
ฐานข้อมูลเกีย่วกบัศาสนา  ศิลปะ  วฒันธรรม  

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

อ าเภอเนินสง่า  จังหวดัชัยภูมิ 
 



ฐานข้อมูลทางศาสนา 

ล าดับที่ ชื่อ หมู่ที่ เจ้าอาวาส 
จ านวน

พระสงฆ์ 

จ านวน 

สามเณร 

1 วัดบึงบรบิูรณ์ 12 พระครูอรรถธรรม  โกศล 2 2 

2 วัดป่าเนินทอง 10 - 5 - 

3 วัดบ้านหนองขาม 2 พระครูอธิการสุริย์  โชติโก 2 - 

4 วัดบ้านโนนไร่ 3 - 2 - 

5 วัดบ้านหนองโพธิ์ 4 - 3 - 

6 วัดบ้านหนองแขม 6 - 4 - 

7 วัดบ้านโนนคูณ 7 - 2 - 

8 วัดบ้านโกรกกุลา 8 - 5 - 

9 วัดบ้านสามหลักพัฒนา 9 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลด้านประเพณี  วัฒนธรรม 

ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

1 ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต ์ ถือเป็นประเพณี

วันขึน้ปีใหมไ่ทย  ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่อง

กันมาแต่โบราณเป็นวัฒนธรรม

ประจ าชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไป

ในชีวติของคนไทยมานาน  มีการท า

บุตรตักบาตร สรงน้ าพระ  รดน้ าขอ

พรผูสู้งอายุใหอ้ยู่เย็นเป็นสุข  และ

กิจกรรมต่าง  ๆ  มากมาย 

วันที่  12-

15  เมษายน

ของทุกปี 

ครอบครัว  

ชุมชน  หมูบ่้าน  

อบต.ตาเนิน  

ศาสนสถานใน

พืน้ที่ 

2 วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญ  ขึน้  15  ค่ า  

เดือนวิสาขะ  หรอืเดือน  6  เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระพุทธเจ้า

ประสูติ  ตรัสรู้  และเสด็จดับขันธปรินิ

พาน  พุทธศาสนิกชนจะบ าเพ็ญกุศล  

ท าบุญตักบาตร  บริจาคทาน  ปฏิบัติ

ธรรมที่วัด  รักษาศลี  ไหว้พระ  สวด

มนต ์ฟังธรรม  เวียนเทียน เจรญิ

ภาวนา  ฯ 

วันขึน้  15  

ค่ า  เดือน  6 

ศาสนสถานใน

พืน้ที่ 

3 วันเข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติซึ่ง

พระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะตอ้งปฏิบัติ

ตาม  หมายถึง  การอธิฐานอยู่ประจ า

ที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่าง  ๆ  

เว้นแตม่ีกิจจ าเป็นจรงิ ๆ  ช่วงจ า

พรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มกี าหนด

เป็นระยะเวลา  3  เดือน มีประเพณี

ส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย  คอื  ประเพณี

หล่อเทียนพรรษาและประเพณีถวาย

ผา้อาบน้ าฝน 

วันแรม  1  

ค่ า  เดือน  8 

ศาสนสถานที่

พืน้ที่ 

 

 

 



ฐานข้อมูลด้านประเพณี  วัฒนธรรม 

ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

4 ประเพณีก่อเจดยี์ทราย ประเพณีก่อเจดยี์ทรายถือเป็นกุศลโล

บาย  หรอืเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านใน

การใชก้ลยุทธ์เพื่อใหค้นได้รว่มกันท า

ประโยชน์สว่นรวม  เชน่  การขนทราย

เข้าวัดจะท าให้วัดที่ได้รับกองทรายจะ

ได้น าไปปรับปรุงถนนหนทาง  

ก่อสร้างถาวรวัตถุ  หรอืศาสนสถาน

ต่อไป  นอกจากจะได้รับความ

สนุกสนานและได้ถามข่าวสารทุกข์สุข

ดิบ  นอกจากจะได้รับอานสิงค์บุญ

กุศลแล้ว  ยังได้ให้คนมีนสิัยท า

ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 

เทศกาล

สงกราต์ 

วัดในพืน้ที่ต าบล

ตาเนิน 

5 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา  เป็นวันส าคัญอีกวันหนึ่ง

ของพระพุทธศาสนา  เป็นที่รู้กันว่า

เป็นวันเกิดพระธรรม  ถือว่าเป็นวันที่

พระพุทธเจ้า  ได้ประกาศหลักธรรม

ค าสั่งสอนของพระองค์  เพื่อให้พระ

อรหันตท์ั้งหลาย  ที่มาประชุมพร้อม

กันในวันนั้น  น าไปเผยแผ่ 

วันขึน้  15  

ค่ า  เดอน  4 

ศาสนสถานใน

พืน้ที่ต าบลตา

เนิน 

6 วันอาสาฬหบูชา การบูชาในวันเพ็ญ  ขึน้  15  ค่ า  

เดือน  8  เนื่องในโอกาสวันคล้าย

วันที่พระพุทธเจา้ทรงประกาศ

พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก  โดย

การแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจว

คีย์  ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จน

พระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรม  

และขอบวชเป็นพระภกิษุรูปแรกใน

พระพุทธศาสนา  จนถือได้ว่า  เป็นวัน

แรกที่มพีระพุทธ  พระธรรม  และ

พระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย 

วันขึน้  15  

ค่ า  เดือน  8 

ศาสนสถานใน

พืน้ที่ต าบลตา

เนิน 



ฐานข้อมูลด้านประเพณี  วัฒนธรรม 

ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

7 วันออกพรรษา วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้น

ข้อก าหนดทางพระวินัยที่ตอ้งอยู่

ประจ าที่  หรอืในวัดแหง่เดียวตลอด  

3  เดือน  พระสงฆ์ได้ท าปวารณา  

เปิดโอกาสใหเ้พื่อนพระภกิษุว่ากล่าว

ตักเตอืนเรื่องความประพฤติตน  

เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพ

นับถือและสามัคคีกัน  เมื่อออก

พรรษาแล้วจะได้น าความรูจ้าก

หลักธรรมและประสบการณท์ี่ได้รับ

ระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน  

พุทธศาสนกิชนจะไปท าบุญท าทาน  

รักษาศลีและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ 

วันขึน้  15  

ค่ า  เดือน  

11 

ศาสนสถานใน

พืน้ที่ต าบลตา

เนิน 

8 ประเพณีทอดกฐิน การทอดกฐิน  คือ  การน าผา้กฐินไป

วางไว้ตอ่หนา้พระสงฆ์อย่างต่ า  5  

รูป  แลว้ใหพ้ระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่

ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ให้เป็น

ผูร้ับกฐินนัน้  การทอดกฐินในแต่ละปี

ก าหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน  

1  เดือน  หลังวันออกพรรษา  โดย

วัดที่จะสามารถรับกฐินได้ตอ้งมี

พระภิกษุจ าพรรษาโดยไม่ขาดพรรษา

เลย  แตล่ะวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ  

1  ครั้ง  การทอดกฐินนัน้  มีหลาย

ประเภท  ในพื้นที่ต าบลตาเนนิส่วน

ใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคี  ที่มเีจ้าภาพ

ร่วมกัน  จะมีการตัง้คณะท างานเพื่อ

ด าเนนิการแล้วมหีนังสือบอกบุญไป

ยังผูอ้ื่นด้วย 

แรม  1  ค่ า  

เดือน  11  

ถึง

กลางเดือน  

12 

 

 



