
ประวัติความเปนมาประเพณี วัฒนธรรมของชนเผากูยบานกู  อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ 
บานกูเปนหมูบานที่มีการกอตั้งมาชานานเปนระยะเวลาประมาณเกือบสามรอยกวาป (ประมาณเอา

จากพุทธศักราช ที่กอตั้งวัดบานกู)จากการบอกเลาของผูสูงอายุในหมูบาน  ชุมชนชาวกูยบานกูไดอพยพมาจาก
บานอาเลา ไมทราบแนชัดวามาจากอําเภออะไร ผูที่อพยพมากอตั้งเปนคนแรกคือ “ตาโก”  เนื่องจากทําเลข
องหมูบานอยูติดสระน้ําหรือสระกู  พื้นที่เปนเนินสูง  สภาพรอบหมูบานมีเนินดินคลายกําแพงกั้นเรียกวา “คู
เมือง”  เหมาะแกการตั้งรกรากที่อยูอาศัย สภาพภายในหมูบาน การปลูกสรางบานหรือที่อยูอาศัยจะปลูก
ลักษณะติดกันเหมือนเปนการเกาะกลุมกันอยู บานแตละหลัง หลังคาบานแทบจะซอนกันก็มี ตรอก/ซอยหรือ
ทางเดินแตละซอยกวางประมาณ  ๒.๕๐ เมตร แคเกวียนผานเขาออกได  หรือใหวัวควายเดินเขาคอกไดก็พอ  
ซึ่งคนโบราณมักจะทําคอกวัวคอกควายไวใตถุนบานและเนินดินที่คลายกําแพงหมูบานจะอยูรอบนอก  การทํา
นาแตกอนนั้นตองใชควายไถและไดข้ีควายใชเปนปุยคอกอยางดีไปใสนาขาว  ชาวกูยบานกูทุกหลังคาเรือนจึง
ตองมีควายไวใชงาน “ตาโก” จึงเปนคนกลุมแรกที่ตั้งรกรากและสืบทอดลูกหลานมาจนถึงปจจุบัน  และมีวัด
บานกูเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อชุมชนขยายเพิ่มมากขึ้น ลูกหลานจึงไดแยกครัวเรือนออกไปอยูตามหัวไรปลาย
นา   

วัฒนธรรมชาติพันธชาวกูย  มีภาษาพูดเฉพาะถ่ิน,มีการแตงกาย มีวิถีชีวิต,มีชุดผาไหม 
ลายลูกแกวเฉพาะถ่ินมีปราสาทขอมโบราณมีงานประเพณีหวัวบุญเบิกฟาขึ้น๓ค่ํามหัศจรรยเดือน๓ ที่โดดเดน
ประจําจังหวัดศรีสะเกษวัฒนธรรมของชุมชนยังมีความสําคัญและมีคุณคาตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน
อยางมากผูนําชุมชน และบุคคลสําคัญจึงไดรวมกันคิดเอกลักษณของชุมชนบานกูใหเปนอัตลักษณที่โดดเดน 
เปนคําขวัญของชุมชนที่จะเปนการประชาสัมพันธและสามารถดึงดูดใจบุคคลทั่วไปใหมาเยี่ยมชมชุมชนดังคํา
ขวัญที่วา 

  “ ปรางคกูคูบาน สระกูคูเมือง  ลือเลื่องวัฒนธรรม เลิศล้ําสามัคคี  
     มีวงมโหรี      ผลิตขาวเกษตรอินทรีย    ของดีหลวงปูงาม” 
ชาติพันธกูย(สวย)เปนชาวกูยแท มีภาษาพูดกูยทั้งตําบลกู เชนจูงกะ ภาษาไทยแปลวาสวัสด ี
 

วิถีอารยธรรมไทย ที่โดดเดนภายในชุมชน 
ดานอาหารพื้นบานที่โดดเดนและขึ้นชื่อ 

๑) แกงละแวกะตาม (แกงมันปู) 
๒) แกงเทา (สาหรายน้ําจืด) 
๓) ขนมพื้นบาน (ฮนอมไปรกะซัง) 
๔) ประเภทตํา ตําลูกยอ(จุเหยาะหยัว)และตํามะพราวออน 
 

ดานการแตงกาย  
๑) การแตงกายชุดอัตตลักษณชาวกูยการแตงกายของชาวกูยโดยเฉพาะสตรีชาวกูย 

เปนผูมีความสามารถในการปลกูหมอนเลี้ยงไหม เมือ่วางเวนจากอาชีพการทํานา ทําไรแลว ก็จะปลูกหมอน
เลี้ยงไหมเพื่อใชในการทอผาสําหรับไวนุงหมภายในครอบครวัของตนเองซึ่งการผลิตผาไหมนั้นชาวกูยทํากัน
แบบครบวงจร คือทุกขั้นตอนจะทําดวยมือของตนเอง ดังนั้นการแตงกายของชาวกูยจึงนิยมแตงกายดวยผา
ไหมพื้นเมืองเปนหลกัมีภูมิปญญาในการกระบวนการผลิตผาไหม และมกีารถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีก
รุนหนึ่งอยางไมขาดสายทําใหหญิงสาวชาวกูยในอดีตแทบทกุคนมีฝมอืในการทอผาไหมเปนอยางดผีานุงสําหรับ
สตรีชาวกูยนิยมเปนผาไหมมัดหมีผ่ืนใหญเปนไหมควบพื้นสนี้ําตาลอมดํายอมสีธรรมชาติมีหัวซิ่นยืนพื้นสีแดง
ลายขิด ตีนซิ่นพื้นดําขนาด ๒- ๓ นิ้ว มีริ้วสีขาวเหลืองและแดง สตรีนิยมใสเสื้อผาที่มลีายเฉพาะ คือผาไหมลาย

 



ลูกแกวยอมสีธรรมชาติ (สียอมมะเกลอื) สีดําคอกระเชา การเย็บแบบแซวผาดวยมือ ใสสรอยคอลูกปดที่ทํา
ดวยเงิน สวนชายชาวกูยนิยมใสผาโสรงหรือผาขาวมา หรือผาที่มีหรููดและมีผาขาวมาคาดเอวทีท่อเหมือนหัว
ซิ่นแตมีความกวางมากกวา มลีวดลายเอกลกัษณโดยเฉพาะ 
 

