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ความเชื่อ พิธีกรรมในประเพณีฮีตสิ บสองของภาคอีสาน: กรณีศึกษาหมู่บ้านกุดชุ ม
อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร
Beliefs and Rites of the Heet Sipsong Tradition of the Northeast: A Case Study of
Kut Chum Village, Kut Chum District, Yasothon
สุจิราลักษมณ์ สุดา
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาประเพณี ฮีตสิ บ สองที่ ป ฏิ บ ตั ิ ก ันในหมู่ บ ้านกุ ดชุ ม อาเภอ
กุดชุ ม จังหวัดยโสธร ในแง่ความเชื่ อ พิธีกรรม และการปรั บเปลี่ ยน และเพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประเพณี ฮีตสิ บสองกับวิถีชีวติ ของชาวหมู่บา้ นกุดชุ ม อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร วิธีการดาเนินการวิจยั เป็ น
การศึ ก ษาวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้ก ารศึ ก ษาจากเอกสาร และการเก็ บ ข้อมู ล ภาคสนาม เพื่ อให้ ได้ข ้อ มู ล
ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่ วมในประเพณี พิธีกรรม
ผลการวิจยั สรุ ป ได้ดงั นี้ ชาวบ้านกุ ดชุ ม อาเภอกุ ดชุ ม จังหวัดยโสธรให้ ความส าคัญ แก่ ป ระเพณี
ฮีตสิ บสอง ซึ่ งเป็ นประเพณี หลักของชาวบ้านที่ยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมาจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยมีการปฏิบตั ิกนั เป็ น
ประจาทั้งสิ บสองเดื อน ในแต่ละเดื อนจะประกอบพิธีกรรมตามความเชื่ อที่ได้รับสื บทอดมา ซึ่ งมีท้ งั ความ
เชื่ อในเรื่ องบาปบุ ญจากอิ ท ธิ พ ลของพระพุ ทธศาสนา ผีส าง เทวดา ภู ตผีปี ศาจ เป็ นต้น เมื่ อเกิ ดความเชื่ อ
เหล่านี้ การแสดงออกในความเชื่ อต่าง ๆ นั้น ได้แสดงออกมาในรู ปแบบพิธีกรรม จากอดี ตสู่ ปัจจุบนั ความ
เชื่อเหล่านี้ มิได้ปรับเปลี่ยนไป การประกอบพิธีกรรมในประเพณี ฮีตสิ บสองของชาวบ้านกุดชุ มยังมี ลักษณะ
ของพิธีกรรมที่ ยึดตามแบบสมัยอดี ต แต่เครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ ใช้ประกอบในแต่ละฮี ตได้ปรับเปลี่ ยนไป
ตามยุคสมัยมากขึ้น โดยเป็ นเครื่ องใช้ที่สะดวกและหาซื้ อได้ตามท้องตลาด ได้แก่ เครื่ องสังฆทาน ธู ป เทียน
เครื่ องอัฐบริ ขารแปด และอาหารสาเร็ จรู ป เป็ นต้น
วิถีชีวิตของชาวบ้านกุดชุมมีลกั ษณะเรี ยบง่าย พึ่งพิงอาศัยอยูก่ บั ทรัพยากรธรรมชาติ การดาเนิ นชี วิต
เป็ นแบบสังคมชนบท มี การช่ วยเหลื อกันในชุ มชน มี ความสามัคคี ในการท างาน ประเพณี ฮีตสิ บสองจึง
เปรี ยบเสมือนสายใยที่ทาให้ชาวบ้านกุดชุมมีความรักใคร่ ปรองดองกัน และร่ วมกันรักษาประเพณี อนั ดีงามนี้
ให้คงอยูส่ ื บไป
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Abstract
In this thesis, the researcher examines (1) the practice of Heet Sipsong (Twelve Customs/
Traditions) in Kut Chum Village, Kut Chum district, Yasothon regarding beliefs, rites and changes in the
tradition. The researcher also investigates (2) the relationships between Heet Sipsong and the lifestyles of
the villagers under study.
In this qualitative research investigation, the researcher studied documents and collected data
from field work in order to obtain reliable information in addition to having conducted interviews and
participating in rites.
Findings are as follows: The villagers under study paid heed to Heet Sipsong in view of the fact
that it is the major traditional practice of these villagers, a traditional practice which has been handed on
from generation to generation. Heet Sipsong practices are conducted over a period of twelve months. Each
month rites are conducted in accordance with inherited beliefs.
These beliefs involve wrongdoing and the making of merit as influenced by Buddhism. Other
beliefs pertain to ghosts, gods, demons and other beings. The overt expression of these beliefs takes on the
form of rites. From the past until the present time, these beliefs have not changed. The conduct of Heet
Sipsong rites practiced nowadays still follow the manner in which the rites have been practiced in the past.
However, consumer goods used for each heet or custom have changed in accordance with the current
period. All of these goods can be easily purchased at the market and include offerings for monks, incense
sticks, candles, the eight requisites for monks, ready-cooked food, and other items.
The lifestyles of Kut Chum villagers are simple and dependent on natural resources. Lifestyles
take on the form of what is characteristic of a rural society in which the community engages in mutual aid
and harmonious relationships in work. Heet Sipsong is therefore considered an interwoven component
conducive to the villagers continuing to live in harmony and thereby instigating their assistance in
maintaining this good tradition.
