องค์การบริหารส่วนตาบลตาอุด
สภาพทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลตาอุด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ ตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน มีจานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,168
ครอบครัว ประชาชนจานวน 5,175 คน มีโรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน วัดในสังกัด ๒ วัด
มีเนื้อที่ 20.189 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
จดตาบลสะเดาใหญ่
ทิศตะวันออก จดตาบลสาโรงพลัน
ทิศใต้
จดตาบลปรือใหญ่ และตาบลศรีตระกูล
ทิศตะวันตก จดตาบลหนองฉลองและนิคมพัฒนา
คาขวัญประจาตาบล
ตาอุดถิ่นดินดี มากมีคนขยัน ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนาสามัคคี
ความเป็นอยู่ของประชากร
ประชาชนในตาบลตาอุด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานาในฤดูฝน
และปลูก พืชผัก ข้าวโพด หอม กระเทีย ม และปลูก แตงโมใน ภายหลังการเก็ บเกี่ ย ว
ผลผลิตที่ขึ้นชื่อของตาบลคือ “แตงโม” จนได้รับการขนานนามว่า “บ้านตาอุด ถิ่นแตงโม
หวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม”
ลักษณะนิสัยคนส่วนมาก จะชอบทาบุญสุนทาน ในช่วงเข้าพรรษา ผู้เฒ่าผู้แก่จะ
พาลูกหลานมาจาศีลภาวนาที่วัดเป็นประจา ฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่ในระดับ
พออยู่พอกิน ยังเป็นสภาพสังคมแบบชนบทที่ ยึดหลักปรัชญาแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชดาริ
การคมนาคม
การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านในตาบลตาอุดกับภายนอกสะดวกมาก เพราะมี
ทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข 24 ผ่ า นกลางต าบล ส่ ว นถนนภายในต าบลก็ จ ะมี ถ นน
คอนกรีตและลูกรังเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน
หมู่บ้านในตาบลตาอุด
ตาบลตาอุด เดิมเป็นตาบลขนาดใหญ่ ต่อมาถูกแยกไปเป็นตาบลหนองฉลอง นิคม
พัฒนา และศรีตระกูล จึงทาให้กลายเป็นตาบลขนาดเล็กลง ตั้งอยู่ในเขตอิสานตอนใต้ ใน
ท้องที่อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านกลางตาบลทา
ให้การคมนาคมสะดวกในทุกฤดูกาล ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทา

นาในฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยวข้าว ก็ปลูกพืชผักสวนครัว ทาสวน และทาไร่แตงโม โดยอาศัย
แหล่งน้าเพื่อการเพาะปลูกจากลาห้วยศาลา และบ่อน้าตื้นเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อ
ของชาวตาบลตาอุดคือ แตงโม ถั่วฝักยาว ข้าวโพด พริก และพืชผักสวนครัวต่าง ๆ
ตาบลตาอุด ได้แยกการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีจาวนครอบครัว และ
จานวนประชากร ตามรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
๙

ชื่อหมู่บ้าน
ตาอุด
ตาอุดใหม่
จานรรจ์
เดื่อทานบ
ตาอุดใต้
คลองกลาง
โก
หัวนอน
เดื่อนอก
รวม

ครัวเรือน
106
203
131
63
163
118
149
112
119
1,164

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
260
289
549
408
434
842
288
310
598
174
161
335
267
300
567
296
249
545
319
322
641
241
251
492
326
279
605
2,579 2,595 5,174

ผู้ใหญ่บ้าน
นายเฉลิม อูบคา
นายเทียน ศรีบุตรวงค์
นายวรจักษ์ โคตมา
นายอภิรักษ์ แสงเพ็ง
นายธนาวรรณ แต้มงาม
นายชัยสิทธ์ ทองอินทร์
นายทองไพ จันทิมาลย์
นายวาน วงษ์ขันธ์
นายสมศักดิ์ ภักดี

แตงโมตาอุด
“แตงโม” เป็นพืชเศรษฐกิจของตาบลตาอุด ที่ทาการเพาะปลูกในข่วงปลายหน้า
ฝนต้นหน้าหนาว ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มปลูกจนได้ผลผลิต เป็นเวลาประมาณ 70 วัน ก็จะนาส่ง
สู่ตลาดแตงโมทั่วประเทศในราคาส่งประมาณ ตันละ 3000 - 6000 บาท ผลผลิต
ประมาณ 7 - 10 ตันต่อไร่ จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวตาบล
ตาอุด ได้อย่างงดงาม หากปีใดไม่มีปัญหาด้านการตลาด ชาวตาอุดก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกับ
ผลงานที่ได้จากความขยันขันแข็ง
ปัญหาของแตงโมแม้จะมีอยู่มากมายเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยความอุตสาหะของ
ประชาชน ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ไม่ว่าปัญหาต้นทุน การผลิตที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่า
ปัญหาปุ๋ย และวัสดุอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ที่แสนแพง (กก.ละ 3000 - 8000 บาท)

หากประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือในเรื่องระบบต้นทุนการผลิต และระบบการตลาด
ก็คงจะสามารถทาให้อาชีพ “ปลูกแตงโม” ยั่งยืนต่อไปได้
เกษตรกรตัวอย่างในปี 2549 - 2550 นายนิพนธ์ แต้มงาม อายุ ๔๘ ปี เกิดเมื่อ 9
กันยายน 2515 บิดาชื่อ นายวัน แต้มงาม มารดาชื่อนางทา แต้มงาม สมรสกับนาง ดลย
รัตน์ แต้มงาม (บุตรีของนายเสร็จ บัวเกษ อดีตเกษตรกรตัวอย่างของตาบลตาอุด) มีบุตร
ธิดารวมกัน 3 คน ปัจจุบันสร้างบ้านอยู่ที่บ้านตาอุดใหม่ หมู่ที่ 2 ตาบลตาอุด อาเภอขุ
ขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ความสาเร็จในการประกอบอาชีพ ในปี 2549 นี้ นายนิพนธ์ ได้ทาการปลูกแตงโม
ในเนื้อที่ 30 ไร่ ด้วยความอุตสาหะ ขยันขันแข็ง มุ่งมั่นว่า จะสร้างงานอยู่ในหมู่บ้านถิ่น
ฐานของตน โดยไม่ยอมหนีไปทางานรับจ้างในต่างจังหวัดเหมือนครอบครัวเด็กทั่ว ๆ
ไป ด้วยความเพียรเป็นพื้นฐาน อาศัยพลังธรรมชาติที่มีอยู่ สร้างผลผลิตปี นั้นได้แตงโม
ทั้งหมดประมาณ 120 ตัน ขายไปโดยเฉลี่ยตันละ 4000 บาท เศษ คิดเป็นรายได้จากการ
ขายแตงโมในปีนั้นประมาณ 5 แสนบาท และระหว่างรอผลผลิตจากแตงโม ก็ได้ปลูกพริก
อีกจานวน 20,000 ต้น กาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งตลาดอยู่ในขณะนั้น ทารายได้ต้นละ
ประมาณ 10 บาทเป็นอย่างน้อย ก็จะทาเงินได้อีก ประมาณ 2 แสนบาท จึงนับเป็น
ความสาเร็จของเด็กหนุ่มคนนี้พอสมควร
ข้อเสนอแนะสาหรับยุวเกษตรกร “อย่าทาอะไรเกินกาลังของตัว ” ต้องแสวงหา
ทรัพย์ในดินสินในน้าให้มีค่าต่อชีวิต และนี่คือเกษตรกรตัวอย่างปี นั้น “นายนิพนธ์ แต้ม
งาม”
นายบุญสม อุตมะ อดีตผู้ใหญ่บ้านตาอุดใหม่ หมู่ที่ 2 ผู้ขยันขันแข็ง เคียงข้างกับ
ภรรยาผู้อดทน (นางรัญญา อุตมะ) ได้ช่วยกันปลูกแตงโมขายเป็นประจาทุกปี ทั้งเป็นการ
สร้างรายได้แก่ครอบครัวตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป มีรายได้จาก
การขายแตงโมปีหนึ่งหลายแสนบาท พอเลี้ยงครอบครัวและลูก ๆ อีกสามคนได้อย่างมี
ความสุข ส่วนในหน้าที่การงานตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ได้นาและมีส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
และตาบลอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยตลอดมา
ตลาดแตงโม ที่ยาวเหยียดตลอดแนวสองข้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 เป็น
ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนที่สัญจรไปมา และพ่อค้าแตงโมจากทั่วประเทศ สร้างรายได้อัน
งดงามให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง ค่าหยาดเหงื่อแรงงานแต่ละปีแสนคุ้มค่า
วัฒนธรรม ภาษาของชุมชนตาบลตาอุด
ระบบความเชื่อความสาคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ทั้งลักษณะ
ภาษา เรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับผีสางรางร้ายต่างๆสิ่งที่ชาวบ้านยึดถือตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันคือ

ภาษาเขมร
ภาษาเขมรเป็นภาษาที่ชาวบ้านใช้กันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นภาษาที่มี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจนอาจถือได้ว่ามีผู้คนใช้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนตั้งแต่
สมัยโบราณมาแล้ว
ภาษาเขมรนั บ เป็ น ภาษาเขี ย นภาษาหนึ่ ง ที่ ผู้ บ วชเรี ย นในสมั ย ก่ อ น (ก่ อ น
พุทธศักราช 2505) ขึ้นไป ต้องเรียนควบคู่กับภาษาไทยทั้งนี้เพราะคัมภีร์โบราณตามวัด
เก่ า แก่ ต่ า งมี บ ทสวดหรื อ ค าสอนที่ เ ป็ น ภาษาเขมรเสี ย ส่ ว นใหญ่ ภาษาเขมรที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันกับภาษาบาลี-สันสกฤต
ภาษาเขมรจานวนมากเป็นภาษาสันสกฤตหรือบาลี เช่น การเรียกชื่อเดือน 3 ว่า
แคเมียก มาจากสระ อา ออกเสียง เอีย ของคาว่า มาฆะ มาฆะ ซึ่งตรงกับวันมาฆะบูชาที่
คุ้นเคยกันดีหรือตรงกับภาษาสันสกฤตว่า มาฆมาศ
ไทย
เดือนห้า
เดือนหก
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนเก้า
เดือนสิบ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสิบสอง
เดือนอ้าย(หนึ่ง)
เดือนยี่(สอง)
เดือนสาม

เขมร
แคแจด
แคปราสะ(ออกเสียงยาว)
แคจีส
แคอาซาด
แคซราพ(บัง)
แคพ็อต ระพ็อต(เบ็น)
แคอาโสจ(จาเน็ง)
แคกระเดอะ(กระดิ)
แคเมียะ(เสียงยาว)
แคบอฮ
แคเมียก (ทม) (ออกเสียงยาว)

ภาษาลาว
พบว่ามีการเขียนมาตั้งแต่สมัยโบราณประกอบกับสามารถเขียนด้วยอักษร ไทยก็
สามารถเก็บเสียงภาษาลาวได้แม้มีการจดบันทึก วรรณกรรมใดไว้ก็ยังไม่มีการรวบรวมได้
มีเพียงการจดบันทึกคาพูดที่เป็นภาษาอีสานหรือภาษาลาวที่เป็นสาระพอเป็นตัวอย่างเช่น
เหลียวเบิ่งส่ง เบิ่งมันแหน่ เหลียวเบิ่งสิ่น เบิ่งสิ่นมันแหน่
เหลียว คือ มอง
เบิ่ง คือ ดู

โส่ง คือ กางเกงหรือเครื่องแต่งกาย
แหน่ คือด้วย
ซง คือ ทรวดทรง
สิ่น คือ ผ้าสิ่น เครื่องนุ่งห่ม
ชิน คือ ชะตาราศี
เมื่อคนในท้องถิ่นของเขาได้ฟังเขาจะรู้สึกซึ่งคาพูดและมีความหมายเช่นไร ซึ่งคน
ทั่วไปฟังแล้วไม่ลึกซึ้งเหมือนเจ้าของภาษา
ภาษาส่วย
นั บ เป็ น ภาษาชนเก่ า แก่ ช นหนึ่ ง ที่ ยั ง พู ด และรั ก ษาวั ฒ นธรรมของตนไว้ อ ย่ า ง
เด่นชัด แต่ไม่มีภาษาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามการนับปีแบบไทย เช่น
ชวด ฉลู ขาล เถาะ ปรากฏว่ามีอย่างน้อย 2 ปีที่เป็นภาษาส่วยคือปีจอ ซึ่งเป็นภาษาส่วย
เรียกว่าหมา และปีมะเส็งจะตรงกั บภาษาส่วยว่า กชัญ ที่แปลว่างู จึงสันนิษฐานว่ากลุ่ม
ส่วยหรือกวย กูย โกย เคยมีอารยธรรมสูงส่งมาก่อน
อารธรรมอิ น เดี ย เข้ า สู่ ดิ น แดนสุ ว วรณภู มิ ร วมทั้ ง เขมรและอี ส านใต้ ตั้ ง แต่ 3
ศตวรรษก่อนคริสตศักราชจึงทาให้ภูมิภาคนี้ได้รับอารยธรรมอินเดียรวมทั้งอารยธรรม
ภาษาเขียนที่ใช้ภาษา ปัลละ-สันสกฤต และพัฒนามาเป็นภาษาขอม ภาษาไทยในปัจจุบัน
ภาษาส่วย เป็นภาษาโบราณหนึ่งที่ใช้กันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ไม่มีตัวอักษรชาวส่วย
ส่วนมากเชี่ยวชาญในการจับช้าง การตีเหล็ก หรือเรียกง่ายๆ ภาษาการนักรบ
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ภาษาถ้าเปรียบกับประชากรทั้งประเทศก็นับถือว่าเป็นภาษาของชนกลุ่มน้อย
วิวัฒนาการของภาษาส่วยแม้ไม่มีการเขียนสาเนียงพูดว่าเป็นการผูกพันกับระบบจากการ
ออกเสียงในหน่วยคาของระบบภาษาเขมรอยู่ไม่น้อยสาหรับภาษาส่วยมีเสียงละเอียดอ่อน
มากไปจากภาษาเขมรอีก
ประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