ดานประเพณี พิธีกรรม 
ชาวบานกูเปนกลุมชนชาวกูยเปนสวนใหญซึ่งมีความเฉพาะแตกตางจากคนไทยในทองถิ่นทั่วไป ดังนั้น
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวกูยบานกูจึงมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวางประเพณีเฉพาะของกลุม
ชาวกูยที่ยึดถือ ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแตรุนปูยาตายาย และมีประเพณทีี่มีเหมือนกันทองถิ่นอื่นของไทยทั่วไป 
เพราะฉะนั้นประเพณีของชุมชนบานกูจงึมี ๒ลกัษณะดังตอไปนี้ 
๑) ประเพณีเฉพาะของกลุมชาวกูยบานกู   
ประเพณีแซนเหลียน(ขึ้น ๓คํ่า เดือน ๓) เหลียน คือ ลานนวดขาว เมื่อชาวนากูย 
นําขาวเปลือกขึ้นยุงฉางแลว ก็จะมีการเซนไหวลาน (การแซนเหลียน) เพื่อบอกกลาวแกพระแมธรณี พระแม
โพสพ เทวดาอารักษ ผีไรผีนา ใหทราบและขอพรเพือ่เปนศิริมงคลอยูเย็นเปนสุขแกครอบครัว และเปนการ
ทํานายถึงฤดูกาลในปตอไปวาผลผลิตจะดีขึ้นหรือไม  
 เครื่องแซนเหลียน  ประกอบดวย ไขไกตม ๑ ฟอง (ไขไกใหม) ธูป เทียน ดอกไม หมาก พลู   น้ําสม 
ขนม ผลไม บุหรี่ เหลา น้ําสะอาด ขาวเปลือก ๑ ปบ กองไวทุกมุมของลานและกลางลานจะทําในที่นาของแต
ละคน ในชวงเวลาเชาประมาณ หกโมงเชา จะนําปุยไปดวยกองไวตามมุมลาน เมื่อทําพิธีเซนไหวแลว ก็จะปอก
เปลือกไขไกดู (แถนขะลุย) มีลักษณะสมบูรณ มีนูนตรงกลาง ทายวาฤดูกาลในปตอไปจะไดผลผลิตดี ครอบครัว
จะมีแตความสงบสุข หลังจากนั้นก็จะนําขาวเปลือกบางสวนเรียกขวัญนําไปขึ้นยุงฉางตอไป    
 ประเพณีแซนหลาว (ขึ้น ๓ คํ่า เดือน ๓)  แซนลาว คือ การเซนยุงฉางชาวกูย เมื่อนําขาวเปลือกขึ้น
ยุงฉางก็จะเอาใบคูณใบยอเสียบตามเสายุงฉางดานใน (ใหค่ําคูน ใหยกใหยอขึ้น) กอนจะนําขาวออกมาสีหรือ
จําหนายจายแจกจะตองมีการเซนไหวยุงฉางกอนจึงจะเอาขาวเปลือกลงจากยุงฉางไดเครื่องแซนหลาว
ประกอบดวย ดอกไม ธูป เทียน หมากพลู น้ําสะอาด  นํ้าสม  ผลไม การแซนหลาวทําเพื่อขออนุญาตพระแม
โพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผูดูแลยุงฉากและขาวเปลือกทราบจุดประสงคการนําไปใช อยาใหขาวในยุงเกิดความตกใจ
และเมื่อนําขาวเปลือกออกไปใชก็ใหมีขึ้นมาแทนโดยไมรูจักหมด  
ประเพณีเซนญะจูฮ (ขึ้น ๓คํ่า เดือน ๓) ประเพณีเซนญะจูฮ หรือเรียกวาประเพณีเซนปูตาหรือภาษากูย
เรียกอีกอยางวา “แซนเผาะหญะ” เปนประเพณีของชาวกูยที่มีมาตั้งแตอดีตกาลเมื่อสมัยกอนผูคนมีความเชื่อ
เรื่องเทวดา ผีสางนางไมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสมัยกอนโดยมีความเชื่อวากอนที่จะทํา
การมงคลหรือการทําไรทํานา ตองดูกําหนดวัน เดือน ป ฤกษงามยามดี เพื่อมาประกอบพิธีหรือทําการมงคล
ตางๆ ซึ่งชาวกูยสมัยโบราณเชื่อถือกันมากและประเพณีการเซนไหวดังกลาวก็จะมีปละ ๓ ครั้ง ดังนี ้
 ครั้งที่ ๑ : วันเซนไหวเบิกวัน-เบิกเดือน-เบิกป หรือภาษกูย เรียกวา “แซนเบอะตะงัย-เบอะกะซัย-
เบอะกะมอ”ทําการเซนในเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ํา ประชาชนในชุมชนจะมีความตั้งใจที่จะนําเครื่องเซนไหวไปตาม
จุดที่แตละหมูบานเคยเซนไหว เชน  บานอาต็อง หมู ๘ก็จะเซนที่ศาลปูตาหนองคัน  บานกูตะวันตก หมู ๑๔ 
เซนที่ศาลปูตาตนประดูใหญทิศใตของปาชาชุมชน  หนาวัดปรางคกู  บานกู หมู ๑จะเซนที่ปราสาทปรางคกู  
หลังจากเซนไหวเสร็จก็ใหลูกหลานเอาปุยคอกหาบไปเทตามที่นาหรือแปลงกลา พอตกกลางคืนก็จะมีการจับ
กลุมกันเพื่อรอฟงเสียงคลายฟารอง  หรือความเชื่อของชาวกูย คือ เทพเจาเปดประตูโลก ชาวบานก็จะนําเสียง
ที่ไดยินมาจากทิศทางใดมาทํานายดูวาเกณฑชะตาในแตละปนั้นๆจะดีหรือไมดี  ซึ่งเปนประเพณีของชาวกูยที่มี
มาตั้งแตโบราณ 

 



ครั้งที่ ๒ : การเซนลงนา หรือ ภาษากูย พูดวา “แซน แซง แซ”  เปนการเซนบอกกลาวพระภูมิเจาที่  
พระแมธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ที่ปกปกรักษาพื้นที่นาใหชวยปกปองคุมครองดูแลรักษาขาวในนาใหงอกงามและ
ขอพรตางๆเพื่อเปนศิริมงคลแกเจาของนาเอง 

ครั้งที่ ๓ : การเซนขาวใหมปลามัน หรือ ภาษากูย พูดวา “แซน ซอ กะมัย- อากา แชง”  หลังจากที่
เริ่มเก็บเกี่ยวขาวในนา  ซึ่งอยูในชวงที่ปลาเริ่มมีมันและมีรสชาติอรอย  แตกอนจะทําพิธีเซนในชวงขึ้น ๘เดือน 
๑๒ ของทุกป  แตเนื่องจากฤดูกาลเปลี่ยนแปลงขาวในนาสุกเร็วขึ้น  ชุมชนจึงมีการแกไขใหมีการเซนไหว
ในชวงแรม ๘คํ่า เดือน ๑๑เพื่อใหทันขาวใหมจริงๆเปนการเซนบอกกลาววาปนี้การทํานาไดประสบผลสําเร็จ 
และไดขาวปลาอาหารสมบูรณดีทุกอยาง ประเพณีการ เซนไหวปูตา เครื่องเซนก็จะประกอบดวย ไกตม ๑ ตัว  
เหลา ๑ ขวด  นํ้าหวาน ๑ ขวด  อาหารคาวหวานครบชุดปจจุบันชุมชนเริ่มลืมเลือน สภาวัฒนธรรมตําบลกูจึง
ไดริเริ่มกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน  และควรอนุรักษไวเพื่อเปนแบบอยางใหอนุชนรุนหลังไดปฏิบัติสืบทอด
กันตอไป 

 

