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วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของหมู่บา้น วฒันธรรมความเช่ือ 

พิธีกรรมเก่ียวกับป่าดอนปู่ตาและความสัมพันธ์ของป่าดอนปู่ตากับวิถีชีวิตของชาวอีสาน            

โดยผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูลจากเอกสารและขอ้มูลภาคสนาม กลุ่มเป้าหมายในการเก็บขอ้มูล คือ ผูน้าํ

ในการประกอบพิธี ผูอ้าวุโสในหมู่บา้นและผูน้าํของหมู่บา้น  
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โดยชาวบ้านเช่ือกันว่าป่าดอนปู่ตาเป็นท่ีสิงสถิตของผีบรรพบุรุษหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า ผีปู่ตา     

หากผูใ้ดบุกรุกหรือทาํลายป่าดอนปู่ตาก็จะมีอนัเป็นไป ซ่ึงความเช่ือเร่ืองผีปู่ตา มีบทบาทต่อป่าดอน

ปู่ตา สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม นอกจากน้ีความเช่ือเร่ืองผีปู่ตาทาํให้มีพิธีกรรม           

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา  ทั้งพิธีเล้ียงผปู่ีตา พิธีเส่ียงทาย พิธีบ๋าบนและปลงบ๋า หรือแมก้ระทัง่การ

จดัพิธีกรรรมหรือประเพณีต่างๆ ภายในหมู่บา้น 

ความเช่ือเก่ียวกับป่าดอนปู่ตาส่งผลต่อการยอมรับในความศกัด์ิสิทธ์ิและความสัมพนัธ ์     

ท่ีเกิดข้ึนระหว่างคน ป่าดอนปู่ตาและการดาํเนินชีวิตของชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของ   

ชาวอีสานท่ีมีความผกูพนักบัวิถีการเกษตรจึงทาํใหค้วามเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตามีผลต่อสภาพจิตใจ   

ซ่ึงเป็นเสมือนท่ีพึงทางจิตใจ เป็นท่ียดึเหนียวจิตใจของชาวบา้น ไม่ให้ดาํเนินชีวิตไปในทางท่ีไม่ดี     

ไม่ควร อีกทั้งไม่ใหเ้กิดความประมาทในการดาํเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข 

กติตกิรรมประกาศ 

 

การทาํสารนิพนธเ์ร่ือง การศึกษาวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา กรณีศึกษา    

บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผูศึ้กษาไดรั้บความเมตตา ดูแล          

เอาใจใส่ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ และตรวจสอบแกไ้ขจากอาจารยเ์กศราพร  มากจนัทร์ อาจารยป์ระจาํ

สาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบสารนิพนธ ์คือ อาจารยศุ์ภรัตน์  แสงฉตัรแกว้และ

อาจารยสุ์นี  คาํนวลศิลป์ ท่ีใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ สละเวลาอนัมีค่าและตรวจสอบแกไ้ข   

สารนิพนธฉ์บบัน้ีเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณผูใ้หข้อ้มูล ชาวบา้นบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั     

จงัหวดัยโสธรและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีใหค้วามเมตตา ช่วยเหลือในการใหข้อ้มูลท่ีเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูศึ้กษา 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการชุมชนท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและใหค้วาม

ช่วยเหลือในการศึกษามาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสิทธิชยั กอ้งกิตติสาร คุณแม่หยกสวย กอ้งกิตติสารและครอบครัว

คุณโอวาท ทองแท ้ท่ีคอยห่วงใย เอาใจใส่ เป็นท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือทุกดา้น  

 สาํหรับคุณค่าและประโยชน์จากสารนิพนธน้ี์ ผูศึ้กษาขอมอบคุณความดีทั้งหมดใหแ้ด่       

ผูมี้พระคุณดงักล่าวขา้งตน้และคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้แก่ผูศึ้กษา 

         

 

        ปราณี  กอ้งกิตติสาร 

    ผูศึ้กษา 

  

 

 

 

 

 

 

 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร    

พิจารณาแลว้ อนุมติัใหส้ารนิพนธเ์ร่ือง การศึกษาวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา 

กรณีศึกษาบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร มีคุณภาพเพียงพอท่ีจะเป็น

ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการ

จดัการ  

 

กรรมการสารนิพนธ ์

      1……………………………………............................... (ประธานกรรมการ) 

 

   (อาจารยศุ์ภรัตน์  แสงฉตัรแกว้) 

      

      2.......................................................................................(กรรมการ) 

 

(อาจารยสุ์นี  คาํนวลศิลป์ ) 

 

      3…………………………………………………………. (อาจารยท่ี์ปรึกษา) 

 

(อาจารยเ์กศราพร  มากจนัทร์ ) 

 

 

 

 

…………………………………………. (หวัหนา้สาขาวิชาการจดัการชุมชน) 

 (อาจารยว์นัชยั  เจือบุญ)  

 

 

.................................................................  (คณบดีคณะวิทยาการจดัการ) 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั  สุทธะนนัท)์ 

 

  



 ค 

สารบัญ 

 

หน้า 

 

บทคดัยอ่………….....................................................................................................    ก 

กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................    ข 

บทท่ี 1 บทนาํ.............................................................................................................     1 

     ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา....................................................    1 

     วตัถุประสงคก์ารศึกษา.............................................................................. 5 

     ขอบเขตของการศึกษา............................................................................... 5 

     ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ........................................................................    5 

บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง..........................................................     6 

     เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม..............................................................     6 

     เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าชุมชน................................................................     18 

     เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ................................................................ 24 

     เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม................................................................ 29 

      งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง....................................................................................    30  

บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการศึกษา......................................................................................... 35 

      การศึกษาแนวทางและความเป็นไปไดใ้นการศึกษาหวัขอ้การวิจยั.......... 35 

      การสาํรวจและเลือกกลุ่มเป้าหมาย...........................................................     35 

      การเก็บรวบรวมขอ้มูล............................................................................. 36 

      เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา....................................................................... 36 

      การบนัทึกขอ้มูล......................................................................................     37 

      การวิเคราะห์ขอ้มูล..................................................................................      37  

      ระยะเวลาของการศึกษา........................................................................... 37 

      

 

 

 

 



 ง 

สารบัญ (ต่อ) 

 

  หน้า  

 

บทท่ี 4 การศึกษาสภาพทัว่ไปของหมู่บา้น................................................................ 38  

      สภาพทัว่ไปของหมู่บา้น........................................................................ 38 

      สภาพเศรษฐกิจ...................................................................................... 39 

      สภาพทางสงัคม..................................................................................... 43 

บทท่ี 5 การศึกษาพิธีกรรมและวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา................. 52 

      สภาพทัว่ไปของป่าดอนปู่ตา ................................................................. 52 

      วฒันธรรมความเช่ือ................................................................................      56 

      พิธีกรรมเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา..................................................................      57 

      ความสมัพนัธข์องป่าดอนปู่ตากบัวิถีชีวิต................................................     66 

บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ................................................................ 70 

      สรุป......................................................................................................... 70 

      อภิปรายผล.............................................................................................. 72 

      ขอ้เสนอแนะทัว่ไป..................................................................................     74 

  

บรรณานุกรม.............................................................................................................      75 

ภาคผนวก..................................................................................................................      79       

 ภาคผนวก ก    รายช่ือผูใ้หข้อ้มูล.................................................................       80 

 ภาคผนวก ข    แผนท่ีหมู่บา้น………………………………………………    83 

 ภาคผนวก ค   รูปภาพประกอบ....................................................................     85 

ภาคผนวก ง     แบบสอบถามและแนวคาํถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์.............     89      

 

ประวติัผูศึ้กษา............................................................................................................. 

 

 

 

 



 

            

บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ลกัษณะภูมิประเทศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยทัว่ไป มีทิวเขานอ้ยใหญ่กั้นอยู่

โดยรอบ ทางดา้นทิศตะวนัตกและทางทิศใตมี้ภูเขาขนาดเลก็อยูป่ระปราย ทางทิศตะวนัตกสุดของ

ภาคมีทิวเขาใหญ่อยู ่ 2 ทิวเขา ลกัษณะของทิวเขาจะทอดยาวติดต่อจากเหนือลงมาทางใต ้     ไดแ้ก่ 

ทิวเขาเพชรบูรณ์ทางตอนเหนือและทิวเขาดงพญาเยน็ทางตอนใต ้ ทิวเขาทั้งสองน้ีกั้นพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือออกจากภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคกลาง ทางทิศใตข้องภาคมีทิวเขา

ใหญ่อีก 2 ทิวเขาท่ีทอดยาวจากทางภาคตะวนัตกขนานเขตแดนประเทศกมัพูชาและ ลาว คือ ทิวเขา

สนักาํแพงและทิวเขาพนมดงรัก  

ลกัษณะพ้ืนท่ีโดยทั่วไปเป็นท่ีราบ มีช่ือเรียกว่าท่ีราบสูงโคราชโดยมีแนวสูงในบริเวณ     

ทิวเขาทางทิศตะวนัตกและทิศใต ้และค่อยลาดเอียงไปทางตะวนัออกสู่แม่นํ้ าโขง บริเวณตอนกลาง

ค่อนไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือยงัมีทิวเขาเต้ียๆ เรียกว่าทิวเขาภูพานและมีภูเขากระจดักระจายไม่

เป็นทิวเขา ทาํให้ลกัษณะพ้ืนท่ีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีลกัษณะเป็นแอ่งท่ีราบใหญ่ 2 แห่ง 

ไดแ้ก่ แอ่งสกลนครและแอ่งโคราช แอ่งท่ีราบทั้ง 2 มีพ้ืนท่ีกวา้งขวาง ครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายจงัหวดั

มีแม่นํ้ าสายสาํคญัคือ แม่นํ้ าสงครามซ่ึงไหลอยูท่างตอนเหนือในเขตแอ่งสกลนคร และแม่นํ้ ามูล-ชี 

ท่ีไหลอยู่ตอนกลางและใตข้องแอ่งโคราช แม่นํ้ าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไหลลงสู่แม่นํ้ าโขง   

ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าสายใหญ่กั้นเขตแดนระหว่างแม่นํ้ าโขงถือว่าเป็นแม่นํ้ านานาชาติเพราะว่าไหลผ่าน

ประเทศหลายประเทศ (มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2541 : 1)  

ลกัษณะภูมิประเทศดงักล่าว ทาํใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการดาํรงชีวิตของราษฎรทางภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) เห็นไดจ้ากสภาพพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีราบนอ้ยใหญ่ ประกอบกบัมีป่าเขา 

ทิวเขาและแม่นํ้ าสายสาํคญัท่ีเอ้ืออาํนวยใหว้ิถีชีวิตของชาวอีสานผกูพนักบัธรรมชาติและสร้างอาชีพ

เพาะปลูกทาํไร่ ทาํนา ซ่ึงถือไดว้่าเป็นอาชีพหลกัของชาวอีสาน และยงัเป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าขนาดใหญ่ของ

คนทั้งประเทศ แม่นํ้ าหลายสายท่ีไหลผา่นมีส่วนช่วยส่งเสริมใหก้ารเพาะปลูกนั้นไดผ้ลดี อีกทั้งยงัมี

อาชีพการประมงนํ้ าจืดท่ีเกิดข้ึนตามลุ่มแม่นํ้ าต่างๆ นอกจากน้ียงัมีผนืป่าท่ีเกิดจากความสลบั 

ซบัซอ้นของภูเขาและทิวเขานอ้ยใหญ่ ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหช้าวอีสานไดใ้ชป้ระโยชน ์
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จากป่ามากมาย เช่น เป็นทั้งแหล่งอาหาร ยารักษาโรค เป็นแหล่งท่ีสร้างรายไดจ้ากการหาของป่าขาย 

ตามวิถีชีวิตท่ีผกูพนักบัธรรมชาติ เป็นตน้  

หากจะว่าไปแลว้ทรัพยากรท่ีไดจ้ากธรรมชาติสร้างให ้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน นํ้ า     

และป่าไม ้ ลว้นแต่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม ้ ไม่เพียงแต่

เป็นแหล่งทรัพยากรท่ีชาวอีสานใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงชีพ แต่มากกว่านั้นคือป่าไมย้งัเป็นศูนย์

รวมและแหล่งกาํเนิดทางวฒันธรรมของชาวอีสาน เป็นแหล่งท่ีสร้างประเพณีและพิธีกรรมท่ี

เก่ียวกบัป่าใหเ้กิดข้ึน จึงถือไดว้่าป่าเป็นทรัพยากรท่ีไดรั้งสรรคใ์หก่้อเกิดคุณค่า คุณประโยชน์

นานปัการและทาํใหช้าวอีสานใชชี้วิตท่ีผกูพนักบัป่าและธรรมชาติมาเป็นเวลายาวนาน อาจจะกล่าว

ไดว้่าป่าเกิดมาควบคู่กบัวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวอีสาน ซ่ึงมีความผกูพนักบัป่าทาํใหเ้กิดป่าใน

รูปแบบต่างๆข้ึน  

 ป่าทางภาคอีสานมีหลายชนิด เช่น ป่าดงดิบ ป่าทาม หรือป่าดอนปู่ตา เป็นตน้ ลกัษณะของ

ป่าแต่ละชนิดก็ลว้นมีประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ป่าท่ีนบัว่ามีความสาํคญัและส่งผลต่อวิถี

ชีวิตของชาวอีสานมากท่ีสุดคือป่าท่ีเรียกว่า “ป่าดอนปู่ตา” ดงัท่ี บุญยงค ์ เกศเทศ (2542:7) ไดก้ล่าว

ไวว้่า 

 

 ดงหรือดอนปู่ตา เป็นสถานท่ีสาธารณะ อนัศกัด์ิสิทธ์ิของชุมชน ท่ีชาวบา้นใหค้วาม

เคารพศรัทธา มาอยา่งต่อเน่ือง ผลของความเช่ือนั้นอาจพิสูจนใ์หเ้ห็นเป็นรูปธรรมไม่ได ้ แต่

การดาํรงวิถีชีวิตท่ีพึ่งพิงป่าดอนปู่ตาทั้งทางจิตใจและปัจจยัทางกาย ท่ีไดรั้บประโยชน์จาก

ทรัพยากร และผลิตผลจากป่าอนัอุดมสมบูรณ์นั้นยอ่มบ่งช้ีไดว้่าชุมชนดาํเนินชีวิตและมี

ความหวงัอยูไ่ดใ้นทุกฤดูกาล และแมผ้สมผสานความเช่ือ ศรัทธาจากผีบรรพชนมาเป็นพุทธ

ศาสนาในรูปลกัษณ์ของสาํนกัสงฆ ์ และวดัป่า ซ่ึงปฏิเสธเร่ืองผีโดยเดด็ขาดนั้นกดู็จะไม่

สามารถเช่ือมโยงความคิดทศันคติท่ีเคยมีหรือปฏิบติักบัผีปู่ตาได ้ เน่ืองจากผีปู่ตามีความผูกพนั

อยา่งแนบแน่นกบัชาวบา้นมาตั้งแต่เร่ิมก่อสร้างชุมชน จะเห็นไดว้่าปัจจุบนัยงัมี พิธีกรรมบูชา

เซ่นสรวง ก่อนการปักดาํหรือแสดงความช่ืนชมยนิดี เม่ือไดผ้ลผลิตจากไร่นา แมก้ารจาก

บา้นเรือนไปแสวงหาโชคลาภท่ีอื่นกต็อ้งมากราบลา ขอพรผีปู่ตา เพื่อใหเ้กิดสิริมงคล เป็นตน้ 

กล่าวไดว้่า ผีปู่ตายงัคงมีอาํนาจแฝงลึกในหว้งสาํนึกของชาวบา้น แมจ้ะขาดเหตุผล

ในการพิสูจน์ความจริงท่ีเป็นรูปธรรมกต็าม อยา่งไรกดี็สภาพสังคมปัจจุบนัท่ีค่อนขา้งจะ กลืน

กลาย ปรับสภาพใหค้ลา้ยคลึงกนัไปทุกหนแห่ง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองหรือชนบท แต่ใน

ความเป็นจริงแลว้มนุษยค์งจะปฏิเสธส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงมิได ้ ดว้ยพื้นเพ

ดั้งเดิมของเรานั้น กาํเนิดและดาํรงชีวิตมาพร้อมๆ กบัการเกบ็หาของป่า  เป็นสังคม

เกษตรกรรมแมจ้ะเขา้สู่ยคุอุตสาหกรรมหรือลกัษณะอื่นใดกต็าม มนุษยจ์ะหลีกเร้นธรรมชาติ

ไป มิไดเ้ด็ดขาด   ยงัตอ้งโหยหา ช่ืนชมพึ่งพิงทั้งประเทืองอารมณ์ จิตใจ และเลี้ยงชีพ "ป่าดอน
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ปู่ตา" ท่ีบรรพชนไดห้วงแหนยงัคงอนุรักษไ์วไ้ดน้านนบัศตวรรษน้ี น่าจะเป็นบทพิสูจน์ไดว้่า

ป่าดอนปู่ตาเป็นวฒันธรรมท่ีมีค่ายิง่ของชุมชนอีสาน 

 

ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเก่ียวกบัผปู่ีตา มีความสาํคญักบัชาวอีสานมาก นอกจากจะเปรียบ 

เสมือนเป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจแลว้ ยงัเป็นเหมือนเทวดาท่ีคอยอาํนวยอวยชยัใหผ้ลผลิตพืชสวนไร่นาท่ี

ปลูกนั้นเจริญเติบโตออกดอกออกผล ทาํใหก้ารประกอบอาชีพไม่มีอุปสรรคใดๆ รวมไปถึงการ

เดินทางไปทาํงานต่างถ่ิน ท่ีไม่ว่าจะใกลห้รือไกลก็จะตอ้งมีการบอกกล่าวใหผ้บีรรพบุรุษหรือผดีอน

ปู่ตา ช่วยอาํนวยชยัใหเ้ดินทางและการทาํงานนั้นเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 การแสดงออกถึงความเคารพนบัถือของผบีรรพบุรุษ หรือดอนปู่ตาของชาวอีสานนั้นได้

กลายเป็นวฒันธรรมความเช่ือท่ีสืบต่อกนัมาจนถึงยคุปัจจุบนั และการสืบทอดวฒันธรรมความเช่ือ

เหล่านั้น ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม เช่น พิธีเล้ียงผปีระจาํปี พิธีบนบาน เป็นตน้ ซ่ึง

พิธีกรรมเหล่านั้นเป็นเพียงบางส่วนท่ีเกิดข้ึน ลว้นแต่มีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่สาํหรับวิถีการดาํเนิน

ชีวิตของชาวอีสาน 

 ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆนั้น แต่ละทอ้งถ่ินมกัจะมีผูน้าํในการประกอบพิธีท่ีเรียก

แตกต่างกนัออกไป โสภิตา ยงยอด (2544 : บทคดัยอ่) ไดก้ล่าวถึงผูน้าํในการประกอบพิธีกรรม       

ท่ีเรียกว่า ขะจํ้า ดงัความว่า 

 

ขะจํ้า เป็นบุคคลท่ีคนในหมู่บา้นเห็นความเหมาะสม เป็นผูท่ี้น่าเคารพนบัถือเป็นผู ้

ทรงคุณธรรม เพื่อจะไดติ้ดต่อส่ือสารกบัผีปู่ตา หรือรับคาํบญัชาจากผีปู่ตามาแจง้แก่ชุมชนได ้

ตลอดจนมีหนา้ท่ีดาํเนินพิธีกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผีปู่ตาและบริเวณท่ีอยูอ่าศยันอกจากน้ี ขะจํ้า 

ยงัทาํหนา้ท่ีทาํพิธีขอขมา เม่ือมีคนประพฤติไม่ดีไม่ควรอีกดว้ย 

 

 การประกอบพิธีกรรม ผูน้าํในการประกอบพิธีกรรม (ขะจํ้า) จะทาํการประกอบพิธีกรรม

ต่างๆ ภายในป่าดอนปู่ตา เพ่ือเป็นการบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตาไดรั้บรู้  

ลกัษณะของป่าดอนปู่ตาจะมีความเงียบสงบ มีสตัวน์อ้ยใหญ่อาศยัอยูแ่ละมีพนัธุไ์มเ้กิดข้ึน

มากมาย เช่น ตน้พะยอม ไผเ่ขียว มะม่วงป่า ยางเครือและเถาวลัย ์ เป็นตน้ ชาวอีสานจะไม่ใชไ้ม้

ภายในป่าดอนปู่ตาเพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือหากมีความจาํเป็นจะตอ้งมีการบอกกล่าวก่อนท่ี

จะตดัตน้ไม่เหล่านั้น เพราะเช่ือกนัว่าส่ิงต่างๆท่ีอยูภ่ายในป่าดอนปู่ตานั้นมีผปู่ีตาคอยคุม้ครองรักษา 

ดาํเกิง โถทอง (2547: 7-8) ไดก้ล่าวถึงสถานท่ีตั้งของศาลปู่ตาไว ้ความว่า  

สถานท่ีตั้งศาลปู่ตา เน่ืองจากศาลปู่ตาเป็นสมบติัของทุกคนในหมู่บา้น เป็นสมบติั

ของส่วนรวม ฉะนั้นจึงตอ้งมีบริเวณหน่ึงภายในหมู่บา้นหรือริมหมู่บา้น ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของศาล 
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ปู่ตาโดยเฉพาะและบริเวณดงักล่าวนั้น  ทุกคนจะยอมรับว่าเป็นท่ีสาธารณะเป็นสิทธ์ิเฉพาะ

ของปู่ตา ท่ีใครๆไม่เขา้ไปยุง่เกี่ยวหรือเขา้ไปกระทาํการใดๆ ในส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามตามค่านิยม

ของสังคมนั้นๆ ไม่ไดเ้ป็นอนัขาด ชาวบา้นจะเช่ือกนัว่าถา้ใครขืนทาํไปแลว้ปู่ตาจะโกรธและ

จะบนัดาลภยัพิบติัใหเ้กิดกบัคนผูน้ั้น ต่างๆ นานา จนในท่ีสุดถึงตายกมี็ดว้ย  

 

 โดยทัว่ไปศาลปู่ตามกัจะตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของหมู่บา้น ดว้ยความเช่ือท่ีว่าจะทาํ

ใหค้นในหมู่บา้น มีแต่ความเจริญ ความผาสุก แต่ในบางคร้ังเราอาจจะพบเห็นป่าดอนปู่ตาอยูท่าง 

ทิศเหนือหรือทิศใต ้ แต่จะไม่นิยมตั้งศาลผปู่ีตาทางป่าทิศตะวนัตกเพราะเช่ือกนัว่า ป่าทางทิศ

ตะวนัตกเป็นท่ีใชส้าํหรับเผาคนท่ีล่วงลบัไปแลว้ หากตั้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของหมู่บา้นไวท้างทิศ

ตะวนัตกจะทาํใหค้นในหมู่บา้นนั้นไม่มีความสุขความเจริญ  ส่วนใหญ่ป่าทางทิศตะวนัตกจะใช้

สาํหรับการเผาศพเท่านั้นหรือท่ีเรียกกนัว่า ป่าชา้ นัน่เอง 

หากมองอีกแง่มุมหน่ึงของพิธีกรรมและวฒันธรรมความเช่ือเหล่านั้น ก็อาจกล่าวไดว้่า

วฒันธรรมความเช่ือท่ีถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพิธีกรรมนั้น แสดงใหเ้ห็นถึงความเคารพ 

ศรัทธาท่ีชาวอีสานมีต่อบรรพชนหรือผบีรรพบุรุษ โดยสร้างป่าชุมชนโดยใชภู้มิปัญญาใหเ้กิดเป็นท่ี

พ่ึงทางจิตใจของคนในชุมชน อีกทั้งยงัเป็นการอนุรักษป่์าใหย้งัคงอยูค่วบคู่ไปกบัชุมชน ทาํใหค้น

ในชุมชนนั้นๆ มีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีต่อกนั นอกจากน้ีการร่วมมือร่วมใจกนัในการจดัพิธีกรรมหรือ

ประเพณีต่างๆ ก็แสดงใหเ้ห็นถึงความสามคัคีของคนในชุมชน ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง

เอกลกัษณ์ท่ีเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานไดอ้ยา่งชดัเจน 

 แมบุ้คคลภายนอกบางกลุ่มมองว่า วฒันธรรมความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในสงัคมชาวอีสานนั้นเป็น

ส่ิงท่ีไม่สามารถพิสูจน์ไดต้ามหลกัวิทยาศาสตร์ เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได ้(นามธรรม) หรือ

เป็นเพียงส่ิงท่ีปรุงแต่งข้ึนใหเ้กิดความงมงาย แต่ทา้ยท่ีสุดแลว้ความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีแสดงออกมา

ในรูปแบบต่างๆ นั้น  ก็เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู ่ วิถีชีวติแบบดั้งเดิมท่ีคน

ในชุมชนร่วมกนัอนุรักษม์าจนถึงปัจจุบนั 

 ดงักรณีศึกษาบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร วฒันธรรมความ

เช่ือท่ีประกอบข้ึนเป็นพิธีกรรมต่างๆ ภายใตว้ิถีการดาํเนินชีวิตของคนในหมู่บา้น เป็นส่ิงท่ีบรรพ

บุรุษไดร่้วมกนัสร้างข้ึนมาจนกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีคนในหมู่บา้นใหค้วามเคารพ ศรัทธา     อีกทั้งยงั

แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการคิด ภูมิปัญญา ท่ีมีต่อป่าดอนปู่ตาและส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่อง

คนในหมู่บา้น แมว้่าความเจริญจากภายนอกทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง  จะส่งผลให้

วิถีการดาํเนินชีวิตเปล่ียนแปลงไปตามสภาพการณ์ปัจจุบนั แมพิ้ธีกรรมบางอยา่งจะถูกปรับเปล่ียน

เพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคม แต่การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไม่ไดท้าํใหว้ิถีชีวิตความผกูพนัของคนกบัป่า

ดอนปู่ตานั้นสูญหาย 
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 ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาวฒันธรรมความเช่ือของป่าดอนปู่ตาในดา้นต่างๆ     

ไม่ว่าจะเป็น ประวติัป่าดอนปู่ตา พิธีกรรมท่ีมีข้ึนในป่าดอนปู่ตาและความสมัพนัธร์ะหว่างป่าดอน 

ปู่ตากบัวิถีชีวติของชาวอีสาน เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างความเช่ือของชาวบา้นท่ีมี

ต่อป่าดอนปู่ตา ซ่ึงส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร 

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การปกครอง ประเพณีและวฒันธรรม  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบ พิธีกรรมของวฒันธรรมความเช่ือท่ีเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธข์องป่าดอนปู่ตาท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาในพ้ืนท่ี บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก        

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ซ่ึงเป็นชุมชนขนาดเลก็ท่ียงัคงสภาพของชุมชนดั้งเดิมไวไ้ด ้

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ทาํใหท้ราบถึงสภาพทัว่ไปของหมู่บา้นท่ีศึกษา 

 2. ทาํใหท้ราบรูปแบบ พิธีกรรมของวฒันธรรมความเช่ือท่ีเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา 

 3. ทาํใหท้ราบถึงความสมัพนัธข์องป่าดอนปู่ตากบัวิถีชีวิตของชาวอีสาน 

 4. ทาํใหค้นในหมู่บา้นตระหนกัถึงความสาํคญั และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมในหมู่บา้น 

 5. เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับผูท่ี้สนใจและศึกษาเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา 

 6. เพ่ือเป็นหลกัฐานท่ีบนัทึกวฒันธรรมเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฏี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา กรณีศึกษาบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก 

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เป็นการศึกษาถึงสภาพทัว่ไปของป่าดอนปู่ตา วฒันธรรมความ

เช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา พิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตาและความสมัพนัธข์องป่าดอนปู่ตา

กบัวิถีชีวิต ในการศึกษาน้ีไดใ้ชแ้นวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบการวิเคราะห์ 

ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฏี 

  1.1 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม 

  1.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม  

1.3 แนวคิดเก่ียวกบัป่าชุมชน 

1.4 แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือ 

1.5 แนวคิดเก่ียวกบัพิธีกรรม 

2. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. แนวคดิและทฤษฏี 

 

 1.1 แนวคดิเกีย่วกบัวฒันธรรม 

1.1.1 ความหมายของวฒันธรรม 

 สุพตัรา สุภาพ (2528 : 23) นิยามความหมายของวฒันธรรมว่า วฒันธรรม มีความหมาย

ครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในความคิด และการกระทาํท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ

มนุษยใ์นสงัคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสงัคมใดสงัคมหน่ึง มนุษยไ์ดคิ้ดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์

วิธีการในการปฏิบติั การจดัระเบียบตลอดจนความเช่ือ ความนิยม ความรู้ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ   

ในการควบคุม และใชป้ระโยชนจ์ากธรรมชาติ  

 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2535 : 6) กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึง ความ

เจริญงอกงาม ซ่ึงเป็นผลจากระบบความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสงัคมและมนุษย ์
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กบัธรรมชาติ จนกลายเป็นแบบท่ีสามารถเรียนรู้และก่อใหเ้กิดผลทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม

อนัควรแก่การวิจยั อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู ถ่ายทอด เสริมสร้างเอกลกัษณ์และแลกเปล่ียน เพ่ือดุลยภาพแห่ง

ความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์ สงัคม และวฒันธรรม ซ่ึงจะช่วยใหม้นุษยส์ามารถดาํรงอยูอ่ยา่งมี

ความสุข และมีอิสรภาพอนัเป็นพ้ืนฐานแห่งอารยธรรมของมนุษย ์

สมชยั ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์ (2536 : 1) กล่าวว่า วฒันธรรม เป็นวิถีชีวติหรือการ

ดาํเนินชีวติของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซ่ึงหมายรวมถึงความคิด ศิลปะ วรรณคดี ดนตรี ปรัชญา 

ศีลธรรม จรรยา ภาษา กฎหมาย ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่ิงต่างๆ ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

ซ่ึงไดถ่้ายทอดใหก้บัคนรุ่นต่อๆมา เป็นเร่ืองของการเรียนรู้จากคนกลุ่มหน่ึงไปยงัคนอีกกลุ่มหน่ึง 

ซ่ึงถา้ส่ิงใดดีก็เก็บไว ้ ส่ิงใดควรแกก้็แกไ้ขใหดี้ข้ึน เพ่ือจะไดส่้งเสริมใหมี้ลกัษณะท่ีดีประจาํชาติ

ต่อไป ในลกัษณะน้ีวฒันธรรมจึงเป็นการแสดงออกซ่ึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีงามของประชาชน 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง (2541 : 68) กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึง ความเช่ือ (beliefs) ความ

เช่ือในเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ 

  - การเช่ือว่าทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ หรือความเช่ือในกฎแห่งกรรม 

  - ความเช่ือเก่ียวกบัผสีางเทวดา 

  - ความเช่ือเก่ียวกบัการเวยีนว่ายตายเกิด 

  - ความเช่ืออ่ืนๆ เช่น ถือว่าการตายแลว้สูญ 

 ความเช่ือเป็นลกัษณะแห่งวฒันธรรมอยา่งหน่ึงนั้น มิใช่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเช่ือทาง

ศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงความเช่ือทางดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การเช่ือเร่ืองลทัธิการเมืองหรือการเช่ือลทัธิ

เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

อมรา พงศาพิชญ ์(2544 : 25) กล่าวว่า วฒันธรรม คือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน กาํหนดข้ึน มิใช่

ส่ิงท่ีมนุษยท์าํตามสญัชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐส่ิ์งของข้ึนใช ้ หรืออาจเป็นการกาํหนด

พฤติกรรมหรือแนวความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทาํงาน ฉะนั้นวฒันธรรมกคื็อ ระบบใน

สงัคมมนุษยท่ี์มนุษยส์ร้างข้ึนมิใช่ระบบท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติตามสญัชาตญาณ  

 อุษา กล่ินหอม (2546 : 1) กล่าวว่า วฒันธรรม หมายถึง ภูมิปัญญา กรอบขององคค์วามรู้

หรือแนวคิดท่ีถูกถ่ายทอดและนาํมาปฏิบติัจนเป็นกิจวตัรในรอบปี 

 วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ (2546 : 57) กล่าวว่า วฒันธรรมไทย หมายถึง ส่ิงทั้งปวงท่ีมนุษยส์ร้าง

ข้ึนในวิถีชีวติส่วนรวม ตลอดจนความสามารถและลกัษณะนิสยัท่ีมนุษยไ์ดม้าจากการเป็นสมาชิก

ของสงัคม วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดกนัได ้เลียนแบบกนัได ้เอาอยา่งกนัได ้วฒันธรรมและสงัคม
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จะเกิดข้ึนและมีววิฒันาการไปดว้ยกนั สงัคมมนุษยจ์ะขาดวฒันธรรมไม่ไดแ้ละวฒันธรรมก็จะดาํรง

หรือดาํเนินอยูต่ามลาํพงัโดยปราศจากสงัคมไม่ไดเ้ช่นกนั  

อุดม เชยกีวงค ์ และคณะ( 2548 : 61) กล่าวว่า คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ไดใ้ห้

ความหมายของวฒันธรรม ไวใ้น 2 ลกัษณะ คือ 

 ความหมายทั่วไป 

  วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสงัคมท่ีมีแบบแผนการประพฤติปฏิบติัและการ

แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกในสงัคมเดียวกนัสามารถเขา้ใจและใช้

ปฏิบติัร่วมกนั อนัจะนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในสงัคมนั้นๆ 

 ความหมายเชิงปฏิบัตกิาร 

  วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญ งอกงาม ซ่ึงเป็นผลจากระบบความสมัพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัสงัคม และมนุษยก์บัธรรมชาติ จาํแนกออกเป็น 3 ดา้น คือ จิตใจ 

สงัคม และวตัถุ มีการสัง่สมและสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง จากสงัคมหน่ึงไปสู่อีก

สงัคมหน่ึง จนกลายเป็นแบบแผนท่ีสามารถเรียนรู้และก่อใหเ้กิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งท่ีเป็น

รูปธรรมและนามธรรมอนัควรแก่การวจิยั อนุรักษฟ้ื์นฟู พฒันา ถ่ายทอด ส่งเสริมและแลกเปล่ียน 

เพ่ือสร้างเสริมดุลยภาพแห่งความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษย ์ สงัคม และธรรมชาติ ซ่ึงจะช่วยใหม้นุษย์

สามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีสนัติภาพ สนัติสุข และอิสรภาพ อนัเป็นพ้ืนฐานแห่งอารยธรรมของ

มนุษยชาติ 

 

1.1.2 ลกัษณะของวฒันธรรม 

  ลกัษณะของวฒันธรรมโดยทัว่ไปมีดงัน้ี 

 1.วฒันธรรมเป็นวิถีชีวิตหรือแบบแผนการดาํรงชีวิตในสงัคม เพราะวฒันธรรม หมายถึง 

ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยไ์ดป้ระดิษฐคิ์ดคน้ข้ึนมา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและความ

จาํเป็นของสงัคม เพ่ือใชใ้นการดาํเนินชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดงันั้น วฒันธรรมจึงมีลกัษณะ

เป็นวิถีชีวิตของมนุษย ์

 2. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ วฒันธรรมทุกชาติทุกสงัคมสามารถถ่ายทอดซ่ึงกนัและ

กนัได ้ เช่น พ่อแม่ถ่ายทอดใหแ้ก่ลูก ครูถ่ายทอดความรู้ความคิดความเขา้ใจหรือหลกัวิชาการ การ

ปฏิบติังานและการแกปั้ญหาใหศิ้ษย ์ สถาบนัต่างๆ ถ่ายทอดใหแ้ก่สมาชิก ส่ิงท่ีไดรั้บรู้และนาํมา

ปฏิบติันั้นคือ วฒันธรรม ดงันั้นวฒันธรรมจึงมีลกัษณะเป็นส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ 
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 3. วฒันธรรมเป็นมรดกของสงัคม วฒันธรรมเป็นผลผลิตท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาในสงัคมและ

สงัคมยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดีงามแลว้นาํไปปฏิบติัถ่ายทอดสืบต่อกนัมาใหแ้ก่คนรุ่นหลงั นาํไปปฏิบติั 

ดงันั้น วฒันธรรมจึงมีลกัษณะเป็นมรดกของสงัคม 

 4. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ทั้งน้ีเพราะความรู้และแบบแผนการ

ดาํเนินชีวติของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไป ดงันั้น วฒันธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษยจึ์งมีลกัษณะ

เปล่ียนแปลงไดไ้ม่คงท่ี 

 5. วฒันธรรมมีลกัษณะใหส้มาชิกทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม เพราะวฒันธรรมเป็นแนวปฏิบติั

และขอ้กาํหนดของสงัคม บุคคลในสงัคมจะตอ้งปฏิบติัและยอมรับกฎระเบียบ แนวปฏิบติัของ

สงัคมนั้น ดงันั้น วฒันธรรมจึงมีลกัษณะใหส้มาชิกทุกคนมีส่วนร่วมเชิงบงัคบั 

 6. วฒันธรรมเป็นการบูรณาการของสงัคม เม่ือแยกประเภทองคป์ระกอบของวฒันธรรม

และองคป์ระกอบทั้งทางวตัถุ พิธีการ องคก์าร และองคมิ์ติ ทั้งหลายลว้นแต่มนุษยส์ร้างข้ึน เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการในทางท่ีดีของมนุษย ์ ใหม้วลมนุษยเ์ป็นคนท่ีสมบูรณ์และอยูด่ว้ยกนัดว้ย

