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บทคัดย่อ

รายงานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการ
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาคติความเชื่อในประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนัก
และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่น
ของตน พื้นที่ในการวิจยั คือ ชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บข้อมูลโดยใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย จัดกลุ่มสนทนาเฉพาะประเด็น
การสังเกตการณ์เป็ นการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า การมี
ส่ วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม: กรณี ศึกษา ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
บุรีรัมย์ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู ้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) ด้านการคิด ค้นหา
วิเคราะห์ปัญหา ร่ วมวางแผน 3) ด้านการร่ วมดาเนิ นการตามแผนหรื อร่ วมกิจกรรม 4) ด้านการร่ วม
รับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และการมีรายได้ และ5) ด้านการติดตามประเมินผล โดยชุมชนมี
การรับรู ้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากที่สุด แต่ชุมชนมีส่วนร่ วมน้อยที่สุดได้แก่ ด้านร่ วมรับ
ผลประโยชน์ที่เป็ นรายได้ ด้านคติความเชื่อของคนในชุมชน พบว่า เป็ นความเชื่อที่เกิดจากความนึก
คิดของคนในอดีต และแสดงออกมาทางพฤติกรรม เป็ นวัฒนธรรมพิธีกรรม จนเกิดเป็ นวัฒนธรรม
ประเพณี ที่สืบทอดโดยมีการปรับและประยุกต์ให้เหมาะสมกับยุคสมัยในเรื่ องที่เหมาะสม ส่ วนแก่น
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หรื อรากของวัฒนธรรมประเพณี ยงั คงอยู่ นัน่ คือความเชื่อที่ทาให้เกิดวิถีชีวติ ของคนที่ดาเนินการหรื อ
ปฏิบตั ิแล้วเกิดความเป็ นสิ ริมงคล หากมนุษย์ปราศจากความเชื่อแล้วสิ่ งมีชีวติ ในสังคม พิธีกรรม
จารี ตและวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามจะส่ งต่อให้กบั เยาวชนคนรุ่ นต่อไปตามความเหมาะสมกับยุค
สมัยโลกาภิวตั น์ ด้านการสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชน พบว่า เยาวชนที่เข้าร่ วมกระบวนเสริ มสร้าง
จิตสานึกได้เกิดองค์ความรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเกิดความรู ้สึกความภาคภูมิใจสื บสาน
อนุรักษ์ และเผยแพร่ ส่งต่อให้กบั เยาวชนรุ่ นต่อไป
คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วมของชุมชน, การบริ หารจัดการวัฒนธรรม,ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง
Abstract
The purposes of this research were to study community participation in cultural
management of the tradition of ascending Kradong Volcano Forest Park in Buriram Province and to
investigate the belief in the tradition in order to raise awareness for young and local people to
recognize the value of preserving the cultural heritage and to establish their own community’s pride.
The research area was the community around the Kradong Volcano Forest Park, Muang District,
Buriram Province. The data for this qualitative study were collected through in-depth interview,
focus discussion, and observation and participant observation. The results showed that the
community participation in cultural management consisted of 5 following aspects: 1) perception and
information exchange, 2) thinking, searching and analyzing problems, and planning, 3) cooperation
or participation in planned activities, 4) benefit sharing, pride and income, and 5) evaluation. The
community had the highest awareness and exchange of information but least participation in income
sharing. The belief in people in the community is a belief in the thought of the people in the past.
The ritual culture is a cultural heritage. The adaptation and adaptation to the appropriate age. The
essence or roots of cultural traditions remain. That is the belief that leads to a way of life. The
operation or practice of prosperity. If mankind is not faithful, then living organisms, societies, rituals,
traditions and good traditions will pass on to future generations as appropriate to the era of
globalization. Awareness for the youth has shown that young people who participate in the process
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of raising awareness have developed knowledge about their local culture. Feel Pride, preserve, and
disseminate to young generations.
Keywords: community participation, cultural management, tradition of ascending Kradong
Volcano Forest Park
บทนา

ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ศิลปวัฒนธรรมในระดับชุมชนยังคงมีอยูใ่ นทุก
ชุมชน ทั้งศิลปวัฒนธรรมที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพียงแต่ละชุมชนยังขาดแนวทางและองค์
ความรู ้ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้ นฟู และการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่
อย่างหลากหลายให้มีความเข้าใจ และเห็นถึงความสาคัญในการอนุรักษ์ สื บทอด และถ่ายทอดไปยัง
คนรุ่ นต่อไป ยูเนสโก (UNESCO) เป็ นองค์กรระดับนานาชาติที่มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน
และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีอยูใ่ นชุมชน นับแต่อดีตถึงปัจจุบนั ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้รวมทั้งการเชื่อมโยงความเป็ นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน
รวมถึงพุทธประวัติ สิ่ งเหล่านี้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่ายิง่ และเป็ นเสมือนเอกลักษณ์ของ
ความเป็ นไทย
จังหวัดบุรีรัมย์เป็ นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และภาษา โดยมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่
เป็ นชนพื้นเมือง ประกอบไปด้วย ไทยเขมร ไทยลาว ไทยโคราช และไทยส่ วย(กูย) จึงมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒั นธรรมที่เป็ นอัตลักษณ์ ของตนเองมี
การสื บสานประเพณี สื บ ต่ อกันมาเป็ นเวลายาวนาน ดังจะเห็ นได้จากประเพณี และโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ยงั คงสภาพให้เห็นอยูเ่ ป็ นจานวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์ อาทิเช่น
ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง ประเพณี ข้ ึนเขาพนมรุ ้ง ประเพณี ไหว้พระเจ้าใหญ่วดั หงส์ เป็ น
ต้น ประเพณี ข้ ึ นภู เขาไฟกระโดง เป็ นประเพณี วฒั นธรรมของชุ ม ชนที่ สืบ ทอดมาเป็ นระยะเวลา
ยาวนานโดยกลุ่มชนดั้งเดิม ซึ่งนับเป็ นกุศโลบายของคนในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคี ความเชื่อใน
วิถีชีวิตความเป็ นอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขของคนในชุ มชน โดยการนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาผสม
ประสานกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่ชุมชนกาหนดขึ้นมาในช่วงเทศกาล
เดือน 5 (เทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้คนในชุ มชนมารวมตัวกันในการแห่ ผา้ อังสะขึ้ นภู เขากระโดง
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โดยเดิ นขึ้นบันไดนาค 297 ขั้น เพื่อนาผ้าอังสะขึ้นไปห่ มพระสุ ภทั รบพิตร ประดิ ษฐานอยู่บ นปาก
ปล่องภูเขาไฟกระโดง ซึ่ งเป็ นภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูก ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดบั สนิทแล้ว นอกจากนี้ ยงั มี
กิจกรรมที่เป็ นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ได้สืบทอดต่อกันมา คือพิธี
บวงสรวงสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ อัญเชิ ญผ้าอังสะเดินขึ้นบันไดภูเขาไฟกระโดง แล้วนาผ้าอังสะไปห่ มพระสุ
ภัทรบพิตร พระพุทธรู ปประจาจังหวัดบุรีรัมย์ เจริ ญพระพุทธมนต์ขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธ์และพิธีสรงน้ า
พระสุ ภทั รบพิ ตร พิ ธี ส รงน้ า พระสงฆ์ พิ ธี รดน้ า ขอพรจากผูส้ ู ง อายุ รวมทั้ง มี ก ารละเล่ นพื้นบ้าน
(เรื อมตรด) ของคนในชุ มชนท้องถิ่ นจัดขึ้ นเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนและเยาวชนได้รู้ถึง
คุณค่าประเพณี อนั งดงามและสื บสานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงให้คงอยูค่ ู่ชาวบุรีรัมย์สืบไป อีกทั้ง
ยังเป็ นการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์ สื บสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง
ของชุ มชนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา อนุ รักษ์และสื บสาน โดยการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน ผ่านทางคติความเชื่อเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนเกิ ดพลัง
ความรักความสามัคคี มีความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง นาไปสู่ วิถีชีวิตชุ มชนที่เข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการบริ หารจัดการทางวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดจังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาคติความเชื่อในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักและเห็นคุ ณค่าใน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม
กรณี ศึกษา: ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งออกเป็ นขอบเขตด้าน
เนื้อหา ด้านประชากร และด้านสถานที่ ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้
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ขอบเขตด้ านเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดจังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาคติความเชื่อในประเพณี ข้ ึนภูเขา
ไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ และสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักและ
เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน
ขอบเขตด้ านประชากรและสถานที่ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ชุมชนที่
อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เจาะจงจากประชากรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจยั จานวน 130 คน แบ่ง 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวที่
มาร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 คน
2. กลุ่มเยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 50 คน
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กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม
กรณีศึกษา : ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาคติความเชื่อของคนในชุมชน
เกี่ยวกับประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาการมีสว่ นร่วมของชุมชน ดังนี้

1. พิธีเซ่นบวงสรวงและเครื่องบวงสรวง

1. ร่วมรับรู้ แลกเปลี่ยนให้ข้อมูล

2. การแสดงบวงสรวง

2. ร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน

3. การแสดงพื้นบ้าน

3. ร่วมกิจกรรมในการฟื้นฟู พัฒนา

4. การแต่งกายพื้นบ้าน

ถ่ายทอด ส่งเสริม และสืบสาน
4. ร่วมรับผลประโยชน์/ความ
การสร้างจิตสานึกให้กับเยาวชน
ประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนัก
เห็นคุณค่า ภาคภูมิใจ ใน
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรม
กรณีศึกษา :
ประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดง อาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

