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ฐานขอ้มูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปปีทุม  จังหวัดมหาสารคาม 

……………………….. 
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/ก านนัต าบลหนองแสง 

หมู่บ้าน ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทร 

หมู่ท่ี 1 บ้านวาปี นายชัยเดช ปัตตานี 270 หมู่ 1 ต.หนองแสง 093-3978693 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแสง นายพันทิพย์ สีหามาตย์ 420 หมู่ 2 ต.หนองแสง 064-5069049 
หมู่ท่ี 3 บ้านส าโรง นายสุคินทร จันทะแสง 20 หมู่ 3 ต.หนองแสง 087-4282956 
หมู่ท่ี 4 บ้านหนองคู นายวัชรชัย ผดาวรรณ 149 หมู่ 4 ต.หนองแสง 091-3675399 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอนบม นายสุรัตน์ ปะกิตารนัง 214 หมู ่5 ต.หนองแสง 082-1243479 
หมู่ท่ี 6 บ้านจอกขวาง นางสมัย ภูตเขต 81 หมู่ 6 ต.หนองแสง 086-2413863 
หมู่ท่ี 7 บ้านหัวงัว นายไพโรจน์ วงษา 6 หมู่ 7 ต.หนองแสง 096-7142940 
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองโน นางสาวสุทธิกานต์ ดียิ่ง 

(ก านัน) 
56 หมู่ 8 ต.หนองแสง 085-7444677 

หมูท่ี่ 9 บ้านสองห้อง นายประยูร ประนัดทา 99 หมู่ 9 ต.หนองแสง 062-6219209 
หมู่ท่ี 10 บ้านโพธิ์ นายเด่นศิลป์ ท่อนโพธิ์ 67 หมู่ 10 ต.หนองแสง 082-9209707 
หมู่ท่ี 11 บ้านโนนท่อน นายสายยนต์ ปองไป 20 หมู่ 11 ต.หนองแสง 062-3277909 
หมู่ท่ี 12 บ้านแดง นายประนม อ าพินธ ์ 175 หมู่ 12 ต.หนองแสง 099-2089149 
หมู่ท่ี 13 บ้านบมทุ่ง นายส าราญ จันทานี 14 หมู่ 13 ต.หนองแสง 065-6617969 
หมู่ท่ี 14 บ้านปลาบู่ นายไวยวิทย์ มัตนามะ 61 หมู่ 14 ต.หนองแสง 088-1952428 
หมู่ท่ี 15 บ้านโสกยาง นายทองดี ติละโพธิ์ 5 หมู่ 15 ต.หนองแสง 087-0855271 
หมู่ท่ี 16 บ้านหนองเด่ิน นางสมร แก้วภา 21/1 หมู่ 16 ต.หนองแสง 085-4590873 
หมู่ท่ี 17 บ้านกระยอม นายสุพจน์ จอมศรีกระยอม 87 หมู่ 17 ต.หนองแสง 063-50444326 
หมู่ท่ี 18 บ้านหนองคูไชย นายค าสี ปะกิสังข์ 1 หมู่ 18 ต.หนองแสง 081-0507940 
หมู่ท่ี 19 บ้านหนองขาม นายโชคชัย อุปะเก 79 หมู่ 19 ต.หนองแสง 085-4612368 
หมู่ท่ี 20 บ้านโพธิ์ นางสุนันทา อ้วนชะเล 73 หมู่ 20 ต.หนองแสง 062-3581440 
หมู่ท่ี 21 บ้านสองห้องเหนือ นายอุดร วาตีบุญเรือง 20 หมู่ 21 ต.หนองแสง 062-8799835 
หมู่ท่ี 22 บ้านสองห้องกลาง นายสมบัติ วิเศษศรี 110 หมู่ 22 ต.หนองแสง 062-9099704 
หมู่ท่ี 23 บ้านไซทอง นายทองคูณ จ าปาเกตุ 35 หมู่ 23 ต.หนองแสง 087-4362873 
หมู่ท่ี 24 บ้านดอนบมพัฒนา นายสุเมธ ปะกิระน า 345 หมู่ 24 ต.หนองแสง 085-6456224 
หมู่ท่ี 25 บ้านเมืองใหม่ นายวิทยา กิจจินดาโอภาส 405/2 หมู่ 25 ต.หนองแสง 066-0086914 
หมู่ท่ี 26 บ้านจอกขวางเหนือ นายอภิชัย สุทธิเจริญ 6/1 หมู่ 26 ต.หนองแสง 063-0169939 
หมู่ท่ี 27 บ้านเด่ินค า นายค ามูล ตันชะลี 115 หมู่ 27 ต.หนองแสง 065-6341016 
หมู่ท่ี 28 บ้านงัวเจริญ นางญารักษ์ ปะติตังโข 62 หมู่ท่ี 28 ต.หนองแสง 082-8352241 
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สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด /ส านักสงฆ์         19   แห่ง 
-  โบสถ์ ศาสนาคริตส์             1   แห่ง 

