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นาบัวโฮมสเตย ์

 

บ้านนาบัว  ต าบลโคกหินแฮ่  อ าเภอเรณูนคร   

จังหวัดนครพนม 
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ค าน า 

           

          เอกสารเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านนาบัว ได้แก่สถานที่การ

ท่องเที่ยว วัฒนธรรมประเพณี เรื่องเล่า ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และครัวเรือนที่พักโฮมสเตย์ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองบ้านพักโฮมสเตย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  

          หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารที่น าเสนอ ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการได้เป็นอย่าดี ขอขอบคุณทุก

ท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการตรวจรับการประเมินในครั้งนี้ 

 

                                                                 คณะผู้จัดท า 

                                                            ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน (OTOP Village) ๘ เส้นทาง 

หมู่บ้าน นาบัว  หมู่ที่ ๕     ต าบลโคกหินแฮ่    อ าเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม 

 

๑ ประวัติของหมู่บ้าน 

บ้านนาบัว หมู่บ้านประวัติศาสตร์เสียงปืนแตก 

 

               เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๔ นายจันทร์สอน  จิตมาตย์ ประชากรจากบ้านโพนสาวเอ้ ต าบลเรณู

นคร อ าเภอธาตุพนม ในขณะนั้น ซึ่งมีพ่ีน้องร่วมท้องกันมากถึง ๙ คน น้องคนท่ี ๒ มีบุตร ธิดามากถึง ๑๐ คน 

เมื่อต้องการขยายที่ท ากิน จึงได้พาน้องขี่ม้ามาหาจับจองที่ท ากิน บุกเบิกบริเวณหนองแวง ซึ่งปัจจุบันเป็นทุ่งนา

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านนาบัว ในเมื่อน้องๆ มีที่ท ามาหากินที่อุดมสมบูรณ์แล้ว ผู้เป็นพี่ชายคือปู่

จันทร์สอน จิตมาตย์ ก็กลับไปอยู่ที่บ้านโพนสาวเอ้เหมือนเดิม และให้น้องคนที่ ๒ คือ ปู่ชินจักร จิตมาตย์ พร้อม

ลูกๆ ๑๐ คน ก่อตั้งบ้านอยู่บริเวณหนองแวง อีกปีต่อมาน้องทั้ง ๖ คนของปู่จันทร์สอน ก็ติดตามมาอยู่ด้วยศูนย์

เรียนรู้บ้านนาบัว 

 



 
 

                        
              

  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้มีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็น    คนแรก คือนาย จิตปัญญา  แสนมิตร (นายเชียงมัง) 

และสร้างวัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ โดยการน าของพระเทศ นามพลแสน งานหลักในการสร้างบ้านแปลงเมืองใน

ขณะนั้นคือ การพัฒนาที่ท ากิน เช่นการเบิกถางที่นา ท าสวน เป็นต้น 

               ในปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นที่ วัดบัวขาว บ้านนาบัว ต่อมาได้ย้ายมาสร้างโรงเรียนแห่ง

ใหม่ทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน เปิดท าการสอนเรื่อยมา มีนายพอก แลชาติ เป็นครูใหญ่คนแรก  ปี พ.ศ. 

๒๕๐๘ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น จนต้องหยุดท าการสอนชั่วคราว และเปิดท าการสอนต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

               ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ซึ่งชาวบ้านในแถบภาคอีสานมีความเชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีความยุติธรรมอันเป็นความคิดของคนในแถบภาค

อีสานรวมทั้งผู้คนในบ้านนาบัวด้วย  ผนวกกับการขับเคลื่อนแนวคิดภายใต้ทฤษฎีทางการเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ 

และวิธีการปฏิวัติของเหมา เจอตุง 

                ผู้เผยแพร่อุดมการณ์จึงได้มีการส่งประชาชนในแถบบริเวณ เรณูนคร ปลาปาก และใกล้เคียง ไป

อบรมภายใต้ยุทธศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ ทั้งด้านการเมืองและการทหาร ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ในเครือข่ายของเจ้าสุภาณุวงศ์ ซึ่งเป็นสายเดียวกันกับอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ 

                                  

เหตุการณ์วันเสียงปืนแตก 

               ผู้ใหญ่บ้านนาบัวในขณะนั้นคือนายอัมลา นามพลแสน ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ ทางการได้ส่ง

ต ารวจ ทหาร ออกปราบปรามฝ่ายคอมมิวนิสต์อย่างหนักในพ้ืนที่รอยต่อ ๓ อ าเภอ คือ ธาตุพนม อ าเภอเมือง 

อ าเภอนาแก พ้ืนที่ระหว่างบ้านนาบัว บ้านหนองฮี บ้านดงอิน า รุ่งเช้าของวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ เวลา

ประมาณ  ๕ นาฬิกา ท่ามกลางสายฝนพร าๆ ขณะที่สหายทั้ง ๘ คน ได้แก่ ๑. นายหนูลา  จิตมาตย์ (สหาย

วิหาร)  ๒. นายหนูทอง นามวุฒิ (สหายระยอง) ๓. นายค าทา จิตมาตย์ (สหายนาวี)  ๔. นายกายน ค าบุตดา  ๕. 

