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บทที่ 4 
บริบททั่วไปของพื้นที่การวิจัย 

 
 
 การศึกษาการจัดการความขัดแยงของชุมชนในการใชที่ดินสาธารณประโยชนใน 
จังหวัดมหาสารคาม คร้ังนี้ เปนการศึกษาเฉพาะกรณีในพื้นที่ที่ผูวิจัยเลือกศึกษาดวยวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีหลักการที่สําคัญคือ เปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงในการใชที่ดิน
สาธารณประโยชนในอันดับตน ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม คือ ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง 
ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย และตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม ในบทนี้เปนการศึกษา
สภาพแวดลอมทางกายภาพ ทางดานภูมิศาสตร ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อใหทราบและ
เขาใจ ถึงสภาพและบริบทของชุมชน ผูวิจัยไดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การสัมภาษณระดับลึกจากผูใหขอมูลหลัก การจัดสนทนากลุม (Focus 
Group) การสังเกตกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่สนาม และการจดบันทึกสภาพแวดลอมทางกายภาพใน
ชุมชน มีรายละเอียด ดังนี้   
 
4.1  ขอมูลเก่ียวกับ จังหวัดมหาสารคาม 
 4.1.1  ประวัติความเปนมาจังหวัดมหาสารคาม 
        จังหวัดมหาสารคาม เปนจังหวัดที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติความเปนมา
เกาแกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย   
        มหาสารคาม หมายถึง บานมีตนยางใหญ เมื่อคร้ัง แผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ชาวบานฝงซายแมน้ําโขง (ชาวเมืองศรีสัตนาคนหุต ลานชาง) ขามมาอยูทางฝงขวา แมน้ําโขงของ
ไทย ชาวเมืองลานชางไดแตกกระจายมาตั้งเคหสถานบานเรือน ประกอบกับหาเลี้ยงชีพ  ครั้งแรกมา
อยูที่เมืองนครจัมปาศักดิ์กอน  แลวกระจายตอมาทางอําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด มาตั้งอยูใน
ทองที่จังหวัดมหาสารคาม   
        ถึงสมัยกรุงธนบุรี มหาสารคามยังคงเปนเมืองขึ้นอยูกับเมืองรอยเอ็ด พระขัติยวงศา (ทาว
ทน) เปนเจาเมืองรอยเอ็ด จนถึง พ.ศ. 2410 บุคคลสําคัญ ของเมืองรอยเอ็ดคือ ทาวมหาชัย (กวด) 
บุตรชายอุปฮาดสิงห กับ ทาวบัวทอง บุตรชายอุปฮาดหู ขออนุญาตเจาเมืองรอยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม 
ทั้ง 2 ทาน มาถึงกุดยางใหญ (บานนางใย) ในปจจุบัน  ซ่ึงอยูทางตะวันตกของเมืองรอยเอ็ด 
เห็นสมควรตั้งเปนเมือง ก็แจงใหพระขั 
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ติยวงศา (จันทร) ทราบ พระขัติยวงศาเห็นชอบ ก็มีใบบอกมายังกรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. 2410 ขอพระ
บรมราชานุญาตยกบานกุดนางใยขึ้นเปนเมือง ในชวงเวลานั้น ทาวมหาชัย (กวด) กับ ทาวบัวทอง 
ไดรับการศึกษาวิชาการปกครองที่กรุงเทพฯ เปนเวลาถึง 6 ป 
        จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดฯ ให
ทาวมหาชัย (กวด  ภวภูตานนท) มีบรรดาศักดิ์เปน พระเจริญราชเดช ดํารงตําแหนงเจาเมือง
มหาสารคามเปนคนแรก เปนอัครฮาต พระเจริญราชเดชสรางเมืองตรงบริเวณวัดธัญญา แตยังคง
ขึ้นอยูกับจังหวัดรอยเอ็ด 
        เมื่อ พ.ศ. 2411 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว มหาสารคามไมตอง
ขึ้นตรงกับจังหวัดรอยเอ็ด  แตขึ้นตรงกับกรุงเทพฯ และพระเจริญราชเดชถึงแกกรรม ในป พ.ศ. 
2422 ทาวฮึง จึงไดเปนเจาเมืองตอมาและมีบรรดาศักดิ์เปน พระเจริญราชเดชเหมือนกัน 
        4.1.2  สภาพภูมิศาสตร 
        ที่ตั้งและขนาด ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เปนที่ราบ 
พื้นที่ลาดเทจากทางทิศเหนือและทิศใตมาทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ 5,292 ตารางกิโลเมตร หรือ 
3,307 ลานไร หางจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต 470 ก.ม. 
       4.1.3  อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับจังหวัดขอนแกน และจังหวัดกาฬสินธุ 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับจังหวัดรอยเอด็ และ จังหวัดกาฬสินธุ 
 ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดสุรินทร และ จังหวัดบุรีรัมย 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับจังหวัดขอนแกน และ จังหวัดบุรีรัมย 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
        ลักษณะภูมิประเทศแบงได 3 บริเวณ คือ 
        ที่ราบริมฝงแมน้ํา  เชน บริเวณที่ราบลุมแมน้ําชี ที่อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย 
และอําเภอเมือง  พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย และพื้นที่สูง
อยูทางทิศเหนือ และทางทิศตะวันออกของจังหวัด ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอเชียงยืน และ
อําเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณรอยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด 
        4.1.4  ลักษณะภูมิอากาศ 
        อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 21.6 องศาเซนเซียส และสูง 33.8 องศาเซนเซียส และความชื้น
สัมพันธเฉลี่ย รอยละ70   
        ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู  คือ 
        ฤดูรอน  เร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิคอนขางสูง รอน 
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อบอาว อุณหภูมิเฉลี่ย 34 องศาเซนเซียส 
        ฤดูฝน เร่ิมตั้งแตเดือน พฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม เนื่องจากเปนระยะที่ลมมรสุม 
ตะวันตกเฉียงใต เขาสูประเทศไทย ปริมาณน้ําฝนอยูในเกณฑตั้งแต 1,000 มิลลิเมตรตอป   
        โดยท่ัวไป จังหวัดมหาสารคามมีฝนตกไมสม่ําเสมอ ทําใหบางปฝนตกนอยทําใหการ
เพาะปลูกไมไดผล   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม  ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ย 22 
องศาเซนเซียส โดยไดรับลมหนาวจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มีลมแรงและหนาวจัด 
        4.1.5  ทรัพยากรธรรมชาติ 
        ดิน กลุมดินที่พบมากในจังหวัดมหาสารคาม ไดแก ดินชุดรอยเอ็ด มีประมาณ รอยะ36  
ดินชุดโคราช  มีประมาณรอยละ20 ดนิชุดอุบล มีประมาณรอยละ 18 ดินชุดน้ําพอง มีประมาณรอย
ละ 15 และเนื่องจากหินพื้นฐานเปนหินเกลือ บริเวณรอบ ๆ เมืองจึงเต็มไปดวยแหลงเกลือสินเธาว
อยูทั่วไป บริเวณที่มีลําเกลือ สีขาว ชาวบานเรียกวา เอียดหรือข้ีเทา 
        น้ํา  จังหวัดมหาสารคาม มีแหลงน้ําที่สําคัญดังนี้  แมน้ําชี มีความยาวที่ไหลผานเมือง
ประมาณ 60 กิโลเมตร ลําหวย  มี 12 สาย เชน ลําหวยเสียว ไหลผานอําเภอบรบือและอําเภอวาป
ปทุม ความยาว 60 กิโลเมตร ลําหวยคะคาง  ไหลผานอําเภอเมือง มีความยาว 46 กิโลเมตร บริเวณ
ตนน้ํามีอางเก็บน้ําแกงเลิงจานเปนแหลงน้ําตนทุน มีความจุ 4.22 ลานลูกบาศกเมตร 
        ปาไม  สวนใหญเปนปาสงวนแหงชาติ มีจํานวน 10 ปา มีเนื้อที่ประมาณ 254,2321.25 
ไร คิดเปนรอยละ 2.56 ของพื้นที่จังหวัด 
        4.1.6  สภาพทางสังคม 
        ดานการศาสนา  ราษฎรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต 
        ดานการสาธารณสุข  ประชากรไดพยายามพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของ
ประชากรใหมีความอยูที่ดีขึ้น โดยยึดหลักเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
        4.1.7  การเมืองการปกครอง 
        จังหวัดมหาสารคามแบงการปกครองเปน 13 อําเภอ 133 ตําบล 1,719  หมูบาน ดังแสดง
ในตาราง  1 
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ตาราง  1  จํานวนอําเภอ ตําบล และหมูบานในจังหวัดมหาสารคาม 
 

อําเภอ ตําบล หมูบาน 

1.  เมืองมหาสารคาม 14 167 
2.  กันทรวิชัย 10 151 
3.  โกสุมพิสัย 17 215 
4.  เชียงยืน 8 104 
5.  นาเชือก 10 127 
6.  บรบือ 15 177 
7.  พยัคฆภูมิพิสัย 14 196 
8.  วาปปทุม 15 218 
9.  นาดูน 9 93 
10. แกดํา  5 78 
11. ยางสีสุราช 7 82 
12. กุดรัง 5 64 
13. ช่ืนชม 4 47 

รวม 133 1,719 

 (ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดมหาสารคาม, ธันวาคม, 2553) 
        
