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ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

    ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ  

            ภูมิปญญา  หมายถึง  ความรู ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และศักยภาพในการแกปญหาของมนุษย 

ที่ สืบทอดกั นมาจากอดีตถึ งป จ จุ บันอย า ง ไม ขา ดสาย และ เชื่ อม โยง กัน  ทั้ งร ะบบทุ กสาขา  ดั ง น้ัน  

ภูมิปญญาจึงเปนทุนชีวิตหรือทรัพยสินทางปญญาของสังคมไทยที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต ควรศึกษาและ

พัฒนาใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน 

            ภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดข้ึนไดเอง และนํามาใชใน

การแกปญหา เปนเทคนิควิธีเปนองคความรูของชาวบานทั้งทางกวาง และทางลึกที่ชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัย

ศักยภาพที่มีอยู แกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่นไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย อาจแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  

ภูมิปญญาที่เปน นามธรรมและเปนรูปธรรม มีความสัมพันธ บูรณาการ และเชื่อมโยงกันไปหมด ไมแยกออกเปนวิชา

และเปนความรู ที่มีคณุธรรม ซึ่งคนไทยทุกคนมีหนาที่พิทักษ ปกปอง สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปญญา

ทองถ่ินความสัมพันธของภูมิปญญาระดับตาง ๆ  

             ภูมิปญญาทองถิ่นแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและหลักเกณฑที่หนวยงาน องคกร และ

นักวิชาการแตละทานกําหนด  เชน  กรมวิชาการไดแบงภูมิปญญาทองถ่ินไว  4 ประเภท  ดังนี้ 

             1. คติ ความคิด ความเชื่อ หลักการ ที่เปนพื้นฐานขององคความรูที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา 

             2. ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่เปนแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

              3. การประกอบอาชพีในทองถ่ินที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง และไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับกาลสมัย 

              4. แนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานมาดัดแปลงใชในชุมชนอยางเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมและความเปนอยู 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาติ ไดกําหนดสาขาภูมิปญญาไทยไว  9  ดาน ดงัน้ี 
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1. ดานเกษตรกรรม 

          1. นายบุญม ีสุระโคตร  เกิดเม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2505 อาชีพเกษตรกร ที่อยูปจจุบัน 

บานเลขที่ 155 หมู 7 บานอุมแสง ตําบลดู อําเภอราษีไศล จังหวัดศรสีะเกษ 

 

 

             ผลงาน-ความสามารถ 

              นายบุญมี สุระโคตร ไดใชวิถีเกษตรอินทรยี เพ่ือผลิตขาวหอมมะลิอินทรีย ที่มีคณุภาพดี และมีตนทุนต่ํา

และขยายองคความรูดังกลาวใหแกเพื่อนบาน โดยจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนบานอุมแสง (เกษตรทิพย) เพื่อการแกไข

ปญหาในการทําการเกษตร จนเปนแรงจูงใจในการชักชวนใหชาวนาในพื้นที่ใกลเคยีงหันมาปลูกขาวอินทรียเพื่อสราง

ความเขมแข็งในการตอรองทางการคาและการขอความชวยเหลือจากทางราชการ โดยพยายามพึ่งพาตนเองและคน

ในชุมชนดวยวิถีชุมชนใหไดมากท่ีสุด ผลจากความทุมเทดังกลาวทําให นายบุญมี สุระโคตร ประสบผลสาํเร็จในการ

นําพาเกษตรกรในชุมชนใหสามารถพึ่งพาตนเองได ทั้งยังไดทําหนาที่สงเสริมใหความรูเรื่องการทําเกษตรอินทรยี

แบบครบวงจรแกเกษตรกรท่ัวไป เพื่อเปนการลดตนทุนคาใชจายและเพิ่มรายไดตลอดจนผลผลิตไปพรอมกับการให

ความสาํคัญในสิ่งแวดลอมรักษาระบบนิเวศนใหสมดุล 

              เกียรติคุณที่ไดรับ 

                1. ไดรับรางวัลผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม สาขาเกษตรกรรม ประจําป พ.ศ. 2561 (งานเชิดชูศิลปน

พื้นบานอีสานและผูมีผลงานดีเดนทางดานวัฒนธรรมประจําป 2561 โดยสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี)  

                2. ไดรับการคัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติสาขาอาชีพทํานา ประจําป พ.ศ. 2554 

                   3. นําพากลุมวิสาหกิจชุมชนบานอุมแสง (เกษตรทิพย) ไดรับคัดเลือกใหเปนกลุมเกษตรกรท่ีเปนตนแบบ

ในการสรางเครือขายและสงเสรมิเกษตรกรใหผลิตขาวปลอดสารพษิ และขาวอินทรียในจังหวัดศรสีะเกษ ป พ.ศ. 

2554 พรอมทั้งไดรับการคดัเลือกใหไดรบัรางวัลกลุมวิสาหกิจชุมชน (เกษตรกร) สํานึกรักบานเกิด 

 

 

 

 



-3- 

 

 

              2.นายแกนฟา แสนเมือง   เกิดเม่ือวันที่  23  กันยายน พ.ศ. 2499 ปจจบัุนอุทิศตนรับใชศาสนา 

อยูในชุมชนศีรษะอโศกโดยไมรับเงินเดอืน ปจจุบันอยูบานเลขที่  270 หมูที่ 15 ชุมชนศีรษะอโศก  ตําบลกระแชง  

อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ  33110  โทรศัพท 0-4566-2601 

 

 
 

                 ผลงาน-ความสามารถ   นายแกนฟา แสนเมือง เปนผูที่มีความรู ความสามารถเชี่ยวชาญดาน 

กสิกรรมไรสารพิษ  อยางครบวงจร (เฉพาะการปลูกพืช ไมมีการเล้ียงสัตว) เปนผูคิดคนการทําปุยชีวภาพอัดเม็ด 

โดยใชเครื่องมือที่ประดิษฐคิดคนขึ้นเอง ทําการวิจัยและเก็บสถิติเรื่องการปลูกขาวอยางครบวงจร ทําใหเมล็ดขาว 

ที่เปนเมล็ดพันธุทุกเมล็ดงอกไดอยางสมบูรณ ริเริ่มจัดตั้งโรงสีขาวชุมชน โรงเพาะเห็ด รานคา สหกรณ ชวยลดตนทุน 

เพิ่มผลผลิต และสรางเศรษฐกิจพอเพียงใหแกเกษตรกร เปนผลให “ชุมชนศีรษะอโศก” เปนชุมชนตัวอยางในการ

พึ่งพาตนเองและเปนกําลังสาํคญัในการชวยเหลือชุมชนรอบ ๆ ไดเปนอยางดี 

                 เกียรติคุณที่ไดรับ  การที่นายแกนฟา แสนเมือง นําความรูดานเกษตรกรรม (กสิกรรมไรสารพิษ)  

ที่ตนเองไดศึกษา คนควา คนพบ ฝกฝนจนประสบผลแลวนาํไปเผยแพร สอน อบรม ถายทอดใหผูอื่นไดเรียนรูและ

นําไปปฏิบัติจนประสบความสาํเรจ็ เปนประโยชนโดยรวมแกสังคม จึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจากสํานักงาน

เลขาธิการการศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ใหเปนครูภูมิปญญาไทย รุนที่ 3 ดานเกษตรกรรม (กสิกรรมไรสารพิษ)  

ประจําปพุทธศักราช 2546  
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            3. นายทองใส  สมศิริ  เกิดเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500 อาชีพเกษตรกร  ท่ีอยูปจจุบัน  

บานเลขที่  18  หมูที่  9  ตําบลหวยติ๊กชู อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ  33140 

 

 
 

                  ผลงาน-ความสามารถ  นายทองใส สมศิริ  มีพื้นที่ทาํการเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน ๑๕ ไร 

แบงเปนแปลงนา 5  ไร  แปลงไมผล 6 ไร และบอเลี้ยงปลาขนาดกลาง 2 บอ ไดเขารวมโครงการทฤษฎีใหมตาม

แนวพระราชดาํริ เมื่อป พ.ศ. 2540 โดยไดรับการสนับสนนุพันธุไมผล พันธุปลา พันธุเปด-ไก จากโครงการพัฒนา

เกษตรอําเภอภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ  โดยไดทําการเกษตรตามแนวพระราชดาํริอยางจริงจัง และ

ขยันหมั่นเพียร ทําใหมีรายไดจากการเกษตรเฉลี่ยประมาณ  54,000 บาท/ป 

                  เกียรติคุณที่ไดรับ 

                   1. ไดรับโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีโครงการคดัเลือก 

แปลงเกษตรทฤษฎีใหมดีเดน ในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2542  

                   2. ไดรับคัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดน ผูจัดทําแปลงขยายผลเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว พระราชดําร ิ

โดยศูนยพัฒนาการเกษตรอําเภอภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สวนแปลงนาไดรับคัดเลือก เปน แหลงศึกษาดู

งานและถายทอดวิทยาการดานการเกษตร  
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             4. นายวิชัย อวมพันธเจริญ  เกิดเม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2467  สถานท่ีทํางาน บริษัทฟารมทอง 

จํากัด   เลขที่ 1593/5  ถนนรอบเมืองใต  ตําบลเมืองใต  อําเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
 

    ผลงาน-ความสามารถ  เปนผูริเริ่ม สหกรณชาวนาในจังหวัดศรสีะเกษ  และทํากิจกรรม 

สาธารณประโยชนอื่น ๆ อยางตอเนื่อง กอเกิดคุณประโยชนแกจังหวัดศรีสะเกษ มากมาย 

                 เกียรติคุณที่ไดรับ 

           1. ประธานประชารัฐ จังหวัดศรีสะเกษ  Social Investment  Fund SIF จังหวัดศรีสะเกษ 

 2. ทีป่รึกษาหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ 

 3. ที่ปรึกษาเครือขายพันธมิตร ธกส. 