Keywords: Rites, Heet Sipsong, Kut Chum Village, Yasothon Province
บทนา
ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อหรื อที่ รู้จกั กัน ดี ในชื่ อ ที่ เรี ย กขานกัน ว่า “ภาคอี ส าน” เป็ นดิ นแดนที่ มี
ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามจานวนมากที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ประชากรมีวิถีชีวิตเรี ยบง่ายเนื่ องจาก
สภาพภูมิศาสตร์ เป็ นที่ราบสู ง มีลกั ษณะแห้งแล้ง พื้นดินเป็ นดินปนทรายปราศจากการอุม้ น้ า จึงทาให้ชาวอีสาน
มีวิธีเรี ยนรู้ และใช้ภูมิ ปั ญญาในวิถี ชี วิตมากกว่าคนในภาคอื่ น ๆ โดยเฉพาะความสั นทัดในการท ามาหากิ น
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และมีความอดทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศที่แห้งแล้ง แม้สภาพภูมิศาสตร์ จะไม่เอื้ออานวยต่อการดารงชี พ แต่
ชาวอีสานมีความผูกพันกับวิถีชีวิตที่เป็ นอยู่ คือดารงชี วิตอยูร่ ่ วมกันด้วยความรักใคร่ ปรองดอง และที่สาคัญ
ชาวอีสานมีจิตใจดีงามและยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่ งทาให้สามารถใช้ชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องชาวอีส านในปั จจุบ ัน ล้วนได้รับการสื บทอดจากบรรพบุ รุษ และ
หล่อหลอมวิถีชีวิตของชาวอีสาน ให้ดารงอยู่ภายใต้กรอบประเพณี ที่ถือปฏิ บตั ิกนั มายาวนานที่ เรี ยกกันว่า
“ฮีตสิ บสอง” ซึ่ งหมายถึง ประเพณี ประจาเดือนทั้งสิ บสองเดื อน เป็ นประเพณี ที่ทาให้สมาชิ กในสังคมหรื อ
ในท้องถิ่น มีโอกาสมาร่ วมชุ มนุ มกันทาบุญในแต่ละเดือนทุก ๆ เดือนของรอบปี เป็ นโอกาสที่ชาวอีสานซึ่ ง
ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ได้ม าพบปะกัน ที่ ว ดั ซึ่ งเป็ นสถานที่ ป ระกอบพิ ธี และท ากิ จ กรรมทาง
พุทธศาสนาร่ วมกัน
“ฮีต” มาจากคาว่า จารี ต เป็ นจรรยาทางสังคม ถ้าฝ่ าฝื นจะมีความผิดเรี ยกว่า ผิดฮีต (ผิดจารี ต) หาก
ใครฝ่ าฝื นจะถูกสังคมรังเกียจ ฮีตสิ บสองเป็ นประเพณี ที่ตอ้ งปฏิบตั ิในแต่ละเดือนทั้งสิ บสองเดือนในแต่ละปี
ดังนี้ (วิทยาลัยครู มหาสารคาม, 2521, หน้า 63)
1. เดือนอ้าย (เดือนเจียง) บุญเข้ากรรม เป็ นเดือนที่พระสงฆ์เข้ากรรม (ปริ วาสกรรม)
2. เดือนยี่ บุญคูณลาน หรื อทาบุญคูณลาน
3. เดือนสาม ทาบุญข้าวจี่ การทาบุญข้าวจี่
4. เดือนสี่ ทาบุญผะเหวด การทาบุญพระเวสสันดรฟังเทศน์มหาชาติ
5. เดือนห้า การทาบุญขึ้นปี ใหม่หรื อตรุ ษสงกรานต์
6. เดือนหก บุญบั้งไฟ
7. เดือนเจ็ด บุญซาฮะ ทาบุญบูชาเทวดาอารักษ์ หลักเมือง
8. เดือนแปด ทาบุญเข้าพรรษา
9. เดือนเก้า ทาบุญข้าวประดับดิน
10. เดือนสิ บ ทาบุญข้าวสาก หรื อข้าวสลาก (สลากภัต)
11. เดือนสิ บเอ็ด ทาบุญออกพรรษา
12. เดือนสิ บสอง บุญกฐิน
วิถีปฏิบตั ิฮีตสิ บสองของชาวอีสานทั้งสิ บสองเดือนนั้นล้วนมีความเชื่ อและพิธีกรรม สื บทอดกันมา
ว่าหากเดือนใดไม่ประพฤติปฏิบตั ิตาม จะเกิดอาเพศได้รับความเดือดร้อน จึงถือได้วา่ ฮีตสิ บสอง เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ในวิถีชีวติ ของชุมชนอีสานและสื บทอดกันมาถึงปั จจุบนั
จารุ วรรณ ธรรมวัตร (2544, หน้า 101-107) กล่ าวว่า ความเชื่ อของคนในแต่ ล ะท้องถิ่ น เกิ ด จาก
ปั ญ หาในการดารงชี วิตประจาวัน เช่ น เมื่ อชี วิตถึ งคราววิบ ตั ิ เกิ ดโรคภัยไข้เจ็บ เกิ ดภัยธรรมชาติ ปั ญ หา
เหล่ านั้นเกิ นขี ดความสามารถที่ คนธรรมดาจะแก้ไขได้ คนจึงสร้ างความเชื่ อว่าน่ าจะมี อานาจลึ กลับเหนื อ
ธรรมชาติบนั ดาลให้เป็ นไปเช่ นนั้น อานาจเหล่านั้นอาจจะเป็ นเทพเจ้า ภูตผีปีศาจ วิญญาณ สัตว์ป่า พระอาทิตย์
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พระจันทร์ ดวงดาว ตลอดจนดิน น้ า ลม ไฟ ฉะนั้นเพื่อป้ องกันภัยพิบตั ิที่เกิดกับตน มนุษย์จึงวิงวอนขอความ
ช่วยเหลือจากอานาจลึกลับ โดยเชื่ อว่า ถ้าบอกกล่าวหรื อทาให้อานาจนั้นพอใจ อาจช่วยให้ปลอดภัย เมื่อพ้น
ภัยก็ยินดี และแสดงความรู ้คุณด้วยการเซ่ น สรวงบูชาหรื อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แต่ละสังคมต่างมีความ
เชื่อเป็ นมรดกสื บต่อมาจนถึงปั จจุบนั
กิ่งแก้ว อัตถากร (2520, หน้า 96) กล่าวว่าพิธีกรรมเป็ นวิธีการหนึ่ งที่จะนาไปสู่ เป้ าหมายที่คนเราจะ
ได้มาในสิ่ งที่ตนเองต้องการ เป็ นวัฒนธรรมที่คนในสังคมสร้างขึ้นเพื่อเป็ นหลักประกันความมัน่ คงทางจิตใจ
ทาแล้วผูท้ ามีความสุ ขมีความหวัง และเชื่อว่าพิธีกรรมต้อง นาไปสู่ ผลที่คาดหวัง
จารุ วรรณ ธรรมวัตร (2530, หน้า 190-192) กล่ าวว่าพิธีกรรมมี ความสั มพันธ์ กบั ความเชื่ อ เพราะ
พิธีกรรมต้องมีความเชื่ อเป็ นพื้นฐานของการกระทา ไม่วา่ จะเป็ นความเชื่ อต่อสิ่ งใด พิธีกรรมในสังคมไทยมี
อยู่ 2 ประเภท คือ พิธีกรรมส่ วนร่ วม มีแบบแผนการกระทาคล้ายคลึงกันทั้งประเทศ กับพิธีกรรมจาเพาะถิ่น
มีแบบแผนการกระทาเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่นใดถิ่นหนึ่ ง แต่องค์ประกอบของพิธีกรรมทั้งสองประเภทจะ
เหมือนกัน คือ มีความเชื่อเป็ นรากฐานการกระทา ผูป้ ระกอบพิธี อุปกรณ์ในพิธี วิธีดาเนินการ และผูร้ ่ วมพิธี
หมู่บา้ นกุดชุม อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร เป็ นหมู่บา้ นขนาดเล็กแห่ งหนึ่ งในภาคอีสาน มีประชากร
จานวน 847 คน เดิ มชาวบ้านจากที่ อื่นอพยพมาเพื่อหาแหล่งทากิ น และได้รวมตัวกันตั้งหมู่บา้ นใหม่ชื่อว่า
“บ้านกุดชุ ม” เพราะบริ เวณรอบ ๆ หมู่บา้ นกุดชุ มมีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรหลายแห่ ง ทาให้ชาวบ้าน
ตั้งชื่ อหมู่บา้ นตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ คือ “กุด” หมายถึง แหล่งน้ าที่อยูร่ อบ ๆ หมู่บา้ น ได้แก่ ลาโพง (ห้วย)
หนองกระแส หนองสามขา กุดชุม กุดผา หนองบักท้อ หนองมุที หนองถ่ม (เป็ นชื่ อของแหล่งน้ าที่อยู่บริ เวณ
หมู่บา้ นกุดชุม) ส่ วนคาว่า “ชุม” หมายถึง การมีแหล่งน้ าจานวนมาก จึงเรี ยกว่า กุดชุม
หมู่บา้ นกุดชุ มมีลกั ษณะทางกายภาพที่ อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยแหล่ งน้ า และป่ าไม้ ซึ่ งบริ เวณใกล้ ๆ
หมู่บา้ นเป็ นป่ าที่มีตน้ ไม้มาก เมื่อเดินเข้าไปในป่ าจะเย็นสบาย ชาวบ้านจึงเรี ยกกันว่า “ป่ าดงเย็น” ความอุดม
สมบูรณ์ ของป่ าและลักษณะที่ เป็ นพื้นที่ ราบของหมู่บา้ นกุดชุ ม ทาให้ทางราชการเห็ นควรตั้งกิ่ งอาเภอขึ้ น
และเลื อกบริ เวณป่ าดงเย็นเป็ นที่ ต้ งั และนาชื่ อหมู่บ ้านกุ ดชุ ม มาตั้งเป็ น “กิ่ งอาเภอกุ ดชุ ม ” และเป็ นอาเภอ
กุดชุมในปัจจุบนั
ชาวหมู่บา้ นกุดชุ มมีความเป็ นอยูแ่ บบเรี ยบง่าย ยึดอาชีพทานาเป็ นหลัก มีศาสนาพุทธเป็ นศูนย์รวม
จิ ตใจ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เป็ นรู ป แบบของการถ่ ายทอดทางมุ ขปาฐะจากบรรพบุ รุษ ซึ่ งประเพณี ที่
ชาวบ้านกุดชุ มได้ปฏิ บตั ิมาทุก ๆ ปี คือ ประเพณี ฮีตสิ บสองเป็ นประเพณี ที่ยึดถื อปฏิ บตั ิมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่าตา
ยาย ถึ งแม้ว่าปั จจุ บนั หมู่ บา้ นบางแห่ งซึ่ งอยู่ใกล้เคี ยงกับ หมู่บา้ นกุดชุ มจะประกอบพิ ธีกรรมในประเพณี
ฮีตสิ บสองเพียงบางเดือนก็ตาม แต่ชาวบ้านกุดชุ มทุกคนต่างเห็ นว่าประเพณี ฮีตสิ บสอง เป็ นประเพณี ที่ควร
ปฏิบตั ิกนั ให้ครบทุกเดือน เพราะชาวบ้านมีความเชื่ อในประเพณี ฮีตสิ บสอง และประเพณี ฮีตสิ บสองยังเป็ น
สิ่ งที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจ ให้ชาวบ้านทุกคนได้ร่วมกันปฏิบตั ิและแสดงออกในการประกอบพิธีกรรมของแต่ละ
ฮีตอีกด้วย
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ปั จจุบนั กระแสโลกาภิวตั น์ทาให้สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน แต่ก็ไม่ได้ทาให้ความ
เชื่ อ และพิธีกรรมในประเพณี ฮีตสิ บสองของชาวบ้านกุดชุมเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริ ญทางเทคโนโลยี
เพราะชาวบ้านยังคงมี ความเชื่ อ และประกอบพิธีกรรมเกี่ ยวกับประเพณี ฮีตสิ บสองตามแบบอย่างในอดี ต
ชาวบ้านต่างช่ วยกันอนุ รักษ์และสื บทอดประเพณี ฮีตสิ บสอง และนาความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมา
ปรับใช้กบั พิธีกรรม เพื่อส่ งเสริ มให้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณี ฮีตสิ บสอง เช่น การบันทึกภาพการ
จัดประเพณี ฮีตสิ บสอง การเผยแพร่ ขอ้ มูลประเพณี ฮีตสิ บสองในระบบอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี
การยึดถื อประเพณี ฮีตสิ บสองอย่างมัน่ คง จนเป็ นแบบอย่างแก่หมู่บา้ นใกล้เคียง การใช้ประเพณี ฮีตสิ บสอง
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยนภายในหมู่บา้ น เป็ นต้น แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านกุดชุมต่างมองเห็นคุณค่าในการ
ที่จะสื บทอดประเพณี ฮีตสิ บสองของหมู่บา้ นให้คงอยูส่ ื บไป
ด้วยเหตุ ผลและความน่ าสนใจดังกล่ าว ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาประเพณี ฮีตสิ บ สองของภาคอี สาน
โดยเน้นการศึกษาหมู่บา้ นกุดชุ ม อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร ในด้านความเชื่ อ พิธีกรรม และการปรับเปลี่ ยน
ในประเพณี ฮีตสิ บ สอง รวมทั้งความสั ม พันธ์ ระหว่างประเพณี ฮีตสิ บ สองกับ วิถีชี วิตของชาวบ้านกุดชุ ม
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์และเผยแพร่ ประเพณี ฮีตสิ บสองในรู ปแบบที่เป็ นลายลักษณ์
อักษรต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิ จ ัย ศึ ก ษาความเชื่ อ พิ ธี ก รรม และการปรั บ เปลี่ ยนในประเพณี ฮี ต สิ บ สองของภาคอี ส าน:
กรณี ศึกษาหมู่บา้ นกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยแบ่งขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล
1.1 การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เก็ บ รวบรวมข้อมู ลจากเอกสาร หลัก ฐานทางวิช าการ และงานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้อง และเก็ บ ข้อมู ล ในพื้ น ที่ ห มู่ บ ้านกุ ดชุ ม เพื่ อน าข้อมู ล เบื้ องต้น ที่ จะใช้ใ นการก าหนดประเด็ น
ในการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คือ
1.1.1 หอสมุดแห่งชาติ
1.1.2 ศูนย์วทิ ยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.1.3 สานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
1.1.4 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
1.1.5 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.2 การศึกษาข้อมูลจากภาคสนามมีข้ นั ตอนการศึกษาดังนี้
1.2.1 การสัมภาษณ์
1.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมในพิธีกรรมของประเพณี ฮีตสิ บสองของหมู่บา้ นกุดชุม อาเภอ
กุดชุ ม จังหวัดยโสธร โดยสั งเกตบุ คคลและปรากฏการณ์ ซ่ ึ งเกิ ดขึ้ นในกระบวนการประเพณี ฮีตสิ บสอง
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ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แล้วบันทึ กสิ่ งต่าง ๆ ที่ ได้พบเห็ นหรื อปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นไว้ใน
สมุดบันทึกและถ่ายภาพเองให้ได้ขอ้ มูลตามขั้นตอนที่เป็ นจริ ง
1.2.3 เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) แบบสัมภาษณ์ (2) เครื่ องบันทึกเสี ยง (3)
กล้องถ่ายภาพ (4) สมุดบันทึก
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 ผูว้ จิ ยั จะนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า มาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่กาหนดไว้ดงั นี้
2.1.1 วิเคราะห์ ความเชื่ อ พิ ธีก รรม และการปรั บ เปลี่ ย นในประเพณี ฮีตสิ บ สองในหมู่ บ ้าน
กุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
2.1.2 วิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมของประเพณี ฮี ต สิ บ สองของ
หมู่บา้ นกุดชุม อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
2.1.3. วิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข องประเพณี ฮีตสิ บ สองกับ วิถี ชี วิตของชาวหมู่ บ ้านกุ ดชุ ม
อาเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
3. เสนอผลการวิจยั ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
หมู่บา้ นกุดชุ ม อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร มีวดั เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา ประชุมชาวบ้าน รวมทั้งการจัดประเพณี ฮีตสิ บสองภายในหมู่บา้ น ซึ่ งชาวบ้านจะใช้วดั
เป็ นสถานที่จดั งานเนื่องจากพื้นที่กว้าง และเป็ นแหล่งที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ทั้งยังเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
แก่เยาวชนในหมู่บา้ นได้อีกด้วย
ประเพณี ฮีตสิ บสองที่จดั ขึ้นในหมู่บา้ นกุดชุ มแสดงให้เห็นถึงความเชื่อ พิธีกรรมที่ได้สืบทอดมา ซึ่ ง
มีท้ งั ความเชื่ อในเรื่ องบาปบุญ อิทธิ พลของพระพุทธศาสนา ผีสาง เทวดา ภูตผีปีศาจ เป็ นต้น เมื่อเกิ ดความเชื่ อ
เหล่านี้ การแสดงออกในความเชื่อต่าง ๆ นั้น ได้แสดงออกมาในรู ปแบบพิธีกรรมที่ได้รับการสื บทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ดังนี้
ฮีตที่ 1 เดือนอ้าย หรื อเดือนเจียง เรี ยกว่า บุญปริ วาสกรรมหรื อบุญเข้ากรรม มีการประกอบพิธีกรรม
ทางพุ ท ธศาสนาโดยตรง ซึ่ งพิ ธีที่ จดั ขึ้ นนั้นใช้ส าหรั บ พระสงฆ์ ผูต้ ้องอาบัติสังฆาทิ เสส เป็ นการทรมาน
ตนเองเพื่อให้พน้ จากบาปที่ได้กระทามา ส่ วนญาติโยมผูท้ ี่ตอ้ งการบุญกุศลจะกระทาได้โดยการบริ จาคทาน
รักษาศีลฟังธรรม หรื ออาจถือโอกาสนี้ บวชชี พราหมณ์เพื่อเป็ นการสะสมบุญก็ได้ เพราะชาวบ้านเชื่ อว่า หาก
ได้ทาบุญร่ วมกับพระสงฆ์ ซึ่ งเป็ นตัวแทนพระพุทธเจ้าจะถือว่าได้บุญมาก หากตายไปจะได้ไปอยูใ่ นภพภูมิ
ที่สูงขึ้น
ฮีตที่ 2 เดือนยี่ เรี ยกว่า บุญคูณลาน มีการประกอบพิธีกรรมทั้งทางพุทธและพราหมณ์ ซึ่ งจะมีการ
นิ มนต์พระสงฆ์สวดปริ ตรมงคลก่อน หลังจากนั้นก็จะมีหมอสู่ ขวัญมาทาพิธีบายศรี สู่ขวัญ ความเชื่ อในการ
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ทาบุ ญคูณลานนี้ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลในการเก็บเกี่ ยวผลผลิ ต และแสดงให้เห็ นถึ งการสานึ กบุญคุ ณของ