 จํานวนประชากร  จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรทั้งส้ิน 944,900 คน  แยกเปนชาย  
จํานวน 469,486 คน หญิง จํานวน 475,414 คน  ขอมูล  ณ เดือนธันวาคม2553 จํานวนประชากร
อําเภอเมือง  ชาย จํานวน 74,457 คน หญิง จํานวน 75,270 คน รวม 152,7222 คน 
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ภาพ 9  แผนที่จังหวัดมหาสารคาม 
(ที่มา : จังหวัดมหาสารคาม,  อินเทอรเน็ต,  2550) 
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ภาพ 10  แผนที่จังหวัดมหาสารคามแสดงพื้นที่วิจัย  
(ที่มา : maps.google,  อินเทอรเน็ต,  2550) 
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4.2  ขอมูลเก่ียวกับชุมชนตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
        4.2.1  ประวัติชุมชน 
        จากการศึกษา  ความเปนมาของชุมชนตําบลทาสองคอน  โดยการสัมภาษณระดับลึก
ผูนําชุมชน  ผูเฒาผูแก  พบวา  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2308  ไดมีการอพยพของชาวบานจากตางถิ่น   
โดยการนําของพอใหญจารยแดง บานทาแห อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ พอใหญจารยชา 
บานโนนแดง   อําเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ   และพอใหญกวน   เมืองแพน   กวนเมืองขวา     
กวนเมืองซาย  บานเซียงแหลม  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  สาเหตุที่ตองอพยพมาตั้งบานใหม
เหนือหมูบานเดิม ตามลําน้ําชี  เนื่องจากพื้นที่ตั้งของหมูบานถูกน้ําทวมทุกป  ในชวงฤดูฝน  
เนื่องจากเปนที่ราบลุมฝงแมน้ําชี  ในการอพยพครั้งแรกไดมีชาวบานมารวมกันสรางบานใหม
จํานวน 50 ครอบครัว  ที่ตั้งรกรากอยูริมแมน้ําชี  ซ่ึงเปนเกาะ  เปนดอน  และแมน้ําชีไดไหลแยก
ออกเปนทางสองแพง  ชาวบานจึงเรียกบานวา  บานทาสองคอน  บริเวณบานทาสองคอน  มีความ
อุดมสมบูรณ  จึงมีราษฏรอพยพมาเพิ่มขึ้นเชน  ชาวเมืองรอยเอ็ด  จากสุวรรณภูมิ 
      เมื่อประมาณ 100 ป มานี้  ชาวอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ประสบความแหงเลง  
ไดอพยพมาตั้งรกรากอยูดานทิศตะวันตกของหมูบาน ชาวบานเรียกวา คุมไทย บานทาสองคอนได
ขยายขึ้นตามลําดับ ปจจุบัน มีทั้งหมด 23 หมูบาน 
      4.2.2 ท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพ 
      ที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพของตําบลทาสองคอนมีรายละเอียดดังนี้ (องคการบริหาร
สวนตําบลทาสองคอน,  2550) 
      ตําบลทาสองคอน เปนตําบล  1  ใน  13  ตําบลของอําเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัด
มหาสารคาม  ตั้งอยูทิศตะวันตกของอําเภอเมือง  หางจากที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม ประมาณ 
9  กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด  117.45  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  73,405.62  ไร  โดยมี    
อาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  คือ ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  
และติดกับลําน้ําชี ตลอดแนวเขต  ทิศใตติดตอกับแกงเลิงจาน  อําเภอเมือง  และตําบลแกงแก  
อําเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลเกิ้ง  ตําบลตลาด  อําเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม   และทิศตะวันตก   ติดกับ  ตําบลแกงแก   อําเภอโกสุมพิสัย   จังหวัด
มหาสารคาม 
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ภาพ 11  แผนที่ตําบลทาสองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 (ที่มา: maps.google.co.th.,  อินเทอรเน็ต,  2550) 
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 4.2.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
 สภาพพื้นที่ของตําบลทาสองคอน  แบงเปน 3 ลักษณะ คือ ที่ราบลุมมาก  ที่ราบลุมดอน  
และที่ราบลุมกึ่งดอน เหมาะแกการทํานา ปลูกพืชสวน และพืชไร 
  สภาพดินตําบลทาสองคอน  ประกอบดวยดิน รวนปนทราย  เหมาะแกการทํานา  การ 
ปลูกพืชไรและไมผล   
       มีแหลงน้ําในตําบล คือแหลงน้ําธรรมชาติ  เปนลําน้ํา ลําหวย 3 สาย  ซ่ึงที่สําคญัคือ ลํา 
น้ําชี  อยูดานทิศเหนือของตําบล บึงหนอง และอ่ืน ๆ 15 แหง  นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําที่สรางขึ้น มี 
อางเก็บน้ํา  1  แหง  ซ่ึงใชประโยชนในการทําน้ําประปาหมูบาน  ทําการเกษตร  เล้ียงสัตว  เล้ียงปลา   
ปาไม 
         ในตําบลทาสองคอนมีพื้นที่ปาชุมชนกระจายอยูทุกเกือบหมูบาน  และปาในเขต สปก.   
ซ่ึงอยูในพื้นที่หมูที่ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 และ 22  เปนบางสวน  ทรัพยากรปาไมที่คอนขาง 
สมบูรณ  คือ  บริเวณปาโคกหินลาด  มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร นอกจากนี้ยังมีที่ดินสาธารณะที่มีผืน 
ปาที่อุดมสมบูรณ  เชน  ดอนปูตา  ปาชา  ซ่ึงอยูกระจายเกือบทุกหมูบาน  
  สําหรับภูมิอากาศของตําบลทาสองคอน  มีสภาพอากาศเชนเดียวกับพื้นที่แหงอื่น ๆ  
ในภาคอีสานตอนกลาง คือ แบงเปน 3 ฤดู ฤดูหนาว เร่ิมเดอืนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ  ฤดู 
รอน เร่ิมเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน  เร่ิมเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  แตบางป 
อากาศเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ย 38 – 39 องศาเซลเซียส   
 4.2.4 ลักษณะการปกครองและประชากร 
        พื้นที่ของตําบลทาสองคอน ประกอบดวย 23 หมูบาน ไดแก  หมู 1 บานทาสองคอน  
หมู 2  บานหนองกุงเตา หมู 3  บานอุปราช  หมู 4  บานโนนแต  หมู 5  บานหนองงัวนอย  หมู 6  
บานบอนอย  หมู 7  บานหนองเขื่อนชาง  หมู 8 บานหินลาด  หมู 9  บานดอนหัน  หมู 10  บานดง
เค็ง หมู 11  บานสวาง  หมู 12  บานทาสองคอน หมู 13 บานหนองเขื่อนชาง  หมู 14  บานโนนตาล  
หมู 15  บานโนนสะอาด  หมู 16  บานโนนแต  หมู 17 บานทาสองคอน หมู 18  บานทาสองคอน  
หมู 19  บานโนนตาล  หมู 20  บานหนองเขื่อนชาง  หมู 21  บานดอนหันพัฒนา  หมู 22  บานหนอง
กุงเตา  และหมู 23  บานหินลาด   
        การแบงเขตการปกครองในเขตตําบลทาสองคอน  ตําบลทาสองคอนมีกํานันและ 
ผูใหญบานดูแล  จวบจนมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
ประกาศใช  มีการยกฐานะสภาตําบลทาสองคอนเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ทาสองคอน  ทําใหพื้นที่ตําบลทาสองคอนทั้ง 23 หมูบานอยูในความปกครองขององคการบริหาร
สวนตําบลทาสองคอน  โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลทาสองคอนเปนฝายบริหาร  ฝายสภา
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องคการบริหารสวนตําบลทาสองคอน ประกอบดวยสมาชิก 46 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของหมูบานละ  
2 คน 
        ประชากรตําบลทาสองคอนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 13,191 คน  แบงเปนชาย จํานวน 6,500 
คน  และหญิงจํานวน 6,691  คน  (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) แสดงดังตาราง 2        
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ตาราง 2  จํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลทาสองคอน  

ลําดับที่ ชื่อหมูบาน หมู จํานวนหลังคาเรือน 
จํานวนคน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บานทาสองคอน 1 281 468 515 983 
2 บานหนองกุงเฒา 2 120 286 295 581 
3 บานโนนแต 3 182 324 327 651 
4 บานอุปราช 4 166 320 326 646 
5 บานหนองงัวนอย 5 61 132 121 253 
6 บานบอนอย 6 205 404 435 839 
7 บานหนองเขื่อนชาง 7 192 463 466 929 
8 บานหินลาด 8 130 323 298 621 
9 บานดอนหัน 9 150 336 323 659 
10 บานดงเค็ง 10 120 302 283 585 
11 บานสวาง 11 78 162 183 345 
12 บานทาสองคอน 12 224 460 500 960 
13 บานหนองเขื่อนชาง 13 106 237 255 492 
14 บานโนนตาล 14 64 124 113 237 
15 บานโนนสะอาด 15 80 124 129 253 
16 บานโนนแต 16 132 256 262 518 
17 บานหนองเขื่อนชาง 17 128 264 288 552 
18 บานทาสองคอน 18 164 364 382 746 
19 บานโนนตาล 19 54 97 86 183 
20 บานหนองเขื่อนชาง 20 131 250 310 560 
21 บานดอนหันพัฒนา 21 100 244 225 469 
22 บานหนองกุงเตา 22 120 299 295 594 
23 บานหินลาด 23 123 261 274 535 

 รวม  3,111 6,500 6.691 13,191 

(ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลทาสองคอน, 2553) 
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 จากตารางดังกลาวพบวา  หมู 1  บานทาสองคอน  มีจํานวนหลังคาเรือนมากที่สุด  คือ 
281 ครัวเรือน  รองลงมาคือ หมู 12  บานทาสองคอน  มีจํานวน  224  ครัวเรือน  จํานวนประชากร
ของหมู 1  บานทาสองคอน  มีมากที่สุดคือ 983  คน  เปนชาย 468 คน  หญิง  515 คน  รองลงมาก
คือหมู 12 บานทาสองคอน  มีประชากรรวม  960  คน เปนชาย  460  คน  และหญิง  500  คน 

 4.2.5 สาธารณสุข สาธารณูปโภค สถานที่สําคัญในชุมชนและการคมนาคม 
  1) การสาธารณสุขในชุมชนตําบลทาสองคอนนั้น ถาเจ็บปวยเล็กนอยจะเขารับ
บริการที่สถานที่บริการดานสุขภาพในชุมชน คือ สถานีอนามัยประจําตําบล มีอยู  2  แหง  คือ  หมู 4  
บานโนนแต  และ หมู 3 บานอุปราช ทําหนาที่ดูแลเร่ืองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การ
จัดหาน้ําสะอาดไวบริโภค  การสรางสวมที่ถูกสุขลักษณะ  งานอนามัยแม เด็ก  งานวางแผน
ครอบครัว  งานสรางภูมิคุมกันโรค  (ฉีดวัคซีน)  และตามที่นโยบายของภาครัฐที่ไดรณรงคให
ประชาชนทั่วประเทศไดรับการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียมกัน  โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ชวยดูแลอีกทางหนึ่ง ประชาชนที่เจ็บปวยจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจํา
จังหวัด  คือโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม  ตั้งอยูในตัวอําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ซ่ึงอยู
หางจากตัวตําบลประมาณ  9 กิโลเมตร  
  2) ดานสาธารณูปโภคในตําบลทาสองคอน มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน ชาวบานมี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน   
  3) สถานที่ท่ีเปนศูนยกลางของชุมชน  ตําบลทาสองคอน ที่ชวยสนับสนุนสังคมใน
ดานตาง ๆ ประกอบดวย  ดานพาณิชยกรรมและบริการ  มีรานคาทั่วไป  เชน  รานขายของชํา  
รานอาหาร  รานขายสินคาเฉพาะอยาง  มีโรงงาน  4  แหง  และมีโรงงานอุตสาหกรรม  3  แหง  มี
สถานีบริการน้ํามันและกาซ  2  แหง  มีโรงสีขนาดกลาง  2  แหง 
  ดานศาสนามีวัดและสํานักสงฆ  จํานวน  14  แหง  วัดที่สําคัญประจําตําบล เชน 
วัดนอยดวงสิทธิบูรพาราม หมุ 1 บานทาสองคอน วัดอุปราช หมู 3 บานอุปราช วัดกุญชรวนาราม 
หมู  7 บานหนองเขื่อนชาง วัดปาสันติวันพันชาติ หมู 12 บานทาสองคอน เปนตน 
  ดานการศึกษา มีการจัดการศึกษาในทองถ่ินและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม  9  แหง  เปนโรงเรียนประถมศึกษา  8 แหง โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แหง  
คือโรงเรียนมัธยมศึกษามหาชัยพิทยาคาร  และยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเอกชน 1 แหง   
  ดานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีปอมยาม  1  แหง  สถานี
ตํารวจภูธรมหาสารคาม 1 แหงบริเวณบานโนนแต หมู 4 ติดสถานีอนามัยตําบล  เพื่อใหบริการ
ประชาชนแจงเหตุดวน เหตุราย  เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม  และการลักทรัพย  สําหรับในชวง
เทศกาล เชน ปใหม หรือ สงกรานต จะมีการจัดเจาหนาที่ตํารวจตั้งดานรวมกับองคการบริหารสวน
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ตําบลทาสองคอน  เพื่อตรวจตรารถยนตที่วิ่งผานไปมาใหปฏิบัติใหถูกตอง  เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย 
  4) การคมนาคม ตําบลทาสองคอนอยูหางจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ 9 
กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 208  สายจังหวัดมหาสารคาม ไปอําเภอโกสุมพิสัย  เปน
ถนนลาดยางตลอดเสนทาง  ซ่ึงภายในตําบลมีเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกันในหมูบานได
สะดวก  
 4.2.6 สภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท่ีศึกษา 
  1) องคกรทางศาสนา 
  วัดเปนศูนยกลางของหมูบาน เปนที่ขัดเกลา อบรม  หลอหลอมวิถีชีวิตของ
ชาวบานตําบลทาสองคอนมานาน และแสดงถึงความเปนพุทธศาสนิกชน  เปนศูนยรวมในการ
พบปะ พูดคุยกันในงานประเพณีสําคัญ ๆ แสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี และเปนสถานที่
สําหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ชุมชนตําบลทาสองคอน  มีวัดสําคัญ  9  วัด ประกอบดวย  
วัดขุนพรหมดําริ  (อุปราช)  วัดดงเค็ง  วัดดอนหิน วัดทาสองคอน   วัดนอยดวงสิทธิ์บูรพาราม      
วัดโนนแต  วัดปาสันติวันพันชาติ  วัดหนองกุงเตา และวัดหินลาด 

