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ฐำนข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิปัญญาน้ันๆ ต่อไป 

ควำมหมำยของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ที่

มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมี 
ผู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังน้ี 
สำมำรถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเองโดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
กรมวิชำกำร (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย
เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของ
คนเรา  
รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ด่ังกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอน
และปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งน้ีโดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขของ
ในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
ฉลำดชำย สมิตำนนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภมูิปัญญาท้องถิ่น คือ สติปัญญาอันเกิด
จากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะใช้ชีวิตอย่ายั่งยืน
และถาวรกับธรรมชาติรอบตัวน้ันท าอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้
ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเอง
ตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย  
ประเวศ วะส ี(2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมใน
ท้องถิ่นหน่ึงๆ เพราะฉะน้ันจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก ลักษณะ
ส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา 

 
 
 
 



 

ประเภทของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็น

ทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังน้ัน จึงมีความครอบคลุมเน้ือหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวง
กว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
1. สำขำเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม (ด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภค)  หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทาง
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 ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทาง
สังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล   
9. สำขำภำษำและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10. สำขำศำสนำและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอด
หลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
 

ฐานข้อมูลเกีย่วกบัศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 

ล ำดับ
ท่ี 

ช่ือ หมู่ท่ี ช่ือเจ้ำอำวำส (ปัจจุบัน) 
จ ำนวน 
พระสงฆ์ 

จ ำนวน 
สำมเณร 

1 วัดเสนาราม 1 พระสน่ัน จนฺทเตโช ๕ ๑๐ 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 



ข้อมูลปฏิทนิกจิกรรมประจ าปี วันส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ และกิจกรรมดา้นวฒันธรรม การท่องเที่ยว 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีจัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ช่ือกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานท่ีจัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความส าคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

หมายเหตุ 

๑  ม.ค.  งานท าบุญขึ้นปีใหม่ วัดเสนาราม 
หน้าอ าเภอท่าศาลา 

เลี้ยงพระ ฟังธรรม ท าบุญ ตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง  

นายอ าเภอท่าศาลา  
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน ในเขต
เทศบาล 

 

มี.ค วันมาฆบูชา วัดเสนาราม ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน ในเขต
เทศบาล 

 

1-30 เม.ย. บวชบรรพชาสามเณร วัดเสนาราม จัดพิธีบรรพชา อุปสมบท เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

วัดเสนาราม  

13 – 16 
เม.ย. 

ประเพณีสงกรานต์ วัดเสนาราม 
และแหล่งชุมชนในเขตเทศบาล 

ท าบุญตักบาตร,พิธีสงฆ์,ท าบุญ,รดน้ าผู้สูงอายุ วัด/ชุมชน/ประชาชน 
 

 

1๓ เม.ย. ประเพณีรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 

วัดเสนาราม จัดกิจกรรมสรงน้ าพระ,รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ กองการศึกษา/ชุมชน/
ประชาชน 

 

เม.ย งานคัดเลือกทหาร ศาลาประชาคมและสนามหน้า
อ าเภอท่าศาลา 

การคัดเลือกทหารและงานแสดงสินค้า จัดเป็นประจ า
ทุกปี 

สัสดีอ าเภอท่าศาลา และ
อ าเภอท่าศาลา 

 

มิ.ย. ประเพณีวิสาขบูชา วัดเสนาราม ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน ประชาชน ในเขต

 



เทศบาล 
ก.ค. ประเพณีอาสาหบูชา,

ประเพณีวันเข้าพรรษา 
วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ

ประโยชน์ เวียนเทียน 
อบต.ศรีเมืองชุม ก านัน และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ประชาชน 

 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีจัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ช่ือกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานท่ีจัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความส าคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 
หมายเหตุ 

12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ เทศบาลต าบลท่าศาลา/อ าเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธีณที่ว่า
การอ าเภอ 

เทศบาลต าบลท่าศาลา/อ าเภอ  

ต.ค. ประเพณีออกพรรษา วัดเสนาราม ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

กองการศึกษา คณะผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ
ชุมชน 

 

พ.ย. ลอยกระทง หน้าเทศบาลต าบลท่าศาลา 
และศาลาน้ า 

จัดกิจกรรมและสถานที่อ านาวยความสะดวกในการ
ลอยกระทง 

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการชุมชน 

 

5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ เทศบาลต าบลท่าศาลา/อ าเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธีณที่ว่า
การอ าเภอ 

เทศบาลต าบลท่าศาลา/อ าเภอ  





ข้อมูลด้าน  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลทา่ศาลา  อ าเภอทา่ศาลา  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
ล ำดบั
ท่ี 

