
ประวัติความเป็นมาของต าบล 
เดิมพื้นที่ต ำบลคำละแมะอยู่ห่ำงไกลจำกอ ำเภอศีขรภูมิมำก และหลำยหมู่บ้ำนในพื้นที่ต ำบลคำละแมะได้อยู่

พำยใต้กำรปกครองของต ำบลข้ำงเคียงคือ ต ำบลขวำงใหญ่ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอศีขรภูมิ และต ำบลหนองฮะ อ ำเภอ
ส ำโรงทำบ ท ำให้รำษฎรในพื้นที่ติดต่อรำชกำรกับอ ำเภอและต ำบลในสังกัดเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก ขณะนั้นผู้น ำ
ชุมชนและรำษฎรได้มีควำมเห็นให้แบ่งแยกพื้นที่กำรปกครองออกใหม่  และได้ตั้ งชื่อเป็นต ำบลคำละแมะ  
เมื่อปี พ.ศ.2451 ตั้งอยู่ที่บ้ำนคำละแมะ มีหมู่บ้ำนในสังกัดกำรปกครองขณะนั้น 9 หมู่บ้ำน และหลำยปีต่อมำรัฐบำล
ได้ส่งเสริมให้รำษฎรมีบุตรเพื่อเพิ่มประชำกรของประเทศ ท ำให้มีกำรขยำยหมู่บ้ำนใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5 หมู่บ้ำน ในปี 
พ.ศ.2544 ได้มีกำรแบ่งแยกหมู่บ้ำนใหม่เพิ่มอีก 1 หมู่บ้ำน ชื่อบ้ำนศิริมงคลแยกจำกบ้ำนคำละแมะ ปัจจุบัน 
ต ำบลคำละแมะ มีหมู่บ้ำนในสังกัดกำรปกครองอยู่ทั้ งสิ้น  15 หมู่บ้ำน รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  
ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 
  
ที่ตั้ง/ลักษณะภูมิประเทศ/ทรัพยากรของต าบล 

ต ำบลคำละแมะ เป็น 1 ใน 15 ต ำบลในเขตอ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ อำณำเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่น
ใกล้เคียง 4 ส่วน คือ ต ำบลหนองบัว ต ำบลตรึม ต ำบลหัวงัว อ ำเภอสนม และต ำบลเสม็จ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรวด ต ำบลหัวงัว อ ำเภอสนม 
ทิศตะวันออก จรวด ต ำบลเสม็จ อ ำเภอส ำโรงทำบ 
ทิศตะวันตก จรวด ต ำบลหนองบัว อ ำเภอศีขรภูมิ 
ทิศใต ้  จรวด ต ำบลตรึม และ ต ำบลหนองบัว อ ำเภอศีขรภูมิ 

โดยต ำบลคำละแมะอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นระยะทำงประมำณ 19 กิโลเมตร 
มีหมู่บ้ำนในสังกัดกำรปกครองอยู่ทั้งสิ้น 15  หมู่บ้ำน ดังนี้                  

1. บ้ำนคำละแมะ หมู่ที่ 1 ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2426 โดยมี "หลวงณรินทร์ จินพละ" เป็นก ำนันประจ ำต ำบล
คำละแมะ ที่ชื่อว่ำบ้ำนคำละแมะ เนื่องจำก ปี พ.ศ.2426 เกิดโรคระบำด อหิวำตกโรค ผู้คนในหมู่บ้ำนต่ำง
ระส่ ำระสำยไปที่อ่ืนๆ จำกควำมยำกจนและมีโจรผู้ร้ำยจ ำนวนมำก เมื่อชำวบ้ำนจับโจรได้ก็พำกันแช่งด่ำว่ำ "ฆ่ำเลย
แมะ" กำรออกเสียงที่เพี้ยมไปและคล้ำยกับชื่อต้นไม้บริเวณหนองน้ ำที่เป็นที่หำกินของแรดและสัตว์ป่ำนั้นพอดี ต้นไม้
ต้นนั้นชื่อว่ำ "ต้นลำแมะ" ภำษำกูยเรียกว่ำ "ไประม๊ะ" หัวหน้ำหมู่บ้ำนเลยตั้งชื่อว่ำ บ้ำนคำละแมะ เป็นต้นมำ หมู่บ้ำน
ตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอศีขรภูมิ ระยะทำงประมำณ 20 กิโลเมตร ก ำนันประจ ำต ำบลคนปัจจุบันชื่อ นำยสมชำย 
จินพละ รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