2) วิถีชีวิตของชุมชนตําบลทาสองคอน 
  ชีวิตประจําวันของชุมชนตําบลทาสองคอน  มีลักษณะเหมือนกับชาวชนบทอีสาน
โดยทั่วไป  ที่มีอาชีพทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว  และรับจาง  โดยภารกิจในชีวิตประจําวันของแตละ
วัน  ชาวบานจะตื่นนอนประมาณ ตี 4  ถึง ตี 5  เพื่อหุงหาขาวปลาอาหาร ชาวบานที่เล้ียงวัว  ควาย ก็
ปลอยสัตวออกจากคอกไปเลี้ยงนอกบาน ตามที่นาของตนเอง  บุตรหลานที่อยูที่บานนั้นจะตื่นนอน 
จนถึงเวลาประมาณ 7 โมงเชา บุตรหลานกก็จะไปโรงเรียน  เวลาประมาณ 5 โมงเย็น ชาวบานทยอย
เดินทางกับบาน ตอนวัว ควาย เขาคอก  ทุกคนในครอบครัวจะกลับมาบานในตอนเย็น  แมบานหรือ
ญาติผูใหญที่อยูที่บานจะไปซื้อกับขาวมาประกอบอาหารเย็น หรืออาหารสําเร็จรูปตามรานคาใน
หมูบาน  หรือซ้ือจากรถจําหนายกับขาว ผัก ที่วิ่งขายตามหมูบาน  บางครอบครัวจะเก็บผักสวนครัว
ที่ปลูกไวในบริเวณบานมาประกอบอาหารเย็น  เวลารับประทานอาหารเย็นสวนใหญจะคอยพรอม
กันเวลาประมาณ 6 โมงเย็น  
  ชุมชนตําบลทาสองคอน  จะมีเวลาวางในชวงเย็น  หลังหมดภารกิจประจําวัน  คือ
หลังอาหารเย็น  เวลาประมาณ 1 ทุม ดังนั้น ชวงที่มีเวลาวางอาจไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบานหรือ
ชาวบานคนอื่น ๆ เพื่อพบปะสังสรรค หรือ พูดคุยธุระ  รวมทั้งการไปรวมงานกินเล้ียงเนื่องใน
โอกาสตาง ๆ เชน แตงงาน  งานบวช  งานศพ  หรือไปวัดเวลาที่มีเทศกาลตาง ๆ สวนเด็กจะทํา
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การบาน  อานหนังสือ ดูโทรทัศนบางตามครอบครัว หรือเด็กวัยรุนมักไปรวมกลุมกันตามคุมตาง  ๆ 
ในหมูบาน แตละครอบครัวจะเขานอนหลังจากดูละครทางโทรทัศนจบประมาณ 3 ทุม 
 4.2.7 ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ จารีตประเพณี  
  1) ดานศาสนาในชุมชนตําบลทาสองคอน  มีบทบาทอยางมากตอวิถีการดํารงชีวิต
ของชาวบาน ตั้งแตเล็กจนตาย  มีบทบาทเกี่ยวของกับกิจกรรมตาง ๆ ในชุนชนตําบลทาสองคอน  
โดยทั่วไปชาวบานเกือบทั้งหมดในตําบลทาสองคอนนับถือคือ ศาสนาพุทธ  มีวัดเปนศูนยกลาง  อีก
ทั้งยังเปนสถานที่ที่ใชสําหรับประชุมชาวบานทุกวันสําคัญทางศาสนา  ประชาชนสวนใหญจะ
รวมกันไปทําบุญที่วัด กลาวไดวา  วัดและพุทธศาสนามีอิทธิพลตอชาวบานอยางมาก  ในวัดจะมี
การเทศนาเพื่ออบรมสั่งสอน ขัดเกลาและทําหนาที่ทํานุบํารุงศาสนา  อีกทั้งวัดยังใชเปนที่ประกอบ
พิธีทางศาสนา  และเปนที่ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน  ในวัดจะมีมัคทายกประจําวัด  
เปนผูทําหนาที่ประสานงานระหวางวัด และชาวบานในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา  และกิจกรรม
ตางๆของชุมชน  เชน งานบวช งานศพ และอ่ืน ๆ  
  2) พิธีกรรมและความเชื่อ 

  พิธีกรรมและความเชื่อของชาวชุมชนตําบลทาสองคอน  คลายคลึงกับชุมชนอีสาน
อ่ืน ๆ และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ  เชน  ชุมชนจะตองมีส่ิงของรักษา  หรือมีที่ปูตาปกปกรักษา  
มีเสาหลักบาน  ถือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน  และใหเปนศูนยกลางในการประกอบ
พิธีกรรมของหมูบาน  ในการปกดําตนกลาขาวในนา  ตองมีการทําพิธีแจกนา  ซ่ึงมักจะทําในชวง
เดือน 7-8  โดยเชื่อวาที่นาจะมีแมธรณี และตาแฮก  คือเจาที่เจาทางคอยปกปกรักษานาทําใหนาอุดม
สมบูรณ  กอนจะปกดําตองทําพิธีแฮกนา  มีอาหารคาวหวาน  เล้ียงผี  เพื่อจะไดบอกกลาวแมธรณี  
และเจาที่ในนา  ใหดูแลตนขาวในนา  ใหไดปริมาณขาวมาก ๆ  เรียกวาการเลี้ยงผีตาแฮก  นอกจากนี้
ยังมีพีธีบายศรีสูขวัญ  ซ่ึงชาวบานเชื่อวา  คนเราจะมีขวัญอยูประจําในตัว  เมื่อเราแข็งแรง  ขวัญจะ
อยูในตัวเรา  หากเราไมสบาย เจ็บไขไดปวย  หรือเกิดอุบัติเหตุ  เชื่อกันวา  ขวัญจะไมอยูในตัวเรา  
ซ่ึงชาวบานมักจะทําพิธีบายศรีสูขวัญ  เพื่อเรียกขวัญกลับมา 
  3) ความเชื่อเร่ืองผี 

     ความเชื่อเรื่องผีของชุมชนทาสอนคอน  คลาย ๆ กับชุมชนอื่นในภาคอีสาน  คือ  มี
พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผี  และมีอิทธิพลตอชาวบาน   วิถีชีวิตของคนในชุมชนทาสองคอนมีความ
เชื่อวา  หมูบานจะมีความสงบสุข  ตองมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ปกปกรักษา  จึงตั้งศาลปูตาประจําหมูบานขึ้น  
ซ่ึงมักจะไปทําพรอมตั้งหมูบาน  มักจะในยานชุมชน  มีความรมร่ืน  และใกลชุมชน  เพื่อสะดวกใน
การกราบไหว ทําพิธีกรรม ตลอดจนการดูแลปา 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

117 
 

     การติดตอกับปูตาตองติดตอผานกระจ้ํา ซ่ึงถือเปนตัวแทนชาวบานในการติดตอ
กับปูตา  เมื่อชาวบานมีความทุกขรอน  ก็จะมาบน บนบานศาลกลาว เสี่ยงทา เมื่อเจ็บไขไดปวย 
หรือทํานายอนาคต  ซ่ึงชาวบานในชุมชนแตละหมูบานในตําบลทาสองคอน  จะเช่ือในอิทธิพลของ
ปูตา  เชื่อวาจะบันดาลใหเกิดผลตาง ๆ   นายเคน กัลภา ผูทําหนาที่กระจ้ํากลาววา  “มีลูกหลานใน
หมูบาน  มาบนบานขอใหสอบแขงขันเขาทํางานได  จะถวายไกพอปู  ก็สอบไดตามที่ขอ”  ที่ดอน
ปูตตาจะมีพิธีเล้ียงศาลปูตาทุกป  โดยเลือกวันพุธ  เดือน 6  ชาวบานจะนําหัวหมู และไกตัวผูพรอม
กับเหลา  ดอกไม  ธูป  เทียน  นําไปกราบปูตา   
     4) กระจ้ํา 
     คือผูทําหนาที่ส่ือสารกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิประจําหมูบาน ชาวบานจะใหความเคารพ  
เกรงใจ  ใหเกียรติกระจ้ํา  ชาวบานจะมาหา  และสอง ขอคําทํานาย เมื่อมีการเกณฑทหาร  ไมอยาก
ติดทหารเกณฑ  อยากสอบเรียนตอ  ทํางานไดโดยมีขันบา  หรือสอง  คือ  ดอกไม    เทียน  5  คู  
หากจะแกบนจะตองใหกระจ้ําเปนผูทําพิธีกรรรม 
     5) ขะลํา 
     คือ ขอหามไมใหกระทําส่ิงตาง ๆ เพราะเชื่อวาหากใครไมปฏิบัติหรือฝาฝน ขะลํา
จะทําใหเจ็บไขไดปวย  หรือเกิดในทางราย  ผูหญิงอยาไปเขาใกลพระ  หามหญิงนั่งที่อาสนสงฆ  
อยาปลูกบานหามกัน อยาปลูกบานซอนกัน ไมใหแบงทิ่ดินวัด  ไมใหพูดเลนคําขณะอยูในวัด  ไม
เลนรองในบริเวณวัด  หามตัดไมบริเวณดอนปูตา  อยาปลูกบานครอมตอไม ไมใหปลูกบานกลาง
พรรษา  อยากวาดบานตอนกลางคืน  ไมใหใสเสื้อผากลับขาง  แมบานอยาอาบน้ําค่ํา  (ผูหญิงหาม
อาบน้ํายามค่ําคืน) 
            6) กฎหมูบาน 
  ชุมชนตําบลทาสองคอนไดสรางกฎระเบียบของชุมชน  หรือของหมูบาน  เพื่อ
ความสงบสุขของชุมชน  และสนองนโยบายของชุมชน  กฎ  ระเบียบของชุมชนนี้ เขียนไวที่บริเวณ
กลางบาน ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้ 

(1) บุคคลใดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  จะถูกคณะกรรมการลงโทษ 
(2) ผูใดทะเลาะวิวาทกันในหมูบาน และไมยอมกัน  จะตองถูกคณะกรรมการ

หมูบานดําเนินการ 
(3) ผูใดทําใหทรัพยสินของผูอ่ืน หรือของสาธารณประโยชนเสียหายจะตอง

ถูกคณะกรรมการของหมูบานดําเนินการ 
(4) ผูใดลักทรัพยเล็ก ๆ นอย ๆ เชน เปด ไก พืชผักสวนครัว ผลไม ผูอ่ืนใน

หมูบาน จะตองดําเนินการ 
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(5) ผูใดละเมิดสิทธิของผูอ่ืน  โดยนําเอาจดหมาย  หรือโทรเลขหรือเอกสาร
ใด ๆ ของผูอ่ืนไปเปดอานเพื่อรูขอความ  ถาเจาของจับได จะตองถูก
คณะกรรมการดําเนินการ 

(6) ผูใดใสความผูอ่ืนตอบุคคลที่สาม  ทําใหผูอ่ืนเสียช่ือเสียง ถูกดูหมิ่นหรือ
ถูกเกลียดชัง (หมิ่นประมาท)  จะตองถูกดําเนินการ 

(7) ผูใดสงเสียงดัง หรือทําใหเกิดเสียงดัง หรือขับขี่รถเสียงดังในหมูบานจน
เปนเหตุใหผูอ่ืนเดือดรอน รําคาญ จะตองถูกดําเนินการ 

(8) ผู ใดพกพาอาวุ ธ เข ามาในงานมหรสพของหมู บ าน  จะตอง ถูก
คณะกรรมการดําเนินการ 

(9) ผูใดกอเหตุทะเลาะวิวาท ชกตอยทํารายกันในงานมหรสพ อันเปนเหตุให
มหรสพไมสามารถเลนตอไปได จะถูกคณะกรรมการดําเนินการ 

(10)   หามจับสัตวในหนองสาธารณะในหมูบาน 
(11)   หามครอบครองหรือจําหนายยาเสพติด และส่ิงผิดกฎหมายทุกประเภท 
(12)   หามดื่มสุรา หรือของมึนเมาภายในวัด 

  เมื่อจะถูกพิจารณาตัดสินแลว คณะกรรมการดําเนินการลงโทษดังนี้ 
   (1)  วากลาวตักเตือน 

          (2)  ปรับเงินเขาสวัสดิการหมูบาน  จํานวน  200 – 500 บาท 
         (3)  บําเพ็ญประโยชน 
          (4)  ขอขมาผูเสียหาย 
         (5)  ถาไมเชื่อฟงจะถูกสงตัวใหเจาหนาที่ตํารวจ 
            (6)  ชดใชคามหรสพอยางนอยครึ่งหนึ่งของคาจาง 
         (7)  จายคาเสียหาย 

  7) จารีตประเพณี 
  จากการสัมภาษณ  การสังเกตุอยางมีสวนรวมและไดมีสวนรวม  พบวา  ชาวตําบล

ทาสองคอน  มีประเพณี  พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตสืบทอดเปนวัฒนธรรมในรอบ 1 ป คือ มี
จารีตประเพณี ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่  คําวา ฮีตสิบสอง  หรือ จารีตสิบสองเดือน   

  8) ครอบครัวและเครือญาติ 
  โครงสรางของสังคมในชุมชนตําบลทาสองคอนจะมีลักษณะเชนเดียวกับ

โครงสรางทางสังคมชุมชนอื่น ๆ ในสังคมภาคอีสาน  คือ  จะมีความผูกพันในระบบเครือญาติอยาง
ใกลชิด โดยทั่วไปครอบครัวในชุมชนตําบลทาสองคอนมี 2 ประเภท คือ ครอบครัวเดี่ยว และ
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ครอบครัวขยาย จากการสังเกตและสัมภาษณ พบวาครอบครัวของหมูบานในตําบลทาสองคอน มี
ลักษณะเปนครอบครัวขยายมากกวาครอบครัวเดี่ยว 
 4.2.8 ระบบเศรษฐกิจ 

 ชาวบานในชุมชนตําบลทาสองคอน ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม เล้ียงปลา 
อาชีพรองลงมาคือรับจาง และคาขาย พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ตําบลทาสองคอน ไดแก ขาว มัน
สําปะหลัง ออยโรงงาน หมอน ไมผล และพืชผักตาง ๆ  
           4.2.9 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพื้นที่ตําบลทาสองคอนมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  อาทิเชน 

 1) แหลงน้ํา 
  ในตําบลทาสองคอนมีแหลงน้ําสําคัญ คือ ลําน้ําชี  ใชประโยชนรวมกัน คือ หมู 1 

หมู 3 หมู 6 หมู 11 หมู 12 หมู 14 หมู 15 หมู 17 หมู 18 และหมู 19 ซ่ึงสวนใหญมีพื้นที่ติดลําน้ําชี 
  นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําธรรมชาติ เชน หนองกุดโด หวยปอปด หวยหมาตาย 

หนองบก หนองเขื่อนชาง หนองหวาย ลําหวยตับเตา หนองขุมดิน หนองบัว หนองกะเดา  
      2) พื้นท่ีเล้ียงสัตว มีอยูทั่วไปในทุกหมูบาน ในตําบลทาสองคอน  
  3) ปาชา มีเกือบทุกหมูบาน ปาชาบางแหงใชประโยชนรวมกันหลายหมูบาน เชน

ปาชาบานทาสองคอน หมู 1 ใชรวมกันทั้ง หมู 1 หมู 4 และหมู 16 ปาชาบานหนองเขื่อนชางใช
รวมกันทั้งหมู 7 หมู 13 และหมู 20 

   4) ปาไม มีกระจายทั่วพื้นที่ตําบลทาสองคอน ปาไมที่สําคัญ เชน โคกปาคา หมู 6 
บานบอนอย โคกหนองแซงตะเปา เนื้อที่ประมาณ 29 ไร ในเขต หมู 9 และหมู 21 บานดอนหัน 
โคกหนองสะแบง เนื้อที่ 223 ไร ในเขตพื้นที่ หมู 10 บานดงเค็ง โคกหนองอีโปก  โคกภูกะแต     
หมู 22 บานหนองกุงเตา และปาในบริเวณวัดสันติวันพันชาติ หมู 3 บานอุปราช 

  5) ดอนปูตา 
  ในพื้นที่ตําบลทาสองคอนมีดอนปูตาเกือบทุกหมูบาน ดอนปูตาบางแหงใช

ประโยชนรวมกันหลายหมูบาน เชน ดอนปูตา บานทาสองคอน ใชประโยชนรวมกันหมู 1 หมู 12 
หมู 17 และหมู 18 บานทาสองคอน  ดอนปูตา บานหนองกุงเตา ใชรวมกันระหวางหมู 2 และหมู 22 
ดอนปูตาบานโนนแต ดอนปูตาบานบอนอย ดอนปูตาบานดอนหัน ดอนปูตาบานหนองเขื่อนชาง 
และดอนปูตาบานหินลาดเปนตน  
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4.3 ขอมูลเก่ียวกับชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา  อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
  4.3.1  ประวัติชุมชน 

        จากการศึกษา ความเปนมาของชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา (องคการบริหารสวนตําบล
ขามเฒาพัฒนา,  2550)  พบวาตําบลขามเฒาพัฒนา เปนสวนหนึ่งของอําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม อยูในเขตลุมน้ําชี เปนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ 
ไดรับการบอกเลาจาก นายนู  เหลาพิเดช  ผูใหญบานคนแรกวา  เมื่อประมาณป พ.ศ. 2135         
ทานลือคําหาญ กับทาวผาลาย ไดรวบรวมญาติพี่นอง ไดประมาณ 7 ครอบครัว อพยพ มาจากฝงซาย
แมน้ําโขง โดยใชเกวียนเปนพาหนะ มาพักอยูใตตนมะขามใหญ วัดขนาดได 6 คนรอบ (ปจจุบัน
เปนที่ตั้งของวัด นิมิตมงคล)  บริเวณโดยรอบเปนที่ราบใกลปาทึบ ซ่ึงเปนที่อุดมสมบูรณ ประกอบ
กับบริเวณแหงนี้ เปนสภาพเมืองเกา ที่ถูกเผาทําลาย มาแลวหลายรอยป และเห็นวาเปนชัยภูมิ
เหมาะสมจึงไดตั้งบานเมืองขึ้น และตั้งชื่อหมูบานวา บานขามเฒา  
        ตอมาชาวบานฟาหยาด (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร) ไดอพยพ
มาอยูสมทบอีกกลุม และเมื่อป พ.ศ. 2408 ทาวกวดมหาชัย  (กวด  ภูวตานนท) มาตั้งเมือง 
มหาสารคาม ตอมาไดรับโปรดเกลาฯ เปนพระเจริญราชเดช ทานมีญาติพี่นองที่อพยพมาสมทบ จาก
เมืองรอยเอ็ด เชน จากเมืองเปลือยใหญ บานคอ (ปจจุบัน ตําบลรอบเมือง จังหวัดรอยเอ็ด) และจาก
บานเหลางิ้ว ไดอพยพ มาสมทบ ทําใหมีประชากรมากขึ้น  พระเจริญราชเดช จึงสั่งใหลูกหลาน ของ
ทานมาปกครองชาวบานที่อพยพมาจากรอยเอ็ด คือให เจาเมืองแสน ปกครอง เมืองมะขามเฒาได
ระยะหนึ่ง ตอมาเจาเมืองแสน เกิดคดีพิพาท กับเจาเมืองทาขอนยาง ปจุบันคือ บานทาขอนยาง 
ตําบลทาขอนยาง  เจาเมืองแสนแพคดี ถูกจองจํา และเสียชีวิตในคุก พระเจริญราชเดช จึงแตงตั้ง 
ทาวทองคําขึ้นปกครองแทน ทาวทองคําเห็นวาเมืองมะขามเฒากับเมืองทาขอนยาง อยูใกลกัน   
เกรงวาจะมีเร่ืองพิพาทกันอีก จึงไดหาชัยภูมิที่ตั้งเมืองใหม และเห็นวาเมืองการทางราษฎร เปนเมือง
เการางมานาน  จึงยายจากเมืองขามเฒาไปตั้งเมืองใหมชื่อเมือง โคกพระ 

        ตอมา ทาวทองคํา ไดรับแตงตั้งเปน พระปทุมวิเศษ  และ พระปทุมวิเศษไดแตงตั้งให
ทาวหมื่นราษฎร เปนผูปกครองเมืองมะขามเฒาแทน ทาวหมื่นราษฎร พิจรณาวาเจาเมืองแสนเปน
เจาเมืองเกาที่มีความสําคัญ จึงไดชักชวนชาวบานสรางศาลกลางหมูบาน 1 หลัง ชื่อ ศาลเจาเมือง
แสน  
        เมื่อป พ.ศ.2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ไดกําหนดใหมี
การเลือกตั้ง กํานันผูใหญบาน ขึ้นเปนครั้งแรก ทาวหมื่นราษฎร ไดรับเลือกตั้งจากชาวบานใหเปน
ผูใหญบานมะขามเฒา คนแรก ในป พ.ศ. 2442 เมอืงโคกพระ ไดเปล่ียนชื่อ ใหมเปนเมืองกันทรวิชัย 
(ปจจุบันอําเภอกันทรวิชัย) หมูที่ 7 ตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย  
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        ตอมาไมนาน พระปทุมวิเศษ และทาวหมื่นราษฎร ไดเสียชีวิต ในเวลาใกลเคียงกัน 

ชาวบานไดเลือกหมื่นพินิจ เปนผูใหญบาน หมื่นพินิจไดชักชวนชาวบานสรางศาลขึ้นอีก หนึ่งหลัง
ใกลกับศาลเจาเมืองแสน คือ ศาลพระปทุมวิเศษ ซ่ึงศาลทั้ง 2 อยูดานทิศใตของวัดนิมิตมงคล บาน
ขามเจริญ หมู 13  
        และเมื่อ พ.ศ. 2514 นายทองแดง  บุตรคําโชติ ไดขอแยกหมูที่ 7 ออกเปน 2 หมู คือ บาน
ขามเฒา หมูที่ 7 และบานขามเฒาพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลคันธารราษฎร  
        พ.ศ. 2532 ทางสภาตําบลคันธารราษฎร มีมติใหแยกตําบล คันธารราษฎร ออกเปน        
2 ตําบล คือ ตําบลคันธารราษฎร และตําบลขามเฒาพัฒนา สําหรับบานขามเฒา หมู 7 ตําบล
คันธารราษฎร เปนเปนบานขามเฒา หมู 1 ตําบลขามเฒาพัฒนา โดยมีนายทองแดง  บุตรคําโชติ  
เปนผูใหญบานหมู 1 นายบุดดี  ศาลารักษ เปนผูใหญบานหมู 2 และเปนกํานันตําบลขามเฒาพัฒนา
คนแรก 

        ตอมา ไดมีการแยกหมูบานในตําบลขามเฒาพัฒนา เพิ่มขึ้นอีกจนถึงปจจุบันมีทั้งหมด  
21 หมูบาน ดังนี้ หมู 1 บานขามฒา หมู 2 บานขามพัฒนา หมู 3 บานวังบัว หมู 4 บานโนนเขวา    
หมู 5 บานดอนเปลือย หมู 6 บานปอแดง หมู 7 บานน้ําใส หมู 8 บานยาง หมู 9  บานยางสามัคคี   
หมู 10 บานเปลือยดง หมู  11  บานมะแปบ  หมู  12  บานวังบัวหลวงหมู  13  บานขามเจริญ  หมู 14     
บานเปลือยทอง หมู 15 บานโนนขาพัฒนา หมู 16 บานน้ําใสสามัคคี หมู 17 บานวังบัวสามัคคี     
หมู 18 บานยางคํา หมู 19 บานขามอุดม หมู 20 บานขามเฒาเมืองทอง หมู 21 บานยางนอย 

 4.3.2 ท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพ 
        ตําบลขามเฒาพัฒนา เปนตําบล  1  ใน  10  ตําบลของอําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม  ตั้งอยูทิศเหนือของอําเภอเมือง  หางจากที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม ประมาณ     
9  กิโลเมตร    มีพื้นที่ทั้งหมด  29.95  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  18,468.75  ไร  โดยมีอาณาเขต
ติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  คือ ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลคันธารราษฎร และตําบลโคกพระ อําเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ทิศใตติดตอกับตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลกุดไสจอ และตําบลมะคา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม  และทิศตะวันตก  ติดกับ  ตําบลทาขอนยาง และตําบลคันธารราษฎร อําเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพ 12  แผนที่ตําบลขามเฒาพัฒนา อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
(ที่มา : maps.google,  อินเทอรเน็ต,  2550)   
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 4.3.3 ลักษณะทางภูมิศาสตร 
       สภาพพื้นที่ของตําบลขามเฒาพัฒนา  ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย เหมาะแก     
การทํานา  และปลูกพืชสวน และพืชไร   
        มีแหลงน้ําในตําบล คือแหลงน้ําธรรมชาติ  เปนลําน้ํา ลําหวย ที่สําคัญคือ  หนองบะ 
หนองไชยสาร หวยกุดโดก วังแซง หนองเบ็ญใหญ หนองวังซัน หนองสวง หนองพัน หนองหิน
ทอด หนองคูชัย หนองมะแปบ หนองยาง ซ่ึงใชประโยชนในการทําน้ําประปาหมูบาน  ทํา
การเกษตร  เล้ียงสัตว  เล้ียงปลา   
        ปาไมในตําบลขามเฒาพัฒนา มีไมมาก มีกระจายทั่วพื้นที่ของตําบล นอกจากนี้ยังมีที่ดิน
สาธารณะที่มีผืนปาที่อุดมสมบูรณ  เชน  ดอนปูตา  ปาชา  ซ่ึงอยูกระจายเกือบทุกหมูบาน  
        สําหรับภูมิอากาศของตําบลขามเฒาพัฒนา  มีสภาพอากาศคลายกับภาคอีสานตอนกลาง 
คือ แบงเปน 3 ฤดู ฤดูหนาว เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ  ฤดูรอน เร่ิมเดือนมีนาคม ถึง
เดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน  เร่ิมเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  แตบางปอากาศเปลี่ยนแปลงไป 
อุณหภูมิเฉลี่ย 38 – 39 องศาเซลเซียส   
 4.3.4 ลักษณะการปกครองและประชากร 
        พื้นที่ของตําบลขามฒาพัฒนา  ประกอบดวย 21 หมูบาน ไดแก  หมู 1 บานขามเฒา     
หมู  2  บานขามพัฒนา  หมู 3  บานวังบัว   หมู 4  บานโนนเขวา หมู 5  บานดอนเปลือย หมู 6    
บานปอแดง  หมู 7  บานน้ําใส  หมู 8 บานยาง หมู 9  บานยางสามัคคี หมู 10  บานเปลือยดง หมู 11  
บานหนองมะแปบ  หมู 12  บานวังบัวหลวง  หมู 13 บานขามเจริญ หมู 14  บานเปลือยทอง หมู 15  
บานโนนขาพัฒนา  หมู 16  บานน้ําใสสามัคคี  หมู 17 บานวังบัวสามัคคี หมู 18  บานยางคําพัฒนา 
หมู 19  บานขามอึดม หมู 20  บานขามเฒาเมืองทอง  และ หมู 21  บานยางนอย   
 การแบงเขตการปกครองในเขตตําบลขามเฒาพัฒนามีกํานันและผูใหญบานดูแล       
จวบจนมีพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  2537 ประกาศใช  มีการ  
ยกฐานะสภาตําบลขามเฒาพัฒนาเปนองคการบริหารสวนตําบลขามเฒาพัฒนา  ทําใหพื้นที่ตําบล
ขามเฒาพัฒนาทั้ง 21 หมูบานอยูในความปกครองขององคการบริหารสวนตําบลขามเฒาพัฒนา  
โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนฝายบริหาร  ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ประกอบดวยสมาชิก 42 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของหมูบานละ 2 คน 
 ประชากรตําบลขามเฒาพัฒนามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 8,150 คน  แบงเปนชาย จํานวน  
4,007 คน  และหญิงจํานวน 4,143  คน  (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553) แสดงดังตาราง  3       
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ตาราง 3  จํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลขามเฒาพัฒนา   
 

ลําดับท่ี ชื่อหมูบาน หมู จํานวนหลังคาเรือน 
จํานวนคน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บานขามเฒา 1 93 173 178 351 
2 บานขามพัฒนา 2 118 233 237 470 
3 บานวังบัว 3 141 320 339 659 
4 บานโนนเขวา 4 106 228 222 450 
5 บานดอนเปลือย 5 91 167 164 331 
6 บานปอแดง 6 118 194 235 429 
7 บานน้ําใส 7 97 197 213 410 
8 บานยาง 8 67 157 146 203 
9 บานยางสามัคคี 9 90 151 154 305 

10 บานเปลือยดง 10 79 173 179 352 
11 บานหนองมะแปบ 11 86 210 220 430 
12 บานวังบัวหลวง 12 107 297 293 590 
13 บานขามเจริญ 13 119 183 205 388 
14 บานเปลือยทอง 14 92 190 206 396 
15 บานโนนขาพัฒนา 15 37 84 80 164 
16 บานน้ําใสสามัคคี 16 90 171 222 393 
17 บานวังบัวสามัคคี 17 70 186 184 370 
18 บานยางคําพัฒนา 18 65 137 132 269 
19 บานขามอุดม 19 127 257 270 527 
20 บานขามเฒาเมืองทอง 20 97 140 143 283 
21 บานยางนอย 21 67 159 121 280 

 รวม  1,957 4,007 4.143 8,150 

     (ที่มา  :  องคการบริหารสวนตําบลขามเฒาพัฒนา,  2553) 
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 จากตารางดังกลาวจะเห็นวา  หมู 19 บานขามอุดม มีจํานวนหลังคาเรือนมากที่สุด  คือ 
127 ครัวเรือน  รองลงมาคือ หมู 13 บานขามเจริญ  มีจํานวน 119 ครัวเรือน  จํานวนประชากรของ
หมู 3  บานวังบัว  มีมากที่สุดคือ 659  คน  เปนชาย 320 คน  หญิง  339 คน  รองลงมากคือหมู 12 
บานวังบัวหลวง มีประชากรรวม  590  คน เปนชาย  297  คน  และหญิง 293  คน 
 4.3.5 สาธารณสุข สาธารณูปโภค สถานที่สําคัญในชุมชนและการคมนาคม 

      1) การสาธารณสุขในชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนานั้น ถาเจ็บปวยเล็กนอยจะเขารับ
บริการที่สถานที่บริการดานสุขภาพในชุมชน คือ สถานีอนามัยประจําตําบล  ซ่ึงมีอยู  2  แหง  คือ  
หมู 2  บานขามพัฒนา  และ หมู 1 บานขามเฒา  ซ่ึงทําหนาที่ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามัยของชาวบาน  
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ชวยดูแลอีกทางหนึ่ง ประชาชนที่เจ็บปวยจะเขารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด  คือโรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม  ตั้งอยูในตัวอําเภอเมือง  
จังหวัดมหาสารคาม  ซ่ึงอยูหางจากตัวตําบลประมาณ  9 กิโลเมตร  

      2) ดานสาธารณูปโภคในตําบลขามเฒาพัฒนา มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน ชาวบาน มี
ไฟฟาใชทุกครัวเรือน   

     3) สถานที่ท่ีเปนศูนยกลางของชุมชน ตําบลขามเฒาพัฒนา คือ รานคาทั่วไป เชน 
รานขายของชํา   มีโรงงาน 1 แหง มีโรงสีขนาดกลาง 3 แหง 
         ดานศาสนามีวัดและสํานักสงฆ  จํานวน  14  แหง  วัดที่สําคัญประจําตําบล เชน 
วัดบานขามเฒาหมู 1 วัดปาขามเฒา วังน้ําเย็น หมู 2 วัดทาเรียบ หมู 3 บานวัวบัว วัดทุงสวาง หมู 4 
บานโนนเขวา วัดสวางอรุณ หมู 6 บานปอแดง วัดเสนานิคม หมู 7 บานน้ําใส วัดธรรมมงคล หมู 9 
บานยางสามัคคี วัดนิมิตมงคล หมู 13 บานขามเจริญ วัดศรีสวัสดิ์ หมู 14 บานเปลือยทอง และ      
วัดปาดอนปู หมู 18 บานยางคําพัฒนา  เปนตน 
         ดานการศึกษา มีการจัดการศึกษาในทองถ่ินและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม  7  แหง   และยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง   
            4) การคมนาคม ตําบลขามเฒาพัฒนา อยูหางจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ     
9 กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 203  สายจังหวัดมหาสารคาม – กาฬสินธุ เปน
ถนนลาดยางตลอดเสนทาง ซ่ึงภายในตําบลมีเสนทางคมนาคมที่สามารถติดตอกันในหมูบานได
สะดวก  
 4.3.6 สภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท่ีศึกษา 
            1) องคกรทางศาสนา 
            วัดเปนศูนยกลางของหมูบาน เปนที่ขัดเกลา อบรม  หลอหลอมวิถีชีวิตของ
ชาวบานตําบลขามเฒาพัฒนามานาน เปนศูนยรวมในการพบปะ และประกอบพิธีทางศาสนา 
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            2) วิถีชีวิตของชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา 
            ชีวิตประจําวันของชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา  มีลักษณะเหมือนกับชาวชนบท
อีสานโดยทั่วไป  ที่มีอาชีพทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว  และรับจาง  ชาวบานจะตื่นนอนแตเชา  เพื่อ  
หุงหาขาวปลาอาหาร และปลอยสัตวออกจากคอกไปเลี้ยงนอกบาน ตามที่นาของตนเอง              
เด็กนักเรียน นักศึกษา ก็จะไปโรงเรียน  ในชวงเย็นเวลาประมาณ 5 โมงเย็น ชาวบานทยอยเดินทาง
กับบาน ตอนวัว ควาย เขาคอก  เวลารับประทานอาหารเย็นสวนใหญชาวบานจะรับประทานเวลา
ประมาณ 6 โมงเย็น ถึง 1 ทุม   
            ชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนาที่มีเวลาวางอาจไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบานหรือชาวบานคน
อ่ืน ๆ เพราะพื้นที่แตละหมูบานไมไกลกันเทาไร  หรือหากมี แตงงาน  งานบวช  งานศพ  ก็จะไป
รวมงานกัน เด็กวัยรุนมักขับขี่รถจักรยานยนต และรวมกลุมกันตามคุมตาง ๆ ในหมูบาน แตละ
ครอบครัวจะเขานอนประมาณ 3 ทุม ซ่ึงหมูบานในชวงกลางคืน จะเงียบ แทบจะไมมีคนสัญจรไป
มา 
 4.3.7 ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ จารีตประเพณี   
            1) ดานศาสนาในชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา ชาวบานเกือบทั้งหมดในตําบลทา
สองคอนนับถือ ศาสนาพุทธ มีวัดเปนศูนยกลาง อีกทั้งยังเปนสถานที่ที่ใชสําหรับประชุมชาวบาน
ทุกวันสําคัญทางศาสนา ประชาชนสวนใหญจะรวมกันไปทําบุญที่วัด  ในวัดจะมีมัคทายกประจําวัด 
เปนผูทําหนาที่ประสานงานระหวางวัด และเปนผูนําพิธีกรรมตาง ๆ  
            2) พิธีกรรมและความเชื่อ 
            พิธีกรรมและความเชื่อของชาวชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา มีพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ความเชื่อ  เชน  ชุมชนจะตองมีส่ิงของรักษา  มีเสาหลักบาน  ถือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน
ชุมชน  และใหเปนศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมของหมูบาน  กอนจะทํานาจะมีการเลี้ยง       
ผีตาแฮก เพราะมีความเชื่อวาจะไดผลผลิตมาก  นอกจากนี้ยังมีพีธีบายศรีสูขวัญ  

  3) ความเชื่อเร่ืองผี 
  ความเชื่อเรื่องผีของชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา จะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผี  และ

มีอิทธิพลตอชาวบาน   วิถีชีวิตของคนในชุมชนมีความเชื่อวา  หมูบานจะมีความสงบสุข  ตองมี   
ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ปกปกรักษา  จึงตั้งศาลปูตาประจําหมูบานขึ้น   

  การติดตอกับปูตาตองติดตอผานกระจ้ํา ซ่ึงถือเปนตัวแทนในการติดตอกับปูตา  
เมื่อชาวบานมีความทุกขรอน  ก็จะมาบนบานศาลกลาว หรือเมื่อเจ็บไขไดปวย และในความ
ศักดิ์สิทธิ์ของปูตา  เชื่อวาจะบันดาลใหเกิดผลตาง ๆ   อาทิ เชน บนบานขอใหสอบเขาทํางานได  
บนบานของใหคนที่สูญหายกลับมา เปนตน    
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  4) กระจ้ํา 
  คือผูทําหนาที่ส่ือสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบาน ที่ดอนปูตา กระจ้ํา อาจเปน
ผูชาย หรือผูหญิง ก็ได  สวนใหญมักเปนผูชาย เปนผูที่ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เปนที่เคารพของ
ชาวบาน 

  5) จารีตประเพณี 
  จากการสัมภาษณ  การสังเกตุอยางมีสวนรวมและไดมีสวนรวม  พบวา  ชาวตําบล

ขามเฒาพัฒนา มีประเพณี  พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับจารีตประเพณี คือ ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่    
  6) กฎหมูบาน 
  เพื่อความสงบสุขของชุมชน ตําบลขามเฒาพัฒนา จึงมีกฎหมูบาน คลายกับ
หมูบานในภาคอีสาน  การตั้งกฎหมูบาน มีการประชุมกันของคนในหมูบาน แลวเขียนกฎหมูบาน 
ประกาศใหคนในหมูบานรับทราบ  และปฏิบัติตาม หากใครไมปฏิบัติตาม  ตองถูกลงโทษ             
กฎหมูบานในตําบลขามเฒาพัฒนา จากหลาย ๆ หมูบาน สรุปเนื้อหาไดดังนี้ 

  (1)  หามขับรถยนต รถจักรยานยนต เร็วกวาที่กําหนด 
  (2)  หามฆาสัตวใหญในหมูบาน ใหนําออกไปฆานอกบาน 
  (3)  หากมีการประชุมเกิดขึ้นในหมูบาน ทุกคนจะตองเขามารวมประชุมทุก 
        คร้ัง ถาไมเขารวมประชุม ผลประโยชน หรืองบประมาณที่จะไดจะถูก    
        ตัดสิทธิ์ไป  
  (4)  หามบุคคลใดเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด  
  (5)  หามทะเลาะวิวาทกันในหมูบาน  
  (6)  หามทําใหทรัพยสินของสาธารณประโยชนเสียหาย  
  (7)  หามขับขี่รถเสียงดังในหมูบาน 
  (8)  หามพกพาอาวุธเขามาในงานมหรสพของหมูบาน  
  (9)  หามกอเหตุทะเลาะวิวาท ในงานมหรสพ  
  (10)  หามจับสัตวในหนองสาธารณะในหมูบาน 
  (11)  หามครอบครองหรือจําหนายยาเสพติด และส่ิงผิดกฎหมายทุกประเภท 
  (12)  หามดื่มสุรา หรือของมึนเมาภายในวัด 

  โทษที่จะถูกลงโทษ มีดังนี้ 
  (1)  วากลาวตักเตือน 
  (2)  ปรับเงินเขาหมูบาน   
  (3)  ขอขมาผูเสียหาย 
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  (4)  ถาไมเชื่อฟงจะถูกสงตัวใหเจาหนาที่ตํารวจ 
  (5)  ชดใชคามหรสพอยางนอยครึ่งหนึ่งของคาจาง 
  (6)  สงบําบัด (กรณีเสพยาเสพติด) 

  7) ครอบครัวและเครือญาติ 
  โครงสรางของสังคมในชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา มีลักษณะเปนครอบครัวขยาย 

มากกวาครอบครัวเดี่ยว 
 4.3.8 ระบบเศรษฐกิจ 

 ชาวบานในชุมชนตําบลขามเฒาพัฒนา มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม เล้ียงปลา อาชีพ
รองลงมาคือรับจาง และคาขาย พืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ตําบลทาสองคอน ไดแก ขาว ไมผล และ
พืชผักตาง ๆ  

 4.3.9 แหลงทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในพื้นที่ตําบลขามเฒาพัฒนามีแหลงทรัพยากรธรรมชาติ  อาทิเชน 

 1) แหลงน้ํา 
       ในตําบลขามเฒาพัฒนามีแหลงน้ําสําคัญ คือ หนองบะ หนองไชยสาร หวยกุดโดก 

วังแซง หนองเบ็ญใหญ หนองวังซนั หนองสวง หนองพัน หนองหินทอด หนองคูชัย หนองมะแปบ 
หนองยาง  

       2) พื้นท่ีเล้ียงสัตว มีอยูทั่วไปในทุกหมูบาน ในตําบลขามเฒาพัฒนา  
       3) ปาชา ซ่ึงมีเกือบทุกหมูบาน ปาชาบางแหงใชประโยชนรวมกันหลายหมูบาน 

เชนปาชาบานขามเฒาหมู 1 ใชรวมกันทั้ง หมู 2 หมู 13 หมู 19 และหมู 20 ปาชาบานดอนเปลือย ใช
รวมกันทั้งหมู 5 หมู 12 และหมู 17 ปาชาบานยาง หมู 8 ใชรวมกันทั้ง หมู 9 หมู 18 และหมู 21   
        4) ปาไม ในตําบลขามเฒาพัฒนา มีไมมากนัก มีกระจายทั่วพื้นที่ของตําบล อยู 
ในพื้นที่หมูที่ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 และ 22  เปนบางสวน  ทรัพยากรปาไมที่คอนขางสมบูรณ  คือ  
บริเวณปาโคกหนองบก  หมู 4 บานโนนเขวา วนอุทยาน หมู 12 บานวังบัวหลวง   

       5) ดอนปูตา 
      ในพื้นที่ตําบลขามเฒาพัฒนามีดอนปูตาเกือบทุกหมูบาน ดอนปูตาบางแหงใช

ประโยชนรวมกันหลายหมูบาน เชน ดอนปูตา หมู 1 บานขามเฒา ใชประโยชนรวมกันหมู 2 หมู 13 
หมู 19 และหมู 20  ดอนปูตา หมู 8  บานยาง ใชรวมกันระหวางหมู 8 หมู 9 หมู 18  และหมู 21  
ดอนปูตาบานวังบัว หมู 3 ใชรวมกับ หมู 4 หมู 5 หมู 12 และหมู 17  
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4.4 ขอมูลเก่ียวกับชุมชนตําบลหนองแสง  อําเภอวาปปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
 4.4.1  ประวัติชุมชน 
        จากการศึกษา ความเปนมาของชุมชนตําบลหนองแสง  พบวา  ชาวบานตําบลหนองแสง 
อําเภอวาปปทุม เดินทางอพยพมากจาก เมืองรอยเอ็ด หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา มณฑลรอยเอ็ด 
(ปจจุบันคือ บานเปลือย จังหวัดรอยเอ็ด) โดยการนําของ ทาวสุริยวงศ  เมื่อป พ.ศ. 2565 กอนนั้น 
จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ  ขึ้นตรงตอการปกครอง มณฑลรอยเอ็ด 
        เมื่อจังหวัดกาฬสินธุ  และจังหวัดมหาสารคาม  แยกออกมาจาก  มณฑลรอยเอ็ด  
ทาวสุริยวงศ ไดนําชาวบานประมาณ 500 ครัวเรือน  ยายมาตั้งถ่ินฐานบานเรือนบริเวณที่มีแหงน้ํา
อุดมสมบูรณ ในการควบคุมดูแลชาวบานทาวสุริยวงศ ไดแบงใหพี่นองเปนผูนําชาวบาน  โดยแยก
ออกเปน 4 กลุม คือ กลุมแรกอาศัยอยูบริเวณหนองบานนาเลา กลุมที่ 2 อยูบริเวณบานหนองไฮ 
กลุมที่ 3 อยูบานขามปอม และกลุมสุดทายอยูบานหนองแสง ซ่ึงหนองแสงเปนหนองน้ําขนาดใหญ 
เต็มไปดวยดอกบัวบานสวยสะพรั่ง มีตนแสงเปนไมยืนตนรอบหนองน้ํา จึงเรียนกชื่อหนองน้ํานั้น
วา หนองแสง ตอมาเมื่อป พ.ศ.2370 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 
5 ไดแยกบานหนองแสงออกเปนบานวาปปทุม ซ่ึงอยูคนละฝากของหนองแสง ทาวสุริยวงศ ได
ปกครองหมูบานตาง ๆ เปนเวลากวา 60 ป (พ.ศ.2365-2425) เมื่อทาวสุริยวงศ (มี) ผูเปนเจาเมืองถึง
แกกรรม ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองแบบจตสุดมภ เปนกระทรวง และในสวน
ภูมิภาค เปนการจัดการปกครองรูปแบบเทศาภิบาล ผูปกครองในทองถ่ินจะมีนายอําเภอดูแล ตั้งแต
ป 2425 นายอําเภอคนแรกคือ พระพิทักษนรากร (อุน)  
        ปจจุบันตําบลหนองแสง มีทั้งหมด 28 หมูบาน   
        4.4.2 ท่ีตั้งและลักษณะทางกายภาพ 
        ตําบลหนองแสง เปนตําบลหนึ่งในอําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม ต้ังอยูตอนกลาง
ของอําเภอวาปปทุม ซ่ึงเปนที่ตั้งของที่วาการอําเภอวาปปทุม  เทศบาลตําบลหนองแสง ตั้งอยูทิศใต
ของของอําเภอเมือง  หางจากที่วาการอําเภอเมืองมหาสารคาม ประมาณ 40 กิโลเมตร  มีพื้นที่
ทั้งหมด 36.796 ไร หรือ  58.87  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ใกลเคียง  คือ ทิศ
เหนือ  ติดตอกับตําบลหนองทุม อําเภอวาปปทุม  ทิศใตติดตอกับตําบลหัวเรือ และตําบลโพธิ์ชัย 
อําเภอวาปปทุม ทิศตะวันออก  ติดกับ ตําบลหนองไฮ และตําบลประชาพัฒนา อําเภอวาปปทุม  และ
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตําบลโคกสทีองหลาง และตําบลบานหวาย อําเภอวาปปทุม 
 
