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ค าน า 
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ด้านศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษา                                             
หาความรู้และสืบทอดต่อไป  อนุรักษ์และส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวิถีชีวิตที่ดีงาม  จ านวน  
11  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองพล   
 
 สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล  ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัย 
วัฒนธรรมในท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง  และกว้างขวาง  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาการทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
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ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว  จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์
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และพัฒนาต่อไป 
 
 สภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ  “ภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลเมืองพล”                
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วัตถุประสงค์ต่อไป 
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ความรู้เกี่ยวกับศาสนาเบื้องต้น 
 

ศาสนามาจากภาษาสันสกฤตว่า  “ศาสนม”  และภาษาบาลี  “สาสน”  แปลว่า  “ค าสั่งสอน
และข้อบังคับ”  ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “รีลีเจียน”  (religion)  ซึ่งค านี้มาจากภาษาละตินว่า  “เรลีจีโอ”   
(religio)  แปลว่า  “ความกลัว”  หรือ  “ความย าเกรงในอ านาจพระเจ้า”  ความหมายแบบนี้รวมถึงความศรัทธา 
ตลอดจนการท ากิจกรรมต่อพระเจ้า  โดยผ่านค าสอนที่ เป็นระบบทางศีลธรรม   ดังนั้นความหมายของ                  
“ศาสนม”  และ  “สาสน”  จึงต่างจาก  “รีลีเจียน”  (religion)  โดยค าว่า  “ศาสนม”  และ  “สาสน”  มิได้มุ่ง
หมายเฉพาะค าสอนของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ  แต่หมายถึงค าสอนของผู้ก่อตั้งศาสนาที่จะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ปฏิบัติได้พ้นจากความทุกข์  ส่วน  “รีลีเจียน”  (religion)  มีความหมายค่อนข้างโน้มน าไปในเรื่องอ านาจ
ของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ  อันได้แก่  พระเจ้า  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2525  :  770) ได้อธิบายว่า  ศาสนา  คือ  ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย์  อันมีหลักคือ  แสดงก าเนิดและความ
สิ้นสุดของโลก  เป็นต้น  อันเป็นไปในฝ่ายปรมัตถ์ประการหนึ่ง  แสดงหลักธรรมเกี่ยวกับบุญและบาป  อันเป็นไป
ในฝ่ายศีลธรรมประการหนึ่ง  พร้อมทั้งลัทธิพิธีที่กระท าตามความเห็นหรือตามค าสั่งสอนในความเชื่อถืออันนั้น  
 
ความเป็นมาของศาสนา  
จากทฤษฎีต่างๆ  ที่ฮอพฟ์ได้ท าการสรุปไว้  5  ทฤษฎี  ดังนี้  
 
1. เกิดจากความเชื่อเรื่องวิญญาณ 

เป็ น ความ เชื่ อ ใน ลั ท ธิ วิ ญ ญ าณ นิ ยม   ซึ่ งมี ค วาม เชื่ อ ว่ ามนุ ษ ย์ ดั้ ง เดิ ม ในยุ คแรกๆ                                 
นั้นมีความสับสนในการแยกความแตกต่างระหว่างความจริงกับความฝัน  เมื่อพวกเขาฝันเห็นเกี่ยวกับความตาย
หรือฝันเห็นวิญญาณ  จึงท าให้เกิดเป็นความเชื่อในเรื่องจิตหรือวิญญาณ และคิดว่าสิ่งที่เห็นในฝันนั้นมีอยู่จริงๆ 

 
            กลุ่มนี้ยังมีความเชื่อต่อไปอีกว่าวิญญาณเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีอยู่ในมนุษย์เท่านั้น   แต่ยังแฝงอยู่    
ในธรรมชาติด้วยเช่น ก้อนหิน ต้นไม้ สัตว์ อากาศ แม่น้ า ล าธาร ภูเขาไฟ และภูเขา เป็นต้น  
 
            วิญญาณเหล่านี้ในภาษาละตินเรียกว่า  “อนิม ”  (Anima)  ซึ่งวิญญาณนี้หากมนุษย์ท าอะไร             
ที่ไม่ถูกต้องอาจจะท าให้วิญญาณนี้ไม่พอใจและลงโทษมนุษย์ได้   ดังนั้นมนุษย์จึงต้องท าพิธีสวดอ้อนวอนเพ่ือ              
ขอความกรุณา 
 
            นอกจากนี้ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งในหมู่เกาะเมลานีเชียน  (Melanesians)  ที่เรียกอ านาจนี้ว่า  
“มานา”  (Mana)  วิญญาณแบบมานานี้เป็นวิญญาณแบบอบุคคล  เป็นอ านาจที่แฝงอยู่ในธรรมชาติ  ต่างจาก    
อนิมาที่เป็นอ านาจลึกลับแบบบุคคล  อ านาจแบบมานาไม่ต้องเซ่นไหว้หรือสวดอ้อนวอนเอาใจแบบอนิมา  
เพียงแต่หลีกเลี่ยงการกระท าบางอย่างซึ่งอาจให้โทษ  การหลีกเลี่ยงไม่กระท านี้เรียกว่า  “ตาบู”  (Taboo)  เช่น  
การไม่รับประทานเนื้อสัตว์หรือพืชบางชนิด  การไม่แต่งงานในสายเลือดเดียวกัน  การไม่ปลูกต้นไม้บางชนิด               
ในบ้าน  เป็นต้น  
 
2. เกิดจากการนับถือธรรมชาติ 
            สืบเนื่องมาจากความช่างสังเกตของมนุษย์ที่เห็นความสม่ าเสมอของธรรมชาติก่อให้เกิดฤดูกาล
ต่างๆ  การเกิดกระแสน้ าขึ้นน้ าลง  การเกิดพระอาทิตย์ขึ้น  พระอาทิตย์ลง  พระจันทร์ขึ้น  พระจันทร์ลง 
ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่กล่าวมานี้ เป็นผลมาจากอ านาจลึกลับที่มนุษย์ไม่สามารถหาเหตุผ ลมาอธิบายได้          
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แต่มันก็มีอยู่ในธรรมชาติ  มนุษย์ในสมัยนั้นจึงผูกเรื่องขึ้นมากลายเป็นต านานและเล่าต่อๆ  กันมา  เช่น  ต านาน
เทพเจ้ากรีก  โรมัน  เทพเจ้าอินเดีย  เป็นต้น  
 
3. เกิดจากความเชื่อในลัทธิเอกเทวนิยม  
            เป็นทฤษฎีที่เสนอโดย  คุณพ่อวิลเฮล์มชมิตต์  (Father Wilhelm Schmidt)  ซึ่งเป็นบาทหลวง
นิกายซูอิต  ท่านเชื่อว่า  บ่อเกิดของศาสนามาจากความเชื่อที่ว่า  มีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่องค์หนึ่ง  เป็นผู้สร้าง
สรรพสิ่งขึ้นมา  เป็นบิดาของเทพเจ้าทั้งหลาย  เมื่อพระองค์สร้างโลกแล้วก็ทรงปล่อยโลกให้เป็นไปตามวิถีทาง
ของมันโดยพระองค์ติดต่อกับโลกนี้น้อยมาก  แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก  แนวคิดนี้จึงท าให้
เกิดแนวคิดแบบเอกเทวนิย  (Monotheism)  
 
4. เกิดจากความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ 
            เป็นทฤษฎีที่ เสนอโดย   เซอร์   เจมส์   จอร์ช   เฟรเซอร์   (Sir James George Frazer)                       
ท่านเสนอไว้ว่า  มนุษย์ได้พัฒนาเกี่ยวกับความคิดในเรื่องศาสนามีทั้งหมด  3  ระยะ  ดังนี้  
 
           ระยะที่  1  มนุษย์พยายามจะเอาชนะธรรมชาติโดยใช้ไสยศาสตร์  เวทย์มนต์  พ่อมด  หมอผี 
เป็นต้น  โดยจะใช้วิธีการเซ่นสรวงบูชา  การเต้นร าขับร้อง  และการท านาย  ทั้งหมดนี้เกิดจากพ้ืนฐานที่ว่ามนุษย์
พยายามที่จะควบคุมธรรมชาติ  
 
           ระยะท่ี  2  เป็นระยะที่มนุษย์มีศาสนาจึงเกิดพวกนักบวชขึ้นมา  ใช้วิธีการสวดมนต์  อ้อนวอน 
และท าพิธีกรรมต่างๆ  เพ่ือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือเกิดความพอใจ  
 
           ระยะที่   3  เป็นระยะเวลาที่ เกิดความเจริญในทางวิทยาศาสตร์  การอธิบายสิ่งต่างๆ              
โดยอาศัยหลักของเหตุผลจึงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง  เช่น  ถ้าชาวนาต้องการฝนเขาไม่ต้องท าพิธีแห่นางแมว           
เขาแค่ต้องไปหานักวิทยาศาสตร์ที่รับผิดชอบในการท าฝนเทียม  ที่จะมีวิธีที่จะท าให้เกิดฝนขึ้นโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุและผลและเป็นรูปธรรมสามารถมองเห็นได้  
 
5. เกิดจากความปรารถนาอันรุนแรงที่จะสร้างพระเจ้าขึ้นมา 
            ฟอยเออบัค  (Ludwig Feuerbach)  ซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากในศตวรรษ
ที่  19  มีความเชื่อว่า  พระเจ้าไม่มีอยู่จริง  และความเชื่อในเรื่องพระเจ้าก็เป็นเพียงความปรารถนาอันรุนแรง
ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือจะแก้ปัญหาความยุ่งยากในชีวิตของเขาต่อมาศิษย์ของฟอยเออบัค   2  คน                     
คือ  มาร์กซ์  (Karl Marx)  และ  ฟรอยด์  (Sigmund Freud)  เป็นผู้บุกเบิกความคิดในการปฏิเสธความมีอยู่
ของพระเจ้า  
 
     มาร์กซ์  กล่าวว่า  “ศาสนาคือยาเสพติด”  เพราะเห็นว่า  ศาสนาเป็นเพียงกระบวน
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ในระหว่างชนชั้น   ศาสนาเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งได้สร้างกลไกขึ้นมา        
เพ่ือควบคุมมวลชนไม่ให้เกิดความคิดในการต่อต้านหรือปฏิวัติ  คนกลุ่มนั้น  ได้แก่  นักปกครอง  และนักบวชผู้ซึ่ง
พยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาความมั่งคั่งและอ านาจในหมู่ตนให้นานที่สุด  ดังนั้น  พวกเขาจึงสร้างเรื่องราว
เกี่ยวกับพระเจ้า  สวรรค์และนรก  ส าหรับคนยากจนซึ่งเป็นชนชั้นส่วนใหญ่ให้ยอมรับในชีวิตที่ตนก าลังเผชิญอยู่
เพ่ือความสุขนิรันดรในสวรรค์  ค าสอนเหล่านี้ไม่ต่างอะไรไปจากฝิ่นที่มีฤทธิ์ท าให้ผู้เสพหลงมัวเมาคลั่งไคล้  
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             ฟรอยด์  เป็นนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่ง  เขามีความคิดเห็นว่า  ศาสนาเกิดมาจาก
ความรู้สึกผิดในจิตของแต่ละคนความรู้สึกผิดนี้สืบเนื่องมาจากความเกลียดชังพ่อที่มีมาตั้งแต่เด็กและฝังรากลึก                 
ในจิตไร้ส านึกของลูกชาย  ท าให้พวกเขาพยายามชดเชยความรู้สึกโดยจินตนาการถึงพ่อที่มีความยิ่งใหญ่พิเศษ
และเรียกว่า  พระเจ้า  ดังนั้น  มนุษย์ที่สมบูรณ์ในแบบความคิดของฟรอยด์  ก็คือ  คนที่สามารถยืนหยัดต่อสู้
ปัญหาต่างๆ  ด้วยตนเองโดยไม่อาศัยศาสนาและพระเจ้า  แม้ว่าการเกิดขึ้นของศาสนาจะมีทัศนะต่างๆ  แตกต่าง
กันออกไป  แต่ก็อาจสรุปได้ว่า  ศาสนาเป็นความเชื่อถือของมนุษย์ในกลุ่มๆ  หนึ่ง  เมื่อเชื่อแล้วจะต้องมีการ
ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือความพ้นทุกข์ทางกายและใจ  
 
ความเชื่อถือของมนุษย์ในด้านศาสนา  
ความเชื่อถือของมนุษย์ในด้านศาสนามี  2  ประเภท  คือ  
 
            1. ความเชื่อถือในอ านาจอันสูงสุดของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่   ความเชื่อแบบนี้ก่อให้เกิดเป็นลัทธิ
เทวนิยม  (Theism)  ซึ่งยอมรับในอ านาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าว่าเป็นผู้สร้างสรรค์และท าลายโลก   อ านาจ
ของพระองค์จึงแผ่คลุมอยู่ไปทั่ว  พระองค์ทรงสรรเดชะ  ทรงรู้ทุกสิ่ง  จึงไม่มีความรู้ใดปิดบังอ าพรางพระองค์              
ได้ทรงสถิตอยู่ในทกุๆ  แห่งความเชื่อเช่นนี้ได้แก่  ศาสนาคริสต์  ศาสนาอิสลาม  และศาสนาซิกข์  เป็นต้น  
 
            2. ความเชื่อถือในหลักธรรมและกฎศีลธรรมต่างๆ  และจริยธรรมทั่วๆ  ไปแต่ปฏิเสธพระผู้เป็น
เจ้าว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดและไม่เชื่อว่าโลกจะเกิดจากพระผู้สร้างนี้   เพราะเชื่อว่าโลกเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆ 
ศาสนาในกลุ่มนี้จึงเรียกว่า  อเทวนิยม  (Atheism)  มีแนวความคิดอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผลมากกว่าความเชื่อ
ศรัทธา  ได้แก่  ศาสนาพุทธ  ศาสนาเชน  ค าสอนของเหลาจื้อและค าสอนของขงจื้อ  เป็นต้น  
 
องค์ประกอบของศาสนา 
           ศาสนาจะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ได้จะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้             
ถ้าขาดข้อหนึ่งไปก็ให้จัดเป็นลัทธิหรือปรัชญา องค์ประกอบของศาสนา  มีดังต่อไปนี้  
 
            1. ศาสดา  คือ  ผู้ประกาศค าสอนหรือผู้ก่อตั้งศาสนา  ซึ่งมีตัวตนสามารถสืบค้นประวัติ              
ความเป็นมาได้อย่างมีหลักฐาน  
 
            2. ค าสอน  คือ  แนวทางในการปฏิบัติทางศาสนา  ซึ่งศาสดาเป็นผู้บอกหนทางแห่งการ                          
ปฏิบัตินั้นๆ  ต่อมาได้มีการรวบรวมกันเป็นคัมภีร์เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติแทนองค์ศาสดา  
 
            3. ผู้ท าพิธีกรรม  ได้แก่  นักบวชซึ่งด าเนินตามแนวทางของศาสนาที่ได้สั่งสอนไว้  และเป็นผู้ที่
สืบทอดค าสอนรวมทั้งประกาศค าสอนของศาสดา  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ  ทางศาสนา  
 
            4. สถานที่ท าพิธีกรรม  คือ  สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของ            
ศาสนิกชนในศาสนานั้นๆ  
 
            5. ศาสนิกชน  หรือผู้นับถือศาสนานั้นๆ  ซึ่งต่างจากผู้ท าพิธีกรรม  เพราะไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด  แต่ต้องปฏิบัติตามหลักค าสอนพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของศาสนา   รวมทั้งเป็นผู้ให้
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การสนับสนุนปัจจัยต่างๆ  เพ่ือให้ศาสนาของตนสามารถด ารงอยู่ได้  แต่ศาสนิกชนเหล่านี้  ก็สามารถที่จะเปลี่ยน
มาเป็นผู้ท าพิธีกรรมหรือนักบวชได้ ถ้ามีความพร้อมตามข้อก าหนดในศาสนา  
 
            นอกจากองค์ประกอบทั้ง  5  นี้แล้ว  ผู้รู้บางท่านยังก าหนดให้เครื่องหมายทางศาสนาเป็นส่วน
หนึ่งขององค์ประกอบเป็นสัญลักษณ์ที่ก าหนดความเป็นพวกเดียวกัน   เช่น  ศาสนาพุทธ  มีพระธรรมจักร                      
เป็นสัญลักษณ์ศาสนาคริสต์มีไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์  ศาสนาอิสลาม  มีพระจันทร์เสี้ยวและดาวเป็นสัญลักษณ์ 
เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  เครื่องหมายทางศาสนายังไม่ใช่สิ่งสูงสุดหรือสิ่งส าคัญที่ศาสนาทุกศาสนาจะต้องมีบาง
ศาสนาอาจไม่มีเลยก็ได้  เช่น  ศาสนาเชนและศาสนาดั้งเดิมของเผ่าต่างๆ  
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คุณค่าและความหมายของศิลปะ 
ศิลปะเป็นค าที่มีความหมายทั้งกว้างและจ าเพาะเจาะจง  ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคน                       

แต่ละสมัยที่จะก าหนดแนวความคิดของศิลปะให้แตกต่างกันออกไป   หรือแล้วแต่ว่าจะมีใครน าค าว่า  "ศิลปะ"          
นี้ไปใช้ในแวดวงที่กว้างหรือจ ากัดอย่างไร 
 
ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  
             ในสมัยโบราณ  นักปราชญ์ได้ให้ความหมายของศิลปะ  (Art)  ไว้ว่า  ศิลปะ  คือ  สิ่งที่มนุษย์
สร้างขึ้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เพราะฉะนั้น   ต้นไม้  ภูเขา  ทะเล  น้ าตก  ความงดงามต่างๆ                    
ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ  ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามนักหนา  ก็ไม่ได้เป็นศลิปะเลย  ถ้าหากเรายึดถือตาม
ความหมายนี้แล้ว  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหลาย   ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น  ไม่ว่าจะเป็น  ภาพวาด                
ภาพพิมพ์   งานปั้น   งานแกะสลัก   เสื้อผ้าอาภรณ์   เครื่องประดับ   ที่อยู่อาศัย   ยานพาหนะ   เครื่อง                   
ใช้สอย  ตลอดจนถึงอาวุธที่ใช้รบราฆ่าฟันกัน  ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น  ไม่ว่ามนุษย์สร้างสิ่งที่ดีงาม  เลิศหรู
อลังการ  หรือน่าเกลียดน่าชังอย่างไรก็ตาม  ล้วนแต่เป็นงานศิลปะอย่างนั้นหรือไม่  
 
ศิลปะเป็นผลงานการสร้างสรรค์ 
              ในสมั ยต่อมา  มี ผู้ ให้ ความหมายของศิ ลปะว่ า   ศิลปะเป็ นผลงานการสร้ างสรรค์                          
ซึ่งในความหมายนี้  เราต้องมาตีความหมายของค าว่า  "การสร้างสรรค์"  กันเสียก่อน  การสร้างสรรค์  หรือ               
ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า  "Creative"  นั้น  คือการท าให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมา  ซึ่งบางสิ่งบางอย่างนั้นไม่เคยมี
อยู่มาก่อน  ทั้งที่เป็นผลิตผล  หรือกระบวนการ  หรือความคิด  ดังนั้น  สิ่งที่จะเป็นงานสร้างสรรค์ได้จะต้องเป็น
ประดิษฐ์กรรมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก  หรือเป็นกระบวนการใหม่ๆ  ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือกระท าการบางสิ่ง
บางอย่างให้ประสบผลส าเร็จ  หรือเป็นการสร้างแนวคิดใหม่  ที่จะน าไปสู่วิธีการใหม่ๆ  แนวคิดใหม่ๆ  นี้เองที่เป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์  เพราะแนวคิดใหม่  จะน าไปสู่การพัฒนากระบวนการ  หรือวิธีการใหม่ๆ                   
ที่จะน าไปสู่ผลผลิตหรือประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นมาในโลก  และตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ              
ของมนุษย์ได้  เพ่ือแทนที่ผลผลิต  หรือประดิษฐ์กรรมเดิม  ที่ตอบสนองได้ไม่พอเพียง  หรือไม่เป็นที่พอใจ       
การสร้างสรรค์ใน  อีกความหมายหนึ่งจึงเกิดขึ้น  คือ  เป็นการท าให้ดีขึ้นกว่าเดิม  ซึ่งมีหลายๆ  วิธี  โดยอาจเป็น
การปรับปรุงกระบวนการใหม่  ให้ได้ผลผลิตมากกว่าเดิม  หรือเป็นการปรับปรุงรูปแบบผลผลิตใหม่  โดยใช้
วิธีการเดิม  แต่ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น  แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ  ก็ตาม  เป็นการกระท าให้เกิดขึ้นจากการ
ใช้แนวคิดแบบใหม่ๆ  ทั้งสิ้น  และเป็นผลของวิธีการคิดที่เรียกว่า  "ความคิดสร้างสรรค์" 
 
ศิลปะคือความงาม  
             เมื่อเราพูดถึง  ศิลปะ  เรามักจะหมายถึง  ความงาม  แต่ความงามในที่นี้เป็นเรื่องของคุณค่า 
(Value)  ที่เป็นคุณค่าทางสุนทรียะ  แตกต่างจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ที่เป็นราคาของวัตถุ  แต่เป็นคุณค่าต่อ
จิตใจความงามเกิดขึ้นด้วยอารมณ์  มิใช่ด้วยเหตุผล  ความคิด  หรือข้อเท็จจริง  คนที่เคร่งครัดต่อเหตุผลหรือ 
เพ่งเล็งไปที่คุณค่าทางวัตถุจะไม่เห็นความงาม  คนที่มีอารมณ์ละเอียดอ่อนไหว  จะสัมผัสความงามได้ง่ายและรับ
ได้มาก  ความงามให้ความยินดี  ให้ความพอใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเหตุผล  ความยินดีนั้น  เกิดข้ึนเองโดยไม่มีการ
บังคับ  ความงามนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุก็จริง  แต่มิได้เริ่มที่วัตถุ  มันเริ่มที่อารมณ์ของคน  ดังนั้น  ความงามจึงเป็น
อารมณ์  เป็นสุขารมณ์หรือเป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสุน  เป็น  1  ใน  3  สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขกับมนุษย์ 
ซึ่งได้แก่  ความดี  ความงาม  และความจริง  ผู้ที่ยอมรับและเห็นใน  คุณค่าของทั้งสามสิ่งนี้   จะเป็นผู้มี
ความสุ ข   เนื่ อ งจากความงาม เป็ นอารมณ์   เป็ นสิ่ งที่ อยู่ ใน ความรู้ สึ ก   นึ กคิ ด   ความงามจึ ง เป็ น
นามธรรม  ดังนั้น  การสร้างสรรค์งานศิลปะ  ก็เป็นการถ่ายทอดความงามผ่านสื่อวัสดุต่างๆ  ออกมา  เพ่ือให้
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ผู้อ่ืนได้สัมผัส  ได้พบเห็น  ได้รับรู้  สื่อต่างๆ  จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ชม  เกิดอารมณ์ทางความงามที่แตกต่างกัน
ตามค่านิยมของแต่ละบุคคล  ความงามไม่ใช่ศิลปะ  เนื่องจากว่า  ความงามไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสิ่งที่มนุษย์       
สร้างขึ้น  ในธรรมชาติก็มีความงามเช่นกัน  เช่น  บรรยากาศ  ขณะที่พระอาทิตย์ขึ้น  หรือตกดิน  ความสวยงาม
สดชื่นของดอกไม้  ทิวทัศน์ธรรมชาติต่างๆ  เป็นต้น  งานศิลปะที่ดีจะให้ความพึงพอใจในความงามแก่ผู้ชม              
ในขั้นแรก  และจะให้ความสะเทือนใจที่คลี่คลายกว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยอารมณ์ทางสุนทรียะของผลงานศิลปะนั้น          
ในขั้นต่อไป  ความงามในงานศิลปะออกเป็น  2  ประเภท  คือ 
 
           1. ความงามทางกาย  (Physical Beauty)  เป็นความงามของรูปทรงที่ก าหนดเรื่องราวหรือ
เกิดจากการประสานกลมกลืนกันของทัศนธาตุ  เป็นผลจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ  
 
            2. ความงามทางใจ  (Moral Beauty)  ได้แก่  ความรู้สึก  หรืออารมณ์ท่ีแสดงออกมาจากงาน
ศิลปะหรือ  ที่ผู้ชมสัมผัสได้จากงานศิลปะนั้นๆ  ในงานศิลปะชิ้นหนึ่งๆ  มีความงามทั้ง  2  ประเภทอยู่
ร่วมกัน  แต่อาจแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่ง  มากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของงาน  เจตนาของผู้สร้างและการรับรู้
ของผู้ชมด้วย  
 

ความงามในศิลปะ  เป็นการสร้างสรรค์ล้วนๆ  ไม่เกี่ยวข้องกับความงามวัตถุในธรรมชาติ         
เป็นความงามที่แสดงออกได้แม้ในสิ่งที่น่าเกลียด   หัวข้อ  เรื่องราว  หรือเนื้อหาที่ ใช้สร้างงานนั้ นอาจ                     
น่าเกลียด  แต่เมื่อเสร็จแล้ว  ก็ยังปรากฏความงามที่เกิดจากอารมณ์ที่ศิลปินแสดงออก  ดังนั้น  ความงามจึงเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ่ง  ที่ว่าด้วยความงามที่ศิลปินแสดงออกในงานศิลปะ  ซึ่งเรียกว่า  "สุนทรียศาสตร์"  มีข้อความที่
ใช้กัน  มาตั้งแต่สมัยเรอเนซองค์จนถึงทุกวันนี้ว่า  "ศิลปะมิได้จ าลองความงาม   แต่สร้างความงามขึ้น"    
ดังนั้น  จึงอาจสรุปได้ว่า  "ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดความงาม  และความ
พึงพอใจ"  ที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานจนถึงปัจจุบัน  และจะสร้างสรรค์สืบต่อไป
ในอนาคตให้อยู่คู่กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปตราบนานเท่านาน  โดยมีการสร้างสรรค์  พัฒนารูปแบบต่างๆ  ออกไป
อย่างมากมายไม่มีที่สิ้นสุด 

 
ศิลปะในความหมายต่างๆ 

….ศิลปะ  คือ  ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆ                   
ให้ปรากฏซึ่ง  สุนทรียภาพ  ความประทับใจ  หรือความสะเทือนอารมณ์  ความอัจฉริยภาพ  พุทธิปัญญา 
ประสบการณ์  รสนิยมและทักษะของแต่ละคน  เพ่ือความพอใจ  ความรื่นรมย์  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี
หรือความเชื่อทางศาสนา  (พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,  2530) 
 

….ศิลปะ  คือ  ผลงานการสร้างสรรค์รูปลักษณ์แห่งความพึงพอใจขึ้นมา   และรูปลักษณ์
ก่อให้เกิดอารมณ์รู้สึกในความงาม  อารมณ์รู้สึกในความงามนั้นจะเป็นที่พึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ  ประสาทสัมผัส           
ของเรา  ชื่นชมในเอกภาพ  หรือความประสมกลมกลืนกันในความสัมพันธ์อันมีระเบียบแบบแผน  (Herbert 
Read,  1959) 
 

….ศิลปะ  คือ  สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  เพ่ือแสดงออกซึ่งอารมณ์  ความรู้สึก  สติปัญญา
ความคิด  และหรือความงาม  (ชลูด  นิ่มเสมอ,  2534) 

 



 ๑๐ 

….ศิลปะ  เป็นผลงานที่เกิดจากการแสดงออกของอารมณ์  ปัญญา  และทัศนคติ  รวมทั้งทักษะ
ความช านิ  ช านาญของมนุษย์ 

 
   การสร้างสรรค์งานศิลปะในปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์  และการแสดงออกของอารมณ์
และความคิด  ดังนั้น  งานศิลปะนั้นอย่างน้อยที่สุดควรก่อให้เกิดอารมณ์  และความคิดสร้างสรรค์  กล่าวคือ             
เป็นงานที่สื่อให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ  นอกจากนั้น  งานศิลปะที่ดีควรจะมีคุณค่าทางความงามซึ่งเกิดจากการใช้
องค์ประกอบของสุนทรียภาพ  (วิรัตน์  พิชญ์ไพบูลย์,  2524) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

วัฒนธรรมและประเพณี 
   การท่องเที่ยวนั้น  นอกจากจะก่อให้ เกิดการสร้างงาน   อันน ามาซึ่งรายได้สู่ท้องถิ่นทั่ว                 
ทั้งประเทศแล้ว  ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก   อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวประกอบด้วยปัจจัยหลาย  ประการแต่ที่ส าคัญก็คือ  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  ซึ่งมีอยู่ในประเทศ
ไทยเป็นจ านวนมาก  และมีความหลากหลาย  เรียงรายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  สามารถแบ่งออกได้                  
เป็น  3  ประเภทใหญ่ๆ  คือ 
 

1. ประเภทที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าไม้   ภู เขา  น้ าตก  ชายหาด  ทะเล                       
และเกาะ  แก่ง 

 
2. ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสิ่งก่อสร้าง

อ่ืนๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง  และอายุ  รวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป  แต่ท้ายที่สุด               
ก็กลายเป็น ทรัพยากรอันมีค่าทางการท่องเที่ยวของประเทศ 

 
3. ประเภทศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นจะเห็นได้ว่า 

นอกจากทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเภทที่  1  แล้ว  ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวประเภท  ที่  2 
และ  3  นั้นมีรากฐานมาจาก  "วัฒนธรรมและประเพณี"  ทั้งสิ้น 
 
ความหมายของวัฒนธรรม 

มีผู้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า  "วัฒนธรรม"  ไว้มากมาย  แต่เมื่อพิจารณาถึงสาระส าคัญแล้ว 
สรุปได้ว่า  "วัฒนธรรม"  หมายถึง  "แบบอย่างหรือวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม  เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมการอยู่ร่วม  กันอย่างปกติสุขในสังคม  "วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดทาง
ภูมิศาสตร์  และทรัพยากรต่างๆ  ลักษณะอีกประการหนึ่งของวัฒนธรรม  คือ  เป็นการสั่งสมความคิด  ความเชื่อ 
วิธีการ  จากสังคมรุ่นก่อนๆ  มีการเรียนรู้  และสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ  ไปได้  วัฒนธรรมใดที่มีรูปแบบ 
หรือแนวความคิดที่ไม่เหมาะสม  ก็อาจจะเลือนหายไป 

 
วัฒนธรรม  เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติให้ปรากฏชัดเจนขึ้น   ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่           

โดดเด่นท าให้คนไทย  แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ  มีเอกลักษณ์ประจ าชาติที่เห็นได้จากภาษาที่ใช้  อุปนิสัยใจคอ 
ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนการ  แสดงออกที่นุ่มนวล  อันมีผลมาจากสังคมไทยที่เป็นสังคมแบบประเพณีน า          
และเป็นสังคมเกษตรกรรม  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบท  สภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี               
กล่อมเกลาจิตใจมีความโอบอ้อมอารี  มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา 

 
หากแบ่งวัฒนธรรมด้วยมิติทางการท่องเที่ยวแล้ว  จะสามารถแบ่งออกได้เป็น  2  ประเภท 

ได้แก่  วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม  หมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ  ไม่สามารถมองเห็น หรือจับต้องได้  เป็นการ
แสดงออกในด้าน  ความคิด  ประเพณี  ขนบธรรมเนียม  แบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ  ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 
เป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มของ  ตนว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเหมาะสม  เช่น  ศาสนา  ความเชื่อ  ความสนใจ  ทัศนคติ 
ความรู้  และความสามารถ  วัฒนธรรม  ประเภทนี้เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด  วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม                   
ขึ้นได้ และในบางกรณีอาจพัฒนาจนถึงขั้นเป็น  อารยธรรม  (Civilization)  ก็ได้  เช่น  การสร้างศาสนสถาน                  
ในสมัยก่อน  เมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นโบราณสถาน  ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

 



 ๑๒ 

ข้อสังเกต 
จึงเห็นได้ชัดเจนว่า  วัฒนธรรมที่เป็นแนวความคิด  ความเชื่อ  เป็นนามธรรมล้วนๆ  แต่เพียง

อย่างเดียว  ไม่ถือว่าเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมเท่านั้น  จึงจะสามารถพัฒนาให้
เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวได้   ตัวอย่างวัฒนธรรมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ ในการท่องเที่ยว   ได้แก่               
แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน  อุทยาน  ประวัติศาสตร์  ศาสนสถาน  โบราณวัตถุ  งานศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม  นาฏศิลป์  การละเล่นพ้ืนบ้าน  เทศกาลและงาน  ประเพณี  งานศิลปหัตถกรรมที่พัฒนามาเป็น
สินค้าประจ าท้องถิ่น  ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่  และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย  ล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย  เป็นเสมือนตัวเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์  เป็นจุดเด่นหรือ           
จุดขายของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ  เพ่ิมความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น  ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี
ทรัพยากรประเภทศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย   แต่ก็มีการผสมผสานสอดคล้องเป็นวัฒนธรรมไทย                              
ได้อย่างกลมกลืน 

 
แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน  อุทยานประวัติศาสตร์  แม้กระทั่งศาสนสถาน                      

หรือโบราณวัตถุและสถาปัตยกรรมต่างๆ  แสดงอดีตความเป็นมาของชาติไทย  ที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ซึ่งมีอายุ  3 - 4  พันปีมาแล้ว  โดยมีหลักฐานเป็นแหล่งโบราณคดีกระจายอยู่ทั่ว              
ทุกภาคของประเทศ  ต่อมาในยุคสมัยประวัติศาสตร์  อาณาจักรของชนชาติไทยก็รวมกลุ่มเป็นปึกแผ่นมั่นคง
ยิ่งขึ้นตั้งแต่สมัยทวารวดี  เชียงแสน  สุโขทัย  อยุธยา  และรัตนโกสินทร์  เป็นล าดับ  ระยะเวลาอันยาวนานนี้           
ท าให้มีการสั่งสมความเจริญทางวัฒนธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัย  ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด 

 
แหล่งศิลปกรรมที่มีคุณค่ายิ่งเหล่านี้  นอกจากจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว  ยังเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญของ  ประเทศอีกด้วย  บางแห่งถือเป็นแหล่งอารยธรรมระยะแรกๆ  ที่ปรากฏขึ้นในโลก            
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนักโบราณคดี  ได้แก่  แหล่งชุมชนโบราณที่บ้านเชียง  จ.อุดรธานี  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะกลุ่ม  นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษ  (Special Interest Group) 

 
ในภูมิภาคเดียวกับแหล่งชุมชนโบราณบ้านเชียง  ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในรูปของสถาปัตยกรรม

อันยิ่งใหญ่   เป็นปราสาทที่ก่อสร้างด้วยอิฐหรือหิน  มีอาณาเขตกว้างขวาง  การจัดองค์ประกอบรูปทรง                   
เป็นระเบียบ  มีการก าหนดรูปแบบทางภูมิสถาปัตย์ที่สวยงาม  ตลอดจนการจ าหลักลายที่ประณีตละเอียดอ่อน 
ปราสาทที่ส าคัญ  ได้แก่  ปราสาทหิน  พิมาย  จ.นครราชสีมา  ปราสาทหินพนมรุ้ง  และปราสาทหินเมืองต่ า               
จ.บุรีรัมย์ 

 
ส่วนพ้ืนที่ภาคเหนือ  มีปราสาทที่ส าคัญ  ได้แก่  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชฌนาลัย               

จ.สุโขทัย  และอุทยานประวัติศาสตร์  จ.ก าแพงเพชร  ภาคใต้มีหลักฐานของชุมชนโบราณท่ี  จ.นครศรีธรรมราช 
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดอารยธรรมอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของโลก 
 
ความหมายของประเพณี 

1. ประเพณี  มีความหมายรวมถึง  แบบความเชื่อ  ความคิด  การกระท า  ค่านิยม  ทัศนคติ 
ศีลธรรม  จารีต  ระเบียบ  แบบแผน  และวิธีการกระท าสิ่งต่างๆ  ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาส   
ต่างๆ  ที่กระท ากันมาแต่ในอดีตลักษณะส าคัญของประเพณี   คือ  เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็น
แบบอย่างความคิด  หรือการกระท าท่ีสืบต่อกันมา  และยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน 

 



 ๑๓ 

2. ประเพณีเกิดจากความเชื่อในสิ่งที่มีอ านาจเหนือมนุษย์  เช่น  อ านาจของดินฟ้าอากาศ          
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  โดยไม่ทราบสาเหตุต่างๆ  ฉะนั้น  ประเพณี  คือ  ความประพฤติของคนส่วนรวมที่ถือกัน
เป็นธรรมเนียม  หรือ  เป็นระเบียบแบบแผน  และสืบต่อกันมาจนเป็นพิมพ์เดียวกัน  และยังคงอยู่ได้ก็เพราะมี        
สิ่งใหม่เข้ามาช่วยเสริม  สร้างสิ่งเก่าอยู่เสมอ  และกลมกลืนเข้ากันได้ดี 

 
3. ประเพณี  คือ  ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นว่าดีกว่า  ถูกต้องกว่า  หรือเป็นที่

ยอมรับของคนส่วนใหญ่ใน  สังคมและมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา  
 
4. ประเพณี  คือ  ความประพฤติที่สืบต่อกันมาจนเป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในหมู่คณะ 

เป็นนิสัยสังคม  ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ต้องเอาอย่างบุคคลอ่ืนๆ  ที่อยู่รอบๆ  ตน  หากจะกล่าวถึงประเพณีไทย                  
ก็หมายถึง  นิสัยสังคม  ของคนไทยซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาแต่ดั้งเดิมและมองเห็นได้ในทุกภาคของไทย  

 
5. ประเพณี  เป็นเรื่องของความประพฤติของกลุ่มชน  ยึดถือเป็นแบบแผนสืบต่อกันมานาน        

ถ้าใครประพฤตินอกแบบ  ถือเป็นการผิดประเพณี  เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติอีกอย่างหนึ่ง  โดยเนื้อหา
สาระแล้ว  ประเพณีกับวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กลุ่มชนในสังคมร่วมกันสร้างขึ้น  แต่ประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่มี
เงื่อนไขที่ค่อนข้าง  ชัดเจน  กล่าวคือเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นเป็นมรดก  คนรุ่นหลังจะต้องรับไว้  และปรับปรุง
แก้ไขให้ดียิ่งๆ  ขึ้นไปรวมทั้งมีการเผยแพร่แก่คนในสังคมอ่ืนๆ  ด้วย 
 
ชนิดของประเพณี 

ประเพณีแบ่งตามลักษณะของความเข้มงวดในการที่จะต้องปฏิบัติตามเป็น  3  แบบด้วยกันคือ 
1. จารีตประเพณี  หรือ  กฎศีลธรรม  (Mores)  คือ  ประเพณีที่สังคมถือว่าถ้าใครฝ่าฝืนงดเว้น

ไม่กระท าตามถือ  ว่าเป็นความผิด  จารีตประเพณีเกี่ยวข้องกับศีลธรรมของคนส่วนรวมในสังคมไทย  เช่น           
การแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  เป็นต้น  

 
                จารีตประเพณี  หรือกฎศีลธรรมของแต่ละแห่งย่อมไม่เหมือนกัน  เพราะมีค่านิยม  (Value)              
ที่ยึดถือต่างกัน  ดังนั้น  ถ้าบุคคลใดน าจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับของคนอ่ืนว่าดีหรือเลวกว่าตน       
ก็เป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ถูกต้อง  เพราะสภาพหรือสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนความเชื่อต่างๆ  ย่อมต่างกันไป                     
เช่นเราเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า  แต่ชาวอเมริกันรักความเท่าเทียมกัน  

 
2. ขนบประเพณี  (Institution)  บางครั้งเรียกว่าระเบียบประเพณี  หมายถึงประเพณีที่สังคม

ก าหนด  ระเบียบ  แบบแผนไว้อย่างชัดว่า  ควรจะประพฤติปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างไร  เช่น  ประเพณีแต่งงาน
ต้องเริ่มตั้งแต่การหมั้น  การแต่ง  ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะมีพิธีมากมายส าหรับคู่บ่าวสาวต้องปฏิบัติตาม  หรือพิธีศพ 
ซึ่งจะต้องเริ่ม  ตั้งแต่มีการรดน้ าศพ  แต่งตัวศพ  สวดศพ  เผาศพ  เป็นล าดับ  

 
3. ธรรมเนียมประเพณี  (Convention)  หมายถึง  ประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจ าวัน 

หากมีการฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเรื่องผิด  นอกจากจะเห็นว่าเป็นผู้เสียมารยาทเท่านั้น  ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือน
ขนบประเพณ ี
 
 
 



 ๑๔ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เป็นค าที่ใช้เรียกรวมกัน  ซึ่งมีความหมายว่า  สิ่งที่หมู่คณะในสังคมหนึ่งๆ  นิยมประพฤติปฏิบัติ