ความผาสุก ดงันั้น วฒันธรรมจึงเป็นการบูรณาการของสงัคม (บุญเลิศ ราโชติ 2535, อา้งถึงใน 

วยัวุช พรรคอนนัต ์2547 :13 - 14) 

จีรวรรณ ไตรโสรัส (2547 : 4-5) แบ่งลกัษณะของวฒันธรรมไดด้งัน้ี 

 1. เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างสรรคข้ึ์นมา แลว้กลัน่กรองหรือเลือกสรรส่ิงท่ีเห็นว่าดีงาม ถูกตอ้ง 

หรือมีคุณค่ามีประโยชน์เอาไว ้

 2. เป็นส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ แนวคิด ความเช่ือ การประพฤติปฏิบติั การประดิษฐคิ์ดคน้  

ในสงัคม สามารถปฏิบติัสืบทอด อบรมสัง่สอน ฝึกฝน เรียนรู้กนัได ้

 3. มีการส่งทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง เพ่ือไม่ใหแ้นวความคิด ความเช่ือ การกระทาํ  

หรือเทคโนโลยต่ีางๆ สูญหายไป สมาชิกตอ้งถ่ายทอดส่ิงท่ีตนเองมีอยูใ่หแ้ก่ลูกหลานต่อไปโดยใช้

ภาษาเป็นส่ือกลาง คนรุ่นต่างๆไปจะเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

 4. เป็นมรดกทางวฒันธรรม ผลงานของบรรพชนเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลา ผูท่ี้เกิดมาในสงัคม

จะไดเ้ห็นไดส้มัผสักบัวฒันธรรมท่ีมีอยูแ่ลว้ในสงัคม เดก็ๆ ในสงัคมจะไดรั้บการถ่ายทอดและการ

เรียนรู้มาทั้งแบบรู้ตวัและไม่รู้ตวั บุคคลเกิดและเติบโตข้ึนในสงัคมใดก็จะเรียนรู้วฒันธรรมของ

สงัคมนั้นๆ วฒันธรรมไม่ใช่คนใดคนหน่ึง  เป็นส่ิงท่ีมนุษยมี์อยูร่่วมกนั ใชร่้วมกนั ถา้ใครคิดคน้ส่ิง

ใดข้ึนมาแต่ไม่มีการเผยแพร่ใหผู้อ่ื้นร่วมใชแ้ละเรียนรู้ จะไม่ถือว่าเป็นวฒันธรรม 

 5. เป็นวิถีการดาํเนินชีวิตหรือเป็นแบบแผนการดาํเนินชีวติท่ีทุกคนยอมรับ จดจาํ และ

ปฏิบติัสืบต่อกนัมา แต่ละสงัคมจะมีวฒันธรรมเฉพาะของตน ผูค้นจะมีวิถีชีวิตท่ีเป็นลกัษณะของ

ตนเอง เช่น วิถีชีวิตของคนไทย คนญ่ีปุ่น คนอเมริกนั จะไม่เหมือนกนั อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ือง  
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แต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี จะแตกต่างกนัไป เราไม่ควรเอาวฒันธรรมหน่ึงไปเปรียบเทียบ

กบัอีกวฒันธรรมหน่ึง แต่ละสงัคมยอ่มเห็นว่า วฒันธรรมของตนเองดีแลว้ เหมาะสมแลว้ จึง

เลือกสรรกลัน่กรองเอาไวป้ระพฤติปฏิบติัต่อไป 

 6. เป็นส่ิงท่ีไม่คงท่ี สามารถเปล่ียนแปลงได ้ มนุษยส์ามารถคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ และปรังปรุง

ของเดิมใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป บางทีก็ยงัยอมรับวฒันธรรมของสงัคม

อ่ืนเขา้มาใชใ้นสงัคมตน จึงทาํใหว้ฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 

 

1.1.3 องค์ประกอบของวฒันธรรม 

 วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิและคณะ (2547: 48 - 49) ไดใ้หแ้บ่งองคป์ระกอบของวฒันธรรมไวด้งัน้ี 

1. องคว์ตัถุ (Instrumental and Symbolic Object) ไดแ้ก่ ผลงานท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนใน 

รูปวตัถุหรือสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสารและถ่ายทอด เช่น รถไถนา อาคารบา้นเรือน เคร่ืองจกัร 

เป็นตน้ 

2. องคก์าร (Association Organization) ไดแ้ก่ ระบบความสมัพนัธข์องมนุษย ์ ท่ีมีการ 

กาํหนดแบบแผนพฤติกรรมเป็นมาตรฐานทุกคนในสงัคมรับรู้ร่วมกนั มีวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินงานแน่นอน เช่นพรรคการเมือง รัฐสภา เป็นตน้ 

3. องคพิ์ธีการ (U s a g e) ไดแ้ก่ วฒันธรรมท่ีแสดงออกมาในรูปพิธีกรรมต่างๆ ขนบ 

 ธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงแสดงออกในรูปพิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน พิธีไหวค้รู พิธีอุปสมบท โดยพิธี

เหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปบา้งตามสภาพของสงัคม เป็นตน้ 

4. องคม์ติหรือความคิด (Concepts) ไดแ้ก่ ระบบความเช่ือ แนวความคิด ความรู้ ความ 

เขา้ใจ เร่ืองราวต่างๆ อุดมการณ์ ทศันคติ เช่น ความเช่ือทางศาสนา แนวความคิดทางการเมือง     

เป็นตน้ 

จากแนวคิดดงักล่าว เม่ือนาํมาสรุปรวมกนัอาจแบ่งองคป์ระกอบวฒันธรรมท่ีสาํคญัได ้ คือ 

ระบบเทคโนโลย ี ท่ีประกอบดว้ยความรู้ทางเทคนิค วิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบสงัคม ประกอบดว้ยความรู้ ทศันคติ และอุดมการณ์ ซ่ึงองคป์ระกอบ

ต่างๆ ดงักล่าวมิไดแ้ยกส่วนเป็นอิสระจากกนั แต่มีความเช่ือมโยงประสานสอดคลอ้งกนัภายใน

สงัคมและการแสดงพฤติกรรมของบุคคลในรูปของวิถีการดาํเนินชีวติ  
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1.1.4 ประเภทของวฒันธรรม 

 ยิง่ยง เรืองทอง (2542 : 8) แบ่งวฒันธรรมออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. วตัถุธรรม คือ วฒันธรรมวตัถุท่ีสามารถสมัผสัจบัตอ้งไดแ้ละมีรูปร่าง เช่น เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ โรงเรียน ภาพเขียน เคร่ืองจกัร สถานมหรสพ สนามกีฬา โบสถ ์ วิหาร หอดูดาว เป็นตน้ 

และส่วนท่ีไม่มีรูปร่าง เช่น ภาษา สญัลกัษณ์ในการส่ือความหมาย หลกัวิชาคาํนวณ (ตวัเลข) มาตรา 

ชัง่ ตวง วดั เป็นตน้ 

 2. เนติธรรม คือ กลุ่มท่ีมีการจดัการอยา่งมีระเบียบ หรือมีโครงสร้างอยา่งเป็นทางการ มี

การวางกฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งแน่นอน เป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด

ในสงัคมท่ีซบัซอ้น เช่น ครอบครัว (กลุ่มเลก็ท่ีสุด) สหพนัธก์รรมกร ลูกเสือ สภากาชาด 

สหประชาชาติ (องคก์ารใหญ่ท่ีสุด) เป็นตน้ โดยทัว่ไปบุคคลท่ีร่วมกนัดาํเนินการตามวตัถุประสงค์

บางอยา่ง และวตัถุประสงคก์็อาจจะเป็นเร่ืองท่ีไม่ใหญ่โตก็ได ้ เช่น สมาคมนกัเรียนเก่ารวมกนัเพ่ือ

ผดุงรักษาช่ือเสียงของโรงเรียนหรืออาจจะเป็นเร่ืองใหญ่ เช่น รวมกนัเพ่ือป้องกนัประเทศชาติให ้

พน้ภยั 

 3. คติธรรม คือ ความเขา้ใจ ความเช่ือ ความคิดเห็นตลอดจนอุดมการณ์ต่างๆ เช่น ความเช่ือ

ว่าเป็นเคร่ืองช้ีเจตนา ความเช่ือในเร่ืองการมีผวัเดียวเมียเดียว ความเช่ือในเร่ืองตายแลว้เกิดใหม่ 

ความเช่ือในเร่ืองพระเจา้องคเ์ดียว หรือหลายองค ์ ตลอดจนอุดมการณ์ ทศันคติ การยอมรับว่าส่ิงใด

ถูกหรือผดิ สมควรหรือไม่ ซ่ึงแลว้แต่กลุ่มชมใดจะใชเ้ป็นมาตรฐานในการตดัสินใจหรือเป็น

เคร่ืองช้ีวดัในสภาพแวดลอ้มของตน 

 4. สหธรรม คือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียอมรับโดยทัว่ไป เช่นพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิด 

หมั้น แต่งงาน บวชนาค ตาย ปลูกบา้น ข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงศาสนามีอิทธิพลอยูบ่า้งไม่มากก็

นอ้ย รวมตลอดถึงพิธีการแต่งกายและการรับประทานอาหาร เช่น เวลาไปงานท่ีเป็นทางการของ

ทางราชการ หญิงมกัจะแต่งชุดไทย ชายก็แต่งชุดเต็มยศ หรือการเล้ียงดูอาหารปัจจุบนัในงานต่างๆ 

ก็มกัจะออกมาในรูปบุฟเฟต ์ ดินเนอร์ ขนัโตก เป็นตน้ โดยพิธีการเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไปบา้ง

ตามสภาพของสงัคม  

 งามพิศ สตัยส์งวน (2543 : 53-55) ไดก้ล่าวว่า เราอาจแบ่งวฒันธรรมออกเป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ ได ้ คือ วฒันธรรมทางวตัถุ (material culture) และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (non- material 

culture) 

 1. วฒันธรรมทางวตัถุ หมายถึง ส่วนของวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งสมัผสัได ้ เช่น ส่ิงของ

เคร่ืองใชต่้าง ท่ีมีรูปร่างมีขนาดและมีนํ้ าหนกัแตกต่างกนัไปตั้งแต่ จอบ เสียม มีด หมอ้ บา้น รถยนต ์

รถไฟ ไปจนถึงเคร่ืองจกัรกลประเภทต่างๆ มนุษยไ์ม่สามารถอยูไ่ดโ้ดยปราศจากส่ิงของเคร่ืองใช้
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บางอยา่งได ้ เช่น เส้ือผา้ อาหาร ยารักษาโรค เป็นตน้ แต่ส่ิงของบางอยา่งไม่จาํเป็นนกั เช่น 

เคร่ืองสาํอาง และบางอยา่งยงัเป็นอนัตรายต่อสุขภาพดว้ย เช่น ฝ่ิน กญัชา และเฮโรอีน แต่ยงัมีกลุ่ม

คนผลิตมนัข้ึนมาดว้ยเหตุผลต่างๆ แมว้่าจะผดิกฎหมายก็ตาม 

 2. วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ คือส่วนของวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งสมัผสัไม่ได ้ เพราะไม่มีรูปร่าง 

ขนาด หรือนํ้ าหนกั แต่มีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยม์าก วฒันธรรมประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ยอ่ย คือ  

  2.1 สถาบนัสงัคม คือ ส่วนต่างๆของวฒันธรรมท่ีเขา้จดัการปัญหาพ้ืนฐานของ

สงัคม 9 ประการ สถาบนัสงัคมจึงแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี คือ สถาบนัครอบครัว เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา การแพทยแ์ละสาธารณสุข เป็นตน้ สถาบนัสงัคมคือหวัใจ

ของวฒันธรรม 

  2.2 วฒันธรรมประเภทท่ีเก่ียวกบัการควบคุมทางสงัคม คือวฒันธรรมท่ีช่วยทาํให้

เกิดระเบียบในสงัคม ซ่ึงบางอยา่งจะเป็นการควบคุมอยา่งเป็นทางการและบางอยา่งไม่เป็นทางการ 

วฒันธรรมประเภทน้ีมี 5 ประเภทยอ่ย คือ 

   2.2.1. ศาสนา ในหลกัศาสนาจะมีขอ้หา้มต่างๆ เช่น ศาสนามีศีล 5 ศีล 8  

ท่ีหา้มฆ่าสตัว ์พูดปด ลกัทรัพย ์ ด่ืมของมึนเมา ศาสนาจึงช่วยควบคุมทางสงัคมอยา่งสาํคญั 

   2.2.2. ความเช่ือทางสงัคม คือระบบความคิดท่ีเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็น

ของคนจาํนวนมากในสงัคม เช่น ในสงัคมไทยคนจาํนวนมากเช่ือในนรก สวรรค ์ บุญ บาป การ

ทาํบุญและโลกหนา้ ความเช่ือต่างๆ ดงักล่าวจะช่วยควบคุมพฤติกรรมของคนใหอ้ยูใ่นระเบียบได ้

   2.2.3. ค่านิยม คือมาตรฐานท่ีใชว้ดัว่าส่ิงใดมีค่าในสงัคมบา้ง เม่ือส่ิงใดมี

ค่า คนก็อยากเป็นอยากได ้ความเช่ือในค่านิยมของสงัคม ทาํใหเ้กิดความมีระเบียบในสงัคมข้ึน 

   2.2.4. ประเพณีต่างๆ แต่ละสงัคมมีประเพณีต่างๆ ท่ีปฏิบติัติดต่อกนัมา

เป็นเวลาอนัยาวนาน ประเพณีบางอยา่งของไทยมีอายหุลายร้อยปี เช่น สงกรานต ์ ลอยกระทง 

เขา้พรรษาเฉลิมพระชนมพรรษาและการบวชนาค เป็นตน้ เม่ือคนทาํตามประเพณี จะทาํใหเ้กิด

ความเป็นระเบียบในสงัคมข้ึนได ้

   2.2.5. กฎหมาย คือ การควบคุมทางสงัคมโดยตรง กฎหมายมีความสาํคญั

มาก ในสงัคมสมยัใหม่ เพราะมนัทาํใหเ้กิดความเป็นระเบียบในสงัคมไดอ้ยา่งดี 

 3. ศิลปะ นกัวิชาการยงัถกเถียงกนัว่า ศิลปะเป็นวฒันธรรมทางวตัถุหรือไม่ ในสายตาของ

ศิลปินมกัมองศิลปะเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ ความจริงมนัเป็นไดท้ั้งวฒันธรรมทางวตัถุและไม่ใช่

วตัถุ ศิลปะในท่ีน้ีหมายถึงการสร้างสรรคผ์ลงานในดา้นต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม หตัถกรรม ดนตรี การละคร นาฏศิลป์และวรรณกรรม เป็นตน้ 
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 4. ภาษา คือ ระบบสญัลกัษณ์ท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารกนั ภาษาในท่ีน้ีหมายถึงภาษาพูด ภาษา

เขียน รวมทั้งกิริยาท่าทางต่างๆ ดว้ย 

 5. พิธีกรรม เนน้เฉพาะพิธีท่ีตอ้งทาํในแต่ละขั้นตอนของประเพณีต่างๆ เช่น ในงานศพ

ประกอบดว้ยพิธีต่างๆ ท่ีทาํในช่วงเวลาท่ีต่างกนัออกไป พิธีบางอยา่งทาํก่อนพิธีอ่ืนๆ เช่น การ

อาบนํ้ าศพแต่งตวัก่อนการรดนํ้ าศพ เป็นตน้ ประเภทของวฒันธรรม สามารถแบ่งแยกใหเ้ห็นชดัเจน 

ดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงประเภทของวฒันธรรม 

วฒันธรรมทางวตัถุ วฒันธรรมทีไ่ม่ใช่วตัถุ 

 

 

 

 

บา้น รถยนต ์เส้ือผา้ 

เคร่ืองจกัรกล ตูเ้ยน็ 

                      พดัลม โต๊ะ เกา้อ้ี 

                      วิทย ุเป็นตน้ 

สถาบนัทางสงัคม :  ครอบครัว เศรษฐกิจ 

การศึกษา การเมืองการปกครอง 

 ศาสนา  สุขอนามยั เป็นตน้   

วฒันธรรมประเภทการควบคุมทางสงัคม : 

ศาสนา ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์  

ประเพณี กฎหมาย 

ศิลปะ : จิตกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม หตัถกรรม ดนตรี การละคร 

นาฏศิลป์และวรรณกรรม เป็นตน้ 

ภาษา : ภาษาพูด ภาษาเขียน กิริยา ท่าทาง 

พิธีกรรม 

 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก งามพิศ สตัยส์งวน, หลกัมนุษยวทิยาวฒันธรรม (กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ,์ 

2543) , 55. 
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 - วตัถส่ิุงของท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน 

 - เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 

- ความเช่ือ - วิถีชาวบา้น 
- จารีต 

พวงเพชร สุรัตนกวกีุล และ เฌอมาลย ์ ราชภณัฑารักษ(์2545:59-61) ไดจ้าํแนกวฒันธรรม 

ออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) และ วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ 

(Non-Material Culture) ดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภูมทิี่ 1 ประเภทของวฒันธรรม 

ท่ีมา : พวงเพชร สุรัตนกวกีุล และ เฌอมาลย ์ ราชภณัฑารักษ,์ มนุษย์กบัสังคม (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545), 59 - 61. 

 

 วฒันธรรมทางวตัถุ ไดแ้ก่ วิธีการต่างๆ ท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนมาแลว้สามารถสร้างทาํใหเ้ห็นเป็น

รูปร่างได ้ เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค รถยนต ์ เคร่ืองบิน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่างๆ เป็นตน้ การถ่ายทอดวฒันธรรมทางวตัถุเป็นการถ่ายทอดวิธีการทาํอาหาร วิธีการตดัเยบ็ 

วิธีการสร้างบา้น วิธีการประดิษฐเ์คร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ทั้งน้ีเพราะวตัถุทั้งหลายยอ่มสลายไป             

จะเหลืออยูก่็แต่เพียงรูปแบบและวิธีการประดิษฐ ์ซ่ึงจะถูกถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป 

 วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ องคป์ระกอบของวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุแยกเป็นสองส่วน คือ วิธี

คิด และแบบแผนพฤติกรรมในส่วนของวิธีคิด เก่ียวกบัเร่ืองความเช่ือและค่านิยม 

 ความเช่ือ คือ การตดัสินใจว่าปรากฏการณ์ ความคิด การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็น 

ความจริง ความเช่ือน้ีถา้มีหลกัฐานสนบัสนุน หรือพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงไดด้ว้ยระเบียบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ปัญหาก็จะไม่เกิดข้ึนเพราะทุกคนเช่ือเหมือนกนั แต่ความเช่ือบางประการแมจ้ะเป็น

เร่ืองเดียวกนัก็อาจมีความเช่ือต่างกนัได ้ เช่น นิสยัใจคอของบุคคลซ่ึงแต่ละคนอาจมีความเช่ือ

แตกต่างกนั ความเช่ือเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับมนุษย ์เพราะจะทาํใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คง มีส่ิงยดึเหน่ียว

วฒันธรรม 

วฒันธรรมทางวตัถุ 

แบบแผนพฤติกรรม (Norms) วิธีคิด (Ideas) 

วฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ 

 -ฯลฯ 

- ค่านิยม 
- ฯลฯ - กฎหมาย 
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จิตใจ ถา้มนุษยไ์ม่ยอมเช่ืออะไรเลย และตั้งขอ้สงสยัในทุกเร่ืองจนกว่าจะหาขอ้พิสูจน์ไดด้ว้ยวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ จิตใจจะตึงเครียด ชีวิตจะไม่สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน ความเช่ือมีอิทธิพล

ต่อความคิดเห็น ทศันคติและการกระทาํของบุคคล การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ จะเป็นไปในทางท่ี

สอดคลอ้งกบัความเช่ือท่ีมีอยู ่ ความเช่ือเป็นท่ีมาของแบบแผนพฤติกรรม ความเช่ือท่ีสาํคญัของ

มนุษย ์ไดแ้ก่ ความเช่ือทางศาสนา จริยธรรม ศีลธรรม อุดมการณ์ เป็นตน้ 

 ค่านิยม (Value) หมายถึง ส่ิงท่ีคนเรายดึถือประจาํใจท่ีใชช่้วยในการตดัสินใจเลือกกระทาํ

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตั้งแต่เร่ืองเลก็นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงเร่ืองใหญ่ เช่น อุดมคติ อุดมการณ์ ในทางสงัคม

วิทยากาํหนดความหมายของค่านิยมไวก้วา้งมาก ถา้มนุษยต์อ้งการตดัสินใจเลือกระหว่างของตั้งแต่

สองส่ิงข้ึนไป ก็ตอ้งใชค่้านิยมท่ีเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจทั้งส้ิน การใชค่้านิยมเป็นเคร่ืองช่วย

ในการตดัสินใจจะทาํใหเ้กิดอคติและส่ิงท่ีเลือกมาดว้ยการใชค่้านิยมตดัสิน ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นส่ิง

ท่ีดีท่ีสุดเสมอไป แต่เป็นส่ิงท่ีตรงกบัความพอใจความชอบของตวัเอง ฉะนั้นในการศึกษาทางสงัคม

วิทยา จึงย ํ้าเสมอว่า ไม่ควรนาํค่านิยมเขา้มาเก่ียวขอ้งในการศึกษา เพราะจะทาํใหผ้ลของการศึกษา

ออกมาไม่แม่นตรง  

ค่านิยมมีสองประเภท คือ ค่านิยมส่วนตวัของแต่ละบุคคลและค่านิยมทางสงัคม ค่านิยม

ส่วนตวัไดแ้ก่ค่านิยมของแต่ละบุคคล ซ่ึงใชช่้วยในการตดัสินใจเลือกกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ค่านิยมส่วนตวัไดม้าจากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม สาํหรับค่านิยมของสงัคมคือส่ิงท่ีคนส่วน

ใหญ่ในสงัคมเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม กลายเป็นค่านิยมของสงัคมนั้น ค่านิยมของ

สงัคมไทย ไดแ้ก่ การเคารพผูใ้หญ่ รักอิสระเสรี เมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่อภยัง่ายลืมง่าย เป็นตน้ 

ค่านิยมก็เป็นท่ีมาของแบบแผนพฤติกรรมเช่นเดียวกบัความเช่ือ 

 

1.1.5 ความสําคญัของวฒันธรรม 

 ณรงค ์ เส็งประชา (2541 : 60) ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของวฒันธรรมไวว้่า วฒันธรรมเป็น

เคร่ืองช้ีวดัและเคร่ืองกาํหนดความเจริญ หรือความเส่ือมของสงัคมและขณะเดียวกนั วฒันธรรมยงั

กาํหนดชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชนในสงัคม ดงันั้นวฒันธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่อง

ประชาชน และต่อความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติมาก หากสงัคมใดมีวฒันธรรมท่ีดีงาม

เหมาะสมแลว้ สงัคมนั้นยอ่มจะเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตรงกนัขา้มหากสงัคมนั้นมีวฒันธรรม

ท่ีลา้หลงั มีแบบของพฤติกรรมท่ีไม่ดี มีค่านิยมท่ีไม่เหมาะ สงัคมนั้นก็ยากท่ีจะเจริญกา้วหนา้ และ

ในท่ีสุดก็อาจสูญส้ินความเป็นชาติได ้ 

 ประโยชน์ต่างๆท่ีไดจ้ากการศึกษาวฒันธรรม มีเป็นจาํนวนมากเช่น การสร้างความสงบ

เรียบร้อยของสงัคม เน่ืองจากวฒันธรรม คือ กรอบหรือแบบแผนการดาํเนินชีวิตของสงัคม ทาํให้
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ทุกคนมีประเพณีท่ีปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ทาํใหก้ารกระทบหรือขดัแยง้กนัลดนอ้ยลง ความยุง่เหยงิ

วุ่นวายก็จะลดลง วฒันธรรมท่ีดีช่วยใหส้งัคมเจริญกา้วหนา้ เช่น ความมีระเบียบวินยั ขยนั ประหยดั 

อดทนและการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เป็นตน้  

ความสาํคญัของวฒันธรรมนั้นมีมาก และอาจสรุปไดด้งัน้ี 

1. วฒันธรรม ช่วยใหม้นุษยส์ะดวกสบายข้ึน ช่วยแกปั้ญหาและสนองความตอ้งการต่างๆ

ของมนุษย ์ มนุษยพ์น้จากอนัตรายสามารถเอาชนะธรรมชาติได ้ เพราะมนุษยส์ร้างวฒันธรรมข้ึนมา

ช่วย 

2. วฒันธรรม ช่วยเหน่ียวร้ังสมาชิกในสงัคมใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัและสงัคมท่ีมี

วฒันธรรมเดียวกนั ยอ่มจะมีความรู้สึกผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั 

3. วฒันธรรม เป็นเคร่ืองแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ ชาติท่ีมีวฒันธรรมสูงยอ่มไดรั้บการ     

ยกยอ่งและเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของชาติ 

4. วฒันธรรม เป็นเคร่ืองกาํหนดพฤติกรรมของคนในสงัคม ช่วยใหส้งัคมอยูร่่วมกนัอยา่ง

สนัติสุข โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชาติหรือสงัคมท่ีมีเอกภาพทางวฒันธรรม 

5. ช่วยใหป้ระเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้ชาตินั้นมีรูปแบบการ

ดาํเนินชีวติท่ีดี มีทศันคติในการดาํเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ยดึมัน่ในหลกัขยนั ประหยดั อดทน      

ความมีระเบียบวินยัท่ีดี มีเทคโนโลยท่ีีมีคุณภาพช่วยในการทาํกิจกรรมต่างๆ สงัคมนั้นก็จะ

เจริญรุ่งเรือง  

วฒันธรรมโดยรวมจึงหมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีเกิดจากความสมัพนัธข์องมนุษยก์บั

มนุษย ์ มนุษยก์บัสงัคม และมนุษยก์บัธรรมชาติ ซ่ึงความสมัพนัธท่ี์แสดงออกมานั้นมีทั้งส่ิงท่ีเป็น

นามธรรมและรูปธรรม ดงันั้นวฒันธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปตามสภาวะทางสงัคม 

หากวฒันธรรมใดเป็นส่ิงท่ีดีงามและคนในสงัคมนั้นใหก้ารยอมรับ ก็จะถูกถ่ายทอดสืบไปจากรุ่น

หน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง จนวฒันธรรมนั้นกลายเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวิตและเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคม

หรือทอ้งถ่ินนั้นๆ 

 

1.2 ทฤษฏีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม 

สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2526: 41) ไดก้ล่าวถึง ทฤษฏีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมของ 

ราลฟ์ ลินตนั (Ralph Linton ค.ศ. 1893 -1953) นกัมานุษยวทิยาชาวอเมริกนัไวว้่า ทฤษฏีการ

แพร่กระจายทางวฒันธรรม เช่ือว่าการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดจากการแพร่กระจายทาง

วฒันธรรม โดยเกิดจากการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างสงัคมท่ีต่างวฒันธรรมกนั และต่างแพร่กระจาย

วฒันธรรมสู่กนัและกนั เม่ือเกิดการแพร่กระจายวฒันธรรมข้ึนแลว้ สงัคมท่ีเจริญกว่าอาจจะรับ
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วฒันธรรมบางอยา่งของวฒันธรรมท่ีดอ้ยกว่าก็ได ้ และในทาํนองเดียวกนัสงัคมท่ีดอ้ยกว่าอาจจะรับ

วฒันธรรมของสงัคมท่ีเจริญกว่าก็ได ้ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมส่วนใหญ่แลว้เกิดจากการ

แพร่กระจายของวฒันธรรมจากภายนอกเขา้มา มากกว่าเกิดจากการประดิษฐคิ์ดคน้ใหม่ข้ึนเองใน

สงัคม หรือถา้มีก็มกัจะเกิดจากการนาํส่ิงใหม่ๆ จากภายนอก เขา้มาผสมผสานกบัของท่ีมีอยูก่่อน

แลว้เป็นของใหม่ท่ีไม่เคยมีมาก่อน จะเห็นไดจ้ากในสงัคมอเมริกนั ซ่ึงมีศกัยภาพในดา้นการ

ประดิษฐคิ์ดคน้สูง แต่การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกิดข้ึนจากการแพร่กระจายถึงร้อยละ 90 เกิดจาก

ผลการประดิษฐคิ์ดคน้ในสงัคมเพียง ร้อยละ10 เท่านั้น  

 ณรงค ์  เส็งประชา (2541:53-54) กล่าวว่า วฒันธรรมของสงัคมหน่ึง ยอ่มแตกต่างจาก

วฒันธรรมของสงัคมอ่ืน   และวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเก็บกกัไวเ้หมือนส่ิงของใดๆ ได ้

ตราบใดท่ีมนุษยย์งัมีการเคล่ือนยา้ยจากถ่ินหน่ึงไปยงัแหล่งอ่ืนๆ เช่น  มีการท่องเท่ียว  มีการคา้ขาย 

การเผยแพร่ศาสนาและการไปศึกษาหาความรู้ เขาเหล่านั้นกจ็ะนาํเอาวฒันธรรมจากสงัคมของเขา

ติดตวัไปดว้ย  และรับเอาวฒันธรรมจากสงัคมท่ีเขาไปติดต่อกลบัมา  ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการ

แพร่กระจายทางวฒันธรรม (Culture Diffusion) นอกจากนั้นความเจริญกา้วหนา้ในการส่ือสาร

คมนาคมขนส่งกย็งัช่วยใหก้ารแพร่วฒันธรรมเป็นอยา่งกวา้งขวาง สะดวก และรวดเร็ว   เราจะ

พบว่า วฒันธรรมของต่างประเทศมากมายไดห้ลัง่ไหลเขา้สู่สงัคมไทย เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 

ตลอดจนวิถีการดาํเนินชีวิตและแมแ้ต่ระบบการศึกษา  จรรยา มรรยาท  ซ่ึงทาํใหว้ฒันธรรมของไทย

แปรเปล่ียนไปเป็นอนัมาก 

 การแพร่กระจายทางวฒันธรรมนั้น มีความสาํคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมเพราะทาํ

ใหส้ังคมท่ีได้รับวฒันธรรมใหม่นั้นไม่ตอ้งลงทุนและเสียเวลากับการท่ีจะตอ้งเร่ิมพฒันาจากจุด     

เร่ิมตน้และยิ่งถา้รู้จกัเลือกรับเอาหรือปรับปรุงวฒันธรรมให้เหมาะสมกบัสังคมของตนก็ย่อมจะ

ได้รับประโยชน์มากข้ึน  อาจกล่าวได้ว่ามีน้อยสังคมเหลือเกินท่ีมีแต่ว ัฒนธรรมเดิมของตน        

ส่วนใหญ่มกัจะหยิบยืมวฒันธรรมจากสังคมอ่ืน  ดงัเช่น  สงัคมอเมริกนั Robertson (1977: 61,อา้ง

ถึงใน ณรงค ์ เส็งประชา 2541:53-54)   

 อน่ึง  เก่ียวกบัการแพร่กระจายทางวฒันธรรมน้ี อาจมีขอ้กาํจดับางประการ ดงัเช่น 

1. ความเช่ือเดิมท่ีขดัหรือไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมเดิม 

2. ความห่างไกล  และการติดต่อคมนาคมไม่สะดวก 

3. ความกลวัต่อการเปล่ียนแปลง 

4. ความยากง่ายของวฒันธรรมใหม่ 

5. ความผกูพนัอยูก่บัวฒันธรรมเดิม และไม่ยอมรับส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ 
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อยา่งไรก็ตาม  การรับวฒันธรรมอ่ืนมาเป็นของตนนั้น  อาจทาํใหว้ฒันธรรมเดิม 

สลายตวัไป ทาํใหสู้ญเสียความเป็นชาติ แต่ถา้ไม่รับก็เป็นผลร้ายเช่นกนั เพราะเจริญตามสงัคมอ่ืน

ไม่ทนั ดงันั้นจึงควรรู้จกัเลือกและปรับปรุงแกไ้ขใหป้ระสานกนั ใหเ้กิดเป็นวฒันธรรมใหม่ข้ึน โดย

ไม่ละท้ิงวฒันธรรมเดิมของตนเสียทั้งหมด 

 

1.3 แนวคดิเกีย่วกบัป่าชุมชน 

1.3.1 ความหมายของป่าชุมชน 

กรมป่าไม ้ (2537:2) ไดใ้หค้วามหมายของป่าชุมชน ไวว้่า ป่าชุมชนในความหมายอยา่ง

กวา้ง คือ ป่า ซ่ึงประชาชน กลุ่มประชาชน หรือสถาบนัในชุมชนนั้นๆ ไดร่้วมกนัรักษาไวเ้พ่ือ

ประโยชนข์องชุมชนนั้น ป่าชุมชน ตามความหมายน้ีจึงเป็น แหล่งป่าไมท่ี้อยูใ่กลห้มู่บา้นหรือใน

หมู่บา้นท่ีถูกรักษาไวเ้พ่ือประชาชนไดใ้ชส้อยร่วมกนั เช่น แหล่งป่าไมธ้รรมชาติท่ีประชาชนรักษา

ไวเ้พ่ือการอนุรักษป่์าไม ้ เช่น ป่าซบันํ้ า ป่าปู่ตา และป่าชา้ หรือแหล่งป่าไมท่ี้รักษาไวโ้ดยสถาบนัใน

หมู่บา้นเพ่ือประโยชน์ดา้นอ่ืนๆ ของหมู่บา้น เช่น ป่าของวดั ป่าของโรงเรียน นอกจากนั้น ยงัรวมถึง

แหล่งป่าไมท่ี้พฒันาข้ึนมาใหม่จากการร่วมกนัปลูกข้ึนมาในพ้ืนท่ี ใชส้อยร่วมกนัของหมู่บา้น เช่น 

ท่ีเล้ียงสตัว ์อ่างเก็บนํ้ า สองขา้งถนนเขา้หมู่บา้น 

โกมล แพรกทอง (2537:1) ไดใ้หค้วามหมายของป่าชุมชน คือ รูปแบบของการจดัการป่าไม้

ท่ีนาํเอาความตอ้งการพ่ึงพิงป่าของประชาชน มาเป็นวตัถุประสงคใ์นการจดัการป่านั้น และให้

ประชาชนเป็นผูไ้ดรั้บประโยชนจ์ากป่า เป็นผูก้าํหนดแผนการและควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้เพ่ือผลประโยชน์อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอตามความตอ้งการของชุมชน 

 คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันาชนบท ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัป่าชุมชนว่า

ชุมชนมีหนา้ท่ีสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 ประการแรก คํ้าจุนระบบเศรษฐกิจของสงัคม โดยถือเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัท่ีสร้างการ

พ่ึงพาของชุมชน เป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งท่ีทาํรายไดใ้หก้บัชุมชน เป็นแหล่งท่ีก่อใหเ้กิดความ

อุดมสมบูรณ์แก่ชุมชน เช่น การเก็บเห็ด หาของป่า เป็นแหล่งนํ้ าเพ่ือการเกษตร เป็นตน้ 

 ประการท่ีสอง ทาํหนา้ท่ีรักษาระบบนิเวศของชุมชน โดยทรัพยากรป่าไมจ้ะทาํหนา้ท่ีใน

การรักษาความชุ่มช้ืนของภูมิอากาศ ความสมดุลของฤดูกาล ทาํใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาลตลอดจน

รักษาสมดุลระหว่างทรัพยากรป่าไมเ้พ่ือใหชุ้มชนดาํรงชีวติใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

 ประการสุดทา้ย ทาํหนา้ท่ีรักษาความเช่ือทางวฒันธรรม และจดัระเบียบสงัคมในแง่

พิธีกรรม ความเช่ือท่ีว่า ป่าไมคื้อท่ีสิงสถิตของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งปวงท่ีคอยปกป้อง รักษาความสงบสุข

ใหเ้กิดข้ึนในวิถีชีวติของชุมชน เป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ท่ีจรรโลงความต่อเน่ืองทาง
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ประวติัศาสตร์ของบรรพบุรุษของชุมชนในปัจจุบนั (คณะกรรมการประสานงานองคก์รพฒันา

ชนบท 2523, อา้งถึงใน อิสรา สิทธิเดช 2546: 33) 

 

1.3.2 การเกดิป่าชุมชน 

 อนุชิต การเกษ (2542 : 20) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการเกิดป่าชุมชนไว ้ดงัน้ี 

1. เกิดข้ึนตามวฒันธรรมความเช่ือ ป่าชุมชนเกิดจากวฒันธรรม ความเช่ือ มกัจะมีการ 

 กาํหนด  พ้ืนท่ีพร้อมๆกบัการตั้งชุมชน โดยชุมชนร่วมกนักาํหนดพ้ืนท่ีท่ีจะเป็นป่าดอนปู่ตา พ้ืนท่ี

ป่าชา้ พ้ืนท่ีป่าวดั ตั้งแต่เร่ิมตั้งถ่ินฐานคร้ังแรก 

 2. เกิดตามระบบนิเวศวิทยา ป่าชุมชนเกิดข้ึนตามระบบนิเวศวิทยาน้ี มกัจะเป็นป่าชุมชนท่ี

เก่ียวกบัการอนุรักษต์น้นํ้ าลาํธาร ป่าท่ีช่วยในการป้องกนัและกดัเซาะริมฝ่ังนํ้ า และป่ากาํบงัลม     

เป็นตน้ ส่วนใหญ่เกิดข้ึนภายหลงัการตั้งถ่ินฐานแลว้ และเร่ิมมองเห็นความสมัพนัธร์ะหว่างป่ากบั

