
 

 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

   
 

  

 

 

  

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล 

อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

 



ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 

ล าดับที่ ชื่อวัด หมู่ที่ เจ้าอาวาส(ปัจจุบัน) จ านวน
พระสงฆ์ 

จ านวนสามเณร 

1 วัดสามัคคีธรรม 1    
2 วัดธาตุสิมมา 2    
3 วัดศรีบุญเรือง 3 พระอรุณชาคโร 1  
4 วัดโนนสะอาด 4 หลวงพ่อเรียน จันทะโซโต 1  
5 วัดกุญชร 5 พระสิริปุณโสภณ 4  
6 วัดอรัญญมหาวัน 6 พระสิทธิชัย อนันโท   
7 วัดฉิมพลี 7 พระมหาครรชิต ปภาโส 3  
8 วัดคามวาสี 8 พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ 3  
9 วัดพระธาตุโนนตาล 9    

10 วัดจอมแจ้ง 10 พระอธิการเพ็ง ฐานุตโร   
11 วัดบ้านน้อยทวย 11    
12 วัดบ้านดงยาง 12 พระสุวัฒน์ มหาลาโภ 1  
13 วัดเทพนิมิต 13    
14 วัดธาตุหัวบึง 14    
15 วัดกองมณี 15    

 

ด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม หมู่ที่ 
1 ประเพณีลอยกระทง  
2 งานนมัสการพระธาตุสิมมา 2 
3 งานนมัสการพระธาตุโนนตาล 9 
4 แห่พระเล่นน้้าสงกรานต์ 1 
5 บุญกองข้าวเปิดประตูเล้าเผ่าไทญ้อ 7 
6 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 8 
7 บุญเบิกฟ้าบูชาหมากเบ็ง 8 
8 บุญกองข้าว 1-15 
9 บุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) 2,8 

10 บุญออกพรรษา บูชาเรือไฟบก (ประทีปตูมกา) 8 
11 สืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผ่าไทโส้ 10 
12 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชนเผ่าต้าบลโนนตาล  



 

ล าดับ
ที ่

ประเพณี/
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

1 ประเพณีลอย
กระทง 

ลอยกระทงเป็นประเพณีท่ีส้าคัญได้สืบทอดกัน
มาตั้งแต่โบราณ โดยมีความเชื่อหลายประการ 
เช่น แสดงความส้านึกถึงบุญคุณของแม่น้้าที่เรา
ไดอ้าศัยน้้ากิน น้้าใช้และขอขมาต่อพระแม่คง
คาท่ี ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในน้้าการสะเดาะ
เคราะห์ และสิ่งไม่ดีต่างๆให้ลอยตามแม่น้้าไป
กับกระทง และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
อีกด้วย 

วันเพ็ญ (ข้ึน 
15 ค่้า เดือน 
12) 

ชุมชน หมู่บ้าน 

2 แห่พระเล่นน้้า
สงกรานต์ 

เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยที่ถือปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาแตโ่บราณ เป็นวัฒนธรรมประจ้า
ชาติทีง่ดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทย
มานาน มีการท้าบุญตักบาตร สรงน้้าพระ รด
น้้าขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข และกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย 

วันที่ 12-15 
เม.ย. ของทุกปี 

ชุมชน หมู่บ้าน 
ศาสนสถานใน
พ้ืนที่ฯ 

3 บุญออกพรรษา วันออกพรรษา หมายถงึวันที่พ้นจากข้อก้าหนด
ทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจ้าที่หรือในวันแห่ง
เดียวตลอด ๓ เดือน พระสงฆ์ได้ท้าปวารณา 
เปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือน
เรื่อง ความประพฤติของตน เพ่ือให้เกิดความ
บริสุทธิ์ ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน 
พุทธศาสนิกชนจะไปท้าบุญท้าทาน รักษาศลี
และ ฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ 

วันขึ้น 15 ค่้า 
เดือน 11 

วัด สถานที่ใน
พ้ืนที่ 

4 บุญผะเหวด บุญผะเหวด หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า บุ 
มหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง แต่ถ้า 
ถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทาน 
ครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป 
ของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้น
เดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ 
มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการเปรียญ
ส้าหรับบุญ มหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการ
เทศน์มหาชาติ ซึ่ง ถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ
ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติ จบวันเดียว และบ้าเพ็ญ
คุณงามความดี จะได้ อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า 
 

ระหว่างเดือน 3 
– เดือน 4 

วัด ศาสนสถาน 



5 บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน 

ค้าว่าบรรพชา หมายความว่า บวชเป็นเณร 
บรรพชาในพุทธศาสนาเป็นสามเณร อันนี้องค์ 
พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่าน
เป็น ผู้บรรพชาเองคือ เณร ถ้าประพฤติปฏิบัติดี 
ถ้าปฏิบัติเลวการบวชเณรก็ถือว่าเป็นการซื้อ
นรก ถ้าปฏิบัติดีนั้นองค์สมเด็กพระทรง ธรรม์บ
รมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าปฏิบัติดี
จะมีกุศล จะ เสวยความสุขบนสวรรค์ 

เดือน 4 วัด 

6  เป็นการท้าบุญเพ่ือรับขวัญข้าว เดือน ๓ ของ
ทุกปี ชาวบ้านจะขนเอามัดรวงข้าวที่เก่ียวเสร็จ
แล้วนั้นมากองรวมกันไว้ที่ลานเก็บข้าว โดยมี
ความเชื่อว่าข้าวนั้นเป็นพืชเลี้ยงชีวิตที่มีเทพ
รักษาเทพองค์นั้นมีนามว่า “แม่โพสพ” ซึ่งเป็น
ขวัญขา้วที่เลี้ยงมนุษย์มา การท้าบุญพระสวด
มนต์เย็น ฉันเช้าเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ 
ข้าวเปลือก เมื่อพระฉันเช้าแล้วก็ท้าพิธีขวัญข้าว 