 4. ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธเกษตรกรเพื่อการพัฒนา สกพ. 

 5. อุปนายกสงเสริมการเลี้ยงไกแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

 6. ประธานแผนงานหลักสูตรทองถ่ิน โครงการเด็กกินอ่ิมเรายิ้มไดจังหวัดศรีสะเกษ 

 7. อนุกรรมการของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณฝายปศุสัตวและประมงวุฒสิภา 

 8. สมาชิกสมาคมสัตวบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 9. ผูรวมงานเครือขายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 10. กรรมการสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ 

 11. รองประธานสมาคมโคเนือ้แหงประเทศไทย 

 12. เกษตรกรดีเดน สาขาปศุสัตว รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              

ในวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ป 2530  

 13. วิทยากรบรรยายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลุมเกษตรกรทั้งในและตางจังหวัด            

เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
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2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

        1. นางเหรียญทอง สทุธปญญา  เกิดเม่ือวันท่ี  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 อาชพีทํานา  ท่ีอยูปจจุบัน 

บานเลขที่ 5 หมูที่ 5 บานอีเซ ตําบลอีเซ กิ่งอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ 33120 

 

 

 

 

                ผลงาน-ความสามารถ  นางเหรียญทอง  สุทธปญญา  สามารถนาํเอาเครอืเถาวัลยที่มีอยูในทองถิ่น 

มาประดิษฐเปนเครื่องประดับตกแตงไดอยางสวยงาม เชน ทําแจกัน ตะกรา กระเชาผลไม จําหนายสรางรายได

ใหแกครอบครัว และนอกจากจะจําหนายในประเทศไทยแลว ยังสามารถสงออกไปจาํหนายยังตางประเทศอีกดวย  
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    2. นายสมศรี คําผาย  เกิดเม่ือ พ.ศ. 2496  อาชีพทํานา ท่ีอยูปจจุบันบานเลขที่ 70 หมูที่ 2 บานกอย  

ตําบลดู  อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  33160  สถานที่ทํางานโรงตีเหล็กชางสมศรี บานกอย หมูท่ี 2 ตําบลดู  

อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160  

 

 
 

                ผลงาน-ความสามารถ  นายสมศรี คําผาย มีความสามารถในการตีเหล็ก ประกอบเปนมีดพรา มีด

อีโตหัวตัด มีดโตมอก เสียม เคียว มีดแหลม  มีดตอก ดาบ หรืออื่น ๆ ไดทุกประเภท ตามแตความตองการของลูกคา 

โดยใชเหล็กแหนบรถมาเผาไฟใหออน แลวนํามาตัดเปนรูปรางที่ตองการ จากนั้นนําไปเผาไฟอีกครั้ง แลวนํามาตีเปน

รูปรางตามตองการ สําหรับการขายจะมลีูกคามาติดตอ รับซื้อถึงที่ มีรายไดประมาณเดือนละ  4,000-5,000 บาท 

              3. นางอรุณศรี  รักษาทรัพย  เกิดเม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2497  อาชีพขาราชการบาํนาญ  

สถานที่ทํางานและที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 91 หมูที่ 2 บานเปาะ ตาํบลบึงบูรพ อาํเภอบึงบูรพ จังหวัดศรสีะเกษ   

33220 

 

 
                  ผลงาน-ความสามารถ  นางอรุณศรี  รักษาทรัพย  มีความรู ความสามารถในการทอผาไหมและ

ออกแบบลายผาไหม โดยลวดลายที่ออกแบบจะเนนถึงประโยชนใชสอย ความสวยงาม และ การอนุรักษวัฒนธรรม 

ประเพณีของทองถ่ินดวย ผาไหมของนางอรุณศรี รักษาทรัพย เปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปวา เปนผาไหมที่สวยงาม 

แปลกตา และมีความคดิสรางสรรค 
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               4.นางเจียมใจ พรหมคุณ  เกิดเมื่อวันท่ี  17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 อาชีพทอผาไหม สถานที่ทํางาน

ศูนยพัฒนาอาชพีทอผาไหม หมูท่ี ๒ ตําบลบึงบูรพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ 33220 ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ 

91 หมูท่ี 1 บานเปาะ  ตําบลบึงบูรพ  อําเภอบึงบูรพ  จังหวัดศรสีะเกษ  33220     

   

 
 

 
 

                 ผลงาน-ความสามารถ  นางเจียมใจ  พรหมคุณ  มีความรู ความสามารถในการออกแบบลายผาไหม

และทอผาไหมไดอยางสวยงามเปนที่ยอมรับกัน ทั่วไป ผลงานไดรับรางวัลมากมาย ทั้งผาไหมลายมัดหมี่ และลาย

สรางสรรค 

                 เกียรติคุณที่ไดรับ 

                      1. รางวัลพระราชทานโครงการสงเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ  

ณ พระตําหนักภูพานราชนิเวศน  

                      2. มีผลงานท่ีไดรับรางวัลระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และอื่น ๆ อีกหลายรางวัล จึงถือเปนผูมี

ผลงานดีเดนของจังหวัดศรีสะเกษคนหนึ่ง 
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                5. นางสาวสมจันทร อินทะโร 

                     นางสาวสมจันทร อินทะโร เกิดเม่ือวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗ อาชพีทาํนา   สถานที่ทํางาน

สมาคมสงเสริมและพัฒนาอาชีพสตรี อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ   ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่ ๑๒๑ หมูที่ ๑ บาน

หวย ตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ ๓๓๑๔๐  

 

 
                   ผลงาน-ความสามารถ 

                    นางสาวสมจนัทร อินทะโร เปนผูที่มีความสามารถดานการถักโครเชทเปนอยางมาก ผลผลิตท่ีถักได

มีตั้งแตชิ้นที่เล็กท่ีสุดจนถึงใหญที่สุด เชน ดอกไม เสื้อ ผาคลุมไหล ผาคลุมเตียงลายดอกไมชนิดตาง ๆ รูปสัตว ของ

ชํารวย และอ่ืน ๆ อีกมากมาย เปนผูริเริ่มและกอตั้งองคกร เชน การสรางครอบครัวโครเชท เพื่อขึ้นทะเบียนเปน

สินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

                5. นายบรรลุ  โสพัฒน   เกิดเมื่อวันท่ี  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2509  อาชีพชางตีเหล็ก สถานที่

ทํางานและท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี 31 หมูที่ 6 บานโนนหลอ ตําบลหญาปลอง อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

33000 

 
 

                  ผลงาน-ความสามารถ  นายบรรลุ  โสพัฒน  เปนผูมีความรูความสามารถในการตีเหล็กเปนอุปกรณ

ใชงานในครัวเรือน เชน มีดขนาดตาง ๆ เสียม เคียว หรือรูปรางลักษณะอื่น ๆ ตามความตองการของลูกคา 
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3. ดานการแพทยแผนไทย 

             1. นางฮอง  ก่ําเกลี้ยง ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 18 บานโนน หมูท่ี 12 ตําบลอีเซ  อําเภอโพธิ์ศรี 

สุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ  33120 

 

 
 

 
 

                    ผลงาน-ความสามารถ  เปนหมอพ้ืนบานเขตปาชุมชนโนนใหญ   ที่สะสมองคความรู  และ 

ภูมิปญญาจากตาและยาย นอกจากนี้ ยังไดศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพอ จนมีความรูความเชี่ยวชาญ ที่ปาโนนใหญ  