สภาพแวดลอ้ม จึงไดก้าํหนดพ้ืนท่ีเอาไว ้

3. เกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการใชส้อย ป่าชุมชนท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะเช่นน้ีจะเกิดจากการ

ท่ีชุมชนไดร่้วมกนัใชป้ระโยชน์มาเป็นเวลานาน และรับรู้ร่วมกนัว่าควรจะกนัเพ่ือใชป้ระโยชน์

ต่างๆ เช่น ป่าใชส้อย ป่าทาํเลเล้ียงสตัว ์ ป่าโคกสาํหรับเก็บเห็ด ฯลฯ บริเวณป่าเหล่าน้ีไม่เหมาะ

สาํหรับการถากถางทาํไร่  

นอกจากน้ี ประสิทธ ์หาญชาญเลิศ (2538, อา้งถึงใน อิสรา สิทธิเดช 2546 : 36) ยงัพบปัจจยั

เก้ือหนุนใหเ้กิดป่าชุมชน 4 ปัจจยั คือ 

 1. แรงกดดนัจากทางราชการและชาวบา้น ในการแยง่ท่ีทาํกิน 

 2. โอกาสของชาวบา้นในเร่ืองอาชีพและรายได ้ เพราะหากมีทางประกอบอาชีพท่ีรายไดสู้ง 

แรงกดดนัในการขยายพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจะมีนอ้ยลง 

 3. ท่ีดินท่ีเป็นป่าชุมชนไม่เหมาะกบัการเกษตร 

 4. ความเช่ือของชุมชน เช่น ดอนปู่ตา ป่าชา้ พระธาตุ ท่ีเช่ือว่าตอ้งมีปัจจยัท่ีเป็นท่ีสาธารณะ 

เป็นท่ีอาศยัของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดจะครองครองเป็นส่วนตวัไวไ้ม่ไดจ้ะเกิดพิบติัแก่ตน  

 เสน่ห์ จามริก และ ยศ สนัตสมบติั (2536 : 199 – 201) กล่าวว่า ป่าชุมชนเกิดข้ึนในหลาย

รูปแบบ และดาํรงอยูไ่ดภ้ายใตเ้ง่ือนไขต่างๆดงัน้ีคือ 

1. เกิดข้ึนตามเง่ือนไขทางสงัคมและวฒันธรรมความเช่ือ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขสาํคญัใหมี้การ

รักษาป่า เช่น ความสมัพนัธท่ี์ยาวนานระหว่างชุมชนกบัป่า ทาํใหค้วามเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วิถีชีวิต

ของชุมชน ตลอดจนจารีตประเพณี มีความเขม้แข็งในการรักษาป่า ป่าชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากวฒันธรรม

ความเช่ือน้ีมกัมีการกาํหนดพ้ืนท่ีพร้อมๆกบัการตั้งชุมชน โดยชุมชนร่วมกนักาํหนดพ้ืนท่ีท่ีจะเป็น 
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ดอนปู่ตา พ้ืนท่ีป่าชา้ พ้ืนท่ีวดัป่า ฯลฯ จากการมาตั้งถ่ินฐานคร้ังแรกๆ ป่าชุมชนประเภทน้ี ไดแ้ก่   

ป่าดอนปู่ตา ป่าชา้ ป่าวดั ป่าอภยัทาน  

2. เกิดข้ึนตามระบบนิเวศและเง่ือนไขทางกายภาพ ท่ีเอ้ือต่อการคงสภาพ หรือฟ้ืนฟูป่า

ข้ึนมาใหม่ ป่าชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามระบบน้ีมกัเป็นป่าชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าตน้นํ้ าลาํธาร ป่าท่ีช่วย

ในการกดัเซาะริมฝ่ังนํ้ า พ้ืนท่ีลาดชนัสูง พ้ืนท่ีหนา้ดินต้ืน และเขตป่ากาํบงัลม เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะ

เกิดข้ึนภายหลงัจากชุมชนตั้งถ่ินฐานแลว้ และเร่ิมมองเห็นความสมัพนัธร์ะหว่างป่ากบัส่ิงแวดลอ้ม 

จึงไดมี้การกาํหนดเขตพ้ืนท่ีไว ้ บางพ้ืนท่ีทีถูกทาํลายมาก ชุมชนจะเร่ิมแสวงหาทางฟ้ืนฟูเพ่ือ

ประโยชน์ในอนาคต ไดแ้ก่ ป่าอนุรักษต์น้นํ้ าลาํธาร 

3. เกิดข้ึนตามความจาํเป็นในการใชส้อย และเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ป่าชุมชนท่ีเกิดข้ึนใน

ลกัษณะน้ี จะเกิดข้ึนจากการท่ีชุมชนไดร่้วมกนัใชป้ระโยชน์จากป่าเป็นเวลานาน ในฐานะท่ีป่าเป็น

แหล่งผลิตของชุมชน และรับรู้ร่วมกนัว่าควรจะกนัเป็นพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น ป่าไมใ้ชส้อย 

ป่าหวัไร่ปลายนา ป่าทาํเลเล้ียงสตัว ์ ป่าโคกสาํหรับเก็บเห็ด รวมถึงป่าปลูกพฒันา บริเวณป่าเหล่าน้ี

มกัไม่เหมาะกบัการถากถางทาํไร่ นอกจากน้ีการมีอาชีพนอกการเกษตร และความลม้เหลวของการ

ปลูกพืชเชิงเด่ียว ก็ทาํใหป่้ามีโอกาสฟ้ืนตวัมากข้ึน    

  

1.3.3 องค์ประกอบของป่าชุมชน 

 โกมล แพรกทอง และ จินตนา อมรสงวนสิน (2535 : 529 - 583) ไดจ้าํแนกองคป์ระกอบ

ของป่าชุมชนไว ้3 ประการ ประกอบดว้ย 

 1. ท่ีดิน หมายถึง ท่ีดินป่าไมห้รือท่ีดินท่ีสามารถนาํมาดาํเนินงานป่าชุมชน 

 2. ชุมชน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูน้าํทอ้งถ่ิน เป็นผูท่ี้มีความสาํคญัและบทบาทสูงในการนาํไปสู่

การพฒันาป่าชุมชน องคก์รประชาชน เป็นผูสื้บเน่ืองแนวความคิดป่าชุมชนใหไ้ดรั้บการปฏิบติัและ

การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน เพ่ือ

พฒันาขีดความสามารถในการจดัการป่าชุมชนใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนเอง 

 3. การจดัการ ไดแ้ก่ กิจกรรมในการทาํใหป่้าชุมชนเกิดความมัน่คงและย ัง่ยนืถาวร เพ่ือ

ประโยชนข์องชุมชนอยา่งต่อเน่ือง   

 ส่วน เสน่ห์ จามริก และยศ สนัตสมบติั (2536, อา้งถึงใน ครรชิต จูประพทัธศรี 2545: 30 - 

31) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของป่าชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดจะตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่ง

นอ้ย 3 ประการ คือ    
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 1. การมีจิตสาํนึกร่วมกนัของชุมชนในการรักษาป่า จิตสาํนึกดงักล่าวอาจสืบเน่ืองมาจาก

ประเพณีความเช่ือเดิม เช่น การนบัถือผ ี หรืออาจเกิดจากความตระหนกัถึงผลของความเส่ือมโทรม

ของสภาพแวดลอ้มต่อการทาํมาหากิน และการขาดแคลนนํ้ าสาํหรับการผลิตในภาคเกษตร 

 2. การมีระบบการจดัการท่ีแน่นอนชดัเจน ระบบการจดัการทรัพยากรป่า อาจหมายถึง    

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นในวิธีคิดเก่ียวกบัสิทธิชุมชน หรือกฎเกณฑจ์ารีต ประเพณีในการ

ใชท้รัพยากรของชุมชน หรืออาจเป็นระบบการจดัการแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการกระตุน้ และ

คาํแนะนาํของบุคคลภายนอก 

 3. การมีองคก์รชาวบา้นท่ีเขม้แข็ง ทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการดูแลทรัพยากร ควบคุม

กฎระเบียบเก่ียวกบัการใช ้ และทาํหนา้ท่ีแกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างสมาชิกของชุมชนเดียวกนั 

ระหว่างชุมชนท่ีใกลเ้คียงกนั ตลอดจนความขดัแยง้กบัรัฐหรือนายทุนจากภายนอก เป็นตน้  

 

1.3.4 รูปแบบของป่าชุมชนในประเทศไทย 

วุฒิเทพ อิทรปัญญา (2534 : 30 - 31) แบ่งป่าชุมชนออกเป็น 2 แบบคือ ป่าชุมชนแบบดั้งเดิม 

และป่าชุมชนแบบพฒันา    ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ป่าชุมชนแบบดั้งเดิม 

ป่าชุมชนแบบดั้งเดิม เป็นป่าชุมชนท่ีประชาชนไดรั้กษาพ้ืนท่ีป่าไมไ้ว ้ ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีป่าท่ีมี

สภาพเหมาะสมท่ีจะอนุรักษไ์วเ้ป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํธาร หรือรักษาสภาพไวเ้ป็นแหล่งพนัธุกรรมหรือ

เพ่ือความเช่ือของทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงพอจะแบ่งออกได้

ดงัน้ี 

  1.1 การอนุรักษป่์าไมเ้พ่ือประกอบพิธีกรรมตามประเพณี เช่น การรักษาดอนปู่ตา

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การรักษาป่าชา้ในภาคเหนือ ซ่ึงเป็นประเพณีของทอ้งถ่ิน เพ่ือใชใ้นการ

ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ป่าดงักล่าวจะถูกรักษาไวโ้ดยไม่มีการทาํลาย เช่น ป่าดอนปู่ตาท่ีบา้นหวา้น 

ตาํบลบา้นคาํ อาํเภอราศีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ ป่าชา้บา้นนอมลอง อาํเภอฮอด จงัหวดัเชียงใหม่ 

  1.2 การอนุรักษป่์าไมเ้ป็นแหล่งซบันํ้ า เป็นการรักษาป่าเพ่ือเป็นแหล่งซบันํ้ าใหก้บั

พ้ืนท่ีนา พ้ืนท่ีป่าซบันํ้ าของแต่ละหมู่บา้น จะพบในชุมชนของชาวเขาท่ีมีการทาํนา เช่น กระเหร่ียง 

และกลุ่มคนไทยในท่ีราบ ป่าเพ่ือแหล่งซบันํ้ าจะถูกรักษาไวอ้ยา่งดี นอกจากเป็นแหล่งซบันํ้ าแลว้ ยงั

เป็นแหล่งอาหาร สมุนไพร ของป่าต่างๆ เช่น ป่าชุมชนบา้นแพะ หมู่ท่ี 10 ตาํบลดอนใต ้ อาํเภอ    

สนักาํแพง จงัหวดัชียงใหม่ 

  1.3 การอนุรักษป่์าเพ่ือเป็นเขตอภยัทาน เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงหา้มล่าสตัวต์ดัชีวิตตามหลกั

พระพุทธศาสนา เป็นท่ียอมรับกนัไม่มีการล่าสตัวใ์นอาณาเขตพ้ืนท่ีดงักล่าว และไม่มีการตดัตน้ไม ้
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จะรักษาไวเ้พ่ือความร่มร่ืนและเป็นท่ีพกัพิงของสตัวแ์ละมนุษยท์างดา้นจิตใจ เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีความ 

ร่มร่ืนใชใ้นการพกัผอ่นหยอ่นใจ จะพบเห็นตามวดัทัว่ไปในภูมิภาคของประเทศ เช่น ป่าอภยัทาน 

ตาํบลสะทอ้น อาํเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 

  1.4 การอนุรักษพ้ื์นท่ีเป็นท่ีพกัผอ่น โดยเนน้การรักษาสภาพป่าไว ้ ตามสภาพ

ธรรมชาติ ป่าเหล่าน้ีจะมีจุดสนใจ เช่น ถ ํ้า นํ้ าตก รักษาไวเ้พ่ือเป็นของกลางท่ีใหทุ้กคนในหมู่บา้นได้

เขา้มาพกัผอ่นหยอ่นใจ ซ่ึงพบไดท้ัว่ประเทศ 

  1.5 การอนุรักษพ้ื์นท่ีไวเ้ป็นแหล่งอาหารและแหล่งใชส้อยอ่ืนๆ โดยทัว่ไปราษฎร

จะรักษาป่าใกลเ้คียงหมู่บา้นไวเ้พ่ือการเก็บหาอาหาร เช่น เห็ด หน่อไม ้ผลไม ้ยาสมุนไพร พ้ืนท่ีป่า

รักษาไวเ้พ่ือการใชป้ระโยชน์ดงักล่าว บางคร้ังเป็นแหล่งเสริมรายไดใ้หก้บัประชาชนในหมู่บา้น

ใกลเ้คียง เช่น ป่าดงมูล ตาํบลภูยงั จงัหวดักาฬสินธุ ์

2. ป่าชุมชนแบบพฒันา 

 ป่าชุมชนแบบพฒันา เป็นผลอนัเกิดข้ึนมาจากการส่งเสริมใหส้ร้างป่าชุมชนข้ึน สาํหรับ

หมู่บา้นเพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีชาวบา้นจะพ่ึงพาอาศยัได ้ เน่ืองจากขาดแคลนแหล่งป่าไมห้รือ

แหล่งป่าไมเ้ดิมท่ีมีอยูใ่นสภาพท่ีเส่ือมโทรม ไม่สามารถท่ีจะอาํนวยประโยชน์ใหไ้ด ้ ป่าชุมชนแบบ

พฒันาจึงไดแ้ก่ พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเหมาะสมท่ีจะใชป้ลูกและบาํรุงรักษาเพ่ือการใชส้อยในครัวเรือนและ

การใชใ้นสาธารณประโยชนข์องชุมชน ในเขตหมู่บา้นซ่ึงมีป่าชุมชนนั้น ป่าชุมชนท่ีไดรั้บการ

พฒันาข้ึนมาใหม่จะมีรูปแบบต่างๆ ข้ึนอยูก่บัการใชท่ี้ดินและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมตลอดถึง

แนวนโยบายของรัฐบาลแต่ละยคุแต่ละสมยั ดงัน้ี 

  2.1 ป่าชุมชนเพ่ือการใชส้อย เป็นป่าท่ีไดรั้บการสร้างข้ึนในบริเวณท่ีดินประเภท

ต่างๆ ในหมู่บา้น เช่น ท่ีสาธารณะ ท่ีสองขา้งทาง ท่ีอ่างเก็บนํ้ า เพ่ือการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไมใ้น

ลกัษณะต่างๆ เช่น ฟืน ถ่าน และเพ่ือการซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างท่ีไม่ใหญ่โต เช่น ป่าชุมชนหมู่บา้นป่า

หว้ยไคร้ จงัหวดัปราจีนบุรี 

  2.2 ป่าโรงเรียน เป็นการปลูกป่าข้ึนในบริเวณโรงเรียน เพ่ือการศึกษาทางดา้น

การเกษตรจากโรงเรียน การใชป้ระโยชน์และรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลผลิตจากตน้ไมแ้ละของป่า

ใชเ้ป็นค่าอาหารกลางวนัสาํหรับเดก็ท่ียากจนในโรงเรียน เช่น โรงเรียนบา้นนาฝาย ตาํบลนาฝาย 

อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ โรงเรียนวดับ่อหวา้ ตาํบลพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี 

  2.3 การพฒันาวดัป่า เป็นการปลูกตน้ไมข้ึ้นบริเวณวดัหรือสาํนกัสงฆ ์ เพ่ือใหเ้กิด

ความร่มร่ืนเหมาะกบัการสงบทางจิตใจ และใชป้ระโยชนจ์ากไมใ้นกิจกรรมของวดั ซ่ึงเป็นแหล่ง

รวมใจของประชาชนในทอ้งถ่ิน ในพิธีเทศกาลทาํบุญต่างๆ เช่น ศูนยพ์ฒันาศาสนา ตาํบลแคมป์สน 
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ก่ิงอาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ วดัธรรมวงศ ์ (เขาถ ํ้า) ตาํบลสระโบสถ ์อาํเภอสระโบสถ ์จงัหวดั

ลพบุรี 

  2.4 การกนัพ้ืนท่ีดินไวเ้ป็นป่า จาํนวนร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีท่ีจดัสรรท่ีดินเพ่ือเป็น

แหล่งใชส้อยของหมู่บา้นท่ีไดรั้บจากการจดัท่ีดินตามมติคณะกรรมการจดัท่ีดินแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 

19 มีนาคม 2490 เพ่ือเป็นแหล่งไมใ้ชส้อยของชุมชน เช่น การจดัท่ีดินของกรมประชาสงเคราะห์ 

สาํนกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นตน้ 

  2.5 การจดัป่าธรรมชาติใหเ้ป็นป่าชุมชน ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการการ

พฒันาท่ีดิน คร้ังท่ี 4/2530 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2530 ใหก้นัพ้ืนท่ีป่าท่ีเหลืออยูไ่ม่เกิน 500 ไร่ และ

ไม่ติดกบัเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์า สาํหรับเป็นป่าชุมชน โดยให้

องคก์รหมู่บา้น ตาํบล เช่นคณะกรรมการหมู่บา้นสภาตาํบล เป็นผูดู้แล 

2.6 การปลูกป่าชายเลนใชส้อยของชุมชน เช่น ท่ีตาํบลเขาไมแ้กว้ อาํเภอสิเภา  

จงัหวดัตรัง 

2.7 ป่าเศรษฐกิจ เป็นป่าชุมชนซ่ึงเกิดจากความพยายามของชาวบา้นในการปลูกป่า

หรืออนุรักษธ์รรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งรายไดข้องชุมชน โดยมีองคก์รประชาชนซ่ึงอาจเป็น

คณะกรรมการสภาตาํบล คณะกรรมการหมู่บา้น หรือองคก์รประชาชนอ่ืนๆเป็นผูจ้ดัการดูแล 

ควบคุมผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากป่า ตลอดจนเงินรายไดท่ี้ไดจ้ากการขายผลผลิตจากป่า เช่น การปลูก

ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นแหล่งรายไดข้องราษฎร 3 หมู่บา้น คือ บา้นยางฉิน

ไทย หมู่ท่ี 3 และบา้นหนองหาด หมู่ท่ี 11 ตาํบลเหล่า และบา้นดอนกลอย หมู่ท่ี 6 ตาํบลหวัขวาง 

อาํเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคราม หรือการอนุรักษป่์าไผธ่รรมชาติ จาํนวน 3,000 ไร่ เพ่ือเก็บ

หน่อไมข้าย เป็นแหล่งรายไดข้องชาวบา้นป่าซบัลงักา อาํเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี  

บวัเรศ ประไชโย (2535: 143 – 144, อา้งถึงใน อิสรา สิทธิเดช 2546: 39) ไดจ้ดัชนิดของป่า

ตามลกัษณะการใชป้ระโยชนจ์ากป่าชุมชนในชนบทร่วมกนัไวเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1. ป่าชา้ เป็นพ้ืนท่ีประชาชนใชป้ระโยชน์จากป่าร่วมกนัในการเผาศพ ตน้ไมท่ี้ข้ึนอยูใ่น  

ป่าชา้มีขนาดเลก็พอเหมาะกบัการเผาศพ ประชาชนโดยทัว่ไปจะไม่นาํไมใ้นป่าชา้มาทาํฟืนหุงตม้ 

หรือใชใ้นการก่อสร้างในหมู่บา้น ป่าชา้มกัจะตั้งอยูบ่นท่ีดอน ในภาคอีสานจะอยูใ่นป่าไมเ้ต็งรัง 

2. ป่าดอนปู่ตา เป็นป่าสาํหรับตั้งศาลพระภูมิเจา้ท่ีของหมู่บา้น โดยมีพ้ืนฐานความเช่ือว่าผี

บรรพบุรุษอาศยัอยูใ่นป่าแห่งน้ีและทาํหนา้ท่ีคุม้ครองลูกหลานในหมู่บา้น ลกัษณะป่าจะเป็นป่า

ธรรมชาติดั้งเดิม ตน้ไมใ้นดอนปู่ตาจะไม่มีผูใ้ดนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั เวน้แต่จะนาํไปก่อสร้าง

ซ่อมแซมวดั 
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3. ป่าวดั เป็นป่าท่ีเกิดข้ึนในวดัหรือสาํนกัสงฆข์องพระสงฆส์ายธรรมยทุธนิกาย วตัถุ 

ประสงคเ์พ่ือแสวงหาความวิเวกเหมาะแก่การปฏิบติัธรรม ขนาดป่าวดัจะมีขนาดใหญ่หรือเลก็ข้ึนอยู่

กบัอายกุารตั้งของวดั 

4. ป่าสาธารณะของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นป่าติดหมู่บา้น ประชาชนเคยไปเก็บหาฟืน เก็บเห็ด 

เก็บผกัหวาน หรือเล้ียงสตัว ์สภาพป่าเคยมีหนาแน่น  

 

1.3.5 ป่าชุมชนในประเทศไทย 

 อิทธิเดช รัตนวงศ ์ (2545:15 - 16) ป่าชุมชนในประเทศไทยเร่ิมจากทอ้งถ่ินชนบท โดยมี

ความเช่ือในหมู่บา้นหน่ึงๆ ควรมีประจาํหมู่บา้น เพ่ือเก็บรักษาไวเ้ป็นแหล่งซบันํ้ าของหมู่บา้น จาก

ความเช่ือเหล่าน้ีไดมี้ส่วนใหส้ามารถรักษาสภาพป่าในพ้ืนท่ีหมู่บา้นตลอดมา ซ่ึงชาวบา้นทุกคน

ช่วยกนัรักษาดว้ยความรักและหวงแหน โดยมีความเช่ือเป็นพ้ืนฐานสาํคญั ความเช่ือดงักล่าวเกิดข้ึน

เม่ือใด ไม่มีหลกัฐานยนืยนั แต่จากท่ีนกัวิชาการป่าไมข้องกรมป่าไมห้ลายท่านท่ีใหแ้นวความคิด   

ป่าชุมชน คือป่าท่ีประชาชน กลุ่มคนหรือสถาบนัในชุมชนนั้นๆไดร่้วมกนัรักษาไวเ้พ่ืออนุรักษป่์า

ไม ้ เช่น ป่าซบันํ้ า ป่าดอนปู่ตา และป่าชา้ หรือแหล่งป่าไมท่ี้รักษาไวโ้ดยสถาบนัของหมู่บา้น เช่น  

ป่าของวดั ป่าของโรงเรียน ดงันั้น จึงเห็นไดว้่าป่าชุมชนเป็นป่าท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยมานานแลว้  

ซ่ึงเห็นไดจ้ากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมจะมีพ้ืนท่ีป่าหยอ่มเลก็หยอ่มนอ้ย ซ่ึงถูกรักษาไวเ้ป็นป่าชุมชนของ

หมู่บา้นในรูปของ ป่าชา้ ป่าดอนปู่ตา ป่าของวดั และป่าของโรงเรียน ส่วนพ้ืนท่ีป่าไมจ้ะมีพ้ืนท่ี

หลายแหล่งใกลห้มู่บา้นท่ีประชาชนไดร่้วมกนัรักษาไวเ้ป็นแหล่งป่าไมข้องหมู่บา้น การรักษาป่าไม้

ในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะเนน้รักษาเพ่ือเป็นแหล่งซบันํ้ า อาจจะเป็นเขตหา้มล่าหรือเขตอภยัทานของ

หมู่บา้นในกรณีการรักษาสตัวป่์า เป็นตน้ 

 

1.4 แนวคดิเกีย่วกบัความเช่ือ 

1.4.1 ความหมายของความเช่ือ 

 ทศันีย ์ทานตวนิช (2523: 4) กล่าวว่า ความเช่ือ คือ การยอมรับนบัถือว่าเป็นความจริงหรือ 

มีอยูจ่ริง การยอมรับหรือการยดึมัน่น้ีอาจมีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดห้รืออาจไม่มีหลกัฐาน   

ท่ีจะพิสูจน์ส่ิงนั้นใหเ้ป็นจริงได ้

ขนิษฐา จิตชินะกุล (2545: 33) กล่าวว่า ความเช่ือ คือ การยอมรับนบัถือหรือเกิดการยดึมัน่

ในส่ิงใดส่ิงหน่ึง เพ่ือเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางจิตใจใหเ้กิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั และมัน่คงใน

ชีวิต นัน่อาจมีเหตุผลท่ีเพียงพอต่อการยอมรับหรือไม่ก็ไดแ้ละเม่ือมนุษยเ์กิดการยอมรับในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงแลว้ก็มกัจะมีการแสดงออก ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจ 
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อุดม เชยกีวงศ ์ (2545: 187) กล่าวว่า ความเช่ือ เป็นความรู้สึกเช่ือมัน่ ศรัทธาของมนุษยท่ี์มี

ต่อส่ิงต่างๆ ว่าจะบนัดาลใหเ้กิดทุกขห์รือสุขได ้ หากการกระทาํหรือปฏิบติัต่อความเช่ือในทางท่ีถูก

ท่ีควร ความสุขก็จะเกิดตามมา ในทางตรงกนัขา้ม หากกระทาํส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งหรือละเลยความทุกข์

ร้อนอาจจะเกิดข้ึนได ้

 ชยัยทุธ สมประดี (2546: 13) กล่าวว่า ความเช่ือเป็นวฒันธรรมประเภทหน่ึงซ่ึงแสดงออก

ใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ และมนุษยก์บัส่ิงเหนือธรรมชาติมาแต่ดั้งเดิม 

และพฤติกรรมดงักล่าวของมนุษยไ์ดสื้บต่อกนัมาจนกลายเป็นวฒันธรรม ความเช่ือของกลุ่มชนแต่

ละกลุ่มชน 

 

1.4.2 ลกัษณะของความเช่ือ 

 ความเช่ือท่ีปรากฏในสงัคมไทยมีมากมายหลายประเภท ซ่ึงความเช่ือบางอยา่งสามารถหา

เหตุผลมาอธิบายได ้ แต่ความเช่ือบางอยา่งไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได ้ ดงันั้นท่ี สุนนัท ์ อุดม

เวช (2524 : 114 – 115, อา้งถึงในขนิษฐา จิตชินะกุล 2545: 33) ไดแ้บ่งลกัษณะความเช่ือท่ีปรากฏใน

สงัคมไทยได ้2 ลกัษณะ คือ 

1. ความเช่ือท่ีมีเหตุผล เช่น 

1.1 หา้มหญิงมีครรภผ์า่ไมล้วก เช่ือว่าลูกจะมีอนัเป็นไป (ดว้ยเกรงว่าไมล้วกซ่ึงมี 

ความคมจะบาดทอ้ง อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายได)้ 

1.2 หา้มกวาดบา้นตอนกลางคืน เช่ือว่าจะกวาดเงินกวาดทองออกจากบา้น (ดว้ย 

เกรงว่าจะกวาดไม่สะอาดและอาจจะโดนขา้วของแตกเสียหาย เพราะในอดีตไม่มีไฟฟ้าใช)้ 

1.3 หา้มปีนตน้กลว้ย เด๋ียวขาโต (ดว้ยเกรงว่าจะตกลงมา เพราะตน้กลว้ยมีความ 

ล่ืน) 

 

1.4 หา้มตดัเลบ็ตอนกลางคืน เช่ือว่าเป็นการแช่งพ่อแช่งแม่ (ดว้ยเกรงว่าจะตดัถูก 

เน้ือ ) 

1.5 ไปงานศพกลบัมาตอ้งลา้งหนา้ (ดว้ยเกรงว่าภาพและส่ิงไม่ดีจะติดตากลบัมา) 

2. ความเช่ือท่ีไม่มีเหตุผล 

2.1 คนกินกลว้ยแฝดจะออกลูกเป็นแฝด 

2.2 หญิงครรภแ์ก่ใหกิ้นงูลอกคราบจะไดค้ลอดง่าย 

2.3 ถา้ใครถ่ายรูปเรา เราจะอายสุั้น 

2.4 คนตาเอกคบไม่ได ้
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2.5 คนมีเลบ็เป็นดอกเป็นคนมีบุญ 

2.6 หา้มช้ีรุ้งกินนํ้ ามือจะกดุ 

2.7 เด็กไม่ยอมพูดใหเ้อาตีนกบตบปากเดก็ จะทาํใหเ้ด็กพูดเร็ว  

 

1.4.3 ประเภทของความเช่ือ 

 ก่ิงแกว้ อตัถากร (2520: 93 - 94) แบ่งความเช่ือไว ้11 ประการ คือ 

1. ความเช่ือเร่ืองบุคคล ไดแ้ก่ การตั้งช่ือ วิญญาณ การเกิด การตาย เป็นตน้ 

2.   ความเช่ือส่ิงแวดลอ้ม เป็นความเช่ือในเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ลายแทง ลางสงัหรณ์

เป็นตน้ 

3. ความเช่ือในส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น เทพเจา้ เวทมนตค์าถา พระภูมิเจา้ท่ี เป็นตน้ 

4. ความเช่ือเร่ืองเพศ เช่น พ่อเจา้ชู ้ลูกชายมกัจะเจา้ชู ้เป็นตน้ 

5.   ความเช่ือเร่ืองสุขภาพและสวสัดิภาพ เช่น เป็นฝีหา้มกินขา้วเหนียว คนหูยานจะ

อายยุนื เป็นตน้  

6.   ความเช่ือเร่ืองโชคลาง เช่น จ้ิงจกทกั นกแสกร้อง เป็นตน้ 

7.   ความเช่ือเร่ืองฝัน เช่น ฝันว่างูกดัหรืองูรัดจะไดคู่้ ฝันว่าเห็นผจีะมีโชค เป็นตน้ 

8.   ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั เช่น ความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์ คาถาอาคม ผา้

ยนัต ์พระเคร่ือง เป็นตน้ 

9.   ความเช่ือเร่ืองภูตผวีิญญาณ เช่น ผปู่ียา่ ตายาย เป็นตน้ 

10. ความเช่ือเร่ืองนรกสวรรค ์

11. ความเช่ือเร่ืองโหราศาสตร์  เช่น การทาํนายโชคชะตาราศี เป็นตน้ 

  

มารยาท กิจสุวรรณ (2526: 14 - 18) ไดแ้บ่งความเช่ือออกเป็น 9 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือเร่ืองผสีางเทวดา 

2. ความเช่ือเร่ืองเคร่ืองรางของขลงั 

3. ความเช่ือเร่ืองคาถาอาคมและเวทมนต ์

4. ความเช่ือเร่ืองความฝัน 

5. ความเช่ือถือฤกษ ์

6. ความเช่ือเร่ืองขวญั 

7. ความเช่ือในส่ิงแวดลอ้มและปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

8. ความเช่ือเร่ืองยากลางบา้น 
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9. ความเช่ือในลกัษณะบุคคล 

 เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต ์ (2530: 73 - 74) แบ่งประเภทของความเช่ือออกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ 

 1. ความเช่ือทัว่ๆ ไป หรือความเช่ือธรรมดา (Belief) เช่น เช่ือว่ามี นรก สวรรค ์

เทวดา เช่ือเร่ืองฝัน เช่ือว่าฟ้าแดงจะถูกกุง้ ฟ้ารุ่งจะถูกปลา เป็นตน้ 

 2. ความเช่ือท่ีแฝงไวด้ว้ยความกลวัหรือความเช่ือทางไสยศาสตร์(Superstition)  

ความเช่ือ 2 ประเภทขา้งตน้ อาจแบ่งไดเ้ป็น 12 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ความเช่ือเก่ียวกบัปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 

2. ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบา้น 

3. ความเช่ือโชคลาง 

4. ความเช่ือเก่ียวกบัฤกษย์าม 

5. ความเช่ือทางไสยศาสตร์ 

6. ความเช่ือลกัษณะของคนและสตัว ์

7. ความเช่ืออนัเน่ืองมาแต่ศาสนา 

8. ความเช่ือเก่ียวกบัการทาํมาหากินและอาชีพ 

9. ความเช่ือเก่ียวกบัประเพณี 

10. ความเช่ือเร่ืองเคลด็และการแกเ้คลด็ 

11. ความเช่ือเก่ียวกบันรกสวรรค ์

12. ความเช่ือเก่ียวกบัเลขดี เลขร้าย วนัดี วนัร้าย  

  

ผาสุก สุทธเมธา (2535: 56) ไดแ้บ่งความเช่ือออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ความเช่ือเร่ืองธรรมชาติ เช่น ตน้โพธ์ิตน้ไทรถือว่าเป็นไมท่ี้ศกัด์ิสิทธ์ิ ตน้ตะเคียน

ตน้กลว้ยตานี เช่ือว่ามีผสิีงและเป็นผผีูห้ญิง 

2. เช่ือเร่ืองความเป็นความตาย เช่น นกแสก (นกเคา้แมวชนิดหน่ึง) บินผา่นหรือบิน

ใกลบ้ริเวณบา้นใครจะมีความตายเกิดข้ึน นกแร้งลงหรือมาเกาะหลงัคาและสถานท่ีจะเกิดความตาย

เช่นกนั ดาวหางปรากฏจะเกิดกลียคุ บุคคลสาํคญัจะตาย ดาวตกมีคนมาเกิด ใครช้ีไปท่ีดาวตกและ

สัง่ใหไ้ปเกิดในทอ้งหมาจะมีผลตามวาจาท่ีกล่าว เป็นตน้ 

3. ความเช่ือเร่ืองการทาํนายและเส่ียงทาย เช่น ความฝัน เส่ียงเทียน ปลูกตน้โพธ์ิ  

เส่ียงทาย ตุ๊กแกร้อง จ้ิงจกทกั ฤกษย์ามในพิธีต่างๆ เป็นตน้ 
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4. ความเช่ือเร่ืองคาถาอาคม เคร่ืองราง เวทมนตแ์ละไสยศาสตร์ เช่น สวดมนตค์าถา

ใหแ้คลว้คลาดจากอนัตรายทั้งปวง เคร่ืองรางของขลงัเป็นของติดตวัป้องกนัอนัตราย เป็นขวญัและ

กาํลงัใจ การปล่อยคุณ (การเสกหนงั ตะปู เสน้ผม เขา้ไปอยูใ่นทอ้งคนเพ่ือใหเ้ป็นทุกขท์รมาน)   

การทาํเสน่ห์ยาแฝด ปลุกเสกนํ้ ามนัพรายใหห้ญิงชายท่ีหมายปองหลงรักผูท้าํเสน่ห์ เป็นตน้ 

5. ความเช่ือเร่ืองกสิกรรม เช่น พิธีแรกนา พิธีพืชมงคล พิธีแห่นางแมว เป็นตน้ 

6. ความเช่ือเร่ืองครอบครัว เช่น หา้มแต่งงานกนั (พ่ีนอ้งสืบสายโลหิตเดียวกนั)       

จะเป็นบา้ หา้มร้องเพลงในครัวเพราะจะไดผ้วัแก่ หา้มกวาดขยะตอนกลางคืนทรัพยจ์ะหนีหาย เวลา

รับประทานขา้วใหไ้หวแ้ม่โพสพก่อน เป็นตน้ 

7. ความเช่ือเก่ียวกบัยากลางบา้น เช่น มีดบาดใชห้ยากไยใ่นครัวท่ีอยูเ่หนือเตาหุงขา้ว

มาพนัแผล ใบแคกินแกล้ม ยอดชุมเห็ดเป็นยาระบาย ตะปูตาํเอากระเทียมมาร้อยดา้ยแขวนท่ีขอ้เทา้ 

เป็นตน้ 

8. ความเช่ือเก่ียวกบัโหราศาสตร์ หมอดูดวงชะตาราศีและอิทธิพลของดวงดาว 

อิทธิพลของเทพเจา้ท่ีสาํคญั ๆ เช่น พระอาทิตย ์พระจนัทร์ พระเสาร์ พระราหู เป็นตน้   

 

1.4.4 อทิธิพลของความเช่ือ 

 ปราณี วงษเ์ทศ (2532: 53) กล่าวว่า ระบบความเช่ือโดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนท่ีมีความ

เจริญทางวิทยาการยงัเขา้ไปยงัไม่ถึงนั้น จะมีอิทธิพลครอบคลุมพฤติกรรมทุกอยา่งของชีวิตคน 

เพราะจะเป็นตวัอธิบายใหเ้หตุผลต่อการกระทาํ และกิจกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง หรือแมแ้ต่เร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ เช่น อาหารการกิน กิริยามารยาท ต่างๆ 

   ผาสุก สุทธเมธา (2535: 56) กล่าวว่า ความเช่ือมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเรามาแต่โบราณ          

ในปัจจุบนัการศึกษาเจริญข้ึน วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ไดอ้ธิบายใหเ้หตุผล ทาํใหค้วามเช่ือบางอยา่ง

เปล่ียนแปลงและลม้เลิกไป แต่ความเช่ือบางอยา่งก็ยงัมีผลทางจิตใจของมนุษยอ์ยูต่ลอด ส่ิงนั้นคือ

ส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์ตอบใหไ้ม่ได ้ ยงัลึกลบัอยู ่ เช่น ดวงชะตาราศี ภูตผปีีศาจ เคร่ืองรางของขลงั      

โชคลาง เป็นตน้ 

 ดนยั ไชยโยธา (2538: 71, อา้งถึงใน วรีะศกัด์ิ วิจิตรโสภา 2545: 26) ไดก้ล่าวถึงอิทธิพล

ของความเช่ือ สรุปไดว้่า ความเช่ือมีอิทธิพลต่อสงัคม เป็นตวักาํหนดการแสดงออกทางพฤติกรรม

ของคนในสงัคม โดยอาจสงัเกตไดว้่าเม่ือบุคคลมีความเช่ืออยา่งใดอยา่งหน่ึง ยอ่มเป็นเหตุจูงใจให้