ประเพณีหวัวบุญเบิกฟา (ขึ้น ๓ คํ่า เดือน ๓)ในชวงเวลาวันขึ้น๓ค่ําเดือน๓ของทุกป (อยูระหวาง
ปลายเดือนมกราคม-ตนเดือนกุมภาพันธ)ประเพณีบุญเบิกฟาเปนประเพณีของชุมชนชาวกูยบานกูที่ประกอบ
ขึ้นตามความเชื่อวาเมื่อถึงวันขึ้น ๓ ค่ําเดือน ๓ฟาจะเริ่มไขประตูฝนโดยจะมีเสียงฟารองและทิศที่ฟารองเปน
สัญญาณบงบอกตัวกําหนดปริมาณน้ําฝนที่จะตกลงมาหลอเลี้ยงการเกษตรในปนั้นๆ ตํานานโบราณกลาวถงึทศิ
ที่ฟารองดังนี้( โดยจะทําพิธีเซนไหวที่ปราสาทปรางคกู) 
 ทิศบูรพามีครุฑเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตูน้ําถาฟารองทิศนี้ฝนจะดีขาวกลาในนาจะอุดมสมบรูณ
คนทั้งปวงจะไดทําบญุใหทานอยางเตม็ที ่   
           ทิศอาคเนยมีแมวเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตูลมถาฟารองทางทิศนีฝ้นจะนอยนาแลงคนจะอด
อยากและเกิดโรคระบาด 
ทิศทักษิณมีราชสหีเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตทูองถาฟารองทางทิศนีฝ้นจะมากน้ําจะทวมขาวกลาในนา
เสียหายถึงสองในหาสวนนาลุมเสียนาดอนดีมีปปูลาอุดมสมบูรณ 
 ทิศหรดีมเีสือเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตูตะกั่วหรือประตูชินถาฟารองทางทิศนี้ฝนจะดีน้ํางาม
พอเหมาะผลหมากรากไมอุดมปูปลามมีากขาวกลาบรบิูรณผูคนมีความสุข 
 ทิศปจจิมมีนาคเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตเูหล็กถาฟารองทางทิศนี้ฝนจะแลงน้ํานอยขาวกลาใน
นาแหงตายเสียหายหนัก 
 ทิศพายัพมีหนเูปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตูหินถาฟารองทางทิศนี้ฝนจะตกปานกลางขาวกลาไดผล
กึ่งหนึง่เสียหายกึง่หนึง่ปปูลามีนอยคนจักปวยไข 
 ทิศอุดรมีชางเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตเูงินถาฟารองทางทิศนี้ฝนจะดีขาวกลาในนางอกงามดีคน
มีสุขทั่วหนา 
 ทิศอีสานมีวัวเปนสัตวประจําทิศเปนทิศประตูดินถาฟารองทางทิศนี้ฝนจะดีตลอดปขาวกลาในนาจะ
งอกงามสมบูรณดีคนจะมีความสุขเกษมตลอดปอยางถวนหนาดวยความเชื่อตามตํานานดังกลาวจึงมีประเพณี
บุญเบิกฟา (เดิมเรียกวาบุญเบิกบาน) เพื่อขอพรจากแถน (เทพผูเปนใหญ) ใหไขประตูฟาทางทิศที่เปนมงคล 
อนึ่งในวันขึ้น ๓ค่ําเดือน๓จะมีปรากฏการณมหัศจรรยเกิดขึ้น๓อยางคือ กบไมมีปากคือจะมีแผนเยื่อเกิดขึ้นปด
รูกบเปนอันวาวันนั้นกบจําศีลไมฆาสัตวอื่นๆเปนอาหาร นากไมมีรูทวารคือมีแผนเยื่อเกิดขึ้นปดทวารหนักของ
ตัวนากเปนอันวานากจะไมขับถายในวันนั้นเพราะไมไดกินอาหาร และมะขามปอมจะมีรสหวาน 
 สาระสําคัญของหวัวบุญเบิกฟามีประโยชนตอวิถีชีวิตและจิตใจของชาวบาน ดังนี้ 

 



๑. เปนการเตรียมพรอมทีจ่ะลงมอืทําการเกษตรไดทนัฤดูกาลเพราะเมื่อถงึบญุเบกิฟาชาวบานยอมไดทําบุญใหเกิด
ขวัญและกําลงัใจไดหาบปุยคอกบํารุงดินแลวเตรียมกายเตรยีมใจและเครื่องมือใหพรอมทีจ่ะทํานา 
 ๒. เปนผูมีความเชื่อมั่นศรัทธาตอพุทธศาสนาเพราะไดทําบญุเปนประจําทกุปทําใหรูจักเสียสละไม
ตระหนี่ถี่เหนียว 
 ๓. เปนผูมีความกตัญูตอผืนนาสิง่แวดลอมดินฟาอากาศตลอดจนเทพตางๆที่เชื่อวาเปนผูบันดาลฝน
และธัญญาหาร เชน พญาแถนและพระแมโพสพเปนตน 
 ๔. เปนผูรูจักประหยัด เชนรูจักเก็บขาวไวในยุงฉางอยางมีระเบียบแมแตจะตักออกก็ยังมีพิธีกรรมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ชวยเตือนสติไมใหใชขาวอยางสุรุยสุรายดังคําสอนของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจาที่วา "นตฺถิธฺญสม
ธน" แปลวาทรัพยเสมอดวยขาวเปลือกไมมี 
 พิธีกรรมของหวัวบุญเบิกฟามลีําดับขั้นตอนการทําพิธีตางๆ ๔ขั้นตอน ดังนี้ 
๑. พิธีสูขวัญขาวชาวอีสานเรียกวา ทําบุญตุมปากเลาเพื่อแสดงความกตัญูตอพระแมโพสพเพื่อความสบายใจ
ในการซื้อขายขาวและเพื่อใหการแบงปนขาวแกญาติมิตรผูมารวมพิธี เครื่องบูชาหรือเครื่องคายในพิธีสูขวัญ
ขาว    
๒. พิธีหาบปุยคอกชาวอีสานเรียกวา “ฝุน”เพื่อใสผืนนาเพื่อบํารุงดินพิธีการในตอนเชามืดของวันขึ้น๓ค่ําเดือน 
๓ชาวนาจะตองหาบปุยคอกจากกองมูลวัวมูลควายซึ่งมักอยูใตถุนเรือนของตนทยอยออกไปใสผืนนาจนกระทั่ง
ถึงเที่ยงวันจึงหยุดเปนการเริ่มตนเอาฝุน (ปุยคอก) ใสนาในปนั้น 
 ๓. พิธีทําบุญเฮือนเพื่อนําสิริมงคลจากพระรัตนตรัยมาสูที่อยูอาศัยพิธีการตอนเย็นนิมนตพระภิกษุ
จํานวน๕หรือ๙รูปมาสวดมนตเย็นที่บานตอนเชาของวันรุงขึ้นนิมนตพระสงฆชุดเดิมมาสวดมนตเชาที่บานแลว
ทําบุญตักบาตรและถวายจังหันเชา 
  ๔. พิธีนําขาวเปลือกเต็มกระบุงมาถวายวัด เพื่อแสดงความเคารพศรัทธาตอพระสงฆ
เนื่องจากคนอีสานโบราณนั้นมีศรัทธาแรงกลาตอพุทธศาสนาเมื่อไดสิ่งที่ดีๆตองนําไปถวายพระกอนสมยักอนใน
วัดทุกวัดจะมียุงฉางขาว (เลาขาว) ปลูกไวดวยเมื่อญาติโยมบริจาคขาวเปลือกก็นํามาเก็บไวในยุงฉางเอาไวแจก
ทานตอผูยากไรในโอกาสตอไปพิธีการเมื่อถึงวันข้ึน๓คํ่าเดือน ๓ของทุกปจะตรงกับชวงที่ชาวนานําขาวเปลือก
มาสูเลาหรือยุงฉางเสร็จใหมๆชาวอีสานมีขอคะลําหรือขะลํา (ขอควรระวังหรือขอหาม) เกี่ยวกับขาวดังนี้ 
 - ถายังไมทําพิธีสูขวัญขาวหามตักขาวออกจากยุงฉางถาจําเปนตองใชบริโภคตองกันจํานวนหนึ่งไว
ตางหาก 
 - หามตักขาวในยุงฉางในวันศีลนอยใหญ(วัน๗–๘ค่ําและวัน๑๔–๑๕ค่ําทั้งขึ้นและแรม) 
 - กอนตักขาวทุกครั้งตองนัง่ลงยกมือขึ้นพนมแลวกลาวคาถาวา "บุญขาวบญุน้ําเอยกินอยาใหบกจก
อยาใหลง" แลวจึงตกัไดดังนั้นในวันขึ้น๓ค่ําเดือน๓ของทกุปจึงมีพิธสีูขวัญขาวพิธีตมปากเลาพิธีเอาบุญเฮือน
และตอนบายๆของวันนั้นจะนําขาวเปลอืกเตม็กระบุงไปถวายวัดแลวจึงใชขาวในยุงฉางเปนประโยชนไดตาม
อัธยาศัย 