ต่อเนื่องสืบกันมาเป็น  เวลานาน  จนยึดถือกันในจิตใจว่าต้องปฏิบัติเช่นนั้น  จึงจะเกิดความสุขความเจริญ 
 
ขนบธรรมเนียม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยมีอยู่มากมายหลายประการ  เช่น  ผู้น้อยต้องมีความเคารพผู้ใหญ่ 
มีความจงรักภักดีต่อ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  แสดงความเคารพกันด้วยการยกมือไหว้หรือกราบ      
ท าการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนตามสมควร  ผู้ชายไทยต้องท างานหนักกว่าผู้หญิง  ต้องประกอบอาชีพอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ต้องกล้าหา ญ ต้องเป็นผู้  น าครอบครัว  ควรศึกษาพระธรรมโดยบวชเป็นพระภิกษุอย่างน้อย             
หนึ่งพรรษา  ผู้หญิงต้องแต่งกายมิดชิด  เลี้ยงลูก  จัดบ้านเรือนและปรุงอาหาร  มีกิริยามารยาทเหมาะสมตาม
โอกาส 

 
ประเพณี  

ประเพณีทั่วไป  คือ  ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วไปทุกภาคของประเทศ   อาจมีความ
แตกต่างกันบ้างในรายละเอียด  เช่น 

 
ประเพณีแต่งงาน  

คือวิธีปฏิบัติก่อนที่หญิงชายจะอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน  เมื่อหญิงชายรักกัน  โดยผู้ปกครอง
ของทั้งสองฝ่ายทราบแล้ว  ฝ่ายชายจะจัดหาผู้ใหญ่ที่นับถือหรือบิดามารดา  ไปท าการสู่ขอผู้หญิงจากผู้ปกครอง 
ทั้งนี้โดยมีการนัดแนะไว้ล่วงหน้า  เมื่อตกลงกันแล้วฝ่ายชายต้องมอบของมีค่าให้ฝ่ายหญิงเพ่ือเป็นของหมั้น  เช่น 
แหวนเพชร  เงิน  สายสร้อยทองค า  หรือของมีค่าอ่ืนๆ  ต่อจากนั้นก็จะท าพิธีแต่งงานกัน  โดยทั้งสองฝ่ายอาจ
เลี้ยงพระหรือใส่บาตรร่วมกัน  และเชิญแขกที่เป็นญาติมิตรมารดน้ าอวยพร  ส่วนมากจะเลี้ยงอาหารแก่แขก                  
ที่เชิญด้วย  แล้วจดทะเบียนแต่งงานเพ่ือให้สมบูรณ์ตามกฎหมาย  แต่เดิมนั้นหญิงชาย  มักจะหมั้นกันไว้ก่อน            
เป็นเวลานานก่อนจะแต่งงานกัน  แต่ปัจจุบันมีการหมั้นและแต่งงานพร้อมกันในวันเดียว 

  
 

ประเพณีลงแขก 
คือการรวมคนเพ่ือช่วยท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จอย่างรวดเร็วทันเวลา  เช่น  การลงแขก

เกี่ยวข้าว  เมื่อมีงานที่ต้องการลงแขกเจ้าของงานต้องไปบอกเพ่ือนบ้านและนัดเวลากัน   เมื่อถึงเวลาบ้านที่            
ถูกขอแรงจะส่งคนไปช่วยลงแขกบ้านละคน  ฝ่ายเจ้าของงานก็จะท าอาหารหวานคาวเลี้ยงคนที่มาช่วยท างานด้วย 
ซึ่งในระหว่างเกี่ยวข้าว  ยังมีการละเล่นร้องร าท าเพลงเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย   ปัจจุบันหาดู         
ได้ยากแล้ว  เนื่องจากมีการน าเครื่องจักรมาช่วยในการท างาน 

 
ประเพณีท าศพ 

คือการปฏิบัติต่อผู้เสียชีวิต  โดยญาติเป็นผู้บอกและเชิญให้ญาติพ่ีน้องคนอ่ืนๆ  ตลอดจน          
มิตรสหาย  และผู้ที่นับถือทราบการจัดงานศพ  พิธีจะเริ่มด้วยการอาบน้ าศพหรือรดน้ าลงที่มือศพ  เพ่ือแสดงว่า
เป็นการท าความสะอาดศพ  ผู้ที่รดน้ าศพควรขอขมาต่อผู้เสียชีวิตด้วยหากเคยโกรธเคืองกันมาก่อน  ต่อจากนั้น    
จึงเอาศพใส่โลงให้มิดชิด  แล้วตั้งไว้ไม่เกิน  7  วันเป็นส่วนมาก  เพ่ือให้มีการสวดพระอภิธรรมและท าบุญให้
ผู้เสียชีวิต จากนั้นจึงท าพิธีเผาศพและเก็บกระดูกไว้ในที่อันสมควร  หากไม่เผาเพราะญาติพ่ีน้อง  ไม่พร้อมก็จะ



 ๑๕ 

เก็บไว้ในที่บรรจุที่วัดก่อนรอจนพร้อมแล้ว  (ส่วนมาก  1  ปี)  จึงท าการเผา  ผู้ที่ไปในงานศพ  ควรแต่งกาย                 
ไว้ทุกข ์ 

 
ประเพณีท าบุญตักบาตร 

การท าบุญ  คือการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความดีให้แก่จิตใจของเรา  ซึ่งสามารถท าได้หลายอย่าง 
แต่การท าบุญอย่างหนึ่งที่ท าได้สะดวกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็คือ   การตักบาตร  เวลาเช้าพระสงฆ์จะอุ้มบาตร                   
ไปตามถนนหรือซอยต่างๆ  ผู้ที่จะตักบาตรจะถือขันข้าว  อาหารคาวหวานและดอกไม้ธูปเทียน  คอยอยู่หน้าบ้าน 
เมื่อพระสงฆ์ผ่านมาก็จะนิมนต์ให้หยุด  พอพระเปิดฝาบาตร  ผู้ที่ตักบาตรก็ตักข้าวใส่ลงในบาตรพร้อม  ทั้งอาหาร
อ่ืนๆ  ส าหรับดอกไม้ธูปเทียนนั้นหากจะใส่ด้วยพระจะหงายฝาบาตรขึ้นรับไว้  การใส่บาตรจะใส่พระกี่รูปก็ได้ 
และใส่อาหารมากน้อยเท่าใดก็ได้  แต่ควรเป็นอาหารที่ท าสุกแล้ว  

 
ประเพณีท าบุญบ้าน 

ประเพณีที่คนไทยนิยมปฏิบัติกันมากอีกอย่างหนึ่ง  ก็คือ  การท าบุญบ้านหรือสถานที่ท างาน 
โดยเจ้าของงานจะไปติดต่อพระที่วัดล่วงหน้าก่อนวันงานประมาณ  1  หรือ  2  วัน  จะนิมนต์พระ  5  หรือ           
9  รูปไปสวดมนต์ที่บ้าน  เมื่อถึงก าหนดเวลาแล้วเจ้าของบ้านจุดธูปเทียนปักไว้หน้าพระพุทธรูป  ต่อจากนั้นจะ
ขอให้พระให้ศีล  5  และสวดมนต์  หลังจากนั้นเจ้าของบ้านก็น าอาหารมาเลี้ยงพระ  อาจถวายยา  ดอกไม้  ธูป 
เทียนหรือปัจจัยแก่พระสงฆ์ด้วย  พระจะสวดให้พรอีกครั้งและประพรมน้ ามนต์จึงเสร็จพิธี 

  
ประเพณีบวชนาค 

คนไทยมีประเพณีประจ าชาติอยู่อีกอย่างหนึ่ง  คือการบวชนาค  ซึ่งมีความเชื่อกันว่าเมื่อผู้ชาย
อายุครบ  20  ปีบริบูรณ์แล้ว  ควรเข้าบวชในพุทธศาสนาชั่วระยะหนึ่ง  เป็นกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีก็ได้  ทั้งนี้            
เพ่ือจะได้ถูกอบรมให้เป็นให้เป็นคนที่มีจิตใจดีงาม  และรู้จักบาปบุญคุณโทษ  โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองและ        
ผู้ที่จะบวช  จะต้องไปหาเจ้าอาวาสของวัดที่จะบวชเสียก่อน   1  หรือ  2  สัปดาห์  และแจ้งความประสงค์               
ให้ทราบ  เจ้าอาวาสก็มอบให้พระรูปใดรูปหนึ่งในวัดเป็นผู้สอนให้ผู้บวชขานนาคอยู่ประมาณ  4  ถึง  5  วัน                 
จนขานได้  เมื่อก่อนจะถึงวันบวช  1  หรือ  2  วัน  ผู้บวชก็จะไปหาพระที่จะน าบวชซึ่งเรียกว่า  พระอุปัชฌาย์ 
เมื่อรับทราบเวลาที่จะท าพิธีต่างๆ  ในวันก่อนถึงวันบวชนั้นส่วนมากจะมีพิธีท าขวัญนาค  โดยมีญาติและมิตร 
สหายพร้อมหน้าโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่  พอรุ่งขึ้นก็น านาคไปที่วัด  ซึ่งเจ้าของงานส่วนมากมักจะจัด  ขบวนแห่
จากบ้านไปวัด  เมื่อถึงวัดก็จะแห่นาครอบโบสถ์   3  รอบและน าเข้าโบสถ์   ต่อจากนั้นพระอุปัชฌาย์             
และพระสงฆ์อ่ืนๆ  ก็จะด าเนินการตามระเบียบของสงฆ์ต่อไป  

 
ประเพณีขึ้นปีใหม่ 

คนไทยเราถือกันว่าปีหนึ่งมี  12  เดือน  ซึ่งนับอย่างไทยก็เริ่มที่เดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสาม
เรื่อยไปจนถึงเดือนสิบสอง  เมื่อสมัยก่อนคนไทยเรานับวันขึ้นปีใหม่ในเดือนห้า  (เมษายน)  แต่ในปัจจุบัน                  
ได้ก าหนดวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่  1  เดือนมกราคมตามแบบสากล  คนไทยเราถือว่าปีใหม่เป็นปีที่เราหวังจะมีชีวิต           
ที่ดีกว่า  เดิมในทุกๆ  ทาง  ดังนั้นเมื่อถึงวันปีใหม่  เรานิยมท าบุญโดยการตักบาตร  ไปอวยพรญาติและมิตรสหาย 
ขอพรจากผู้ใหญ่  และบางแห่งจัดงานเลี้ยงฉลองกัน  

 
ประเพณีตรุษสงกรานต์ 

สงกรานต์กระท ากันในระหว่างวันที่  13,  14,  15  ของเดือนเมษายน  แต่เดิมประเพณี
สงกรานต์มีขึ้น  เพ่ือต้อนรับพระอาทิตย์  ซึ่งส่องแสงและให้ความอบอุ่นแก่โลก  ต่อมาชาวไทยถือว่าเป็นงาน       



 ๑๖ 

เพ่ือระลึกถึงปู่  ย่าตายาย  และเป็นงานรื่นเริงในฤดูร้อนพร้อมกันไปด้วย  เมื่อถึงวันสงกรานต์ประชาชนชาวไทย
ทั้งหญิง  และชาย  ทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะพากันไปวัดในตอนเช้า  พร้อมทั้งน าอาหารและดอกไม้ธูปเทียนไป      
ถวายพระ  เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้ว  หรือนิมนต์พระไปสวดมนต์ที่บ้าน  ต่อจากนั้น             
จะมีการ  สรงน้ าพระพุทธรูปประจ าบ้านเรือนและที่วัด  แล้วมีการน าน้ าหอมไปรดญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ  ซึ่งอวยพร 
ให้ผู้รดมีความสุขความเจริญด้วย  นอกจากนั้นก็มีการสาดน้ ากันด้วยความสนุกสนาน  ในวันสงกรานต์เรามักท า
ความสะอาดแท่นบูชาพระบ้านเรือนที่อาศัย  รวมทั้งคอกสัตว์เลี้ยง  การปฏิบัติในประเพณี  สงกรานต์เท่าที่กล่าว
มานี้เป็นการปฏิบัติของส่วนรวมโดยทั่วไป  แต่ที่จริงแล้วในแต่ละท้องถิ่นยังมีการ  ปฏิบัติปลีกย่อยเพิ่มเติมอีกมาก 

 
ประเพณีท้องถิ่น  

นอกจากประเพณีทั่วไปที่กล่าวมาแล้วนั้น  ยังมีประเพณีประจ าภาคหรือประเพณีท้องถิ่นซึ่งมี
อยู่มากมายอีกด้วย  เช่น 
 
ภาคกลาง 

ประชาชนในภาคกลาง  ซึ่งรวมถึง  4  จังหวัดในภาคตะวันออก  ได้แก่  ชลบุรี  จันทบุรี  ตราด 
และระยอง  ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีทั่วไปเหมือนภาคอ่ืนๆ  แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเพ่ิมเติม  
ไปเป็นพิเศษ  เช่น  ประเพณีสงกรานต์  โดยทั่วไปแล้วมีการสรงน้ าพระพุทธรูป  รดน้ าผู้ใหญ่ที่เคารพ  นับถือ 
และการเล่นสาดน้ า  แต่ในจังหวัดภาคกลางหลายแห่ง  โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายมอญ  ได้มีการปฏิบัติ                         
ที่แตกต่าง  เช่น  มีการท าบุญใส่บาตรตอนเช้า  กลางวันมีการเลี้ยงพระด้วยข้าวแช่  มีการจัดขบวน  แห่ปลาไป
ปล่อยในแม่น้ าล าคลอง  นอกจากนั้นยังมีการเล่นสะบ้า  ร ามอญซ่อนผ้า  และแม่ศรีเรือน  เป็นต้น  บางแห่งจะมี
การจัดขบวนแห่แข่งขันไปก่อพระเจดีย์ทรายในวัด  ส่วนชาวไทยรามัญในจังหวัดปทุมธานี  จะจัดตั้งศาลเพียงตา
ขึ้นทุกบ้าน  และท าข้าวแช่ไปถวายวัด  พร้อมกับการแบ่งไว้บนศาลเพียงตาด้วย  เพ่ือเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษและ               
ผีบ้านผีเรือนต่างๆ  และท่ีจังหวัดตราดมีการทรงผีควาย  ทรงผีกระด้ง  และเล่น  สะบ้ากัน  
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

งานประเพณีของชาวอีสานยึดหลักของ  "ฮีตสิบสองคองสิบสี่"  "ฮีตสิบสอง"  หมายถึง  จารีต
ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติในรูปของงานบุญทั้ง  12  เดือน  ได้แก่  เดือนเจียงหรือเดือนอ้าย  จะมีงาน  "บุญเข้า 
กรรม"  เดือนยี่   "งานบุญคูนลาน"  เดือนสาม  "งานบุญข้าวจี่ "  เดือนสี่   "งานบุญพระเวส"  เดือนห้า            
"งานบุญสรงน้ าหรือสงกรานต์"  เดือนหก  "งานบุญบั้งไฟ"  เดือนเจ็ด  "งานบุญซ าฮะ"  เดือนแปด  "งานบุญ
เข้าพรรษา" เดือนเก้า  "งานบุญข้าวประดับดิน"  เดือนสิบ  "งานบุญข้าวสากหรือกระยาสารท"  เดือนสิบเอ็ด  
"งานบุญออกพรรษา"  เดือนสิบสอง  "งานบุญกฐิน"  

 
ส่วนค าว่า  "คองสิบสี่"  และ  "ฮีตบ้านคองเมือง"  หมายถึงครรลองคลองธรรมหรือแบบแผน         

ในการประพฤติปฏิบัติ  14  ประการ  เช่น  ให้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน  ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตร  ห้ามเดินเหยียบเงา
พระสงฆ์   ให้กราบไหว้บิดามารดา  เก็บดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระ  และหมั่นฟังธรรมทุกวัน  เป็นต้น                        
ส่วน  "คองเมือง"  เป็นกฎที่ผู้ปกครองบ้านเมืองจะต้องยึดถือ  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการปกครอง  

 
ประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสองที่เป็นงานส าคัญที่สุด  คือ  ประเพณีบุญพระเวส  หรือการเทศน์

มหาชาติซึ่งจัดท าขึ้นในเดือน  4  คือเดือนมีนาคม  วัดใดจะท าบุญพระเวสก็จะมีการประชุมอุบาสกและอุบาสิกา
เพ่ือตกลงเรื่องการจัดงาน  และตกแต่งศาลาโรงธรรมด้วยกระดาษสี  และธงสีต่างๆ  ใช้ต้นกล้วย  ต้นอ้อยและ 
ทางมะพร้าวมาจัดแต่งเป็นซุ้ม  ในวันรวม  (คือวันก่อนเทศน์  1  วัน)  อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะไปรวมกัน            



 ๑๗ 

ที่วัดเพ่ือท าพิธีมนต์พระอุปคุต  และแห่พระเวสสันดรกับนางมัทรีเข้าเมือง  ในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเทศน์  อุบาสก
อุบาสิกาจะไปที่วัดตั้งแต่เวลาตี  4  เพ่ือฟังเทศน์มหาเวสสันดรชาดก  ตั้งแต่กัณฑ์ทศพรเรื่อยไปจนครบ  13 
กัณฑ์  โดยส่วนใหญ่เทศน์เป็นท านองพ้ืนเมืองเมื่อจบกัณฑ์หนึ่งๆ  จะมีการบรรเลงด้วยฆ้อง  กลอง  และระนาด 
พระภิกษุที่เทศน์กัณฑ์ใดก็รับปัจจัยที่จัดมาของกัณฑ์นั้น  ที่พิเศษอีกอย่าง  คือชาวบ้านจะจัดอาหารซึ่งมีขนมจีน
เป็นหลักเลี้ยงทุกคนที่มาร่วมงาน  นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีที่น่าสนใจอีก  หลายงานซึ่งได้รับการสนับสนุนจน
เป็นงานที่มีชื่อเสียงของประเทศ  
 
ภาคใต้ 

มีประเพณีที่เป็นที่โดยเด่นเป็นเอกลักษณ์เช่นกัน  โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวข้องทางศาสนา 
ได้แก่  ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ   ประเพณีสารทเดือนสิบของ  จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นศูนย์กลางทาง               
พุทธ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในอดีต  งานแข่งโพนลากพระ  จ.พัทลุง  เทศกาลกินเจ  จ.ภูเก็ตและตรัง                
งาน สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  จ.ปัตตานี  หรืองานประเพณีเล็กๆ  อย่างประเพณีลอยเรือชาวเล  ที่เกิดจาก 
ความเชื่อของชาวเกาะหลีเป๊ะ  จ.สตูล  และอีกหลายพื้นที่ในภูเก็ต  พังงา  และกระบี ่

  
ภาคเหนือ 

ประเพณีที่ส าคัญของภาคเหนือ  คือ  งานปอยหลวง  ค าว่า  "ปอย"  แปลว่า  ฉลอง  ค าว่า 
"หลวง"  แปลว่า  ใหญ่โต  งานปอยหลวงจึงแปลว่า  งานฉลองที่ยิ่งใหญ่  งานนี้จัดขึ้นเพ่ือฉลองวัดวาอาราม  เช่น 
สร้างกุฏิใหม่  ศาลาการเปรียญใหม่  ซ่อมเจดีย์เสร็จ  เป็นต้น  ก าหนดจัดงานขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์                       
ถึงเดือนมิถุนายนเป็นเวลา  7  วัน  โดยวัดที่มีงานปอยหลวงจะบอกบุญให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง               
และวัดต่างๆ  ในจังหวัดทราบ  (เรียกว่าแจกใบฎีกาแผ่หน้าบุญ)  เมื่อวัดต่างๆ  ทราบแล้วก็บอกให้ชาวบ้านในเขต 
ของตน  ท าเครื่องไทยทานมารวมกัน  แล้วจัดเป็นขบวน  มีเครื่องดนตรี  เช่น  ฆ้อง  กลองยาว  ฉาบ  ฉิ่ง  ปี ่                 
ท าการประโคมแห่แหนฟ้อนร าเป็นขบวนครัวทานไปยังวัดเจ้าของงาน  พร้อมทั้งมีการประกวดขบวนครัวทาน
ของแต่ละวัดด้วย  เครื่องครัวทานที่จัดมานั้นจะมอบไว้ให้วัดที่เป็นเจ้าของงาน 

 
เทศกาลและงานประเพณี 

เทศกาล  หมายถึง  ช่วงเวลาที่ก าหนดไว้เพ่ือจัดงานบุญและงานรื่นเริงในท้องถิ่น  เป็นการเน้น              
ไปที่การก าหนดวัน  เวลา  และโอกาสที่สังคมแต่ละแห่งจะจัดกิจกรรมเพ่ือเฉลิมฉลองโดยมีฤดูกาลและความเชื่อ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดเทศกาลและงานประเพณี 

 
ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนา  พิธีกรรมทางศาสนาจึงแทรกอยู่ ในเทศกาล                  

และงานประเพณีเป็นส่วนใหญ่  เริ่มตั้งแต่พิธีกรรมในแต่ละข้ันตอนของชีวิต  พิธีกรรมหรือกิจกรรมเก่ียวกับอาชีพ
ทางเกษตรกรรมและอ่ืนๆ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้  ได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักทางการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

 
             เทศกาลและงานประเพณีของไทยยังสามารถจ าแนกได้เป็น   4  กลุ่ม  เพ่ือให้ได้รูปแบบ                   
ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมมากที่สุด  รวมทั้งมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวด้วย  ได้แก่ 

  
เทศกาลหรือประเพณีที่มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจ 
             ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับพืชผลทางเกษตรกรรม  มีทั้งอาหารผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์   เช่น               
งานวันลิ้นจี่   จ.เชียงราย  งานวันล าไย  จ.ล าพูน  ลางสาด  จ.อุตรดิตถ์  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ            
จ.เชียงใหม่  งานเทศกาลไหม  จ.ขอนแก่น  เป็นต้น 



 ๑๘ 

เทศกาลหรือประเพณีที่ผสมผสานการละเล่นพื้นเมืองกับความเชื่อทางศาสนา 
เป็นงานที่ เน้นกิจกรรมทางศาสนา  ได้แก่   งานแห่ เทียนเข้าพรรษา  จ.อุบลราชธานี                    

งานวันสารทเดือนสิบ  จ.นครศรีธรรมราช  งานประเพณีกินเจ  จ.ภูเก็ตและตรัง  เป็นต้น  ส าหรับงานที่เน้น
กิจกรรมการละเล่น  ได้แก่   งานยี่ เป็ง  จ.เชียงใหม่  งานแข่งเรือยาว  จ.น่าน  พิจิตร  และพิษณุ โลก                     
งานเผาเทียนเล่นไฟ  จ.สุโขทัย  งานไหลเรือไฟ  จ.นครพนม  งานบุญบั้งไฟ  จ.ยโสธร  งานแสดงช้าง  จ.สุรินทร์ 
งานว่าวสนามหลวง  กรุงเทพฯ  งานแข่งเรือกอ  และ  จ.นราธิวาส 
  
เทศกาลหรือประเพณีที่แสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
            ได้แก่  งานสัปดาห์สะพานแม่น้ าแคว  จ.กาญจนบุรี  งานแสดงแสงเสียงอยุธยามรดกโลก             
จ.พระนครศรีอยุธยา  งานนบพระเล่นเพลง  จ.ก าแพงเพชร  เป็นต้น  
 
เทศกาลหรือประเพณีที่แสดงศิลปวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มชน 
            ได้แก่  งานแห่ผีตาโขน  จ.เลย  งานประเพณีบุญก าฟ้า  จ.นครสวรรค์  งานโยนบัว  จ.ปทุมธานี 
และสมุทรปราการ  งานปล่อยเต่า  จ.ภูเก็ต  และพังงา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

ฮีตสิบสอง 

ฮีต  หรือ  จารีต  เป็นวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมที่คนท้องถิ่นอีสานได้ปฏิบัติสืบๆ  กันมาจน
กลายเป็นประเพณ ี

     ๑. บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 
     ๒. บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 
     ๓. บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 
     ๔. บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่ 
    ๕. บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า 
     ๖. บุญบั้งไฟหรือบุญเดือนหก 
      ๗. บุญช าฮะหรือบุญเดือนเจ็ด 
      ๘. บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 
     ๙. บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 
     ๑๐. บุญข้าวสาก (สลากภัตร)หรือบุญเดือนหก 
     ๑๑. บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 
     ๑๒. บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง 
 
ครองสิบสี ่
     ครอง  คือระบบการปกครอง  ได้แก่ตัวบทกฎหมายโบราณมี  ๑๔  ข้อ  เรียกว่าครองสิบสี่  คือ 
ครองสิบสี่ท่ีพระเจ้าแผ่นดินจะท าต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน 

  ๑. ทรงแต่งตั้งผู้ซื่อสัตย์สุจริต  เคารพย าเกรงขยันหมั่นเพียร  ให้เป็นอุปฮาชราชมนตรี  เป็นต้น 
  ๒. หมั่นประชุมอุปฮาช  ราชมนตรี  ช่วยกันบริหารบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง 

 ๓. ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม  ๑๐  ประการ  คือ 
๑. บริจาคสละทรัพย์สร้างวัดวาอาราม  ขุดน้ าบ่อก่อศาลาเป็นต้น 
๒. ศีล ด ารงมั่นในปัญจศีลและอุโบสถศีล  เป็นเนืองนิตย์ 
๓. บริจาคสละทรัพย์สร้างวัดวาอาราม  ขุดน้ าบ่อก่อศาลาเป็นต้น 
๔. อาชชวะ  มีใจเที่ยงตรงด ารงม่ันในศีลธรรม 
๕. มัททวะอ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง 
๖. ตะบะช าระความชั่วจากจิตใจ 
๗. อักโกธะ  ไม่ดุร้าย 
๘. อวิหิงสา  ไม่เบียดเบียน 
๙. ขันต ิ อดทนต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
๑๐. อวิโรธนะ  ไม่ยินดียินร้าย  ในสิ่งที่ควรยินดียินร้าย 

๔. ถึงวันขึ้นปีใหม่นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์  และน าน้ าอบน้ าหอมมาสงภิกษุสงฆ์ 
๕. ถึงวันขึ้นปีใหม่ให้เสนาอามาย์น าเครื่องบรรณาการ  น้ าอบน้ าหอมมามุธาภิเศกชาติของตน 
๖. ถึงเดือนหก  นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์  ถือน้ าพระพิพัฒสัตยาต่อเจ้ามหาชีวิต 
๗. ถึงเดือนเจ็ด  ให้เลี้ยงมเหสักข์หลักเมือง  บูชาเทวดาทั้ง  ๔  คือ  ท้าวจาตุโลกบาล  อันได้แก ่
ท้าวธตรัฐ  ท้าววิรุฬหก  ท้าววิรูปัก  ท้าวกุเวร 

http://se-ed.net/esanthai/heet1.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet2.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet3.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet4.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet5.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet6.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet7.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet8.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet9.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet10.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet11.htm
http://se-ed.net/esanthai/heet12.htm


 ๒๐ 

๘. ถึงเดือนแปด  นิมนต์พระสงฆ์มาช าฮะบ๋ าเบิกหว่านแฮ่ทรายตอกหลักบ้ านเมือง 
๙. ถึงเดือนเก้า  ป่าวเดินให้ประชาชนท าบุญข้าวประดับดินอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับ         
ไปแล้ว 
๑๐. ถึงเดือนสิบ  ป่าวเดินให้ประชาชนท าบุญข้าวสากอุทิศส่วนกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 
๑๑. ถึงเดือนสิบเอ็ด  ให้ประชาชนไปท าบุญออกพรรษา  และไปนมัสการและมุธาภิเษก               
ธาตุหลวง 
๑๒. พอถึงเดือนสิบสอง  ให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินมารวมที่หน้าพระลานหลวง  แห่เจ้าชีวิตไปสรงน้ า
ในแม่น้ า 
๑๓. ให้วัดที่อยู่ใกล้แม่น้ า  มีเฮือสวง  วัดละหนึ่งล าขึ้นสิบสามค่ าเป็นวันสวงเฮือ 
๑๔. ให้มีสมบัติคูณเมือง  หรือค่าควรเมือง  ครบ  ๑๔  อย่าง  คือ 

๑. หูเมือง  มีทูตานุทูตผู้ฉลาดมีปัญญาดี 
๒. ตาเมือง  มีนักปราชญ์สอนอรรถสอนธรรม 
๓. แก่นเมือง  มีพระสงฆ์ผู้แตกฉานในพระธรรมวินัย 
๔. ประตูเมือง  มีอาวุธยุทโธปกรณ์ป้องกันอริราชศัตรู 
๕. ฮากเมือง  มีหูฮาทายเหตุร้ายและดี 
๖. เหง้าเมือง  มีเสนาอามาย์ผู้เที่ยงธรรม 
๗. ขื่อเมือง  มีโยธาทหารผู้แก่กล้า 
๘. ฝาเมือง  มีตากวนตาแสงผู้ซื่อสัตย์ 
๙. ขาง  (แป)  เมือง  มีเจ้านายตั้งอยู่ในศีลธรรม 
๑๐. เขตเมือง  มีผู้ฉลาดพื้นที่ท่ีตั้งเมือง 
๑๑. สติเมือง  มีคหบดีเศรษฐีและทวยค้า 
๑๒. ใจเมือง  มีแพทย์ผู้ฉลาดเชี่ยวชาญ 
๑๓. คาเมือง  มีภูมิภาค มีราคาค่างวด 
๑๔. เมฆเมือง  มีเทวดาอาฮักหลักเมือง 

 
ครองสิบสี่นี้เป็นครองที่ราษฎรจะท าต่อราษฎรด้วยกัน  คือ 

๑. เมื่อได้ข้าวใหม่หรือผลหมากรากไม้ใหม่  ให้บริจาคทานแก่ท่านผู้มีศีล  แล้วตนเองจึงบริโภค 
และให้แจกแก่ญาติพ่ีน้องด้วย 
๒. อย่าโลภล่ายตาชิงตาย้อย  อย่าจ่ายเงินแดงอย่าแปลงเงินกว้าง  และอย่ากล่าวค าหยาบช้า
กล้าแข็งต่อกัน 
๓. ให้เฮ็ดต้ายหรือก าแพงเฮือนของตน  แล้วปลุกหอบูชาเทวดาไว้ในสี่แจบ้านหรือแจเฮือน 
๔. ให้ล้างตีนก่อนขึ้นเฮือน 
๕. เมื่อเถิงวันศีล  ๗ - ๘  ค่ า  ๑๔ - ๑๕  ค่ า  ให้สมมาก้อนเส้า  สมมาแม่คีไฟ  สมมาแม่บันได 
สมมาปักตูเฮือนที่ตนอยู่อาศัย 
๖. ให้ล้างตีน  (ล้างเท้า)  ก่อนจักนอนในเวลากลางคืน 
๗. เถิงวันศีล  เมียให้เอาดอกไม ้ ธูปเทียน  สมมาผัวและให้เอาดอกไม้ธูปเทียนไปถวายสังฆเจ้า 
๘. เถิงวันศีลดับ  ศีลเพ็งให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์เฮือน  แล้วท าบุญใส่บาตร 
๙. เมื่อภิกษุมาบิณฑบาต  อย่าเอาผ้าปกหัว  อย่าอุ้มลูกจูงหลาน  อย่าถืออาวุธต่างๆ 
๑๐. เมือภิกษุเข้าปริวาสกรรมให้มีขันข้าวตอกดอกไม้   ธูปเทียนและเครื่องอัฏฐะบริขาร               
ไปถวายทาน 



 ๒๑ 

๑๑. เมื่อเห็นพระภิกษุสงฆ์ผ่านมา  ให้นั่งลงยกมือไหว้แล้วค่อยเจรจา 
๑๒. อย่าเหยียบเงาเจ้าภิกษุ  ตนมีศีลบริสุทธิ์ 
๑๓. อย่าเอาอาหารเงื่อนทานให้แก่สังฆเจ้า  และอย่าเอาอาหารเงื่อนให้ผัวตนกิน 
๑๔. อย่าเสพกามคุณในวันศีล  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  วันมหาสงกรานต์และ                   
วันเกิดของตน 

 
ฮีตที่  ๑  บุญเข้ากรรมหรือบุญเดือนอ้าย 

  เดือนอ้ายหรือเดือนหนึ่ง  หรือบางทีอาจจะเรียกว่าเดือนเจียงก็ได้มีประเพณีการท าบุญ
ประจ าเดือน  คือ  "บุญเข้ากรรม"  ได้มีบทผญาทีก่ล่าวถึงบุญประจ าเดือนนี้ว่า 
 

ตกฤดูเดือนอ้ายปลายลมมาสิหนาวหน่วง 
ตกหว่างช่วงสังโฆเจ้าเพิ่นเข้ากรรม 

เฮามาพากันค้ าท าบุญตักบาตร 
ปริวาสซ่อยหยู้ซูค้ าศาสนา 

 
  การเข้ากรรม  คือ  การอยู่ปริวาสกรรมของภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ซึ่งเรื่องของการอาบัติ

นี้เป็นเรื่องของพระท่ีล่วงละเมิดพระวินัยหรือศีลแล้วเกิดโทษหรือความผิด  ทีนี้เมื่อเกิดโทษแล้วก็ต้องมีการลงโทษ
อันเป็นเรื่องธรรมดาของการอยู่ร่วมกันในสังคม  ต้องมีขอบเขตของสังคม  หรือกฎระเบียบต่างๆ  ที่สังคมนั้นๆ 
บัญญัติขึน้  เพ่ือเป็นการป้องกันรักษาคนหมู่มากหรือสังคมส่วนรวม  ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบของสังคม 
 

ในสังคมของพระก็เช่นเดียวกันมีกฎระเบียบคือศีลของพระ  หรือ  พระวินัยเมื่อเกิดความผิด
หรือการล่วงละเมิดศีลเกิดขึ้นก็ได้มีการช าระโทษหนักบ้าง  เบาบ้าง  ตามสมควรแก่ความผิดที่เกิดขึ้น  ที่หนัก
ที่สุดส าหรับพระคือการขาดจากความเป็นพระ  หรือการต้องอาบัติปาราชิกนั่นเอง  ส าหรับการอยู่ปริวาสกรรม
เป็นการลงโทษพระที่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ซึ่งเป็นอาบัติที่มีโทษอย่างกลาง  เมื่ออยู่ปริวาสและออกจากปริวาส
เรียบร้อยแล้ว  ถือว่าเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์  เป็นภิกขุภาวะที่สมบูรณ์แบบ  การอยู่ปริวาสนี้ไม่ใช่เรื่องของ                 
การล้างบาป  แต่เป็นเรื่องของการลงโทษแก่ผู้ประพฤติผิดกฎระเบียบของสังคม  ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาๆ            
ของสังคมท่ัวๆ  ไป 

 
นอกจากนี้ค าว่า  เข้ากรรม  คนอีสานสมัยก่อนๆ  ใช้ค านี้เรียกผู้หญิงที่คลอดลูกใหม่แล้วอยู่ไฟ

เพ่ือให้มดลูกแห้งและเข้าอู่เร็วว่า  "แม่อยู่กรรม"  เป็นที่น่าสันนิฐานได้ว่าการอยู่กรรมตามความหมายที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นก็เป็นเหตุผลอันหนึ่ง  และนอกจากนี้  การอยู่กรรม  น่าจะมีความหมายอีกลักษณะหนึ่ง  คือ  เพ่ือเป็น
การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ได้อุตส่าห์เลี้ยงลูกให้เติบโตมาด้วยความยากล าบาก  โดยเฉพาะแม่นั้นนอกจากเลี้ยง
ลูกแล้วยังได้ดูแลลูกตั้งแต่อยู่ในท้อง  เพราะถ้าหากว่าลูกไม่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลรักษาอย่างดีจากแม่
ตั้งแต่อยู่ในท้อง  อาจจะท าให้ลูกเสียชีวิต  หรืออาจจะเกิดมามีร่างการไม่สมประกอบ  มีความพิกลพิการ  เช่นว่า 
ปากแหว่ง  เพดานปากโหว่  แขนด้วน  เป็นต้น  ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะอิทธิพลสารเคมีและตัวยา                 
บางชนิด  เช่น  ยาธาลิโดไมด์  ยาสเตรปโตมัยซิน  ยาคอแรมฟินิคอล  เป็นต้น  และนอกจากนี้แม่ที่สูบบุหรี่                  
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะตั้งครรภ์  โดยเฉพาะคุณแม่สมัยใหม่  ก็อาจจะท าให้ลูกเป็นโรคสมองเสื่อม               
แท้งลูกง่าย  คลอดก่อนก าหนดได ้

 



 ๒๒ 

โดยอาศัยที่ว่าการอยู่กรรมมีการทรมานตนเช่นว่า  มีการนั่งสมาธิเดินจงกรม  สวดมนต์ภาวนา 
ใช้เวลามากกว่าปกติ  บางทีมีการอดข้าว  อดน้ าถึง  ๒ - ๓  วันก็มี  หรือบางทีก็ถูกอาจารย์กรรมฝึกหนัก  ทั้งนี้        
ก็เพ่ือให้รู้และเข้าใจความยากล าบากของค าว่า  กรรม  หรืออยู่กรรม  ที่แม่ได้อยู่ไฟหรือว่าอยู่กรรมนั้นมี              
ความยากล าบากเพียงไร  เพราะฉะนั้น  คนในสมัยก่อนๆ  จึงมีความตระหนักและเข้าใจในบุญคุณของพ่อแม่                
ไม่มีข่าวปรากฏให้ได้ยินเห็นว่า  ลูกฆ่าพ่อ  ตีแม่  ลูกอกตัญญ  แต่กลับเทิดทูนพ่อแม่ในฐานะปูชนียบุคคลในระดับ
ครอบครัวอย่างแท้จริง 

 
ในกิจกรรมของพระในการนี้  พุทธศาสนิกชนผู้หวังบุญกุศลก็ร่วมกันดูแลอุปัฎฐากรักษาพระเจ้า

พระสงฆ์ที่เข้าอยู่กรรม  บริจาคทาน  รักษาศีล  ฟังธรรม  เกี่ยวกับการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุ  เรียกว่า 
"บุญเข้ากรรม"  ส่วนก าหนดการท าบุญดังกล่าวได้ก าหนดเอาเดือนอ้าย  ส่วนจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ได้   
และเพราะมีก าหนดท ากันในระหว่างเดือนอ้ายนี้เอง  จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "บุญเดือนอ้าย" 

 
ส าหรับมูลเหตุแห่งช าระศีลให้บริสุทธิ์นี้   มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทว่า  ในสมัยพระกัสสปะ

พระพุทธเจ้า  ได้มีภิกษุรูปหนึ่งพายเรือข้ามแม่น้ าแห่งหนึ่ง  ในระหว่างนั้นแม่น้ ามีกระแสที่ไหลเชี่ยว  ท่านได้เอา
มือจับใบตะใคร้น้ า  เมื่อเรือถูกน้ าพัดไปท าให้ใบตะไคร้น้ าขาด  ทานคิดว่าเป็นเรื่องที่มีโทษเล็กน้อย  เวลาใกล้ตาย
คิดอยากแสดงอาบัติ  แต่หาภิกษุที่จะรับไม่มี  แม้ว่าท่านจะบ าเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่านานถึง  ๒๐,๐๐๐  ป ี          
ก็ตาม  ก็ไม่อาจที่จะบรรลุธรรมชั้นสูงได้  เวลาตายไปแล้วได้  ไปเกิดเป็นพญานาค  ชื่อเอรกปัต  หรือแปลว่า 
นาคใบตะใคร้น้ า  คงจะเป็นเพราะเหตุนี้นักปราชญ์โบราณอีสานจึงได้จัดการเข้ากรรมไว้ให้เป็นประเพณีสืบมา
ตราบเท่าทุกวันนี้ 
 
ฮีตที่  ๒  บุญคูณลานหรือบุญเดือนยี่ 

  เดือนยี่หรือเดือนสอง  นักปราชญ์โบราณอีสานได้จัดการให้มีประเพณีในการท าบุญประจ า      
เดือนนี้  คือบุญคูณลาน  โดยท่านได้กล่าวไว้เป็นผญาว่า 
 

ฮอดเม่ือเดือนสองอย่าช้าข้าวใหม่ปลามัน 
ให้เฮามาโฮมกันแต่งบุญประทายข้าว 

เชิญให้มาโฮมเต้าอย่าพากันขี่ถี่ 
บุญคูณลานตั้งแต่กี้มาถ่อนซ่อยฮักษา 

 
สถานที่นวดข้าวเรียกว่า  "ลาน"  การน าข้าวที่นวดแล้วมากองให้สูงขึ้นเรียกว่า  "คูณลาน"             

คนอีสานสมัยก่อนมีอาชีพท านาเป็นหลักและต้องการจะท าบุญด้วยการบ าเพ็ญทาน   ก็ได้จัดให้ลานข้าวเป็น
สถานที่ท าบุญ  การท าบุญในสถานที่ดังกล่าวเรียกว่า  "บุญคูณลาน"  โดยก าหนดเอาเดือนยี่หรือเดือนสองเป็น
เวลา  ท าเพราะมีก าหนดท าเอา  ในเดือนยี่นี้เองจึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า  "บุญเดือนยี่" 