มีสมุนไพรรักษาโรคไดหลายโรค  เชน แกปวดแขงปวดขา ปวดหลัง ปวดเอว แกมึนชาตามมือ  ตามเทา แกอัมพาต 

แกเบาหวาน เลือดจาง โรคกระเพาะอาหาร ริดสีดวงทวาร ถอนพิษเบื่อ ผิดสําแดง และแกแมลงสัตวกัดตอย  
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4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

                1. นางสาวขวัญดิน  สิงหคาํ   เกิดเมื่อวันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2498 ปจจุบันอุทิศตนรับใชศาสนา 

อยูในชุมชนศีรษะอโศก สถานที่ทํางานและที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 271 หมูที่ 15 ชุมชนศีรษะอโศก  

ตําบลกระแชง อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 33110  

 

 
 

                      ผลงาน-ความสามารถ  นางสาวขวัญดิน  สิงหคํา  เปนผูศึกษาและปฏิบัติธรรม โดยการนํา

หลักธรรมสูกาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวัน เนนในเรื่องของธรรมะการศึกษา และอาชีพ โดยไดลาออกจากการเปน

ขาราชการครูโรงเรยีนกันทรลกัษวิทยา เพื่อดําเนินงานตามปณธิานของตนเอง ดังน้ี 

      1. ริเริ่มกอตั้งการศกึษาระบบบุญนิยมที่ชุมชนวัฒนธรรมศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ  โดยกอตั้ง

โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก โรงเรยีนสัมมนาอาชวีะสิกขาศีรษะอโศก และศูนยการเรียนรูชุมชน 10 ศูนย 

   2. ปฏิบัติและเผยแพรแนวคิดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(การจัดสมดุลสิ่งแวดลอม) ดวยการปรับปรุงดินการไมใชสารเคมี การใชปุยชีวภาพ น้าํหมักชีวภาพ การแปรรูป

อาหารจากผักและผลไม จนประสบผลสาํเร็จ เกิดเครือขายที่เปนคณุประโยชนตอชีวิต สุขภาพมนุษย สัตวและ

สิ่งแวดลอมเกียรติคุณท่ีไดรับ 

         การที่นางสาวขวัญดิน สิงหคํา ไดนําความรูดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

ตนไดศึกษา คนควา คนพบ ฝกฝนจนประสบความสําเร็จ แลวนําไปเผยแพร สอน อบรม ถายทอดใหผูอ่ืนไดเรียนรู

และนําไปปฏิบัติจนประสบความสําเร็จ เปนประโยชนโดยรวมแกสังคม จึงไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติจาก

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนครูภูมิปญญาไทยรุนท่ี 3 ดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําปพุทธศักราช 2546 
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                     2.รอยตํารวจตรี วิชัย  สุริยุทธ  เกิดเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2489 อาชีพขาราชการบาํนาญ   

 
                      ผลงาน-ความสามารถ ร.ต.ต.วิชัย  สุริยุทธ  เปนนักพัฒนาตัวอยาง เปนผูนําการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่เผยแพรชื่อเสียงของจังหวัดศรสีะเกษ มีปณธิาน ในการปฏิบัติงานวา “จะตอง

พัฒนาพื้นที่ของอําเภอปรางคกู ใหราษฎรที่ประกอบอาชีพทํานามีฐานะความเปนอยูที่ดีข้ึนใหได” เพราะมีขอมูล

จากกระทรวงมหาดไทย วา อําเภอปรางคกูเปนอําเภอที่ยากจนที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษ  

เปนจังหวัดที่ยากจนท่ีสุดในประเทศไทย 

         ร.ต.ต.วิชัย  สุรยิุทธ  ไดปฏิบัติงานโดยมุงเนนในเรื่องปจจัย 4  ใหเปนรูปธรรมดวยการรณรงคปลูก

ตนไม เพราะสภาพพื้นที่ของอําเภอปรางคกูนั้นเปนทุงนา ตนไมที่รณรงคใหปลูกเปนตนไมที่โตเร็ว กินได  ลําตนใช

ปลูกบานเรอืนเพื่ออยูอาศัยหรือสามารถนาํไปใชประโยชนอื่น ๆ ได เปนสมุนไพรดวย เชน ปลูกยางนา ตนตาล ตน

คูณ ตนข้ีเหล็ก ตนทิ้งทอน เปนตน โดยรณรงค ใหชวยกันปลูกและลงมือปลูกเองมาตั้งแตป พ.ศ. 2531 จนถึน

ปจจุบัน  มีการรณรงคทุกรูปแบบเพื่อทํากิจกรรมรวมกับชาวบาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ มาโดยตลอด  จนเปนที่

ยอมรับของชาวอําเภอปรางคกูและสังคมท่ัวไป ไดรับรางวัลเกียรติคุณมากมาย 

         นอกจากนี้ยังรณรงคใหชาวบานเปลี่ยนจากการทํานาปมาเปนการทําไรนาสวนผสมอีกดวย         

เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2543 อําเภอปรางคกูจัดใหมีการอบรมชาวบาน ทั้ง 10 ตําบล  ร.ต.ต.วิชัย  สุริยุทธ               

จึงไดสอบถามประชามติผูเขาอบรมทั้งหมดวา หากกําหนดใหคําขวัญ ของอําเภอปรางคกูมีขอความวา “ปรางคกูอยู

ในปายาง กลางดงตาล บานสะพรั่งดอกคูณ บรบิูรณไรนาสวนผสม” จะยอมรับหรือไม ผูเขาอบรมตางตกลงรวมใจ

กันมีมติใหใชคําขวัญนี้ อําเภอปรางคกูจึงมีคําขวัญประจําอําเภอดังกลาวและใชมาจนถึงปจจุบัน 
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5. ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน   

               1.กลุมเครื่องปนดินเผาบานโก   จัดต้ังกลุมเมื่อ  พ.ศ. 2546  มีจํานวนสมาชิกในกลุม  75 ครัวเรือน 

หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการตั้งกลุม คอื องคการบริหารสวนตําบลสมปอย  สถานที่ติดตอ นายบรรหาร  

ทองสุทธ์ิ  บานเลขท่ี 1 หมูที่ 3 บานโก ตําบลสมปอย อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 

 

  
 

                 ผลงาน-ความสามารถ  กลุมเครื่องปนดินเผาบานโก เปนกลุมที่สามารถทําเครื่องปนดินเผา          

ไดหลายชนิด เชน หมอ อางเลี้ยงปลา แจกัน ไดอยางสวยงามและคงทน เปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักกันท่ัวไป กลุม 

มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑตอเดือนประมาณ 20,000 – 30,000 บาท 

                2. กลุมหัตถกรรมกก ผือ ทาม  กลุมหัตถกรรมกก ผือ ทาม จัดตั้งกลุมเม่ือ พ.ศ. 2536  มีจํานวน 

สมาชิกในกลุม 15 คน หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการตั้งกลุม คือ กรมพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดศรสีะเกษ  

สถานที่ตดิตอ  นางรําพัน  จันทะศร บานดาน ตําบลดาน อาํเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 

 

 
 

                   ผลงาน-ความสามารถ  กลุมหัตถกรรมกก ผือ  ทาม  เปนกลุมคนที่มีความสามารถในการนําเอา

กก ผือ ทาม มาทอเปนเสื่อ หมอน กระเปา กลองใสกระดาษชําระ ถาด จานรอง ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ทําจากวัสดุ

ธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ิน มีความสวยงามคงทน ไมยอมสี กลุมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ ประมาณ 

4,000 บาท ตอเดือน 
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               3.กลุมผลิตเกวียนนอยบานใจดี   หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการตั้งกลุม คือศูนยบริการ

การศึกษานอกโรงเรียนและสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขุขันธ  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ  สถานที่ติดตอ 

นายสมเกียรติ เตารัตน บานเลขท่ี 3 หมูที่ 10 ตําบลใจดี อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 

 
                 ผลงาน-ความสามารถ  เกวียน เปนพาหนะที่ชาวเมืองขุขันธในอดีตใชสําหรับเดินทางและบรรทุก

สัมภาระหรือสิ่งของ ใชวัว 2 ตัว เปนแรงงานลากจูงแทนคน และเครื่องจักร สมัยกอนนั้นครอบครัวที่มีฐานะดีหรือ

ขาราชการเทานั้นที่จะมเีกวียนใชใน ครอบครัว เหตุที่เรียกวา เกวียนนอยบานใจดี เนื่องจากชาวบานใจดี ไดทํา

เกวียนเลียนแบบเกวียนท่ีใชงานจริง แตใหมีขนาดเล็ก เพื่อใชประดับตกแตงและเปนของที่ระลึกได กลุมผลิตเกวียน

