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    ไปสืบค้นดูซิว่าประเพณีแซนโฎนตามีความเป็นมาและส าคัญอย่างไร? 

งานประเพณีประจ าปีของอ าเภอขุขันธ์ 
  “เทศกาลกล้วยแสนหวี              
ประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลักเมือง”
ชาวขุขันธ์  มีขนมอร่อยๆอะไรบ้าง? 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง  ที่มาและความส าคัญของการท าขนมแซนโฎนตา 

สาขางานบ้าน 
 

     การท าขนมท้องถ่ินเพ่ือแซนโฎนตามีความส าคัญอย่างไร? 

 
 
 

ยกตัวอย่างขนมที่ใช้ในพิธีแซนโฎนตาที่บ้านเราให้
ดูหน่อยได้ไหม? 

ตอนที ่1 
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ที่บ้านภูมิใต ้.....     คุณยายทองพาหลานนุชจรีและอมรรัตน์ไปเที่ยวงานประจ าปี
ของอ าเภอขุขันธ์  เมื่อไปถึงหน้าตลาดโต้รุ่งเด็กทั้งสองได้เห็นป้ายประกาศ  คุณยาย
บอกว่าเป็นค าขวัญ อ าเภอขุขันธ ์เขียนไวว้่า  

“ขุขันธ์ เมืองโบราณ    ต านานจังหวัดเก่า   ชนสามเผ่าสวยล้ า   
                      หัตถกรรมล้ าค่า   แซนโฎนตายิ่งใหญ่    กราบไหว้หลวงพ่อโต” 

คุณยาย  บอกหลานทั้งสองคนว่ายายจะพาไปเที่ยวชมงานแซนโฎนตา  ซึ่ง
ในค าขวัญว่ายิ่งใหญ่ จะยิ่งใหญ่จริงไหม? เราไปดูกัน  แล้วทั้งสามคนได้เดินทาง
ต่อไปที่โรงเรียนขุขันธ์  ซึ่งที่นั่นจะเป็นที่นัดหมายของประชาชน เพื่อไปจัดขบวน
หาบของเซ่นไหว้ และขบวนรถแห่สิ่งของเซ่นไหว้ โฎนตา  

เมื่อไปถึงบริเวณ โรงเรียนขุขันธ์  ซึ่งเป็นที่รวมจัดตั้งขบวนแห่ เพ่ือเดินทาง
มายังหน้าที่ว่าการอ าเภอ  สถานที่จัดของไหว้โฎนตาคือ ลานอเนกประสงค์ตากะจะ 
(เจ้าพระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน)  ซึง่เคยเป็นเจ้าเมืองขุขันธ์ 

 
ประชาชนน ากระบุงหาบของเซ่นไหว้ พร้อมท่ีจะตั้งขบวนแห่ 

กรณีศึกษา ยายทองพาหลานเที่ยวงานประจ าปี อ าเภอขุขันธ์ 
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เมื่อตั้งขบวนแห่และขบวนรถเรียบร้อยแล้ว  ประชาชนทั้งหลายก็เร่ิม
เดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
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โฆษกในรถแห่ของเซ่นไหว้ไดบ้รรยาย ในขณะรถก าลังเคลื่อนที่ ว่า 

“เมื่อถึงวันแรม 15 ค่ า เดือนสิบ ชาวขุขันธ์จะการจัดงานซ่ึงเป็น
ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ทุกปี มีชื่อว่า เทศกาลกล้วยแสนหวี  ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง 
สถานที่บริเวณอนุสาวรีย์ตากะจะ หน้าที่ว่าการอ าเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่แถบอีสานใต้ โดยเฉพาะอ าเภอขุขันธ์ ที่นับถือศาสนาพุทธ และ 
ศาสนาฮินดูมีความเช่ือว่าในรอบปีหนึ่ง เมื่อถึงเดือน 10  เร่ิมตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ า เดือน 10 ไปถึง
แรม 15 ค่ าเดือน 10วิญญาณบรรพบุรุษที่สิ้นชีวิตไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้มารับ 
ส่วนบุญ ที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปใ ห้ ทุกครอบครัวจะเร่ิมท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ไป
เร่ือยๆ แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละครอบครัวครอบครัวละ 1 ครั้ง (ภาษาพื้นบ้านเขมร
เรียกว่า “ชักดาร”บังสุกุล) อาหารคาว หวานที่ใช้แซนโฎนตา (แซนโฏนตา หมายความว่า ปู่
ยาตายาย ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว) ขนมที่ใช้แซนโฏนตาได้แก่ ขนมเทียน ข้าวต้มผัด ข้าวต้มมัด
ไส้กล้วย (ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน) ข้าวต้มน้ าวุ้น (ข้าวต้มด่าง) อาหารคาวที่ใช้ในพิธีแซน
โฏนตา ได้แก่ อาหารประเภทปิ้ง เช่น ไก่ปิ้ง ปลาปิ้ง หมูปิ้ง และผักต่างๆ  อาหาร ข้าวต้ม ขนม 
ผลไม้ ผักต่างๆจะจัดให้ได้จ านวนมากที่สุด นั่นคือการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์  

