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บทคัดย่อ

การจัดทาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลดาเนินการเลือก
ตัวแทนของกลุ่มทางวัฒนธรรมโดยใช้การกาหนดจากกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
และเลือกจากอาเภอที่ปรากฏกลุ่มชาติพนั ธุ์อาศัยอยู่ ประกอบด้วย 4 กลุ่มชาติพนั ธุ์
ได้แก่ 1) อาเภอนาโพธิ์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยลาว 2) อาเภอห้วยราชกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
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เขมร 3) อาเภอนางรองกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยโคราช และ 4) อาเภอสตึกกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
กูย หรื อ ชาวส่ วย ข้อมูลที่ได้สามารถนามาส่ งเสริ ม อนุรักษ์และสื บทอดให้วฒั นธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่ ขอ้ มูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่ น
หลังในสังคมได้รู้จกั และเข้าใจ เป็ นวิธีการหนึ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้วฒั นธรรมคงอยูแ่ ละ
ถูกสื บทอดให้ยาวนานมากขึ้น ง่ายต่อความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นการปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของคนใน
จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
คาสาคัญ: มรดกภูมิปัญญา, ชาติพนั ธุ์
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) ThaiKhmer 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
บทนา

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นจังหวัดหนึ่งที่ต้ งั อยูต่ อนล่างของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ของไทยหรื อที่เรี ยกว่าอีสานใต้ ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสี มา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดศรี สะเกษและจังหวัด อุบลราชธานี
มีพ้นื ที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ประกอบด้วย 4 กลุ่มชาติ พันธุ์ได้แก่ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช และ ไทยกูย (ส่ วย)
ซึ่ งแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์กจ็ ะมีเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ผ้าทอ
พื้นบ้าน การละเล่นและแสดงพื้นบ้าน ภาษาพูดในท้องถิ่น อาหาร การแต่งกาย ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ประเพณี ทอ้ งถิ่น ความเชื่อ ค่านิยม มีวฒั นธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้
ในการดารงชีพมาช้านาน ซึ่ ง ปั จจุบนั บางอย่างก็เลือนหายไป เนื่องมาจากการรับ
วัฒนธรรมต่างถิ่นเข้ามาและการขาดความเอาใจใส่ ของคนรุ่ นใหม่ในชุมชน ที่จะ
ส่ งเสริ ม อนุรักษ์และสื บทอดให้คงอยูใ่ นสังคมต่อไปการเผยแพร่ ขอ้ มูลวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่ น หลังในสังคมได้รู้จกั และเข้าใจ เป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้วฒั นธรรมได้คงอยูแ่ ละถูกสื บทอดให้ยาวนานมากขึ้น ซึ่ งปัจจุบนั
การเผยแพร่ จะอยูใ่ นรู ปของสื่ อต่าง ๆ เช่น สื่ อสังคมออนไลน์ โทรทัศน์ นิตยสาร เป็ น
ต้น โดยเฉพาะสื่ อที่ ปรากฏอยูใ่ นสื่ อออนไลน์จะสามารถเข้าถึงคนในสังคมได้ค่อนข้าง
ง่ายและสะดวกกว่า เนื่องจากปัจจุบนั สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตได้
รวดเร็ วกว่าแหล่งอื่น ๆ

112 มนุษยสังคมสาร (มสส.)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2564

จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องศึกษา
ค้นหา รวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่นที่มีคุณค่าอย่างยิง่
ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้าน ด้านภูมิปัญญาเครื่ องดนตรี พ้นื บ้าน
และ ด้านศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ จาก 4 กลุ่มชาติพนั ธ์ ได้แก่ ไทยลาว ไทย
เขมร ไทยโคราช และ ไทยกูย(ส่ วย) นามาจัดทาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ในรู ปแบบฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์วฒั นธรรม
อีสานใต้ และฐานข้อมูลระบบออนไลน์ เพื่อให้นกั ศึกษา ประชาชนทัว่ ไปเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และตอบสนองต่อความต้องการ ทาให้ง่ายต่อความเข้าใจใน
ความเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ เป็ นอัตลักษณ์จงั หวัดบุรีรัมย์ เป็ นการปลูกจิตสานึก
การอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของคนในจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ชุมชน
ท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ รองรับการพัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลด้านภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการเลือกพื้นที่แบบเจาะจง ตามข้อมูลด้านชาติพนั ธุ์
ที่พบในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ไทยลาว ไทยเขมร ไทยโคราช และไทยกูย
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลการวิจยั

Vol. 19 No. 2 (May-August) 2021

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) 113

ผลการวิจัย
การสารวจข้อมูลได้ดาเนินการทั้งสิ้ น 194 ชุมชน ประกอบไปด้วยพื้นที่อาเภอ
นาโพธิ์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยลาว จานวน 5 ตาบล 50 หมู่บา้ น อาเภอห้วยราชเก็บข้อมูล
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยเขมร จานวน 7 ตาบล 47 หมู่บา้ น อาเภอนางรองเก็บข้อมูลกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยโคราช จานวน 13 ตาบล 47 หมู่บา้ น อาเภอสตึกเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
กูย จานวน 5 ตาบล 50 หมู่บา้ น
บริ บทของพื้นที่ที่ใช้เพื่อศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลการลง
พื้นที่ได้ดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูล ตลอดระยะเวลาของการดาเนินโครงการ
โดยได้แยกพื้นที่ตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่ 4 ชาติพนั ธุ์ ได้แก่
1. กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยลาว โดยได้เลือกอาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งแบ่ง
พื้นที่การปกครองออกเป็ น 5 ตาบล 65 หมู่บา้ น คือ ตาบลนาโพธิ์ 14 หมู่บา้ น ตาบล
บ้านคู 15 หมู่บา้ น ตาบลบ้านดู่ 12 หมู่บา้ น ตาบลดอนกอก 14 หมู่บา้ น ตาบลศรี สว่าง
10 หมู่บา้ น การเลือกพื้นที่เลือกเพียง 5 ตาบล 50 หมู่บา้ น
2. กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยเขมร โดยได้เลือกอาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ งแบ่ง
เขตการปกครอง รวม 7 ตาบล เป็ น 1 เทศบาล ซึ่ งแยกข้อมูล ตาบลห้วยราช 7 หมู่บา้ น
ตาบลสามแวง 9 หมู่บา้ น ตาบลโคกเหล็ก 11 หมู่บา้ น ตาบลตาเสา 10 หมู่บา้ น ตาบล
ตะโก 9 หมู่บา้ น ตาบลเมืองโพธิ์ 9 หมู่บา้ น ตาบลสนวน 12 หมู่บา้ น เทศบาลตาบลห้วย
ราช 13 ชุมชน รวม 80 หมู่บา้ น การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยเขมร ใน
