
  
 

 
บทท่ี ๓ 

หลักจริยศาสตร์การด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์สี่เผ่าในจังหวัดศรสีะเกษ 
 

 บทนี้ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะศึกษาวิจัยดังนี้คือ ความหมายการด ารงอยู่ ความหมายกลุ่ม     
ชาติพันธุ์ จริยศาสตร์ด้านความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์  จริยศาสตร์ : วิถีชีวิต 
พิธีกรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ ดังมีรายละเอียดที่ผู้วิจัยจะศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
๓.๑ ความหมายการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ๓.๑.๑ ความหมายของการด ารงอยู่ 
 พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ ได้ให้ความหมาย  existence การด ารงอยู่ หมายถึง 
การที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอยู่ หรือด ารงอยู่ โดยขึ้นอยู่กับกาลเทศะหรือไม่ข้ึนอยู่กับกาลเทศะก็ได้๑ 
 เจษฏา ทองรุ่งโรจน์ พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ ได้ให้ความหมาย existence 
การด ารงอยู่ ความมีอยู่ ความเป็นอยู่ สภาวะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอยู่หรือด ารงอยู่ โดยขึ้นอยู่กับหรือไม่
ขึ้นอยู่กับกาลเทศะก็ได้๒  
 สรุปความหมายค าว่าการด ารงอยู่ หมายถึง สภาวะหรือสภาพความมีอยู่ของสิ่งที่มีชีวิตและ
สิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น คน สัตว์  สิ่งของฯ เป็นต้น แต่ในที่นี้หมายถึงสภาวะความเป็นอยู่เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตของคนนั้นเอง ในการด าเนินชีวิตโดยทั่วไปของคนจะมีลักษณะความสัมพันธ์ในหลายๆ มิติ 
เช่น ความสัมพันธ์ของคนกับคน ความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ของคนกับสิ่งที่
เหนือธรรมชาติ เป็นต้น คนได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเพ่ือที่จะประพฤติปฏิบัติในการด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันเรียกว่าแนวปฏิบัติ จะเห็นว่าการด ารงอยู่ของคนจะมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินชีวิต  
 ๓.๑.๒ ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 ชาติพันธุ์ (Ethnicity) คือ กลุ่มคนที่มีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติและสัญชาติสอดคล้องกัน 
ส าหรับผู้คนที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มักมีความรู้สึกผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรม
พร้อมๆ กันไป โดยเป็นความรู้สึกผูกพันที่ช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบุคคลและของชาติพันธุ์ และใน
ขณะเดียวกัน ก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ถ้าผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์นั้นนับถือศาสนาเดียวกัน หรือได้รับอิทธิพลจากกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมแบบเดียวกัน๓  

                                                           

 ๑ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : ศักดิ์โสภาการ พิมพ์, 
๒๕๕๘), หน้า ๓๕. 
 ๒เจษฏา ทองรุ่งโรจน์, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โบแดง, 
๒๕๔๗), หน้า ๖๘. 
 ๓อมรา พงศาพิชญ์ , วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธุ์  : วิเคราะห์สังคมไทยแนวมานุษยวิทยา , 
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑๕๗. 



 

  ๔๘ 

 

 ชาติพันธุ์ คือ สิ่งที่แสดงถึงพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ในแต่ละเชื้อชาติและแสดงถึงวิวัฒนาการ
ของระบบสังคมการเมือง โดยในแต่ละภูมิภาคมักประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลากหลายเผ่าพันธุ์ โดยแต่
ละเชื้อชาติก็จะมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สวยงามเป็นของตนเอง ซึ่งจัดว่าเป็นสีสันทางชาติพันธุ์ของ
มนุษย์อย่างหนึ่งและเป็นความงดงามของสังคมโลกที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย๔  
 ค าว่า ชาติพันธุ์ ประกอบด้วยค าว่า ชาติ กับ พันธุ์ ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่อยู่รวมกันเป็น
ประเทศ มีความรู้สึกผูกพันรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องภาษา ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรม 
หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน พันธุ์ หมายถึงเชื้อสาย วงศ์วาน เทือกเถาเหล่ากอ ชาติพันธุ์                                      
(อ่านว่า ชาด-ติ-พัน) กลุ่มชาติพันธุ์จึงหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่ง และมีวัฒนธรรม
ร่วมกัน  มีขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูดเดียวกัน  ทั้งมีความเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพ
บุรุษเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์หมายรวมทั้งชนที่เป็นกลุ่มใหญ่และชนที่เป็นกลุ่มน้อย หมายถึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ของไทยที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนั้นยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ อีกจ านวนหนึ่ง เช่น กลุ่มชาติเขมร กลุ่ม
ชาติพันธุ์ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์ลาว กลุ่มชาติพันธุ์เยอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดศรีส ะเกษ 
รัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยมีความเท่าเทียมกัน และมีความส านึก
เป็นชาติเดียวกัน 
 เมื่อน าค าว่า จริยศาสตร์ กับ ค าว่า การด ารงอยู่ และค าว่า กลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะเกษรวมกัน หมายถึง แนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับการด ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัด
ศรีสะที่ยึดถือปฏิบัติด ารงไว้สืบทอดกันมา ไม่ว่าจากภายในจิตวิญญาณหรือภายนอกเหนือกาลเวลา 
กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม ก็ไม่อาจสามารถเปลี่ยนแปลง การด ารงอยู่ หรือ การมีอยู่ใน
วิธีการด าเนินชีวิตแบบเดิมไปได้ ด้วยหลักยึดเหนี่ยวแนวปฏิบัติดีงามอันเนื่องจากความศรัทธาในความ
ดีเชื่อในสิ่งที่กระท า อันเป็นพ้ืนฐานและหลักส าคัญของการประพฤติปฏิบัติของคน ให้เป็นแบบอย่าง
และถ่ายทอดพฤติกรรมเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และสืบทอดให้คงอยู่                               
จนกลายเป็นจารีต คือ แนวทางการด าเนินชีวิตตามปัจจัยสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ของมนุษย์ที่มี
ลักษณะทางกายภาพเดียวกัน ใช้ภาษาเดียวกัน มีคติเดียวกัน ฉะนั้น จะดีหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมของคนในการประพฤติปฏิบัติเพ่ือการด ารงอยู่รวมกัน 
 จะเห็นได้ว่า ความหมายของหลักจริยศาสตร์การด ารงอยู่กลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัด 
ศรีสะเกษ จึงหมายถึงสิ่งที่มีอยู่อย่างดีงามของกลุ่มชาติพันธุ์ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ โดยยึดเป็น
แนวปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เช่น จารีตประเพณี ความเชื่อและพิธีกรรม เป็นต้น ชาติพันธุ์ชนสี่เผ่า 
จะมีสิ่งเหล่านี้ส าหรับให้คนของเผ่าถือเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีวิตจะเห็นว่า เผ่าเขมร เผ่าส่วย                              
เผ่าลาว และเผ่าเยอ เผ่าต่างๆ เหล่านี้คือชาติพันธุ์ที่ทีมี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ                                       
ที่แตกต่างกันออกไปแต่จะนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่แต่อาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกันนั้นเอง 
 
 
 

                                                           

 ๔เสรี ซาเหลา และคณะ, กลุ่มชาติพันธุ์ : วัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดนครสวรรค์, (นครสวรรค์ : 
สานักวิจัยและบริการวิชาการสถาบันราชภัฏนครสวรรค์, ๒๕๔๕), หน้า ๙. 



 

  ๔๙ 

 

๓.๒ จริยศาสตร์ด้านความเชื่อ พิธีกรรม และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณพ้ืนที่ๆ เป็นจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้ เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งของภาคอีสาน
และเป็นพ้ืนที่เข้าใจกันว่าชนชาติกวยหรือส่วยคงจะเป็นบรรพชนเจ้าของพ้ืนที่มาตั้งแต่ดั้งเดิมและเป็น
ผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ว่าในพ้ืนที่ของจังหวัดศรีสะเกษจะยังไม่มีการ
ขุดค้นหรือศึกษาโครงสร้างด้านมนุษยวิทยา และการตั้งหลักแหล่งอย่างจริงจังก็ตาม แต่ก็พออนุมาน
ได้ว่า กลุ่มชาติพันธ์ อาทิเช่น ชาวส่วยหรือชาวกวยน่าจะเป็นบรรพชนของคนศรีสะเกษ ทั้งนี้เพราะ
จังหวัดศรีสะเกษมีหมู่บ้านหรือชุมชนที่ชาวกวยหรือที่เรียกกันว่า “ชาวส่วย” มากกว่าจังหวัดใดใดใน
ภาคอีสาน 
 ๓.๒.๑ สังคมและวัฒนธรรมอีสาน 
 ในสังคมวัฒนธรรมต่าง ๆ ย่อมมีลักษณะเฉพาะและมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยของ
สภาพแวดล้อมและวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คน ในสังคมวัฒนธรรมขนาดใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยสังคม
วัฒนธรรมย่อยหลาย ๆ ส่วน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ในภาคอีสานของประเทศไทยก็
เช่นเดียวกัน ย่อมมีลักษณะเฉพาะและความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรมไปจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ซึ่งมีผู้
กล่าวถึงไว้แตกต่างกันในหลายแง่มุม 
 สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน
ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งอยู่ร่วมกันภายใต้การปกครองของรัฐ แต่ในความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ดังกล่าวนี้ก็มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งรัฐพยายามหลอมละลายความ
แตกต่างที่หลากหลาย โดยใช้นโยบายการสร้างชาติไทยให้เป็นหนึ่งของรัฐบาล เช่น ชาวเขา และชาว
มาเลย์ เป็นต้น จนเป็นสาเหตุท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ โดยมีรูปแบบ
ของความขัดแย้งและการต่อต้านที่แสดงออกของกลุ่มชาติพันธ์ุ เช่น การลุกขึ้นมารื้อฟ้ืนวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ของกลุ่ม หรือประกาศถึงความมีตัวตนแห่งอัตลักษณ์ดังกล่าว เพ่ือเรียกร้องสิทธิและ  
ท้าทายต่อรองกับอ านาจครอบง าของรัฐ เป็นต้น๕ โดยต่างมีอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยหรืออัตลักษณ์
แห่งชาติร่วมกันและมีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ไปตามบริบท สถานการณ์ และเงื่ อนไขต่างๆ ที่พวก
เขาต้องเผชิญ ในขณะเดียวกันก็ยังคงธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชาติพันธ์ุเดิมของตนด้วย แต่ในทางตรงกัน
ข้ามก็มีกลุ่มชาติพันธ์หลายกลุ่มที่ถูกกลืนกลายวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางชาติ พันธุ์เดิมของตนไป
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สังคมไทยเข้าสู่กระแสโลกาภิวัตน์ที่ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีได้กระจายเข้าสู่ทุกพ้ืนที่ของทุกภูมิภาคในประเทศไทย๖ 
 ชุมชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุหนึ่งที่ด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้บริบทของ
กระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าว ซึ่งพวกเขาได้พยายามปรับตัวคล้อยตามไปกับบริบทเหล่านั้ น โดยการ
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นชนเผ่าในแต่ละเขตพ้ืนที่ คือ ชนเผ่าส่วย ชนเผ่าเขมร ชนเผ่า
ลาว และชนเผ่าเยอ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์บางส่วนสูญหายไป แต่ปัจจุบันมีการเพ่ือฟ้ืนฟูความเป็น
                                                           

 ๕ยศ สันตสมบัติ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายและการจัดการทรัพยากร , (เชียงใหม่ :       
โรงพิมพ์นพบุรี, ๒๕๕๔), หน้า ๔๔-๔๕. 
 ๖เจนสุดา สมบัติ, “ความเป็นพวนในปรากฏการณ์ความเป็นไทยร่วมสมัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๑-๔. 



 

  ๕๐ 

 

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้คงไว้และรองรับกับกระแสการท่องเที่ยวของสังคม และเพ่ือผลประโยชน์
อันพึงมีพึงได้ที่พวกเขาจะได้รับจากการปรับตัวในครั้งนี้ โดยพวกเขาได้ใช้อัตลักษณ์ทางชาติ พันธุ์ของ
ตนเองที่มีอยู่เดิมและที่ฟ้ืนฟูขึ้นใหม่เป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการน าเสนออัตลักษณ์ผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ คือ วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ศิลปะการฟ้อนร า 
ประเพณี และการละเล่นของชนสี่เผ่า แต่ทั้งนี้การน าเสนออัตลักษณ์ในบริบทของการท่องเที่ยวนั้น
ผู้วิจัยมองว่า ยังไม่เป็นที่ยอมและโดดเด่นเท่าที่ควร ควรปรับให้มีความสวยงาม แปลกใหม่และมีความ
ตื่นตาตื่นใจมากข้ึนด้วย เช่น ด้านความเชื่อทางศาสนา ด้านพิธีกรรม และด้านวัฒนธรรม 
 ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชนสี่เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาว
เขมร เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการ
ปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้งสี่เผ่า มีภาษาพูดในท้องถิ่น
ของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ 
หรืองานเทศกาลดอกล าดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออกถึงประเพณี
วัฒนธรรมที่ชาว ๔ เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี๗ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของวัฒนธรรมจากเอกสารต่างๆ สามารถสรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
วัฒนธรรม คือ ส่วนประกอบที่สลับซับซ้อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิตวิญญาณ วัตถุ 
สติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นสังคมหรือหมู่คณะวัฒนธรรมมิได้หมายถึง เพียงศิลปะ
และวรรณกรรมเท่านั้นแต่หมายถึงฐานนิยมต่างๆ ของชีวิตสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของมนุษย์ระบบนิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อ 
 ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา กล่าวว่า ชุมชนหมู่บ้านอีสานเป็นสังคมที่สืบทอด
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ล้านช้าง อีสานเป็นดินแดนตอนปลายของวัฒนธรรมดังกล่าว 
อิทธิพลของกรุงเทพฯ มีน้อยมาก สมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายไทยถือว่าลาวและเมืองในอ านาจของลาว 
(อีสาน) ล้วนขึ้นต่อไทย แต่เป็นการแผ่อ านาจทางทหารเท่านั้น แต่ทางด้านวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ยังไม่
มีอิทธิพลต่ออีสานเลย๘ 
 อภิศักดิ์ โสมอินทร์ ได้สรุปลักษณะสังคมวัฒนธรรมของชาวอีสาน ในโลกทัศน์ของชาว
อีสาน ไว้ดังนี้ 
 (๑) สังคมอีสานเป็นสังคมเกษตร สถานบันครอบครัวเริ่มจากขนาดเล็ก อยู่ในบ้านแบบ
อีสาน คือเป็นห้องโล่งห้องเดียว ด้านตะวันออกมีหิ้งพระเรียกว่าห้องเปิง 
 (๒) การตั้งถิ่นฐานเป็นแบบกระจุก (Cluster) ใครตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างเพ่ือนจะถูกมองว่ามี
อะไรผิดปกติเกรงว่าชาวบ้านจะรู้ถึงสิ่งไม่ดี ชาวบ้านจึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก 
 (๓) สมาชิกในสังคมด ารงอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 (๔) สังคมอีสานยึดเกาะกันโดยมีฮีต-คอง (จารีตประเพณี-ครองธรรม) ท าหน้าที่เป็น
กฎระเบียบ 
                                                           

 ๗อุทัย สมวัฒน์, “ประเพณี ๔ เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง,                                
๔ มีนาคม ๒๕๔๐, หน้า ๑๑. 
 ๘ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา, วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : 
สร้างสรรค์, ๒๕๔๑), หน้า ๖๓-๖๔. 



