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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดสุรินทร์ และ 2) เพื่อศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำ�เสนอผ่านการท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุรินทร์ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตจากกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ปราชญ์พื้นบ้าน ผู้นำ�ชุมชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำ�มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
เป็ น ภู มิ ปั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ก ารดำ � เนิ น ชี วิ ต ของคนในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ สื บ ทอดมาแต่
โบราณของคนเขมรเมืองสุรินทร์ อันได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและ
การแสดงเพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น คื อ 1) ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งเงิ น เป็ น ภู มิ ปั ญ ญา
ที่แฝงปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตเอาไว้ ตามการใช้สอยและความเชื่อว่าเป็นของขลัง วัตถุมงคล
เสริมความสิริมงคลแก่ชีวิต 2) ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาที่การทำ�เครื่อง
นุ่งห่มที่มี เอกลักษณ์ของลวดลายต่าง ๆ มีความหมายเฉพาะถิ่น 3) ภูมิปัญญาด้านศิลปะการ
แสดงกันตรึมพื้นบ้าน ได้รับการสืบทอดมาแต่เขมรโบราณภูมิปัญญานี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาวเขมรสุ ริ น ทร์ เ ท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการละเล่ น พื้ น บ้ า นนี้ จ ะต้ อ งใช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น ในการ
ขั บ ร้ อ งหรื อ การละเล่ น และ 4) ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นวั ฒ นธรรมการเลี้ ย งช้ า ง การเลี้ ย งช้ า งเพื่ อ
ฝึกหัดช้างให้มีความสามารถด้านการแสดงเพื่อนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยว
การศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ นำ � เสนอผ่ า นการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
พบว่ า การจั ด การหรื อ กิ จ กรรมที่ นำ � เสนอภู มิ ปั ญ ญาจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะทาง
ภู มิ ปั ญ ญาทั้ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมและที่ เ ป็ น นามธรรม ได้ แ ก่ ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นหั ต ถกรรมเครื่ อ งเงิ น
การจั ด การหรื อ การนำ � เสนอภู มิ ปั ญ ญาด้ า นนี้ จ ะต้ อ งแสดงให้ ท ราบถึ ง ความเป็ น มา และ
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ความสำ�คัญ เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ผ่านศูนย์แสดงและจำ�หน่ายสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม ได้จัดในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เรียกว่า
“พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ที่เก็บรวบรวมความรู้ หรือองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม
ภายในชุมชนภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมพืน้ บ้าน นำ�มาจัดการแสดงเพือ่ ต้อนรับทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวได้รับชมการแสดงกันตรึมพื้นบ้านในนาม “หมู่บ้าน
วัฒนธรรมดงมัน” และภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการเลี้ยงช้าง ได้มี การจัดเป็นศูนย์คชศึกษาได้มี
พิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมกวยเลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์
คำ�สำ�คัญ : ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสุรินทร์
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The purposes of the research are 1) study of local wisdoms for cultural
tourism in Surin province 2) Study the local wisdom management for cultural tourism in Surin province. The qualitative research methodology was used in this study
by using interview form and observational form. There are representative samples
of the study who are Local Philosophers, Leaders and specialist of the community.
The study results were as follows :
The qualitative research methodology is employed in this study, data are
collected by in-depth interviews and observations. The participants of the researchinclude local philosophers, leaders and specialists in the community. According to