นอยบานใจดี สามารถผลิตเกวียนนอยจําหนายใหเกิดรายไดเสริมและสรางชื่อเสียงใหกับชาว บานใจดีและอําเภอขุ

ขันธ เปนอยางย่ิง อีกทั้งยังเปนผลิตภัณฑที่ไดรบัการขึ้นทะเบียน เปนสินคาหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอ 

ขุขันธดวย 

              4. กลุมครุนอยบานสะอาง  มีจํานวนสมาชิกในกลุม 40 คน หนวยงานที่ใหการสนับสนุน ในการตั้ง

กลุม คือ ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรยีนและสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอขุขันธ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ  

พานิชยจังหวัดศรสีะเกษ และอบต.หวยเหนือ สถานที่ติดตอ นางสาวเอ็นดู  ศรีแกว บานสะอาง หมูที่ 12 ตําบล

หวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ 33140 

 
                 ผลงาน-ความสามารถ  ครุ เปนภาชนะตักน้ําของชาวบานภาคอีสาน ซึ่งสานมาจากไมไผ นํามาลง

น้ํามันยางและชัน สามารถกักเก็บน้ําได ชาวบานบานสะอาง เปนผูท่ีมีฝมือในการจักสานไมไผเปนของใชไดหลาย

ชนิด โดยเฉพาะครุไมไผ ซึ่งมีความผูกพันกับชีวิตประจําวันของทุกคนในครอบครัว เพราะใชบรรจุนํ้า ตักน้ํา มา

ตั้งแตบรรพบุรุษ แตปจจุบันไมมีใครใชแลว ตอมาจึงไดสานครุใหมีขนาดเล็กลง เรียกวา “ครุนอย” เพื่อพัฒนา

รูปแบบใหเปนของตกแตงบาน ของใช ของที่ระลึก พวงกุญแจ ดอกไม พวงผลไม เข็มกลัดติดเส้ือฯลฯ ซึ่งผูสาน

จะตองใชความอดทนและความประณีตเปนอยางมาก  เนื่องจากตองเหลาไมไผใหมีขนาดเล็กเทากับเสนผมหรือ

เสนดาย แลวใชปลายนิ้วคอย ๆ สอดใหเปนรูปราง จากนั้นเติมแตงใหเปนขา และสวนท่ีเปนหู แลวนําไปชุบกับ

น้ํามันยางและชัน ก็จะไดครุนอยตามตองการ กลุมครุนอยบานสะอาง มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑตอเดือน

ประมาณ 5,000 บาm 
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             5. ชมรมไกยางไมมะดันหวยทับทัน  สถานที่ติดตอ นายปกรณ  รัตนถาวร บานเลขท่ี 153  หมูที่ 1 

บานหวยทับทัน ตําบลหวยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ  33210  

 

 
 

                 ผลงาน–ความสามารถ  ไกยางไมมะดันหวยทับทันมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2480 เดิมมีการยางไก

ประมาณ 4 - 5 ราย ยังไมแพรหลาย โดยสวนมากเมื่อยางเสร็จจะนําใสตะกราขึ้นไปจําหนายบนรถไฟ เนื่องจาก

อําเภอหวยทับทันมีสถานีรถไฟสายอุบลราชธานี – กรุงเทพฯ ผาน ตอมาไดมีการสรางทางหลวงหมายเลข 226 

ผานอําเภอ ซึ่งเปนทางสัญจรระหวางจังหวัดศรีสะเกษ  ไปยังจังหวัดสุรินทรและกรุงเทพฯ จึงมีการขยายรานมา

จําหนายริมทางหลวง โดยทําเปนแผงจําหนายชั่วคราว จนมาเปนรานจําหนายในปจจุบัน ซึ่งมีมากกวา 40 ราน เปน

ที่รูจักของคนทั่วไป เนื่องจากเปนท่ีเดียวท่ีใชไมมะดันเปนไมสําหรับยางไก ซึ่งไมชนิดนี้มี  คุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่น

หอม ออกรสเปรี้ยว ทนความรอนไดดี และเมื่อนํามาคีบไกเพื่อยางจะชวยเพิ่มรสชาติใหไกมีความหอมอรอยมาก

ยิ่ งขึ้น ไกยางไมมะดันหวยทับทัน ไดรับคัดสรรเปนสินคาหนึ่ งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  ระดับ 5 ดาว 

              6. กลุมอาชีพสตรีบานหวย  มีจํานวนสมาชิกในกลุม  30 คน หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการตั้ง

กลุม คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีรัตนะ  สถานที่ติดตอ  นางสนิท  เทียนชัย บานเลขท่ี 76 หมูที่ 8  

บานกลวย  ตําบลสระเยาว  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  33240 

 

 
 

                   ผลงาน-ความสามารถ  กลุมอาชีพสตรี บานหวย เปนกลุมที่ผลิตกระเทียมโทนดองน้ําผึ้ง  

มี 3 รส คือ เปรี้ยว หวาน เค็ม สะอาด ปลอดภัย คงความกรอบหอมของกระเทียมไวเหมือนเดิม ไมมีสารกันบูด 

และเก็บไวไดนาน เหมาะสําหรับการบริโภคและซื้อหาเปนของฝาก กลุมมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ

ประมาณเดือนละ 25,000 บาท 
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                  7. กลุมลูกประคบสมุนไพรสูตรแมสุพันธ 

                       กลุมลูกประคบสมุนไพรสูตรแมสุพันธ มจีํานวนสมาชิกในกลุม 10 คน หนวยงานที่ใหการ

สนับสนุนในการตั้งกลุม ไดแก ศูนยบรกิารการศกึษานอกโรงเรียน อําเภอขุขันธ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอขุขันธ 

และโรงพยาบาลขุขันธ   สถานที่ติดตอนายสมพงษ บุตรวงค บานเลขที่ 68/1 บานอาวอยพัฒนา ตาํบลโสน 

อําเภอขุขันธ จงหวัดศรสีะเกษ 33140  

 

 
 

 
 

                     ผลงาน-ความสามารถ 

                       แมสุพันธ เปนผูที่มีความรูในดานสมุนไพร การทาํลูกประคบสมุนไพรสูตรโบราณของแมสุพันธ  

มีความเปนมาจากแมสุพันธมีอาการเจ็บกระดูก ปวดเมื่อยตามรางกาย เมื่อไปรักษากับแพทยแผนปจจุบัน อาการ 

ก็เพียงทุเลาลงในระยะหนึ่ง แมสุพันธจึงไดนําสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่น มาทําเปนลูกประคบรักษาตนเอง อาการ

เจ็บปวด กลับดีข้ึน จึงไดเผยแพรความรูและวิธีการทาํลูกประคบใหกับชาวบานในหมูบานตนเองและหมูบาใกลเคียง 

ตอมาจึงไดรับการสนับสนุนใหตั้งกลุมแมบานทําลูกประคบสมุนไพร สูตรแมสุพันธขึ้น ลูกประคบสมุนไพรสูตร 

แมสุพันธ ไดรับการคัดสรรเปนสินคาหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ มีสรรพคุณใชในการรักษาโรคภูมิแพ โรคหอบหืด 

ระยะไมมีอาการรุนแรง โรคหวัด แกปวดเม่ือยตามรางกาย รักษาสุขภาพของมารดาหลังคลอดบุตรหรือใชรวมกับ

การรักษาอ่ืน ๆ เชน หัตถเวชกรรม 
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6. ดานศิลปกรรม 

                      1.พระครูวิเวกธรรมาจารย (หลวงปูรอด ถิรคุณโณ) 

                         พระครวูเิวกธรรมาจารย หรือหลวงปูรอด ถิรคุณโณ เจาอาวาสวัดปามหาเจดียแกว (วัดลาน

ขวด) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗  ที่อยูปจจุบัน  วัดปามหาเจดียแกว (วัดลานขวด) เลขที่ ๕๕ หมูท่ี ๒ ตําบลโนนสูง  

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

                        ผลงาน-ความสามารถ 

                           พระครวิูเวกธรรมาจารย เปนพระที่มีความสามารถทางศิลปะ ไดนาํเอาขวดเครื่องด่ืมทุกชนิด

มาประดับตกแตงโบสถ ฝาผนงั ศาลา เมรุ และหองสุขาจนเปนที่เลื่องลือในศิลปะความงามของสิ่งปลูกสรางของวัด

ที่ตกแตงดวยขวด จนเปนที่มาของชื่อวัดลานขวด ถือเปนแหลงเรยีนรูที่สําคัญของอําเภอขุนหาญ 