พิธีกรรมอันเกี่ยวโยงกับศาสนพิธีซึ่งมีอยู่ในทุกถิ่นไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นพิธีกรรม
ของบ้านใครเช่นพิธีที่เกี่ยวกับการเกิดการต่ออายุการตายการขึ้นบ้านใหม่การทาบุญบ้าน
การตัดผมไฟการโกนจุกการบรรพชาการอุปสมบทการแต่งงานและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับความสาคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นพิธีกรรมเหล่านี้มีความสาคัญและขั้นตอน
คล้ายกันที่ทาของชาวบ้านในละแวกนั้นความศักดิ์มีความเป็นมงคลแก่ความชาวบ้านทั้ง ๆ
ที่มนต์คาถาที่เถรานุเถระสวดหรือเจริญพระพุทธมนต์นั้นเอง
ประเพณีไงแซนโฎนตา (โดนตา)
ไงแซนโฎนตา (ไง = วัน, แซน = บูชา / เซ่น, โฎน = ยาย / ย่า, ตา = ปู / ตา
เรียกให้เป็นภาษาไทย ๆ ว่าวันกตัญญ) เป็ นพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการทาบุญบูชาบรรพบุรุษ
ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นพิธีที่สืบทอดกันมาทุกปีชาวบ้านที่พูดภาษาถิ่นไทยมีความเชื่อถือว่า
วั น ดั ง กล่ า วเวี ย นมาถึ ง วิ ญ ญาณบรรพบุ รุ ษ ผู้ ถึ ง กาละไปก่ อ นจะพากั น มาเยี่ ย มเยี ย น
ลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อร่วมโฮปปะในวันสารทหรือบายเป็นแซนโฎนตา
ครั้นถึงกาหนดวันสิ้นเดือนสิบ (วันแรมสิบห้าค่า) ชาวพื้นเมืองที่พูดภาษาเขมรถือว่าเป็น
วันสาคัญลูกหลานที่อยู่ใกล้หรือไกลจะถูกเรียกมาเช่นโฎนตาหมดหรือเช่นดวงวิญญาณ
ของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังต่อไปนี้ วันแรม 13 ค่าเดือน 10
ทุกบ้านเรือนจะทาขนมข้าวต้มข้าวหลามปิ้งเนื้อโคกระบือเป็ดไก่ปลาไว้พร้อมสรรพบาง
บ้านที่มีลูกหลานที่มีคู่หมั้นแล้วยังไม่ทาการวิวาห์ / เจ้าสาวจะทาขนมข้าวต้มย่างเป็ดไก่ใส่
กระบุงหาบไปบ้านเจ้าบ่าวเพื่อส่งโฎนตาเป็นการคารวะพ่อแม่เจ้าบ่าวฝ่ายพ่อแม่เจ้าบ่าวที่
รับขนมข้าวต้มเป็ดไก่จากเจ้าสาวก็จะผูกแขนเจ้าสาวตามธรรมเนียมตามฐานะของทั้งสอง
ฝ่ายในตอนเย็นของแรม 14 ค่าเดือน 10 ทุกบ้านข้าวต้มหัวหมูเป็ดไก่อาหารหวานคาว
เหล้ายาปลาปิ้งเช่นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ บางคนที่มีฐานะทางการศึกษาก็ดัดแปลง
ประเพณีให้เข้ากับสถานการณ์จะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดและฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านนาโถ
กระดูก หรื อรูปถ่ายหรือเขีย นชื่อพ่อแม่ปู่ย่ า ตายายญาติก าที่ล่ว งลับไปแล้ว ให้พระชั ก
อนิจจาบังสุกุลพร้อมกันนี้ทุกบ้านจัดข้าวต้มข้าวหลามขนมกล้วยสุกเป็นหวี ๆ อีกส่วนหนึ่ง
ออกแจกจ่ายเพื่อนบ้านและคนที่เคารพนับถือให้กินกันอย่างอิ่มหมีพลีมันนอกจากนี้มีการ
กราบไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายและญาติอาวุโสที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นกาลังใจให้มีอายุมั่นขวัญ
ยืนไปอีกนาน ๆ เช้ามืดวันแรม 15 ค่าเดือน 10 ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะนาขนมข้าวต้ม
ข้าวหลามกล้วยสุกเป็นหวี ๆ ปิ้งปลาปิ้งไก่ตามที่หาได้ไปพร้อมกันที่ วัดเมื่อพร้อมแล้วก็แห่
รอบโบสถ์หรือศาลาวัด (หากไม่มีโบสถ์) แห่ 3 รอบแล้วนาขนมต้ม ฯลฯ รวมกันให้พระ
สวดทาพิธีส่งไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “ แห่ตะเบ็ดตะโบร
"อีกในหนึ่งก็ถือว่าวันสิ้นเดือน 10 นี้เป็นวันที่นายผีนายเปรตหรือยมบาลท่านได้เปิ ดให้
เป็นวันปล่อยผีทุกตนให้มาพบญาติให้ทุกคนทาบุญอุทิศส่วนกุศลถ้าบ้านใดไม่ทาบุญทา

กุศลในวันนี้ซึ่งเป็นวันสาคัญที่สุดก็จะถูกผีด่าแข่งชักหักกระดูกให้ตกทุกข์ได้ยากไปต่างๆ
นาๆ
แซนขมอด (เซ่นผี)
แซนขมอดเป็นพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับการบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
ได้แก่ ญาติผู้ใหญ่ผีพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ฯลฯ ล่วงลับไปแล้วด้วยความอาลัยแม้ท่านจะตาย
ไปแล้วก็ยังนึกว่าท่านยังอยู่คือเป็นผีอยู่ในบ้านเรือนคอยดูแลเอาใจใส่ให้ลูกหลานที่ยังมี
ชีวิตอยู่ให้มีความสุขความเจริญถ้าลูกหลานตั้งตนอยู่ในจารีตประเพณีหรือให้ร้ายได้ทุกข์
ได้ต่อเมื่อลูกหลานทะเลาะเบาะแว้งกันหรือประพฤตินอกจารีตประเพณี
การประกอบพิธีแซนขมอดก่อนประกอบพิธีจะต้องนัดญาติพี่น้องทางบิดามารดา
และเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาร่วมพิธีกรรมล่วงหน้า 1-2 วันชาวบ้านจะประกอบพิธีกรรม
เนื่องในโอกาสสาคัญ ๆ มีผลต่อการดารงชีวิตการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเช่นการเดินทางเข้า
รับการตรวจคัดเลือกทหารการสมัครงานการเดินทางไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น ๆ
การโยกย้ายถิ่นฐานการพ้นเคราะห์จากภัยพิบัติมีเครื่องเซ่นสาหรับพิธีกรรมดังนี้
๑. หัวหมู ๑ หัว
๒. ไก่ต้ม ๑ ตัว
๓. เหล้าขาว ๑ ขวด
๔. น้าแดง ๑ ขวด
๕. น้าเปล่า ๑ ขวด
๖. หมาก, พลู, บุหรี่
๗. อาหาร คาว หวาน ๑ สาหรับ
๘. ธูป ๑ ห่อ, เทียน ๑ กล่อง
๙. ผ้าซิ่นไหม ๑ ผืน
๑๐. ผ้าโสร่งไหม ๑ ผืน
๑๑. ผ้าขาวม้าไหม ๑ ผืน
๑๒. ผลไม้ ๓ อย่างขึ้นไป
๑๓. แก้ว แหวน เงิน ทอง
๑๔. ฝ้ายผูกแขน
การประกอบพิธีกรรมนิยมจัดเช่นในเวลาเช้าไม่เกิน 09.00 น. โดยปูเสื่อบนเรือน
นาเครื่องเซ่นจัดลงบนถาดธูปเทียนญาติผู้ใหญ่ให้อาวุโสสามคนในสุราน้าส้มน้าเปล่าคนละ
ชนิดลงภาชนะลองรับพร้อมๆ กันจะรินสิ่งไหนก่อนก็ได้พร้อมกับการเรียกชื่อดวงวิญญาณ
ที่ล่วงลับไปแล้วมากินเครื่องดื่มกินเครื่องเซ่นสังเวยและบอกกล่าวให้ท่านรับรู้ในการจัด
พิธี เ ซ่ น ให้ ท่า นช่ ว ยคุ้ ม ครองปกปั ก รัก ษาญาติ ผู้ ใ หญ่ จ ะอวยพรเป็ น ศิ ริ ม งคลและขวั ญ
กาลังใจจะรินสุราน้าดื่มน้าเปล่า 2-3 ครั้งแต่ละครั้งควรทิ้งช่วงห่างกันพอประมาณใช้เวลา
ในการบวงสรวงไม่เกิน 5 นาทีจากนั้นญาติ ๆ มาร่วมพิธีบวงสรวงจะนาฝ่ายผูกแขนผูกมัด
ข้อมือผู้ที่ประกอบกิจดังกล่าวแบ่งเครื่องเช่นอย่างละนิดละหน่อยประจีร (ประจีรหมายถึง
วิธีการเอาไปทิ้งหรือฝากให้ผีนากลับไปกินด้วย) แล้ว ญาติร่วมทานอาหารเป็นอันเสร็จสิ้น
พิธี
พิธีการเล่นแม่มด (ผีฟ้า ตามประเพณีภาคเหนือ)