นายกองสิน  จิตมาตย์ (สหายเสถียร)  ๖. นายสนไชย มูลเมือง  ๗. นายยวน  จิตมาตย์  ๘. นายล าเงิน  จิตมาตย์  



 
 

               ในขณะที่ก าลังพักอยู่ที่ใต้โคนต้นแดง ในเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา เจ้าหน้าที่น าก าลังเข้าปิดล้อมผู้

ร่วมขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์  ในลักษณะแบบพระจันครึ่งเสี้ยว ได้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่

ต ารวจกับแนวร่วมขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณ ๔๕ นาที สหายเสถียร (นายกองสิน จิตมาตย์) ที่แม่น

ปืน ได้ยิงกันให้คนอ่ืนถอยหลบออกไปก่อน แต่สหายเสถียรถูกยิงที่ขาล้มลง ส่วนคนอ่ืนหลบหนีไปได้หมด สหาย

เสถียรได้ยิงเจ้าหน้าที่ที่วิ่งเข้ามาเพ่ือจะจับตัวเขาเสียชีวิต ๑ นาย และปรากฏว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ ๔ นาย 

เขาจึงถูกกระหน่ ายิงเสียชีวิตตรงนั้น ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “วันเสียงปืนแตก” นับจากนั้นมาการต่อสู้กันด้วย

อาวุธ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชาวบ้านซึ่งเป็นแนวร่วมขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ ได้กระท าการอย่าง

เปิดเผย ภายใต้แนวความคิดและอุดมการณ์ที่แตกต่างกัน และขยายวงกว้างออกไปเหมือนไฟลามทุ่ง  

  หมู่บ้านประวัติศาสตร์  

               ชุมชนบ้านนาบัว เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคม ที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่า คนไทยเรามี

ความขัดแย้งกันทางด้านความคิด ทางการเมืองอย่างรุนแรง จนกระทั่งท าให้ผู้คนในสังคมไทย ลุกขึ้นต่อสู้ฆ่าฟัน

กันเอง ภายใตแ้นวความคิดและแนวทางการเมืองที่แตกต่างกัน ภายใต้ความไม่เข้าใจกัน จนเกิดเหตุการณ์แทรก

ซ้อน มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ท าให้เกิดการสูญเสียทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนในสังคมไทยจะต้อง

ศึกษาอย่างเข้าใจและยอมรับความแตกต่างกันทางความคิดของคนในสังคม  สร้างความเข้าใจกันให้เกิดขึ้นใน

สังคมด้วยความอดทน  

       

๒. อัตลักษณ์และความโดดเด่นในด้านต่างๆ ของบ้านนาบัว 
๒.๑ ด้านอาหาร   
          ป่นกบ ต้มไก่บ้าน แกงไก่ป่า ลาบซอยปลา  ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด   
๒.๒ ด้านการแต่งกาย 



 
 

          แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองของชนเผ่าผู้ไท บ้านนาบัว  อ าเภอเรณูนคร ซึ่งเป็นผ้าทอมือสีน้ าเงินขลิบ
แดงและออกแบบตัดเย็บตามรูปแบบที่สืบทอดกันมาในอดีต ตุ๊กตาผู้ไทย ของที่ระลึก  
 

                                           
๒.๓ ที่อยู่อาศัย 
          ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งน้ า ซึ่งขนาบด้วยล าน้ า ๒ สายคือ น้ าบังและห้วยแคน อัตลักษณ์ของบ้านเรือนเป็น
บ้านทรงเล้าต่อชาน 
 
๒.๔ ประเพณี 
          ประเพณีท่ีส าคัญคือ บุญเดือน ๓ ขึ้นสามค่ า จะมีการสู่ขวัญควาย สู่ขวัญเล้า สู่ขวัญผู้เฒ่าผู้แก่ ประเพณี
ผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญ  ประเพณีฟ้อนร าบายศรี  ฟ้อนร าผู้ไทต้อนรับผู้มาเยือนตักบาตรวันศุกร์  
 
 
 
   
 
 
 
 
                
                             
๒.๕ ด้านภาษา 
          ประชาชนในหมู่บ้านใช้ภาษาภาษาถ่ินคือภาษาผู้ไท 
๒.๖ ด้านอาชีพ 
          ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ท าสวน  



 
 

๒.๗ ความเชื่อ 
          ชาวบ้านบางส่วนยังมีความเชื่อผีบรรพบุรุษ ผีไร่ผีนา และยังมีประเพณีการเลี้ยงผี  แต่โดยรวมแล้วเชื่อ
และศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
๒.๘ ศิลปะพื้นถิ่น 
          การเล่นดนตรีพื้นเมือง  การฟ้อนร าผู้ไท  การล าผู้ไทย  การท าพานบายศรี 
๒.๙ ผลิตภัณฑ์ OTOP / ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

          การทอผ้าพื้นเมือง ผ้ามัดหมี่  ผ้ายกดอก  ผ้าเทป  ผ้าฝ้าย การแปรรูปผ้าพ้ืนเมืองเป็นชุดผู้ไทนาบัว การ
จักสานไม้ไผ่ ผ้าทอมือ 

                                 
๒.๑๐ การบริการอ่ืนอ่ืนๆ ในหมู่บ้าน 
          น าเที่ยวชมเส้นทางสายวัฒนธรรม การทอผ้าพื้นเมือง วิถีชีวิตริมน้ าบัง ยานจานผีที่บ้านผู้ไทยและ
เส้นทางสายประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถานวันเสียงปืนแตก การขับขานต านานเพลงประวัติศาสตร์เสียงปืนแตก ทุ่ง
นาเกษตรอินทรีย์ 
 
๒.๑๑ แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
          ยานจานผี  บ้านผู้ไท  ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน  อนุสรณ์สถานวันเสียงปืนแตก ป่าประวัติศาสตร์ ๒๐๐ ปี ทุ่ง
นาเกษตรอินทรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับหมู่บ้านนาบัวได้แก่  วัดพระธาตุเรณู  ห่างออกไป 
๑๒ กิโลเมตร วัดพระธาตุพนม ห่างออกไป ๒๕ กิโลเมตร  ชุมชนไทยกะเลิง ๒๕ กิโลเมตร  
๓. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านในรอบปีที่ผ่านมา จ านวน ๒๐๐ คน 

๔. จ านวนรายได้และบริการที่ได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในรอบปีที่ผ่านมาจ านวน ๓๐๐,๐๐๐บ. 
 

