ฐานข้อมูล
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่ เทศบาลตาบลท่าศาลา

จัดทำโดย

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลท่าศาลา
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนาไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป
ควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคาที่มีความหมายเช่นเดียวกับคาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมี
ผู้ให้คากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้
สำมำรถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่นามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ทาเองโดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดาเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย
กรมวิชำกำร (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย
เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของ
คนเรา
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุค คลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอน
และปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขของ
ในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล
ฉลำดชำย สมิตำนนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคราไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สติปัญญาอันเกิด
จากการเรีย นรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ทาหน้าที่ชี้นาว่าการจะใช้ชีวิตอย่ายั่งยืน
และถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นทาอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้
ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเอง
ตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ
และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกั บยุคสมัย
ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมใน
ท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก ลักษณะ
สาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความสาคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสาคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่ มีประสบการณ์มากกว่า
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ใ นการดาเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการดารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา

ประเภทของภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็น
ทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดาเนินชีวิตในวง
กว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2541) ได้จาแนกไว้รวม 10 สาขา คือ
1. สำขำเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทา
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น
2. สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม (ด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนาเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจาหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น
3. สำขำกำรแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้
4. สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
5. สำขำกองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจ
ในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
6. สำขำสวัสดิกำร หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
7. สำขำศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น
8. สำขำจัดกำร หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดาเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทาง
สังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสาคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรีย นรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล
9. สำขำภำษำและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สำขำศำสนำและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคาสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุค คลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอด
หลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น

ฐานข้ อมูลเกีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน
ลำดับ
ชื่อ
ที่
1 วัดเสนาราม

หมู่ที่
1

ชื่อเจ้ำอำวำส (ปัจจุบัน)
พระสนั่น จนฺทเตโช

จำนวน
พระสงฆ์
๕

จำนวน
สำมเณร
๑๐

ข้อมูลปฏิทนิ กิจกรรมประจาปี วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
วัน/เดือน/ปี
ชื่อกิจกรรม/
ที่จัดกิจกรรม
งานประเพณี
(โปรดระบุให้
ชัดเจน)
๑ ม.ค.
งานทาบุญขึ้นปีใหม่

สถานที่จัดกิจกรรม

วัดเสนาราม
หน้าอาเภอท่าศาลา

รายละเอียดกิจกรรม

(โปรดระบุความเป็นมา/
ความสาคัญอย่างย่อและกิจกรรม)

เลี้ยงพระ ฟังธรรม ทาบุญ ตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง

นายอาเภอท่าศาลา
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน ในเขต
เทศบาล
ทาบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บาเพ็ญ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
ประโยชน์ เวียนเทียน
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน ในเขต
เทศบาล
จัดพิธีบรรพชา อุปสมบท เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัดเสนาราม
ท้องถิ่น
ทาบุญตักบาตร,พิธีสงฆ์,ทาบุญ,รดน้าผู้สูงอายุ
วัด/ชุมชน/ประชาชน

มี.ค

วันมาฆบูชา

วัดเสนาราม

1-30 เม.ย.

บวชบรรพชาสามเณร

วัดเสนาราม

13 – 16
เม.ย.
1๓ เม.ย.

ประเพณีสงกรานต์

วัดเสนาราม
และแหล่งชุมชนในเขตเทศบาล
วัดเสนาราม
จัดกิจกรรมสรงน้าพระ,รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

เม.ย

ประเพณีรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ
งานคัดเลือกทหาร

มิ.ย.

ประเพณีวิสาขบูชา

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(โปรดระบุให้ชัดเจน)

กองการศึกษา/ชุมชน/
ประชาชน
ศาลาประชาคมและสนามหน้า การคัดเลือกทหารและงานแสดงสินค้า จัดเป็นประจา สัสดีอาเภอท่าศาลา และ
อาเภอท่าศาลา
ทุกปี
อาเภอท่าศาลา
วัดเสนาราม
ทาบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บาเพ็ญ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
ประโยชน์ เวียนเทียน
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน ในเขต

หมายเหตุ

ก.ค.

ประเพณีอาสาหบูชา,
ประเพณีวันเข้าพรรษา

วัน/เดือน/ปี
ชื่อกิจกรรม/
ที่จัดกิจกรรม
งานประเพณี
(โปรดระบุให้
ชัดเจน)
12 ส.ค.
วันแม่แห่งชาติ
ต.ค.

ประเพณีออกพรรษา

พ.ย.

ลอยกระทง

5 ธ.ค.