พอถึงวันแรม 14 ค่ า เดือน 10 จะเป็นวันเซ่นไหว(้แซนโฎนตา)แล้วส่งดวงวิญญาณ
ไปที่วัดในตอนเช้ามืดให้ดวงวิญญาณฟังพระสวดมนต์ มีข้าว (ข้าวเหนียว)และอาหารให้ซ่ึง
เรียกว่า”บายตะบัดตะโบร”์ส่งวิญญาณกลับที่อยู่ตามเดิม” 
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ขบวนแห่ของเซ่นไหว้เดินทางผ่านหน้าตลาดและเล้ียวเข้าหน้าที่ว่าการอ าเภอขุขันธ์  

ซ่ึงบริเวณลานสวนตากะจะทางเทศบาลเขาได้เตรียมโต๊ะวางของไหว้ไว้เป็นต าบลเพื่อ
ประชาชนจะได้มาไหว้ตากะจะที่เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์ (พระยาไกรภักดีศรีนครล าดวน)ที่เขา
เคารพนับถือ 
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ในงานนี้มีการประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์และแข่งขันการท าข้าวต้มผัดด้วย 
 
 เมื่อขบวนแห่มาถึงลานอนุสาวรีย์ตากะจะก็เตรียมข้าวของ ขนม เครื่องใช้ที่
น ามาเซ่นไหว้  มาจัดใส่พานวางหน้าอนุสาวรีย์ตากะจะ 
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การจัดของแซนโฎนตา ที่อนุสาวรีย์ตากะจะ( เจ้าพระยาภักดีศรีนครล าดวน ) 

“คุณยายคะ นุชมาเที่ยวงานวันนี้สนุกจังแถมยังได้ความรู้อีกด้วย ” นุชบอก
คุณยาย 

คุณยายบอกหลานทั้งสองว่า” การได้ท าบุญไปให้บรรพบุรุพของเรานั้น
แสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งหลานทั้งสองควรท า” 

เมื่อเที่ยวงานประเพณีแซนโฎนตาแล้วคุณยายทองก็พาทั้งสองกลับบ้านเพื่อ
จะเตรียมข้าวของท าขนมในท้องถิ่นที่ใช้ตามประเพณีแซนโฎนตาในวันต่อไป 
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การท าขนมแซนโฎนตามีความส าคัญอย่างไร? 

 

การท าขนมเพื่อในพิธีใช้แซนโฎนตาในครอบครัว มีความส าคัญ ดังนี้  
1. ช่วยปลูกฝังนิสัยให้มีความรักความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ  
       ฝึกความรับผิดชอบ 
2. ช่วยสร้างนิสัยในการท างาน ท าให้ท างานเป็น  แก้ปัญหาต่างๆได้

ดีขึ้น 
3. ช่วยเหลือครอบครัว แบ่งเบาภาระขอ งพ่อ-แม ่ การช่วยงานใน

ครอบครัวท าให้ครอบครัวเกิดอบอุ่นขึ้น 
         4.    ช่วยให้รูจ้ักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือยและได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
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จากเรื่องที่อ่าน กรณีศึกษานี้  นักเรียนสามารถน ามาสรุป แล้วเขียน
เป็นแผนผังความคิดได้นะคะ   

 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผักต่างๆ 
ถั่วฝักยาว,มะละกอ,ฟักทอง 
ฟักแฟง,แตงกวา,เผือก,มัน 

ข้าวโพด,สับประรด  ฯลฯ 

 
อาหารประเภทปิ้ง,ย่าง 
ไก่,หมู,ปลา 

ผลไม้สด 
กล้วยน้ าว้า 
องุ่น, ส้มโอ 
แอปเปิ้ล ฯลฯ 

 
 
