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บทคดัย่อ 
 การจดัท าขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
มีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ชุมชนทอ้งถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย ์โดยการลงพื้นท่ีเพื่อจดัเกบ็ขอ้มูลด าเนินการเลือก
ตวัแทนของกลุ่มทางวฒันธรรมโดยใชก้ารก าหนดจากกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดับุรีรัมย ์
และเลือกจากอ าเภอท่ีปรากฏกลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยู ่ประกอบดว้ย 4 กลุ่มชาติพนัธ์ุ
ไดแ้ก่ 1) อ  าเภอนาโพธ์ิ กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยลาว 2) อ  าเภอหว้ยราชกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย
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เขมร 3) อ  าเภอนางรองกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโคราช และ 4) อ  าเภอสตึกกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย
กยู หรือ ชาวส่วย ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาส่งเสริม อนุรักษแ์ละสืบทอดใหว้ฒันธรรม
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้นรุ่น
หลงัในสังคมไดรู้้จกัและเขา้ใจ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหว้ฒันธรรมคงอยูแ่ละ
ถูกสืบทอดใหย้าวนานมากข้ึน ง่ายต่อความเขา้ใจในอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ
จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการปลูกจิตส านึกการอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรมของคนใน
จงัหวดับุรีรัมยต่์อไป 
 
ค าส าคัญ: มรดกภูมิปัญญา, ชาติพนัธ์ุ 
 
Abstract 

The wisdom cultural heritage information about local communities in 
Buriram province a purpose to collect information on intangible cultural heritage of 
ethnic communities in the local community in Buriram Province has been collected 
and carried out by visiting the target areas and gathering representatives of cultural 
groups. The representatives of each group were selected by considering their ethnic 
groups and districts where they have been residing in Buriram province. There are 
four ethnic groups with their distinctive cultural identity were found in four districts 
as follows: 1) Thai-Lao ethnic groups were collected in Napho district. 2) Thai-
Khmer ethnic groups were gathered in Huairat district. 3) Thai-Korat ethnic groups 
were selected in Nangrong district. And 4) Thai-Kui or Suai ethnic groups were 
collected in Satuek district. The data obtained could be utilized to promote, preserve 
and inherit the local culture and wisdom to remain in society. Dissemination of the 
local culture and wisdom information to the new generations will help them know 
and understand their wisdom cultural heritage, and it will be another way to promote 
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and inherit the local culture. Moreover, this method is easy for them to understand 
Buriram identity of cultural resources. Awareness of Buriram people to conserve 