อาเภอห้วยราชเลือกเพียง 7 ตาบล 47 หมู่บา้ น
3. กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยโคราช โดยได้เลือกอาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่ ง
แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็ น 15 ตาบล 188 หมู่บา้ น คือ ตาบลนางรอง 14 หมู่บา้ น
ตาบลสะเดา 17 หมู่บา้ น ตาบลชุมแสง 14 หมู่บา้ น ตาบลหนองโบสถ์ 14 หมู่บา้ น
ตาบลหนองกง 11 หมู่บา้ น ตาบลถนนหัก 13 หมู่บา้ น ตาบลหนองไทร 14 หมู่บา้ น
ตาบลก้านเหลือง 10 หมู่บา้ นตาบลบ้านสิ งห์ 14 หมู่บา้ น ตาบลลาไทรโยง 14 หมู่บา้ น
ตาบลทรัพย์พระยา 13 หมู่บา้ น ตาบลหนองยายพิมพ์ 10 หมู่บา้ น ตาบลหัวถนน 11
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หมู่บา้ น ตาบลทุ่งแสงทอง 7 หมู่บา้ น และตาบลหนองโสน 12 หมู่บา้ น โดยในการลง
พื้นที่อาเภอนางรองเก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยโคราช จานวน 13 ตาบล 47 หมู่บา้ น
4. กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยกูย โดยได้เลือกอาเภอสตึก ซึ่ งแบ่งพื้นที่การปกครอง
ออกเป็ น 12 ตาบล 179 หมู่บา้ น คือ ตาบลสตึก 15 หมู่บา้ น ตาบลนิคม 24 หมู่บา้ น
ตาบลทุ่งวัง 15 หมู่บา้ น ตาบลเมืองแก 19 หมู่บา้ น ตาบลหนองใหญ่ 16 หมู่บา้ น ตาบล
ร่ อนทอง 18 หมู่บา้ น ตาบลดอนมนต์ 10 หมู่บา้ น ตาบลชุมแสง 18 หมู่บา้ น ตาบลท่า
ม่วง 11 หมู่บา้ น ตาบลสะแก 13 หมู่บา้ น ตาบลสนามชัย 12 หมู่บา้ น ตาบลกระสัง 8
หมู่บา้ นโดยการเก็บข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมอาเภอสตึก เก็บข้อมูลกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
กูย จานวน 5 ตาบล 50 หมู่บา้ น
วิธีการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาอีสาน ภูมิปัญญาเป็ นเรื่ องของการสื บทอด
ประสบการณ์จากอดีต จนถึงปัจจุบนั สาหรับการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน คือ
การถ่ายโยงความรู ้ของชาวอีสานเพื่อสื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่งมายังอีก คนรุ่ นหนึ่งขึ้นอยู่
กับวิธีการและกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่น วิธีการถ่ายโยง ความรู ้จากเด็กจะแตกต่างจาก
ผูใ้ หญ่ คือ วิธีการถ่ายโยงความรู ้แก่เด็ก ต้องง่าย ไม่ซบั ซ้อน สนุกสนาน ดึงดูดใจ เช่น
การละเล่น การเล่านิทาน การลองทา ได้แก่ ปริ ศนาคาทาย โดยเลือกถ้อยคาที่สร้างภาพ
คาเปรี ยบ เทียบทาให้ขนั คล้องจอง ให้เสี ยงและจังหวะ เพื่อดึงดูดใจและจดจา ได้ง่าย
การเล่านิทานเป็ นการถ่ายโยงความรู ้โดยอาศัยความสนุกสนาน จากตัวละครในเรื่ อง
และวิธีการเล่าที่น่าสนใจ ต้องเป็ นเรื่ องสั้น ๆ เนื้อหาสร้างเสริ มนิสัยและบุคลิกภาพที่
สังคมปรารถนา ส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นจริ ยธรรม คือ สิ่ งที่ควรทาและไม่ควรทาส่ วนวิธี
การถ่ายทอด ภูมิปัญญาแก่ผใู ้ หญ่มีหลายรู ปแบบ เช่น วิธีบอกเล่า พิธีสู่ขวัญ พิธีทาง
พระพุทธศาสนา พิธีกรรมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวติ การประกอบ อาชีพ ตลอดจน
วิธีการอ่านหนังสื อ และแสดงมหรสพ การถ่ายทอด ภูมิปัญญาด้วยวิธีการบอกเล่าในวัย
นี้จะมีสารประโยชน์ท้ งั ทางด้าน การเพิ่มพูนความรู ้จากการฟังและเป็ นการรวมกลุ่มกัน
ทางสังคม เพื่อทางานร่ วมกันหรื อช่วยเหลือกัน ผูเ้ ล่า คือ ผูอ้ าวุโสหรื อผูม้ ีความรู ้ ซึ่ ง
โอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ได้แก่ พิธีงานศพซึ่ งชาวบ้านจะไป ชุมนุมที่บา้ นคน