                       สาเหตุที่นําขวดมาสรางวัด 

                         แรงบันดาลใจที่ทําใหพระครูวิเวกธรรมาจารย สรางศิลปะจากขวดเครื่องด่ืมตาง ๆ เพราะ 

                          ๑. อยากนําสิ่งท่ีไมใชแลวมาทาํใหเกิดประโยชน 

                          ๒. เปนการประหยัดสีหรือคาใชจายในการตกแตง 

                          ๓. เปนปริศนาธรรมใหญาติโยมไดพิจารณาวาขวดเกิดจากแกว คําวา “แกว” เปนของดี เปน

ของมีคา มวาจะเอาไปทาํอะไรหรือนําไปเปนภาชนะบรรจุอะไร สิ่งท่ีเปนแกวก็ยังคงเปนแกวล้ําคาอยูเชนเดิม 

                         ๔. เปนคติธรรมใหขอคิดญาติโยมวา เมื่อมาวัดใหเขาถึงวัด วัดจิตใจของตัวเอง ฝกหัดขัดถูจิตใจ

ใหใสเหมือนแกว เม่ือเปนแกวแลวจะเอาไปทําอะไรประดับสิ่งใด ก็จะเปนสิ่งที่มีคา มีราคา และสวยงามอยูเสมอ 
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                         2. นายทองแดง หาญทาว 

                              นายทองแดง หาญทาว เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ อาชีพทาํนา  

ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ๒๑๗ หมูที่ ๒ บานเบาะ ตาํบลบึงบรูพ อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๒๐ 

 

                                       
                            ผลงาน-ความสามารถ 

                             นายทองแดง หาญทาว เปนผูมีความรูความสามารถในการแกะลายบั้งไฟ ลายเมรุลอยเผา

ศพ ลายหอกฐิน โดยการแกะลายบนกระดาษและนํามาแปะลงบนบั้งไฟหรือวัตถุที่ตองการจะตกแตง (ชาวบาน

เรียกวา การสับลายกระดาษ) ลวดลายหลักที่แกะอยูเสมอ คือ ลายกระดาน (คลายรูปพัด) ลายกนก และลายประจํา

ยาม 

   3. นายสิงห คําเริญ 

                         นายสิงห จําเริญ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ อาชีพ ทํานา ที่อยูปจจุบัน 

บานเลขที่ ๙ หมูที่ ๔ บานฝง ตําบลหนองแค อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐ 

               
                       ผลงาน-ความสามารถ 

                        นายสิงห จําเริญ มีความสามารถในการทําหนังตะลุง โดยเริ่มฝกหัดทํามาตั้งแตอายุ ๑๖ ป เปน

ผูบุกเบิกทําหนังตะลุงดวยตนเอง ซึ่งการแสดงสวนใหญ จะเลนเรื่องรามเกียรติ์ ประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๒ ได

นําไปแสดงที่ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทยในการละเลน ๔ ภาค และนําไปแสดงท่ีจังหวัดตรงัรวมกับวัดขนอน 

นอกจากนี้ยังเปนอาจารยพิเศษสอนการแสดงหนังตะลุงใหกับนักเรียนโรงเรียนบานเพียมาตร นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลยัขอนแกน และมหาวิทยาลัยมหาสารคามดวย ในการนาํหนังตะลุงไปแสดงทุกครั้ง

จะตองเลนดนตรีสด จึงมีผูรวมวงประมาณ ๒๐ คน ราคาคาจางในแตละครั้ง ถาเปนการแสดงในจังหวัดคิดครั้งละ 

๑๒,๐๐๐ บาท แตถาเปนนอกเขตจังหวัดครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ขึ้นอยูกับระยะทาง 
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                      4. นางบุญเริ่ม บัลลังก 

                           นางบญุเริ่ม บัลลังก เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๑ อาชพีทํานา  ที่อยูปจจุบัน 

บานเลขที่ ๙๔ หมูที่ ๑๑ บานดวนใหญ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๗๐ 

  
                        ผลงาน-ความสามารถ 

                         นางบุญเริ่ม บัลลังก เปนหัวหนาคณะกลองยาวคณะ “บัลลังกทองกลองยาว” ไดตั้งคณะขึ้น

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มสีมาชิกทั้งหมด ๒๕ คน ซึ่งเปนชาวบานดวนใหญทั้งหมด ไดออกเดินสายรับงานในเทศกาล

ตาง ๆ มากมาย การแสดงของคณะบัลลังกทองกลองยาว เปนท่ียอมรับและชื่นชอบแกผูพบเห็นการแสดงยิ่งนัก 

                        เกียรติคุณที่ไดรบั 

                          คณะ “บังลังกทองกลองยาว” ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดกลองยาวในเทศกาลเงาะ

ทุเรียน ประจําป ๒๕๔๘ ของจังหวัดศรสีะเกษ  

                        5. นายสมนึก รัตนโพธิ์ 

                           นายสมนึก รัตนโพธิ์ เกิดเม่ือป พ.ศ. ๒๔๖๙ อาชีพทํานา ที่อยูปจจุบันบานเลขท่ี ๖๙ หมูที่ ๙ 

บานเบาะ ตาํบลบึงบูรพ อาํเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๒๐  

 
                          ผลงาน-ความสามารถ 

                          นายสมนึก รัตนโพธิ์ เปนหมอแคนที่มีชื่อเสียงของอําเภอบึงบูรพ รูจักกันดีในชื่อ “แลตาบอด” 

สามารถเปาแคนไดทั้งเพลงลูกทุง หมอลําไทยเดิม เมื่อครั้งเปนหนุม เคยเปนหมอแคนใหกับคณะหมอลํา ปจจุบัน

เปนวิทยากรสอนการเปาแคนใหกับนักเรียนวงโปงลางโรงเรียนบานหนองคู โรงเรยีนบึงบูรพ และผูสนใจทั่วไป โดย

คิดคาสอนชั่วโมงละ ๑๐๐ บาท 

                        เกียรติคุณที่ไดรบั 

                         นายสมนึก รัตนโพธิ์ เคยไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเปาแคนในงานวันมรดกไทย จังหวัด

ศรสีะเกษ ๒ ปซอน 
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                          6. นายสุคิด  ถาวร 

                                นายสุคิด ถาวร เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ อาชีพ ทํานา 

ที่อยูปจจุบันหมูท่ี ๑๓ บานหัวเสือ ตําบลหัวเสือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐ 

 

 
 

                            ผลงาน-ความสามารถ 

                              นายสุคดิ ถาวร เปนผูมีความรูความสามารถดานดนตร ีมีความสนใจในการเปาป เปาขลุย 

และสีซอมาตั้งแตเดก็ เมื่ออายุ ๑๒ ป ไดเริ่มเขารวมวงปพาทยประจาํหมูบานหัวเสือ และไปรวมบรรเลงเพลงในงาน

ตาง ๆ กับวงปพาทยของหมูบานโดยไมรับคาแรง เมื่อมีโอกาสก็ขอฝกหัดเครื่องดนตรชีนิดตาง ๆ จนสามารถบรรเลง

เครื่องดนตรีไดทุกชนิด พออายุได ๑๗ ป จึงไดเริ่มศกึษาวิธกีารทําป ทาํระนาด จนมีทักษะพอที่จะทําได ปจจุบันได

ผลิตเครื่องดนตรีไทย เชน ปใน กลอง ตะโพน ระนาด เพื่อใชในวงหรือจําหนาย และรับซอมแซมเครื่องดนตรีไทย

ใหกบัสถานศึกษาและวัดหลายแหง  นายสุคิด ถาวร เปนผูมีความรูความสามารถดานดนตรเีปนที่ยอมรับ จึงไดรบั

เชิญเปนวิทยากรทองถิ่นสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนขุขันธวิทยา โรงเรียนบานหัวเสือ และโรงเรียนบานสาํโรงตาเจ็น 

                          เกียรติคณุที่ไดรับ 

                             ๑. รางวัลครอบครัวดีเดนดานวัฒนธรรม ประจําอําเภอขุขันธ 

                             ๒. รางวัลชนะเลิศการแขงขันเปาป ประจําป 2539 ในงานเปดพิพิธภัณฑ 4 เผาไทย 

จังหวัดศรีสะเกษ  

                            ๓. รางวัลชนะเลิศการประกวดวงปพาทยอีสานใต สภาวัฒนธรรมอําเภอขุขันธ ป 2540 
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                        7. นายโชติ เทาศิริ 

                             นายโชติ เทาศริิ เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ อาชีพทาํนา ที่อยูปจจุบัน   บานเลขที่ ๒๓ หมูที่ ๑๘ 

บานนาเหนือ ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรสีะเกษ ๓๓๑๑๐ 

 

 
 

                         ผลงาน-ความสามารถ 

                           นายโชติ เทาศิร ิมีความสามารถดานดนตรี สามารถเลนดนตรีพื้นบานไดเกือบทุกชนิด 

                     8. นายคมสันต  สุโพธิ์ 

                           ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ๗๖ หมูที่ ๑๑ บานโพธิ์ ตาํบลคลีกลิ้ง อําเภอศิลาลาด  

จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐ 

 
 

                         ผลงาน-ความสามารถ 

                           นายคมสันต สุโพธิ์ มีความสามารถดานการแสดง เปนหมอลําที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักในจังหวัด

ศรีสะเกษ และจังหวัดใกลเคียง มีความสามารถในการแตงเนื้อรองหมอลํา  เคยเปนหมอลําในคณะของพรศักดิ์ สอง

แสง คณะทองมัย มาลี และคณะรุงโรจน เพชรธงชัย ปจจุบันไดตั้งคณะหมอลําของตนเอง ชื่อคณะ สนั่น สมใจ 
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                         9. นายผึ้ง  จันครา 

                             นายผึ้ง  จันครา เกิดเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ อาชีพทํานา ที่อยูปจจุบัน 

บานเลขที่ ๔๕ หมูที่ ๑๖ บานสําโรงตาเจ็น ตําบลตาเจ็น อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ ๓๓๑๔๐ 

                                   
                           ผลงาน-ความสามารถ 

                            นายผึง้  จันครา เปนผูที่มีความสามารถในการเลนเคร่ืองดนตรีไทยไดทุกประเภท และ

สามารถผลิตเครื่องดนตรไีทย เชน ซอดวง ซออู ขลุยเพื่อใชในวงและจําหนายอีกดวยนายผึ้ง  จันครา เปนผูที่

เสียสละและอุทิศตนเพื่อสวนรวม ไดใหความชวยเหลือองคกรเครือขายทุกครั้งที่มีโอกาส เปนผูสีซอในการแสดง 

กันตรึมขุขันธไปรวมงานแขงขันดนตรีพื้นบานอีสานใตชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี ที่จังหวัดบุรรีัมยเปนคณะกรรมการบริหารสภาวฒันธรรมตําบลสาํโรงตาเจ็น และเปนวิทยากรทองถ่ินใน

การสอนดนตรีไทยโรงเรียนในเขตบรกิารของตําบลหัวเสือ และตําบลสําโรงตาเจ็น 

                         10. นายสามศร ณ เมืองศรี  

                                นายสามศร ณ เมืองศรี เปนชาวศรีสะเกษโดยกําเนิด ถึงแกกรรมแลว เปนผูบุกเบิกการ

รองเพลงในรุนแรกของศรีสะเกษ โดยการอัดแผนเสียงของตนเอง ดวยเพลงที่มีชื่อเสียงหลายเพลง ซึ่งควรรื้อฟน

นํามาขับรองใหม 

                        11. นางฉันทนา กิตติพันธ  

                                                
                                นางฉันทนา  กิตติพันธ   เคยมีภูมิลําเนาและเรยีนหนังสือท่ีจังหวัดศรสีะเกษ ในวัยเด็ก

เปนนักรอง นักแสดง เพลงที่มีชื่อเสียงคือ เพลงขาวนอกนา ตอมาเปนนักแสดงในละครโทรทัศน และเปนผูจัด

รายการ โดยมีบุตรสาวเปนนกัรองท่ีมีชื่อเสียงดวย คือ นางสาวเสาวลักษณ ลีลาบุตร หรือ แอม 
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                           12. นกนอย อุไรพร  

                                  นกนอย  อุไรพร เดิมชื่อ อุไร  สีหะวงษ  เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่บาน

จอม  ตําบลบึงบอน อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ  

                    
                              ผลงาน-ความสามารถ   

                                  เปนเจาของวงดนตรเสียงอีสาน  ซึ่งไดชื่อวาเปนวงดนตรีหมอลําลูกทุงท่ียิ่งใหญที่สุดของ

ไทย ตอเนื่องยาวนานหลายป ดนตรีวงนี้นําการแสดงและบริหารงานโดยนกนอย อุไรพร หรือ อุไร  สีหะวงษ ซึ่งเปน

ชาวจังหวัดศรีสะเกษที่ตอสูชีวิตดวยความมานะบากบั่นจนประสบความสําเร็จอยางสูงย่ิง แมการแสดงบนเวที การ

อัดแผนเสียง บันทึกเสียงหรือบันทึกการแสดง ไดรับความชืน่ชมจากทุกภูมิภาคเกิดจากผูหญิงตัวเล็กๆ ท่ีมีจิตใจเด็ด

เดี่ยวและมุงมั่น ไดสรางนักรองประจําวงท่ีมีชื่อเสียงจํานวนมาก เชน ลูกแพร อุไรพร ไหมไทย อุไรพร  

ปอยฝาย  มาลัยพร ๔ ดาวรุง ลุงยง ยายแหลม นกนอย  อุไรพร  เปนคนกตัญู  ทุกปจะบริจาคเงนิเพื่อ

สาธารณประโยชน และกลับมาทําบุญท่ีบานไมเคยขาด เชน สรางศาลาหลวงพอโตวัดจอมพระ บริจาคเพื่อ

การศึกษา สาธารณสุข และอื่นๆ อยูเปนประจํา นับวาเปนบุคคลสําคัญที่ชาวศรสีะเกษควรภาคภูมิใจ  

                              เกียรติคุณที่ไดรับ   ไดรับพระราชทานเข็มกลัดทองคาํจากพระหัตถของพระองคเจา 

เฉลิมพลฑิฆัมพร  ในผลงานเพลง "ภาพถายวิญญาณรัก" 

                          13. นายยิ่งยง ยอดบัวงาม  

                                 ยิง่ยง  ยอดบัวงาม  เดิมชื่อ นายประยงค  บัวงาม เกิดเมื่วันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๕  

ที่บานโคกโพน หมูที่ ๑ ตําบลกันทรารมย อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรสีะเกษ  

 
                                ผลงาน-ความสามารถ  เปนผูที่มีความสามารถดานการรองเพลงและการแสดง  เขาอยู

ในวงการเพลงลูกทุงเปนเวลานานถึง ๒๔ ปแลว  เพลงที่สรางชื่อเสียงคือ สมศรี ๑๙๙๒ และมีผลงานท่ีสาํคัญสราง

ชื่อเสียงมากมาย ท้ังงานเพลง งานละคร และภาพยนตร 
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                            14. สุดา  ศรีลําดวน 

                                     สุดา  ศรีลําดวน   เปนชาวบานโนนดู ตําบลหนองไฮ  อําเภอเมือง จังหวัดศรสีะเกษ  

 

 

                   
 

                               ผลงาน-ความสามารถ  สุดา  ศรีลําดวน  มีความสามารถในการรองเพลงมาตั้งแต

เด็กๆ เพราะความยากจน จึงไมไดเรยีนตอ เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ จึงตองไปทํางานรับจางท่ีกรุงเทพฯ เปน

คนสูชีวิต อดทน มุงม่ัน และมีความกตัญูตอสูชีวิตจนไดดี 

                                    สุดา  ศรลีําดวน  เปนนักรองมีผลงานเพลงมากมาย เชน ชดุนาเขย ชุดหลอคักคัก ชุด

นองเมีย เปนตน นอกจากนี้ยังเปนนักแสดงดวยเชน แสดงภาพยนตรเรื่อง  ผาแดงนางไอ  กองขาวนอยฆาแม เม่ือ

พอมีฐานะมั่นคง  จึงไดเปดรานคาราโอเกะเล็กๆ แถวหนองแขม ฝงธนบุรีขายอาหารอีสานใหแกพี่นองชาวอีสาน

ลูกคาทั่วไป  สุดา  ศรลีําดวน  มีความภาคภูมิใจในความเปนชาวศรีสะเกษที่ตอสูชีวิตดวยความมุมานะ 

บากบั่น  ซื่อสัตย และอดทน  จนกาวพนปญหาได 
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ด้านภาษาและวรรณกรรม 

๗. ดานภาษาและวรรณกรรม 

                     1. นายประทีป โรจนกาศ 

                          นายประทีป โรจนกาศ เกิดเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2469 อาชีพขาราชการบาํนาญ  

                                        
 

                        ผลงาน-ความสามารถ  

                          นายประทีป โรจนกาศ เปนผูมีความสามารถดานการบริหารการศึกษา และมีความสามารถใน

การแตงเพลง โดยเขียนเพลงแรกขณะศึกษา อยูที่สหรัฐอเมริกา ชื่อเพลงสายน้าํทิพย เมื่อสําเร็จการศกึษาไดเขียน

เพลงในโอกาสตาง ๆ เชน การอบรมคร ูการสัมมนาผูบริหาร การอบรมชาวบาน การสัมมนาคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาจังหวัด และการอบรมผูบริหารการศึกษาตามโครงการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

รวมท้ังสิ้นกวา 100 เพลง ตัวอยางเพลงที่แตง เชน เพลงอนุสาวรียเราสู เกิดเปนคนไทย ยุวกาชาด สาวเมืองเหนือ 

เชียงรายสุดแดนสยาม แสงธรรมแสงเทียน สัมมนา กปจ. สุขใจวันวิวาห ลายสือไทย รําพนัไทยดํา เที่ยวอิตาลี -

สเปน ลากอน ผอ.ปจ. ลากอนนครพนม ไชโย วันดี คําเอ่ียม เพลงบรรยายสภาพจังหวัด 3 จังหวัด คือ เพลงบุรีรัมย

เมืองแปะ (จังหวัดบุรีรัมย) เพลงโอละหนอเมืองศรีสะเกษ (จังหวัดศรีสะเกษ) และเพลงนครพนมริมลําโขง (จังหวัด

นครพนม) ซึ่งเปนจังหวัดที่เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดมากอน  

                          เกียรติคณุที่ไดรับ  

                           พ.ศ. 2547 ไดรับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเพลงประจาํจังหวัดศรสีะเกษ ช่ือเพลงศรี

สะเกษอีสานใต ซึ่งถือเปนเพลงประจําจังหวัดศรสีะเกษ ในปจจุบัน  
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                        2. นางนารีรัตน คําแสนราช  

นางนารีรัตน คําแสนราช เกิดเม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2491 อาชีพทํานา ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 171 หมูที่ 2 

บานตูมนอย ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 33110  

                                

 

                          ผลงาน-ความสามารถ  

                          นางนารีรัตน คําแสนราช มีความสามารถดานภาษาและวรรณกรรม สามารถอานและเขียน

ภาษาเขมรได และเคยเปนอาจารยสอนพิเศษวชิาภาษาเขมรใหกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  
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ด้                                               8. ดานปรัชญา ศาสนา ประเพณี 

                   1. พระเทพวรมุน ี(วิบูลย กลฺยาโณ)  

                       พระเทพวรมุนี (วิบูลย กลฺยาโณ) เกิดเมื่อวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ ปจจุบันดํารงตําแหนง 

เจาอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) เจาคณะจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหนาพระธรรมทูตจังหวัด 

ศรีสะเกษ  

 

                       ผลงาน-ความสามารถ  

                        พระเทพวรมุนี เปนพระสงฆท่ีมีความคลองตัวในดานตาง ๆ สนใจในการคนควาอานหนังสือมาก 

ชอบเขียนเอกสารบทความตาง ๆ มีพรสวรรคในดานวาทศิลป เปนนักพูด นักปาฐกถา เทศน หรือบรรยายธรรม เปน

พระนักพัฒนาท่ีเปยมดวยภูมิรู ภูมิธรรม สามารถปรับใชความรู และประสบการณในการปฏิบัติภารกิจที่กอใหเกิด

ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติอยางอเนกอนันต ทั้งงานดานการปกครอง งานการศึกษา งานการเผยแพร 

งานสาธารณูปการ และการบําเพ็ญประโยชน  

                      สมณศักด์ิ โล และเกียรติคุณที่ไดรับ  

                        ๑. พ.ศ. ๒๕๑๓ ไดรับพระราชทานตั้งสมณศกัดิ์เปนพระครูสัญญาบัตร รองเจาคณะอําเภอ 

ชั้นโท ในราชทนินามที่ “ พระครูวิจิตรธรรมวาที ”  

                        ๒. พ.ศ. ๒๕๒๑ ไดรับพระราชทานเลือ่นชั้นพระสังฆาธิการเปนพระครูสัญญาบัตร เจาคณะ

อําเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม  

                        ๓. พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรับพระราชทานเลือ่นชั้นพระสังฆาธิการเปนพระครูสัญญาบัตร รองเจาคณะ

จังหวัดชั้นพิเศษในราชทนินามเดิม  

                        ๔. พ.ศ. ๒๕๓๐ ไดรับพระราชทานตั้งสมณศกัดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียบ (สป.)  

ในราชทินนามท่ี “ พระวิบูล ธรรมวาท ี”  

                        ๕. พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดรับพระราชทานตาลปตร ยาม ผาไตร และเหรียญเกียรติยศ จากสมเด็จ

พระสังฆราช ในนามเจาอาวาสวัดสุพรรณรัตน (วัดบานพราน) 

ที่กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกยองเปนวัดพัฒนาตัวอยางดีเดน  

                       ๖. พ.ศ. ๒๕๓๖ ไดรับพระราชทานโลเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา สาขา สงเสริมกิจการคณะสงฆ  
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                        ๗. พ.ศ. ๒๕๓๙ ไดรับพระราชทานเลือ่นสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่  

“ พระราชวรรณเทเวที ”  

                        ๘. พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดรับโลเกียรติยศจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ในฐานะเปน

วิทยากรพิเศษในการอภิปรายประชุมอบรม 

พระนิสิตบัณฑิตพุทธศาสตรท่ีจะออกไปปฏิบัติศาสนกิจกอนรบัปริญญาติดตอกันหลายป  

                        ๙. พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดรับพระราชทาน ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง และไดรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นเทพ ในราช

ทินนามที่ “ พระเทพวรมุนี ”  

 

                     2. นายหอม พฤกษา  

                         นายหอม พฤกษา เกิดเม่ือวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ อาชีพขาราชการบํานาญ  

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ๒๒๙/๑ หมูท่ี ๑๔ บานตาปน ตาํบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรสีะเกษ ๓๓๑๔  

                                     
                       ผลงาน-ความสามารถ 

                        นายหอม พฤกษา เปนผูมีความสามารถในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธและพราหมณ 

งานมงคลตาง ๆ เชน วางศิลาฤกษ ยกชอฟาผูกพัทธสีมาอุโบสถ พิธีสูขวัญนาค งานมงคลสมรส ขึ้นบานใหม เปนตน  

                        เกียรติคุณที่ไดรบั 

                         ชนะเลิศการประกวดแขงขันพราหมณสวดบายศรีสูขวัญของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรสีะเกษ 

และเปนครสูอนจริยธรรมดีเดน สํานักงานการประถมศกึษาจังหวัดศรีสะเกษ ประจําป ๒๕๔๑  
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                    3. นางสอน ชมพูวงศ  

                         นางสอน ชมพูวงศ เกิดเมื่อวันท่ี ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕ อาชีพทํานา ที่อยู

ปจจุบัน  บานเลขที่ ๓๕/๑ หมูที่ ๒ บานดวนใหญ ตําบลดวนใหญ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๒๗๐ 

 

                        ผลงาน-ความสามารถ  

                          นางสอน ชมพูวงศ เปนผูที่มีความรูความสามารถและเปนผูนําในการทําพิธีราํแมสะเอิง การราํ

แมสะเอิง เปนการรําที่เกิดจากฝแมสะเอิงเขาสิงรางทรง แลวฟอนรําในทาตาง ๆ ตามที่ผีแมสะเอิง ตองการ ซึ่งคน 

ที่จะเปนรางทรงไดนั้น สวนใหญจะมีอาการเจ็บปวยไมหาย จึงใหโหรทํานาย หากรูวามีผีแมสะเอิงอยากจะเขาสิงราง

ก็จะแตงเคร่ืองสังเวยทําพิธีใหแมสะเอิงเขาสิง เพื่อทําการรายรําตามที่ตองการ และเมื่อผีแมสะเอิงออกจากราง 

อาการเจ็บปวยก็จะหายไป ปจจุบันการรําแมสะเอิง จะทาํกันเฉพาะเดือนสามของทุกปเทานั้น โดยจะทํากันเปนกลุม 

มีรางทรงประมาณ๑๐-๒๐ คนตอกลุม คําวา “ สะเอิง ” หมายถึง “ ครก ” เหตุที่เรียกวาแมสะเอิงนั้น เพราะเวลาที่

ผีเขาสิงรางใคร จะเอาอะไรใหเขาก็ไมยอมนอกจากสะเอิงหรือครกเทานั้น  
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                  4. นายอรุณศักด์ิ โอชารส  

                       นายอรุณศักดิ์ โอชารส เกิดเม่ือวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ อาชพีรับราชการ ตาํแหนง

ศึกษานิเทศก สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรสีะเกษ เขต ๑ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

                                                 
                       ผลงาน-ความสามารถ 

          นายอรุณศักดิ์ โอชารส มีความสามารถในการพยากรณเก่ียวกับดินฟา อากาศและปริมาณน้าํฝนของแตละป  

                    วิธีสังเกตและพยากรณ  ใหสังเกตสภาพธรรมชาติ ดังนี้  

                     ๑. ความหนาวเย็นของอากาศ นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงจากปลายฤดูฝน ๒๕๔๗ เปนฤดูหนาว 

จนถึงกลางเดือนมนีาคม ๒๕๔๘ จากการสังเกตตลอดชวงเวลาดังกลาวพบวา ความหนาวเย็นของอากาศ จะหนาว

เย็นลงแตชวงสั้น ๆ แลวก็กลับมารอนระยะหนึ่ง แลวก็กลับไปหนาวเย็นสลับไปมา ดังนี ้ชวงแรก ปลายเดือนตุลาคม 

๒๕๔๗ ชวงท่ีสองปลายเดือนพฤศจิกายน ตนเดือนธันวาคม ๒๕๔๗ ชวงที่สามกลางเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือน 

ธันวาคม ๒๕๔๗ และหนาวอีกเล็กนอยชวงกลางเดือนมกราคม ๒๕๔๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และหนาวอีกครั้งตน

เดือนมีนาคม ๒๕๔๘ สรุปแลวความหนาวเย็นของอากาศ ตลอดชวงฤดูหนาวที่ผานมา ความหนาวเย็นจะไมคอย

สม่ําเสมอ  

                     ๒. ลักษณะของลมหนาว หลังจากเปลี่ยนจากฝนเปนหนาวแลว พบวาลกัษณะลมหนาวแตละครั้ง

จะมีลมหนาวพัดมีลักษณะหัวลมแรง ๑-๒ วันดวยความเร็วประมาณ ๓๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง ตอจากนั้นความเร็ว

ของลมจะลดลงและพัดตอไปอีกเพียง ๔-๕ วัน ก็จะหยุด โดยจะมีลักษณะเชนนี้ ทุกชวงทุกครั้ง ตอมาลมจะเปลี่ยน

ทิศลมสงบอากาศรอนตอเนื่องประมาณหนึ่งสัปดาห ที่นาสังเกต ปนี้ลมบนไมแรงและไมคอยสม่ําเสมอเทาไรนัก  

                     ๓. ดูการออกดอกของมะมวง ซึ่งไดแกมะมวงปา มะมวงแกว มะมวงอกรอง เขียวเสวย  

ดอกมะปรางค รวมทั้งดอกพะยอม จากการสังเกตพบวาในชวงฤดูหนาวปนี้ มะมวงออกดอกเปน ๔ รุน ดังนี้  

                       รุนแรกมะมวงแกว น้ําดอกไม ออกดอกชวง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ออกประมาณ ๕ %  

                       รุนที่สองชวงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยจะออกดอกประมาณ ๓๐ %  

                       รุนที่สามชวงวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ โดยจะ ออกดอกประมาณ ๔๐ %  

                       รุนที่สี่ ประมาณวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ และออกดอกหลงอีกในกลางเดือนมีนาคม อีก ๒ 

% ขอนาสังเกตก็คือการออกดอกของมะมวงปนี้สวนใหญชอดอกจะสั้น ยกเวนชอดอกชวงเดือนธันวาคม ปนี้มะมวง

ปาไมออกดอก สวนตนพะยอม จะออกดอกมากในชวงเดือนมกราคม ๒๕๔๘ บางตนทิ้งใบออกดอกขาวทั้งตน  

ซึ่งขอมูลขอที่ ๓ น้ีถือวาสําคัญอยางย่ิง เพราะจะเปนตัวชี้วา ฝนจะเร่ิมตกเดือนไหน ฝนใหญจะมาประมาณ วันที่

เทาไร เดือนอะไร  
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                                               9. ดานโภชนาการ 

 

                บานเปาะ อําเภอบึงบูรพ มีพื้นที่ติดกับลําหวยทับทัน ซึ่งถือเปนแหลงอาหารและการประกอบอาชีพ

ประมงของทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทํานา ยามวางก็หาปลาไปขายที่ตลาด แตสมัยกอนมีปลามาก

จนเหลือกินเหลือขาย จึงนํามาหมักรวมกับสวนผสมตางๆ เปนปลารา ปลาจอม (ปลาตายแลว) ปลาสม(ปลาสด) 

ตามภูมิปญญาของชาวอีสาน ปลาสม เปนอาหารพื้นถิ่น ทํามาจากเนื้อปลา นํามาหมักกับเกลือ ขาว กระเทียม โดย

ไมใสสารกันบูด สามารถนาํมาปรุงอาหารไดหลายชนิด เชน ยํา ทอด ยาง รับประทานไดทั้งเด็ก และผูใหญ ซึ่ง

ชาวบานเปาะไดรับการสืบทอดภูมิปญญาการทําปลาสมจากบรรพบุรุษปู ยา ตายาย และบิดามารดา ซึ่งเปนบอเกิด

แหงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชาวบานเปาะ ชาวบานนอกจากจะมีอาชพีเกษตรกรรมแลว ยังมีอาชพี

ประมงพื้นบาน หาปู หาปลามาดํารงชพีตั้งแตบรรพบุรุษ เมื่อชาวบานหาปลามาไดแลวก็มีวิธีการถนอมอาหารใหเก็บ

ไวกินไดนาน ๆ จึงเกิดภูมิปญญาชาวบานในการแปรรูปอาหารจากปลาตาง ๆ เชน ยาง หมัก ตากแดด ปลารา ปลา

เจา ฯลฯ รวมทั้งการนํามาทํา "ปลาสม ” เปนอาหารที่แสดงใหถึงภูมิปญญาทองถ่ินในการคิดคนดัดแปลงอาหารให

สามารถรับประทานไดนานถึง แสดงใหเห็นถึงความเปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตพอเพียง อาหารพึ่งพิงธรรมชาติ 
          นางหนูชิน พรหมคุณ เปนผูมีความรูความสามารถดานการถนอมอาหาร คือ ทําปลาสมจําหนายในตลาด

สดเทศบาลตําบลบึงบูรพมากวา ๒๐ ป เคลด็ลับ คือปลาที่นํามาทําปลาสมจะตองเปนปลาสด ไมใสสารกันบูดหรือ

ดินประสิว ทาํใหเนื้อปลามีสีตามธรรมชาติ ปลาที่นิยมนํามาทําปลาสม ไดแก ปลาจีน ปลาตะเพียน (ปลามีกาง) ปลา

สวาย ปลาขอ ปลาบึก (ปลามกีางนอย) ปลานวลจันทรหรือปลายี่สก ซึ่งการทําทุกขั้นตอนเนนความสะอาดโดยการ

ลางดวยน้าํหลาย ๆ ครั้ง นอกจากนี้ทุกสวนของปลายังสามารถนํามาแปรรูปเปนอาหารเพื่อจําหนายไดอีก เชน ไข

ปลา ไสปลา ขี้ปลา ที่ไดจากปลาท่ีนาํมาทําปลาสมก็จะนาํมาทําสมไขปลา หรือที่เรียกวา หม่ํา ถือเปนภูมปิญญานํา

ทุกสวนของปลามาใชในการแปรรูปอาหารเพื่อใหสามารถเก็บไวบริโภคนาน ๆ หรือแมกระทั่งใหมีอาหารทีมีรูปแบบ

หลากหลายขึ้น 

ความสําคัญและคุณคาทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ 

          ปลาสม เปนอาหารพืน้ถิ่น ทํามาจากเนื้อปลา นาํมาหมักกับเกลือ ขาว กระเทียม โดยไมใสสารกันบูด 

สามารถนํามาปรุงอาหารไดหลายชนิด เชน ยาํ ทอด ยาง รบัประทานไดทั้งเด็ก และผูใหญ ซึ่งชาวบานเปาะไดรับ

การสืบทอดภูมิปญญาการทําปลาสมจากบรรพบุรุษปู ยา ตายาย และบิดามารดา ซึ่งเปนบอเกิดแหงวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และประเพณีของชาวบานเปาะ ชาวบานนอกจากจะมีอาชพีเกษตรกรรมแลว ยังมีอาชีพประมงพื้นบาน 

หาปู หาปลามาดํารงชพีตั้งแตบรรพบุรุษ เมื่อชาวบานหาปลามาไดแลวก็มีวิธีการถนอมอาหารใหเก็บไวกินไดนาน ๆ 

จึงเกิดภูมปิญญาชาวบานในการแปรรปูอาหารจากปลาตาง ๆ เชน ยาง หมัก ตากแดด ปลารา ปลาเจา ฯลฯ รวมทั้ง

การนํามาทํา "ปลาสม ” เปนอาหารที่แสดงใหถึงภูมิปญญาทองถ่ินในการคิดคนดัดแปลงอาหารใหสามารถ

รับประทานไดนานถึง แสดงใหเห็นถึงความเปนชุมชนที่มีวิถีชีวิตพอเพียง อาหารพึ่งพิงธรรมชาติ  
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