
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Muangsrikai Local Wisdom

กองการศึกษา
เทศบาลต าบลเมืองศรีไค
อ าเภอวารนิช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ต าบลเมืองศรีไค



ภูมิปัญญา  :  ด้านหัตถกรรม (จักสาน)

บา้นเลขที ่๙๑ หมู่ ๑ บา้นคอ้ 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายค าพี พรมสร
อายุ ๔๗ ปี

เป็นชาวบ้านค้อหวาง ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานีโดยก าเนิด เม่ือแต่งงานจึงย้ายมาอาศัยอยู่บ้านค้อ ต าบลเมืองศรีไค
นายค าพีได้เรียนรู้การท าเคร่ืองจักสานโดยการสังเกตจากนายแพง พรมสร 
ผู้เป็นตาของตนเองตั้งแต่อายุประมาณ 13 ปี ปัจจุบันได้ประกอบอาชีพเกษตรกร
เป็นหลัก และมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นอาชีพเสริมที่ท าในช่วงฤดูฝน ในช่วง
เวลาว่างจะไปหาไม้มาท าไซดักปลา วัสดุที่น ามาใชใ้นการสานสว่นใหญ่จะเป็นวัสดุ
จากสวนหน้าบ้านและที่นาของตนเอง โดยจะสานตั้งแต่ ไซ กระด้ง ข้องใส่ปลา 
สุ่มไก่ แต่ในปัจจุบันจะสานไซเป็นหลัก ซึ่งในบางครั้งก็จะขายเม่ือมีชาวบ้านมา
ขอซ้ือแต่ยังไม่ได้เป็นการผลิตเพ่ือขายในจ านวนมากที่พอส่งได้ แต่เกิดจาก
ความพึงพอใจของทั้งสองคนในการตกลงซ้ือขายกัน

๑



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายค าพ ีพรมสร  อายุ ๔๗ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นหตัถกรรม (จกัสาน)
บา้นเลขที ่๙๑ หมู่ ๑ บา้นคอ้ 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๒



ภูมิปัญญา  :  ด้านหัตถกรรม (จักสาน)

บา้นเลขที ่๔๓ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

นายลับ สารีที
อายุ ๘๒ ปี

เป็นชาวบ้านแขมโดยก าเนิด ที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการจักสานไว้
จนถึงปัจจุบัน เดิมนั้นไม่ได้ท าอาชีพสานกระติบข้าวมาตั้งแต่ต้น ก่อนหน้านั้น
ประกอบอาชีพเกษตรกรกับครอบครัว และเริ่มเรียนรู้การจักสานเม่ืออายุ
ประมาณ 40 ปี จากผู้ที่มีความรู้ด้านการจักสานภายในหมู่บ้าน ในช่วงแรกนั้น
ผลิตเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น โดยเริ่มการจักสานจากเคร่ืองใช้ในครัวเรือน
ที่ไม่มีความซับซ้อนมากนัก เช่น หวด ตะกร้า กระด้ง เป็นต้น จากนั้นจึงเริ่มมา
สานกระติบข้าวที่มีความยากและซับซ้อนขึ้น เม่ือกระติบข้าวเป็นที่ต้องการของ
ตลาด จึงเริ่มท าการผลิตเพ่ือการค้า ปัจจุบันมีเพียงกระติบข้าวที่นายลับผลิต
เพ่ือการค้า ส่วน หวด ตะกร้า กระด้ง จะผลิตเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น 
การสานกระติบข้าวจะนิยมท าภายหลังจากการท าการเกษตร

๓



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายลบั สารที ี อายุ ๘๒ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นหตัถกรรม (จกัสาน)
บา้นเลขที ่๔๓ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

๔



ภูมิปัญญา  :  ด้านหัตถกรรม (จักสาน)