 
 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

131 
 

 
 

ภาพ 14   แผนที่เขตเทศบาลตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
(ที่มา : เทศบาลตําบลหนองแสง,  2550) 
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ภาพ 15  แผนที่หมูบานในเขตตําบลหนองแสง อําเภอวาปปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
(ที่มา : เทศบาลตําบลหนองแสง,  2550) 
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 4.4.3  ลักษณะทางภูมิศาสตร 
        สภาพพื้นที่ของตําบลหนองแสง เปนที่ราบสลับกับดอน  และบริเวณตอนกลางเปน      
ที่ราบลุม มักมีปญหาน้ําทวม ในฤดูฝน เหมาะแกการทํานา ปลูกพืชสวนและพืชไร มีแหลงน้ําใน
ตําบลคือ แหลงน้ําธรรมชาติ เปนลําหวย 11 แหง หนองน้ํา 24 แหง แหลงน้ํามีปญหาตื้นเขิน        
เก็บกักน้ําไดนอย ทําใหน้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ ปาไมในตําบลหนองแสง มีพื้นที่ปา 
คือ ปาโคกอีหลู ปาดงใหญ ปาหนองกระรอก นอกจากนี้ยังมีที่สาธารณะ เชนดอนปูตา ปาชา ซ่ึง
กระจายอยูเกือบทุกหมูบาน ในเขตตําบลหนองแสง สําหรับภูมิอากาศของตําบลหนองแสง มีสภาพ
อากาศ แบงออกเปน 3 ฤดู คือ  ฤดู ฤดูหนาว เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ  ฤดูรอน เร่ิม
เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม  ฤดูฝน  เริ่มเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  แตบางปอากาศ
เปล่ียนแปลงไป อุณหภูมิเฉลี่ย 35-37  องศาเซลเซียส   
        4.4.4 ลักษณะการปกครองและประชากร 
        พื้นที่ของตําบลหนองแสง ประกอบดวย 28 หมูบาน ไดแก   หมู 1 บานวาป หมู 2 บาน
หนองแสง หมู 3 บานสําโรง หมู 4 บานหนองคู หมู 5 บานดอนบม หมู 6 บานจอกขวาง หมู 7 บาน
หัวงัว หมู 8 บานหนองโน หมู 9 บานสองหอง หมู 10 บานโพธิ์ หมู 11 บานโนนทอน หมู 12 บาน
แดง หมู 13 บานบมทุง หมู 14 บานปลาบู หมู 15 บานโสกยาง หมู 16 บานหนองเดิ่น หมู 17 บาน
กระยอม หมู 18 บานหนองคูไชย หมู 19 บานหนองขาม หมู 20 บานโพธิ์ หมู 21 บานสองหอง
เหนือ หมู 22 บานสองหองกลาง หมู 23 บานไชบทอง หมู 24 บานดอนบมพัฒนาส หมู 25 
บานเมืองใหม หมู 26 บานจอกขวางเหนือ หมู 27 บานเดิ่นคํา และหมู 28 บานงัวเจริญ 
        การแบงเขตการปกครองในเขตตําบลหนองแสง มีกํานันและผูใหญบานดูแล  ในบริเวณ
พื้นที่หมู 1,2,3 เปนพื้นที่เขตเทศบาลตําบลหนองแสง ซ่ึงเปนที่ตั้งที่วาการอําเภอวาปปทุม ที่ตั้งสวน
ราชการตาง ๆ ของอําเภอวาปปทุม และไดขยายเขตเทศบาลออกไปอีกคือ แยกหมูที่ 1 ออกเปนหมูที่ 
25 นอกจากพื้นที่ 4 หมูบานดังกลาว หมูบานที่เหลืออยูในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
หนองแสง 
        ประชากรตําบลหนองแสง มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 18.801 คน  แบงเปนชาย จํานวน  9,051 
คน  และหญิงจํานวน 9,750  คน  (ขอมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 )   
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  ตาราง 4  จํานวนครัวเรือนและประชากร ตําบลหนองแสง   

ลําดับท่ี ชื่อหมูบาน หมู จํานวนหลังคาเรอืน 
จํานวนคน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บานวาป 1 525 746 847 1,593 
2 บานหนองแสง 2 323 548 615 1,163 
3 บานสําโรง 3 511 724 824 1,546 
4 บานหนองคู 4 248 467 546 1,013 
5 บานดอนบม 5 203 406 399 805 
6 บานจอกขวาง 6 140 318 334 652 
7 บานหัวงัว 7 103 190 244 434 
8 บานหนองโน 8 60 147 171 318 
9 บานหนองสองหอง 9 74 183 200 383 
10 บานโพธิ์ 10 118 327 334 661 
11 บานโนนทอน 11 97 242 278 520 
12 บานแดง 12 242 483 477 960 
13 บานบมทุง 13 74 171 174 345 
14 บานปลาบู 14 69 125 126 251 
15 บานโสกยาง 15 142 335 354 689 
16 บานหนองเดิ่น 16 96 234 239 473 
17 บานกระยอม 17 123 305 342 647 
18 บานหนองคูไชย 18 83 201 206 407 
19 บานหนองขาม 19 102 279 249 528 
20 บานโพธิ์ 20 158 338 383 721 
21 บานสองหองเหนือ 21 82 182 203 385 
22 บานสองหองกลาง 22 171 430 442 872 
23 บานไชยทอง 23 99 208 243 451 
24 บานดอนบมพัฒนา 24 140 307 348 655 
25 บานเมืองใหม 25 248 370 369 739 
26 บานจอกขวางเหนือ 26 171 373 402 775 
27 บานเดิ่นคํา 27 78 171 192 363 
28 บานงัวเจริญ 28 130 241 209 450 

รวม  4,610 9,051 9,750 18,801 

(ที่มา : องคการบริหารสวนตําบลหนองแสง,  2553) 
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        จากตารางดังกลาวจะเห็นวา หมู  1 บานวาป  มีจํานวนหลังคาเรือนมากที่สุด  คือ 525   
ครัวเรือน  รองลงมาคือ หมู   3 บานสําโรง  มีจํานวน  511 ครัวเรือน  จํานวนประชากรของหมู  1 
บานวาป มีมากที่สุดคือ 1,593 คน เปนชาย 746  คน  หญิง  847 คน  รองลงมากคือหมู  3 บานสําโรง 
มีประชากรรวม 1,546  คน เปนชาย 724  คน และหญิง 824   คน 
        4.4.5  สาธารณสุข  สาธารณูปโภค  สถานที่สําคัญในชุมชนและการคมนาคม 
            1) การสาธารณสุขในชุมชนตําบลหนองแสงนั้น  ถาเจ็บปวยเล็กนอยจะเขารับ
บริการที่สถานที่บริการดานสุขภาพในชุมชน คือ สถานีอนามัยประจําตําบล  ซ่ึงมีอยู   1 แหง  คือ  
หมู   2 บานหนองแสง โดยประชาชนที่เจ็บปวยจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลประจําอําเภอวาป
ปทุม  หรือ โรงพยาบาลจังหวัด  คือโรงพยาบาลมหาสารคาม อําเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ซ่ึง
อยูหางจากตัวตําบลประมาณ 40 กิโลเมตร เนื่องจากการคมนาคมสะดวก  
            2) ดานสาธารณูปโภคในตําบลหนองแสง มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน  นอกจากน้ีใน
ตําบลหนองแสงยังมี รานคาทั่วไป  เชน  รานขายของชํา  รานอาหาร  รานขายสินคาเฉพาะอยาง  มี
โรงงาน 6  แหง  และมีโรงงานทอผาขนาดเล็ก 1 แหง โรงสีขนาดใหญ 2 แหง  มีสถานีบริการน้ํามัน
และกาซ  5 แหง   
            3) สถานที่ท่ีเปนศูนยกลางของชุมชน ตําบลหนองแสงมีรานคาทั่วไป เชนรานขาย
ของชํา รานอาหาร  
            ดานศาสนามีวัดและสํานักสงฆ  จํานวน 15  แหง  ที่เปนศูนยรวมในการทํา
ศาสนกิจของชาวชุมชนตําบลหนองแสง    
            ดานการศึกษา มีการจัดการศึกษาในทองถ่ินและสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวม   แหง  เปนโรงเรียนประถมศึกษา 8   แหง  โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แหง  
และยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง   
            ดานสาธารณสุข  มีสถานีอนามัยประจําตําบล  1  แหง  และโรงพยาบาลประจํา
อําเภอ 1 แหง   
            ดานการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  สถานีตํารวจภูธรวาปปทุม
ใหบริการประชาชนแจงเหตุดวน เหตุราย  มีเจาหนาที่ออกตรวจตามหมูบานตาง ๆ  มีการแตงตั้ง
ประชาชน เปนสายตรวจทุกหมูบาน  เพื่อปองกันปญหาอาชญากรรม  และการลักทรัพย  สําหรับ
ในชวงเทศกาล เชน ปใหม หรือ สงกรานต จะมีการจัดเจาหนาที่ตํารวจตั้งดานรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแสง  เพื่อตรวจตรารถยนตที่วิ่งผานไปมาใหปฏิบัติใหถูกตอง  เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ  
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            4) การคมนาคม ตําบลหนองแสงอยูหางจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ 40 
กิโลเมตร บนทางหลวงแผนดิน เลข 2040 สายจังหวัดมหาสารคาม – วาปปทุม เปนถนนลาดยาง
ตลอดเสนทาง ซ่ึงภายในตําบลมีเสนทางคมนาคมติดตอหมูบานตาง ๆ ที่สะดวก 
        4.4.6  สภาพการตั้งถิ่นฐานของชุมชนท่ีศึกษา 
            1) องคกรทางศาสนา 
            วัดเปนศูนยกลางของหมูบาน เปนที่ขัดเกลา อบรม  หลอหลอมวิถีชีวิตของ
ชาวบานตําบลหนองแสงมานาน  และแสดงถึงความเปนพุทธศาสนิกชน  เปนศูนยรวมในการ
พบปะ พูดคุยกันในงานประเพณีสําคัญ ๆ แสดงถึงความสมัครสมาน สามัคคี และเปนสถานที่
สําหรับการประกอบกิจกรรมทางศาสนา  ชุมชนตําบลหนองแสง  มีวัดสําคัญวัด ประกอบดวยท่ี
เปนศูนยรวมในการทําศาสนกิจของชาวชุมชนตําบลหนองแสง   เชน วัดโสมนัสประดิษฐ  วัดบาน
โพธิ วัดอินทราราม หมู 12 บานแดง วัดปาบานโสกยาง หมู 15 วัดบานหนองเดิ่น หมู 16 วัดสวางมี
ชัย บานกระยอม หมู 17 วัดบานหนองคูไชย หมู 18 วัดสุทธิวราราม บานสองหองกลาง หมู 22  
            2) วิถีชีวิตของชุมชนตําบลหนองแสง 
            ชีวิตประจําวันของชุมชนตําบลหนองแสง มีลักษณะเหมือนกับชาวชนบทอีสาน
โดยทั่วไป  ที่มีอาชีพทํานา ทําสวน เล้ียงสัตว  และรับจาง   
            ชาวชุมชนตําบลหนองแสง จะตื่นเชา ทําภารกิจสวนตัว และเด็กนักเรียนนักศึกษา
จะเดินทางไปโรงเรียน  การเดินทางไปโรงเรียนจะมีการเดินทางดวยเทา  รถจักรยานยนต  และ    
รถประจําทาง โรงเรียนจะเขาเรียนเวลา 08.00 น.  และเลิกเรียนเวลา 15.30 น. สําหรับคนเฒา คนแก  
มีหนาที่คอยดูแลลูกหลานที่ยังเล็กอยูที่บาน  และชวยทํางานบาน  ทุกคนในครอบครัวจะกลับมา
บานในตอนเย็น  แมบานหรือญาติผูใหญที่อยูที่บานจะไปซื้อกับขาวมาประกอบอาหารเย็น หรือ
อาหารสําเร็จรูปตามรานคาในหมูบาน   บางครอบครัวจะเก็บผักสวนครัวที่ปลูกไวในบริเวณบานมา
ประกอบอาหารเย็น   