2. บ้ำนโนนกลำง หมู่ที่ 2 เดิมที่เมื่อปี พ.ศ.2349 บ้ำนโนนกลำง เป็นจุดศูนย์กลำงระหว่ำงทำงบ้ำนคำ
ละแมะ ต.คำละแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กับบ้ำนนำดี ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ คือใช้เกวียนเป็นยำนพำหนะ 
และเป็นที่พักระหว่ำงก่อนจะเดินทำงต่อไป บ้ำนโนนกลำงอพยพมำจำกบ้ำนโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จึงชื่อว่ำบ้ำน
โนนกลำงโดยกำรน ำของผู้ใหญ่ ชัยพรหม เป็นผู้ใหญ่บ้ำน ตั้งแต่นั้นมำมีผู้ใหญ่บ้ำนถึงปัจจุบันรวม 6 คน คือ ผู้ใหญ่ชัย
พรหม ผู้ใหญ่พันธ์ โสภำ ผู้ใหญ่ศิลำ พูลสวัสดิ์ ผู้ใหญ่ดี ผลเจริญ นำยค ำเพียร ผำสุข และปัจจุบันคือนำยอภิชัย ผำสุก 
หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 17 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบ 
อำชีพหลักคือ ท ำนำ 

3. บ้ำนหัวเข่ำ หมู่ที ่3 เดิมบ้ำนหัวเข่ำเป็นบ้ำนตะโก พี่น้องเป็นโรคอหิวำเลยได้ย้ำยออกจำกบำ้นตะโกไป
ตั้งอยู่ที่บ้ำนหนองหว้ำ หนองนัน้มีหญ้ำขึ้นรกมำก เลยให้ชำวบำ้นชว่ยกันถำง มดีเลยถูกหัวเข่ำกัน เลยตั้งชื่อหมู่บ้ำนวำ่ 
บ้ำนหัวเข่ำ จนถึงปัจจบุัน หมูบ่ำ้นตั้งอยู่ห่ำงจำกที่วำ่กำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 19 รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำ
พุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

4. บ้ำนหนองดู หมู่ที่ 4 เร่ิมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2429 บ้ำนนี้ตั้งอยูต่ำมคูคันหนองน้ ำและยังมีคูขนำดใหญ่ขนำน
อยู่กลำงหนองน้ ำ พร้อมกับมีต้นไม้ขนำดใหญ่เรียงรำยอย่ำงเปน็ระเบียบตำมคันคู คนในสมัยนัน้จึงขนำนนำมวำ่ บำ้น
หนองคู บุคคลที่มำตัง้นี้มชีื่อว่ำ “หลวงสิณรินทร”์ บ้ำนนี้เมื่อก่อนขึ้นอยู่กับต ำบลขวำวใหญ่ ประมำณปี พ.ศ.2442  



ได้แยกต ำบลเป็นต ำบลคำละแมะ บ้ำนนี้จงึอยู่หมู่ที่ 4 ต ำบลคำละแมะ หมู่บำ้นตั้งอยู่ห่ำงจำกทีว่่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ 
ระยะทำง 13 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

5. บ้ำนหนองจอก หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองจอกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2450 โดยแยกตัวมำจำกบ้ำนโนนกลำง เหตุที่ชื่อ
บ้ำนหนอกจอก เพรำะในอดีตมีสุนัขจิ้งจอกมำอำศัยอยู่ ประชำชนมีทั้งส่วย ลำว เมื่อปี พ.ศ.2470 ได้ตั้งวัดขึ้น โดย
พระครูวิบูลย์ ธรรมปทีป ปัจจุบันที่ตั้งของหน่วยรำชกำร อำทิ สถำนีต ำรวจ อนำมัย และโรงเรียน หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำง
จำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 14 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

6. บ้ำนหนองขำม หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองขำมอพยพมำจำกบ้ำนโพธิ์ ต ำบลหนองบัว โดยนำยพำ โสภำ  และ
ครอบครัวมำเป็นคนแรกมำตั้งบ้ำนเรือน ชื่อว่ำบ้ำนหนองขำม เพรำะ มีหนองน้ ำกับต้นมะขำมใหญ่ เลยเรียกว่ำ บ้ำน
หนองขำม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ มีผู้ใหญ่ปกครองมำแล้วจ ำนวน 7 คน และคนปัจจุบัน คือ นำยวิล พูนสวัสดิ์ ภำษำที่ใช้
พูดกันคือ ภำษำ “ส่วย” หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 20 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับ
ถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ   

