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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาสภาพการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  และเพื่อหา                
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม  อ าเภอตระการพืชผล                 
จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์  มีกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)   
 ผลการศึกษาพบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมมีสภาพการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม                
โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  และมีแนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมไปในทิศทางเดียวกัน  ด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 
 แนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ควรจัดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดประเพณีท้องถิ่นกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกษมบ่อยๆ  ปลูกจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้ท าด้วยความเต็มใจ ต้องครอบคลุมทั้ง
วัยเด็ก  เยาวชน  ผู้ใหญ่  และผู้สูงอายุ  ให้แต่ละหมู่บ้านอนุรักษ์ประเพณีตั้งแต่โบราณที่ปู่ย่าตายาย 

 
ค าส าคัญ:  การอนุรักษ์ ประเพณที้องถิ่น มีส่วนร่วม 

 

Abstract 
 This research studied the preservation of local traditions by community participation of 
administration organization of Kasem sub-district. The present study also would like to examine in the 
guidelines adopted to preserve the local traditions by local participation, administration organization of 
Kasem Sub-District, Trakanphuetphon district, Ubon Ratchathani province. To collect qualitative data in 
depth interviews. By interview the target group 20 participants, Analysis of the data obtained from the 
interviews by content analysis. 
 The results showed that, administration organization of Kasem sub-district preserve their local 
traditions by community participation by promoting and encouraging all sectors to contribute ideas, 
decisions and guidelines   according to the objective to preserve local traditions. 
 With regard to the guidelines for conservation of local traditions, the community should be 
involved in the local traditions with administration organization Kasem sub-district frequently.  There 
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should be an encouragement of rasing awareness to participate in conservation of local traditions to do so 
willingly, including children, youth, adults and seniors. 
 

