
 

 

 

 
 
 
 

ฐานข้อมูล  
 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าเกษม 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดทำโดย 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

 
 



 

 

   

 

ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 
 
     วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
     2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ 
          และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป 

     ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นคำท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็น

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมี ผู้ให้คำกัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ กัน ดังนี้ 
            สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง   
ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถ
คิดเอง ทำเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  
            กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ใน
ชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ 
อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ท่ีช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา  
การจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา  
             รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง 
ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากคำสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับ
การถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดย
มีเป้าหมายเพ่ือความสุขของในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
             ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาครำไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งได้ทำหน้าที่ชี้นำว่า
การจะใช้ชีวิตอย่ายั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นทำอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับ
ให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มี
ชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเองตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์
ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ 
ปรุงแต่ง และถา่ยทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม 
และเหมาะสมกับยุคสมัย  
            ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจน 
จากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่มาจากข้างนอก ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูง 
ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกท้ังยังเน้นความสำคัญ
ของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความสำคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพ 
ผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 



 

 

   

 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต 
ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้
แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการ
ดำรงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึน แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา 

เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดำเนิน
ชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ (2541) ได้จำแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
          1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ 
เช่น การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
         2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถงึ การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนำเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 
ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต
และการจัดจำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม 
เป็นต้น  
         3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน 
โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  
         4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
         5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
         6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
         7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
        8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งขององค์กรชุมชน 
องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณี
ของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี 
หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล  
        9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  
        10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา
เชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 



 

 

   

 

 
ฐานข้อมูลเกีย่วกบัศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ข้อมูลเกีย่วกบัศาสนสถาน 
 

ลำดับที่ ชื่อ หมู่ที่ ชื่อเจ้าอาวาส (ปจัจุบัน) 
จำนวน 
พระสงฆ์ 

จำนวน 
สามเณร 

1 วัดท่าเกษม 2 พระครูเกษม ดิตถคุณ 
 

14 -  

2 วัดหัวกุญแจ 9 พระครูประภากรโสภณ ดร. 8 -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณี/วัฒนธรรม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานที่จัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
๑  ม.ค.  งานทำบุญข้ึนปีใหม่ วัดท่าเกษม/วัดหัวกุญแจ เลี้ยงพระ ฟังธรรม ทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร

อาหารแห้ง  
วัด/ชุมชน 

 

มี.ค วันมาฆบูชา วัดท่าเกษม/วัดหัวกญุแจ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บำเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 
 

วัด/ชุมชน 

1-30 เม.ย. บวชบรรพชาสามเณร วัดท่าเกษม/วัดหัวกุญแจ จัดพธิีบรรพชา อุปสมบท เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 
 

วัด /ชุมชน 
 

14 เม.ย. ประเพณีสงกรานต์ฯ วัดท่าเกษม/วัดหัวกุญแจ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ทต.ท่าเกษม/ชุมชน 

พ.ค. ประเพณีบุญผะเหวด 
เทศน์มหาชาติ 

วัดท่าเกษม/วัดหัวกุญแจ จัดขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ และร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ทต.ท่าเกษม /ชุมชน 
 

พ.ค. ประเพณีบุญกลางบ้าน
ประจำปี 

วัดท่าเกษม/วัดหัวกุญแจ ทำบุญตกับาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บำเพ็ญ
ประโยชน์ 

วัด/ชุมชน 



 

 

   

 

 
วัน/เดือน/ปี 
ที่จัดกิจกรรม 

 

 
ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

 
 

สถานที่จัดกิจกรรม 

 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

 
 

บุคคล/หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ 

 
มิ.ย. ประเพณีวิสาขบูชา วัดท่าเกษม/วัดหัวกุญแจ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บำเพ็ญ

ประโยชน์ เวียนเทียน 
 

วัด/ชุมชน 

ก.ค. วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา 
จัดงานประเพณแีห่เทียน
พรรษา 

วัดทา่เกษม/วัดหัวกุญแจ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บำเพ็ญ
ประโยชน์ เดินขบวนแห่เทียนและร่วมถวายเทียน
พรรษา 

ทต.ท่าเกษม /วัด/ชุมชน 

ต.ค. ประเพณีออกพรรษา 
(ตักบาตรเทโว) 