cultural resources will also be cultivated.  
 
Keyword: wisdom cultural heritage, ethnic groups 
 
บทน า 
 จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีตั้งอยูต่อนล่างของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของไทยหรือท่ีเรียกวา่อีสานใต ้ประกอบดว้ย 6 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดั
นครราชสีมา จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดั อุบลราชธานี 
มีพื้นท่ีติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น ท าใหมี้ความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ประกอบดว้ย 4 กลุ่มชาติ พนัธ์ุไดแ้ก่ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช และ ไทยกยู (ส่วย) 
ซ่ึงแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุกจ็ะมีเอกลกัษณ์ทาง วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป เช่น ผา้ทอ
พื้นบา้น การละเล่นและแสดงพื้นบา้น ภาษาพูดในทอ้งถ่ิน อาหาร การแต่งกาย ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ประเพณีทอ้งถ่ิน ความเช่ือ ค่านิยม มีวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใช้
ในการด ารงชีพมาชา้นาน ซ่ึง ปัจจุบนับางอยา่งกเ็ลือนหายไป เน่ืองมาจากการรับ
วฒันธรรมต่างถ่ินเขา้มาและการขาดความเอาใจใส่ของคนรุ่นใหม่ในชุมชน ท่ีจะ
ส่งเสริม อนุรักษแ์ละสืบทอดใหค้งอยูใ่นสังคมต่อไปการเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้นรุ่น หลงัในสังคมไดรู้้จกัและเขา้ใจ เป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วย
ส่งเสริมใหว้ฒันธรรมไดค้งอยูแ่ละถูกสืบทอดใหย้าวนานมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั            
การเผยแพร่จะอยูใ่นรูปของส่ือต่าง ๆ เช่น ส่ือสังคมออนไลน์ โทรทศัน์ นิตยสาร เป็น
ตน้ โดยเฉพาะส่ือท่ี ปรากฏอยูใ่นส่ือออนไลน์จะสามารถเขา้ถึงคนในสังคมไดค้่อนขา้ง
ง่ายและสะดวกกวา่ เน่ืองจากปัจจุบนัสามารถเขา้ถึง ขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตได้
รวดเร็วกวา่แหล่งอ่ืน ๆ 
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 จากเหตุผลและความส าคญัดงักล่าว จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษา 
คน้หา รวบรวมขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมชุมชน ทอ้งถ่ินท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่
ในดา้นต่าง ๆ อาทิ ดา้นภูมิปัญญาผา้ทอพื้นบา้น ดา้นภูมิปัญญาเคร่ืองดนตรีพื้นบา้น 
และ ดา้นศิลปกรรมทอ้งถ่ิน จงัหวดับุรีรัมย ์จาก 4 กลุ่มชาติพนัธ์ ไดแ้ก่ ไทยลาว ไทย
เขมร ไทยโคราช และ ไทยกยู(ส่วย) น ามาจดัท าขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม
ชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ในรูปแบบฐานขอ้มูล อิเลก็ทรอนิกส์ในศูนยว์ฒันธรรม
อีสานใต ้และฐานขอ้มูลระบบออนไลน์ เพื่อใหน้กัศึกษา ประชาชนทัว่ไปเขา้ถึงขอ้มูล 
ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความตอ้งการ ท าใหง่้ายต่อความเขา้ใจใน
ความเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ี เป็นอตัลกัษณ์จงัหวดับุรีรัมย ์เป็นการปลูกจิตส านึก
การอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรมของคนในจงัหวดับุรีรัมยต่์อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพื่อรวบรวมขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชุมชน
ทอ้งถ่ินในจงัหวดับุรีรัมย ์รองรับการพฒันาฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์  
 
วธีิด าเนินการวจิัย 
 1. ศึกษาขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดับุรีรัมย ์ 
 2. ลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลโดยการเลือกพื้นท่ีแบบเจาะจง ตามขอ้มูลดา้นชาติพนัธ์ุ
ท่ีพบในจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช และไทยกยู 
 3. วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการวิจยั 
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ผลการวิจัย 
การส ารวจขอ้มูลไดด้ าเนินการทั้งส้ิน 194 ชุมชน ประกอบไปดว้ยพื้นท่ีอ  าเภอ

นาโพธ์ิ กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยลาว จ านวน 5 ต าบล 50 หมู่บา้น อ าเภอหว้ยราชเกบ็ขอ้มูล
กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยเขมร จ านวน 7 ต าบล 47 หมู่บา้น อ าเภอนางรองเกบ็ขอ้มูลกลุ่มชาติ
พนัธ์ุไทยโคราช จ านวน 13 ต าบล 47 หมู่บา้น อ าเภอสตึกเกบ็ขอ้มูลกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย
กยู จ านวน 5 ต าบล 50 หมู่บา้น  
  บริบทของพื้นท่ีท่ีใชเ้พื่อศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ผลการลง
พื้นท่ีไดด้  าเนินการส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูล ตลอดระยะเวลาของการด าเนินโครงการ 
โดยไดแ้ยกพื้นท่ีตามกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ี 4 ชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยลาว โดยไดเ้ลือกอ าเภอนาโพธ์ิ จงัหวดับุรีรัมย ์ ซ่ึงแบ่ง
พื้นท่ีการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 65 หมู่บา้น คือ ต าบลนาโพธ์ิ 14 หมู่บา้น ต าบล
บา้นคู 15 หมู่บา้น ต าบลบา้นดู่ 12 หมู่บา้น ต าบลดอนกอก 14 หมู่บา้น ต าบลศรีสวา่ง 
10 หมู่บา้น การเลือกพื้นท่ีเลือกเพียง 5 ต าบล 50 หมู่บา้น 
 2. กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยเขมร โดยไดเ้ลือกอ าเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึงแบ่ง
เขตการปกครอง รวม 7 ต าบล  เป็น 1 เทศบาล ซ่ึงแยกขอ้มูล ต าบลหว้ยราช 7 หมู่บา้น 
ต าบลสามแวง 9  หมู่บา้น ต าบลโคกเหลก็ 11 หมู่บา้น ต าบลตาเสา 10 หมู่บา้น ต าบล
ตะโก 9 หมู่บา้น ต าบลเมืองโพธ์ิ 9 หมู่บา้น ต าบลสนวน 12 หมู่บา้น เทศบาลต าบลหว้ย
ราช 13 ชุมชน รวม 80 หมู่บา้น การลงพื้นท่ีเพื่อเกบ็ขอ้มูลกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยเขมร ใน
อ าเภอหว้ยราชเลือกเพียง 7 ต าบล 47 หมู่บา้น  
 3. กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโคราช โดยไดเ้ลือกอ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ซ่ึง
แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 15 ต าบล 188 หมู่บา้น คือ ต าบลนางรอง 14 หมู่บา้น 
ต าบลสะเดา 17 หมู่บา้น ต าบลชุมแสง 14 หมู่บา้น ต าบลหนองโบสถ ์14 หมู่บา้น 
ต าบลหนองกง 11 หมู่บา้น ต าบลถนนหกั 13 หมู่บา้น ต าบลหนองไทร 14 หมู่บา้น 
ต าบลกา้นเหลือง 10 หมู่บา้นต าบลบา้นสิงห์ 14 หมู่บา้น ต าบลล าไทรโยง 14 หมู่บา้น 
ต าบลทรัพยพ์ระยา 13 หมู่บา้น ต าบลหนองยายพิมพ ์10 หมู่บา้น ต าบลหวัถนน 11 



114 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2564มนุษยสังคมสาร (มสส.)

หมู่บา้น ต าบลทุ่งแสงทอง 7 หมู่บา้น และต าบลหนองโสน 12 หมู่บา้น โดยในการลง