การเล่นแม่มดจะเริ่มเล่นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีวิธีเล่น
คือจะปลูกปะราพิธีด้วยไม้ไผ่หญ้าคาหรือใบมะพร้าวตรงกลางปะรามีต้นกล้วยตัดเป็น
ท่อนเสียบไม้เป็นแท่นสาหรับเครื่องสังเวยบูชาจัด ข้าวตอก ดอกไม้ สุรา
อาหารผ้าซิ่นไหมเตรียมไว้ให้พร้อมสรรพบอกญาติมิตรเพื่อนฝูงพร้อมกันล้มหมูโค
กระบือเป็ดไก่เลี้ยงกันพอได้เวลาก็เชิญแม่ครูเข้านั่งประจาปะราห้อมล้อมด้วยผู้หญิงที่จะ
มาเข้าทรงแม่ครูกล่าวบอกเจ้าที่เข้าทรงกล่าวคาถาขึ้นครูฆ้องกลองบรรเลงเสียงดังต๊ะตุ่ม
โหม่ง ๆ เป็นจังหวะ
แม่ ม ดจะเข้ าแม่ ค รูสั่ น เร่า ๆ แล้ ว หงายหลัง ผึ้ ง พอลุ ก ขึ้น ได้ ก็ จ ะมี คนซั ก ถามว่ า
ชื่อเสียงว่าท้าวหรือนางอะไรลงมา (นัยว่าแม่มดนี้ลงมาจากฟ้า) ชื่ออะไรต้องการอะไรแม่
มดก็ตอบไปตามเรื่องแล้วหาชุดเสื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนเอาสุราอาหารมาดื่มกินจากนั้นผู้หญิง
ที่นั่งล้อมอยู่ก่อนแล้วก็จะมีแม่มดเข้าสั่นทั่ว ๆ กันนอกจากนี้ฆ้องกลองปีซอแคน (อย่างใด
อย่างหนึ่ง) บรรเลงประกอบด้วยเข้ากับจังหวะฆ้องกลองไปเรื่อย ๆ ไม่ขาดจังหวะบรรดา
แม่มดใหญ่น้อยทั้งหลายจะร่ายรารอบ ๆ เครื่องเซ่นสังเวย ๑ วัน ๑ คืนมากหรือน้อยกว่า
นั้นแล้วแต่อานาจแม่มดที่เข้าทรงญาติมิตรที่เข้าร่วมงานก็ดื่มกินกันเป็นที่อิ่มหมีพลีมันพอ
ครบกาหนดจบรายการก็จะมีการบายสีสู่ขวัญอวยพรกันเป็นการเสร็จสิ้นพิธี
พิธีเซ่นไหว้ศาลปู่ตา
พิธีการเซ่นไหว้ศาลปู่ตา ในช่วงเดือนสามเดือนหกของทุกปี ก่อนจะถึงฤดูทานา
เพาะปลูก พิธีกรรมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่จะมีการเซ่นไหว้
แบบง่าย ๆ คือ อาหารคาวหวาน เหล้าขาว หัวหมู ไก่ต้ม หมากพลู บุหรี่ ช้างปั้น ทาสีทา
สา ๑ คู่ และบายศรีปากชาม เมื่อทุกคนมาพร้อมกัน ทั้งหมู่บ้านก็เริ่มเซ่น ศาลปู่ตาซึ่งจะ
นิย มสร้ า งด้ว ยไม้ ๑ ต้ น เสาเดี ย ว และบ้ า นหลัง เล็ ก ส่ว นใหญ่ จ ะปลูก ตั้งไว้ บ ริ เ วณที่
ชาวบ้านนับถือ และมีผู้กระทาพิธีสืบต่อกันเป็นชั่วคนเรียกว่า ตาจั้ม จะเป็นหญิงหรือชาย
ก็ได้ ผู้ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นตาจั้มจะเป็นผู้นากล่าวคาติดต่อกับปู่ตาที่ดูแลหมู่บ้าน
ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงมาให้คุณและโทษต่อคนได้ ใครปฏิบัติดี
ก็ได้ดี ปฏิบัติไม่ดีก็ได้โทษ ศาลปู่ตาหรือศาลหลักบ้านถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านที่
จะเทพอารักษ์ลงมาดูแลคุ้มครองชาวบ้านให้พ้นจากภัยพิบัติอยู่สุขสบายปราศจากโรคภัย

ประวัติตาบลตาอุด
บ้านตาอุด ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2370 ถึง พ.ศ.2480 ภายหลังศึกเจ้า
อนุวงศ์ ได้มีพี่น้องสี่คน คือ ตาอุด ตาหาญ ตาดาน และตาเอก ได้พาญาติพี่น้องและไพร่
พลอพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้าโขง เข้ามาหาที่ทากินในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อ
เดินทางมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แถบภูเขาดงเร็กที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งเรือกสวน ไร่
นา ป่าไม้ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อย่างยิ่ง จึงได้พากันแยกย้ายตั้งถิ่นฐานทา
มาหากินในละแวกใกล้ ๆ กัน คือ ตาอุด ตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านตาอุด ตาหาญ ตั้งถิ่นฐานที่
บ้านขุนหาญ ตาบลขุนหาญ อาเภอขุนหาญ มีความดีความชอบในราชการทรงโปรดเกล้า
มีบรรดาศักดิ์ชั้นขุน ตาดาน ตั้งถิ่นฐานที่บ้านดาน ตาบลโนนสูง อาเภอขุนหาญ และตา
เอก ตั้งถิ่นฐานที่บ้านตาเอก ตาบลกันทรอม อาเภอขุนหาญ ในปัจจุบัน พี่น้องทั้งสี่คนได้
พากันทามาหากินอยู่ในดินแดนนี้อย่างมีความสงบสุขแต่นั้นมา จนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็น
ลาดับ และในแต่ละหมู่บ้าน ก็ได้ใช้ชื่อบรรพบุรุษตั้งเป็นชื่อของหมู่บ้านเรียกขานกันสืบมา
ส่วนตาอุดนั้น เมื่อลงหลักปักฐานทามาหากินอยู่ได้ระยะหนึ่ง ไพร่พลมีฐานะความเป็นอยู่
ดีขึ้น ด้วยความที่มีจิตใจยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง จึงได้ระดมกาลังกันสร้างวัดขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2382 ในที่ดินว่างข้างหมู่บ้าน และตั้งชื่อว่า "วัดตาอุด" ตั้งแต่นั้นมา
บ้านตาอุดเจริญรุ่งเรือมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ ทางราชการจึงตั้งเป็น
ตาบลตาอุด และมีกานันปกครอง ติดต่อกันมาหลายคน แต่ต่อมาวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.
2481 ตาบลตาอุดยุบไปรวมกับตาบลสะเดาใหญ่ได้ระยะหนึ่ง และได้แยกกลับมาเป็น
ตาบลตาอุดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2514 ขณะนั้นนายพิศาล นาคสาย ดารง
ตาแหน่งกานันตาบลสะเดาใหญ่ แต่เมื่อแยกมาเป็นตาบลตาอุดแล้ว นายพิศาล นาคสาย
ได้มาดารงตาแหน่งกานันตาบลตาอุดต่อ ส่วนตาบลสะเดาใหญ่เดิมได้เลือกตั้งกานันใหม่
ได้ น ายเหลี่ ย ม วรรณวงษ์ ด ารงต าแหน่ ง ก านั น ต าบลสะเดาใหญ่ ค นใหม่ วั น ที่ 13
พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ตั้งตาบลศรีตระกูลแยกออกจากตาบลตาอุด
ทาเนียบกานันตาบลตาอุดจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. ขุนจรัส อุตมะกูล (นิล อุตมะ)
๒. กานันหลิว่ นางแพง
๓. กานันพิศาล นาคสาย
๔. กานันจันทร์ หมู่มาก
๕. กานันคาน บุญตา

๖. กานันวิรตั น์ แสนสะอาด
๗. กานันวิชัย ไชยนรา
๘. กานันลี สะอาด
๙. กานันธนาวรรณ แต้มงาม
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านในตาบลตาอุด
หมู่ที่ ๑ บ้านตาอุด
ปลายรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงสยาม หลังศึกเจ้าอนุวงศ์ มีพี่น้องสี่คน คือ ตาอุด ตา
หาญ ตาดาน และตาเอก ได้พาญาติพี่น้องและไพร่พลอพยพมาจากดินแดนเมืองอัตปือ
แสนแป แคว้นจาปาศักดิ์ ฝั่งซ้ายแม่น้าโขง เข้ามาหาที่ทากินในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อ
เดินทางมาถึงบริเวณที่ราบลุ่มใกล้เทือกเขาพนมดงเร็กที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งเรือกสวน
ไร่นา ป่าไม้ สัตว์ป่า อาหารบริบูรณ์ บริเวณนี้เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์อย่าง
ยิ่ง สี่พี่น้องจึงได้พากันแยกย้ายตั้งถิ่นฐานทามาหากินในละแวกใกล้ ๆ กัน คือ ตาอุด มี
สองกลุ่มใหญ่ กลุ่มที่ ๑ ตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านตาอุดเก่า “บ้านเก่า” พูดภาษาลาว กลุ่มที่
๒ ตั้งถิ่นฐานบริเวณบ้านเดื่ อเก่า “บ้านเดื่อทานบ” พูดภาษาส่วย ตาหาญ ตั้งถิ่นฐานที่
บ้านขุนหาญ ตาบลขุนหาญ อาเภอขุนหาญ ตาดาน ตั้งถิ่นฐานที่บ้านดาน ตาบลโนนสูง
อาเภอขุนหาญ และตาเอก ตั้งถิ่นฐานที่บ้านตาเอก ตาบลกันทรอม อาเภอขุนหาญ พี่น้อง
ทั้งสี่คนได้พากันทามาหากินอยู่ในดินแดนนี้อย่างมีความสงบสุข แต่นั้นมา เมื่อบ้านตาอุด
เก่าเจริญรุ่งเรืองมีประชาชนเพิ่มมากขึ้นจึงขยับขยายสร้างบ้านเรือนใหม่ทางทิศเหนือของ
วั ดตาอุ ดในปั จจุบัน บ้านตาอุด มีอาชี พทานา ปลู ก พืช เลี้ย งสัตว์ และสิ่ งที่ขึ้น ชื่อของ
หมู่บ้าน คือ เสื่อ
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายพิศาล นาคสาย (อดีตกานันตาบลสะเดาใหญ่ ตาบลตาอุด)
๒. นายสิทธิชัย นาคสาย
๓. นายเรือง บุญตา
๔. นายบุญเลิศ บุญตา
๕. นายเฉลิม อูบคา (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
หมู่ที่ ๒ บ้านตาอุดใหม่
ผู้ก่อตั้งบ้านตาอุด คือ ตาอุด ทหารม้าจากเวียงจันทร์ เดิมนั้นเดินทางมาด้วยกัน
๔ คน คือ ตาอุด ตาเอก ตาหาร และตาเพชด่าน โดยตาอุดได้เลือกบริเวณบ้านตาอุดเก่า