เกิดการกระทาํหรือพฤติกรรมท่ีตอบสนองความเช่ือนั้นๆ และถา้เปล่ียนความเช่ือไปจากเดิม

พฤติกรรมจะเปล่ียนตามไปดว้ย และพฤติกรรมเช่นนั้นอาจสะทอ้นใหส้งัเกตเห็นไดใ้นลกัษณะของ

ขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตของคนในสงัคม 
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1.5 แนวคดิเกีย่วกบัพธิีกรรม 

1.5.1 ความหมายของพธิกีรรม 

 ประมวล คิดคินสนั (2521: 137 - 138) กล่าวสรุปว่า พิธีกรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนใหก้บัคนรุ่นต่อมา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือความอยูร่อดของเผา่พนัธุ์

และการรวมกลุ่มรวมจิตใจและมีกาํลงัใจท่ีจะดาํเนินชีวติต่อไป   

 แสง จนัทร์งาม (2531: 131) กล่าวว่า พิธีกรรม หมายถึง การปฏิบติัทางกาย ทางวาจา ต่อส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิในศาสนา ตามวนัและเวลาท่ีกาํหนดไว ้ และเป็นบรรยากาศของความศกัด์ิสิทธ์ิอยูด่ว้ย  

การปฏิบติันั้นอาจจะเป็นเร่ืองส่วนตวัก็ได ้

สมิท สมคัรการ (2539: 53) กล่าวว่า พิธีกรรม คือ พฤติกรรมท่ีแสดงการคารวะบวงสรวง

ต่างๆ เพ่ือเปิดทางไปสู่ความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือเพ่ือท่ีจะสร้างพลงัอาํนาจตามท่ีตอ้งการใหเ้กิดมีข้ึน 

เฉลิมรัฐ ขนอม (2544: 11) กล่าวว่า พิธีกรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตามความเช่ือ

อยา่งมีระเบียบพิธีและขั้นตอน โดยมีความมุ่งหมายใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์าํมาซ่ึงความปรารถนา

ในส่ิงท่ีตอ้งการ 

  

1.5.2 คุณสมบัตขิองพธิกีรรม 

 ก่ิงแกว้ อตัถากร (2525: 5 – 6, อา้งถึงในวีระศกัด์ิ วิจิตรโสภา 2545: 28) ไดก้ล่าวถึง

คุณสมบติัของพิธีกรรม สรุปไดว้า่ การกระทาํท่ีจดัเป็นพิธีกรรมมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. เนน้เร่ืองจิตใจ 

 1.1 การอา้งถึงบุคลิก หรือส่ิงท่ีใจเท่านั้นสมัผสัหรือพิสูจน์ เช่น จิตใจยอมรับว่าแม่โพสพ   

มีจริงทั้งๆท่ีแม่โพสพจะไม่เป็นท่ีประจกัษด์ว้ย หู ตา จมูก ล้ิน กาย แม่โพสพก็เป็นท่ีประจกัษด์ว้ยใจ 

การอา้งถึงบุคลิกหรือส่ิงท่ีประจกัษด์ว้ยใจดงักล่าว ทาํใหพู้ดอีกนยัหน่ึงไดว้่า องคป์ระกอบของ

พิธีกรรมกคื็อภาวะเหนือธรรมชาติ หรือภาวะเหนือปรกติวสิยั 

 1.2 การแสวงหาผลอนัเป็นอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัจิตใจ                ผูป้ระกอบพิธีกรรมยอ่มหวงั

ผลคือความสบายใจ ความมีกาํลงัใจ ความเช่ือมัน่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองหล่อเล้ียงใจและกายอยา่ง

หน่ึง ถา้คนเราขาดส่ิงน้ีทาํใหเ้กิดความกงัวลและความหวาดระแวง ดว้ยเหตุน้ีพิธีกรรมจึงเป็นส่ิง

สาํหรับปลูกฝังอารมณ์อนัพึงปรารถนาต่างๆ 

 1.3 การยอมรับว่าใจมีอิทธิพลต่อกายและวตัถุภายนอกชีวติของคนเรา มีส่วนประกอบใหญ่

อยู ่ 2 ประการ คือ กายกบัใจ ในยามท่ีกายอ่อนแอฝ่ายจิตใจก็อ่อนแอ เศร้าหมอง และขณะเดียวกนั

เม่ือใจอ่อนแอ เศร้าหมอง กายก็พลอยป่วย กายกบัใจจึงมีความสมัพนัธต่์อกนัและกนั แต่จะอยา่งไร

ก็ตามการท่ีจะพฒันาชีวติใหมี้ความเจริญกา้วหนา้นั้น จุดสาํคญัอยูท่ี่การพฒันาใจ เม่ือใจมีความ
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เขา้ใจ มีความรู้เห็นท่ีถูกตอ้ง การแสดงออกทางรูปกายหรือวตัถุยอ่มถูกตอ้งไปดว้ย การเสริมสร้าง

กาํลงัใจเพ่ือความเขา้ใจ การตดัสินใจและการกระทาํท่ีถูกตอ้ง และพิธีกรรมกเ็ป็นส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างสรรคข้ึ์นเพ่ือการน้ี 

 1.4 การเห็นวตัถุเป็นสาขาของจิต กล่าวคือ มิใหม้องวตัถุเป็นเพียงวตัถุ หากแต่มองวตัถุเป็น

องคแ์ห่งการรับรู้ มีชีวติจิตใจเยีย่งมนุษยส์ตัวเ์ม่ือเจา้ของรู้สาํนึกในความดีหรือคุณค่าของส่ิงใดเขา 

ยอ่มแสดงออกซ่ึงความสาํนึก ดว้ยการปรนนิบติัต่อส่ิงเหล่านั้นเหมือนกบัว่าส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีมี

ชีวิตท่ีอาจรับรู้การกระทาํของเขาได ้

2. เนน้เร่ืองสญัลกัษณ์ 

 สญัลกัษณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีใชแ้ทนค่าอีกส่ิงหน่ึง เป็นตน้วา่ดอกกุหลาบใชแ้ทนส่ือความรัก 

ในการจดัพิธีกรรมต่างๆ จะมีอุปกรณ์ ตลอดจนกิริยาท่าทางและถอ้ยคาํ ซ่ึงใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ การใช้

สญัลกัษณ์ช่วยแผข่ยายพฤติกรรมทางจิต คือ ช่วยใหจิ้ตเกิดมโนภาพ ความคิดรวบยอด จินตนาการ 

และเป้าหมายท่ีชดัเจน มัน่คง เพราะลาํพงัตรงไปตรงมานั้นพลงัทางอารมณ์เกิดยาก จึงตอ้งใช้

สญัลกัษณ์เพียงเพ่ือ “สะกิด” ใหอี้กฝ่ายหน่ึงรู้สึกเพ่ือขยายจินตนาการและมโนภาพตามท่ีผูป้ระกอบ

พิธีกรรมปรารถนา                                

 

1.5.3 องค์ประกอบของพธิีกรรม 

 องคป์ระกอบของพิธีกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีประกอบกนัเป็นภาพรวมของพิธีกรรม ไดแ้ก่ 

บุคคล เวลา สถานท่ี เคร่ืองดนตรี บทสวด เคร่ืองเซ่น เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองประกอบอ่ืนๆ ท่ี

ปรากฏในพิธีกรรม (ชยัยทุธ สมประดี 2546: 12) 

 

2. งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

บุญยงค ์เกศเทศ และ อภิศกัด์ิ โสมอินทร์ (2535 : 41 – 42 ) ไดว้จิยัเร่ือง “ป่าชุมชนหมู่บา้น

ดอนยม ตาํบลท่าขอนยาง อาํเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคราม” และผลการศึกษาในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา พบว่า ส่วนพ้ืนท่ีป่าบริเวณหมู่บา้นดอนยมนั้น ไดเ้ร่ิมกั้นขอบเขตไวเ้ป็นป่า

ดอนปู่ตา 25 ไร่ หลงัจากตั้งชุมชนได ้2 ปี ป่าทาํเลเล้ียงสตัวม์ากกว่า 300 ไร่ และป่าชา้ประมาณ 115 

ไร่ แต่หลงัจากมีการบุกรุกพ้ืนท่ีทาํกินไประยะหน่ึงแลว้ คงเหลือพ้ืนท่ีป่าท่ียงัคงอนุรักษอ์ยูใ่น

ปัจจุบนัเพียง 99 ไร่ เท่านั้น กล่าวคือ เป็นป่าดอนปู่ตา 25 ไร่ ป่าทาํเลเล้ียงสตัว ์39 ไร่ และป่าชา้ 35 

ไร่ เม่ือรวมกบัป่าทาํเลเล้ียงสตัวใ์กลว้ดัป่าวงัเลิงอีก 200 ไร่ และป่าของวดัป่าวงัเลิงอีก 100 ไร่ คงมี

ป่าชุมชนอยูป่ระมาณ 399 ไร่ 
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 อยา่งไรก็ตาม การอนุรักษพ้ื์นท่ีป่าของบา้นดอนยม ไดอ้นุรักษเ์ฉพาะพ้ืนท่ีดอนปู่ตา ซ่ึงมี 

ขะจํ้าเป็นผูดู้แลร่วมกบัชาวบา้นและผูน้าํชุมชน และพ้ืนท่ีป่าชา้ซ่ึงมีพระจากบา้นท่าขอนยางมาตั้ง

สาํนกัสงฆดู์และจดัการเก่ียวกบัพ้ืนท่ีฝังและเผาศพ ตลอดจนรักษาทรัพยากรป่าทั้งปวง ซ่ึงชาวบา้น

ก็อาจเก็บพืชพนัธุผ์กั สมุนไพร และผลิตผลจากป่าดงักล่าวไดด้งัเดิม เพียงแต่หา้มตดัไมส้ด และล่า

สตัวเ์ท่านั้น 

  

ประทีป แขรัมย ์ (2535: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “พิธีกรรมมมอ็ดของกลุ่มชาติพนัธุไ์ทย

เขมร บา้นตะโกราย ตาํบลบา้นบวั อาํเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย”์  พบว่า พิธีกรรมมมอ็ดเป็นพิธีกรรม

ท่ีจดักระทาํข้ึน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการรักษาพยาบาลผูป่้วยของชาวไทยเขมร โดยมีคนทรง

เรียกว่ามมอ็ด เป็นผูท้าํหนา้ท่ีติดต่อหรือเป็นส่ือกลางระหวา่งมนุษยก์บัวิญญาณของผบีรรพบุรุษ ซ่ึง

ในการประกอบพิธีกรรมแต่ละคร้ังจะตอ้งจดัองคป์ระกอบต่างๆ เช่น สถานท่ี เคร่ืองเซ่นบูชา เคร่ือง

แต่งกาย เคร่ืองดนตรี อยา่งเป็นระบบถูกตอ้งตามขนบธรรมเนียมท่ียดึถือปฏิบติักนัมาและมีขั้นตอน

การประกอบพิธีกรรมตามลาํดบั บทบาทของพิธีกรรมมมอ็ดท่ีมีต่อชาวไทยเขมรนั้นมีทั้งทางตรง

และทางออ้ม ทางตรงไดแ้ก่การรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยในระดบัครอบครัว โดยมีพ้ืนฐานทาง

ความเช่ือว่าการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทาํของผบีรรพบุรุษจึงจดัประกอบพิธีกรรมข้ึนหรือเชิญ

วิญญาณของผบีรรพบุรุษเขา้มาสิงในร่างทรง เพ่ือพูดคุยแนะนาํวิธีการรักษาพยาบาลและดูแลผูป่้วย 

การใหข้วญักาํลงัใจและกาย และบทบาททางออ้มไดแ้ก่ ในการประกอบพิธีกรรมมมอ็ดแต่ละคร้ัง

จะมีการรวมกลุ่มเครือญาติ เพ่ือนบา้น เป็นการสร้างความเป็นปึกแผน่ ความสามคัคีใหเ้กิดข้ึนแก่

ครอบครัวและชุมชนดว้ย นอกจากน้ียงัสร้างความสมัพนัธ ์ และเกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึง

กนัและกนั 

  

บุญยงค ์ เกศเทศ (2537 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเร่ือง “สถาบนัดอนปู่ตาและบทบาทพฤติกรรม

ของเฒ่าจ ํ้าในชุมชนอีสาน” โดยมีการสาํรวจพ้ืนท่ีป่าดอนปู่ตาในเขตอีสาน 9 จงัหวดั จาํนวน 389 

ราย พบว่า ป่าดอนปู่ตาในชุมชนอีสานนั้น ชาวบา้นยงัมีความผกูพนัอยา่งแน่นแฟ้น ไดใ้ชป้ระโยชน์

อยา่งต่อเน่ืองในทุกฤดูกาล ทั้งเก็บผลิตผลจากป่าเป็นอาหาร ขาย นาํมาเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชห้รือ

เป็นสมุนไพร ป่าดอนปู่ตาแต่ละพ้ืนท่ีจะมีเฒ่าจ ํ้า ซ่ึงไดรั้บคดัเลือกมาใหท้าํหนา้ท่ีส่ือประสาน

ระหว่างผปู่ีตากบัชาวบา้น โดยกระทาํพิธีกรรมเล้ียง เส่ียงทายและบนบาน ทั้งน้ีชาวบา้นจะมีคตินิยม 

เช่ือถือศรัทธาอยา่งจริงจงัและมัน่คง ดว้ยถือว่าสถาบนัป่าดอนปู่ตาเป็นพ้ืนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดจะล่วง

ละเมิดมิได ้ มิฉะนั้นจะไดรั้บการลงโทษจากผปู่ีตา แมจ้ะมีขอ้ขดัแยง้อยูบ่า้งก็ตาม แต่อาํนาจของผ ี 

ปู่ตาและบทบาทพฤติกรรมของเฒ่าจ ํ้ายงัคงมีผลกระทบต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของชุมชน ในอนัท่ีจะ
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ปลุกเร้าจิตสาํนึกใหป้ฏิบติัตนอยูใ่นเง่ือนไขเชิงอนุรักษป่์าชุมชน เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ของ   

บรรพชนในรูปแบบการสืบสานประเพณีวฒันธรรมท่ีเอ้ือต่อการดาํรงชีพเกษตรกรรม ซ่ึงส่งผลทาํ

ใหส้ถาบนัป่าดอนปู่ตาและเฒ่าจ ํ้ายงัมีความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับชุมชน 

 

ทิพยวิมล บูชากุล (2540 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “พิธีลงนางเทียม อาํเภอโพนพิสยั 

จงัหวดัหนองคาย” พบว่า องคป์ระกอบของการทาํพิธีมี 4 ประการ คือ องคป์ระกอบดา้นบุคคล 

เวลา สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เช่น มีการนบัถือนาง

เทียมเป็นบุคคลพิเศษ สามารถติดต่อกบัวิญาณและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิได ้มีการจดัพิธีกรรมปีละ 2 คร้ัง การ

จดัพิธีแต่ละคร้ังมี 3 ขน้ตอน คือ พิธีสูตรขวญั พิธีเล้ียงผ ีพิธีเบิกบา้น ส่วนดา้นวสัดุอุปกรณ์มีเคร่ือง

สงัเวย ดอกไมธู้ปเทียน พิธีลงนามเทียมเป็นการผสมผสานของประเพณีและความเช่ือทางพุทธ

ศาสนา ศาสนาพราหมณ์ และความเช่ือเร่ืองผ ี

 

สุพจน์ ทองเน้ือขาว (2541: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความเช่ือเก่ียวกบัพระธาตุขามแก่น” 

พบว่า ความเช่ือของประเพณีพิธีกรรมประจาํปี ประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคลและประเพณีพิธีกรรม

ส่วนรวม กล่าวไดว้่า เป็นความเช่ือเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา เก่ียวกบัความเช่ือพ้ืนบา้น ซ่ึงเป็นลทัธิ

พราหมณ์ และฮีต 12 เป็นสาํคญั แต่ก็มีความเช่ืออนัเป็นพ้ืนฐานของคนอีสานประกอบดว้ย เช่น 

ความเช่ือเร่ืองผสีางเทวดา เร่ืองสุขภาพอนามยั เป็นตน้ ความเช่ือต่างๆ เหล่าน้ี มีความสมัพนัธก์นั

อยา่งแยกไม่ออก ดว้ยงานบุญฮีต 12 เป็นงานบุญเก่ียวเน่ืองจากพระพุทธศาสนา แต่ก็มีพิธีกรรมท่ี

พราหมณ์พ้ืนบา้นเป็นผูป้ระกอบพิธีร่วมดว้ยคือ มีพิธีถวายเคร่ืองสกัการะแด่องคพ์ระธาตุ ซ่ึงเช่ือว่า

มีดวงวิญญาณท่ีศกัด์ิสิทธ์ิสามารถดลบนัดาลทุกส่ิงทุกอยา่งใหไ้ดต้ามท่ีขอ และเม่ือบ๋าแลว้ก็ตอ้งมี

การปลงหรือแกบ้น โดยการถวายส่ิงท่ีไดบ๋้าไวร้วมทั้งขนัธ ์8 ขนัธ ์9 เพ่ือบูชาครูบาทั้ง 8 ทั้ง 9 ท่ีเช่ือ

ว่าสิงสถิตอยูใ่นองคพ์ระธาตุ แมช้าวบา้นจะทราบว่าองคพ์ระธาตุบรรจุพระองัคารของพระพุทธเจา้

ก็มิไดเ้รียกหรือเอ่ยช่ือว่าพระพุทธเจา้แต่อยา่งใด ยงัคงใชค้าํว่าครูบา หรือหลวงปู่ เช่นท่ีเคยเรียกกนั

มา 

 

ศิริรักษ ์ จรัณยานนท ์ (2542 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “ความเช่ือผปู่ีตาของชาวบา้น    

หนองต่ืน ตาํบลเขวา อาํเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม” พบว่า ชาวบา้นหนองต่ืนมีความเช่ือเก่ียวกบั

ผปู่ีตามาก โดยเช่ือว่าการบนบานต่อผปู่ีตาจะช่วยใหผู้บ้นบานประสบความสาํเร็จตามท่ีตอ้งการ

วิธีการส่ือสารกบัผปู่ีตาจะกระทาํโดยผา่นเฒ่าจ ํ้าหรือผูน้าํในการประกอบพิธีกรรม โดยมีการนาํ

เคร่ืองเซ่นไหวไ้ปบนบาน เม่ือประสบความสาํเร็จตามท่ีบนบานไว ้ จะไปแกบ้นดว้ยไก่หรือไข่ตม้ 
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ขา้วเหนียวน่ึง ดอกไมธู้ปเทียน เหลา้อีเหมิงและขนมหวานหรืออ่ืนๆ ตามท่ีแต่ละคนไดบ้นบานไว ้

นอกจากการเล้ียงแกบ้นแลว้ ยงัมีการเล้ียงผปู่ีตาประจาํปี โดยปีหน่ึงจะมีการเล้ียง 2 คร้ัง คร้ังแรก

ช่วงเดือนพฤษภาคม จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการบอกกล่าวผปู่ีตาก่อนการลงมือทาํนา มีการเส่ียงคางไก่ 

เพ่ือทาํนายผลผลิตทางการเกษตรและสภาพดินฟ้าอากาศ คร้ังท่ี 2 ช่วงเดือนมกราคม จะเล้ียงหลงั

เสร็จส้ินฤดูกาลเก็บเก่ียว จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตารับทราบผลผลิตในปีนั้น พิธี

กรรมการเล้ียงผปู่ีตาแต่ละคร้ังจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามคัคีของชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี โดยแต่

ละครอบครัวจะนาํเคร่ืองเซ่นไหวม้าร่วมประกอบพิธีกรรมกนัอยา่งพร้อมเพียง 

 ความเช่ือของชาวบา้นหนองต่ืนเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาว ดงัน้ีคือ 

บทบาทต่อครอบครัวและชุมชน ผปู่ีตาเป็นสถาบนัทางความเช่ือของครอบครัว และชุมชน           

เม่ือครอบครัวประสบปัญหาจะบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตาทราบและใหผ้ปู่ีตาช่วยแกปั้ญหา ส่วนบทบาท

ต่อชุมชนเป็นบทบาทต่อโครงสร้างทางศาสนา ชาวบา้นนบัถือพุทธศาสนาในขณะเดียวกนักน็บัถือ

ผ ี  ปู่ตาไปดว้ย เม่ือมีการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ภายในหมู่บา้น จะมีการบอกกล่าวผปู่ีตาและเม่ือมี

การทาํพิธีท่ีศาลปู่ตา กจ็ะมีพิธีกรรมทางศาสนาร่วมดว้ยทุกคร้ัง บทบาทต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

เม่ือชาวบา้นหนองต่ืนตอ้งการประสบความสาํเร็จในการประกอบอาชีพ มกัจะมีการบนบานผปู่ีตา

ใหกิ้จการเจริญกา้วหนา้ บทบาทต่อโครงสร้างทางระบบนิเวศน์ ผปู่ีตาเป็นเหมือนองคก์รหรือ

มาตรการในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและโครงสร้างระบบนิเวศนข์องชุมชนใหค้งอยู ่

  

ครรชิต จูประพทัธศรี (2545 : 90 – 192) ไดศึ้กษาเร่ือง “เง่ือนไขและปัจจยัดา้นวฒันธรรม

ความเช่ือต่อการจดัการป่าชุมชนในหมู่บา้นอีสาน” กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2 หมู่บา้น คือ

หมู่บา้นนางอย – โพนปลาไหลและบา้นนาอ่าง – อ่างคาํ จงัหวดัสกลนคร กล่าวโดยสรุปคือ 

วฒันธรรมท่ีชาวบา้นทั้งสองหมู่บา้นใชใ้นการดูแลรักษาป่าดอนหอ คือวฒันธรรมและความเช่ือใน

เร่ืองเจา้ปู่ท่ีสิงสถิตอยูใ่นดอนหอตามตาํนานท่ีเล่าสืบต่อกนัมา และมีโบราณวตัถุในยคุบา้นเชียงท่ี

ขุดพบในเขตหมู่บา้นและรอบบริเวณดอนหอ ส่วนวฒันธรรมท่ีชาวบา้นใชดู้แลรักษาป่าชา้ คือ 

วฒันธรรมในการฌาปนกิจศพ โดยกาํหนดพ้ืนท่ีเอาไวส้าํหรับฝังและเผาศพ และยงัมีความเช่ือเร่ือง

ผใีนป่าชา้ โดยการดูแลรักษาป่าของชาวบา้นนั้นอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขและปัจจยัท่ีทาํใหป่้าดอนหอ และ

ป่าชา้ยงัคงอยู ่ นัน่คือ ระบบวฒันธรรมความเช่ือและพิธีเซ่นไหว ้ อีกทั้งยงัมีวิธีคิดท่ีผสมผสาน

ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ อีกทั้งความเช่ือเร่ืองผ ี นอกจากน้ีสภาพเศรษฐกิจท่ีดีของ

หมู่บา้นยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยั ท่ีทาํใหช้าวบา้นไม่ตอ้งแผว้ถางป่าเพ่ือการดาํรงชีพ และระบบ

การเกษตรท่ีไม่ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมาก ส่งผลทาํใหช้าวบา้นไม่เกิดแรงกดดนักบัชาวบา้นส่วนใหญ่ให ้   
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บุกรุกพ้ืนท่ีป่าท่ียงัคงเหลืออยูใ่นหมู่บา้น ซ่ึงเง่ือนไขและปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี ทาํใหป่้าดอนหอและป่า

ชา้ในหมู่บา้นสองแห่งคงมีบางส่วนเหลืออยูใ่นปัจจุบนั 

 

 ถาวร ดาํเนตร (2545: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “คติความเช่ือในประเพณีพิธีกรรมเก่ียวกบั

เจา้จอมปากช่องภูเวียง อาํเภอภูเวียง จงัหวดัขอนแก่น” สรุปไดว้่า คติความเช่ือเก่ียวกบัเจา้จอมปาก

ช่องภูเวียงเป็นความเช่ือในเร่ืองผ ี ซ่ึงเช่ือว่าดวงวิญญาณของเจา้จอมปากช่องภูเวยีงจะคอยปกป้อง

คุม้ครองช่วยเหลือในเวลาท่ีมีปัญหา เช่ือว่าเจา้จอมปากช่องภูเวียงเป็นผชีั้นสูงเป็นเทพเจา้รักษาป่า

เป็นผบีา้นผเีมืองท่ีมีอาํนาจสูง ซ่ึงไม่ควรลบหลู่และมีการบูชาสกัการะดวงวญิญาณ เช่ือว่าเป็นผูก้ลา้

หาญ ซ่ือสตัย ์เป็นนกัรบท่ีเก่งกลา้สมควรเอาเป็นตวัอยา่งของผูเ้ช่ือและศรัทธา ชาวอาํเภอภูเวียง จึงมี

ความเคารพและกราบไหวบู้ชา 

 จากความเช่ือท่ีมีต่อเจา้จอมปากช่องภูเวียง พบว่า ผูน้าํพิธีกรรมเป็นผูน้าํทอ้งถ่ินท่ีไดย้ดึถือ

ความศกัด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ ความศรัทธาท่ีมีต่อเจา้จอมปากช่องภูเวียง นาํไปปรับใชก้บัชีวิตของ

สมาชิกในทอ้งถ่ินและชุมชนเพ่ือการพฒันาดา้นต่างๆ หลายดา้น ท่ีพบคือ ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน 

ทาํใหเ้กิดความรักความสามคัคีมีวินยัในสงัคม ไม่เกิดความขดัแยง้ในทอ้งถ่ินเพราะมีส่ิงยดึเหน่ียว

กนัตามความเช่ือของเจา้จอมปากช่องภูเวียง ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีความเช่ือว่าเจา้จอมปาก

ช่องภูเวียง เป็นผชีั้นสูงหรือเทพเจา้ท่ีดูแลรักษาป่า แหล่งนํ้า และธรรมชาติ ผูใ้ดทาํลายจะเกิดเหตุร้าย 

ไดรั้บเคราะห์กรรมตามความเช่ือและพบเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นตวัอยา่งอยูบ่่อยคร้ัง ดา้น

เศรษฐกิจชุมชนและทอ้งถ่ิน มีความเช่ือว่าการประกอบพิธีเล้ียงเจา้จอมปากช่องภูเวียงทุกปี เพ่ือเป็น

การบอกกล่าวก่อนการประกอบอาชีพ เป็นกาํลงัใจในการประกอบพิธี ขอใหป้ระสบความสาํเร็จทุก

อยา่งไป ดา้นประเพณี พิธีกรรม วฒันธรรม ปลูกฝังจิตสาํนึกสมาชิกชุมชนใหมี้จิตใจเอ้ืออารีต่อกนั 

รักษาประเพณีอนัดีงามท่ีมีมาแต่อดีตใหย้งัคงอยู ่ ซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือและศรัทธาต่อ             

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองคือเจา้จอมปากช่องภูเวียง ซ่ึงทอ้งถ่ินอาํเภอภูเวียง และทอ้งถ่ินอ่ืนใกลเ้คียง

เคารพนบัถือตลอดมา 

  

 

 



 

บทที่ 3 

 

    วธิีดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา กรณีศึกษา บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก 

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ และเป็นอีกหน่ึงชุมชนทอ้งถ่ินท่ียงัคงมี

วฒันธรรมความเช่ือท่ีเก่ียวกับป่าดอนปู่ตา ภายใต้สภาวะแวดลอ้มและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ดังนั้ น เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในหัวข้อท่ีศึกษา จึงมี

ขั้นตอนและวิธีการดาํเนินการศึกษา ดงัต่อไปน้ี  
 

1. การศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการศึกษาหัวข้อการวจิยั 

เป็นการทบทวนเอกสาร เอกสารงานวิจยัต่างๆ เก่ียวกบัวฒันธรรมความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

วฒันธรรม ป่าชุมชน พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

ประกอบไปดว้ยขอ้มูลจาก วิทยานิพนธ ์ บทความ หนงัสือ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ งานวิจยัและเอกสาร

ประกอบการสมัมนาท่ีเคยมีผูศึ้กษาเพ่ือใหเ้ห็นถึงโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี 

 

2. การสํารวจและเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

ในการศึกษาพ้ืนท่ีในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจพ้ืนท่ีของหมู่บา้นบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก            

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร  ในส่วนของโครงสร้างทางสงัคม วฒันธรรม รวมไปถึงสภาพ

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  โดยแบ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลในการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

 2.1 กลุ่มท่ีเป็นผูรู้้ เป็นกลุ่มท่ีผูศึ้กษาคาดว่าจะใหข้อ้มูลประวติัของหมู่บา้น ประวติั

ป่าดอนปู่ตา พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างชาวบา้นกบัป่าดอนปู่ตา วฒันธรรมและ

ประเพณีท่ีสาํคญั  ซ่ึงผูท่ี้จะใหข้อ้มูลไดแ้ก่ ผูน้าํในการประกอบพิธีหรือเฒ่าจ ํ้า ผูอ้าวุโสในหมู่บา้น 

และคนอ่ืนๆท่ีสามารถใหค้วามรู้ได ้

 2.2 กลุ่มผูน้าํหมู่บา้น ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น ครู อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลและคนอ่ืนๆท่ีสามารถใหค้วามรู้โดยจากการสมัภาษณ์
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3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็นการศึกษาจากเอกสาและการเกบ็

ขอ้มูลภาคสนาม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 3.1 การศึกษาจากเอกสาร  

  การศึกษาจากหนงัสือ วิทยานิพนธ ์ เอกสารบทความต่างๆ งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและ

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

3.2  การเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

ภายหลงัเลือกพ้ืนท่ี ท่ีจะศึกษาแลว้ ผูศึ้กษาไดส้าํรวจสถานท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน   

ใน การศึกษา 

  3.2.1 การสาํรวจ 

  ในการศึกษาระยะแรก เป็นการศึกษาถึงบริบทโดยทัว่ไปของหมู่บา้น ไดแ้ก่ 

ลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ขนาด ลกัษณะภูมิประเทศ อาณาเขตและท่ีตั้ง สถานท่ีสาํคญัๆ 

โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือใหเ้ห็นถึงสภาพการเปล่ียนแปลงของหมู่บา้น และใชใ้นการประเมินถึง

วฒันธรรม พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตาท่ียงัคงอยู ่

3.2.2 การสงัเกต 

  ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในหมู่บา้น เป็น

การเฝ้าดู โดยผูศึ้กษาไม่ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งในการทาํกิจกรรมต่างๆ 

3.2.3 การสมัภาษณ์ ใชว้ิธีการสมัภาษณ์ 2 แบบ ไดแ้ก่ 

 3.4.1 การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นการใช้

แนวคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพส่วนบุคคล วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ วฒันธรรมต่างๆ ของหมู่บา้น 

รวมไปถึงการใชแ้นวคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้งานวิจยั 

   3.4.2 การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Un-Structured Interview) เป็น

การสมัภาษณ์ท่ีเป็นไปตามสถานการณ์แวดลอ้ม 

 

4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

4.1 แนวคาํถามในการสมัภาษณ์ 

 แนวคาํถามในการสมัภาษณ์ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้าํหรับการศึกษาเชิงคุณภาพท่ีจะตอ้ง

เตรียมพร้อมในประเด็นคาํถามเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงตามวตัถุประสงคแ์ละประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา 
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4.2 กลอ้งถ่ายภาพ 

 กลอ้งถ่ายภาพ ใชเ้ก็บบนัทึกภาพท่ีมีความสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ศึกษา เพ่ือ

ช่วยใหจ้ดจาํไดง่้าย  

 4.3 เคร่ืองบนัทึกเสียง 

 เคร่ืองบนัทึกเสียง ใชเ้ก็บขอ้มูลในกรณีท่ีเป็นการสมัภาษณ์ท่ีสาํคญัเพ่ือเก็บรายละเอียด

จากนั้นจึงแปลภาษา ใหเ้ป็นขอ้มูลท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นทางการ 

 

5. การบันทกึข้อมูล 

 ใชว้ิธีการจดบนัทึกลงในสมุดขณะสงัเกต และสมัภาษณ์ในส่วนท่ีเป็นประเด็นศึกษาและ

นอกเหนือจากประเด็นคาํถามท่ีตั้งไว ้ 

 

6. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม โดยใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เพ่ือช่วยในการเก็บขอ้มูล หลงัจากการ

เก็บขอ้มูลแลว้ มีการนาํขอ้มูลท่ีไดม้าเขา้สู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ขอ้มูล ในดา้นประวติัและสภาพ

ทัว่ไปของหมู่บา้นและป่าดอนปู่ตา รูปแบบพิธีกรรมและความสมัพนัธท่ี์เกิดข้ึนในหมู่บา้นระหว่าง

ชาวบา้นกบัป่าดอนปู่ตา โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั 

 

7. ระยะเวลาของการศึกษา 

 ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 7 เดือน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2549  

โดยมีรายละเอียด ตามตารางต่อไปน้ี 

ลาํดบั

ที ่

แผนการศึกษา เดือน/ปี พ.ศ. 2549 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 นาํเสนอ

โครงการศึกษา 

       

2 วิเคราะห์ขอ้มูล        

3 สรุปผล        

 

   
 



บทที ่4  

 

สภาพทั่วไปของบ้านดงจงอาง  

 

สภาพทัว่ไปของบา้นดงจงอางประกอบดว้ยประวติัหมู่บา้น สภาพเศรษฐกิจ สภาพสงัคม 

ประเพณีวฒันธรรม ลกัษณะเด่นและสภาพปัญหาของหมู่บา้น เพ่ือใหท้ราบถึงความเป็นมาและ    

วิถีชีวิตของชาวบา้น อนัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวคิดและความเช่ือของสมาชิกในชุมชน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

 

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

ประวตัหิมู่บ้าน 

อดีตพ้ืนท่ีบริเวณบา้นดงจงอาง มีเน้ือท่ีประมาณ 2,000 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีป่าประมาณ 1,000 ไร่ 

และเป็นพ้ืนท่ีราบประมาณ 1,000 ไร่ ภายในป่ามีสตัวม์ากมาย เช่น ชา้ง และงู เป็นตน้ พ้ืนท่ีราบ

ดงักล่าวมีผูค้นท่ีอพยพมาจากท่ีต่างๆ เน่ืองจากสมยันั้นเกิดโรคระบาด เม่ือมีคนเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการ

ตั้งเป็นหมู่บา้นและเลือกผูป้กครองข้ึน โดยมีขุนพินิจและทา้วพรมมีเป็นผูป้กครองเม่ือ 150 ปีท่ีผา่น

มา (วิจิตร หลกับา้น 2549)  

บา้นดงจงอางก่อตั้งข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2310 สาเหตุท่ีใชช่ื้องูจงอางเป็นช่ือหมู่บา้น

เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของหมู่บา้นเป็นป่าและมีสตัวอ์ยูจ่าํนวนมาก สตัวท่ี์มีมากท่ีสุดคือ      

งูจงอาง จึงใชช่ื้องูจงอางเป็นช่ือของหมู่บา้น 

 

การตั้งถิน่ฐาน 

 การถ่ินฐานประกอบดว้ยประชากร 3 กลุ่ม คือ 

 1. กลุ่มท่ีอพยพมาทางเมืองจาํปาสกั (ปัจจุบนัเป็นเมืองหน่ึงในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว) 

 2. กลุ่มท่ีอพยพมาจากจงัหวดัอุบลราชธานี 

 3. กลุ่มท่ีอพยพมาจากบา้นเปือยวงัววั จงัหวดัศรีษะเกษ 
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แต่เดิมทั้ง 3 กลุ่ม ต่างคนต่างอยู ่ ต่อมาเกิดโรคระบาด (ฝีดาษ) ไม่มียารักษา ประชาชนลม้

ตายเป็นจาํนวนมาก ทั้ง 3 กลุ่มจึงรวมเขา้เป็นหมู่บา้นเดียวกนั คือ บา้นดงจงอาง 

 

สภาพเศรษฐกจิ 

 อาชีพ  

สภาพเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช้ีวดัสภาพความเป็นอยูข่องคนในหมู่บา้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

อาชีพทาํนาจึงเป็นอาชีพหลกัของคนในหมู่บา้น นอกจากน้ีแลว้ยงัมีอาชีพรับจา้ง คา้ขาย รับราชการ  

และเล้ียงสตัว ์ เป็นส่วนท่ีทาํใหช้าวบา้นนั้นมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากการทาํนา ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. อาชีพทํานา  

ชาวบา้นดงจงอางส่วนใหญ่ ยดึการทาํนาเป็นอาชีพหลกั  ในการทาํนาจะทาํกนัปีละ 1 คร้ัง 

ประมาณ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกราคม เรียกว่า นาปี  แหล่งนํ้ าท่ีใชจ้ะใชน้ํ้ าคลองท่ีมาจากลาํ

หว้ยอาจ ซ่ึงชาวบา้นท่ีตอ้งการใชจ้ะเสียครัวเรือนละ 50 บาทในการเป็นสมาชิกเพ่ือลงช่ือใชน้ํ้ า

นอกจากน้ียงัมีแหล่งนํ้ าท่ีเกิดจากการขุดบ่อตามพ้ืนท่ีนาของตนเอง ผลผลิตท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวจะ

เก็บไวบ้ริโภคสาํหรับสมาชิกในครอบครัวและส่งใหก้บัลูกหลานท่ีไปทาํงานต่างถ่ินบริโภค ขาย 

และแลกเปล่ียน 

ในการแลกเปล่ียนนั้นหลงัส้ินสุดการทาํนาจะเป็นช่วงท่ีมีชาวบา้นจากหมู่บา้นอ่ืนนาํส่ิงของ