พื้นท่ีอ  าเภอนางรองเกบ็ขอ้มูลกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโคราช จ านวน 13 ต าบล 47 หมู่บา้น  

4. กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยกยู โดยไดเ้ลือกอ าเภอสตึก ซ่ึงแบ่งพื้นท่ีการปกครอง
ออกเป็น 12 ต าบล 179 หมู่บา้น คือ ต าบลสตึก 15 หมู่บา้น ต าบลนิคม 24 หมู่บา้น 
ต าบลทุ่งวงั 15 หมู่บา้น ต าบลเมืองแก 19 หมู่บา้น ต าบลหนองใหญ่ 16 หมู่บา้น ต าบล
ร่อนทอง 18 หมู่บา้น ต าบลดอนมนต ์10 หมู่บา้น ต าบลชุมแสง 18 หมู่บา้น ต าบลท่า
ม่วง 11 หมู่บา้น ต าบลสะแก 13 หมู่บา้น ต าบลสนามชยั 12 หมู่บา้น ต าบลกระสัง 8 
หมู่บา้นโดยการเกบ็ขอ้มูลมรดกทางวฒันธรรมอ าเภอสตึก เกบ็ขอ้มูลกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย
กยู จ านวน 5 ต าบล 50 หมู่บา้น 
      วธีิการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาอีสาน ภูมิปัญญาเป็นเร่ืองของการสืบทอด
ประสบการณ์จากอดีต จนถึงปัจจุบนั ส าหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบา้นอีสาน คือ 
การถ่ายโยงความรู้ของชาวอีสานเพื่อสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงมายงัอีก คนรุ่นหน่ึงข้ึนอยู่
กบัวธีิการและกลุ่มเป้าหมาย อยา่งเช่น วธีิการถ่ายโยง ความรู้จากเดก็จะแตกต่างจาก
ผูใ้หญ่ คือ วธีิการถ่ายโยงความรู้แก่เดก็ ตอ้งง่าย ไม่ซบัซอ้น สนุกสนาน ดึงดูดใจ เช่น 
การละเล่น การเล่านิทาน การลองท า ไดแ้ก่ ปริศนาค าทาย โดยเลือกถอ้ยค าท่ีสร้างภาพ 
ค าเปรียบ เทียบท าใหข้นั คลอ้งจอง ใหเ้สียงและจงัหวะ เพื่อดึงดูดใจและจดจ า ไดง่้าย 
การเล่านิทานเป็นการถ่ายโยงความรู้โดยอาศยัความสนุกสนาน จากตวัละครในเร่ือง
และวธีิการเล่าท่ีน่าสนใจ ตอ้งเป็นเร่ืองสั้น ๆ เน้ือหาสร้างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพท่ี
สังคมปรารถนา ส่วนใหญ่ มุ่งเนน้จริยธรรม คือ ส่ิงท่ีควรท าและไม่ควรท าส่วนวิธี    
การถ่ายทอด ภูมิปัญญาแก่ผูใ้หญ่มีหลายรูปแบบ เช่น วธีิบอกเล่า พิธีสู่ขวญั พิธีทาง 
พระพทุธศาสนา พิธีกรรมในช่วงหวัเล้ียวหวัต่อของชีวติ การประกอบ อาชีพ ตลอดจน
วธีิการอ่านหนงัสือ และแสดงมหรสพ การถ่ายทอด ภูมิปัญญาดว้ยวธีิการบอกเล่าในวยั
น้ีจะมีสารประโยชน์ทั้งทางดา้น การเพิ่มพูนความรู้จากการฟังและเป็นการรวมกลุ่มกนั
ทางสังคม เพื่อท างานร่วมกนัหรือช่วยเหลือกนั ผูเ้ล่า คือ ผูอ้าวโุสหรือผูมี้ความรู้ ซ่ึง
โอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ไดแ้ก่ พิธีงานศพซ่ึงชาวบา้นจะไป ชุมนุมท่ีบา้นคน
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ตาย เพื่อช่วยเจา้ภาพท างานและเป็นเพื่อนงานศพ ตอนกลางคืนจะมีการละเล่นพื้นบา้น 
เช่น การเล่นเสือกินหมูการเล่านิทาน โดยการอ่านจากหนงัสือผกูหรือใบลาน เจา้ภาพ
จะเลือกหมออ่านท่ีมี น าเสียงดีใหส้นุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยงัสอดแทรกจริยธรรมค า
สอนดว้ย โดยการลงพื้นท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลพบองคค์วามรู้จ าแนกตามกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ดงัน้ี 
       องคค์วามรู้จากชาติพนัธ์ุไทยลาว 
       ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพนัธ์ุลาว ซ่ึง
รวมถึงชาวลาวอีสานท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นวฒันธรรมแสดงถึง
ความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลกัษณ์ของชาติและทอ้งถ่ิน และมี