  ชุมชนตําบลหนองแสง จะมีเวลาวางในชวงเย็น  หลังหมดภารกิจประจําวัน  คือ
หลังอาหารเย็น  เวลาประมาณ 19.00 น.  เพื่อพบปะสังสรรค หรือ พูดคุยธุระ  รวมทั้งการไป
รวมงานในโอกาสตาง ๆ ในหมูบาน เชน แตงงาน  งานบวช  งานศพ  เด็กวัยรุนมักไปรวมกลุมกัน
ตามคุมตาง ๆ ในหมูบาน  
 4.4.7 ศาสนา พิธีกรรมและความเชื่อ จารีตประเพณี  

     1) ศาสนา 
  โดยทั่วไปชาวบานเกือบทั้งหมดในตําบลหนองแสง นับถือคือ ศาสนาพุทธ  มีวัด

เปนศูนยกลาง  อีกทั้งยังเปนสถานที่ที่ใชสําหรับประชุมชาวบาน วัดและพุทธศาสนามีอิทธิพลตอ
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ชาวบานอยางมาก  ในวัดจะมีการเทศนาเพื่ออบรมสั่งสอน ขัดเกลาและทําหนาที่ทํานุบํารุงศาสนา  
และวัดใหเจริญรุงเรืองและคงอยูตลอดไป  อีกทั้งวัดยังใชเปนที่ประกอบพิธีทางศาสนา  และเปนที่
ยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ    ลักษณะการตั้งถ่ินฐานทางกายภาพของชุมชน  มีลักษณะหมูบานเปน
กระจุก  มีวัดเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบาน  มีหลักกลางบาน  มีดอนปูตา  
ดังนั้น ความคิด  ความเชื่อ และพฤติกรรมตาง ๆ ของชาวบาน  จึงมาจากอิทธิพลทางศาสนา  เชน
การไปจําวัดในวันธรรมสวน  การถือศีลวันพระ   

  2) พิธีกรรมและความเชื่อ 
  พิธีกรรมและความเชื่อของชาวชุมชนตําบลหนองแสง  คลายคลึงกับชุมชนอีสาน

อ่ืน ๆ และมีพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ  เชน  ชุมชนจะตองมีส่ิงของรักษา  หรือมีที่ปูตาปกปกรักษา  
มีเสาหลักบาน  ถือเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน  และใหเปนศูนยกลางในการประกอบ
พิธีกรรมของหมูบาน  ในการปกดําตนกลาขาวในนา  ตองมีการทําพิธีแจกนา  ซ่ึงมักจะทําในชวง
เดือน 7-8  โดยเชื่อวาที่นาจะมีแมธรณี และตาแฮก  คือเจาที่เจาทางคอยปกปกรักษานาทําใหนาอุดม
สมบูรณ  กอนจะปกดําตองทําพิธีแฮกนา  มีอาหารคาวหวาน  เล้ียงผี  เพื่อจะไดบอกกลาวแมธรณี  
และเจาที่ในนา  ใหดูแลตนขาวในนา  ใหไดปริมาณขาวมาก ๆ  เรียกวาการเลี้ยงผีตาแฮก  นอกจากนี้
ยังมีพิธีบายศรีสูขวัญ   

  3) ความเชื่อเร่ืองผี 
  ความเชื่อเรื่องผีของชุมชนหนองแสง คลาย ๆ กับชุมชนอื่นในภาคอีสาน  คือ  มี

พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับผี  และมีอิทธิพลตอชาวบาน   วิถีชีวิตของคนในชุมชนหนองแสงมีความเชื่อ
วา  หมูบานจะมีความสงบสุข  ตองมีส่ิงศักดิ์สิทธิ์ปกปกรักษา  จึงตั้งศาลปูตาประจําหมูบานขึ้น   

  การติดตอกับปูตาตองติดตอผานกระจ้ํา ซ่ึงถือเปนตัวแทนชาวบานในการติดตอ
กับปูตา   
  4) กระจ้ํา 
  คือผูทําหนาที่ส่ือสารกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบาน  ชาวบานจะใหความเคารพ  
เกรงใจ  ใหเกียรติกระจ้ํา   
  5) กฎหมูบาน 
  ชุมชนตําบลหนองแสงไดมีกฎระเบียบของชุมชน  หรือของหมูบาน  เพื่อความ
สงบสุขของชุมชน  มีเนื้อหา ดังนี้ 

      (1)  หามผูใดทะเลาะวิวาทกันในหมูบาน และไมยอมกัน  จะตองลงโทษ 
      (2)  หามสงเสยีงดัง หรือทําใหเกิดเสียงดัง หรือขับขี่รถเสียงดังในหมูบานจน 
          เปนเหตุใหผูอ่ืนเดือดรอน รําคาญ  
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      (3)  หามพกพาอาวุธเขามาในงานมหรสพของหมูบาน  
      (4)  ผูใดกอเหตุทะเลาะวิวาท ชกตอยทํารายกันในงานมหรสพ อันเปนเหตุให 
    มหรสพไมสามารถเลน 

                 หากยังมีผูละเมิดไมปฏิบัติตาม ใหลงโทษ เชน วากลาวตักเตือน  ปรับเงินเขา
หมูบาน  ขอขมาผูเสียหาย  หรือชดใชคามหรสพอยางนอยครึ่งหนึ่งของคาจาง 

  6) จารีตประเพณี 
  ชาวบานตําบลหนองแสง  มีประเพณี  พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตสืบทอด   

เปนวัฒนธรรมในรอบ 1 ป มี ฮีตสิบสอง  คองสิบสี่  เร่ิมตั้งแตเดือนแรก  หรือเดือนอาย  เปนพิธี  
เขากรรม  หมายถึง  พิธีเขาปริวาสกรรมพระภิกษุ  ชาวบานจะไปรวมทําบุญแดพระสงฆ  เรียกวา     
บุญขาวกรรม  ในพื้นที่ตําบลหนองแสง  ปจจุบันไมคอยจะมีพิธีกรรม เดือนยี่ เรียกวา พิธีสูขวัญขาว 
เมื่อชาวบานเกี่ยวขาวเสร็จแลว ก็จะกองไว  เพื่อขนยายไปยุงฉาง (เลาขาว)  ชาวบานจะมีพิธีกรรม
ทําบุญขวัญขาว  หรือเรียกวา  บุญคูณลาน  เปนการทําพิธีกรรมสูขวัญใหกับขาว  เพื่อขอบคุณเจาแม
โพสพ  โดยชาวบานจะนําเครื่องบายศรีสูขวัญ  อาหารคาวหวาน  มีพราหมณเปนผูทําพิธี ชาวบาน 
มีความเชื่อวา  การทําพิธีทําใหขาวปลาอุดมสมบูรณไดทํานาทุกป  เมื่อชาวนานําขาวขึ้นยุงแลวก็จะ
ทําพิธีสูขวัญขาว  เมื่อเสร็จพิธีก็จะนําขาวบางสวนไปถวายพระที่วัด  เดือนสาม เรียกวา  บุญขาวจี่  
เร่ิม 14  ค่ํา  เดือน  3  ชาวบานจะไปรวมกันที่วัดเพื่อฟงธรรม   และปฏิบัติธรรม  รุงเชาประมาณตี 5  
ชาวบานจะตื่นขึ้นมาเพื่อทําขาวจี่กราบพระ  จะมีพิธีกรรมเรียบงาย คือ ชาวบานนําขาวจี่ ที่ทาดวย 
ไขไก  หรือไขเปด  นําไปขางไฟ (ยางไฟ)  เพื่อใหไขสุกและขาวเกรียม  ไปถวายพระในตอนเชาก็
เสร็จพิธี  เดือนสี่  บุญผะเหวด  ประมาณ  3 – 4  ค่ํา  เดือน 4  ชาวบานจะมีบุญผะเหวด  หรือการ
เทศนมหาชาติ  งานจะมีประมาณ 3 วัน  เดือนหา  บุญสงกรานต  วันที่ 13 เมษายน  ตามปฏิทินของ
ทุกป  เปนวันเริ่มตนวันสงกรานต  มีการสรงน้ําพระพุทธรูปที่วัด  รดน้ําดําหัวขอพรผูสูงอายุ  และ
เลนสาดน้ําสนุกสนานในหมูบาน  เดือนหก  บุญบั้งไฟ  มีการแหบุญบั้งไฟ  เพื่อบูชาพญาแถนขอ
ฝนใหตกตองตามฤดูกาล  และเพื่อใหสนุกสนาน ผอนคลายของคนในชุมชนกอนลงทํานา  คนใน
ชุมชนไดปฏิสัมพันธตอกัน  เดือนเจ็ด  บุญซําฮะ  หรือบุญเลี้ยงบาน  กระทําพิธีกรรมที่ศาลา
กลางบาน  การทําบุญซําฮะ  มีจุดมุงหมายในการทําบุญ  เพื่อเปนสิริมงคลแกหมูบาน  ขับไลภูตผี
ปศาจ  อุทิศสวนกุศลแกผีไมมีญาติ  ตั้งเครื่องพิธีพรอมนิมนตพระสงฆสวดมนต  เดือนแปด  บุญ
เขาพรรษา  ในวันอาสาฬหบูชา  ชาวบานนําเทียนพรรษาถวายวัด  และทําชายน้ําฝนกราบพระภิกษุ  
เดือนเกา  บุญขาวประดับดิน  ชาวบานจะหุงขาวดวยใบตองไปกราบพระชวงเพล  พรอมพิธีนําขาว
หอไปวางไวในไรนา  เพื่ออุทิศสวนกุศลแดดวงวิญญาณญาติพี่นองของตน  เดือนสิบ  บุญขาวสาก  
ชาวบานจะนําขาวสากหรือขาวหอใหญไปกราบพระ  และอุทิศสวนกุศลแกผูที่ตายไปแลว แลวนํา
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ขาวไปหอยตามตนไม  เสาไม  ที่นาของตน  เดือนสิบเอ็ด  บุญออกพรรษา  ชาวบานจะทําบุญตัก
บาตรที่วัดตามปกติ  เดือนสิบสอง  บุญกฐิน  จากแรม 1 ค่ํา เดือนสิบเอ็ดถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง 
ชาวบานจะตั้งกองกฐิน  และทอดที่วัดในบาน  อาจจะเปนกฐินสามัคคี ของลูกหลานที่ไปทํางานใน
กรุงเทพก็ได  นอกจากมีฮีตสิบสองแลว ยังมีคองสิบสี่  เปนหลักในการปฏิบัติตนของชาวบานดวย   

  7) ครอบครัวและเครือญาติ 
  โครงสรางของสังคมในชุมชนตําบลหนองแสงจะมีลักษณะเชนเดียวกับโครงสราง 

ทางสังคมชุมชนอื่น ๆ ในสังคมภาคอีสาน  คือ  จะมีความผูกพันในระบบเครือญาติอยางใกลชิด 
ลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวขยาย  
 

 