มาแลกขา้ว ตามความเหมาะสม ต่อรองกนั ส่ิงท่ีนาํมาแลกกบัขา้ว เช่น ผา้ไหม ผา้แพร หมอนขวาน 

ถัว่ฝักยาว แตงกวา มะเขือ เป็นตน้ ถึงแมส้ภาพภูมิประเทศจะไม่เอ้ืออาํนวยต่อการประกอบอาชีพ

มากนกั แต่ผลท่ีไดจ้ากการประกอบอาชีพน้ี ทาํใหเ้ห็นว่า อาชีพการทาํนาไดส้ร้างส่ิงท่ีเป็น

วฒันธรรมความร่วมมือใหเ้กิดข้ึน จากอดีตท่ีความเจริญยงัไม่เขา้สู่หมู่บา้นมากนกั การทาํนามีเพียง 

เคร่ืองทุ่นแรงไม่ก่ีช้ิน เช่น เคียวเก่ียวขา้ว กระบือ คนัไถ และแรงงานของชาวบา้นท่ีร่วมกนัลงแขก

ทาํนามีการไหวว้าน ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัซ่ึงกนัและกนั จวบจนปัจจุบนัแมเ้ทคโนโลยจีะเขา้มามีบทบาท

ในการทาํนามากยิง่ข้ึน แต่ความร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัก็ยงัมีใหเ้ห็น เช่นบา้นใดมีรถไถ ก็มี

การไปช่วยไถนาใหโ้ดยผูเ้ป็นเจา้ของท่ีนาเสียค่านํ้ ามนัเองส่วนค่าแรงงานนั้นก็แลว้แต่จะให ้ ในการ

ลงแขกเก่ียวขา้วในหมู่บา้นและนอกหมู่บา้น ค่าตอบแทนจะอยูท่ี่ประมาณวนัละ 140 บาท  

 

2. อาชีพรับจ้าง  

อาชีพรับจา้งเป็นหน่ึงอาชีพท่ีชาวบา้นส่วนใหญ่หารายไดใ้หก้บัครอบครัว โดยเฉพาะหนุ่ม

สาวและวยัใชแ้รงงานส่วนใหญ่ของหมู่บา้นจะออกไปทาํงานรับจา้งในต่างถ่ิน ปัจจยัท่ีมีส่วนทาํให้
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ออกไปประกอบอาชีพคือ ค่าจา้งและผลตอบแทนท่ีไดรั้บ อาชีพท่ีคนในหมู่บา้นออกไปทาํ เช่น 

รับเหมาก่อสร้างทั้งท่ีเป็นนายจา้งและลูกจา้ง พนกังานตามโรงงานและหา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้ 

รายไดท่ี้ไดจ้ากการทาํงานส่วนหน่ึง ขายอาหาร เส้ือผา้แลจะถูกส่งกลบัมายงัครอบครัวของตน เพ่ือ

ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในบา้นและเก็บออมในการทาํกิจกรรมอ่ืนต่อไป  

 

3. อาชีพรับราชการ  

คนในหมู่บา้นท่ีเรียนจบการศึกษาในระดบัสูง มีอาชีพรับราชการเพราะถือว่าเป็นอาชีพท่ีมี

เกียรติและมัง่คง อาชีพรับราชการท่ีคนในหมู่บา้นส่วนใหญ่ทาํคือ ครู พยาบาล และขา้ราชการ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   

4.อาชีพค้าขาย  

บา้นดงจงอางมีร้านคา้ประมาณ 13 ร้าน ลกัษณะของร้านคา้นั้น จะเป็นร้านคา้ขนาดเลก็ 

ขายขา้วของเคร่ืองใช ้อาหารสด และป๊ัมนํ้ ามนั (ป๊ัมหลอด) ซ่ึงสามารถแยกร้านคา้ของแต่ละหมู่บา้น

ไดด้งัน้ี 

 หมู่ท่ี  5  6 ร้าน 

 หมู่ท่ี 10  5 ร้าน 

 หมู่ท่ี 11  2 ร้าน 

 นอกจากน้ียงัมีชาวบา้นบางส่วนมีการคา้ขายแบบบริการถึงท่ี เช่น การขายอาหาร โดยใช้

รถจกัรยานยนตบ์รรทุกเข่งใส่อาหารต่างๆไวด้า้นขา้งของตวัรถทั้งซา้ยขวา และตรงกลางของตวั

รถจกัรยานยนต ์เรียกการขายอาหารเช่นน้ีว่า สามเข่ง การขายเส้ือผา้สาํเร็จรูปโดยจะใชร้ถส่วนตวัใส่

ของและนาํไปขายตามตลาดนดัท่ีต่างๆ  

 

5. อาชีพเลีย้งสัตว์  

อาชีพเล้ียงสตัวเ์ป็นอาชีพหน่ึงท่ีชาวบา้นดงจงอาง นิยมทาํควบคู่ไปกบัการทาํนา สตัวท่ี์มี

การเล้ียงในหมู่บา้นและสร้างรายได ้แยกตามหมู่บา้นไดด้งัน้ี 

หมู่ท่ี 5 บา้นดงจงอาง 

โคเน้ือ เล้ียงเพ่ือขาย จาํนวน 85 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 35,000 บาท/ปี 

กระบือ เล้ียงเพ่ือขาย จาํนวน 8 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 44,500 บาท/ปี          

สุกร เล้ียงเพ่ือขาย จาํนวน 5 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 25,000 บาท/ปี 
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หมู่ท่ี 10 บา้นดงจงอาง 

สุกร     เล้ียงเพ่ือขาย  จาํนวน 3 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 50,000 บาท/ปี 

หมู่ท่ี 11 บา้นดงจงอาง 

โคเน้ือ  เล้ียงเพ่ือขาย จาํนวน 7 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 30,000 บาท/ปี 

กระบือ เล้ียงเพ่ือขาย จาํนวน 3 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 30,000 บาท/ปี

 สุกร     เล้ียงเพ่ือขาย  จาํนวน 4 ครัวเรือน รายไดเ้ฉล่ียครัวเรือนละ 12,000 บาท/ปี 

(ศูนยส์ารสนเทศเพ่ือการพฒันาชุมชน กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2549) 

  

อาชีพเล้ียงสตัว ์ เป็นอีกอาชีพหน่ึงท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นดงจงอางเป็นอาชีพท่ีทาํ

ควบคู่ไปกบัการทาํนา ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีโคและกระบือเล้ียงไวท่ี้บา้นของตนเอง ประมาณ  

3 – 10 ตวั อาหารท่ีใชใ้นการเล้ียงโคและกระบือนั้นคือหญา้ท่ีทางเกษตรอาํเภอไดเ้ขา้มาใหค้วามรู้

และนาํพนัธุห์ญา้มาใหป้ลูกเพ่ือใชส้าํหรับเล้ียงสตัว ์ นอกจากน้ีหลงัฤดูการทาํนาจะใชฟ้างขา้วท่ีได้

หลงัจากการเก็บเก่ียวขา้วมาเล้ียงสตัวแ์ละชาวบา้นจะนาํโคและกระบือ ไปเล้ียงตามทุ่งนาในช่วงเชา้ 

ซ่ึงอาจจะปล่อยใหห้ากินกนัเอง หรือใชว้ิธีล่ามโคหรือกระบือกบัตน้ไมห้รือตอไมท่ี้ทาํข้ึนเองดว้ย

เชือก หากมีการล่ามโคและกระบือไว ้ ในช่วงเท่ียงกจ็ะหานํ้ าใหกิ้น ช่วงเยน็กจ็ะนาํโคและกระบือ

กลบัเขา้คอกภายในหมู่บา้น 

 ส่วนการเล้ียงสุกรนั้นจะเล้ียงแยกไวน้อกหมู่บา้นต่างหาก เพ่ือไม่ใหก้ล่ินไปรบกวนเพ่ือน

บา้น ชาวบา้นท่ีเล้ียงสุกรมกัจะเล้ียงตามท่ีสวนของตนเอง และสร้างเพิงท่ีพกัเพ่ือเฝ้าเลา้หมูของ

ตนเอง  

  

6. อาชีพหาของป่า 

อาชีพหาของป่า เป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้นดงจงอางและหมู่บา้น    

ใกลเ้คียง ดว้ยสภาพแวดลอ้มท่ีรายรอบไปดว้ยป่าทาํใหมี้รายไดจ้ากการหาของป่าขาย เช่นการทาํ

เช้ือเพลิงจากยางไม ้ (ข้ีไต)้ วิธีการคือ ยางไมท่ี้ไดจ้ะถูกมดัรวมกนัเป็นกระบองซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยลาํ

ไมไ้ผ ่ หุม้ดว้ยใบตะแบกและใชต้อกมดั ราคาขายอยูท่ี่มดัละ 5 บาท นอกจากน้ีแลว้การเก็บเห็ดขาย

ในช่วงหนา้ฝน ก็เป็นอาชีพเสริมรายไดใ้หช้าวบา้นดงจงอางและหมู่บา้นใกลเ้คียง ในการออกเก็บ

เห็ดมีสองช่วงดว้ยกนันัน่คือช่วงเชา้ ประมาณตีหา้ถึงสองโมงเชา้และช่วงกลางคืนประมาณส่ีทุ่มถึง

ตีหน่ึง เห็ดท่ีเก็บมาขายนั้นข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ด ซ่ึงราคาก็จะแตกต่างกนัไป เช่น เห็ดถ่านเป็นเห็ด

ท่ีหาง่ายและมีมากในป่าราคาอยูท่ี่ตะกร้าละ 20 – 50 บาท เห็ดไค เห็ดก๊อ เห็ดโคน ราคากิโลกรัมละ 
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60 – 120 บาท (สุมารี ทองแท ้ 2549) นบัไดว้่าป่าไมเ้ป็นอีกหน่ึงทรัพยากรท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง

รายได ้นอกเหนือจากการทาํนา เล้ียงสตัวแ์ละรับจา้ง  

 

การรวมกลุ่มเพ่ือการประกอบอาชีพและสวสัดกิาร 

 การรวมกลุ่มของชาวบา้นดงจงอาง เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของ

ชาวบา้นท่ีตอ้งการใหเ้กิดความสะดวกสบายในการประกอบการทาํมาหาเล้ียงชีพ การรวมกลุ่มของ

ชาวบา้นดงจงอาง เกิดข้ึนจากผูน้าํของหมู่บา้นและชาวบา้นท่ีร่วมกนัคิดร่วมกนั เพ่ือประโยชน์ท่ีจะ

ไดรั้บของชาวบา้นเอง การรวมกลุ่มสามารถแยกออกเป็น 3 หมู่บา้น ดงัน้ี 

  

1. การรวมกลุ่มของบา้นดงจงอางหมู่ท่ี 5 มีดงัน้ี 

1.1 กองทุนหมู่บา้นขนาดกลาง 

1.2 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 

1.3 กลุ่มพฒันาสตรี พฒันาชุมชนอาํเภอมหาชนะชยัใหก้ารสนบัสนุน 

1.4 ฉางขา้วรวมบา้นดงจงอาง (ก่อตั้งโดยสาํนกังานเกษตรอาํเภอ) 

1.5 กลุ่มโรงสีขา้วบา้นดงจงอาง 

1.6 กลุ่มผูป้ลูกขา้วหอมมะลิพนัธุดี์ เพ่ือผลิตขา้วเมลด็พนัธุ ์ก่อตั้งโดยสาํนกังาน

เกษตรอาํเภอ 

1.7 กลุ่มเล้ียงววั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงแกเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน 

1.8 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการแกปั้ญหาความยากจน (ก.ข.ค.จ.) พฒันาชุมชนอาํเภอ

มหาชนะชยั ใหก้ารสนบัสนุน 

1.9 กลุ่มผูเ้ล้ียงกระบือตามความช่วยเหลือของสาํนกังานปศุสตัวอ์าํเภอมหาชนะชยั 

1.10 กลุ่มสหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าของคลองส่งนํ้ า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1.11 กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าประปา 

1.12 ศูนยส์งเคราะห์เด็กเลก็ 

2. การรวมกลุ่มของบา้นดงจงอางหมู่ท่ี 10 มีดงัน้ี 

2.1 กองทุนหมู่บา้นขนาดเลก็ 

2.2 กลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิต 

2.3 กลุ่มพฒันาสตรี 

2.4 กลุ่มผูเ้ขา้ร่วมโครงการแกปั้ญหาความยากจน (ก.ข.ค.จ.) 
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2.5 กลุ่มสหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าของคลองส่งนํ้ า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

2.6 กลุ่มผูใ้ชน้ํ้ าประปา 

2.7 ศูนยส์งเคราะห์เด็กเลก็ 

3. การรวมกลุ่มของบา้นดงจงอางหมู่ท่ี 11 มีดงัน้ี 

3.1 กองทุนหมู่บา้นขนาดเลก็ 

3.2 กลุ่มพฒันาสตรี 

3.3 กลุ่มสหกรณ์ผูใ้ชน้ํ้ าของคลองส่งนํ้ า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

3.4 กลุ่มโค - กระบือ 

 

สภาพทางสังคม 

การปกครอง 

 ในการปกครองช่วงเร่ิมก่อตั้งหมู่บา้น มีผูป้กครองหมู่บา้น คือ ทา้วพรมมี เป็นผูใ้หญ่บา้น

คนแรก และมีการปกครองเร่ือยมา ซ่ึงมีรายช่ือผูใ้หญ่บา้นตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. นายนอ้ย (ไม่ทราบนามสกุล) ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

2. นายพรม  อินทิรัตน ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

3. นายกาํธร  ทองแท ้  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

4. นายป้อง  ชานุชิต  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5  

5. นายบุญจนัทร์ สมสืบ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

6. นายจนัทร์  สมสืบ  กาํนนัตาํบลบึงแก และผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5  

(ดาํรงตาํแหน่งควบคู่กนัเป็นคนแรก) 

7. นายสุรศรี  ทองแท ้  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

 8.    นายบุญมี  สมสืบ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 

 9.    นายนาค  อินทิรัตน ์ ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11 

10.  นายประมูล  ชานุชิต  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 
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ในการปกครองช่วงของนายสุรศรี  ทองแท ้ ไดมี้การเพ่ิมหมู่บา้นข้ึน เป็นบา้นดงจงอาง   

หมู่ท่ี 10 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรในหมู่บา้นและในช่วงการปกครองของนายนาค 

อินทิรัตน์ ไดมี้การเพ่ิมหมู่บา้นข้ึน เป็นบา้นดงจงอางหมู่ท่ี 11 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของจาํนวน

ประชากรในหมู่บา้นเช่นกนั  

(เอกสารบรรยายสรุปแนะนาํบา้นดงจงอางหมู่ท่ี 5 10 และ 11 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหา   

ชนะชยั จงัหวดัยโสธร 2549:1) 

 

ตาํบลบึงแกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่หมู่ท่ี 1 2 และ 9 คือบา้นบึงแก 

หมู่ท่ี 3 บา้นยางนอ้ย หมู่ท่ี 4 บา้นยางเครือ หมู่ท่ี 6 บา้นบูรพา หมู่ท่ี 7 บา้นชยัชนะ หมู่ท่ี 8 บา้นบอน   

ส่วนบา้นดงจงอางก็เป็นส่วนหน่ึงของการแบ่งเขตการปกครอง ซ่ึงมีทั้งหมด 3 หมู่บา้น ดงัน้ี 

บา้นดงจงอางหมู่ท่ี 5 ประกอบดว้ย 

1. นายเส็ง นิจกิจ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5  

2. นายสาํเริง นิจกิจ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

3. นายวีระ ชานุชิต  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 5 

บา้นดงจงอางหมู่ท่ี 10 ประกอบดว้ย 

1. นายวิจิตร หลกับา้น ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10  

2. นายวิชิต หลกับา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 

3. นายธงชยั บุญถูก  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 10 

บา้นดงจงอางหมู่ท่ี 11 ประกอบดว้ย 

1. นายวิรัตน ์ สมสืบ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11  

2. นายนิพนธ ์ สมสืบ  ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11  

3. นายสาํ พรบณัฑิต ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 11  

 การเลือกผูใ้หญ่บา้น ชาวบา้นจะเลือกกนัโดยดูจากผลงาน จะตอ้งเป็นผูท่ี้ขยนัทาํงาน         

มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัย ์  และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลกั การเลือกผูใ้หญ่บา้น ส่วน

ใหญ่จะเป็นคนท่ีอยูใ่นหมู่บา้นน้ีมานานและเป็นคนในทอ้งท่ี 

 

 ประชากร 

 หมู่ท่ี 5  มี 149 ครัวเรือน ประกอบดว้ย 

 ประชากรชาย  262  คน   และประชากรหญิง  269  คน 
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หมู่ท่ี 10 มี 110 ครัวเรือน ประกอบดว้ย  

ประชากรชาย  263  คน   และประชากรหญิง  277  คน 

 หมู่ท่ี 11 มี 68 ครัวเรือน ประกอบดว้ย 

 ประชากรชาย  163   คน   และประชากรหญิง  178  คน 

 (เอกสารบรรยายสรุปแนะนาํบา้นดงจงอางหมู่ท่ี 5 10 และ 11 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหา   

ชนะชยั จงัหวดัยโสธร 2549 : 2)  
 

 อาณาเขต 

บา้นดงจงอาง ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องจงัหวดัยโสธร และอยูท่างทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของอาํเภอมหาชนะชยั ห่างจากอาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ประมาณ              

56 กิโลเมตร และเป็นเขตแดนติดต่อกบัจงัหวดัอุบลราชธานี เขตการติดต่อของหมู่บา้นสามารถ 

แบ่งออกได ้ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกบั บา้นไผ ่อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี 

 ทิศใต ้      ติดต่อกบั  แม่นํ้ าชี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  บา้นทุ่งใหญ่ ตาํบลบา้นไทย อาํเภอเข่ืองใน                      

     จงัหวดัอุบลราชธานี 

ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั  บา้นบูรพา  ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร 

 

 การคมนาคม 

 เสน้ทางการคมนาคมจากหมู่บา้น ไปถึงอาํเภอมหาชนะชยั เป็นระยะทางประมาณ            

21 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30 – 35 นาที มีถนน รพช. สายบา้นปอแดง – บา้นดงจงอางตดัผา่นหมู่ท่ี 5 

และหมู่ท่ี 10 ถนนเป็นทางลาดยาง ถนนท่ีเช่ือมต่อกนัภายในหมู่บา้นมีทั้งท่ีเป็นถนนดิน ถนน

คอนกรีตและถนนลาดยาง ชาวบา้นใชร้ถจกัรยานยนต ์ รถยนต ์ รถสองแถวท่ีมีอยูใ่นหมู่บา้น         

ในปัจจุบนัมีรถประจาํทางผา่นหมู่บา้นจากอาํเภอมหาชนะชยัไปอาํเภอเข่ืองใน ทาํใหช้าวบา้นมี

ความสะดวกทั้งเสน้ทางการคมนาคมและการใชบ้ริการรถโดยสารมากกว่าเดิม 
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สาธารณูปโภค 

 ชาวบา้นเร่ิมมีไฟฟ้าใชป้ระมาณปี พ.ศ. 2525 ซ่ึงในปัจจุบนัชาวบา้นดงจงอางทั้ง 3 หมู่บา้น

มีไฟฟ้าใชแ้ทบทุกครัวเรือน ส่วนการใชน้ํ้ าประปาเร่ิมมีใชป้ระมาณปี พ.ศ.2542 ชาวบา้นมีการใช้

นํ้ าประปาเกือบทุกหลงัคาเรือน ประปาท่ีใชเ้ช่ือมต่อมาจากประปาของแต่ละหมู่บา้น และยงัมี

ชาวบา้นหมู่ท่ี 11ยงัคงใชน้ํ้ าแบบขุดเจาะหรือบ่อบาดาลเน่ืองจากเพ่ิงมีการดาํเนินการก่อสร้างประปา

หมู่บา้น ลกัษณะของบ่อขดุเจาะจะเป็นบลอ็กอิฐ ขุดหลุมขนาดใหญ่ (1×1 เมตร) วางลึกลงไปใตดิ้น

ประมาณ 20 เมตร และวางบลอ็กอิฐเช่ือมต่อกนัท่ีละอนั เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน   

 

 พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์มีทั้งหมด 1,259 ไร่ 2 งาน โดยสามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี 

1. ดงดอนธาตุ  เน้ือท่ี 850 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีๆอยูติ่ดกบัแม่นํ้ าชี ชาวบา้นส่วนใหญ่ใช ้

ประโยชน์ทางดา้นการหาของป่า เช่น หน่อไม ้ เห็ด สมุนไพร เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสาํนกัสงฆป่์าดงธาตุ

ตั้งอยู ่ เพ่ือเป็นท่ีพกัสาํหรับพระท่ีมาธุดงค ์ โดยเฉพาะพระท่ีมาจากศรีษะเกษ นอกจากนั้นยงัใชเ้ป็น

พ้ืนท่ีสาํหรับการเล้ียงสตัวใ์นช่วงท่ีมีการทาํนา เพ่ือไม่ใหส้ัตวท่ี์เล้ียงไวน้ั้นไปเหยยีบผลิตผลเสียหาย 

ดงดอนธาตุจะเป็นป่าท่ีอยูไ่กลจากหมู่บา้นมากท่ีสุด   

2. ดอนกลาง เน้ือท่ี 160 ไร่ ลกัษณะการใชป้ระโยชน์เช่นเดียวกบัป่าดงดอนธาตุ แต่

จะอยูใ่กลห้มู่บา้นมากกว่า ซ่ึงทั้งป่าดงดอนธาตุและป่าดอนกลางน้ีจะอยูท่างทิศใตข้องหมู่บา้น 

3. ดอนปู่ตา เน้ือท่ี 6 ไร่ เป็นป่าศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นใหก้ารเคารพนบัถือ เปรียบเสมือนท่ี 

พ่ึงทางจิตใจของชาวบา้นดงจงอาง 

4. หนองบา้น เน้ือท่ี  21ไร่ เป็นสระนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีใชก้บัเก็บนํ้ าฝนไวใ้ชข้องคนใน

หมู่บา้น  

5. ร่องพอก เน้ือท่ี 105 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีสาํหรับใชเ้ล้ียงสตัว ์ในช่วงฤดูการทาํนา  

6. โรงเรียน เน้ือท่ี 8 ไร่ 

7. สถานีอนามยั เน้ือท่ี 2 ไร่ 

8. วดั เน้ือท่ี 2 ไร่ 2 งาน 

9. ป่าชา้ เน้ือท่ี 101 ไร่ เป็นพ้ืนท่ีป่าอีกพ้ืนท่ีหน่ึง ในอดีตใชเ้ป็นพ้ืนท่ีเผาศพของคนใน

หมู่บา้น แต่ปัจจุบนัใช ้ เมรุท่ีวดัในการทาํการเผาศพแทน จึงทาํใหส้ภาพของป่าชา้ในปัจจุบนัไม่ได้

ถูกใชง้าน ป่าจึงมีตน้ไมน้อ้ยใหญ่เกิดข้ึนมากมาย 
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การศึกษา 

 บา้นดงจงอางมีโรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบา้นดงจงอาง  เป็นโรงเรียนท่ีเปิดการเรียน 

การสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีนกัเรียนจาํนวน 234 คน และ ครูจาํนวน 17 คน  

มีนายเหลก็ บุญพร เป็นอาจารยใ์หญ่  

 เน่ืองจากโรงเรียนอยูใ่นหมู่บา้น อาจารยแ์ละนกัเรียนจึงมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมของ

หมู่บา้น เช่น ประเพณีสงกรานต ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นการปลูกฝังใหน้กัเรียนเห็นคุณค่า เกิดการ

อนุรักษ ์และสืบทอดประเพณีท่ีดีงาม 

 

 สาธารณสุข 

 บา้นดงจงอางมีสถานีอนามยั 1 แห่ง ตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 5 บา้นดงจงอาง มีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

และพยาบาลจาํนวน 2 - 4 คน ผลดัเปล่ียนกนัมาประจาํท่ีสถานีอนามยั จะทาํหนา้ท่ีใหก้าร

รักษาพยาบาลเบ้ืองตน้และใหค้าํปรึกษาต่างๆ แก่ชาวบา้น เพราะบา้นดงจงอางเป็นหมู่บา้นท่ีอยู่

ห่างไกลจากตวัเมืองและการเดินทางเขา้ไปรักษาหรือหาหมอในตวัเมืองบ่อยๆ นั้นทาํไดย้าก ดงันั้น

การรักษาเบ้ืองตน้ท่ีหมอสามารถใหบ้ริการได ้ เช่น การตรวจวดัความดนั การฉีดวคัซีนใหก้บัเดก็ 

การใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการตั้งครรภ ์ เป็นตน้ 

 

 ศาสนา 

ชาวบา้นดงจงอางส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอยา่งเคร่งครัด       

มีความเช่ือเร่ือง บาป บุญ คุณ โทษ โดยศูนยร์วมทางจิตใจของชาวบา้นคือวดัอุทยาราม (บา้นดง

จงอาง) โดยมีพระสงฆ ์3 รูปและสามเณร 3 รูป มีหลวงปู่แสงเป็นเจา้อาวาส 

การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ ลว้นแต่จดัข้ึนภายในพ้ืนท่ี  

ของวดั ซ่ึงถือไดว้่าเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้นดงจงอาง ไม่ว่าจะเป็นเดก็ ผูน้าํหมู่บา้น ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่     

ก็ลว้นแต่ใหค้วามร่วมมือสมคัรสมานสามคัคี อยา่งพร้อมเพียงกนัในงานบุญต่างๆ เช่น                 

งานเขา้พรรษางานบุญผา้ป่าสามคัคี และงานบุญบั้งไฟ เป็นตน้ 

  

 วฒันธรรมประเพณ ี

 จ. เปรียญ (2532 : 13) กล่าวว่า วฒันธรรมของอีสานเป็นวฒันธรรมท่ีมีความเช่ือมัน่ท่ีสุด   

ดีท่ีสุดในแควน้สุวรรณภูมิ เป็นวฒันธรรมแต่โบราณมา วฒันธรรมของอีสานสร้างคนใหเ้ป็นคน 

สร้างใหค้นละจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหค้นทาํคุณงามความดี เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั 
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 เอกวิทย ์ณ ถลาง (2544 : 66) กล่าวว่า ฮีตสิบสองคองสิบส่ี จึงเป็นโครงสร้างทางความคิด 

ความเช่ือและเป็นทั้งพลงัในการหล่อหลอมและผกูพนัใหค้นอีสานมีสาํนึกแน่นแฟ้น สาระและ

รูปแบบท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัการหมุนเวียนของธรรมชาติ เป็นวตัรปฏิบติัตามปฏิทินทั้งปี 

จึงเป็นประหน่ึงธรรมนูญชีวิตท่ีมีพลงัอาํนาจ ใหค้นผูอ้ยูใ่นวฒันธรรมนั้นจดัการภารกิจของตน 

ครอบครัว ชุมชนไดล้งตวั 

 วฒันธรรมและประเพณีของชาวบา้นดงจงอางท่ียงัคงมีอยู ่ มีความเด่นชดั และเก่ียวขอ้งกบั

วิถีการดาํเนินชีวิตในสภาพสงัคมปัจจุบนั มีดงัน้ี 

 

1. ประเพณบุีญประทายข้าวเปลือก 

 ประเพณีบุญประทายขา้วเปลือกหรือท่ีชาวบา้นเรียกว่าประเพณีสู่ขวญัขา้ว จะจดัข้ึนในช่วง

เดือนกุมภาพนัธ ์ (เดือนสาม) เป็นช่วงท่ีชาวบา้นทาํนาเสร็จเรียบร้อยแลว้และนาํขา้วข้ึนเลา้ (ยุง้ฉาง) 

ชาวบา้นจะนาํขา้วเปลือกส่วนหน่ึงท่ีไดจ้ากการเก็บเก่ียวนาํมาร่วมกนัทาํบุญท่ีเรียกว่าการสู่ขวญัขา้ว 

ปริมาณท่ีนาํมาทาํบุญแลว้แต่บางบา้นอาจใส่ขนัมา บางบา้นอาจจะนาํขา้งเปลือกใส่ตะกร้ามาทาํบุญ 

ขา้วท่ีนาํมาทาํบุญ เม่ือเสร็จจากการทาํบุญแลว้จะมอบใหก้บัวดั 

 

2. ประเพณสีงกรานต์ 

 ประเพณีสงกรานต ์ เป็นประเพณีท่ีจดัข้ึนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นประเพณีท่ีเช่ือ

กนัว่าเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของไทย การจดัประเพณีสงกรานตข์องชาวบา้นดงจงอางจะมีลกัษณะไม่

แตกต่างจากท่ีอ่ืนมากนกั นัน่คือ ระยะเวลาในการจดัจะจดัข้ึนประมาณ 3 วนั ในวนัแรกของการจดั

จะเร่ิมข้ึนท่ีบริเวณศาลปู่ตาซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกของหมู่บา้น ขบวนสงกรานตจ์ะตั้งอยูด่า้นขา้ง

ของป่า บริเวณดา้นในของป่ากจ็ะมี เฒ่าจ ํ้า (ผูน้าํพิธี) จะเป็นผูท้าํพิธีบอกกล่าวว่าถึงช่วงปีใหม่ใหมี้

แต่ส่ิงดีๆ เกิดข้ึนกบัหมู่บา้นและก็มีการรดนํ้ าเช่นเดียวกบัการรดนํ้ าของพรผูใ้หญ่ จากนั้นก็จะเร่ิม

ขบวนแห่รอบหมู่บา้นไปยงัวดั ขบวนแห่จะประกอบไปดว้ยนางสงกรานต ์วงกลองยาว และคนร่วม

ขบวน ในช่วงเยน็ของทุกๆ วนั จะมีการสรงนํ้ าพระพุทธรูปท่ีวดั เพ่ือใหเ้กิดความร่มเยน็แก่ตนเอง

และครอบครัว เช่นเดียวกบัหมู่บา้นอ่ืน 

 

3. บุญผ้าป่าสามคัคแีละประเพณบุีญบั้งไฟ 

 งานบุญทั้งสองน้ีจะจดัควบคู่กนัมาโดยตลอด งานจะมีข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือน

มิถุนายน บุญผา้ป่าสามคัคี เป็นการร่วมจิตศรัทธาของคนในหมู่บา้นและลูกหลานท่ีไปทาํงานต่าง

ถ่ิน ส่วนประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีการขอฝนของชาวอีสาน ซ่ึงตามตาํนานกล่าวถึงประเพณี
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บุญบั้งไฟไวว้่า พญาแถนเป็นเทพยดาผูมี้หนา้ท่ีควบคุมฝนฟ้าใหต้กตอ้งตามฤดูกาล หากทาํการเซ่น

บวงสรวงใหพ้ญาแถนพอใจ ท่านก็จะอนุเคราะห์ใหก้ารทาํนาปีนั้นไดผ้ลสมบูรณ์ตลอดจนบนัดาล

ใหข้า้วปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่หากหมู่บา้นใด ทาํบุญบั้งไฟติดต่อกนัมาถึงสามปี  

ขา้วปลาอาหารในหมู่บา้นนั้นจะบริบูรณ์มิไดข้าด (นิธิ เอียวศรีวงศ ์2536 : 34) 

 การจดังานจะมีข้ึนทั้งหมด 3 วนั กล่าวคือ วนัแรกชาวบา้นจะร่วมกนัทาํบุญ ตกับาตร และ

จดัเตรียมงาน วนัท่ีสอง เป็นวนัท่ีคณะผา้ป่าจากกรุงเทพมหานครและชลบุรี (ชาวบา้นดงจงอางไป

ทาํงานท่ีกรุงเทพมหานครและชลบุรีเป็นส่วนมาก) เดินทางมาถึงหมู่บา้นในช่วงเชา้ ก่อนท่ีคณะ

ผา้ป่าจะเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นนั้น จะตอ้งมีการบีบแตรรถและจุดประทดับอกกล่าวผปู่ีตาซ่ึงชาวบา้น

นบัถือ ใหรู้้ว่ามีลูกหลานกลบัมายงับา้นเกิดของตนเอง ใหท่้านช่วยดลบนัดาลใหก้ารดาํเนินงานนั้น

ราบร่ืน จากนั้นขบวนผา้ป่าก็จะเดินทางไปท่ีวดั ขณะเดียวกนัชาวบา้นท่ีอยูใ่นหมู่บา้นก็จะทาํบุญ

ตอนเชา้ เตรียมงานเช่นการจบัสลากเพ่ือหารายไดเ้ขา้วดัและรอรับญาติพ่ีนอ้งของตนท่ีกลบัมาจาก

การทาํงานในต่างจงัหวดั ในช่วงกลางคืนจะมีการจดังานร่ืนเริง ท่ีมีข้ึนภายในพ้ืนท่ีของวดั งานท่ี

นาํมาจดัจะเป็นหมอลาํซ่ิง ซ่ึงจะมีจนถึงเชา้ เขา้วนัท่ีสามช่วงเชา้จะมีขบวนฟ้อนรําจากหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี

10 หมู่ท่ี11 รวมทั้งคณะฟ้อนรําของนกัเรียนโรงเรียนบา้นดงจงอาง เขา้ร่วมงาน มีการประกวดชิง

รางวลักนั ขณะเดียวกนัการจดัประเพณีบุญบั้งไฟเร่ิมมีการเตรียมงาน ท่ีจดัข้ึนทา้ยวดัทางทิศเหนือ

ของหมู่บา้น บั้งไฟท่ีชาวบา้นนิยมจุดกนัจะเป็นบั้งไฟขนาดเลก็และขนาดกลาง ซ่ึงทาํข้ึนเพ่ือเป็น

การแข่งขนั งานจะมีข้ึนในช่วงเชา้ไปจนถึงตอนเยน็ รางวลัท่ีผูช้นะจะไดจ้ากการแข่งขนั ข้ึนอยูก่บั

ขอ้ตกลงของผูจ้ดัการแข่งขนั เช่น เงิน ลูกโค หรือหมู เป็นตน้ 

 ประเพณีทั้งสองน้ีมีการจดัข้ึนทุกปี เพ่ือสร้างความสามคัคีของคนในหมู่บา้นท่ีเก้ือกูลต่อกนั 

ส่วนหน่ึงท่ีชาวบา้นดงจงอางไปทาํงานในต่างถ่ินนาํกลบัมา คือการพฒันาหมู่บา้นใหมี้ความเจริญ

มากยิง่ข้ึน เช่น เงินท่ีไดจ้ากการจดังานบุญผา้ป่าสามคัคีและประเพณีบุญบั้งไฟ ส่วนหน่ึงนาํไป

พฒันาวดั และซ้ือส่ือการเรียนการสอนใหก้บัโรงเรียน  เป็นการร่วมมือกนัพฒันาภายใตก้รอบของ

ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม 

 

4. การขึน้บ้านใหม่ 

 ชาวบา้นนิยมทาํกนัเดือน 6 หรือ 12 เพราะเช่ือกนัว่าเป็นเดือนดี ทาํในวนัใดก็ได ้ ขั้นตอน

การทาํนั้นจะมีการหาพ้ืนท่ีอาจจะเป็นพ้ืนท่ีบา้นหลงัเก่าหรือเลือกพ้ืนท่ีใหม่ จากนั้นกจ็ะมีการถมท่ี

ใหสู้งข้ึนจากพ้ืนและขดุหลุมตามจาํนวนเสาท่ีจะเอาลง อาจจะเป็น 9 หรือ 11 เสา เม่ือขุดหลุมเสร็จ

แลว้ก็จะนาํหิน เหรียญ 25 สตางค ์ 50 สตางค ์ หรือเหรียญบาท ใบคูณและใบยอท่ีมีลกัษณะใบ

สวยงามไม่มีแมลงกดัแทะไปวางไวบ้ริเวณใตห้ลุม จากนั้นจึงนาํเสาเอก เสาโท ลงตั้ง การตั้งเสาเอก
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และเสาโท จะมีอกั (อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับป่ันฝ้าย) ท่ีมีฝ้ายมว้นใหญ่ (มว้นฝ้ายสายสิญจน)์ มดัเขา้กบั

ตน้กลว้ยตน้ออ้ย ไซหาปลา มดัเขา้กบัเสาเอก เสาโท ในช่วงการของการยกเสาเอกนั้นชาวบา้นจะ

ช่วยกนัทาํ โดยมีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีบา้นนั้นนบัถือมาเป็นผูป้ระกอบพิธีมาบอกกล่าวกบัส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมี  

ในหมู่บา้น จากนั้นกด็าํเนินการสร้างบา้นต่อไป  

 ในการลงเสาเอก เสาโท มกัจะทาํก่อนการสร้างบา้นใหม่ ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่จะลงเสาเอก 

เสาโท แลว้ก็สร้างบา้นต่อจากการลงเสา อาจจะมีบางรายท่ีลงเสาเอกไวแ้ต่ยงัไม่ปลูกบา้น หรือ

อาจจะมีการวางพ้ืนไมแ้ละหลงัคาไว ้ ก็ถือว่าเป็นการข้ึนบา้นใหม่ ส่วนรายละเอียดของบา้นค่อยทาํ

การตกแต่งทีหลงัก็ได ้   

5. ประเพณเีข้าพรรษา 

 ประเพณีเขา้พรรษา เป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนา เป็นช่วงท่ีพระสงฆต์อ้งจาํ

พรรษาอยูท่ี่วดั ประเพณีน้ีจดัข้ึนในช่วงเดือนกรกฎาคม (เดือนแปด) ชาวบา้นจะร่วมกนัทาํบุญตกั

บาตรในช่วงเชา้ จากนั้นผูใ้หญ่บา้นในแต่ละหมู่จะรวมกลุ่มลูกบา้นของตนร่วมกนัทาํบุญและนาํเงิน