การต้อนรับของชนเผ่าผู้ไทยบ้านนาบัว 

          ชนเผ่าผู้ไทยบ้านนาบัว  อพยพมาจากบ้านโพนสาวเอ้  ชุมชนที่อยู่ติดกันกับเรณูนคร ซึ่งเรียกติดปากว่า  

“บ้านโพน เมิงเว” เมิงเว คือเรณูนคร  จึงเรียกได้ว่า ชนเผ่าผู้ไทยบ้านนาบัว คือคนที่แยกออกมาจาก เรณูนคร 

ซึ่งเป็นเผ่าพนัธุ์ที่เคลื่อนย้ายมาจากฝั่ง สปป.ลาว ตามประวัติเรณูนคร 



 
 

          การร าบายศรีสู่ขวัญ เป็นการแสดงออกของชุมชนต่อผู้มาเยือนถิ่นผู้ไทย สาวๆ ฟ้อนร าบายศรี  

แสดงออกถึงความยินดีปรีดา 

        
         รับด้วยพวงมาลัยจากสาวผู้ไทย                                       บายศรีสู่ขวัญผู้มาเยือน 

          ชนเผ่าผู้ไทย มีความเชื่อว่า ถ้าคนเรามีขวัญทีดี (ขวัญคือสิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย เป็นนามธรรม) ก็จะ

ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง การสูตรขวัญ เป็นการอันเชิญเอาเทพยดาจากภพภูมิต่างๆ ที่พวกเราเคารพนับถือ 

มาอ านวยอวยพรให้ผู้ที่มาเยือน  ประสบแต่ความสุข โชคดี ซึ่งค าสูตรขวัญ (ค ากล่าว) จะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง 

พระรัตนตรัย แสดงความนอบน้อมถึง พระพุทธ  พระธรรม และพระสงฆ์ ที่พวกเราเคารพนับถือ 
 

         
                     ฝ่ายปฏิคม                                               พานบายศรีจาวัสดุธรรมชาติ 

          การผูกข้อมือด้วยเส้นฝ้ายขาว เป็นการแสดงออกถึงไมตรี ความปรารถนาดี เป็นการผูกมิตร พร้อมกล่าว

ค าอวยพร 

         



 
 

               หนุ่มสาวร าผู้ไทย                                               แม่บ้านแต่งกายชุดพื้นเมือง 

 

ศูนย์เรียนรู้บ้านนาบัว 

       เป็นสถานที่ท่ีเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ เก็บรวบรวมวัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นร่องรอยวิถีชีวิตของคนในอดีต

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน วัสดุอุปกรณ์ต่างต่างๆ สามารถเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี และรวมถึงเหตุการณ์

วันเสียงปืนแตก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของคนบ้านนาบัวด้วย   

       
        คณะผู้สื่อข่าวสัญจรเข้าชมศูนย์เรียนรู้                                       หมอสหายฝังเข็มรักษา 

ป่าประวัติศาสตร์ ๒๐๐ ปี 

          ผืนป่าแห่งนี้ เป็นป่าดั้งเดิมของหมู่บ้านนาบัวที่ยังคงสภาพเดิมของป่าไม้ในอดีต มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย 

บ่งบอกความเป็นมาของสภาพพ้ืนที่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  เป็นหลักฐานทางธรรมชาติที่เป็นตัวบ่งชี้

ว่า ในอดีตหมู่บ้านนาบัวล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธัญญาหารหลากหลายชนิด มีสัตว์

ป่าอาศัยอยู่บริเวณนี้ตามค าเล่าขาน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้พ่ึงพาอาศัย ท ามาหากิน 

                                    
           กระท่อมปลายนาแห่งนี้ ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ชายผู้หนึ่ง ทราบกันในนามว่า ภูมิ ไชยบัณฑิต ได้

เข้ามาพักอาศัยอยู่กับญาติที่กระท่อมปลายนาแห่งนี้ เขาเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีกับทุกๆ คน  ได้ชักชวนชาวบ้าน

พูดคุย ไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบต่างๆ จนเปรียบเสมือนมิตรสหายที่คุ้นเคยกัน  ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสภาพ



 
 

ความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง ชาวบ้านในแถบนี้ และบางครั้งได้วิพากย์วิจารณ์ ถึงความแตกต่างกันของคนจนกับคน

รวย ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม ชาวไร่ชาวนาถูกปล่อยปะละเลย มีการแบ่งแยกชนชั้น จึงมีความ

เหลื่อมล้ ากันทางด้านสังคม  ในขณะเดียวกันเขาได้กล่าวอ้างถึงแนวคิด หลักการ และอุดมการณ์การปกครองซึ่ง

มีความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เป็นสังคมอุดมธรรม  

          ภูมิ ไชยบัณฑิต ได้อาศัยกระท่อมปลายนา แนวป่า ป่าช้าแห่งนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไม่ถึงเป็นสถานที่

พูดคุย  แนวคิด หลักการนี้สร้างความศรัทธา สร้างความหวัง เกิดความประทับใจแก่ผู้คนที่ร่วมพูดคุยเรื่อยมา  

เมื่อวัน เวลาผ่านไป ชาวบ้านได้ซึมซับแนวคิดอุดมการณ์ดังกล่าว จนมีความเชื่อมั่นว่าแนวทางการปกครองนี้จะ

เป็นที่พ่ึงหวังของตัวเองและชุมชนได้ และแนวทางนี้ได้แผ่ขยายออกไป จาก ๑๐ เป็น ๑๐๐ จนเขาสามารถ

ชักชวนคนที่เลื่อมใส เชื่อมั่นในแนวคิด อุดมการณ์นี้ข้ามไปเรียนรู้ ที่ประเทศเพ่ือนบ้าน และถูกส่งกลับมาขยาย

แนวความคิด อุดมการณ์เดียวกันนี้กับคนในพ้ืนที่ต่อไป จนกลายเป็น ต้นเรื่องของต านาน “บ้านนาบัวเสียงปืน

แตก” ในเวลาต่อมา 

 

อนุสรณ์สถานวันเสียงปืนแตก 

        เป็นสถานที่ที่จัดท าขึ้น เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์วันเสียงปืนแตก มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นฐานที่กลุ่ม