7. บ้ำนหนองอีเหลือง หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองอีเหลือง เดิมมีนำยจันทร์ นำงประทุมมำ พูลสวัสดิ์ และประชำชน
จ ำนวน 20 ครอบครัว อพยพมำจำกบ้ำนโพธิ์หมู่ที่ 8 ต ำบลหนองบัว มำท ำมำหำกิน มีหนองน้ ำขนำดใหญ่อยู่บริเวณ
นั้น ครัวเรือนที่อพยพมำตั้งครอบครัวอยู่บริเวณหนองน้ ำ แต่ก่อนมีสีน้ ำในหนองน้ ำขึ้นเป็นสีเหลืองจึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนว่ำ 
บ้ำนหนองอีเหลือง โดยมีนำยจันทร์ พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก และคนปัจจุบันคือ นำยพำ พำกุลภำษำที่ใช้พูด
กันคือ ภำษำ “ ส่วย” หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 15 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือ
ศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

8. บ้ำนตลำด หมู่ที่ 8 บ้ำนตลำด เดิมอพยพ มำจำกบ้ำนหัวเข่ำ หมู่ 3 โดยมีมีคนจีนอพยพมำจำกเมืองจีน
ได้มำตั้งถิ่นฐำนอยู่ที่บ้ำนตลำด ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอำชีพค้ำขำยเป็นอำชีพหลัก ชำวบ้ำนจึงพร้อมใจ กันตั้งชื่อ
หมู่บ้ำนว่ำ บ้ำนตลำด มีผู้ใหญ่ปกครองทั้งหมด 8 คนโดยมีผู้ใหญ่คนปัจจุบันคือ นำยสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ อยู่ห่ำงจำก
อ ำเภอประมำณ 18 กิเมตร โดยภำษำที่ใช้คือ ภำษำ” ส่วย” หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 
18 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

9. บ้ำนหนองอีเลิง หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองอีเลิง ประมำณปี พ.ศ.2468 มีปู่ด้วง เสรักษำ ได้ย้ำยถิ่นฐำนมำจำก 
อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และมีครอบครัวอพยพมำจำกอ ำเภอรำศรีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประมำณ 4-5 
ครอบครัว ได้มำตังบ้ำนเรือน ณ ที่ตรงนี้ ค ำว่ำ หนองอีเลิงนั้น ได้ตั้งตำมหนองน้ ำแห่งหนึ่ง ที่เป็นแอ่งเป็นเลิง มำตั้งเป็น
ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อว่ำ “บ้ำนหนองอีเลิง” มำจนถึงทุกวันนี้ มีผู้ใหญ่ปกครองจ ำนวน 8 คน ปัจจุบันคือ นำยเหรียญ เสรักษำ 
อยู่ห่ำงจำกอ ำเภอประมำณ 16 กิโลเมตร ภำษำที่ใช้พูดคือ “ภำษำลำว” หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขร
ภูมิ ระยะทำง 16 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

10. บ้ำนสะโน หมู่ที่ 10 บ้ำนสะโนตั้งมำเมื่อปี พ.ศ.2449 โดยมีนำยมุย บุญสุข และครอบครัวอพยพมำ
จำกบ้ำนหัวเข่ำหมู่ที่ 3 ต.คำละแมะ มำท ำมำหำกินตรงนี้ มีป่ำรก เต็มไปด้วยต้นสะโนมำก จึงตั้งชื่อหมู่บ้ำนนั้นวำ่ บ้ำน
สะโน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำมีผู้ใหญ่บ้ำนปกครองมำแล้วจ ำนวน 5 คน และคนปัจจุบันนั้นก็คือ นำยประกำย สหุนันท์ 
โดยภำษำที่ใช้คือ ภำษำส่วย หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 20 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่
นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

11. บ้ำนหนองกุง หมู่ที่ 11 บ้ำนหนองกุงตั้งเมื่อปี พ.ศ.2470 โดยนำยผำย เมืองปำง อพยพมำจำกอ ำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกำ พร้อมครอบครัวมำตั้งบ้ำนเรือนอยู่ตรงบ้ำนหนองกุงปัจจุบัน ที่ตั้งชื่อหนองกุงเพรำะว่ำ 
มีหนองน้ ำขนำดใหญ่ และต้นกุง ขึ้นอยู่กลำงหนองน้ ำ  นั่นคือบ้ำนหนองกุง มีผู้ใหญ่บ้ำนปกครอง 7 คน และ
ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ นำยสุพจน์ อ่อนแก้ว โดยอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ โดยประมำณ 14 กิโลเมตร ภำษำที่ใช้คือ ภำษำ
ลำว  หมู่บ้ำนตั้งอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ ศีขรภูมิ ระยะทำง 14 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ 
ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