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ตาย เพื่อช่วยเจ้าภาพทางานและเป็ นเพื่อนงานศพ ตอนกลางคืนจะมีการละเล่นพื้นบ้าน
เช่น การเล่นเสื อกินหมูการเล่านิทาน โดยการอ่านจากหนังสื อผูกหรื อใบลาน เจ้าภาพ
จะเลือกหมออ่านที่มี นาเสี ยงดีให้สนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังสอดแทรกจริ ยธรรมคา
สอนด้วย โดยการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพบองค์ความรู ้จาแนกตามกลุ่มชาติพนั ธุ์
ดังนี้
องค์ความรู ้จากชาติพนั ธุ์ไทยลาว
ฮีตสิ บสอง คองสิ บสี่ เป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาติพนั ธุ์ลาว ซึ่ ง
รวมถึงชาวลาวอีสานที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมแสดงถึง
ความเป็ นชาติเก่าแก่และเจริ ญรุ่ งเรื องมานาน เป็ นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่น และมี
ส่ วนช่วยให้ชาติดารงความเป็ นชาติของตนอยูต่ ลอดไป ฮีตสิ บสอง มาจากคาสองคา
ได้แก่ ฮีต คือคาว่า จารี ต ซึ่ งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความ
ประพฤติที่ดี และ สิ บสอง หมายถึง สิ บสองเดือน ดังนั้นฮีตสิ บสองจึงหมายถึงประเพณี
ที่ชาวลาวในภาคอีสาน และประเทศลาว ปฏิบตั ิกนั มาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิ บสองเดือน
ของแต่ละปี เป็ นการผสมผสานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่ องผีและพิธีกรรมทางการเกษตร
เข้ากับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นักปราชญ์โบราณได้วางฮีตสิ บสอง เป็ นประเพณี
ประจาแต่ละเดือนคือ เดือนอ้าย บุญเข้ากรรมเดือนยี่ บุญคูนลาน เดือนสาม บุญข้าวจี่
เดือนสี่ บุญพระเวส เดือนห้า บุญสงกรานต์ เดือนหก บุญบั้งไฟเดือนเจ็ด บุญซาฮะ
เดือนแปด บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน เดือนสิ บ บุญข้าวสาก เดือนสิ บ
เอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิ บสอง บุญกฐิน
งานบุญประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับฮีตสิ บสองที่สาคัญของชาวอีสาน ได้แก่ บุญ
เดือนสี่ จังหวัดร้อยเอ็ด (งานประเพณี บุญพระเวส) บุญเดือนหก จังหวัดยโสธร (งาน
ประเพณี บุญบั้งไฟ) บุญเดือนแปด จังหวัดอุบลราชธานี (งานประเพณี แห่เทียน
เข้าพรรษา) บุญเดือนสิ บเอ็ด จังหวัดนครพนม (งานประเพณี ออกพรรษาไหลเรื อไฟ)
และจังหวัดสกลนคร (งานประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง)
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คองสิ บสี่ เป็ นคาและข้อปฏิบตั ิคู่กบั ฮีตสิ บสอง คอง หมายถึง แนวทาง หรื อ
ครรลอง ซึ่ งหมายถึง ธรรมเนียมประเพณี หรื อแนวทาง และ สิ บสี่ หมายถึง ข้อวัตร
หรื อแนวทางปฏิบตั ิสิบสี่ ขอ้ ดังนั้นคองสิ บสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรื อแนวทางที่ประชาชน
ทุกระดับ นับตั้งแต่พระมหากษัตริ ย ์ ผูม้ ีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และคน
ธรรมดาสามัญพึงปฏิบตั ิสิบสี่ ขอ้ อาจสรุ ปได้หลายมุมมองดังนี้
หลักปฏิบตั ิของครอบครัวในสังคม ตลอดจนผูป้ กครองบ้านเมือง
หลักปฏิบตั ิของพระมหากษัตริ ยใ์ นการปกครองบ้านเมือง และหลักปฏิบตั ิ
ของประชาชนต่อพระมหากษัตริ ย ์
หลักปฏิบตั ิที่พระราชายึดถือปฏิบตั ิ เน้นให้ประชาชนปฏิบตั ิตามจารี ต
ประเพณี และคนในครอบครัวที่ปฏิบตั ิต่อกัน
หลักปฏิบตั ิในการปกครองบ้านเมืองให้อยูเ่ ป็ นสุ ขตามจารี ตประเพณี
แต่ละข้อมีคาว่าฮีตนาหน้าด้วย (ทาให้เกิดความสับสนกับฮีตสิ บสอง) แต่ละ
