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ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้
สูญหายไปจากชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ
ตนเอง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์

ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์
ท้องถิ่น ซึ่งมี ผู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี้ 
          สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้
ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเอง
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
           กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของ
คนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจาก
ความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัว
ในการด าเนินชีวิตของคนเรา  
           รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด 
สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
            ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าที่ชี้น าว่าการจะ
ใช้ชีวิตอย่ายั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้หมายถึง
อุดมการณ์ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และ
มนุษย์ด้วยตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้ 
ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุค
สมัย  
           ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิต
และสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจาก
ข้างนอก ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย 
ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่า
วัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้



แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต
ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา 

เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิต
ในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และ
เป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด
จ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและ
ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน องค์กร
ทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 
 
 

 

 

 

 



 

ฐานข้อมูลด้านศาสนา  
ศาสนสถาน ในพ้ืนทีต่ าบลท่าวัด อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ ชื่อศาสนสถาน ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 วัดใหม่ไตรมิตร    ม.1 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
2 วัดเทวราช    ม.2 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
3 วัดศรีสวัสดิ   ม.3 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
4 วัดโพธิ์เย็น ม.4 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
5 วัดโนนเพ็ก ม.5 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
6 วัดไทยนิยม ม.6 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
7 วัดมุจรินทร์ ม.7 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
8 วัดโนนอัมพวัน   ม.8 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
9 วัดบุผาราม ม.9 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
10 วัดป่าสัจธาธรรมคุณนิโรจน์ ม.8 ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี   ในพืน้ที่ต าบลท่าวัด 
อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุญข้าวจี่ 

บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม เดือนนี้ชาวนาส่วนใหญ่ถือกันตั้งแต่โบราณมาว่าเป็นเดือนสู่ขวัญข้าว คือมีการ
ถวายข้าวเปลือกพระและนิยมท าบุญบ้าน สวดมนต์เสร็จพิธีสงฆ์ แล้วก็สู่ขวัญข้าวตามธรรมเนียมพราหมณ์ บางบ้านก็
ท าเล็กน้อยพอเป็นพิธี คือเอาข้าวไปถวายสงฆ์แล้วท าพิธีตุ้มปากเล้าเล็กน้อยเป็นการบูชาคุณของข้าวในเล้าหรือยุ้ง 

……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุญมหาชาติ 

บุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้า
ถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า ดอกจิก 
ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓ พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพ่ือตกแต่งศาลาการเปรียญ
ส าหรับบุญมหาชาติและในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายใน
วันเดียว และบ าเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า 

……………………………………. 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันสงกรานต์ 

สงกรานต์ หมายถึง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เดิมทีวันที่จัดสงกรานต์นี้นั้นจะมีการค านวณทางดารา
ศาสตร์ แต่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดวันที่แน่นอน คือ ตั้งแต่ 13 – 15 เมษายน แต่เดิม วันขึ้นปีใหม่ไทย คือ วันเริ่ม
ปีปฏิทินของไทยจนถึง พ.ศ. 2431 และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง พ.ศ. 
2483 

……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเข้าพรรษา 

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่
พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค าสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ 
ไม่จ าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ า แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงต าหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอ่ืน ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้า
จึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 
ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"  
          ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ า เดือนแปดหลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 
11 เรียกว่า "ปัจฉิมพรรษา" เว้นแต่มีกิจธุระคือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไป
แรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินก าหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจ าพรรษา จัด
ว่าพรรษาขาด 

……………………………………. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันออกพรรษา 

วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เป็นส าคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการ
จ าพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจ าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎก
กล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากท่ีพระองค์ได้เสด็จ
ไปจ าพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนา
ที่ชั้นดาวดึงส์ 
          เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่พระสงฆ์ท าปวารณากรรม คือเปิด
โอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน 

……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุญมหากฐิน 

กฐินมีก าหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือ
ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือ
ระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน 