บา้นเลขที ่๒๘ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

นายพรมมา ลาสิงหาญ
อายุ ๘๗ ปี

เป็นผู้ที่ยั งคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการจักสานไว้จนถึงปัจจุบัน 
เป็นชาวบ้านแขมตั้งแต่ก าเนิด เดิมไม่ได้ท าอาชีพสานกระติบข้าวมาตั้งแต่แรก 
ก่อนหน้านั้นประกอบอาชีพเกษตรกรกับครอบครัว และเริ่มเรียนรู้สานกระติบ
เม่ืออายุประมาณ 15 ปี จากการสังเกตการท ากระติบข้าว จากผู้ที่มีความรู้
ในการจักสานกระติบข้าว ช่วงแรกการจักสานกระติบข้าว เป็นการผลิตเพ่ือผลิต
ใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น การสานกระติบข้าวนั้นจะนิยมท าภายหลังจากการท า
การเกษตรเสร็จสิ้น และปัจจุบันการสานกระติบข้าวของนายพรมมาใช้เป็นการ
ประกอบอาชีพเพ่ือหารายได้

๕



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายพรมมา ลาสงิหาญ อายุ ๘๗ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นหตัถกรรม (จกัสาน)
บา้นเลขที ่๒๘ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี 

๖



ภูมิปัญญา  :  ด้านหัตถกรรม (ทอผ้า)

บา้นเลขที ่๔๑ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นางราตรี  นิลบารันต์
อายุ ๖๖ ปี

เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแขมที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้า 
โดยเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านศรีไคตั้งแต่ก าเนิด ภายหลังได้มีการย้ายอาศัยมาที่
บ้านคูเมืองเพ่ือมาประกอบอาชีพเกษตรกรกับครอบครัวก่อนจะย้ายมาตั้งถิ่นฐาน
ที่หมูบ่้านแขมใน พ.ศ. 2515 นางราตรีได้เรียนรู้การทอผ้าจากมารดาโดยเรียนรู้
การทอผ้าเม่ืออายุประมาณ 15-16 ปี การทอผ้าในระยะแรกนั้นสถานที่ ใน
การทอผ้าเป็นบริเวณบ้าน ภายหลังได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้นภายในบริเวณ
วัดบ้านค้อแขม นางราตรีไดเ้ป็นสว่นหนึ่งการกลุ่มทอผา้ แต่ปัจจุบันกลุ่มทอผา้ไดม้ี
การแยกย้ายไปประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนยังคงใช้วัดเป็น
สถานที่ทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน การทอผ้านั้นนิยมใช้กี่กระตุกในการทอ ระยะแรก
ได้หัดทอท าผ้ากาบบัวซึ่งเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีช่ือเสียงของชาว
อุบลราชธานีเพ่ือตัดใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ต่อมาเปลี่ยนมาทอผ้าไหมแทน 
หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการทอผ้าจึงเปลี่ยนเป็นสินค้า โดยน า
ผ้าที่ทอไดส้ง่ใหก้ับร้านรับตัดเส้ือบริเวณใกล้เคียง

๗



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

๘

นางราตร ี นิลบารนัต ์ อายุ ๖๖ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นหตัถกรรม (ทอผา้)
บา้นเลขที ่๔๑ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี



ภูมิปัญญา  :  ด้านหัตถกรรม (ทอผ้า)

บา้นเลขที ่๔๘ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นางหนูไพร   ใจจริง
อายุ ๖๘ ปี