5. ขอขมา ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
6. แห่ผ้าอังสะและเปลีย่ นผ้าอังสะ

ชุมชนมีความ
ภาคภูมิใจ
มีรายได้ และมี
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

1. อบรมให้ความรู/้ กิจกรรม/เวทีให้
เยาวชนหรือประชาชนได้แสดงออก
ทางความคิดโดยการมีส่วนร่วมใน
วัฒนธรรมประเพณีขึ้นภูเขาไฟ
กระโดงจังหวัดบุรีรัมย์

2. การประเมินผลก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

แรงหนุนเสริมจากเครือข่าย-หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน-องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-สถาบันการศึกษา ฯลฯ

วิธีดาเนินการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจยั คือ ชุมชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
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กลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจงจากประชากรที่เกี่ ยวข้องกับประเด็นวิจยั จานวน 130 คน
แบ่ง 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่ ม ปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุ ม ชน ประชาชน หน่ วยงานภาครั ฐและนัก ท่องเที่ ย วที่
มาร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80 คน
2. กลุ่ ม เยาวชนที่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชนรอบวนอุ ท ยานภู เ ขาไฟกระโดงจัง หวัด บุ รี รั ม ย์
จานวน 50 คน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตารา แนวคิด และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรม และลงพื้นที่เก็บข้อมูล
เนื่องจากเป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ จึงใช้สัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะราย(In-depth Interviews) จัดกลุ่ม
สนทนาเฉพาะประเด็น (Focus Group) การสังเกตการณ์ (Observation) เป็ นการสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วม(Participant Observation) โดยเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกับกลุ่มประชากรที่เข้าร่ วม
โครงการวิจยั ในครั้งนี้ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลการมีส่วนร่ วมของชุมชนและกระบวนการสร้าง
จิตสานึกของเยาวชนในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงได้ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณเข้ามาเกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการจัดเวที เสวนา แสดงออกแลกเปลี่ยนทางความคิด จัดเวทีคืนข้อมูล
และสรุ ปบทเรี ยน รวมทั้งการมีส่วนร่ วมหนุนเสริ มจากหน่วยงานราชการหรื อภาคีเครื อข่ายทาง
วัฒนธรรมต่างๆ
ผลการวิจัย

1. กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในอดีตประมาณ ปี พ.ศ.2495 มีการจัดประเพณี ข้ ึนเขากระโดง
เรี ยกว่า“งานนมัสการปิ ดทองรอยพระพุทธบาทเขากระโดง”ต่อมาปี พ.ศ.2546 พระราชปริ ยตั ยาลัง
การ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของประเพณี ข้ ึนเขากระโดง จึงกาหนดจัดงาน
ประเพณี อีกครั้งโดยกาหนดในช่วงใกล้วนั สงกรานต์ เพื่อสวดชะตาเมืองและจัดให้มีพิธีบวงสรวงสิ่ ง
ศักดิ์ อัญเชิญผ้าอังสะ ปิ ดทองรอยพระพุทธบาทจาลอง เจริ ญพระพุทธมนต์ สรงน้ าพระสงฆ์ รดน้ า
ขอพระผูส้ ู งอายุ และมีการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อฟื้ นฟู ส่ งเสริ มสื บสาน และอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
ขึ้นภูเขาไฟกระโดง ให้ดารงคงอยูส่ ื บไป มีการจัดงานสื บสานต่อเนื่องกันมาเป็ นประจาทุกปี ในวัน
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ขึ้น 15 ค่า เดือน 5 ในช่วงเดือนเมษายน ปัจจุบนั สานักงานวัฒนธรรมอาเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็ นเจ้าภาพ
ในการจัดงาน และมีแรงหนุ นเสริ มในการจัดกิจกรรม โดยมีประชาชนในชุมชนมาตั้งโรงทาน
การทาบุญมีการบูรณาการร่ วมกันระหว่างองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าท้องถิ่น กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น วัด และหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสม็ด เทศบาลเมืองชุมเห็ด
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองบุรีรัมย์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และวัฒนธรรม
จังหวัดบุรีรัมย์นบั เป็ น การสื บสานวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
และท้องถิ่นจากรุ่ นสู่ รุ่น มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย หากแก่นหรื อรากของ
วัฒนธรรมยังอยูใ่ ห้สืบสานต่อไป
จากข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบถาม กลุ่มที่ 1 กลุ่มปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุมชน ประชาชน
หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวที่มาร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 80
คน พบว่า การมีส่วนร่ วมของชุมชนอยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 74.58 ส่ วนการไม่มีส่วนร่ วมอยู่
ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 29.02 และพบว่าคนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการรับรู ้มากเป็ นอันดับ 1
คิดเป็ นร้อยละ 81.2 รองลงมาเป็ นร่ วมดาเนินกิจกรรม คิดเป็ นร้อยละ 74.58 รองลงมาเป็ นร่ วม
ติดตามประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ 62.5 ร่ วมคิดร่ วมวางแผน คิดเป็ นร้อยละ 61.2 และน้อยที่สุดคือ
ร่ วมรับผลประโยชน์ คิดเป็ นร้อยละ 58.8 ซึ่งนอกจากผูท้ ี่ให้ความสนใจและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ทั้ง 5 ด้านของประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นวัยผูใ้ หญ่ที่มีอายุต้งั แต่ 31 ปี ขึ้นไป
โดยผูม้ ีอายุต่ากว่า 20 ปี ให้ความสนใจและการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุด ซึ่งในช่วงอายุดงั กล่าวจะเป็ น
เยาวชนที่จะเป็ นผูส้ ื บทอดวัฒนธรรมดังกล่าว ซึ่ งในกระบวนการวิจยั ได้มีกิจกรรมหรื อกระบวนการ
สร้างจิตสานึก สร้างความตระหนักให้กบั เยาวชนในบริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัด
บุรีรัมย์ในมิติวฒั นธรรม : ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ด้านคติความเชื่อของชุมชนในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ จาก
การศึกษาคติความเชื่อ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 กลุ่มปราชญ์ ผูร้ ู ้ ผูน้ าในชุมชน
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและนักท่องเที่ยวที่มา ร่ วมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 80 คน พบว่า เป็ นความเชื่อที่เกิดจากความคิดของคนในชุมชนในสมัยก่อนศรัทธาขึ้นไป
กราบไหว้รอยพระพุทธบาท ที่ประดิษฐานอยูบ่ นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบตั ิต่อ ๆ กันมา
จนเกิดเป็ นประเพณี ที่สืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นการแสดงความเชื่อออกมาเป็ นรู ปธรรมผ่าน
พิธีกรรม โดยเชื่อว่าผูใ้ ดที่ได้ข้ ึนมากราบไหว้พระพุทธบาทจาลองแล้วจะเป็ นศิริมงคลทาให้ในปี นั้น
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จะประสบผลสาเร็ จ ได้รับการคุม้ ครองจากอานาจเหนือธรรมชาติ เป็ นต้น ดังนั้นผูส้ ู งอายุในชุมชนจึง
นิยมพาลูกหลานเดินขึ้นภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท มีการห่อข้าว
ปลาอาหารขึ้นไปรับประทานร่ วมกันบนเขา เมื่อรับประทานเสร็ จเรี ยบร้อยก็เดินลงจากเขา กลับ
ภูมิลาเนาด้วยความอิ่มเอิบใจจากผลบุญ และในโอกาสนี้ชาวบ้านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่ อเรื่ องต่างๆในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงดังนี้