Keyword: Preservation, Local Traditions, Participation 

 
บทน า 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นการ
ปกครอง แบบกระจายอ านาจการปกครอง คือ การจัด
ระเบียบการปกครองโดยวิธีการยกฐานะท้องถิ่นหนึ่งขึ้น
เป็นนิติบุคคลแล้วให้ท้องถิ่นนั้นด าเนินการปกครองตนเอง
อย่างอิสระ โดยการบริหารส่วนกลางจะไม่เข้ามาบังคับ
บัญชาใดๆ นอกจากคอยดูแลให้ท้องถิ่นนั้นด าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในขอบเขตของกฎหมายการ
จัดตั้งท้องถิ่นเท่านั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของราชการ ให้มีสมรรถภาพ  การก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ให้ชัดเจนเพื่อ
มิให้มีการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนระหว่าง   ส่วนราชการต่างๆ 
และเพื่อให้การบริหารในระดับต่างๆ  มีเอกภาพสามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย    ที่รัฐบาลก าหนดได้ดี 
ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
รวมทั้ งกฎหมายอื่นๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง (ส่วนพัฒนางาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี, 2554) ทั้งนี้เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน อีกทั้ งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  แผนพัฒ นาจั งหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล นโยบายรัฐบาล และ
นโยบาย ของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาต าบลทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล คือ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
น้ าและทางบก  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิ
ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น แล ะ วัฒ น ธรรม อั น ดี ข อ งท้ อ งถิ่ น           
ตามความจ าเป็นและสมควร ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่           
ท างร าชก ารม อบ ห ม าย โด ย จั ด ส รร งบ ป ระม าณ               
ห รื อ บุ คล ากร ให้ ต ามความจ า เป็ นและ เห มาะสม              
เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเกษม ซึ่งมีประเพณีท้องถิ่นที่
สอดคล้องประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ (จารุบุตร  เรือง
สุวรรณ, 2549) สรุปได้ดังนี้ เดือนอ้าย (เดือนเจียง) บุญ
เข้ากรรม นิมนต์สังฆเจ้าเข้ากรรมฯ ชาวบ้านเลี้ยงผีแถน
และผีต่างๆ (บรรพบุรุษ หรือ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ) การ
นิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาเข้าปริวาสกรรมหรือเข้ากรรมนั้น 
เป็นพิธีกรรมเพื่อให้พระภิกษุผู้กระท าความผิดได้สารภาพ
ต่อหน้าคณะสงฆ์ (มิใช่การล้างบาป) เป็นการฝึกความรู้สึก
ส านึกวิจัยต่อความบกพร่องของตัวเอง ซึ่งตรงกันข้ามกับ
สังคมสมัยนี้ที่มีแต่โพนทะนาถึงความช่ัวความผิดของผู้อื่น
ข้างเดียว เดือนยี่ บุญคูณลาน ท าบุญ "คูณข้าว" มีพระสวด
มนต์เย็นยันเช้า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าวเปลือก เมื่อพระ
ฉันเช้าแล้วก็ท าพิธีสู่ขวัญข้าว (ท าขวัญหรือสูตรขวัญ) 
นอกจากนั้น ในเดือนนี้ชาวบ้านจะยังต้องเตรียมสะสม
เช้ือ เพลิ งห าฟื น และถ่ าน ม าไว้ ใน บ้ าน  เดื อน สาม             