เป็นชาวบ้านบ้านแขมโดยก าเนิด และได้เริ่มเรียนรู้การทอผ้าจาก
คนในครอบครัว เริ่มเรียนรู้การท าผ้าทอมือเม่ืออายุประมาณ 21-22 ปี 
ในระยะแรกการทอผ้ามีทั้งการทอปลอกหมอน ทอผ้าถุง โดยจะเป็นการทอ
ส าหรับใช้สอยในครัวเรือนเป็นหลัก สถานที่ทอผ้าในระยะแรกจะใช้บริเวณ
ใต้ถุนบ้าน นางหนูไพรได้ให้ข้อมูลว่า สมัยก่อนบ้านเรือนส่วนใหญ่จะมีกี่อยู่
ใต้ถุนบ้านเพ่ือใชใ้นการทอผ้า กี่ที่ใช้ในการทอผ้าเป็นกี่กระทบ การทอผ้าของผู้คน
ในชุมชนนิยมท าภายหลังจากการท าการเกษตร ต่อมาภายในวัดบ้านค้อแขมได้มี
การรวมกลุ่มกันทอผ้าในบริเวณศาลาอเนกประสงค์ นางหนูไพรได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในกลุ่มทอผ้านั้น ภายหลังผู้คนในกลุ่มทอผ้าได้แยกย้ายไปประกอบอาชีพรับจ้าง
อ่ืน ๆ รวมถึงประกอบอาชีพเกษตรกร ท าให้จ านวนคนทอผ้าลดจ านวนลง 
นางหนูไพรจึงน ากี่กลับมาทออยู่บริเวณบ้านจนถึงปัจจุบันการทอผ้าระยะแรกใช้
ไหมในการทอผ้า ปัจจุบันก็ได้มีการเปลี่ยนมาใช้ด้ายสังเคราะห์สีต่างๆ ที่หาซ้ือ
ไดง้า่ย โดยไปซ้ือในอ าเภอวารินช าราบซึ่งเป็นแหลง่จ าหน่ายสนิค้าส าหรับการทอผ้า

๙



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

๑๐

นางหนูไพร   ใจจรงิ อายุ ๖๘ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นหตัถกรรม (ทอผา้)
บา้นเลขที ่๔๘ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี



ภูมิปัญญา  :  ด้านหัตถกรรม (ทอผ้า)

บา้นเลขที ่๒๓ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นางดม  นิลบารันต์
อายุ ๖๕ ปี

เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านแขม โดยเริ่มทอผ้าครั้งแรกช่วงอายุประมาณ 
50 ปี จากการเรียนรู้การทอผ้ากับกลุม่แม่บ้านที่ทอผ้าบริเวณภายในที่วัดบ้านค้อแขม 
ภายหลังจึงได้มีการแยกออกมาท าการทอผ้าที่บ้านของตนโดยการใช้ใต้ถุนบ้าน
เป็นสถานที่ในการทอผ้า นางดมได้ประกอบอาชีพเกษตรกรมาก่อนที่จะมาทอผ้า
ส าหรับจัดจ าหน่าย การทอผ้าในระยะแรกเป็นการทอผ้าเพ่ือใชใ้นครัวเรือนของตน
ก่อนที่จะเริ่มทอผ้าเพ่ือจ าหน่ายในภายหลัง นอกจากการทอผ้าเป็นอาชีพแล้วยัง
ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าพ้ืนบ้านกับผู้ที่สนใจศึกษาและเรียนรู้ โดยจะ
มีคณะอาจารย์จากคณะศิลปประยุกต์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้ามาศึกษา
เรียนรู้วธิีการทอผ้าเป็นเวลาหลายเดือนเพ่ือน าเอาข้อมูลไปใช้เพ่ือการศึกษา

๑๑



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

๑๒

นางดม  นิลบารนัต ์ อายุ ๖๕ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นหตัถกรรม (ทอผา้)
บา้นเลขที ่๒๓ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี



ภูมิปัญญา : ด้านการแพทย์ไทย (หมอเป่าเพื่อรักษา)
ด้านอื่น ๆ : ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม

บา้นเลขที ่๑๙ หมู่ ๑ บา้นคอ้ 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายชารี  พาราสี
อายุ ๗๘ ปี