1) ความเชื่ อเกี่ยวกับบุคคลหรื อตัวมนุษย์ 2) ความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับสถานที่ 4)
ความเชื่อเกี่ยวกับวันเวลา
3. การสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ตระหนักและเห็น
คุณค่าในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นของตน จากกระบวนการ
สร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์
จานวน 50 คน พบว่า เยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมส่ วนใหญ่ไม่เคยมาร่ วมกิจกรรมประเพณี ข้ ึนเขา
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่มีเยาวชนบางคนเคยมาร่ วมเป็ นประจา เนื่องจากอาศัยอยูใ่ นชุมชนใกล้เขา
กระโดงมาร่ วมทาบุญกับพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง หลังจากการเข้าร่ วมกิจกรรมพบว่าเยาวชนเกิด
ความเข้าใจ รู ้สึกรักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น หากกิจกรรมดังกล่าวได้ขยายผล
ให้กบั เยาวชนเพิ่มขึ้น ซึ่ งเยาวชนเป็ นผูส้ ื บสานประเพณี วฒั นธรรมต่อไป วัฒนธรรมไทยคงอยูค่ ู่ชาติ
ไทยต่อไปอย่างยัง่ ยืน ถึงแม้จะจบโครงการวิจยั นี้ไปแล้ว หากแต่เครื อข่ายทางวัฒนธรรมเยาวชน
ต้นแบบสร้างสรรค์ คิดดี ทาดี มีจิตอาสา ยังประสานงานและอธิฐานจิตที่เป็ นต้นแบบและขยาย
ผลงานด้านประเพณี วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นต่อไป
4. ข้อเสนอแนะ จากกระบวนการสอบถามและสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 130 คน จาก 2 กลุ่ม พบว่ามีขอ้ เสนอแนะหรื อแนวทางในการสื บสานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟ
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ต่อไป สรุ ปได้ดงั นี้
4.1 ข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ชุ มชนควรมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน
โดยบูรณาการร่ วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรี ยน และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จดั กระบวนการให้
เกิดการบูรณาการและหนุ นเสริ ม ควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมของชาวบ้านที่สาคัญควรสื บสานประเพณี
อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลเป็ นมงคลต่อชีวติ และที่พ่ งึ ทางใจของประชาชนต่อไป
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4.2 ข้อเสนอแนะต่อการสร้างจิตสานึก ควรสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเพื่อ
การอนุ รักษ์ สื บสานวัฒนธรรมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการให้ความรู ้
ความเข้าใจ สร้างจิตอาสา ความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดย
บูรณาการร่ วมกับโรงเรี ยนให้นานักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมและควรสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่างๆ
4.3 ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ ได้แก่
4.3.1 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรับรู ้ให้กบั คนในชุ มชน ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบโดยทัว่ ถึง มี
การประสานขอความร่ วมมือจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
4.3.2 ด้านกิจกรรม ควรมีกองทุนและจัดกิจกรรมหารายได้ มีรถบริ การ
ผูส้ ู งอายุ ประชาชน หรื อนักท่องเที่ยวในการขึ้น-ลงเขา การจัดเครื่ องบวงสรวงและบายศรี ควรทา
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วน มีการสมโภชในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงตามประเพณี โบราณ
และจัดงานให้ยงิ่ ใหญ่เหมาะสมกับเป็ นสถานที่สาคัญและประเพณี ที่สาคัญของเมืองบุรีรัมย์
4.3.3 ด้านอื่นๆ การกาหนดการจัดงานควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่
กัน และเป็ นไปตามกาหนดการ วัน เวลาในการจัดควรจัดความเหมาะสมและสะดวกของคนใน
ชุมชน สถานที่จดั กิจกรรม สะอาด ร่ มรื่ น และดูแลให้บริ การผูท้ ี่มาร่ วมงานเป็ นอย่างดี ร้านค้า
ร้านอาหาร ห้องน้ า ถังขยะ ควรสะอาดและเพียงพอกับนักท่องเที่ยวหรื อผูม้ าร่ วมงานประเพณี
สถานที่จอดรถควรสะดวกและเพียงพอ ในอดีตเคยมีน้ าขังปากปล่องภูเขาไฟ และมีสระน้ าบนเขา
ปัจจุบนั ไม่มีควรพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว อาทิเช่น สร้างน้ าตกหรื อน้ าไหลลงจากเขา
หมุนเวียนกับอ่างเก็บน้ าที่อยูบ่ ริ เวณเชิงเขา เพิ่มกิจกรรมระหว่างทางเดินขึ้นบันได สร้างศาลาพัก
ระหว่างทางเดินบันไดนาค เสริ มกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มป้ายอธิบายหรื อ
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ตามจุดต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณ หรื อเข้ามาหนุน
เสริ มในการจัดงานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