วันพ่อแห่งชาติ

วัดต่างๆในพื้นที่ตาบล
สถานที่จัดกิจกรรม

ทาบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บาเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน
รายละเอียดกิจกรรม

(โปรดระบุความเป็นมา/
ความสาคัญอย่างย่อและกิจกรรม)

เทศบาลตาบลท่าศาลา/อาเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธีณที่ว่า
การอาเภอ
วัดเสนาราม
ทาบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บาเพ็ญ
ประโยชน์
หน้าเทศบาลตาบลท่าศาลา
จัดกิจกรรมและสถานที่อานาวยความสะดวกในการ
และศาลาน้า
ลอยกระทง
เทศบาลตาบลท่าศาลา/อาเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธีณที่ว่า
การอาเภอ

เทศบาล
อบต.ศรีเมืองชุม กานัน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน
บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(โปรดระบุให้ชัดเจน)
เทศบาลตาบลท่าศาลา/อาเภอ
กองการศึกษา คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการชุมชน
เทศบาลตาบลท่าศาลา/อาเภอ

หมายเหตุ

ข้ อมูลด้ าน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เทศบาลตาบลท่าศาลา อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ
ประเพณี / วัฒนธรรม
ที่
1 วันมำฆบูชำ

2

ประเพณี ป๋ำเวณี
ปี๋ ใหม่เมือง

4

วันวิสำขบูชำ

5

วันอำสำฬหบูชำ

ประวัติควำมเป็ นมำ

ระยะเวลำ

สถำนที่

มำฆบูชำ เป็ นวันสำคัญของพระพุทธศำสนำวันหนึ่ง ซึ่ง
เป็ นที่รู้ก ันว่ำ เป็ นวันเกิดพระธรรม ถือว่ำเป็ นวันที่
พระพุทธเจ้ำ ได้ประกำศ หลักธรรม คำสัง่ สอนของ
พระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ท้ งั หลำย ที่ มำประชุมก ันใน
วันนั้น นำไปเผยแผ่
วันมำฆบูชำ เป็ นวันบูชำพิเศษ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน
4

-

ประเพณี สงกรำนต์ ถือเป็ นวัน
ขึ้นปี ใหม่ของไทย ซึ่งตรงก ับ
วันที่ 13 - 15 เมษำยน ของ
ทุกปี มีกำรทำบุญตักบำต และ
สรงน้ ำพระ รดน้ ำดำหัวขอพร
ผูส้ ูงอำยุให้อยู่เย็นเป็ สุข
วันวิสำขบูชำ หมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน
6 วันวิสำขบูชำเป็ นวันสำคัญที่เกีย่ วข้องก ับพระพุทธเจ้ำ 3
ประกำร คือ เป็ นวันประสูติ ตรัสรู ้เป็ นพระพุทธเจ้ำ และ
ปริ นิพพำน

13 - 16 เมษำยน
ของทุกปี

-

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน
7

-

วันอำสำฬหบูชำ หมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญขึ้ น 15 ค่ำ
เดือน 8 วันอำสำฬหบูชำเป็ นวันที่พระพุทธเจ้ำได้ทรง
ประกำศพระพุทธศำสนำเป็ นครั้งแรก โดยกำรแสดงปฐม
เทศนำ โปรดพระปั ญจวัคคียท์ ี่ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวัน จน
พระอัญญำโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็ น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศำสนำ จึงถือว่ำวันนี้ เป็ นวัน
แรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

-

6

วันเข้ำพรรษำ

วันเข้ำพรรษำ เป็ นวันสำคัญในพุทธศำสนำวันหนึ่ง ที่
แรม 1 ค่ำ เดือน 8
พระสงฆ์อธิ ษฐำนว่ำจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอด
ช่วงฤดูฝนที่ มีกำหนดเป็ นระยะเวลำ 3 เดือน ตำมที่พระ
ธรรมวินยั บัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้ำงแรมที่ อื่น
ยังมีประเพณี สำคัญที่ขำดไม่ได้เลย คือ "ประเพณี หล่อเที ยน
เข้ำพรรษำ" ประเพณี ที่กระทำกนั เมื่อใกล้ถึงฤดูเข้ำพรรษำ
ซึ่งมีมำตั้งแต่โบรำณกำล กำรหล่อเทียนเข้ำพรรษำนี้ มีอยู่
เป็ นประจำทุกปี เพรำะในระยะเข้ำพรรษำ พระภิกษุจะต้อง
มีกำรสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้ำ – เย็น และในกำรนี้จะต้องมี
ธูป - เทียนจุดบูชำด้วย พุทธศำสนิ กชนทั้งหลำย จึงพร้อม
ใจก ันหล่อเทียนเข้ำพรรษำสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็ นกำร
กุศลทำนอย่ำงหนึ่ง เพรำะเชื่อก ันว่ำในกำรให้ทำนด้วยแสง
สว่ำง จะมีอำนิ สงฆ์เพิ่มพูนปั ญญำหู ตำสว่ำงไสว ตำม
ชนบทนั้น กำรหล่อเที ยนเข้ำพรรษำทำกนั อย่ำงเอิ กเกริ ก
สนุ กสนำนมำก เมื่อหล่อเสร็จแล้ ก็จะมีกำรแห่ แหน รอบ
พระอุโบสถ 3 รอบ แล้วนำไปบูชำพระตลอดระยะเวลำ 3
เดือน