ล าดับที่ ชื่อวัด สถานที่ต้ัง 

1 วัดกลาง ( ต าบลหนองแสง ) หมู่ 2  
2 วัดโสมนัสประดิษฐ์ ( ต าบลหนองแสง ) หมู่ 2 
3 วัดศรีชุมพล (บ้านหนองคู ) หมู่ 4  
4 วัดสุวรรณพัตร ( บ้านดอนบม ) หมู่ 5  
5 วัดจอกขวาง ( บ้านจอกขวาง ) หมู่ 6  
6 วัดหัวงัววราราม ( บ้านน้อยหัวงัว ) หมู่ 7  
7 วัดสองห้องใต้ ( บ้านสองห้องใต้ ) หมู่ 9  
8 วัดบ้านหนองโน หมู่ 8 
9 วัดบ้านโพธิ์ ( บ้านโพธิ์ )  หมู่ท่ี 10,20 

10 วัดโนนท่อน ( บ้านโนนท่อน ) หมู่ 11 
11 วัดอินทราราม ( บ้านแดง ) หมู่ 12 
12 วัดสมณคุตประดิษฐ์ ( บ้านบมทุ่ง ) หมู่ 13 
13 วัดบ้านปลาบู่ ( บ้านปลาบู่ ) หมู่ 14 
14 วัดป่ายาง ( บ้านป่ายาง ) หมู่ 15 
15 วัดหนองเด่ิน ต าบลหนองแสง ( บ้านหนองเด่ิน ) หมู่ 16 
16 วัดกระยอม ( บ้านกระยอม ) หมู่ 17 
17 วัดบ้านหนองคูไชย ( บ้านหนองคูไชย ) หมู่ 18 
18 วัดบ้านหนองขาม ( บ้านหนองขาม ) หมู่ 19 
19 วัดสองห้องเหนือ ( บ้านสองห้องเหนือ ) หมู่ 21 
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ภาพวดัในเขตต าบลหนองแสง 
 

 
วัดบ้านดอนบม 

 

 
วัดบ้านจอกขวาง 
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วัดบ้านโพธิ ์

 

 
วัดบ้านหนองคูชัย 
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วัดสมณคุตประดิษฐ์ 
 

 
 

วัดบ้านกระยอม 
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วัดศรีชุมพล 
 

 
 

วัดสุวรรณพตัร 
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วัดหัวงัววราราม 
 

 
วดัป่ามหาวรีะสามคัคยาราม(วดัป่าวาปี) 
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        การเกษตรและกลุ่มอาชีพ  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีส าคัญได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพท านาปี โดยมีการปลูกท้ังข้าวเหนียว ซึ่ง
พันธุ์ท่ีนิยมปลูก ได้แก่  กข. 6 และข้าวเจ้าหอมมะลิ 105   นอกจากนั้นมีการประกอบการในลักษณะเล้ียง
สัตว์ในครัวเรือนซึ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม ได้แก่ การเล้ียงโค กระบือ สุกร ไก่พื้นบ้านและเป็ด เป็นต้น 
จะมีการเล้ียงสัตว์เหล่านี้กระจายอยู่ในทุกหมู่บ้าน  อาชีพเสริมท่ีมีความส าคัญ อีกอย่างหนึ่งคือการ ปลูกพืชผัก
สวนครัว การทอผ้า การผลิตเกลือ การทอเส่ือกก และการจักสานต่างๆ ซึ่งมีท้ังการรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพ
และบบครัวเรือน ส่วนมากผลผลิตท่ีได้มีการจัดจ าหน่ายในพื้นท่ีเป็นหลัก  เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ียังไม่มี
ความรู้ทางการตลาดมากนัก การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ มีดังนี้ 