 

  ๕๑ 

 

 (๕) การด าเนินชีวิตของสังคมเกษตร ยึดถือปฏิบัติตามกรอบของ ฮีตสิบสอง หมุนเวียน
เป็นวัฏจักรในรอบปี 
 (๖) สถาบันครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่ส าคัญที่สุด การมีคู่ครองจึงต้องเห็นพ้อง
ต้องกันทุกฝ่าย ลูกหลานเชื่อฟังผู้ใหญ่ในการแนะน าการเลือกคู่ครอง 
 (๗) นิยมยกย่องครอบครัวผัวเดียวเมียเดียว 
 (๘) สังคมชุมชนประกอบด้วยผู้คนจากหลายตระกูลรวมกัน ตระกูลหนึ่ง ๆ เรียกว่า  "ซุม" 
แปลว่า สายเลือด สายตระกูลเดียวกัน ชาวอีสานให้ความส าคัญต่อระบบเครือญาติ หรือซุมอย่างยิ่ง 
เป็นการเห็นความส าคัญของพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อม 
 (๙) ไม่ละเลยอิทธิพลและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
 (๑๐) ยกย่องนับถือคนที่จิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่โอบอ้อมอารี 
 (๑๑) ให้เกียรติและยอมรับนับถือสิทธิส่วนบุคคล ไม่ล่วงละเมิดซึ่งกันและกัน 
 (๑๒) ให้ความส าคัญต่อผู้ที่มีนาท ากินเป็นของตนเองไม่เช่าผู้อ่ืน ชอบบุกเบิกหาที่นาท ากิน
เป็นของตนเอง ถ้าเช่าที่นาเขาท าจะรู้สึกต้อยต่ า วัดฐานันดรกันด้วยปริมาณข้าวในเล้า (ยุ้งข้าว) ยกเว้น
พวกพ่อค้า หรือข้าราชการที่ไม่ได้ท านาแต่มีรายได้ไว้ซื้อข้าวกิน 
 (๑๓) รู้จักการแบ่งปัน คือรู้จักให้และรับ สนใจและยกย่องการท าบุญให้ทาน 
 (๑๔) สังคมสอนให้พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด แสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีสุข โดยแสดงความ  
"ออนซอน" (ชื่นชม) อย่างจริงใจ 
 (๑๕) สังคมท่ีมีผู้ปกครองหลายคนมักมีปัญหาเพราะชาวอีสานไม่นิยมมีเจ้านายหลายคน 
 (๑๖) สังคมที่ดีต้องประกอบด้วยบุคคล ๕ จ าพวก คือ ผู้น าหรือหัวหน้า พระสงฆ์ข้าราชการ 
นักปราชญ์ และประชาชน 
 (๑๗) สังคมจะอยู่ถาวรยาวนาน นอกจากจะมีทรัพย์แล้วสังคมต้องประกอบไปด้วย
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรธรรมชาติที่เก้ือหนุน และต้องรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างฉลาด 
 (๑๘) เป็นสังคมใหญ่ คนมาก มีการอพยพไปตามท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 (๑๙) สังคมอีสานกล้าหัวเราะตนเอง มีความสุขบนความทุกข์ของตนเอง เอาตัวเองเป็นตัว
ตลก รู้จักนินทาตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินตนเองไปในตัว 
 (๒๐) เชื่อผู้น า ผู้เป็นหัวหน้า หัวหน้าว่าอย่างไรลูกน้องจะว่าตามโดยดุษณี 
 (๒๑) รักพวกพ้อง รักกลุ่ม อพยพไปอยู่ท่ีไหนมักไปเป็นกลุ่ม 
 (๒๒) เป็นสังคมเปิดเผย ไม่มีลับลมคมใน ตรงไปตรงมา พูดจาไม่อ้อมค้อม๙ 
 ค าว่า “วัฒนธรรม” มีผู้ให้ความหมายหลากหลายที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมสามารถมองได้หลายแง่หลายมุมแล้วแต่จะมองกันในแง่มุมใด แต่พอสรุปได้ว่ า 
วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์คิดและสร้างขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตของชาติพันธุ์สร้างความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้นในตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 
  
 

                                                           

 ๙อภิศักดิ์ โสมอินทร์, โลกทัศน์อีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๓๗), หน้า ๗๓-๘๘. 



 

  ๕๒ 

 

 ๓.๒.๒ ความเชื่อด้านศาสนา 
 ความเชื่อด้านศาสนาเป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานทางลัทธิศาสนาหลายอย่างเข้า
ด้วยกัน โดยเลือกสรรเอาเฉพาะส่วนที่สอดคล้องเหมาะสมกับชีวิตประจ าวันและวิถีวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ก่อเกิดเป็นความเชื่อที่มีรูปแบบเฉพาะ ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นไปตามหลักปรัชญาที่ถูกต้องของ
ศาสนาใด และไม่ใช่ความเชื่อถืออย่างงมงายไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิง โดยหลักแล้วศาสนาชาวบ้านของชาว
อีสานทั่วไปประกอบขึ้นด้วยรูปแบบความเชื่อ ๓ อย่าง คือการนับถือผี ความเชื่อทางพราหมณ์ และ
ศรัทธาในพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ไม่มีความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งด ารงอยู่โดยอิสระ ต่างมีการผสมผสาน
และกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน ในลักษณะของการเกื้อกูลอาศัยส่งเสริมกันและกัน
ก่อให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น 
 (๑) ความเชื่อ 
 ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานของลัทธิทางศาสนา และเป็นที่มาของพิธีกรรม ดังนั้น หากจะศึกษา
เกี่ยวกับศาสนาหรือประเพณีหรือพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ย่อมไม่อาจละเลยที่จะท าความเข้าใจ
เรื่องความเชื่อได้ เพราะหากรู้จักพ้ืนฐานความเชื่อของท้องถิ่นใด ๆ แล้ว การจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเพณีพิธีกรรมของท้องถิ่นนั้นย่อมท าได้มากขึ้น ความเชื่อเป็นนามธรรมที่ไม่อาจจับต้องสัมผัสได้
ด้วยอวัยวะหรือระบบสัมผัสส่วนใดของร่างกาย แต่ก็สามารถรับรู้สัมผัสได้จากสิ่งอ่ืน หรือกิจกรรมอ่ืน
ที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยความเชื่อนั้น ส าหรับในด้านความหมาย มีผู้ให้ค านิยามความหมายของความเชื่อ
เอาไว้แตกต่างกันไปดังนี้ 
 สุเมธ คงสวัสดิ์ ได้ศึกษาความเชื่อของชาวบ้านพลวง ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท จังหวัด
สุรินทร์ พบว่า ชาวบ้านพลวงพูดภาษาเขมรนับถือศาสนาพุทธชาวบ้าน มีความเชื่อเรื่องโชคลาง ฤกษ์ 
เครื่องรางของขลัง และเชื่อเรื่องความฝันว่ามีส่วนท านายเหตุการณ์ได้เชื่อเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลต่อมนุษย์ สัตว์ พืช เชื่อเกี่ยวกับข้อห้ามเพ่ือให้มีสุขภาพดี เชื่อเรื่องภูตผีปีศาจ เชื่อ
เรื่องลักษณะบุคคลที่ไม่ดี เชื่อเรื่องหมอผี เชื่อเรื่องเวทย์มนต์คาถายากลางบ้าน และมีการนับถือผีปู่ย่า 
ตายาย ผีกระท่อมตา (เนี้ยตา) สาเหตุของความเชื่อมาจากค าสอนของคนโบราณ๑๐ 
 ธวัช ปุณโณทก กล่าวว่า แม้ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากการสังคายนาจากล้านนาจะ
แผ่เข้าสู่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกผิดของการปฏิบัติได้ แต่
กลุ่มชนในอีสานก็สามารถปรับปรุงหลักธรรมให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน กล่าวคือ พิธีกรรมที่
เนื่องด้วยความเชื่อทางวิญญาณพระสงฆ์และชาวบ้านได้ผนวกเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างแนบเนียน๑๑ 
 ศิริพร สุวรรณศรี ให้ความหมายของความเชื่อว่า การที่คนยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ทั้งที่สิ่งนั้นอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ในบางครั้งสิ่งที่เชื่ออาจมีจริงหรือไม่มีก็ได้ ปกติแล้ว

                                                           

 ๑๐สุเมธ คงสวัสดิ์, “ความเช่ือของชาวบ้านพลวง ต าบลถังแอบ อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ”, 
ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม , ๒๕๓๑),                        
หน้า ๒๑๕. 
 ๑๑ธวัช ปุณโณทก, วรรณกรรมท้องถิน่, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๒๕), หน้า ๑๗๕. 



 

  ๕๓ 

 

ความเชื่อจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ทั้งนี้เพราะเมื่อคนมีความเชื่อหรือความรู้สึกนึก
คิดอย่างไรแล้ว ก็มักจะแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นในรูปแบบต่าง ๆ๑๒ 
 ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความเชื่อไว้ว่า ความเชื่อเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ในจิตใต้
ส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่เป็นผลดีหรือผลร้ายต่อมนุษย์นั้น ๆ หรือสังคมมนุษย์
นั้น ๆ แม้พลังอ านาจเหนือธรรมชาติไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริง แต่มนุษย์ในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและให้ความเคารพเกรงกลัว๑๓ 
 เกวลิน ภูมิภาค ได้จ าแนกประเภทของความเชื่อของศาสนาและลัทธิต่าง ๆ ไว้ ๔ กลุ่ม  
ใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 ๑) ประเภทนับถือผีสางเทวดา ถือเป็นลัทธิความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งของ
มนุษยชาติ และยังจัดเป็นประเภทย่อยลงไปได้อีก ๔ ประเภท คือ กลุ่มนับถือผีร้ายหรือซาตานกลุ่ม
นับถือผีที่เป็นเทวดาอารักษ์ กลุ่มนับถือผีบรรพบุรุษ และกลุ่มนับถือผีวีรบุรุษวีรสตรี 
 ๒) ประเภทนับถือธรรมชาติ เชื่อว่าธรรมชาติมีความศักดิ์สิทธิ์โดยตนเอง ไม่เกี่ยวกับ
วิญญาณหรือภูตผีปีศาจที่สิงสู่อยู่ในนั้น แบ่งย่อยออกไปอีกเป็น ๒ ประเภท คือ กลุ่มนับถือธรรมชาติ
เบื้องบน เช่น ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ เมฆ เป็นต้น และกลุ่มนับถือธรรมชาติเบื้องล่าง เช่น พ้ืนดิน 
แม่น้ า ภูเขา เป็นต้น 
 ๓) กลุ่มนับถือพระเจ้าหรือเทพเจ้า เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้า 
พระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้สามารถให้คุณให้โทษต่อมนุษย์ได้ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มย่อย คือ กลุ่มนับถือ
พระเจ้าองค์เดียว และกลุ่มนับถือพระเจ้ามากกว่าหนึ่งองค์ 
 ๔) ประเภทไม่มีพระเจ้า เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริง ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ 
และมนุษย์สามารถลิขิตชีวิตตนเองได้๑๔ 
 จะเห็นได้ว่า ความเชื่อ หมายถึง การยอมรับนับถือและปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งนั้นอาจมี
ตัวตนหรือไม่มีตัวตน ความเชื่อนั้นอาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลรองรับก็ได้ แต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของบุคคลที่เชื่อถือในเหตุการณ์บางอย่าง หรือในสภาวการณ์ที่บุคคลไม่สามารถตอบข้อสงสัย หรือ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ทั้งนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมทางความเชื่อของแต่ละคน
ได้ด้วยการแสดงออกต่อความเชื่อนั้น ๆ จะเห็นได้ว่าความเชื่อที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นความเชื่อที่เกิดจาก
สมมุติฐาน การพยายามค้นหาค าตอบจากสิ่งที่มนุษย์ ไม่สามารถก าหนดขึ้นเองได้ ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นศาสนาในที่สุด อย่างไรก็ตามสามารถจัดประเภทของความเชื่อได้ ๔ กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ ความเชื่อเรื่องวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติ สองความเชื่อในตัวบุคคล สามความเชื่อ
ตามหลักเหตุและผล และสี่กลุ่มเชื่อในหลักธรรมชาติสากลหรือเชื่อว่าไม่มีอ านาจพิเศษใด ๆ ทุกสิ่ง
เกิดข้ึนและเป็นไปโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติ 
  

                                                           

 ๑๒ศิริพร สุวรรณศรี, “ประเพณีการสู่ขวัญของชาวอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด”, ปริญญานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๖), หน้า ๑๒๕. 
 ๑๓ธวัช ปุณโณทก, ทิศทางหมู่บ้านไทย, (กรุงเทพมหานคร : เจริญการพิมพ์, ๒๕๓๑), หน้า ๙๕. 
 ๑๔เกวลิน ภูมิภาค , “ความเช่ือทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนของชาวอีสาน”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๓), หน้า ๗๕-๗๖. 



 

  ๕๔ 

 

 (๒) ความเชื่อทางศาสนา 
 ศาสนาเป็นอารยธรรมเฉพาะของมนุษย์ นอกจากมนุษย์แล้วไม่มีสัตว์ชนิดอ่ืนใดในโลก
สามารถสร้างสรรค์วัฒนธรรมทางความเชื่อรูปแบบนี้ได้ และมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าชาติใดภาษาใดล้วนตก
อยู่ภายใต้อิทธิพลทางศาสนา ต้องมีศาสนาหรือลัทธิความเชื่อประจ าตัวทั้งสิ้น ซึ่งอาจได้รับถ่ายทอด
จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของเผ่าพันธุ์ หรือเกิดจากทัศนคติความเชื่อถือจากประสบการณ์
ส่วนบุคคล ศาสนามีความเกี่ยวข้องและมีอิทธิพลต่อคนตั้งแต่เกิดจนตาย ศาสนาจึงมีความจ าเป็นและ
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โดยไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังที่ เพชราภรณ์ โสล าภา กล่าวว่า 
ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานของศาสนาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ พราหมณ์ คริสต์ฯลฯ ต่างก็กล่าวถึง
เรื่องราวของความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมก่อนที่จะคลี่คลายมาเป็นศาสนา๑๕ 
 ศาสนาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในพัฒนาการของความเชื่อ ศาสนาทุกศาสนาย่อมเกิดขึ้นโดยมี
ความเชื่อเป็นพ้ืนฐานส าคัญในเบื้องแรก เมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายประการจึงถูกจัด
ให้เป็นศาสนา แต่ความเชื่อทุกอย่างมิได้จัดเป็นศาสนาเสมอไป และศาสนาเองก็เป็นเพียงรูปแบบหนึ่ง
ของความเชื่อเท่านั้น ทั้งนี้มีผู้ให้ความหมายของศาสนาไว้ดังนี้ 
 สุชีพ ปุญญานุภาพ อธิบายว่า ค าว่า “ศาสนา” แปลมาจาก “สาสน ” ในภาษาบาลี 
“ศาสน ” ในภาษาสันสกฤต หมายถึง ค าสั่งสอน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Religion” ซึ่งสันนิษฐานว่า
มาจากภาษาละตินว่า “Religio” ซึ่งมาจากค า ๒ ค า คือ “Relegere” แปลว่า การปฏิบัติต่อ หรือ
การเกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง และค าว่า “Religare” แปลว่า ผูกพัน คือผูกพันกับพระเจ้าอีก
อย่างหนึ่ง ค าสั่งสอนที่นับว่าเป็นศาสนานั้นต้องประกอบด้วยความเชื่อในอ านาจที่มองไม่เห็นด้วยตา
บางอย่าง หลักศีลธรรม จุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งชีวิต และพิธีกรรมทางศาสนา โดยสุชีพได้สรุป
ความหมายของศาสนาไว้ ๓ ประการ คือ ศาสนาคือที่รวมแห่งความเคารพนับถืออันสูงส่งของมนุษย์ 
ศาสนาคือที่พ่ึงทางจิตใจ และศาสนาคือค าสั่งสอน๑๖ 
 จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ ได้ให้ความหมายของศาสนาในเชิงสังคมวิทยาเอาไว้ว่า 
ศาสนารวมเอาหลักความเชื่อและการปฏิบัติทุกอย่างของบุคคลในสังคม ซึ่งด าเนินไปด้วยระบบ
เดียวกัน กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ยอมรับหลักการ ระเบียบประเพณี และการปฏิบัติตามหลักการใน
แนวที่ไม่แตกต่างกัน ฉะนั้น ศาสนาในแง่นี้จึงเป็นความเชื่อและการปฏิบัติร่วมกัน (Shared belief 
and practice) หรือเป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติอย่างเดียวกัน (A unified system of belief 
and practices) โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ท้ังที่เก่ียวกับโลกนี้และโลกหน้า๑๗ 
 
  

                                                           

 ๑๕เพชราภรณ์ โสล าภา, “พิธีกรรมแซนโดนตาที่บ้านกระหาด อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์”, ปริญญา
นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม , ๒๕๓๗),                                         
หน้า ๑๒๔. 
 ๑๖สุชีพ ปุญญานุภาพ, ประวัติศาสตร์ศาสนา, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน์, ๒๕๔๑),
หน้า ๑-๗. 
 ๑๗จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๓, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๐๒. 