-

7

ประเพณี ตกั บำตรเทโว

หลังวันออกพรรษำ 1 วัน คือ แรม 1 ค่ำ เดือน 11 จะมีกำร
"ตักบำตรเทโว" หรื อชื่อเต็มตำมคำพระว่ำ "เทโวโรหนะ"
แปลว่ำ กำรหยัง่ ลงจำกเทวโลก โดยสำมำรถเรี ยกอีกอย่ำง
หนึ่งว่ำ "ตักบำตรดำวดึงส์" โดยอำหำรที่นิยมนำไปใส่
บำตรคือ ข้ำวต้มมัด และ ข้ำวต้มลูกโยน

-

แรม 1 ค่ำ เดือน
11

8

ประเพณี ลอยกระทง

ประเพณี ลอยกระทงเป็ นประเพณี โบรำณของไทย แต่ไม่
ปรำกฏหลักฐำนชัดเจนว่ำทำก ันมำตั้งแต่เมื่อไร เท่ำที่
ปรำกฎกล่ำวได้ว่ำมีมำตั้งแต่สมัยสุ โขทัยเป็ นรำชธำนี
พระบำทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ ัว ทรงสันนิ ษฐำน
ว่ำ เดิมทีเดียวเห็นจะเป็ นพิธีของพรำหมณ์กระทำเพื่อบูชำ
พระผูเ้ ป็ นเจ้ำทั้งสำมคือ พระอิศวร พระนำรำยณ์ และพระ
พรหม ต่อมำได้ถือตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ มีกำรชัก
โคมเพื่อบูชำพระบรมสำรี ริกธำตุพระจุฬำมณี ในชั้น
ดำวดึงส์และลอยโคมเพื่อบูชำรอยพระพุทธบำท ซึ่ง
ประดิษฐำน ณ หำดทรำยแม่น้ ำนัมมทำ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน
12

-

ประเพณี บวชสามเณร
ภาคฤดูร้อน

เป็ นประเพณี ที่จดั ให้เด็กชำยบวชสำมเณรเพื่อเรี ยนรู ้
พิธีทำงศำสนำและกำรปฏิบตั ิตน ให้อยูใ่ น
ระเบียบวินยั ที่ดีในการประกอบพิธีที่วดั

ตรงก ับ ออก 15
ค่ำ
เดือน 7

ฐานข้ อมูลกลุ่มอาชี พและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้านการเกษตร
ที่
ชื่ อของภูมปิ ัญญา
ชื่ อของเจ้ าของภูมปิ ัญญา
1 กำรเกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง นำงจุฑำทิพย์ ฟุ้งตระกูล
2 กำรเพำะเห็ด นำงฟ้ำ เห็ดฟำง
นำงรภัทรภร กุลเดชกรุ ต

ที่อยู่
ม.1 ชุ มชนปทุ มมำ
ม.1 ชุ มชนหน้ำอำเภอ

ด้านดนตรี นาฏศิลป์ การนวด และการละเล่ นพื้นบ้าน
ที่
ชื่ อของภูมปิ ัญญา
ชื่ อของเจ้ าของภูมปิ ัญญา
1 กำรรำกลองยำว
นำงสำเนียง หงษ์พฒั น์

ที่อยู่
ม.1ชุมชนเสรำรำม

ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่
ชื่ อของภูมปิ ัญญา
ชื่ อของเจ้ าของภูมปิ ัญญา
1 กำรประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
นำงวัลยำ ฐิตินนั ทพันธุ์
2 กำรจัดดอกไม้ในงำนพิธีต่ำงๆ
นำงมณี จิระนนทวงศ์

ที่อยู่
ม.1 ชุ มชนศำลำน้ ำ
ม.1 ชุ มชนศำลำน้ ำ

ด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยารักษาโรค
ที่
ชื่ อของภูมปิ ัญญา
ชื่ อของเจ้ าของภูมปิ ัญญา
1 ขนมไทย
นำงรัตนำ เดชะบุญ
2 แปรรู ปปลำแดดเดียว/ปลำเค็ม
นำงเครื อวัลย์ สุ นทริ นทร์
3 หมอเมืองรักษำโรคแบบพื้นบ้ำ น
นำยสันติชยั ชำมทอง
4 แพทย์แผนไทยสมุนไพร
นำยทวีป สุวรรณคีรี

ที่อยู่
ม.1 ชุ มชนปทุ มำ
ม.1 ชุ มชนศำลำน้ ำ
ม.1 ชุ มชนปทุ มำ
ม.1 ชุ มชนหน้ำอำเภอ

ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ที่
ชื่ อของภูมปิ ัญญา
1 พิธีกรทำงศำสนำ

ที่อยู่
ม.1ชุมชนสำมัญ

ชื่ อของเจ้ าของภูมปิ ัญญา
นำยดอนจวน บุ ญนำค