ชาวนาที่มีต่อท้องนา และสัตว์เลี้ยง
ฮีตที่ 3 เดื อนสาม เรี ยกว่า บุญข้าวจี่ มีการประกอบพิธีกรรมเกี่ ยวกับพุทธศาสนาโดยตรง เป็ นการ
ถวายข้าวจี่แด่พระสงฆ์ ซึ่ งเชื่ อว่าทั้งคนรวยหรื อคนจนก็สามารถถวายทานได้เท่ากัน ชาวบ้านเชื่อว่าการถวาย
ข้าวจี่ถือว่าได้กุศลแรง
ฮีตที่ 4 เดือนสี่ เรี ยกว่า บุญผะเหวด เป็ นการเทศน์มหาชาติมีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
เป็ นการทาบุญเพื่อระลึกถึงพระเวสสันดรในการถวายทาน ชาวบ้านกุดชุ มเชื่อว่าหากได้ฟังพระธรรมเทศนา
ครบ 13 กัณฑ์ จะได้รับบุญกุศลสู ง
ฮีตที่ 5 เดื อนห้า เรี ยกว่า บุ ญสงกรานต์ มี การประกอบพิธีกรรมทางพุท ธศาสนา โดยชาวบ้านจะ
ร่ วมกันทาบุญในวันขึ้นปี ใหม่ตามธรรมเนียมเดิมของไทย เป็ นการทาบุญเพื่อรับความเป็ นสิ ริมงคลของวันปี
ใหม่ไทย นอกจากนี้ ยงั มี การขอพรจากญาติผใู ้ หญ่ เพราะชาวบ้านเชื่ อว่าไม่มีพรใดจะเท่ากับพรของพ่อแม่
ญาติผใู ้ หญ่ ของตน
ฮีตที่ 6 เดื อนหก เรี ยกว่า บุญบั้งไฟ มีพิธีกรรมทั้งทางพุทธศาสนาและการขอพรจากเทวดา เชื่ อว่า
การจุดบั้งไฟเป็ นการบอกกล่าวของชาวบ้านว่าใกล้ถึงฤดูทานาและขอฝนจากพญาแถน นอกจากนี้ ยงั เป็ นการ
บวงสรวงพญาแถนอีกด้วย
ฮีตที่ 7 เรี ยกว่า บุญซาฮะ เป็ นการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมบูชาเทวดาอารักษ์
ประจาหมู่บา้ น เนื่ องจากชาวบ้านเชื่ อว่าตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมานั้นภายในหมู่บา้ นมีสิ่งชัว่ ร้ายผ่านเข้า
มา ชาวบ้านจึงมี การท าบุ ญซ าฮะ หรื อชาระ คือ เป็ นการชาระชะล้างเสนี ยดจัญไรทั้งในครัวเรื อนและใน
หมู่บา้ น โดยชาวบ้านจะช่วยกันทาความสะอาดบ้านเรื อนและทาความสะอาดทัว่ ทั้งหมู่บา้ น การทาพิธีเช่นนี้
เชื่อว่าพิธีชาระล้างเพื่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ฮีตที่ 8 เรี ยกว่า บุญเข้าพรรษา มีการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง ซึ่ งเป็ นการทาบุญ
ให้ทานแก่พระสงฆ์ผเู ้ ข้าพรรษาตลอด 3 เดือน ชาวบ้านเชื่ อว่าบุญกุศลที่ได้จากการถวายทานแด่พระสงฆ์น้ นั
จะได้บุญมาก และแรงกุศลของบุญจะนาไปสู่ ภพภูมิที่ดี
ฮีตที่ 9 เรี ยกว่า บุญข้าวประดับดิน มีพิธีกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยตรง เป็ นทาบุญแด่พระสงฆ์
เพื่ ออุ ทิ ศ ส่ วนกุ ศ ลไปให้ ญ าติ พี่ น้องผูล้ ่ วงลับ ไปแล้ว ชาวบ้านเชื่ อว่า เมื่ อเวลาพญายมบาลท าการปล่ อ ย
วิ ญ ญาณออกมาจากภพภู มิ ต่ า ง ๆ ญาติ ที่ ล่ ว งลับ ไปแล้ว ก็ จ ะได้รับ บุ ญ กุ ศ ลจากการถวายทาน และได้
รับประทานอาหารจากห่อข้าวที่แขวนไว้ตามรั้ว
ฮีตที่ 10 เรี ยกว่า บุญข้าวสาก มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาและพิธีกรรมการเลี้ ยงผี เป็ นการอุทิศบุญ
กุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และเลี้ยงผีตาแฮก ซึ่ งเป็ นผีที่คอยดูแล ไร่ นาของชาวบ้าน แสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อเรื่ องผี และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
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ฮีตที่ 11 เรี ยกว่า บุญออกพรรษา ถื อได้ว่ามีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาโดยตรง เป็ นการทาบุญถวาย
ทานแด่พระสงฆ์หลังจากจาพรรษาอยูว่ ดั เป็ นเวลา 3 เดือน ชาวบ้านเชื่อว่าการถวายทานแด่ผรู ้ ักษาศีลจะทาให้
ได้รับผลบุญนั้นด้วย
ฮีตที่ 12 เรี ยกว่า บุญกฐิน มีพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยมีการถวายกฐินแด่พระสงฆ์ และชาวบ้าน
ร่ วมทาบุญทั้งทาน ศีล และภาวนา เพื่อเป็ นการสะสมบุญในชาติน้ ี เมื่อตายไปบุญนี้จะนาทางไปสู่ ภพภูมิที่ดี
ต่อไป
ความเชื่ อ พิธีกรรมของประเพณี ฮีตสิ บสองที่ ได้สืบทอดกันมา ชาวบ้านกุดชุ มยังคงยึดถื อปฏิ บ ตั ิ
โดยยังคงมีความเชื่อในเรื่ องบาปบุญคุณโทษ เรื่ องการกระทาความดี และการระลึกถึงบรรพบุรุษของตนเอง
เสมอมา เมื่อถึ งในช่ วงของการปฏิ บตั ิกิจกรรมในแต่ละเดื อน ชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันและช่ วยจัดเตรี ยม
ข้าวของเครื่ องใช้ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของบุ ญแต่ละเดื อน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ก่อให้เกิ ดความรักและสามัคคีกนั
ภายในชุ มชน โดยมีความเชื่อในเรื่ องของการร่ วมกันทาบุญเป็ นพื้นฐานของการอยูร่ ่ วมกันและช่วยเหลือกัน
ดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบนั
จากการศึกษาระบบความเชื่ อและพิธีกรรมของประเพณี ฮีตสิ บสองของหมู่บา้ นกุดชุ มพบว่า ความ
เชื่ อไม่มีการปรับเปลี่ยน ยังเป็ นความเชื่อที่ได้รับการสื บทอดมาจากอดีต ส่ วนพิธีกรรม มีการปรับเปลี่ยนใน