 

  ๕๕ 

 

 องค์ประกอบของศาสนา 
 ศาสนามีองค์ประกอบหลายประการที่มากกว่าความเชื่อ และลัทธิความเชื่อทั่วไปตามทัศนะ
ของนักวิชาการด้านศาสนาก าหนดไว้มีหลายประการดังต่อไปนี้ 
 นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบว่าอะไรเป็น
หรือไม่เป็นศาสนาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ ๗ ประการ คือ สิ่งเคารพบูชา (Supernatural and 
Natural Beings) ศรัทธาความเชื่อ (Belief) ความขลัง (Ritual) ความศักดิ์สิทธิ์และการลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
(Sacred) พิธีกรรม (Rites) กฎเกณฑ์ปฏิบัติ (Laws) และ ศาสดา ผู้ประกอบพิธี และผู้สืบทอด
เจตนารมณ์ (Prophet)๑๘ 
 เกวลิน ภูมิภาค มองว่านักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าศาสนาควรมีองค์ประกอบ ๖ อย่าง ดังนี้ 
  ๑) ศาสดา หรือผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้น 
 ๒) ค าสอนหรือข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ๓) นักบวชหรือผู้สืบทอดศาสนา 
 ๔) ศาสนสถานหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา สถานที่ประกอบพิธีกรรม 
 ๕) สัญลักษณ์ทางศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา 
 ๖) ความเชื่อทางศาสนาและแนวทางปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา๑๙ 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนา หมายถึง ความเชื่อถือหรือความยึดถือในหลักการบางอย่างที่อาจ
เกิดขึ้นด้วยการบอกเล่า การสั่งสอน การเรียนรู้ การคาดคะเน ความรู้สึก หรือการรับรู้ผ่านประสาท
สัมผัสต่าง ๆ ว่าเรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ หรือค าสอนนั้น ๆ เป็นเรื่องจริง ความเชื่ออาจมี
เหตุผลสามารถพิสูจน์ได้ หรือเป็นเรื่องลี้ลับไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ทั้งนี้ความ
เชื่อใดจะถูกจัดว่าเป็นศาสนาย่อมมีองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดด้วย ศาสนา ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก คือ ต้องมีผู้ก่อตั้งหรือผู้ประกาศศาสนา เรียกว่า ศาสดา ต้องมีหลักการหรือค าสอน
ของศาสนานั้น ๆ เรียกว่า ธรรมะหรือคัมภีร์ต้องมีผู้เผยแผ่หรือผู้สืบทอดศาสนา เรียกว่า สาวก หรือ
นักบวช ต้องมีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมหรือเคารพทางศาสนา เรียกว่า ศาสนสถาน ต้องมีสัญลักษณ์ทาง
ศาสนา และต้องมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติ 
 (๓) ความเชื่อผี พราหมณ์ พุทธ 
 ความเชื่อที่ถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญ และมีอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของผู้ในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์อย่างมาก ได้แก่ ความเชื่อ ๓ รูปแบบ ที่มีหลักการ วิถีทางปฏิบัติ รูปแบบพิธีกรรม และความ
มุ่งหมายแตกต่างกัน แต่กลับสามารถด ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็น
อย่างดี นั่นคือการผสมผสานระหว่าง ลัทธิความเชื่อผี ลัทธิความเชื่อพราหมณ์ และความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา ความเชื่อทั้งสามมีลักษณะความเป็นมาและรายละเอียดดังนี้ 
 ผี หมายถึง สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมี
ตัวตนได้ อาจให้คุณหรือโทษได้ มีทั้งดีและร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีห่า เรียกคนที่ตายไปแล้ว
                                                           

 ๑๘นิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๒๖๘-๒๖๙. 
 ๑๙เกวลิน ภูมิภาค, “ความเช่ือทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนของชาวอีสาน”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, หน้า ๗๒-๗๓. 



 

  ๕๖ 

 

ว่าผี๒๐ ความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณในประเทศไทย มีลักษณะเช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือมีการยอมรับนับถือผีมาแต่ดั้งเดิมแล้ว โดยเฉพาะในภาคอีสานของไทย           
มีวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวกับการนับถือผีและวิญญาณจ านวนมาก และมีหลักฐานบ่งบอกถึงการสืบ
ทอดความเชื่อนี้มาตั้งแต่ยุคโบราณ และยังคงเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้มีผู้กล่าวถึง
ความเชื่อเรื่องผีในประเทศไทยและภาคอีสานไว้ดังนี้ 
 อรุณรัตน์ จันทะลือ กล่าวว่า ความเชื่อผี ชีวิต และวิญญาณ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ
สังคมมนุษย์ที่สืบทอดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดจากการ
ด ารงชีวิตประจ าวันบางปัญหาที่เกินขีดความสามารถของมนุษย์จะแก้ไขได้จึงพากันสร้างความเชื่อ
ขึ้นมา โดยเชื่อว่ามีพลังอ านาจลึกลับแฝงเร้นเหนือธรรมชาติบันดาลให้เป็นไปเพ่ือป้องกันภัยพิบัติไม่ให้
เกิดข้ึนกับตนมนุษย์จึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพลังอ านาจลึกลับนั้น๒๑ 
 สุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวถึงลักษณะพิธีกรรมความเชื่อผีว่า สมัยแรกผู้หญิงเป็นเจ้าของผู้
ประกอบพิธีกรรม ใช้คนผู้ชายมาผูกมัดกับหลักหินท าพิธีบูชายัญเพ่ือให้คอยปกป้องคุ้มครองเผ่าพันธุ์ 
สมัยหลังใช้สัตว์ เช่น ควาย วัว หรือหมูแทนคนจริง ๆ นี่เป็นระบบความเชื่อในคตินับถือผีบรรพบุรุษที่
กลุ่มชนทั้งหลายในภูมิภาคอุษาคเนย์ถือปฏิบัติต่อกันมา๒๒ 
 วิจิตรา ขอนยาง กล่าวถึงต้นเหตุของความเชื่อเกี่ยวกับผีและวิญญาณว่า ความเชื่อเรื่องผี
เป็นผลมาจากมนุษย์หาค าตอบจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่ได้ แต่จ าเป็นต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมีผล
ต่อการด าเนินชีวิตของตนเองในแต่ละวัน และความเชื่อนี้เองเป็นพื้นฐานของมนุษยโลก ก่อนจะพัฒนา
เป็นความเชื่ออย่างมีเหตุผล เป็นลัทธิศาสนาในเวลาต่อมา๒๓ 
 สุรศักดิ์ ศิริ กล่าวถึงประโยชน์ของความเชื่อผีและอ านาจเหนือธรรมชาติว่า นอกจากจะ
ก่อให้เกิดก าลังใจในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสังคมเสมือนเครื่องควบคุมความ
ประพฤติ และศีลธรรมไม่ให้ชาวบ้านประพฤติผิดจารีตประเพณี๒๔ 

                                                           

 ๒๐ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓๕. 
 ๒๑อรุณรัตน์ จันทะลือ, “การสืบทอดความเช่ือเรื่องผีปู่ตาของเยาวชน ชาติพันธุ์โส้ บ้านกอก ต าบล                      
ผาเสวย อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
 ๒๒สุจิตต์ วงษ์เทศ, เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : ศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษ , 
๒๕๔๓), หน้า ๒๕. 
 ๒๓วิจิตรา ขอนยาง, “การศึกษาประเพณีจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน”, วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร-               
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๒), หน้า ๕๒๑. 
 ๒๔สุรศักดิ์ ศิริ, “วัฒนธรรมการท านาของชาวอีสาน : ศึกษากรณีบ้านดอนดู่ ต าบลหัวดง อ าเภอนาดูน 
จังหวัดมหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม, ๒๕๓๒), หน้า ๕๗. 



 

  ๕๗ 

 

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของคนไทย พบว่า ก่อนสมัยพุทธกาลประชาชนใน
ดินแดนไทยมีความเชื่อทางศาสนาตามแบบวิญญาณนิยม (Animism) ท าพิธีบวงสรวงกราบไหว้
วิญญาณท่ีเชื่อว่ามีจริง เพ่ือขอความอารักขาและความสวัสดีมีชัยในกิจกรรมที่ตนท าอยู่๒๕ 
 บุญยงค์ เกศเทศ กล่าวว่า คติความเชื่อเรื่องผีนั้นชาวอีสานเชื่อกันว่าผีมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มหนึ่งเป็นผีประเภทแผ่คุณความดี ช่วยคุ้มครองปกป้องภัยพิบัติทั้งปวงที่จะมากล้ ากราย ตลอดจน
ดูแลรักษาชุมชนให้เกิดสันติสุข ขณะเดียวกันก็อาจบันดาลให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากได้หากผู้ใดล่วง
ละเมิดขาดความย าเกรง กลุ่มผีดังกล่าวมี ผีเจ้า ผีนาย ผีบ้าน ผีเรือน ผีปู่ย่า ผีมเหสักข์หลักเมือง ผีฟ้า 
ผีแถน หรือผีที่ชาวบ้านนับถือเฉพาะถิ่น ส่วนผีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผีร้ายที่คอยมุ่งท าลาย เบียดเบียนให้
เกิดโทษภัยอยู่เนือง ๆ เช่น ผีปอบ ผีเปรต ผีห่า เป็นต้น๒๖ 
 กล่าวได้ว่า การเกิดขึ้นของลัทธิความเชื่อผีนั้นเป็นเพราะความรู้สึกหวาดกลัวต่ออ านาจ
เหนือธรรมชาติ มนุษย์จึงต้องหาที่พ่ึงเพ่ือความมั่นคงของชีวิตด้วยวิธีกลับเข้าไปสวามิภักดิ์ต่อสิ่งที่พวก
เขารู้สึกหวาดกลัวนั้น ด้วยหวังว่าเมื่อพวกเขาท าการอ่อนน้อมบูชาแล้ว อ านาจเหล่านั้นจะเห็นใจไม่ท า
ร้าย และอ านวยให้ได้ซึ่งผลประโยชน์บางอย่างที่ร้องขอ การที่คนในสังคมหนึ่ง นับถือผีหรือวิญญาณ
เหนือธรรมชาตินั้น หาใช่ความเชื่องมงายไร้สาระแต่ประการเดียว แต่ภายในความเชื่อในสิ่งที่ไม่
สามารถอธิบายหรือพิสูจน์ได้เหล่านั้น ผียังมีบทบาทควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมชุมชนตลอดมา
สามารถแบ่งบทบาทได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ดังนี้ หนึ่ง บาทบทในการสร้างบรรทัดฐานควบคุมสังคม 
ซ่ึงหมายถึงบทบาทในเชิงโครงสร้างหน้าที่ท าให้สังคมด ารงกฎระเบียบที่สังคมวางไว้ได้โดยไม่มีผู้ใดล่วง
ละเมิด และสอง บทบาทในการสร้างความมั่นคงด้านจิตใจ หมายถึง ความเชื่อสามารถเป็นที่พ่ึงทางใจ
ของประชาชนได้ในยามที่รู้สึกหวาดกลัว หรือรู้สึกไม่ม่ันคงในชีวิต 
 ๓.๒.๓ ภูมิปัญญาด้านความเชื่อของชาวอีสาน 
 ภูมิปัญญา ( Indigenous Knowledge) เป็นรากเหง้าของความรู้ อันเป็นบ่อเกิดแห่ง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ภูมิปัญญาก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้น ปรับปรุง พัฒนาวิทยาการใหม่ ๆ 
แทนที่ของเก่าไม่ขาดสาย มีการเรียนรู้และสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่ อีกรุ่นหนึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า มิใช่เพียงสติปัญญาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่หมายถึงองค์ความรู้ที่เป็นสมบัติเฉพาะของ
เผ่าพันธุ์ 
 เสรี พงศ์พิศ กล่าวถึงความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หรือ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง พ้ืนเพ
รากฐานของความรู้ชาวบ้าน หรือความรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การเรียนรู้และมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง กับการเรียนรู้และมี
ประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้ใหญ่หรือจากการสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนกลายเป็นการยอมรับกันทั่วไปใน
ชุมชนหรือท้องถิ่น หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุก
สิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง ท าได้เอง ผ่านการเรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรง
                                                           

 ๒๕ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, “ความเช่ือและพิธีกรรมของคนไทย,” ใน วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน : คติความเชื่อ, 
(กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หน้า ๓๒๕-๓๔๙. 
 ๒๖บุญยงค์ เกศเทศ, “ดอนปู่ตา ป่าวัฒนธรรมอีสาน”, ใน ปกิณกะไทยคดีนิพนธ์, (มหาสารคาม :                              
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒), หน้า ๖๒-๖๖. 



 

  ๕๘ 

 

และทางอ้อม เป็นลักษณะของสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดที่ครอบคลุมด้านกว้าง ด้านลึก โดย
อาศัยศักยภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือใช้เป็นองค์ประกอบเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้
ภายในท้องถิ่นของตนเอง๒๗ 
 อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา ให้ความหมายของ “ภูมิปัญญา” ตรงกับภาษาอังกฤษ
ว่า “Wisdom” ซึ่งมีความหมายว่า ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม 
และคว ามส ามา รถ ในกา รแก้ ไ ขปัญห าของมนุ ษย์  แ ล ะภู มิ ปั ญญาท้ อ ง ถิ่ น  หม ายถึ ง                                    
องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และการกระท าของบุคคลในท้องถิ่นที่น ามาใช้ เป็นแนวทางแก้ปัญหา 
หรือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยมีการสืบสานและถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา๒๘ 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร กล่าวว่า ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสานมีรากเหง้าหลากหลายผสมผสาน
อย่างกลมกลืนระหว่างศาสนาชาวบ้าน สภาพภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อม และกระบวนการทางสังคม 
และได้แบ่งภูมิปัญญาอีสานออกเป็นภูมิปัญญาด้านการผลิต ภูมิปัญญาด้านประเพณี ภูมิปัญญาด้าน
ภาษา ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ภูมิปัญญาด้านดนตรีและการแสดง
พ้ืนเมือง ภูมิปัญญาเรื่องการรักษาโรคแผนพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และภูมิปัญญาของพระวัดป่า๒๙ 
 วันชัย ปักษีเลิศ กล่าวถึงลักษณะพิเศษที่ท าให้ประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนา มีการ
ผสมผสานด้านความเชื่อทางศาสนาและลัทธิแบบอ่ืนปะปนอยู่ด้วยเสมอว่า ศาสนาพุทธมีทั้งจุดอ่อน
และจุดแข็งอยู่ในที่เดียวกัน คือ การประสานประโยชน์และเข้ากับความเชื่อในกระแสวัฒนธรรมของ
ลัทธิอ่ืนได้ดี การนับถือศาสนาพุทธไม่มีการบังคับให้เชื่อ ไม่มีกฎข้อห้ามในการนับถือสิ่งอ่ืน มิได้ยึดติด
อยู่กับพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง จึงเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพในการนับถือ๓๐ 
 สุภณ สมจิตศรีปัญญา กล่าวว่า ฮีตสิบสองเป็นประเพณีที่ก าหนดโดยพระภิกษุในศาสนา
พุทธ เพ่ือวางไว้เป็นหลักส าหรับหมู่คณะน าไปปฏิบัติให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมือง 
ส าหรับฮีตสิบสองเน้นแนวทางการปฏิบัติจากการผสมผสานระหว่างความเชื่อผีสางเทวดา และศาสนา
พุทธเป็นส าคัญ๓๑ 
 จะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ สติปัญญา ที่บรรพชนได้สั่งสมผ่าน
ประสบการณ์ของการลองผิดลองถูก การแก้ไขปรับปรุง และการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน     
จนกลายเป็นมรดกที่ทรงคุณค่า และเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นมากที่สุด 
จนกว่าจะมีวัฒนธรรมหรือวิทยาการแบบใหม่ผ่านเข้ามา และเกิดกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ทาง

                                                           

 ๒๗เสรี พงศ์พิศ, “ภูมิปัญญาชาวบ้าน”, นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ๒๕๔๔), หน้า ๓๑-๓๔. 
 ๒๘อัจฉรี จันทมูล และบุญชู ศรีเวียงยา, “ลวดลายและการพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาต่อการจัดการผ้าทอ
พื้นเมืองที่ส่งผลเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองแก่ชุมชนท้องถิ่น : ศึกษากรณีผ้าลายสร้อยดอกหมากใน
จังหวัดมหาสารคาม”, รายงานการวิจัย, (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๓๙-๔๓. 
 ๒๙จารุวรรณ ธรรมวัตร, วิเคราะห์ภูมิปัญญาอีสาน, (มหาสารคาม : ม.ป.ท., ๒๕๓๘), หน้า ๒. 
 ๓๐วันชัย ปักษีเลิศ, “การปรับตัวของสถาบันสงฆ์ไทย พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๔๔”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), หน้า ๓๓. 
 ๓๑สุภณ สมจิตศรีปัญญา, “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จากต้นฉบับใบลาน”, ใน เอกสารประกอบการสัมมนา
ทางวิชาการไทยคดีวิชาการ ๓๕, (กาฬสินธุ์ : ประสานการพิมพ,์ ๒๕๓๖), หน้า ๔๒-๔๘. 