บุญข้าวจี่  ในมื้ อ เพ็ ง (วัน เพ็ญ ) ให้ท าบุญข้าวจี่และ             
บุญมาฆะบูชา เริ่มพิธีท าบุญข้าวจี่ ในตอนเช้าโดยใช้             
ข้าวเหนียวปั้นหุ้ มน้ าอ้อยเอาไปปิ้ งหรือจี่พอเกรียม       
แล้วชุบด้วยไข่ลนไฟจนสุกแล้วใส่ภาชนะไปตั้ งไว้ใน              
หัวแจก (ศาลาวัด) นิมนต์พระรับศีล แล้วเอาข้าวจี่               
ใส่บาตรน าถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วยอาหารอื่น 
เมื่อพระฉันเสร็จแล้วมีการแสดงพระธรรมเทศนาข้าวจี่  ที่
เหลือจากพระฉันก็แบ่งกันรับประทานจะถือว่าโชคดี เดือน
สี่ บุญผะเหวด ท าบุญพระเวสฟังเทศน์มหาชาติ มูลเหตุ
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เนื่องมาจากพระคัมภีร์มาลัยหมื่นและมาลัยแสน ว่าผู้ใด
ปรารถนาที่จะได้พบพระศรีอริยเมตไตย์ หรือเข้าถึงศาสนา
ข อ งพ ระ พุ ท ธอ งค์ แ ล้ ว จ งอ ย่ า ฆ่ า ตี บิ ด าม า รด า 
สมณพราหมณาจารย์ อย่ายุยงให้สงฆ์แตกสามัคคีกัน กับ
ให้อุส่าห์ฟังธรรมเทศนาเรื่องพระมหาเวสสนัดรชาดกให้จบ
สิ้นภายในวันเดียวกัน  เป็นต้น ในงานบุญนี้มักจะมีผู้น า
ของมาถวายพระ  ซึ่งเรียกว่า "กัณฑ์หลอน" หรือถ้าจะ
เจาะจงถวายเฉพาะพระนักเทศน์ที่ตนนิมนต์มาก็เรียกว่า 
"กัณ ฑ์ จอบ " เพ ราะต้ อ งแอบ ซุ่ ม ดู ให้ แน่ เสี ยก่ อน 
นอกจากนั้นในเดือนนี้ยังมีการท าบุญโดยหาดอกไม้มาตาก
ไว้ด้วย  เดือนห้าบุญสงกรานต์  ท าบุญขึ้นปี ใหม่หรือ             
ตรุษสงกรานต์ สรงน้ าพระพุทธบาท ไปเก็บดอกไม้ป่า         
มาบูชาพระในระหว่างบุญนี้ทุกคนจะหยุดงานธุรกิจ
ประจ าวัน โดยเฉพาะมีวันส าคัญดังนี้ คือ วันสังขารล่วง 
เป็นวันแรกของงานจะน าพระพุทธลงมาความสะอาดและ
ตั้ ง ไว้  ณ  สถาน ที่ อั น สม ควร  แ ล้ วพ ากั น ส รงพ ระ             
ด้วยน้ าหอม วันสังขารเน่า เป็นวันที่สองของงาน พากัน
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้บิดามารดาที่ ล่วงลับไปแล้ว          
วันสังขารขึ้น เป็นวันที่สามของงงาน ท าบุญตักบาตรถวาย
ภัตาหารแด่พระ-เณร แล้วท าการคารวะบิดามารดาและ
คนแก่ ส่งท้ายด้วยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ แล้วใช้น้ าที่เหลือใช้
จากการรดน้ าให้ผู้ใหญ่ มารดน้ าให้แก่ผู้ร่วมงาน ภายหลัง
จึงแผลงมาเป็นการวิ่งไล่สาดน้ ากลั่นแกล้งกัน  เดือนหก 
บุญบั้งไฟ ท าบุญวันวิสาขบูชา  มีการเทศน์ตลอดวัน ตลอด
กลางคืนมีการเวียนเทียนในเดือนนี้มีงานบุญส าคัญอีกบุญ
หนึ่งคือ บุญสัจจะ หรือ บุญบั้งไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และขอฝนมีผลทางอ้อมเพื่อฝึกฝนให้รู้จักผสมดินปืนและ
ให้ประชาชนมาร่วมสนุกสนานกันได้อย่างสุดเหวี่ยง          
ก่อนจะลงมือท านาซึ่งเป็นงานหนักประจ าปี นอกจากนี้  ก็
มักจะมีการบวชนาคไปพร้อมกันด้วย ตอนกลางคืนมักจะมี
การตีกลองเอาเสียงดังแข่งกันเรียกว่า "กลองเส็ง" บาง
ต าราก็ว่าต้องมีพิธีสรงน้ าพระพุทธรูปฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้
ตลอดจนมีการถือน้ าพ ระพิ พัฒน์ ต่ อพระพุ ทธเจ้ า               
พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า และต่อแผ่นดิน เดือนเจ็ด บุญ
ซ าฮะ ท าบุญบูชาเทวดาอาฮักษ์หลังเมือง (วีรบุรุษ) ท าการ
เซ่นสรวง หลักบ้าน หลักเมือง ผีพ่อแม่ ผีปู่ตาผีเมือง(บรรพ
บุรุษ) ผีแฮก (เทวดารักษานาไร่) ท านองเดียวกันกับแรก
นาขวัญ ซึ่งเป็นพิธีกรรมก่อนจะมีการท านา สรุปแล้วคือให้