ส่วนช่วยใหช้าติด ารงความเป็นชาติของตนอยูต่ลอดไป ฮีตสิบสอง มาจากค าสองค า
ไดแ้ก่ ฮีต คือค าวา่ จารีต ซ่ึงหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความ
ประพฤติท่ีดี และ สิบสอง หมายถึง สิบสองเดือน ดงันั้นฮีตสิบสองจึงหมายถึงประเพณี
ท่ีชาวลาวในภาคอีสาน และประเทศลาว ปฏิบติักนัมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือน
ของแต่ละปี เป็นการผสมผสานพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองผแีละพิธีกรรมทางการเกษตร 
เขา้กบัพิธีกรรมทางพทุธศาสนา นกัปราชญโ์บราณไดว้างฮีตสิบสอง เป็นประเพณี
ประจ าแต่ละเดือนคือ เดือนอา้ย บุญเขา้กรรมเดือนยี ่บุญคูนลาน เดือนสาม บุญขา้วจ่ี 
เดือนส่ี บุญพระเวส เดือนหา้ บุญสงกรานต ์เดือนหก บุญบั้งไฟเดือนเจด็ บุญซ าฮะ 
เดือนแปด บุญเขา้พรรษา เดือนเกา้ บุญขา้วประดบัดิน เดือนสิบ บุญขา้วสาก เดือนสิบ
เอด็ บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
 งานบุญประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัฮีตสิบสองท่ีส าคญัของชาวอีสาน ไดแ้ก่ บุญ
เดือนส่ี จงัหวดัร้อยเอด็ (งานประเพณีบุญพระเวส) บุญเดือนหก จงัหวดัยโสธร (งาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ) บุญเดือนแปด จงัหวดัอุบลราชธานี (งานประเพณีแห่เทียน
เขา้พรรษา) บุญเดือนสิบเอด็ จงัหวดันครพนม (งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ) 
และจงัหวดัสกลนคร (งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง) 
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 คองสิบส่ี เป็นค าและขอ้ปฏิบติัคู่กบัฮีตสิบสอง คอง หมายถึง แนวทาง หรือ 
ครรลอง ซ่ึงหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี หรือแนวทาง และ สิบส่ี หมายถึง ขอ้วตัร
หรือแนวทางปฏิบติัสิบส่ีขอ้ ดงันั้นคองสิบส่ี หมายถึง ขอ้วตัรหรือแนวทางท่ีประชาชน
ทุกระดบั นบัตั้งแต่พระมหากษตัริย ์ผูมี้หนา้ท่ีปกครองบา้นเมือง พระสงฆ ์และคน
ธรรมดาสามญัพึงปฏิบติัสิบส่ีขอ้ อาจสรุปไดห้ลายมุมมองดงัน้ี 
 หลกัปฏิบติัของครอบครัวในสังคม ตลอดจนผูป้กครองบา้นเมือง 
 หลกัปฏิบติัของพระมหากษตัริยใ์นการปกครองบา้นเมือง และหลกัปฏิบติั
ของประชาชนต่อพระมหากษตัริย ์
 หลกัปฏิบติัท่ีพระราชายดึถือปฏิบติั เนน้ใหป้ระชาชนปฏิบติัตามจารีต
ประเพณี และคนในครอบครัวท่ีปฏิบติัต่อกนั 
 หลกัปฏิบติัในการปกครองบา้นเมืองใหอ้ยูเ่ป็นสุขตามจารีตประเพณี 
 แต่ละขอ้มีค าวา่ฮีตน าหนา้ดว้ย (ท าใหเ้กิดความสับสนกบัฮีตสิบสอง) แต่ละ
คองจะมีสิบส่ีฮีต ยกเวน้ ฮีตปีคลองเดือน จะมีเพียงสิบสองฮีต ซ่ึงนัน่กคื็อฮีตสิบสองท่ี
กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ คอง 14 เป็นหลกัปฏิบติัในในการอยูร่่วมกนัในสังคม  
 ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ หมอยาสมุนไพร พบท่ี บา้นเมืองนอ้ย ท่ีตั้ง หมู่ท่ี 
4 ต าบลศรีสวา่ง  อ าเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมี พอ่องอาจ นาโล เป็นหมอยา เปิด
ท าการรักษาโรค เร่งน ้ านม ผดิส าแดง ปวดหวั เวียนหวั เป็นหวดัไอ ต่าง ๆ อ่ืน ๆ โดย
จะรักษาไดใ้นช่วงเวลา 16.00 – 10.00 น. ของอีกวนัหน่ึง เท่านั้น  ช่วงเวลา 11.00 – 
16.00 น. ใหย้าไม่ได ้ ถือวา่มีครู 
       องคค์วามรู้จากชาติพนัธ์ุไทยเขมร 
       ด าเนินชีวิตดว้ยเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมดา้น ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาษา เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเองไวอ้ยา่งเหนียวแน่น โดยเฉพาะ ดา้นความ
เช่ือ เช่น ดา้นไสยศาสตร์ เคร่ืองรางของขลงั การเสกเป่า ยาสั่ง และการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ในวถีิชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงมีการสืบต่อกนัมาโดยมีผูน้ าสืบทอดสู่ชน
รุ่นหลงั อยา่งเหนียวแน่น ส าหรับประเพณีท่ีโดดเด่นคือประเพณีวนัสารทเดือน 10 
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หรือ ไงเบนทม เป็นภาษาเขมรแปลวา่ วนัสารทใหญ่ คนส่วนใหญ่จะเรียกวา่ วนัแซน
โดนตา ค าวา่ แซน เป็นภาษาเขมรแปลวา่ เซ่นสรวง โดนตา แปลวา่ บรรพบุรุษ เป็น
การท าบุญอุทิศส่วนกศุลใหผู้ล้่วงลบัไปแลว้ คติความเช่ือชาวเขมรมีความเช่ือเร่ืองผี
บรรพบุรุษค่อนขา้งมาก หากจะกระท าการใดตอ้งเซ่นผหีรือเซ่นสรวงบรรพบุรุษก่อน
เสมอ และหากเจบ็ไขไ้ดป่้วยกจ็ะมีการท าพิธีเล่นมะม๊วด เพื่อเป็นการส่ือสารกบั
วิญญาณบรรพบุรุษ หาแนวทางในการรักษาโรคภยัหรือสอบถามการกระท าท่ีอนัไป
ลบหลู่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือวญิญาณบรรพบุรุษท่ีเช่ือกนัวา่เป็นตน้เหตุของอาการเจบ็ไขไ้ด้
ป่วยนั้น ภาษาพูดของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยเขมรเป็น ภาษาเขมรพื้นถ่ิน มีความคลา้ยคลึง
กบัภาษาเขมรในประเทศกมัพูชา ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่กลพ้รมแดนไทยกมัพูชาสามารถ
ส่ือสารระหวา่งกนัได ้โดยเฉพาะภาษาเขมรท่ีใชใ้นจงัหวดับุรีรัมยจ์ะมีความคลา้ยคลึง
กบัภาษาเขมรในจงัหวดัเสียมราฐ ประเทศกมัพชูา  
 ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ งานหตัถกรรมท่ีบา้น ใหม่ หมู่ท่ี 3 ต าบลสามแวง 
อ าเภอหว้ยราช จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีแหล่งเรียนและงานหตัถกรรมพื้นบา้น ไดแ้ก่     
การทอผา้ไหม การท าโลงโบราณ แบบชาวเขมร และการบุฆอ้งวง ท าเคร่ืองดนตรี
พื้นบา้น 
       องคค์วามรู้จากชาติพนัธ์ุไทยโคราช 
       กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโคราช ในอ าเภอนางรองซ่ึงเป็นเมืองเก่าโดยมีต านาน
ปรากฏท่ีวดัขนุกอ้ง ต าบลนางรอง อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์ในสมยัก่อนนั้นมี    
การยกทพัไปปราบเขมรโดยมีทั้งเจา้ขนุมูลนายรวมทั้งกองพลทหารมาพกัแรมอยูต่รงน้ี
จ านวนมาก หลงัจากท่ีพกัอยูน่านจึงไดส้ร้างอุโบสถข้ึนมาช่ือวา่ วดัขนุกองแต่เม่ือ
กาลเวลาล่วงมานานกเ็กิดเพี้ยนเป็นวดัขนุกอ้ง คนท่ีเขา้มาจบักลุ่มอยูอ่าศยัจึงไดช่ื้อ
ชุมชนตามช่ือวดั คือ ชุมชนวดัขนุกอ้ง วดัขนุกอ้งสร้างข้ึนในรัชสมยัสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราชและสมเดจ็พระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยธุยาโดยขนุกอ้งนายทหารผู ้
ควบคุมกองเสบียงท่ีตามเสดจ็ 2 จอมกษตัริยเ์ม่ือคร้ังไปปราบเขมรพระอุโบสถหลงัน้ี
แต่เดิมมีครูเมืองอยูด่า้นตะวนัออกปัจจุบนักลายเป็นเพียงสระน ้าในวดัและเช่ือวา่เป็น
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กองบญัชาการฝ่ายทะเบียนของกองทพัในช่วงศึกสงคราม ในวดัขนุกอ้งน้ีพบอนุสรณ์
สถานแห่งความรักทา้วปาจิต นางอรพิม ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ ขาบาตร พบมีการ
ท าขาบาตร ท่ี บา้นหนองตาชี หมู่ 5 บา้นหนองตาชี ต.บา้นสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์  
ขาบาตร ท าจากไมแ้ก่นมะขาม เร่ิมตน้เรียนจากวดัป่ารวมใจ “เฉวียน รองขาบาตร” 
นิยมใชไ้มม้งคลในการท า ใชเ้วลาประมาณคร่ึงเดือน ซ่ึงเป็นหตัถกรรมท่ีมีมูลค่าสูง
และท ารายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 
       องคค์วามรู้จากชาติพนัธ์ุไทยกยู 
       การนุ่งห่มและการแต่งกายของชนชาวส่วยนิยมการ แต่งกายนุ่งห่ม
เหมือนชาติพนัธ์ุเขมรแต่พิเศษคือ นิยมทดัดอกไมท่ี้หูทั้งสองขา้งจะเป็นดอกไมสี้อะไร
กไ็ด ้ชาติพนัธ์ุไทยกยูมีอาชีพ ล่าสัตว ์หาของป่า และท่ีส าคญัคือ การจบัชา้งป่า โดย
สามารถจบัชา้งป่ามาฝึกเพื่อใชง้านได ้ปัจจุบนัไม่มีชา้งป่าใหจ้บัแต่การนบัถือศาลปะก า
ซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมอุปกรณ์ในการจบัชา้ง ยงัเป็นวฒันธรรมท่ีชาติพนัธ์ุกยูปฏิบติัสืบต่อ
กนัมา และจะถือเคร่งในเร่ืองการตอบแทนต่อผูมี้พระคุณ เช่นในทุกปีในช่วงสงกรานต ์
พวก ลูกหลานจะตอ้งหาบน ้าไปใหพ้อ่ แม่ ปู่ ยา่ ตา ยาย อาบ พร้อมทั้งหาเส้ือผา้ใหม่ ๆ 
ใหผ้ลดัเปล่ียนเป็น ประจ าทุกปี เช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดา มารดา ไม่ประพฤตินอกรีด
นอกรอย ความเช่ือเก่ียวกบั ขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนมากจะคลา้ยกบัพวกเขมร 
เช่น การตายจะไม่นิยมเผาแต่จะฝังไวก่้อน ภาษากูยหรือส่วย เป็นภาษาท่ีมีความเฉพาะ 
และมีความแตกต่างจากภาษาลาวและภาษาเขมร ค าวา่ กยู ในภาษากยู แปลวา่ คน ซ่ึง
นกัมานุษยวทิยาจดัพวกกยู วา่อยูใ่นกลุ่มตระกูลมอญเขมร 
 ภูมิปัญญาท่ีโดดเด่น ไดแ้ก่ การแกะสลกัพระไมม้งคลท่ีบา้นดอนแกว้ หมู่ 9 
ต าบลทุ่งวงั อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการแกะพระจากไม้
มงคลจากบรรพบุรุษมา 3 รุ่น และจากแกะดว้ยมือ ปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ืองมือในการแกะ
เพื่อความรวดเร็วและสามารถสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนเป็นอยา่งดี 
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อภิปรายผล 
 โครงการจดัท าขอ้มูลมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมชุมชนทอ้งถ่ินจงัหวดั
บุรีรัมย ์ในการด าเนินการ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์โดยการลงพื้นท่ีเพื่อจดัเกบ็ขอ้มูล
ด าเนินการเลือกตวัแทนของกลุ่มทางวฒันธรรมโดยใชก้ารก าหนดจากกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
จงัหวดับุรีรัมย ์และเลือกจากอ าเภอท่ีปรากฏกลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยู ่ประกอบดว้ย 4 
กลุ่มชาติพนัธ์ุไดแ้ก่ อ าเภอนาโพธ์ิ กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยลาว อ าเภอหว้ยราชกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ไทยเขมร อ าเภอนางรองกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยโคราช และอ าเภอสตึกกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยกยู
(ส่วย) ซ่ึงแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุกจ็ะมีเอกลกัษณ์ทาง วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป โดย
ก าหนดประเดน็ในการส ารวจ ไดแ้ก่ ประวติัชุมชน ขอ้มูลดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เทคโนโลยพีื้นบา้น การประดิษฐ์ส่ิงของ หรือเคร่ืองทุ่นแรง การยอ้มสี  ดา้นการเกษตร
การปลูกพืช พืชท่ีมีเอกลกัษณ์ หรือ โดดเด่นเป็นพิเศษดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชพ้ื้นบา้น 
เคร่ืองใชใ้นบา้น ในครัว เคร่ืองทุ่นแรงในการท างาน ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นอาหารท่ี
เป็นเอกลกัษณ์พิเศษ ดา้นเคร่ืองนุ่งห่ม การแต่งกาย เคร่ืองประดบั เช่น การทอผา้      
การแต่งกายดว้ยผา้ หรือเคร่ืองประดบัประจ าทอ้งถ่ิน ดา้นศิลปกรรม เช่น การวาด
จิตรกรรมฝาผนงั การป้ัน การแกะสลกั ดา้นดนตรี เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบา้น    
หมอล า กนัตรึม จเรียง ดา้นการแสดงพื้นบา้น การร า หรือการแสดงประกอบใน
เทศกาล หรือประเพณีของทอ้งถ่ิน ดา้นวรรณกรรม ขอ้มูลสถานท่ีส าคญัในชุมชน 
โบราณวตัถุ เอกสารส าคญั เช่น จารึก ใบลาน หนงัสือเก่า ส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ เช่น     
ศาลตาปู่ เทวรูป ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ พระเก่า แหล่งโบราณสถานภายในชุมชน สถานท่ีส าคญั
ทางศาสนาภายในชุมชน แหล่งทางธรรมชาติวทิยาภายในชุมชนอนุสาวรียห์รืออนุสรณ์
สถานภายในชุมชน แหล่งท่องเท่ียวภายในชุมชน พิพิธภณัฑห์รือแหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน พิธีกรรมและความเช่ือ เช่น ร าผีฟ้า มะม๊วด พิธีเอาขา้วข้ึนยุง้ ท าขวญัขา้ว 
การละเล่นพื้นบา้น ต านานหรือนิทานพื้นบา้น ความเช่ือในชุมชน เช่น แขวนเส้ือแดง 
ปลดัขิก ไวจุ้ก ไวโ้ก๊ะ ไวเ้ปีย ความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้น  
การด ารงชีพ  
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 จากขอ้มูลท่ีไดพ้บวา่ภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของแต่ละชาติพนัธ์ุมีรูปแบบท่ี
มีความเฉพาะตนท่ีมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบของการด ารงชีวิตประจ าวนั ประเพณี
และวฒันธรรมของแต่ละชุมชน โดยภูมิปัญญาท่ีเป็นผลงานหตัถกรรมสามารถน ามา
เป็นสินคา้ทางวฒันธรรมเป็นการเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมคุณค่าใหเ้กิดความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญานั้น โดยสามารถส่งเสริม อนุรักษแ์ละสืบทอดใหค้งอยูใ่นสังคมต่อไป  
การเผยแพร่ขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้นรุ่น หลงัในสังคมไดรู้้จกัและ
เขา้ใจ เป็นวธีิการหน่ึงท่ีช่วยส่งเสริมใหว้ฒันธรรมไดค้งอยูแ่ละถูกสืบทอดใหย้าวนาน
มากข้ึน ง่ายต่อความเขา้ใจในความเป็นทรัพยากรวฒันธรรมท่ี เป็นอตัลกัษณ์จงัหวดั
บุรีรัมย ์เป็นการปลูกจิตส านึกการอนุรักษท์รัพยากรวฒันธรรมของคนในจงัหวดั
บุรีรัมยต่์อไป 
 
 ข้อเสนอแนะ  
 สามารถน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว โดยมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัของจงัหวดั ในดา้นการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ อยา่ง           
การท่องเท่ียวโบราณสถาน อาหารการกิน การแต่งกาย และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน 
วฒันธรรม ธรรมชาติ และวถีิชีวิต เป็นโอกาสดีในการท่ีจะมีแหล่งท่องเท่ียวหมู่บา้น
สินคา้หตัถกรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของความตอ้งการให้
การเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวในปัจจุบนัท่ีหนัมาสนใจการท่องเท่ียวในชุมชน
และสนใจความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่าง 
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