 

  ๕๙ 

 

ภูมิปัญญาให้ทันสมัยที่สุดอีกครั้งหนึ่ง โดยภูมิปัญญาของคนอีสานนั้นเกิดขึ้นจากสภาพการด าเนินชีวิต
ในท่ามกลางธรรมชาติที่บีบคั้น จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาด้านการหาอยู่หากินในทุก ๆ สาขาอาชีพ 
นอกจากนั้นความเชื่อก็มีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่บรรพบุรุษอีสาน โดยเป็น       
ภูมิปัญญาในการผสมผสานความเชื่อเพ่ือด ารงวัฒนธรรมทางความเชื่อทั้งแบบเก่าที่เคยประพฤติ
ปฏิบัติมายาวนานและแบบใหม่ท่ีเห็นว่าดีมีเหตุผลเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและเกื้อกูลกัน 
 ศาสนาในบริบทประเทศไทยนั้น มีลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
และนิสัยใจคอของคนไทย ซึ่งในประวัติศาสตร์ชาติอันยาวนานได้ผ่านการเรียนรู้แลกเปลี่ยน รับเอา 
และดัดแปลงผสมผสานกับวัฒนธรรมที่มาจากภายนอกตลอดเวลา จึงท าให้ศาสนาชาวบ้านไทย
ประกอบขึ้นด้วยความเชื่อหลากหลายรูปแบบ ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ ก่อนที่จะรับเอาศาสนา
พุทธเข้ามานั้น ความเชื่อเดิมของคนไทยแท้จริงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลกับวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นผีฟ้า ผีแถน ผีป่า ผีเมือง หรือผีบรรพบุรุษ ซึ่งนับเป็น
เรื่องราวที่ปรากฏในการรับรู้ของคนชนชาติพันธุ์ไทยอย่างแพร่หลาย แสดงออกมาทั้งที่เป็นการบอก
เล่าต่อ ๆ กันมา หรือการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม 
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องราวเหล่านี้อย่างชัดเจน ความเชื่อของชนชาติไทยแต่ดั้งเดิมก็
เหมือนกับชนชาติอ่ืนในสมัยโบราณ คือ เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตน โดยเข้าใจว่ ามีฤทธิ์อ านาจอยู่
เหนือคน อาจดลบันดาลให้ดีหรือให้ร้ายแก่คนได้ ความเชื่อเช่นนี้ คือ ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ 
(Supernatural) ที่มิอาจพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ แต่ความเชื่อเช่นนี้มีอิทธิพลเหนือความคิด 
และการกระท าของคนไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติบางชนิดอาจจัดอยู่ในรูป
ของศาสนาดั้งเดิม (Primitive Religion) ก่อนจะพัฒนามาเป็นศาสนาใหญ่ ๆ ในปัจจุบัน แต่ความเชื่อ
บางอย่างก็ไม่เก่ียวข้องกับศาสนาแต่อย่างใด๓๒ 
 จะเห็นได้ว่า ศาสนาในบริบทของคนอีสาน เป็นรูปแบบความเชื่อที่มีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมความเชื่อแบบดั้งเดิมคือการนับถือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ กับความเชื่อที่
เข้ามาใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมทางความเชื่อที่แพร่มาจากอินเดีย นั่นคือความเชื่อของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู และพุทธศาสนา ซึ่งมีหลักค าสอนที่มุ่งเน้นในสภาวะของจิตใจ ท าให้ สามารถ
ผสมผสานเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีกับความเชื่อที่มีการยึดถือมาแต่เดิม ภาคอีสานโดยภาพรวมไม่ได้
แตกต่างจากรูปแบบความเชื่อของภูมิภาคอ่ืน ๆ มากนัก คือได้รับอิทธิพลจากลัทธิความเชื่อผี ศาสนา
พราหมณ์ และพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้รายละเอียดประเพณีพิธีกรรมบางอย่างก็มีความแตกต่างออกไป 
ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า  ชาวอีสานมีความเชื่อถือศรัทธาในศาสนาพุทธค่อนข้างมาก ถึงแม้จะมีความเข้าใจ
ในหลักค าสอนไม่ลึกซึ้ง แต่ก็มีความฝักใฝ่ในเรื่องการท าความดีละเว้นความชั่ว และท าจิตใจให้สงบ 
ขณะเดียวกันชาวอีสานก็มีความเชื่อถือในเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น พระอินทร์         
พระพรหม และพระยม ว่าสามารถบันดาลให้มีความสุขและประสบความส าเร็จได้ ส่วนความเชื่อผี
สางเทวดานั้นชาวอีสานต่างก็มีความเชื่อถือในเรื่องนี้อยู่มาก๓๓ ชาวอีสานมีแบบแผนในการด าเนินชีวิต
                                                           

 ๓๒บุญธรรม ทองเรือง , “วรรณกรรมสู่ขวัญอีสาน” , ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ,                                           
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๖), หน้า ๒๘. 
 ๓๓เกวลิน ภูมิภาค, ความเช่ือทางศาสนาและลัทธิที่ปรากฏในวรรณกรรมค าสอนของชาวอีสาน ,        
หน้า ๑๔๔. 



 

  ๖๐ 

 

ส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากการนับถือศาสนา โดยเคารพศรัทธาในองค์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก
ของพระพุทธเจ้า ยึดมั่นปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีความศรัทธาแรงกล้าในการที่จะเป็นผู้
สืบศาสนา และพยายามปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะที่ดี แต่ขณะเดียวกันการปฏิบัติพิธีกรรมใน
ชีวิตประจ าวันมาจากคติพราหมณ์  ศาสนาที่ชาวบ้านในภาคอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติ เป็นศาสนาใน
ลักษณะศาสนาแบบชาวบ้าน คือ ประกอบด้วยความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องผีสาง เทวดา ความเชื่อใน
อ านาจเหนือธรรมชาติทางไสยศาสตร์ ลัทธิพราหมณ์ และพระพุทธศาสนาในระดับโลกียะ ซึ่งเป็น
ระดับที่ช่วยในการจัดระเบียบสังคม แม้ว่าพุทธศาสนาที่ได้รับอิทธิพลจากการสังคายนาจากล้านนาจะ
แผ่เข้าสู่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นพุทธศาสนาที่มีหลักฐานสามารถตรวจสอบความถูกผิดของการปฏิบัติได้ แต่
กลุ่มชนในอีสานก็สามารถปรับปรุงหลักธรรมให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของตน มีการผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อเรื่องภูตผีปีศาจและปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างกลมกลืน 
 ๓.๒.๔ พิธีกรรมทางศาสนา 
 ประเพณีและพิธีกรรม คือ เครื่องบ่งชี้ถึงรูปแบบทางความเชื่อ เพราะเมื่อบุคคลมีความเชื่อ
อย่างไร ย่อมแสดงลักษณะทางความเชื่อของตนให้ปรากฏผ่านการกระท า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ประเพณี
พิธีกรรม คือ ลักษณะทางรูปธรรมของความเชื่อซึ่งเป็นนามธรรม๓๔ ดังที่มีผู้รู้กล่าวไว้ดังนี้ 
 ประเพณีเป็นแบบแผนของกิจกรรมทางสังคมที่มนุษย์ท าขึ้น เกิดจากความเชื่อทางพุทธ
ศาสนา มีทั้งจารีตประเพณี ขนบประเพณีธรรมเนียมประเพณี และประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท าให้
เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม การอยู่ร่วมกันความสามัคคี ตลอดจนความปลอดภัยของชีวิต ประเพณียัง
สอนให้คนรู้จักคารวะ เคารพระบบอาวุโสโดยแสดงออกในรูปของการประกอบพิธีกรรม๓๕  
 ถาวร โกอุดมวิทย์ กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษย์ก าหนดพิธีกรรมขึ้น
เพ่ือสนองตอบทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความเชื่อถือเคารพบูชา การแสดงออกโดยใช้สัญลักษณ์ใน
การสื่อความหมายตามความเชื่อนั้น บางครั้งไม่อาจแสดงเหตุผลตามหลักเกณฑ์ของความจริงได้ 
พิธีกรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีส่วนต่าง ๆ ที่มนุษย์ปรุงแต่งและประกอบกันขึ้นเป็นองค์ประกอบ
ทางวัฒนธรรม ตกทอดเป็นมรดกแล้วหลายชั่วอายุคน๓๖ 
 ถาวร ด าเนตร กล่าวว่า พิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่คนในสังคมได้สร้างขึ้น เพ่ือเป็น
หลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ มีความหวังและเชื่อว่าพิธีกรรมต้องน าไปสู่ผลที่คาดหวัง ท าให้เกิด
ความเป็นสวัสดิมงคล อยู่เย็นเป็นสุข พิธีกรรมจะมีความสัมพันธ์กับความเชื่อเพราะพิธีกรรมต้องมา
จากพ้ืนฐานของความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อด้านใด ความเชื่อนั้นชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดขึ้นจน
เป็นประเพณีดั้งเดิมสืบต่อกันมา มีแบบแผนการกระท าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น จนเป็นที่ยอมรับของ

                                                           

 ๓๔บุญธรรม ทองเรือง, วรรณกรรมสู่ขวัญอีสาน, หน้า ๓๔๐. 
 ๓๕ธงชัย เมืองจันทร์ , “คติธรรมไทยกูยจากประเพณีการไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ”, วิทยานิพนธ์                           
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๙), หน้า ๓๗. 
 ๓๖ถาวร โกอุดมวิทย์ , “พิธีกรรม” , วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒๒. 



 

  ๖๑ 

 

สังคมทั่วไป โดยได้แบ่งพิธีกรรมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คือ พิธีกรรมส่วนบุคคล และพิธีกรรมของ
ชุมชน๓๗ 
 ธิดา โมสิกรัตน์ และจ านงค์ ทองประเสริฐ กล่าวว่า แต่เดิมนั้นพิธีกรรมท าเฉพาะตัวบุคคล
และภายในกลุ่มเล็ก ๆ ต่อมาได้จัดระเบียบแล้วกลายมาเป็นเรื่องของส่วนรวม คนในสังคมได้ประพฤติ
และถือปฏิบัติตามความคิดความเชื่อของตนและสังคม ท าให้เกิดเป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตอย่าง
เดียวกัน พิธีกรรมจึงเป็นประเพณีส่วนรวม ประเพณีของสังคมได้ผนวกเอาพิธีกรรมเข้ามารวมไว้เป็น
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติของหมู่คณะ ซึ่งแตกต่างกันออกไปในท้องถิ่นแต่ละถิ่น ประเพณีอาจ
ประกอบด้วยประเพณีย่อย ๆ หลายประเพณี๓๘ 
 จะเห็นได้ว่า ประเพณีพิธีกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน มาจาก
สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทางสังคม ดังนั้น ประเพณี
ส่วนรวมของชาติส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเหมือนกันทุกท้องถิ่น แต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของ
ประเพณี ประเพณีส่วนรวมนี้ได้แก่ ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน ประเพณีการเกิด และยังได้
กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน ว่าเกิดจากปัจจัย ๓ ประการ คือ 
 (๑) สิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูมิประเทศ ดินฟ้าอากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ                      
สิ่งเหล่านี้ในแต่ละท้องถิ่นจะแตกต่างกันออกไป 
 (๒) สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากวิถีชีวิตของคนในสังคม ดังนั้น 
คนในสังคมคิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร เชื่ออย่างไร ก็จะแสดงออกมาให้ปรากฏในรูปของภาษาประเพณี 
กิจการงาน การละเล่น ตลอดจนสิ่งอ่ืน ซึ่งคนในสังคมสร้างข้ึนและถ่ายทอดไว้ 
 (๓) สิ่งแวดล้อมทางสังคม เนื่องจากสังคมประกอบไปด้วยคนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป อาศัยอยู่ใน
เขตแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นประจ า เป็นเวลานานพอสมควร มีการผสมกลมกลืนกันทางวัฒนธรรม และ
ขณะเดียวกันก็มีการก าหนดขอบเขตและบรรทัดฐานทางสังคมที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้ประเพณี
แตกต่างกันไปด้วย 
 กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเพณีท่ีมีมาในสังคมไทยแต่โบราณเกี่ยวเนื่องด้วยระบบความเชื่อหลาย
อย่าง ทั้งอ านาจเหนือธรรมชาติ เชื่อในพระพุทธศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ประเพณีได้แยกเป็น ๓ 
ประเภทใหญ่ ๆ คือ 
 (๑) จารีตประเพณี (Moral Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครในสังคมฝ่าฝืน 
หรืองดเว้นไม่ท าตาม ก็เป็นความผิดและชั่ว จารีตประเพณีเป็นข้อบังคับทางจรรยา หรือศีลธรรมของ
สังคม 
 (๒) ขนบประเพณี (Institutional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่สังคมได้ตั้งหรือวางไว้เป็น
ระเบียบแบบแผนขึ้นไว้โดยตรงหรือทางอ้อม โดยตรงวางเป็นระเบียบไว้ชัดเจน ส่วนทางอ้อม ไม่ได้

                                                           

 ๓๗ถาวร ด าเนตร, “คติความเช่ือในประเพณีพิธีกรรมเกี่ยวกับเจ้าจอมปากช่องภูเวียง อ าเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น”, รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๕), หน้า ๖-๙. 
 ๓๘ธิดา โมสิกรัตน์ และจ านงค์ ทองประเสริฐ, "ศาสนาและพิธีกรรมของไทย", ใน เอกสารการสอนชุด
วิชาไทยคดีศึกษา หน่วยที่ ๘-๑๕, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (นนทบุรี  : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ๒๕๔๓) ,                                               
หน้า ๓๘-๓๙. 



 

  ๖๒ 

 

เขียนไว้ชัดเจนเป็นแต่เพียงได้รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน เช่น วิธีรดน้ าด าหัวแบบชาว
เหนือ 
 (๓) ธรรมเนียมประเพณี (Conventional Custom) ได้แก่ ประเพณีที่ได้รับการประพฤติ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน ไม่ค่อยจะมีโทษเมื่อใครไม่ปฏิบัติตาม เป็นประเพณีท้องถิ่นของแต่
ละท้องถิ่นนั้น ประเพณีในระบบความเชื่อ ได้แก่ พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์มีอิทธิพลต่อ
ความมั่นคงทางจิตใจและความเป็นปึกแผ่นของสังคม 
 ๓.๒.๕ ประเพณีท้องถิ่นอีสาน 
 ชาวอีสานมีการปฏิบัติประเพณีพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของตนหลายประการทั้งที่เป็น
ประเพณีพิธีกรรมส่วนบุคคล ประเพณีพิธีกรรมของส่วนรวม ประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นตอน
ของชีวิต ประเพณีเกี่ยวกับภาระทางศาสนา ประเพณีเกี่ยวกับการท ามาหากิน และประเพณีพิเศษที่
จัดขึ้นในโอกาสเฉพาะเท่านั้น ประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมล้าน
ช้าง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกันทางสายเลือดและเขตแดนทางการเมืองมาตั้งแต่อดีต โดยคลี่คลายมาจาก
ลัทธิความเชื่อทางพราหมณ์และผีอย่างเข้มข้นมากกว่าพุทธศาสนา ประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับช่วง
วัยของชีวิตและวิถีการท ามาหากิน อันเป็นผลมาจากระบบการผลิตภาคเกษตรที่ต้องอาศัยการพ่ึงพา
ธรรมชาติ ชาวอีสานเรียกขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ว่า ฮีต-คอง ถือเป็นเสมือนธรรมนูญชีวิตให้ทุกคน
ร่วมกันปฏิบัติตามเพ่ือความสงบสันติและความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน 
 ประเพณีฮีตสิบสอง ชาวอีสานมีการนับถือประเพณีในระบบฮีต-คองอย่างเคร่งครัดมาแต่
โบราณ ระบบ ฮีตสิบสอง-คองสิบสี่ เป็นการผสมผสานวิถีการด าเนินชีวิตเข้ากับความเชื่อทางศาสนา
อย่างกลมกลืนก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถน าไปใช้ได้ในระบบต่าง ๆ 
คล้ายกับเป็นกฎหมาย หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม ที่ซ่อนอยู่ภายในประเพณีอีกชั้นหนึ่ง ดังที่   
จารุวรรณ ธรรมวัตร นักวิชาการด้านคติชนอีสานได้กล่าวไว้ว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยรักษาสภาพสังคมและสถานภาพของสังคมให้คงอยู่ และเป็นเครื่องเสริมสร้าง
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชาวอีสานเมื่อมีโอกาสประกอบกิจตามประเพณีในแต่ละเดือน
ร่วมกัน ประเพณีนั้นเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” หรือจารีตประเพณี ๑๒ ประการ๓๙ 
 ฮีตสิบสองของภาคอีสาน 
 ฮีตสิบสอง เป็นประเพณีที่ชาวอีสานนิยมยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ 
และยังคงปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นกิจกรรมที่จัดหมุนเวียนไปตามสภาพวิถีชีวิตและฤดูกาล 
ปราชญ์อีสานได้เรียบเรียงประเพณีฮีตสิบสองไว้มีดังนี้๔๐  
 เดือนอ้ายหรือเดือนเจียง ท าบุญเข้ากรรม เป็นเดือนที่พระสงฆ์เข้าปริวาสกรรมสารภาพ
ความผิดพลาดของตนต่อหน้าคณะสงฆ์ เป็นโอกาสที่ประชาชนจะท าบุญ 
 เดือนยี่ ท าบุญคูณลาน เพ่ือเป็นมงคลแก่ข้าวเปลือก 
 เดือนสาม ท าบุญข้าวจี่ ข้าวเหนียวปั้นนั้นชโลมด้วยน้ าอ้อยผสมไข่ ข้างในใส่น้ าอ้อยไว้ก่อน
น าไปอังไฟ ร่วมกันท าก่อนน าไปถวายพระพร้อมด้วยอาหารคาวหวาน 

                                                           

 ๓๙จารุวรรณ ธรรมวัตร, คติชาวบ้านอีสาน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรวัฒนา, ๒๕๔๐, หน้า ๕. 
 ๔๐ส าลี รักสุทธี, ฮีตสิบสองคลองสิบสี่, (กรุงเทพมหานคร : พ.ศ.พัฒนา จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑๒. 