เป็นหมู่บ้านของท่านเรีย กชื่อหมู่บ้านตามชื่อของท่าน ตาเอกได้ตั้งหมู่บ้านของตนขึ้น
บริเวณบ้านตาเอกเรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อของท่าน ตาหารได้ตั้งหมู่บ้านของตนขึ้นบริเวณ
บ้านขุนหาญ อาเภอขุนหาญ ในปัจจุบัน เรียกชื่อหมู่บ้านตามชื่อของท่าน ตาเพชด่านก็ไป
ตั้ ง หมู่ บ้ า นในเขตอ าเภอขุ น หาญเช่ น เดี ย วกั น เรี ย กหมู่ บ้ า นว่ า บ้ า นด่ า นจนทุ ก วั น นี้
มีลูกหลานมากมายสืบทอดต่อกันมา เมื่อบ้านตาอุดเก่ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นลูกหลาน
ได้ขยับขยายหาที่ทากินสร้างบ้านเรือนใหม่ไปทางทิศตะวันออกเดิมของบ้านตาอุดเก่าใน
ปัจจุบัน บ้านตาอุดใหม่ มีอาชีพทานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และสิ่งที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้าน คือ
แตงโมหวานปลอดสารพิษ
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายมี สุมณทา
๒. นายโป้ บุญตา
๓. นายแพง พิมศร
๔. นายรอด ไชยนะรา
๕. นายจันทร์ หมู่มาก
๖. นายวิรัตน์ แสนสะอาด
๗. นายบุญสม อุตมะ
8. นายเทียน ศรี(ผู้ใหญุ่ตรวงค์ บ้านคนปัจจุบัน)
หมู่ที่ ๓ บ้านจานรรจ์
บ้านจานรรจ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๒๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีพระยาขุขันธ์
ภักดีศรีนครลาดวน (ท้าววัง หรือ พระวิชัย) เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์ในขณะนั้น ชาวบ้านส่วน
ใหญ่พูดภาษาเขมรโดยมีนายมี สะอาด เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก บ้านจานรรจ์ เดิมอยู่ในเขต
ปกครองของตาบลสะเดาใหญ่จนถึงปี พ.ศ.๒๕๑๔ ได้ตั้งตาบลตาอุดขึ้น อีก ครั้ง บ้า น
จานรรจ์จึงขึ้นเขตปกครองตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จนถึงปัจจุบัน
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายมี สะอาด
พ.ศ. ๒๔๓๖ - พ.ศ. ๒๔๔๑
๒. นายเจรือม สะอาด
พ.ศ. ๒๔๔๑ - พ.ศ. ๒๔๕๒
๓. นายนิล สะอาด
พ.ศ. ๒๔๕๒ - พ.ศ. ๒๔๖๔
๔. นายอีล สะอาด
พ.ศ. ๒๔๖๔ - พ.ศ. ๒๔๗๕
๕. นายเสาร์ ศรีดาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๗๕ - พ.ศ. ๒๔๕๔
๖. นายเฮา โคตะมา
พ.ศ. ๒๔๘๕ - พ.ศ. ๒๔๙๖
๗. นายเทียน สะอาด
พ.ศ. ๒๔๙๕ - พ.ศ. ๒๔๙๘

๘. นายเสาร์ ศรีดาพันธ์
๙. นายชิน วรรณวงษ์
๑๐. นายวิชัย ไชยนรา
๑๑. นายวรจักษ์ โคตมา

พ.ศ. ๒๔๙๘ - พ.ศ. ๒๔๐๓
พ.ศ. ๒๕๐๒ - พ.ศ. ๒๕๓๑
พ.ศ. ๒๕๓๑ - พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

หมู่ที่ ๔ บ้านเดื่อทานบ
ในสมัยรัชกาลที่ ๒ มีชาวบ้านอพยพมาจากเวียงจันทร์ ซึ่งประกอบด้วยชุมชน ๓
เผ่า ได้แก่ ส่วย ลาว เยอ ซึ่งบ้านเดื่อทานบเดิมเป็นบ้านเดื่อเก่าเป็นชนเผ่าส่วย สร้าง
บ้านเรือนขึ้นสมัยรัชกาลที่ ๒ ตอนปลาย ราว ปี พ.ศ. ๒๓๗๐ – พ.ศ. ๒๓๘๐ อพยพมา
พร้อมชาวบ้านตาอุดเก่า “บ้านเก่า” ปกครองตามหลักผูอ้ าวุโส
เริ่มปรากฏมีการปกครองหมู่บ้านในสมัย นายลา พิมศร เป็นสารวัตรกานันตาบล
ตาอุด และนายทองอินทร์ สิทธิศร เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีการเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเดื่อน้าล้น
บ้านทานบ บ้านเดือ่ แต่ต่อมาเปลีย่ นกลับมาใช้ชื่อบ้านเดื่อทานบเหมือนเดิม
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายคาสิงห์ สุมนทา (ผู้ใหญ่บ้านคนแรกหลังจากเปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน)
๒. นายจาลอง จันทบุตร
๓. นายลี สะอาด (อดีตกานันตาบลตาอุด)
๔. นายอภิรักษ์ แสงเพ็ง (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
หมู่ ๕ บ้านตาอุดใต้
บ้านตาอุดใต้ หมู่ ๕ ตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เดิมอยู่รวมกันกับบ้าน
ตาอุดใหม่ หมู่ที่ ๒ ตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ต่อมาบ้านตาอุดใหม่ มีประชากรเพิ่มมากขึ้นยากแก่การปกครอง ทางราชการจึงมี
คาสั่งให้แยกหมู่บ้าน โดยตั้งชื่อหมู่บ้านที่อ พยพออกมาว่า “บ้านตาอุดใต้” เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๓๒ และได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านได้ นายเซง สะอาด เป็นผู้ใหญ่คนแรก โดยมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน คือ นายเสวย มีวงศ์ และนายเศียร โคตะมา มีผู้ทรงคุณวุฒิคือ
นายอภิชาติ สิทธิศร ต่อมา นายเศียร โคตะมา ได้ลาออกจากตาแหน่งผู้ช่ วยผู้ใหญ่บ้าน
จึงได้เลือกนายอภิชาติ สิทธิศรเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแทน โดยมี นายประสพ สิทธิศร
และนายจารัส นพพันธ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ นายเซง สะอาด ได้ลาออกจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และ
มี ก ารเลื อ กตั้ ง ใหม่ จึ ง ได้ น ายอภิ ช าติ สิ ท ธิ ศ ร เป็ น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนที่ ๒ โดยมี ผู้ ช่ ว ย
ผู้ใหญ่บ้าน ๒ คนคือ นายเสวย มีวงศ์ และ นายดี สุดสังข์ ดารงตาแหน่งจนครบวาระ ๕