ประเพณี / วฒันธรรม ประวติัควำมเป็นมำ ระยะเวลำ สถำนท่ี 

1 วนัมำฆบูชำ มำฆบูชำ เป็นวนัส ำคญัของพระพุทธศำสนำวนัหน่ึง ซ่ึง
เป็นท่ีรู้กนัว่ำ เป็นวนัเกดิพระธรรม ถือว่ำเป็นวนัท่ี 
พระพุทธเจำ้ ไดป้ระกำศ หลกัธรรม ค ำสัง่สอนของ
พระองค์ เพ่ือให้พระอรหันต์ทั้งหลำย ท่ีมำประชุมกนัใน
วนันั้น น ำไปเผยแผ่  
วนัมำฆบูชำ  เป็นวนับูชำพิเศษ 

ข้ึน  15 ค ่ำ เดือน 
4 

- 

2 ประเพณีป๋ำเวณี ประเพณีสงกรำนต์ ถือเป็นวนั 13 - 16  เมษำยน  - 

  ป๋ีใหม่เมือง ข้ึนปีใหม่ของไทย  ซ่ึงตรงกบั ของทุกปี   

    วนัท่ี  13 - 15 เมษำยน ของ     

    ทุกปี  มีกำรท ำบุญตกับำต และ     

    สรงน ้ ำพระ  รดน ้ ำด ำหัวขอพร     

    ผูสู้งอำยุให้อยู่เยน็เป็สุข       
4 วนัวิสำขบูชำ วนัวิสำขบูชำ หมำยถึง กำรบูชำในวนัเพ็ญข้ึน 15 ค ่ำ เดือน 

6 วนัวิสำขบูชำเป็นวนัส ำคญัท่ีเก ีย่วขอ้งกบัพระพุทธเจำ้ 3 
ประกำร คือ เป็นวนัประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจำ้ และ
ปรินิพพำน 
 

ข้ึน  15 ค ่ำ เดือน 
7 

- 

5 วนัอำสำฬหบูชำ วนัอำสำฬหบูชำ หมำยถึง กำรบูชำในวนัเพญ็ข้ึน 15 ค ่ำ 
เดือน 8 วนัอำสำฬหบูชำเป็นวนัท่ีพระพุทธเจำ้ไดท้รง
ประกำศพระพุทธศำสนำเป็นคร้ังแรก โดยกำรแสดงปฐม
เทศนำ โปรดพระปัญจวคัคียท่ี์ป่ำอิสิปตนมฤคทำยวนั จน
พระอญัญำโกณฑญัญะไดบ้รรลุธรรมและขอบวชเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศำสนำ  จึงถือว่ำวนัน้ีเป็นวนั
แรกท่ีมีพระสงฆเ์กดิข้ึนครบองค์พระรัตนตรัย 

ข้ึน 15 ค ่ำ เดือน 8 - 



6 วนัเขำ้พรรษำ  วนัเขำ้พรรษำ เป็นวนัส ำคญัในพุทธศำสนำวนัหน่ึง ท่ี
พระสงฆอ์ธิษฐำนว่ำจะพกัประจ ำอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ตลอด
ช่วงฤดูฝนท่ีมีก  ำหนดเป็นระยะเวลำ 3 เดือน ตำมท่ีพระ
ธรรมวินยับัญญติัไว ้โดยไม่ไปคำ้งแรมท่ีอ่ืน  
ยงัมีประเพณีส ำคญัท่ีขำดไม่ไดเ้ลย คือ "ประเพณีหล่อเทียน
เขำ้พรรษำ" ประเพณีท่ีกระท ำกนัเม่ือใกลถึ้งฤดูเขำ้พรรษำ 
ซ่ึงมีมำตั้งแต่โบรำณกำล กำรหล่อเทียนเขำ้พรรษำน้ี มีอยู่
เป็นประจ ำทุกปี เพรำะในระยะเขำ้พรรษำ  พระภิกษุจะตอ้ง
มีกำรสวดมนต์ท ำวตัรทุกเชำ้ – เยน็ และในกำรน้ีจะตอ้งมี
ธูป - เทียนจุดบูชำดว้ย พุทธศำสนิกชนทั้งหลำย จึงพร้อม
ใจกนัหล่อเทียนเขำ้พรรษำส ำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นกำร
กุศลทำนอยำ่งหน่ึง เพรำะเช่ือกนัว่ำในกำรให้ทำนดว้ยแสง
สว่ำง จะมีอำนิสงฆ์เพ่ิมพูนปัญญำหูตำสว่ำงไสว ตำม
ชนบทนั้น กำรหล่อเทียนเขำ้พรรษำท ำกนัอยำ่งเอิกเกริก
สนุกสนำนมำก เม่ือหล่อเสร็จแล ้กจ็ะมีกำรแห่แหน รอบ
พระอุโบสถ 3 รอบ แลว้น ำไปบูชำพระตลอดระยะเวลำ 3 
เดือน  