the study of the local wisdoms for cultural tourism, the results reveal that the local
wisdoms used for cultural tourism are occupational and traditional
performance wisdoms.
These wisdoms are obviously related to the way of life of people in the
community and inherited from ancient Khmer people in Surin province, namely, 1)
the wisdom of silverware handicraft production which indicates the philosophy to
life and the belief that amulets bring good lucks to holders, 2) the wisdom of unique
local handmade silks 3) the wisdom of local performance called “Kan Truem” which
is found in Surin province only, and 4) the wisdom of elephant fostering culture
which aim at promoting the local tourism. In addition, for the study of the local wisdom management presented through cultural tourism, the findings show that the
presented activities are consistent with both concrete and abstract aspects of the
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wisdoms. For instance, the management in the silverware handicraft production
indicates its background, significance and identity trough the tourism product selling
centers in Surin province. For the handmade silks, they are displayed as the “Living
Museum” which is the study center on the wisdom of handmade silks in the community. Also, the wisdom of local performance or “Kan Truem” is presented for
tourists in the form of “Dong Man Cultural Village”. Furthermore, the wisdom of
elephant fostering culture demonstrates the way of life of Kui people through
activities shown in the “Elephant Study Center”
Keywords : Wisdoms, Local Wisdoms for Cultural Tourism, Surin Province
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ประเทศไทยต้นกำ�เนิดของวัฒนธรรมทีเ่ ก่าแก่แห่งหนึง่ ในอุษาอาคเนย์ โดยบรรพบุรษุ ของ
ชาติไทยแต่โบราณได้สร้างสรรค์และคิดค้นความรู้ ความสามารถด้านต่าง ๆ ทีร่ วมเรียกว่า “ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น” ได้ถ่ายทอดจากชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยความรู้เหล่านี้มีส่วนสำ�คัญสำ�หรับการ
ประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินชีวิตและแก้ไขปัญหาของมนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ เช่น การกิน
อยู่ อาหารพื้นบ้าน การรักษาสุขภาพ การทอผ้า การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีและการแสดงความเชื่อ
เพื่อตอบสนองต่อการดำ�รงชีวิตการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิทยา ว่องสกุล, 2536 :
293) หลายทศวรรษที่ผ่านมานี้ประเทศไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติโดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือเข้าสู่ระบบทุนนิยม (ศรีศักดิ์
วัลลิโภดม, 2534 : 165) ผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวนี้ส่งผลให้วิถีการดำ�เนินชีวิตของชาวบ้านหรือ
ท้องถิน่ เปลีย่ นแปลงไปการผลิตเพือ่ ยังชีพมาเป็นการผลิตเพือ่ ขาย การเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมส่งผล
ให้ค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นเริ่มหดและจางหายไป ดังคำ�กล่าวที่ว่า “เศรษฐกิจดีสังคม
มีปัญหา ชุมชนล่มสลาย” (เสรี พงศ์พิศ, 2534 : 16) ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมานั้น
เปลีย่ นแปลงไปแบบคูข่ นานกับยุคสมัยภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ งั่ สมมาจำ�นวนมากกำ�ลังจะสูญหายไปเพราะว่า
กำ�ลังจะขาดการสืบทอด ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใหญ่ ๆ รวมกัน 3 กลุ่ม
ได้แก่กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ ขมร กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ยู กลุม่ ชาวไทยอีสาน โดยกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าศัยหนาแน่นทีส่ ดุ
ใช้ภาษาเขมรในการสือ่ สารทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิน่ พร้อมทัง้ แบบของการดำ�เนินชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทั้งหลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สิ่งเหล่านี้ ได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