 
  ส าหรับประฐมมูลเหตุของเรื่องนี้มีอยู่ว่าในสมัยของพระกัสปะพุทธเจ้าได้มีชาวนาสองพ่ีน้อง               

ท านาร่วมกัน  ยามเม่ือข้าวเป็นน้ านม  น้องชายต้องการที่จะท าข้าวมธุปยาสถวายแด่พระสงฆ์  มีพระกัสสปะพุทธ
เจ้าเป็นประธาน  ชวนพ่ีชาย  แต่พ่ีชายไม่เห็นด้วยจึงได้ท าการแบ่งนากันคนละครึ่งพอได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้ว             
ก็เอาข้าวในนา  ของตนท าบุญถึง  ๙  ครั้ง  คือในเวลาที่ข้าวเป็นน้ านม  ๑  ในเวลาที่ข้าวเป็นข้าวเม่า  ๑  ในเวลา
เก็บเกี่ยวข้าว  ๑  ในเวลาที่จักตอกมัดข้าว  ๑  ในเวลาที่มัดข้าวเป็นฟ่อน  ๑  ในเวลาที่กองข้าวไว้ในลาน  ๑               



 ๒๓ 

ในเวลาที่ท าเป็นลอม  ๑  ในเวลาที่นวดข้าว  ๑  ในเวลาที่ขนข้าวใส่ยุ้งฉาง  ๑  ในการถวายทานทุกๆ  ครั้ง 
น้องชายตั้งความปรารถนาการบรรลุเป็นอรหันตสาวกเป็นองค์แรก  ในสมัยสมณโคดมพุทธเจ้า  ครั้นมาถึงศาสนา
ของพระพุทธโคดม  น้องชายได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่า  "โกณฑัญญะ"  และได้ออกบวชเป็นพุทธสาวก                    
และได้บรรลุพระอรหันต์เป็นองค์แรก  รวมทั้งได้รับเอตทัคคะคือ  เป็นผู้เลิศในรัตตัญญู 
 

ส่วนพ่ีชายได้ถวายข้าวเพียงครั้งเดียวคือในเวลาที่ท านาแล้ว  และได้ตั้งอธิฐานว่าขอให้ส าเร็จ
เป็นพระอริยบุคคลครั้นมาถึงศาสนาของพระพุทธโคดมได้มาเกิดเป็นสุภัททปริพพาชกและได้บวช                 
ในพระพุทธศาสนา  แต่ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ในเวลาที่พระองค์จวนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน            
ได้เข้าทูลถามความสงสัย  พอเวลาฟังเทศน์จบลงได้ส าเร็จเป็นพระอนาคามี  เป็นพระอริยะสาวกองค์สุดท้าย    
ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ 

 
  การถวายข้าวเป็นทานถือได้ว่าเป็นการทานชนิดหนึ่งและเป็นการท าบุญที่มีอนิสงส์มาก                         

ดังที่ได้กล่าวแล้ว  นักปราชญ์โบราณอีสานจึงได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมาจนถึงทุกวันนี้ 
 
ฮีตที่  ๓  บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม 

  ข้าวจี่   เป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนอีสาน   อาจจะถือก าเนิดขึ้นโดยการที่ขณะที่นั่งฝิงไฟ                    
ในหน้าหนาว  และเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จใหม่ๆ  โดยธรรมชาติของข้าวใหม่ก็มีกลิ่นหอมอยู่แล้ว       
ในขณะที่นั่งฝิงไฟอยู่นั้นก็เอาข้าวเหนียวที่นึ่งแล้วมาปั้นโรยเกลือทาไข่ไก่   น ามาอังไฟหรือน ามาย่างไฟให้เกรียม          
ก็ถือว่าสุกแล้วและรับประทานได้  เพราะอุปนิสัยเนื้อแท้ของคนอิสานแล้วเป็นคนที่ขยันและช่างคิดอยู่แล้ว             
และต่อมาได้น าข้าวจี่นี้ไปถวายพระจนกระทั่งได้กลายมาเป็นประเพณีงานบุญข้าวจี่มาจนถึงทุกวันนี้  การท าบุญ
ให้ทานมีข้าวจี่เป็นต้นเรียกว่า  "บุญข้าวจี่"  และนิยมท ากันในช่วงเดือนสามข้างแรม  จนกระทั้งมีค าผญาอีสาน
โบราณ ท่ านได้แต่ งผญาไว้ว่ า ...  "เดือนสามค้อยเจ้ าหั ว   คอยปั้ นข้ าวจี่   ข้ าวจี่บ่ ใส่น้ า อ้อยจัวน้ อย                          
หลั่งน้ าตา"  เกี่ยวกับเรื่องประเพณีบุญเดือนสามนี้  นักปราชญ์อีสานโบราณได้แต่งผญาไว้ว่า 
 

ฮอดเดือนสามท้องฟ้าปลอดโปร่งสดใส 
ไปทางใดเห็นแต่คนใจบุญซั่วแซวเต็มคุ้ม 
เหลียวเห็นซุมสาวน้อยพากันปันข้าวจี่ 

เฮือนละห้าสี่ปั้นพอได้ออกใส่บุญ 
พ่องกันบีบข้าวปุ้นตกแต่งอาหาร 

มีเทิงหวานเทิงคาวหนุ่มสาวมาโฮมต้อม 
 

  ส าหรับมูลเหตุของเรื่องนี้มีปรากฏในหนังสือธรรมบทว่าในสมัยหนึ่งนางปุณณทาสีได้ท าขนม
แป้งจี่  (ข้าวจี่)  ที่ท าจากร าข้าวอย่างละเอียดถวายแด่พระพุทธเจ้าและพระอานนท์  นางคิดว่าเมื่อพระพุทธองค์
กับพระอานนท์รับแล้วคงไม่ฉันเพราะอาหารที่เราถวายไม่ใช่อาหาร   ที่ดีหรือประณีตอะไรคงจะโยนให้หมู่กา  
และสุนัขกินเสียกลางทางพระพุทธเจ้าทรงทราบวาระจิตของนางและเข้าใจในเรื่องที่นางปุณณทาสีคิดจึงได้สั่งให้ 
พระอานนท์ผู้เป็นพุทธอุปัฎฐากได้ปูลาดอาสนะลง  แล้วประทับนั่งฉันสุดก าลังและในตอนท้าย  หลังการท า            
ภัตตกิจด้วยขนมแป้งจี่เรียบร้อยแล้ว  พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้ฟังจนกระทั่งนางปุณณทาสีได้บรรลุโสดาบัน 
เป็นอริยอุบาสิกาเพราะมีข้าวจี่เป็นมูลเหตุ  ด้วยความเชื่อแบบนี้  คนอีสานโบราณจึงได้จัดแต่งให้บุญข้าวจี่                 
ทุกๆ  ปี ไม่ได้ขาด  ดั่งที่ปรากฏในผญาซึ่งมีเนือ้หาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า 



 ๒๔ 

ยามเมื่อถึงเดือนสามได้พากันเอาบุญข้าวจี่ 
ตั้งหากธรรมเนียมนี้มีมาแท้ก่อนกาล 

ได้เฮ็ดกันทุกบ้านทุกถิ่นเอาบุญ 
อย่าได้พากันไลเสียฮีตบุญคองเค้า 

 
  นอกจากนี้แล้วได้มีการเพ่ิมการท าบุญอีกอย่างหนึ่งเข้ามาในเดือนนี้   นั้นก็คือบุญมาฆะบูชา 

เพราะว่าวันมาฆะบูชานั้นเป็นวันที่มีความส าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  ถือได้ว่า  เป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงวางรากฐานของพุทธศาสนา  โดยพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์  ท่ามกลางพระอรหันต์สาวก                  
จ านวน  ๑,๒๕๐  รูป  ณ  วฬุวันมหาวิหาร  ในเวลาตะวันบ่ายคล้อย  ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนสามหรือที่ภาษาบาลี
เรียกว่า  "มาฆมาส"  ส าหรับโอวาทปาฏิโมกข์หรือหลักการของพุทธศาสนาที่ส าคัญที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้
นั้นมี  ๓  ข้อ  คือ  
 

1. การไม่ท าบาปทั้งปวง 
2. การท าความดีให้ถึงพร้อม 
3. การท าจิตใจให้บริสุทธิผ่องแผ้ว 
 
การท าบุญในวันมาฆะบูชานี้  เพ่ือเป็นการบูชาให้ถูกต้องตามหลักการของค าว่า  "มาฆะบูชา"                 

ที่แปลว่า  การบูชาพระรัตนตรัยในวันเพ็ญเดือนมาฆะหรือเดือนสามนอกเหนือจากการบูชาตามปกติ                        
ของวันส าคัญทางพุทธศาสนาด้วยการสมทานศีล  ฟังธรรม  ถวายทาน  และเวียนเทียนแล้ว  ควรจะมีการปฏิบัติ
ตามหลักของพระพุทธศาสนา  หรือที่เรียกว่า  โอวาทปาฏิโมกข์ดังที่ได้กล่าวแล้วด้วย  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการปฏิบัติ
บูชา  ซึ่งเป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งการบูชาทั้งปวง 
 
ฮีตที่  ๔  บุญเผวสหรือบุญเดือนสี่ 

  บุญเผวส  เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ส าหรับชาวอีสาน   โดยอาศัยความเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ตั้งใจ             
ฟังเทศน์เผวสจบภายในวันเดียว  ก็จะได้เกิดมาในยุคศาสนาของพระศรีอริยเมตไตย  บุญที่มีการเทศน์เผวสหรือ
เทศน์มหาชาติเป็นเรื่องส าคัญ   เรียกว่า  "บุญเผวส"  ซึ่งเรื่องหนังสือเผวสหรือพระเวสสันดรชาดกนั้น                    
เป็นหนังสือที่แสดงถึงพระจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า  ในคราวที่พระองค์ได้เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร             
และได้บ าเพ็ญทานบารมีในชาตินี้ด้วย  ส่วนสาเหตุที่เรียกว่าบุญเดือนสี่  เพราะมีก าหนดท ากันในช่วงเดือนสี่             
เป็นส าคัญ  นักปราชญ์โบราณอีสานได้กล่าวเป็นผญาไว้ว่า  
 

ให้ค่อยซอมไปข้างหน้าเดือนสิมาเป็นเดือนสี่ 
หลังจากบุญข้าวจี่สิมาบุญเผวสเจ้าเฮาสิได้แต่งทาน 

ทุกเขตบ้านย่านถิ่นดินอีสาน 
สุขส าราญเหลือหลายม่วนมิงกะเลยฟ้อน 

ตกหว่างตอนคนตั้งใจฟังสิวอนหว่ี 
ตอนกัณหาชาลีสิพรากพ่อแม่แก้วคนสิไห้นั่งฟัง 

 
  ส าหรับมูลเหตุหรือความเชื่อในเรื่องของการท าบุญเผวส  มีเรื่องเล่าไว้ในหนังสือเทศน์มาลัย

หมื่นมาลัยแสนว่า  ในสมัยหนึ่ง  พระมาลัยเถระได้ขึ้นไปไหว้พระธาตุเกตแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์                   



 ๒๕ 

ได้พบและสนทนาธรรมกับพระศรีอริเมตไตยโพธิสัตว์   ผู้ซึ่งจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในภัททกัปป์นี้         
เมื่อพระศรีอริยเมตไตยโพธิสัตว์ได้ทราบความประสงค์ของมนุษย์จากพระมาลัยเถระแล้ว   จึงได้สั่งความมากับ
พระมาลัยเถระว่า  ถ้ามนุษย์ต้องการพบและเกิดร่วมกับท่านในอนาคต   ให้เชื่อฟังพ่อแม่  สมณพราหมณ์                
ครูบาอาจารย์  อย่าท าร้ายพระพุทธเจ้า  และอย่ายุยงให้สงฆ์แตกจากกัน   และให้พากันตั้งใจฟังเทศน์                       
มหาเวสสันดรให้จบภายในวันเดียว  แล้วจะได้เกิดร่วมและพบเห็นพระองค์  ด้วยอาศัยเหตุนี้คนท้องถิ่นชาวอีสาน
จึงได้เอาบุญเผวสหรือบุญเทศน์มหาชาติ  โดยได้ก าหนดเอาในช่วงเดือนสี่  แต่ในส่วนของภาคกลางโดยเฉพาะ                
ในกรุงเทพฯ  นิยมท ากันในช่วงเข้าพรรษาและใช้เวลาในการเทศน์หลายวันกว่าทางอีสาน   แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ใน
ระยะ  ๓  วัน 
 
ฮีตที่  ๕  บุญสรงน้ าหรือบุญเดือนห้า 

  การรดน้ าพระพุทธรูป  พระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่  เรียกว่า  "สรงน้ า"  หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่า 
ตรุษสงกรานต์  โดยตรุษสรงกรานต์  คือ  วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน   ในระยะนี้
เรียกว่าตรุษสงกรานต์  เพราะมีก าหนดดท าในเดือนห้าจึงได้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "บุญเดือนห้า"   โดยถือว่า
เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยโปราณ  ดังที่ปรากฏในบทผญาเกี่ยวกับบุญเดือนห้าว่า 
 

ตกฤดูเดือนห้าสายลมบ่มาผ่าน 
เห็นดอกจานเพิ่นแย้มบานเย้ยท้องนา 

เดือนห้านี้บ่ได้ช้าปีใหม่มาเถิง 
ให้พากันท าบุญปล่อยปลาลงน้ า 

เต่าสิถามหาบุ้นคนใจบุญสิมาปล่อย 
นก สิ งอยง่าไม้คอยท่าตั้งแต่ฝน 

เดือนนี้ม่วนจ้นๆ คนกะหลั่งมาหลาย 
หาเอาทรายมากองก่อเจดีย์ไว้ 

 
ส าหรับมูลเหตุของการกระท าบุญในเดือนนี้มีเรื่องเล่ากันเป็นนิทานปรัมปราว่า  มีเศรษฐีคนหนึ่ง

ไม่มีบุตร  จึงได้ไปบวงสรวงพระอาทิตย์  และพระจันทร์  เพ่ือขอบุตร  เวลาล่วงได้สามปีก็ยังไม่ได้บุตรดั่งใจหวัง 
จึงได้ไปขอบุตรกับต้นไทรอีก  เทวดาอารักษ์ที่สิงอยู่ที่ต้นไทรมีความกรุณาได้ไปขอบุตรกับพระอินทร์  พระอินทร์
ให้ธรรมบาลเทพบุตรซึ่งก าลังจะจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์  โดยให้ถือก าเนิดในท้องภรรยาของเศรษฐี 
เมื่อธรรมบาลกุมารประสูติแล้วเจริญวัยได้เรียนจบไตรเพทจนได้เป็นอาจารย์สอนท าการมงคลแก่คนทั้งหลาย 

 
กบิลพรหมในเทวโลกต้องการที่จะทดสอบปัญญาของธรรมบาลบัณฑิต  จึงได้ลงมาถามปัญหา

เกี่ยวกับศิริหรือศรีของคนเราแต่ละช่วงเวลานั้นอยู่ไหน  โดยไห้สัญญาว่าถ้าธรรมบาลบัณฑิตแก้ปัญหาได้ภายใน
วันถ้วนเจ็ด  (ครบเจ็ดวัน)  จะตัดคอเอาศีรษะของตนบูชาปัญญาของธรรมบาลบัณฑิต  แต่ถ้าธรรมบาลบัณฑิต
แก้ปัญหาของกบิลพรหมไม่ได้ก็ต้องตัดศีรษะของธรรมบาลบัณฑิต  บูชาปัญญาของกบิลพรหมเช่นเดียวกัน 
ส าหรับปัญหาที่ถามกันนั้นมีอยู่  ๓  ข้อ  คือ 

 
๑. ตอนเช้าศรีหรือศิริของคนเราอยู่ที่ไหน ?  
๒. ตอนสายหรือตอนเที่ยงศรีหรือศิริของคนเราอยู่ที่ไหน ? 
๓. ตอนเย็นหรือตอนค่ าศรีหรือศิริของคนเรสฃาอยู่ที่ไหน ? 



 ๒๖ 

  ปรากฎว่าทีแรกๆ  ธรรมบาลบัณฑิตจนปัญญาที่จะแก้ปัญหานี้ได้  ยิ่งใกล้วันที่นัดหมายยิ่งเกิด
ความกลัดกลุ้ม  เลยต้องสั่งลาลูกเมียหนีเข้าป่าไปตายเอาดาบหน้า  จนกระทั่งเกิดความเหน็ดเหนื่อย  จึงได้        
นอนพักทอดอาลัยที่ใต้ต้นไทรในป่า  ในขณะที่นกอินทรีย์สองผัวเมียที่สร้างรังบนใต้ต้นไทรนั้นก าลังคุยกันถึงที่จะ
ไปหากิน  โดยฝ่ายนกตัวเมียถามนกตัวผู้ว่า  พรุ่งนี้จะไปหากินหรือหาอาหารที่ไหน  นกอินทรีย์ตัวผู้ตอบว่าพรุ่งนี้
จะไม่ไปหากินไกล  พรุ่งนี้กบิลพรหมจะได้ตัดคอธรรมบาลบัณฑิต  เพราะไม่สามารถตอบปัญหาของกบิลพรหมได้ 
นกอินทรีย์ตัวเมียได้ถามถึงปัญหาที่กบิลพรหมถามธรรมบาลบัณฑิตแรกๆ  นกตัวผู้ก็ไม่อยากจะตอบเพราะกลัว
ข้อความหรือค าตอบของปัญหาจะรั่วไหลไปถึงหูของธรรมบาลบัณฑิตก่อน  แต่ก็ทนต่อการรบเร้าของนกอินทรีย์
ตัวเมียไม่ได้จึงได้ตอบปัญหา  ๓  ข้อนั้นไป 
 

ขณะนั้นธรรมบาลบัณฑิตนอนฟังอยู่ใต้ไทรนั่นเองและได้ทราบและเข้าใจถึงค าตอบ   เกิดความ      
ดีใจอย่างล้นเหลือที่ตนเองจะสามารถแก้ปัญหาของกบิณพรหมได้  พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันนัดหมาย  กบิลพรหมได้มา
ทวงค าตอบและธรรมบาลบัณฑิตได้แก้ปัญหาทั้งสามข้อได้อย่างถูกต้องว่า 

 
๑. ตอนเช้าศรีหรือศิริอยู่ที่ใบหน้า  คนเราตื่นมาตอนเช้าจึงต้องล้างหน้ารวมถึงการแปรงฟันด้วย 
๒ .ตอนสายหรือเที่ยงศรีหรือศิริอยู่ที่หน้าอก  ในช่วงเที่ยงเป็นช่วงที่มีอากาศร้อน  จึงต้องเอา        
น้ าเย็นลูบ  อกพรมน้ าอบน้ าหอม  ให้บรรเทาความร้อน 
๓. ตอนเย็นหรือตอนค่ าศรีหรือศิริอยู่ที่เท้า  คนเราในตอนกลางวันไปท างานกลับเข้าบ้าน 

      อาบน้ ารับประทานอาหารเย็นก่อนจะเข้านอน  ก็ต้องล้างเท้าก่อนจึงจะเข้านอน 
 

กบิลพรหมถูกตัดศีรษะเพ่ือเป็นการบูชาปัญญาของธรรมบาลบัณฑิตตามที่ได้ตกลงกันไว้                      
ถือกันว่าเศียรหรือศีรษะของกบิณพรหมนั้นศักด์ิสิทธิ์มาก  ถ้าวางไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วทั้งแผ่นดิน              
ถ้าโยนขึ้นไปในอากาศฝนจะแล้ง  ถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทรน้ าในมหาสมุทรก็จะเหือดแห้ง  ก่อนที่จะตัดศีรษะ 
กบิลพรหมก็ได้เรียกธิดาทั้ง  ๗  คนเอาพานมารองรับเอาเศียรและสั่งเสียลูกสาวทั้ง  ๗  คน  ว่าให้เอาเศียรของ
พ่อหลังจากที่ตัดแล้วไปแห่รอบเขาพระสุเมรุ  ครั้นเสร็จแล้วให้น าไปตั้งไว้ที่ยอดเขาไกรลาศ  พอถึงก าหนดขวบปี
นางเทพธิดาทั้ง  ๗  ผลัดกันเชิญเอาศีรษะของพ่อ  (ท้าวกบิลพรหม)  มาแห่รอบเขาพระสุเมรุแล้วแห่กลับไปยัง       
เทวโลก  และลูกสาวทั้ง  ๗  ของท้าวกบิลพรหมก็ได้ปฏิบัติตามที่พ่อสั่งเสียทุกประการ 

 
  คนอิสานตลอดจนคนไทยได้ถือเอามูลเหตุที่กล่าวมาแล้ว   เป็นการเริ่มต้นของการท าบุญ             

ตรุษสงกรานต์หรือบุญเดือนห้า  ซึ่งพิธีการท าบุญตรุษสงกรานต์  นอกจากจะมีการสรงน้ าพระแล้ว  ยังมีการ            
สรงน้ าหรือรดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมือง  ผู้ที่เป็นผู้ที่สูงชาติก าเนิด  ผู้ที่มีอุปการคุณ  เช่น  พ่อ 
แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  เป็นต้น  ซึ่งถือว่าเป็นการรดน้ าด าหัวเพ่ือขอพรให้ลูกหลานได้อยู่ชุ่มกินเย็น  นอกจากการ
สรงน้ าพระและรดน้ าด าหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้ว  ยังมีการสรงน้ าเครื่องค้ าของคูณต่างๆ  เช่น  คุด  เขา  นอ  งา  
แข้ว  หมูตัน  จันทคาด  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเครื่องค้ าของคูณเหล่านี้ถ้ามีอยู่บ้านใดเรือนใด  จะท าให้เจ้าของนั้น    
เรือนอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทอง  ในเทศกาลเช่นนี้ให้น าเอาเครื่องค้ าของคูณเหล่านั้นออกมาสรง  จะท าให้
ผู้ที่เป็นเจ้าของมีความสุขความเจริญสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยข้าวของเงินทอง 
 

นอกจากนี้ยังมีการขนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทราย  หรือชาวอิสานเรียกกันว่า  "พระทราย"               
คือทรายที่ก่อเป็นกองแล้วเอาธงผ้าธงกระดาษไปปักไว้บนยอดและรอบๆ  โบราณอิสานเรียกว่า  "กองประทาย"
บ้างเรียกว่า  "กองประทราย"  บ้าง  หรือจะเรียกให้ตรงกับค าบาลีว่า  "วาลุกเจติย์"  ซึ่งแปลว่า  เจดีย์ทราย               
ซึ่งก็ได้แก่กองพระทรายนั่นเอง 



 ๒๗ 

มูลเหตุของการก่อเจดีย์ทรายนั้น มีเรื่องเล่าในหนังสือธรรมบทว่า  ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศล
เสด็จไปถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ าใกล้เมืองพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาวบริสุทธิ์ผุดผ่อง   และมีจิตใจ
เลื่อมใสในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  จึงได้กวาดเอาทรายมากองบูชาพระรัตนตรัยนับได้  ๘๔,๐๐๐  กอง 
เท่ากับจ านวนที่เกี่ยวกับหมวดธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้   ตลอดช่วงที่บ าเพ็ญพุทธกิจ  ๔๕  พรรษา                 
ครั้นแล้ วจึ งได้ เสด็ จไปทู ลถามพระพุ ทธเจ้ าถึ งอานิสงฆ์ ของการก่อเจดีย์ ทรายถึ ง  ๘๔ ,๐๐๐  องค์                    
หรือเจดีย์ทรายเพียงองค์เดียวก็ได้อานิสงส์มาก  คือจะไม่ตกนรกหลายร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดเป็น
มนุษย์สมบัติเพียบพร้อมไปด้วยยศศักดิ์บริวาร  มีเกียจชื่อเสียงขจรไปทั่วทิศานุทิศ  ครั้นตายไปจะประสบสวรรค์
สมบัติมีนางฟ้าเป็นบริวาร  โดยอาศัยเหตุที่การก่อเจดีย์ทรายมีอานิสงส์มาก  คนอิสานโบรานจึงนิยมก่อพระทราย 
หรือเจดีย์ทรายเป็นประเพณีจนทุกวันนี้ 

 
ประเพณีในการท าบุญอีกอย่างหนึ่งเทศกาลนี้  คือ  การปล่อยสัตว์  เช่น  นก  ปู  ปลา  หอย 

เต่า  เหล่านี้ เป็นที่นิยมปล่อยกัน   จนกระทั่งได้ปรากฏไว้ในบทผญาประจ าเดือนที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น                       
เพราะถือว่าการไถ่ถอนสัตว์อ่ืนนั้นมีบุญมาก  เป็นการปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นทุกข์ในเทศกาลเดือนห้านี้ด้วย 
 
ฮีตที่  ๖  บุญบ้ังไฟหรือบุญเดือนหก 

  บุญเดือนหก  เป็นประเพณีที่ส าคัญของชาวอีสาน  เพราะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับการขอฟ้าฝน
อันมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอีสาน  โดยที่ส่วนใหญ่แล้วคนอีสานมีอาชีพในด้านกสิกรรมเป็นหลัก  การน าเอาดิน
ประสิว  (คนอีสานเรียกว่าขี้เจีย)  มาโขกหรือบดผสมกับถ่านให้แหลกละเอียด   (คนอีสานเรียกว่าหมื่อ)                        
แล้วบรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่อัดให้แน่น  แล้วเจาะรูใส่หางเรียกว่าบั้งไฟ  การท าบุญให้ทานและมีความเกี่ยวข้อง
กับบั้งไฟ  เรียกว่า  "บุญบั้งไฟ"  อีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่า  "บุญเดือนหก"  เพราะมีก าหนดท ากันในเดือนหก               
โดยในเดือนนี้ได้มีบทผญาเกี่ยวกับประเพณีการท าบุญในเดือนนี้ว่า 
 

ฮอดเดือนหกเสียงฟ้าไขประตูฮ้อง 
ขอกข่าวเมืองคนมีแต่ฝนกับลมส่งเสียงกึกก้อง 

สายตามองเห็นแล้วในใจก็หากม่วน 
เขียดอีโม้ออกเต้นฟ้อนเกี้ยวใส่ผู้สาว 

 
การเอาบุญบั้งไฟในเดือนหกนั้น  เกิดจากความเชื่อที่ว่า  พระยาคันคากได้ท าสัญญาสงบศึกกับ

พระยาแถน  หลังจากที่ต่อสู้กันแล้ว  พระยาแถนเกิดพ่ายแพ้และยอมเป็นเมืองส่วย  (เมืองขึ้น)  จะมอบ
บรรณาการด้วยการแต่งฝนฟ้าให้ทุกปี  ซึ่งพอเมื่อถึงเดือนหก  คนในเมืองมนุษย์ก็จะจุดบั้งไฟขึ้นไปเตือน              
พระยาแถน  เพ่ือให้รู้ว่าถึงฤดูท านาแล้วและให้พระยาแถนแต่งฝนให้  ส่วนรายละเอียดมีปรากฏแล้วในนิทาน
เรื่องล าพระยาคันคาก  นอกจากนี้บางท้องถิ่นถือว่าการจุดบั้งไฟเพ่ือเหตุผลดังกล่าวแล้ว   ยังถือว่าเป็นการ            
เสี่ยงทายว่าฟ้าฝนปีนี้จะเป็นอย่างไร  โดยการสังเกตจากบั้งไฟที่จุด  หากว่าบั้งไฟขึ้นดีไม่มีเหตุขัดข้องก็ถือว่า                
ฟ้าฝนในปีนี้  ดีแต่ทว่าบั้งไฟไม่ขึ้นหรือมีอุปสรรคถือว่าฟ้าฝนในปีนั้นไม่ค่อยจะดี   และมักจะมีการหามเอาช่าง             
ที่ท าบั้งไฟที่ไม่ขึ้นโยนลงบ่อโคลน  เป็นการลงโทษและเป็นที่สนุกสนาน  เกี่ยวกับประเพณีความเชื่อในเรื่องนี้                  
ชาวอีสานได้ปฏิบัติเป็นประเพณีมาจนถึงปัจจุบันนี้ 

 



 ๒๘ 

การท าบุญอีกอย่างหนึ่งในเดือนหกนี้คือบุญวิสาขะอันเป็นประเพณีการท าบุญที่พุทธศาสนิกชน
ทั่วไปนิยมกระท ากัน  และชาวอีสานได้สืบสานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านานแล้ว  ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีปรากฏ            
ในบทผญาที่ได้กล่าวเกริ่นน าในตอนนี้ว่า 
 

เห็นแต่สีใสเน้นวันเพ็ญสิบห้าค า 
วิสาขาเลิศล าชาวบ้านบ่อยู่เฉย 
ไผกะย้ิมเป้ยๆ  ลงวัดเวียนเทียน 

 
เดือนได้เวียนมาเถิงนพคุณคองเค้า 

  วันวิสาขะเป็นที่มีความส าคัญต่อพุทธศาสนา  สาเหตุที่เรียกว่าวิสาขบูชานั้น  เดือนหกภาษา
บาลีเรียกว่าเดือนวิสาขะหรือเดือนวิสาขมาส  การท าบุญในเดือนวิสาขะหรือเดือนหก  เพ่ือเป็นการระลึกถึง            
คุณพระพุทธเจ้าเรียกว่า  "บุญวิสาขะ"  โดยวิสาขบูชานี้เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  และเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  ซึ่งเหตุการณ์ส าคัญเหล่านี้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน  คือวันเพ็ญเดือนหก  ทุกวันนี้
พุทธศาสนิกชนยังคงพากันท าการบูชาพระพุทธเจ้า  ด้วยการเวียนเทียนและบูชาด้วยเครื่องสักการะมีดอกไม้  ธูป  
เทียน  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้ท าการบูชาด้วยการปฏิบัติตามค าสอนพระพุทธเจ้า  โดยการสมาทานอุโบสถศีล      
เจริญเมตาภาวนาอีกด้วย 
 
ฮีตที่  ๗  บุญช าระหรือบุญเดือนเจ็ด 

การช าระล้างมลทิน   ผงฝุ่น   หรือสิ่ งที่ สกปรก   รุงรังให้สะอาดปราศจากมลทินหรือ                 
ความมัวหมอง  เรียกว่า  "ช าระ"  หรือภาษาอีสานเรีกว่า  "ซ าฮะ"  สิ่งควรเอาใจใส่ในการช าระให้สะอาดนั้นมีอยู่                
๒  อย่าง  คือ  ความสกปรกภายนอก  ได้แก่  ร่างกาย  เสื้อผ้า  ที่อยู่อาศัย  และความสกปรกอีกอย่างหนึ่งคือ 
ความสกปรกภายใน  ได้แก่  จิตที่มีความโลภ  โกรธ  หลง  อันสิ่งที่เป็นอกุศลมูลหรือสิ่งเป็นมูลเหตุของความไม่ดี
ไม่งามที่จะท าให้จิตใจของคนเราเศร้าหมองได้  

 
  การช าระในประเพณีนี้ได้แก่  การที่บ้านเมืองเกิดความเดือดร้อน  มีข้าศึกมาท าลาย  มีโจรปล้น 

เกิดรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันเป็นใหญ่  เกิดโรคระบาด  ผู้คน  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  ล้มตายเพราะผีเข้าเจ้าสูญ              
(ผีโกรธ)  คนอีสานถือกันว่าบ้านเมืองเกิดเดือดร้อน  ซาตาบ้านเมืองขาด  จ าต้องมีการช าระให้หายจากเสนียด
จัญไรเหล่านั้น  การท าบุญเกี่ยวกับการช าระบ้านเมืองนี้  เรียกว่า  "บุญช าระ"  และมีก าหนดท ากันในเดือน  ๗ 
จึงได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  "บุญเดือนเจ็ด"  ซึ่งบุญเดือนเจ็ดนี้นักปราชญ์โบราณอีสานได้กล่าวไว้เป็นผญาว่า  
 

เดือนเจ็ดเผาความฮ้ายอันตรายบ่มาผ่าน 
นิมนต์พระขึ้นบ้านเล็งเป้าเข้าใส่ธรรม 

บุญสิมาส่อยหยู้ซูส่งราศี 
บารมีผลทานสิไล่มารให้เลยพ้น 

ตั้งแต่คนเฮาได้เคยยินมาตั้งแต่ก่อน 
บุญช าฮะสละความเดือดฮ้อนเมืองบ้านสิฮ่มเย็น 

 
  มูลเหตุที่ท าบุญฃ าฮะนี้  มีเรื่องเล่าไว้ในหนังสือธรรมบทว่า  สมัยหนึ่งในเมืองไพสาลี  ได้เกิด                 

ข้าวยากหมากแพงและฝนแล้ง  ผู้คน  ช้าง  ม้า  วัว  ควาย  ล้มตายลงเป็นอันมาก  เกิดมีโรคอหิวาต์ระบาด         
ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากศพ   เจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองไพสาลีจึงได้ไป   ทูลอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้า            



 ๒๙ 

พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อีก  ๕๐๐  รูป  เสด็จจากกรุงราชคฤหาสน์มายังเมืองไพสาลีโดยทางเรือ  เพ่ือมาขจัด             
ปัดเป่าหรือว่ามาช าระเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้น   การเดินทางในสมัยนั้นใช้เวลาเดินทางถึง  ๗  วัน  จึงเสด็จมาถึง
เมืองไพสาลีได้  พอเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงแล้วเกิดฝนตกห่าใหญ่ในเมืองเกิดน้ าท่วมมีระดับประมาณหัวเข่า                         
น้ าที่ท่วมนั้นกลายเป็นผลดีแก่เมืองไพสาลี  โดยได้พัดพาเอาซากศพของคนและสัตว์ลงสู่แม่น้ า  และไหลออกสู่
ทะเลในที่สุด ในครั้งนั้นพระองค์ได้ท าน้ ามนต์ใส่บาตร  ให้พระอานนท์น า  น้ ามนต์นั้นไปพรมจนทั่วพระนคร  
โรคภัยไข้เจ็บ  ก็เกิดระงับดับหายไป  ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าและน้ าพุทธมนต์นั้น  คนโบราณอีสานอาศัย
ความเชื่ออันนี้ จึงได้พากันท าเป็นประเพณี  เมื่อถึงเดือน  ๗  ของทุกๆ  ปี  ก็จะพากันท าบุญช าระบ้านเมืองอยู่
เป็นประจ า 
 
ฮีตที ่ ๘  บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด 

เดือน  ๘  เป็นเดือนอยู่ในระยะหน้าฝน  และเป็นเดือนที่พระอยู่จ าพรรษาตลอดสามเดือน     
ไม่ไปค้างคืนที่อ่ืน  ยกเว้นแต่มีกิจที่จ าเป็น  บางทีพอที่จะอนุโลม  ให้ไปค้างคืนที่ อ่ืนได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน         
๗  วัน  ถ้าเกินนั้นถือว่าพรรษาขาด  โดยปกติแล้วก าหนดเอาวันแรม  ๑  ค่ า  เดือน  ๘  ของปีที่เป็นปกติมาส          
(๘  หนเดียว)  เป็นวันอธิฐานเข้าพรรษา  ส าหรับปีที่เป็นอธิกมาสคือ  ๘  สองหน  ก าหนดเอาวันแรม  ๑  ค่ า
เดือน  ๘  หลัง  เป็นวันอธิฐานเข้าพรรษา  เพราะมีก าหนดท ากันในเดือน  ๘  เป็นประจ า  จึงมีชื่อเรียก                   
อีกอย่างหนึ่งว่า  "บุญเดือนแปด"  

 
  ส่วนการท าบุญในวันเข้าพรรษานี้  ส่วนใหญ่แล้วจะมีการถวายเทียนเข้าพรรษา  เพ่ือให้ภิกษุ

สามเณร  ได้จุดบูชาพระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  และพระสังฆคุณตลอดพรรษา  และอีกอย่างหนึ่งคือการถวาย
ผ้าอาบน้ าฝน  เพ่ือให้พระได้ใช้นุ่งอาบน้ าในหน้าฝน  ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนตามความเหมาะสม      
ซึ่งในเรื่องการถวายผ้าอาบน้ าฝนนี้  มีเรื่องเล่าไว้ในฎีกาสมันตปสาทิกา  ในส่วนที่ว่าด้วยวัสสูปนายิกขันธกะว่า          
ในยุคต้นๆ  ก่อนพุทธกาล  พระภิกษุสมัยนั้นเปลือยตัวอาบน้ า  อันเนื่องมาจากจีวรหรือผ้าใช้นุ่งห่มนี้น้อย        
จึงต้องใช้ผ้าอย่างจ ากัด  วันหนึ่งนางวิสาขามหาอุบาสิกาใช้ให้สาวใช้ไปวัด  ในขณะนั้นฝนก าลังตก  พอสาวใช้เข้า
ไปในวัด  นางเห็นพวกภิกษุเปลือยตัวอาบน้ าฝนกันอยู่  เกิดเข้าใจว่าเป็นเปรต  จึงได้กลับไปบอกนางวิสาขาว่า    
ที่วัดไม่มีพระเลยซักองค์เดียว  มีแต่พวกเปรตเดินเพ่นพล่านอยู่ท่ัววัด  นางวิสาขาเกิดความสงสัยว่า  ถ้าในวัดมีแต่
เปรตเช่นว่านั้นแล้ว  พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์  จะมีความเป็นอยู่อย่างไร  ด้วยความเป็นห่วงนางจึงได้มายัง
วัดพระเชตวันพร้อมทั้งสาวใช้  แต่ก็ไม่เห็นอะไรเลย  เพราะฝนได้หยุดตกแล้ว  นางได้เข้าเฝ้าและทูลถามถึงเรื่อง    
ที่เกิดขึ้น  พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องตามความเป็นจริงให้ฟังว่า  ที่อุบาสิกาเห็นนั้นมิใช่เปรต  นั้นเป็นภิกษุที่ก าลัง
อาบน้ าฝนอยู่ต่างหาก  ในเมื่อนางวิสาขาเข้าใจความเป็นจริงเช่นนี้แล้ว   นางจึงได้ขอถวายผ้าอาบน้ าฝนแด่
พระภิกษุสงฆ์เป็นคนแรก  และพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาต  การถวายผ้าอาบน้ าฝนนี้  ถือได้ว่าได้บุญมากและ                 
เป็นกาละทานชนิดหนึ่งที่ชาวพุทธทั่วไปนิยมท ากันเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา  เดือนแปดนี้มีบทผญาประจ าเดือน                  
ที่นักปราชญ์โบราณกล่าวไว้ว่า 
 

จันทร์เพ็งแจ้งทอแสงใสสง่า 
เดือนแปดมาฮอดแล้วแววสิขึ้นลื่นหลัง 

เดือนนี้สงฆ์เพิ่นยังเข้าอยู่จ าพรรษา 
ภาวนาอบรมข่มใจทุกแลงเช้า 

เฮามาพากันเข้าเอาบุญพร้อมพร่ า 
ถวายผ้าอาบน้ าฟ้าให้ญาท่านได้ใช้สอย 

 



 ๓๐ 

  ในเดือนแปดนี้  ยังมีวันส าคัญอีกวันหนึ่งคือ  วันอาสาฬหบูชา  ซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ปฐมเทศนา  หรือธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  เมืองพาราณสีในครั้งนั้น 
ถือได้ว่าเป็นวันเกิดของพระสงฆ์  อันเป็นเหตุให้ไตรรัตน์ครบองค์สาม  คือ  พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์ 
เพราะหลังจากที่พระพุทธเจ้า  แสดงธรรมจบลง  อัญญาโกญทัญญะพรามณ์  ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม  คือการเข้าใจ
และรู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งว่า  "สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งปวงมีการดับไปเป็นธรรมดา" 
(ยัง กิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะ ธัมมัง)  จึงได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทและได้เป็นอริยสาวกสงฆ์องค์แรก
ในพระพุทธศาสนา 
 

วันอาสาฬหบูชา  เป็นวันที่มีความครบสมบูรณ์องค์สามแห่งพระรัตนตรัย  คือ  พระพุทธ          
พระธรรม  พระสงฆ์  อย่างสมบูรณ์แบบ  ตามที่ได้กล่าวแล้ว  และเมื่อถึงวันนี้พุทธศาสนิกชนได้พากันท าการบูชา
เหมือนกับวันส าคัญอ่ืนๆ  ทางพระพุทธศาสนา 
 