-หมู่บ้านท่ีมีการปลูกผักอินทรีย์มาก ได้แก่ บ้านโสกยาง บ้านหนองคูไชย  บ้านไชยทอง เป็นต้น  
-หมู่บ้านท่ีมีการผลิตเกลือ ได้แก่ บ้านหนองเดิน  เด่ินค า 
-หมูบ่้านท่ีมีการรวมกลุ่มการทอผ้า ได้แก่ บ้านปลาบู่  บ้านหนองขาม 
-หมู่บ้านท่ีมีการทอเส่ือกก ได้แก่ บ้านบมทุ่ง  บ้านโนนท่อน 
-หมู่บ้านท่ีมีการทอผ้าขาม้า ผ้าซิ่นตีนแดง ได้แก่ บ้านแดง  บ้านบมทุ่ง บ้านหนองขาม 
-หมู่บ้านท่ีมีฝีมือการปั้นหม้อดินเผา ได้แก่  บ้านแดง 
-หมู่บ้านท่ีมีการจักสานไม้ไผ่ ได้แก่ บ้านโนนท่อน 

 
การท่องเที่ยว/แหล่งท่องเที่ยว 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง มีแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ เชิงโบราณวัตถุ  
โบราณสถาน และการท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชน รวมถึงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ท่ีได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายจากนักท่องเท่ียวและประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 

1. พระธาตุบ้านแดง ซึ่งเป็นโบราณสถานท่ีงดงามและศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นได้รับความสนใจ 
ส าหรับนักท่องเท่ียวและประชาชนท้ังในและผู้สัญจรผ่าน ท่ีแวะเวียนมาสักการะกราบไหว้ขอพรและเก็บภาพ
เป็นท่ีระลึก เพราะมีอาณาบริเวณท่ีสวยงาม รายล้อมด้วยต้นตาล สูงเด่นสง่า และต้ังอยู่ในเขต วัดอินทราราม 
(วัดบ้านแดง ) ซึ่งมีโบสถ์สถาปัตยกรรมท่ีงดงาม และชุมชนได้รับส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวิถีชุมชน ให้เกิดข้ึนในชุมชน  ภูมิปัญญาท่ีขึ้นช่ือของชุมชน คือ การปั้นหม้อดินเผา และการทอผ้า 
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน 

2. กู่บ้านแดง 
กู่บ้านแดง ต้ังอยู่ที่บ้านแดง ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สภาพปัจจุบันค่อนค้างพังทลายมาก จากรูป
ที่ปรากฏ สันนิฐานว่า น่าจะเป็นปราสาทขนาดเล็ก ๓ หลังต้ังเรียงกันอยู่บนฐานเดียวกัน ก่อด้วยศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันตก แต่เดิมอาจมีแนวก าแพงศิลาแลงล้อมรอบ ท่ีบรเิวณด้านบนของกรอบประตูทางเข้า (ปราสาทหลังกลาง) เคยมีทับ
หลังหินทรายแดง สลักเป็นรูปรัตนตรัยมหายานต้ังประดับอยู่ ต่อมาได้ถูกขโมยไปแต่เจ้าหน้าที่ต ารวจจับกุมได้ที่ จังหวัด
นครราชสีมา โบราณสถานน้ีเคยมีการขุดแต่งแล้วบางส่วนเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๒๓ แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กู่บ้านแดงประกาศข้ึน
ทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และประกาศ
ก าหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๖ พ้ืนที่ ๔ ไร่ ๒ งาน 
โบราณสถานวัตถุจากกู่บ้านแดง อ าเภอวาปีประทุม จังหวัดมหาสารคาม 
๑.ทับหลังสลักภาพรัตนตรัยมหายาน 
ทับหลังชิ้นน้ี สลักจากหินทรายแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่เดิมเคยประทับอยู่ในต าแหน่งเหนือกรอบประตู่ทางเข้าท่ีกู่บ้าน
แดง ต่อมาได้ถูกขโมยไปและเจ้าหน้าท่ี ต ารวจของจังหวัดนครราชสีมาจับกุมคืนมาได้ ปัจจุบันเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ที่
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา ภาพสลักบนแผ่นทับหลังตรงส่วนกลางเป็นภาพของพระพุทธรูปนาคปรก
ประทับน้ังอยู่เหนือยลายหน้ากาลเป็นประธานของแผ่นทับหลัง ด้านขวามีรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับยืนอยู่ (ท าเป็น
รูปบุรุษ ๔ กร) ส่วนด้านซ้ายเป็นรูปนางปรัชญาปารมิตา (รูปสตรี ๒ กร) ภาพลักษณะเช่นน้ี เรียกกันว่า “รัตนตรัยมหายาน” 