ชาวบ้านที่เข้าร่วมอุดมการณ์กันในครั้งนั้นพักพิงอยู่ เพื่อรอเวลาเคลื่อนไหวหาแนวร่วมทางอุดมการณ์ 

          ท่ามกลางความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ความแตกแยกทางความคิดของผู้คนในชุมชน รุ่งเช้า

ของวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘ เวลาประมาณ  ๕ นาฬิกา สายฝนพร าๆ ซึ่งลงเม็ดมาอย่างไม่ขาดสาย ณ สถานที่

แห่งนี้ ขณะที่สหายทั้ง ๘ คน ได้แก่ ๑. นายหนูลา  จิตมาตย์ (สหายวิหาร)  ๒. นายหนูทอง นามวุฒิ (สหาย

ระยอง) ๓. นายค าทา  จิตมาตย์ (สหายนาวี)  ๔. นายกายน ค าบุตดา (ส.ชายแดน)  ๕. นายกองสิน  จิตมาตย์ 

(สหายเสถียร)  ๖. นายนาด มูลเมือง (ส.สนไชย) ๗. นายยวน  จิตมาตย์ (ส.ไกสอน)  ๘. นายล าเงิน  จิตมาตย์  

(ส.นิกร) 

                        
 



 
 

               ในขณะที่ก าลังพักอยู่ที่ใต้โคนต้นแดง ในเวลาประมาณ ๕ นาฬิกา เจ้าหน้าที่น าก าลังเข้าปิดล้อมผู้

ร่วมขบวนการทางความคิด  ในลักษณะแบบพระจันทรค์รึ่งเสี้ยว ได้เกิดการปะทะกันขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ต ารวจ

กับแนวร่วมขบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ ประมาณ ๔๕ นาที สหายเสถียร (นายกองสิน จิตมาตย์) ที่แม่นปืน ได้

ยิงกันให้คนอ่ืนถอยหลบออกไปก่อน แต่สหายเสถียรถูกยิงที่ขาล้มลง ส่วนคนอ่ืนหลบหนีไปได้หมด สหายเสถียร

ได้ยิงเจ้าหน้าที่ที่วิ่งเข้ามาเพ่ือจะจับตัวเขาเสียชีวิต ๑ นาย และปรากฏว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บ เขาจึงถูก

กระหน่ ายิงเสียชีวิตตรงนั้น ซึ่งเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “วันเสียงปืนแตก” เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการต่อสู้กันด้วย

อาวุธ หลังจากมีการเคลื่อนไหวแบบหลบซ่อน ไม่ปะทะซึ่งหน้ามานานหลายปี นับจากนั้นมาการต่อสู้กันด้วย

อาวุธ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับชาวบ้านซึ่งเป็นแนวร่วมขบวนการของพรรคคอมมิวนิสต์ ได้กระท าการอย่าง

เปิดเผย ภายใต้แนวความคิดและอุดมการณ์ท่ีแตกต่างกัน และขยายวงกว้างออกไปเหมือนไฟลามทุ่ง  

การทอผ้าด้วยกี่ 

          กี่ คือเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าพ้ืนเมืองตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จะประกอบไป

ด้วยแม่ก่ี ไม้แป้นก่ีส าหรับนั่ง  ฟืม  กระสวย ไม้เหยียบ ผ้าที่ได้จากการทอจะมีหลายแบบ บางคนทอผ้าสีล้วน 

เช่นสีน้ าเงิน ซึ่งเป็นสีประจ าชนเผ่าผู้ไทย  บางคนทอผ้าเทปสีแดง ซึ่งเป็นสีประจ าชนเผ่าทั้งสองสี  บางคนทอเป็น

ผ้าที่มีลวดลาย เช่นผ้ามัดหมี่ ผ้าลายดอก ผ้ามุก  

        
                  การทอผ้าด้วยกี่                                                 การย้อมผ้า 

          ปัจจุบัน ผ้าพื้นเมืองเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ของคนทั่วไป ช่างได้น าผ้าเมืองมาออกแบบตัดเย็บเป็น

เสื้อ ผ้าถุง ผ้าพันคอ และอ่ืนๆ สร้างรายได้ให้ชุมชน  ทั้งผู้ทอผ้า ผู้แปรรูป  

         
              ผลิตภัณฑ์พร้อมจ าหน่าย                                          ผ้าเทปใช้ตกแต่งเสื้อ 



 
 

          เสื้อผ้าพื้นเมืองถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชนเผ่าผู้ไทย เมื่อมีประเพณี กิจกรรมที่ส าคัญ ชาวผู้ไทย

จะแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง สีที่เป็นเอกลักษณ์คือ สีน้ าเงิน แดง ช่างจึงมักดีไซน์เสื้อผ้าให้มีสีน้ าเงินขลิบแดง สวม

ใส่แล้วสวยมีเสน่ห์  

การสานสาดเตย 

          เตย มีลักษณะเป็นใบกว้างประมาณ ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๒-๓ เมตร ขอบและหลังใบมีหนามคมมาก  

เป็นพืชที่มักข้ึนตามห้วย หนอง คลอง บึง ทั่วไป เป็นพืชที่มีในท้องถิ่น แต่ปัจจุบันก็ถูกท าลายไปมาก เพราะคน

เฒ่าคนแก่ที่สามารถสานสาดเตยได้มีไม่มากแล้ว  ก็น่าเป็นห่วงว่า วิชาสานสาดเตยนี้จะหายไปกับกาลเวลา 

          การน าใบเตยมาสานเป็นเสื่อ (คนผู้ไทยเรียก สาด) มีมานานตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ถือเป็นวิชาการผลิต

สิ่งของเครื่องใช้ที่เก่าแก่ประจ าเผ่าผู้ไทยอีกแขนงหนึ่ง นับเป็นการพ่ึงพาตนเองของคนสมัยก่อน เป็นการใช้ภูมิ

ปัญญาที่ฉลาดในการคิดหาอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับตนเอง ตามวิถีชีวิตที่เป็นอยู่   

 

                                     
                                                     