ประมาณเดือน 
3 

วัด 

7 งานนมัสการพระ
ธาตุสิมมา 

ตามประวัติกล่าวว่าท่านเป็นบุตรของเศรษฐี
ของ เมืองมถุรา ริมฝั่งแม่น้้ายมุนา เกิดหลังพระ
พุทธ องค์ปรินิพานแล้ว ๒๐๐ ปี แต่เนื่องจาก
บิดาได้ เคยสัญญาก่อนที่จะมีบุตรต่อพระสาณ
วารี ว่า หากมีบุตรชายจะให้ออกบวช จนกระ
ทั้งได้ บุตรชาย (พระอุปคุต) เมื่อถึงอายุบวชก็
ได้ออก บวชหลังจากออกบวชในบวรใน
พระพุทธศาสนา พระอุปคุต ได้บ้าเพ็ญธรรม
ตามรอยพระพุทธองค์ และได้บ้าเพ็ญอยู่ใต้ท้อง
ทะเลหรือสะดือทะเล 

เดือน 4 วัดพระธาตุ
สิมมา 

8 สืบทอดวิถีชีวิต
วัฒนธรรมชนเผ่าไท
โส ้

ชาวไทโส้หรือที่ชาวไทโส้เรียกตัวเองว่า” ทรอ” 
เป็นกลุ่มชาวพ้ืนเมืองตระกูลเดียวกับพวกบรู 
ส่วย และมีตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก 
สาขามอญ- เขมร อพยพมาจากฝั่งซ้ายของ
แม่น้้าโขงสมัย รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีการแต่ง
กายท่ีเป็น เอกลักษณ์ซึ่งยังคงมีการแต่งกายเป็น
เอกลักษณ์ ในวันส้าคัญของหมู่บ้าน หรืองาน
บุญประจ้าปี ของชนเผ่า ด้านพิธีกรรมความเชื่อ
มีการนับถือ พุทธศาสนา และเชื่อผีบรรพบุรุษ
อย่างเหนียว แน่น ก่อให้เกิดพิธีกรรมที่โดดเด่น
มาจนถึง ปัจจุบันคือ พิธีโส้ทั้งบัง 
 

ขึ้น 15 ค่้า 
เดือน 3 

ชนเผ่าไทโส้ หมู่ 
10 



9 บุญกองข้าวเปิด
ประตูเล้าเผ่าไทญ้อ 

ประเพณีบุญกองข้าวไขประตูเล้าเผ่าไทญ้อ เป็น 
ความเชื่อของชาวเผ่าไทญ้อ โดยนิยมท้าพิธีกัน 
เมื่อถึงวันขึ้น ๓ ค่้า เดือน ๓ ของทุกปีหลังจาก 
เก็บเก่ียวและนวดข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะน้า 
ข้าวขึ้นยุ้งขึ้นฉางเพ่ือเก็บไว้รับประทาน โดยเชื่อ 
กันว่าข้าวเป็นพืชเลี้ยงชีวิตที่มีเทพารักษา เทพ 
ซิงค์ เพื่อ ที่ว่านั้นมีนามว่า แม่โพสพ โดยมี
วัตถุประสงค์สืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ 
และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน
ของชาวเผ่า ไทญ้อให้คงสืบต่อไป 

เดือน 3 ของทุก
ปี 

หมู่ 7 บ้านกุด
สะกอย 

10 อนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวิถีชีวิตชนเผ่า
ต้าบลโนนตาล 

เป็นต้าบลที่มีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ 
ชัดเจนทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งมี 2 
ชนเผ่าคือ เผ่าไทญ้อและเผ่าไทโส้ มีภาษาใน
การ สื่อสาร ๒ ภาษา คือ ภาษาญ้อและภาษา
โส้ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวต้าบลโนน
ตาลมี ความเป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเกิด
จากความ เชื่อและค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อการ
ด้ารงชีวิต และ ทีม การประกอบอาชีพ ทั้งใน
รูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือสืบสาน
และปลูกฝังภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เดือน 3 ศาสนสถานใน
เขตพ้ืนที่ต้าบล
โนนตาล 

11 บุญเบิกฟ้าบูชา
หมากเบ็ง 

ประเพณีบุญเบิกฟ้าของชาวต้าบลโนนตาล ที่ 
ประกอบขึ้นตามความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น ๓ 
ค่้า เดือน ๓ ของทุกๆปี ฟ้าจะเริ่มไขประตูฝน
โดยจะมีเสียงฟ้าร้องและทิศท่ีฟ้าร้องเป็น
สัญญาณบ่งบอกตัวก้าหนดปริมาณน้้าฝนที่จะ
ตกลงมาหล่อ เลี้ยงการเกษตร ในปีนั้นๆ 

เดือน 3 หมู่ 5 

12 นมัสการพระธาตุ
โนนตาล 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๔ ขุนหลวงปากดี ขุนหลวง
เพชร พ่อเฒ่าพวย พ่อเฒ่าอินทร์ พ่อเฒ่ามือ
ลาย ไดอ้พยพออกมาจากเมืองท่าอุเทน มาต้ัง
ถิ่นฐานท้าการเกษตรอยู่ติดกับหนองนางเก้ง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ชาวบ้านได้ค้นวัตถุโบราณ
คือ เจดีย์เก่าแก่ขนาดเล็กที่มีป่าไม้ล้อมรอบ 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ญาติ โยมและชาวบ้านธาตุ
พร้อมใจกันบรูณะก่อสร้างเจดีย์พระธาตุและต่อ
เติมแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2486 

เดือน 3 – 
เดือน 4 

หมู่ 9 

 