ท่ีไดน้ั้นซ้ือผา้อาบนํ้ าฝนและเทียนพรรษาถวายพระ ในช่วงเยน็จะมีการฟังเทศน์และเวียนเทียนรอบ

โบสถ ์ 3 รอบ เม่ือเวียนเทียนครบแลว้ชาวบา้นจะนาํเทียนท่ีจุดนั้นวางไวร้อบโบสถ ์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บอฐิั

ของผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้ เพ่ือเป็นการอุทิศส่วนกุศลและเป็นแสงสว่างนาํทางใหก้บัผูท่ี้ล่วงลบัไปแลว้  

 

6. ประเพณบุีญข้าวสาก 

 เป็นประเพณีท่ีชาวบา้นจดัทาํข้ึนเพ่ือเล้ียงผท่ีีไม่มีญาติ ในช่วงเดือน 10 ของทุกปี ในวนัท่ีมี

การจดังานบุญขา้วสาก ชาวบา้นจะร่วมกนันาํป่ินโตมาทาํบุญถวายพระ และห่อขา้วท่ีเตรียมมา

ต่างหาก เม่ือเสร็จจากพิธีทางสงฆแ์ลว้ชาวบา้นจะนาํห่ออาหารท่ีเตรียมมา ซ่ึงประกอบไปดว้ย     

ขา้วดาํขา้วแดง อาหารคาวหวานแลว้แต่ว่าบา้นใดจะเตรียมอะไรมา ไปแขวนไวต้ามตน้ไมห้รือรอบ

ร้ัวกาํแพงวดั พร้อมกบัการหยาดนํ้ า และบอกกล่าวใหผ้เีหล่านั้นมารับอาหารท่ีตนนาํมาให ้ เป็นอนั

เสร็จพิธี 

 

7. บุญกฐิน  

จดัข้ึนในช่วงเดือนพฤศจิกายน (เดือนสิบสอง) เป็นการทาํบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลใหก้บั       

บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ การจดัพิธีน้ีจะมีข้ึนปีละหน่ึงคร้ัง หากบา้นใดตอ้งการท่ีจะตั้งองคก์ฐิน 

จะตอ้งมีการจององคก์ฐินโดยการบอกกล่าวทางเจา้อาวาสวดั เพ่ือใหท้ราบว่าบา้นของตนเอง

ตอ้งการจะตั้งองคก์ฐินและจองการทาํบุญกฐินในปีนั้นๆ 
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การตั้งองคก์ฐิน เปรียบเหมือนกบัการใหบ้า้นใหม่หลงัหน่ึง ซ่ึงประกอบไปดว้ยขา้วของ

เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น หมอน เส่ือ ผา้ห่ม ผา้ขาวมา้ ผา้ซ่ิน (ผา้ถุง) หวด หมอ้น่ึง มะพร้าว กลว้ย ออ้ย 

เป็นตน้ ในการทาํพิธีจะเร่ิมทาํพิธีในช่วงเชา้เจา้บา้นจะนิมนตพ์ระมาทาํพิธีท่ีบา้น ช่วงกลางคืนจะมี

มหรสพ เช่น หนงักลางแปลง หมอลาํ แลว้แต่ว่าเจา้บา้นจะจา้งอะไรมาแสดง เขา้สู่ช่วงเชา้ของวนั

ใหม่ ญาติพ่ีนอ้งและชาวบา้นจะร่วมกนัแห่องคก์ฐินไปท่ีวดัเพ่ือทาํพิธีทางสงฆ ์

 นอกจากน้ีแลว้ชาวบา้นยงัมีการจดังานต่างๆ ข้ึนตามประเพณีของไทยทัว่ๆ ไป เช่น 

ประเพณีออกพรรษา ลอยกระทง ประเพณีการแต่งงาน และงานบวช เป็นตน้ ประเพณีต่างๆ เหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนจากการร่วมมือของผูน้าํชุมชน ชาวบา้น พระสงฆ ์ เป็นการจดังานซ่ึงแสดงให้

ความผกูพนัของสถาบนัต่างๆ ท่ีลว้นแต่เห็นความสาํคญัของประเพณีท่ีดีงามเหล่าน้ี  เป็นส่ิงท่ีทาํให้

เกิดแบบแผนในการดาํเนินชีวิต ใหค้นรุ่นต่อไปไดป้ฏิบติัตามแบบอยา่งและสืบสานประเพณี       

ใหย้งัคงอยู ่ ไม่ประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง ปฏิบติัตามหลกัศาสนาตามท่ีผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไดป้ฏิบติัไว ้

ในส่ิงท่ีดี อีกทั้งการจดัประเพณีของชาวบา้นยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความเขม้แข็งและความสามคัคีของ

คนในหมู่บา้น ท่ีร่วมแรงกนัจดักิจกรรมต่างๆ เหล่านั้นข้ึนมา ทาํใหเ้กิดคนรุ่นหลงัเลง็เห็น

ความสาํคญัของประเพณีเหล่านั้น  

 

 ลกัษณะเด่นของหมู่บ้าน 

1. เป็นหมู่บา้นท่ีมีป่าขนาดใหญ่รอบๆ หมู่บา้น 

2. เป็นแหล่งปลูกเมลด็พนัธุข์า้วหอมมะลิพนัธุ ์105 และ ขา้วหอมมะลิพนัธุ ์กข  

3. ชาวบา้นใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมหรือจดังานประเพณีของหมู่บา้น มีความ 

สามคัคีซ่ึงเห็นไดจ้ากการรวมกลุ่มจดัตั้งต่างๆ 

 4.    การใหค้วามเคารพผูท่ี้อาวุโส กตญั�ูกตเวที และยดึหลกัคาํสอนของศาสนา 

 

 ปัญหาของหมู่บ้าน 

1. ปัญหาท่ีเก่ียวกบัราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีตกตํ่า ขายไม่ไดร้าคา ไม่คุม้กบัการลงทุน 

2. ปัญหาของดินท่ีเส่ือมคุณภาพ เป็นผลมาจากการใชปุ๋้ยวทิยาศาสตร์ในปริมาณท่ีมาก 

และใชม้าเป็นเวลานาน 

3.    ปัญหาความแหง้แลง้ เน่ืองจากอ่างเก็บนํ้ าหนองบา้นท่ีเป็นอ่างเก็บนํ้ ามีความต้ืนเขินเละ

ลาํห้วยอาจไม่สามารถกกัเก็บนํ้ าได้เพียงพอต่อความตอ้งการของชาวบ้านในการทาํการเกษตร    

และการอุปโภคบริโภค ช่วงฤดูร้อน 



บทที่ 5  

 

วฒันธรรมความเช่ือและพธิีกรรมเกีย่วกบัป่าดอนปู่ตา 

  

ป่าดอนปู่ตาเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้น บา้นดงจงอางใหค้วามเคารพนบัถือ ดว้ยความ

เช่ือเก่ียวกบัผปู่ีตาจึงส่งผลใหมี้พิธีกรรมเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตาเป็นจาํนวนมาก ในการศึกษาคร้ังน้ี    

ไดแ้บ่งประเด็นศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น คือ สภาพทัว่ไปของป่าดอนปู่ตา วฒันธรรมความเช่ือ

เก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา พิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตาและความสมัพนัธข์องป่าดอนปู่ตากบั 

วิถีชีวิต โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. สภาพทั่วไปของป่าดอนปู่ตา 

1.1 ประวตัป่ิาดอนปู่ตา 

 จากคาํกล่าวของเฒ่าจ ํ้า ซ่ึงเป็นผูน้าํในการประกอบพิธีกรรมของชาวบา้นดงจงอาง ไดก้ล่าว

ว่า ในสมยัก่อนหมู่บา้นน้ีมีการแยกออกเป็นสองฝ่ายเรียกวา่บา้นนอก และ บา้นใน ซ่ึงทั้งสองกลุ่มน้ี

มกัจะไม่ถูกกนั มกัจะมีการทะเลาะเบาะแวง้กนั จนเกิดการเจ็บป่วย จึงมีการหาท่ีพ่ึงพาทางจิตใจ 

โดยเลือกป่าทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของหมู่บา้น ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าป่าแห่งน้ีเป็นท่ีมี

ความป่าศกัด์ิสิทธ์ิ ผูใ้ดไปแตะตอ้งหรือตดัไมไ้ม่ได ้ จะถูกลงโทษและมีอนัเป็นไป ชาวบา้นจึงมีการ

ตั้งภูมิบา้นภูมิเมืองข้ึนภายในป่าดอนปู่ตาใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือและเป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจ 

 ในการตั้งศาล ไดมี้การใชแ้กนของตน้คูณตน้ยอมาทาํเป็นรูปปลดัขิก 2 อนั และสมมุตินาม

ข้ึนเป็น ผปู่ีตา ท่ีช่วยปกปักรักษาชาวบา้นและเร่ิมมีชาวบา้นไปบ๋าบน (บนบาน) ว่าจะซ่ือสตัย ์มัน่คง

จะมาเล้ียงผปู่ีตาทุกปี ในสมยัก่อนไดมี้การนาํหมอธรรมมาดู และทาํพิธีเพ่ือสอบถามว่าผปู่ีตานั้น

ชอบอะไร ไดค้วามว่าผปู่ีตาชอบกินไก่และเหลา้ จึงใชไ้ก่และเหลา้นั้นเป็นเคร่ืองเซ่นไหว ้เป็นตน้มา 

 ทุกๆเดือน 5 ฟ้า 6 เป็นตน้มา จะตอ้งมีเล้ียงผปู่ีตา ซ่ึงจะมีการจดัการเล้ียงในวนัพุธ ในอดีต

ชาวบา้นแต่ละครอบครัวจะนาํ ไก่ตม้ 1 ตวั เหลา้ 1 ไห ไปเล้ียงผปู่ีตา พร้อมดว้ยขนัธ ์ 5                  

ซ่ึงประกอบไปดว้ย ดอกไม ้ 5 คู่ เทียน 5 คู่ ธูป 3 ดอก อีกทั้งการเล้ียงผใีนช่วงน้ี เป็นช่วงท่ีเขา้สู่

ฤดูกาลของการเพาะปลูก      ดงันั้นส่วนหน่ึงของการเล้ียงผปู่ีตา ชาวบา้นจะนิยมนาํขา้วตอกดอกไม ้ 
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เมด็พริก เมด็มะเขือ เมลด็ขา้วเปลือก ถัว่และงา   ไปหว่านใหก้บัผปู่ีตาดว้ย ซ่ึงถือว่าการทาํเช่นน้ีเป็น

การบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตารับรู้ว่า เขา้ช่วงของการเพาะปลูก ช่วงทาํมาหากิน ใหผ้ปู่ีตานั้นอาํนวยอวยชยั

ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ไม่ใหมี้อุปสรรคในการทาํไร่ทาํนา 

 นอกจากน้ี เฒ่าจ ํ้ายงักล่าวอีกว่าในสมยัท่ีท่านยงัเป็นเด็ก เวลามีงานในดอนปู่ตาท่านก็จะ

ติดตามไปดู ในสมยัหน่ึงมีเฒ่าจ ํ้าท่ีมีนิสยัโมโหคน เกลียดชงัคน คร้ันเช่ือกนัว่ามีผป่ีาเขา้หมู่บา้น 

ชาวบา้นกต่็างเช่ือกนัว่าเป็นการกระทาํของผปู่ีท่ีปล่อยผเีขา้หมู่บา้น เพราะไม่ชอบเฒ่าจ ํ้าคนน้ี เป็น

เพราะเฒ่าจ ํ้าใหผ้อีอกใหตี้เอาคนใหม่ จึงไดมี้การทาํพิธีการเลือกเฒ่าจ ํ้าคนใหม่ หลงัจากนั้นเป็นตน้

มาหมู่บา้นก็อยูอ่ยา่งเป็นสุข ผกี็ออกจากหมู่บา้น ไม่มารบกวน 

 การตั้งเฒ่าจ ํ้าในอดีต คนไหนท่ีตายไปก็จะมีการตั้งใหม่ โดยใชว้ิธีการแบบเดิมและมีการ

ประชุมกนัของคนในหมู่บา้น บริเวณพ้ืนท่ีวดั หรือศาลากลางบา้น (นายทอง มาลาวรรณ 2549)  

 ความคิดและความเช่ือสืบต่อกนัมาเร่ือยจวบจนปัจจุบนั พิธีกรรมบางอยา่งกย็งัยดึปฏิบติั

ตามแบบดั้งเดิม และก็มีบางส่วนท่ีถูกปรับเปล่ียนเพ่ือใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมในปัจจุบนั  

 

1.2 ทําเลทีต่ั้ง 

 จากการศึกษาพบว่า ป่าดอนปู่ตาของบา้นดงจงอางอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

หมู่บา้น และอยูติ่ดกบับา้นเรือนของชาวบา้นหมู่ท่ี 5 บางส่วน พ้ืนท่ีตั้งของป่ามีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ี

ราบดินเป็นดินทราย หากมองจากภายนอกจะพบว่ามีตน้ไมข้นาดใหญ่ถูกรายลอ้มไปดว้ยไมเ้ครือท่ี

เขียวจากโคนตน้ไปจนถึงยอดไม ้ทาํใหป่้าดอนปู่ตาเป็นท่ีสะดุดตาสาํหรับผูท่ี้ผา่นไปมา 

ป่าดอนปู่ตาอนัเป็นท่ีตั้งของศาลปู่ตาในหมู่บา้น บา้นดงจงอางมีอาณาเขต ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั  ถนนลาดยางเช่ือมต่อระหว่างทางเขา้ 

หมู่ท่ี 5 และบา้นทุ่งใหญ่ ตาํบลบา้นไทย อาํเภอเข่ืองใน 

จงัหวดัอุบลราชธานี 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั  ถนนดินหรือลูกรังเช่ือมต่อภายในหมู่บา้นระหว่างหมู่ท่ี  

5  และ หมู่ท่ี 11 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั  ทุ่งนา   

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั บา้นเรือน  
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1.3 สภาพทั่วไปของป่า 

 พ้ืนท่ีทัว่ไปของป่าดอนปู่ตา บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร  

มีเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ ซ่ึงนับว่าเป็นป่าขนาดเลก็ ภายในป่าดอนปู่ตามีตน้ไมน้อ้ยใหญ่สลบักนัทัว่ทั้ง

ป่า ตน้ไมท่ี้พบเห็นในป่าดอนปู่ตา เช่น ยาง พะยอม ไผ่เขียว ข่อย เข็ม มะขาม หวายป่า ต้ิว ยะนาง

มะม่วงป่า ยางเครือ ตะแบก เป็นตน้ นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและแหล่งอาหารของสตัว์

มากมาย สัตวท่ี์พบเห็นในป่าดอนปู่ตาเป็นสัตวข์นาดเล็ก เช่น กระแต จกัจัน่ เต่า กระรอก งู ก้ิงก่า 

จ้ิงหรีด นกและแมลงนานาชนิด เป็นตน้ 

 สภาพของป่าดอนปู่ตายงัคงรักษาความสมบูรณ์ไวไ้ดม้ากดว้ยความร่วมมือของชาวบา้น

และผูน้าํชุมชน ท่ีเล็งเห็นคุณค่าและร่วมมือกนัอนุรักษป่์าดอนปู่ตา กล่าวคือ ไม่มีการตดัไมข้นาด

ใหญ่ท่ีมีอยูใ่นป่าไปใชป้ระโยชน์ของตนเองนอกเสียจากการใชเ้พ่ือสาธารณประโยชน์ของหมู่บา้น 

เช่น การตดัไมไ้ผเ่พ่ือใชใ้นการทาํบุญของวดั การขนทรายเขา้วดัในช่วงประเพณีสงกรานต(์ก่อเจดีย ์

ทราย) อีกทั้งวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัผปู่ีตา ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าป่าน้ีเป็นท่ีสิงสถิตของ 

บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ และคอยอยู่ดูแลรักษาคนในหมู่บา้นใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข จึงทาํใหช้าวบา้น

ดงจงอางไม่ตดัไมใ้นป่าดอนปู่ตา ทาํใหส้ภาพของป่าดอนปู่ตามีความเขียวชอุ่มใหเ้ห็นตลอดทั้งปี   

ป่าดอนปู่ตาของชาวบา้นดงจงอางในปัจจุบนัไดจ้ดัใหเ้ป็นป่าอนุรักษ ์โดยชาวบา้นและกรม

ป่าไมเ้ป็นผูดู้แล ป่าดอนปู่ตาจึงเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นศูนยร์วมความศรัทธาและเป็นท่ียึดเหน่ียว

จิตใจของชาวบา้น โดยชาวบา้นเช่ือกนัว่าภายในป่าดอนปู่ตามีผีปู่ตาท่ีคอยคุม้ครองชาวบา้นให้มี

ความสุข ไม่ใหโ้จรขโมยหรือภยัร้ายต่างๆ เขา้สู่หมู่บา้น    

 

1.4 ลกัษณะศาลปู่ตา 

 ศาลปู่ตาเป็นส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูบ่ริเวณส่วนกลางของป่าดอนปู่ตา การสร้างศาลปู่ตานิยม

สร้างกันเป็นสองลกัษณะ กล่าวคือ ชนิดท่ีใช้เสาหลกัเพียงตน้เดียวเหมือนศาลพระภูมิทัว่ไปแลว้

สร้างเป็นเรือนยอดบนปลายเสากบัชนิดท่ีใชเ้สา 4 ตน้ แลว้สร้างบา้นเรือนหรือศาลาให้มีขนาดเล็ก

หรือใหญ่ตามตอ้งการ โดยทั่วไปแลว้จะมีห้องโถง 1 ห้อง และภายในห้องนั้นต้องให้มีบริเวณ

สําหรับเป็นท่ีวางส่ิงของท่ีผีปู่ตาต้องการ เช่น เป็นรูปคน สัตว์  ข้าทาสและบริวาร ตลอดจน

เคร่ืองมือเคร่ืองใชจ้าํเป็นไวส้ําหรับให้ผีปู่ตาได้ใชส้อยไม่ขาดแคลน ส่วนด้านหน้าตูบหรือศาล     

มกัสร้างให้มีชานยื่นออกมา สําหรับเป็นท่ีตั้ งหรือวางเคร่ืองบูชาและเคร่ืองเซ่นสังเวยได้ด้วย      

(บุญยงค ์เกษเทศ 2540 : 53 - 54) 

 จากการศึกษา ลกัษณะของศาลปู่ตาหลงัเดิมของชาวบ้านดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอ   

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร พบว่า ศาลปู่ตาหลงัเดิมมีลกัษณะเป็นเสาตน้เดียวท่ียกสูงจากพ้ืน 1 เมตร   
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เสาทําด้วยไม้ ยอดเสามีบ้านขนาดเล็ก (50 ซม . × 50 ซม . ) ท่ี มุงด้วยหลังคาสังกะสีเป็นรูป

สามเหล่ียมหน้าจัว่ ดา้นหน้าของตวับา้นหันไปทางทิศตะวนัออก ภายในศาลปู่ตามีปลดัขิกท่ีเป็น

ตวัแทนของผปู่ีตา 2 อนั และดอกไมธู้ปเทียนท่ีชาวบา้นนาํมาเซ่นไหว ้ปัจจุบนัศาลปู่ตาหลงัเดิมนั้น

ไดผ้พุงัไปตามกาลเวลา จึงไดมี้การสร้างศาลปู่ตาหลงัใหม่ข้ึนมาแทนศาลปู่ตาหลงัเดิม 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ศาลปู่ตา (ปัจจุบนั) 

 

 ศาลปู่ตาหลงัใหม่ ได้มีการทําพิธีบวงสรวงข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 5 กรกฎาคม 2549 โดยเชิญ

อาจารยธ์งชยั เคา้มูล จากบา้นโพนทราย จงัหวดัอุบลราชธานี มาเป็นผูน้าํในการทาํพิธีบวงสรวงศาล

ปู่ตาหลงัใหม่ในคร้ังน้ี (พิธีพราหมณ์) ในการทาํพิธีมีเคร่ืองบวงสรวงมากมายและเป็นส่ิงสาํคญัใน

การทาํพิธีคือ กระทง 3 ชั้น 8 ทิศ จาํนวน 8 กระทง และกระทง 9 ชั้นอีก 1 กระทง ขนัดอกไม ้2 ขนั 

ไก่ เหลา้ เคร่ืองคาวหวาน กลว้ย ออ้ย และชาวบา้นบางส่วนท่ีมาร่วมพิธีบวงสรวงในคร้ังน้ี  

 ลกัษณะของศาลปู่ตาหลงัใหม่ทาํดว้ยปูนมีความกวา้ง 1.5 เมตร ยาว 2.5 เมตร และสูง 2.5 

เมตร หลงัคามุงดว้ยกระเบ้ือง ภายในศาลปู่ตามีรูปหล่อท่ีเป็นตัวแทนของผีปู่ตามีช่ือว่า ท่านขุน

สะท้าน ลักษณะเหมือนคนโบราณ สักขาลาย หลงัลาย หน้าอกลาย ไม่ใส่เส้ือ หน้าตาคมเข้ม         

ผมหงอก หนวดหงอก ลกัษณะคลา้ยผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ท่ีน่าเคารพยาํเกรงและยงัมีปลดัขิกท่ีทาํดว้ยแกนคูณ

แกนยอท่ีเป็นตัวแทนของผีปู่ตาจากศาลปู่ตาหลงัเดิมวางอยู่ข้างๆกันและได้ทาํพิธีบวงสรวงไป

พร้อมๆกบัรูปหล่อท่ีทาํข้ึนใหม่ รูปหล่อท่ีทาํข้ึนมาใหม่ นอกจากน้ีภายในศาลปู่ตา ประกอบไปดว้ย 
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แจกนัดอกไม ้พวงมาลยั ตน้เงินตน้ทอง กระถางธูป เทียน รูปป้ันและตุ๊กตา ชา้ง มา้ กินรี เคร่ืองบิน          

ท่ีชาวบา้นนาํมาถวายเป็นบริวารใหแ้ก่ผปู่ีตา 

 

2. วฒันธรรมความเช่ือ 

2.1 ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตา 

 จากการศึกษาพบว่า ชาวบา้นดงจงอางมีความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาค่อนขา้งมาก โดยเช่ือว่าผปู่ีตา

เป็นดวงวญิญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ และไดอ้าศยัอยูภ่ายในป่าดอนปู่ตา เพ่ือคอย

คุม้ครองคนในหมู่บา้นใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข คอยดูแลรักษาคนและสตัวใ์หพ้น้จากภยัอนัตรายทั้งหลาย

ทั้งปวง และชาวบา้นยงัมีความเช่ืออีกว่าผปู่ีตาสามารถท่ีจะดลบนัดาลใหเ้กิดเหตุการณ์ต่างๆข้ึนได ้

หากผูใ้ดทาํใหไ้ม่พอใจ จึงส่งผลใหช้าวบา้นมีความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาและไม่กลา้ลบหลู่ในความ

ศกัด์ิสิทธ์ิดงักล่าว 

 ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาของชาวบา้น ถูกถ่ายทอดโดยมีพิธีกรรมท่ีเป็นเสมือนหน่ึงการรวมญาติ

เป็นการเนน้ย ํ้าความเช่ือตลอดจนเกณฑต่์างๆ ท่ีพึงปฏิบติัและไม่พึงปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้น    

ผปู่ีตา จึงเป็นกระบวนการทางสงัคมอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีการถ่ายทอดความรู้ทางสงัคมและกฎหมาย

ประเพณีต่อไปยงัคนรุ่นหลงัโดยผา่นพิธีกรรม (ศิริรักษ ์ จรัญยานนท ์ 2542 : 44) ซ่ึงมีผลต่อการ

ดาํเนินชีวติและส่ิงต่างๆภายในสงัคมนั้นๆ เช่น สถาบนัครอบครัวและหมู่บา้น สถาบนัทาง

เศรษฐกิจ และโครงสร้างของป่าดอนปู่ตา  

2.2  ข้อห้าม(ขะลาํ) 

 ขอ้หา้มและขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตานั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นทุกคนในหมู่บา้นให้

การยอมรับและปฏิบติักนัโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกลงโทษโดยผปู่ีตาหรือมติของชาวบา้น 

นอกจากน้ีชาวบา้นยงัเช่ือกนัว่า หากบุคคลใดไม่ปฏิบติัตามและแสดงกิริยาอาการถึงการดูถูกดอนปู่

ตา หรือไม่ยอมรับภาวะอาํนาจของผปู่ีตา จะถูกผปู่ีตาลงโทษไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เป็นตน้ว่า เกิด

อุบติัเหตุต่างๆ เกิดอาการปวดทอ้ง ปวดศีรษะ เป็นไข ้ เจบ็แขน หรือสุดท่ีแพทยจ์ะวนิิจฉยัได ้ ซ่ึง

ชุมชนก็เช่ือกนัว่า ลกัษณะดงักล่าวเป็นอาํนาจของผปู่ีตาท่ีบนัดาลใหเ้กิดข้ึน (บุญยงค ์เกศเทศ 2537 : 

61) 

 จากการศึกษาพบว่า ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาของชาวบา้นดงจงอาง ส่งผลทาํใหช้าวบา้นเช่ือว่า

หากล่วงละเมิดต่อป่าดอนปู่ตา ผปู่ีตาจะโกรธและบนัดาลใหเ้กิดผลบางประการข้ึนแก่ชุมชนและคน

ในหมู่บา้น เน่ืองจากอดีตชาวบา้นไดเ้คยประสบพบเห็นมาและมีการเล่าสืบต่อกนัมา ชาวบา้นจึงมี

ความเช่ือและยอมรับว่า ผปู่ีตามีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนในหมู่บา้นท่ีใครจะ

ล่วงละเมิดไม่ได ้ ขอ้หา้มเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตาของชาวบา้นดงจงอางนั้น เกิดข้ึนจากประสบการณ์
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ของชาวบา้นในอดีตท่ีประสบพบเจอกบับุคคลท่ีล่วงละเมิดป่าดอนปู่ตา ทาํใหช้าวบา้นเห็นผลท่ี

เกิดข้ึนและยอมรับความศกัด์ิสิทธ์ิของป่าดอนปู่ตาร่วมกนั และไม่มีใครกลา้ล่วงละเมิดป่าดอนปู่ตา

เพราะเกรงว่าหากล่วงละเมิดป่าดอนปู่ตาจะไดรั้บผลดงัเช่นคนท่ีพบเจอในอดีต ขอ้หา้มท่ีเกิดข้ึนกบั

ป่าดอนปู่ตาของชาวบา้นดงจงอางมีดงัน้ี 

 2.1 หา้มบุกรุกพ้ืนท่ีป่าดอนปู่ตา ในอดีตชาวบา้นไดข้ยายพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัและจบัจองสาํหรับ

การทาํมาหากิน จึงมีการบุกรุกป่าดอนปู่ตา เพราะเห็นว่าเป็นพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกบัครัวเรือนอ่ืน แต่แลว้ก็

ตอ้งถูกงูจงอางขนาดใหญ่มาขวางไว ้ซ่ึงชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็นผปู่ีผยีา่แปลงกายมาขวางทางไวไ้ม่ให้

บุกรุกและแผว้ถางป่า ทาํใหช้าวบา้นเกิดความเกรงกลวัและไม่กลา้ท่ีจะบุกรุกป่าดอนปู่ตาตั้งแต่นั้น

เป็นตน้มา (จงใจ พิมพข์าว 2549) 

 2.2 หา้มตดัตน้ไม ้ดว้ยความเช่ือท่ีว่า ส่ิงต่างๆท่ีอยูภ่ายในป่าดอนปู่ตาเป็นของผปู่ีตา จึงไม่มี

ผูใ้ดกลา้ตดัไมภ้ายในป่าดอนปู่ตา แต่มีบางคร้ังท่ีชาวบา้นตดัไมข้นาดเลก็ไปใชส้อย หากตอ้งการท่ี

จะตดัจะตอ้งมีการบอกล่าวผปู่ีตา มิฉะนั้นจะมีอนัเป็นไป ดงัเช่นเด็กในหมู่บา้นท่ีเขา้ไปตดัตน้หวาย

ภายในป่าดอนปู่ตาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะเกิดอาการปวดท่ีอวยัวะเพศโดยไม่ทราบสาเหตุ เม่ือขอ

ขมาจึงหายจากอาการปวดดงักล่าว  

 2.3 หา้มจบัสตัว ์ เพราะพ้ืนท่ีป่าดอนปู่ตาไดจ้ดัใหเ้ป็นเขตอภยัทาน โดยความร่วมมือของ

ชาวบา้นและวดับา้นดงจงอาง อีกทั้งชาวบา้นยงัเช่ือกนัว่าสตัวท่ี์อยูภ่ายในป่าดอนปู่ตานั้นเป็นบริวาร

ของผปู่ีตา (เกร้ียง ศรีสอน 2549) 

 2.4 หา้มลบหลู่หรือพูดจาดูหม่ินผปู่ีตา หากรู้ว่าไดล้บหลู่หรือพูดจาดูหม่ินผปู่ีตา จะตอ้งมา

ขอขมาต่อผปู่ีตา มิฉะนั้นจะมีอนัเป็นไป 

  

3. พธิีกรรมเกีย่วกบัป่าดอนปู่ตา 

 พิธีกรรมเป็นเหมือนหน่ึงการรวมญาติเป็นการเนน้ย ํ้าความเช่ือตลอดจนเกณฑ์ต่างๆ ท่ีพึง

ปฏิบติัและไม่พึงปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ ดงันั้นปู่ตา จึงเป็นกระบวนการทางสงัคมอยา่งหน่ึง ซ่ึงมีการ

ถ่ายทอดความรู้ทางสังคมและกฎหมายประเพณีต่อไปยงัคนรุ่นหลงัโดยผ่านพิธีกรรม มีผูอ้าวุโส

เป็นหลกัในการอบรมสั่งสอนดูแลลูกหลานใหใ้ชชี้วิตอยู่ในครรลองความถูกตอ้งและการกระชบั

ความสัมพนัธ์ท่ีดีของคนกลุ่มเครือญาติ พิธีกรรมจึงเป็นวิธีการชนิดหน่ึงท่ีจะนําไปสู่เป้าหมาย 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความตอ้งการ (ศิริรักษ ์จรัญยานนท ์2542 : 44) 

จากการศึกษาพิธีกรรมของชาวบา้นดงจงอาง พบว่า พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตานั้น

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงส่วนหน่ึงของการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นดงจงอาง กล่าวคือ ชาวบา้นมีการนบัถือ

ผปู่ีตา ซ่ึงเช่ือกนัว่าเป็นผีบรรพบุรุษท่ีจะคอยดลบนัดาลใหเ้กิดส่ิงต่างๆ ข้ึน ไม่ว่าจะเป็นคอยอาํนวย
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โชคลาภ ทาํใหฝ้นตกตอ้งตามฤดูกาล การทาํการเกษตรใหไ้ดผ้ล หรือแมก้ระทัง่ ช่วยคุม้ครองใหค้น

ในหมู่บา้นมีความสุข ปราศจากโรคภยัและขโมย พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้นลว้นแต่มาจากความเช่ือและ

ศรัทธา จนถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม และถือปฏิบัติสืบต่อมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบนั  

พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตาสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ พิธีกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตาโดยตรงและพิธีกรรมอ่ืนๆ 

3.1 พธิีกรรมที่เกีย่วข้องกบัป่าดอนปู่ตาโดยตรงประกอบด้วย 3 พธิีกรรม ได้แก่   

3.1.1 พิธีเล้ียงผปู่ีตา 

3.2.2 พิธีเส่ียงทาย 

3.3.3 พิธีบ๋าบน (บนบาน) 

 

3.1.1 พธิีเลีย้งผปู่ีตา 

การเล้ียงผปู่ีตา เป็นพิธีกรรมท่ีมีการปฏิบติัสืบทอดกนัมาจากรุ่นบรรพบุรุษ ถือว่า

เป็นการอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้ เพ่ือเป็นการแสดงความกตญั�ูกตเวที (ศิริรักษ ์

จรัญยานนท ์ 2542 : 49) การประกอบพิธีเพ่ือใหค้นในหมู่บา้นเกิดขวญัและกาํลงัใจ พิธีเล้ียงผปู่ีตา

เป็นพิธีกรรมท่ีจดัข้ึนทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ในช่วงเดือน6 ประมาณเดือนมิถุนายน ซ่ึงเป็นช่วงของฤดู

การปลูกพืช ทาํนา เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํนา อีกทั้งใหผ้ปู่ีตาช่วยคุม้ครองใหค้น

และสตัวใ์นหมู่บา้นมีความสุข ปราศจากทุกขแ์ละภยัต่างๆ ในการเล้ียงจะใหต้รงกบัวนัพุธเพราะ

ชาวบา้นถือกนัว่าวนัพุธตกป่าองัคารตกบา้น จะเล้ียงป่าตอ้งเล้ียงวนัพุธเพราะถือว่าเป็นวนัดี จะหา

ของป่าไดม้ากและสมดงัท่ีตนเองหวงั ในการเล้ียงผปู่ีตาวนัพุธนั้นจะเล้ียงในวนัใดก็ได ้(1 คํ่า 2 คํ่า 5 

คํ่า 6 คํ่า) แต่จะตอ้งไม่ตรงกบัวนัศีล (วนัพระ) หากตรงกบัวนัศีลก็เล่ือนเป็นพุธถดัไป  
 

วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบพธิี ประกอบด้วย 

1. ไก่ จะเป็นไก่ตวัผูห้รือตวัเมียนาํมาตม้ใหสุ้ก จาํนวน 1 ตวั 

2. เหลา้ขาว 1 ขวด สมยัก่อนใชเ้ป็นไหจาํนวน 1ไห 

การเล้ียงไก่และเหลา้นั้นจะตอ้งนาํไปเป็นชุด หากเล้ียงไก่ 1 ตวั เหลา้ก็ 1 ขวด หากเล้ียงไก่ 

2 ตวั เหลา้ก็ตอ้ง 2 ขวด ไก่และเหลา้ท่ีนาํไปถวายชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็นส่ิงท่ีผีปู่ตาชอบ จึงนําไป

เล้ียงและทาํสืบต่อกนัมา 

ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยู่บา้ง นั่นคือหากบา้นใดไม่มีเหลา้หรือไก่ท่ีจะมาใชใ้นการ

ทาํพิธีเล้ียงผปู่ีตา ก็จะนาํเงินมามอบใหก้บัเฒ่าจ ํ้า จาํนวน 10 หรือ 20 บาท ในอดีตใครไม่มีเหลา้หรือ
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ไก่ให้นาํเงินมา จาํนวน 5 บาท ดว้ยสาเหตุท่ีว่าครอบครัวบางครอบครัวมีฐานะไม่ดี ไม่สามารถจะ

ซ้ือเหลา้และไก่มาเล้ียงผีปู่ตาได ้จึงนําเงินจาํนวนนั้นมามอบให้กับเฒ่าจ ํ้ า เพ่ือใช้เป็นทุนในการ

ประกอบพิธีกรรมต่อไป 

3. ขอดววั ขอดควาย ขอดคน ขอดไก่และขอดสุนัข เป็นอุปกรณ์ท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึง

ท่ีทาํมาจากใบไผ ่ในอดีตการทาํขอดววั ขอดควาย ขอดคน ขอดไก่และขอดสุนขัจะใชใ้บไผเ่หลือง 

(ไผสี่สุก) เพราะกา้นใบมีขนาดใหญ่ อีกทั้งชาวบา้นเช่ือกนัว่าสีของตน้ไผเ่ป็นสีเหลือง เป็นไมม้งคล

จะทาํใหมี้ความร่มเยน็เป็นสุข แต่ในปัจจุบนัไผช่นิดน้ีมีใหเ้ห็นนอ้ยในหมู่บา้น ชาวบา้นจึงนิยมท่ีจะ

ใชใ้บไผท่ี่มีสีเขียวแทนซ่ึงมีขนาดของลาํตน้ท่ีเลก็ ขนาดใบก็เลก็กว่า 

การทาํขอดววั ขอดควาย ขอดคน ขอดไก่และขอดสุนัข ทาํโดยการนาํแหนงไผ ่

(ใบไผ)่ มาขอดเป็นปม เพ่ือแสดงถึงจาํนวนววั ควาย และคน ของแต่ละครัวเรือน การทาํขอดววั 

ขอดควายและขอดคนจะแยกกนัคนละแหนง ในครัวเรือนหน่ึงๆ อาจจะมีจาํนวนขอดและใบไผ่ท่ี

มากน้อยแตกต่างกนัไปตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ความหมายในการทาํพิธีก็เป็นการบอก

กล่าวให้ผีปู่ตาทราบถึงจาํนวนสมาชิกและสัตวท่ี์มีอยู่ในครัวเรือนว่ามีจาํนวนเท่าใด ให้ผีปู่ตาให้

ท่านช่วยคุม้ครองรักษาใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข ปราศจากการลม้หายตายจาก 

4. ขา้วเหนียวน่ึงสุก เป็นอาหารหลกัของชาวอีสาน 

5. ดอกไม ้ดอกไมท่ี้ชาวบา้นนาํไปบูชาเป็นดอกไมสี้ขาว เช่น ดอกพุด หรือดอกพุด

ซอ้น ซ่ึงแต่ละบา้นจะมีปลูกไวบ้ริเวณหนา้บา้น 

6. ธูปเทียน 

ดอกไมแ้ละธูปเทียน ชาวบา้นเรียกรวมกนัว่า ขนัธ์ 5 ซ่ึงประกอบดว้ย ดอกไมธู้ป

เทียนอย่างละ 5 คู่ ใชส้าํหรับการไหวผ้ ีแต่ถา้เป็นขนัธ ์8 ท่ีประกอบดว้ย ดอกไมธู้ปเทียนอย่างละ 8 

