
 

ฐานข้อมูล 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่
ต าบลโนนประดู่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 



ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ หมู่ที่ ชื่อเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน) 
จ านวน 
พระสงฆ์ 

จ านวน 
สามเณร 

1 วัดโนนประดู่ 3 พระครูอดุลยธรรมสถิตย์ 11 - 
2 วัดทองหลางใหญ่ 2 พระครูสิริปิยธรรม 6 - 
3 วัดบ้านเสว 6 พระอธิการคูณ 8 - 
4 วัดประสิทธาราม 8 พระหมั่น สิริวัฒโน 4 1 
5 วัดงิ้วเก่า 9 หลวงพ่อโกฏิ ตปสีโล 3 - 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี 

ล าดับ
ที ่

ประเพณี/วัฒนธรรม 
ประวัติความเป็นมา/

ความส าคัญ 
ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

1 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา  เป็นส าคัญวันหนึ่ง
ของพระพุทธศาสนา  เป็นที่รู้กัน
ว่าเป็นวันเกิดพระธรรม   ถือว่า
เป็นวันที่พระพุทธเจ้า  ได้
ประกาศหลักธรรมค าสอนของ
พระองค์  เพื่อให้พระอรหันต์
ทั้งหลาย  ที่มาประชุมพร้อมกัน
ในวันนั้น  น าไปเผยแผ่ 

วันขึ้น 15 ค่ า  
เดือน 4 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 

2 ประเพณีแห่พระสรงน้ าวัน
สงกรานต์และร่วมงาน
ประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว
เมืองสีดา 

ประเพณีแห่พระ เป็นประเพณี
ประจ าปีของของต าบลโนน
ประดู่ จัดวันที่ 13 เมษายนของ
ทุกปี ร่วมกับประเพณีสงกรานต์   
ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย 
ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่
โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจ า
ชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปใน
ชีวิตของคนไทยมานาน    มีการ
ท าบุญตักบาตร   สรงน้ าพระ  
รดน้ าขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็น
เป็นสุข  และกิจกรรมต่างๆ
มากมาย 

วันที่ 13- 15 
เมษายน ของทุกปี 

 - ครอบครัว  
ชุมชน  หมู่บ้าน 
อบต.โนนประดู่  
ศาสนสถานใน
พ้ืนที ่ฯ 

     



3 วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า 
เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6  เนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธ      
เจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานพุทธศาสนิกชน
จะบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตักบาตร  
บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่วัด  
รักษาศีล  ไหว้พระ  สวดมน ต์  
ฟังธรรม  เวียนเทียน  เจริญ
ภาวนา  ฯ 

วันขึ้น15 ค่ า    
เดือน 6 

 - ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 

4 วันเข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  
ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้อง
ปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐาน
อยู่ประจ าที่ไม่เที่ยวจาริกไปยัง
สถานที่ต่างๆ   เว้นแต่มีกิจ
จ าเป็นจริงๆ    ช่วงจ าพรรษาจะ
อยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีก าหนดเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณี
ส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย   คือ 
ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา
และประเพณีถวายผ้าอาบน้ าฝน 

วันแรม 1 ค่ า 
เดือน 8 

 - ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 

5 วันอาสาฬหบูชา 
 
 
 
 
 
 
 

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 8   เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระพุทธศาสนาเป็น
ครั้งแรก   โดยการแสดงปฐม
เทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่
ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จน
พระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้          
บรรลุธรรม  และขอบวชเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-
ศาสนา  จนถือได้ว่า  เป็นวัน
แรกท่ีมีพระพุทธ    พระธรรม  
และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระ
รัตนตรัย 

วันขึ้น 15 ค่ า  
เดือน 8 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 



6 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
 
 
 
 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ผู้ทรง
ประทานความรัก  ความเมตตา  
และเสียสละค วามสุขส่วน
พระองค์  ส่งเสริมอาชีพ   เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  องค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ    ได้จัดที่ไว้
ส าหรับลงนามถวายพระพร    
และมีการจัดกิจกรรม /โครงการ
เทิดพระเกียรติฯ เช่น การ
บ าเพ็ญประโยชน์    รณรงค์  
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์พระ
ราชกรณียกิจด้านต่างๆ  การจัด
นิทรรศการ   ประดับธงชาติตาม
สถานที่ราชการ  อาคาร 
บ้านเรือน ท าบุญตักบาตรเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล  ร่วมพิธี
ถวายพระราชสดุดี ฯ 
 