ฮีตที ่ ๙  บุญข้าวประดับดินหรือบุญเดือนเก้า 

การห่อข้าวปลาอาหารและของขบเคี้ยวต่างๆ  เป็นห่อๆ  แล้วน าไปถวายทานบ้าง  แขวนไว้            
ตามต้นไม้บ้าง  ตามบริเวณก าแพงวัดบ้าง  (คนอีสานโบราณเรียกก าแพงวัดว่าต้ายวัด)  เรียกว่าข้าวประดับดิน      
การท าบุญด้วยการให้ทาน  รักษาศีล  ด้วยอาศัยข้าวประดับดินเป็นมูลเหตุเรียกว่า  "ข้าวประดับดิน"  สาเหตุที่
เรียกว่าบุญเดือนเก้า  เพราะมีก าหนดท ากันจนเป็นประเพณีในเดีอนเก้า  นักปราชญ์อีสานโบราณได้กล่าวไว้   
เป็นบทผญา  โดยได้พรรณนาถึงความอุดมสมบูรณ์และประเพณีการท าบุญในเดือนนี้ว่า  
 

เดือนแปดคล้อยเห็นลมทั่งใบเสียว 
เหลียวเห็นหมู่ปลาขาวแล่นมาโฮมต้อน 

กบเพิ่นนอนคอยท่าฝนมาสิได้ม่วน 
ชวนกันลงเล่นน้ าโห่ฮ้องซ่ัวแซว 

เดือนเก้ามาฮอดแล้วบ้านป่าขาดอน 
เห็นแต่นกเขางอยคอนส่งเสียงหาซู้ 
เถิงระดูเดือนเก้าอีสานเฮาทุกท้องถิ่น 

คงสิเคยได้ยินบุญประดับดินกินก้อนทานทอดน้อมถวาย 
 

มูลเหตุของความเป็นมาของเรื่องการท าบุญข้าวประดับดินนี้   เกิดจากความเชื่อตามนิทาน    
ธรรมบท  โดยปรารภถึงญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัด  ของสงฆ์ต่างๆ  ไปเป็นของตนเองในสมัย
พระกัสสปะพุทธเจ้า  พวกอดีตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้น  ครั้นตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตในนรก
ตลอดพุทธันดร  เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระสมณโคดมพุทธเจ้าในภัททกัปป์นี้   ก็ไม่ได้ตรวจน้ าอุทิศ
ส่วนกุศลไปให้แก่พวกญาติเหล่านั้น 

 
  พอตกกลางคืนพวกเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารเหล่านั้น  ได้มาส่งเสียงร้องอันโหยหวนและ

แสดงรูปร่าง  น่ากลัวให้แก่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินและเห็น  พอเช้าวันรุ่งขึ้นได้เสด็จไปถามพระพุทธเจ้า  พระพุทธ
องค์ทรงเล่าเรื่องราวที่เป็นมูลเหตุให้พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงทราบ  พระเจ้าพิมพิสารได้ท าบุญถวายทานอีกแล้ว
ทรงอุทิศส่วนกุศลไปให้  พวกญาติที่ตายไปแล้วได้รับส่วนกุศลแล้ว  ได้มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นและ
ทราบว่า  ทุกข์ท่ีพวกญาติได้รับนั้นทุเลาเบาบางลงแล้ว  เพราะการอุทิศส่วนกุศลของพระองค์  
 



 ๓๑ 

  การท าบุญข้าวประดับดินก็เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้ว  ชาวอีสานถือเป็น
ประเพณีที่จะต้องท ากันทุกๆ  ปีมิได้ขาด  โดยได้ก าหนดเอาวันแรม  ๑๕  ค่ า  เดือนเก้าเป็นเกณฑ์หรือเรียก                 
อีกอย่างหนึ่งว่า  "บุญเดือนเก้าดับ"  บางท้องถิ่นอาจจะเรียกว่า  "บุญเดือนเก้าลับก็มี" 
 
ฮีตที่  ๑๐  บุญข้าวสาก(สลากภัตร)หรือบุญเดือนสิบ 

ค าว่า  "สาก"  ในที่นี้มาจากค าว่า  "ฉลาก"  ในภาษาไทย   ข้าวสากหรือฉลากภัตรนี้                    
แต่ละท้องถิ่นท าไม่เหมือนกัน  เช่นในบางท้องถิ่นอาจจะจัดของ  เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น  สบู่  ยาสีฟัน  
ยาต าราหลวง  มาท าเป็นห่อๆ  น าไปถวายพระก่อนจะท าพิธีถวายก็จะมีการจับฉลากก่อน   ทีนี้พอตนเอง                
จับฉลากได้เป็นชื่อของพระเณรรูปใดก็น าไปถวายตามนั้น   ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการเสี่ยงสมภาร  (บารมี)               
ว่าในปีนี้ดวงชะตาหรือชีวิตของตนจะเป็นเช่นไร  มีการท านายไปตามลักษณะของพระหรือเณร  ที่ตนเอง                      
จับฉลากได้  เช่น  บางคนอาจจะจับได้พระที่เป็นผู้ที่อายุพรรษามากถือว่าเป็นผู้มีชีวิตมั่นคง   หรือจับฉลากถูก     
พระเปรียญหรือเณรมหาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สติปัญญามาก  เป็นต้น  

 
บางท้องถิ่นจะมีการท าข้าวสากหรือฉลากภัตรนี้เป็นลักษณะห่อด้วยใบตองกล้วย  เอาไม้กลัดหัว

กลัดท้ายมีรูปลักษณ์คล้ายๆ  กลีบข้าวต้ม  แต่ไม่พับสันตองเหมือนการห่อข้าวต้ม  แล้วเย็บติดกันเป็นชุดๆ 
ภายในห่อนั้น  บางห่อบรรจุหมาก  พลู  บุหรี่  ข้าวต้ม  ข้าวสาร  ปลา  เนื้อ  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละห่อนั้น                     
ไม่ซ้ ากัน  แล้วน าไปแขวนห้อยไว้ตามต้นไม้  หรือรั้วบริเวณวัด  ในตอนเช้าดึกของวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๐ 
เสร็จแล้วจะมีการตีโปง  กลอง  ฆ้อง  ระฆัง  เป็นสัญญาณป่าวร้องให้เปรตมารับเอา  พิธีการเช่นนี้เรียกว่าแจก
ข้าวสาก  หลังจากนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านที่จะเก็บคืนมา  ในบางที่มีการแย่งกันเป็นที่สนุกสนาน  ซึ่งตอนนี้
เรียกว่า  "ชิงเปรต"  หรือ  แย่งข้าวสาก  โดยมีความเชื่อท้องถิ่นที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าให้ฟังว่า  ผู้ใดแย่งข้าวสาก          
กากเดนเปรตมากิน  จะเป็นคนที่อ้วนท้วนสมบูรณ์  ปราศจากโรคหรือพยาธิต่างๆ  ใบตองที่ห่อข้าวสากก็น าเอา
มาเก็บไว้ตามไร่นาตากล้า  (สถานที่เพาะข้าวกล้าก่อนปักด า)  เชื่อว่าจะท าให้ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ดี             
บุญข้าวสากเป็นช่วงที่ก าลังอุดมสมบูรณ์  บริบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร  สังเกตได้จากบทผญา  ทีน่ักปราชญ์
อีสานได้กล่าวไว้ว่า 
 

มีแต่สดใสชืน่คืนวันอันแสนม่วน 
ต่างก็ชวนพี่น้องโฮมเต้าแต่งทาน 

ขวงเขตย่านบ้านป่านาหวาย 
กลายมาถึงเดือนสิบสิก่นมันมาต้ม 
พ่องกะงมกอข้าวเอาเทาก าลังอ่อน 
พ่องกะคอนต่าน้อยลงห้วยห่อมนา 
เดือนนี้บ่ได้ช้าพากันแต่งทานถง 

ข้าวสากลงไปวัดถวายหมู่สังโฆเจ้า 
มีลาบเทาพร้อมกับหมกดักแด้ของดีขั่วกุดจี่ 

มีทั้งหมกหมากมี้กะมาพร้อมพร่ ากัน 
 

ในการท าบุญข้าวสากนี้  เป็นเรื่องที่คนอีสานใส่ใจมากกว่าบุญข้าวประดับดิน  เพราะว่าเป็น
เรื่องของความเชื่อที่ว่า  ในวันขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๐  เป็นวันที่พระยายมภิบาล  เปิดขุมนรกให้สัตว์นรก                 
ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพ่ีน้องที่อยู่ในมนุษย์โลก  ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันขึ้น  ๑๔  ค่ า  ไปจนถึงเที่ยงคืน                  
วันขึ้น  ๑๕  ค่ า  ทีนี้ในเมื่อพวกเปรต  หรือสัตว์นรกเหล่านั้นมารับส่วนบุญจากญาติพ่ีน้องที่อยู่ในมนุษย์โลก   



 ๓๒ 

พวกที่ได้รับบุญกุศล  ที่เกิดจากการท าบุญข้าวสากนี้  ก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข  มีความอุดมสมบูรณ์
ด้วยสิ่งที่ต้องการและปรารถนา  ในทางตรงข้าม  ถ้าหากว่ามาแล้วเกิดไม่ได้ส่วนบุญอะไรเลย  ก็จะน้อยเนื้อต่ าใจ
ว่าลูกหลานไม่ใส่ใจ  ถึงแม้ว่าผู้อ่ืนไม่ใช่ญาติสายโลหิตจะอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้   ก็ได้แต่เลียใบตองห่อข้าวสาก
เท่านั้น  ซึ่งไม่ถึงกับอิม่ท้องอะไรเลย  ก็ได้สาปลูก  แช่งหลานที่ไม่เอาใจใส่ มัวแต่แย่งทรัพย์สมบัติมรดก  ที่เขาหา
มาในขณะยังมีชีวิตอยู่  จนกระทั้งลืมผู้มีพระคุณ  ในเรื่องนี้ออกจะท าให้น่ากลัวเกรงโทษ   ในการทอดทิ้ง                 
ผู้มีพระคุณโดยเฉพาะพ่อแม่  ญาติสายโลหิต  ควรได้รับการเอาใจใส่จากลูกหลาน  ทั้งในขณะยังมีชีวิตอยู่         
และหลังจากที่ตายไปแล้ว 

 
ในประเพณีบุญเดือนสิบนี้  บางท้องถิ่นจะจัดให้มีการถวายทาน  รักษาศีล  เพ่ือเป็นอุทิศ              

ส่วนกุศลไปให้ปวงญาติที่ตายไปแล้ว  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฟังเทศน์ตลอดทั้งวันอีกด้วย  โดยเรื่องที่น ามา
เทศน์ส่วนมากเป็นเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น  และมีอิทธิพลต่อความเชื่อของท้องถิ่น  ในลักษณะของการขัดเกลา
จิต ใจ  และเร่ งเร้าให้ ท าคุณ งามความดี ในรูปแบบต่ างๆ   เช่น   เรื่องมโหสถ   เรื่ องพระเจ้ าสิบชาติ                 
เรื่องท้าวก ากาด า  เป็นต้น  บุญเดือนสิบถือได้ว่าเป็นประเพณีอันดีงามของคนอีสาน  ที่ควรเอาใจใส่ประพฤติ
ปฏิบัติกัน 

 
ฮีตที่  ๑๑  บุญออกพรรษาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด 

หลังจากที่หมู่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่จ าพรรษา  ๓  เดือน  คือ  ตั้งแต่แรม  ๑  ค่ า  เดือน  ๘  ถึง  
ขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๑  การออกจากขอบเขตจ ากัดไปพักแรมที่ อ่ืนได้เรียกว่า   "ออกพรรษา"  ประเพณี                
การท าบุญในเดือนนี้ที่นอกเหนือไปจากการท าบุญตักบาตร  ให้ทานรักษาศีลแล้ว  การท าบุญตามประเพณี
ท้องถิ่นอ่ืนๆ  ในช่วงระยะนี้เรียกว่า  "บุญออกพรรษา"  

 
ในส่วนของพระสงฆ์แล้ว  มีการเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันและกัน  โดยไม่มีการถือโทษ

โกรธเคืองกัน  โดยพระเถระจะตักเตือนสงฆ์ให้เล็งเห็นความส าคัญในการปวารณา  เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือน
กันด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เพ่ือจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น  โดยปกติแล้วคนเรามักจะไม่เห็นความผิด
ของตน  มักจะมีความคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกต้องเสมอ  ซึ่งก่อนจะมีการปวารณาก็ได้มีการสวดญัตติหรือ          
การตั้งญัตติก่อน 

 
ในวันออกพรรษามักจะมีกิจกรรมในการบูชาทางพุทธศาสนาหลายอย่าง  โดยเฉพาะแถบอีสาน

บางท้องถิ่น  ได้จัดให้มีการไหลเรือไฟตามประทีปโคมไฟ  บางท้องถิ่นท าปราสาทดอกผึ้งไปถวายพระ  นอกจากนี้ 
ยังมีการแข่งเรือหรือที่คนอีสานเรีอกว่า  "ซ่วงเฮือ"  อีกด้วย  ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการสืบทอดประเพณี
ท้องถิ่นที่บรรพบุรุษปฎิบัติสืบๆ  กันมา  จนกระทั่งว่าประเพณีเหล่านั้นไม่สามารถที่จะแยกออกไปจากวิถีชีวิต        
ของคนอีสานในแต่ละท้องถิ่นได้ 

 
  ส าหรับประเพณีการไหลเรือไฟนั้น  ได้กลายมาเป็นประเพณีของชาวจังหวัดนครพนมและ     

เป็นกิจกรรมที่เชิดหน้าชูตาชองจังหวัด  ในวันเพ็ญเดือน  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๑  ของทุกๆ  ปี  จะมีการไหลเรือไฟ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้กับพระยานาค   โดยได้มีเรื่องเล่าไว้                   
ในปุณโณวาทสูตรว่า  ในสมัยหนึ่ง  พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังฝั่งแม่น้ านัมมทานทีอันเป็นสถานที่อยู่ของพระยา
นาค และพวกพระยานาคได้อาราธนาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองนาค   แล้วกระท าการถวายสักการะบูชา
พระพุทธเจ้า  ก่อนเสด็จกลับพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมให้พระยานาคฟัง   พอจบธรรมเทศนาพระยานาค                      



 ๓๓ 

ได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทเอาไว้  ณ  ริมฝังแม่น้ านัมมทาน  เพ่ือให้นาค  คนธรรม์  ครุฑ  
ตลอดจนเทวดาและมนุษย์  ได้พากันกราบไหว้สืบมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
 

เรือไฟในสมัยก่อนท าด้วยท่อนกล้วยหรือไม้ไผ่ที่ต่อเป็นล าเรือหรือแพ  ยาวประมาณ  ๕ - ๖  วา 
ภายในบรรจุขนม  ข้าวต้ม  ข้างนอกเรือมีดอกไม้  ธูป  เทียน  ตะเกียงหรือประทีปจุดบนเรือให้สว่างไสว        
แล้วปล่อยไหลไปตามล าแม่น้ า  แต่ในสมัยปัจจุบันได้ประยุกต์เอาวัสดุที่มีความคงทน  สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 
เช่น  พวกโครงเหล็ก  ขวดบรรจุน้ ามัน  (ซึ่งก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย  แต่ไม่ข้อวิจารณ์ในที่นี้) 

 
นอกจากจะมีการไหลเรือไฟทางน้ าแล้ว  ในบางท้องถิ่นที่อยู่ไกลจากแหล่งน้ า  ก็ได้จัดให้มีการ

ไต้ประทีป  โดยพระสงฆ์สามเณร  ทายก  ทายิกา  ได้จัดท าเรือไฟขึ้นภายในวัดตรงหน้าโบสถ์  ใช้เสาไม้และ    
ต้นกล้วย  ๔  ต้น  พ้ืนปูด้วยกาบกล้วย  มีหัวท้ายรูปลักษณะคล้ายๆ  เรือ  ตกกลางคืนหลังจากท าวัตรสวดมนต์
เสร็จแล้วจะน าประทีป  ธูป  เทียน  มาจุดบูชาพระพุทธเจ้า  โดยถือคติเดียวกันกับการไหลเรือไฟ 

 
  นอกจากนี้  บางท้องถิ่น  ก็ได้ท าปราสาทผึ้งไปถวายพระโดยถือว่าการถวายของที่มีความ

บริสุทธิ์แก่พระนั้นได้อานิสงส์มาก  ผึ้งหรือภาษาอีสานเรียกว่า  "เผิ้ง"  เป็นของที่บริสุทธิ์ไม่มีมลทิน  เป็นสิ่งที่ท า
ให้เรามองเห็นถึงความอุตสาหะพยายาม  และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันแบบแมลงผึ้ง  นักปราชญ์โบราณ
อีสานได้คิดกุศโลบายนี้  และเอามาสอนคน  จึงได้ให้มีการท าปราสาทผึ้งไปถวายพระ  
 

  ในอีกความเชื่อหนึ่งคือได้มีเรื่องเล่าไว้ในธรรมบทและเป็นเรื่องเก่ียวกับความสามัคคีเช่นเดียวกัน
ว่าในสมัยหนึ่ง  พวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเกิดวิวาทกัน  พระพุทธเจ้าเสด็จไปตักเตือนห้ามปราม  แต่ก็ยัง                              
ไม่เชื่อฟัง  พระองค์จึงเสด็จไปจ าพรรษาอยู่ในป่า  "รักขิตวัน"  โดยมีช้างและลิงเป็นพุทธอุปัฎฐาก  ในขณะที่           
จ าพรรษาในป่ารักขิตวันนั้น  ช้างได้ตักน้ า  และต้มน้ าร้อนถวาย  ฝ่ายลิงหารวงผึ้งและน้ าผึ้ง  ตลอดทั้งผลไม้ในป่า                       
มาถวาย  จนกระทั่งออกพรรษา  ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเกิดส านึกได้ถึงโทษของการวิวาท  จึงไปกราบทูลอารธนา
ให้พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ 
 

ในหนังสือธรรมบทได้กล่าวอีกว่า  ในระหว่างที่พระพุทธเจ้าจ าพรรษาอยู่นั้น   วันหนึ่งลิง                   
เกิดความลิงโลดดีใจที่พระพุทธเจ้ารับประเคนรังผึ้ง  เกิดปีติดีใจอยู่ไม่เป็นสุขตามประสาลิง  กระโดดโลดเต้น              
จากกิ่งไม้ไปทั่วราวป่า  เกิดพลาดไปจับได้กิ่งไม้ผุ  กิ่งไม้หักตกลงมาทับลิงตายในขณะที่ก าลังดีใจที่ได้ท าบุญ               
จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ 

 
ส าหรับพิธีถวาย  หลังจากที่ชาวบ้านได้ช่วยกันท าจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยภายในปราสาท

นั้นจะมีขนม  ข้าวต้ม  กล้วย  อ้อย  เสื่อ  หมอน  เป็นต้น  แล้วตั้งขบวนแห่ลงวัด  เวียนขวารอบศาลาโรงธรรม 
๓  รอบ  แล้วน าไปถวายพระในเมื่อพระท่านรับแล้วก็จะอนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี 

 
  นอกจากประเพณีต่างๆ  ที่กล่าวมาแล้ว  บางท้องถิ่นยังจัดให้มีการ  "เส็งกลอง"  (ตีกลองแข่ง

กัน )  การส่ วงเฮือ   (แข่ งเรือ )  และตักบาตรเทโวด้วย   ทั้ งนี้ เพ่ือให้ เกิดความสนุกสนานและได้บุญ                       
ด้วยขณะเดียวกัน 
 
 



 ๓๔ 

ฮีตที่  ๑๒  บุญกฐินหรือบุญเดือนสิบสอง  
ค าว่า  "กฐิน"  เป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ต้องใช้พระสงฆ์ร่วมเป็นพยาน

ในการท า  ๕  รูปเป็นอย่างน้อยคือ  ๔  รูป  เป็นองค์สงฆ์  หรือพยานและอีก  ๑  รูปเป็นองค์ครองผ้ากฐิน    
รวมเป็น  ๕  รูป  ภาษาสังฆ์กรรมของพระเรียกว่า  "ปัญจวรรค"  

 
นอกจากนี้ค าว่า  "กฐิน"  เป็นชื่อของไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ ใช้ขึงในเวลาเย็บจีวร 

ภาษาไทยเรียกว่า  "ไม้สดึง"  ภาษาบาลีใช้ค าว่า  "กฐิน"  ขณะเดียวกันภาษาไทยได้ยืมภาษาบาลีมาเป็นภาษา   
ของตัวเองโดยการเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า ผ้ากฐินหรือบุญกฐิน 

 
บุญกฐิน  มีก าหนดท ากันในระหว่าง  แรม  ๑  ค่ า  เดือน  ๑๑  ถึง  ขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๒ 

ส าหรับจุดประสงค์หลักของการท าบุญกฐินนั้น  เพ่ือที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ที่จ าพรรษาแล้ว  ได้ผลัดเปลี่ยนผ้าใหม่ 
โดยได้มีมูลเหตุของบุญกฐินปรากฏในกฐินขันธะแห่งพระวินัยปิฎก  และฎีกาสมันตปาสาทิกาไว้ว่า 

 
สมัยหนึ่ ง  ได้มีพระภิกษุชาวเมืองปาฐา  จ านวน  ๓๐  รูป  พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า                    

ณ  พระเชตวันมหาวิหาร  เมืองสาวัตถี  ขณะนั้นวันจ าพรรษาได้ใกล้เข้ามา  พวกภิษุเหล่านั้นจึงได้พากัน             
จ าพรรษาที่ เมืองพระเชตวันมหาวิหาร  ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่จ าพรรษาภิษุเหล่านั้นมีความตั้งใจ                       
อยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้  ครั้นพอออกพรรษาแล้ว  พากันออกเดินทางกร าฝนทนแดดร้อน
ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า 

 
ขณะฤดูฝนยังไม่ทันจะล่วงพ้นสนิท  ท าให้พวกภิกษุชาวเมืองปาฐาเหล่านั้นมีจีวรเปียกชุ่มและ

เปรื่อนด้วยโคลนตม  พอไปถึงพระเชตะวันมหาวิหารได้ เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า  พระองค์ทรงเห็นใจ                           
ในความยากล าบากของภิกษุเหล่านั้น  จึงอนุญาตให้หาผ้ากฐินหรือผ้าที่ขึงเย็บด้วยไม้สะดึงมา  ใช้เปลี่ยนถ่าย            
แทนผ้าเก่า ฝ่ายนางวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อได้ทราบถึงพุทธประสงค์แล้ว  นางก็ได้น าผ้ากฐินไปถวายแด่พระสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและนางได้เป็นคนแรกท่ีได้ถวายผ้ากฐินในพระพุทธศาสนา 

 
การท าบุญกฐินหรือการหาผ้ากฐินในสมัยก่อนๆ  ของคนอีสานนั้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องหรือ 

เป็นกิจกรรมของพระที่จะต้องช่วยเหลือกัน  และครั้นพอท าส าเร็จแล้วก็มอบหมายให้พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง             
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ปรากฏในกฐินขันธกะแห่งพระวินัยปิฎกและฎีกาสมันตปาสาทิกาว่า 

 
พระที่มีคุณสมบัติสมควรที่จะได้รับกฐินคือ  เป็นผู้ที่มีอายุมาก  มีพรรษามาก  เป็นผู้ที่มีจีวรเก่า 

เป็นผู้ที่ฉลาด  สามารถรู้อานิสงค์  ๕  มาติกา  ๘  รู้จักการกรานกฐิน  พินทุ  ปัจจุธรณ์และอธิษฐาน  และเป็นผู้ที่
สามารถกระท ากฐินัตถารกิจได้  คนอีสานรู้และเข้าใจดีฐานะที่ว่าครองกฐิน  ในตอนว่าด้วยบุญกฐินนี้มีบทผญา   
ที่นักปราชญ์อีสานได้กล่าวพรรณนาถึงประเพณีฮีตข้อที่  ๑๒  ไว้ว่า 
 

พอแต่เหลียวขึ้นฟ้าเห็นแต่ว่าวเดือนสิบสอง 
ลมคะนองเชยพัดง่า ยม กะเลยม้วน 
พอสมควรกะหาผ้ากฐินทานมาทอด 
ตลอดเดือนหนึ่งหาได้ดั่งประสงค์ 

หลวงปู่พรหมไปหาผ้าหลวงตาสีหาน้ าครั่ง 



 ๓๕ 

หลวงปู่สอนนั่งสอดด้ายขวาซ้ายเข้าซ่อยกัน 
พอแต่ตกบ่อนบั้นโลกมันเปลี่ยนเวียนผัน 

ปัจจุบันกะเลยโยมเป็นคนเฮ็ดแห่แหนแพนกั้ง 
ต่างกะหวังเต็มที่ท าความดีบ่ดูหม่ิน 
บุญกฐินซ่อยค้ าทานทอดให้หมู่สงฆ์ 

 
  ทุกวันนี้การท ากฐินเป็นเรื่องของผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ต้องการจะท าบุญกฐิน   เนื่องมาจากสมัยนี้   

เป็นเรื่องของความสะดวก  ถ้ามัวแต่ให้หลวงปู่พรหมไปหาผ้าหลวงปู่สีหาน้ าครั่ง  หลวงปู่สอนนั่งสอดด้าย         
เหมือนสมัย ก่อนนั้นผู้เขียนกลัวว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งผ้ากฐินคงจะเสร็จไม่ทันก าหนดแน่   เว้นแต่ว่าใช้ก าลังคน
มากและอาศัยความพร้อมเพียงสามัคคีกันเท่านั้น 
 

ผ้าที่พระบรมพุทธานุญาตให้ใช้เป็นผ้ากฐินไดนั้น  มีดังนี้  คือ  ผ้าใหม่  ๑  ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ 
๑  ผ้าเก่า  ๑  ผ้าบังสุกุล  ๑  ผ้าที่มีขายอยู่ตามร้านตลาด  ๑  ซึ่งผ้าเหล่านี้เอามาท าเป็นผ้ากฐินได้  ส่วนผ้าที่ท า
เป็นผ้ากฐินไม่ได้คือ  ผ้าที่ยืมเขามา  ๑  ผ้าที่ท านิมิตได้มา  ๑  ผ้าที่พูดเลียบเคียงได้มา  ๑  ผ้าเป็นนิสัคคีย์  
๑  ผ้าที่ขโมยมา  ๑  เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วผ้าที่เป็นผ้ากฐินได้คือผ้าที่ได้มาโดยชอบหรือโดยสุจริต  ส่วนผ้าที่ท า
เป็นผ้ากฐินไม่ได้คือผ้าที่ได้มาโดยมิชอบหรือโดยทุจริต 

 
ที่นี้พูดกันถึงเรื่องของประเภทของกฐินบ้าง  โดยทั่วไปจะเป็นที่เข้าใจว่ากันว่ากฐินมี  ๒  แบบ 

คือ  "จุลลกฐิน"  และ  "มหากฐิน"  จุลกฐินเป็นกฐินเล็กหรือกฐินแล่น  เป็นกฐินที่ต้องท าให้เสร็จในวันเดียว    
เริ่มตั้งแต่การปั่นด้าย  ทอด้าย  เย็บ  ย้อมและถวายต้องให้เสร็จในวันนั้น  กฐินชนิดนี้นานๆ  จะมีคนท าเพราะ
ความยุ่งยากและต้องใช้คนมาก  ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆ   ส่วนใหญ่จะนิยมท ากัน  ในวัน                
ขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน  ๑๒  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐิน  ส่วนมหากฐินเป็นกฐินใหญ่เป็นกฐินที่นอกจาก           
จะมีผ้าไตรจีวรแล้ว  ยังมีเครื่องบริวารกฐินอีกจ านวนมาก  และใช้ระยะเตรียมงาน  มากกว่าจุลกฐิน  แต่ก็เป็นที่
นิยมท ากันเพราะมีความสะดวกพอสมควร 

 
ประเภทของกฐินอีกอย่างหนึ่งคือ  "กฐินหลวง"  และ  "กฐินราษฎร์"  กฐินหลวงหมายถึงกฐินที่

พระเจ้าแผ่นดินไปทอดเอง  หรือพระราชทานแก่หน่วยงานต่างๆ  บริษัท  ห้างร้าน  พ่อค้า  ประชาชนที่มี                
จิตศรัทธา  น าไปถวายตามวัดที่เป็นพระอารามหลวงต่างๆ  ทั่วประเทศ  ส่วนกฐินราษฎร์หมายถึงกฐินที่ชาวบัาน
ผู้มีจิตศรัทธาได้ชักชวนกันจัดท าขึ้น  เพ่ือน าไปถวายวัดต่างๆ  ที่ได้จองไว้แล้ว  ซึ่งกฐินราษฎร์นี้หมายถึงกฐิน
สามัคคีและกฐินที่ปัจเจกบุคคลด้วย 

 
ใน เรื่องของการทอดกฐินนี้   "ธงกฐิน "  ซึ่ งเป็ น เครื่องหมายแสดงให้ รู้ ว่ าวัดนี้ ได้ รับ                        

ผ้ากฐินแล้ว  โดยเหตุที่ว่าวัดหนึ่งๆนั้นรับกฐินได้เพียงครั้งเดียว  อีกในหนึ่งธงกฐินจะมีรูปสัตว์  ๓ - ๔  จ าพวก     
เป็นสัญลักษณ์คือรูปจระเข้  รูปตะขาบ  รูปแมลงป่อง  รูปนางกินรีและรูปเต่าคาบดอกบัว 

 
เรื่องธงกฐินนี้โดยใจความแล้วไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกหรือในหนังสือคัมภีร์อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับ

เรื่องของกฐินอย่างชัดเจน  สาเหตุอาจจะเป็นเพราะนักปราชญ์อีสานโบราณท่านสอนคนหรือแนะน าคน  จะไม่ใช้
วิธีการที่บอกหรือกล่าวสอนกันตรงๆ  มักจะใช้ท านองที่ว่าเรียบๆ  เคียงๆ  เป็นลักษณะของปริศนาธรรม  เช่น 
ลักษณะที่เด่นและเห็นชัดเจนคือ  การใช้ค าพูดในบทผญาหรืออีสานภาษิต  ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงเรื่องก าลังพูดกัน



 ๓๖ 

ตรงๆ  เช่นว่า  "เจ้าผู้แพรผืนกว้างปูมาให้มันเลื่อมแด่เป็นหยัง  สังมาอ่อมส่อมแพงไว้แต่ผู้ เดียว  แท้น้อ"               
ซึ่งส านวนนี้ก็ได้พูดถึงความใจกว้างหรือความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

 
  ส าหรับรูปสัตว์ต่างๆ  ธงกฐินนี้ท่านบอกสอนไว้ให้รู้ในลักษณะที่ว่า  คนที่สามารถท ากฐินหรือ 

เจ้าภาพทอดกฐินได้  ต้องเป็นคนจิตใจกว้าง  มีความเสียสละเป็นอันมาก  รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แม้กระทั่งสัตว์ที่มี
พิษร้ายก็สามารถมาร่วมท าบุญได้  หรืออีกความหมายหนึ่งนักปราชญ์อีสานโบราณ  ท่านอธิบายเปรียบเทียบ
กับโลภะ  โทสะ  โมหะ  ได้ชัดเจนว่า 
 

ธงกฐินอันดับแรกเป็นรูปจระเข้คาบดอกบัว  หมายถึงความโลภ  โดยปกติแล้วจระเข้เป็นสัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้ าในบางช่วงขึ้นมานอนอ้าปากอยู่บนบกให้แมลงวันเข้ามาตอมอยู่ในปาก  พอแมลงวันเข้าไปรวมกัน
หลายๆ  ตัวเข้าจึงได้งับปากเอาแมลงเป็นอาหาร  ท่านได้เปรียบถึงคนเราที่มีความโลภ  ไม่มีความรู้สึกส านึกชั่วดี 
ความถูกต้องหรือไม่มีแต่จะเอาได้ท่าเดียว  โดยไม่ค านึงว่าที่ได้มานั้น  มีความสกปรกแปดเปื้อนด้วยความ           
ไม่ดีไม่งามคืออกุศลหรือไม่ผู้อ่ืนจะได้รับผลอย่างไรจากการกระท าของตนไม่ได้ใส่ใจ  ดังนั้น  ธงรูปจระเข้ท่าน                
จึงได้เปรียบเหมือนกับคนโลภที่มันท าให้คนกอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างเท่าท่ีมีช่องทางหรือโอกาส 

 
  ธงกฐิน อันดับที่ สองเป็ นรูปตะขาบ หรือแมลงป่ องคาบดอกบั วหมายถึ งความโกรธ                             

โดยธรรมชาติแล้ว  สัตว์ทั้งสองอย่างนี้เป็นสัตว์ที่มีพิษร้าย  ถ้าใครโดนตะขาบและแมลงป่องกัดหรือต่อยเข้า              
แล้วจะรู้สึกเจ็บปวด  แต่ความเจ็บปวดเหล่านั้นมียาหรือของที่แก้ให้หาย  หรือบรรเทาปวดได้  ท่านได้เปรียบ             
ถึงโทสะเพราะโทสะนี้เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วและรุนแรง  แต่ก็หายเร็วหรือที่เรียกว่า โกรธง่ายหายเร็ว  
โทสะหรือความโกรธ  มีความเจ็บปวดและมีความเสียหายเป็นผล  ดังนั้นท่านจึงเปรียบธงรูปตะขาบและธงรูป                
แมงป่องว่า  เหมือนกับความโกรธ  เพราะมีลักษณะคล้ายกันคือเกิดขึ้นง่าย  เร็ว  รุนแรง  มีความเจ็บปวด และ
หายเร็วหรือมีทางที่จะรักษาให้หายได้ 
 

  ธงกฐินอันดับที่สาม  มีรูปเป็นนางกินรีถือดอกบัว  หมายถึงความหลงหรือโมหะ  โดยที่รูปร่าง
และศัพท์ที่ใช้เรียกก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว  กินรี  แปลว่า  คนอะไร  หรือสัตว์อะไร  ดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเป็น        
รูปสัตว์หรือรูปคนกันแน่  เพราะว่าท่อนล่างมีรูปเป็นปลา  ท่อนบนมีรูปร่างเป็นคน  ศัพท์ว่ากินรีมาจากภาษาบาลี
ว่า " กินรี" แต่ผ่านกระบวนการแปลงศัพท์ของ ภาษาบาลีเป็น "กินนรี" แปลว่า "คนอะไร" หรือว่า คนผู้สงสัย ,        
ผู้ยังสงสัยหรือผู้ที่ค้นพบเห็นก็เกิดความสงสัย  คือคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนั่นเอง  ทั้งทางด้านความคิด            
ทั้งทางด้านการกระท าหรือพฤติกรรม   เพราะฉะนั้น  กินนรี  หรือ  กินรี  ท่านจึงเปรียบเสมือน  โมหะ                      
คือความหลงหรือผู้หลง  ความลังเลสงสัยนั่นเอง 
 

  ธงกฐินอันดับสุดท้าย  เป็นรูปเต่าคาบดอกบัว  มีความหมายถึง  ศีล  หรืออินทรีย์สังวร        
(การส ารวมระวังอินทรีย์)  โดยปกติสัญชาตญาณการหลบภัยของเต่าคือการหดส่วนต่างๆ  ของร่างกายเข้าไว้          
ในกระดองอันตราย  ที่จะเกิดจากสัตว์ไม่ว่าจะมีรูปร่างใหญ่โตสักปานใด  ก็ไม่สามารถที่จะท าอันตรายอะไร           
แก่เต่าได้  หรือสังเกตง่ายๆเวลาหมาเห่าเต่าก็จะเก็บอวัยวะส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัว  หาง  และขาไว้ภายใน
กระดอง  หมาไม่สามารถท าอันตรายใดๆแก่เต่าได้  คนผู้ที่สามารถท าบุญกฐินให้ได้บุญจริงๆ  ต้องเป็นผู้ที่มีศีล 
คือมีความส ารวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นจากการที่อินทรีย์ทั้ง  ๖  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  กระทบสิ่งที่เป็น
สาเหตุแห่งอารมณ์ขัดเคือง  หรือความไม่ได้ดั่งใจตนคิด  อันท าให้เกิดความท้อถอยโดยการอาศัยศีลคือ               
ความมั่นคงในตัวเอง  นั่นเอง 
 



 ๓๗ 

ฮีต  ๑๒  ที่กล่าวมาข้างต้นนี้  ยังไม่ได้กล่าวถึงรายระเอียดปลีกย่อยต่างๆ  เกี่ยวกับแต่ละฮีต 
เพราะว่าแต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อในฮีตเดียวกันไม่ค่อยจะตรงกัน   มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย
อยู่พอสมควรแต่เมื่อพูดโดยภาพรวมของฮีต  ๑๒  ก็เป็นไปในแนวทางอันเดียวกัน  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 
เรื่องฮีต  ๑๒  นี้  เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเพณีที่ดีงามของชาวอีสาน  ที่ได้ปฏิบัติสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ฮีตหรือจารีตประเพณีบางอย่างในบางท้องถิ่นอาจจะไม่เหลือให้เห็น  แต่ว่าบาง
ท้องถิ่นก็ยังมีการรักษาปฏิบัติสืบต่อกันมาพอได้เห็นอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

ข้อมูลพื้นฐานต าบลและหมู่บ้าน 
ต าบลเมอืงพล 
1. ประวัติ 
 

  เมื่อปี  พ.ศ.  2321  สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเรียกกันว่า  “พระเจ้ากรุงธนบุรี”  ได้โปรดให้
เจ้าพระยาจักรีกับเจ้าพระยาสีรสีห์  ยกทัพไปปราบปรามเจ้านครเวียงจันทน์ที่คิดแข็งเมืองเอาใจออกห่างจาก    
กรุงธนบุรี  ซึ่งการเดินทัพในครั้งนี้ต้องผ่านจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าเข้าสู่เวียงจันทน์  จึงได้มาหยุดตั้งค่ายที่พัก
กองทหารขึ้น  ณ  ที่บ้านเมืองพล  ปัจจุบันนี้เพ่ือรวบรวบก าลังรี้พลและเสบียงอาหารเพ่ิมเติมจากราษฎรในเขต
จังหวัดขอนแก่นชัยภูมิ  มหาสารคาม  และบุรีรัมย์  ในการสร้างค่ายที่พักคราวนี้ได้ขุดคันคูดินล้อมรอบตามแบบ
ยุทธศาสตร์ในสมัยนั้นทุกประการ  เพ่ือท าการฝึกซ้อมทหารและเพ่ือป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายศัตรูด้วย             
ครั้งรวบรวมทหารและฝึกซ้อมกลยุทธ์ได้ดีแล้วจึงเคลื่อนทัพไปเวียงจันทน์และหลวงพระบางต่อไป  ปรากฏว่าได้
ชัยอย่างงดงาม  คือได้พระแก้วมรกตและพระบางจากเวียงจันทน์  โดยได้อัญเชิญมาพร้อมกองทัพไปไว้ที่กรุง
ธนบุรีในคราวนั้นด้วย  ครั้งต่อมาสถานที่ตั้งกองทัพอันเป็นภูมิประเทศที่มีคูดินล้อมรอบ  มีน้ าบริบูรณ์คือละเลิง
หวายในขณะนี้  จึงมีผู้คนอพยพมาตั้งบ้านเรือน  เพราะท าเลแห่งนี้เหมาะแก่การท ามาหากินและปลอดภัยในการ
ป้องกันโจรผู้ร้าย  จึงให้ชื่อหมู่บ้านที่ตั้งใหม่ว่า  “บ้านเมืองพล”  โดยอาศัยภูมิประเทศที่มีคูดินรอบทั้งสี่ทิศ
ดังกล่าวมาแล้วนั้น  เมื่อได้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศของบริเวณท่ีตั้งบ้านเมืองพล  ซึ่งยังปรากฏจนบัดนี้มีคูดิน
ล้อมรอบรูปกลมยาวประมาณ  20  เส้น  กว้าง  20  เส้น  บางแห่งได้ถูกท าลายเป็นที่ราบไปแล้ว  และบางแห่ง
ยังเห็นเป็นคูดินอยู่  ครั้งต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบใหม่  บ้านเมืองพลจึงได้ยกฐานะเป็นต าบลหนึ่ง  ชื่อ   ต าบลเมืองพล  ขึ้นต่อ
เมืองชนบท  ซึ่งมีเจ้าเมืองปกครองในสมัยนั้น  ต่อมาเมืองชนบทถูกยุบให้เป็นอ าเภอขึ้นต่อเมืองขอนแก่น   อันมี
ข้าหลวงปกครองและต่อมาเมืองขอนแก่นเปลี่ยนเป็นจังหวัดไปขึ้นต่อมณฑลอุดรธานี  ต าบลเมืองพลที่ขึ้นต่อ
อ าเภอชนบท  ได้มีหมู่บ้ าน เกิดขึ้นหลายหมู่บ้ านและมีอาณาเขตขยายกว้างขวางทั้ งตั้ งอยู่ห่ างไกล             
จังหวัดขอนแก่นมาก  การไปมาหาสู่กันเกี่ยวกับการเสียภาษีและติดต่อทางราชการล าบากมาก  ซึ่งต้องอาศัยการ
เดินทางเท้า  ม้าและอาศัยเกวียนเป็นพาหนะและอีกประการหนึ่ง  ต าบลเมืองพลมีเขตติดต่อกับอ าเภอนอก
(อ าเภอบัวใหญ่)  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากทางเจ้าหน้าที่มาปราบปรามล าบากและมีก าลัง        
ไม่พอ  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากโจรผู้ร้ายมาก  ครั้งปี  พ.ศ.  2457  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแบ่ง
เขตจัดตั้งอ าเภอใหม่  ให้แยกต าบลเมืองพลออกจากอ าเภอชนบท  โดยแต่งตั้งในขุนมั ชการธนานุรักษ์  (แสง      
ภาสะฐิติ)  ซึ่งในขณะนั้นยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าภาษีสุราอยู่จังหวัดชัยภูมิให้เป็นผู้มาพิจารณาแบ่งเขตจัดตั้ง
อ าเภอพลขึ้น  จึงเห็นว่าหมู่บ้านเมืองพลมีท าเลที่เหมาะที่สุดที่จะตั้งอ าเภอพล  ขุนมัชการธนานุรักษ์จึงได้จัดสร้าง
ที่ว่าการอ าเภอขึ้นในบริเวณวัดสระจันทราวาสปัจจุบันนี้  และได้ตั้งชื่ออ าเภอให้สอดคล้องกับบ้านเมืองพลว่า 
“อ าเภอพล”  โดยอาศัยเหตุดั งกล่ าวมาแล้ว  อ าเภอพลแบ่ งการปกครองออกเป็น   5   ต าบล  คือ                               
1. ต าบลเมืองพล  2. ต าบลหนองเม็ก  3. ต าบลแวงน้อย  4. ต าบลแคนเหนือ  5. ต าบลเปลือยน้อย  อันมี
ขุนมัชการธนานุรักษ์  ด ารงต าแหน่งเป็นนายอ าเภอพลคนแรก  แล้วให้ขึ้นต่อจังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน   
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ   