การทอดกฐินในปัจจุบัน ถือว่าเป็นทานพิเศษ ก าหนดเวลาปีหนึ่งทอดถวายได้เพียงครั้งเดียว ตามอรรถกถา
ฎีกาต่าง ๆ พอก าหนดได้ว่าชนิดของกฐินมีสองลักษณะ คือ 
    จุลกฐิน การท าจีวร พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบท ทุกฝ่ายต้องช่วยกันท าให้เสร็จภายในก าหนดหนึ่งวัน 
ท าฝ้าย ปั่น กรอ ตัด เย็บ ย้อม ท าให้เป็นขันธ์ได้ขนาดตามพระวินัย แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันนั้น 
    มหากฐิน คืออาศัยปัจจัยไทยทานบริวารเครื่องกฐินจ านวนมากไม่รีบด่วน เพ่ือจะได้มีส่วนหนึ่งเป็นทุนบ ารุงวัด 
คือท านวกรรมบ้าง ซ่อมแซมบูรณของเก่าบ้าง ปัจจุบันนิยมเรียกกันว่า กฐินสามัคคี 

……………………………………. 
 

http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2.html
http://video.dmc.tv/programs/heaven_animation.html
http://www.dmc.tv/search/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
บุญข้าวประดับดิน 

ในวันแรม ๑๔ ค่ า เดือนเก้า ชาวลาวและชาวไทยอีสานจะมีงานบุญส าคัญเกิดข้ึนงานหนึ่ง เรียกกันในชื่องาน
บุญข้าวประดับดิน หรืองานบุญเดือนเก้า ซึ่งจะตรงกับเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยจะน าข้าวปลาอาหาร ของคาว 
ของหวาน ผลไม้ หมากพลู บุหรี่ แบ่งมาอย่างละเล็ก อย่างละน้อย ห่อใบตองเป็นห่อเล็กๆ น าไปวางไว้ตามโคนไม้
ใหญ่หรือตามพ้ืนดินรอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เพ่ืออุทิศกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยจะเรียกประเพณี
นี้ว่า ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 

……………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ฐานข้อมูลด้านภมูปัญญาท้องถิ่น 
  สาขาเกษตรกรรม 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู ่
1 การเลี้ยงไก้ไข ่ นางสั้น  การถาง ม.2 
2 การประมง นายสนาม  อาจธาน ี ม.4 
3 การเลี้ยววัว นางเดือน  ชัยประเสริฐ ม.3 
4 การท าไม่ประดับ นางวันทอง  ประโพธ์ทงั ม.1 
5 การปลูกไผ่หวาน นางหนูพราน  พันตาเอก ม.10 
6 การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน นายบุญหนา  อาชนะชยั ม.1 
7 การปลูกผักสวนครัว นางอุดร  ประวารณา ม.1 
8 การเลี้ยงเป็ดไข่ นางวัชรินทร์  จันโคตร ม.7 

 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู ่
1 การท าพริกแห้ง  พริกป่น นางละเอียด  พรมด ี ม.10 
2 การท าแหนมหม ู นายค าผัด  ชัยฤทธิ ์ ม.1 
3 การท าขนมตาล นางประนอม  ประทีปทน ม.2 
4 การท ากระยาสารท นางทิม  บัวนาค ม.10 
5 การท าปลาร้าบอง นางทองอ่อน  ภาคใหม ่  ม.10 
6 การท าปลาจอ่ม กุ้งจ่อม นางทองใส  ชัยภูธณ ม.10 
7 การท าขนมดอกจอก นางทิพย์ สุกแดง ม.4 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สาขาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู ่
1 นายสพุิน  ประสันแพงศรี                                                                             เกษตรแบบผสมผสาน ม.7 
2 นายอ าไพ วรพินิจ เกษตรแบบผสมผสาน ม.2 

 
  

สาขาสวัสดิการ 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู ่
1 สหกรณ์หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านม.7 ม.7 

 
สาขาศิลปกรรม 

 
 

 
สาขาศาสนาและประเพณ ี

-  

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู ่
1 การเป่าแคน นายบุญสงค์  นิยะรัตน ์ ม.3 
2 การตีกลองยาว นายประเสริฐ  ภูนา ม.2 
3 การสีซอ นายแก้ว  แกร่งสันเที๊ยะ  
    

ที ่ ชื่อของภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู ่
1 พิธีกรทางศาสนา นายชาย  มาตวังแสง ม.3 
2 พิธีกรทางศาสนา นายลี  เป่าตัว ม.1  
3 พิธีกรทางศาสนา นายแป  ไปไหน ม.1 
4 พิธีกรทางศาสนา นายสงา่  ค าปญัญา ม.2 
5 พิธีกรทางศาสนา นายวิชัย  ชาวสวน ม.6 
6 พิธีกรทางศาสนา นายพิชิต  เจรญิสุข ม.4 