คองจะมีสิบสี่ ฮีต ยกเว้น ฮีตปี คลองเดือน จะมีเพียงสิ บสองฮีต ซึ่ งนัน่ ก็คือฮีตสิ บสองที่
กล่าวไว้แล้วข้างต้น คอง 14 เป็ นหลักปฏิบตั ิในในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม
ภูมิปัญญาที่โดดเด่น ได้แก่ หมอยาสมุนไพร พบที่ บ้านเมืองน้อย ที่ต้ งั หมู่ที่
4 ตาบลศรี สว่าง อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พ่อองอาจ นาโล เป็ นหมอยา เปิ ด
ทาการรักษาโรค เร่ งน้ านม ผิดสาแดง ปวดหัว เวียนหัว เป็ นหวัดไอ ต่าง ๆ อื่น ๆ โดย
จะรักษาได้ในช่วงเวลา 16.00 – 10.00 น. ของอีกวันหนึ่ง เท่านั้น ช่วงเวลา 11.00 –
16.00 น. ให้ยาไม่ได้ ถือว่ามีครู
องค์ความรู ้จากชาติพนั ธุ์ไทยเขมร
ดาเนินชีวิตด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้าน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภาษา เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะ ด้านความ
เชื่อ เช่น ด้านไสยศาสตร์ เครื่ องรางของขลัง การเสกเป่ า ยาสั่ง และการประกอบ
พิธีกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่ งมีการสื บต่อกันมาโดยมีผนู ้ าสื บทอดสู่ ชน
รุ่ นหลัง อย่างเหนียวแน่น สาหรับประเพณี ที่โดดเด่นคือประเพณี วนั สารทเดือน 10
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หรื อ ไงเบนทม เป็ นภาษาเขมรแปลว่า วันสารทใหญ่ คนส่ วนใหญ่จะเรี ยกว่า วันแซน
โดนตา คาว่า แซน เป็ นภาษาเขมรแปลว่า เซ่นสรวง โดนตา แปลว่า บรรพบุรุษ เป็ น
การทาบุญอุทิศส่ วนกุศลให้ผลู ้ ่วงลับไปแล้ว คติความเชื่อชาวเขมรมีความเชื่อเรื่ องผี
บรรพบุรุษค่อนข้างมาก หากจะกระทาการใดต้องเซ่นผีหรื อเซ่นสรวงบรรพบุรุษก่อน
เสมอ และหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีการทาพิธีเล่นมะม๊วด เพื่อเป็ นการสื่ อสารกับ
วิญญาณบรรพบุรุษ หาแนวทางในการรักษาโรคภัยหรื อสอบถามการกระทาที่อนั ไป
ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรื อวิญญาณบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าเป็ นต้นเหตุของอาการเจ็บไข้ได้
ป่ วยนั้น ภาษาพูดของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยเขมรเป็ น ภาษาเขมรพื้นถิ่น มีความคล้ายคลึง
กับภาษาเขมรในประเทศกัมพูชา ประชากรที่อาศัยอยูใ่ กล้พรมแดนไทยกัมพูชาสามารถ
สื่ อสารระหว่างกันได้ โดยเฉพาะภาษาเขมรที่ใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์จะมีความคล้ายคลึง
กับภาษาเขมรในจังหวัดเสี ยมราฐ ประเทศกัมพูชา
ภูมิปัญญาที่โดดเด่น ได้แก่ งานหัตถกรรมที่บา้ น ใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลสามแวง
อาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแหล่งเรี ยนและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่
การทอผ้าไหม การทาโลงโบราณ แบบชาวเขมร และการบุฆอ้ งวง ทาเครื่ องดนตรี
พื้นบ้าน
องค์ความรู ้จากชาติพนั ธุ์ไทยโคราช
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยโคราช ในอาเภอนางรองซึ่ งเป็ นเมืองเก่าโดยมีตานาน
ปรากฏที่วดั ขุนก้อง ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในสมัยก่อนนั้นมี
การยกทัพไปปราบเขมรโดยมีท้ งั เจ้าขุนมูลนายรวมทั้งกองพลทหารมาพักแรมอยูต่ รงนี้
จานวนมาก หลังจากที่พกั อยูน่ านจึงได้สร้างอุโบสถขึ้นมาชื่อว่า วัดขุนกองแต่เมื่อ
กาลเวลาล่วงมานานก็เกิดเพี้ยนเป็ นวัดขุนก้อง คนที่เข้ามาจับกลุ่มอยูอ่ าศัยจึงได้ชื่อ
ชุมชนตามชื่อวัด คือ ชุมชนวัดขุนก้อง วัดขุนก้องสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุ งศรี อยุธยาโดยขุนก้องนายทหารผู ้