วัดท่าเกษม ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บำเพ็ญ
ประโยชน์ 
 

วัด/ชุมชน 

พ.ย. ประเพณีลอยกระทง วัดท่าเกษม การจัดกิจกรรมแห่กระทงของชุมชน 
การละเล่นรื่นเริง ตามท้องถิ่นต่างๆ 
 

ทต.ท่าเกษม /ชุมชน/
ประชาชน 



 

 

   

 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการเกษตร 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายสาคร  เสมพูน หมู ่2  ชุมชนย่อยที่ 3 
2 กลุม่การทำปุ๋ยหมัก นางสมนึก  พูลจวง หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 3  
3 กลุ่มการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสาร นางพะเยาว์ บุญสร้าง หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 3 
4 กลุ่มการทำฟาร์มเห็ด นางวารี  เหลาสุด บ้านกรุงเกษม หมู่ 2      

ต.ท่าเกษม 
 
ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด    และการละเล่นพืน้บ้าน 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 เครือข่ายนันทนาการรำวงย้อนยุค นางอาภา  วิบูลย์เพ็ง      1023 หมู่ 2 ชุมชนย่อยที่ 3 
2 ชมรมนักเพลงร่วมสมัย นายสิริชัย สมใจ 459 หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 2 
3 รำวงกลองยาว โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนบ้านท่าเกษม หมู่ 9 

ชุมชนย่อยท่ี 5 
4 รำวงเก่ียวข้าว กลุม่คณะกรรมการศูนย์ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 3 

 
ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 กลุ่มการทำพานบายศรี 

 
นางผ่องศรี  แสวงมงคล หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 3 

 
2 กลุ่มสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก กลุ่มสานกระเป๋าจากเส้น

พลาสติก 
ห้องสมดุชุมชนท่าเกษม 

3 กลุ่มผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวเพ่ือจำหน่าย นางพัชรี  เจ๊กจันทึก หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 3 
 

4 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญา้ นางพัชรี  เจ๊กจันทึก หมู่ 2 ชุมชนย่อยที่ 3 
 

 
ด้านการแพทย์ไทย (สมุนไพรและยารักษาโรค) 
1 สมุนไพรบ้านแม่มะลิซ้อน นางมะลิซ้อน   ปริเตสังข์ 472 หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 4 

2 การทำลูกประคบสมุนไพร นางสาวอำพร  สาพล  9809  หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 2 
โทร.085-4331397 

 
 
 
 



 

 

   

 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา ที่อยู่ 
1 พิธีกรรมทางศาสนา นายถนอม  จันทร์เจริญ 

(มัคทายก ปราชญ์ชาวบ้าน) 
หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 2 

2 พิธีกรรมทางศาสนา นายจำปี  พักลา หมู่ 9 ชุมชนย่อยที่ 5 
3 ปราชญ์ชาวบ้าน นายอารีย์  หมู่มาก 

  (เป่าคางทูม) 
หมู่ 2 ชุมชนย่อยท่ี 2 

4 ปราชญ์ชาวบ้าน นางคำภา  ยาพิลา 
  (หมอน้ำมัน ประสานกระดูก) 

หมู่ 9 ชุมชนย่อยท่ี 5 

 
 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลุ่มอาชีพในตำบลท่าเกษม 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อกลุ่ม สถานที ่ ประเภท
ผลิตภัณฑ์ 

ประธานกลุ่ม เบอร์ติดต่อ 

1 กลุ่มผลิตไม้กวาด
ทางมะพร้าวเพ่ือจำหน่าย 

978 หมู่ 2  
ต.ท่าเกษม 

ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

นางพัชรี  เจ๊กจันทึก 080-6375656 

2 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้า  หมู่ 2  
ต.ท่าเกษม 

ไม้กวาดดอกหญ้า นางพัชรี  เจ๊กจันทึก 080-6375656 

3 กลุ่มการทำปุ๋ยหมัก หมู่ 3 ต.ท่าเกษม ปุ๋ยหมักชีวภาพ นางอาภา  วิบูลย์เพ็ง 089-0574988 

4 กลุ่มการทำเกษตรอินทรีย์
ปลอดสาร 

หมู่ 3 ต.ท่าเกษม ผักปลอดสารพิษ นางพะเยาว์ บุญสร้าง 097-1592697 

5 กลุ่มการทำฟาร์มเห็ด ชุมชน 1  
ต.ท่าเกษม 

เห็ดฟาง นางวารี  เหลาสุด 089-6150456 

 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

                                                 

 

 
 

 

 