ส่วนข้างทั้งสองด้านของแผ้นทับหลังสลักเป็นภาพบุคคลประทับน้ังบนหลังช้าง ๓ เศียร (พระอินทร์บนหลังช้างเอราวัณ) และมี
บุรุษ ๑ คนน่ังประนมมือหันเข้าสู่ส่วนกลาง เมื่อพิจารณาจากลักษณะลวดลายที่ปรากฏสันนิษฐานว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบ
บายนของขอม ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 

๒. ชิ้นส่วนพระหัตถ์สลักจากหินทราย 

ชิ้นส่วนพระหัตถ์ ท่ีพบจากการขุดแต่งกู่บ้านแดง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีจ านวน ๓ ชิ้น งานหมดสลักจากหินทรายสีเทาอมด า 
โดยแบ่งเป็นพระหัตถ์ข้างขวามี ๒ ชิ้น และพระหัตถ์ซ้าย ๑ ชิ้น พระหัตถ์ขวาชิ้นแรกทรงถือดอกบัวตูมที่มีก้านพาดผ่านอุ้งพระ
หัตถ์ด้านล่าง มีความยาวของพระหัตถ์ (เท่าท่ีเหลือ) ๑๒ เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาชิ้นที่สองทรงถือคัมภีร์ (สลักคล้ายแผ่นคัมภีร์
ใบลานทับซ้อนกัน) มีความยาว ๗.๕ เซนติเมตร ส าหรับพระหัตถ์ซ้ายที่พบเพียงชิ้นเดียวทรงถือคัมภีร์ เช่นกัน โดยมีความยาว
ของพระหัตถ์ที่พบ ๑๒ เซนติเมตร เมื่อพิจารณาจากลักษณะของเทพศัสตราวุธที่ได้พบแล้วสันนิษฐานกันว่า น่าจะเป็นส่วน
พระหัตถ์ของ พระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธ สันนิษฐานว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบบายนของขอม ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 

๓.ส่วนล่างของเสาประดับกรอบประตู “ฤาษี” 
ชิ้นส่วนดังกล่าวสลักจากหินทรายแดง เป็นส่วนล่างของเสาประดับกรอบประตูโดยด้านล้างข้างใต้สลักเป็นเดือยกลมเพ่ือใช้
เสียบกับธรณีประตูของปราสาท ส่วนบนแตกช ารุดหายไป พบจ านวน ๒ ชิ้นมีความกว้าง ๒๕ เซนติเมตร ด้านหน้าสลักเป็น
ลายรูปฤาษีน่ังชันเข่ายกข้ึนในท่า “โยคาสานะ” มือทั้งสองพนมไว้ที่หน้าอกถือพวงลูกประค า ฤาษีมีเครายาวลงมา และเกล้า
มวยผมสูงโดยมีประค ารัดมวยผมไว้ ด้านบนท าเป็นกรอบประตูดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากลักษณะลวดลายที่ปรากฏสันนิษฐาน
ว่าเป็นงานศิลปกรรมแบบบายนของขอม ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ 

(ปราสาทหรอืกู่ศิลาแลง 3 หลังเรียงกันอยู่บนฐานเดียวกัน ปราสาทหลังกลางสลักภาพทับหลังหินทรายสีแดงรูป “พระ
นาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และเทวีปรัชญาปารมิตา” ตามความเชื่อแบบรัตนตรัยมหายาน เป็นปรางค์ 3 ยอด
แห่งเดียวของภาคอีสาน คาดว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จากการขุดแต่งมีการ
ค้นพบโบราณวัตถุหลายชิ้นที่น่ี) 
 

 
 

 ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงท่ัวไป ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีท่ีเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งตนเล่ือมใส
ศรัทธาโดยจ าแนกได้ ดังนี้ 
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 ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง  
 ประเพณีนมัสการพระธาตุบ้านแดงและสรงพระนาคปรกกู่บ้านแดง  เป็นประเพณีส าคัญท่ีสืบทอดกัน
มาของชาวบ้านแดง หมู่บ้านใกล้เคียงและชาวอ าเภอวาปี โดยจะจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 5 ของทุกปี 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงร่วมกับชาวบ้านแดงและชาวบ้านชุมชนต่างๆร่วมกันจัดงานสืบสาน
ประเพณีขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