ประเพณีแซนแซงแซ (ขึ้น ๓คํ่า เดือน ๖) เมื่อถึงฤดูเริ่มลงทํานา ชาวกูยจะมีประเพณีแซนแซงแซใน
วันขึ้น ๓ค่ํา เดือน ๖ ของทุกป ทําที่ปราสาทปรางคกู เพ่ือบอกกลาวตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณบานกู ซึ่งมีพอ
ปูพัทธเสนในปราสาทปรางคกู เทวดาอารักษ เจาที่ ที่นาที่ไรตางไดรับทราบวาไดลงไรลงนาตามฤดูกาล ได
อํานวยอวยพรใหลูกหลานทําไรทํานาอุดมสมบูรณ เพิ่มพูนผลผลิต ครอบครัวมีแตความสุขความเจริญ กอนจะ
มีการเซนไหวก็จะมีการขอขมาพอปูพัทธเสนปราสาทปรางคกูกอน เมื่อเซนไหวเสร็จก็จะมีการขอดูคางไก เปน
การทํานายผลผลิตที่กําลังจะลงมือปกดํา เครื่องเซนไว ประกอบดวย ไกตม ๑ ตัว  เหลา ๑ขวด นํ้าขมิ้น ๑ ขัน 
ขันธ ๕ ขันธ ๘  ดอกไม  ธูป  เทียน  ขาวเปลา ๑ จาน  น้ําพริก ๑ ถวย  นํ้าสม ๑ ขวด ผลไม  ขนม น้ําสะอาด 

 



แซนซากชาวกูย(เดือน ๑๐)เปนประเพณีของชุมชนชาวบานกู บานอาต็อง บานสนวน ขยูง ที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน จะทําชวงเดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค่ํา จะทําทุกป เพื่อทําพิธีเซนไหวใหกับบรรพบุรุษและญาติพี่นองผู
ลวงลับไปแลว ชวงวันข้ึน ๑๔ ค่ํา ชาวบานจะเตรียมของเครื่องเซนไหวเอาไวหนึ่งวัน เชน การหอขาวตม ตอง
เตรียมขาวเหนียว ใบตอง ใบมะพราว ลูกมะพราว กลวยสุก และของอื่นๆ อีกที่ตองการใส สวนผลไมสวนมาก
จะซื้อมาจากตลาด เชน สม ชมพู สมโอ และอื่นๆอีกมากมาย หมากพลู สวนเครื่องเซนไหวมี ไกตม ปลายาง 
หมูยาง ขนมกระยาสาทร เหลา เบียร น้ําสม สาโท เมื่อเตรียมของเซนไหวครบแลว ตอนเชาวันขึ้น ๑๕ ค่ํา 
เดือน ๑๐ เอากระดงหรือผาขาวมาวางแลวเอาเครื่องเซนไหวมาวางใหครบทุกอยางเรียบรอยแลวพิธีเซนไหวก็
เริ่มขึ้น ลูกหลานจุดธูป ๓ ดอก เทียน ๒เลม เพื่อถวายขาวพระพุทธรูปเสร็จแลวลูกหลานจุดธูปคนละ ๑ดอก
เพื่อบอกกลาวดวงวิญญาณ ปู ยา ตา ยาย และผูลวงลับไปแลวใหรับ/กินเครื่องเซนไหว โดยจะมีคําพูดบอก
กลาวเปนภาษากูย วา“เจาเดอ นุเฒาแมะเฒา เจาจาเจาหงวก อาป อาปา อามาด อาหยี่ เจา เยอ” (ภาษา
กูย)ลูกหลานก็รินเหลา รินเบียร เครื่องดื่มทุกชนิดเพื่อใหดวงวิญญาณมากิน เมื่อกินเสร็จแลวมีหมากมีพลูกิน
ตอ ทิ้งไวประมาณ ๓๐นาที แลวกรวดน้ําเปนเสร็จพิธี สวนลูกหลานก็ไปทําบุญ  ที่วัดอีก  การหอขาวสากเพื่อ
ไปอุทิศใหแกเปรต อสุรกาย วิญญาณที่ไมมีญาติ อุทิศสวนกุศลไปให วัสดุที่ใชคือ ใบตองหอยาว ปลาแหง เนื้อ
ยาง หมูนึ่ง ไกยาง ขนมเทียน ขาวตม หมากพลู บุหรี่ กลวย ผลไมอื่นๆ เกลือ พริกแหง การประกอบพิธีจะทํา
อยูที่วัด โดยชาวบานจะนําหอขาวสากมาใสไวในตะกราใหญ (เตาะ) ที่ทางวัดจัดเอาไวให ทําพิธีจุดธูปเทียน
บอกกลาว แลวนิมนตพระสงฆสวดมนตและญาติโยมกรวดน้ําอุทิศให เปนเสร็จพิธี ใครจะเอาไปก็ไมผิด เพราะ
พระสงฆอุปโลกนแลว ชาวกูยนิยมนําหอขาวสากไปไวตามแจคันนา (มุมคันนา) ขาวที่เปนโรคหรือแมลงลงก็จะ
หายไป 
 

๒) ประเพณีทั่วไปของชุมชนบานกู  
 บุญขาวจ่ี (เดือน ๓) เปนบุญประเพณีที่ชาวบานเคยปฏิบัติกันมาชานานจะทําในชวงเดือนสามของ
ทุกปที่ชาวบานหลังจากเก็บเกี่ยวขาว (การทําการเกษตร) นําขาวเปลือกขึ้นเลาขึ้นฉางเสร็จ ชาวบานก็จะจัด
บุญขาวจี่ (หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาทําบุญบาน) โดยผูนําภายในหมูบานก็จะนัดกําหนดวันขึ้นวาจะทําในขึ้น
เดือนสาม จะทําวันไหนกี่ค่ําแลวแตความเหมาะสมวัน แตไมใหเกินเดือนสาม เมื่อไดวันแลวก็จะไดแจงให
ชาวบานทุกหลังคาเรือนทราบแลวเริ่มปฏิบัติแนวทางเดียวกัน โดยใหชาวบานเริ่มทําหอขาวตม ขนม มีกลวย 
หมากพลู สวนหนึ่งโดยใหชาวบานรวมดวยกัน (ฝายชาย เตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยการทํา
ดายโครงสรางปรําพิธีทําขึ้นดวยไมไผ หลังคาใชกานมะพราวมุงหลังคา จะขึ้นดวยฟางบางเพื่อกันแดดกันฝน 
สวนพื้นปูดวยฟางมาปูแลวคอยเอาเสื่อสาดปูทับแลวตกแตงประดับตามความเหมาะสม ตกชวงกลางคืน ทายก
ก็ไปนิมนตพระสงฆที่วัดไปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนตเย็น กอนที่พระจะเจริญพระพุทธมนตเย็น นิมนต
พระสงฆไปสวดพระเจดียทรายสี่ทิศที่ชาวบานทําไวสี่ทิศหมูบาน เพื่อเปนการสวดเพื่อบอกใหเทวดาอารักษ ภมูิ
เจาที่ ภูมิบานไดรับรูวาตอนน้ีชาวบานทําบุญใหเปนการแสดงตอบแทนแมโพสพ แมธรณี ภูมิบาน ภูมิเมืองรับรู 
และใหชาวบานอยูเย็นเปนสุขตลอดไป  หลังจากนั้นตกชวงเย็น เมื่อถึงเวลาหนึ่งทุม พี่นองชาวบานก็จะนํา
ขาวสารคนละถวยพรอมดอกไมธูปเทียนและขนม ขาวตม กลวย ไปที่ปรําพิธีที่กําหนดเตรียมไว ขาวตม ขนม 
มาวางรวมกัน เมื่อชาวบานมาพรอมกันแลวก็เริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนตเย็นตอไป เมื่อเสร็จพิธีสงฆ ผูนําภายใน
หมูบานก็พูดคุยกับลูกบาน ตอจากนั้นใหพี่นองชาวบานออกเดินไปทุกหลังคาเรือนเพื่อไปขอขนม ขาวตม โดย
คณะหนุมสาวสวนมากเปนคนเดินเรขอขนมแลวมารวมกันที่ปรําพิธีไวกิน แลวคุยกันอยางสนุกสนานตาม
ประสาหนุมสาว แลวชวยกันทําขนม ทําของหวาน เพื่อที่จะถวายพระเชา ตอนเชาก็เปนการพิธีทําบุญตักบาตร
เชา นิมนตพระสงฆมาพี่นองชาวบานก็นําอาหารปนโต ขาวหมอแกงหมอ ขาวคนละถวยจานตามกําลังศรัทธา 