ควบคุมกองเสบียงที่ตามเสด็จ 2 จอมกษัตริ ยเ์ มื่อครั้งไปปราบเขมรพระอุโบสถหลังนี้
แต่เดิมมีครู เมืองอยูด่ า้ นตะวันออกปั จจุบนั กลายเป็ นเพียงสระน้ าในวัดและเชื่อว่าเป็ น
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กองบัญชาการฝ่ ายทะเบียนของกองทัพในช่วงศึกสงคราม ในวัดขุนก้องนี้ พบอนุสรณ์
สถานแห่งความรักท้าวปาจิต นางอรพิม ภูมิปัญญาที่โดดเด่น ได้แก่ ขาบาตร พบมีการ
ทาขาบาตร ที่ บ้านหนองตาชี หมู่ 5 บ้านหนองตาชี ต.บ้านสิ งห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ขาบาตร ทาจากไม้แก่นมะขาม เริ่ มต้นเรี ยนจากวัดป่ ารวมใจ “เฉวียน รองขาบาตร”
นิยมใช้ไม้มงคลในการทา ใช้เวลาประมาณครึ่ งเดือน ซึ่ งเป็ นหัตถกรรมที่มีมูลค่าสู ง
และทารายได้ให้แก่ชุมชน
องค์ความรู ้จากชาติพนั ธุ์ไทยกูย
การนุ่งห่มและการแต่งกายของชนชาวส่ วยนิยมการ แต่งกายนุ่งห่ม
เหมือนชาติพนั ธุ์เขมรแต่พิเศษคือ นิยมทัดดอกไม้ที่หูท้ งั สองข้างจะเป็ นดอกไม้สีอะไร
ก็ได้ ชาติพนั ธุ์ไทยกูยมีอาชีพ ล่าสัตว์ หาของป่ า และที่สาคัญคือ การจับช้างป่ า โดย
สามารถจับช้างป่ ามาฝึ กเพื่อใช้งานได้ ปัจจุบนั ไม่มีชา้ งป่ าให้จบั แต่การนับถือศาลปะกา
ซึ่ งเป็ นที่รวบรวมอุปกรณ์ในการจับช้าง ยังเป็ นวัฒนธรรมที่ชาติพนั ธุ์กยู ปฏิบตั ิสืบต่อ
กันมา และจะถือเคร่ งในเรื่ องการตอบแทนต่อผูม้ ีพระคุณ เช่นในทุกปี ในช่วงสงกรานต์
พวก ลูกหลานจะต้องหาบน้ าไปให้พอ่ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อาบ พร้อมทั้งหาเสื้ อผ้าใหม่ ๆ
ให้ผลัดเปลี่ยนเป็ น ประจาทุกปี เชื่อฟังคาสั่งสอนของบิดา มารดา ไม่ประพฤตินอกรี ด
นอกรอย ความเชื่อเกี่ยวกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนมากจะคล้ายกับพวกเขมร
เช่น การตายจะไม่นิยมเผาแต่จะฝังไว้ก่อน ภาษากูยหรื อส่ วย เป็ นภาษาที่มีความเฉพาะ
และมีความแตกต่างจากภาษาลาวและภาษาเขมร คาว่า กูย ในภาษากูย แปลว่า คน ซึ่ ง
นักมานุษยวิทยาจัดพวกกูย ว่าอยูใ่ นกลุ่มตระกูลมอญเขมร
ภูมิปัญญาที่โดดเด่น ได้แก่ การแกะสลักพระไม้มงคลที่บา้ นดอนแก้ว หมู่ 9
ตาบลทุ่งวัง อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการสื บทอดภูมิปัญญาการแกะพระจากไม้
มงคลจากบรรพบุรุษมา 3 รุ่ น และจากแกะด้วยมือ ปัจจุบนั มีการใช้เครื่ องมือในการแกะ
เพื่อความรวดเร็ วและสามารถสร้างรายได้ให้กบั ชุมชนเป็ นอย่างดี
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อภิปรายผล
โครงการจัดทาข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์ ในการดาเนินการ ในเขตพื้นที่จงั หวัดบุรีรัมย์ โดยการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล
ดาเนินการเลือกตัวแทนของกลุ่มทางวัฒนธรรมโดยใช้การกาหนดจากกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ และเลือกจากอาเภอที่ปรากฏกลุ่มชาติพนั ธุ์อาศัยอยู่ ประกอบด้วย 4
กลุ่มชาติพนั ธุ์ได้แก่ อาเภอนาโพธิ์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยลาว อาเภอห้วยราชกลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทยเขมร อาเภอนางรองกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยโคราช และอาเภอสตึกกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยกูย
(ส่ วย) ซึ่ งแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์กจ็ ะมีเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป โดย
กาหนดประเด็นในการสารวจ ได้แก่ ประวัติชุมชน ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทคโนโลยีพ้นื บ้าน การประดิษฐ์สิ่งของ หรื อเครื่ องทุ่นแรง การย้อมสี ด้านการเกษตร