รู้จักคุณของผู้มีพระคุณและสิ่งที่มีคุณจึงจะเจริญ เดือน
แปดบุญเข้าพรรษา ท าบุญเข้าพรรษา ท าบุญตักบาตร 
ถวายภัตตาหารเช้าและเพลแก่พระสงฆ์ บ่ายมีการฟัง                   
ธรรมเทศนา กับมีการป่าวร้องให้ชาวบ้านน าขี้ผึ้งมาหล่อ
เทียนใหญ่ น้อย ส าหรับจุดไว้ในโบสถ์เป็นพุทธบูชาตลอด
ฤดูกาลเข้าพรรษา ในเมืองหลวงมีการถวาย  "เทียนจ า" 
แก่อารามส าคัญ เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ท าบุญข้าว 
และอาหารความหวานพร้อมทั้งหมากพลูบุหรี่ห่อด้วย
ใบตองกล้วยแล้วน าไปวางไว้ตามต้นไม้และพื้นหญ้า เพื่อ
อุทิศให้แก่บรรดาญาติผู้ล่วงลับไปแล้ โดยก าหนดท าในวัน
แรมสิบสี่ค่ าเดือนเก้า ต่อมาภายหลังนิยมท าภัตตาหาร
ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรแล้วอุทิศให้ผู้แก่ตามด้วย
การหยาดน้ า (กรวดน้ า) ทั้งนี้เกิดจากความเช่ือตามนิทาน
ชาดก และเป็นที่มาของการแจกข้าวด้วย  เดือนสิบ บุญ
ข้าวสาก ท าบุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ในวัน
เพ็ญเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายเช่นเดียวกับบุญข้าว
ประดับดิน โดยมีเวลาห่างกัน 15 วัน เป็นระยะเวลาที่พวก
เปรตจะต้องกลับคืนไปเมืองนรก (ตามนิทานชาดก) โดยผู้
ที่ถวายทานจะเขียนช่ือของตนไว้ในภาชนะที่ใส่ของทานไว้ 
แล้วเขียนช่ือของตนใส่กระดาษน าไปใส่ไว้ อีกบาตร เมื่อ
ภิกษุสามเณรรูปใดจับได้สลากของผู้ใดก็จะเรียกให้เจ้าของ
สลากน าเอาของถวาย ครั้นพระเณรฉันแล้ว ก็ประชุมกัน
ฟังเทศน์ บรรยายนิทานวัตถุและภาษิตต่างๆทั้งอานิสงส์
สลากภัตด้วยช่ัววันกับคืนหนึ่งจึงเลิก เดือนสิบเอ็ด บุญ
ออกพรรษา ท าบุญออกพรรษา หรือสังฆเจ้าออกวัสส
ปวารณาฯ มีการตามประทีปโคมไฟเรียกว่าท าบุญจุด
ประทีป ถ้าไม่ใช้โคมแก้วโคมกระดาษ ก็มักขูดเปลือกลูก
ตูมกาให้ใสหรือขุดเปลือกลูกฟักทองให้ใสบางท าเป็นโคม 
ใช้น้ ามันมะเยาหรือมะพร้าวมีไส้ลอยอยู่มีหูหิ้วและน าไป
แขวนไว้ตามต้นไม้เต็มวัด นอกจากนั้นบางหมู่บ้านก็ท ารั้ว
ลดเลี้ยวไปเรียกว่า คีรีวงกฎ และมีการท าปราสาทผึ้งถวาย
พระด้วย เดือนสิบสอง บุญกฐิน เป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าตาม
คติเดิม มีการท าบุญกองกฐิน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ า              
เดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนสิบสอง แต่
ชาวอีสานครั้งก่อนนิยมเริ่มท าตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ าเดือน
สิบสอง จึงมักเรียกว่าบุญกฐินว่าเป็นบุญเดือนสิบสอง มีท้ัง
มหากฐิน (กองใหญ่) และบุญจุลกฐิน (กองเล็ก) ซึ่งท ากัน
โดยด่วน อัฏฐะบริขารที่จ าเป็นต้องทอดเป็นองค์กฐิน ขาด
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มิได้คือบาตร สังฆาฏิ จีวร สบง  มีโกนหรือมีดตัดเล็บ สาย
รัดประคด ผ้ากรองน้ า และเข็ม นอกจากนั้นเป็นเพียง
องค์ประกอบ  หลังจากวันเพ็ญ เดือนสิบสองแล้วจะ
ทอดกฐินไม่ได้อีก จึงต้องท าบุญกองบัง (บังสุกุลหรือ
ทอดผ้าป่า) และท าบุญกองอัฏฐะ คือการถวายอัฏฐะ
บริขารแปดอย่างแก่พระสงฆ์บุญเดือนสิบสองที่ส าคัญของ
ชุมชนริมแม่น้ าก็คือการ "ซ่วงเฮือ" (แข่งเรือ) เพื่อบูชาอุสุ
พญ านาค  15 ตระกู ล  ร าลึ กถึ งพ ระยาฟ้ า งุ้มที่ น า
พระไตรปิฎกขึ้นมาแต่เมืองอินทปัตถะนคร (เขมร) และมี
ประเพณีของต าบลเกษมอีกอย่างหนึ่งที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษค์ือประเพณีฆ่านกหัสดีลิงค์ 

จากการศึกษาปัญหาการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเกษมพบว่า มีปัญหา ใน
เรื่องงบประมาณจ ากัด  ท าให้บางประเพณี ไม่สามารถ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานได้ ทั้งด้านการเรียนรู้                   
ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสร้างเครือข่าย และด้านการ
อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ระหว่างภาคราชการ องค์กร
ภาคประชาชน เช่น ส านักงานวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์กรอื่น ต่างมีวาระและ
แผนงานของตนที่ไม่ได้มีการประสานกัน อีกทั้งประชาชน
ใน ชุมชนไม่มี โอกาส เข้ ามามีส่ วนร่วมอย่ างแท้ จริ ง  
เนื่องจากเป็นเวลาในการประกอบอาชีพ  จึงเป็นข้อจ ากัด
ให้ไม่สามารถมาร่วมงานประเพณีได้พร้อมเพรียงกันทุกคน 

 
ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง

การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพราะการรับฟังความคิดเห็นและทัศนคติ ของประชาชนที่
มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกษมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  นอกจากจะเป็นการส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีพื้นบ้าน มีความภูมิใจในท้องถิ่นบ้านเกิด สร้าง
ความรู้รักสามัคคี  ผู้สูงอายุ เป็นผู้ทรงคุณค่าไม่อยู่บ้าน
อย่างล าพัง  และยังสามารถท าให้ทราบแนวทางการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกษม ซึ่งจะได้น ามาปรับแผนพัฒนา

ต าบลในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
   1.  เพื่ อศึกษาสภาพการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม  
อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 
   2.  เพื่ อหาแนวทางการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม  
อ าเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์  

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความช านาญและ                
มีส่วนร่วมในการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีของต าบลเกษม  
จ า น วน  2 0  ค น  ได้ แ ก่  พ ร ะ ส งฆ์  ( เจ้ า อ า ว า ส )              
จ านวน 1 รูป ปราชญ์ชุมชน จ านวน 1 คน ประชาชน
ต าบลเกษม จ านวน 10 คน  ตัวแทนผู้น าชุมชน  จ านวน 
5 คน ตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหาร  ส่วนต าบลเกษม 
จ านวน 3 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และสังเคราะห์เนื้อหา  (Synthesis) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า
เป็นเพศชาย จ านวน 11 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 9 คน 
จ าแนกตามอายุพบว่าเป็นกลุ่มอายุที่ต่ ากว่า 30 ปี  จ านวน 
6 คน  และเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป  จ านวน 
14 คน จ าแนกตามระดับการศึกษาพบว่า    เป็นระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 1 คน เป็นระดับมัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า จ านวน 8 คน เป็นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
จ านวน 1 คน  เป็นระดับปริญญาตรี  จ านวน 8 คน และ
เป็นระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า  จ านวน 2 คน เมื่อ
จ าแนกตามอาชีพพบว่า ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
จ านวน 9 คน ประกอบอาชีพรับราชการ จ านวน 9 คน  
และประกอบอาชีพอื่นๆ  จ านวน 2 คน จ าแนกตาม
บทบาทพบว่า เป็นวัด  (พระสงฆ์) จ านวน 1 แห่ง (1 รูป)  
เป็นปราชญ์  จ านวน 1 คน เป็นประชาชน จ านวน 10 คน 
เป็นตัวแทนผู้บริหาร จ านวน 3 คน  และเป็นตัวแทนผู้น า
ชุมชน  จ านวน 5 คน 
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โดยอาศัยจากกรอบแนวคิดมาตรฐานการ
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2549) มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการท าวิจั ย ในครั้ งนี้   ผลจากการสัมภาษณ์  วัด 
(พระสงฆ์) ปราชญ์  ประชาชน ตัวแทนผู้บริหาร และ
ตัวแทนผู้น าชุมชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จากการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ ของการวิจัยจะเห็นได้ว่า 