 



มีจตุปจจัย ดอกไมธูปเทียนใสบาตรตอไป หลังจากพระสงฆสวดเสร็จก็มีการถวายขาวพระพุทธ ถวายอาหาร 
สังฆทานแดพระสงฆ พระสงฆใหพรเทศหนึ่งกัณฑใหโอวาทตอไป เสร็จแลวชาวบานก็รวมรับประทานอาหาร
รวมกัน หนุมสาวชาวบานชวยกันลางถวย ลางจานกัน  บุญขาวจี่ กําหนดพิธีกันกลางเดือนสามเฉพาะขาวจี่ ก็
คือ ขาวเหนียวนึ่งสุกแลวปนติดกันเปนกอนแลว “ อัง ” หรือ จี่ไฟ หรือ บุโดย (ภาษากูย) ใหสุกอีกทีหนึ่ง 
ชาวบานไดรวมกันทําที่หมูบานหรือตามบาน หรือไปรวมกันทําที่วัด เสร็จแลวนําถวายใหพระภิกษุและสามเณร
ไดฉันพรอมกับอาหารคาวหวาน 

บุญพระเวสสันดรชาดก หรือ บุญเทศนมหาชาติ(เดือน ๔)  มูลเหตุแหงการทํา ครั้งหนึ่งสมัย

พุทธกาลมีพระมาลัยเถระไดขึ้นไปไหวพระธาตุเกษแกวจุฬามณีบนสวรรคชั้นดาวดึงส ไดไปพบและสนทนากับ

พระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว ผูซึงจะมาเปนพระพุทธเจาในอนาคต เมื่อพระเมตไตรไดทราบประสงคของมนุษย

จากพระมาลัยแลว จึงสั่งความมากับพระมาลัย ถามนุษยตองการพบและรวมเกิดกับทานจงอยาฆาตีบิดา-

มารดา สมณะพราหมณอาจารย อยาทํารายพระพุทธเจาและยุยงพระสงฆใหแตกกัน ใหตั้งใจฟงเทศนพระ

เวสสันดรชาดกใหจบในวันเดียวจะไดเกิดรวมและพบพระองค  ดวยเหตุนี้เองประชาชนกูย ชาวพุทธจึงพากัน

ทําบุญเวสสันดรชาดกหรือเทศนมหาชาติกันทุกปถือวาเปนบุญใหญ  วิธีการทําโดยสรุปเมื่อถึงวันกําหนดไว

ประชาชนจึงพากันไปเชิญพระเวสสันดร ณ สถานที่ที่กําหนดไว เมื่อเชิญเสร็จแลว พระเวสสันดร นางมัทรี

พรอมดวยกัญหาชาลี ขึ้นบนหลังชาง ตั้งขบวนแหเขาสูเมืองหรือวัดแลวมีการยกธงหรือตุงแปดทิศ เพื่อปองกัน

ภัยอันตรายที่จะเขามา หลังจากนั้นชวงเย็นจะมีการเจริญพระพุทธมนตเย็น รุงเชาวันถัดไปเปนวันแหงการฟง

เทศนไปจนจบภายในหนึ่งวัน รุงเชาวันถัดไปจะมีการทําบุญตักบาตร ถวายจตุปจจัยไทยธรรมเปนเสร็จพิธี  

 ประเพณีสงกรานตตรงกับวันที่ ๑๓ – ๑๔เมษายน ในวันที่ ๑๓ ชาวบานจะออกมารวมกันที่วัด 
จากนั้นก็จะพากันขนทรายมากองเพื่อทําเปนเจดียทรายจะทํากันเปนคุม คุมละ ๑ กอง พอกองเจดียทราย
เสร็จเวลา ๑๓.๐๐น. ชาวบานจะนําน้ําหอมน้ําขมิ้นออกมาที่วัดแลวอันเชิญพระพุทธรูปลงจากศาลาการเปรยีญ
มาประดิษฐานที่กลางลานวัด ชาวบานก็นําน้ําหอมน้ําขมิ้นที่นํามาจากบานสรงน้ําพระพุทธรูปจากนั้นชาวบาน
ก็จะเลนน้ํากัน ในวันที่ ๑๔เมษายน ชาวบานก็จะออกมาสรงน้ําพระพุทธรูปแลวเลนน้ํา ในวันที่ ๑๕ เมษายน 
ชวงเขาชาวบานแตละคุมก็จะเตรียมขบวนแหจะมีนางรํา นางสงกรานต รถเครื่องเสียง เวลา ๑๐.๐๐น. ขบวน
แหแตละคุมและจากหมูบานอื่นๆ ในสังกัดวัดก็จะมารวมกันที่วัดเวลา ๑๓.๐๐น. จัดขบวนมีขบวนพระพุทธรูป 
ตอดวยขบวนจากแตละคุมและขบวนจากหมูบานที่เขารวมขบวนแห ขบวนของชมรมผูสูงอายุ ขบวนแหแตละ
ขบวนออกจากบริเวณวัดไปทางทิศตะวันตกไปที่ปราสาทปรางคกู ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ไปถึงปราสาท
ปรางคกูขบวนแหทุกขบวนจะรวมกันอยูปราสาทปรางคกูและพอพราหมณจะพาทําพิธีบวงสรวงพอปูพัทธ
เสน ซึ่งเปนเจาที่ที่ชาวบานในเขตตําบลกูเคารพสักการะ พิธีบวงสรวงเสร็จประธานก็จะอานสารวันสงกรานต
ในปนั้น จากนั้นขบวนแหก็จะออกจากปราสาทปรางคกูออมรอบสระกูเขาสูบริเวณวัดระยะทาง ๘๐๐เมตร ถึง
บริเวณวัดแลวอันเชิญพระพุทธรูปลงประดิษฐานที่อาสนะ พระสงฆนั่ง ผูสูงอายุนั่งตอจากพระสงฆจากนั้นพอ
พราหมณนําไหวพระรับศีลแลวสรงน้ําพระพุทธรูป สรงน้ําพระสงฆ รดน้ําใหกับผูสูงอายุเพื่อขอพร จากนั้น
ชาวบานจะเลนน้ํากันอยางสนุกสนาน วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ชาวบานจะมาที่วัดอีกครั้งนําน้ํา
ขมิ้นน้ําหอมมาสรงน้ําพระพุทธรูปแลวอันเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่ศาลา 
 เขาพรรษา (ขึ้น ๑๕คํ่า เดือน ๘) เขาพรรษาเริ่มตนเขาพรรษา อันดับแรกจะตองอัญเชิญพระพุทธรูป
เขาพรรษากอน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘หลังจากนั้นในวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ พระสงฆก็จะเขาจําพรรษาก็มี
การตกแตงขันธ ๕ ขันธ ๘ กอนเขาจําพรรษา สวนชาวบานก็จะมีพิธีเขาพรรษาหลังจากพระสงฆเขาพรรษา

 

 



แลว กอนเขาพรรษาชาวบานจะนําตนเทียนและผาอาบน้ําฝน ชาวบานก็รวมกันนําไปถวายพระสงฆ เมื่อ
เขาพรรษาแลวชาวบานก็จะรวมตัวกันไปทําบุญที่วัดทุกวันพระไปจนถึงวันออกพรรษา ประเพณีเขาพรรษามี
ความหมายและเหตุผลวาสมัยโบราณเขาถือวาชวงเขาพรรษานั้นเพื่อใหพระสงฆไดจําพรรษาอยูในวัด เพราะ
ชวงนั้นชาวบานไดลงทําไรทํานา สมัยนั้นเขาถือวาถาพระสงฆไมไดจําพรรษาแลวพระสงฆก็จะออกเดินไป
เหยียบขาวตามทุงนาของชาวบาน นี้คือเหตุผลตองจําพรรษาของพระภิกษุ สามเณร  
 