แรม 1 ค ่ำ เดือน 8 - 

7 ประเพณีตกับำตรเทโว หลงัวนัออกพรรษำ 1 วนั คือ แรม 1 ค ่ำ เดือน 11 จะมีกำร 
"ตกับำตรเทโว" หรือช่ือเต็มตำมค ำพระว่ำ "เทโวโรหนะ" 
แปลว่ำ กำรหย ัง่ลงจำกเทวโลก โดยสำมำรถเรียกอีกอยำ่ง
หน่ึงว่ำ "ตกับำตรดำวดึงส์" โดยอำหำรท่ีนิยมน ำไปใส่
บำตรคือ ขำ้วตม้มดั และ ขำ้วตม้ลูกโยน 

แรม 1 ค ่ำ เดือน 
11 

- 

     



 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ด้านการเกษตร 

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 

1 กำรเกษตรผสมผสำนตำมแนวเศรษฐกจิพอเพียง นำงจุฑำทิพย ์ฟุ้งตระกูล ม.1 ชุมชนปทุมมำ 
2 กำรเพำะเห็ด นำงฟ้ำ เห็ดฟำง นำงรภทัรภร กุลเดชกรุต ม.1 ชุมชนหนำ้อ ำเภอ 

 

ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด    และการละเล่นพื้นบ้าน 

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 

1 กำรร ำกลองยำว นำงส ำเนียง หงษ์พฒัน์ ม.1ชุมชนเสรำรำม 

8 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบรำณของไทย แต่ไม่
ปรำกฏหลกัฐำนชดัเจนว่ำท ำกนัมำตั้งแต่เม่ือไร เท่ำท่ี
ปรำกฎกล่ำวไดว้่ำมีมำตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นรำชธำนี 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัว ทรงสันนิษฐำน
ว่ำ เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพรำหมณ์กระท ำเพ่ือบูชำ
พระผูเ้ป็นเจำ้ทั้งสำมคือ พระอิศวร พระนำรำยณ์ และพระ
พรหม ต่อมำไดถื้อตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ มีกำรชกั
โคมเพ่ือบูชำพระบรมสำรีริกธำตุพระจุฬำมณีในชั้น
ดำวดึงส์และลอยโคมเพ่ือบูชำรอยพระพุทธบำท  ซ่ึง
ประดิษฐำน ณ หำดทรำยแม่น ้ ำนัมมทำ 

ข้ึน  15 ค ่ำ เดือน 
12 

- 

    
 - 

 

ประเพณีบวชสามเณร      เป็นประเพณีท่ีจดัให้เด็กชำยบวชสำมเณรเพ่ือเรียนรู้  
 ตรงกบั ออก 15 
ค ่ำ      

 

ภาคฤดูร้อน พิธีทำงศำสนำและกำรปฏิบติัตน ให้อยูใ่น  เดือน 7   

 
  ระเบียบวินยัท่ีดีในการประกอบพิธีท่ีวดั      

 

        



 

ด้านหัตถกรรม ส่ิงประดษิฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 

1 กำรประดิษฐ์ดอกไมจ้นัทน์ นำงวลัยำ ฐิตินนัทพนัธุ์ ม.1 ชุมชนศำลำน ้ ำ 
2 กำรจดัดอกไมใ้นงำนพิธีต่ำงๆ นำงมณี จิระนนทวงศ์ ม.1 ชุมชนศำลำน ้ ำ 
 

ด้านอาหาร   เคร่ืองดื่ม  สมุนไพรและยารักษาโรค  

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 

1 ขนมไทย นำงรัตนำ เดชะบุญ ม.1 ชุมชนปทุมำ 
2 แปรรูปปลำแดดเดียว/ปลำเค็ม นำงเครือวลัย ์สุนทรินทร์ ม.1 ชุมชนศำลำน ้ ำ 
3 หมอเมืองรักษำโรคแบบพ้ืนบำ้น นำยสนัติชยั ชำมทอง ม.1 ชุมชนปทุมำ 
4 แพทยแ์ผนไทยสมุนไพร นำยทวีป สุวรรณคีรี ม.1 ชุมชนหนำ้อ ำเภอ 

 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม 

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 

1 พิธีกรทำงศำสนำ นำยดอนจวน บุญนำค ม.1ชุมชนสำมญั 
 

 