คู่ ใชส้าํหรับการไหวพ้ระ (บุญมา อินทิรัตน ์2549) 

7. หมาก 4 คาํ ยาสูบ 4 มวน หมากเป็นพืชสมุนไพรท่ีนาํมารวมกบัปูนท่ีไดจ้ากการ

เผาเปลือกหอยแลว้นาํมาบดใส่กบันํ้ าและแก่นคูณนาํมามว้นกบัใบพลูทาํพอดีคาํ ยาคือยาเสน้ท่ีได้

จากใบยาสูบนาํมาหันเป็นฝอยแลว้นาํไปตากแหง้เวลาใชม้ว้นกบัใบตองแหง้ ในปัจจุบนันิยมใชเ้ป็น

บุหร่ีท่ีเป็นมวนแต่ยาเสน้ก็ยงัมีอยู ่

8. ผา้ขาวมา้หรือโสร่ง อยา่งหน่ึงอยา่งใด ขนาด 1 วา จาํนวน 1 ผนื  

ส่ิงต่างๆเหล่าน้ี เป็นวสัดุอุปกรณ์หลกัท่ีใชใ้นการประกอบพิธีเล้ียงผปู่ีตา ขอกจาก

น้ียงัมีถัว่งา เมด็พริก เมล็ดขา้วเปลือก เมด็มะเขือ ท่ีชาวบา้นเตรียมมาอยา่งละเลก็อยา่งละน้อยนาํมา

หว่านรอบศาลปู่ตา เป็นส่ิงท่ีใชแ้ทนพืชผลทางการเกษตรท่ีชาวบา้นกาํลงัจะเร่ิมมีการเพาะปลูก เขา้
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ช่วงฤดูฝนฤดูแห่งการทาํนา เมล็ดพนัธุพื์ชท่ีหว่านลงสู่พ้ืนดิน จะตอ้งเจริญงอกงาม ไดผ้ลผลิตท่ีดี

และไม่มีอุปสรรคในการทาํการเกษตรในคร้ังน้ี 

 

ขั้นตอนของพธิีกรรม 

ในการทาํพิธีจะเร่ิมประมาณ 9.00 น. และจะดาํเนินพิธีกรรมเสร็จก่อนพระฉัน

(เวลาเพล) ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง โดยก่อนถึงวนัทําพิธีเฒ่าจ ํ้ าจะทาํการบอกกล่าวให้

ชาวบ้านในหมู่บ้านรู้ว่าใกลฤ้ดูการทาํนาแลว้ และจะมีการจัดพิธีเล้ียงผีปู่ตาข้ึนในวนัและเวลา

ดงักล่าวให้ทุกคนเตรียมตัว หากบ้านใดไม่มีของไหวท่ี้จะนําไปถวายก็ให้นําเงินมาให้กบัเฒ่าจ ํ้ า    

ซ่ึงเฒ่าจ ํ้าก็จะรับทราบและเป็นผูท้าํพิธีและบอกกล่าวผีปู่ตาให ้เงินท่ีนาํมาให้เฒ่าจ ํ้านั้นเป็นจาํนวน 

10 บาท สาเหตุท่ีนาํเงินมาให้เฒ่าจ ํ้าแทนการซ้ือของมาเซ่นไหวน้ั้น    อาจเกิดจากในปัจจุบนัสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีมีค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ทาํให้ขา้วของเคร่ืองใช้มีราคาท่ีสูงข้ึน บางบ้านอาจจะมีฐานะ

ยากจน ไม่มีกาํลงัทรัพยม์ากพอท่ีจะซ้ือของไหวด้งักล่าว จึงใชเ้งินแทน เป็นการแสดงความกตญั�ู

ต่อผปู่ีตา เม่ือถึงวนัเล้ียงผปู่ีตามีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ท่ีไปเขา้ร่วม ชาวบา้นต่างก็เตรียมของมารวมกนัท่ี

ศาลปู่ตา โดยเฒ่าจ ํ้ าจะนาํของเซ่นไหวต่้างๆ เหล่านั้นไปวางไวด้า้นหน้าตวัแทนผปู่ีตา (รูปหล่อ) 

และเป็นผูน้าํกล่าวเชิญให้ผปู่ีตามากินอาหารท่ีชาวบา้นนาํมาเซ่นไหว ้เฒ่าจ ํ้าจะเทเหลา้ออกแลว้สาด

ไปรอบๆ เพ่ือใหบ้ริวารของผปู่ีตากินดว้ย หลงัจากนั้นเฒ่าจ ํ้าจะจุดบุหร่ีจาํนวน 1 มวนใหผ้ปู่ีตาสูบ 

เสร็จจากนั้นคนไหนตอ้งการเอาผา้แพรกลบัไป ก็ให้มาไถ่ ผา้คาย คายละ 25 บาท ค่าไถ่ผา้อีก

ต่างหาก อาจจะเป็นเงิน 5 บาท 10 บาทหรือมากกว่านั้น แลว้แต่จะใหเ้ฒ่าจ ํ้า ของท่ีนาํมาเซ่นไหวผ้ีปู่

ตา เช่นไก่ตม้ ขนมหวาน และผลไม่ เป็นตน้ ก็จะนาํไปแจกจ่ายใหก้บัคนท่ีมาร่วมพิธีกรรมดว้ยหรือ

รับประทาน หากใครจะนาํกลบัไปฝากคนท่ีบา้นก็ไม่ผิดแต่อย่างใด เม่ือเล้ียงผปู่ีตาเรียบร้อยแลว้ 

เป็นอนัเสร็จพิธี  

  พิธีกรรมท่ีเกิดข้ึนแสดงให้เห็นถึงความสามคัคี การรวมกนัเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียว   

ในการสืบทอดประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดก้ระทาํมาอย่างต่อเน่ือง และประโยชน์ท่ีชาวบา้นไดรั้บ คือ

ความสุขใจ สบายใจท่ีไดท้าํ จนเกิดเป็นการอนุรักษไ์ปในทางออ้ม อีกทั้งทาํใหป่้าท่ีมีอยูใ่นชุมชนไม่

ถูกทาํลายดว้ยเช่นกนั    

 

3.1.2 พธิีเส่ียงทาย 

  การจดัพิธีเส่ียงทายมีข้ึนหลงัพิธีเล้ียงผีปู่ตา คือ หลงัจากท่ีถวายของเซ่นไหวแ้ก่ผีปู่

ตาแลว้ เฒ่าจ ํ้ าจะเป็นผูท้าํพิธีเส่ียงทายและทาํนายผลของการเส่ียงทาย ส่วนมากแลว้ส่ิงท่ีนาํมาใชใ้น

การเส่ียงทายคือไก่ตม้ เพราะเช่ือว่าไก่เป็นสญัลกัษณ์ของสัตวเ์ล้ียงท่ีชาวบา้นเล้ียงไวเ้พ่ือเป็นอาหาร 
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นั่นหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารการกินในปีนั้น ผลของการเส่ียงทายหากออกมาใน

ลกัษณะท่ีดี จะเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ แต่หากผลการเส่ียงทาย

ออกมาในลกัษณะท่ีไม่ดี เฒ่าจ ํ้ าจะเป็นผูบ้อกเก่ียวกบัผลของการทาํนาย (ศิริรักษ์ จรัญยานนท ์

2542  : 59) 

 

วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบพธิี ประกอบด้วย 

1. ไก่ตม้สุกตวัผูแ้ละตวัเมีย อยา่งละ 1 ตวั 

2. เหลา้  

3. ขา้วเหนียวน่ึงสุก 

4. ดอกไม ้

5. ธูปเทียน 

6. หมาก 4 คาํ ยาสูบ 4 มวน 

7. ผา้ขาวมา้หรือโสร่ง ขนาด 1 วา จาํนวน 1 ผนื  

 

ขั้นตอนของพธิีกรรม 

การทาํนายจะใชไ้ก่ตวัผู ้โดยจะดูท่ีคางไก่ ถา้คางไก่โคง้งอ รูปสวย มีลกัษณะคลา้ย

เคียวเก่ียวขา้ว ผลของการทาํนายในปีนั้นจะทาํนายว่าการทาํนาในปีนั้นจะไดผ้ลดี จะไดเ้ก็บเก่ียวทั้ง

นาโคกและนาดอน ฝนจะตกดี ถา้คางไก่ตรง ไม่โคง้งอ เฒ่าจ ํ้ าจะทานายว่าในปีนั้นนํ้ าท่าจะไม่

เพียงพอต่อการเกษตร จะขาดแคลนนํ้ าแต่หากคอไก่ตรงและไม่ยดืขา้วท่ีปลูกไวจ้ะตายนํ้ า (นํ้ าท่วม

ตน้ขา้ว) ไม่ไดเ้ก็บเก่ียว หรือไดผ้ลผลิตนอ้ย ส่วนไก่ตวัเมียนั้นจะใชท้าํนายคนท่ีอยูใ่นหมู่บา้น ซ่ึงใน

ปีน้ีได้ทาํนายว่าคนในหมู่บ้านจะไม่สบาย จะตายติดต่อกัน และผลของการทาํนายคือมีคนตาย

มาแลว้ 2 – 3 ศพ ติดต่อกนั ถา้ไม่ตายก็พิการ (นทันา รัตนพลแสน 2549) 

 พิธีเส่ียงทายแฝงไปดว้ยหลกัจิตวิทยาเพ่ือให้คนในชุมชนดาํเนินชีวิตดว้ยความไม่ประมาท 

ใหมี้สติอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งยงัมีส่วนทาํใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจ เป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจและใหต้ั้ง

มัน่อยูบ่นความไม่ประมาท ในการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นดงจงอาง 

 

  3.1.3 พธิีบ๋าบน (บนบาน)  

  พิธีบ๋าบน เป็นพิธีกรรมท่ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าผปู่ีตาจะดลบนัดาลใหไ้ดอ้ยา่งท่ีตนเอง

ตอ้งการ คนท่ีไปคา้ขาย ไปเท่ียว ไปต่างประเทศ หรือเกิดเจ็บป่วยเขา้โรงพยาบาล หากไปบ๋าบนให้

คา้ขายรํ่ ารวย การเดินทางเป็นไปอยา่งราบร่ืน หรือหายจากอาการเจ็บป่วย หากไดอ้ยา่งท่ีบ๋าบนแลว้



 
 

62 

ก็ตอ้งทาํพิธีปลงบ๋า มิฉะนั้นแลว้จะเกิดผลร้ายแก่ตนเองและครอบครัวได ้การบ๋าบนนั้นสามารถทาํ

ไดทุ้กวนั หากตนเองไม่สามารถไปบ๋าบนไดก้็สามารถให้คนอ่ืนทาํการบ๋าบนแทนก็ไดเ้ช่นกนั ใน

การไปบ๋าบนนั้นจะตอ้งมีเฒ่าจ ํ้าหรือผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไปดว้ยเพ่ือเป็นพยานและใหก้ารบ๋าบนนั้นเกิดความ

ศกัด์ิสิทธ์ิ  

 

วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบพธิี ประกอบด้วย 

วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธีบ๋าบนข้ึนอยู่กบัผูท่ี้ ทาํการบ๋าบน นัน่คือหากผูใ้ด

บ๋าบนว่าจะใหไ้ก่ ผา้แพร หมากพลูบุหร่ี เวลาปลงบ๋าก็ตอ้งเอาของเหล่านั้นไปใหค้รบ บางคนอาจจะ

ให้มากกว่านั้น เช่นให้พวงมาลยั ช้างมา้ ววั ควาย กินรี เคร่ืองบิน เพ่ือให้เป็นบริวารของผปู่ีตา    

หากไดด้ังท่ีขอ บางคนบ๋าบนหัวหมู เม่ือไดด้ังหวงัแลว้ก็ต้องมาปลงบ๋า พร้อมดว้ยขนัธ์ 5 และท่ี

สาํคญัคือเหลา้เป็นส่ิงท่ีขาดไม่ได ้หากบ๋าบนหวัหมู 2 หวั เหลา้ก็ตอ้ง 2 ขวด ไก่ 2 ตวั ก็ตอ้งมีเหลา้ 2 

ขวด ส่วนคายผา้คายแพรนั้นแค่ชุดเดียว ส่ิงท่ีนาํมาใชป้ระกอบการบ๋าบนและปลงบ๋านัน่คือดอกไม้

ธูปเทียนหรือขนัธ ์5  

 

ขั้นตอนของพธิีกรรม 

การบ๋าบน 

 ผูท่ี้ทาํการบ๋าบน สามารถทาํการบ๋าบนไดทุ้กวนัเวลา ส่วนมากแลว้ชาวบา้นมกัจะ

ทาํการบ๋าบนในช่วงเชา้ หากผูท่ี้บ๋าบนเป็นผูท่ี้อยูใ่นช่วงวยัรุ่นก็มกัจะมีผูอ้าวุโสท่ีตนเองเคารพหรือ

เฒ่าจ ํ้ าไปร่วมทาํการบ๋าบนเพ่ือเป็นพยานและเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ส่วนผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่ก็อาจทาํการบ๋าบน

ดว้ยตนเองหรือให้เฒ่าจ ํ้าเป็นผูน้าํในการประกอบพิธีกรรมไดเ้ช่นกนัเม่ือไปถึงบริเวณหน้าศาลปู่ตา

แลว้ ก็จะทาํการจุดธูปเทียน และกล่าวคาํขอในส่ิงท่ีตนเองตอ้งการท่ีจะบอกกล่าวกบัผีปู่ตา พร้อม

กบัดอกไมท่ี้เตรียมไปก็นาํไปว่างไวบ้ริเวณดา้นหนา้รูปเหมือนท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของผปู่ีตา 

การปลงบ๋า 

เม่ือผูใ้ดไดด้งัท่ีตนเองนั้นทาํการบ๋าบนไว ้ผูน้ั้นจะตอ้งมาทาํพิธีปลงบ๋า ซ่ึงในการ

ปลงบ๋าสามารถทาํได้ในวนัพุธช่วงเชา้(ก่อนพระฉันเพล)และจะต้องไม่ตรงกบัวนัพระ ผูท่ี้จะมา

ปลงบ๋าจะต้องมีการบอกกล่าวเฒ่าจ ํ้ าว่าตนเองจะมาทาํการปลงบ๋าและนัดวนัท่ีจะทาํการปลงบ๋า

เพ่ือให้เฒ่าจ ํ้าเป็นผูท่ี้พาไปปลงบ๋าพร้อมกบัดอกไมธู้ปเทียน (ขนัธ ์5) และส่ิงของท่ีเคยทาํการบ๋าบน

ไวเ้ม่ือไดต้ามส่ิงท่ีตนเองขอกบัผปู่ีตา  

พิธีบ๋าบนนั้นชาวบา้นทาํแลว้ไดคุ้ณไดป้ระโยชน์ จึงไดเ้กิดความเคารพศรัทธาท่ีมีต่อผปู่ีตา

และไม่ท้ิงพิธีกรรมเหล่าน้ี ผีปู่ตาเปรียบเสมือนท่ีพ่ึงทางจิตใจในยามทุกขย์ากหรือเจอกบัอุปสรรค
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ต่างๆ มีคนในหมู่บา้นจาํนวนมากท่ีไปบ๋าบนแลว้ไดด้งัท่ีตนเองขอ สาํหรับคนท่ีไปบ๋าบนแลว้ได้

ดงัท่ีหวงันั้นมีอยู่มาก เช่น นทันา รัตนพลแสน อาย ุ20 ปี ประกอบอาชีพคา้ขาย ไดก้ล่าวว่า ตนเอง

เคยไปของปู่ตาใหท้าํบา้นให้เสร็จ ไม่ใหมี้อุปสรรค ไม่ใหฝ้นตกและหมุนเงินไดท้นั ส่ิงท่ีนาํไปดว้ย

คือขนัธ ์5 ดอกไม ้5 คู่ ธูปเทียนอย่างละ 5 คู่ และตั้งจิตอธิษฐานแลว้ใชว้ิธีการบอกกล่าว ผลท่ีไดคื้อ

ส่ิงท่ีตนเองขอ (นทันา รัตนพลแสน 2549)  

ยายเกร้ียง ศรีสอน วยั 65 ปี ไดก้ล่าวว่า ตนเองไดไ้ปบ๋าบนขอให้เจอคนท่ีหาย นั่นคือ ทิด

เตียงซ่ึงเป็นหลานชายของยายเกร้ียง ไดห้ายออกจากบา้นไปเป็นเวลานาน ทาํใหค้นทางบา้นตามหา

เป็นเวลานานแต่หาเท่าไรก็ไม่พบ ยายเกร้ียงจึงไปบ๋าบนกบัผีปู่ตา โดยนาํขนัธ์ 5 ไปขอกบัผีปู่ตา

ขอให้เจอของให้เจอทิดเตียงภายใน 3 วนั 7 วนั หลงัจากนั้ นเพียง 3 วนัก็เจอทิดเตียงท่ีจังหวัด

ศรีษะเกษ และก็พากลบัมาบา้น จากนั้นยายเกร้ียงก็นาํของไปปลงบ๋าตามท่ีไดบ้อกกล่าวกบัผปู่ีตาไว ้ 

(เกร้ียง ศรีสอน 2549) 

ความศกัด์ิสิทธ์ิของผปู่ีตาไม่เพียงแต่เป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวบา้นดงจงอางเท่านั้น ยงัมี

คนภายนอกหมู่บา้นจาํนวนหน่ึงท่ีเคารพและศรัทธาในผปู่ีตาและไดมี้การมาบ๋าบนขอในส่ิงท่ีตนเอง

ตอ้งการ เฒ่าจ ํ้าไดก้ล่าวว่า มีคนจากบา้นไผจ่ะลงเลือกตั้งผูใ้หญ่บา้น ไดม้าบ๋าบนไวเ้ช่นกนั เม่ือท่าน

ไดเ้ป็นผูใ้หญ่บา้นก็ไดม้าบอกกล่าวเฒ่าจ ํ้าใหพ้าไปเล้ียงบ๋าบนแก่ผปู่ีตา (ทอง มาลาวรรณ 2549)   

 

3.2 พธิีกรรมอ่ืนๆ 

นอกจากพิธีเล้ียงผปู่ีตา พิธีเส่ียงทายและพิธีบ๋าบน (บนบาน) แลว้ ความสัมพนัธท่ี์ชาวบา้น

ดงจงอางมีต่อป่าดอนปู่ตาและผีปู่ตาในการดาํเนินชีวิตยงัมีให้เห็นในรูปของการจดัประเพณีหรือ

งานบุญต่างๆ ท่ีเป็นงานใหญ่ๆ ประจาํหมู่บา้น เช่น งานเขา้พรรษา ออกพรรษา งานสงกรานต์ หรือ

งานบุญบั้งไฟ หรืองานอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวดัและงานท่ีไม่มีเจา้ภาพ ก็จะมาการมาบอกกล่าว

ใหผ้ปู่ีตารับรู้ โดยมีเฒ่าจ ํ้าเป็นตวัแทนชาวบา้น นาํป่ินโตไปถวายผปู่ีตาเม่ือถึงวนังานหรือก่อนท่ีจะมี

การจดัพิธีข้ึน เช่น งานวนัสงกรานต์ เฒ่าจ ํ้ าก็จะนําป่ินโตใส่อาหารไปถวายผีปู่ตาและนํานํ้ าอบ

นํ้ าหอมไปสรงผีปู่ตาท่ีบริเวณศาลปู่ตา และเม่ือถึงงานบุญบั้งไฟก็นาํบั้งไฟขนาดเล็กไปจุดท่ีหน้า

ศาลของท่าน เป็นต้น เปรียบเสมือนผีปู่ตาเป็นญาติผูใ้หญ่คนหน่ึงในหมู่บา้นท่ีชาวบ้านให้ความ

เคารพนบัถือ และเป็นการบอกกล่าวให้ท่านรับรู้เม่ือถึงงานสงกรานตห์รือบุญบั้งไฟ ยกเวน้งานบุญ

บา้นท่ีมีเจา้ภาพแลว้ ก็ไม่ตอ้งไปบอกกล่าวผปู่ีตา 

 อีกส่วนหน่ึงคือการมีสมาชิกใหม่เพิ่มข้ึนในครอบครัวหากบ้านใดแต่งเขย แต่งสะใภเ้ข้า

บา้น หรือไปรับเด็กมาเล้ียง  ตอ้งพาไปบอกเฒ่าจ ํ้า พอถึงเดือน 6 พิธีเล้ียงผปู่ีตา ผูท่ี้แต่งเขยและสะใภ ้

หรือไปรับเด็กมาเล้ียง  จะต้องไปบอกกับผีปู่ตาแลว้ทําพิธีครอบให้ผีปู่ตามาเขา้ผีเข้าสาง คอย
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คุม้ครองเพราะถือว่าคนท่ีเขา้มาเป็นเขยหรือสะใภไ้ดเ้ป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้น โดยใหบ้อกช่ือ สกุล 

มาจากท่ีไหนแลว้มาอยูก่บัใคร การไดเ้คร่ืองมือทาํมาหากิน เช่น รถไถ รถยนต ์หรือรถจกัรยานยนต ์

เม่ือซ้ือมาแลว้ก็ตอ้งมีการไปบอกกล่าว ใหมี้การทาํมาหากินเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ 

พอถึงเดือนหกพิธีเล้ียงผีปู่ตา ก็ให้นาํของไปเล้ียงผปู่ีตา ส่ิงท่ีไม่ตอ้งทาํการครอบหรือบอกกล่าวนั้น

คือ ววัควาย สตัวเ์ล้ียงต่างๆ 

นอกจากน้ีเฒ่าจ ํ้ ายงักล่าวอีกว่า พิธีเล้ียงผีปู่ตาเป็นส่ิงท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ         

ยาํเกรงเป็นส่ิงเตือนสติไม่ให้ชาวบ้านเกิดความประมาท เป็นส่ิงสักการะอนัยิ่งใหญ่ของคนใน

หมู่บา้น ใครท่ีไปลบหลู่ หรือทาํลายส่ิงท่ีอยูใ่นป่าดอนปู่ตา ผปู่ีตาจะเป็นคนลงโทษ หากทาํร้ายอยา่ง

รุนแรงหากผปู่ีตาไม่ลงโทษ ชาวบา้นก็จะเป็นผูท่ี้ลงโทษเองดว้ยวธีิการชดใชสิ้นไหมหรือใหไ้ปหา

ส่ิงของนั้นมาแทน 

ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํ

พิธีกรรม คือ เฒ่าจ ํ้า ซ่ึงเป็นผูท่ี้ชาวบา้นใหค้วามเคารพศรัทธาเพ่ือจะเป็นตวัแทนชาวบา้นในการทาํ

พิธีและเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารกบัผปู่ีตา การดาํเนินชีวิตของเฒ่าจ ํ้ามีลกัษณะเช่นเดียวกบั

บุคคลทัว่ไปในหมู่บา้น มีการประกอบสมัมาชีพ เขา้วดั ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลในธรรม เฒ่าจ ํ้าคน

ปัจจุบนัของชาวบา้นดงจงอางช่ือนายทอง มาลาวรรณ อาย ุ64 ปี การเรียกเฒ่าจ ํ้ามีช่ือเรียกท่ีแตกต่าง

กนัไป ชาวบา้นดงจงอางจะเรียก เฒ่าจ ํ้า ว่า เฒ่าจ ํ้า พ่อใหญ่จํ้าทอง จ ํ้าผจี ํ้าสาง หรือ ขะจํ้า 

ศกัยภาพของเฒ่าจ ํ้า เฒ่าจ ํ้านั้นถือไดว้่าเป็นผูท่ี้มีบทบาทเป็นอยา่งมากในการประกอบ

พิธีกรรม เพราะชาวบา้นเช่ือกนัว่าเฒ่าจ ํ้าเปรียบเสมือนตวัแทนของผปู่ีตา เป็นส่ือท่ีคอยเช่ือมต่อ

ระหว่างผปู่ีตากบัชาวบา้น เน่ืองจากสงัคมชาวอีสานท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตอีก

ทั้งชาวบา้นมีความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ดวงวิญญาณ ทาํใหเ้กิดพิธีกรรมท่ีเก่ียวพนักบัป่า            

ดวงวิญญาณและวิถีการดาํเนินชีวิตข้ึน ในการประกอบพิธีกรรมนั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้

เก่ียวกบัการประกอบพิธีเป็นผูน้าํในการทาํพิธี เฒ่าจ ํ้าจึงเป็นบุคคลท่ีชาวบา้นใหก้ารยอมรับ นบัถือ

ในการเป็นผูน้าํประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัป่าและสงัคมการเกษตรกรรม ซ่ึงเฒ่าจ ํ้าของชาวบา้นดง

จงอางนั้นไดด้าํเนินมาเป็นรุ่นท่ี 11 และยงัมีความสาํคญัในการประกอบพิธีกรรมและเป็นส่ือท่ีคอย

ติดต่อกบัผปู่ีตาเช่นเดียวกบัอดีต  

บทบาทหน้าท่ีของเฒ่าจ ํ้ าถือว่ามีความสาํคญัมากในดา้นการประกอบพิธีท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่า

ดอนปู่ตาและผีปู่ตา นั่นคือ เฒ่าจ ํ้ าจะเป็นผูน้าํในการประกอบพิธีเล้ียงผีปู่ตา พิธีเส่ียงทาย พิธีบ๋าบน

และปลงบ๋า ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าเฒ่าจ ํ้าเปรียบเสมือนส่ือกลางท่ีจะติดต่อกบัผีปู่ตา เป็นบุคคล

ซ่ึงไดรั้บการไวว้างใจจากผปู่ีตา เม่ือชาวบา้นจะประกอบพิธีกรรม จะตอ้งบอกกล่าวผา่นเฒ่าจ ํ้าหรือ

แมก้ระทัง่ใครท่ีทาํผิดต่อผปู่ีตา ทาํให้ผีปู่ตาโกรธ ตอ้งบอกกล่าวผ่านเฒ่าจ ํ้ า นอกจากเฒ่าจ ํ้ าจะเป็น
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ผูน้าํในการทาํพิธีต่างๆ เก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา เฒ่าจ ํ้ ายงัมีหนา้ท่ีดูแลความสงบเรียบร้อยของป่าดอนปู่

ตา ตน้ไม ้สัตว ์และศาลปู่ตาใหมี้ความสงบ และสะอาด ชาวบา้นเช่ือกนัถือว่า ป่าดอนปู่ตาและศาล

ปู่ตาเป็นสมบัติของผีปู่ตา ท่ีผูใ้ดจะล่วงละเมิดมิได ้หากมีความจาํเป็น ท่ีจะต้องการใช้ส่ิงต่างๆ 

ภายในบริเวณ ป่าดอนปู่ตา เช่น ฟืน ต้นไม ้พืช ผลไมท่ี้อยู่บนตน้หรือร่วงหล่น เป็นต้น ต้องขอ

อนุญาต โดยการบอกกล่าวกบัผีปู่ตาโดยตรงหรือผ่านเฒ่าจ ํ้ า หากไม่ขออาจจะถูกผีปู่ตาลงโทษ

เพราะเป็นการผดิผ ีผดิขอ้หา้ม (ขะลาํ) ถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต 

       เม่ือเฒ่าจ ํ้ าคนเก่าถึงแก่กรรมหรือชาวบา้นหมดความศรัทธาลง ก็จะมีการเลือกเฒ่าจ ํ้ าคน

ใหม่ข้ึนมาทาํหนา้ท่ีแทนเฒ่าจ ํ้าคนเดิม ผูท่ี้จะมาเป็นเฒ่าจ ํ้ า ตอ้งไดเ้ห็นไดเ้รียนรู้การทาํพิธีกรรมและ

ขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมอยู่บา้ง ก่อนท่ีจะไดรั้บความไวใ้จใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนเฒ่าจ ํ้าคน

เดิม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดเ้พราะถือเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัสืบต่อกนัไป การแต่งตั้งจะทาํโดยคาํสั่ง

ของเทวดาท่ีอยู่ในหมู่บา้น มีการตั้งแม่นางดง้หรือแม่นางขอ้งข้ึน เพ่ือใชใ้นการเส่ียงทายผูท่ี้จะมา

เป็นเฒ่าจ ํ้ าของหมู่บา้น การเลือกเฒ่าจ ํ้ าจะเลือกคนท่ีพ่ึงพาอาศยัได ้เป็นคนท่ีผีปู่ตาไวว้างใจ โดยให้

แม่นางดง้หรือแม่นางขอ้ง จะไปตีท่ีบนัไดบา้นคนนั้นและก็ใหปู่้ตาเป็นคนเลือก การเลือกเฒ่าจ ํ้าหาก

เลือกไดค้นท่ีโหดร้าย ผีปู่ตาก็จะโหดร้ายตามไปดว้ย เม่ือเลือกไดแ้ลว้ก็จะโดยมีการประชุมกนัของ

คนในหมู่บ้าน บริเวณพ้ืนท่ีวดัหรือศาลากลางบ้าน ว่าบุคคลท่ีได้รับเลือกนั้ นมีความเหมาะสม

หรือไม่ หากชาวบา้นใหก้ารยอมรับและเห็นว่ามีความเหมาะสม ก็จะยกใหผู้น้ั้นดาํรงตาํแหน่งเฒ่าจ ํ้า

ต่อไป แต่หากชาวบา้นไม่มีความศรัทธาหรือให้การเคารพนับถือผูน้ั้น ก็จะทาํการเลือกเฒ่าจ ํ้ าใหม่

โดยใชว้ิธีเดิม จากอดีตจนถึงปัจจุบนัผูท่ี้เป็นเฒ่าจ ํ้าของชาวบา้นดงจงอางจะมีแต่ผูช้าย อาจเป็นไปได้

ว่าสภาพสงัคมของหมู่บา้น ยกใหผู้ช้ายเป็นหวัหนา้ครอบครัว เป็นผูน้าํในการทาํกิจกรรมต่างๆ ของ

หมู่บา้น  

 เฒ่าจ ํ้ าของชาวบ้านดงจงอางได้กล่าวว่า ก่อนท่ีจะได้มาเป็นเฒ่าจ ํ้ าต่อจากเฒ่าจ ํ้ าคนเก่า    

(เฒ่าจ ํ้ารี) นั้น ท่านไดค้ลุกคลีอยู่กบัการทาํพิธี เม่ือใดท่ีมีการทาํพิธีเฒ่าจ ํ้าก็จะไปเขา้ร่วมดว้ยเสมอ 

จวบจนเฒ่าจ ํ้ารีป่วย เม่ือมีคนจะมาบ๋าบนเฒ่าจ ํ้ ารีไม่สามารถทาํพิธีให้ได ้ก็ไดส้ัง่ใหไ้ปหาเฒ่าจ ํ้าทอง 

ซ่ึงสมยัก่อนชาวบา้นเรียกทายกทอง (มคันายก) ท่านก็ไดพ้าชาวบา้นไปบ๋าบน ไปบอกกล่าวผปู่ีตา 

ก่อนท่ีเฒ่าจ ํ้ ารีเสียชีวิตไดมี้การถ่ายทอดวิชาความรู้ ในส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผปู่ีตา ทั้งเร่ืองของการ

ทาํพิธีและวิธีการบอกกล่าว จนกระทัง่เฒ่าจ ํ้ารีเสียชีวิตลง เฒ่าจ ํ้าทองจึงไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนมาแทน 
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ความสัมพนัธ์ของป่าดอนปู่ตากบัวถิีชีวติ 

 ความสัมพนัธ์ของป่าดอนปู่ตากบัวิถีชีวิตของชาวบา้นดงจงอาง เกิดข้ึนจากความเช่ือเร่ืองผี

ปู่ตาซ่ึงส่งผลต่อสถาบนัต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาที่มผีลต่อสภาพป่าดอนปู่ตา 

 ป่าดอนปู่ตา บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร เป็นป่าขนาดเลก็

ท่ีอยูค่วบคู่กบัชาวบา้นดงจงอางมาเป็นเวลานาน ซ่ึงในปัจจุบนัป่าดอนปู่ตาไดจ้ดทะเบียนเป็นป่า

อนุรักษข์องกรมป่าไม ้ สภาพของป่าดอนปู่ตายงันบัว่ามีความอุดมสมบูรณ์อยูม่าก เห็นไดจ้าก

ภายในป่าดอนปู่ตานั้นมีตน้ไมข้นาดใหญ่และเลก็ข้ึนอยูม่ากมาย เช่น ยาง พะยอม ไผเ่ขียว ข่อย เข็ม 

มะขาม หวายป่า ต้ิว ยะนาง มะม่วงป่า ยางเครือ ตะแบก เป็นตน้ อีกทั้งยงัมีเถาวลัยเ์ล้ือยข้ึนแทรก

บริเวณโคนและปลายตน้ไม ้ เม่ือมองจากภายนอกเขา้ไปยงัป่าดอนปู่ตาทาํใหเ้ห็นถึงความเขียวชอุ่ม

ทั้งป่า 

 ป่าดอนปู่ตาเป็นป่าท่ียงัคงสภาพความเป็นป่าไวไ้ดม้าก โดยไม่ถูกถางไปทาํพ้ืนท่ีปลูกสร้าง 

หรือพ้ืนท่ีทาํมาหากิน ดงัเช่นป่าไมท่ี้อ่ืนๆ ดว้ยปัจจยัเก้ือหนุนของสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้นท่ีมีป่า

รายลอ้มหมู่บา้น เช่น ป่าดอนกลาง ป่าดงธาตุ และป่าชา้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นป่าท่ีชาวบา้นใชใ้นการเล้ียง

สตัว ์ หาของป่า และถางทาํพ้ืนท่ีสาํหรับปลูกบา้นเรือน โดยไม่มุ่งท่ีจะทาํลายป่าดอนปู่ตา อีกทั้ง

ชาวบา้นยงัมีความเช่ือท่ีว่าป่าดอนปู่ตาเป็นป่าศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นสถานท่ีอยูข่องผปู่ีตา ผูใ้ดจะไปตดัหรือ

ทาํลายตน้ไมไ้ม่ได ้ หากผูใ้ดท่ีล่วงละเมิดกจ็ะเกิดผลเสีย หรืออนัตรายแก่ตนเอง ชาวบา้นเช่ือกนัว่า

เป็นการกระทาํของผปู่ีตา ดงัท่ีเคยมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ผลท่ีเกิดข้ึนกบั

ผูท่ี้ล่วงละเมิดต่อผปู่ีตา เช่น แขนหกัจากการตกตน้ไมภ้ายในป่า ปวดทอ้งจากการกินผลไมท่ี้ร่วง

หล่นโดยไม่มีการบอกกล่าวต่อผปู่ีตา เป็นตน้    

  ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาท่ีมีผลต่อสภาพป่าดอนปู่ตาของชาวบา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอ

มหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ส่งผลทาํใหช้าวบา้นไม่มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่า ทาํใหป่้าดอนปู่ตายงัคง

สภาพความสมบูรณ์ไวไ้ดม้าก อีกทั้งความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาท่ีเป็นท่ีเคารพนบัถือในความศกัด์ิสิทธ์ิและ

อนุรักษไ์วเ้พ่ือการประกอบพิธีกรรมเก่ียวกบัผปู่ีตาเท่านั้น จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีชาวบา้นไม่มีการ

บุกรุกหรือทาํลายป่าดอนปู่ตา ทาํใหป่้าดอนปู่ตายงัคงอยูแ่ละมีความอุดมสมบูรณ์ ดงัท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั 
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2. ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาที่มผีลต่อครอบครัวและหมู่บ้าน 

 ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาท่ีชาวบา้นใหค้วามเคารพศรัทธาในความศกัด์ิสิทธ์ิ จึงทาํใหมี้ความ 

สาํคญัต่อการดาํเนินชีวติของคนท่ีอยูใ่นครอบครัวและหมู่บา้น ดงัน้ี 

   1.1 การจดังานต่างๆ ข้ึนภายในครับครัว เช่น งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานข้ึน

บา้นใหม่ จะตอ้งมีคนในครอบครัว เฒ่าจ ํ้า หรือเจา้ภาพของงาน นาํดอกไมธู้ปเทียน หรืออาจจะมี

อาหารคาวหวาน ไปบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตารับรู้ว่าท่ีบา้นนั้นมีการรับสมาชิกใหม่ ใหท่้านคอยดูแลและ

คุม้ครองใหเ้ป็นเสมือนสมาชิกอีกคนหน่ึงในครอบครัวและหมู่บา้น 

  1.2 การจดังานบุญหรืองานประจาํปีข้ึนภายในชุมชน เช่น งานผา้ป่าสามคัคี 

ประเพณีสงกรานต ์ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นตน้ ก่อนท่ีจะมีการจดังาน มีเฒ่าจ ํ้า ซ่ึงชาวบา้นใหค้วาม

เคารพ  นบัถือ พร้อมกบัชาวบา้นบางส่วนเป็นผูน้าํอาหาร ป่ินโต ดอกไมธู้ปเทียน ไปยงัศาลปู่ตา 

เพ่ือทาํการบอกกล่าวต่อผปู่ีตา ว่าในวนันั้นหรือช่วงเวลานั้นจะมีงานเกิดข้ึน ใหท่้านช่วยดูแลรักษา

ลูกหลานท่ีมาทาํบุญหรือมาท่องเท่ียวในงาน ไม่ใหส่ิ้งเลวร้ายทั้งหลายมารบกวนในงานบุญ ไม่ให้

เกิดอุปสรรคในการจดังาน (ทอง มาลาวรรณ 2549) 

 โดยสรุปแลว้การจดังานต่างๆท่ีเกิดข้ึนในครอบครัวและหมู่บา้น ชาวบา้นจะมีการบอก

กล่าวใหผ้ปู่ีตารับรู้ โดยการบอกกล่าวใหก้ารดาํเนินงานในแต่ละคร้ังนั้นไม่มีอุปสรรคหรือเหตุร้าย

เกิดข้ึนระหว่างการดาํเนินงาน  ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาท่ีมีผลต่อครอบครัวและหมู่บา้นนั้น ผปู่ีตาเป็น

เหมือนผูท่ี้ชาวบา้นใหค้วามเคารพศรัทธา  ยาํเกรง และมีอาํนาจท่ีจะดลบนัดาลใหเ้กิดส่ิงต่างๆข้ึนได ้

ดงันั้นหากในหมู่บา้นมีการจดังานข้ึนเม่ือใด จะตอ้งมีการบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตารับรู้เพ่ือใหท่้านคอย

คุม้ครองไม่ใหเ้กิดส่ิงท่ีไม่ดีข้ึนระหว่างการจดังาน และเปรียบเหมือนท่ีพ่ึงทางจิตใจใหช้าวบา้นได้

อุ่นใจในการจดังานว่าเม่ือทาํการบอกกล่าวใหก้บัผปู่ีตา ซ่ึงเป็นท่ีเคารพของคนในหมู่บา้นแลว้ก็จะ

เกิดแต่ส่ิงท่ีดีกบัการจดังานและตนเอง   

 

3. ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาที่มผีลต่อสภาพเศรษฐกจิ 

  ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาท่ีมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ ส่งผลต่อสภาพจิตใจของชาวบา้น  

ใหมี้ขวญัและกาํลงัใจในการประกอบอาชีพต่างๆ ไดแ้ก่ 

  3.1 การทาํการเกษตร จากการศึกษาพบว่า ชาวบา้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ซ่ึงในทุกๆปี ก่อนท่ีจะเขา้สู่ฤดูกาลทาํการเกษตร จะตอ้งมีการจดัพิธีกรรมเล้ียงผปู่ีตา

และพิธีเส่ียงทายข้ึน เพ่ือเป็นการบอกกล่าวใหผ้ปู่ีตารับรู้ว่ากาํลงัจะเขา้สู่ฤดูกาลทาํการเกษตร ในการ

ทาํพิธีกรรมนั้นจะมีเฒ่าจ ํ้าเป็นผูน้าํในการทาํพิธีกรรม ซ่ึงเฒ่าจ ํ้าจะทาํการเส่ียงทายและทาํนายฟ้าฝน 

นํ้ าท่า ก่อนการลงมือทาํการเกษตร เพ่ือใหช้าวบา้นมีขวญัและกาํลงัใจในการประกอบอาชีพ หากผล
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เส่ียงทายนั้นออกมาดี เช่นฝนตก มีนํ้ าเพียงพอต่อการเกษตร และทาํใหช้าวบา้นนั้นไม่ประมาท 

หาทางแกไ้ขหากผลของการเส่ียงทางนั้นออกมาไม่ดี เช่น ฝนแลง้ เป็นตน้ ในการเส่ียงทายนั้น

ชาวบา้นเช่ือกนัว่าเป็นผลของผปู่ีตาท่ีทาํใหเ้กิดเหตุการณ์ต่างๆ ข้ึน การเส่ียงทายจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ี

จะเช่ือมต่อระหว่างส่ิงท่ีผปู่ีตาตอ้งการจะบอกโดยใชส่ื้อกลางนัน่คือเฒ่าจ ํ้า   

  3.2 การประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การคา้ขายทั้งในหมู่บา้นและต่างถ่ิน ก่อนท่ีจะมี

การปลูกสร้างสถานท่ีเพ่ือทาํการคา้ขายหรือเดินทางไปทาํงานยงัต่างถ่ิน ชาวบา้นมกัจะนิยมไปบอก

กล่าวต่อผปู่ีตา ใหมี้กาํไรจากการคา้ขาย ไม่ใหมี้อุปสรรคใดๆบางคนท่ีมาบอกกล่าวหรือบางคนก็ทาํ

การบ๋าบนต่อผปู่ีตา และเม่ือประสบผลสาํเร็จคา้ขายไดก้าํไรไม่มีอุปสรรคในการดาํเนินงาน กจ็ะนาํ

ส่ิงท่ีตวัเองไดท้าํการบ๋าบนไว ้มาทาํการปลงบ๋า โดยมีเฒ่าจ ํ้าเป็นผูท้าํพิธีให ้

 

4. ภาวะอาํนาจและการยอมรับ 

 ป่าดอนปู่ตาเป็นป่าไม่ท่ีอยู่ควบคู่มากับชาวบ้านดงจงอาง จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของ

สถาบนัทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิต ก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่างคนกบัป่า ดว้ยเหตุ

ท่ีว่าความเช่ือในเร่ืองวิญญาณบรรพบุรุษท่ีชาวบา้นเรียกว่า ผีปู่ตาท่ีอาศยัและคอยปกป้องป่าดอน    

ปู่ตา ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ ใครไปตดัตน้ไม ้ฆ่าสตัว ์เก็บของป่าหรือดูหม่ินผปู่ีตา หากใครฝ่าฝืนจะถูก

ลงโทษ เปรียบเสมือนข้อห้าม (ขะลาํ) ท่ีชาวบ้านยึดถือและร่วมกันปฏิบัติ หากชาวบ้านคนใด       

ไม่ปฏิบติัตามจะมีอนัเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบา้นก็จะเช่ือกนัว่าเป็นการกระทาํของผปู่ีตา  

ให้มีอนัเป็นไป ซ่ึงในอดีตมีปรากฏการณ์ท่ีชาวบ้านตั้งแต่อดีตเช่ือกันว่าพ้ืนท่ีใดท่ีเป็นป่าและ          

มีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีดอนท่ีแตกต่างจากท่ีอ่ืนเช่นเดียวกบัป่าดอนธาตุ กล่าวคือในอดีตท่ีชาวบา้นเช่ือ

กนัว่าภายในป่ามีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีคอยคุม้ครองป่าดอนปู่ตาและป่าดอนธาตุ ใครจะไปตดัหรือทาํลาย

ไม่ได ้จะถูกลงโทษเช่นตกกลางคืนจะไหลตาย ถา้ไปเอาของในป่าก็จะทาํให้เจ็บหวั ปวดทอ้ง หรือ

ท่ีชาวบา้นเรียกกนัว่า ผเีฮ็ดผขีวง (ผจีะทาํร้ายหรือขดัขวาง) หากคนใดท่ีรู้ตวัว่าสาเหตุท่ีเป็นเกิดจาก

การผดิปู่ก็ใหรี้บไปทาํการคารวะก็จะหายจากอาการท่ีเป็น  

มาจนถึงสมยัปัจจุบนัการกระทาํท่ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าเกิดจากการกระทาํของผีปู่ตายงัมีให้

เห็นสาํหรับผูท่ี้ไปล่วงละเมิดพ้ืนท่ีป่าดอนปู่ตาหรือลบหลู่ผปู่ีตา ดงักรณีของลูกแม่ใหญ่ปัดจนตอ้ง

นาํขนัดอกไมม้าหาเฒ่าจ ํ้ าให้พาไปขอขมาผปู่ีตา สาเหตุท่ีตอ้งไปขอขมาเพราะลูกชายของแม่ใหญ่

ปัดไปตดัเอาหวายในป่าดอนปู่ตาเพ่ือท่ีจะนาํมาทาํไมพ้ลอง โดยท่ีไม่ไดข้อหรือมีการบอกกล่าว เพ่ือ

ไปใชใ้นวิชาลูกเสือเนตรนารี จนเกิดอาการปวดท่ีอวยัวะเพศทาํอย่างไรก็ไม่หาย พอแม่ใหญ่ปัด

ทราบสาเหตุว่าไปตดัเอาไมใ้นป่าดอนปู่ตา จึงไดน้าํขนัดอกไมไ้ปหาเฒ่าจ ํ้ าให้พาไปขอขมาผีปู่ตา 

หลงัจากนั้นอาการปวดก็หายเป็นปกติ (นายทอง มาลาวรรณ 2549)  
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 ป่าดอนปู่ตากลายเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวบา้นให้ความเคารพนับถือ ศรัทธาในผีปู่ตา

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั และความเคารพนบัถือ ศรัทธาเหล่านั้นไดถู้กถ่ายทอดแลว้แสดงออกมา

ในรูปของพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีเล้ียงผีปู่ตา พิธีการเส่ียงทาย พิธีบ๋าบน ซ่ึงพิธีกรรมต่างๆ

นั้นก็ลา้นแต่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินชีวิตของชาวบา้นดว้ยเช่นกนั อนัจะเกิดเป็นความสมัพนัธ์

ข้ึนระหว่างป่าดอนปู่ตากบัชาวบา้นในวิถีการดาํเนินชีวิต โดยผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเช่ือมโยง

พิธีกรรมเหล่าน้ีใหด้าํเนินไปนัน่คือเฒ่าจ ํ้า 

 เฒ่าจ ํ้ าเป็นบุคคลท่ีชาวบ้านให้ความสําคัญไม่ต่างไปจากการให้ความเคารพ ศรัทธาต่อ       

ผปู่ีตา เพราะบุคคลท่ีจะมารับตาํแหน่งเป็นเฒ่าจ ํ้ านั้นชาวบา้นเช่ือกนัว่าตอ้งมาจากการแต่งตั้งของ

เทพเทวดาท่ีอยู่ภายในหมู่บ้าน ส่วนหน่ึงเกิดจากการร่วมประชาคมเลือกเฒ่าจ ํ้ าให้เป็นผูด้าํเนิน

พิธีกรรมต่างๆเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา และเป็นส่ือกลางระหว่างผีปู่ตากบัชาวบา้น ช่วยติดต่อกบัผปู่ีตา

ใหก้บัชาวบา้นในยามท่ีชาวบา้นตอ้งการความช่วยเหลือหรือตอ้งการท่ีพ่ึงทางจิตใจ ดงันั้นบุคคลท่ี

จะมาทาํหนา้ท่ีเป็นเฒ่าจ ํ้านั้นจะตอ้งมาจากการยอมรับของชาวบา้นในหมู่บา้น  

 อาจกล่าวไดว้่า ผีปู่ตา เฒ่าจ ํ้ า และชุมชน เป็นองคป์ระกอบประสานร่วมกนัของสงัคม ท่ีจะ

ผลกัดนัให้ชุมชนเกิดแรงศรัทธา ความเช่ือ ความสามคัคีท่ีจะสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพชน      

ในการอนุรักษ์ทรัพยากร “ดงปู่ตา” ซ่ึงเป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวมของชาวบ้าน นอกจากน้ี 

ลกัษณะของพิธีกรรมเก่ียวกบัการเล้ียงผปู่ีตาหรือการบ๋าบนก็ตาม เป็นเง่ือนไขท่ีอาจแสดงใหเ้ห็นถึง

ปัจจยัทางวฒันธรรม การกินอยู ่ความอุดมสมบูรณ์ดา้นการเกษตรกรมและความมุ่งหวงัในอนาคต 

เพ่ือปรับสภาพจิตใจให้มัน่คง จากผลอนัเกิดจากการเส่ียงทายท่ีเป็นไปในลกัษณะใดก็ได ้ทั้งน้ีเพ่ือ

จะไดเ้ตรียมสถานการณ์ อนัจะเกิดข้ึนโดยไม่ประมาท (บุญยงค ์เกศเทศ 2542:7) 

 

  



บทที่ 6 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัป่าดอนปู่ตา กรณีศึกษา บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก  

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผูศึ้กษามีจุดมุ่งหมายในการศึกษา เพ่ือศึกษาวฒันธรรม      

ความเช่ือ พิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตาและความสมัพนัธข์องป่าดอนปู่ตากบัวิถีชีวิต         

โดยเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาคือ บา้นดงจงอาง ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร  

ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคาํถามเก่ียวกบัพิธีกรรม และแบบสอบถามในการสมัภาษณ์สภาพทัว่ไป

ของหมู่บา้น โดยมีผูน้าํชุมชน ผูป้ระกอบพิธีกรรม ผูอ้าวโุส ครู ชาวบา้น และบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วน 

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

วฒันธรรมความเช่ือ 

 ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตา 

ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาของชาวบา้นดงจงอาง มีความเช่ืออยูค่่อนขา้งมาก โดยเช่ือว่าผปู่ีตาเป็น

ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ โดยความเช่ือเร่ืองผปู่ีตาไดส่้งผลต่อโครงสร้างในการ

ดาํเนินชีวติ ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัวและหมู่บา้นในดา้นการจดังานและประเพณีต่างๆ จะตอ้งมีการ  

 บอกกล่าวต่อผปู่ีตาก่อนการดาํเนินงาน เพ่ือใหท่้านคุม้ครองและไม่ใหมี้อุปสรรคในการดาํเนินงาน 

จากความเช่ือดงักล่าวส่งผลต่อสภาพป่าดอนปู่ตาทาํใหช้าวบา้นไม่กลา้ล่วงละเมิดหรือบุกรุกป่าดอน

ปู่ตา ทาํใหป่้าดอนปู่ตามีสภาพท่ีอุดมสมบูรณ์ ผลต่อสภาพเศรษฐกิจนั้น อาจจะกล่าวไดว้่าผปู่ีตา

เปรียบเสมือนท่ีพ่ึงทางจิตใจของชาวบา้นในการประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพอ่ืนๆ ใหเ้กิดผล

ตามท่ีตนเองหวงัไว ้ ชาวบา้นจะมีการบอกกล่าวต่อผปู่ีตาและทาํการบ๋าบนเพ่ือใหไ้ดม้าในส่ิงท่ี

ตนเองตอ้งการ 

 ข้อห้าม (ขะลาํ) 

 ขอ้หา้มท่ีมีต่อป่าดอนปู่ตาเกิดจากประสบการณ์ของคนในอดีตท่ีไดพ้บเจอ จึงก่อใหเ้กิด

เป็นขอ้หา้มท่ีชาวบา้นถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ หา้มบุกรุกพ้ืนท่ีป่าดอนปู่ตา หา้มตดัตน้ไม ้ หา้มจบั

สตัว ์หา้มทาํการลบหลู่หรือพูดจาดูหม่ินผปู่ีตา 
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พธิีกรรมที่เกีย่วข้องกบัป่าดอนปู่ตา 

พธิีเลีย้งผปู่ีตา  

การประกอบพิธีเล้ียงผปู่ีตาของชาวบา้นดงจงอางจดัข้ึนทุกปี ปีละ 1 คร้ัง ในช่วงเดือน 6 

ประมาณเดือนมิถุนายนและจะตอ้งเป็นวนัพุธท่ีไม่ตรงกบัวนัพระ เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใน

การทาํนา อีกทั้งใหผ้ปู่ีตาช่วยคุม้ครองใหค้นและสตัวใ์นหมู่บา้นมีความสุข ปราศจากทุกขภ์ยัต่างๆ 

วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบพิธี ประกอบดว้ย ไก่ตม้สุก ขอดววั ขอดควาย ขอดคน ขอดไก่

และขอดสุนขั ขา้วเหนียวน่ึงสุก ขนัธ ์5 หมาก บุหร่ี ผา้ขาวมา้หรือโสร่ง  

ขั้นตอนของพิธีกรรม เม่ือใกลถึ้งวนัเล้ียงผีปู่ตา เฒ่าจ ํ้ าจะบอกล่าวกับชาวบ้านให้มีการ

เตรียมตวั เม่ือถึงวนัเล้ียงผปู่ีตาชาวบา้นและเฒ่าจ ํ้าจะมารวมกนัท่ีศาลปู่ตาเพ่ือทาํพิธีเล้ียงผปู่ีตา โดยมี

เฒ่าจ ํ้าเป็นผูน้าํในการทาํพิธี 

พธิีเส่ียงทาย 

พิธีกรรมเส่ียงทายทาํข้ึนเพ่ือเส่ียงทายในการทาํนาและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน วสัดุ

อุปกรณ์ท่ีสาํคญัในการประกอบพิธีคือไก่ตม้ตวัผูท่ี้ใชเ้ส่ียงทายการทาํนาและไก่ตม้ตวัเมียใชเ้ส่ียง

ทายคนในหมู่บา้น  

พธิีบ๋าบน 

การบ๋าบนนั้นสามารถทาํไดทุ้กวนั ผูท่ี้จะทาํการบ๋าบนจะบ๋าบนดว้ยตนเองหรือใหผู้อ่ื้นทาํ

แทนได ้โดยมีขนัธ ์5 ท่ีประกอบดว้ยดอกไมธู้ปเทียนมาบอกกล่าวต่อผปู่ีตา และเม่ือไดด้งัท่ีตนเอง

บ๋าบนไวก้็จะตอ้งนาํส่ิงของท่ีตนเองสัญญาว่าจะให้ผีปู่ตามาทาํการปลงบ๋า ในการปลงบ๋าจะตอ้งมี

เฒ่าจ ํ้ าไปดว้ยในการทาํพิธีปลงบ๋า วสัดุอุปกรณ์ท่ีนาํมาปลงบ๋านั้นข้ึนอยูก่บัว่าใครบ๋าบนไวว้่าจะให้

อะไรก็ใหน้าํมาตามท่ีตนเองสญัญาไวพ้ร้อมดว้ยขนัธ ์5 

พธิีกรรมอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากพิธีเล้ียงผปู่ีตา พิธีเส่ียงทายและพิธีบ๋าบนแลว้ การจดัประเพณีหรืองานบุญ

ต่างๆ ก็ยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตาและผีปู่ตา กล่าวคือ เม่ือมีการจัดประเพณีหรืองานบุญ

ต่างๆ ข้ึนภายในหมู่บา้น ชาวบา้นจะทาํการบอกกล่าวต่อผปู่ีตาใหรั้บรู้ เพราะชาวบา้นมีความเช่ือกนั

ว่าผีปู่ตานั้นเป็นผบีรรพบุรุษท่ีคอยคุม้ครองคนในหมู่บา้นให้ปลอดภยั เม่ือมีการจดัประเพณีข้ึนก็

บอกกล่าวให้ท่านช่วยดูแลไม่ใหมี้อุปสรรคในการดาํเนินงาน ซ่ึงอาจจะเป็นเฒ่าจ ํ้ าหรือเจา้ภาพผูจ้ดั

งานเป็นผูไ้ปบอกกล่าวผีปู่ตา นอกจากน้ีการรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวกับการ

ประกอบอาชีพก็จะมีการบอกกล่าวดว้ยเช่นกนั 
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 ความสัมพนัธ์ของป่าดอนปู่ตากบัวถิีชีวติ 

ป่าดอนปู่ตาเป็นป่าท่ีชาวบา้นเช่ือกนัว่ามีความศกัด์ิสิทธ์ิผูใ้ดตดัตน้ไม ้ฆ่าสัตว ์เก็บของป่า

หรือดูหม่ินผีปู่ตา จะถูกลงโทษ เปรียบเสมือนขอ้ห้าม (ขะลาํ) ท่ีชาวบา้นยดึถือและร่วมกนัปฏิบติั 

หากชาวบา้นคนใดไม่ปฏิบติัตามจะมีอนัเป็นไปโดยไม่ทราบสาเหตุ ชาวบา้นจึงใหค้วามเคารพนับ

ถือและศรัทธาต่อผีปู่ตา โดยการแสดงออกมาในรูปของพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา 

ซ่ึงส่งผลทาํให้ป่าดอนปู่ตายงัคงอยู่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ทาํให้ชาวบ้านเกิด

ตระหนักถึงความสําคัญ ได้รับผลทางจิตใจ จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน ผีปู่ตาและ

พิธีกรรมข้ึนในหมู่บา้น 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเร่ือง การศึกษาป่าดอนปู่ตา ว ัฒนธรรมความเช่ือสู่วิถีชีวิตชาวอีสาน 

กรณีศึกษาบา้นดงจงอาง  ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับป่าดอนปู่ตาของชาวบ้านดงจงอาง เกิดข้ึนมาจากความเช่ือท่ี

ชาวบ้านเช่ือกนัว่าในป่าดอนปู่ตานั้นมีผีปู่ตาท่ีเปรียบเสมือนผีบรรพบุรุษท่ีช่วยดลบนัดาลให้เกิด

เหตุการณ์ต่างๆข้ึนภายในหมู่บา้น อีกทั้งตั้งแต่ในอดีตมีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็น

ผลทาํใหช้าวบา้นเช่ือกนัว่าเป็นการกระทาํของผปู่ีตา ทาํใหช้าวบา้นเกิดความยาํเกรงกลวัในอาํนาจ

และความศกัด์ิสิทธ์ิของผปู่ีตา อีกทั้งยงัมีขอ้ห้ามต่างๆท่ีชาวบา้นร่วมกนัปฏิบติัสืบเน่ืองมาจากจาก

ประสบการณ์ท่ีคนสมยัก่อนไดป้ระสบพบเจอ ยิง่มีผลทาํใหช้าวบา้นเกิดความเช่ือและไม่กลา้ลบหลู่ 

จึงไดมี้การจดัพิธีกรรมต่างๆข้ึน เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพและศรัทธาต่อผีปู่ตา การจดัพิธีกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตาและผีปู่ตา เพ่ือเป็นการสืบสานส่ิงท่ีดีงามท่ีบรรพบุรุษไดด้าํเนินมาและ

แสดงความเคารพนับถือต่อผีปู่ตา อีกทั้งการทาํพิธีนั้นมีส่วนเก่ียวข้องกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของ

ชาวบา้นทาํแลว้ไดคุ้ณประโยชน์ ชาวบา้นจึงไดมี้การสานต่อประเพณีต่างๆ เหล่านั้นใหย้งัคงอยู ่

 2. ความสัมพนัธ์ของป่าดอนปู่ตากบัวิถีชีวิตของชาวบ้านดงจงอาง เป็นความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนจากการยอมรับในความศกัด์ิสิทธ์ิและศรัทธาท่ีมีต่อป่าดอนปู่ตาและผีปู่ตา ความสัมพนัธ์ท่ี

เกิดข้ึนนั้นถูกเช่ือมโยงเขา้กบัพิธีกรรมต่างๆ ใหช้าวบา้นเกิดการตระหนกัถึงความสาํคญัของป่าดอน

ปู่ตา อนัเป็นท่ีพ่ึงทางจิตใจของชาวบา้นเม่ือเกิดความเดือดร้อน ทาํให้ป่าดอนปู่ตามีความสาํคญัต่อ

การดาํเนินชีวิต       ของชาวบ้านและยงัคงอยู่ควบคู่ไปกับชาวบา้นดงจงอาง ภายใตก้ระแสการ

เปล่ียนแปลงของสงัคมภายนอกหมู่บา้น 

 แต่เน่ืองจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงทาํใหว้ฒันธรรมความเช่ือในเร่ืองพิธีกรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กับป่าดอนปู่ตาของบ้านดงจงอาง ลดน้อยลง อีกทั้ งสภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกต่างๆ         
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เช่น สภาพเศรษฐกิจและสังคม ยงัส่งผลทาํให้ปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมความเช่ือถูก

เปล่ียนแปลงไปเพ่ือปรับใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ ดงัน้ี 

1. พ้ืนท่ีป่าดอนปู่ตาบางส่วนไดถู้กจดัใหส้ร้างสาํนกัสงฆข้ึ์นภายในป่าดอนปู่ตาใหใ้ชเ้ป็นท่ี

สาํหรับการปฏิบติัธรรมของพระสงฆ ์ 

2. การเปล่ียนแปลงของศาลปู่ตาภายในป่าดอนปู่ตาเกิดข้ึนจากศาลปู่ตาหลงัเดิมเกิดการผพุงั

ไปตามกาลเวลา จึงไดมี้การสร้างศาลปู่ตาหลงัใหม่ข้ึนมาทดแทน ซ่ึงจากเดิมท่ีทาํดว้ยไมมุ้งสงักะสี 

ก็ทาํดว้ยปูนมุงดว้ยกระเบ้ืองเพ่ือความคงทน 

3. การประกอบพิธีกรรม จากอดีตจนมาถึงปัจจุบนั พิธีกรรมต่างๆ ท่ีเคยทาํปฏิบติัก็ยงัคง

ยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดและเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นนั้นยดึถือปฏิบติัร่วมกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

สําหรับขั้นตอนการทาํพิธีและวัสดุในการทําพิธียงัคงยึดแบบดั้ งเดิม มีเพียงมูลค่าของส่ิงของ

บางอยา่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป จนทาํให้บางบา้นไม่สามารถนาํส่ิงของเหล่านั้นมาประกอบพิธีได ้

แต่นั่นก็ไม่ไดท้าํใหช้าวบา้นไม่ปฏิบติัหรือละเลย เพราะตราบใดท่ีสงัคมอีสานและชาวบา้นบา้นดง

จงอางยงัคงประกอบอาชีพการทาํการเกษตรและยงัคงยึดมัน่ในความกตัญ�ูรู้คุณอยู่ก็เช่ือไดว้่า

พิธีกรรมต่างๆเหล่าน้ีก็จะยงัมีควบคู่กบัสงัคมชาวอีสานต่อไป  

4. ความเช่ือเร่ืองผปู่ีตามีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของสังคมอีสาน แมว้่าสภาพทางสงัคม

จะเปล่ียนแปลงไป ทาํให้เกิดวิทยาการต่างๆท่ีนาํมาพิสูจน์ส่ิงท่ีอยู่เหนืออาํนาจการมองเห็น แต่นัน่ก็

ไม่ไดท้าํใหค้ติความเช่ือของสงัคมอีสานเปล่ียนแปลงไปจากความเช่ือเดิมท่ีอยู ่ดงัเช่นความเช่ือเร่ือง

ผีปู่ตาลดน้อยลงเท่าใดนัก นอกเหนือจากเด็กรุ่นใหม่ได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึนบางราย ก็จะมี

ทศันคติเก่ียวกบัความเช่ือในเร่ืองผีปู่ตาท่ีเปล่ียนแปลงไป สงัเกตไดจ้ากการเขา้ร่วมพิธีกรรมแต่ละ

คร้ังผูท่ี้เขา้ร่วมส่วนใหญ่มีเพียงผูอ้าวุโสและเด็กเลก็ เด็กวยัรุ่นนั้นมีเขา้ร่วมแต่เป็นจาํนวนนอ้ย อาจ

เกิดจากการท่ีจะต้องเดินทางไปศึกษายงัต่างถ่ินหรือการประกอบพิธีนั้นเห็นว่าเป็นหน้าท่ีของผู ้

อาวุโสของแต่ละครัวเรือนท่ีจะตอ้งเขา้ร่วมพิธีกรรม ทาํให้เด็กวยัรุ่นไม่เห็นผลของการประกอบ  

พิธีกรรม อีกทั้งวยัรุ่นในหมู่บา้นส่วนใหญ่ไม่ไดป้ระกอบอาชีพทาํนามีเพียงผูใ้หญ่ในหมู่บา้นเท่านั้น

ท่ียงัคงประกอบอาชีพทาํนา จึงมองว่าพิธีกรรมดงักล่าวไม่ไดส่้งผลอะไรต่อการดาํเนินชีวิตของพวก

เขาเหล่านั้น เป็นผลทาํใหก้ารประกอบพิธีกรรมนั้นถูกละเลยจากกลุ่มวยัรุ่นในหมู่บา้น แต่การไม่เขา้

ร่วมพิธีหรือไม่สนใจการประกอบพิธีกรรมนั้น ก็ไม่ไดท้าํใหค้นวยัรุ่นในหมู่บา้นไม่ยอมรับหรือเกิด

การดูหม่ินส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรพบุรุษใหค้วามเคารพนบัถือ เน่ืองจากมีเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก

รุ่นหลงัท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ท่ีทาํการลบหลู่ผีปู่ตา ก็เป็นบทเรียนท่ีทาํใหค้นรุ่นหลงัรู้ถึงผลของการ

กระทาํท่ีไม่ดีอนัเกิดจากการลบหลู่ผปู่ีตา 
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 แมท่้ามกลางกระแสวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป แต่คติความเช่ือในการนับถือผี

ของสังคมชาวอีสานยงัคงรักษาไวซ่ึ้งพลงัในภูมิปัญญาท่ีสืบทอดกนัมาหลายร้อยปี (ดาํเกิง โถทอง 

2547 : 18) และยงัคงดาํรงไวซ่ึ้งวฒันธรรมความเช่ือท่ีก่อให้เกิดความผูกพนัระหว่าง คน ป่า และ

พิธีกรรม ใหย้งัคงอยูก่บัวิถีการดาํเนินชีวิตและวิถีการเกษตรกรรมชาวอีสานสืบไป    

     

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือท่ีมีต่อผปู่ีตาในอดีตและปัจจุบนั  

2. ควรมีการศึกษาบทบาทของเฒ่าจ ํ้าท่ีมีต่อพิธีกรรมและสงัคมชาวอีสาน  

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความเช่ือท่ีมีต่อผปู่ีตาในทอ้งถ่ินต่างๆ 
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เสาวลกัษณ์ อนนัตศานต.์วฒันธรรมพ้ืนบ้าน:คตคิวามเช่ือ.พิมพค์ร้ังท่ี 3 กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,2530. 

แสง จนัทร์งาม.ศาสนศาสตร์.กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิชย,์2531. 

โสภิตา ยงยอด.การศึกษาภูมิปัญญาชาวบา้นอีสานในการอนุรักษป่์าดอนปู่ตา ชุมชนบา้นคอนสาร-

สารพฒันา ตาํบลวงัแสง อาํเภอแกดาํ จงัหวดัมหาสารคาม.สถาบนัราชภฎัมหาสารคาม, 

2544. 
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อมรา พงศาพิชญ.์สังคมและวฒันธรรม ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.พิมพค์ร้ังท่ี 7.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2544. 

อิทธิเดช รัตนวงค.์ “ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการป่าชุมชนในทอ้งท่ีบา้นใหม่จดัสรร 

ตาํบลร้อยเข็ม อาํเภอร้องกวาง จงัหวดัแพร่.” ปริญญาวิทยาศาตรมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2545.  

อิสรา สิทธิเดช. “ การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการป่าชุมชน  กรณีศึกษาป่าภู

กระแต อาํเภอเกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัภูมิ.” สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดลอ้ม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั,2546. 

อุดม เชยกีวงศ.์ประเพณ ีพธิีกรรมท้องถิน่.พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ,2545. 

อุษา กล่ินหอม. เอกสารประกอบการอบรมครูในโครงการ GLOBE คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ณ สถานีปฏิบัตกิารนาดูน สถาบันวจิยัวลยัรุกขเวช ,2546. มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม,2546. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้ให้ข้อมูล 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล 

 

1. นางเกร้ียง ศรีสอน  บา้นเลขท่ี 149 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

2. นายเข็มทอง ทวยวิสุทธ์ิ บา้นเลขท่ี 932 หมู่ 9 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

3.นางจงใจ พิมพข์าว บา้นเลขท่ี 196 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

4.นางชู  รัตนพลแสน บา้นเลขท่ี 215 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

5.นายทอง มาลาวรรณ บา้นเลขท่ี 175 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร  

6.นายทว ี อินทิรัตน ์ บา้นเลขท่ี 167 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร  

7.นายทศันะ พุ่มทอง  บา้นเลขท่ี 2     หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

8.นางนิตยา นิจกิจ  บา้นเลขท่ี 233 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

9.นางสาวนทันา รัตนพลแสน บา้นเลขท่ี 215 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร  

10.นางบุญมา อินทิรัตน ์ บา้นเลขท่ี 9     หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   

11.นายเรียง ทองแท ้  บา้นเลขท่ี 64   หมู่ 10 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร  

12.นายวิจิตร หลกับา้น บา้นเลขท่ี 109 หมู่ 10 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร  

13.นางสุมารี ทองแท ้  บา้นเลขท่ี 137 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร  

14.นายเส็ง นิลกิจ  บา้นเลขท่ี 7 หมู่ 5 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร   
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15.นายแอด๊ อินทิรัตน ์ บา้นเลขท่ี 48 หมู่ 10 ตาํบลบึงแก อาํเภอมหาชนะชยั  

จงัหวดัยโสธร 
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ภาคผนวก ข 

แผนที่หมูบ้าน 
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แผนที่หมูบ้าน 
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ภาคผนวก ค 

รูปภาพประกอบ 
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รูปภาพประกอบ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเขา้หมู่บา้นติดกบัป่าดอนปู่ตา 

 

 

 
 

ตน้ไมใ้หญ่ภายในป่าดอนปู่ตา 
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ภายในป่าดอนปู่ตา 

 

 

 
 

ศาลปู่ตา(ปัจจุบนั) 
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ภายในศาลปู่ตา 

 

 

 
 

เฒ่าจ ํ้าบา้นดงจงอาง 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามและแนวคาํถาม 
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แบบสอบถาม 

 

ส่วนที่ 1 :สถานภาพส่วนบุคคล 

ช่ือ-สกุล................................................. 

เพศ................. อาย.ุ................... ปี สถานภาพ.................................. 

ศาสนา....................... อาชีพหลกั............................ อาชีพเสริม.................................. 

รายได/้ปี............................. ระดบัการศึกษา......................................... 

ท่ีอยู.่..................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 2 :สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน 

2.1 ประวติัหมู่บา้น............................................................................................................................ 

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

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

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

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

2.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 

- แม่นํ้ าสายหลกั/หว้ย/หนอง/คลอง.................................. แห่ง 

- พ้ืนท่ีป่า..........................................................................ไร่ 

-พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์...............................................ไร่ 

2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

2.3.1การประกอบอาชีพ 

- อดีต.................................................................................................................................... 

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

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

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

- ปัจจุบนั.............................................................................................................................. 

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

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

 

 



 

91 

2.3.2 ค่าใชจ่้าย 

- ครัวเรือน(ระบุ).................................................บาท/ปี 

- การเกษตร(ระบุ)...............................................บาท/ปี 

2.3.3 กรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

จาํนวนท่ีดินท่ีครอบครอง มีทั้งส้ิน................................................... ไร่ 

© เป็นของตนเอง.............................................................................. ไร่ 

© เช่า................................................................................................. ไร่ 

© อ่ืนๆ.............................................................................................. ไร่ 

การใชป้ระโยชน์..................................................................................................... 

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

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

2.4 การรวมกลุ่ม 

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

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

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

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

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

2.5 ลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม 

2.5.1 ลกัษณะครอบครัว 

© ครอบครัวเด่ียว 

© ครอบครัวขยาย 

© อ่ืนๆ 

2.5.2 จาํนวนสมาชิกในครอบครัว.................. คน ชาย................. คน หญิง.................... คน 

2.6 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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2.7 ประเพณีและวฒันธรรม 

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

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

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

2.8 ความเช่ือ 

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

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

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

2.9การละเล่นพ้ืนบา้น 

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

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

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

2.10นิทานพ้ืนบา้น 

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

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

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

2.11 ลกัษณะเด่นของหมู่บา้น 

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

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

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

2.12 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

 

ส่วนที่ 3 :วนัทีเ่กบ็ข้อมูล 

สถานท่ี........................................................ 

เวลา.............................. ถึง........................................ 

หมายเหตุ.......................................................................................................................................... 
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แนวคาํถาม 

เกีย่วกบัป่าดอนปู่ตา 

 

1. ประวติัป่าดอนปู่ตา 

2. ลกัษณะของป่าดอนปู่ตา 

3. ภายในป่าดอนปู่ตามีอะไรบา้ง 

4. ทาํไมชาวบา้นถึงใหค้วามเคารพป่าดอนปู่ตา 

5. มีความเช่ืออะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา 

6. ความเช่ือเหล่านั้นส่งผลอยา่งไรต่อชาวบา้นและหมู่บา้น 

7. มีพิธีกรรมอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าดอนปู่ตา 

8. มีพิธีกรรมใดบา้งท่ีหายไปจากอดีต 

9. แต่ละพิธีกรรมจดัข้ึนเม่ือไหร่  

10. มีอุปกรณ์อะไรบา้ง 

11. อุปกรณ์แต่ละอยา่งมีความสาํคญัอยา่งไร 

12. มีคาํกล่าวในการทาํพิธีหรือไม่ อยา่งไร 

13. ใครเป็นผูน้าํในการทาํพิธีกรรมเหล่านั้น 

14. ความเป็นมาของผูน้าํพิธีกรรมมีท่ีมาอยา่งไร 

15. ชาวบา้นเรียกว่าอยา่งไร 

16. ชาวบา้นมีส่วนร่วมมากนอ้ยเพียงใด 

17. ในการเลือกผูน้าํพิธีกรรมใชว้ิธีใด 

18. การเลือกผูน้าํพิธีกรรมในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร 

19. พิธีกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนแต่ละพิธีกรรมในอดีตมาจนถึงปัจจุบนัเหมือนหรือแตกต่างกนั

อยา่งไร 

20. การทาํพิธีกรรมส่งผลอยา่งไรบา้งต่อชาวบา้น หมู่บา้นและวิถีชีวิตของชาวบา้น 

 

ผู้ให้ข้อมูล................................................................. 

วนัที่เกบ็ข้อมูล.......................................................... 

สถานที่..................................................................... 

เวลา ............................... ถงึ..................................... 

หมายเหตุ.................................................................. 



ประวตัผิู้ศึกษา 
 
ช่ือ   นางสาวปราณี  กอ้งกิตติสาร 
ท่ีอยู ่  81/45 หมู่ 3 สุขสวสัด์ิ 26 แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

เกิด   20 สิงหาคม 2526 
อาย ุ  23 ปี 

การศึกษา 

ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบา้นบางเลน(บางเลนวิทยาคม) อาํเภอบางเลน  
จงัหวดันครปฐม 

ชั้นมธัยมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาํเภอชะอาํ  

จงัหวดัเพชรบุรี 
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