 ออกพรรษา (ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๑) วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๑๑ของทุกป ชุมชน
ในเขตบริการวัดแตละเขตก็จะมีการละเลน  ชวงขึ้นแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑ กอนออกพรรษาก็มีกลุมผูสูงอายุ 
วัยรุนหนุมสาว มีการรวมกลุมกันเพื่อเตรียมไปเลนแกลนหลอน อุปกรณที่ตองเตรียมมี ฉิ่ง ฉาบ พิณ แคน 
กลองยาว รองเพลงสด และเตนรําตามทํานองเพลงที่เปด  ชวงขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๑ผูนําชุมชนก็จะมีการ
จัดเตรียมตนดอกผึ้ง ตนปราสาทผึ้ง (อะตะ)  ตนดอกผึ้งจะใชผลมะพราว ผาเปลือก ๒ ขาง ใชไมไผเสียบพรอม
เงินและอีกอยางก็ใชกิ่งมะขามที่ชูยอดตนที่สวยที่สุดมาทําตนดอกผึ้งประดับดวยกระดาษยนพรอมเงิน ดินสอ 
สมุด ปากกา สบู ผงซักฟอก ตนปราสาทผึ้งประดับดวยกระดาษยน ลักษณะคลายทอดกฐิน มีการใสขาวสาร 
ขิง ขา ลูกมะพราว ฝกทอง มะละกอ พริก กระเทียม ที่เหลือจะใสเหมือนตนดอกผึ้ง สิ่งที่ขาดไมไดคือ ขาวเมา 
ชวงขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ เปนวันทําบุญตักบาตรเทโว ชุมชนแตละเขตจะเตรียมอาหารหวานคาว อาหารแหง
มีขนม ขาวสาร ปจจัยตางๆ มาตักบาตรเทโวในชวงเชา ชวงแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๑พระสงฆจะมีการสสวดมนต
ปวารณา ออกพรรษา 
 

 บุญขาวใหมปลามัน(เดือน ๑๑) บุญขาวใหมปลามันเปนบุญที่ชาวกูยทําปฏิบัติกันมาตอเนื่องจาก
ในชวงเดือนหกที่ชาวบานไดทํานา  (หวัวแซ-ซอโดย) เสร็จแลว เมื่อถึงเดือน ๑๑ ทุกปก็จะมีการจัดทําบุญขาว
ใหมปลามันขึ้น โดยกําหนดหลังจากออกพรรษาแลว โดยผูนําจะกําหนดวันในชวงวันขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๑ของ
ทุกป วัตถุประสงคเพื่อเลี้ยงปูตา เทวดาฟาดิน แมโพสพ ที่คุมครองลูกหลานเพื่อใหขาวปลาอุดมสมบูรณ  
วิธีการทํา เริ่มจากการกําหนดวันไดแลวก็นัดชาวบานในหมูบานทั้งสามหมูบานไปทําบุญรวมกันที่ปราสาท
ปรางคกูเปนหลักจุดใหญ บางบานก็ที่บานที่มีปูตาภายในหมูบานสถานที่ที่เคยเคารพสักการบูชาเปนประจํา 
โดยหลักก็จะมารวมกันทําที่ปราสาทปรางคกู ในตอนเชา อุปกรณที่ใหชาวบานนําไปเลี้ยงก็มี ขาวเมา ขาว
ปนโต อาหารหวานคาว อาหารขาวหมอแกงหมอ ดอกไม ธูป เทียน หมากพลู ปจจัย เหลา สาโท ผลไมหลาย
ชนิด เพื่อใหอุดมสมบูรณ นิมนตพระสงฆมาฉันภัตหารเชาที่ปราสาทปรางคกูทั้งสองวัดที่อยูในเขตบริการ เมื่อ
พี่นองชาวบานไปถึงก็จะมีการกลาวนําขอขมา ลาโทษ ขอพรจากหลวงปูพัทธเสน หลวงปูงาม สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายบันดาลคุมครองชาวบาน โดยพราหมณคือ นายศิริ แหวนเงิน กลาวเสร็จก็ถวายภัตหารเชาแด 
พระสงฆ สามเณร  หลังจากนั้นชาวบานรวมรับประทานอาหารรวมกัน ผูนํา พูดคุยพบปะชาวบาน กลาว
ขอบคุณ 
 

 บุญกฐิน (เดือน ๑๒) ในทางดานพระพุทธศาสนาจะมีการทําบุญทอดกฐิน ระยะเวลาการทอดกฐินใน
แตละปเริ่มตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๑๒ เปนวันสุดทายแหงการทอดกฐิน เมื่อ
พระสงฆปวารณาออกพรรษาแลวชาวพุทธในชุมชนชาวกูยนิยมทําบุญทอดกฐินเพื่อไดอานิสงคแหงการ
ทอดกฐินถือวาเปนบุญใหญ ใน ๑ ป มีระยะเวลาทอดกฐินเพียง ๑ เดือน วิธีการปฏิบัติเมื่อผูมีศรัทธาพรอมแลว
ก็เริ่มจองกฐิน การจองกฐินในอดีตผูจองเมื่อเขาไปถึงวัดที่จะจองแลวก็เขาไปหาเจาอาวาส ถามแลววาถาวัดยัง
ไมมีใครจอง ผูจองก็จะเอาฎีกาจองที่เตรียมไปเสียบไวที่กลองเพลแลวตีกลองเพื่อใหชาวบานและเทวดา
รับทราบแลวลาเจาอาวาสกลับบาน เรื่องกําหนดการอยูที่ทั้งสองฝายเห็นเหมาะสม แตเดิมนิยมเจริญพระพุทธ
มนตสมโภชองคกฐิน สามคืนจึงจะทําการทอดถวาย คืนสุดทายของการสมโภชมักจะมีมหรสพหนังใหชมในชวง



กลางคืนตามแตทองถิ่นนิยม  สิ่งของที่ตองเตรียมใสในกองกฐินนอกจากอัฐบริขารแลวยังมีสิ่งของอื่นอีกหลาย
อยาง เชน หมอ หวดนึ่งขาว จอบ เสียม มีด ครุ ไมคาน และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งเปนเครื่องใชในครัวเรือน การ
แห ถาวัดอยูไกล เจาภาพหรือเจาศรัทธาทําบุญกฐิน จะแหไปกอนกําหนดหนึ่งวัน ไปนอนที่วัดที่จะทอดถวาย 
แตในสมัยนั้นจะไมใหองคกฐินเขาไปนอนในวัดที่จะทอดถวาย ตามวัดตางๆนิยมทําศาลาพักกฐินไวนอกบริเวณ
วัดเพื่อกฐินจะไดมาพักคางคืนกอนวันทอดถวาย กรณีแหทางไกลในขบวนแหจะใชเกวียน ประดับเกวียน วัว
เทียบเกวียนเพื่อความสวยงาม การทอดถวาย สวนมากจะถวายกอนเพล เมื่อทุกฝายพรอมก็จะแหรอบโบสถ
สามรอบในขณะที่แหจะใหผูเขารวมขบวนแหถือสิ่งของหรืออัฐบริขารคนละชิ้น เมื่อเสร็จสิ้นการทอดถวาย องค
ที่กรานกฐินจะออกรับบินบาตร เพื่อใหเจาภาพหรือผูมารวมบุญมีโอกาสไดทําบุญใสบาตรพระองคกรานกฐิน 
(การใสบาตรจะใสเปนเงิน) บางเจาภาพก็มีสิ่งของมอบทายกวัดตามสมควรเสร็จแลวพระสงฆอนุโมทนา 
เจาภาพฝายตอนรับเลี้ยงอาหารผูมาทอดถวายอิ่มแลวเดินทางกลับบานโดยสวัสดิภาพ 
 