Vol. 16 No. 2 (May-August) 2018

อภิปรายผล

ROMMAYASAN 11

จากการศึกษา พบว่า ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นประเพณี ทอ้ งถิ่น
ที่มีการสื บทอดกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น กิจกรรมต่างๆสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี จิตอาสา และ
สร้างรายได้ให้กบั คนในชุมชน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ การอนุ รักษ์ สื บสานและเผยแพร่ ต่อไป
โดยใช้สถานที่ใกล้ชุมชน คือ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็ นภูเขาไฟ 1ใน 6 ลูก
ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้พฒั นาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด โดยมีรูปแบบขั้นตอนและ
องค์ประกอบ 6 ส่ วน ดังนี้ 1) บุคคล2) ลาดับขั้นตอน 3) พิธีกรรมและเครื่ องเซ่นบวงสรวง 4) สถานที่
5) โรงทานและห่อข้าวโบราณเป็ นห่ อข้าวที่ชาวบ้านนามารับประทานในการขึ้นเขา เรี ยกเป็ นภาษา
พื้นเมืองว่า “บายกระจ๊อบ” และ6) นักท่องเที่ยวและการจาหน่ายสิ นค้า ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นประเพณี ที่สาคัญ ทาให้มีผลในหลายๆด้าน ได้แก่ ด้านสังคมทาให้มี
ความสัมพันธ์อนั ดีงามระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเครื อญาติ ทาให้มีความรัก ความผูกพัน
ความเสี ยสละ ความสามัคคี ด้านเศรษฐกิจทาให้ชุมชนในท้องถิ่นมีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เป็ น
การกระจายรายได้ให้กบั ชุมชนในท้องถิ่น และส่ งเสริ มการท่องเที่ยวให้กบั ทางจังหวัด ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ทาให้เป็ นจังหวัดที่น่าเที่ยวและเป็ น
จังหวัดที่หา้ มพลาด นับเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็ นอย่างยิง่
ด้านกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชน พบว่า การมีส่วนร่ วมทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
1) ด้านการรับรู ้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล 2) ด้านการคิด ค้นหาวิเคราะห์ปัญหาร่ วมวางแผน 3) ด้าน
การร่ วมดาเนิ นการตามแผนหรื อร่ วมกิจกรรม 4) ด้านการร่ วมรับผลประโยชน์ ความภาคภูมิใจ และ
การมีรายได้ และ5) ด้านการติดตามประเมินผล ผลการวิจยั พบว่า ด้านการรับรู ้และการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล มีส่วนร่ วมของชุมชนมากที่สุด ส่ วนการมีส่วนร่ วมน้อยที่สุดคือด้านการร่ วมรับผลประโยชน์
หากแยกพิจารณาเป็ นร่ วมรับผลประโยชน์ที่เป็ นความภาคภูมิใจจะอยูใ่ นระดับมากที่สุด แต่ร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เป็ นรายได้กลับสู่ ชุมชนอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
Likhitprasert et al (2010) ที่พบว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการร่ วมรับรู ้โครงการมากเป็ นอันดับ
1 และร่ วมรับผลประโยชน์มีรายได้จากการท่องเที่ยวอยูใ่ นระดับน้อย นอกจากนี้จากการศึกษายัง
พบว่า ชาวบ้านในชุมชนสนใจและเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
ตนเอง และพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม หากแต่ในปัจจุบนั ยังขาดการประชาสัมพันธ์และการหนุน
เสริ มในการจัดกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
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การประชาสัมพันธ์ ด้านคิดวิเคราะห์ปัญหาหรื อร่ วมวางแผน ยังไม่มีเวทีให้ชุมชนได้ร่วมคิดวิเคราะห์
ปัญหาและร่ วมวางแผนเช่นในอดีตที่ผา่ นมา ปัจจุบนั การมีส่วนร่ วมของชาวบ้านในชุมชน เช่น
การนาบุตรหลานมาร่ วมกิจกรรมขึ้นภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มาร่ วมตั้งโรงทาน และบางคน
มาร่ วมกิจกรรมต่างๆ เป็ นประจาทุกปี แต่ถา้ ต้องการให้มีความยัง่ ยืนควรให้เจ้าของวัฒนธรรมคือคน
ในชุมชนมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอนโดยมีภาครัฐและภาคีเครื อข่ายทางวัฒนธรรมให้การหนุนเสริ ม
ดังนั้นภาคีเครื อข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ เช่น วัฒนธรรมอาเภอ วัฒนธรรมจังหวัด และ
สภาวัฒนธรรมจังหวัด ควรให้การสนับสนุนและหนุนเสริ มวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นอย่างจริ งจัง
ต่อเนื่อง และเป็ นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Muangcheangwarn et al (2008) พบว่า
ขบวนการทางานแบบมีส่วนร่ วมระหว่างสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
อานาจเจริ ญ มีบทบาทในการจัดการทางวัฒนธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม ได้รับการยอมรับจากชุมชน
ทาให้เกิดการพัฒนาบุคลากรและเครื อข่ายทางวัฒนธรรม กระบวนการมีส่วนร่ วมได้แก่ ร่ วมคิด ร่ วม
วางแผน ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมรับผิดชอบ การฟื้ นฟู สื บทอด เยาวชนและประชาชนมีจิตสานึกใน
การอนุ รักษ์ รักษาคุณค่าของวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรายได้ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น เห็นคุณค่าของผลผลิต
ทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Chiamkosit et al
(2008) พบว่าการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบริ หารจัดการ คือ การแต่งตั้งคณะทางานแยกเป็ นฝ่ าย
ต่างๆ มีเทศบาลโดยกองการศึกษาเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก ชุ มชนเลือกตัวแทนเป็ นประธานของชุมชน