ปี จึ ง ได้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ ใ หญ่ บ้ า นคนใหม่ ใ นปี ๒๕๔๙ ได้ น ายอภิ ช าติ สิ ท ธิ ศ ร เป็ น
ผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิม โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒ คน คือ นายดี สุดสังข์ และนายมาย
บุญตา ผู้ใหญ่อภิชาติ สิทธิศร หมดวาระ จึงเลือกผู้ใหญ่คนใหม่เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๔ ได้นายธนาวรรณ แต้มงาม มาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๓ โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๒
คน คือ นายพา พิมศร และนายนราธร บุญตา ดารงตาแหน่งจนถึงปัจจุบัน
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายเซง สะอาด
พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. นายอภิชาต สิทธิศร
พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. นายธนาวรรณ แต้มงาม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ถึงปัจจุบัน
หมู่ ๖ บ้านคลองกลาง
อดีตบ้านคลองกลาง เป็นชาวบ้านมาจากบ้านตาอุดเก่า หมู่ที่ ๑ ประชากรบ้านตา
อุดเก่า มีจานวนหนาแน่นจึงทาให้มีคนทยอยย้ายบ้านเรือนมาอยู่ที่บ้านคลองกลางและได้
ตั้งเป็นทางการเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยนายวิรัตน์ แสนสะอาด กานันตาบลตาอุด
เป็นผู้ขอแยกหมู่บ้านออกจากบ้านตาอุดเก่า เรี ยกชื่อบ้านคลองกลางตามภู มิศาสตร์
เพราะมีคลองน้าไหลกลางหมู่บ้านตามคาบอกเล่าของคนแก่ กลุ่มที่ย้ายบ้านเรือนมาอยู่
ครั้งแรก คือ พ่อสีหนวด-แม่สิน นางแพง, นายโพธิ์-นางศรี ศรีมาศ, นายเนียง-นางไว
อุตมะ และนายเสาะ-นางแก้ว ศรีดาพันธ์ มีลูกหลานขยับขยายปลูกบ้านเพิ่มมากขึ้น
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันบ้านคลองกลาง มี ๙๐ หลังคาเรือน มีประชากร ๕๒๑ คน ชาย ๒๗๘ คน
หญิง ๒๔๓ คน ชาวบ้านมีอาชีพทานา รับจ้าง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายพันธ์ สิทธิศร
๒. นายทองสาย จันคณา
๓. นายบุญศรี นันทสิงห์
๔. นายชัยสิทธ์ ทองอินทร์ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
หมู่ ๗ บ้านโก
บ้านโกแต่เดิมตั้งอยู่บ้านเดื่อเก่าต่อมา นายดก อุตมะ ได้ออกมาตั้งรกรากอยู่ที่
ปลายนาตามจอมปลวก (โพน) มีต้นโกขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๓ การ
ปกครองขึ้นอยู่กับตาบลตาอุด ต่อมาราษฎรออกมาจากบ้านเดื่อเก่า และนายนิล อุตมะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกานันตาบลตาอุดเมื่อปกครองมาหลายปีทางราชการเลื่อนเป็นขุน
นามว่า ขุนจรัสอุตมะกูล จนประมาณ พ.ศ.๒๔๘๑ ตาบลตาอุดถูกยุบรวบกับตาบลสะเดา

ใหญ่ เป็นตาบลสะเดาใหญ่ตาบลเดีย ว บ้านโกขึ้นการปกครองกับหมู่ที่ ๘ บ้านตาอุด
ตาบลสะเดาใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๑๓ บ้านโกได้แยกการปกครองจากบ้านตาอุด มาตั้ง
หมู่บ้านใหม่ เป็นหมู่ที่ ๑๖ ตาบลสะเดาใหญ่ มีคุ้มใหญ่อยู่ ๓ คุ้ม คือ คุ้มบ้านโก คุ้มบ้าน
เดื่อ คุม้ บ้านเดื่อนอก มี นายทองอินทร์ สิทธิศร เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๔ ตาบลตาอุดได้แยกออกจากตาบลสะเดาใหญ่ เป็นตาบล
ตาอุดจนถึงปัจจุบัน ต่อมาคุ้มบ้านเดื่อนอกขอแยกออกจากบ้านโก แล้วตั้งเป็นหมู่บ้าน
ใหม่ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐ เป็นหมู่ที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ นาย
ทองอินทร์ สิทธิศร ได้เกษียณอายุและได้เลือกตั้ง ผู้ใหญ่บ้านใหม่ในวันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๒๗ ได้ นายธวัชชัย ไชยนรา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓ คุ้มบ้านเดื่อทานบขอแยกออกจากบ้านโก แล้วตั้งเป็นหมู่บ้าน
ใหม่ บ้ า นโกมี ภ าษาถิ่ น ใช้ พู ด สื่ อ สารเป็ น ภาษาส่ ว ย นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ปั จ จุ บั น มี
ประชากรทั้งหมด ๖๘๒ คน ชาย ๓๔๔ คน หญิง ๓๓๘ คน มี ๑๒๗ ครัวเรือน มีเนื้อที่ทา
การเกษตร ๒,๒๒๙ ไร่ ที่อยู่อาศัย ๒๕๐ ไร่ ชาวบ้านมีอาชีพทานา รับจ้าง ปลูกผัก เลี้ยง
สัตว์ สิ่งที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านคือ ยาสูบ ข้าวโพดหวาน
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายทองอินทร์ สิทธิศร
๒. นายธวัชชัย ไชยนรา
๓. นายทองไพ จันทิมาลย์ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
หมู่ ๘ บ้านหัวนอน
เดิมบ้านหัวนอนชื่อบ้านตาสุด ตามชื่อตาสุดที่มาอยู่เป็นครอบครัวแรก และแยก
มาเป็นบ้านหัวนอนในที่สุด สมัยก่อนมี ๔ หลังคาเรือน คือ พ่อสุด-แม่ปั่น โคตะมา (เป็น
ชื่อศาลปู่ตา), พ่อเนย-แม่ตา จันทิมาลย์, พ่อนอน-แม่ทิม สิทธิศร, พ่อพัศ-แม่เทศ โคตะ
มา (เป็นช่างตีมีด)
สมัยก่อนยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านประจา การประชุมก็จะไปที่บ้านตาอุด โดยมีนายลอน
ไชยนรา เป็นผู้ใหญ่บ้านในปี พ.ศ.๒๔๗๓ - ๒๕๐๑ นายท้าว พิมศร ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองหมู่บ้านจากกานันพิศาล นาคสาย จนกระทั่งหมดวาระจึงได้
เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านตามลาดับ ปัจจุบันมี ๙๓ หลังคาเรือน ประชากร ๔๕๐ คน ชาย ๒๒๑
คน หญิง ๒๒๙ คน
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
๑. นายแสง สุมนทา (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายเฉลียว พิมศร, นายมน สิทธิศร ผช.ผญบ

๒. นายปรีดา สิทธิศร (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายทองปน สีเลือด, นายบุญมี พิมศร ผช.ผญบ
๓. นายประสิทธิ์ แสงทอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
นายสุบิน สะอาด, นายมนัสชัย บุญตา ผช.ผญบ
๔. นายบุญมี พิมศร (ผู้ใหญ่บ้าน)
นางบุญมี โคตะมา, นางราตรี วงษ์พิทักษ์ ผช.ผญบ
๕. นายวาน วงษ์ขันธ์ (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)
นายมีสิทธิ์ บุญตา, นายสุบิน อุตมะ ผช.ผญบ
หมู่ ๙ บ้านเดื่อนอก
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ตาป๊อก ยายต่อม อุตมะ มาปลูกกระท่อม เพื่อเป็นที่ พัก
อาศัยในฤดูทานา ต่อมาเมื่อเห็นเป็นที่อุดมสมบูรณ์ สองตา ยาย จึงได้สร้างที่อยู่อาศัยเป็น
ที่พักอย่างถาวร จากนั้นได้มีเพื่อนบ้านมาจับจองที่ดินเพื่อสร้างบ้านและทาไร่นา จึงเกิด
เป็นชุมชนเล็กโดยขึ้นกับบ้านโกจนกระทั่งปีพ.ศ.๒๕๒๐ ได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านโก
ตั้งบ้านเดือนอกขึ้น โดยแต่งตั้ง ให้ นายคาน บุญตา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาในปี
พ.ศ.2523 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกานันตาบลตาอุด จนถึง พ.ศ.2524 จึงลาออกจาก
ตาแหน่ง และในปี พ.ศ. 2524 ได้แต่งตั้งนายบัว บุญตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน จนถึงปี พ.ศ.
2527 ต่อมาได้ลาออก นายคาน บุญตา ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง ในปี พ.ศ.
2529 เมื่อ นายคาน บุญตา เกษียณอายุ นายทองมา อุตมะ ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
จนหมดวาระลง ได้เลือกตั้งใหม่ ได้นายสมศักดิ์ ภักดี เป็นผู้ใหญ่บ้านและดารงตาแหน่ง
จนถึงปัจจุบัน
ทาเนียบผู้ใหญ่บ้านจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้
1. นายคาน บุญตา
2. นายบัว บุญตา
3. นายทองมา อุตมะ
4. นายสมศักดิ์ ภักดี (ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน)