 ประเพณีลอยกระทง(ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒) งานลอยกระทงจะจัดในชวงวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๑๒ 
ซึ่งชาวกูยมีความเคารพนับถือตอเจาแมคงคา ที่ไดนําน้ํามาใชอุปโภค บริโภค และการดํารงชีวิต ซึ่งชาวกูยถือ
วาเจาแมคงคามีความศักดิ์สิทธิ์มากเพราะใหชีวิตแกชุมชนกูย ชาวบานจึงไดจัดทํากระทงเล็ก ใหญ ขนาดตาม
ความนิยมพรอมเครื่องบริขารเซนไหวใสลงในกระทง นําไปบูชา  เจาแมคงคาโดยมีการกลาวคําขอขมาตอเจา
แมคงคาแลวอธิษฐาน นํากระทงลอยลงสูแมน้ํา (สระกู)  ชาวกูยเมื่อถึงเดือน ๑๒ทุกคุม/ชุมชน จะเริ่มเตรียม
และทํากระทงใหญเปนรูปตางๆ ตามตองการ ประดับประดาตกแตงอยางสวยงามใหแลวเสร็จกอนถึงวันเพ็ญ
เดือน๑๒เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ค่ํา เดือน ๑๒แตละคุม ชุมชนจะแหขบวนกระทงใหญซึ่งมีนางนพมาศคูกระทง 
นางรํา วงดนตรี มโหรี และการละเลนตางๆ แหไปรอบหมูบาน สระกู จนถึงปราสาทปรางคกู ทําพิธี
บวงสรวงขอขมาเจาพอปราสาทปรางคกู ทําพิธีลอยกระทงเล็กถวาย ๑ ชุด มีการรํานางทาสปรางคขาว ๑ 
ชุด และเคลื่อนขบวนแหสูสระกู ในชวงเวลากลางคืนทําพิธีขอขมาแมน้ําคงคาและนํากระทงใหญ กระทงเล็กลง
สู  สระกู ประเพณีลอยกระทงจะมีขึ้นในวันเพ็ญ เดือน ๑๒ ของทุกป 
 

ดานภาษา 
๑) ภาษาไทย 
๒) ภาษาถิ่นพื้นบาน ภาษากูย 
๓) ภาษาอังกฤษ 
 

ดานอาชีพ    
๑) ทํานาเกษตรอินทรีย ,ปลูกขาวไรซเบอรรี ่
๒) ทําสวนเกษตรพอเพียงตามรอยพออยางพอเพียง 
๓) ทําไรออย สวนยางพารา 
๔)ปลกูหมอนเลี้ยงไหม ทอผาไหมพื้นบาน 
 

ดานความเชื่อ 
 

 ๑) หรือ “แกลมอ” ของชาวกูยความเชื่อของคนโบราณของชุมชน ชาวกูย  เมื่อเกิดอาการเจ็บไขได
ปวยก็จะมีการไปดูหมอทรงบางคนหมอทรงเขาทรงดูแลวบอกวามีวิญญาณของบรรพบุรุษ  หรือเจาที่เจาทาง
มาทําใหรางกายเจ็บปวยจะตองนําเครื่องเซนไหวไปขอขมาลาโทษ  อาการเจ็บปวยก็หายไปหรือบางคนหมอ
ทรงบอกวาตองเลนมอหรือ “แกลมอ” แกบนจึงจะหาย มีหลายรายที่ไปดูทรงแลวแตยังไมสามารถเลนไดทันที  
ก็มีการบนหรือ “บะแบน”เอาไวกอน พรอมเมื่อไหรก็จะเลนถวายให มีหลายรายที่ไมยอมเชื่อก็มีอันเจ็บไขได

 



ปวยตางๆนาๆ “แกลมอ” เปนภาษากูย คําวา แกล คือ เลน และคําวา มอ คือ ผีบรรพบุรุษ กอนที่จะเลนถวาย 
มีการไปบอกกลาวญาติ   พี่นองและเชิญทายาทที่ไดรับการถายทอดการ “แกลมอ” จากบรรพบุรุษมารวมดวย 
๒)  การเซนไหวเจาทีพ่ระแทนางธรณี ผบีรรพบรุุษ 
๓)การเปารักษาโรคงูสวัดแบบโบราณชุมชนบานกูมีภูมิปญญาการเปารักษาโรคงูสวัด 
แบบโบราณ คือ งูสวัดไฟมีลักษณะเปนเม็ดใหญ มีอาการเปนไข ปวดแสบปวดรอน และงูสวัดน้ํา  
มีลักษณะเปนเม็ดเล็กไมคอยแสบรอนซึ่งเปนการสืบทอดจากพอแมหรือจากบรรพบุรุษที่เคย 
ร่ําเรียนมา และมีบทสวดคาถากํากับดวย ปจจุบันหมอเปาที่ยังมีชีวิตอยู ชื่อนายลาน นรดี  ปจจุบัน 
อายุ  ๗๕ ป อยูที่บานกู หมู ๑ ตําบลกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ ไดรับการถายทอดจากพอ 
เปนผูถายทอดวิชาให ซึ่งจะมีบทสวดคาถาที่เปนภาษา เขมร หรือ  เปนภาษาขอมโบราณ  การ 
เรียนวิชา จะไมมีการเขียนคาถาใหทองเพราะจะทําใหคาถาเสื่อมโดยใชวิธีการทองและจํากับปาก 
โดยนายลาน นรดี ไดเริ่มรักษาผูปวยตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งขณะนั้นอายุ ๒๐ ป  และเมื่อเห็นวา 
รักษาแลวไดผลจึงไดรักษาตั้งแตนั้นเปนตนมา 
 

ดานศิลปะพื้นถิ่น  
  ๑) การเลนดนตรมีโหรีพื้นบานของชุมชนชาวกูยบานกู 
 ๒) การรําบายศรสีูขวัญของกลุมเด็กเยาวชนบานกู เพือ่ตอนรับนักทองเที่ยวและผูมาเยือน 
 ๓) การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตรอารยธรรมชนเผาชาวกูยในงาน  
ประเพณี“หวัวบุญเบิกฟาขึ้น ๓ ค่ํา มหัศจรรยเดือน ๓”ของทุกๆป ณ ปราสาทปรางคกู 
 

แหลงทองเที่ยวทําบุญวัดบานกู สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ 
๑. แหลงทองเที่ยวศูนยเรียนรูชุมชน จํานวน ๒ แหง(พรอมชื่อและภาพประกอบ) 
  ๑)พิพิธภัณฑวัดบานกู 
 ๒.)แหลงทองเที่ยวฐานการเรียนรู ดุงกูยจําลองวิถีชีวิต แหลงทองเที่ยวในชุมชน 
 

แหลงทองเที่ยวลานวัฒนธรรมของชุมชน จํานวน ๒ แหง (พรอมชื่อและภาพประกอบ) 
  ๑) ลานวัฒนธรรมดุงกูยจําลอง 
 ๒) แหลงทองเที่ยวลานวัฒนธรรมวัดบานกู 
 

สถานที่ ท่ีเปนเอกลักษณของชุมชน จํานวน ๒ แหง 
 ๑) ปราสาทปรางคกู 
 ๒) แหลงทองเที่ยวบานจําลอง “ดุงกูย” 
 
แหลงทองเที่ยวถานที่ชมทิวทัศนของชุมชน จํานวน ๑ แหง   
๑) สระกู จุดชมปลาและศาลาใหอาหารปลา,ตะพาบยักษ 
แหลงทองเที่ยวปาชุมชน จํานวน๑ แหง  
  ๑) รอบสระกู มีเนื้อที่ ๑๒๙ ไร 
รานจําหนายผลิตภัณฑของท่ีระลึก  
  ๑. รานจําหนายผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม 
   ๑) ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผา จํานวน.......๑.........แหง  
   ๒) ผลิตภัณฑประเภทหัตถกรรม จํานวน........๑.........แหง 

 