  

 

        ประเพณีงานออนซอนกลองยาว ของดีชาววาปีฯ  
                   งานออนซอนกลองยาว ของดีชาววาปีฯ เป็นประเพณีประจ าของอ าเภอวาปีปทุม ท่ีทุกต าบลใน

อ าเภอวาปีร่วมกันจัดขึ้น เพื่อถ่ายทอดวัฒนาธรรม การละเล่นกลองยาว การฟ้อนร าประกอบกลองยาว  ซึ่งมี
การละเล่นมายาวนาน กลองยาวถือเป็นดนตรีท่ีชาวบ้านจ้างมาแห่หน้าขบวนไม่ว่าจะในงานแต่ง งานบวช บุญกฐิน 
บุญผ้าป่า จนท าให้เป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนาน เพื่อให้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอ าเภอวาปีปทุมได้ จัดให้มี
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การน าขบวนของท้ัง 15 ต าบล 1 เทศบาล มาให้ประชาชน นักท่องเท่ียวรวมรับชม คณะกลองยาวของแต่ละ
ต าบล ผ่านขบวนแห่ท่ีถ่ายทอดของดีของแต่ละต าบล จนกลายเป็นประเพณี การแสดงกลองยาวที่เป็นศิลปะ
พื้นบ้านและถือเป็นประเพณีท่ียิ่งใหญ่และส าคัญท่ีสุดของอ าเภอวาปีปทุม     

 
 

                                                                
           

บุญกุ้มข้าวใหญ่นิยมท ากันในเดือนยี่หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวมีการน าข้าวเปลือกมากอง
รวมกันท าบุญกุ้มข้าวใหญ่โดยใช้ศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรมทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมา
รวมกันกลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์รับศีลฟังเทศน์มีมหรสพสมโภชน์ตอนเช้ามีการถวายอาหารและ
ข้าวเปลือกการท าบุญกุ้มข้าวใหญ่จึงถือว่าได้บุญกุศลมาก 

บุญข้าวจ่ีหรือบุญเดือนสาม ท าโดยการน าข้าวเหนียวที่ป้ันโรยเกลือทาไข่ไก่และจ่ีไฟให้สุก
เรียกว่าขา้วจี่การท าบุญข้าวจี่มีคนนิยมท ากันมากเพราะถือว่าได้กุศลมากและเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง 

บุญพระเวสน์หรือบุญเดือนสี่ บุญที่มีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติเรียกบุญพระเวสน์
หนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเป็นหนังสือชาดกท่ีแสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้าคราวพระองค์
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นหนังสือเรื่องยาวมี 14 ผูกบุญพระเวสสันดรก าหนดท าในเดือนส่ี 

ตรุษสงกรานต์ก าหนดเอาวันที่  13 เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี จะมีการรดน้ า
พระพุทธรูปพระสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่เรียกว่าสรงน้ าการท าบุญมีให้ทานเป็นต้นเกี่ยวแก่การสรงน้ าเรียกบุญสรง
น้ าอีกอย่างหนึ่งว่าตรุษสงกรานต์   “ ตรุษ ”   คือส้ินสงกรานต์คือการเคล่ือนย้ายได้แก่วันท่ีพระอาทิตย์
เคล่ือนย้ายจากฤดูหนาวก้าวขึ้นสู่ฤดูร้อนในระยะนีเ้รียก  ตรุษสงกรานต์ 
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บุญเข้าพรรษาการอยู่ประจ าในอาวาสแห่งเดียวตลอด 3 เดือนในฤดูฝนเรียกว่าเข้าพรรษา
โดยปกติก าหนดเอาวันแรม 1 ค่ าเดือน 8    เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบน้ าฝนถวาย
เทียนพรรษาและมีการท าบุญเป็นต้น 