ปัจจุบันเป็นหมอเป่าที่คนในหมู่บ้านให้ความเช่ือใจในการเป่า
เพ่ือรักษา โดยจะเป่าจ าพวกแขนหัก ขาหัก เส้น โดยได้รับการสืบทอดมาจาก
นายก้อน (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นคนอ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี (เสยีชวีิตแลว้) 
ได้รับการสืบทอดมาเป็นระยะเวลา 10 ปีมาแล้วการเป่าจ าพวกแขนหัก ขาหัก 
จะใช้น้ าเปล่าที่มีการท่องมนต์เสกคาถา โดยท าการเป่าในบริเวณที่มีอาการเจ็บ
หรือปวด จากนั้นน าน้ าเปล่าที่เหลือจากการเสกคาถา ใส่ขวดเอาไว้ด่ืมและใช้ทา 
โดยจะต้องด่ืมเฉพาะน้ าที่มีการท่องมนต์เสกคาถาเท่านั้น จนกว่าอาการเจ็บปวด
จะหาย ในการเป่าวันเวลาที่จะหายขึ้นอยู่กับอายุ หากเป็นคนหนุ่มสาวจะใช้เวลา
ประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 10 วัน ส่วนผู้สูงอายุใช้เวลาประมาณ 10 วันขึ้นไป
แลว้แต่โรค ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล เม่ือหายแลว้จะต้องไปปลงคาย 
(ค่าบูชาครูหรือสิ่งของที่ใช้ในการบูชาครู) สิ่งที่ต้องเตรียมไป คือ ผ้าขาว 1 ผืน 
ผ้าถุง 1 ผืน เหลา้ 1 ขวด เงนิที่ต้องใสใ่นกระทง 5-10 บาท ขันธ์ 5 (เงินส าหรับ
ค่ารักษาแลว้แต่ศรัทธา)

๑๓



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายชาร ี พาราส ี อายุ ๗๘ ปี
ภูมปัิญญา : ดา้นการแพทยไ์ทย (หมอเป่าเพือ่รกัษา)

ดา้นอืน่ ๆ : ดา้นความเช ือ่ ศาสนา ประเพณี พธิกีรรม
บา้นเลขที ่๑๙ หมู่ ๑ บา้นคอ้ 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๑๔



ภูมิปัญญา  :  ด้านศิลปกรรม (หมอแคน)

บา้นเลขที ่๑๖ หมู่ ๗ บา้นโนนงาม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายรุ่งโรจน์ บุญเลิศสว่าง
อายุ ๖๖ ปี

เป็นชาวบ้านโนนงามตั้งแต่ก าเนิด โดยนายรุ่งโรจน์ ฝึกหัดเป่าแคน
ครั้งแรกโดยไม่มีอาจารย์สอนที่จริงจัง แต่จะเรียนรู้จากพ่อที่ท่านมีความรู้เร่ือง
แคนและเป่าแคนได้อย่างไพเราะ ส่วนมากจะสอบถามจากผู้เป่าแคนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง และคุณพอ่ก็จะสอนลายแคนในท านองต่าง ๆ ให ้และได้เริ่มฝึกฝนอย่าง
จริงจัง เม่ืออายุได้ 12 ปี หลังจากคุณพ่อเสียชีวิต โดยมุ่งมั่นใฝ่ฝันว่าต้องสืบสาน
การเป่าแคนและจะต้องเป่าแคนให้หมอล าให้ได้ และได้ฝึกฝนเร่ือยมา จนเม่ืออายุ 
18 ปี ไดส้มัครเข้าร่วมวงดนตรีและได้รับโอกาสใหอ้ยู่ในวงดนตรีเพชรพิณทองที่มี
ช่ือเสียงมากในขณะนั้น ต่อมาได้ออกจากวงไปรับจ้างเป่าแคนที่แขวงจ าปาศักดิ์ 
สปป.ลาวประมาณครึ่งปี ซึ่งในขณะนั้นได้เป็นหมอแคนที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญ
แล้ว จึงเดนิทางกลับบ้านเกิดและเดินสายรับงานเป่าแคนในจังหวัดต่าง ๆ ปัจจุบัน
เป็นหมอแคนประจ าวงดนตรีหมอล าคณะเพชรอุบล ป . ฉลาดน้อย (ศิลปิน
แห่งชาติประจ าปี 2548) และประกอบธุรกิจส่วนตัวพร้อมภรรยาที่เป็นศิลปิน
หมอล าฝ่ายหญิง

๑๕



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายรุง่โรจน ์บุญเลศิสวา่ง  อายุ ๖๖ ปี
ภูมปัิญญา  :  ดา้นศลิปกรรม (หมอแคน)
บา้นเลขที ่๑๖ หมู่ ๗ บา้นโนนงาม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๑๖



บา้นเลขที ่๑๗ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายสุนันท์ สอนลัทธิพันธ์
อายุ ๗๐ ปี

ปัจจุบันเป็นอาสาสมัครแรงงาน และรับหน้าที่เป็นพ่อจ้ าประจ า
บ้านแขม เดิมทีนายสุนันท์ สอนลัทธิพันธ์ เป็นหมอเป่าได้รับการสืบทอดมาจาก
นายเฉลิม ศรีบุญมา (อายุ 85 ปี) นายสุนันท์ สอนลัทธิพันธ์ เคยด ารงต าแหน่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านแขม ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึง พ.ศ. 2538 ต่อมาได้รับมอบให้เป็น
ผู้น าทางความเช่ือ (พ่อจ้ า) มีหน้าที่ประกอบพิธีในประเพณีเลี้ยงปู่ตา อีกทั้งยังรับ
หน้าที่ในการเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น ท าขวัญนาค งานแต่ง 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานบุญผะเหวด งานบุญกฐิน งานบุญสงกราน สู่ขวัญ 
การเสียเคราะห ์เป็นต้น

๑๗

ภูมิปัญญา : ด้านอื่น ๆ : ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม 
(ผู้น าประกอบพธิีกรรม,ศาสนพิธ)ี



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายสนัุนท ์สอนลทัธพินัธ ์ อายุ ๗๐ ปี
ภูมปัิญญา : ดา้นอืน่ ๆ : ดา้นความเช ือ่ ศาสนา ประเพณี พธิกีรรม 

(ผูน้ าประกอบพธิกีรรม,ศาสนพธิ)ี
บา้นเลขที ่๑๗ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๑๘



บา้นเลขที ่๔๐ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายสมศรี ลาสิงหาญ 
อายุ ๗๐ ปี

เป็นคนบ้านแขมตั้งแต่ก าเนิด ในพ.ศ. 2514 ได้มาอุปสมบท
ที่วัดบ้านค้อแขม ในระหว่างนี้ได้บวชเรียนสามารถสอบนักธรรมชั้น ตรี โท เอก 
ผ่าน พ.ศ. 2518 ได้ไปอยู่ที่อ าเภอพิบูลมังสาหาร เพ่ือเรียนการศึกษาผู้ใหญ่
ระดับ 4 และได้มี โอกาสไปสอนนักธรรมให้กับพระและสามเณร ต่อมา 
พ.ศ. 2525 ก็ได้ลาสิกขา หลังจากนั้นในปีต่อมาก็ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านแขม เม่ือด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้เพียง 2 ปี จึงได้ลาออกจากต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกับได้มาด ารงต าแหน่งเป็น
มัคนายกของวัดบ้านค้อแขมตลอดจนถึงปัจจุบัน และได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์
ท้องถิ่นของหมู่บ้าน เพราะสามารถให้ข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน
แขม รวมถึงรายละเอียดประเพณีพิธีกรรมทางความเช่ือของหมู่บ้านแขม เช่น 
พิธีกรรมทางความเช่ือเร่ืองการไหว้ผีปู่ตา ประเพณีบุญผะเหวด และความเช่ือ
เร่ืองการสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น

๑๙

ภูมิปัญญา : ด้านอื่น ๆ : ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม               
(ผู้น าประกอบพธิีกรรม,ศาสนพิธ)ี



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายสมศร ีลาสงิหาญ อายุ ๗๐ ปี
ภูมปัิญญา : ดา้นอืน่ ๆ : ดา้นความเช ือ่ ศาสนา ประเพณี พธิกีรรม 

(ผูน้ าประกอบพธิกีรรม,ศาสนพธิ)ี
บา้นเลขที ่๔๐ หมู่ ๒ บา้นแขม 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๒๐



บา้นเลขที ่๗๒ หมู่ ๑ บา้นคอ้
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายสมบัติ  นิลบารันต์
อายุ ๖๖ ปี

ปัจจุบันเป็นกรรมการหมู่บ้านค้อ และรับหน้าที่เป็นพ่อจ้ าประจ า
บ้านค้อ ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เดิมทีนายสมบัติเป็นพ่อครัวในพิธีเลี้ยง
ปู่ตาบ้านค้อมาก่อน สว่นการเป็นพ่อจ้ านั้นไดร้ับการสืบทอดมาจากนายสงิโต นามหอ่ 
(เสียชีวิตแล้ว) โดยนายสมบัติ ได้เรียนรู้สืบทอดการเป็นพ่อจ้ ามาเป็นรุ่นที่ 7 และ
เป็นพ่อจ้ ามาแล้วประมาณ 20 ปี มีหน้าที่ในการน าชาวบ้านเลี้ยงปู่ตา และ
พิธกีรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดอนปู่ตาในบ้านค้อ

๒๑

ภูมิปัญญา : ด้านอื่น ๆ : ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม               
(ผู้น าประกอบพธิีกรรม,ศาสนพิธ)ี



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายสมบตั ิ นิลบารนัต ์ อายุ ๖๖ ปี
ภูมปัิญญา : ดา้นอืน่ ๆ : ดา้นความเช ือ่ ศาสนา ประเพณี พธิกีรรม 

(ผูน้ าประกอบพธิกีรรม,ศาสนพธิ)ี
บา้นเลขที ่๗๒ หมู่ ๑ บา้นคอ้
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๒๒



บา้นเลขที ่๕๒ หมู่ ๑๐ บา้นดอนบาก 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

นายเจียม  สุนีที
อายุ ๖๐ ปี

เป็นชาวบ้านดอนบากตั้ งแต่ก า เนิด เข้าโรงเรียนชุมชนศรีไค 
(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) จบประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นท าอาชีพเกษตรกร ปัจจุบัน
เป็นกรรมการหมูบ่้าน พร้อมกับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของหมู่บ้าน โดยเป็นผู้น าพิธีทาง
ศาสนาของหมู่บ้าน และเป็นที่ปรึกษาของลูกหลาน นอกจากนี้นายเจียม ยังได้ให้
ข้อมูลประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านดอนบาก รวมถึงรายละเอียดประเพณี
พิธีกรรมทางความเช่ือของหมู่บ้าน เช่น พิธีกรรมทางความเช่ือเร่ืองหลักบ้าน 
และความเช่ือเร่ืองการสะเดาะเคราะห์ เป็นต้น

๒๓

ภูมิปัญญา : ด้านอื่น ๆ : ด้านความเชื่อ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม               
(ผู้น าประกอบพธิีกรรม,ศาสนพิธ)ี



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญา

นายเจยีม  สนีุท ีอายุ ๖๐ ปี
ภูมปัิญญา : ดา้นอืน่ ๆ : ดา้นความเช ือ่ ศาสนา ประเพณี พธิกีรรม 

(ผูน้ าประกอบพธิกีรรม,ศาสนพธิ)ี
บา้นเลขที ่๕๒ หมู่ ๑๐ บา้นดอนบาก 
ต าบลเมอืงศรไีค อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดัอบุลราชธานี

๒๔