“มรดกอีสานใต้” (อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2548 : 89)
การเปลีย่ นแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมนัน้ ภูมปิ ญั ญาก็มกี ารปรับตัวให้เหมาะสม
กับโลกจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมขึ้น สิ่งที่
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เหมาะสมอย่างหนึง่ ทีน่ �ำ มาเป็นการจัดการกับภูมปิ ญ
ั ญาคือ การจัดการผ่านระบบการท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้เองจังหวัดสุรินทร์จึงได้มีการอนุรักษ์ โดยการนำ�ภูมิปัญญามาจัดการให้เกิด
การท่องเที่ยวโดยผ่านระบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทรง
คุณค่าหลายแห่งในปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วให้ความสำ�คัญและหันมาสนใจแหล่งท่องเทีย่ วทางภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มากขึน้ เพราะจะได้ชมความชาญฉลาดของบรรพบุรษุ ทีค่ ดิ ค้นวิธที จี่ ะอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติใน
แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเที่ ย วทำ � ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ ท่ี แ ปลกใหม่ เ กี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดและประเทศอย่างมาก
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับ การจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์
ที่นำ�มาผ่านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมว่ามีระบบการจัดการอย่างไรจึงเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเป็นอย่างมากเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่
ที่เน้นให้นักท่องเที่ยว เที่ยวได้ชมวิถีชีวิตชนบท วัฒนธรรมประเพณี ที่มีอยู่ในท้องถิ่นทำ�ให้ธุรกิจต่าง ๆ
เกิดขึน้ มากมายเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ ว ทีเ่ ดินทางมาเทีย่ วชมเป็นการกระจายรายได้ลงสูช่ มุ ชน ซึง่ เป็น
การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุรนิ ทร์ ผนวกกับเป็นการอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟู
และประยุกต์ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการถ่ายทอดของบรรพบุรษุ ให้ใช้ในชีวติ ประจำ�วัน ได้ โดยไม่ให้สญ
ู หาย
ไปตามกระแสโลกาภิวตั น์ ซึง่ สามารถสร้างเป็นรายได้ให้กบั ผูท้ รี่ กั ษาภูมปิ ญั ญาไว้ในลักษณะต่าง ๆ และ
คนในชุมชนเอง ได้รับประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนและเพื่อเป็นการสนับสนุนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นนี้ให้สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
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1. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
2. เพื่อศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ เสนอผ่านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์
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ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้เทคนิค
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตจากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้นำ�ชุมชน และเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้การอธิบายประกอบเหตุผลหรือ
การพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ส่วนข้อมูลที่ได้จากเอกสารจะใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) การสรุปผลและรายงานลักษณะการบรรยายหรือพรรณนา สรุป
(Descriptive Analysis)
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ผู้วิจัยได้น�ำ เสนอข้อสรุปจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ มาใช้ในการจัดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์
      1.1 ภูมปิ ญ
ั ญาด้านหัตถกรรมเครือ่ งเงิน บ้านเขวาสินรินทร์ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาด้านหัตถกรรม
เครื่องเงินของบ้านเขวาสินรินทร์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเขมรโบราณ สืบทอดด้วยการสั่งสอน
บอกกล่าวภายในครัวเรือนที่มีความรูค้ วามสามารถด้านการตีทองรูปพรรณ ได้ถ่ายทอด ให้ลูกหลาน
ในบ้านเขวาสินรินทร์ ภูมปิ ญ
ั ญาด้านเครือ่ งเงินหรือประเกือมนี้ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านวัตถุทโี่ ดด
เด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือเป็นภูมิปัญญาที่แฝงปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตเอาไว้ ตามการใช้สอย