ร่ วมเป็ นกรรมการจัดงาน คนในชุมชนเสนอความคิดในการจัดกิจกรรม ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การดารงอยูข่ องประเพณี คือ การนาเครื่ องจักสานซึ่งเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมใน
การจัดงาน ความเชื่ อในสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปกปั กรักษาช่วยขับไล่สิ่งชัว่ ร้ายออกไปจากชุมชน ชาวบ้านที่
ร่ วมกิจกรรมเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วฒั นธรรมถิ่น รวมทั้งมีส่วนราชการและหน่วยงาน
หนุนเสริ ม มีงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเมืองและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาล
เมืองให้ความสาคัญแก่ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น ดาเนินการเป็ นรู ปธรรม และเมื่อเสร็ จงานมี
การประชุมปรึ กษาหารื อสรุ ปปั ญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไขเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานครั้งต่อไป
ด้านคติความเชื่อของคนในชุมชน พบว่า เป็ นความเชื่อที่เกิดจากความนึกคิดของคนใน
อดีตและแสดงออกมาทางพฤติกรรม ผ่านพิธีกรรมจนก่อเกิดเป็ นประเพณี สืบต่อกันมา โดยมี
การปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัยในเรื่ องที่เหมาะสม ส่ วนแก่นหรื อรากของวัฒนธรรม
ประเพณี ยงั อยู่ เป็ นวิถีชีวติ ของคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนบริ เวณรอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัด
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บุรีรัมย์ มีความสานึกและตระหนัก รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่นของตน มีการนา
ลูกหลานมาร่ วมกิจกรรมและเป็ นการมาพบปะกันระหว่างคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนต่างๆ เป็ นระบบ
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของมนุษย์กบั สังคมและมนุษย์กบั วัฒนธรรมที่กาหนดขึ้นโดยมนุษย์เอง
นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และสิ่ งเหนื อธรรมชาติ
จึงแสดงออกมาทางพฤติกรรมซึ่งเป็ นวิถีชีวติ ของคนในชุมชน มีกิจกรรมหรื อระเบียบ กฎเกณฑ์ทาง
วัฒนธรรม คือประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงปฏิบตั ิสืบเนื่ องมาเป็ นเวลากว่า 80 ปี แล้ว นัน่ คือความเชื่อ
ทาให้เกิดวิถีชีวติ ของคน ที่ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิแล้วเกิดความสุ ข ความภาคภูมิใจ หากมนุษย์
ปราศจากความเชื่อแล้วสิ่ งมีชีวติ ในสังคมคงปราศจากกฎ ระเบียบ แบบแผน พิธีกรรม จารี ตและ
วัฒนธรรมประเพณี สิ่งที่ดีงาม ที่จะส่ งต่อให้กบั เยาวชนคนรุ่ นต่อไปได้ปฏิบตั ิและดาเนินวิถีชีวติ ตาม
ความเหมาะสมกับยุคสมัย หากมีการนาเรื่ องความเชื่อมาสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ให้กบั เยาวชน โดยผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น จะช่วยนาสังคมสันติสุขบนความพอเพียงกลับคืนสู่ สังคม
ถึงแม้จะมีเรื่ องเศรษฐกิจ รายได้ การทามาหากินมาเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าใจเนื่องจากมี
ความพอเพียง แบ่งปัน เอื้อเฟื้ อกัน ดังนั้นมนุษย์จึงควรมีความเชื่อในเรื่ องธรรมชาติเป็ นฐานเพื่อ
สร้างความสบายใจ มัน่ ใจในการดารงชีวติ ของมนุษย์ เช่นพิธีกรรมที่มีรากฐานมาจากความเชื่อใน
เรื่ องผี โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ในพิธีแซนโดนตาของกลุ่มชาติพนั ธ์เขมรในอาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Thongtua et al (2008) พบว่า เป็ นพิธีกรรมที่ให้ความสาคัญเป็ น
อย่างยิง่ ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของลูกหลานต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เมื่อถึง
ช่วงเวลาดังกล่าวสมาชิกในครอบครัวก็จะเดินทางกลับภูมิลาเนาเพื่อร่ วมพิธีน้ ี จนกลายเป็ นประเพณี
ประจาของคนในชุมชน ดังนั้น มนุษย์จึงไม่สามารถขาดความเชื่อได้ เพราะหากขาดความเชื่อแล้ว
มนุษย์จะไม่เข้าใจตนเอง ไม่เข้าใจโลกหรื อสภาพสิ่ งแวดล้อมได้
ด้านการสร้ างจิตสานึ ก พบว่า จากการจัดกิ จกรรมให้ความรู ้ เกี่ ยวกับประเพณี ข้ ึนเขา
กระโดง สารวจลักษณะบริ เวณเขากระโดง กับเยาวชนที่เข้าร่ วมกระบวนการเสริ มสร้างจิตสานึก ได้
เกิดองค์ความรู ้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่ นของตนด้วยตนเอง โดยเกิดความรู ้ชดั รู ้จริ ง รู ้ดว้ ยตนเอง
เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ รักและหวงแหนประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น อันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิคือ
การอนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมประเพณี ดงั กล่าวต่อไปอย่างภาคภูมิใจ เหมาะสมถูกต้อง และส่ งต่อ
ให้กบั ลูกหลานเยาวชนรุ่ นต่อๆไป ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Suwan (1989) ที่กล่าวว่าความสานึก
เป็ นความรู ้ที่ประจักษ์ชดั ที่เกิดจากการมีความรู ้จริ งหรื อรู ้แจ้ง รู ้อย่างถ่องแท้ในเรื่ องที่สนใจว่า อะไร
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ผิด อะไรถูก อะไรเป็ นผลดีหรื อผลเสี ย ทาให้เกิดมีความรักหรื อความหวงแหนว่า สิ่ งนั้นมีคุณค่า มี
ประโยชน์ต่อมนุษย์และส่ วนรวม เกิดความวิตกกังวลหรื อหวงใยว่าจะมีผลกระทบต่อชี วติ ของตนเอง
และสังคมอันจะนาไปสู่ การปฏิบตั ิ เพื่อการดูแลรักษาต่อไป และสอดคล้องกับผลวิจยั ของ Wasee