เป็นมรสุมเขตร้อน  ชื้นน้อย มีฝนน้อย  เขตนี้มีฝนตก  4.5 - 5.5 เดือน ในรอบปี  เป็นเขตเงาฝนของ
ทุกเทือกเขา   
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2.2. ลักษณะภูมิประเทศ    
เป็นที่โคก  โนน  ระดับต่ า  และพ้ืนที่ราบดอน  ทุ่งนาป่าโปร่ง 
 
2.3. ลักษณะธรณีวิทยา    
เป็นดินตะกอนธารน้ าพาที่ราบน้ าท่วม  ที่ราบน้ าพา  ตะพัดล าน้ า  และเศษหินเชิงเขา  เช่น  หมวดหิน

มหาสารคาม  หินทรายแป้ง  หินเคลย์  หินทราย  เกลือหิน  และแร่ยิปซัม 
 
2.4. ลักษณะดิน    
- ดินอัลทิซอลล์ ประเภทดินร่วน  ทรายร่วนที่เป็นดินตะกอน  เป็นดินในพ้ืนที่ดอนระดับสูง ครอบคลุม

พ้ืนที่โนน  เนิน และมอต่างๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างกว้างขวาง  เช่น  ชุดดินโคราช  ชุดดินยโสธร  
ชุดดินวาริน  ชุดดินสตึก  เป็นต้น 

 
  - ดินอัลทิซอลล์ ประเภทดินร่วน  ทรายร่วน  ดินเหนียวและเนื้อผสมในพ้ืนที่ราบดอน  ระดับต่ า  เช่น
ชุดดินนครพนม  ชุดดินเรณู  ชุดดินร้อยเอ็ด  ชุดดินบุณฑริก  เป็นต้น 
 
 - ดินเค็ม  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บริเวณที่ดอนซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเนินในฤดูแล้ง  จะมีคราบเกลือ        
(ขี้เอียด)  ปรากฏที่ผิวดิน  ซึ่งแสดงว่าบริเวณนั้นเป็นดินเค็ม  เป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏในช่วงหน้าแล้งที่ละลาย
เอาเกลือจากหินเกลือบริเวณโคก  โนน  ที่มีชั้นหินเกลือซึมซาบออกมาตามเชิงเนิน  เมื่อน้ าระเหยไปจึงทิ้งตะกอน
เกลือออกเป็นคราบสีขาว  บางพ้ืนที่คราบเกลือเกิดจากการท านาเกลือไม่ถูกวิธี 
 
 2.5. ลุ่มน้ า        

ล าห้วยแอก 
 

 2.6. พืชพรรณธรรมชาติ        
เป็นป่าเต็งรัง  ลักษณะป่าที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่โคก  โนน  เนิน  มอและที่ดอนไหล่เขา  ดินส่วนใหญ่

เป็นดินทราย  บางแห่งเป็นดินปนลูกรังหรือดินตื้น  ซึ่งมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อยและสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศที่
มีช่วงฤดูฝนสั้นและฤดูแล้งยาว  ลักษณะโดยทั่วไปเป็นป่าโปร่ง  ต้นไม้มีขนาดปานกลางถึงเล็กทั้งด้านความสูงและ
ขนาดชนิดไม้ส าคัญ  ได้แก่  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้เหียง  ไม้พลวง  ป่าชนิดนี้  บางที่เรียก ป่าโคก  ต้นไม้อ่ืนๆ  ที่มักจะ
ปะปนอยู่ในป่าชนิดนี้  ได้แก่  ประดู่  แดง  มะค่า  กว้าว  กระโดน  จะบก  จะพอก  มะขามป้อม 

 
การสังเกตพืชพรรณบนแผ่นดิน 

 ภูมิอากาศช่วงหน้าแล้ง  (ก.พ. - เม.ย.)  เนื่องจากมีอุณหภูมิสูงและฝนทิ้งช่วงนาน  ท าให้ความชื้นใน
บรรยากาศมีอยู่น้อยและท าให้น้ าในดินระเหยอย่างรวดเร็ว  พืชพรรณจึงเหี่ยวเฉา  ทิ้งใบ  แห้งกรอบ  ท้องฟ้ามี
เมฆน้อย  แผ่นดินแห้ง  แตกระแหง  หนองบึงมีน้ าอยู่น้อย หรือไม่มี  ปรากฏคราบเกลือในบางพ้ืนที่  วัว  ควาย
ขาดแคลนน้ า  พื้นที่ท าการเพาะปลูกไม่ได้ผล  ผู้คนว่างงาน ท าให้เกิดการอพยพไปท างานยังที่อ่ืน 
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3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ       

ที่ตั้ง      
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอพล  พิกัดทีซี  490488  ห่าง

จากอ าเภอพล  ประมาณ  6  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  80  กิโลเมตร  มีทางหลวงแผนดิน            
หมายเลขที่  2  (ถนนมิตรภาพ)  จากกรุงเทพฯ  -  หนองคาย  ผ่านและมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  207  
สายเมืองพล  -  หนองสองห้องผ่าน 

 
อาณาเขตติดต่อ      

ทิศเหนือ  ติดต่อเขตต าบลโสกนกเต็น  อ าเภอพล   
  ทิศใต้   ติดต่อเขตต าบลหนองแวงโสกพระ  ต าบลโนนข่า  อ าเภอพล   

ทิศตะวันออก ติดต่อเขตต าบลหันโจด  ต าบลหนองเม็ก  อ าเภอหนองสองห้อง   
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขตเทศบาลเมืองพล  อ าเภอพล   
 

3.2. เนื้อที ่     
ประมาณ  18,281   ไร่  หรือประมาณ  29.25  ตารางกิโลเมตร    
 
3.3. การปกครอง      
การปกครองมีท้ังหมด  11  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

หมู่ที่  1  บ้านชาด     
หมู่ที่  2  บ้านต าแย      
หมู่ที่  3  บ้านทับบา   
หมู่ที่  4  บ้านท่าหลวง   
หมู่ที่  5  บ้านหญ้าคา     
หมู่ที่  6  บ้านหัน  
หมู่ที่  7  บ้านโนนเหลื่อม   
หมู่ที่  8  บ้านหนองห้าง    
หมู่ที่  9  บ้านโนนเหม่น   
หมู่ที่  10  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  
หมู่ที่  11  บ้านชาดอ านวย 
 

3.4. ประชากร     
รวม  6,442  คน  เพศชาย  3,191 คน  เพศหญิง 3,251  คน   
(ข้อมูล  ณ  วันที่  29  เมษายน  2560)   
 
3.6. ความหนาแน่น         
ประมาณ  219  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ     
ข้าวเหนียว  และ  ข้าวหอมมะลิ 
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3.7. สัตว์เศรษฐกิจ     
วัวและกระบือ 
 
3.8. อาชีพหลัก      
ท านา  และรับจ้างทั่วไป 
 

 3.9. อาชีพรอง      
ปลูกผักสวนครัว  ทอผ้าไหม  เลี้ยงสัตว์ 
 

 3.10. การคมนาคม      
ทางบก 
 

 3.11. สาธารณูปโภค     
3.10.1. ไฟฟ้า 
3.10.2. ประปา 
3.10.3. โทรศัพท ์
 

 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ      
3.12.1. สถาบันการศึกษาจ านวน  4  แห่ง   

( 1 )  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด  หมู่ที่  1 
( 2 )  โรงเรียนบ้านทับบา  หมู่ที่  3 
( 3 )  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง  หมู่ที่  5 
( 4 )  โรงเรียนบ้านหันใหญ่  หมู่ที่  6 
 

3.12.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพล  จ านวน  1  แห่ง   
( 1 )  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองพล  บ้านชาด  หมู่ที่  1   
 

 3.12.3 .สถาบันและองค์กรศาสนา  วัด  จ านวน  8  แห่ง 
( 1 )  วัดศรีบุญเรือง   หมู่ที่  1 
( 2 )  วัดศรีสะเกษ   หมู่ที่  2 
( 3 )  วัดชุมพลบุรี   หมู่ที่  3 
( 4 )  วัดขวัญเมืองพลาราม  หมู่ที่  4 
( 5 )  วัดกุสวนาราม   หมู่ที่  5 
( 6 )  วัดศรีหมงคล   หมู่ที่  6 
( 7 )  วัดบ้านหนองห้าง   หมู่ที่  8 
( 8 )  ส านักสงฆ์    หมู่ที่  9 
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 3.12.4. แหล่งธรรมชาติ  ภูเขา  ป่าไม้  แม่น  าและแหล่งน  า   
ล าหว้ย  มีจ านวน  7  แห่ง   
     1. ห้วยต าแย 
     2. ห้วยหนองแซง 
     3. ห้วยอีโซ 
     4. ห้วยแอก 
     5. ห้วยน้อย 

        6. ห้วยม่วง 
        7. ห้วยขุมปูน 

 

หนองน้ า 
    หมู่ที่  1  ประกอบด้วย  หนองปู่ตา  หนองโอเลี้ยง  สระปทุมทอง  หนองอีสานเขียว 
    หมู่ที่  2  ประกอบด้วย  หนองผือ 
    หมู่ที่  3  ประกอบด้วย  หนองทับบา  สระใหญ่บ้านทับบา 
    หมู่ที่  4  ประกอบด้วย  หนองฉิม 
    หมู่ที่  5  ประกอบด้วย  หนองแวง  หนองยายขาว  หนองอีงูบ 
    หมู่ที่  6  ประกอบด้วย  หนองฝายน้อย 
    หมู่ที่  7  ประกอบด้วย  สระบ้านโนนเหลื่อม 
    หมู่ที่  8  ประกอบด้วย  หนองห้าง  หนองพุก 
    หมู่ที่  9  ประกอบด้วย  สระขุนช้าง  สระหนองขาม  
   

        3.13. แหล่งท่องเที่ยว    
แบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทใหญ่ๆ  คือ 
1. ประเภทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ได้แก่  ป่าไม ้ ภูเขา  น้ าตก  ชายหาด  ทะเล  และ  เกาะ  แก่ง   
 - ล าห้วยแอก 
 
2. ประเภทที่มนุษย์สร้างขึ้น  ได้แก่  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ       
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง  และอายุรวมทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไป  แต่ท้ายที่สุดก็
กลายเป็นทรัพยากรอันมีค่าทางการท่องเที่ยวของประเทศ   
 - กู่หญ้าคา  (โนนหินตั้ง)  สมัยขอม 
 - ลานถลุงเหล็กและพ้ืนที่ที่ใช้ถลุงเหล็กในยุคเหล็ก 
 
3. ประเภทศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม  ประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น 

  - พระเจ้าใหญ่  (พระพุทธมงคลบพติร)  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  วันเพ็ญเดือน  3  ของทุกปี 
 - พุธแรกหรือพุธที่สองของเดือนหกจะมีการไหว้  ปู่ตา  ดอนตาปู่  ภูดิน หลักบ้าน หลักเมือง  

และมีการจุดบั้งไฟเพ่ือเสี่ยงทายฟ้าฝน  ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ที่คอยดูแลรักษา  คุ้มครองหมู่บ้าน   
 - การเลี้ยงผีฟ้าทุกเดือนสามและเดือนหกของทุกปี 

  - ประเพณี  ฮีด  12  ครอง  14   
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บ้านชาด  หมู่ที่  1  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
  เดิมบริเวณแถบนี้เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมายหลายชนิด  แต่จะพบเห็น
ต้นชาด  (ยางนา)  เป็นจ านวนมาก  จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.  2447  มีกลุ่มผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้
ด้วยการน าของนายบุญ  ไม่ทราบนามสกุล  และนายจ าปา  นากืก  พร้อมครอบครัวผู้อพยพประมาณ  5  
ครัวเรือน  ท าให้เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน  ตามสภาพแวดล้อมว่า  “บ้านชาด”  ในช่วงแรกบ้าน
ชาดขึ้นตรงกับอ าเภอชนบท  เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครองใหม่  บ้านชาดจึงได้ขึ้นตรงกับอ าเภอพล  เป็นบ้าน
ชาด  หมู่ที่  6  ต าบลเมืองพล  จนกระทั่งได้มีการแบ่งเขตการปกครองใหม่อีกครั้งโดยเพ่ิมต าบลโสกนกเต็น  
บ้านชาดจึงเปลี่ยนเป็น  บ้านชาด  หมู่ที่  1  ต าบลเมืองพล  ปี  พ.ศ.  2542  บ้านชาดเกิดเป็นชุมชนใหญ่
จ าเป็นต้องมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครอง  จึงได้มีการแยกออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  คือ  บ้านชาดอ านวย  หมู่ที่  
11  โดยมีถนนหลักกลางบ้านเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน 
 

ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
1. นายเมืองแมน   แก้วสมศรี ผู้ใหญ่บ้าน 
2. นายโฮง   ดีแป้น  ผู้ใหญ่บ้าน 
3. นายโส   ขามค า  ผู้ใหญ่บ้าน 
4. นายหมั่น   โคตรประทุม ก านัน 
5. นายอ้วน   ศรีวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
6. นายจูม   ดาโสม  ก านัน 
7. นายสิงห ์   เห็นสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน 
8. นายเคน   ขุนแก้ว  ก านัน 
9. นายโกศล   ผาปริญญา ก านัน 
10. นางหนูเกณฑ์  ดีสุ่ย  ก านัน 
11. นายจ าลอง  สุทธิสาร  ผู้ใหญ่บ้าน 
12. นายคนิจณ์   แก่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ   ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ   พ้ืนที่เนิน 
 2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 
 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ห้วยม่วง  ห้วยอีสานเขียว  (ห้วยแห่)  หนองปู่ตา 
 2.5. พืชพรรณธรรมชาติ      ต้นประดู่  ต้นชาด  (ยางนา)   
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ       
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านป่าเป้า  ต.โสกนกเต็น  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อบ้านหันใหญ่  ม.6  และบ้านหันใหญ่แม่เอีย  ม.10  ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านหนองห้าง  ม.8  ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านชาดอ านวย  ม.1  ต.เมืองพล  อ.พล 
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3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  1003  ไร่  หรือ  1.6  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  7  กลุ่ม  ดังนี้  คือ 

    กลุ่มท่ี 1 คุ้มปทุมรัตน์   
กลุ่มที่ 2 คุ้มธรรมรักษ์  
กลุ่มท่ี 3 คุ้มเทพนิมิต 

    กลุ่มท่ี 4 คุ้มสันติสุข  
กลุ่มท่ี 5 คุ้มเทพสถิต  
กลุ่มท่ี 6 คุ้มไทยเจริญ 

    กลุ่มท่ี 7 คุ้มกิจเจริญ 
 

3.4. ประชากร     รวม  686  คน  เพศชาย  313  คน  เพศหญิง  371  คน  
 
3.5. ความหนาแน่น      ประมาณ  455  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียว  และ  ข้าวหอมมะลิ 
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัวและกระบือ 
 
3.8. อาชีพหลัก      ท านา  และรับจ้างทั่วไป 
 

 3.9. อาชีพรอง      ปลูกผักสวนครัว  ทอผ้าไหม  เลี้ยงสัตว์ 
 
 3.10. การคมนาคม      ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ90  
 
 3.11. สาธารณูปโภค       
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม สะดวก  ร้อยละ  100 
    3.11.2. ประปา  ประปาหมู่บ้าน  1  แห่ง  แต่ใช้ประปาภูมิภาค 
    3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้ 
 
 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ      
    3.12.1. โรงเรียนชุมชนบ้านชาด    

   3.12.2. วัดศรีบุญเรือง 
    3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  5  แห่ง    

   3.12.4. โรงสีข้าว  จ านวน  2  แห่ง 
    3.11.5. หอกระจายข่าว  จ านวน  1  แห่ง   

   3.12.6. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน  1  แห่ง  
   3.12.7. สถานีอนามัย  จ านวน  1  แห่ง 
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 3.13. แหล่งท่องเที่ยว      
    3.13.1. ทางวัฒนธรรม      
    - พระเจ้าใหญ่    (พระพุทธมงคลบพิตร  )ช่วงเดือน  กุมภาพันธ์  วันเพ็ญเดือน  3  ของทุกปี          
วัดศรีบุญเรืองบ้านชาดเดิม  มีพระครูพลเขต  คณารักษ์เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอ าเภอพล  ได้สร้างอนุสรณ์ร าลึก
ถึงคุณงามความดี  ด้วยการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทับบริเวณเมรุที่ใช้เผาพร้อมฝั่งอัฐิในปี  พ.ศ.  2546   
และได้ท าพิธีพุทธาภิเษกต่อเนื่อง  จ านวน  3  ปี  และเรียกพระพุทธรูปที่เป็นตัวแทนความดีว่า  พระเจ้าใหญ่ 
หลังจากนั้น  จึงได้มีเทศการเฉลิมฉลองพระเจ้าใหญ่ประจ าทุกปี  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์  จ านวน  3  วัน 

 
บ้านต าแย  หมู่ที่  2  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 ประมาณปี  พ.ศ.  2475  มีกลุ่มนายพรานหรือกลุ่มนักล่าสัตว์จ านวนหนึ่งได้มาตั้งจุดดักสัตว์ป่า                 
ซึ่งชาวบ้านทั่วไปในสมัยนั้นเรียกว่า  ทับ  เพ่ือรอดักจับสัตว์ป่าที่มาจากโคกหญ้าคา  โคกต าแย  และริมห้วยแอก  
ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีป่าไม้และแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  สัตว์ป่าน้อยใหญ่  เช่น  หมูป่า  เก้ง  กวาง  วัวบา  ควายป่า 
โดยเฉพาะวัวป่ามีจ านวนมากกว่าสัตว์ป่าประเภทอ่ืน  ซึ่งลักษณะของวัวป่าเหมือนวัวพ้ืนบ้านในปัจจุบัน                    
แต่มีขนาดเล็กกว่า  นายพรานทั้งหลายเรียกวัวเหล่านั้นว่า  วัวบา  ซึ่งเหมาะกับเครื่องมือและก าลังของผู้ล่า            
ในจ านวนนายพรานเหล่านั้นมีพรานผู้ช านาญการล่าสัตว์ชื่อ  พรานชู  ทองดี  เห็นว่าบริเวณใกล้ๆ  ที่ดักสัตว์                 
มีท าเลที่ตั้งเหมาะสมกับการตั้งท่ีพักอาศัย  จึงชักชวนน้องพ่ีมาปลูกบ้านสร้างเรือนและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านต าแย 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ       ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ        พ้ืนที่ราบเรียบ 
2.3. ดิน         ดินร่วนปนทราย 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ       หนองผือ  ห้วยต าแย  
 
3.ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ     
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านโคกล่ามกลางต าแย ต.โสกนกเต็น  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อบ้านทับบา ม. 3  ต. เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านชาดอ านวย  ม.11  ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหนองแวง  เทศบาลเมืองเมืองพล   
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  926  ไร่  หรือ  1.5  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง     แบ่งออกเป็น  4  กลุ่ม  ดังนี้  คือ 

    กลุ่มท่ี 1  
กลุ่มท่ี 2  
กลุ่มท่ี 3   
กลุ่มท่ี 4  

  
3.4. ประชากร      รวม  777  คน  เพศชาย  390  คน  เพศหญิง  387  คน   
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3.5. ความหนาแน่น      ประมาณ  514  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ        ข้าวเหนียว  
  
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ     วัว  
 
3.8. อาชีพหลัก     ท านา 
  

 3.9. อาชีพรอง      รับจ้างทั่วไป 
 
 3.10. การคมนาคม      ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  60  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  100 
    3.11.2ประปา  ใช้ประปาภูมิภาค 

   3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้ 
 

 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ       
    3.12.1. โรงงานไนซ์แอพพาเรล  จ ากัด   

   3.12.2. วัดศรีสะเกษ 
    3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  12  แห่ง    

   3.12.4. โรงสีข้าว  จ านวน  1  แห่ง 
    3.12.5. หอกระจายข่าว  จ านวน  3  แห่ง   

   3.12.6. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน  1  แห่ง  
 
บ้านทับบา  หมู่ที่  3  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
   ประมาณปี  พ.ศ.  2480  ได้เกิดไฟป่าไหม้บ้านต าแยถึง  2  ครั้ง  ครั้งล่าสุดท าให้หมู่บ้านเสียหาย
มาก  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเกิดอาเพศ  ท าให้แตกบ้านเพ่ือไปตั้งบ้านใหม่ซึ่งหมู่บ้านใหม่ดังกล่าว   ได้แก่  บ้านชาด  
บ้านประดู่  บ้านโคกล่าม  บ้านเตาเหล็ก  เป็นต้น  กลุ่มของนายพรานชู  ทองดี  ได้อพยพมาตั้งบริเวณทิศใต้ของ
หมู่บ้านซึ่งใกล้แหล่งน้ า  และท่ีดักสัตว์  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านทับบา  หลังจากนั้นได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน 

 
ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

  1. นาชู       ทองด ี  ผู้ใหญ่บ้าน  
2.นายเจ๊ก      ทองด ี  ผู้ใหญ่บ้าน 

  3. นายสง     พานนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน   
4.นายอ้าย      ปรางลือราช ผู้ใหญ่บ้าน 

  5. นายแหล่    ค าภาเกะ ผู้ใหญ่บ้าน  
6.นายทอง      พลดอน  ผู้ใหญ่บ้าน 

  7. นายจ่อย    จันทมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน  
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8.นายส าราญ   กองศร ี  ผู้ใหญ่บ้าน 
 

2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ   พ้ืนที่ราบเรียบ  และท่ีราบลุ่ม 
2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ห้วยหนองแซง  หนองทับบา  
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ     
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านต าแย  ม.2  ต.เมืองพล  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อบ้านหันน้อย  ต. หนองแวงโสกพระ  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านชาดอ านวย  ม.11  ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหญ้าคา  ม.5  ต.เมืองพล  อ.พล 
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  1774  ไร่  หรือ  2.8  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  3  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

    1. คุ้มน้อย   
2. คุ้มสี่แยกกลางบ้าน   
3. คุ้มหนองทับบา 
   

3.4. ประชากร      รวม  701  คน  เพศชาย  351  คน  เพศหญิง  350  คน   
 
3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ  236   คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียว   
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัวและกระบือ 
 
3.8. อาชีพหลัก     ท านา   
 

 3.9. อาชีพรอง      รับจ้างทั่วไป 
 
 3.10. การคมนาคม     ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ60  
 
 3.11. สาธารณูปโภค    
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  100 
    3.11.2. ประปา  ใช้ประปาภูมิภาค 
    3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้ 
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 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ      
    3.12.1. โรงเรียนทับบา     

   3.12.2. วัดชุมพลบุรี 
    3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  4  แห่ง    

   3.12.4. โรงสีข้าว  จ านวน  2  แห่ง 
    3.12.5. หอกระจายข่าว  จ านวน  1  แห่ง   

   3.12.6. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน  1  แห่ง  
   3.12.7. ร้านค้าสหการ  จ านวน  1  แห่ง  

 
บ้านท่าหลวง  หมู่ที่  4  ต าบลเมืองพล 

1. ประวัติหมู่บ้าน 
 สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง  ได้มีข้าศึกลุกล้ าแผ่นดินทางด้านหัวเมืองตะวันออก  หวังจะตีเป็น
เมืองขึ้น  พระเจ้าแผ่นดินทรงทราบความจึงไม่รอช้า  เรียกเหล่าทหาร ขุนนางเข้าเฝ้าเป็นการด่วน และแต่งตั้ง
เจ้าพระยา  (แม่ทับหรือท่านหลวง)  หัวเมืองตะวันออก  เพ่ือน าทับยกพลป้องกันหัวเมือง  ในการเดินทางไปยัง
หัวเมือง  ต้องผ่านเส้นทางจาก  อ.บัวใหญ่  (ในปัจจุบัน)  บ้านหนองบัวลาย  บ้านหนองมะเขือ  บ้านบุอ้ายตู้                            
บ้านโนนข่า  ล าห้วยแอกและหนองละเลิงหวาย  ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางติดต่อกันนานหลายวันหลายคืน  
ท าให้ทหารเมื่อยหล้า  เมื่อถึงบริเวณหนึ่ง  เจ้าพระยาได้เห็นเป็นท าเลเหมาะที่จะหยุดพักพล  จึงได้ส่งทหารไป
ส ารวจความเรียบร้อยและพักแรม  ณ  ที่ดังกล่าว  ขณะที่พักพลได้มีการเกณฑ์ทหารเพ่ิมเสริมก าลังพล                          
จากหมู่บ้านเล็กๆ ทางด้านทิศตะวันตกของค่ายพักแรม  ชื่อบ้านเมืองเก่า  ชาวบ้านในหมู่บ้านบางส่วนได้ย้ายที่
อยู่อาศัยมาตั้งถิ่นฐานใกล้พ้ืนที่ท ากินแถบๆ ล าห้วย  หลังจากนั้นได้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น  จึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า  บ้านท่าหลวง  ตามล าห้วยที่ใช้เป็นท่าอาบน้ าของท่านหลวง  
 

ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายจันทร์  ไม่ทราบนามสกุล  ผู้ใหญ่บ้าน 
  2. นายไว ค าภา   ผู้ใหญ่บ้าน 
  3. นายบุตดี จังหวะ   ผู้ใหญ่บ้าน  

 4. นายสุบรรณ รัตนวิจิตร  ผู้ใหญ่บ้าน 
  5. นายบุญเลิศ  ค ากอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
  
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่ราบลุ่ม 
2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ห้วยอีสานเขียว  ล าห้วยแอก  หนองโศกขิม  หนองโนนบ้าน  
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ     
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อล าห้วยแอก  และ  ต. โนนข่า  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อห้วยอีสานเขียวและบ้านหญ้าคา  ม.5  ต.เมืองพล  อ.พล 
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  ทิศตะวันตก ติดต่อหนองละเลิงหวายและเขตเทศบาลเมืองเมืองพล  อ.พล 
 

3.2. เนื้อที ่     ประมาณ  1,620  ไร่  หรือ  2.6  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  3  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

     1. คุ้มมิตรภาพ   
2. คุ้มท่าหลวงใหญ่   
3. คุ้มหนองแวง 
 

 3.4. ประชากร     รวม  444  คน  เพศชาย  225  คน  เพศหญิง  219  คน   
 

3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ  137  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียว  
  
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัว  
 
3.8. อาชีพหลัก      ท านาและรับจ้างทั่วไป 
 

 3.9. อาชีพรอง      เลี้ยงวัว 
 
 3.10. การคมนาคม    ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  100  
 
 3.11. สาธารณูปโภค     
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  89 
    3.11.2. ประปา  ใช้ประปาของ  ม. 5  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล 
 
 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ     
    3.12.1. ขวัญเมืองพลารามชุมพลบุรี   

   3.12.2. โรงสีขา้ว  จ านวน  1  แห่ง 
   3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  4  แห่ง    
   3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  2  แห่ง 
   3.12.5. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน 1  แห่ง   

 
บ้านหญ้าคา  หมู่ที่  5  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 บ้านหญ้าคา  ก่อตั้งประมาณปี  พ.ศ.  2423  โดยกลุ่มผู้อพยพถิ่นฐานจากบ้านกุดรัง  จ.มหาสารคาม 
เมื่อหมู่บ้านเริ่มมีขนาดใหญ่จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านหญ้าคา  
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ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายเหลา  ยาผา  ผู้ใหญ่บ้าน 
  2. นายนู  หอมทอง ผู้ใหญ่บ้าน 
  3. นายสุบิน  พานนนท์ ผู้ใหญ่บ้าน  
  4. นายมุข  ศรีชัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
  5. นายทองจันทร์ ศรีชัย  ผู้ใหญ่บ้าน 
  6. นายสมพร  แปนนอก ผู้ใหญ่บ้าน 
  7. นายไสว  หาญพยัค ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ     ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่เนิน 
2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ     ห้วยอีสานเขียว  หนองยายขาว  หนองแวง  หนองอีโงบ  หนองวัด     
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ     
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านเพ็กน้อย  ต.โสกนกเต็น  และเขตเทศบาลเมืองเมืองพล     
  ทิศใต้   ติดต่อล าห้วยแอก  และบ้านหนองแวงแอก  ต. โนนข่า   
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขตบ้านทับบา  ต.เมืองพล   
  ทิศตะวันตก ติดต่อล าห้วยหว้า  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล   
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  3,317  ไร่  หรือ  5.3  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  5  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

    1. คุ้มวัด   
2. คุ้มหนองแวง   
3. คุ้มโรงเรียน  
4. คุ้มกลาง  
5. คุ้มหนองอีโงบ 
 

 3.4. ประชากร     รวม  958  คน  เพศชาย  480  คน  เพศหญิง  478  คน 
   

3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ  182  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียว   
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัว 
  
3.. อาชีพหลัก      ท านาและรับจ้างทั่วไป 
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 3.9. อาชีพรอง      เลี้ยงวัว 
 
 3.10. การคมนาคม     ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  90  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  90 
    3.11.2. ประปา   ประปาหมู่บ้าน  1  แห่ง 

   3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้ 
 

 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ      
    3.12.1. วัดกุดสระวนาราม    

   3.12.2. โรงสีข้าว  จ านวน  3  แห่ง 
 3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  5  แห่ง    

3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  3  แห่ง               
   3.12.5. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน  1  แห่ง  
   3.12.6. สหการ  จ านวน  1  แห่ง 

    3.12.7. โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 
   

3.13. แหล่งท่องเที่ยว      
    3.13.1. ทางวัฒนธรรม      
  - กู่หญ้าคา  กู่หญ้าคาหรือหนองหินตั้ง  เดิมบริเวณแห่งนี้ เป็นที่ราบลุ่ม   และใช้ท านา  
จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2540  ได้พบหินจ านวนหนึ่งโผล่ขึ้นมา  ซึ่งหินเหล่านั้นมีลักษณะ  เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด
ใกล้เคียงกัน  กว้าง  25 - 30  เซนติเมตร  ยาว  30 - 40  เซนติเมตร  สูง  20 - 25  เซนติเมตร   มีสีแดง
น้ าตาล  คล้ายหินสมัยขอม  ในพ้ืนที่ประมาณ  32  ตารางเมตร  ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกู่  ชาวบ้าน
จึงได้ตั้งชื่อ  กู่หญ้าคา  ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวไม่ได้มีการดูแลรักษาและจัดตั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น
ทางการ 
 
บ้านหันใหญ่  หมู่ที่  6  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 เดิมบริเวณแถบนี้เป็นที่ดอน  มีต้นไม้ปกคลุมหนาทึบ โดยเฉพาะต้นหันที่มีขนาดใหญ่   จนกระทั่งราวปี  
พ.ศ.  2340  นายอินและนางเอีย  ไม่ทราบนามสกุลได้อพยพจากบ้านไผ่มาจับจองที่ท ากิน   และตั้งถิ่นฐาน
ร่วมกับชาวบ้านจ านวนหนึ่ง  และได้ร่วมกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านหันแม่เอีย”  หลังจากนั้นได้ถูกจัดตั้งเป็น
หมู่บ้านใหม่อย่างเป็นทางการ  จึงตั้งชื่อหมู่บา้นใหม่ว่า  “บ้านหันใหญ่  ม.6  ต.เมืองพล  อ.พล  ปี  พ.ศ.  2510 
ได้แยกบ้านโนนเหลื่อมออกจากบ้านหันใหญ่เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  ดังนั้นบ้านโนนเหลื่อม  ม.7  ต.เมืองพล                
ปี พ.ศ.  2542  ได้แยกบ้านหันใหญ่ออกเป็น  2  หมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยบ้านหันใหญ่  ม.6  ต.เมืองพล  และ
บ้านหันใหญ่แม่เอีย  ม.10  ต.เมืองพล  มีถนนหลักกลางบ้านเป็นเส้นแบ่งเขต  มาจนกระท่ังถึงปัจจุบันนี้ 
  

ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายป้อ   หรือกวนป้อ ผู้ใหญ่บ้าน     

2. นายซา   ศรีโคตร  ผู้ใหญ่บ้าน 
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  3. นายโม   เกตุพิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน     
4. นายโต้น   พาบุดดา ผู้ใหญ่บ้าน 

  5. นายแดง   มาคสาลี  ผู้ใหญ่บ้าน    
6. นายก้อนทอง  โคบาล  ผู้ใหญ่บ้าน 

  7. นายทอง   เกตุพิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน     
8. นายลุน   แสนศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 

  9. นายเฉลิม   ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน     
10. นายทองดี   สีแสง  ผู้ใหญ่บ้าน 

  11. นายบุญทัน  บุญจง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  12. นายบุญเชิด กุลวงษ ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
  13. นายธนกฤต แสนศรี  ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่ราบลุ่ม 
 2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 
 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ล าห้วยต าแย  ล าห้วยแอก  หนองนกแซว 
 2.5. พืชพรรณธรรมชาติ      ต้นประดู่  ต้นแดง  ต้นจิก   
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ    : 
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านชาด  ม.1  และบ้านหนองห้าง  ม.8  ต.เมืองพล  อ. พล   
  ทิศใต้   ติดต่อเขต  ต. หนองแวงโสกพระ  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านโนนเหลื่อม  ม.7  ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหันใหญ่แม่เอีย  ม.10  ต.เมืองพล  อ.พล 
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  1,311  ไร่  หรือ  2.1  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  3  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

    คุ้มที่ 1    
คุ้มที่ 2    
คุ้มที่ 3  
 

3.4. ประชากร      รวม  730  คน  เพศชาย  370  คน  เพศหญิง  360  คน  
  
3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ   350  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียว  ข้าวหอมมะลิและไม้ยูคาลิปตัส 
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ     วัวและหมู 
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3.8. อาชีพหลัก      ท านา   
 

 3.9. อาชีพรอง      เลี้ยงวัว 
 
 3.10. การคมนาคม     ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  70  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  60 
    3.11.2. ประปา  ใช้ประปาของบ้านหันใหญ่แม่เอีย  ม.10  ต.เมืองพล 
    3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  2  ตู้ 
 
 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ      
    3.12.1. สหการ  จ านวน  1  แห่ง    

   3.12.2. วัดสีหมงคล 
    3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  2  แห่ง    

   3.12.4. โรงสีข้าว  จ านวน  3  แห่ง 
    3.12.5. หอกระจายข่าว  จ านวน  1  แห่ง   

   3.12.6. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน  1  แห่ง  
 

 3.13. แหล่งท่องเที่ยว     
    3.13.1. ทางธรรมชาติ 
  - ล าห้วยแอก  (ฝายน้ าล้น) 
 
บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่  7  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 บ้านโนนเหลื่อม  ก่อตั้งในปี  พ.ศ.  2485  โดยนายนิคม  จันทาสี  นายอ่อง  กุลวงษ์  นายย้อ  ทองนา
และนายข้อง  สุดจริง  เป็นผู้น าพร้อมผู้สมัครใจอีก  2  ครอบครัว  อพยพจากบ้านหันใหญ่มายังบริเวณทางตอน
ใต้ของหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับหนองน้ า  ที่เรียกว่า  หนองไร  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านหนองไร  หลังจากนั้นได้
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  มีโจรป่าบุกจี้ปล้นชาวบ้านท าให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้                   
จึงย้ายหมู่บ้านมาด้านทิศเหนือของหนองไร  ซึ่งบริเวณนี้มีลักษณะเป็นโนนและมีต้นเหลื่อมใหญ่สูงเป็นสง่า 
ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า  บ้านโนนเหลื่อม  หลังจากนั้นได้มีผู้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นจึงแยกการ
ดูแลเป็น  2  คุ้ม  ดังนี้   1.คุ้มโนนเหลื่อม   2.คุ้มโนนเหม่น  ปี  พ.ศ.  2524  ได้ตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นปกครองดูแล
จนกระทั่ ง  ปี   พ.ศ.  2541  ได้แยกเป็น  2   หมู่บ้ านดังนี้   1 .บ้ านโนนเหลื่อม   ม.7  ต .เมืองพล                                
2.บ้านโนนเหม่น  ม.9  ต.เมืองพล  
  
 ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายอ่อง กุลวงษ ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
  2. นายสุ่ม ทองนา  ผู้ใหญ่บ้าน 
  3. นายอิน กรวดนอก ผู้ใหญ่บ้าน 
  4 .นายหนู วัฒนค า  ผู้ใหญ่บ้าน 
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  5. นายสมหมาย คุณล้าน  ผู้ใหญ่บ้าน 
  6. นายสมหมาย คุณล้าน  ผู้ใหญ่บ้าน 
  7. นายหนูแดง กายไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
  8. นายนิคม  โยประทุม  ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่ราบเรียบ 
 2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 
 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ล าห้วยน้อย  สระใหม่ 
 2.5. พืชพรรณธรรมชาติ      ต้นเต็ง  ต้นแดง  ต้นจิก  ต้นฮัง 
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ      
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านหนองห้าง  ม.8  ต.เมืองพล  อ. พล   
  ทิศใต้   ติดต่อเขต  ต. หนองแวงโสกพระ  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขต  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขตบ้านหันใหญ่  ม.6  ต.เมืองพล  อ.พล 
 

3.2. เนื้อที ่     ประมาณ  694  ไร่  หรือ  1.1  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  1  คุ้ม  คือ  คุ้มโนนเหลื่อม 
 
3.4. ประชากร      รวม  189  คน   เพศชาย  92  คน  เพศหญิง  97  คน  
  
3.5. ความหนาแน่น    ประมาณ  165  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ 
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัวและหมู 
 
3.8. อาชีพหลัก      ท านา  เลี้ยงวัวและหมู 
 

 3.9. อาชีพรอง      ทอผ้า 
 
 3.10. การคมนาคม    ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  90  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  100 
    3.11.2. ประปา  ใช้ประปาของบ้านหันใหญ่  ม.6  ต.เมืองพล 



 ๕๕ 

    3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้  
 
 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ 
    3.12.1. สหการ  จ านวน  1  แห่ง    

   3.12.2. ส านักสงฆ์ป่าหนองคลอง 
 3.12.3. โรงสีข้าว  จ านวน  2  แห่ง   

   3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  1  แห่ง 
   3.12.5. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน 1  แห่ง  

  
บ้านหนองห้าง  หมู่ที่  8  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 บ้านหนองห้างเริ่มก่อตั้ง  ปี  พ.ศ. 2439  บุคคลกลุ่มแรกที่ก่อตั้งหมู่บ้านได้แก่   1.นายสี - นางสอน  
จันทวงษ์  อพยพมาจากบ้านชาด  2.นายพรหม - หางหล้า  สมีนาง  อพยพมาจากบ้านชาด  3.นายด า - นางดี  
กุลวงษ์  อพยพมาจากบ้านหันใหญ่  4.นายอุทา - นางหลอด  สีโคตร  อพยพมาจากบ้านหันใหญ่  ซึ่งเดิมบริเวณ
แถบนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ ากลางป่าใหญ่  สัตว์ป่ามากมายหลายชนิดเป็นที่ดึงดูดใจให้นายพราน                    
ผู้เป็นนักล่าสัตว์เข้าไปดักจับสัตว์ต่างๆ  เป็นประจ า  อุปกรณ์ที่นายพรานใช้ส่วนมากเป็นห้าง/บ่วงซึ่งชาวบ้านที่
อพยพไปสังเกตเห็นอุปกรณ์ดังกล่าวบ่อยครั้ง  จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านหนองห้างมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายสี ขันทราช  ผู้ใหญ่บ้าน 
  2. นายชมพล อดใจ  ผู้ใหญ่บ้าน 
  3. นายเล่ห์ กุลศร ี  ผู้ใหญ่บ้าน  