 
 
 

ผลไม้สด 

อาหารคาว - หวานที่ใช้ในประเพณีแซนโฎนตา 

 
ขนมท่ีใช้แซนโฎนตา 

- ข้าวต้มโยน 
- ข้าวต้มผัด 
- ขนมเทียน 

- ข้าวต้มน้ าวุ้น 
- กระยาสารท 

ฯลฯ 
 

ตัวอย่าง   แผนผังความคิด 

สรุป เร่ือง ที่มาและความส าคัญท าขนมแซนโฎนตา 
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วันที่ .................................... เดือน..............................................................พ.ศ............... ช้ัน ป.4 
          ช่ือ………………………………………………………………………………..………เลขที…่……   
 

ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย หน้าข้อความที่ถูกต้อง ท าเคร่ืองหมายผิด  หน้าข้อความที่ผิด 
................ 1.  ประเพณีแซนโฎนตาท าในเดือนสิบ 
................ 2.  กล้วยที่ใช้ท าขนม ข้าวต้มแซนโฎนตาส่วนมากใช้กล้วยน้ าว้า 
................ 3.  ขนมที่ใช้แซนโฎนตาใช้วิธีต้มทุกชนิด 
................ 4.  ข้าวโพดใช้ท าขนมแซนโฎนตาทุกชนิด 
................ 5.  ตะโก้ใบเตยไม่ใช้แซนโฎนตา 
............... 6.  การท าข้าวต้มชนิดต่างๆส่วนมากใช้ข้าวเหนียว 
.............. 7.  อาหารประเภทปิ้งส่วนมากใช้  เน้ือหมู 
.............. 8.  ผักผลไม้ที่ใช้จ านวนมากได้แก่  ถั่ว,เผือก,มัน 
............. 9.  โฎนตาหมายถึง  ปู่  ย่า  ตา  ยาย 
............. 10.  การแซนโฎนตาแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของลูกหลาน   

 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกหัดท่ี 1  

ตอนท่ี 2 
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วันที่ ...............เดือน....................................................พ.ศ................. 
ช่ือ ........................................................................................................เลขที.่.................. 
ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนเลือกชื่อขนมไปจ าแนกประเภทให้ถูกต้อง 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนมไข ่ ขนมเทียน ข้าวต้มผัด ข้าวเหนียวแดง 

ทองม้วน ข้าวต้มมัด ข้าวต้มด่าง กระยาสารท 

ขนมเปียกปูน บัวลอย 

ขนมท่ีใช้ตามประเพณี 
แซนโฎนตา 
1.  ……………………………… 
2.  …………………………….. 
3.  …………………………….. 
4. …………………………….. 
5.  ……………………………. 
 

ขนมท่ีใช้ท่ัวไป 
 

1. …………………………….. 
2. …………………………….. 
3. ……………………………… 
4. ……………………………… 
5. ................................................. 

แบบฝึกหัดท่ี 1  

แบบฝึกหัดท่ี 2  
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วันท่ี....................................................................................ชั้นป.4 
ชื่อ..................................................................................................เลขที.่............ 
 

ค ำช้ีแจง      ให้นักเรียนตอบค ำถำมต่อไปนี้ 
 
1.ประเพณีแซนโฎนตาจัดขึ้นเมื่อใด 
.................................................................................................................................................................... 
2.  ประชาชนชาวขุขันธ์มีความเชื่อว่าบรรพบุรุษจะมาเยี่ยมเยียนบุตรหลานใช่หรือไม่  
.................................................................................................................................................................... 
3.  บุตรหลานท าอาหารอะไรบ้างไว้ต้อนรับบรรพบุรุษ  
.................................................................................................................................................................... 
4.  ประเภทอาหารที่ท าแซนโฎนตามีอะไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................... 
5.  ขนมที่ใช้ในการแซนโฎนตามีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................... 

                                                ผลการประเมิน 

                                                               คะแนนเต็ม  10  คะแนน 
ท าได้  .........................คะแนน 

                                                                           (ลงชื่อ)......................................ครูผู้ประเมิน 
                                                                (นางวิไลวรรณ  อมตะถาวร) 

 
 

 

 

แบบฝึกหัดท่ี 3  
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วันที.่...........................................................................................................................ชั้นป.4 
ชื่อ.........................................................................................................................เลขที่........... 
 ค าชี้แจง  เขียนแผนผังความคิด  สรุปเร่ืองที่มาของการท าขนมท้องถิ่นตามประเพณีแซนโฎนตา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน                                                                       ท าได้  ............................คะแนน 
                                                                                                  (ลงชื่อ)................................ครูผู้ประเมิน 

 

1………………………………….. 