และความเชือ่ ว่าเป็นของขลัง วัตถุมงคล เสริมความสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ตามความเชือ่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยเขมรโบราณจากการที่เป็นภูมิปัญญาทางด้านวัตถุนั้น ดั้งนั้น ภูมิปัญญาย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัตถกรรมเครือ่ งเงินจึงเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับกระบวนการผลิตประเกือม ได้แก่ วัสดุอปุ กรณ์การผลิต
กรรมาวิธกี ารผลิต และการออกแบบลวดลายหรือการสับลาย สิง่ เหล่านีเ้ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาย่อย ๆ เกีย่ วกับ
หัตถกรรมเครื่องเงินทั้งสิ้น
   1.2 ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าสว่าง ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวาง มีความเป็นเอกลักษณ์ที่เด่นของผ้าพื้นเมืองสุรินทร์ ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ในอดีตที่เป็นกลุ่มออสโตรเอเชียติกจึงมีความคล้ายคลึงกัมพูชาต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ ของตนเอง ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมผ้าไหมพืน้ บ้านได้สอื่ ถึงวิถชี วี ติ วัฒนธรรมอารยะ
ธรรมของคนในท้องถิน่ ซึง่ เอกลักษณ์ลวดลายต่าง ๆ มีความหมายเฉพาะแสดงถึงความเป็นตัวแทน
ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม นั้นมีภูมิปัญญาย่อย ๆ รวมอยู่ที่เกี่ยว
เนือ่ งกับกระบวนการผลิต อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาด้านวัตถุทตี่ อ้ งสร้างมันขึน้ มาภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งจึง
ได้นำ�มาประกอบใช้ร่วมกันจนกลายเป็นภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมในที่สุด ภูมิปัญญาที่กล่าว
ถึงได้แก่ภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงไหม ภูมิปัญญาด้านการย้อมไหม ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม
ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการสร้างสรรค์ลวดลายผ้า สิง่ เหล่านีถ้ กู นำ�มาสร้างหัตถกรรมผ้าไหมของบ้านท่าสว่าง
ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพทางด้านภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมที่สุด
ในสุรินทร์ อันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับปราชญ์พื้นบ้าน ทั้งยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลอีกด้วย โดยภูมิปัญญาย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะถูกนำ�เสนอ
แต่ละอย่างโดยจัดให้เป็นกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ต่อไป
      1.3 ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมบ้านดงมัน เป็นภูมิปัญญาที่โดดเด่น
ด้านศิลปะแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-เขมรในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากเขมร
โบราณภู มิ ปั ญ ญานี้ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของชาวเขมรสุ ริ น ทร์ เ ท่ า นั้ น เนื่ อ งจากการละเล่ น
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พื้ น บ้ า นนี้ จ ะต้ อ งใช้ ภ าษาท้ อ งถิ่ น ในการขั บ ร้ อ งหรื อ การละเล่ น บ้ า นดงมั น ได้ มี ก ารอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกันตรึมมาเป็นเวลานานพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน มีกลุ่มปราชญ์ด้านนี้หลาย
กลุ่มและมีผลงานที่รู้จักแก่คนทั่วไป ซึ่งทำ�ให้ภูมิปัญญาด้านกันตรึมพื้นบ้านดงมัน เป็นที่รู้จักและ
โด่งดังไปทั่วเขตอีสานใต้ จึงเป็นเหตุให้หมู่บ้านได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมโดยการเน้นให้
ชาวบ้านอนุรักษ์ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมเอาไว้ ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมพื้น
เป็นการพัฒนาการละเล่นที่มาจากการดำ�เนินชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ประกอบเป็นเพลงหรือชุดการแสดงมากมาย การแสดงออกทางวัฒนธรรมทีป่ รากฏในบทเพลงของ
ชาวไทยเขมรสุรนิ ทร์บา้ นดงมันแห่งนี้ เป็นปัจจัยให้เกิดการยอมรับความเป็นเลิศทางด้านภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านศิลปะการแสดงกันตรึมของบ้านดงมัน ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมจะถูกนำ�เสนอ
ผ่านการแสดงกันตรึมเพือ่ เป็นกิจกรรมทางการท่องเทีย่ ว ภูมปิ ญ
ั ญาย่อย ๆ ทีก่ ล่าวถึงได้แก่ การขับร้อง