 

วันที่ 12 สิงหาคม
ของทุกปี 
 

- ครอบครัว  
ชุมชน  หมู่บ้าน 
อบต.  อ าเภอ 
จังหวัด ฯ 

7 ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสารทเดือนสิบมีมา
ตั้งแต่พุทธกาล   คาดว่าเมื่อ
พระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามา
ในนครศรีธรรมราช   เป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ
บรรพบุรุษ   ท าบุญอุทิศส่วน
กุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว  และ
เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้รวมญาติ
พบปะพ่ีน้องที่อยู่ห่างไกล  มีการ
ท าขนมต่างๆ   มากมาย  เช่น  
ขนมเทียน   ซึ่งทางวัดจะได้เก็ บ
ไว้เป็นเสบียงในช่วงฤดูฝน 
 
 
 

วันแรม 1 ค่ า  ถึง 
แรม 15 เดือนสิบ 
 

 - ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 



8 วันออกพรรษา วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่
พ้นจากข้อก าหนดทางพระวินัย
ที่ต้องอยู่ประจ าที่   หรือในวัด
แห่งเดียวตลอด  3 เดือน   
พระสงฆ์ได้ท าปวารณา   เปิด
โอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าว
ตักเตือนเรื่องความประพฤติของ
ตน    เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  
ความเคารพนับถือและสามัคคี
กัน   เมื่อออกพรรษาแล้วจะได้
น าความรู้จากหลักธรรมและ
ประสบการณ์ท่ีได้รับระหว่าง
พรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน   
พุทธศาสนิกชนจะไปท าบุญท า
ทาน    รักษาศีลและฟังธรรม
เป็นกรณีพิเศษ 

วันขึ้น 15 ค่ า  
เดือน 11 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 

9 ประเพณีการทอดกฐิน   
 
 
 
 
 
 

การทอดกฐิน คือ การน าผ้ากฐินไป
วางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ า 5 
รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่
ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์
ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐิน
นั้น     การทอดกฐินในแ ต่ละปี
ก าหนด 
ให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 
เดือน    หลังวันออกพรรษา  โดย
วัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมี
พระภิกษุจ าพรรษาโดยไม่ขาด
พรรษาเลย   แต่ละวัดสามารถรับ
กฐินได้ปีละ 1 คร้ัง  การทอดกฐิน
นั้น  มีหลายประเภท ในพื้นที่
ต าบลโนนประดู่ส่วนใหญ่จะเป็น
กฐินสามัคคี   ที่ มีเจ้าภาพร่วมกัน  
จะมีการตั้งคณะท างานเพื่อ
ด าเนินการ  แล้วมีหนังสือบอกบุญ
ไปยังผู้อื่นด้วย 
 
 

แรม 1 ค่ า   
เดือน 11  ถึง 
กลางเดือน 12 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 



10 ประเพณีท าบุญกลางบ้านและ
เลี้ยงปู่ตา 

ประเพณีเลี้ยงปู่ตา เป็นความ
ประเพณีประจ าหมู่บ้าน ค าว่าผีปู่ตา 
หมายถึง ผีเจ้าที่เจ้าทาง ท่ีเชื่อกันว่า
เป็นผู้ท าหน้าที่คุ้มครองหมู่บ้านให้อยู่
เย็นเป็นสุข การเลี้ยงปู่ตา คือการ
เลี้ยงสังเวยผีเจ้าที่เจ้าทางประจ า
หมู่บ้าน  ในภาคอีสานตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ แต่ละท้องถิ่นเราจะเห็นว่ามี
ศาลเจ้าพ่อหรือปู่ตาประจ าอยู่นอก
หมู่บ้านเสม อ ชาวอีสานถือว่าเป็น
ประเพณีจ าเป็นที่จะขาดไม่ได้ ถ้าปี
ใดไม่ได้ท าพิธีเลี้ยงปู่ตา หากเกิดเหตุ
เภทภัยขึ้นแก่ชาวบ้าน มักจะโทษกัน
ว่าเป็นเพราะไม่ได้เลี้ยงส่งปู่ตา ด้วย
ความเชื่อแบบน้ี ชาวบ้านจึงพากันท า
ประเพณีนี้สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลโนนประดู่ 

11 ประเพณีลอยกระทง 
 
 

ลอยกระทง   เป็นประเพณีท่ี  
ส าคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่
โบราณ    โดยมีความเชื่อหลาย
ประการ  เช่น แสดงความส านึก
ถึงบุญคุณของแม่น้ าที่เราได้
อาศัยน้ ากินน้ าใช้  การขอขมา
ต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ลงไปในน้ า    การสะเดาะ
เคราะห์     และสิ่งไม่ดีต่างๆ   
ให้ลอยตามแม่น้ าไปกับกระทง  
และยังเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย 

วันเพ็ญ(ขึ้น 15 
ค่ า) 
เดือน 12 

ในพ้ืนที่ต าบล 
และใกล้เคียง 

12 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรม 
ราชสมภพพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ  พระ
ผู้ทรงกอปรด้วยพระวิริยะอุตสาหะ 
บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ
นานัปการ  ด้วยพระราชประสงค์
ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า  ไม่
เลือกชาติ  ศาสนา  ที่อยู่ใต้พระ
บรมโพธิสมภารและประเทศชาติ  
มีความผาสุก และเจริญก้าว

วันที่ 5 ธันวาคม 
ของทุกปี 

 - ครอบครัว  
ชุมชน  หมู่บ้าน 
อบต.  อ าเภอ 
จังหวัด ฯ 



ยิ่งๆขึ้น   องค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ ได้จัดที่ไว้ส าหรับลงนาม
ถวายพระพร    และมีการจัด
กิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติ
ฯ เช่น การบ าเพ็ญประโยชน์   
รณรงค์  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ การ
จัดนิทรรศการ   ประดับธงชาติ
ตามสถานที่ราชการ  อาคาร 
บ้านเรือน   ท าบุญตักบาตรเพื่อ
ถวายเป็นพร ะราชกุศล  และร่วม
พิธีถวายพระราชสดุดี ฯ 

13 วันธรรมสวนะ “วันธรรมสวนะ ”  เรียกชื่ออีก
อย่างหนึ่งว่า    “วันพระ ”  
หมายถึงการฟังธรรมของชาวไทย
พุทธ เมื่อถึงวันธรรมสวนะ คือ วัน
ขึ้น 8 ค่ า  แรม 8 ค่ า และ วันขึ้น 
15 ค่ า  แรม 15 ค่ า  
พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหาร  
ผลไม้   เครื่องสักการะไปวัดเพื่อ
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รวมทั้งรักษา
ศีล เจริญจิตภาวนา 
และฟังธรรมเทศนา 

ทุกวันธรรมสวนะ - ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 

14 พิธีกรรมเก่ียวกับการแต่งงาน 
 
 

พิธีกรรมเกี่ยวกับการ แต่งงาน  สมัย
โบราณมีขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน 
เริ่มจากการเกี้ยวพาราสี การ
ทาบทาม การสู่ขอ และการแต่งงาน   
เมื่อขบวนเจ้าบ่าวไปถึงบ้านเจ้าสาว 
มักจะถูกปิดทางไม่ให้เข้าไป  ต้องมี
การจ่ายค่าผ่านทาง    ญาติเจ้าสาว
จะจูงมือเจ้าบ่าวไปในห้องประกอบ
พิธี    เมื่อได้มีการตร วจสอบสินสอด
ทองหมั้น 
เรียบร้อยแล้ว  จึงประกอบพิธีสงฆ์  
ถว ายภัตตาหาร  แล้วมีพิธีกราบ
หมอน    เจ้าบ่าวมอบของขวัญให้
เจ้าสาว     เป็นอันเสร็จพิธีและมีการ
เลี้ยงแขก   ตกค่ าจะมีพิธีห้องหอให้คู่
บ่าวสาว   เรียกว่า  “การเรียงสาด

มีการดูฤกษ์ยาม 
วันดี ได้ตลอดทัง้ปี   
 

ส่วนใหญ่จะจัด
บ้านเจ้าสาว 
หรือสถานที่
ต่างๆ  ตามความ
สะดวก 



เรียงหมอน” 