  ๓) ผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ/อัตลักษณ/ความโดดเดนทางวัฒนธรรมจํานวน......๒.....แหง 
๒.  รานจําหนายผลิตภัณฑสรางสรรค หรือผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนารูปแบบจากผลิตภัณฑดั้งเดิม จํานวน

........๑.......แหง 
 

ดานภูมิปญญาทองถิ่น  
 

 วิสัยทัศนของชุมชนในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

 วัฒนธรรมประเพณีตางๆ ลวนมีจุดเดนที่สามารถฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวกูย ใหเปนสิ่งที่เชิญ
ชวนนักทองเที่ยวมารวมในงานประเพณีที่สําคัญของหมูบาน สามารถจัดทําเปนกิจกรรมการทองเที่ยวเรียนรู
ทางวัฒนธรรมได เน่ืองจากบานกูเปนชุมชนที่มีประวัติศาสตรและรองรอยทางประวัติศาสตรปรากฏใหเห็น
อยู เชน คูคลองโบราณ สระกู ซึ่งสะทอนใหเห็นภูมิปญญาในการเก็บกักนํ้าไวใชของคนในอดีต และ
ปราสาทปรางคกู ซึ่งเปนชื่อเรียกอําเภอปรางคกูในปจจุบัน มีวัดบานกู ที่มีหลวงปูงามเปนที่เคารพและเปนที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคนในและนอกชุมชน มีศิลปหัตถกรรมการทอผาลายปราสาทปรางคกูของกลุมแมบาน มี
วิถีชีวิตชุมชน มีภาษากูย มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่นของกลุมชาติพันธุกูย ที่ควรคาแกการ
เรียนรู รักษา และสืบทอดใหดํารงอยูในชุมชนตอไป จึงเปนพื้นที่หนึ่งที่เหมาะแกการทองเที่ยวหาความรู
ทางดานวัฒนธรรมชาวกูยและการศึกษาประวัติศาสตรตามเสนทางของปราสาทที่เชื่อมโยงกับปราสาทอื่นๆ ใน
ถิ่นอีสานใต หรือเชื่อมกับแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ เชน ปราสาทสระกําแพงนอย 
ปราสาทสระกําแพงใหญ ปราสาทโดนตวล ปราสาทเยอ ปราสาทบานปราสาทเปนตน ทําใหคนรุนหลังได
เรียนรูเห็นคุณคาและสํานึกในประวัติศาสตร วัฒนธรรมของชาวกูย รวมทั้งเขมร ลาว เยอ ที่ไดมีการอพยพถิ่น
ฐาน หรือแตงงาน ยายไปดํารงชีวิตในชุมชนตามเขตตําบล อําเภอตางๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ แตยังมีการเชื่อม
รอย เกี่ยวโยงกันดวยวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นแมมีการปรับเปลี่ยน ปรับตัวตามกาลเวลา การฟนฟู
วัฒนธรรมประเพณีของชาวกูยบานกูเพื่อการทองเที่ยวของชุมชน จะเปนการเปดพื้นที่ใหกับการทําความรูจัก 
เขาใจวิถีของคนชาวกูย และเปนการดึงหรือเชื่อมโยงพี่นองชาวกูยที่อยูในพื้นที่ตางๆ ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดอื่น ๆ เชน สุรินทร ไดมีโอกาสรวมตัวกันสืบสาน อนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมชาวกูยใหดํารงอยูจากรุน
สูรุนสืบไป 

ชาวบานบานกูเปนกลุมชาติพันธุชาวกูยปพุทธศักราช  ๒๕๓๐  ชุมชนชาวกูยเริ่มมีการจัดงานประเพณีในแตละ
รอบป เชน ประเพณีสงกรานต  ประเพณีลอยกระทง ประเพณี บุญเขาพรรษา ออกพรรษา เปนงานประเพณีที่
จัดยิ่งใหญ จนทางอําเภอปรางคกู ยอมรับและใหจัดเปนงานระดับอําเภอ เพราะในเขตอําเภอปรางคกูนั้นไมมี
พื้นที่ใดที่มีการจัดงานประเพณีไดยิ่งใหญอยางนี้ เริ่มจากการจัดงานที่วัดบานกู พี่นองชาวกูยบานกูรวมกัน
ดําเนินการโดยมีพระอธิการสมานชัย ชาครธมฺโม ปจจุบัน พระครูชาครธรรมคุณ เจาอาวาสวัดบานกู และนาย
ทนงศักดิ์  นรดี  ผูใหญบานกู หมูที่ ๑ ปจจุบัน ดํารงตําแหนงกํานันตําบลกู เปนหัวหลักในการชักนําชาวบาน
ใหรวมมือรวมใจกันจัดงานประเพณีตางๆ จนถึงทุกวันนี้  

หมูบานชุมชาวกูยบานกู เริ่มเปดเปนหมูบานจัดงานประเพณีทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  และจัดงาน
ประเพณีตางๆ ใหเปนจุดเดนของการฟนฟูวิถีชีวิตของชาวกูย ใหเปนประเพณีที่ชักนํานักทองเที่ยวมารวมใน
งานประเพณีที่สําคัญของหมูบาน มีกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรมการทองเที่ยวเปนฐานตาง ๆ ดังนี้    
 

        -  ฐานเรียนรูทางวัฒนธรรม คือฐานโบราณสถาน ปราสาทปรางคกู    
        -  ฐานพิพิธภัณฑมรดกภูมิปญญาวัฒนธรรมชาวกูย (เกาะกลางสระกู)   

 



        -  ฐานสวนเกษตรทฤษฎีใหม (เกษตรปลอดสารพิษ) เรียนรูวิถีชีวิตการทํานาของชุมชนชาวกูยแบบ
ดั้งเดิม    
        -  ฐานศูนยผาไหมมัดหมี่ลายปราสาทปรางคกูขึ้นช่ือระดับอําเภอปรางคกู       
        -  ฐานกลุมแมบานเกษตรกร  ผลิตขาวกลองงอก  
        -  ฐานการอนุรักษประเพณีแกลมอ (การรกัษาคนปวยโดย พิธีกรรมความเชื่อของชาวกูย)  
        -  ฐานการรักษาโรคงสูวัด ดวยการเปารักษาแบบโบราณของชุมชนชาวกูย 
        -  ฐานสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกูยบานกู สักการะหลวงปงูามที่วัดบานกู 
        -  ฐานการแตงกายชุดชาวกูยบานกู แบบดั้งเดิมเปนการอนุรักษชุดชาวกูยใหนักทองเที่ยวไดชม 
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อางอิงบุคคล 
 
สัมภาษณ 
 

๑.  นายทนงศักดิ์  นรดี   กํานันตําบลกูอายุ  ๕๗  ป  อยูบานเลขที่ ๑๑๔  บานกู หมูที่๑ 
ตําบลกู อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรสีะเกษ 
๒.  นายศิริ  แหวนเงิน    ปราชญชาวบาน  อายุ ๖๘ ป อยูบานเลขที่  ๔๓/๑บานกู หมูที่๑ 
ตําบลกู อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรสีะเกษ เบอรโทร ๐๘๑๒๘๒๔๐๕๙ 



๓.  นายธนากร  พรมลิ เครือขายวัฒนธรรมกูย อําเภอปรางคกู  อายุ ๓๘ ป  อยูบานเลขที่  
       ๒๑๔  บานกู หมูที่๑ตําบลกู อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ 
  ๔.  นายกะ   แหวนเงิน ปราชญชุมชน อําเภอปรางคกู อายุ  ๕๖  ปอยูบานเลขที่  ๙๙        
       บานกู  หมู ๑ ตําบลกู   อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ 
๕.  นางสุจินนรดี ปราชญชุมชน อําเภอปรางคกู อายุ  ๕๐  ปอยู  บานเลขที่  ๑๖๖         
       บานกู  หมู ๑ ตําบลกู   อําเภอปรางคกู  จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ขอมูลจากกลุมองคกรทางเพื่อพัฒนาชุมชนกูยบานกู อําเภอปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ 
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