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองกลาง
เดิมตั้งอยู่ที่บ้านโก หมู่ ๗ ตาบลตาอุด โดยคุณครูนิยม ศิริวงษ์ บริจาคที่ดินให้
สร้างเป็นสถานีอนามัยต่อมามีถนนทาง หลวงหมายเลข 24 ครูนิยม ศิริวงษ์ ได้บริจาค
ที่ดินให้สร้างสถานีอนามั ยอีกคือที่ดินติดถนนใกล้บ้านตรอยหน้าโรงเรียนบ้านตรอยใน
ปัจจุบัน จึงย้ายสถานีอนามัยจากบ้านโก ไปที่บ้านบ้านตรอย ซึ่งมีความสะดวกในการไป

ใช้บริการ ต่อมาบ้านตรอยได้ย้ายเข้าไปตั้งตาบลใหม่คือ ตาบลหนองฉลอง สถานีอนามัย
และโรงเรียนบ้านตรอยก็เข้าไปด้วย
ทางตาบลตาอุด จึงไม่มีสถานีอนามัยประจาตาบลตาอุด คณะผู้นา พี่น้องชาว
ตาบลตาอุด โดยเฉพาะประชาชนบ้านคลองกลางโดยการนาของ ผู้ใหญ่ทองสาย จันคณา
ได้หางบประมาณซื้อที่ดินเพื่อสร้างสถานีอนามัยประจาตาบลตาอุด ในที่สุดก็ได้ที่ดินของ
คุณแม่ทา สิทธิศร บริจาค และ ขายให้จานวน ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๓ ตารางวา ได้สร้างสถานี
อนามัย ประจาตาบล ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพตาบล คลอง
กลาง จนถึงปัจจุบัน
ทาเนียบหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลคลองกลาง
1. นายสุวิน พลภักดี
2. นางสุกัญญา คาศรี (คนปัจจุบัน)
“...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่
มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอานวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมี
สุขภาพสมบูรณ์ดี พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกาลังทาประโยชน์สร้างสรร
เศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่ง
สร้างมิใช่ผู้ถ่วงความ เจริญ...”
ประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านตาอุด
โรงเรียนบ้านตาอุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านตาอุด ตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ตามคาสั่งของนายอาเภอห้วยเหนือ โดยให้ นายพิมเสน
ติ ล ารั ต น์ ปลั ด อ าเภอ และขุ น จรั ส อุ ต มะกู ล (นิ ล อุ ต มะ) ก านั น ต าบลตาอุ ด เป็ น ผู้
ดาเนินงานประสานในการจัดตั้งในระยะเริ่มแรกใช้ศาลาการเปรียญวัดตาอุด เป็นสถานที่
เรียน โดยใช้ชื่อโรงเรียนประชาบาลวัดตาอุด มีพระภิกษุหม่องคาตา เป็นครูผู้สอน ต่อมา
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2463 กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร เห็นว่าศาลาการเปรียญวัด คับ
แคบและทรุดโทรม จึงร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น และให้พระภิกษุจันทร์
พิมศร เป็นครูสอน และเป็นครูใหญ่คนแรก
ในปี พ.ศ.2466 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาโรงเรียนนี้จึงได้ชื่อว่า
โรงเรียนบ้านตาอุด ตาบลตาอุด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2466

ในปี พ.ศ.2483 นายพรหม สมกอง ครูใหญ่ได้ย้ายกลับภูมิลาเนา ทางราชการได้
แต่งตั้ง นายเดิร (วิจิตร) วรวงศ์ รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่ และเห็นว่าอาคารเรียนทรุด
โทรมมาก จึงได้ปรึกษากับขุนจรัส อุตมะกูล กานันตาบลตาอุด จึงได้ร่วมกับราษฎรสร้าง
อาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นในที่ดิน พ่อจาม แม่บุญชิน นาคสาย ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน
โดยแยกออกจากศาลาการเปรียญวัดตาอุดใช้เป็นที่เรียนต่อมาอีก 14 ปี
ในปี พ.ศ.2497 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2497 นายหลิ่ว นางแพง กานัน
ตาบลตาอุด คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดตาอุดได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ขึ้นและขยายที่ดินเพิ่มเติมโดยสร้างอาคารพื้น ยกสูงมีมุข 2 ข้าง กว้าง 11 เมตร
ยาว 27 เมตร หลังคามุงสังกะสี โดยคณะครูขณะนั้น 7 คน ร่วมเสียสละเงินคนละ 500
บาท ผู้ใหญ่บ้านราษฎรร่วมกันบริจาค แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดสังกะสี ,พื้น,คาน ตง,
ประตู,หน้าต่าง,ฝ้า,ผนัง
ในปี พ.ศ.2499 ได้งบประมาณต่อเติม 5,000 บาท และจังหวัดจัดสรรให้อีก
2,500 บาท สร้างต่ออีกแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ในปี 2503 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม 2,500
บาท จึงดาเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ (อาคาร 1)
ในปี พ.ศ.2505 นายเสน แสนสะอาด ครูใหญ่ ลาออกจากราชการ ทางการจึง
แต่งตั้งนายจอมปรางค์ ทองศักดิ์ เป็นครูใหญ่ ในปีนั้นมีครู 9 คน นักเรียน 339 คน
ในปี พ.ศ.2512 โรงเรียนได้ขยายภาคบังคับถึงชั้น ป.5 - 7 ตามลาดับ จานวน
นักเรียนมีเพิ่มขึ้น
ในปี พ.ศ.2514 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ซ ขนาด
4 ห้องเรียน แต่ไม่มีที่ดินในการก่อสร้าง นายจอมปรางค์ ทองศักดิ์ ครูใหญ่ จึงได้บริจาค
ที่ดินส่วนตัวเพื่อในการก่อสร้าง และสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2515 นับเป็น
อาคารเรียนหลังที่ 2
ในปี พ.ศ. 2515 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลังแบบ
ป 1 ซ ขนาด 4 ห้องเรียน เสาตอม่อ คสล. สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2516
นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 3
ในปี พ.ศ.2520 มีครู 13 คน ภารโรง 1 คน นักเรียน 527 คน และโรงเรียนได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ ได้สิ่งก่อสร้างรวมเป็นดังนี้ อาคาเรียน 3 หลัง บ้านพักครู 2
หลั ง ส้ ว ม 1 หลั ง โรงฝึ ก งาน (ศก 23) 1 หลั ง และโรงเรี ย นหารายได้ ส ร้ า งสนาม
บาสเกตบอล โต๊ะปิงปอง สนามวอลเลย์บอล (ชั่วคราว) พร้อมอุปกรณ์ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนด้วยดี

ในปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.
206/26 จานวน 1 หลัง งบประมาณ 1,900,000 บาท
และสนามบาสเกตบอล
งบประมาณ 128,000 บาท
ในปี พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนอกอาคาร แบบ ปช.601/29
จานวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 111,000 บาท
– ซ่ อ มแซมอาคารเรี ย นแบบ ป. 1 ซ. จ านวน 2 หลั ง งบประมาณ 99,000
บาท
– ก่อสร้างขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าในโรงเรียน งบประมาณ 812,000 บาท
ในปี พ.ศ.2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1 งบประมาณ
100,000 บาท และซ่ อ มแซมอาคารเรี ย น แบบ ป.1 ซ. ท าคั น ดิ น กั้ น น้ าและเทพื้ น
คอนกรีตเสริมเหล็กงบประมาณ 76,600 บาท
ในปี พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26
จานวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 66,960 บาท
ในปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนอกอาคาร แบบ สปช.601/26
จานวน 1 หลัง ขนาด 4 ที่นั่ง งบประมาณ 90,900 บาท และซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ
ป. 1 ซ. จานวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 57,000 บาท
ในปี พ.ศ.2546 นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาอุด ได้
บริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างฐานประดิษฐานพระพุทธรูป คิดเป็นเงิน 50,000 บาทห้องสมุด
ได้รับจากการบริจาคโดยคุณชาญชัย คุณบุศรา ศิริพลวุฒิกุล พร้อมครอบครัว จานวน 1
หลัง (อาคารยุวศิริ ศิริพลวุฒิกุล)
ในปี พ.ศ.2550 โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมกันจัดทาผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อที่ ดิน
ขยายเขตอีกจานวน 4 ไร่ ราคา 450,000 บาท เพื่อขยายสนามกีฬาและเตรียมเปิดขยาย
ชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในปี พ.ศ.2551 ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น แบบ สปช.
105/29 จานวน 1 หลัง ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง งบประมาณ 2,188,000 บาท โดย
ใช้วิธีการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยในปีการศึกษา 2551 คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาอุดนาโดยนายวิรัตน์ แสนสะอาดประธานคณะกรรมการฯ พระ
อธิการคาภา กิตติภทฺโท เจ้าอาวาสวัดตาอุด ร่วมกับประชาชนใน ตาบลตาอุดได้มี
ความเห็นตรงกันให้โรงเรียนบ้านตาอุดดาเนินการขอขยายชั้นเรียนในระดับชั้น ม.4 ในปี
การศึกษา 2552 จึงมอบหมายให้นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ ผู้อานวยการโรงเรียนและ
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคา รองผู้อานวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ศึกษาระเบียบการขอ
ขยายชั้นเรียนและจัดเตรียมเอกสารพร้อมส่งขอขยายชั้นเรียน

ในปี พ.ศ.2552 โรงเรียนบ้านตาอุดได้รับอนุมัติจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 ได้อนุมัติให้เปิดขยายชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นปีแรก
โดยรับนักเรียนจานวน 40 คนเป็นรุ่นแรกและในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 ได้รับมอบ
ศาลาเกียรติยศจากผู้มีจิตสาธารณะเพื่ ออุทิศแก่ ผู้ล่วงลับไปแล้วและประชาชนที่ร่ว ม
บริจาคจากงานอวมงคล และร้านสมบัติเจริญวัสดุที่ร่วมบริจาคกระเบื้องเป็นจานวนเงิน
ประมาณ 120,000 บาท
ปี พ.ศ.2553 ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบูรณาการ ศูนย์การ
เรียน ไอ ซี ที แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น บัน ไดสองข้าง ใต้ถุนโล่ง)จานวน
2,537,600 บาท และงบประมาณน้าท่วมจานวน 100,000 บาท ซ่อมแซมรั้วโรงเรียนที่
เสียหายจากน้าท่วมและมีการประกวดราคา ดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องใน
เดือนสิงหาคม 2553 โรงเรียนได้รับตัดโอนตาแหน่งพนักงานราชการจากโรงเรียนบ้าน
สาโรงพลันจานวน 1 ตาแหน่ง โดยในปีนี้ นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ ได้เกษียณอายุ
ราชการในวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยมีนายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคา รองผู้อานวยการ
โรงเรียนในขณะนั้นรักษาราชการแทน และมีการประชุมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน
บ้านตาอุด คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาอุด ผู้ นาชุมชนและแม่ค้าเรื่องการ
ค้าขายให้เป็นเวลาโดยตอนเช้าจะใช้เวลาในช่วง 06.00 – 08.10 น. ช่วงเที่ยงเวลา 11.45
– 12.45 น. และช่วงเย็น เวลา 15.30 – 17.00 น. และในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 นาย
สนอง ทาหอม ได้เดินทางมารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาอุด
ปี พ.ศ.255๖ นายประสิทธิ์ เลิศศรี ได้เดินทางมารับตาแหน่งผู้อานวยการ
โรงเรียนบ้านตาอุด ได้ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ. จานวน 2 หลัง และในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ นายประสิทธิ์ เลิศศรี ท่านก็เกษียณอายุราชการ
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ นายกฤติเดช บุญรักษา ได้มารับตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านตาอุดคนใหม่ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จานวน 1 หลัง ๓ ชั้น ใต้
ถุนโล่ง เป็นผู้อานวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านตาอุด มีพื้นที่ทั้งสิ้น 16 ไร่ มีอาคารเรียน 6 หลัง จานวน 32
ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 3 หลัง ส้วม 4 หลัง เรือนเพาะชา 1 หลัง สนามเด็กเล่น
1 แห่ง สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามบาสเกตบอล อย่างละ 1 แห่ง ห้องสมุด
ได้รับจากการบริจาคโดยคุณชาญชัย – คุณบุศรา ศิริพลวุฒิกุล พร้อมครอบครัวจานวน
1 หลัง (อาคารยุวศิริ ศิริพลวุฒิกุล) เปิดทาการเรียนการสอนตั้ง แต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 มี นั ก เรี ย นทั้ ง หมด 620 คน มี น ายกฤติ เ ดช บุ ญ ศรั ท ธา เป็ น
ผู้อานวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู จานวน 33 คน พนักงานราชการ จานวน 1 คน
นักการภารโรง จานวน ๕ คน ธุรการโรงเรียน จานวน 1 คน เขตพื้นที่บริการจานวน 9

หมู่ บ้ า น ประกอบด้ ว ย หมู่ ที่ 1 บ้ า นตาอุ ด วั ด หมู่ ที่ 2 บ้ า นตาอุ ด ใหม่ หมู่ ที่ 3 บ้ า น
จานรรจ์ หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อทานบ หมู่ที่ 5 บ้านตาอุดใต้ หมู่ที่ 6 บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7
บ้านโก หมู่ที่ 8 บ้านหัวนอน และหมู่ที่ 9 บ้านเดื่อนอก
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตาอุดตั้งอยู่ ที่ หมู่ที่ 1 ตาบลตาอุด อาเภอขุขันธ์ จังหวัดศรี
สะเกษ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาศรี ส ะเกษเขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 045922236 โทรสาร 045922236
E-mail : Ta_udSchool@hotmail.com http://WWW.Ta-ud.ac.th/
“...ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติ
บ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่ ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โตเต็ม
กาลังจะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้าปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆ
ผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมและประเทศชาติได้มากมาย...”
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ของนายหลวงรัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล
วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
ทาเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านตาอุด
ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิ

ตาแหน่ง

ระยะเวลา

๑

พระภิกษุจันทร์ พิมศร

นธ.ตรี

ครูใหญ่

พ.ศ.๒๔๖๓ - ๒๔๖๔

๒

นายโหง่น อรจันทร์

ป.๔

ครูใหญ่

พ.ศ.2464 - 2469

๓

นายทองคา ไชยพรรค

ป.๔

ครูใหญ่

พ.ศ.2469 - 2472

๔

นายนุช นิรันทร์

ป.๔

ครูใหญ่

พ.ศ.2472 - 2476

๕

นายพรหม สมกอง

ป.๔

ครูใหญ่

พ.ศ.2476 - 2482

๖

นายเดิร (วิจิตร) วรวงศ์

ม.๘

ครูใหญ่

พ.ศ.2482 - 2485

๗

นายบรรลือ ไชยพรรค

ป.๔

ครูใหญ่

พ.ศ.2485 - 2489

๘

นายจารูญ ทองดา

ป.๔

ครูใหญ่

พ.ศ.2489 - 2491

๙

นายเสน แสนสะอาด

ป.๔ นธ.โท

ครูใหญ่

พ.ศ.2491 - 2505

๑๐ นายจอมปรางค์ ทองศักดิ์

พ.ม.

ครูใหญ่

พ.ศ.2505 - 2525

นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
๑๑ นายศิริพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
นายรัตน์นิกรณ์ อ่อนคา
๑๒ นายสนอง ทาหอม
นายเด่นพงษ์ ไพศาลสุวรรณ
๑๓ นายประสิทธิ์ เลิศศรี
๑๔ นายกฤติเดช บุญศรัทธา

พ.ม. คบ. ศษ.ม อาจารย์ใหญ่

พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๓๘

พ.ม. คบ. ศษ.ม ผอ.

พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๕๓

คบ. กศ.ม.

รอง ผอ.

พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๓

กศ.บ กศ.ม. ผอ.

พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖

คบ. กศ.ม.

พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๒

รอง ผอ.

คบ. กศ.ม. Ph.D ผอ.
คบ. กศ.ม.

ผอ.

พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน

