


ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง  
   อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป 
 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) หมายถึง ความรู้หรือประสบการณ์ดั้งเดิมของประชาชนในท้องถิ่น      

ที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอดต่อกันจากสถาบันต่างๆ ในชุมชน เช่น จากสถาบัน
ครอบครัว สถาบันความเชื่อและศาสนา สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ กรมการศึกษานอกโรงเรียนให้ความหมายค าว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” นั้นเป็นการเชื่อมโยงไปถึงความรู้
ประสบการณ์ตรงของคนในท้องถิ่น ที่ได้จากการสะสมประสบการณ์จากการท างาน การประกอบอาชีพและการเรียนรู้
จากธรรมชาติแวดล้อมต่างๆ และถ้าจะพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีแล้วนั้น 
หมายถึง เทคนิควิทยาพ้ืนบ้านได้ด้วย โดยสถานวิจัยสังคมได้ให้ค าจ ากัดความว่า เทคโนโลยีนั้นเป็นความรู้ว่าจะท าสิ่ง
ต่างๆ อย่างไร โดยมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ เครื่องมือในการท าสิ่งนั้น ๆ และกระทบกันขั้นตอนในการท าสิ่งนั้น ๆ 
ซึ่งสามารถแยกได้ในลักษณะความรู้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและความจ าเป็น
ในท้องถิ่น เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือ
ชุมชน ในอันที่จะเป็นทางเลือกในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น การประยุกต์ใช้พลังคน สัตว์ และธรรมชาติ      
ตลอดจนองคค์วามรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ในอันที่จะเป็นทางเลือกในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น 
การประยุกต์แนวความคิดท่ีเป็นมรดกของคนไทยในการประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลักพิจารณา
กิจกรรมหรืออาชีพของชุมชน เช่น แถบพื้นท่ีหรือท้องถิ่นใดเป็นที่ราบลุ่ม กิจกรรมของชุมชนก็คือ การท านา หรือการ
ปั้นโอ่งและตุ่มน้ าจากดินเหนียว หรือการแกะสลักไม้เป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้ไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นต้น  
           ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Local wisdomหรือpopular wisdom) คือพื้นฐานของความรู้
ของชาวบ้านหรือคือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์สืบต่อกันมาทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเรียนรู้
จากผู้ใหญ่หรือที่เป็นความรู้สะสมสืบต่อกันมา   

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 4 ประเภท คือ 
1. ภูมิปัญญาด้านคติธรรม ความคิด ความเชื่อ หลักการที่เป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ที่เกิดจาก 

              การสั่งถ่ายทอดกันมา 
2. ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเป็นแบบแผนการด าเนินชีวิต 

              ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 
 
 



3. ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น ที่ยึดหลักการพึ่งตนเองและได้รับการพัฒนา 
               ให้เหมาะสมกับกาลสมัย 

4. ภูมิปัญญาด้านแนวความคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ชาวบ้านน ามาดัดแปลงใช้ในชุมชน 
              อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ 
 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมากมายหลายแขนง แต่มักจะถูกมองว่าล้าหลังคนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยให้ความนิยมและ
สืบสานกันมากนัก ส่วนใหญ่แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นมักสืบทอดบอกกล่าวกันเป็นการภายใน เช่น สูตรท าอาหาร หรือ
ต ารับต าราต่าง ๆ ท าให้ไม่เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป อาจจ าแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นออกเป็น 10 ลักษณะได้ดังนี้ 

 
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา  
– ภูมิปัญญาประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางความเชื่อใน

ศาสนาที่แตกต่างกัน ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยซึ่งเก่ียวกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักนั้นได้มี
ส่วนสร้างสรรค์สังคม โดยการผสมผสานกับความเชื่อดังเดิมจนกลายเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรม  
– เนื่องจากประเพณีและพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ดีงามท่ีคนในท้องถิ่นสร้างขึ้นมา โดยเฉพาะเป็นการเพ่ิมขวัญและ

ก าลังใจคนในสังคม ภูมิปัญญาประเภทนี้จึงมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จาก
ประเพณีและพิธีกรรมที่ส าคัญในประเทศไทยล้วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนในสังคมแทบทั้งสิ้น 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้าน  
– เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆโดยการน าทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหลังจากนั้น

ได้สืบทอดโดยการพัฒนาอย่างไม่ขาดสายกลายเป็นศิลปะท่ีมีคุณค่าเฉพาะถิ่น 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาหารและผักพ้ืนบ้าน  
– นอกจากมนุษย์จะน าอาหารมาบริโภคเพ่ือการอยู่รอดแล้ว มนุษย์ยังได้น าเทคนิคการถนอมอาหารและการ

ปรุงอาหารมาใช้ เพ่ือให้อาหารที่มีมากเกินความต้องการสามารถเก็บไว้บริโภคได้เป็นเวลานานซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญา
อีกประเภทหนึ่งที่ส าคัญต่อการด ารงชีวิต นอกจากนี้ยังน าผักพ้ืนบ้านชนิดต่างๆมาบริโภคอีกด้วย 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้าน 
 – การละเล่นถือว่าเป็นการผ่อนคลายโดยเฉพาะในวัยเด็กซ่ึงชอบความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของไทยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ในการละเล่นที่ประดิษฐ์มาจากธรรมชาติซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับ
ธรรมชาติ และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างกลมกลืน 

 
 
 
 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  
– ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของแต่ละภาคเราสามารถพบหลักฐาน

จากร่องรอยของศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏกระจายอยู่ทั่วไป เช่น สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม เป็นต้น ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงเทคนิค ความคิด ความเชื่อของบรรพบุรุษเป็นอย่างดี 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน  
– ภูมิปัญญาประเภทนี้ส่วนมากแสดงออกถึงความสนุกสนาน และยังเป็นคติสอนใจส าหรับคนในสังคม ซึ่งมี

ส่วนแตกต่างกันออกไปตามโลกทัศน์ของคนในภาคต่างๆ 
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน  
– ภูมิปัญญาประเภทนี้เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนในอดีตและถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังถือว่ามี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปัจจัยสี่ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ หากได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม
จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได้ 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการประดิษฐกรรม  
– เทคโนโลยีและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ     ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาคนั้นถือเป็นการ

ประดิษฐกรรมและหัตถกรรมชั้นเยี่ยม ซึ่งปัจจุบันไม่ได้รับความสนใจในการพัฒนาและส่งเสริมภูมิปัญญาประเภทนี้
เท่าท่ีควร หากมีการเรียนรู้และสืบทอดความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐกรรมและหัตถกรรมให้แก่เยาวชน จะเป็นการ
รักษาภูมิปัญญาของบรรพชนได้อีกทางหนึ่ง 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
– เนื่องจากคนไทยมีอาชีพที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านา ท าไร่ จึงท าให้เกิดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับ

ความเชื่อและพิธีกรรมในการด ารงชีวิตเพ่ือแก้ปัญหาหรืออ้อนวอนเพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกและ
เพ่ือเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตรดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรทั่วทุกภูมิภาคของไทย 

 
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา  

ศาสนสถาน ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลภูผาม่าน 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 วัดท่ากระบือ ม.4 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
2 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ม.6 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
3 วัดเฉลียงทอง ม.2 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  
4 วัดทุง่สว่าง ม.3 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น  

 
 

ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  



 ชาวอ าเภอภูผาม่านมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นท่ีมีความส าคัญและยึดถือสืบทอดกันมาจน

เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวอ าเภอภูผาม่าน ได้แก่  

         การแต่งกาย ชาวภูผาม่านมีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมและใช้เองในครัวเรือน มีทั้งผ้าไหมและ 

ผ้าฝ้ายชาวภูผาม่านจะแต่งกายที่เป็นเอกลักณ์ที่โดดเด่นกว่าพ้ืนที่ใกล้เคียงคือ ชุดตรุษไทภูผาม่าน โดย ผู้หญิงจะสวม

เสื้อสีดอกหมาก นุ่งผ้าซิ่นควบ (สีแดง สีเขียว สีม่วง) ส่วนผู้ชายนุ่งผ้าสะโหร่ง 

         ภาษา ชาวอ าเภอภูผาม่านมีภาษาพูดประจ าถิ่น คือ ภาษาไทภูผาม่าน (ภาษาลาวเถิง) ส าเนียงคล้าย

กับภาษาท้องถิ่นจังหวัดเลยและภาษาท้องถิ่นของอ าเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์   

         ขนม อาหารพื้นบ้านจะท ากันในช่วงเทศกาลหรืองานบุญต่างๆ ที่ท าขึ้นมาเพ่ือถวายพระสงฆ์และเลี้ยง

แขกที่มาเยี่ยมเยือนและอุทิศหาบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว ได้แก่ คั่วเนื้อ หรือคั่วปลา ขนมจีน ข้าวเฮียง  ข้าวตอก 

ข้าวปาด ข้าวเหนียวแดง ขนมฝักบัว 

        การละเล่นพื้นบ้านประเพณีตรุษไทภูผาม่าน เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความร่าเริง ยินดี  เฉลิม

ฉลองด้วยการกิน การดื่ม การเที่ยวและการละเล่น จึงมีการละเล่นต่างๆ มากมายแต่ปั จจุบันจะเห็นว่าการละเล่น

บางอย่างอาจจะล้มเลิกไป เช่น ขี่ม้าหลังโปก  ชนไก่คน  ตบมวยแม่บักผาบ หมาไล่ห่าน แม่ร้าง–พ่อหม้าย ตะก้อ 

ไอ้เม่ง หนอนหลัก  เสือกินวัว บักหึ่ม ต่อไก่ เป็นต้น  ส่วนการละเล่นซักกะเย่อ  สะบ้า ขาโถกเถก  วิ่งกระโหลกกะลา 

วิ่งกระสอบ  มอญซ่อนผ้า  ปีนต้นหมาก ยังมีเล่นกันอยู่  เป็นที่น่าสังเกต  เป็นที่น่าสังเกตว่าในปัจจุบันการละเล่นรื่น

เริงเหล่านี้ซบเซาลงไปมากจนแทบจะไม่หลงเหลือให้เห็นร่องรอยเพราะแม้แต่เด็ก ๆ  ยังไม่นิยมเล่น อาจเป็นเพราะ

สังคมปัจจุบันมีวิถีการด าเนินชีวิตที่แตกต่างไปจากสมัยก่อน เนื่องจากการคมนาคมสะดวกและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน

ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  

     ขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรมประเพณีพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญของ

บุคคลหรือสังคม และยึดถือสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ประเพณีพิธีกรรมของชาวอ าเภอภูผาม่านไม่ว่าจะเป็น

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่น ประเพณีการเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีแต่งงาน ประเพณีเกี่ยวกับการตาย  หรือ

ประเพณีฮีตสิบสอง บางเดือนมีความคล้ายคลึงกับชาวไทยอีสานส่วนอื่นๆของภาค  แต่บางเดือนก็แตกต่างออกไป   

 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี 



ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ช่วงเวลา หมายเหตุ 

1 ประเพณีตรุษไท วันแรม 14-15 ค่ า  เดือน 4  
วันขึ้น 1 ค่ า เดือน5 

  

2 ประเพณีลอยกระทงในวันออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 4  
3 ประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง วันขึ้น 15 ค่ า  เดือน 12  
4 ประเพณีสรงน้ าถ้ าพระและต่อชะตาถ้ า วันพระแรกหลังวันสงกรานต์  
6 ประเพณีบุญเดือนหก ภายในเดือนหก  
7 ประเพณีวันสงกรานต์ 12-15 เมษายน  
8 วันเข้าพรรษา วันแรม 1 ค่ า  เดือน 8  
9 ประเพณีการทอดกฐิน   ภายใน 1 เดือน   หลังวันออกพรรษา    

 

ประเพณตีรุษไท 

ช่วงเวลา  
   วันแรม 14-15 ค่ า  เดือน 4  วันขึ้น 1 ค่ า เดือน5 

สถานที่ปฏิบัติ 
   บ้านและวัด 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
ประเพณีตรุษไทภูผาม่าน จัดขึ้นในวันแรม  ๑๔  วันแรม  ๑๕  ค่ า  เดือนสี่ และขึ้นหนึ่งค่ า เดือนห้า  เป็น

ประเพณีท่ีชาวไทภูผาม่านเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีนี้แล้วจะท าให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่แห้งแล้งมีแต่ความอุดมสมบูรณ์มี

โอกาสได้ขอพรจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน และเป็นการขอขมาหรือขอโทษผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าที่เคยล่วงเกินด้วยกาย 

วาจา  ใจ ท าให้เกิดเป็นสิริมงคลต่อตนเองต่อครอบครัว  ต่อหมู่บ้าน  เกิดความรักความสามัคคี เพราะในวันนี้

ลูกหลานที่ไปประกอบอาชีพตามท้องถิ่นต่างๆ จะเดินทางกลับมาบ้านเพ่ือร่วมท าบุญหาบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว

โดยน าข้าวปลา–อาหารไปถวายพระสงฆ์สามเณรเพ่ืออุทิศส่วนกุศลหาผู้ตาย และเป็นการเฉลิมฉลองให้ตนเองและ

บ้านเมืองที่อายุผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มาได้อีกหนึ่งปี จึงมีการละเล่น เพ่ือเป็นการพักผ่อนหลังจากท างานหนักมา

ตลอดปี จะมีการละเล่นตลอดสามวันสามคืน โดยไม่ประกอบภารกิจใดๆ จึงถือได้ว่าเป็นประเพณีที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น

การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบโบราณ และนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความเคารพต่อผีเจ้านายและเพ่ือความอุดม

สมบูรณ์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรอีกด้วย 

 



 

 

 

 

พิธีขอขมาผู้สูงอายุ     การเล่นสะบ้า          

                                               

ประเพณีลอยกระทงในวันออกพรรษา 
ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
เป็นประเพณีท่ีประชาชนในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านนิยมจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันวันออกพรรษา

ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าประเพณีวันออกพรรษา หรือประเพณีเดือนสิบเอ็ด มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ ที่นิยมจัดงาน

ประเพณีลอยกระทงในช่างเดือนสิบสอง จึงเป็นประเพณีท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล 

เพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่ง

แม่น้ านัมทามหานทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก 

 



 

 

ประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง  

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
    ประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล  

งานลอยกระทงเริ่มท าตั้งแต่กลางเดือน ๑๑ ถึงกลางเดือน ๑๒ ซึ่งเป็นฤดูน้ าหลาก น้ าจะเต็มสองฝั่งแม่น้ า ประเพณีนี้

ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท

ที่ริมฝั่งแม่น้ านัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก ประเทศไทย

ประเพณีลอยกระทงได้ก าหนดจัดในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ าล าคลอง หรือแหล่ง

น้ าต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไป 

 

 

 



 ประเพณีสรงน้ าถ้ าพระ และต่อชะตาถ้ า 

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
ประเพณีสรงน้ าพระถ้ า จะจัดข้ึนในวันธรรมสวนะ (หรือวันพระ) หลังจากเล่นสงกรานต์ประจ าปี ในวันที่ ๑๓-

๑๕ เสร็จแล้ว เมื่อถึงวันพระ จะเป็นวันพระเล็ก(ขึ้นหรือแรม ๘ ค่ า) หรือ วันพระใหญ่(ขึ้นหรือแรม ๑๕ ค่ า) ชาว

อ าเภอภูผาม่าน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่านและหมู่บ้านใกล้เคียง จะร่วมกันไปสรงน้ าพระ  

ที่ถ้ าพระ และต่อชะตาถ้ า เพ่ือเป็นการอนุรักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับ

วิถีชีวิตของประชาชน ให้ประเพณีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งตัวบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ไดด้ าเนินไปสู่ความรุ่งเรืองและสงบสุขร่วมกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเพณีบุญเดือนหก 

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
 พอถึงวันขึ้น ๖ ค่ า เดือน ๖ ชาวบ้านที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตเทศบาลต าบลภูผาม่าน และหมู่บ้านใกล้เคียง จะ

มีการน าดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมเครื่องเซ่นไหว้ เช่น หัวหมู ไก่ (เป็นตัว และไก่กุ้ม(ไข่) บุหรี่ สุรา หมากพลู และผลไม้

ต่างๆ ไปถวายศาลปู่ประจ าหมู่บ้าน เพื่อช่วยปกปักษ์รักษาบ้านเมืองให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ  และนอกจากนี้

ยังเป็นการบูชาเพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมือง ท าให้บ้านเมืองสงบสุข ปราศจากเภทภัย  อันตรายทั้งหลาย

ทั้งปวงไม่มากล้ ากรายโดยจะมีปู่แต่ละศาลมาประทับร่างทรง ซึ่งเมื่อประทับร่างทรง(บัวนางหรือ นางเทียม) เรียบร้อย

แล้ว ร่างทรงจะพูดและร าเป็นภาษาอีสาน แสดงท่าทางต่างๆ  เมื่อถึงวันขึ้น ๑๐ ค่ า จะมีการเริ่มหมักดองข้าวเพื่อท า

ขนมจีน และจะมีการละเล่นตลกบุญเดือนหก โดยจะสวมใส่หัวโขน มีบั้งไฟแห่เซิ้งไปตามหมู่บ้านต่างๆ จนถึงวันขึ้น 

๑๓ ค่ า เหล่าร่างทรงของปู่ ก็จะไปรวมกันที่ศาลากลางบ้านจะมีพิธีอัญเชิญปู่มาประทับร่างทรง จากนั้นร่างทรงก็จะ

ร้องร า แล้วแห่ขบวนไปที่ศาลปู่ โดยมีบั้งไฟไปถวายเจ้านาย(ปู่) ทุกบ้าน ประมาณก่อนเที่ยงเสร็จแล้วก็จะรับ

รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งขณะร้องร าก็จะมีเครื่องดนตรีพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย กลอง ฉาบ แคน เล่นไปด้วย และ

ขณะเล่นก็จะมีเชือกถือล้อมรอบผู้ที่เป็นร่างทรงและบริวารเอาไว้ข้างใน ส่วนผู้ชมก็จะอยู่ข้างนอกเชือก ในบางครั้งจะมี

การละเล่นล้อเลียนต่างๆ เดินไปตามถนนกันเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนานจนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ก็จะหยุดเล่น พอวันรุ่งขึ้น 

(ข้ึน ๑๔ ค่ า) ก็จะมีการรวมตัวกันที่ศาลากลางบ้านอีกครั้ง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ในช่วงบ่ายก็จะมีพิธี

อัญเชิญปู่มาประทับร่างทรง และแห่ไปยังศาลปู่อีกรอบ โดยมีบั้งไฟไปด้วยทุกครั้ง แล้วน าบั้งไฟไปคารวะปู่ จากนั้นก็

แห่กลับเข้ามาเล่นกันในวัดเช่นเดิม โดยมีศาลเพียงตาที่จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นที่สักการะ โดยมีม้า ช้าง เป็นบริวาร จากนั้นก็

จะแห่ไปยังที่หนองสมอ ซึ่งเป็นบริเวณท่ีใช้จุดบั้งไฟ มีการละเล่นอยู่บริเวณนั้น มีการจุดบั้งไฟถวายปู่จนหมด จากนั้นปู่

ก็จะออกจากร่างทรงแล้วเดินทางกลับเป็นอันเสร็จสิ้นงานประเพณีบุญเดือนหก   

 

 



ประเพณีวันสงกรานต์ 

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
ประเพณีสงกรานต์   ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรม

ประจ าชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานาน    มีการท าบุญตักบาตร   สรงน้ าพระ  รดน้ าขอพร

ผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข  และกิจกรรมต่างๆมากมาย 

 

วันเข้าพรรษา 

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
                   การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจ า

ที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ   เว้นแต่มีกิจจ าเป็นจริงๆ    ช่วงจ าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีก าหนดเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณีส าคัญท่ีขาดไม่ได้เลย   คือ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบ

น้ าฝน 

     ประเพณีการทอดกฐิน   

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
                 การทอดกฐิน คือ การน าผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ า 5 รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่

ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น     การทอดกฐินในแต่ละปีก าหนด 

ให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน    หลังวันออกพรรษา  โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจ า

พรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย   แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง  การทอดกฐินนั้น  มีหลายประเภท ในพื้นที่

ต าบลสระแก้วส่วนใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคี   ที่มีเจ้าภาพร่วมกัน  จะมีการตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการ  แล้วมี

หนังสือบอกบุญไปยังผู้อ่ืนด้วย 



 

ประเพณีการบวช 

ช่วงเวลา 

สถานที่ปฏิบัติ 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ 
    เมื่อบุตรของตนเองมีอายุครบบวชคือ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (บางคนนับรวมอยู่ในครรภ์ด้วยก็มี ถ้าอายุไม่พอ

จริงๆ แต่อยากบวชก่อน) ก็จะน าผู้ที่จะบวชไปหาอุปัชฌาย์หรือเจ้าอาวาสที่วัดเพ่ือที่ท่านจะได้ก าหนดวันบวชให้เมื่อได้

ฤกษ์ยามวันบวชแล้วก็จะบอกเล่าญาติพี่น้อง  เตรียมเครื่องอัฐบริขารและเตรียมจัดงาน  ผู้บวชต้องไปขานนาคและรับ

ใช้พระภิกษุ (เจ้าอาวาส) ที่วัดที่ตนเองจะพ านัก ประมาณ  ๑ - ๒ สัปดาห์ก่อนบวช  เมื่อถึงวันโฮม (วันรวม) ก่อนวัน

บวช  ๑ วัน  ญาติพี่น้องจะมาช่วยกันท าครัว  จัดดอกไม้  ธูปเทียน  อาหาร  เงิน  สิ่งของ  ที่จะถวายพระและบริโภค

ในวันงานเพื่อนบ้านจะน าสิ่งของมาช่วยท าบุญ เช่น ข้าว ฟูก เบาะ หมอน ฯลฯ  เมื่อผู้มาช่วยงานกลับบ้าน  เจ้าภาพ

จะจัดข้าวต้ม  ขนม  อาหาร  เท่าที่มีให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วย การโกนผมนาคจะโกนเวลา ๙  นาฬิกาเป็นต้นไป  นาค

จะน าดอกไม้ไปไว้ขอขมาต่อพ่อแม่ ต่อจากนั้นพ่อนาคหรือแม่นาคหรือญาติ  จะเป็นผู้น านาคไปหาญาติเพ่ือขอขมา

โทษและขอพรจากญาติ  พ่อนาคแม่นาคจะท าพิธีขลิบผมและตามด้วยญาติผู้ใหญ่  คือ ปู่  ย่า  ตา  

ยาย  ของนาค  การขลิบผมจะท าพอเป็นพิธี  หลังจากที่ญาติผู้ ใหญ่ขลิบผมแล้วจึงให้ช่างตัดผมโกนต่อไป  

แล้วอาบน้ าแต่งตัวด้วยการนุ่งผ้าขาวเข้าสู่พิธีสู่ขวัญนาค  การสู่ขวัญนาคถือเป็นการบอกกล่าวอบรมสั่งสอนนาคใน

ฐานะลูกที่ต้องตอบแทนคุณบิดามารดาด้วยการบวชและเตรียมตัวเตรียมใจประพฤติปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัตร  

เมื่อบวชครบตามก าหนดที่ก าหนดไว้เมื่อจะลาสิกขาบทจะมีพิธีแห่พระเพ่ือเป็นการทดสอบความอดทน ความมีสมาธิ

และอาการส ารวมของพระด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ ปีเกิด ที่อยู่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมาย
เหตุ 

1 นายอุทัย  เพียงรักษา 2494 37 ม.1  ต.โนนคอม ท าดนตรีพื้นบ้าน โปงลาง พิณ สอนวง
โปงลางดนตรีอีสาน 

 

2 นายไสว  สายบุญยืน 2500 82 ม.1 ต.โนนคอม 
 

ปั้นเตาเศรษฐี (เตาใช้ฟืน) ,ท า
เฟอร์นิเจอร์แกะสลักด้วยไม้,ช่างก่อสร้าง
,ช่างไม้,ช่างไฟฟ้า 

 

3 นายทองหล่อ  นวนมา 2484 80 ม.2 ต.โนนคอม ตัดกระดาษประดับงานต่างๆ เช่น  
งานบุญ,งานบวช,ประดับผ้าในงาน 

 

4 นายทอง  กาดกอง  2479 78 ม.2 ต.โนนคอม พิธีกรทางศาสนางานต่างๆ  
5 นายวิทยา  ศรีระชัย 2499 56 ม.2 ต.โนนคอม ดนตรีพื้นบ้าน ,พิธีกรทางศาสนา,สู่ขวัญ  
6 นางจันทร  บุญช านาญ 2494 60 ม.2 ต.โนนคอม ท าบายศรี,ขันหมากเบ็ง,งานใบตอง  
7 นายแถว  ทุมเทียง 2486 93 ม.6 ต.ภูผาม่าน จักสานกระติบข้าว  
8 นายเหาะ ดีมูล 2481 67 ม.6 ต.ภูผาม่าน จักสานไม้ไผ่ (เปลนอน,เครื่องมือหาปลา

เช่น ไซ,อีจู้,ข้อง) 
 

9 นายบุญเทียม  สีซุย 2489      ม.6 ต.ภูผาม่าน จักสานไม่ไผ่ ,พิธีกรทางศาสนา  
10 นายเที่ยว  กุลด้วง 2472 36  ม.6 ต.ภูผาม่าน จักสานไม้ไผ่ (ท ากระติบข้าว,ฮวด,

ตะกร้า) 
 

11 นายนอน  หนูทัศน์ 2478 81 ม.6 ต.ภูผาม่าน จักสานไม้ไผ่(ตะกร้าหาบข้าว)  

 

 

 

 

 

 

 

 



       กลุม่อาชีพที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลภูผ่าม่าน 

 

 

 
 
 
 

-  

ล าดับ
ที ่

กลุ่มอาชีพ ที่ตั้ง จ านวนสมาชิก 

1 กลุม่ปลกูผกัปลอดสารพิษหนองสมอ ม.1 ต.โนนคอม 30 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    