15 ประเพณีการบวชนาค ตามประเพณีชายไทย อายุ 20 ปี
บริบูรณ์    จะต้องบว ชทดแทน
บุญคุณพ่อแม่     การบวช 
สมัยก่อนต้องบวชกัน 1 พรรษา
ปัจจุบันระยะเวลาอาจจะน้อย เช่น 7 
วัน  15 วัน  30 วัน  การบวชถือได้
ว่า  ผู้บวชจะได้ศึกษาถึงหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะน าไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  มีความอดทน
อดกลั้น   และเข้าใจโลกธรรม 

มีการดูฤกษ์ยาม 
วันดี ได้ตลอดทั้งปี   
 

- ศาสนาสถาน
ในพ้ืนที่ 

 
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต าบลโนนประดู่ 

ด้านการประกอบอาชีพ (ขนมไทย) 
ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นางสุพิษ    นาดี    ม.1 บ้านดอนม่วง  ต.โนนประดู่ 
3 นางจันทร์เพ็ญ   ศรีวิชา    ม.7 บ้านตาลาด  ต.โนนประดู่ 
4 นางฉัตร    จัดกลาง    ม.5 บ้านหนองสะแก  ต.โนนประดู่ 

 
ด้านเกษตรกรรม 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นายถนอม    ใจดี ม.5 บ้านหนองสะแก  ต.โนนประดู่ 
3 นายถนอม   ข่อยนอก ม.7 บ้านตาลาด  ต.โนนประดู่ 
4 นางส ารวม    เป้งกลาง ม. 10 บ้านโนนสะอาด ต.โนนประดู่ 
5 นายอุดมศักดิ์    เสนนอก ม.7 บ้านตาลาด  ต.โนนประดู่ 
6 นางพวง    ประมูลนอก ม. 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ ต.โนนประดู่ 
7 นางสุภาพ    ชอบการ ม. 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ ต.โนนประดู่ 
8 นายจักรพรรดิ   โตนน้ าขาว ม. 2 บ้านทองหลางใหญ่ ต.โนนประดู่ 
9 นางเรศ    เสนนอก ม.7 บ้านตาลาด  ต.โนนประดู่ 

 
ด้านเลี้ยงสัตว์ 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นายฉลวย   ทิศกระโทก    ม.6 บ้านเสว  ต.โนนประดู่ 
3 นายสงวน    เสนนอก    ม.6 บ้านเสว  ต.โนนประดู่ 

 
 



ด้านกลุ่มอาชีพ  ทอพรมเช็ดเท้า 
ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นางแจ้ง    เสนนอก    ม.6 บ้านเสว  ต.โนนประดู่ 
3 นางอารียา   จันอินทร์    ม.7 บ้านตาลาด  ต.โนนประดู่ 

 
ด้านกลุ่มอาชีพ  ทอเสื่อกก 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นางสงัด    นากุดนอก    ม.6 บ้านเสว  ต.โนนประดู่ 

 
ด้านสมุนไพร รักษาโรค 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นายชม    คิดการ    ม.8 บ้านหนองอ้ายแหนบ  ต.โนนประดู่ 

 
ด้านจักสาน 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นายดี     สัสังข์    ม.3 บ้านโนนประดู่  ต.โนนประดู่ 
3 นางแสง    สุขนอก    ม.3 บ้านโนนประดู่  ต.โนนประดู่ 
4 นางแป๋ว    ปุ๋ยนอก    ม. 4 บ้านส าโรง   ต.โนนประดู่ 

 
ด้านฝีมือ พานพุ่มและบายศรี 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นางสมพร   บุญจิตร    ม.6 บ้านเสว  ต.โนนประดู่ 
3 นางตุ่น    ทองดีนอก    ม.3 บ้านโนนประดู ่ ต.โนนประดู่ 
4 นางแป๋ว    ปุ๋ยนอก    ม. 4 บ้านส าโรง   ต.โนนประดู่ 

 
ด้านหมอพราหมณ์ หมอท าขวัญ พิธีทางศาสนา 

ที่ ชื่อ   -  สกุล ที่อยู่ 
1 นายแสวง   โตนน้ าขาว    ม.2  บ้านทองหลางใหญ่  ต.โนนประดู่ 
3 นายอินทร์   รัตนวิชัย    ม.5  บ้านหนองสะแก  ต.โนนประดู่ 
4 นายจอม    บุญสร้าง    ม.3 บ้านโนนประดู่  ต.โนนประดู่ 
5 นายน้อม    ช่างสีดา    ม. 4 บ้านส าโรง    ต.โนนประดู่ 

 
 
 

 