2………………………………….. 3………………………………….. 

4………………………………….. 5………………………………….. 

6………………………………….. 

ช่ืออาหารและขนมที่ใช้แซนโฎนตา 

แบบฝึกหัดท่ี 4 
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1.  แบ่งนักเรียนกลุ่มละ  5  คน น าหัวข้อ  เร่ือง  ที่มาและความส าคัญของการท าขนมท้องถิ่นตาม
ประเพณีแซนโฎนตา ไปอภิปราย 
2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการท างานกลุ่ม  โดยเลือกหัวหน้ากลุ่ม  รองหัวหน้ากลุ่ม  เลขากลุ่มและ
ตั้งชื่อกลุ่ม 
3.  นักเรียนแต่ละกลุ่ม  คิดหัวข้อ สัมภาษณ์ชุมชน  เกี่ยวกับเร่ืองท าขนมท้องถิ่นที่ใช้ตามประเพณีโฎนตา
ว่าแต่ละครอบครัวท าขนมอะไรบ้าง  น าไปแซนโฎนตาอย่างไร  
3.  นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน  เขียนชื่อขนมที่ใช้แซนโฎนตา 
4.  หาภาพประกอบจัดตกแต่งบนฟิวเจอร์บอร์ด 
5.  ส่งตัวแทนมาน าเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียน 
6.  ตอบค าถามท้ายกิจกรรม 
 

 
 

ตอนท่ี 3 

กิจกรรม การออกแบบ 
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สัมภาษณ์ชุมชน 

 
ชื่อกลุ่ม................................................... 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 

1. ...............................................................หัวหน้ากลุ่ม 
2. ................................................................รองหัวหน้า 
3. ................................................................สมาชิก 
4. ................................................................สมาชิก 
5. ................................................................เลขากลุ่ม 
หัวข้อท่ีสัมภาษณ์ชุมชุน   
1. ครอบครัวของท่านท าขนมท้องถิ่นตามประเพณีแซนโฎนตาหรือไม่? 
..................................................................................................................... 
2. เพราะเหตุใดจึงต้องท าขนมเพื่อใช้ในการแซนโฎนตา? 
....................................................................................................................... 
3. ถ้าท าขนมท้องถ่ินตามประเพณีแซนโฎนตาท าขนมอะไรบ้าง? 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
4. มีใครช่วยท าขนมท้องถ่ินตามประเพณีแซนโฎนตาบ้าง? 
................................................................................................................................. 
5. เมื่อท าขนมเสร็จ น าไปแซนโฎนตาอย่างไร 
................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 1   
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 เขียนชื่อขนมที่ใช้ตามประเพณีแซนโฎนตา 
ชื่อกลุ่ม................................................... 
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
 1. .........................................................หัวหน้ากลุ่ม 
 2. .........................................................รองหัวหน้ากลุ่ม 
 3. ..........................................................สมาชิก 
 4. ..........................................................สมาชิก 
 5. .......................................................... เลขากลุ่ม 
ชื่อขนมท้องถ่ินตามประเพณีแซนโฎนตา 
1. .................................................................................................... 
2. ....................................................................................................  
3. ................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
5. .................................................................................................... 
 
 
 
คะแนนต็ม................คะแนน     ท าได.้....................คะแนน 
    (ลงชื่อ)...............................................ผู้ประเมิน 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
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1. นักเรียนพอใจกับผลงานของกลุ่มมากน้อยเพียงใด? 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. นักเรียนได้มีบทบาทในการท ากิจกรรมนี้ในส่วนใดบ้าง? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มจากประสบการณ์เดิมของนักเรียนหรือไม่  ได้แก่อะไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
4. ขณะท ากิจกรรมนักเรียนพบปัญหาอุปสรรคใดบ้าง? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
5. นักเรียนได้แก้ปัญหาอุปสรรคนั้นอย่างไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ค าถามท้ายกิจกรรม 

ตอนที4่ 



 18 

 
 
       (ลงชื่อ)..................................ผู้ประเมิน 