 

  ๖๓ 

 

 เดือนสี่ ท าบุญพระเหวดหรือบุญมหาชาติ ถือว่าบุญนี้ส าคัญ ชาวบ้านจะพยายามท าให้ถูก
ขั้นตอนทุกอย่าง เป็นการฟังเทศน์ว่าด้วยเนื้อหาเรื่องพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า 
 เดือนห้า ท าบุญสรงน้ าหรือตรุษสงกรานต์ จะมีการสรงน้ าพระ และผู้ใหญ่ที่นับถือ มีการ
ท าบุญก่อพระเจดีย์ทราย สาดน้ าเล่นกัน และถือว่าเป็นวันปีใหม่ด้วย 
 เดือนหก ท าบุญบั้งไฟ จะมีการเเข่งขันกันจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนจากแถน มีการแห่บั้งไฟเพ่ือ
ความสวยงามและสนุกสนาน ล้อเลียนสังคม รวมทั้งพูดจาลามกและท าเครื่องเล่นเป็นสัญลักษณ์ทาง
เพศมาแห่แหนโดยไม่ถือว่าเป็นของหยาบคาย 
 เดือนเจ็ด ท าบุญช าระหรือบุญบูชาบรรพบุรุษ เป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วย
การนิมนต์พระมาสวดมนต์ในพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ผีปู่ตา ผีเมือง ผีตาแฮก 
 เดือนแปด ท าบุญเข้าพรรษา ชาวบ้านจะร่วมกันหล่อเทียนประจ าพรรษา จนเป็นที่รู้จักกันดี 
นั่นคือบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวอุบลราชธานี 
 เดือนเก้า ท าบุญข้าวประดับดิน เป็นการน าห่ออาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ไปวางไว้
ตามพ้ืนดิน เพ่ืออุทิศแก่ญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว และถวายภัตตาหารแก่พระเณร 
 เดือนสิบ ท าบุญข้าวสาก (สลากภัต) หรือเรียกว่า บุญเดือนสิบ ผู้ถวายภัตตาหารจะเขียนชื่อ
ลงในบาตร พระสงฆ์จับสลากได้ชื่อของผู้ใดคนนั้นเป็นผู้ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทาน เพ่ืออุทิศ
บุญให้กับผู้ตาย 
 เดือนสิบเอ็ด ท าบุญออกพรรษา หรือเรียกอีกอย่างว่าท าบุญจุดประทีบ เป็นที่มาของ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
 เดือนสิบสอง ท าบุญกฐิน ค าว่า “กฐิน” เป็นค าภาษาบาลี หมายถึง ไม้สะดึง คือ ไม้ที่ท า
เป็นกรอบส าหรับขึงผ้าเวลาจะเย็บผ้า เพ่ือดึงขึงผ้าให้ตึงจะได้เย็บง่าย บุญกฐินจึงเป็นการท าบุญที่ต้อง
น าผ้าไปถวายพระเป็นส าคัญ จัดเป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่งซึ่งสงฆ์ต้องท าในจีวรกาล มีก าหนดระหว่าง
วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๑๑ จนถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ เรียกว่าบุญเดือนสิบสอง 
 ในจ านวนประเพณี ๑๒ เดือนของชาวอีสานนี้ นักปราชญ์ชาวอีสานได้จ าแนกประเภทไว้
ตามจุดมุ่งหมาย หรือความเชื่อหลักในการกระท า ได้ ๔ ประเภทดังนี้ 
 (๑) ประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มีทั้งหมด ๖ เดือน คือ เดือนเจียง เดือนสาม เดือน
สี่ เดือนแปด เดือนสิบเอ็ด และเดือนสิบสอง 
 (๒) ประเพณีที่ เกี่ยวกับการท ามาหากิน เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตในไร่นา 
ตลอดจนความบริบูรณ์ของฝน มีทั้งหมด ๓ เดือน คือ เดือนยี่ เดือนหก และเดือนสิบ ซึ่งเป็นความเชื่อ
ตามแบบธรรมชาตินิยม (Animism) หรือความเชื่อเก่ียวกับผีนั่นเอง 
 (๓) ประเพณีเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการด ารงชีวิตของคนในสังคมหรือในหมู่บ้านให้อยู่
เป็นสุข มีทั้งหมด ๒ เดือน คือ เดือนห้า และเดือนเจ็ด ซึ่งจะมีลักษณะของความเชื่อถือผีผสมกับ
พิธีกรรมแบบพราหมณ์อยู่ในประเพณีเดียวกัน 
 (๔) ประเพณีเกี่ยวกับความกตัญญูและระลึกถึงบรรพบุรุษ มี ๒ เดือน คือ เดือนเก้า และ
เดือนสิบ ซึ่งจะผสมความมุ่งหมายเพ่ือความอุดมสมบูรณ์และแสดงความกตัญญูด้วย๔๑ 
                                                           

 ๔๑สุเทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื่อน) , พระครู และคณะ, มรดกไทอีสานฉบับสมบูรณ์, (ขอนแก่น : 
ขอนแก่นคลังนานาธรรม จ ากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๒๘๖. 



 

  ๖๔ 

 

 สรุปไดว้่า ฮีตสิบสอง หมายถึง จารีตประเพณีท่ีชาวอีสานจัดกระท าข้ึนเป็นประจ าหมุนเวียน
ไปในแต่ละเดือนของรอบปี มีความสอดคล้องสัมพันธ์กับวิถีการด าเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของแต่
ละฤดูกาล ซึ่งตรงกับค าศัพท์ในภาษากลางว่า ประเพณีสิบสองเดือน แต่ทั้งนี้ ฮีตสิบสองของภาคอีสาน
มีลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างในรายละเอียดจากประเพณีของภาคกลาง มีเพียงประเพณีบางอย่าง
เท่านั้นที่คล้ายคลึงกัน ฮีตสิบสอง มิใช่เป็นเพียงประเพณีที่จัดขึ้นเพ่ือกิจกรรมด้านนันทนาการ หรือ
เป็นพิธีกรรมรองรับความเชื่อทางศาสนาเพียงอย่างเดียว แต่เนื้อแท้ของระบบฮีตคอง ในภาคอีสาน                             
ยังท าหน้าที่เสมือนกฎหมายที่คอยบังคับควบคุมให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติตาม หากผู้ใดหรือชุมชนใด
ไม่ปฏิบัติย่อมถูกมองว่าก าลังมีพฤติกรรมไปในทางที่ผิดบาป ย่อมได้รับค าต าหนิติเตียนหรือการลงโทษ
ทางสังคม ดังค ากล่าวที่มีมาตั้งแต่โบราณว่า “ผิดฮีต ผิดคอง” นั้นเอง 
 
๓.๓ จริยศาสตร์ : วิถีชีวิต พิธีกรรมของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ 
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เคยเป็นชุมชนที่
มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานับพันปีตั้งแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ เป็นพ้ืนที่ที่มีการพบแหล่งโบราญคดีทั้ง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์จ านวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จังหวัดศรีสะเกษเป็น
ดินแดนที่มีผู้คนอยู่อาศัยมานาน ตั้งแต่อดีต ชุมชนต่างๆ ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นรัฐ 
โดยมีแหล่งชุมชนโบราญจ านวนมากกระจายอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าชีและลุ่มแม่น้ ามูล แบ่ง เป็นกลุ่ม
วัฒนธรรมทวารวดีซึ่งนิยมท าคู่น้ าคันดินเป็นวงรีหรือวงกลมรอบเมือง นิยมตั้งเมืองใกล้แหล่งน้ าเพ่ือ
สะดวกในการชักน้ าเข้ามาเก็บในคูเมือง และกลุ่มวัฒนธรรมขอมที่ส่วนใหญ่มักมีการจัดวางผังเมือง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีการขุดบารายไว้เป็นแหล่งน้ าส าหรับเมือง จากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดีที่แพร่ขยายครอบคลุมดินแดนอีสานในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ 
หลังจากนั้นอาณาจักรขอมได้ขยายอิทธิพลเข้ามาสู้ดินแดนอีสานสูงมากในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 
๑๖-๑๘ 
 ๓.๓.๑ ประวัติความเป็นมาของชาวกูย 
 ภาคอีสานตามสภาพภูมิศาสตร์นั้น อาจแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่อยู่ในบริเวณ
แอ่งสกลนคร อันได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล าภู นครพนม และจังหวัดเลย 
กับพ้ืนที่ส่วนที่ในบริเวณแอ่งโคราชหรือบริเวณอีสานใต้ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรั มย์ 
ชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเทือกเขาภูพานเป็นสันกั้นระหว่างแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชนี้ 
จากการศึกษาประวัติศาสตร์พบว่า คนอีสานได้อาศัยอยู่ ในดินแดนแถบนี้มาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ มีอายุกว่าหนึ่งหมื่นปี ในอดีตในดินแดนแถบนี้เรียกว่า “อาณาจักรเจนละ” มีกษัตริย์
องค์ส าคัญคือ กษัตริย์จิตรเสน ยุคต่อมาคืออาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ภายหลังเป็นอาณาจักรล้านช้าง
และตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรสยามในสมัยกรุงธนบุรี ภาคอีสานจึงมีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลาย
กลุ่ม โดยเฉพาะในเขตอีสานใต้มีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลายกลุ่มทั้งเขมร ลาว และส่วย (กูย) 
 ชาวกูย เป็นชื่อเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเขตอีสานใต้ มีประวัติศาสตร์มา
นานนับ ๓,๐๐๐ ปี สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่ามุณฑ์ (Munda) ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่บริเวณเชิงเขาหิมาลัย 
เป็นเจ้าของพ่อภาษาพ่อมดหมอผี มีทักษะในการจับช้างและฝึกช้าง ใกล้ชิดกับราชวงศ์คุปตะที่มีความ
โด่งดังของอินเดียโบราณ ได้ชื่อว่ามีกองทัพที่เกรียงไกรที่สุด ความยิ่งใหญ่ของกองทัพคุปตะคือมี



 

  ๖๕ 

 

กองทัพช้างที่ได้ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี โดยมีชาวมุณฑ์เป็นผู้ฝึกให้และเป็นควาญช้างในยามสงครามด้วย 
หลักฐานทางอินเดียยืนยันว่าคุปตะเคยส่งช้างศึกพร้อมควาญมาเป็นอภินันทนาการแก่อาณาจักร
พราหมณ์บริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง 
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยกูย ได้อพยพจากดอนเหนือของอินเดียมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เขมรและตอนใต้เมืองจ าปาศักดิ์ของลาว พงศาวดารเมืองละแวกได้กล่าวถึงพระเจ้าธรรมราชาผู้ครอง
นครธม ได้ทรงขอความช่วยเหลือจากกองทัพกูย ให้ส่งทหารไปช่วยปราบกบฏ เมื่อปราบเสร็จทั้งสอง
ฝ่ายได้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ชาวกูยเข้ามาค้าขายกับอยุธยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๐–๒๑ เป็น
ช่วงที่ปกครองตนเองเป็นอิสระแถบเมืองกัมโปงสมคิดกับลาวใต้ในปัจจุบัน 
 ไพฑูรย์ มีกุศล กล่าวถึงชาวกูยว่า ชาวกวยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม จากเขมรและลาว
โดยการยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยการแต่งงานระหว่างกลุ่ม ชาวกวยจึงรับวัฒนธรรมภาษา
และประเพณีจากเพ่ือนบ้าน การถือศาสนาและความเชื่อของชาวกวย ยังมีความเชื่อในเรื่องลัทธิผี
วิญญาณ (Animism) สูง การถือผีบรรพบุรุษของคนถือว่าเป็นผีที่ดีให้ความอารักขาและความสุขแก่
ลูกหลานได้ ด้านพุทธศาสนามีการนับถือพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน (Popular Buddhist) เช่นเดียวกับ
ชาวอีสานคู่กับการถือผี ชาวกวยหรือกูย เป็นชนกลุ่มใหญ่ที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
สุรินทร์ บุรีรัมย์บางส่วน คนไทยเรียกว่า ส่วย กลุ่มชาติพันธุ์กวยที่พูดภาษากวยแบ่งได้ ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
 ๑. กวยมะไฮ (Kui m’ai) กลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีแถบโขงเจียม บ้านเวินบึก
บ้านท่าล้ง ใกล้กับลาวใต้ เรียกตนเองว่า กวยบลู (คนภูเขา) 
 ๒. กวยมะลอ (Kui m’ lo) อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 ๓. กวยเยอ (Kui yer, yo) อาศัยอยู่ในเขตอุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 ๔. กวยมะลัว หรือมะหลั่ว (Kui m’loa) อาศัยอยู่ในเขตสุรินทร์ ศรีสะเกษ 
 ๕. กวยอะเจียง กลุ่มท่ีมีความช านาญในการคล้องช้าง อยู่ในเขตอ าเภอท่าตูม อ าเภอจอม 
พระจังหวัดสุรินทร์๔๒ 
 เนติ โชติช่วงนิธิ ได้กล่าวว่า กูยเชื่อในการท าบุญเช่นเดียวกับคนอีสาน ยึดคติความเชื่อ
ในทางพุทธศาสนาตามจารีตประเพณีรูปแบบความเชื่อและวิถีชีวิตแบบเดิมชาวกูย (เก่า) ได้ถูกซึมซับ
และปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน พิธีกรรมทางพุทธศาสนาและความเชื่อ
ท้องถิ่นผสมผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม๔๓ 
 อุทัย สมวัฒน์ ได้กล่าวถึง ประเพณี ๔ เผ่าไทยศรีสะเกษ ย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชน
ว่า ศรีสะเกษเป็นแหล่งอารยธรรมของชน ๔ เผ่า คือ ส่วย เยอ เขมร และลาว ในอดีตชนเผ่าลาวเขมร 
เคยปกครองมาก่อน และต่อมาชาวส่วย กวยหรือกูยได้อพยพมาสร้างบ้านแปลงเมืองรวมถึงการ
ปกครอง ส่วนชาวเยอเป็นชนกลุ่มหนึ่งก็คือกวยเยอ ต่อมาเรียก เยอ ชนทั้ง ๔ เผ่า มีภาษาพูดใน
ท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานประเพณี ๔ เผ่าไทย
ศรีสะเกษ หรืองานเทศกาลดอกล าดวนบาน (เดิม) เป็นงานประเพณีประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ทุกปีแสดงออก 
                                                           

 ๔๒ไพฑูรย์ มีกุศล, “ไทยกวย : ชนพื้นเมืองดั่งเดิม”, อาศรมวัฒนธรรม, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๔๗),     
หน้า ๑๒-๑๕. 
 ๔๓เนติ โชตช่วงนิธิ, “กูย (ส่วย) บ้านปราสาท : วัฒนธรรมผสมกลมกลืน”, สยามรัฐ. ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๙. หน้า ๑๕. 



 

  ๖๖ 

 

ถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ชาว ๔ เผ่าได้อาศัยอยู่รวมกันด้วยความสามัคคี๔๔ 
 จะเห็นได้ว่า ชาวกูย (ส่วย) เป็นชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่อพยพมาจากอินเดียมาอาศัยในภาค
อีสานตอนใต้ ที่พบเห็นหนาแน่นที่สุดก็คือในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และกระจายไปในอุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ และมหาสารคาม วัฒนธรรมชาวกูยเป็นวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม มีวินัยและเอกภาพสูง         
มีลักษณะเด่นที่พบ คือ การพ่ึงพาตนเอง ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ เชื่อผู้น าหรือผู้อาวุโส ได้รับ
อิทธิพลมาจากศาสนา แต่ยังคงเชื่อในการถือผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ มีความเชื่อว่าวิญญาณของ
บรรพบุรุษยังคงวนเวียนปกปักรักษาลูกหลาน การบูชาผีบรรพบุรุษจึงเป็นการแสดงความกตัญญู    
กูยมีวัฒนธรรมประเพณีภาษาเฉพาะกลุ่มตนเองขณะเดียวกันได้รับวัฒนธรรมจากเพ่ือนบ้าน เช่น 
เขมร ลาว และวัฒนธรรมสยาม ท าให้วัฒนธรรมเดิมยังคงมีคือการถือผี วัฒนธรรมมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมของผู้คนในสังคมกูยเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของกูยแต่ละชุมชนมีผลต่อสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนจนถึงยุคปัจจุบัน 
 ๓.๓.๒ ประวัติความเป็นมาของชาวเขมร 
 ชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ เรียกตนเองว่า “ขแมร์” แต่หากจะบ่งบอกถึงถิ่นของภาษา
และชาติพันธุ์ ชาวเขมรเรียกภาษาและชาติพันธุ์ของตนเองว่า ขแมร์ลือ ซึ่งแปลว่า เขมรสูง เรียกภาษา
เขมรและชาวเขมรในประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์-กรอม แปลว่า เขมรต่ า และเรียกคนไทยหรือคนพูด
ภาษาไทย เป็นภาษาแม่ว่า ซึม ซึ่งตรงกับว่า สยาม ในภาษาไทย และค าว่า เซียม ในภาษากวย ผู้พูด
ภาษาเขมรมีอยู่จ านวนมากในเขตจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และบางอ าเภอของจังหวัด
อุบลราชธานี นครราชสีมา ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นอกจากนี้บางอ าเภอในภาคตะวันออก คือ จังหวัด
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีสถานะเป็นคนไทย สัญชาติไทย 
 ค าว่า เขมร น่าจะเป็นค าที่เพ้ียนมาจากค าว่า กุมาร ซึ่งแปลว่าทารกเพศชาย สันนิษฐานว่า
สาเหตุที่ชนชาติเหล่านี้ มีชื่อเรียกว่า เขมร ซึ่งเพ้ียนมาจากค าว่ากุมาร น่าจะมีความสัมพันธ์กับบันทึก
ของชาวจีนที่กล่าวไว้ว่า อาณาจักรฟูนันมีผู้ปกครองชื่อนางลิวเย นางได้อภิเษกกับพราหมณ์จาก
อินเดีย ซึ่งเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้นาม หวั่นเทียน ซึ่งเป็นค าที่จดจากภาษาจีนตรงกับค าว่า     
โกญฑัญญะ นางลิวเย มีชื่อเรียกในสมัยต่อมาว่า พระนางโสภา โกฑัญญะ และพระนางโสมา เป็นปฐม
กษัตริย์ของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งมีความรุ่งเรืองในเขตเอเชียอาคเนย์ 
 ดังกล่าวแล้วว่าชาวไทยเชื้อสายเขมรมีอยู่เป็นจ านวนมากในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ได้ท าการส ารวจเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ พบว่าประชากรที่พูดภาษาเขมร มีดังนี้ 
จังหวัดสุรินทร์มีจ านวนมากที่สุด ๕๑๘,๕๓๗ คน บุรีรัมย์ ๔๒๕,๖๐๔ คน ศรีสะเกษ ๒๘๔,๔๘๒ คน 
และอุบลราชธานี ๒๕,๑๘๑ คน 
 ประวัติความเป็นมาและถ่ินที่อยู่ของชาวเขมร๔๕ 

                                                           

 ๔๔อุทัย สมวัฒน์, “ ประเพณี ๔ เผ่าไทยศรีสะเกษย้อนรอยวัฒนธรรมของบรรพชนอีสาน”, บ้านเมือง, 
๒๕ กันยายน ๒๕๔๐, หน้า ๑๑. 
 ๔๕คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว เร่ืองวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ , 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๒). 



 

  ๖๗ 

 

 เพ่ือความเข้าใจประวัติความเป็นมาและถิ่นที่อยู่ของชาวเขมร จึงขอเสนอประวัติการตั้งถิ่น
ฐานและการด ารงอยู่ของชาวเขมร และเขมรถิ่นไทยโดยย่อ ดังนี้ 
 ยุคอาณาจักรฟูนัน ชนชาติมอญ - แขมร์ มีถิ่นฐานเดิมที่ประเทศอินเดีย อาณาจักรแรกของ
ชนกลุ่มนี้ เรียกตามศิลาจารึกภาษาสันสกฤตว่า "วฺรวฺน" (พระพนม) ในพงศาวดารจีนเรียกว่าฟูนัน.... 
ตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง ทางทิศตะวันออกจดกับประเทศลินยี่ (จัมปา) ทิศตะวันตกจดกับ
ประเทศกิมลิน (สุวรรณภูมิ) .....ราชธานีแห่งแรกของอาณาจักรนี้เรียกว่า "กรุงโคกธลอก" ในสมัยของ
พระทองนางนาค (เกาณฑินยะ พระนางโสมา) ราชวงศ์นี้มีอ านาจประมาณ ๓๐๐ ปี จนถึง พ.ศ. 
๑๐๒๘ ต่อมาในยุคที่กษัตริย์ที่ลงท้ายพระนามว่า "วรมัน" เริ่มต้นด้วย พระเจ้าเกาณฑินยะชัยวรมัน 
(พ.ศ. ๑๐๒๘-๑๐๕๗) ชาวอินเดียใต้ร่วมกับพวกกบฎเข้าโจมตีกรุงโคกธลอกแล้วย้ายเมืองหลวงเข้าไป
ตามฝั่งแม่น้ าใหญ่ ๕๐๐ ลี้ตั้งชื่อเมืองหลวงว่า วยาธปุระ แปลว่าเมืองแห่งนายพราน.... ส่วนพวก
ราชวงศ์พ้ืนเมืองเดิมก็ย้ายขึ้นไปทางเหนือ สร้างเมืองใหม่ริมฝั่งแม่น้ าโขง ชื่อ ศัมภปุระ และภวปุระ 
(ฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงตอนล่าง พ.ศ. ๑๐๙๓) เกิดจลาจลในกรุงวยาธปุระ เจ้าชายภววรมันแห่งเมืองภวปุระ 
และเจ้าชายจิตรเสนแห่งศัมภปุระ สายราชวงศ์พ้ืนเมือง ได้ครอบครองวยาธปุระและรวมเข้ากับ
อาณาจักรเจนละ 
 ในสมัยของภววรมันนี้เอง พระองค์ได้แผ่ขยายอ านาจเข้าไปในเขตบริเวณภูเขาดงเร็ก และ
ลุ่มแม่น้ ามูล ต่อมาเจ้าชายจิตรเสน ได้อภิเษกเป็นกษัตริย์ ทรงพระนาม มเหนทรวรมัน ทรงย้ายเมือง
หลวงกลับมาอยู่ที่ วยาธปุระ พ.ศ.๑๑๔๓-๑๑๕๔ ได้ขยายดินแดนเข้ามาในเขตลุ่มน้ ามูลและภูเขา   
ดงเร็ก มีการสร้างเทวสถานขึ้นในบริเวณนี้หลายแห่ง ซึ่งหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ให้ข้อสังเกตว่า   
ในการสร้างปราสาทยุคสมัยเจนละ และปราสาทหินในยุคหลัง ยังสร้างด้วยอิฐไม่สอปูน ซึ่งเป็นศิลปะ
การสร้างของช่างสกุลจามปา คือสถาปัตยกรรมจาม เป็นสถาปัตยกรรมซึ่งใช้อิฐ โดยการใช้ศิลาเพียง
เล็กน้อย โดยใช้อิฐคุณภาพดีฝนเรียบเรียงกันสอด้วยยางพืชที่ท าให้รอยต่อสนิท หลังคาอาคารเล็กเรียง
ด้วยอิฐ 
 ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๑ เป็นต้นมา ได้มีการสร้างปราสาทต่าง ๆ ต่อเนื่องมาเป็น
ล าดับหลายรัชกาล จนถึงกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เช่นการสร้างปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหิน
สระก าแพงใหญ่ ซึ่งศิลาจารึกเขาพระวิหารหลักที่ ๑ หลักที่ ๒ ชี้ให้เห็นถึงการมีอ านาจของเขมร
โบราณ ได้ระบุว่ามีการสร้างเกษตราธิคม สร้างปราสาทหิน ขุดสระน้ า และการถวายข้าทาสไว้ดูแล
ท านุบ ารุงศาสนสถานเป็นจ านวนมาก 
 จากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวเขมรในเขตพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 
จึงมีมาแต่โบราณกาลแล้ว และประชากรชาวเขมรในสมัยนั้นได้สืบเชื้อสายต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
โดยจะอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอกันทรลักษ์ ด้านที่ติดกับเขาพนมดงเร็ก แถบบ้านทุ่งใหญ่ บ้านประทาย 
บ้านบึงมะลู บ้านโดนเอาว์ บ้านรุง บ้านทุ่งยาว เป็นต้น และบริเวณบ้านบักดอง บ้านพราน          
บ้านทุ่งเลน บ้านส าโรงเกียรติ บ้านไพร บ้านกระมัล บ้านกราม บ้านกันทรอม อ าเภอขุนหาญ       
บ้านไพรบึง บ้านพราน บ้านส าโรงพลัน บ้านไทร อ าเภอไพรบึง บ้านส าโรงระวี บ้านศรีแก้ว อ าเภอ  
ศรีรัตนะ ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนบริเวณโดยรอบของปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งอาศัยอยู่แถบ    
ห้วยขะยุง และห้วยทาท่ีเป็นสาขาหนึ่งของห้วยขะยุง 



 

  ๖๘ 

 

 ส่วนอีกบริเวณหนึ่งที่พบว่ามีชาวเขมรอาศัยอยู่จ านวนมาก คือ บริเวณแถบที่ราบลุ่มห้วย
ส าราญ แถบอ าเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ บริเวณนี้มีชาวเขมรถิ่นไทยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ในเขตท้องที่
ต าบลกันทรารมย์ หัวเสือ ใจดี โคกเพชร สะเดาใหญ่ อ าเภอขุขันธ์ ต าบลละลม อ าเภอภูสิงห์ ต าบลตูม 
ส าโรงปราสาท อ าเภอปรางค์กู่ จนถึงศรีสะเกษได้ชื่อว่าเมืองเขมรป่าดง 
 ในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พ.ศ.๒๓๒๔ เมืองกัมพูชาเกิดจลาจล เพราะเจ้าฟ้าทะละหะ 
(มู) และออกญาวิบูลราช (ชู) เป็นกบฎ....สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี  ทรงโปรด ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกกองทัพไปปราบ แต่ยังท าการไม่ส าเร็จก็เกิดเหตุจลาจลใน     
กรุงธนบุรี ต้องยกทัพกลับ สงครามครั้งนี้ เมืองขุขันธ์ เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ ได้ร่วมยกกองทัพไปตี
เมืองเสียมราฐ ก าพงสวาย บันทายเพชร บันทายมาศ และได้น าชาวเขมรจ านวนมากมาไว้ที่สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ต่อมาหลวงสุรินทร์ภักดีเจ้าเมืองสุรินทร์ ได้ให้บุตรชายของตนชื่อ สุ่น แต่งงานกับบุตรีเจ้าเมือง
บันทายเพชร ชื่อดามมาตไว ซึ่งอพยพตามกองทัพมา ภายหลังนางได้เป็นชายาของเจ้าเมือง จึงน าเอา
ภาษาเขมร และราชพิธีส านักเขมรมาใช้ต่อมาจนถึงรุ่นหลาน และอาจติดต่อมาถึงขุขันธ์ เพราะใน 
พ.ศ. ๒๓๗๑ เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้พระยาสังขะบุรี (เกา) มาเป็นพระยาขุขันธ์ภักดีนครศรีล าดวน 
ปกครองเมืองขุขันธ์ ซึ่งน่าจะมีชาวสังขะอพยพติดตามมาเป็นจ านวนมาก 
 ชาวเขมรรุ่นสุดท้ายจ านวนหนึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐     
พระยาขุขันธ์ฯ (วัง) ได้กราบทูลขอตั้งบ้านล าห้วยแสนไพรอาบาล กับบ้านกันตวด ต าบลห้วยอุทุมพร 
ริมเชิงเขาตกข้ึนเป็นเมือง....พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกราบโปรดเกล้า ฯ ให้ยก
บ้านล าห้วยแสนไพรอาบาล เป็นเมืองกันทรลักษ์ ยกบ้านกันตวด ห้วยอุทุมพร เชิงเขาตกเป็นเมือง
อุทุมพรพิสัย...ต่อมาผู้ส าเร็จราชการอินโดจีนฝรั่งเศส ได้มีหนังสือทักท้วงต่อรัฐบาลสยามว่า ฝ่ายไทย
ตั้งเมืองรุกล้ าเข้าไปในดินแดนของฝรั่งเศส หลังจากตรวจสอบ ให้ย้ายเมืองกันทรลักษ์ มาตั้งที่บ้านบัก
ดอง ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ อ าเภอขุนหาญ ส่วนเมืองอุทุมพรพิสัย ย้ายมาตั้งที่บ้านผือ ต าบลเมือง 
อ าเภอกันทรลักษ์ในปัจจุบัน ซึ่งย่อมมีการอพยพไพร่พลเขมรมาด้วยจ านวนหนึ่ง 
 พิธีกรรม และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเขมร 
 ชาวเขมรสูงส่วนมากอยู่ในชนบท มีชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา 
ท าไร่ หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ว่างจากการท านา ท าไร่ จะเดินทางไปรับจ้างท างานในตัวเมือง หรือในเมือง
หลวง และเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก ก็จะเดินทางกลับภูมิล าเนา เพ่ือประกอบอาชีพหลักของตน เป็น
เช่นนี้เรื่อยไป ด้านความเชื่อของชาวเขมรในจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
และยังมีความเชื่อในเรื่องผีสาง เทวดา และวิญญาณ โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณสามารถท าให้เกิด
ความสุขและความทุกข์กับชีวิตได้ทุกเวลาถ้าไม่ปฏิบัติตนให้อยู่ในความถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
การกระท าความผิดที่อาจเกิดขึ้นต่อวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ และถูกวิญญาณเหล่านั้นลงโทษ วิญญาณนั้นมี 
๒ จ าพวก คือ วิญญาณฝ่ายร้ายและวิญญาณฝ่ายดี๔๖ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นความเชื่อมีความจ าเป็น
เพ่ือยึดถือไว้เป็นที่พ่ึงปฏิบัติตามเพ่ือความสุขกายสบายใจและความเรียบร้อยของสังคม ด้วยเหตุของ

                                                           

 ๔๖มงกฎ แก่นเดียว, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เล่ม ๑-๒, (กรุงเทพมหานคร : สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จ ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๔๓๕-๔๔๑. 