ฐานข้อมูลด้านประเพณี  วัฒนธรรม 

ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

9 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง  เป็นประเพณีที่

ส าคัญ  ได้สบืทอดกันมาตั้งแตโ่บราณ  

โดยมีความเช่ือหลายประการ  เช่น  

แสดงความส านึกถึงบุญคุณของแม่น้ า 

ที่เราได้อาศัยน้ ากินน้ าใช้  การขอขมา

ต่อพระแมค่งคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูล   

ต่าง  ๆ  ลงไปในแม่น้ า  การสะเดาะ

เคราะห ์ และสิ่งไม่ดีตา่ง  ๆ  ให้ลอย

ไปตามแม่น้ าไปกับกระทง  และยัง

เป็นการสง่เสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 

วันเพ็ญ  ขึ้น  

15  ค่ า  

เดือน  12 

ต าบลตาเนนิ 

10 พิธีแตง่งาน พิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงานสมัย

โบราณมีขึ้นตอนต่าง  ๆ  หลาย

ขั้นตอน  เริ่มจากการเกีย้วพาราสี 

การทาบทาม  การสู่ขอ  และการ

แตง่งาน  เมื่อขบวนเจ้าบ่าวไปถึงบ้าน

เจ้าสาวมักจะถูกปิดทางไม่ใหเ้ข้าไป

ต้องมีการจา่ยค่าผา่นทาง  ญาติ

เจ้าสาวจะจูงมอืเจ้าบ่าวไปในห้อง

ประกอบพิธี  เมื่อได้มกีารตรวจสอบ

สินสอดทองหมัน้เรียบร้อยแลว้  จงึ

ประกอบพิธีสงฆ์  ถวายภัตตาหาร  

แล้วมพีิธีกราบหมอน  เจ้าบ่าวมอบ

ของขวัญใหเ้จ้าสาว  เป็นอันเสร็จพิธี

และมีการเลี้ยงแขก  ตกค่ าจะมีพธิี

หอ้งหอให้คู่บ่าวสาว  เรียกว่า  “การ

เรียงสาด” 

มีการดูฤกษ์

ยามวันดี  ได้

ตลอดทั้งปี 

ส่วนใหญ่จะจัด

บ้านเจ้าสาวหรอื

สถานที่ต่าง  ๆ  

ตามความ

สะดวก 

11 ประเพณีบวชนาค ตามประเพณีชายไทย  อายุ  20  ปี 

บริบูรณ์  จะต้องบวชทดแทนบุญคุณ  

พ่อแม่  การบวชสมัยก่อนต้องบวช  1  

พรรษา  ปัจจุบันระยะเวลาอาจจะ 

  



ฐานข้อมูลด้านประเพณี  วัฒนธรรม 

ล าดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

11 ประเพณีวันสงกรานต์ น้อย  เชน่  7  วัน  15  วัน  30  วัน  

การบวชถือว่าผูบ้วชจะได้ศึกษาถึง

หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจา้

เพื่อจะน าไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  มี

ความอดทนอดกลั้น  และเขา้ใจโลก

ธรรม 

  

ฐานข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ที่อยู่ 

1 ว่าวธน/ูว่าวไทย นายซิน  แตงทรัพย์ 103  ม.5 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูมิ 

ฐานข้อมูลด้านหัตถกรรม  สิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ที่อยู่ 

1 ไข่เค็ม นางนวลจันทร์  ผมงาม 3/2  ม.12 ต.ตาเนิน อ.เนินสงา่ จ.ชัยภูมิ 

2 เส้นหมี่สด นางสุมาลี  กลึงกลางดอน 35  ม.  10ต.ตาเนิน อ.เนินสงา่  จ.ชัยภูมิ 

3 ถั่วตัดนักสู้ นางมาลัย  หวังเชดิกลาง ม.10  ต.ตาเนิน  อ.เนินสงา่  จ.ชัยภูมิ 

ฐานข้อมูลด้านแพทย์แผนไทย 

ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ที่อยู่ 

1 นวดพื้นบ้านแผนไทย นางอนงค์  ยอดญาติไทย 70/3  ม.1  ต.ตาเนิน  อ.เนินสงา่  จ.

ชัยภูมิ 

ฐานข้อมูลด้านศาสนา 

ล าดับที่ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ชื่อผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

ที่อยู่ 

1 เรียกขวัญนาค นายยอดยิ่ง  เลิศสันเทียะ 265  ม.12  ต.ตาเนิน อ.เนินสงา่ 

 


