนบริเวณอุทยานภูเขาไฟเขากระโดง  
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   ในจังหวัดบุร ีร ัมย์ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย                      
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2560)  
   (6) ชื่อเรื่อง :  ศึกษาภูมิปัญญาด้านการผสมผสานความเชื่อและการ
   ประกอบพิธ ีกรรมของช ุมชนสี ่ เผ ่าในจ ังหว ัดศร ีสะเกษ  แหล่งทุน :                      
   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 
   (7) ชื่อเรื่อง :  การบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
   สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561)  
   (8) ชื่อเรื่อง :  กระบวนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้    
   อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี ่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ  แหล่งทุน :                                     
   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2561) 

(9) ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมสัมมาชีพของหมู่บ้าน
รักษาศีล 5 ในจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งทุน : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2562) 

 
บทความทางวิชาการ 
  (1) บทความในประเทศ 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ความกตัญญูต่อการอนุรักษ์       
   สิ่งแวดล้อม : ตามแนววิถีของชาวไทยพุทธ” , วารสารบัณฑิตศึกษา  
   ปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับพิเศษ ประจำปีพุทธศักราช 2559. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ยุค
   โลกาภิวัตน์ : ด้วยหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา”, การประชุมวิชาการ
   ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
   วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์, ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2560. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว , บทความเรื ่อง “การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อ            
   ส่งเสริมความม่ันคงของพระพุทธศาสนา ในป ั จจ ุบ ั น”, การประชุ ม           
   ว ิชาการระด ับชาต ิ  คร ั ้ งท ี ่  1 ประจำป ี  2560, ณ มหาว ิทยาลั ย                                  
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ , ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 
   2560. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : 
   ตามแนววิถีธรรม วิถีไทย”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 
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   ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
   อุบลราชธานี, ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2560. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ความเชื่อในฮีตสิบสองต่อการ
   สร้างความมั ่นคงทางสังคมวัฒนธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ”, การ      
   ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีว ิชาการ               
   ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , 
   ระหว่างวันที่  25-26 ธันวาคม 2560. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว , บทความเรื ่อง “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากร   
   มนุษย์ด ้วยหลักศ ีล 5 ในสังคมไทย”, การประชุมส ัมมนาวิชาการ                                    
       ระด ับชาต ิ  นว ัตกรรมและเทคโนโลย ี ว ิชาการ  ประจำป ี  2560,                                 
   ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , ระหว่างวันที่                     
   25-26 ธันวาคม 2560. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “คุณค่าทางคำสอนในพิธีกรรม
   แซนกะโม๊ยของกลุ่มชาวไทยกวย-ส่วย บ้านศาลาสมัคคี ตำบลบ้านชบ 
   อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ                                      
   นวัตกรรมและเทคโนโลยีว ิชาการ ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัย                            
   เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , ระหว่างวันที่  25-26 ธันวาคม 
   2560. 
   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “การศึกษาเครื ่องประกอบใน   
   พิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร : กรณีพิธีการแซนปราสาทบ้านไพล 
   ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์”, การประชุมสัมมนา   
   วิชาการระดับชาติ “ราชภัฎศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5” ประจำปี 2560,                         
   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, ระหว่างวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561. 

-ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง “ศาสนาชาวบ้าน : การดำรงอยู่
ในบร ิบทความเช ื ่อทางว ัฒนธรรมของกล ุ ่มชาต ิพ ันธ ุ ์ ในจ ังหวัด               
ศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฎศรีสะเกษ
วิชาการ ครั ้งที ่ 5” ประจำปี 2560, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ , 
ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561. 

   -ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “กระบวนการส่งเสริมคุณภาพ
   ชีวิตของผู้สูงอายุโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัด
   ศรีสะเกษ”, การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่  9 และ     
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   ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561, ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัย
   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561. 

-ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “แนวทางการดูสุขภาพแบบองค์
รวมของพระสงฆ์ในจังหวัดศรีสะเกษ : กรณีศึกษาวัดเมืองคง ตำบลเมือง
คง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ” , การประชุมวิชาการ และการ
นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั ้งที ่ 1 ประจำปี 2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์
ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ระหว่างวันที ่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562. 
-ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “ศึกษาแนวทางการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในโรงเรียนขุขันธ์ราชบำรุง จังหวัดศรีสะเกษ” , การประชุม
วิชาการ และการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562, ณ 
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ระหว่าง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
-ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “ความเชื่อของชุมชนด้านการ
ประกอบพิธีกรรม “แซนโฎนตา”  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ”, การ
ประชุมวิชาการ และการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
-ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว, บทความเรื่อง, “การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
เพื่อส่งเสริมการบำบัดและลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำของเยาวชนผู้ติด
ยาเสพติด : กรณีศึกษาวัดโนนสูงวนาราม อำเภอขุนหาญ จังหวัด                 
ศรีสะเกษ”, การประชุมวิชาการ และการนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
1 ประจำปี 2562, ณ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562. 

  (2) บทความต่างประเทศ 
   -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. 
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   -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. 
   -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 the                                     
   Philippine, Diliman, Quezon City, December 1-2, 2017 
   -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 
   Marking the Centennial of Philippine Anthropology,  University 
   of the Philippine, Diliman, Quezon City, December 1-2, 2017. 
   -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                      
   5- 6 December 2017 at faculty of Languages and Linguistics, 
   University of Malaya, Malaysia. 
   -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. 
   -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                       
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   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 : 
  (1) งานด้านบริการวิชาการ 
   1. กรรมการจัดทำวารสารศรีนครลำดวนปริทัศน์ 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) 
   10. กรรมการดำเนินงานโครงการธรรมะสูสถานศึกษาและส่วนราชการ 
   ประจำปีงบประมาณ 2560 
  (2) งานบริการแก่สังคม 
   1. สถาบันการอชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 วิทยาเทคนิคสุรินทร์ 
   บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พระพุทธศาสนากับวัยรุ่น” 
   2. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ 
   บรรยายในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนากับการบูรณาการ” 
   3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ บรรยายในหัวข้อ
   เรื่อง “พุทธศาสนากับการบูรณาการ” 