บุญออกพรรษาการออกจากเขตจ ากัดไปพักแรมท่ีอื่นได้เรียกว่าออกพรรษาพรรษาหมายถึง
ฤดูฝนปีหนึ่งมี 4 เดือนคือตั้งแต่แรม 1 ค่ าเดือน 8 ถึงขึ้น 15 ค่ าเดือน  12 ในระยะ 4 เดือน 3 เดือนแรกให้
เข้าพรรษาก่อนเข้าครบก าหนด 3 เดือนแล้วให้ออกอีก 1 เดือนให้หาผ้าจีวรมาผลัดเปล่ียนการท าบุญมีให้ทาน
เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเดิมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่   
ฮีตสิบสอง  มาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากค าว่าจารีต หมายถึงส่ิงท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมาจน
กลายเป็นประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสานเรียกว่า จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนท้ัง 12 เดือน ในหนึ่งปี  
ฮีตสิบสองจึงหมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่าง ๆ ท้ังสิบสองเดือนใน
แต่ละปีประเพณีท้ังสิบสองเดือนท่ีชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีท่ีส่งเสริมให้คนในชุมชน  ได้
ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กันเพื่อความสนุกสนานรื่นเรงิและเพื่อความสมานสามัคคีมีความรักใคร่กัน 
ของคนในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสืบทอดส่ิงท่ีดีงามมาจวบจนปัจจุบันประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์
แตกต่างจากประเพณีภาคอื่น ๆ (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีท่ีมาค่อนข้างใกล้ชิด
กัน)ประเพณีอีสานได้รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว) จึงจะเห็นได้ว่า
ประเพณีของชาวอีสานและชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีท่ีมาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหา
สู่กันเป็นประจ าเย่ียงญาติพี่น้องท าให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย 
 

คองสิบสี่หมายถึง  ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใช้ปฏิบัติระหว่างกันของผู้ปกครองกับผู้ใต้
ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลท่ัวไปเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของ บ้านเมือง คองสิบส่ีมีหลายแบบหลาย
ประเภทพอจะยกตัวอย่างได้ดังนี ้
    คองสิบสี่แบบที ่1 - กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มี่หน้าท่ีปกครองบ้านเมือง       
    คองสิบสี่แบบที่ 2 - กล่าวถึงหลักการท่ีพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมืองและข้อท่ี
ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์   และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข 
   คองสิบสี่แบบที่ 3 -  กล่าวถึงธรรมท่ีพระราชาพึงยึดถือปฏิบัติและเน้นหนักให้ประชาชนปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี   และข้อท่ีคนในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน 
    คองสิบสี่แบบที ่4 – กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบ้านคองเมือง  คือการด าเนินการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้
บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญา ทุนและศักยภาพสังคม 
1. ทุนที่เป็นบุคคล 

ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/ความ

ช านาญ 
การท าประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ 
งานที่ท าเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายค าสี   
ปะกิสังข ์

ม.18 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
แหนบทองค า ผู้น า
ในการพัฒนา  
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ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/ความ

ช านาญ 
การท าประโยชน์ต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ 
งานที่ท าเก่ียวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นายทองสูณ  
จ าปาเกตุ   

ม.23 เป็นผู้ใหญ่บ้าน
คุณธรรม 

 
นางสาวธีรดา  
นามไห 

ม.14 ศูนย์เรียนรู้บ้าน 
ปลาบู/่ 

 
นายไสว 
ปะกินัง 
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2. ทุนที่เป็นบุคคลด้านอาชีพเกษตรกรรม 

ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/ความ

ช านาญ 
หมายเหตุ 

นางสมพร  
ภูมิดง 

ม.27 กลุ่มเพาะเห็ด 

 
กลุ่มข้าว  กลุ่มข้าว ผลิตข้าว

อินทรีย์ 

 

 

บ้านโสกยาง 
บ้านหนองคู
ไชย   
บ้านไชยทอง 

 หมู่บ้านท่ีมีการปลูก
ผักอินทรีย์ 
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3. ทุนที่เป็นบุคคลด้านอุตสาหกรรมและหัตกรรม 

ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/

ความช านาญ 
ภาพประกอบ 

1. นาง 
นงลักษณ์ 
 โยธามาศ 

ม.23 กลุ่มท าสบู่
สมุนไพร 

 
นางหนูไกร 
ปะโสติยัง 

ม.23 กลุ่มทอผ้า 

 

บ้านหนองเดิน  
เด่ินค า 

 หมู่บ้านท่ีมีการ
ผลิตเกลือ 

 

หมู่บ้าน ได้แก่ 
บ้านบมทุ่ง  
บ้านโนนท่อน 
 

 ทอเส่ือกก 
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ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/