การปลูกพืช พืชที่มีเอกลักษณ์ หรื อ โดดเด่นเป็ นพิเศษด้านเครื่ องมือเครื่ องใช้พ้ืนบ้าน
เครื่ องใช้ในบ้าน ในครัว เครื่ องทุ่นแรงในการทางาน ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านอาหารที่
เป็ นเอกลักษณ์พิเศษ ด้านเครื่ องนุ่งห่ม การแต่งกาย เครื่ องประดับ เช่น การทอผ้า
การแต่งกายด้วยผ้า หรื อเครื่ องประดับประจาท้องถิ่น ด้านศิลปกรรม เช่น การวาด
จิตรกรรมฝาผนัง การปั้ น การแกะสลัก ด้านดนตรี เช่น ดนตรี ไทย ดนตรี พ้นื บ้าน
หมอลา กันตรึ ม จเรี ยง ด้านการแสดงพื้นบ้าน การรา หรื อการแสดงประกอบใน
เทศกาล หรื อประเพณี ของท้องถิ่น ด้านวรรณกรรม ข้อมูลสถานที่สาคัญในชุมชน
โบราณวัตถุ เอกสารสาคัญ เช่น จารึ ก ใบลาน หนังสื อเก่า สิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น
ศาลตาปู่ เทวรู ป สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ พระเก่า แหล่งโบราณสถานภายในชุมชน สถานที่สาคัญ
ทางศาสนาภายในชุมชน แหล่งทางธรรมชาติวทิ ยาภายในชุมชนอนุสาวรี ยห์ รื ออนุสรณ์
สถานภายในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน พิพิธภัณฑ์หรื อแหล่งเรี ยนรู ้ภายใน
ชุมชน พิธีกรรมและความเชื่อ เช่น ราผีฟ้า มะม๊วด พิธีเอาข้าวขึ้นยุง้ ทาขวัญข้าว
การละเล่นพื้นบ้าน ตานานหรื อนิทานพื้นบ้าน ความเชื่อในชุมชน เช่น แขวนเสื้ อแดง
ปลัดขิก ไว้จุก ไว้โก๊ะ ไว้เปี ย ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ใน
การดารงชีพ
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จากข้อมูลที่ได้พบว่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพนั ธุ์มีรูปแบบที่
มีความเฉพาะตนที่มีความสัมพันธ์กบั รู ปแบบของการดารงชีวิตประจาวัน ประเพณี
และวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน โดยภูมิปัญญาที่เป็ นผลงานหัตถกรรมสามารถนามา
เป็ นสิ นค้าทางวัฒนธรรมเป็ นการเพิ่มมูลค่า และส่ งเสริ มคุณค่าให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในภูมิปัญญานั้น โดยสามารถส่ งเสริ ม อนุรักษ์และสื บทอดให้คงอยูใ่ นสังคมต่อไป
การเผยแพร่ ขอ้ มูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่ น หลังในสังคมได้รู้จกั และ
เข้าใจ เป็ นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่ งเสริ มให้วฒั นธรรมได้คงอยูแ่ ละถูกสื บทอดให้ยาวนาน
มากขึ้น ง่ายต่อความเข้าใจในความเป็ นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ เป็ นอัตลักษณ์จงั หวัด
บุรีรัมย์ เป็ นการปลูกจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒนธรรมของคนในจังหวัด
บุรีรัมย์ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
สามารถนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ส่ งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัด ในด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อย่าง
การท่องเที่ยวโบราณสถาน อาหารการกิน การแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิต เป็ นโอกาสดีในการที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บา้ น
สิ นค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของความต้องการให้
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปั จจุบนั ที่หนั มาสนใจการท่องเที่ยวในชุมชน
และสนใจความเป็ นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
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