4. นายโฮม สมีพวง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  5. นายนิคม กุลศร ี  ผู้ใหญ่บ้าน  
  6. นายนิรันดร์ แทนธานี ก านันต าบลเมืองพล 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่ราบเรียบ 
2.3. ดิน        ดินเหนียวปนหินแห่ 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ล าห้วยม่วง  หนองพุก  หนองห้าง  
2.5. พืชพรรณธรรมชาติ      ต้นตาล  ต้นแดง  ต้นจิก  ต้นประดู่  ต้นมะขาม   

 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ      
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขต  ต. โสกนกเต็น  อ.พล  และ  อ.หนองสองห้อง   
  ทิศใต้   ติดต่อบ้านโนนเหลื่อม  ม.7  ต. เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อล าห้วยม่วง   
  ทิศตะวันตก ติดต่อล าห้วยต าแย  
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3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  4,782  ไร่  หรือ  7.7  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  3  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

     1. คุ้มบ้านใหม่   
2. คุ้มกลาง    
3. คุ้มป่ากล้วย 
 

 3.4. ประชากร      รวม  251  คน  เพศชาย  136  คน  เพศหญิง  115  คน   
 

3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ   35  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6 พืชส าคัญ      ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ 
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ     วัว  
 
3.8 อาชีพหลัก     ท านา 
 
3.9. อาชีพรอง      เลี้ยงวัว  รับจ้างทั่วไป 
 

 3.10. การคมนาคม     ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  60  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  50 
    3.11.2. ประปา   ประปาหมู่บ้าน  1  แห่ง 

   3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้ 
 

 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ       
    3.12.1. วัดหนองห้างวราราม   

   3.12.2. โรงสีข้าว  จ านวน  2  แห่ง 
 3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  2  แห่ง    

   3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  1  แห่ง  
   3.12.5. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน 1  แห่ง  
   3.12.6. สหการ  จ านวน  1 แห่ง   

 
บ้านโนนเหม่น  หมู่ที่  9  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 ประมาณ  ปี พ.ศ.  2459  โดยการน าของนายลุน  กุลวงษ์พร้อมเพ่ือนบ้าน  ได้อพยพเข้ามาอาศัยใน
พ้ืนที่แถบนี้  ซึ่งเดิมพ้ืนที่บริเวณแห่งนี้มีลักษณะสูงดอน  เป็นป่าสมบูรณ์และมีเหม่นอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก    
ประมาณ  ปี  พ.ศ.  2481  ชาวบ้านที่อพยพเข้ามาอาศัยจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านโนนเหม่น  เดิมบ้านโนนเหม่น
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เป็นคุ้มๆ  หนึ่ งของบ้านโนนเหลื่อมแต่   เมื่ อวันที่   25  มีนาคม  พ.ศ.  2541  กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศให้บ้านโนนเหม่นเป็นหมู่บ้านที่  9  ของต าบลเมืองพล  จนถึงปัจจุบัน 

 
ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

  1. นางเส็ง  บุเหลา  ผู้ใหญ่บ้าน  
2. นายอนุสรณ์    บุญจง  ผู้ใหญ่บ้าน 

  3. นายธนายงค์  ทองนา  ผู้ใหญ่บ้าน 
 
 2.. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่เนิน  ดอน 
2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      สระขุนช้าง  หนองขาม 
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ     
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านหนองห้าง  ม. 8  ต.เมืองพล  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อล าห้วยแอก  และบ้านหลักด่าน  ต.หนองแวงโสกพระ  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขตบ้านแฝก  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อเขตบ้านโนนเหลื่อม  ม.7  ต.เมืองพล อ.พล 
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  1,080  ไร่  หรือ  1.7  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  5  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

1. คุ้มอุดมสุข  
2. คุ้มรุ่งอรุณ  
3. คุ้มหนองสองห้อง  
4. คุ้มสามัคคี   
5. คุ้มประเสริฐธรรม 
 

 3.4. ประชากร      รวม  266  คน  เพศชาย  142  คน  เพศหญิง  124  คน   
 

3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ  157  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ     ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ   
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัว  
 
3.8. อาชีพหลัก      ท านาและรับจ้างทั่วไป 
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 3.9. อาชีพรอง      เลี้ยงวัว  ทอผ้า 
 
 3.10. การคมนาคม      ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  70  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  90 
    3.11.2. ประปา  ประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง 

   3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้ 
 

 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ       
    3.12.1. วัดอรุณรัตนาราม   

3.12.2. โรงสีข้าว  จ านวน  5  แห่ง 
 3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  3  แห่ง    

3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  1  แห่ง  
   3.12.5. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน 1  แห่ง  

3.12.6. สหการ  จ านวน  1  แห่ง   
 

3.13 แหล่งท่องเที่ยว     
    3.13.1. ทางวัฒนธรรม      
  - โนนหินเหล็ก  เดิมบริเวณแห่งนี้มีเศษหินที่มีลักษณะคล้ายกับเศษเหล็ก  วางกระจัดกระจาย
เต็มพ้ืนที่  ชาวบ้านจึงได้ขุด  ซึ่งพบเตาเผาขนาดใหญ่คล้ายกับเตาเผาตีเหล็ก  หม้อกระเบื้อง  หม้อดิน  เศษหิน
เหล็ก  ปะปนกัน  ด้วยวิธีการขุดแบบชาวบ้านจึงท าให้ไม่มีวัตถุชิ้นใดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์   และเก็บรักษาไว้
เพ่ือให้ลูกหลานได้ดูชม  หลังจากนั้นได้มีการส่งตัวอย่าง  เพ่ือตรวจที่กองโบราณคดีพบว่าเป็นหินยุค  2,000  ปี 
ซึ่งเป็นเศษเหล็กที่กระเด็นออกมาขณะตีอาวุธ  ปัจจุบันเตาเผาที่ขุดพบได้ใช้เป็นฐานในการก่อสร้างพระพุทธรูป 
และในความเชื่อหากผู้ใดน้ าเศษหินเหล็กมาผสมกับยาจะสามารถรักษาโรคดีซ่าน  (ตัวเหลือง)  ได ้
 
บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที ่10  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 ปี  พ.ศ.  2542  ได้แยกบ้านหันใหญ่เป็น  2  หมู่บ้านซึ่งประกอบด้วยบ้านหันใหญ่  ม.6  และบ้านหัน
ใหญ่แม่เอีย  ม.10  ต.เมืองพล  โดยถนนหลักกลางหมู่บ้านเป็นเส้นแบ่งเขตหมู่บ้าน  มาจนถึงปัจจุบัน 
 
 ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายธนา โนบรรเทา ผู้ใหญ่บ้าน 
  2. นายธนา โนบรรเทา ผู้ใหญ่บ้าน 
  3. นายสุรชัย เหลือหลาย ผู้ใหญ่บ้าน 
  4. นายถาวร เกตุพิบูลย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ      ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ      พ้ืนที่ราบลุ่ม 



 ๕๙ 

2.3. ดิน       ดินร่วนปนทราย 
 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      หนองแวง  ล าห้วยแอก  หนองฝายน้อย  หนองสระใหม่ 

2.5. พืชพรรณธรรมชาติ      ต้นประดู่  ต้นแดง  ต้นจิก   
 

3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ     
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านชาด  ม.1  และบ้านชาดอ านวย  ม.11  ต.เมืองพล  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อบ้านโนนชาด  ต. หนองแสงโสกพระ  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อเขตบ้านโนนเหลื่อม  ม.7 ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหันน้อย  ต.หนองแวงโสกพระและบ้านทับบาม.3  ต.เมืองพล   
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  1,543  ไร่  หรือ  2.5  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  4  คุ้ม  ดังนี้  คือ 

     1. คุ้ม 5   
2. คุ้ม 6   
3. คุ้ม 7   
4. คุ้ม 8 
 

 3.4. ประชากร      รวม  615  คน  เพศชาย  301  คน  เพศหญิง  314  คน   
 

3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ   256  คน/ตารางกิโลเมตร 
 
3.6. พืชส าคัญ      ข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิ 
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ      วัว  หมู 
 
3.8. อาชีพหลัก      ท านา 
 

 3.9. อาชีพรอง      เลี้ยงวัว 
 
 3.10. การคมนาคม     ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  70  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  70 
    3.11.2. ประปา   ประปาหมู่บ้าน  1 แห่ง 

   3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน  1  ตู้  
 

 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ       
   3.12.1. โรงสีข้าว  จ านวน  1  แห่ง   



 ๖๐ 

   3.12.2. สหการ  จ านวน  1  แห่ง 
   3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  3  แห่ง 
   3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  2  แห่ง 
   3.12.5. สาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน  1   แห่ง 
   3.12.6. โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 

 
3.13. แหล่งท่องเที่ยว      

    3.13.1. ทางธรรมชาติ      
  - ล าห้วยแอก  (ฝายน้ าล้น) 
 
บ้านชาดอ านวย  หมู่ที่  11  ต าบลเมืองพล 
1. ประวัติหมู่บ้าน 
 ปี  พ.ศ.  2542  บ้านชาดอ านวยได้แยกการปกครองออกจากบ้านชาดเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  โดยมีถนน
กลางหมู่บ้านเป็นเส้นแบ่งเขต 
 

ผู้ปกครองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
  1. นายบรรเทา สุวรรณค า ผู้ใหญ่บ้าน 
  2. นายทองสุข พิมพ์บัง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  3. นายบรรเทา สุวรรณค า ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2. ลักษณะทางกายภาพ 
 2.1. ลักษณะภูมิอากาศ    ความชื้นน้อยฝนน้อย 

2.2. ลักษณะภูมิประเทศ     พ้ืนที่เนิน 
2.3. ดิน        ดินร่วนปนทราย 

 2.4. แหล่งน้ าธรรมชาติ      ห้วยต าแย  
 
3. ลักษณะทางรัฐกิจ 
 3.1. อาณาเขตติดต่อ      
  ทิศเหนือ  ติดต่อเขตบ้านป่าเป้า  ต.โสกนกเต็น  อ.พล   
  ทิศใต้   ติดต่อบ้านหันใหญ่  และหันใหญ่แม่เอีย  ต.เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านชาด  ม.1  ต. เมืองพล  อ.พล 
  ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านต าแย  ม.2  ต. เมืองพล  อ.พล 
 

3.2. เนื้อที ่      ประมาณ  231  ไร่  หรือ  0.4  ตารางกิโลเมตร 
 
3.3. การปกครอง      แบ่งออกเป็น  8  คุ้ม 
 

 3.4. ประชากร      รวม  825  คน  เพศชาย  389  คน  เพศหญิง  436  คน   
 

3.5. ความหนาแน่น     ประมาณ  2,070  คน/ตารางกิโลเมตร 



 ๖๑ 

 
3.6. พืชส าคัญ     ข้าวและหม่อน   
 
3.7. สัตว์เศรษฐกิจ     วัว  
 
3.8. อาชีพหลัก     ท านา 
 

 3.9. อาชีพรอง      รับจ้างทั่วไป 
 
 3.10. การคมนาคม     ทางบก  สภาพโดยรวมสะดวก  ร้อยละ  100  
 
 3.11. สาธารณูปโภค      
    3.11.1. ไฟฟ้า  สภาพโดยรวม  สะดวก  ร้อยละ  90 
    3.11.2. ประปา   ใช้ประปาภูมิภาค 
       3.11.3. โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  1  ตู้   
 
 3.12. แหล่งบริการและแหล่งประโยชน์ต่างๆ       
    3.12.1. ตู้ไปรษณีย์  จ านวน 1  ตู้    

   3.12.2. โรงสีข้าว  จ านวน  3  แห่ง 
 3.12.3. ร้านค้า  จ านวน  7  แห่ง    

   3.12.4. หอกระจายข่าว  จ านวน  2  แห่ง                              
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๖๒ 

ภูมิปัญญาบ้านชาด  หมู่ที่  1 
นายตุ่น  หวานขม 
วันเดือนปีเกิด  19  ก.พ.  2486  อายุ  74  ปี ที่อยู่ปัจจุบัน  257  ม.1  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายออน  หวานขม  ภูมิล าเนา  บ้านหนองตอกเก้ีย  ต.หนองน้ าใส  อ.บ้านไผ่ 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางแผง  หวานขม  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล   
เป็นบุตรคนที่  3  พ่ีน้องรวม  8  คน  ชาย  5  คน  หญิง  3  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางประหยัด  เชื้อหลุมโพธ์ิ ภูมิล าเนา  บ้านโนนแดง  อ.บ้านเขวา  จ.ชัยภูม ิ
จ านวนบุตร  7  คน  ชาย  3  คน  หญิง  4  คน 
ผลงาน  1.จักสาน  ,  2.สานแห  สวงิ     
 

 
 
ประวัติ 
 นายตุ่น  หวานขมเกิดที่บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  เมื่ออายุ  8  ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียน
วัดศรีบุญเรืองบ้านชาด  จากชั้นเตรียม  ก.  ถึงชั้น  ป .4  อายุ  15  ปี  บวชเรียนที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาด
ประมาณ  3  ปี  จบหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  อายุ  20  ปี   เป็นทหารประจ าการที่ค่ายทหาร  ม. พัน  6  
ขอนแก่นประมาณ  2  ปี  หลังจากนั้นได้ไปรับจ้างที่กรุงเทพฯ  เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ  ติดต่อกันประมาณ            
2  ปี  จนกระทั่งอายุ  29  ปีได้แต่งงานและ  ยึดอาชีพท านาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 สานแห   

- ช่วงอายุ  25  ปี  ได้เห็นเพ่ือนบ้านสาน  สนใจจึงหัดแกะลายและหัดสานเอง  จนสานใช้ในครัวเรือน
และสานขาย  ปัจจุบันยังสานใช้บ้าง 
 จักสาน   

- ช่วงอายุ  50  ปี  ได้เห็นเพ่ือนบ้านจักสาน  สนใจจึงหัดแกะลายและหัดสานเอง  จนได้จักสานใช้ใน
ครัวเรือน  และขาย  ปัจจุบันยังจักสานใช้บ้าง 
 
 
 
 



 ๖๓ 

นางค าพอง  โนบรรเทา 
วันเดือนปีเกิด  15  ก.ย.  2495 อายุ  65  ปี ที่อยู่ปัจจุบัน  256  ม.1  โทรศัพท ์ -  อาชีพ  ท านา  เลี้ยงวัว 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายลอง  น้อยโอด  ภูมิล าเนา  ต.เก่าง้ิว  อ.พล 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางก้อม  น้อยโอด  ภูมิล าเนา  บ้านเพ็กน้อย  ต.โสกนกเต็น  อ.พล   
เป็นบุตรคนที่  2  พ่ีน้องรวม  4  คน  ชาย  1  คน  หญิง  3  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายตา  โนบรรเทา  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล   
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  2  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.นวดแผนโบราณ  ,  2.ทอผ้าไหม  ,  3.สรภัญญะ  
 

 
 
ประวัติ 
 นางค าพอง  โนบรรเทาเกิดที่บ้านเพ็กน้อย  ต.โสกนกเต็น  อ.พล  เมื่ออายุ  7  ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียน                
ชุมชนบ้านชาด  จากชั้น  ป.1  ถึงชั้น  ป.4  อายุ  15  ปี  ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงหม่อนไหม  อายุ  21  ป ี 
แต่งงานและยึดอาชีพท านา  รับจ้างเลี้ยงไหมมัดหมี่จนถึงปัจจุบัน   
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 นวดแผนโบราณ   

- อายุประมาณ  30  ปี  สนใจเรียนการนวดแผนโบราณ  จึงได้หัดนวดเองจนกระทั่ง  ปี  พ.ศ.  2548  
ได้มีการอบรมนวดแผนโบราณท่ีสถานีอนามัยบ้านชาด  และได้อบรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันท าให้มีความรู้เพิ่มเติม  
รู้วิธีการและหลักการที่ชัดเจนประกอบกับเคยรับจ้างนวดทั่วไปเป็นประจ า  จึงมีผู้มาใช้บริการจนถึงปัจจุบัน  
ค่าบริการ  50 - 200  บาท/ครั้ง 
 ทอผ้าไหม   

- เมื่อจบชั้น  ป.4  ได้ช่วยมารดาเลี้ยงไหม  มัดหมี่จนกระทั่งเกิดความรู้ความช านาญสามารถ  ทอขาย
และใช้ได้จนถึงปัจจุบัน 
 สรภัญญะ     

- อายุประมาณ  40  ปี  อาจารย์บุญถิ่น  ไม่ทราบนามสกุล  ได้แนะน าตนให้เข้าร่วมสวดสรภัญญะโดยมี                   
นายองอาจ  สุวรรณค า  เป็นผู้สอนหลังจากนั้นได้เข้าร่วมแข่งขันการสวดต่างๆ  ดังนี้    1.ร่วมแข่งขันที่               



 ๖๔ 

บ้านหนองบัว  ต.โสกนกเต็น  ได้รับรางวัลชมเชย  2.ร่วมแข่งขันที่  ต.ลอมคอม  3.ร่วมแข่งขันที่  ต.โคกสง่า  
ปัจจุบันยังสวดสรภัญญะประจ าช่วงเข้าพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

นายไสว  นากืก 
วันเดือนปีเกิด  7  มิ.ย.  2487  อายุ  73  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  56  ม.1  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายกอง  นากืก  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล    
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางลา  นากืก  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล    
เป็นบุตรคนที่  5  พ่ีน้องรวม  6  คน  ชาย  4  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางสมัย  ทองดี  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล    
จ านวนบุตร  4  คน  ชาย  2  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.การเป่าแคน   
 

 
 
ประวัติ 

นายไสว  นากืก  เกิดที่บ้านชาด  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองบ้านชาด
จากชั้นเตรียม  ก.  จนถึงชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพท านา  อายุ  20  ปี  บวชที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาด  
ประมาณ 1 เดือน  อายุ  21  ปีแต่งงาน  ปี  พ.ศ.  2540  ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง  ควบคู่กับการเป่าแคน    
มาจนถึงปัจจุบัน  
 

เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
การเป่าแคน  
- ช่วงอายุ  28  ปีได้เข้าร่วมเรียนการเป่าแคนที่วัดศรีบุญเรือง  บ้านชาด  โดยพระอาจารย์มงคลสารคุณ            

เป็นผู้ติดต่อเชิญ  หมอล าสุจริตา  ภิรมย์แสงชาติ  (ภิรมย์น้อย)  เป็นผู้สอน  ประมาณ  1  เดือน  และฝึกซ้อม
โดยอาจารย์สมชายน้อย  มหาสารคาม  ประมาณ  1  ปี  หลังจากนั้นได้เป่าแคนมาจนถึงปัจจุบัน  โดยค่าจ้างเป่า
แคนต่อวัน  1,100  บาท   

 
 
 
 
 
 



 ๖๖ 

นายสมจิตร  สิงห์เดช 
วันเดือนปีเกิด  1  มี.ค.  2491  อายุ  69  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  7  ม.1  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา ปลูกผัก 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายทุย  สิงห์เดช  ภูมิล าเนา  บ้านหนองบัว  ต.โสกนกเต็น  อ.พล    
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางท า  สิงห์เดช   ภูมิล าเนา  บ้านหนองบัว  ต.โสกนกเต็น  อ.พล    
เป็นบุตรคนที ่ 6  พ่ีน้องรวม  9  คน  ชาย  3  คน  หญิง  6  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางยูร  ศรีภูมิ  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล    
จ านวนบุตร  4  คน  ชาย  3  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.การท าเกษตรผสมผสาน 
 

 
 
ประวัติ 

นายสมจิตร  สิงห์เดชเกิดที่บ้านหนองบัว  ต.โสกนกเต็น  อ.พล  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้าน                  
หนองบัว  จากชั้น  ป.1  จนถึงชั้น  ป.4  แล้วบวชเรียนที่วัดบ้านหนองบัว  หลักสูตรนักธรรมชั้นตรีประมาณ           
1  ปี  แล้วประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  อายุ  25  ปี  แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว                
มาจนถึงปัจจุบัน 
 

เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
การท าเกษตรผสมผสาน     
- ปี  พ.ศ.  2546  ได้ดูตัวอย่างจากพ่อผอง  เกตุพิบูลย์เกษตรผสมผสานตัวอย่าง  จึงได้มาทดลอง             

ท าตาม  เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยได้เริ่มปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นล าดับแรก  รายได้เฉลี่ยต่อปี  ประมาณ  20,000 - 
30,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๗ 

นายลือ  พิมพ์บัง 
วันเดือนปีเกิด  7  พ.ค.  2478  อายุ  82  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  11  ม.1  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา  
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายหัด  พิมพ์บัง  ภูมิล าเนา  บ้านกุดเชือก  ต.บ้านลาน  อ.บ้านไผ่    
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหวัน  พิมพ์บัง  ภูมิล าเนา  บ้านกุดเชือก  ต.บ้านลาน  อ.บ้านไผ่    
เป็นบุตรคนที ่ 4  พ่ีน้องรวม  4  คน  ชาย  4  คน  หญิง  -  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางตา  ซาระ  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล    
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.พิธีกรรมทางศาสนา  2.ไสยศาสตร์  (การเป่ารักษา)   
 

 
 
ประวัติ 

นายลือ  พิมพ์บัง  เกิดที่บ้านกุดเชือก  ต.บ้านลาน  อ.บ้านไผ่  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียน             
บ้านทางขวาง  ต.ทางขวาง  อ.แวงน้อย  จ านวน  2  ปี  แล้วบวชที่วัดแวงน้อยประมาณ  1  ปี  และไป                   
จ าพรรษาที่วัดศรีบุญเรือง  บ้านชาด  ประมาณ  1  ปี  หลังจากนั้นประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว                  
อายุ  24  ป ี แต่งงานและยึดอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัวมาจนถึงปัจจุบัน 
 

เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์      
- ช่วงอายุ  24  ปี  ได้ศึกษาต าราเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยตนเอง  จนกระทั่งอายุ  55  ปี  ได้ถูกแต่งตั้งเป็น                   

มัคทายก  และอายุ  70  ปี  ได้รับการคัดเลือกเป็นร่างทรง  (กะจ้ า)  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๘ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านต าแย  หมู่ที่  2 
นายสี  กองแก้ว 
วันเดือนปีเกิด  10  มี.ค.  2467 อายุ  93  ปี ที่อยู่ปัจจุบัน  17  ม.2  โทรศัพท์  -  อาชีพ  สานแห 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายด้วง  กองแก้ว  ภูมิล าเนา  บ้านหนองหิน  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางชม  กองแก้ว  ภูมิล าเนา  บ้านหนองไผ่  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที่  2  พ่ีน้องรวม  2  คน  ชาย  2  คน  หญิง  -  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางแผง  โพธิ์พล ภูมิล าเนา  บ้านตลาดเก่า  ต.เมืองพล  อ.พล   
จ านวนบุตร  9  คน  ชาย  5  คน  หญิง  4  คน 
ผลงาน 1.สานแห 
 

 
 
ประวัติ 
 นายสี  กองแก้ว  เกิดที่บ้านหนองหิน  ต.ศิลา  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  เมื่ออายุ   8  ปี  ได้เข้าเรียนที่
โรงเรียนหนองกรุงวิทยาจากชั้น  ป.1  ถึงชั้น  ป.4  อายุ  19  ปี  ถูกกล่าวหาฆ่าชาวต่างชาติ  ถูกจับคุมขัง              
3  เดือน  จากนั้นประกอบอาชีพท านา  อายุ  35  ปี  ไปท างานที่โรงสีข้าว  สีไทเมืองพล  และแต่งงาน  
หลังจากนั้นได้ไปท างานที่กรุงเทพฯ  รับจ้างรายวัน  วันละ  600 - 700  บาท  ประมาณ  3  เดือน                       
แล้วกลับมายึดอาชีพท านาและสานแหจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 สานแห       

- ช่วงอายุ  19  ปี  ในขณะที่ใช้ชีวิตในคุก  ได้มีนักโทษชื่อ  นายถอย  ไม่ทราบนามสกุล  มาสอน              
สานแห  หลังจากถูกปล่อยจึงหัดสานแหมาตลอดจนเกิดความช านาญ  โดยมีราคาตั้งแต่  600 - 1000  บาท 
ตามขนาดของแห 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

นายบุดา  เพียรแก่นแก้ว 
วันเดือนปีเกิด  3  ส.ค.  2492  อายุ  68  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  5  ม.2  โทรศัพท์  -  อาชีพ  รับจ้าง 
บิดาชื่อ  -  นามสกลุ  นายวงษ์  เพียรแก่นแก้ว ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางสา  เพียรแก่นแก้ว ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที่  7  พ่ีน้องรวม  12  คน  
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางบุ  เสาสามา ภูมิล าเนา  -    
จ านวนบุตร  -  คน  ชาย  -  คน  หญิง  -  คน 
ผลงาน  1.หมอล า 
 

 
 
ประวัติ 
 นายบุดา  เพียรแก่นแก้ว  เกิดที่บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  เมื่ออายุ  7  ปี  ได้เข้าเรียนที่โรงเรียน
ชุมชนบ้านชาด  จากชั้นเตรียม  ก.  ถึงชั้น  ป.4  อายุ  14  ปี  ได้บวชเรียนที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาดจ านวน              
3  ปี  หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  โท  และเอก  แล้วประกอบอาชีพท าไร่ท านา  อายุประมาณ  22 - 23  ป ี           
ได้ไปรับจ้างที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว  ค่าจ้างต่อวัน  25 - 30  บาท  ประมาณ  5  เดือน  ปี  พ.ศ.  2517  
แต่งงานและได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  บ้านต าแย  หมู่   2  เงินเดือน  600 - 1,400  บาท                    
ปี  พ.ศ.  2545  ได้ท างานที่โรงงานพลยูเนียนฟุตแวร์  จ ากัด  ต าแหน่งพ่อบ้าน  เงินเดือน  1,700  บาท  
จนถึงปัจจุบัน 
  
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 หมอล า       

- ช่วงอายุ  14  ปี  ในขณะที่บวชเรียนพระครูได้ให้ขึ้นเทศน์ในวันเข้าพรรษา  น้ าเสียงดี  จึงได้แนะน า
ให้ไปเรียนเป็นนักเทศน์แต่โดยส่วนตัวไม่ชอบ  จึงได้ไปเรียนหลักสูตรหมอล ากับนายสุวรรณ  กองเกิดและคณะ  
(สุวรรณ  บุญรักศิลป์)  เป็นผู้สอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ประมาณ  1  เดือน  งานแรกที่ได้แสดงคืองานบุญ
แจกข้าวบ้านชาดหลังจากนั้นก็ได้ขึ้นเวทีแสดงมาตลอดโดยได้ค่าจ้างระหว่าง  140 - 500  บาทต่อคืน  ปัจจุบัน
ไม่สังกัดคณะใดและรับงานน้อยลง 
 
 
 
 



 ๗๐ 

นายกอง  ทองดี 
วันเดือนปีเกิด  6  พ.ค.  2485  อายุ  75  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  33  ม.2  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายสา  ทองดี  ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางค าหมา  ทองดี  ภูมิล าเนา    -  
เป็นบุตรคนที่  9  พ่ีน้องรวม  9  คน  ชาย  5  คน  หญิง  4  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางทองดี  กอปรมาก ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  5  คน  ชาย  1  คน  หญิง  4  คน 
ผลงาน 1.พิธีกรรมทางศาสนา 
 

 
 
ประวัติ 
 นายกอง  ทองดี  เกิดที่บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  เมื่ออายุ  8  ปี  ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านชาด  
จากชั้นเตรียม  ก.  ถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านารับจ้าง  อายุ   21  ปี   แต่งงาน                         
แล้วยึดอาชีพท านาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 พิธีกรรมทางศาสนา      

- ช่วงอายุ   48  ปี   ได้ศึกษาต าราเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา   จนกระทั่ งปี   พ.ศ.  2535                   
ได้รับแต่งตั้งเป็นมัคทายกประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๑ 

นายทองดี  วงษา 
วันเดือนปีเกิด  28  ก.พ.  2480 อายุ  80  ปี ที่อยู่ปัจจุบัน  21  ม.2  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายรู  วงษา   ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางมี  วงษา  ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที่  2  พ่ีน้องรวม  4  คน  ชาย  3  คน  หญิง  1  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางเลื่อน  จุลม่วง ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  5  คน  ชาย  1  คน  หญิง  4  คน 
ผลงาน  1.จักสาน 
 

 
 
ประวัติ 
 นายทองดี  วงษา  เกิดที่บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  เมื่ออายุ  7  ปี  ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัด          
ศรีบุญเรืองบ้านชาด  จากชั้นเตรียม  ก.  ถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านารับจ้าง  อายุ  22  ปี  
บวชที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาดประมาณ  3  เดือน  แล้วแต่งงาน  หลังจากนั้นยึดอาชีพท านาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 จักสาน       

- ช่วงอายุ  18  ปี  ได้ฝึกจักสานจากการแกะลายโดยไม่มีใครสอนจนกระทั่งสานใช้เอง ในครัวเรือน  
เพ่ือนบ้านผ่านมาพบเห็นจึงได้ขอซื้อ  ปัจจุบันยังสานขายและใช้เองในครัวเรือน  ราคาตั้งแต่  50 - 200  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๒ 

นายอยู่  วงษา 
วันเดือนปีเกิด  23  เม.ย.  2490  อายุ  70  ปี ที่อยู่ปัจจุบัน  93  ม.2  โทรศัพท์  -  อาชีพ  เกษตรกร 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายลู  วงษา  ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหนู  วงษา  ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  5  คน  ชาย  3  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางผ่าน  ดาโสม ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  2  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.เกษตรผสมผสาน 
 

 
 
ประวัติ 
 นายอยู่  วงษา  เกิดที่บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  เมื่ออายุ  7  ปี  ได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนวัด                  
ศรีบุญเรืองบ้านชาด  จากชั้นเตรียม  ก.  ถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปพร้อมกับ
เกษตรกรรม  อายุ   20 ปี  บวชเรียนที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาดและกลับมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป                       
อายุ  25  ปี  แต่งงานหลังจากนั้นได้เปลี่ยนมาท าไร่ท าสวนผสมผสาน  โดยท าไร่แตงโมและมันส าปะหลัง
ก่อนหลังจากนั้นได้เพ่ิมบ่อเลี้ยงปลา  เลี้ยงวัว ปลูกพืชผักสวนครัวมาจนถึงปัจจุบัน  
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 เกษตรผสมผสาน     

- เป็นอาชีพที่สืบทอดมาจากบิดามารดา  จึงได้หัดท ามาตลอดจนช านาญและมีรายได้เพียงพอต่อ              
การยังชีพ  ผลก าไรต่อปี  20,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านทับบา  หมู่ที่  3 
นายกุล  ม่ันเหมาะ 
วันเดือนปีเกิด  5  ต.ค.  2495  อายุ  65  ปี    ที่อยู่ปัจจุบัน  76  ม.3  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท าขนม 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายแกละ  มั่นเหมาะ ภูมิล าเนา  บ้านหนองแหน  ต.นครเดิน  อ.ศรีนคร  จ.สโุขทัย 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหนู  มั่นเหมาะ  ภูมิล าเนา  บ้านหนองแหน  ต.นครเดิน  อ.ศรีนคร  จ.สโุขทัย 
เป็นบุตรคนที่  1  พ่ีน้องรวม  1  คน    ชาย  1  คน  หญิง  -  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางลิทธิ์  ศรีประย่า ภูมิล าเนา  บ้านทับบา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  2  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.การท าขนม  (ถั่วตัด,ขนมเปี๊ย,ขนมลา,ขนมหน้าแตก,ขนมไหว้พระจันทร์,ขนมตรุษจีน,ขนมปีใหม่)     
 

 

 
ประวัติ 
 นายกุล  มั่นเหมาะ  เกิดท่ีบ้านหนองแหน  เมื่ออายุ  7  ปี  เขา้เรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหนองแหนจากชั้น  
ป.1จนถึงชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพท าไร่  ปี   พ.ศ.  2515  ไปท างานที่   หจก.ลิง้วนเส็ง  กรุงเทพฯ  
ต าแหน่งพนักงานห่อขนม  เงินเดือน  350  บาท  แล้วปรับเป็นต าแหน่งพนักงานปั้น  หลังจากนั้นได้ย้ายไป
ท างานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการท าขนมตลอด  ล่าสุดบริษัท  ลิ้มง้วนกี่  จ ากัด  ต าแหน่งพนักงานปั้น  
เงินเดือน  3,000  บาท  อายุ  23  ปีแต่งงาน  ประมาณช่วงอายุ  26 -  27  ปี  กลับมาท าขนมขายที่บ้าน
โดยได้เงินทุนจากพ่ีสาวภรรยาซึ่งขณะนั้นได้ไปท างานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโดย  รวมหุ้นกัน  3  คน  ดังนี้  
1.นางสนอง  ทองดี  2.นางนิด  พาหลง  3.นายกุล  มั่นเหมาะ  ใช้บ้านเพ็กน้อยเป็นสถานที่ท าขนม  ขนมขายได้
บ้างแต่อาศัยการเก็บออมจึงท าให้มีทุนในการตั้งตัว  แยกมาท าขนมที่บ้านภรรยา  เนื่องจากเริ่มมีตลาดรองรับ
ขนมแล้วจึงท าให้การค้าขายด าเนินไปด้วยดี  แต่แรงงานที่จ้างไม่สม่ าเสมอเนื่องจากฤดูท านาและเทศกาลจะหยุด  
ท าให้ขาดแรงงาน  ร้านค้าที่รับประจ าจึงขอยกเลิกการรับขนมหรือลดปริมาณลง  รายได้เฉลี่ยต่อปี  100,000 - 
200,000  บาท  โดยในช่วงเทศกาลจะมีการจ้างแรงงานเด็กในการบรรจุหีบห่อ  10ห่อ/1บาท  ส่วนพนักงาน
ประจ ามีจ านวน  5  ราย  ค่าแรงต่อวัน  500  บาท  พ้ืนที่ในการส่งขนมประจ า  ได้แก่  อ.หนองสองห้อง  
อ.พยัคภูมิพิสัย  อ.เมืองพล  อ.บัวใหญ่  อ.แวงน้อย  ปัจจุบันขนมที่ท าประจ า  ได้แก่  ถั่วตัด,ขนมเปี๊ย,ขนมลา,
ขนมหน้าแตก,กระหรี่พับ,ขนมไหว้พระจันทร์,ขนมตรุษจีน,ขนมปีใหม่  
 
 



 ๗๔ 

เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
การท าขนม     
- ปี   พ.ศ.  2515  ได้ไปท างานที่กรุงเทพฯ  กับเพ่ือนซึ่งได้ท างานอยู่ก่อนแล้วที่บริษัทขนม  ซึ่งเมื่อว่าง

จากการห่อขนม  จะมาทดลองปั้น  เมื่อหัวหน้ากะเห็นความสามารถจึงได้เสนอเลื่อนต าแหน่งเลื่อนเงินเดือน  
เป็นพนักงานปั้นขนม  ในขณะที่มีการย้ายบริษัทได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการท าขนมแต่ละชนิดเพ่ือจะได้น า
กลับมาท ากิจการที่บ้านตนจนกระทั่งได้แต่งงานและเก็บเงินสักระยะจึงได้กลับบ้านเปิดร้านท าขนมร่วมกับ                 
เครือญาต ิ กิจการไปด้วยดีจึงแยกตัวออกมาเป็นของตน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๕ 

นางใจ  แสงตาว 
วันเดือนปีเกิด  ส.ค.  2483  อายุ  77  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  42  ม.3  โทรศัพท ์ -  อาชีพ  รับจ้างทั่วไป 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายตุ๋ย  คุณล้าน       ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหมา  คุณล้าน  ภูมิล าเนา  บ้านทับบา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 4  พ่ีน้องรวม  5  คน    ชาย  1  คน  หญิง  4  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายเสน  ดวงชานนท์  ภูมิล าเนา  บ้านโนนระเวียง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 
จ านวนบุตร  1  คน  ชาย  1  คน  หญิง  -  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (ดูมอ)  ,  2.นวดแผนโบราณ  (บีบเส้น,จับเส้น) 
 

 

 
ประวัติ 
 นางใจ  แสงตาว  เกิดที่บ้านทับบา  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านทับบาจากชั้น
เตรียม ก.  จนถึงชั้น  ป.3  แล้วประกอบอาชีพ  ท าไร่  เลี้ยงวัว  ท านา  อายุ  20  ปี  แต่งงาน  อายุ  23  ป ี 
แยกทางกับสามีแล้วไปท างานโรงงานเส้นหมี่  จ.อุดรธานี  ต าแหน่งลูกจ้างรายวัน  เงินเดือน  600  บาท  อายุ  
26  ปี  ไปท างานที่โรงงานท าเส้นหมี่  จ.เชียงใหม่  ต าแหน่งลูกจ้างรายเดือน  เงินเดือน  300   บาท  อายุ  27  
ปี  ท างานที่โรงงานท าเส้นหมี่  จ.ขอนแก่น  ต าแหน่งลูกจ้างรายเดือน  เงินเดือน  300  บาท  อายุ  40  ป ี 
กลับบ้านเกิดยึดอาชีพท านา รับจ้างดูมอ  ขายของเก่า  มาจนถึงปัจจุบัน    
 

เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
ไสยศาสตร์      
- ประมาณปี  พ.ศ.  2548  มีอาจารย์ที่เป็นผู้เลือกตนได้ให้ตนรับช่วงต่อโดยได้เลือกมา  2  ราย  ดังนี้                

1.นางใจ  แสงตาว  2.นางพัน  นาดา  ซึ่งตนไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแต่จะสามารถรับรู้รับทราบได้เองด้วย
วิธีการตามที่ท่านก าหนด  หรือเรียกว่าพรสวรรค์ตรงกัน  ปัจจุบันตนเองเป็นผู้สืบทอดเพียงคนเดียว 

นวดแผนโบราณ     
- อายุ  20  ปี  ได้หัดนวดแผนโบราณด้วยตนเอง  จนสามารถนวดได้  ปัจจุบันค่าบริการ  20 -              

100  บาทต่อครั้ง 
 
 
 



 ๗๖ 

นายทองดี  บุญจง 
วันเดือนปีเกิด  มิ.ย.  2485  อายุ  75  ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน  33  ม.3  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายมี  บุญจง  ภูมิล าเนา  บ้านแฝก  ต.โนนธาต ุ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางขาน  บุญจง  ภูมิล าเนา  บ้านแฝก  ต.โนนธาต ุ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 1  พ่ีน้องรวม  3  คน  ชาย  2  คน  หญิง  1  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางหนู  แสงตาว ภูมิล าเนา  บ้านทับบา  ต.เมืองพล  อ.พล   
จ านวนบุตร  4  คน  ชาย  2  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.พิธีกรรมทางศาสนา  (มัคทายก)  ,  2.ไสยศาสตร์  (สะเดาะเคราะห์,สู่ขวัญ,เป่ารักษา,ปราบผี) 
 

 
 
ประวัติ 
 นายทองดี  บุญจง เกิดที่บ้านแฝก  ต.โนนธาตุ  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  และได้เข้าเรียนที่
โรงเรียนวัดบ้านแฝกจากชั้นเตรียม  ก.  ถึงชั้น  ป.4  อายุ  21  ปี  บวชเรียนที่วัดวีรนาวาส  บ้านแฝก  6  ป ี        
ได้ด ารงต าแหน่ง   เจ้าอาวาส  อายุ  30  ปีแต่งงาน  แล้วย้ายที่อยู่อาศัยมาที่จังหวัดชัยภูมิ   ยึดอาชีพท าไร่             
ท านา  จนกระท่ังอายุ  40  ปีได้แต่งงานใหม่อีกครั้งที่บ้านทับบาและยึดอาชีพท าไร่ท านามาจนถึงปัจจุบัน 
  
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 พิธีกรรมทางศาสนา      

- ปี  พ.ศ.  2525  ได้รับแต่งตั้งเป็นมัคทายก  จึงได้มีการศึกษาต าราควบคู่มาตลอดจนถึงปั จจุบัน              
ปี  พ.ศ. 2531  ได้รับแต่งตั้งเป็นร่างทรง  (กะจ้ า)  ของหมู่บ้าน  ปี  พ.ศ.  2532  ได้ขอยกเลิกการเป็นกะจ้ า
เนื่องด้วยได้เรียนวิชาทางด้านไสยศาสตร์  อาจารย์ผู้สอนห้ามมีการติดต่อกับผีและวิญญาณจึงท าให้เป็นที่รู้จัก           
ของหมู่บ้าน 
 ไสยศาสตร ์     

- ปี  พ.ศ.  2532  ได้เรียนรู้ทางไสยศาสตร์กับอาจารย์ก้อน  ทองดี  และปี  พ.ศ.  2539  ได้เข้าร่วม
อบรมวิชาทางการแพทย์แผนโบราณที่อ าเภอพล  หากมีการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ไม่ได้จะเชิญตนไปช่วย
รักษาจึงท าให้เป็นที่รู้จักของหมู่บ้าน 
 