ความช านาญ 
ภาพประกอบ 

หมู่บ้านท่ีมีการ
รวมกลุ่มการทอ
ผ้า ได้แก่ บ้าน
ปลาบู่  บ้าน
หนองขาม 
 

 ทอผ้า 

 

หมู่บ้านท่ีมีการ
ทอผ้าขาม้า 
ผ้าซิ่นตีนแดง 
ได้แก่ บ้านแดง  
บ้านบมทุ่ง  
บ้านหนองขาม 

 

 ทอผ้าขาวม้า 
ผ้าซิ่นตีนแดง 

 

นายไสว  
ปะกินัง 

ม.16 ด้านการเย็บ
จักร ท ากระเป๋า 

 

กลุ่มผ้ามัดย้อม 
(ศูนย์เรียนรู้
บ้านปลาบู่) 

ม.14 มัดย้อมผ้าจากสี
ธรรมชาติ 
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ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/

ความช านาญ 
ภาพประกอบ 

 
 

4. ทุนที่เป็นบุคคลด้านแพทยแ์ผนไทย 
ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่ ความเก่ง/ความ

ช านาญ 
หมายเหตุ 

นายน้อย  ปาปะเก ม.17  นวดแผนไทย 

 
นายประยูร  โพธิ์ทอง ม.6 นวดแผนไทย  

 

5. ทุนที่เป็นบุคคลด้านอาชีพปศุสตัว์ การเกษตร 
ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่ ความเก่ง/ความช านาญ หมายเหตุ 

นายหล้า มัชชะปะโม ม.19 การท าปุ๋ยหมัก  
นายธงชัย  คุณสีขาว ม.13 การผลิตพันธ์ข้าว  
นางบุษบา  ไวจ าปา ม.19 การผลิตพันธ์ข้าว  
นายวิโรจน์  ยกย่อง ม.16 เกษตรผสมผสาน  
นายสัญญา ปาสาจัง ม.3 เล้ียงโคขนุ  
นายค าดี  โคตรปลาบู่ ม.14 ท าปุ๋ยหมัก  
นายสุพรรณ  ปะทันจะ ม.12 การประมง  
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6. ทุนที่เป็นบุคคลด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่
ความเก่ง/

ความ
ช านาญ 

หมายเหตุ 

1. นายทองสี 
ปะติสังข ์  
(ผู้ใหญ่บ้าน
แนบทองค า) 

ม.19 
บ้าน

หนองคู
ไชย 

ศูนย์เรียนรู้
การบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมขน 

 
นางสาวธีรดา  
นามไห 

ม.14 ศูนย์เรียนรู้
บ้าน 
ปลาบู่/ 

 
 

7. ทุนที่เป็นบุคคลด้านศิลปกรรม 
ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่ ความเก่ง/

ความช านาญ 
หมายเหตุ 

นายเปรม  ปะกิสังข์ ม.23 จักสาน 
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ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่ ความเก่ง/
ความช านาญ 

หมายเหตุ 

นายเปรม ปะกิสัง ม.23 ปราชญ์ชาวบ้าน 
ของเล่นสมัย
โบราณ สานนก 
สานปลา 

 

นางอุไร ปะสังติโย ม.23 บายศรี 

 

นางแบบ รักษาพล ม.3 ฟ้อนร า  

นางสาวสุลัดดา  รักษาพล ม.3 ฟ้อนร า  

นายชีวิน  จีรพงศ์ ม.6 ฟ้อนร า  

นางสาวปรางทิพย์   
ไวตโคตร 

ม.6 ฟ้อนร า/
นาฏศิลป์ 

 

 

8. ทุนที่เป็นบุคคลด้านภาษาและวรรณกรรม วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน 
ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่ ความเก่ง/

ความช านาญ 
หมายเหตุ 

นายเปรม ปะกิสัง ม.23 ผู้น าทางศาสนา 
หมอสูตรสู่ขวัญ 
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ชื่อ- นามสกุล ที่อยู ่ ความเก่ง/
ความช านาญ 

หมายเหตุ 

นายสไว   
ปะกินัง 

 ผู้น าทางศาสนา 
หมอสูตรสู่ขวัญ 

 
นางเสงี่ยม  
แสนภักด ี

ม.10 เพลงกล่อมเด็ก  

นางสะอิ้ง   
จุ้ยพริก 

ม.5 เพลงกล่อมเด็ก  

นายสุบรร  
รังสร้อย 

ม.6 คณะกลองยาว 

 
 

 

 