ส่ วนข้าวของเครื่ องใช้ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมมากขึ้น และพิธีกรรมทางสงฆ์ยงั คงเหมือนเดิม
พิธีกรรมของการจัดประเพณี น้ นั เป็ นสิ่ งที่เปลี่ยนได้ยากเพราะการได้รับการสื บทอดจากบรรพบุรุษ
และการเคร่ งครัดในการจัดประเพณี ตามความเชื่อของชาวบ้าน แต่ส่วนประกอบของการจัดประเพณี ได้มีการ
ปรั บเปลี่ ยนไปตามยุคสมัยเช่ น ข้าวของเครื่ องใช้ในการจัดประเพณี การประดับประดาภายในงาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ สิ่ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั อีกอย่างคือ เครื่ องอุปโภคบริ โภคที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
ทั้ง 12 เดือน ซึ่ งเป็ นเครื่ องใช้ที่สะดวกและทันสมัยที่หาซื้ อได้ตามท้องตลาด ได้แก่ เครื่ องสังฆทาน ธู ป เทียน
เครื่ องบริ ขารแปด และอาหารสาเร็ จรู ป
ประเพณี ฮีตสิ บ สองของหมู่ บ ้านกุ ดชุ ม มี การคงอยู่และการปรั บ เปลี่ ยนไปตามปั จจัยของระบบ
ครอบครัวและเครื อญาติ ระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุ ข และระบบสังคมและวัฒนธรรม โดยปั จจัยทาง
ระบบครอบครัวและเครื อญาติเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ประเพณี ฮีตสิ บสองของหมู่บา้ นกุดชุมยังคงมีการปฏิบตั ิ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ปั จ จุ บ ัน ในขณะที่ ปั จ จัย ทางระบบการศึ ก ษาท าให้ ป ระเพณี ฮี ต สิ บ สองมี ก าร
ปรับ เปลี่ ย นบ้าง เนื่ องจากความทันสมัย ความรู ้ ที่ ศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น แต่ ค วามเชื่ อที่ ได้รับ การสื บ ทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ทาให้ให้เยาวชนทุกคนในหมู่บา้ นได้เรี ยนรู ้และยึดถือปฏิบตั ิ ตามประเพณี ด้ งั เดิมมาโดยตลอด
ปัจจัยทางระบบสาธารณสุ ขเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทาให้คุณ ภาพชีวิตของชาวบ้านกุดชุ มดีข้ ึน แต่ความ
เชื่ อเรื่ องผีของชาวบ้านยังคงมีอยู่ จึงมีการทาบุ ญตามประเพณี ฮีตสิ บสอง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้ชาวบ้าน
กุดชุมมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุ ข ในขณะที่ปัจจัยทางระบบสังคมและวัฒนธรรม ทาให้ประเพณี ฮีตสิ บสอง
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มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไป นั่น คื อ ท าให้ เครื่ อ งใช้ บ างอย่างในพิ ธี ก รรมปรั บ เปลี่ ย นไป แต่ ค วามเชื่ อ และการ
ประกอบพิธีกรรมของแต่ละฮีตยังคงยึดถือประเพณี ตามแบบดั้งเดิม
การศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเพณี ฮีตสิ บสองกับวิถีชีวิตชาวบ้านกุดชุ ม พบว่า ประเพณี
ที่ปรากฏในวิถีชีวติ ของชาวบ้านกุดชุมมี 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณี หลักและประเพณี รอง
ประเพณี หลักก็คือ ประเพณี ฮีตสิ บสอง ซึ่ งเป็ นประเพณี ที่ตอ้ งทาในแต่ละเดือน ทั้งสิ บสองเดือน ซึ่ ง
ชาวบ้านทุกคนต้องร่ วมกันจัดประเพณี ของแต่ละเดือน จะไม่มีการละเว้นเดือนใดเดือนหนึ่ ง เพราะชาวบ้าน
เชื่ อว่า หากไม่จดั ประเพณี เดือนใดเดือนหนึ่ง หมู่บา้ นจะได้รับความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจ พืชผลจาก
ไร่ นาก็จะเสี ยหาย
ประเพณี รอง คือ ประเพณี การแต่งงาน การบวช การตาย เป็ นต้น เมื่อครอบครัวใดมีการจัดงานใด
ชาวบ้านก็จะไปช่วยเหลือตามกาลัง ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันกันภายในชุมชนเป็ นอย่างดี
ประเพณี ฮีตสิ บสองกับวิถีชีวิตของชาวบ้านกุดชุ มเป็ นสิ่ งที่ มีความเกี่ ยวพันกันโดยตรง เนื่ องจาก
ประเพณี ฮีตสิ บสองเป็ นประเพณี ที่กระทาในแต่ละเดื อนทั้งสิ บสองเดือน หรื อกระทากันทั้งปี ดังนั้นวิถีชีวิต
ของชาวบ้านกุดชุ มจึงมีความสัมพันธ์กบั ประเพณี ต้ งั แต่เกิดจนตาย จากการศึกษาความสัมพันธ์ที่ปรากฏให้
เห็นอย่างชัดเจนดังนี้
1. ด้านสังคม ชาวบ้านกุดชุ ม มี วิถีชีวิตที่ ผูกพันกับ พุท ธศาสนาโดยตรง เมื่อประกอบพิ ธีกรรมใด
ก็ตาม ชาวบ้านจะไปร่ วมตัวกันที่ วดั และช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันอย่างเต็มที่ ชาวบ้านและพระสงฆ์จึงมีความ
ใกล้ชิดกัน แสดงเห็นถึงพุทธศาสนาเป็ นศูนย์รวมของชาวบ้านได้เป็ นอย่างดี
2. ด้านการประกอบอาชี พ ประเพณี ฮีตสิ บสองมีความเกี่ยวข้องกับอาชี พโดยตรง ดังจะเห็นได้จาก
ฮีตที่ 6 เดื อนหก บุญบั้งไฟ เป็ นการทาบุญเพื่อขอฝนจากพญาแถน ซึ่ งชาวบ้านเชื่ อว่า การจุดบั้งไฟนั้นเป็ น
การบอกกล่าวพญาแถนว่าใกล้ถึงฤดูทานาแล้ว ขอให้พญาแถนได้ช่วยให้ฝนตกลงมาด้วย เป็ นต้น