สภาพการอนุ รักษ์ประเพณี ท้องถิ่น แบบมี            
ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอ
ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านการเรียนรู้          
ทุกภาคส่วนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้การ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมกันเป็นอย่างดี มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีการรณรงค์ให้ประชาชนและ ทุกหน่วยงาน
ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นว่า
เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันในการ
สนับสนุน มีการประสานงานบริการความรู้วิชาการ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ด้านการมี
ส่วนร่วม ทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และ
ร่วมกันจัดงานประเพณีกันอย่างพร้อมเพรียงกัน  ร่วมกัน
อนุรักษ์ โดยการปลูกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณค่า แก่นสารและความส าคัญของประเพณีท้องถิ่น 
ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมต่างๆ ร่วมกันสร้างจิตส านึกของความเป็น
คนท้องถิ่นนั้นๆ ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้งได้ร่วมกันสนับสนุนให้มี
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์ ชุมชนขึ้น เพื่อแสดง
สภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อันจะสร้างความรู้
และความภูมิใจในชุมชนต าบลเกษมอีกด้วย ด้านการสร้าง
เครือข่ายควรจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศทางด้าน
วัฒ นธรรมป ระ เพ ณี  เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ กล างเผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์ผลงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ สามารถ
เลือกสรร ตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินชีวิต มีบทบาท ในการส่งเสริม  และสนับสนุนงาน

ด้านวัฒนธรรมประเพณีให้มากยิ่งขึ้นด้วย ด้านการอยู่
ร่วมกัน อย่างสมานฉันท์ มีการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนการ
อนุรักษ์ประเพณี ภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน  โดย
การใช้ศิลปวัฒนธรรมทีเ่ป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
กัน สร้างทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจว่าทุกคนมีหน้าท่ี
เสริมสร้าง ฟื้นฟู และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีผลโดยตรงของ
ความเป็นอยู่ของทุกคน มีการรับฟังความคิดเห็นของคน
อื่น ด้วยการประชุมปรึกษาหารือ ในการจัดงานประเพณี
ในแต่ละครั้ง ประชาชน มาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน 
โดยไม่หวังสิ่งใด ตอบแทน ท าด้วยศรัทธาอย่างจริงใจ 
ประชาชนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือร่วมใจใน
ชุมชนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น จากปู่ย่าตายายถ่ายทอดสู่ลูกหลาน เสริมสร้าง
ความรักสามัคคี แก่ กัน  ก่ อ ให้ เกิ ดความปรองดอง
สมานฉันท์ 

แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอตระการ
พืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ด้านการเรียนรู้ ควรมีการจัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่นประจ าต าบล  ควรมีการ
ส่งเสริมกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับสาระส าคัญของศาสนาต่างๆ  ควรมีการ
ส่งเสริมให้โรงเรียนในเขตต าบลเกษมมีหลักสูตรท้องถิ่นที่
บรรจุความรู้เรื่อง “ท้องถิ่นของเรา”  ไว้ในการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ควรมีการให้ความรู้ และความเข้าใจวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่  ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น ควรมีการเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์  หวงแหน ศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นในต าบลเกษม ควรมี
การปลูกฝังแนวคิดเรื่องเอกภาพความหลากหลายหรือ 
“ทฤษฎีดอกไม้หลากสี” ให้กับประชาชนในต าบลเกษม
โดยเน้นไปที่เยาวชน ควรมีการปลูกฝังแนวทาง การด าเนิน
ชีวิตตามหลักความพอเพียง พอดี  ควรมีการจัดท า
ฐานข้อมูลพื้นฐานทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีท้องถิ่น ด้านการมีส่วนร่วม ควรมี  การส่งเสริม
ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ใน
เทศกาลต่างๆ ตามประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ควรมี
การจัดท าประชาพิจารณ์และรับฟัง ความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อระดมความคิดจากทุกภาคส่วนที่
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เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  
และส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตามหลักศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความ
สอดคล้องตรงตามประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและ
ตรงตามความต้องการ ของประชาชนต าบลเกษม ควรมี
การก าหนดยุทธศาสตร์และวางแผนกิจกรรมการส่งเสริม
ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลตามแผนทุกๆ 3 ปี ควรมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นของตน ด้าน
การสร้างเครือข่า ควรมีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นของตนระหว่างหน่วยงาน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรมีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือ ศิลปะ วัฒนธรรม  และจารีตประเพณีท้องถิ่น ควร
มีการส่งเสริมหรือจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายระดับ
บุคคล ครอบครัว หรือท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ มีความ
เข้ าใจ  ในการอนุ รักษ์  และส่ งเสริมศาสนา ศิ ลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ลักษณะต่างๆ  ตลอดจนเช่ือมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ควร
จัดท าและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายดา้นศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น             
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  ควรมีการบูรณาการคุณค่า         
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ เกิดประโยชน์ เกื้อกูล              
ต่ อ ชุ ม ชน  เพื่ อ ให้ ชุ ม ช น ได้ รั บ ป ระ โย ชน์ ร่ วม กั น                  
อย่ างยั่ งยื น  ค วรมี ก ารยอม รับ ความห ลากห ลาย                 
ทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้ประชาชนมีความเคารพ ซึ่งกันและ
กัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปราศจากความขัดแย้ง 

ควรมีการซึมซับวัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ในท้องถิ่น เพื่อให้

ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตให้มีความ
สอดคล้องกับสภาวะเหตุการณ์ในยุคปัจจุบัน 

 

สรุปผลการวิจัย 
สภาพการอนุ รักษ์ประเพณี ท้องถิ่นแบบมี           

ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกษม อ าเภอ
ตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  ประชาชนต าบล
เกษมมีจิตส านึกท่ีดี  มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น   บ้าน
เกิ ด  ไ ด้ แ ส ด ง อ อ ก ซึ่ ง ค ว า ม รั ก  ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย              
ความเสียสละ ในการร่วมแรงร่วมใจอย่างสมัครสมาน
สามัคคี  สร้างความดี สู่ ชุมชนผ่ านการจัดกิ จกรรม             
การอนุรักษ์ประเพณี ซึ่งมีแนวทางการอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมที่ควรมีการต่อยอดการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้เกิดมูลค่า เรียนรู้ชุมชนให้มากข้ึน  ร่วม
กิจกรรมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติและผู้ร่วมงาน ส่งเสริมกิจกรรม
และสร้างการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 
ข้อเสนอแนะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกษมควรส่งเสริมให้
วัดเกษมส าราญเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท้องถิ่ นและโบราณ วัตถุที่ มี มาแต่ โบราณ              
เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่น่าสนใจได้อีกแห่ง
หนึ่ง ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์
ประเพณีเพิ่มให้มากขึ้น  เช่น  จัดท าโปสเตอร์ขนาดใหญ่  
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนที่
สนใจได้อย่างแพร่หลาย  ควรจัดให้มีการแสดงประวัติ
ความเป็นมาของประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้น หรือจัดการ
แสดงอื่นๆ โดยเพิ่มกิจกรรมที่บอกถึงความส าคัญ  คุณค่า 
ประวัติความเป็นมาของประเพณี ให้ทุกภาคส่วนได้มีการ
แสดงออกร่วมกัน  เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วมอันดีงาม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
เป็นอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ไชยเสนา  
กรรมการที่ ป รึกษ าส าระนิ พนธ์  ขอบ คุณ ความดี                  
อันพึงจะมีและเกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ขอมอบแด่บุพการี  
คณาจารย์ และผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน 
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