 
 



 ๗๗ 

นายสุด  บุญละคร 
วันเดือนปีเกิด  19  ส.ค.  2480  อายุ  80  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  70  ม.3  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายบุดดา  บุญละคร  ภูมิล าเนา  บ้านหนองทุ่ม  ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

มารดาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางพัน  ทุ่มเพชร ภูมิล าเนา  บ้านหนองทุ่ม  ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 

เป็นบุตรคนที ่ 11  พ่ีน้องรวม  12  คน    ชาย  7   คน  หญิง  5  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางปุน  แก้วแผ่ว ภูมิล าเนา  บ้านทับบา  ต.เมืองพล  อ.พล    
จ านวนบุตร  -  คน  ชาย  -  คน  หญิง  -  คน 
ผลงาน  1.การจักสาน  
   

 
 
ประวัติ 
 นายสุด  บุญละคร  เกิดที่บ้านหนองทุ่ม  ต.หนองแสง  อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม  เมื่ออายุ  8  ป ี            
เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองแสง  จนจบชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  21  ปี  บวชเรียน
ที่วัดหนองแสง  อายุ  25  ปี  แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  รับจ้างทั่วไปมาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 การจักสานไม้ไผ่     

- ช่วงอายุ  15  ปี  ได้หัดจักสานจากบิดาและมารดา  จนกระทั่งแต่งงาน  จึงยึดเป็นอาชีพเสริมเมื่อว่าง
จากการท านามาจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๘ 

นายกอง  พรมแสน 
วันเดือนปีเกิด  3  พ.ค.  2477  อายุ  83  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  74  ม.3  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายเวา  พรมแสน  ภูมิล าเนา  บ้านประดู่  ต.โจดหนองแก  อ.พล 
มารดาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางมี  ทองดี  ภูมิล าเนา  บ้านต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล 
เป็นบุตรคนที ่ 2  พ่ีน้องรวม  6  คน  ชาย  4  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางฮู้  ทองดี  ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล    
จ านวนบุตร  1  คน  ชาย  1  คน  หญิง  -  คน 
ผลงาน  1.การตีกลองยาว   
 

 
 
ประวัติ 
 นายกอง  พรมแสน  เกิดที่บ้านทับบา  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านทับบา               
อายุ  18  ปีบวชที่วัดชุมพลบุรี  บ้านทับบาประมาณ  2  ปี  แล้วประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  จนกระทั่งอายุ  
29  ปี  แต่งงานแล้วยึดอาชีพตัดผมมาจนถึง  ปี  พ.ศ.  2538  หลังจากนั้นได้ยึดอาชีพท านา  เลี้ยงหมู                 
มาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 การตีกลองยาว      

- ช่วงอายุ  20  ปี  ได้เรียนการตีกลองยาวจากนายบุตรศรี  ไม่ทราบนามสกุล  เพ่ือนบ้านที่บ้านทับบา  
หลังจากนั้นได้ไปฝึกซ้อมประจ า  จนกระทั่งเกิดความช านาญ  ปี   พ .ศ .  2534 - 2540  เป็นครูสอน                  
การตีกลองยาวให้กลุ่มเยาชนในหมู่บ้านและได้รับจ้างตีกลองยาวมาจนถึงปัจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๙ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านท่าหลวง  หมู่ที่  4 
นายสายันต์  สระสิทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด  25  เม.ย.  2484  อายุ  76  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  36  ม.4  โทรศัพท์  -  อาชีพ  - 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายผ่อง  สระสิทธิ์      ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางท่ม  สระสิทธ์  ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 8  พ่ีน้องรวม  8  คน    ชาย  5  คน  หญิง  3  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางตุ๋ย  มุมกลาง ภูมิล าเนา  บ้านเขว้า   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย ์
จ านวนบุตร  10  คน  ชาย  5  คน  หญิง  5  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (เป่ารักษาแขนขาหัก)  ,  2.ปั้นหม้อ 
 

 

 
ประวัติ 
 นายสายันต์  สระสิทธิ์  เกิดที่บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  เมื่อปี  พ.ศ.  2491  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัด
บ้านหญ้าคาจากชั้น  ป.1  จนถึงชั้น  ป.4  แล้วบวชเรียนที่วัดสระจันทร์  อ.พล  หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  โท  
เอก  ภาษาบาลี  และเปรียญประโยคจ านวน  5  ปี  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  อายุ  18  ป ี 
แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  ท าไร่  ปั้นหม้อจนกระท่ังลูกโตจึงเลิกปั้นหม้อแต่ยังท านา  ท าไร่มาจนถึงปัจจุบัน 
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ไสยศาสตร์      
- ช่วงอายุ  18  ปี  ได้เรียนรู้การท าน้ ามนต์เพ่ือปัดเป่าโรคภัยต่างๆ  กับอาจารย์หนู  ไม่ทราบนามสกุล

โดยขณะที่อาจารย์เริ่มป่วยจึงได้หาลูกศิษย์เพ่ือสืบทอดวิชาต่อไป  จึงได้ชวนตนมาเรียนด้วย  จนกระทั่งอาจารย์
ได้เสียชีวิต  ตนจึงได้ท าการเป่ารักษาแทนมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาใดๆ  ทั้งสิ้น
แล้วแต่ศรัทธา 

ปั้นหม้อ     
- ได้ศึกษาการปั้นหม้อจากภรรยาจนกระทั่ง  ปั้นหม้อ  ปั้นกระถางต่างๆ  ขายเป็นรายได้หลักของ

ครอบครัว  ราคาตั้งแต่  1.5  บาทขึ้นไป  (หกสลึง)  จนกระทั่งลูกโตประกอบกับอายุมากจึงได้เลิกการปั้นหม้อ
และกระถาง  
 



 ๘๐ 

นางตุ๋ย   สระสิทธิ์ 
วันเดือนปีเกิด  4  ม.ค.  2488  อายุ  72   ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  36  ม.4  โทรศัพท์  -  อาชีพ  - 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายจันทน์  มุมกลาง    ภูมิล าเนา  บ้านเขว้า  อ.พุธไทสง  จ.บุรีรัมย์ 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางเกี้ยว  มุมุกลาง ภูมิล าเนา  บ้านเขว้า  อ.พุธไทสง  จ.บุรีรัมย์ 
เป็นบุตรคนที ่ 1  พ่ีน้องรวม  8  คน    ชาย  4  คน  หญิง  4  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายสายันต์  สระสิทธ์ ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  10  คน  ชาย  5  คน  หญิง  5  คน 
ผลงาน  1.ปั้นหม้อ(หม้อหุงข้าว,หม้อดิน,โอ่งดิน,หม้อสาวไหม,กระถางดอกไม้) 
 

 

 

 
 
ประวัติ 
 นางตุ๋ย  สระสิทธิ์  เกิดที่บ้านเขว้า  อ.พุธไทสง  จ.บุรีรัมย์  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านเขว้า  
จากชั้น ป.1  จนถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  ปั้นหม้อ  อายุ  16  ปี  แต่งงานแล้ว
ย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านท่าหลวง  ยึดอาชีพท านา  ท าไร่  ปั้นหม้อจนกระทั่งลูกโตจึงเลิกปั้นหม้อ  แต่ยังท านา  
ท าไร่มาจนถึงปัจจุบัน 
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ปั้นหม้อ     
- ได้ศึกษาการปั้นหม้อจากมารดา  เช่น  ปั้นหม้อ  ปั้นกระถาง  ปั้นโอ่งดิน  เป็นต้น  จนกระทั่งแต่งงาน

จึงได้สอนการปั้นหม้อให้สามีและรับปั้นหม้อขายเป็นรายได้หลักของครอบครัว  ราคาตั้งแต่  1.5  บาทขึ้นไป 
(หกสลึง)  จนกระทั่งลูกโตประกอบกับอายุมากจึงได้เลิกการปั้นหม้อ 

 
 

 



 ๘๑ 

นางค าเบา  ต่ าไต ้
วันเดือนปีเกิด  4  ม.ค.  2494  อายุ  66  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  12  ม.4  โทรศัพท์  -  อาชีพ  - 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายจูม  ต่ าไต้     ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางวรรณทา  ต่ าไต้ ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที่  8  พ่ีน้องรวม  11  คน    ชาย  2  คน  หญิง  9  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายบุญตา  ชนะศรี  ภูมิล าเนา  อ.นาเชือก  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  2  คน  ชาย  1  คน  หญิง  1 ค น 
ผลงาน  1.สานแห  ,  2.ทอเสื่อ 
 

 

 
ประวัติ 
 นางค าเบา  ต่ าไต้  เกิดที่บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  จบชั้น  ป.4  โรงเรียนวัดบ้านหญ้าจากนั้นได้ขาย
ปลาทูช่วยน้าที่ตลาดสด  อ.พล  และได้ไปท างานที่กรุงเทพฯ  ต าแหน่งผู้ดูแลเด็กและแม่บ้านประมาณ  2 - 3  ปี  
หลังจากนั้นได้ท างานที่ลานมันส าปะหลัง  อ.พล  ต าแหน่งพนักงานเก็บและตากมันส าปะหลัง  และรับจ้าง      
ล้างจานที่ร้านอาหารพรหมประทานประมาณ  10  ปี  อายุ  30  ปี  แต่งงานกับนายบุญตา  ชนะศรี  ประมาณ  
6  ปี  สามีเสียชีวิตจึงได้มาท างานที่ร้านอาหารพรหมประทาน  ต าแหน่งแม่บ้าน  อีกครั้งหนึ่ง  จนประทั่ง               
ปี  พ.ศ.  2541  ได้แต่งงานอีกครั้งกับนายโจม  จินดาพร  และยึดอาชีพท านา  ท าไร่  สานแห  ทอเสื่อ               
จนถึงปัจจุบัน 
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สานแห     
- ขณะที่เข้าโรงเรียนนั้นได้เห็นบิดาสานแห เกิดความสนใจจึงนั่งดูและเรียนรู้ด้วยการทดลองสานแห

พบว่าตนเองสามารถท าได้จึงได้สานมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  โดยมีราคาตั้งแต่  600 - 800  บาท/ผืน  
ทอเสื่อ      
- ขณะที่เพ่ือนบ้านทอเสื่อ  ตนเองจึงนั่งดูและสังเกตแล้วกลับมาหัดทอเสื่อที่บ้านกับพ่ีสาว  หลังจากนั้น

ได้ช่วยกันทอเสื่อขายมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  โดยมีราคาตั้งแต่  50 – 80  บาท/ผืน 
 
 

 



 ๘๒ 

นางบุญ  ต่ าไต้ 
วันเดือนปีเกิด  4  ม.ค.  2477  อายุ  83  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  16  ม.4  โทรศัพท ์ -  อาชีพ  - 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายผ่อง  สระสิทธิ์     ภูมิล าเนา  จ.นครราชสีมา 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางทิม  สระสิทธ์  ภูมิล าเนา  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 
เป็นบุตรคนที ่ 6  พ่ีน้องรวม  9  คน    ชาย  5  คน  หญิง  4  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายบุญ  ต่ าไต้  ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  5  คน  ชาย  2  คน  หญิง  3  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (รักษาโรคหนองในทุกอย่าง)  ,  2.ปั้นหม้อดินเผา 
 

 
 

ประวัติ 
 นางบุญ  ต่ าไต้  เกิดที่  อ. พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  แล้วย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านท่าหลวง  เข้าเรียนที่
โรงเรียนวัดบ้านหญ้าคา  จากชั้น  ป.1  จนจบชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพท าไร่  ท านา  เลี้ยงวัว  จนกระทั่ง
อายุ  40  ปีแต่งงานและยึดอาชีพท าไร่  ท านา  เลี้ยงวัวร่วมกับการปั้นหม้อ  จนกระท่ังร่างกายเริ่มอ่อนแรงจึงได้
ยึดอาชีพการแพทย์สมุนไพรโบราณรักษาโรคหนองในจนถึงปัจจุบัน 
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ปั้นหม้อดินเผา     
- ช่วงอายุประมาณ  40  ปี  มารดาเป็นผู้สอนวิชาการปั้นหม้อ  ตีหม้อ  เมื่อตนแต่งงานจึงได้สอนสามี

และช่วยกันปั้นหม้อขาย  จนกระท่ังอายุมากจึงเลิกท า  
ไสยศาสตร์      
- ช่วงอายุประมาณ  45  ปี  มารดาเป็นผู้สอนวิชาการรักษาโรคชนิดนี้โดยการใช้ยาสมุนไพรจนกระทั่ง

มารดาเสียชีวิตจึงได้รักษามาตลอดจนถึงปัจจุบันและมีนางวาสนา  หนูมาเป็นผู้สืบทอด  โดยไม่มีการเรียกเก็บ           
ค่ารักษาใดๆ  ทั้งสิ้นแล้วแต่ศรัทธา 
 
 
 
 
 



 ๘๓ 

นางสุภาพ  แสนตรง 
วันเดือนปีเกิด  12  ก.พ.  2497  อายุ  63  ป ี ที่อยู่ปัจจุบัน  41  ม.4  โทรศัพท์  -  อาชีพ  แม่บ้าน หมอล า 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายสุ่ม  พลสง่า  ภูมิล าเนา  บ้านหนองนาดี  อ.พล  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางน้อย  พลสง่า  ภูมิล าเนา  ต.หนองแวงนางเบ้า  อ.พล 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  7  คน  ชาย  1  คน  หญิง  6  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  ด.ต.บญุตา  แสนตรง  ภูมิล าเนา  บ้านหัวนา  อ.บ้านไผ่   
จ านวนบุตร  2  คน  ชาย  1  คน หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.หมอล าซิ่ง  หมอล าคู่  หมอล ากลอน   
 

         

 
ประวัติ 
 นางสุภาพ  แสนตรง  เกิดที่บ้านหนองแวงนางเบ้า อ.พล  เมื่ออายุ  7  ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนหนองแวง
นางเบ้าจากชั้น  ป.1  ถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ไปเรียนหลักสูตรหมอล าที่บ้านโสกบก  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  
โดยมีนายสุพี  กาจน์นอกเป็นผู้สอนจ านวน  3  ปี   อายุ  14  ปี   ได้แสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกที่บ้าน           
หนองบัวบาน  จ.ชัยภูมิ  ในงานศพโดยได้ค่าจ้าง  100  บาท  หลังจากนั้นได้แสดงบนเวทีเรื่อยมาจนกระทั่ง
เรียนจบหลักสูตร  ได้ไปท างานกับอาจารย์สุนทราภิรมย์  ที่ซอยอารดีน  กรุงเทพฯ   ประมาณ  3  ป ี                             
ซึ่งในระหว่างนั้นได้เกิดความช านาญเชี่ยวชาญ  ค่าตัวเพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ  จนกระทั่งได้บันทึกแผ่นเสียงออก
วางขายโดยมีอาจารย์สุนทร  ชัยรุ่งเรือง  จ.ชัยภูมิ  เป็นผู้แต่งกลอน  ปัจจุบันสังกัดหมอล าคณะละเอียดดาวอุดร  
(ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  เวลา  19.00 -  22.00น. ทุกวัน)  และเป็นที่รู้จัก       
ในนาม  สุภาพน้อยดาวเทียม  ซึ่งค่าจ้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  3,000 - 30,000  บาท  และเคยร่วมแข่งขัน
ประกวดหมอล าในงานต่างๆ  ดังนี้  1.ปี  พ.ศ.2519  เข้าร่วมแข่งขันหมอล าภาคอีสานแห่งประเทศไทย                       
2.เข้าร่วมแข่งขันหมอล าที่งานกาชาด  จ.ขอนแก่น  3.ปี  พ.ศ.2521  เข้าร่วมแข่งขันหมอล าที่งานกาชาด                                  
จ. มหาสารคาม    
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 หมอล า      

- หลังจากเรียนจบชั้น  ป.4  ชอบหมอร าจึงได้เรียนหลักสูตรหมอล าที่บ้านโสกบก  อ.พุทไธสง              
จ.บุรีรัมย์  โดยมีนายสุพี  กาจน์นอก  เป็นผู้สอน  จ านวน  3  ปี  และได้แสดงบนเวทีมาจนถึงปัจจุบัน 
 



 ๘๔ 

นายอุทัย  ทองดี 
วันเดือนปีเกิด  12  มิ.ย.  2489  อายุ  71  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  24  ม.4  โทรศัพท์  -  อาชีพ  - 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายทุย  ทองดี      ภูมิล าเนา  คุ้มเมืองเก่า  เทศบาลเมืองเมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางจอม  ทองดี  ภูมิล าเนา  บ้านเพ็กน้อย  ต.โสกนกเต็น  อ.พล  จ.ขอนแก่น   
เป็นบุตรคนที่  1  พ่ีน้องรวม  3  คน    ชาย  1  คน  หญิง  1  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางส าลี  ต่ าไต้  ภูมิล าเนา  บ้านท่าหลวง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  4  คน  ชาย  2  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.พิธีกรรมทางศาสนา  
   

 

 
ประวัติ 
 นายอุทัย  ทองดี  เกิดที่คุ้มเมืองเก่าในเขตเทศบาล  อ าเภอพล  ปี  พ.ศ.  2496  เข้าเรียนที่โรงเรียน
เทศบาลประชานุกูลจากชั้น  ป.1  จนจบชั้น  ป.4  ปี  พ.ศ.  2500  บวชเรียนที่วัดสระจันทร์  อ าเภอพล  
หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  โท  และหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก  ภาษาบาลี  สันสกฤต  ไวยากรณ์  ที่วัดประชาบ ารุง  
อ าเภอเมือง  จ.มหาสารคาม  ปี  พ.ศ.  2509  กลับมาท านา  ท าไร่ที่บ้าน  ปี  พ.ศ.  2510  บวชเรียนอีกครั้ง
หนึ่ งที่ วัดสระจันทร์และได้สอนหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี   ปี   พ.ศ.  2511  ไปท างานที่ชลประทาน                          
อ.พิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี  ต าแหน่ง  ยาม/รักษาความปลอดภัย  เงินเดือน  700 - 800  บาท/เดือน  
ปี  พ.ศ.  2513  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปี  พ.ศ.  2514  แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  เกษตรกรรม               
มาตลอด  ปี  พ.ศ.  2522  ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหมู่บ้าน  ปี  พ.ศ.  2539 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นของ  กศน.เมืองพล  ปี  พ.ศ.  2540  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกศน.เมืองพล  
และได้เป็นกรรมการบริหาร  อบต.  เงินเดือน  500  บาท  ปี  พ.ศ.  2542  ได้เป็นประธานกรรมการบริหาร  
เงินเดือน  1,000  บาท  ปี   พ.ศ.  2544  ได้เป็นสมาชิก   อบต.เมืองพล  เงินเดือน  2,000  บาท                  
ปี  พ.ศ.  2546  ได้เป็นรองประธานสภาฯ  อบต.เมืองพล  เงินเดือน  6,000  บาท  ปี  พ.ศ.  2548                
ได้เป็นประธานสภาฯ  อบต.เมืองพล  เงินเดือน  8,000  บาท  จนถึงปัจจุบัน  
 
 
 
 



 ๘๕ 
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พิธีกรรมทางศาสนา    
- ได้รับความรู้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาจากบิดาที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นมัคทายก  จากการบวชเรียนและ               

จากการศึกษาต าราด้วยตนเอง  ซึ่งเมื่อมีงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องและไม่มีผู้น า  ตนจึงได้เป็นผู้น ากล่าวตลอดจน              
ท าให้เป็นที่รู้จักในหมู่บ้านและต าบลจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๖ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านหญ้าคา  หมู่ที่  5 
นายค าเบา  เผือดนอก 
วันเดือนปีเกิด  2 เม.ย.  2487  อายุ  73  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  79  ม.5  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายดี  เผือดนอก      ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางสุมล  เผือดนอก ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที่  5  พ่ีน้องรวม  5  คน    ชาย  3  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางฝ้าย  เผือดนอก ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  5  คน  ชาย  4  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.โหราศาสตร์  (บายศรีสู่ขวัญ,ดูเนื้อคู่ ,ดูโชคลาภ,ปลูกบ้านใหม่)  ,  2.จักสาน  ,      

3.พิธีกรรมทางศาสนา  ,  4.สรภัญญะ  ,  5.ไสยศาสตร์  (เป่ารักษา  แขนขาหัก,ท านายค าเป็นคนตาย
,ตัดสรวง)  
 

 

 
ประวัติ 
 นายค าเบา  เผือดนอก  เกิดที่บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  เมื่อ  ปี  พ.ศ.  2494  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัด
บ้านหญ้าคาจากชั้น  เตรียม  ก.  จนถึงชั้น  ป.4  แล้วบวชเรียนที่วัดกุดสระวรารามบ้านหญ้าคาหลักสูตร
นักธรรมชั้นตรีจ านวน  1  ปี   วัดบูรพา  บ้านหัวนา  ต.โนนข่า  อ.พล  หลักสูตรนักธรรมชั้นโทจ านวน  1  ป ี 
และวัดโพธิ์กลาง  อ.มัญจาคีรี  จ.ขอนแก่น หลักสูตรนักธรรมชั้นเอกควบคู่กับภาษาบาลีและไวยากรณ์  จ านวน  
1  ปี  สอบจบนักธรรมชั้นเอกไม่ได้จึงสอบเปรียญประโยค  3  แทนจ านวน  1  ปี  หลังจากนั้นได้เรียนหลักสูตร
นักเทศน์จ านวน  1  ปี  จึงได้ออกเทศน์บริเวณรอบๆ  อ.มัญจาคีร ี จ านวน  1  ปี  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพ
ท านา  ท าไร่ประมาณ  1 ปี  จึงแต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  ท าไร่  มาจนถึงปัจจุบัน 
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โหราศาสตร์  ไสยศาสตร์  พิธีกรรมทางศาสนา      
- ป ี พ.ศ.  2536  ได้รับหน้าที่เป็นมัคทายกชั่วคราว  จนกระท่ัง  ปี  พ.ศ.  2537  จึงได้รับการแต่งตั้ง

และได้ เรียนรู้ โหราศาสตร์   และไสยศาสตร์ โดยมีผู้ สอน  ดังต่อไปนี้   1 .นายเสน  ชัยศรี  ทายกเก่า                           
2.พระอาจารย์จรูญ  จารุวรรณโณ  3.พระอาจารย์พา  ไม่ทราบนามสกุล  4.พระอาจารย์มหาชาลี                   



 ๘๗ 

ไม่ทราบนามสกุล  5.พระครูวิสิสฐสารคาม  6.พระอาจารย์มหาบุญมี  ปัญญาสโร  7.พระอาจารย์มหาค า             
ไม่ทราบนามสกุล  โดยได้เรียนควบคู่กันมา  ท าให้คนในหมู่บ้านรู้จักและได้มาเชิญไปท าพิธี  โดยจะท าพิธีในวัน
อังคาร  วันพฤหัสบดี  และวันเสาร์เท่านั้นจนถึงปัจจุบันและไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาใดๆ  ทั้งสิ้นแล้วแต่ศรัทธา 

จักสาน     
- ช่วงอายุประมาณ  36  ปีได้ศึกษาการจักสานจากบิดาของตนและได้จักสานใช้ในครัวเรือน 
สรภัญญะ      
- ปี  พ.ศ.  2547  ได้หัดร้อง  หัดแต่งกลอนเอง  เวลาว่างจะร้องประจ า   ท าให้เพ่ือนบ้านได้ยิน  

ปัจจุบันยังร้องและแต่งกลอนบ้าง 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๘ 

นายด้วง  กองไธสง 
วันเดือนปีเกิด  -  2484  อายุ  76  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  2  ม.5  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายบัว  กองโธสง  ภูมิล าเนา  บ้านหนองบัวตูม  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางทุมมา  กองไธสง ภูมิล าเนา  บ้านแดง  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย ์
เป็นบุตรคนที ่ 10  พ่ีน้องรวม  12  คน    ชาย  5  คน  หญิง  7  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางบัวผัน  กองไธสง ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.จักสาน  (นก,ปลา,กระด้ง,กระจ่อ)  ,  2.พิธีกรรมทางศาสนา  ,  3.ล ากลอน  ,  4.เซิ้งบั้งไฟ     
 

 

 
ประวัติ 
 นายด้วง  กองไธสง  เกิดที่บ้านแดง  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนสหราช
วิทยา  อ.พุธไธสง  จ.บุรีรัมย์  จากชั้น  ป.1  จนถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นประกอบอาชีพเลี้ยงวัว  ท านา  อายุ  
20  ปี  บวชที่วัดทรงศิริ  บ้านแดง  1  พรรษา  แล้วมาประกอบอาชีพรับจ้าง  ต าแหน่งช่างเย็บ  ที่ร้านไทยสิน  
อ.พล  ประมาณ  3 - 4  ปี  ปี  พ.ศ.  2512  แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา   เลี้ยงวัวมาจนถึงปัจจุบัน  
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จักสาน     
- ช่วงอายุประมาณ  16 - 18  ปี  ได้หัดจักสานจากพ่ีชายและพ่ีสาวและท าใช้เองในครัวเรือนในวัด

จนถึงปัจจุบัน  
พิธีกรรมทางศาสนา      
- ได้รับการอบรมและได้ท าพิธีกรรมทางด้านนี้มาตลอดแต่ไม่ได้เป็นผู้น าในการท าพิธีกรรมอย่างเป็น

ทางการ 
ล ากลอน      
- ได้ยินเสียงล ากลอน  ล าเรื่องเกิดความชอบจึงได้หัดล า  มาจนถึงปัจจุบัน 
เซิ้งบ้ังไฟ       
- เพ่ือนบ้านได้ชักชวนให้เซิ้งบั้งไฟเพ่ือขอฝน  และหาเงินจึงได้ร่วมขบวนครั้งแรกที่   อ.พุทไธสง                  

จ.บุรีรัมย์    
 



 ๘๙ 

นายสมบูรณ์  สมอบ้าน 
วันเดือนปีเกิด  3  มี.ค. 2491  อายุ  69  ปี    ที่อยู่ปัจจุบัน  99  ม.5  โทรศัพท์  -  อาชีพ  รับราชการ 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายน้อย  สมอบ้าน    ภูมิล าเนา  บ้านดอนเปื่อย  ต.ป่าปอ  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหวั่ง  สมอบ้าน  ภูมิล าเนา  บ้านดอนเปื่อย  ต.ป่าปอ  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น  
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  8  คน    ชาย  4  คน  หญิง  4  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางอึม พานนนท์ ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น   
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.การตีกลองยาว 

 

 

 
ประวัติ 
 นายสมบูรณ์   สมอบ้าน  เกิดที่บ้านดอนเปื่อย  ต.ป่าปอ  อ.บ้านไผ่  และได้เข้าเรียนที่ โรงเรียน                 
บ้านหนองคู  ต.ป่าปอ  จนจบชั้น  ป. 4  อายุ  20  ปี  เกณฑ์ทหารแล้วบวชที่วัดบ้านดอนเปื่อย  อายุ  23  ปี  
แต่งงานและย้ายมาอาศัยที่บ้านหญ้าคา  หลังจากนั้นได้ เรียนช่างไม้  สร้างบ้าน  ควบคู่กับการท านา                       
ปี  พ.ศ.  2529  ได้บรรจุเข้ารับข้าราชการต าแหน่งนักการภารโรง  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง  เงินเดือน  
1,200 - 11,900  บาท  จนถึงปัจจุบัน 
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 การตีกลองยาว       

- หลังจากที่ได้แต่งงานและย้ายที่อยู่มาอาศัยที่บ้านหญ้าคานั้น   มีการสอนการตีกลองยาวที่วัด                     
จึงได้สมัครเรียนโดยมีพระอาจารย์ในวัดเป็นผู้แนะน า  เพ่ือเข้าร่วมแข่งขันระดับต าบล  โดยได้แข่งขันตามล าดับ
ดังนี้  1.ปี  พ.ศ.  2529 ร่วมแข่งขันในงานตีกลองยาวระดับอ าเภอ  ได้รับรางวัลที่   1  2.ร่วมแข่งขันในงาน          
วัดพระธาตุหนองแวง  3.ร่วมแข่งขันในงานถวายเทียนพรรษาที่วัดมิ่งเมือง  4.ปี   พ.ศ.  2548  ร่วมแข่งขัน                
ในงาน  90  ปี  เมืองพล  ได้รับรางวัลที่  2  เงินสด 2,500  บาทพร้อมถ้วยรางวัล  5.ร่วมแข่งขันในงานของ
ต าบลเพ็กใหญ่  และเป็นอาจารย์พิเศษสอนการตีกลองยาวของโรงเรียนต่างๆ  ดังนี้  1.โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  
อ.แวงน้อย  2.โรงเรียนหนองบัวทวีคราม  3.โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม อ.หนองสองห้ อง  4.โรงเรียนบ้าน             
โสกนกเต็น  ค่าจ้าง  2,000  บาทต่อครั้ง  นอกจากนี้ยังฝึกสอนนักเรียนตีกลองยาวเข้าร่วมประกวดระดับ
จังหวัด  ในงานเพชรน้ าหนึ่ง  ณ  ที่ว่าการอ าเภอเมือง  ขอนแก่น  ได้ล าดับที่   2  และฝึกสอนนักเรียน                



 ๙๐ 

เพ่ือเข้าร่วมแสดงบนเวทีในงานไหมประเพณีผูกเสี่ยว  ประจ าจังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  2547 - 2549  
โดยมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนครั้งละ  5,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๑ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านหันใหญ่  หมู่ที่  6 
นายทองฮวด  หล้าชน 
วันเดือนปีเกิด  -  2487  อายุ  73  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  185  ม.6  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายเทิน  หล้าชน  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางแหล่  หล้าชน  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 2  พ่ีน้องรวม  7  คน    ชาย  3  คน  หญิง  4  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางสมร  หล้าชน   ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  6  คน  ชาย  -  คน   หญิง  6  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (สู่ขวัญนาค,สู่ขวัญพระ,ขึ้นบ้านใหม,่ปลูกบ้าน,แต่งบูชาโชค) 
 

 

 
ประวัติ 
 นายทองฮวด  หล้าชน  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2494  เข้าเรียนที่
โรงเรียนวัดบ้านหันใหญ่จนจบชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพ  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  ปี  พ.ศ.  2507  
ได้บวชที่วัดสีหมงคล บ้านหันใหญ่  ประมาณ  1  เดือนแล้วแต่งงานจากนั้นยึดอาชีพท านามาจนถึงปัจจุบัน 
 
 เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

หมอสู่ขวัญ     
- เมื่ออายุประมาณ  50  ปี  ได้ศึกษาต าราเกี่ยวกับการสู่ขวัญต่างๆ  การปลูกบ้าน  จนกระทั่งประมาณ  

ปี  พ.ศ.  2536  ได้ถูกเชิญไปสู่ขวัญคู่บ่าว - สาวในงานแต่งงานของเพ่ือนบ้าน  เนื่องจากเคยเห็นตนศึกษาต ารา
มาตลอด  เมื่อแขกในงานได้เห็นความสามารถก็กล่าวขานให้เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนี้  

 
 
 
 
 
 

 
 



 ๙๒ 

นายทุย  ปานพลู 
วันเดือนปีเกิด  -  2483  อายุ  77  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  32  ม.6  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายสอ  ปานพลู  ภูมิล าเนา  บ้านดอนขา้วโพด  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 

มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหล้า  ปานพลู  ภูมิล าเนา  บ้านดอนขา้วโพด  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 

เป็นบุตรคนที ่ 2  พ่ีน้องรวม  6  คน    ชาย  5  คน  หญิง  1  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางทองม้วน  ปานพลู ภูมิล าเนา  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์ 
จ านวนบุตร  7  คน  ชาย  4  คน  หญิง  3  คน 
ผลงาน  1.เป่าแคน  ,  2.สานแห 
 
 

      
 

 
ประวัติ 
 นายทุย  ปานพลู  เกิดที่บ้านดอนข้าวโพด  ต.หันโจด  อ.หนองสอง ห้อง จ.ขอนแก่น  เมื่อประมาณ           
ปี  พ.ศ. 2490  เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านแฝก  ต.โนนธาตุ  จากชั้นเตรียม  ก.  จนจบชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้
ประกอบอาชีพ     ท านา  ท าไร่  ปี  พ.ศ.  2500  ไปรับจ้างท านา  ท าไร่ข้าวโพด  แล้วแต่งงานจนกระทั้ง               
ปี  พ.ศ.  2543  ภรรยาได้เสียชีวิตจึงบวช  1  พรรษาที่วัดเพชรรังสี  ต.โคกสะอาด  อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์  
แล้วกลับมายังบ้านเกิดในขณะเดียวกันมารดาได้แนะน าให้รู้จักกับนางน้อยและได้ใช้ชีวิตคู่กับนางน้อยมาจนถึง
ปัจจุบันโดยยึดอาชีพท านา  เป่าแคน  และสานแห 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

การเป่าแคน      
- เมื่อชีวิตในวัยหนุ่มได้ยินเพ่ือนบ้านเป่าแคน  หมอล าเรื่อง  หมอล าเรื่องต่อกลอน  จึงลองหัดเป่าและก็

เป่ามาเรื่อยๆ  จนได้ขึ้นแสดงบนเวทีหมอล า หลังจากที่ได้กลับบ้านตนได้เจอกับนางหวัน  ไม่ทราบนามสกุล         
เป็นอาจารย์ผีฟ้าของนางบุญตา  จันทะวงษ์  และได้เป่าแคนให้ประจวบกับหมอแคนที่เป่าประจ าได้เสียชีวิต                 
จึงได้เชิญตนไปช่วยเป่าแทนเวลาร าผีฟ้า  หลังจากนั้นก็ได้เป่าแคนมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  

การสานแห     
- ได้ฝึกสานแหที่  จ.เพชรบูรณ์  โดยหลานชาย  ชื่อด า  ไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้สอนหลังจากนั้นก็สาน        

ใช้เองในครัวเรือนและสานขายจนถึงปัจจุบัน  โดยราคาตั้งแต่  500 - 1,200  บาท  หรืออัตราค่าจ้างศอกละ  
100  บาท  



 ๙๓ 

นางนางน้อย  คุณล้าน 
วันเดือนปีเกิด  -  2477  อายุ  83  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  75  ม.6  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายหล้า  คุณล้าน  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางทอง  คุณล้าน  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  4  คน    ชาย  1  คน  หญิง  3  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายค าผาย  คุณล้าน  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  8  คน  ชาย  1  คน  หญิง  7  คน 
ผลงาน  1.การสวดสรภัญญะ  2.การทอผ้าไหม 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประวัติ 
 นางนางน้อย  คุณล้าน  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  9  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัด                 
บ้านหันใหญ่จากชั้นเตรียม  ก.  จนจบชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพ  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  
จนกระท่ังอายุ  17  ปีแต่งงานและยึดอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมมาจนถึงปัจจุบัน 
 
 



 ๙๔ 

เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
การสวดสรภัญญะ     
- ช่วงระหว่างอายุ   50  ปี   ได้ เข้าวัดฟังธรรม  และได้ยินการสวดสรภัญญะในท านองต่างๆ                      

จึงเกิดความชอบอยากรู้  อยากร้องอยากแต่งกลอนเอง  จึงไปหัดเขียน  หัดท่องเป็นประจ ากับเพ่ือนจนกระทั่ง
ท่องได้  เขียนกลอนเองได้และช่วงเย็นหลังท าภารกิจประจ าวันเรียบร้อยแล้วจะมารวมกลุ่มกันท่องสรภัญญะ  
จนกระทั่งได้มีการแข่งขันการสวดสรภัญญะและได้เข้าร่วมประกวดที่วัดมิ่งเมือง  อ.พล  ได้รับรางวัลชมเชย  
500  บาท  ปัจจุบันยังคงท่องสรภัญญะและเขียนกลอนท่องประจ า  โดยมีสมาชิกกลุ่ม  ดังนี้  1.นางเวิ่น             
สกุลธรรม  2.นางอ่อน  อินทร์นอก  3.นางบาน  หล้าชน  4.นางแดง  แก้วสมศรี  5.นางน า  อันทะลัย                  
6.นางทองหนัก   ทีทา 

การทอผ้าไหม      
- ช่วงระหว่างที่เรียนได้ช่วยมารดาทอผ้าไหม  มารดาสอนตั้งแต่วิธีการเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมทุกอย่าง                   

ที่ เกี่ยวข้อง และได้คลุกคลีกับการทอผ้ามาตลอดจนท าให้เกิดความรู้ความช านาญและได้ร่วมส่งผ้าไหม                  
เข้าจ าหน่ายในงานวันประกวดผ้าไหมของจังหวัดสกลนครเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๕ 

นายหล้า  จ่าบาล 
วันเดือนปีเกิด  10  มี.ค.  2488  อายุ  72  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  23  ม.6  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายสมบูรณ์  จ่าบาล  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางจวง  จ่าบาล     ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 11  พ่ีน้องรวม  11  คน    ชาย  6  คน  หญิง  5  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางเพียร  หาญโงน ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.การจักสาน  ,  2.หมอล าเรื่อง 
 
 

 

 
ประวัติ 
 นายหล้า  จ่าบาลเกิด  ที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านหันใหญ่จาก
ชั้น  ป.1จนจบชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพ  ท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  จนกระทั่งอายุ  19  ปีแต่งงาน
และยึดอาชีพท านา ท าไร่  มาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

การจักสาน      
- ช่วงอายุประมาณ  14 - 15  ปี  พ่ีชายได้สอนและหัดจักสานมาตลอด  จนกระทั่งอายุ  30  ปีได้มี

การสานขายมาตลอดจนถึงปัจจุบันโดยมี  ราคาตั้งแต่  120 - 200  บาท 
หมอล าเรื่อง      
- ช่วงอายุประมาณ  15 - 16  ปี  นายศูนย์  อ่างบุญมี  เป็นผู้น าฝึกหัดในหมู่บ้าน  โดยมีนายสมจิตร  

ไม่ทราบนามสกุลบ้านหัวหนอง  ต.ลอมคอมเป็นผู้สอน  ซึ่งได้ล าในงานต่างๆ  เช่น  งานบุญข้าวสารท  งานบวช  
เป็นต้น  ค่าจ้างวันละ  10 - 20  บาท/คืน  ปัจจุบันไม่ได้ท า 
 
 

 
 
 



 ๙๖ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านโนนเหลื่อม  หมู่ที่  7 
นายป ึ วงบ าหราบ 
วันเดือนปีเกิด  -  2494  อายุ  66  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  30  ม.7  โทรศัพท ์ -  อาชีพ  ท านา   
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายผัน  วงบ าหราบ  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหวัน  วงบ าหราบ ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  10 คน    ชาย  7  คน  หญิง  3  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางสมหวัง  วงบ าหราบ ภูมิล าเนา  อ.จักราช  จ.นครราชสีมา 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  -  คน  หญิง  3  คน 
ผลงาน  1.จักสานต่างๆ  ,  2.พิธีกรรมทางศาสนา   
 

 
 
ประวัติ 
 นายปึ  วงบ าหราบ  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  3  ปีได้ย้ายถิ่นฐานมายังบ้านโนนเหลื่อม  
อายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหันใหญ่  จนจบชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพท าไร่  ท านา  อายุ  20  ปี  
ไปท างานรับจ้างที่กรุงเทพฯ  อายุ  27  ปีแต่งงานและกลับมาเยี่ยมบ้านสักระยะจึงได้กลับไปท างานที่กรุงเทพฯ  
อีกครั้งหนึ่งโดยล าพัง  ประมาณ  23  ปี  แล้วกลับบ้านเกิดยึดอาชีพท านา  ท าไร่จนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 จักสาน      

- ช่วงอายุ  14  ปี  เริ่มเรียนการจักสานจากบิดา  ซึ่งในระหว่างนั้นได้ท าขายบ้างท าใช้เองบ้าง  และอายุ  
50  ปี พ.ศ.  2544  ได้กลับมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับงานจักสานอีกครั้งหนึ่ง  
 พิธีกรรมทางศาสนา      

- ปี  พ.ศ.  2546  ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องพิธีกรรมทางศาสนาจากพระธุดงค์ที่จ าพรรษา  ณ  ส านักสงฆ์ของ
หมู่บ้านประจ าเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  และได้รับการแต่งตั้งเป็นมัคทายกประจ าหมู่บ้าน 
 
 
 
 



 ๙๗ 

นายแดง  ค าหงษา 
วันเดือนปีเกิด  -  2493  อายุ  67  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  14  ม.7  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา   
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายจันดา  ค าหงษา  ภูมิล าเนา  บ้านโนนชาด  ต.หนองแวงโสกพระ  อ.พล   
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางแม่ง  ค าหงษา  ภูมิล าเนา  บ้านโนนเหลื่อม  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 1  พ่ีน้องรวม  11  คน  ชาย  8  คน  หญิง  3  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางค าอ้อย  ค าหงษา ภูมิล าเนา  บ้านโนนเหม่น  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  2  คน  ชาย  1  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.จักสาน  ,  2.ไสยศาสตร์  (เป่ารักษาโรคซาง,หู)   
 