3. ด้านเศรษฐกิจ ประเพณี ฮีตสิ บสองมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจภายในหมู่บา้ นมีการขยายตัวขึ้น มีการ
ซื้ อขายแลกเปลี่ยนกันภายในหมู่บา้ น ไม่วา่ จะเป็ น ข้าวของเครื่ องใช้ อาหาร และพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้าน
ได้ปลูกกินเอง เป็ นต้น
4. ด้านการศึกษา ประเพณี ฮีตสิ บสองเป็ นประเพณี ที่ให้ความรู้ แก่ เยาวชนทั้งในด้านการดารงชี พ
ด้านศีลธรรมจรรยา และด้านการสื บทอด เป็ นต้น
5. ด้านวัฒนธรรม การได้รับการสื บทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ทาให้ชาวบ้านได้ยึดถือปฏิ บตั ิประเพณี
อย่างเคร่ งครัด ดังนั้นการจัดประเพณี จึงเป็ นวัฒนธรรมที่ได้รับการสื บสานกันมาดังที่เห็นจนทุกวันนี้
จากการศึ ก ษาค้นคว้าประเพณี ฮีตสิ บ สองของภาคอี ส าน กรณี ศึ กษาหมู่ บ ้านกุดชุ ม อาเภอกุ ดชุ ม
จังหวัดยโสธร พบว่า ประเพณี ฮีตสิ บสองในแต่ละเดือนมีความสัมพันธ์กบั วิถีชีวิตของชาวบ้านกุดชุมทั้งด้าน
ความเชื่อ และด้านพิธีกรรมที่ชาวบ้านปฏิบตั ิทุกปี และเป็ นประเพณี ที่มีคุณค่าทั้งทางกายและใจแก่ชาวบ้าน
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อภิปรายผล
จากอดี ตสู่ ปั จจุ บ ัน ประเพณี ฮีตสิ บ สองของชาวบ้านกุ ดชุ มได้รับ การสื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุษ
ทั้งพิธีกรรมและความเชื่ อ แม้ความเจริ ญจะเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง แต่ก็ไม่ได้ทาให้ความเชื่ อ และการประกอบ
พิ ธี ก รรมลดน้ อ ยลง หมู่ บ ้ า นกุ ด ชุ ม ได้ จ ัด ประเพณี ฮี ต สิ บสองครบทั้ งสิ บสองเดื อ นมาโดยตลอด
อันเนื่ องมาจากความเข้มแข็งของพระสงฆ์ ที่ตอ้ งการรักษาฮีตสิ บสองไว้และริ เริ่ มการฟื้ นฟูฮีตให้ครบสิ บสอง
อีกทั้งความเข้มแข็งของชาวบ้าน ที่ตอ้ งการให้หมู่บา้ นกุดชุ มเป็ นแบบอย่างที่ดีต่อหมู่บา้ นใกล้เคียงในเรื่ อง
ของการสื บทอดประเพณี อนั ดีงามมาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งสิ่ งที่ปรากฏในปั จจุบนั คือ บางหมู่บา้ นใกล้เคียงใน
ละแวกอาเภอกุดชุ ม ไม่ได้จดั ฮีตครบ 12 เดือน และที่สาคัญ ชาวบ้านมีความเชื่ อว่าหากทาบุญไม่ครบทั้งสิ บ
สองฮีตแล้ว จะทาให้หมู่บา้ นเกิ ดความแห้งแล้ง ประกอบการงานใด ๆ ก็ไม่ประสบผลสาเร็ จ ดังนั้น ความเชื่ อ
ในประเพณี ฮีตสิ บสองจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ทาให้ประเพณี ฮีตสิ บสองเป็ นประเพณี หลักที่ชาวบ้านจะต้องปฏิ บตั ิ
กันมา
ความเชื่ อในประเพณี ฮีตสิ บสองของชาวบ้านในหมู่บา้ นกุดชุ มตั้งแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั ยังไม่มีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจากความเชื่ อดังกล่าวเป็ นความเชื่ อที่ชาวบ้านได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่าตายาย ส่ วน
พิ ธีกรรม มี การปรั บ เปลี่ ยนในส่ วนของอุ ป กรณ์ และข้าวของเครื่ องใช้ที่ ใช้ในการประกอบพิ ธี เนื่ องจาก
หมู่บา้ นกุดชุ มได้การพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ทาให้หมู่บา้ นมี ความเจริ ญก้าวหน้าตามยุคสมัย เช่ น ด้านการ
สื่ อสาร ด้านการคมนาคม และด้านเศรษฐกิ จ เป็ นต้น ดังนั้น หมู่บ ้านกุ ดชุ มจึ งมี การค้าขายเครื่ องอุ ป โภค
บริ โภคที่ ท นั สมัย และด้วยหมู่ บ ้านกุ ดชุ ม มี พ้ื นที่ ติดกับ อาเภอกุ ดชุ ม ท าให้ก ารซื้ อขายข้าวของเครื่ องใช้
สะดวกสบายมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสังฆทาน ยารักษาโรค หรื อแม้แต่อาหารสด อาหารแห้ง นอกจากนี้
ยังมีร้านค้าที่เปิ ดบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง จึงทาให้เครื่ องอุปโภคบริ โภคในการประกอบพิธีกรรมเพิ่มมากขึ้น
และมีความหลากหลาย อุปกรณ์ เครื่ องใช้ในแต่ละฮีตมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา แต่พิ ธี กรรมทางสงฆ์ยงั คงปฏิ บ ตั ิ เหมื อนเดิ ม เป็ นพิ ธีก รรมที่ มี ม าแต่ โบราณ ทั้งชาวบ้านและ
พระสงฆ์ต่างก็ ประกอบพิ ธีกรรมกันมาโดยยึดหลักตามประเพณี ฮีตสิ บ สอง จึ งยากที่ จะปรับ เปลี่ ยนหรื อ
เปลี่ยนแปลงไป
ประเพณี ฮีตสิ บสองถือเป็ นจารี ตประเพณี ของชาวบ้านกุดชุ ม หากชาวบ้านคนใดไม่ปฏิบตั ิตาม ก็ไม่
มีบทลงโทษ เพราะการปฏิ บตั ิ ตามถื อเป็ นความพอใจชาวบ้าน แต่ดว้ ยจิตสานึ กที่ ดีและการถูกปลูกฝั งจาก
พระสงฆ์ จากครอบครัว ตลอดจนผูใ้ หญ่ในหมู่บา้ นกุดชุ ม จึงทาให้ชาวบ้านกุดชุ ม เข้าร่ วมประเพณี ในแต่
ละฮีต เสมอมา นอกจากนี้ชาวบ้านยังความตระหนักดีที่จะสื บสานและอนุรักษ์ประเพณี ฮีตสิ บสองต่อไป
ปั จจัยทางระบบครอบครัวและเครื อญาติเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ ทาให้ประเพณี ฮีตสิ บ สองของหมู่ บา้ น