 

  ๖๙ 

 

ความกลัวมาแต่ดั้งเดิมมนุษย์จึงเริ่มแสวงหาที่พ่ึงที่ใกล้ตัวที่สุด เช่น ความยึดมั่นในอิทธิพลของ
ธรรมชาติ อิทธิพลของวิญญาณของบรรพบุรุษ๔๗ 
 ยศ สันตสมบัติ กล่าวถึงศาสนาและความเชื่อว่า ศาสนา คือ ความเชื่อในดวงวิญญาณ การ
บวงสรวงบูชาการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมนุษย์กับอ านาจศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในศาสนาที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยตรงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์จึงมีลักษณะของ
ความเกรงขามและหวาดกลัว ก่อให้เกิดพิธีเซ่นสรวงบูชาเพ่ือเอาใจและต่อรองกับสิ่งศักดิ์เหล่านั้น๔๘ 
 ชัชวาล อ่อนละมุล ได้กล่าวไว้ในวิจัยเรื่อง ดนตรีและพิธีกรรมโจลมะม็วดของหมู่บ้าน
วัฒนธรรม บ้านทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พิธีกรรมโจลมะม็วดเป็นความเชื่อ
ของชาวไทยชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจัดท าขึ้นเพ่ือรักษาพยาบาล
ผู้ป่วย ตามความเชื่อที่ว่าผีบรรพบุรุษเป็นผู้กระท าให้เจ็บป่วยโดยมีมะม็วดเป็นร่างทรง วิธีการรักษา
อาการป่วยไข้ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้น การประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดต้องมี
องค์ประกอบที่ถูกต้องตามวิถีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ ถ้าการประกอบพิธีกรรมมี
ขั้นตอนไม่ถูกต้อง อาการป่วยไข้ก็จะไม่หาย และถือว่าเป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์๔๙ 
 นริศ ทองบาง ได้กล่าวในวิจัยเรื่อง พหุนิยมทางศาสนาศึกษาเฉพาะกรณีความเชื่อในการ
ประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดของชาวไทยเชื้อสายเขมร ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า ชาวไทยเชื้อสายเขมรเชื่อว่าวิญญาณมีส่วนท าให้ชีวิตมีความสุข คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓ และอีก
ร้อยละ ๘๓.๖ เชื่อว่าการประกอบพิธีกรรมโจลมะม็วดเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ท าให้หายป่วยไข้ได้๕๐ 
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงสภาพจิตของปุถุชนว่า ยังมีความหวาดในอ านาจเร้น
ลับที่มองไม่เห็น จึงต้องยอมตอบสนองความต้องการเพ่ือความปลอดภัยไว้ก่อน๕๑  
 ในสมัยโบราณ จากหลักฐานจดหมายเหตุจีนกล่าวถึง คนในอาณาจักรฟูนั้นว่า คนใน
อาณาจักรฟูนันนั้น หน้าตาน่าเกลียด ผิวด า ผมหยิก ไม่สวมเสื้อผ้าและรองเท้า ปลูกบ้ายกพ้ืนสูง มีการ
กีฬาชนไก่และชนสุกร มีการค้าขายทอง เงินและผ้าไหมกับจีน มีอาชีพเพาะปลูก มีแหล่งน้ าใช้ร่วมกัน 
มีการโกนหนวดและผมในระหว่างการไว้ทุกข์ มีประเพณีการประกอบพิธีบูชาเทพเจ้าบนยอดเขา 
 จากหลักฐานดังกล่าว ถ้าชาวฟูนันเป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรสมัยปัจจุบันจริง อย่างที่นัก
ประวัติศาสตร์ส่วนมากเชื่อกัน ก็นับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฟูนันและเขมรปัจจุบัน มีส่วนคล้ายกัน
พอสมควร เช่นลักษณะผิวของชาวเขมร จะมีผิวค่อนข้างด าและผมหยิก มีอาชีพเพาะปลูก มีการไว้
                                                           

 ๔๗นงเยาว์ ชาญณรงค์ , ศาสนากับสังคม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , ๒๕๔๗),                            
หน้า ๒๓. 
 ๔๘ยศ สันตสมบัติ, มนุษย์กับวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ๒๕๔๐),                              
หน้า ๑๙๙.  
 ๔๙ชัชวาล อ่อนละมุล, “ดนตรีในพิธีกรรมมะมว็ดของหมู่บ้านวัฒนธรรม บ้านทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๔๙). 
 ๕๐นริศ ทองบาง, “พหุนิยมทางศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีความเชื่อในพิธีกรรมโจลมะม็วดของชาวไทย
เชื้อสายเขมรต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓). 
 ๕๑พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), เร่ืองเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, ๒๕๔๐), หน้า ๔๔. 
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ทุกข์ด้วยการโกนผม และมีประเพณีข้ึนเขา เช่น ที่เขาสวาย จังหวัดสุรินทร์ และที่เขาพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ราวก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐ ในชนบทที่เขมรสูงอาศัยอยู่ มีการเลี้ยง
หมูไว้ทั่วไปโดยปล่อยให้หากินเอง 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรสูงในชนบท มีลักษณะคล้ายคนไทยใน
ท้องถิ่นทั่วไป แต่ถ้าจะเปรียบกับชาวเขมรต่ าในกัมพูชาแล้ว ความเป็นอยู่ ประเพณีและความเชื่อ 
ต่างๆ ของชาวเขมรสูง จะมีส่วนคล้ายกับชาวเขมรต่ าในประเทศกัมพูชามาก เช่น ลักษณะบ้านชั้น
เดียวใต้ถุนสูง พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การตาย การแต่งงาน การนับเวลา วัน เดือน ปี การเชื่อถือ
โชคลาง ฤกษ์ยาม การรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน การประกอบอาชีพ การละเล่นต่าง ๆ ตลอดจนอุปนิสัย
ส่วนบุคคล เป็นต้น อาหารหลักของชาวเขมรสูง คือ ข้าวเจ้า ส่วนอาหารพ้ืนเมืองที่รู้จักคือ ปลาเฮาะ
เขมร (ปลาร้าเขมร) ปลาจ่อม ปลาแห้ง ปลาย่าง ปลาต้ม น้ าพริกจิ้มผัก เนื้อสัตว์ ผัก ส่วนอาหารว่าง 
ส่วนมากจะเป็นผลไม้ และขนมพ้ืนเมืองที่นิยม ได้แก่ ขนมกันเตรียม ขนมโชค ขนมเนียล ขนมกันตาง
ราง ขนมกระมอล ขนมมุก ขนมเนียงเล็ด เป็นต้น ซึ่งชื่อขนมเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อในภาษาเขมรทั้งสิ้น 
 ๓.๓.๓ ประวัติความเป็นมาของชาวลาว 
 ชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษนั้นมีความสัมพันธ์กับชาวลาวในประเทศลาวเป็นอย่างยิ่ง 
ขณะเดียวกันประชากรของประเทศลาวเองก็มีหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งประวัติศาสตร์ลาวระบุไว้ ดังนี้ 
 ประเทศลาวมีพลเมืองประกอบด้วยหลายชนชาติกลุ่มชนและเผ่าชนที่รวมเข้าเป็นสามเหง้า
ต่างกันคือ เหง้าอินโดนีเซีย เหง้าจีน และเหง้าไทลาว แต่ละเหง้ามีสีสันและจุดเฉพาะของตนในด้าน
วัฒนธรรมซึ่งมีผลอย่างยิ่งที่ท าให้วัฒนธรรมมีความม่ันคง เนื่องจากประเทศลาวมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งโดย
สรุปเหง้าอินโดนีเซียเป็นชนเผ่าที่ถูกเรียกว่า ลาวเทิงหรือชาวข่า เหง้าจีนเป็นชนเผ่าที่ระยะหลังเรียกว่า 
ลาวสูง ได้แก่ พวกเผ่าแม้ว เผ่าเย้าฯ เหง้าไทลาวหมายถึงลาวที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไท และลาว 
ดังนั้นการกล่าวถึงชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษจึงขอกล่าวเฉพาะเผ่าไทลาวเท่านั้น 
 ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๗ ได้มีชนเผ่าไทจ านวนหนึ่งล่องเรือลงมาจากตอนใต้ของประเทศ
จีนมาตามล าแม่น้ าแดง แม่น้ าอู แม่น้ าโขงลงมาประเทศลาว น าโดยขุนลอเข้ารบกับขุนฮางและหลาน
เหลน พ่ายหนีตกเมืองผาน้ าทาพันแล เมื่อนั้นขุนลอจึงได้ตั้งเมืองเป็นท้าวเป็นพญาแก่ลาวทั้งหลาย
ก่อนท้าวพญาลาวทั้งหลายทั้งมวล จากขุนลอ ราชวงศ์ลาวได้สืบทอดกันลงมาอีก ๒๐ รัชกาลจนถึง
สมัยท้าวฟ้างุ้ม (พ.ศ.๑๘๙๖-๑๙๑๖) 
 ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เจ้าฟ้างุ้มได้สร้างอาณาจักรล้านช้างขึ้นมีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจ าชาติ ค าสอนของศาสนาพุทธได้กลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวลาว วัดได้
กลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมลาวตั้งแต่นั้นมา 
 ในสมัยกรุงศรอยุธยาเป็นราชธานีอันยาวนานของไทย ประเทศลาวมีฐานะเป็นพันธมิตรของ
อาณาจักรอยุธยา ลาวมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เวียงจันทน์ ซึ่งปี พ.ศ.๒๑๐๓ พระเจ้าไชยเชษฐา-  
ธิราช ได้สร้างนครเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาวล้านช้าง 
 ใน พ.ศ.๒๒๓๗ ทางราชส านักนครเวียงจันทน์ เกิดแย่งชิงอ านาจกันพวกราชวงศ์ลาวต้องลี้
ภัยการเมืองไปยังสถานที่ต่าง ๆ ส่วนหนึ่งมีผู้น าที่เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนคือ พระครูยอด
แก้ว วัดโพนสะเม็ก มีศิษย์ตามมามากประมาณสามพันคน ได้ลงมาอาศัยกับพญาข่าผสมลาวแห่งนคร
กาลจ าบากนาคบุรีศรี ได้มีความสัมพันธ์กับข่าที่มีนางเภาและนางแพงเป็นผู้ครองนคร ท้ายที่สุดนคร
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จ าบากก็ตกอยู่ในอ านาจของราชวงศ์ลาวที่สถาปนาอาณาจักรลาวใต้ขึ้นมา เปลี่ยนชื่อเป็น นครจ าปา
ศักดิ์นัคบุรี มีกษัตริย์เชื้อสายลาวที่อพยพลงมานั้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ.๒๒๕๖ พระนามว่า พระเจ้า
สร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร (พ.ศ.๒๒๕๖-๒๒๘๑) แล้วจัดการปกครองหัวเมืองข่าทั้งปวงทั้งในเขตลาวใต้ 
อันได้แก่ สาละวัน จ าปาศักดิ์ อัตปือ ตลอดจนส่งเสนาข้าราชบริพารไปตั้งเมืองถึงบริเวณลุ่มแม่น้ ามูล-
ชี ถึงเมืองศรีนครเขต ซึ่งเป็นเมืองลาวที่ตั้งใหม่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
 ชาวลาวที่เข้ามารุ่นนี้ จากหลักฐานน่าจะมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่หมู่บ้านใหญ่ ๆ ในลุ่มแม่น้ ามูล 
เช่น ที่ตั้งเมืองศรีสะเกษปัจจุบัน บ้านหนองครก บ้านคูซอด บ้านหนองโน อ าเภอเมืองศรีสะ เกษ      
ดังประวัติหมู่บ้านที่ได้ระบุไว้ บ้านหนองครก หมู่ ๑ และหมู่ ๕ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ เดิมเล่ากันว่าใน
วันพระข้างขึ้นและข้างแรมเวลากลางคืนเงียบสงัด จะได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลองดังกระหึ่มที่หนองน้ า
ทั้งคืน และมีครกต าข้าวสีทองขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาลอยอยู่เหนือน้ า จากนิมิตนี้เองจึงเรียกบ้านหนอง
ครกจนทุกวันนี้ บรรพบุรุษเดิมชาวหนองครกเป็นพวกลาวกาวที่มาจากนครจ าปาศักดิ์ มาตั้งถิ่นฐาน
ก่อนการตั้งเมืองขุขันธ์ บ้านคูซอด หมู่ ๑ หมู่ ๒ ต าบลคูซอด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ชาวบ้านคูซอด
อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ มาตั้งบ้านที่บ้านคูซอดเรียกว่าบ้านโนนหนองหว้า ตอนหลังเปลี่ยนชื่อ
เป็นบ้านคูซอด เมื่อเกิดศึกพระตาได้กวาดต้อนคนบ้านคูซอดกลับไปลาว จน พ.ศ.๒๓๒๑ จึงได้อพยพ
กลับมาอยู่ที่เดิม บริเวณท่ีตั้งเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณวัดมหาพุทธาราม ในช่วงที่มา
ตั้งเมืองพ.ศ. ๒๓๒๘ ได้พบพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่กลางป่า ซึ่งปัจจุบันได้บูรณะให้เป็นพระประธาน
ของอุโบสถหลังใหญ่ของวัดมหาพุทธาราม 
 เมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พวกเจ้าลาวกลุ่มพระวอพระตาได้อพยพจากนครเวียงจันทน์ 
เข้ามายังบริเวณลุ่มน้ ามูล-ชี เอกสารพ้ืนเมืองยโสธรกล่าวว่า พบแต่พวกผีที่เป็นเจ้าของป่าและล าน้ า  
จนมีการรบราฆ่าฟันก่อนที่จะตั้งหลักแหล่งได้ 
 ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้พบหลักฐานส าคัญว่าชาวลาวกลุ่มพระวอพระตา จะกระจายอยู่ใน
พ้ืนที่ จังหวัดศรีสะเกษหลายหมู่บ้าน ดังนี้ 
 บ้านกุดโง้ง หมู่ ๖ ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ โดยมีผู้น าคือ 
เจ้าชัยสารโพธิสาร เมืองเวียงจันทน์ อพยพมากับพระวอพระตา โดยมีลาวสั้นจากเมืองจ าปาศักดิ์
รวมกลุ่มมาเป็นส่วนใหญ่ น าขบวนมาพิชิตชาวข่า ส่วย เยอ จนสามารถสร้างบ้านได้เมื่อวันเพ็ญเดือน
ห้า พ.ศ. ๒๓๒๐ ก่อนตั้งเมืองศรีสะเกษประมาณ ๕ ปี 
 บ้านโพนข่า หมู่ ๑ ต าบลโพนข่า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ อพยพมาจากดินแดนประเทศลาว 
เป็นพลพรรคบ่าวไพร่ของเมืองเเสนหน้าง้ าและพระวอพระตา โดยมีหลวงปู่สริยา พระเถระอาวุโสหนี
ภัยมาด้วย 
 บ้านเมืองน้อย หมู่ ๑, ๖, ๗ ต าบลเมืองน้อย อ าเภอกันทรารมย์ ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
เป็นที่พักของผู้ครองนคร บ้านเมืองน้อยสืบเชื้อสายมาจากเมืองหนองบัวล าภู หรือนครเขื่อนขัณธ์กาบ
แก้วบัวบาน ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เมืองอินทเกษก็ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองน้อย 
 อ าเภอบึงบูรพ์ ชาวอ าเภอบึงบูรพ์ โดยเฉพาะต าบลบึงบูรพ์หมู่ ๑,๒,๓,๘ ซึ่งได้แก่ บ้านเป๊าะ 
บ้านโนนสาวสวย บ้านจอมพระ บ้านนาสวน และบ้านนาหล่ม และเครือญาติของชาวบ้านเป๊าะใน
ต าบลเป๊าะ ซึ่งได้แก่ บ้านหาด บ้านหมากยาง จะเป็นหมู่บ้านชาวลาวที่อพยพมาจากเวียงจันทน์ ด้วย
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เหตุผลที่ไม่ปรากฏชัดหรือหลบภัยการเมือง ส าเนียงภาษาที่ชาวบ้านเป๊าะพูดเหมือนกับพี่น้องลาวชาว
อุบล 
 นอกจากนี้ วิรอด ไชยพรรณา ผู้ศึกษาเรื่องญาพ่อ กล่าวไว้ว่า เผ่าที่นับถือญาพ่อ คือเผ่าลาว 
จะปรากฏที่อ าเภอบึงบูรพ์เกือบทุกหมู่บ้าน จะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านที่นับถือญาพ่อจะอยู่ใกล้กับ
บริเวณป่าดงภูดิน อ าเภอราษีไศล ต านานญาพ่อในจังหวัดศรีสะเกษจะเป็นแนวเดียวกันคืออุปราชจาก
ดินแดนลาว ได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่บริเวณนี้ ต่อมาเกิดสงครามใหญ่ในกรุงเวียงจันทน์ระหว่างเจ้า
สิริบุญสารกับพระวอพระตา การสู้รบฝ่ายหลังสู้ไม่ได้จึงหลบหนีจากกรุงเวียงจันทน์ 
 อ าเภอยางชุมน้อย มีชาวลาวที่อพยพมาคราวสงครามพระวอพระตา ส่วนหนึ่งมาอยู่ที่ 
บ้านดวนใหญ่ แต่เมื่อสงครามสงบคิดถึงบ้านเดิม บางส่วนจึงอพยพกลับ ส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงบ้าน
เจียงอี พบว่าเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงตั้งหลักแหล่งไม่เดินทางต่อ ส่วนหนึ่งเดินทางต่อไปพบสถานที่
เหมาะสมมีเนินดิน มีแหล่งน้ า มีโคกป่ายางชุกชุมจึงตั้งบ้านเรือนที่บ้านยางชุมน้อย โดยไม่ได้กลับไป
เวียงจันทน์แต่อย่างใด 
 กลุ่มชาวลาวที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี 
 พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยามหา
กษัตริย์ศึกกับเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นแม่ทัพยกไปเมืองพิมายแต่งตั้งข้าหลวงออกมาเกณฑ์ก าลังเมือง
ประทายสมัน เมืองรัตนบุรี และเมืองศรีนครล าดวน ยกไปตีเมืองจันทน์จ าปาศักดิ์ จนได้ชัยชนะ ใน
การศึกครั้งนี้หลวงปราบ (เชียงขัน) ทหารเอกในกองทัพได้ นางค าเวียงหญิงม่ายชาวลาวมาเป็นภรรยา 
มีบุตรชายติดตามมาด้วย คือ ท้าวบุญจันทร์ การชนะศึกสงครามครั้งนี้ ได้กวาดต้อนชาวเวียงจันทน์มา
เป็นจ านวนมาก มาอยู่ที่ต าบลสิ ต าบลขุญหาญ อ าเภอขุนหาญ ต าบลหมากเขียบ อ าเภอเมือง        
ศรีสะเกษ บ้านตาอุด บ้านโสน อ าเภอขุขันธ์ หลวงปราบ (เชียงขัน) ได้น าครอบครัวของนางค าเวียง
พร้อมบริวารไปอยู่ที่บ้านบก อ าเภอขุขันธ์ ก่อนที่จะย้ายเมืองมาตั้งที่หนองแตระในเวลาต่อมา 
 กลุ่มชาวลาวและการกระจายตัวของชาวลาว 
 หลังจากที่ชาวลาวได้มาตั้งหลักฐานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัด
ข้างเคียง เช่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ชาวลาวส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ สนใจในด้านการศึกษา
เล่าเรียน มีทั้งการบวชเรียนเป็นจ านวนมาก ประกอบกับการเปิดขยายโรงเรียนในหมู่บ้านต่างๆ มาก
ขึ้น ชาวลาวที่เรียนหนังสือได้เป็นครูและเป็นพระจึงได้เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ทางภาษาเข้าไปยังชุมชนชาวพ้ืนเมือง ชาวกวย เขมร เยอ มากข้ึนเรื่อย ๆ ประกอบในระยะหลังนี้ชาว
ลาวได้อพยพเข้าไปแทรกอยู่เกือบทุกอ าเภอโดยเฉพาะอ าเภอเมือง ยางชุมน้อย กันทรารมย์ โนนคูณ 
กันทรลักษ์ จะมีประชากรชาวลาวเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันภาษาลาวได้กลายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร
ส่วนใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ 
 ๓.๓.๓ ประวัติความเป็นมาของชาวเยอ 
 ชาวเยอ เป็นชาวพ้ืนเมืองกลุ่มหนึ่ง ที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร เรียกตนเองว่า กวย                                       
มีความหมายว่า คน หากจัดกลุ่มแล้ว ชาวเยอจัดอยู่ในกลุ่มของชาวกูย มีภาษาพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งมี
เพียงบางค าเท่านั้นที่แตกต่างกัน 
 การพัฒนาของชาติพันธุ์ในอดีต จังหวัดศรีสะเกษนับได้ว่าเป็นบริเวณที่มีความส าคัญแห่ง
หนึ่งในเรื่องพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านต าแหน่งและ
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สภาพแวดล้อมของภูมิศาสตร์ ศรีสะเกษอยู่ในบริเวณท่ีเรียกว่า ลุ่มแม่น้ ามูล-ชีตอนล่าง (Lower Mun-
Chi basin) เพราะเป็นบริเวณท่ีแม่น้ ามูลและแม่น้ าชีใกล้จะไหลมาบรรจบกัน 
 ในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวนี้ นักโบราณคดีเรียกที่ราบลุ่มในเขตอ าเภอราษีไศล จังหวัด                                             
ศรีสะเกษว่า ที่ราบลุ่มราษีไศล ชุมชนโบราณท่ีพบมักเป็นเนินดินที่มีทั้งคูน้ าล้อมรอบและไม่มีคูน้ าล้อม
กระจายอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นการอยู่สืบเนื่องของผู้คนมาหลายยุคหลายสมัย ยิ่งกวานั้นบางชุมชนก็
พบเครื่องมือหินขัดและบางชุมชนก็เป็นแหล่งท าเกลือ ชุมชนที่มีอายุเก่าแก่กว่าแหล่งอ่ืนๆ ในบริเวณนี้
ได้แก่ บ้านโนนสูง ต าบลหนองแค บ้านดอนเกลือ ต าบลดู่ บ้านคูสระ ต าบลไผ่ และบ้านโพนแบง บ้าน
บึงหมอก เป็นต้น ที่บ้านดอนเกลือนั้น นอกจากมีคูน้ าล้อมรอบแล้วก็มีการท าเกลือและถลุงเหล็กด้วย 
นับว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ของศรีสะเกษคือชุมชนในยุคเหล็ก ประมาณ ๒,๕๐๐-๑,๕๐๐ ปี
มาแล้ว ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีอายุในสมัยทวารวดีและสมัยขอม ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๘ ลงมาก็คือ 
ชุมชนที่มีคูน้ าล้อมรอบสองชั้น มีการปั้นภาชนะดินเผา และมีเสมาหินที่มีอายุรวมสมัยทวารวดีและมี
ซากปราสาทหินกระจายอยู่จ านวนมากทั่วเขตพ้ืนที่ แสดงให้เห็นอิทธิพลขอมที่มีต่อชุมชนใน          
ศรีสะเกษ๕๒ 
 จุดเด่นของชาวเยอก็คือ มีความเหนียวแน่นในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมทางภาษาของกลุ่มชนไว้เป็นอย่างดี จากการสัมภาษณ์ ประเสริฐ ค าหล้า ผู้น าชาวเยอ บ้าน
โพนค้อ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เล่าให้ฟังว่า ใน
หมู่บ้านชาวเยอทุกหมู่บ้าน จะพูดภาษาเยอ ชาวลาวหรือคนหมู่บ้านอ่ืนที่มาตั้งหลักฐานในหมู่บ้าน จะ
เปลี่ยนจากภาษาพูดเดิมของตน มาพูดภาษาเยอ เเละปฏิบัติตามธรรมเนียมเยอด้วย ชาวเยอทั่วไปจะ
สูงประมาณ ๑๖๕ เซนติเมตร ผิวด าแดง การตั้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะตั้งในเขตใกล้ล าน้ า หรือล าห้วย 
เช่น บ้านเมืองคง บ้านท่าโพธิ์ บ้านใหญ่ บ้านกลาง บ้านโนน บ้านฮ่องโสก บ้านหลุบโมก บ้านดอนเรือ 
บ้านหนองบาก บ้านหว้าน อ าเภอราษีไศล ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล บ้านโนนแกด บ้านขมิ้น อ าเภอเมือง
ศรีสะเกษ บ้านโพธิ์ศรี ต าบลโนนเพ็ก อ าเภอพยุห์ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วยแฮด บ้านปราสาทเยอ บ้านโพน
ปลัด บ้านเขวา ต าบลปราสาทเยอ ตั้งอยู่ที่ราบลุ่มห้วยทา บ้านกุง บ้านวังไฮ บ้านขาม บ้านกลาง บ้าน
จิกตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มล าน้ าเสียว เป็นต้น ที่น่าสนใจคือชาวเยอในแต่ละหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะเครือญาติ ปกติชาวเยอมีอาชีพท านา แต่บางส่วนมีความช านาญในด้านช่าง 
 เนื่องจากประเทศลาวมีหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งโดยสรุปเหง้าอินโดนีเซีย เป็นชนเผ่าที่ถูกเรียกว่า 
ลาวเทิงหรือชาวข่า เหง้าจีนเป็นชนเผ่าที่ระยะหลังเรียกว่า ลาวสูง ได้แก่ พวกเผ่าแม้ว เผ่าเย้า ฯ เหง้า
ไทลาวหมายถึงลาวที่ลุ่ม ได้แก่ ชนเผ่าไท ผู้ไทและลาว ดังนั้นการกล่าวถึงชาวลาวในจังหวัดศรีสะเกษ
จึงขอกล่าวเฉพาะเผ่าไทลาวเท่านั้น 
 ประวัติความเป็นมา 
 ต านานของชาวเยอในศรีสะเกษ จะเริ่มต้นที่ พญากตะศิลา เป็นหัวหน้าน าคนเผ่าเยออพยพ
มาทางเรือ มาตั้งเมืองคงโคก หรือเมืองคง ปัจจุบันนี้ ซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูล ซึ่งอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วย
สัตว์น้ า และเป็นเส้นทางคมนาคมในการติดต่อค้าขาย มูลเหตุของการตั้งชื่ อเมืองอาจมาจากการที่
                                                           