 
 
ประวัติ 
 นายแดง  ค าหงษา  เกิดที่บ้านโนนเหลื่อม  ต าบลเมืองพล  อายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหัน
ใหญ่จนจบชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพเลี้ยงวัว  ท านา  อายุ  20  ปี  ไปท างานรับจ้างที่กรุงเทพฯ  อายุ  24  
ปี  แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  ท าไร่  อายุ  34  ปี  ได้เริ่มศึกษางานช่างไม้  ช่างปูน  รับเหมาโดยทีมงาน               
ในหมู่บ้าน  4 - 5  คนเป็นอาชีพเสริมมาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 จักสานและ ไสยศาสตร์      

- เมื่อจบชั้น  ป.4  ได้เรียนวิชาจักสาน  และได้เรียนวิชาการเป่ารักษาโรคไปพร้อมกันจาก  นายนิม             
จันทาสี  (ตา)  ปัจจุบันยังคงจักสานและเป่ารักษา   โดยไม่เก็บค่ารักษาใดๆ  ทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙๘ 

นายสุพิล  กุลวงษ์ 
วันเดือนปีเกิด  -  2473  อายุ  87  ปี    ที่อยู่ปัจจุบัน  19  ม.7  โทรศัพท์  -  อาชีพ  เลี้ยงวัว   
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายรอด  กุลวงษ์  ภูมิล าเนา  บ้านโนนเหลื่อม  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางจั่น  กุลวงษ์  ภูมิล าเนา  บ้านหนองเม็ก  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  4  คน  ชาย  2  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางสงกา  กุลวงษ์  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  7  คน  ชาย  3  คน  หญิง  4  คน 
ผลงาน  1.การหมักเหล้าสาโท  ,  2.การท าบั้งไฟ   
 

 
 
ประวัติ 
 นายสุพิล  กลุวงษ ์ เกิดท่ีบ้านโนนเหลื่อม  ต าบลเมืองพล  อายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหันใหญ่  
จนจบชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพเลี้ยงวัว  ท านา  อายุ   22  ปี  แต่งงาน  อายุ  72  ปี  ได้สมัครเรียน                       
การท าบั้งไฟที่บ้านหนองหิน  จ.ขอนแก่นโดยมีนายกองสี  ไม่ทราบนามสกุลเป็นผู้สอน  ค่าสอน  4,000  บาท  
หลังจากเรียนจบหลักสูตรได้ท าบั้งไฟเข้าร่วมประกวดการแข่งขันแถบจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  ผู้ที่มาร่วม
ชมงานหรือร่วมแข่งขันได้เห็นฝีมือ  เกิดความสนใจจึงสอบถามและติดต่อสั่งท ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน  อายุ   73   
ปี  ได้เริ่มหัดท าเหล้าสาโทโดยการซักถามบุคคลทั่วไปด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็น  จนกระทั่งได้บรรจุ              
ขวดขาย  ซึ่งช่วงเทศกาลมีการสั่งจองมากเป็นพิเศษท าให้ผลิตไม่เพียงพอ  จึงคิดดัดแปลงอุปกรณ์ในการผลิต
เหล้าสาโทและบั้งไฟบางตัวเพ่ือให้รวดเร็วและเพียงพอต่อความต้องการ  ปัจจุบันยังคงด าเนินการควบคู่กันมา
ตลอด    
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 การท าบั้งไฟ      

- ปี  พ.ศ.  2545  ได้สมัครเรียนการท าบั้งไฟที่บ้านหนองหิน  จ.ขอนแก่น  โดยมีนายกองสี  ไม่ทราบ
นามสกุลเป็นผู้สอน  ค่าสอน  4,000  บาท  หลังจากเรียนจบหลักสูตรได้ท าบั้งไฟเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน
แถบจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  ผู้ที่มาร่วมชมงานหรือร่วมแข่งขันได้เห็นฝีมือ  เกิดความสนใจจึงสอบถาม
และติดต่อสั่งท ามาตลอดจนถึงปัจจุบัน 

การหมักเหล้าสาโท      
- ปัจจุบัน  ปี  พ.ศ.  2546  ได้เริ่มหัดท าเหล้าสาโทโดยการซักถามบุคคลทั่วไปด้วยความสนใจอยากรู้

อยากเห็น  จนกระทั่งได้บรรจุขวดขาย   



 ๙๙ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านหนองห้าง  หมู่ที่  8 
นายหนู  พลมาตย์ 
วันเดือนปีเกิด  -  2489  อายุ  71  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  22  ม.8   โทรศพัท์  -  อาชีพ  เลี้ยงวัว  ท านา   
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายหลั่น  พลมาตย์  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  างมาลา  พลมาตย์  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 4  พ่ีน้องรวม  7  คน  ชาย  2  คน  หญิง  5  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางบุญถึง  พลมาตย์ ภูมิล าเนา  บ้านหนองห้าง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.จักสาน   
 

 
 
ประวัติ 
 นายหนู  พลมาตย์  เกิดท่ีบ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปีได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหันใหญ่
จากชั้น  ป.1  ถึง  ชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  25  ปี  แต่งงาน  และย้ายถิ่น
ฐานมาท่ีบ้านหนองห้างและยึดอาชีพท าไร่ท านามาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

จักสาน     
- ช่วงอายุ  25  ปี  หลังจากท่ีย้ายถิ่นฐานมาที่บ้านหนองห้าง  ได้เรียนจักสานกับญาติพ่ีน้องโดยสาน               

ใช้เองในครัวเรือนและขายบ้าง  ปัจจุบันเลิกจักสานเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสายตา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐ 

นายสยาม  กุลวงษ์ 
วันเดือนปีเกิด  -  2487  อายุ  73  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  19  ม.8  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา   
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายวาน  กุลวงษ์  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางลู  กุลวงษ์  ภูมิล าเนา  - 
เป็นบุตรคนที ่ 5  พ่ีน้องรวม  9  คน  ชาย  4  คน  หญิง  5  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางค าผอง  กุลวงษ์ ภูมิล าเนา  บ้านหญ้าคา  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (กะจ้ า) 
 

 
 
ประวัติ 
 นายสยาม  กุลวงษ์   เกิดที่บ้านหนองห้าง  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปีได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนวัด                
บ้านหันใหญ่  จนถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  23  ปี  แต่งงานแล้วอาศัย    
อยู่ที่บ้านหญ้าคาจนกระทั่งอายุ  27  ปี  ได้ย้ายถิ่นฐานกลับบ้านเกิดและยึดอาชีพท านา  เลี้ยงวัวมาจนถึง
ปัจจุบัน  อายุ  59  ปี  ได้รับเลือกเป็นร่างทรง  (กะจ้ า,ผู้ติดต่อสื่อสารกับผี)  ของหมู่บ้าน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 ไสยศาสตร์       

- ปี  พ.ศ.  2546  ได้มีการคัดเลือกร่างทรง  (กะจ้ า)  ประจ าหมู่บ้านซึ่งในการคัดเลือกต้องให้ผู้ชาย                  
ทุกคนในหมู่บ้านไปรวมกันที่ศาลปู่ตา  แล้วกล่าวขานให้ศาลปู่ตาท่านคัดเลือกบุคคลที่อยากให้เป็นตัวแทน                
โดยให้จับฉลากพร้อมกันครบทุกคนแล้วจึงเปิดฉลากพร้อมกัน หากใครจับได้แสดงว่าเป็นบุคคลที่ถูกเลือก                
และต้องท าหน้าที่ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑ 

นางบรรจบ  ค าภาเกะ 
วันเดือนปีเกิด  10  มี.ค.  2492  อายุ  68  ปี    ที่อยู่ปัจจุบัน  32  ม.8  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา  
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายทอง  แสนราช  ภูมิล าเนา  บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางใส  แสนราช  ภูมิล าเนา  บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พ่ีน้องรวม  11  คน  ชาย  4  คน  หญิง  7  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายบัวล า  ค าภาเกะ  ภูมิล าเนา  บ้านหนองห้าง  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  1  คน  ชาย  1  คน  หญิง  -  คน 
ผลงาน  1.หมอล า  ,  2.สรภัญญะ   
 

 
 
ประวัติ 
 นางบรรจบ  ค าภาเกะ  เกิดที่บ้านแฮด  เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านแฮดจนจบชั้น  ป.4  แล้วประกอบ
อาชีพท านา    เมื่ออายุ  15  ปี  เรียนหลักสูตรพิเศษหมอล าเรื่องต่อกลอนที่โรงเรียนบ้านแฮด  หลังจากนั้นได้ไป
ท างานที่สมาคมหมอล า จ.มหาสารคาม  อายุ  22  ปี  แต่งงานแล้วย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านหนองห้าง               
ยึดอาชีพท านา  ท าไร่  หมอล า  มาจนถึงปัจจุบัน  
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 หมอล า      

- ช่วงอายุ  15  ปี  ได้เรียนหลักสูตรพิเศษหมอล าเรื่องต่อกลอนที่โรงเรียนบ้านแฮด  หลังจากนั้นได้ไป
ท างานที่สมาคมหมอล า  จ.มหาสารคาม  แล้วได้แสดงในงานต่างๆ  เรื่อยมาจนกระทั่ งแต่งงานและ                     
ย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านหนองห้าง  ปัจจุบันสังกัด  หมอล าจันทร์ส่องแสง  ค่าจ้างคืนละ  400 - 500  บาท   
 สรภัญญะ      

- ช่วงอายุ  50  ปี  ได้มีพระสงฆ์จ าพรรษาที่วัดศรีบุญเรือง  บ้านชาด  มาสอนและฝึกซ้อมจนได้เข้าร่วม
แข่งขันงานต่างๆ  ดังนี้  1.งานสร้างศาลาวัดบ้านหันใหญ่  ได้รางวัลที่  1  เงินสด  800  บาท  2.งานอ าเภอพล  
ได้รางวัลที่  1 เงินสด  3,000  บาทพร้อมเกียรติบัตร  3.งานวัดมิ่งเมือง  อ าเภอพล  ได้รางวัลที่  2  พร้อม
เกียรติบัตร  ปัจจุบันยังคงฝึกสรภัญญะโดยมีสมาชิกกลุ่ม  ดังนี้  1.นางหัน  พาบุดดา  2.นางสะอาดศรี  จันทาศรี  
3.นางจอมศรี  อาชนะชัย  4.นางสวย  หาดวัน  5.นางฮวย  จันทะวงษ์ 
 



 ๑๐๒ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านโนนเหม่น  หมู่ที ่ 9 
นายหลง  เขียวรู 
วันเดือนปีเกิด  1  มิ.ย.  2479  อายุ  81  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  4  ม.9  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายเสาร์  เขียวรู       ภูมิล าเนา  บ้านดอนข้าวโพด  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางแสง  เขียวรู  ภูมิล าเนา  บ้านดอนข้าวโพด  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง  
เป็นบุตรคนที่  6  พ่ีน้องรวม  8  คน    ชาย  2  คน  หญิง  6  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางน้อย  เขียวรู    ภูมิล าเนา  บ้านโนนเหม่น  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  9  คน  ชาย  4  คน  หญิง  5  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (เป่ารักษาพิษไฟ)  ,  2.จักสาน 
 

 

 
ประวัติ 
 นายหลง  เขียวรู  เกิดที่บ้านดอนข้าวโพด  ต.หันโจด  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านแฝก              
ต.โนนธาตุ  อ.หนองสองห้อง  จนถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  25  ป ี 
แต่งงานแล้วย้ายถิ่นที่อยู่มายังบ้านโนนเหม่น  แล้วยึดอาชีพท านา  จักสานและเป่ารักษามาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

ไสยศาสตร์       
- ประมาณปี  พ.ศ.  2528  ได้เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากลูกสาวคนเล็กพยายามหยิบตะเกียงแต่พลาดน้ ามัน

ตะเกียงหกรดตัวเองท าให้ไฟลุกไหม้เสื้อผ้าที่สวม  จึงได้เชิญหมอไสยศาสตร์จากบ้านเก่างิ้ว  ต.เมืองพล                   
มาเป่ารักษา  เมื่อรักษาหายดีแล้วจึงขอเรียนวิชาด้วย  หลังจากเรียนจบหลักสูตรอาจารย์ได้กล่าวว่าหากเรียนจบ
แล้วจะมีผู้มาลองวิชา  ซึ่งหลังจากนั้นน้องสาวตนได้ถูกน้ าร้อนลวกจึงได้เป่ารักษาและหาย  ชาวบ้านจึงได้เชิญ              
ไปรักษาตลอดจนถึงปัจจุบัน  โดยไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาใดๆ  ทั้งสิ้นแล้วแต่ศรัทธา 

จักสาน     
- ในระหว่างที่เรียนได้เห็นเพ่ือนบ้านสาน  จึงไปนั่งสังเกตดูวิธีสาน  ดูลายแล้วกลับมาทดลองสานที่บ้าน

ซึ่งประกอบกับตนเองชอบงานด้านนี้ เป็นพิเศษจึงเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันมีการสานใช้                     
ในครอบครัวและสานขาย  ราคาตั้งแต่  100 - 200  บาท 
 



 ๑๐๓ 

นางน้อย  เขียวรู 
วันเดือนปีเกิด  15  ก.พ.  2490  อายุ  70  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  4  ม.9  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายค าหม่า  -       ภูมิล าเนา  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางมา  -   ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 5  พ่ีน้องรวม  7  คน    ชาย  5  คน  หญิง  2  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายหลง  เขียวรู    ภูมิล าเนา  บ้านดอนข้าวโพด  ต.หันโจด  อ.หนองสองห้อง  
จ านวนบุตร  9  คน  ชาย  4  คน   หญิง  5  คน 
ผลงาน  1.ทอผ้า ,ทอเสื่อ 
 

 

 
ประวัติ 
 นางน้อย  เขียวรู  เกิดที่บ้านโนนเหม่น  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านแฝก              
ต.โนนธาตุ  อ.หนองสองห้อง  จนถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  25  ป ี 
แต่งงานแล้วยึดอาชีพท านา  ทอผ้า  ทอเสื่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

ทอผ้า  ทอเสื่อ  
- ในขณะที่เรียน  มารดาได้สอนวิธีการทอผ้าและทอเสื่อจนสามารถทอใช้ในครัวเรือนและทอขาย  

ปัจจุบันผ้าไหมจ าหน่าย  ราคาตั้งแต่  800  บาทข้ึนไป  เสื่อราคา  100  บาทข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๔ 

นางไพร  อุดม 
วันเดือนปีเกิด  -  2474  อายุ  86  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  14  ม.9  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา  ท าไร่ 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายหงษ์  -       ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางสน  -   ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 7  พ่ีน้องรวม  11  คน    ชาย  3  คน  หญิง  7  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายหวนั  อุดม    ภูมิล าเนา  บ้านโนนตะโก  ต.หนองมะเขือ  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  8  คน  ชาย  3  คน    หญิง  5  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (เรียกขวัญผู้ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ  เช่น  รถล้ม) 
 

 

 
ประวัติ 
 นางไพร  อุดม  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่อปี  พ.ศ.  2476  ได้ย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้าน            
หนองห้างเพ่ือให้ใกล้กับที่ท ากิน  ปี  พ.ศ.  2488  แต่งงานแล้วย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านโนนเหม่น  หลังจากนั้น
ได้ประกอบอาชีพท านาเลี้ยงวัวมาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

ไสยศาสตร์  
- ปี  พ.ศ.  2534  ได้เริ่มเข้าวัดฟังธรรมกับเพ่ือนบ้านระหว่างวัดบ้านโนนเหม่นและวัดบ้านหันใหญ่       

ซึ่งถือศีลนุ่งขาวห่มขาวในวันส าคัญต่างๆ  ประจ าปี  ในระหว่างนั้นได้เรียนรู้การเรียกขวัญควบคู่ไปด้วยจนเป็นที่
รู้จักของหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๐๕ 

นางผม  จ่าบาล 
วันเดือนปีเกิด  -  2486  อายุ  74  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  18  ม.9  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา  
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายคูณ  จ่าบาล       ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางทิน  จ่าบาล  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 7  พ่ีน้องรวม  8  คน    ชาย  3  คน  หญิง  4  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายย้อย  น้อยต าแย   ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  9  คน  ชาย  4  คน  หญิง  5  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (เรียกขวัญผู้ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ  เช่น  รถล้ม) 
 

 

 
ประวัติ 
 นางผม  จ่าบาล  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่อปี  พ.ศ.  2493  เข้าเรียนที่ โรงเรียนวัด                
บ้านหันใหญ่จนจบชั้น  ป.4  ได้ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  หลังจากนั้นไม่นานก็แต่งงาน  ปี  พ.ศ.  2511  
ย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านโนนเหม่นโดยมาต่อเติมยุ่งข้าวพักอาศัยประมาณ  2 ปีจึงได้ที่ดินสร้างบ้านเป็นของตน  
แล้วยึดอาชีพท านา  ท าไร่  ท าสวน เลี้ยงวัวมาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

ไสยศาสตร์  
- ปี  พ.ศ.  2518  ได้เริ่มศึกษาต าราพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  ด้วยตนเองเพราะสนใจ  เมื่อลูกหลาน

เห็นศึกษาต าราจึงได้เชิญท าพิธีกรรมต่างๆ  จนเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๖ 

นายแดง  โนนธิจันทร์ 
วันเดือนปีเกิด  -  2489  อายุ  71  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  41  ม.9  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายคาน  โนนธิจันทร ์ ภูมิล าเนา  จ.สุรินทร ์
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  ทองมี  โนนธิจันทร ์ ภูมิล าเนา  บ้านโนนเหม่น  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 2  พ่ีน้องรวม  3  คน    ชาย  3  คน  หญิง  -  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางเหลียว  ดีสา   ภูมิล าเนา  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  5  คน  ชาย  3  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (เป่ารักษาพิษแผลพุพอง,ฝีหนอง,งูสวัด,ก้างติดคอ) 
 

 

 
ประวัติ 
 นายแดง  โนนธิจันทร์  เกิดที่บ้านโนนเหม่น  ต.เมืองพล  เมื่ออายุประมาณ  5  ปี  บิดาเสียชีวิตจึงย้าย
ไปอยู่ที่บ้านหันใหญ่  อายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหันใหญ่  ต.เมืองพลจนถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้น          
ได้ประกอบอาชีพท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  15  ปี  แต่งงาน  อายุ  35  ปี  ย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้านโนนเหม่น         
เพ่ือใกล้ที่ท ากินแล้วยึดอาชีพท านามาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

ไสยศาสตร์  
- หลังจากแต่งงานได้เรียนวิชาการดับพิษแผลพุพอง  ฝีหนอง  งูสวัด  ก้างติดคอจากนายหงส์  ดีสา  

บิดาของภรรยาเป็นผู้สอน  ซึ่งชาวบ้านรู้จักเพราะมีผู้มาสอบถามถึงบุคคลที่สามารถรักษาพิษเหล่านี้จึงได้ทดลอง
ใช้วิชาในการเป่ารักษาซึ่งปรากฏว่ารักษาได้จึงท าให้เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๗ 

นายบุญ  บุเหลา 
วันเดือนปีเกิด  -  2481  อายุ  79  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  19  ม.9  โทรศัพท์  -  อาชีพ  เลี้ยงวัว 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายเหลี่ยม  บุเหลา  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางเสิง  บุเหลา  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที่  4  พ่ีน้องรวม  5  คน    ชาย  4  คน  หญิง  1  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางเต็ม  บุเหลา   ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  7  คน  ชาย  6  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์  (กะจ้ าและมัคทายก) 
 

 

 
ประวัติ 
 นายบุญ  บุเหลา  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.  2484 บิดามารดาป่วย                
เป็นโรคฝีดาษเสียชีวิตทั้งคู่  จึงได้อาศัยอยู่กับญาติพ่ีน้อง  ปี  พ.ศ.  2496  จบ  ชั้น  ป.2  โรงเรียนวัด                 
บ้านหันใหญ่หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  ปี  พ.ศ.  2498  ได้ย้ายที่อยู่อาศัยมายังบ้าน
โนนเหม่นเพ่ือหนีโรคฝีดาษที่ก าลังระบาด  ปี  พ.ศ.  2500  แต่งงาน  แล้วยึดอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัวมา
จนถึงปัจจุบัน 
  
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

พิธีกรรมทางศาสนาและไสยศาสตร์      
- ปี  พ.ศ.  2535  ได้ศึกษาต าราพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ  และได้มีการคัดเลือกร่างทรง  (กะจ้ า)

และมัคทายกประจ าหมู่บ้าน  โดยการคัดเลือกร่างทรง  (กะจ้ า)  จะให้ผู้ข้าคัดเลือกมารวมกันและอัญเชิญสิ่งศักดิ์
ที่ดูแลหมู่บ้านมาเลือก หากท่านอยากได้ใครก็ให้จับฉลากได้คนนั้น  แล้วให้จับฉลากและเปิดพร้อมกัน            
การคัดเลือกมัคทายกจะให้ชาวบ้านเลือก บุคลที่สมควรตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



 ๑๐๘ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  หมู่ที่  9 
นายกรม  อามาตย์ 
วันเดือนปีเกิด  -  2476  อายุ  84  ปี       ที่อยู่ปัจจุบัน  116  ม.10  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา  
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายเฆข  อามายต์  ภูมิล าเนา  บ้านกุดแคน  อ.บ้านไผ่  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางเพ็ง  อามาตย์  ภูมิล าเนา  บ้านโคกล่ามกลางต าแย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

เป็นบุตรคนที ่ 4  พ่ีน้องรวม  7  คน    ชาย  2  คน  หญิง  5  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางพัน  อามาตย์  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญแ่ม่เอีย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 

จ านวนบุตร  7  คน  ชาย  1  คน  หญิง  6  คน 
ผลงาน  1.พิธีกรรมทางศาสนา  (หมอพราณ์มัคทายก)  ,  2.ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองไทย  ประจ าปี  
2548 
 

 

 
ประวัติ 
 นายกรม  อามาตย์  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปีเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านหันใหญ่
จากชั้นเตรียม  ก.  จนจบชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้บวชเรียนที่วัดบ้านหันใหญ่ประมาณ  2  ปีจบหลักสูตร
นักธรรมชั้นตรีและได้ย้ายไปจ าพรรษที่วัดหนองแวงท่าวัด  อ.พล  ประมาณ  2  ปี  จบหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก  
แล้วย้ายไปจ าพรรษที่วัดหนองกุง  อ.น้ าพอง  และเรียนภาษาบาลี  สันสกฤต  ควบคู่ประมาณ  1  ป ี                  
โดยพระอาจารย์มหาพรมเป็นผู้สอนหลังจากนั้นได้ย้ายไปเรียนที่วัดบ้านพระง้าด   อ.เมืองคง  จ.นครราชสีมา  
ประมาณ  2  ปี  หลักสูตรเปรียบ  3  ประโยค  แต่สอบไม่ผ่านจึงกลับบ้านและมาสอบเป็นครั้งคราวในปีนั้น  
แล้วมาพักที่  จ.นครราชสีมา  เพ่ือรอสอบบรรจุข้าราชการไปรษณีย์ และผู้คุมเรือนจ า  แต่สอบไม่ได้จึงกลับบ้าน  
อายุ  33  ป ี แต่งานแล้วยึดอาชีพ  ท านา  ท าไร่  มาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

 พิธีกรรมทางศาสนา       
- อายุประมาณ  50  ปี  ได้เริ่มศึกษาทางด้านนี้  หากในหมู่บ้านมีงานที่เกี่ยวข้องไม่มีผู้น ากล่าว                

ตนจึงได้ท ามาตลอดจนเป็นที่รู้จักของผู้คนในหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้ 
 
 



 ๑๐๙ 

นายเทพพิชิต  เกตุพิบูลย์ 
วันเดือนปีเกิด  -  2490   อายุ  70  ปี      ที่อยู่ปัจจุบัน  209  ม.10  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา  
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายทอง  เกตุพิบูลย์  ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางแหน  เกตุพิบูลย์ ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 4  พ่ีน้องรวม  6  คน    ชาย  4  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางทองม้วน  เกตุพิบูลย์ ภูมิล าเนา  บ้านหันใหญ่แม่เอีย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  4  คน  ชาย  3  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.ไสยศาสตร์  (เป่ารักษา พิษงู,แมงป๋อง,ท้องผูก,แมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้สมุนไพร) 
 

 

 
ประวัติ 
 นายเทพพิชิต  เกตุพิบูลย์  เกิดที่บ้านหันใหญ่  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนวัด             
บ้านหันใหญ่จากชั้นเตรียม  ก.  จนจบชั้น  ป.4  และเข้าเรียนที่โรงเรียนอินทรบ ารุง  จนจบ  ม.3  แล้วบวชที่วัด
บ้านหันใหญ่ประมาณ  3 เดือน  จึงประกอบอาชีพ  ท านา  เลี้ยงวัว  อายุ  22  ปี  แต่งงานแล้วสร้างโรงสีและ
เลี้ยงหมู  เลี้ยงวัว  ปี  พ.ศ.  2526  ไปท างานที่ประเทศลิเบีย  ต าแหน่งช่างไม้  เงินเดือน  13,000  บาท  
ประมาณ  2  ปี  จึงกลับมาบ้านเกิดและลงทุนเลี้ยงวัวและส่งลูกเรียนแต่ฐานะทางการเงินยังไม่ดีขึ้นจึงมาเรียน  
กศน.  จบ  ม.6  แล้วไปท างานที่ประเทศไต้หวัน ต าแหน่งช่างไม้  เงินเดือน  20,000  บาท  ประมาณ  3  ป ี 
กลับมาเมืองไทยได้ระยะหนึ่งหัวหน้างานได้เรียกตัวกลับมาท างานอีกครั้งหนึ่ง  ที่ประเทศไต้หวัน  ต าแหน่งช่างไม้  
เงินเดือน  25,000  บาท  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา เลี้ยงวัว  ปี  พ.ศ.  2538  ได้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัยที่  1  และที่  2  ติดต่อกัน  เงินเดือน  1,200  บาท จ านวน  5  ปี  และเงินเดือน  
2,000  บาท  จ านวน  5  ปี  เมื่อหมดวาระจึงได้ยึดอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัวมาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 

ไสยศาสตร์  
- อายุ  23  ปี  ถูกงูเห่ากัดจึงได้ไปรักษากับอาจารย์โต  ไม่ทราบนามสกุล  ที่หมู่บ้านรวงทอง               

เมื่อหายจึงขอเรียนวิชาด้วย  หลังจากเรียนจบ  น้องสาวภรรยาถูกงูกัดจึงได้เป่ารักษา  ท าให้เป็นที่รู้จักของ
ชาวบ้านจนถึงปัจจุบัน  ค่าบริการไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาขึ้นอยู่จิตศรัทธา 

 



 ๑๑๐ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  บ้านชาดอ านวย  หมู่ที ่ 11 
นางอนงค์  สุวรรณค า 
วันเดือนปีเกิด  -  2504  อายุ  58  ปี     ที่อยู่ปัจจุบัน  122  ม.11  โทรศัพท์  -  อาชีพ ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายวันลา  โนบรรเทา ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางหร่อย  โนบรรเทา ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 3  พีน่้องรวม  4  คน    ชาย  2  คน  หญิง  2  คน 
สามีชื่อ  -  นามสกุล  นายประภาส  สุวรรณค า ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  3  คน  ชาย  2  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.ทอผ้าพันคอ,เลี้ยงจิ้งหรีด,หมวกประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้   
 

 
 
ประวัติ 
 นางอนงค์  สุวรรณค า  เกิดที่บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น  เมื่ออายุ  7  ปีได้เข้าเรียนที่
โรงเรียนชุมชนบ้านชาด  จากชั้น  ป.1  ถึงชั้น  ป.4  หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  อายุ  21  ปี  แต่งงาน  
และประกอบอาชีพท านามาจนถึงปัจจุบัน 
 
เหตุผลความเป็นมาของการเกิดภูมิปัญญา 
 ทอผ้าพันคอ      

- ช่วงอายุ  15 - 16  ปี  มารดาได้สอนการทอผ้าไหมเพ่ือใช้เองในครัวเรือน  หลังจากแต่งงาน                    
ได้ทอใช้เองและขาย  ราคาประมาณผืนละ  800 - 900  บาท  จนกระทั่งต้นปี  พ.ศ.  2549  ได้มีการ                   
จัดอบรมเรื่องการทอผ้า  สมาชิกที่ส่งรายชื่อไม่ได้เข้าร่วมจึงส่งตนเข้าอบรมแทน  ที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาดและ                  
ได้ไปดูงานที่บ้านดอนคู่   ต.เพ็กใหญ่   อ.พล  ได้สอบถามเกี่ยวกับการทอผ้าพันคอและตลาดรับสินค้า                             
จึงเกิดความสนใจ  เมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มาทดลองทอผ้าพันคอส่งร้านค้าในตลาด  ปรากฏว่าร้านค้า
รับผ้าพันคอทั้งหมดในราคา  ผืนละ  50  บาทจึงได้ทอผ้าพันคอมาตลอดจนถึงปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ  4,800 - 11,500  บาท 
 หมวกประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้      

- ปี  พ.ศ.  2548  ได้ไปเที่ยวงานเทศกาล  สนใจจึงซื้อหมวกประดิษฐ์ดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างและ         
แกะลายประดิษฐ์      

 



 ๑๑๑ 

เลี้ยงจิ้งหรีด     
- ปี  พ.ศ.  2549  เพ่ือนบ้านได้แนะน าให้เลี้ยงจิ้งหรีด   จึงได้ทดลองเลี้ยง  ขณะนี้ได้เพาะไข่ขาย               

ในราคาขันละ  50  บาท  ตัวจิ้งหรีดกิโลกรัมละ  200  บาทรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ  200  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๒ 

นายสุวรรณ  กองเกิด 
วันเดือนปีเกิด  8  มิ.ย.  2481  อายุ  79  ปี    ที่อยู่ปัจจุบัน  222  ม.11  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายฉัตร  กองเกิด  ภูมิล าเนา  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางบัว  กองเกิด  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
เป็นบุตรคนที ่ 2  พ่ีน้องรวม  5  คน  ชาย  3  คน  หญิง  2  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุล  นางหวด  ผาจ้ า  ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  8  คน  ชาย  4  คน  หญิง  4  คน 
ผลงาน 1.ปี  พ.ศ.  2527  ร่วมแข่งขันของทีวีช่อง  4  ขอนแก่น  ได้รางวัลที่  3  เงินสด  500  บาทพร้อมโล่ 

2.ปี  พ.ศ.  2538  ร่วมแข่งประกวดเต้นหางเครื่องของ  จ.มหาสารคาม  ได้รางวัลที่  1  เงินสด
4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

3.ปี  พ.ศ.  2539  ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้าน  4  ปี  (2539-2543) 
4.ปี  พ.ศ.  2546  ร่วมแข่งขันผู้น าเต้นแอโรบิคของ  จ. ขอนแก่น  ได้รางวัลที่  6  
5.ปี  พ.ศ.  2548  ร่วมส่งค าขวัญประกวดเรื่องโรคฉ่ีหนูของ  อ.หนองสองห้อง  ได้รางวัลที่  1  เงินสด              

2,000  บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
6.พิธีกรรมทางศาสนา  เซิ้งบั้งไฟ  ,  แห่นางแมว  
 

 
 

 

 
 



 ๑๑๓ 

ประวัติ 
 นายสุวรรณ  กองเกิด  ถือก าเนิดที่  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม  แล้วย้ายมาอยู่ที่บ้านขามป้อม                 
ต.โนนชาด  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  เมื่ออายุ  7  ปี  ได้เรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดบ้านขามป้อม  
หลังจากนั้นได้ย้ายมาที่บ้านชาด  แล้วช่วยบิดามารดาท านา  อายุ  18  ปี  บวชเรียนที่วัดศรีบุญเรืองบ้านชาด
หลักสูตรปริยัติธรรม  นักธรรมชั้นตรี  โท  เอก  จบนักธรรมชั้นเอก  อายุ  21  ปี  แต่งงาน  แล้วประกอบอาชีพ
ท านาและหมอล าจนถึงปัจจุบัน 
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หมอล า      
- อายุ  25  ปี  มีความชอบหมอล าจึงได้ไปเรียนกับอาจารย์  ชื่อ  ธนู  ไม่ทราบนามสกุล  ที่บ้านบะแฮบ               

ต.ก้านเหลือง  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น  จ านวน  1  ปี  ค่าเรียน  120  บาท  หลังจากนั้นได้ขึ้นเวทีแสดงกับ
อาจารย์มาตลอดตั้งแต่ค่าจ้าง  10  บาทต่อวัน  เวทีแรกที่ ได้ร่วมแสดงเป็นงานประจ าปีของบ้านชาด                      
ปี  พ.ศ.  2539  ได้จัดตั้งคณะของตนชื่อ  “จันทร์ส่องแสง”  มีผู้แสดงร่วม  50  คน  แสดงจากช่วงเวลา  
21.00 - 03.00  น.  ค่าจ้างขั้นต่ าจาก  65,000 -  200,000 บาท/คืน  และเปิดสอนฟรีเรียนฟรีเรียนจบ                
มีงานท าทุกคนจนถึงปัจจุบัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๔ 

นายสังวร  จันดา 
วันเดือนปีเกิด  4  มิ.ย.  2500  อายุ  60  ปี    ที่อยู่ปัจจุบัน  190  ม.11  โทรศัพท์  -  อาชีพ  เป่าแคน 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายพัน  จันดา  ภูมิล าเนา  บ้านโนนตระเถน  ต.หนองเม็ก  อ.หนองสองห้อง  
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางพา  จันดา  ภูมิล าเนา  บ้านโนนเหลื่อม  ต.หนองเม็ก  อ.หนองสองห้อง 
เป็นบุตรคนที ่ 7  พ่ีน้องรวม  10  คน  ชาย  9  คน  หญิง  1  คน 
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางนงเยาว์  ปัญญา ภูมิล าเนา  บ้านชาดอ านวย  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 
จ านวนบุตร  2  คน  ชาย  1  คน  หญิง  1  คน 
ผลงาน  1.การเป่าแคน  ,  2.การดีดพิณ 
 

 
 
ประวัติ 
 นายสังวร  จันดา  เกิดที่  บ้านโนนตระเถน  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม            
ต.หนองเม็ก จากชั้น  ป.1  จนถึงชั้น  ป.4  แล้วประกอบอาชีพท านา  รับจ้างทั่วไป  (ถีบสามล้อ)  ประมาณ            
3  ปี  อายุประมาณ  13  ปี  เข้าคัดเลือกหมอแคนที่วัดศรีบุญเรือง  บ้านชาด  หลังจากคัดเลือกและฝึกซ้อม
ประมาณ  1 - 2  ปี  ได้แสดงบนเวทีแรกในงานบุญข้าวสารท  บ้านขอนพาด  ต.โจดหนองแก  ได้ค่าจ้าง                   
50  บาท  หลังจากนั้นได้เป่าแคนในงานต่างๆ โดยสังกัดที่ศูนย์รวมหมอล าสมุทร  พรหมาด้วงแพง  ซึ่งหมอล าจะ
เลือกผู้ เป่าแคนเองตามความเหมาะสม  อายุ  20  ปีบวชที่วัดบ้านโนนตระเถน  ประมาณ  15  วัน                       
อายุ  21  ป ี แตง่งานแล้วยึดอาชีพเป่าแคนสังกัดหมอล าบัวผัน  ดาวคะนอง  มาจนถึงปัจจุบัน 
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การเป่าแคน      
- ช่วงอายุ  10  ปี  ได้ยินบิดาเป่าแคน  เกิดความชอบจึงอยากลองเป่าครั้งบิดาไม่อยู่บ้านจึงได้แอบเป่า

มาโดยตลอด  จนกระทั่งได้เข้าคัดเลือกหมอแคนที่วัดศรีบุญเรือง  บ้านชาด  และได้ฝึกซ้อมเข้าคู่กับหมอล า
ประมาณ  1 - 2  ปี ได้แสดงบนเวทีแรกในงานบุญข้าวสารท  บ้านขอนพาด  ต.โจดหนองแก  ได้ค่าจ้าง                
50  บาท  หลังจากนั้นได้เป่าแคนในงานต่างๆ  โดยสังกัดที่ศูนย์รวมหมอล าสมุทร  พรหมาด้วงแพง  ซึ่งหมอล า
จะเลือกผู้เป่าแคนเองตามความเหมาะสม  หลังแต่งงานแล้วยึดอาชีพเป่าแคนสังกัดหมอล าบัวผัน  ดาวคะนอง              
มาจนถึงปัจจุบันค่าจ้างต่อวัน  1,500 - 3,000  บาท  ได้เข้าร่วมแข่งขันการเป่าแคนงานต่างๆ  ดังนี้               
1.ปี  พ.ศ.  2521  ร่วมแข่งขันของทีวีช่อง  4  ขอนแก่น  จ านวน  4  ครั้ง   2.ปี  พ.ศ.  2535 - 2537      



 ๑๑๕ 

ร่วมแข่งขันงานบุญคุ้มคุณลาน  (กุ่มข้าวใหญ่)  อ าเภอพล  ได้รางวัลชมเชย  3.ร่วมแข่งขันการเป่าแคนที่               
บึงพลาญชัย  จ.ร้อยเอ็ด  ได้รางวัลชมเชย  

การดีดพิณ      
- ปี  พ.ศ.  2545  ได้หัดเล่นพิณด้วยตนเองและปี  พ.ศ.  2547  ได้หัดตัวพิณ โดยมีราคาระหว่าง 

1,000 - 1,500  บาท 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๑๑๖ 

นายใจ  ค าภาเกะ 
วันเดือนปีเกิด  8  เม.ย.  2481  อายุ  79  ป ี  ที่อยู่ปัจจุบัน  214  ม.11  โทรศัพท์  -  อาชีพ  ท านา 
บิดาชื่อ  -  นามสกุล  นายหลง  ค าภาเกะ   ภูมิล าเนา  บ้านชาดอ านวย  ต.เมืองพล  อ.พล    
มารดาชื่อ  -  นามสกุล  นางน้อย  ค าภาเกะ  ภูมิล าเนา  บ้านชาดอ านวย  ต.เมืองพล  อ.พล   
เป็นบุตรคนที ่ 5  พ่ีน้องรวม  6  คน     ชาย  3  คน  หญิง  3  คน  
ภรรยาชื่อ  -  นามสกุลเดิม  นางแดง  หวังหยิบกลาง ภูมิล าเนา  บ้านชาด  ต.เมืองพล  อ.พล    
จ านวนบุตร  4  คน  ชาย  2  คน  หญิง  2  คน 
ผลงาน  1.แพทย์ต าบล   
 

 
 
ประวัติ 

นายใจ  ค าภาเกะ  เกิดที่บ้านชาด  ต.เมืองพล  เมื่ออายุ  7  ปี  เข้าเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านชาด     
อายุ  14  ปีบวชเรียนที่วัดศรีบุญเรือง  บ้านชาด  หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี  โท  และเอก  จ านวน  12  ป ี 
หลังจากนั้นได้ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  อายุ  26  ปี  แต่งงานและยึดอาชีพท านา  ท าไร่  เลี้ยงวัว  
มาจนถึงปัจจุบัน 
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การรักษาแผนโบราณ      
- ช่วงอายุ  26  ปี  ได้ศึกษาต าราแพทย์แผนโบราณ  เพ่ือนบ้านทราบจึงได้แต่งตั้งเป็นแพทย์ประจ า

ต าบล 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๗ 

กู่หญ้าคา  หรอื โนนหินตั้ง  บ้านหญ้าคา  หมูท่ี ่5 

 

 
 
 

 
 

 



 ๑๑๘ 

ลานถลุงเหล็ก  บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 
 

 
 

 
 



 ๑๑๙ 

คณะผู้จัดท า 
1. นายสุวรรณ  กองเกิด   ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
2. นายธนายงค ์  ทองนา   รองประธานสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
3. นายกรม   อามาตย์   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
4. นายอังคาร  ผาจ้ า   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
5. นางน้อย  คุณล้าน   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
6. นายสมพร    แปนนอก  กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
7. นางสาวสุกัลยา จิตะพล   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
8. นางสาวเมชญา เศรษฐภักดี  กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
9. นางอุไร    ค าภูษา   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
10. นางล าพวน  ทีทา   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
11. นางรจนา  หาญโงน   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
12. นายโสวัต  สมอค า   กรรมการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
13. นายทนงศักดิ์ เขียวรู   นายทะเบียนสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
14. นางไกรสร  เกตุพิบูลย์  เลขานุการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 
15. นางสุวิมล  กุลศรี   ผู้ช่วยเลขานุการสภาวัฒนธรรมต าบลเมืองพล 

 
 

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง 
1. นางสุมาลี    วงษ์จริยะจรรยา  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์จิตต์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3. นางสาวเมชญา   เศรษฐภักดี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