การสานสาด (เสื่อ) จากใบเตย 

          การสานสาดจะน าใบเตยที่ตัดหนามออกแล้ว ตัดแต่งให้สวยงาม จากนั้นน าใบเตยไปผึ่งแดดให้แห้ง ตาก

หมอกหลายเที่ยว จนกว่าจะได้ใบเตยที่เหนียวนุ่ม จึงน าไปสานเป็นผืน  ลายสานเรียกกันว่า ลาย ๒ ลายขัด 

ยานคนปลุกผี 
ยานอวกาศ ฉากหนังเรื่องคนปลุกผี ของอภิชาติพงศ์ซ่ึงได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานนี้จาก

แหล่งใหญ่สองแหล่ง คือ การเดินทางไปยังบ้านนาบัว ต าบลโคกหินแฮ่ อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม แล้วได้
พบกับชาวบ้านที่ผ่านช่วงเวลาที่รัฐบาลท าสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในช่วง พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2525 และ
หนังสือ คน ระลึกชาติเขียนโดยพระศรีปริยัติเวที แห่ง วัดป่าแสงอรุณ  จังหวัดขอนแก่น[3]  

ทุนสร้างภาพยนตร์มาจากบริษัทของอภิชาติพงศ์ ชื่อ คิกเดอะแมชชีน, บริษัทอิลลูมิเนชันส์ของอังกฤษ, 
บริษัทแอนนาแซนเดอร์สของฝรั่งเศส , บริษัทแมตช์แฟกทอรีและ Geissendörfer Film- und 
Fernsehproduktion ของเยอรมนี และบริษัทเอ็ดดีเซตาของสเปน [6] ยังได้รับทุนสนับสนุน 3.5 ล้านบาทจาก
กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย[7] 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-variety-6
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4#cite_note-multipleavatars-7


 
 

                              
                           ยานจานผีและหมวกดาวแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก 
ภาพยนตร์ถ่ายท าในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2553 ที่มีอุปสรรคเรื่องภูมิอากาศ 

ทั้งท่ีกรุงเทพและในภาคอีสานของไทยโดยใช้ฟิล์ม 16 มม. ในการถ่ายเนื่องจากเหตุผลด้านทุนและต้องการให้ดู
เหมือนภาพยนตร์ไทยสมัยก่อนมากกว่า 

ลุงบุญมีระลึกชาติ ของอภิชาติพงศ์ ซึ่งนอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วยังประกอบด้วยงานศิลปะแบบจัด
วาง (Installation Arts) ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะตามเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น มูลนิธิเพ่ือศิลปะและการ
สร้างสรรค์แห่งเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น รวมถึง
ภาพยนตร์สั้นอีก 2 เรื่อง ได้แก่ "จดหมายถึงลุงบุญมี" และ "ผีนาบัว" 
การออกฉาย 

ภาพยนตร์ออกฉายรอบปฐมทัศน์ ในฐานะภาพยนตร์เข้าประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

  

บ้านผู้ไทย 

          บ้านผู้ไทยนาบัว ตัวบา้นเป็นการจ าลองบ้านสมัยก่อน  ซึ่งมีลักษณะบ้านทรงเล้าต่อชาน ยกใต้ถุนสูง ซึ่ง

ในสมัยก่อนบ้านจะมีลักษณะคล้ายกันเกือบทุกหลัง บนบ้านจะเป็นห้องโถงเป็นที่หลับนอน ถ้าบ้านใดมีสะใภ้ มี

เขย ก็จะกัน้เป็นห้องขึ้นมาอีกเป็นห้องหอ เมื่อมีความพร้อมก็จะแยกไปตั้งบ้านใหม่ ด้านข้าง มีห้องครัวต่อออกไป 

ห้องครัว มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ส าหรับท าครัว มีที่ก่อไฟโดยใช้ฟืน มีเคียงส าหรับวางหม้อเพ่ือใช้ในการหุงต้ม ถัดมา

เป็นชานส าหรับวางโอ่ง ไหน้ า เป็นที่ล้างถ้วยชาม  ใต้ถุนบ้านก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆ แสดงให้เห็นว่าการด ารงชีวิตใน

สมัยปู่ย่าตายายเขาด ารงชีวิตกันอย่างไร เช่น ครกต าข้าว คราด ไถ เลื่อย ไหปลาร้า เกวียน และอุปกรณ์ท ามาหา

กินอ่ืนๆ ที่ใช้ในการจับปลา เราเข้ามาในฐานนี้จะได้เรียนรู้การพึ่งพาธรรมชาติ การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C


 
 

                         
                                                           บ้านผู้ไทย 

            อีกด้านหนึ่งที่เราน าเสนอคือจารีต ประเพณีคนผู้ไทยที่เด่นๆ เช่น ประเพณีบุญเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ า 

สมัยก่อนก็จ ามีการจ้ าขวัญ (ผูกแขน) ข้าว วัวควาย และผู้เฒ่าผู้แก่ มีการดื่มกินเลาะไปตามบ้านต่างๆ เมื่อ

เจ้าของบ้านต้อนรับด้วยข้าวปลาอาหาร เหล้ายา เมื่อกินเสร็จแล้วก็จะอวยชัยให้พร เลาะเรื่อยไปอย่างสนุกสนาน 

ถือเป็นปีใหม่ของคนผู้ไทย 

            อีกด้านหนึ่งจะน าเสนอจารีตประเพณีเก่าแก่ท่ีเรานับถือเช่น ประเพณีงานศพ ลุงป้าน้าอา (ลุงต๋าพา

เข้า) จะเน้นการใช้งานไปที่เขย ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรง จะละเลยไม่ได้ ไม่อย่างนั้นต้องถูกปรับไหม ตามจารีตที่

ถือกัน (ฮีตเค้าคองเขย ๑๔ ข้อ)  เช่นข้อหนึ่งว่า “เพินว่า คันว่าลุงตาพาข้าวเจ็บไข้ได้โป่ย กะเฮ่อไปเบิ่งไปแยง คัน