 ๕๒คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , หนังสือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว เร่ืองวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดศรีสะเกษ , 
(กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๒), หน้า ๒๔-๓๖. 
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พ้ืนที่เหล่านี้อาจมีป่ามะม่วงมาก่อนแล้ว หรือมีการปลูกต้นไม้ผล เช่น ขนุน มะม่วง มะนาว      
มะพร้าวฯลฯ ผลไม้ที่ปลูกง่ายและให้ผลเร็วคือ มะม่วง มะม่วงภาษาเยอว่า เยาะค็อง หรือ เยาะก็อง 
ต้นมะม่วงที่มีอยู่จ านวนที่มีอยู่จ านวนมากจึงเรียกต้นเองว่าเมืองเยาะเค็ง และเพ้ียนเป็นเมืองคอง-
เมืองคง ในที่สุด ปัจจุบันมีรูปปั้นพญากตะศิลา ที่บึงคงโคก บ้านหลุบโมก ต าบลเมืองคง อ าเภอ                                         
ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เคารพของชาวเยอและมีการบวงสรวงในวันเพ็ญเดือนสามทุกปี 
 การอพยพของพญากตะศิลาเป็นค าบอกเล่าที่น่าสนใจ เพราะใช้เรื่อส่วง (เรือยาวที่ใช้พาย
แข่งขันกัน) ๒ ล า เรือล าที่ ๑ ชื่อ ค าผาย เรือล าที่ ๒ ชื่อค าม่วน แต่ละล าจุคนได้ประมาณ ๔๐-๕๐ คน 
พายจากล าน้ าโขงเข้าปากน้ ามูล รอนแรมทวนกระแสน้ าขึ้นมาเรื่อยๆ ผ่านเมืองไหนก็บอกกล่าวเจ้า
เมืองนั้นว่าจะไปตั้งเมืองใหม่อยู่ เจ้าเมืองๆ นั้นก็ให้ไปเลือกอยู่ตามความเหมาะสม ถึงบ้านท่า ต าบล
ส้มป่อย ก็พาไพร่พลแวะพักแรม รุ่งขึ้นวันใหม่ก็น าพวกออกส ารวจหาพ้ืนที่ตั้งเมือง มาเห็นเมืองร้าง
เป็นเนินดินสูง มีคูน้ าล้อมรอบ ที่บึงคงโคกทุกวันนี้ เห็นว่ามีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมก็น าไพร่พลตั้ง
บ้านเรือน ปัจจุบันที่เมืองคงโคกมีศาล และรูปปั้นของพญากตะศิลา เป็นที่เคารพสักการะบนบานของ
ชาวบ้านเป็นประจ า 
 ต่อมาเมื่อจ านวนพลเมืองเพ่ิมมากขึ้นก็ขยายกันมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ ามูลที่บ้านกลาง บ้านใหญ่ 
บ้านโนน และบ้านท่าโพธิ์ รวมเรียกว่าเมืองคง เวลาผ่านไป มีพลเมืองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงอพยพไปตั้ง
หมู่บ้านใหม่ในที่ต่างๆ เช่น ทิศเหนือ บ้านหว้าน ทิศใต้ข้ามล าน้ ามูล ที่บ้านค้อเยอ บ้านขมิ้น บ้านโนน
แกด อ าเภอเมืองศรีสะเกษ บางส่วนเลยไปที่บ้านโพนปลัด อ าเภอพยุห์ บ้านประสาทเยอ บ้าน     
ประอาง อ าเภอไพรบึง ทางทิศตะวันตกไปที่บ้านกุง บ้านเชือก บ้านจิก บ้านขาม และบางส่วนเลย                                 
ทุ่งกุลาร้องไหไปที่บ้านอีเม้ง บ้านหัวหมู อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
 กล่าวได้ว่า บรรดาชุมชนในเขตทุ่งราษีไศลของจังหวัดศรีสะเกษนั้น มีการพัฒนาการของ
บ้านเมืองในยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นในลุ่มน้ ามูล-ชี การเติบโตและการขยายตัวของ
ประชากรน่าจะพัฒนาขึ้นในที่ราบลุ่มแม่น้ ามูล-ชี ตอนล่าง ซึ่งมีทุ่งราษีไศลเป็นส่วนหนึ่งก่อน แล้วจึง
ขยายตัวไปทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงที่มีเขตการคมนาคมติดต่อ
กับบ้านเมืองนอกภูมิภาคอ่ืนที่ไกลออกไปทั้งในเขตพ้ืนที่ประเทศลาว ญวน และเขมร เป็นต้น 
 
๓.๔ สรุปท้ายบท 
 จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ พอสรุปได้ว่า จังหวัด       
ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตภาคอีสานตอนใต้ซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของประเทศไทย เดิมเป็นป่าดงที่ตก
ทึบมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย อาทิ แม่น้ ามูล แม่น้ าสาขาอีกหลายสาขา     
มีหนอง บึง มากมายมี ปลาชุกชุม มีสัตว์ป่าแทบทุกชนิดอาศัยอยู่ เหมาะส าหรับการตั้งถิ่นฐาน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่แพร่เข้าครอบง าท้องถิ่น เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างประเทศใหญ่ที่
เป็นปึกแผ่นมานาน ซึ่งได้แก่ อินเดียและจีน วัฒนธรรมของประเทศทั้งสองจึงแพร่เข้ามาประเทศไทย 
คนไทยจึงยอมรับเอาวัฒนธรรมอินเดียและจีนมาใช้ในการด าเนินชีวิต เช่นศาสนาพราหมณ์ ศาสนา
พุทธ ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองบริหารประเทศ สถาปัตยกรรม อาหารการกิน ต่อมาใน
ระยะหลังๆ วัฒนธรรมตะวันตกได้แพร่เข้ามาครอบง าท้องถิ่น นับวันแต่จะมากขึ้น จนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจริงๆ แทบจะไม่มีให้เห็น ในสังคมเมืองไม่สามารถแยกได้ว่าประชาชนมีวิถีชีวิตแบบใด เพราะ



 

  ๗๕ 

 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อแบบดั้งเดิมได้ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลา จะมีให้เห็นก็
เฉพาะในชนบทที่ห่างไกลความเจริญบางแห่ง บางหมู่บ้านเท่านั้น ชาติพันธ์ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใน
ท้องถิ่น แม้ว่าวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืนจะแพร่เข้ามามากมายเพียงใด แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะครอบง า
ความเชื่อเก่าๆ ของชนในท้องถิ่นได้ทั้งหมด ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นก็ยังไม่สูญสิ้นไปเลยทีเดียว ถ้าวิถีชีวิตในสังคมนั้นยังไม่ถูกท าลายไป ชาวศรีสะเกษส่วนใหญ่ยัง
เป็นชาวชนบท ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นบ้านใหญ่ๆ ในแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วยบ้านหลายหลังคาเรือน 
ยังคงท าไร่ท านา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์อยู่เช่นเดิม จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนล่าง 
จังหวัดศรีสะเกษจึงมีกลุ่มคนอาศัยอยู่หลายชาติพันธุ์ที่รับรู้โดยทั่วไปก็คือ ๔ ชนเผ่า ประกอบด้วยลาว 
เขมร กูย และเยอ โดยเฉพาะชาวกูยนั้น จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์ พบว่า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
ซึ่งอพยพมาจากอินเดียเมื่อครั้งถูกอารยันรุกราน จึงอพยพมาทางตะวันตกจนถึงลุ่มแม่น้ าคงคา (แม่น้ า
สาละวิน) และแม่น้ าของ (แม่น้าโขง) ตอนบน พวกที่อพยพไปทางแม่น้าคงคากลายเป็นบรรพบุรุษของ
มอญหรือรามัญ ส่วนพวกที่อพยพไปทางแม่น้ าของบางพวกก็ไปอาศัยอยู่ตามที่ราบสูงแถบเทือกเขา
ต้องแหรก(ดงรัก) และบางพวกอยู่ตามชายเขาต่างๆ เรียกว่า สวะ ข่า ขม ส่วย กวย หรือกูย แตกต่าง
กันออกไป ชาวกูยเข้ามาทางประเทศไทยโดยอพยพมาจากแขวงอัตตปือ ประเทศลาว เข้ามาอยู่ใน
แถบเขมรป่าดง ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประมาณปี พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑ ในยุคปลาย
อยุธยาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.๒๒๔๕-๒๒๓๖ การอพยพได้ยุติลงในสมัยรัชกาลที่ ๔ ปัจจุบัน
กลุ่มชาติพันธุ์ได้อาศัยอยู่โดยทั่วไปทั้งในภาคกลาง เช่น จังหวัดสุพรรณบุรี ปราจีนบุรี แต่ที่อาศัยอยู่
เป็นจ านวนมากคือในเขตอีสานตอนล่าง คือ จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา 
อุบลราชธานี และมหาสารคาม ในส่วนของจังหวัด  ศรีสะเกษมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น 
กลุ่มชาติพันธุ์นอกจากมีภาษาพูดเป็นของตนเองแล้วยังมีเอกลักษณ์ของตนเองหลายอย่าง เช่น       
วิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย อาหาร ที่อยู่อาศัย พิธีกรรม และความเชื่อเป็นของตนเอง เป็นต้น 
  
 