กุดชุ มยังคงมีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องมาจนถึ งปั จจุบนั เพราะครอบครัวถือเป็ นสังคมที่ใกล้ชิดที่สุดระหว่าง
บุคคล ปู่ ย่า ตายาย มีหน้าที่คอยอบรมสั่งสอน และเป็ นผูน้ าในการพาลูกหลานไปร่ วมทาบุญในแต่ละฮีต ซึ่ ง
สิ่ งเหล่านี้ทาให้เกิดการถ่ายทอดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามประเพณี และความเชื่อในประเพณี ฮีตสิ บสอง
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ระบบการศึกษาของหมู่บา้ นกุดชุ ม ทาให้เด็ก ๆ เกิ ดการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ตลอดเวลา เป็ นการสร้างให้
เด็ก ๆ มีระบบความคิด มีการวางแผนการจัดการ และรู ้ จกั ประดิ ษฐ์สิ่งของมากขึ้น ตามกระบวนการเรี ยนรู ้
ทาให้ประเพณี ฮีตสิ บสองปรับเปลี่ ยนในเรื่ องของข้าวของเครื่ องใช้ เช่ น การประดิษฐ์เครื่ องร้อยเครื่ องพัน
ในฮีตเดือนสี่ บุญผะเหวด เป็ นต้น แม้วา่ ระบบการศึกษาจะมีการพัฒนา แต่ดว้ ยพื้นฐานของหมู่บา้ น จึงทาให้
มีการนาประเพณี ฮีตสิ บสองมาบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยน เพื่อให้ตระหนักถึงประเพณี
ที่ดี ซึ่ งชาวบ้านทุกคนต่างต้องการที่จะอนุรักษ์ ตลอดจนความเชื่อของชาวบ้านกุดชุมเป็ นความเชื่อที่ชาวบ้าน
มีการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ ทาให้เยาวชนทุกคนในหมู่บา้ นได้เรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกนั มาจนถึงปั จจุบนั
ระบบสาธารณสุ ขเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้คุณ ภาพชี วติ ของชาวบ้านกุดชุ มดีข้ ึน แต่ความเชื่ อเรื่ องผี
ของชาวบ้านยังคงมี อยู่ จึ งมี ก ารท าบุ ญ ตามประเพณี ฮีตสิ บ สอง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ท าให้ ช าวบ้านกุ ดชุ ม
มีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุ ข เพราะการประกอบพิธีกรรมตามประเพณี ฮีตสิ บสอง ทาให้ชาวบ้านเชื่ อว่าจะ
ทาให้ชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็ นสุ ข เมื่ อชาวบ้านทาบุญทั้งสิ บสองเดื อนตามประเพณี จะทาให้ชาวบ้านมี ความสุ ข
มีสุขภาพจิตที่ ดี ส่ งผลไปยังสุ ขภาพกาย ทาให้มีสุขภาพแข็งแรง มี จิตใจเบิ กบาน และดารงชี วิตอยู่ได้ดว้ ย
ความเชื่อที่ได้รับการสื บทอดจากอดีต ร่ วมกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ด้านสาธารณูปโภคที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ระบบสังคมและวัฒนธรรม มีการปรับเปลี่ย นไปตามยุคสมัย ปั จจุบนั หมู่บา้ นกุดชุมได้รับเอาสังคม
และวัฒ นธรรมที่ ท นั สมัย เข้ามาในหมู่ บ ้านตามการพัฒ นา และการบริ ห ารภายในชุ ม ชน ท าให้ประเพณี
ฮีตสิ บสองมีการปรับเปลี่ยนไปในส่ วนของข้าวของเครื่ องใช้ เช่น น้ าดื่ม (น้ าดื่มมีการใช้น้ าดื่มจาพวกที่บรรจุ
ลงในขวดหรื อแก้วที่สาเร็ จรู ป) อาหารสาเร็ จรู ป เครื่ องปรับอากาศแบบเคลื่ อนที่ เป็ นต้น แต่ความเชื่ อและ
การประกอบพิธีกรรมของแต่ละฮีตยังคงยึดถือประเพณี ตามแบบดั้งเดิม
จากการสั งเกตท าให้ท ราบว่า ประเพณี ฮีตสิ บ สองมี ค วามสั มพันธ์ ต่อวิถี ชีวิตของชาวบ้านกุ ดชุ ม
โดยตรง เพราะประเพณี ฮีตสิ บสองมี ความเกี่ ยวข้องกับการประกอบอาชี พทานาของชาวบ้าน และยังเป็ น
ประเพณี ที่สร้ างขวัญกาลังใจให้ชาวบ้านในการดารงชี วิตอยู่ดว้ ยศีลธรรมอันดี งาม เป็ นศูนย์รวมจิตใจของ
ชาวบ้าน หรื อเรี ยกได้วา่ ประเพณี ฮีตสิ บสองของหมู่บา้ นกุดชุ มถือได้วา่ เป็ นกลวิธีที่ทาให้ชาวบ้านทุกคนได้
พูดคุ ยพบปะกันทุ ก ๆ เดื อน ท าให้ ชาวบ้านมี ความใกล้ชิดกันมากขึ้ น เป็ นการสร้ างความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกันของคนในหมู่บา้ นกุดชุมได้เป็ นอย่างดี
ประเพณี ฮีตสิ บสองเป็ นประเพณี ที่ชาวอีสานต่างยึดถื อปฏิ บตั ิสืบต่อกันมา แม้ว่าบางหมู่บา้ นหรื อ
บางท้องถิ่ น อาจจัดพิ ธีก รรมต่ างกัน แต่ สิ่ งหนึ่ งที่ เหมื อนกัน ก็ คื อ การยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ตามหลัก ค าสอนของ
พระพุทธศาสนา ตลอดจนความเชื่ อในเรื่ องบาปบุญคุณโทษ การทาความดี ละเว้นความชัว่ การเคารพบูชา
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบอาชีพ และการไม่ลืมบุญคุณของบรรพบุรุษ
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ข้ อเสนอแนะ
ประเพณี ฮีตสิ บสองในแต่ละท้องถิ่ นมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันออกไป จึงควรศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้
1. การศึกษาประเพณี ฮีตสิ บสองที่ปรากฏในจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสาน
2. การศึกษาคองสิ บสี่ ของชาวอีสานที่ยงั คงปฏิบตั ิสืบต่อกันมาถึงปั จจุบนั
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