(1998) และ Gardner (2006) ที่อา้ งถึงใน Seangsuk (2009) ว่าจิตสานึกเป็ นมิติดา้ นหนึ่ง เป็ นการรับรู ้
ทางจิตใจ และก่อให้เกิดพฤติกรรม ซึ่ งมีองค์ประกอบ คือ ความรู ้ ความรู ้สึก และแนวโน้มเชิง
พฤติกรรมหรื อการกระทา โดยมีกลยุทธ์หรื อเทคนิคในการปลูกจิตสานึกสาธารณะ โดยการให้
ความรัก ให้ความรู ้ ภายใต้ความเป็ นธรรมชาติเพื่อความเป็ นอิสระต่อกัน ในตัวคนๆหนึ่งจะต้องมีจิต
สาธารณะ 5 ประการ คือ จิตแห่งวิทยาการ จิตแห่งการสังเคราะห์ จิตแห่งการสร้างสรรค์ จิตแห่ง
ความเคารพ และจิตแห่งคุณธรรม จึงจะกลายเป็ นพลังในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติให้กา้ วไปสู่ จุดหมาย อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้นากระบวนการสร้าง
จิตสานึกดังกล่าวข้างต้นมาดาเนินการกับกระบวนการสร้างจิตสานึกให้กบั เยาวชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณ
รอบวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้แจ้ง รู ้จริ ง มีการคิด
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับและมีการนาเสนอความคิดผ่านการทางานเป็ นกลุ่ม เกิดจิตอาสา จิตสาธารณะ
เป็ นเยาวชนต้นแบบที่คิดสร้างสรรค์ มีการอธิฐานจิตและนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง เกิดเครื อข่ายเยาวชน
ทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงออกทางพฤติกรรมที่ถูกต้อง สร้างความเข้มแข้งให้กบั ชุมชน สังคม และ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ให้ยงั่ ยืนต่อไป
อนึ่งผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สาคัญกับวัฒนธรรมประเพณี คือนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มและยกระดับให้รองรับการท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้กบั ชุมชน เช่น วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็ นสถานที่จดั กิจกรรมได้รับ
การพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม หากมีการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้
กิจกรรมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากการมาเที่ยววนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ก็จะเป็ นการจัดการให้ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมให้เกิดความสมดุล ระหว่างคุณค่าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็ นนามธรรมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็ นรู ปธรรมของประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง และมีการดาเนินการควบคู่กนั ไประหว่าง
การส่ งเสริ มการศึกษาวิจยั ทางวัฒนธรรมและการพัฒนาสิ่ งอานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่ วมทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นต้องเปิ ดโอกาสให้
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการรับรู ้ คิดและตัดสิ นใจให้มากที่สุดในลักษณะกระบวนการเรี ยนรู ้
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สาธารณะจึงจะเกิดความสมดุลได้ ความสมดุลดังกล่าวจึงหมายถึง ความพึงพอใจร่ วมกันของ
สาธารณชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ในการเลือกที่จะปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิอย่าง
หนึ่งอย่างใดต่อทรัพยากรทางวัฒนธรรมของตนร่ วมกันบนพื้นฐานขององค์ความรู ้ที่ครอบคลุมและ
รอบด้าน
กระบวนการวิจยั ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเครื อข่ายทางวัฒนธรรม เกิดเครื อข่ายเยาวชน
ต้นแบบสร้างสรรค์ คิดดี ทาดี มีจิตสาอาสาในมิติทางวัฒนธรรมขึ้นในชุมชน มีการดาเนินการเรื่ อง
วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนท้องถิ่นในประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่นในเรื่ องอื่นๆ ต่อไป ถึงแม้วา่ งานวิจยั จะสิ้ นสุ ดไป
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. ควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงของประชาชนให้
มากขึ้น เช่น การจัดกลุ่มแม่บา้ นทอผ้าอังสะ โดยขอความร่ วมมือทุกตาบล อาจมีการจารึ กชื่อผูท้ อ
หรื อการจารึ กชื่อเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ การสร้างเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วม เช่น การประกวด
ต่างๆ โดยประสานกับโรงเรี ยน เป็ นต้น
2. จังหวัดควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบทัว่ ประเทศในการจัดงานประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟ
กระโดงและจัดกิจกรรมเสริ มให้หลากหลายเพื่อเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
3. ควรจัดงานให้ยงิ่ ใหญ่โดยบูรณาการร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ และมีการออกร้านแสดง
สิ นค้า หรื อเวทีแสดงออกทางวัฒนธรรม เช่น การละเล่นพื้นบ้าน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาการส่ งเสริ มประเพณี ข้ ึนภูเขาไฟกระโดงให้เป็ นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2. ควรศึกษาถึ งปั จจัยหรื อปั ญหาอุปสรรคที่ มีผลต่อการสื บสานประเพณี ข้ ึ นภูเขาไฟ
กระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ควรศึกษาการมีส่วนร่ วมหรื อบทบาทขององค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นในการ
บูรณาการงานด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น
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