ว่าเพินเถิงอนิจจกรรมไปแล้วกะเฮ่อเม้นคาบส่งสการได๋  อันนี้กะดี  คันมีไปเพินไหมได๋ หมูโตหนึ่งกับเงิน ๑๒ 

บาท” ซึ่งเป็นจารีตที่เป็นค าสอนของคนที่มาเป็นเขยผู้ไทย เป็นข้อปฏิบัติที่งดงาม  เป็นต้น 

 

 
                      ป้ายศูนย์เรยีนรู้                                            ชมและรับบริการฝังเข็ม 

 

 

 



 
 

 

 

 

แผนที่ท่องเที่ยวบ้านนาบวั 

 
 



 
 

 
 

อัตราค่าบริการการท่องเที่ยวและพักนาบัวโฮมสเตย์ 

 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา รวม/บาท 

1 เข้าพัก ๑ วัน ๑ คืน  ค่าบริการ  1 คน 600 600 
 - พักโฮมสเตย์ พร้อมอาหารเที่ยง เย็น และเช้า 1 คน 350 350 
 - ชมจุดเรียนรู้จุดละ 20 บาท 5 จุด 100 100 
 - ค่ามัคคุเทศก์น าเท่ียว 1 คน 20  20 
 - ค่าพาหนะน าเที่ยว  1 คน 20  20 
 - ค่าบริหารจัดการกลุ่ม 1 คน 90  90 
 - เพ่ือสาธารณะประโยชน์ 1 คน 20  20 
     



 
 

 รวมเงิน     600                              
 

โปรโมชั่น  จัดพิธีสู่ขวัญ ผูกแขน การแสดงดนตรี การฟ้อนผู้ไทย การชนช้าง แก่ผู้เข้ามาพักเป็นกลุ่ม 30 คน  

              ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเทีย่วชนเผ่าผู้ไทยและประวตัิศาสตร์เสียงปืนแตก บ้านนาบัว 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง โทร. 
๑ นายศกัด์ิดา  แสนมิตร ประธานกรรมการ ๐๘๓-๕๖๓๘๗๔๓ 
๒ นายสุรศกัด์ิ  จิตมาตย ์ รองประธานกรรมการ ๐๘๑-๑๘๔๑๕๒๗ 
๓ นายนนัทวฒัน์  จิตมาตย ์ รองประธานกรรมการ ๐๙๐-๑๑๒๖๒๙๒ 
๔ นายพิมศกัด์ิ  จิตมาตย ์ รองประธานกรรมการ ๐๙๓-๔๙๑๖๙๘๘ 
๕ นายพงษวิชญ ์เขียวมณีรัตน ์ กรรมการท่ีปรึกษา ๐๘๑-๘๒๐๕๗๑๕ 
๖ นายสนัติ  ศรียะไชย กรรมการท่ีปรึกษา ๐๘๖-๒๓๘๕๓๘๙ 
๗ นายคริสตม์าส รุณธาตุ กรรมการท่ีปรึกษา ๐๙๐-๑๐๒๑๓๗๓ 
๘ นายทอนมา  จิตมาตย ์ กรรมการท่ีปรึกษา ๐๘๙-๘๔๓๘๗๘๐ 
๙ นางเยาวเรศ  บวัชุม กรรมการท่ีปรึกษา ๐๙๓-๔๒๑๐๙๙๐ 
๑๐ นายจารึก  แสนมิตร กรรมการท่ีปรึกษา ๐๙๕๒๒๕๕๘๔๘ 
๑๑ นายอภิสิทธ์ิ  อุค  า กรรมการท่ีปรึกษา ๐๘๔-๒๖๑๙๑๙๔ 
๑๒ นายจกัสิน  พิลารัตน์ กรรมการท่ีปรึกษา ๐๙๓-๐๗๙๒๙๗๐ 
๑๓ นายครสวรรค ์ ฤทธิกร ประธานกลุ่มชนเผา่ผูไ้ทย ๐๘๑-๗๒๙๘๕๔๑ 
๑๕ นายส่งเสริม  ค  าหุ่ง ประชาสมัพนัธ ์ ๐๘๒๘๕๘๔๒๗๙ 
๑๖ นายเกรียงไกร  พลเห้ียมหาญ กรรมการเหรัญญิก ๐๙๒๒๘๒๔๘๒๕ 
๑๗ นายปิยพนัธ์  แสนมิตร กรรมการเหรัญญิก ๐๘๓-๓๓๖๐๐๖๑ 
๑๘ นายมนตรี  เสนารัตน์ กรรมการฝ่ายบญัชี ๐๘๐-๐๗๖๑๗๓๖ 
๑๙ นางมลินี  เพชรมี กรรมการประสานงาน ๐๙๓-๓๒๐๒๓๙๕ 
๒๐ นางบุญยนื  จิตมาตย ์ ประธานกลุ่มปฏิคม ๐๘๑-๐๐๒๙๓๘๙ 
๒๒ นางเครือวลัย ์ ธงวาท ประธานกลุ่มการแสดง ๐๘๙-๙๔๑๙๙๑๒ 
๒๓ นายโกวิท  ราชสินธ์ ประธานกลุ่มดนตรีพื้นเมือง ๐๘๑-๐๔๘๗๖๕๓ 
๒๔ นายวีรชยั  จิตมาตย ์ ประธานกลุ่มนาบวัโฮมสเตย ์ ๐๘๗-๒๓๐๖๘๓๖ 
๒๕ นางวิภารัตน์  จิตมาตย ์ ประธานกลุ่มอาหาร ๐๙๘-๒๐๙๐๑๙๒ 
๒๖ นายประจกัษ ์ จิตมาตย ์ กรรมการฝ่ายการตลาด/กลุ่มผา้ทอมือ ๐๘๙-๘๔๑๔๙๐๖ 
๒๗ นายสมสิน  นามวฒิุ ประธานกลุ่มประวติัศาสตร์เสียงปืนแตก ๐๘๐-๗๓๕๑๓๐๓ 
๒๘ นายสาคร  พรหมจนัทร์ กรรมการและเลขานุการ ๐๖๒-๑๑๙๙๔๑๓ 
 