12. บ้ำนบึงขวำง หมู่ที่ 12 บ้ำนบึงขวำงอพยพมำจำกบ้ำนโนนกลำง เมื่อปี พ.ศ.2475 โดยมี นำยแงม 
แสนบุญ พร้อมครอบครัวมำตั้งถิ่นฐำน เนื่องจำกด้ำนหน้ำหมู่บ้ำนมีหนองน้ ำขวำงเส้นทำงระหว่ำงอ ำเภอศีขรภูมิ ไป



อ ำเภอรัตนบุรี ซึ่งเห็นเป็นลักษณะเด่นดังกล่ำว คนในชุมชนจึงพร้อมใจตั้งชื่อหมู่บ้ำนว่ำบ้ำนบึงขวำง ตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มำ มีผู้ใหญ่ปกครองมำแล้ว จ ำนวน 8 คน มีผู้ใหญ่คนปัจจุบันคือ นำยสมบูรณ์ วุฒิยำ โดยระยะทำงอยู่ห่ำงจำกอ ำเภอ
ศีขรภูมิ 18 กิโลเมตร ภำษำที่ใช้ คือภำษำส่วย รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

13. บ้ำนแจนแวน หมู่ที่ 13 บ้ำนแจนแวน ตั้งอยู่ที่หนองจักร อยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของบ้ำนโนนชัย 
ต่อมำได้เกิดโรคระบำดขึ้น ชำวบ้ำนจึงได้อพยพออกจำกบ้ำนโนนชัย ไปตั้งอยู่ที่ป่ำละเมำะทำงทิศใต้ น ำโดยหลวงโพธิ์ 
กับ นำยอนุช บุญโกศล ต่อมำทั้งสองคนได้เดินทำงมำในป่ำ พอไปถึงหนองบกดี ได้ไปพบแหวนทองค ำหนึ่งวงศ์  แล้ว
เรียกชำวบ้ำนมำประชุมตั้งชื่อบ้ำนขึ้นว่ำบ้ำนแจนแวน มีนำยน้อย ทองเจือ เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบัน โดยมีระยะทำง
ห่ำงจำกอ ำเภอประมำณ 20 กิโลเมตร ภำษำที่ใช้ส่วนใหญ่คือ ภำษำส่วย และบำงส่วนภำษำลำว รำษฎรส่วนใหญ่นับ
ถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

14. บ้ำนนำมุข หมู่ที่ 14 บ้ำนนำมุข เดิมมีนำยกุ่ม บุญพรม พร้อมพวกจ ำนวน 8 หลังคำเรือน ได้อพยพมำ
จำกบ้ำนกระออม ต.กระออม อ.ส ำโรงทำบ ได้เข้ำมำท ำไร่ ปอ และข้ำวที่เรียกว่ำบ้ำนนำมุขนั้นเพรำะว่ำ เป็นถิ่นที่มี
ควำมอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นรูปเหมือนมุข มีต้นไม้ร่มรื่นก็เลยยึดที่ตรงนั้นตั้งเป็นหมู่บ้ำนนำมุขตั้งแต่นั้นมำจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีผู้ใหญ่ปกครอง 9 คน ผู้ใหญ่บ้ำนคนปัจจุบันคือ นำยอุดม บุญพรม ภำษำส่วนใหญ่ใช้ภำษำลำว โดยมี
ระยะห่ำงจำกอ ำเภอศีขรภูมิประมำณ 23 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

15. บ้ำนศิริมงคล หมู่ที่ 15 บ้ำนศิริมงคลแยกมำจำกบ้ำนคำละแมะ หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้ำนทีมีพื้นที่กว้ำง
ปกครองไม่ทั่งถึง มีประชำกรหนำแน่น จึงได้ขอแยกหมู่บ้ำนขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2545 ที่เรียกว่ำบ้ำนศิริมงคล
เพรำะ เดิมชื่อว่ำ “เครำะแกด” ( เป็นภำษำส่วย ) ถ้ำแปลเป็นภำษำไทยหมำยถึง “ศิริมงคล” ชำวบ้ำนจึงพร้อมใจกัน
เรียกว่ำ “บ้ำนศิริมงคล” มีครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน มีผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ นำยทัน พิมพ์วันวงศ์ ภำษำที่ใช้คือ 
“ภำษำส่วย” ระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอประมำณ 20 กิโลเมตร รำษฎรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประกอบอำชีพ
หลักคือ ท ำนำ 
 