เป็นภาษาเขมรท้องถิน่ เครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านทีใ่ ช้ประกอบแสดง พร้อมกับการแต่งกายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
     1.4 ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างของชาวกวย บ้านตากลาง ตำ�บลกระโพ อำ�เภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรนิ ทร์ ได้ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาในการเลีย้ งช้างอันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาทีท่ รงคุณค่าและมีอตั ลักษณ์
เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์กล่าวได้ว่าชนกลุ่มนี้เท่านั้นที่สามารถเลี้ยงและจัดการกับช้างได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพตามแนววิถีการดำ�เนินชีวิตเฉพาะของชาวกวย โดยภูมิปัญญาย่อยต่าง ๆ ที่ชาวกวย
ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษได้นำ�มาใช้ในการเลี้ยงและการดูแลช้าง ได้แก่ ภูมิปัญญาด้าน
อาหารของช้าง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการทำ�คอกช้าง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการอาบนํา้ ให้ชา้ ง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการ
ดูแลสุขภาพช้าง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการขยายพันธุช์ า้ งและภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ การฝึกหัดช้าง ได้แก่ ภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านการดูนิสัยของช้าง ภูมิปัญญาด้านการฝึกหัดช้าง โดยมีทั้งการฝึกหัดเพื่อใช้งานและการฝึกหัด
เพื่อการแสดง ภูมิปัญญาย่อย ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำ�เอามาใช้ในการเลี้ยงช้างเพื่อฝึกหัดช้างให้มีความ
สามารถด้านการแสดงเพื่อนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทางการท่องเที่ยวในลำ�ดับต่อไป
2. การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น�ำ เสนอผ่านการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ การนำ�เอา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ เหล่านี้มาจัดนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุรนิ ทร์ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเอาภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ คี วามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ถิน่ เมืองสุรนิ ทร์ ซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีและมีความหมายทางคุณค่าด้านวัฒนธรรม สมควรแก่การอนุรกั ษ์
และส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เพือ่ นำ�เข้าสูก่ จิ กรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยิง่ อันจะทำ�ให้ภมู ปิ ญ
ั ญา
เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่และส่งเสริมสู่สากลมากขึ้น โดยความแตกต่างของแต่ละภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น
มีลักษณะแตกต่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ภูมิปัญญาจะถูกนำ�เสนอตามลักษณะ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนี้
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    2.1 การจัดการภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรม
        2.1.1 การจัดการภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จัดในลักษณะของ
ศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชน เรียกว่า “พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ” เนือ่ งด้วยเป็นศูนย์ทเี่ ก็บรวบรวมความรู้ หรือ
องค์ความรูท้ เี่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมโดยถ่ายทอดผ่านปราชญ์หรือภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ภายในชุมชน มีการจัดสภาพบริบทให้เหมาะสมต่อการเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแสดงถึงศักยภาพ
ของท้องถิ่นด้านความรู้ด้านหัตถกรรมผ้าไหม นอกจากนี้มีเครือข่ายและการประสานความร่วมมือ
ด้านการเรียนรู้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม
ผ้าไหมบ้านท่าสว่างให้ได้รับการสืบทอดโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งส่วนนี้นั้นทำ�ให้
ชุมชนและองค์กรอืน่ ได้เชือ่ มต่อและเกิดเครือข่ายการเรียนรูร้ ว่ มกับองค์กรทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับ
ภาคและประเทศ ดังนั้นกิจกรรมที่ทางแหล่งท่องเที่ยวได้นำ�เสนอ ได้แก่ การเรียนรู้ ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม เช่น แหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะเป็น การนำ�เสนอ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ โดยแบ่งตามกิจกรรมหลัก ๆ ตามภูมิปัญญาย่อย ๆ ที่ได้นำ�มาจัด
เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่องการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การ
สาวไหม ย้อมสีไหมทั้งแบบใช้สีธรรมชาติและการทอผ้าไหม แบบดั้งเดิม เมื่อกิจกรรมเหล่านี้ล้วนให้
ความรูแ้ ก่นกั ท่องเทีย่ ว ผ่านทางปราชญ์ผเู้ ชีย่ วชาญในท้องถิน่ และจัดขึน้ ในสถานทีข่ องชุมชนอันมีสภาพ
ที่น่าเที่ยวชม และเหมาะสมกับการเรียนรู้ตามลักษณะของภูมิปัญญาสภาพทั่วไปของแหล่งเรียนรู้มี
ความน่าร่มรื่นเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดี
2.1.2 การจัดการภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมเครื่องเงินบ้านเขวาสินรินทร์ ภูมิปัญญา
หัตถกรรมเครือ่ งเงินนีเ้ ป็นภูมปิ ญ
ั ญาทางด้านวัตถุ ดังนัน้ การจัดการหรือการนำ�เสนอภูมปิ ญ
ั ญาด้าน
นี้จะต้องแสดงให้ทราบถึงความเป็นมา ความสำ�คัญ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและความเป็นตัวตนของ
ภูมิปัญญาอันหมายถึงกระบวนการสร้างมันขึ้นมาจนเป็นรูปธรรม ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ถึงถูกนำ�มาแสดงให้
นักท่องเที่ยวได้รับชม โดยนำ�เสนอเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อ
ต้อนรับหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านเขวาสินรินทร์จะมีกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรมด้วยกันซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นการนำ�เสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
หัตถกรรมเครื่องเงินของบ้านเขวาสินรินทร์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยายโดยวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญหรือปราชญ์พื้นบ้านด้านหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประเกือม) โดยการนำ�เอา
ภูมปิ ญ
ั ญาด้าน วัสดุอปุ กรณ์การผลิต กรรมวิธกี ารผลิต และการออกแบบลวดลายหัตถกรรมเครือ่ งเงิน
ซึง่ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับหัตถกรรมเครือ่ งเงิน (ประเกือม) ทัง้ สิน้ หัตถกรรม
เครื่องเงินนี้ เป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่เป็นรูปธรรมหรือด้านวัตถุเป็นสิ่งที่จับต้องหรือมองเห็นได้
ดังนัน้ การจัดการหรือการเผยแพร่ภมู ปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นวัตถุตวั นีก้ จ็ ะต้องแสดงให้ทราบถึงทีไ่ ปทีม่ า ความ
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สำ�คัญเอกลักษณ์ และกระบวนการสร้างมันขึน้ มาพร้อมกับอัตลักษณ์เฉพาะในความเป็นตัวของมันเอง
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกแสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจได้ทราบ โดยการบรรยายให้ความรู้ การ
ชมวีดีทัศน์ประกอบเพื่อให้เห็นภาพ การสาธิตหรือทดลองทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ชินกับสภาพ
การปฏิบตั จิ ริงและพร้อมกับการนำ�เสนอสิง่ ทีไ่ ด้จากกรรมวิธโี ดยการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทเี่ สร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ณ ศูนย์แสดงและจำ�หน่ายสินค้าในชุมชนและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ได้นั้น
ได้แก่ แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านหัตถกรรมเครือ่ งเงินและศูนย์การแสดงและจำ�หน่ายสินค้า
หัตถกรรมเครื่องเงิน
   2.2 การจัดการภูมิปัญญาที่เป็นนามธรรม
         2.2.1 การจัดการภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมบ้านดงมัน จัดเป็นศูนย์ศิลป
วัฒนธรรมด้านการแสดงกันตรึมและมีสถานที่เอื้อและเหมาะสมต่อการแสดงดังกล่าว เพื่อรองรับ
นักท่องเทีย่ วในลักษณะรวมกลุม่ ของศิลปินกันตรึมด้วยกัน นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมการบายศรีสขู่ วัญ
และจัดอาหาร ที่พักสำ�หรับนักท่องเที่ยวด้วย
2.2.2 การจัดการภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมชาวกวยเลี้ยงช้างบ้านตากลางจัดเป็นศูนย์
การแสดงช้างและการนำ�เสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับวัฒนธรรมชาวกวยเลี้ยงช้างบ้านตากลาง
ในรูปแบบพิพธิ ภัณฑ์หรือศูนย์การเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาหรือศูนย์คชศึกษา ส่วนผลิตภัณฑ์ทางการท่องเทีย่ ว
ที่ได้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ แหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการแสดงของช้าง