 

คณะกรรมการที่ปรึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านนาบัว 

                                                         

                                                      ดร.พงษ์วิชญ์  เขียวมณีรัตน์ 
                                                            ประธานที่ปรึกษา 
 

               

    นายกสันติ  ศรียะไชย         ก านันคริสต์มาส  รุณธาตุ         นายครสวรรค์  ฤทธิกร               นางเยาวเรศ  บัวชุม 
            ที่ปรึกษา                         ที่ปรึกษา                           ที่ปรึกษา                              ที่ปรึกษา 
 

               
             นายอภิสิทธิ์  อุค า             นายจารึก  แสนมิตร            นายจักสิน  พิลารตัน์          นายทอนมา  จิตมาตย์ 
                 ที่ปรึกษา                        ที่ปรึกษา                            ที่ปรึกษา                       ที่ปรึกษา 
         

                                                    
           



 

คณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านนาบัว 

                                                        

                                                             นายศักดิ์ดา  แสนมิตร   
                                                                ประธานกรรมการ 

                                  
         ผู้ใหญ่สุรศักดิ์  จิตมาตย์                   ผู้ใหญ่นันทวัฒน์  จิตมาตย์                     ผู้ใหญ่พิมพ์ศักดิ์  จิตมาตย์ 
          รองประธานกรรมการ                      รองประธานกรรมการ                            รองประธานกรรมการ             

            
    นายเกรียงไกร  พลเหี้ยมหาญ                 นายปิยพันธ์  แสนมิตร                           นายมนตรี  เสนารัตน์ 
              เหรัญญิก                                       เหรญัญิก                                             บัญช ี
 

 

 



 

 

 

            
  นางวิภารัตน์  จิตมาตย์             นางบุญยืน  จิตมาตย์          นางเครือวัลย์  ธงวาท                นางมะลินี  เพชรมี 
         ฝ่ายอาหาร                           ฝ่ายปฏิคม                     ฝ่ายการแสดง                       ฝ่ายประสานงาน 

             
     นายส่งเสริม  ค าหุ่ง                นายสมสิน  นามวุฒิ            นายวีรชัย  จิตมาตย์             นายประจักษ์  จิตมาตย์ 

     ฝ่ายประชาสัมพันธ์                 ฝ่ายประวัติศาสตร์                  ฝ่ายโฮมสเตย์                  ฝ่ายการผลิต ผ้าทอมือ 

                                              

                                           นายโกวิทย์  ราชสินธ์            นายสาคร  พรหมจันทร์ 
                                             ฝ่ายดนตรีพื้นบ้าน                    เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบการเข้าพักนาบัวโฮมสเตย์ 

                 

         ๑. ห้ามเล่นการพนัน 

         ๒. ห้ามทะเลาะวิวาท 

         ๓. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 

         ๔. ห้ามดื่มสุราสิ่งเสพติด และค้ายาเสพติดทุกชนดิ 

         ๕. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดเขา้บ้านพักและชุมชน 

         ๖. โปรดช่วยรักษาความสะอาดบริเวณที่พักและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 

             ในชุมชน 

         ๗. เข้าบ้านพักไม่เกินเวลา ๒๒.๓๐ น. หากมีความจ าเป็นต้องออก  

             จากบ้านพักเกินเวลา ให้จา้เจ้าของบ้านพักหรือผู้ดูแล 

         ๘. ห้ามประกอบอาหารหรือกอ่กองไฟในที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาต 

         ๙. ห้ามแต่งกายล่อแหลมหรือประพฤติปฏิบัติตนที่ขัดต่อจารีต 

             ประเพณีอันดีงามของคนผู้ไทย 

         ๑๐. แจ้งโรคประจ าตัวแก่เจ้าของบ้านหรอืผู้ดูแลบ้าน 

         ๑๑. ผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบการเข้าพักนาบัวโฮมสเตย์โดยไม่มีเหตุอัน 

               ควร คณะกรรมการจะพิจารณาด าเนินการตามเห็นสมควร 



                                                                                              
 

 

 

 

 
 
 
 

ฮีตเค้าคองเขย 
ข้อ ๑ เป็นซ้างค่อยกะละได้ขี่โห เป็นโขค่อยกะได้ไต่ละได๋ เปูนไม้ไผ่ค่อยกะละได้สบัฟะเส่อเฮินละได๋  
ข้อ ๒ น้้าที่เลิก เศิกที่ยะ ไมก้ะซะหนามสน หน้าแข้งเฮ่อเอาเอ็ดหินฝน ตนโตเป็นคนใซ้ได๋  เพราะว่าลุงตาพา 
        เข้านี้กะแฮงเฒ่า  เหล้าจืดแล้ว เยอะอาศยัแก้วอาศัยเขย รับไดเ้บาะ 
ข้อ ๓ หญ้าฮาดเฮินโฮ่ อันน้ีกะเยอะอาศัยแก้ว เยอะอาศัยเขยได๋  ลุงตาพาเข้าเจบ็ไช้ได้โปุยกะเยอะอาศัยแกว้ 
        เขยได๋  เซ้อไปเมิง  จีนกะมีเฮ่อว่าไก  เซ้อไปเมงิไทกะมีเฮ่อว่างอ้ได๋ รับได้เบาะ 
ข้อ ๔ เฮ่อท้าเจอม้าง ต้ังเจอแปง ไฮ่มีขวางเฮ่อขวาง นามีกว้าง เอ๋อกว้าง นอนคว่้ากะเฮ่อเหลวเบิ่งเคาะควาย  
        นอนหงายกะเฮ่อเหลวเบิ่งไพหญ้า  เด๋วนี้เวะทา้วหนา เวะพญาขี่ ปั้นข้าวจี่ฮองท้องก่อนจังไป  มื้อเซ้า 
        กะมีเฮ่อไปขอแกง ม้ือแลงกะมี เฮ่อไปขอเข้า เออ๋... บังพุ่มไม้กะมีเฮ้อเอ็ดสนัหลังยาว ไปดงกะมีเฮ่อมา 
        มือเปล่า ไปเลากะมีเฮ่อมามอืดาย เฮ่อเอาไม้ตายมา  ฮองก้นหม้อ ไม้ขอลอ่มาหมูนก้นแม่เจ้าเฮิน   
ข้อ ๕ ได้เห็นกะเฮ่อกินแตไคว  ได้ไก้กะเฮ่อกินแต่ตีน  ได้กินซี้นกะมีเฮ่อเหน็บจ่ามคา ได้กินปลากะมีเฮ่อเหน็บ 
        จ่ามหญ้าได ๋
ข้อ ๖ มาแต่ดง แต่ปุา ได้ซ้ีนต่อนหนา ปลาต่อนเติบกะเฮ่อมาหาลุมาหาเม หาพ่อเฒ่าแม่นายแหลว  ลุเมเพิน 
        ยังละแจกไปเฮินหลงัยังน้อง  ของโต๋มีท่อเลอกะเฮ่อเอา 
ข้อ ๗ อันฮ้ายมีเฮ่อกะท้า อนัขะล้ามีเฮอ่เอ็ด คือวา่ คุก่ิงเดว บุงก่ิงเดว ฟืนโด้นเดว ง้าวเปยเพินมีเฮ่อถือหึ้นเฮนิ  
        ลงเฮิน เว้นไว้แต่เปน็ตายสายเกิด แล้วกะเพินมีเฮ่อรอ้งร้าทา้เพลงเนอะเฮินลุงเฮินตา อ่านหนังสือ 
        เนอะเฮินลุงเฮินตา เพินมีเฮ่อเอ็ดได๋ ถา้ 
        ขืนเอ็ดเพินละไหมได๋ ดอกไม้เทนคู่น้้าเต้าเหล้าโขด 
ข้อ ๘ เซ้อลุงแนวตา เด็กทอ้ก้อย น้อยท้อทู เพินกะมีเฮ่อเวา้มึงกูหนูโก่ง เพินเว้าว่าเฮ่อเอิ้นเจ้าเอิ้นค่อย ท้าว 
        น้ันนางนี้ 
ข้อ ๙ เพินมีเฮ่อตีหมูซา ตีหมาเสบ คันว่าลุงตาพาเขา้นี้ไปเย่มลุเย่มหลาน โอย้ไปเย่มพ่ออีนั้นก่อนแม่อีน้ีก่อน   
        เพ่ินกะมีเฮ่อคึคะตะล่างปึ้งปูางเทิงเฮิน เพินมีเฮ่อตีหมูซาตีหมาเสพ ลุงตาพาเข้า ถ้าขืนเอ็ดน้ีเพินไหมได๋  
        เพินไหมหมูโต๋หน่ึงกับเงิน สี่ต้าลึง     ข้อ ๑๐ มเีฮ่ออุปจานทานหน้าลุเมอนัเป็นค้าขี้เดดลักอาย  เอาไป 
        เว้าสู่บ้านสูเ่มิงเพินฟัง คันถ้าขืนเว้าเพินไหมได๋ อันน้ีกะดิ เหล้าหมุง เงินฮ้อย 



ข้อ ๑๑ เพินว่าอันฮ้ายมีเฮอ่กะท้า อันขะล้ามีเฮ่อเอ็ด มีเฮ่อซูนน้องน้า กะพ้าน้องเม กินเหล้าผัดไปเซซูน 
          เซอพ่อเฒ่าแม่นาย  อันน้ีเพินไหมได๋ ๘๐ ต้าลึง 
ข้อ ๑๒ เพินว่า คันว่าลุงตาพาข้าวเจ็บไข้ได้โปยุ กะเฮ่อไปเบิ่งไปแยง คันว่าเพินเถิงอนิจกรรมไปแล้วกะเฮอ่ 
          เม้นคาบส่งสการได๋ อันน้ีกะดี  คันมีไปเพินไหมได๋ หมูโตหน่ึงกับเงิน ๑๒ บาท 
ข้อ ๑๓ เพินมีเฮ่อคบคนจรหมอนหมิ่น เพินมีเฮ่อสูบฝิน่กินกัญชา มีเฮ่อด้ินไฮโลซงิโงลัก  ดึกลักไปไก่หันลักมา  
          ไปลักเอาสรรพสิ่งของ ของบา้นของเมิง น้าโทษน้าโพยมาสู่ลสุู่เม  ไฮ้มขีวาง นามีกว้าง อันน้ีเพินละ 
          ได้ส่งหนีได ๋
ข้อ ๑๔ คันว่าเป็นเขยสูเ่นาะ  คุดหน่อแก้ว แข้วหมูตัน จันทะคาด หน้าแข้งคนกะด้นผี ดาบโงดีกะบ่ีโดงคม  
          คันว่าเจ้าได้มาสูล่สุู่เมน้ี เอ้อ เอามาแจ้งเฮ่อลงุตาพาข้าวหู่จัก คันเจ้ามีแจ้งมันตกเฮ่เสหาย มันละยะแก่เฮา   
          เจ้าค่อยไปมื้อหน้า 

แผนทีก่ารท่องเทีย่วบ้านนาบวั ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 
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๑. นายศักดิ์ดา  แสนมติร      ประธานกรรมการหมู่บา้นท่องเที่ยว            ๐๘๓ ๕๖๓๘๗๔๓ 
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๓. นายนนัทวฒัน ์ จิตมาตย ์    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๓                                         ๐๙๐-๑๑๒๖๒๙๒ 

๔. นายพิมศกัด์ิ  จิตมาตย ์       ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔                                         ๐๙๓-๔๙๑๖๙๘๘ 

๕. นายวีรชัย  จิตมาตย์        ประธานกลุ่มนาบัวโฮมสเตย์                            ๐๘๗-๒๓๐๖๘๓๖ 
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