อภิปรายผลการวิจัยการวิจัย

คณ
ะม

นุษ
ย

ศา
ส

ตร
แ์ ล
ะส

งั ค
มศ
าส

ตร

์ม

หา

วทิ

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

สุร
นิ ท
ร์

การศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์เป็นลักษณะทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำ�มาใช้เพื่อการท่องเที่ยวจะเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก
ทั้งสิ้นโดยจะเป็นภูมิปัญญาที่เน้นและเกี่ยวเนื่องกับแนววิถีการดำ�เนินชีวิตที่สืบทอดมาแต่โบราณ
ส่วนมากเป็นภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพหรือเลี้ยงตัวเองและการแสดง เพื่อความเพลิดเพลิน
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2534) ที่มีแนวคิดว่า ภูมิปัญญาเป็นปรัชญาชีวิตเป็น
ศาสตร์และศิลป์แห่งการดำ�เนินชีวิตของชาวบ้านเป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การกำ�หนดคุณค่าและ
จริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาช้านานจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่ง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาเป็นศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับการดำ�เนินชีวิต ปัจจัยสี่ การ
ทำ�มาหากิน การอยู่ร่วมกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันในสังคม ภูมิปัญญาเป็นศิลป์ คือ
เป็นความรูท้ มี่ คี ณ
ุ ค่าดีงามทีผ่ คู้ นได้คดิ ขึน้ มาไม่ใช่เพียงด้วยสมองอย่างเดียวแต่ดว้ ยอารมณ์ ความรูส้ กึ
ทัศนะและจิตวิญญาณ ภูมปิ ญ
ั ญาเป็นความรูท้ เี่ ชือ่ มโยงทุกอย่างทุกด้านทุกมิตเิ ข้าด้วยกันจึงเป็นความ
รู้ที่มีคุณธรรม ความรู้ที่เป็นรอบด้านและเป็นองค์รวม เพราะเป็นความรู้ที่มาจากชีวิตและสัมพันธ์กับ
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ชีวิต การเรียนรู้ในอดีตจึงเป็นการเรียนรู้ไม่ได้เพียงเพื่อความรู้ แต่ให้เกิด “ปัญญา”อันเป็นที่มาของ
ชีวิตพอเพียง ไม่โลภและอยู่เย็นเป็นสุขอีก
การนำ�เอาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาจัดนำ�เสนอเป็นกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ต้อนรับการท่องเทีย่ วทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดสุรนิ ทร์ได้เลือกเอาภูมปิ ญ
ั ญาทีเ่ ป็นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั กับแนวทางการพัฒนาหมูบ่ า้ นทอผ้าไหม อำ�เภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ทางวัฒนธรรม เนือ่ งจากความมีอธั ยาศัยไมตรีของชาวบ้านและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาว
บุรรี มั ย์เป็นทรัพยากรท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นสิง่ ดึงดูดใจ งานประเพณีสบิ สองเดือนประเพณีที่
เกี่ยวเนื่องในชีวิตประจำ�วันและการทอผ้าไหม ซึ่งงานวิจัยของประหยัด ตะคอนรัมย์ (2544) ที่ศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลาดนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยสำ�คัญที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว ความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดริมนํ้าหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี
และมีความหมายมีคุณค่าด้านวัฒนธรรมสมควรที่จะทำ�การอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
นำ�เข้าสูก่ จิ กรรมเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยิง่ สามารถ จันทร์สรู ย์ (2534 : 10) ได้อธิบายลักษณะของภูมปิ ญั ญา
ใน 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ลักษณะที่เป็นนามธรรมได้แก่ เป็นโลกทัศน์
ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดำ�เนินชีวิตเรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และคุณค่าความหมายในทุกสิ่ง
ทุกอย่างในชีวิตประจำ�วันส่วนลักษณะที่เป็นรูปธรรมนั้นได้แก่จะเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การทำ�มาหากิน
การเกษตร ดนตรี หัตถกรรม ศิลปะ และอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและสะท้อนออกมาเป็นกระบวนทัศน์
ซึ่งทางรูปธรรมได้แก่ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องเงินการนำ�เสนอนั้นภูมิปัญญาย่อย ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องนั้นต้องจะเป็นการแสดงถึงกระบวนหรือกรรมวิธีการผลิตขึ้นมาของหัตถกรรมทั้งสองอย่างนี้

ยา
ลยั
ราช
ภัฏ

ข้อเสนอแนะการวิจัย
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1. ข้อเสนอแนะการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
   1.1 ควรนำ�ข้อสนเทศด้านการจั ด การภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ นในจั ง หวั ดสุ ริ นทร์ ไ ปเป็ น
ฐานข้อมูลทางการศึกษาและการท่องเที่ยวเพื่อท้องถิ่นต่อไป
    1.2 ควรนำ�ผลสรุปด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ไปวางแนวการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
2. ข้อเสนอแนะการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมีการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อสร้างรูปแบบ
(Model) ทางด้านการจัดการภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เป็นรูปธรรมเหมาะสมกับการนำ�ไปใช้จดั การอย่าง
แท้จริง
2.2 ควรมีการศึกษาถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลถึงการจัดการ
นำ�เสนอภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผ่านการท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมเพือ่ สรุปแนวคิดด้านการจัดการทีเ่ หมาะสม
ต่อไป
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