
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมายถึง  ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา 

สังเกตคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ 

เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการ

ด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบ

ค้นหาเพื่อศึกษา และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตาม

สมัยได้ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะส าคัญ ดังน้ี  

 ๑. ความรู้และระบบความรู้  ภูมิปัญญาเป็นระบบความรู้ที่ไม่ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ฉะน้ันในการศึกษา

เรื่องภูมปิัญญาจะเข้าไปดูว่าชาวบ้านรู้อะไรอย่างเดียวไม่พอ ต้องศึกษาว่าเขาเห็นส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ันได้อย่างไร  

 ๒. การส่ังสมและการกระจายความรู้  ภูมิปัญญาเกิดจากการส่ังสมและการกระจายความรู้โดยการน า

ความรู้มาบริการคนอื่น  เช่น หมอพื้นบ้าน ส่ังสมความรู้ทางการแพทย์ไว้ในตัวคน ๆ หน่ึง  ซึ่งมีกระบวนการที่ท า

ให้เขาส่ังสมความรู้  เราควรศึกษาด้วยว่ากระบวนการน้ีเป็นอย่างไรหมอคนหน่ึงสามารถสร้างหมอคนอื่น ๆ ต่อมา

ได้อย่างไร  

 ๓. การถ่ายทอดความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ได้มีสถาบันถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา แต่พบว่า มี

กระบวนการถ่ายทอดที่ซับซ้อน  ถ้าเราต้องการเข้าใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายทอด

ความรู้จากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง  

 ๔. การสร้างสรรค์ การปรับปรุงระบบความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ได้หยุดน่ิงอยู่กับที่   แต่ได้ถูก

ปรับเปล่ียนความรู้และระบบความรู้เพื่อเผชิญกับความเปล่ียนแปลง  

 ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๑. เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็นวิถีชีวิตประจ าวันของตนเอง 

และชุมชนตลอดมา  

 ๒. เป็นมรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของกลุ่มคน  

 ๓. เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์  

 ๔. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการด ารงชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  

 5. เป็นแนวทางน าไปสู่การปรับตัวของชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ แบบพึ่งตนเองของชุมชน  

 ๖. ช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมกับประชาชน  

   

 

 

 



ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๑. สาขาเกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน

การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆ ได้ 

เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และสวนผสมผสาน  การ

แก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น  

 ๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หมายถึง  การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป

ผลิตผล เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด  และเป็นธรรม อันเป็น

กระบวนการที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการผลิต และการจ าหน่าย 

ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  

 ๓. สาขาการแพทย์แผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น การนวดแผนโบราณ การดูแล

และรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้าน การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น 

 ๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  หมายถึง  ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน เช่น การท าแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน 

การจัดการป่าต้นน้ า และป่าชุมชน เป็นต้น  

 ๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม และ

บริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตรา และโภคทรัพย์ เพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกใน

ชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชน ในรูปของสหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น  

 6. สาขาสวัสดิการ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้

เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน การ

จัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบส่ิงแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น  

 ๗. สาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น  

 ๘. สาขาการจัดการองค์กร  หมายถึง  ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานขององค์กรชุมชน

ต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ เช่น การจัดการ

องค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพื้นบ้าน เป็นต้น  

 ๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น 

ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดท าสารานุกรมภาษา

ถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น  

 ๑๐. สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง

ศาสนา ความเช่ือ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล และ

ส่ิงแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น  



ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน 

ล าดับ

ที ่
ช่ือ หมู่ที่ ช่ือเจ้าอาวาส 

จ านวน

พระสงฆ์ 

จ านวน

สามเณร 

1 วัดงิ้วราย 4 รูปที่ ๑ พระอาจารย์ยวง  

รูปที่ ๒ พระอาจารย์ทรัพย์  พ.ศ. ๒๔๐๐ - ๒๔๔๐  

รูปที่ ๓ พระครุปัจฉิมทิศบริหาร  (บุญเกิด รัตนสิงห์) 

พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๘๘  

รูปที่ ๔ พระครูปุริมานุรักษ์  (บุญมี สุขาบูรณ์)   

พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๕๑๕  

รูปที่ ๕ พระจารย์สมปอง อาทิจฺจว โส  (เรืองขจร) 

พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๑  

รูปที่ ๖ พระมหาสมบัติ ยสสฺสโม  (เทพโพธ์ิจ้อย) 

พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๗  

รูปที่ ๗ พระครูขันตยาภิรัต  (เช่ือม ขนฺติธโร)    

พ.ศ. ๒๕๒๗ - ปัจจุบัน 
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ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี 

ล าดับ

ที ่
ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

1 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนา 

เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 

ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงค

สันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศใน

การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง เป็น

ทางการน่ันเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์

มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการ

ประชุมของผู้บริสุทธ์ิล้วนๆ และเป็นครั้ง

แรกที่มกีารประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาให้ เป็นไปในทิศทาง

เ ดี ย ว กั น  เ ป็ น ส า คั ญ วั น ห น่ึ ง ข อ ง

พระพุทธศาสนา  เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเกิด

พระธรรม   ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า  ได้

ประกาศหลักธรรมค าสอนของพระองค์  

เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย  ที่มาประชุม

พร้อมกันในวันน้ัน  น าไปเผยแผ่ 

วันขึ้น 15 ค่ า  

เดือน 4 

- วัดงิ้วราย 

2 ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นการฉลองการขึ้น

ปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน และ

ยังเป็นวันที่ครอบครัว จะได้อยู่พร้อมหน้า 

เน่ืองจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานที่

ไปท างานในต่างจังหวัด ก็จะได้ใช้โอกาสน้ี

กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหน่ึง  และร่วมกัน

ท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว 

ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ าสงกรานต์ รดน้ าด า

หัวผู้ใหญ่ หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ

สังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ท าบุญ ท า

ทาน ซึ่งส่ิงเหล่าน้ี ได้เสริมสร้างคุณค่า และ

ความส าคัญของวันสงกรานต์ ให้ทวีคูณ

ยิ่งขึ้น และส่งผลให้วันสงกรานต์ เป็นวันที่มี

คุณค่า และความหมายต่อหลาย ๆ คน 

วันขึ้น 15 ค่ า  

เดือน 4 

- ครอบครัว, 

ชุมชน, หมู่บ้าน

อบต.งิ้วราย, 

วัดงิ้วราย 

https://songkran.kapook.com/


ล าดับ

ที ่
ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

3 วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา น้ัน  ได้รับการยกย่องจาก

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ เป็นวันส าคัญ

สากลทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากเป็น

วันที่บังเกิดเหตุการณ์ส าคัญ 3 เหตุการณ์ 

คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ

อ ง ค์ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ สั ม ม า สั ม พุ ท ธ เ จ้ า 

พุทธศาสนิกชนจะบ าเพ็ญกุศล ท าบุญตัก

บาตร บริจาคทาน ปฏิบัติธรรม รักษาศีล 

ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรม เวียนเทียน  

เจริญภาวนา  ฯ 

วันขึ้น 15 ค่ า  

เดือน 6 

- วัดงิ้วราย 

4 วันเข้าพรรษา การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ พระภิกษุ

ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การ

อธิษฐานอยู่ประจ าที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยัง

สถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจ าเป็นจริง ๆช่วง

จ าพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม ๑ ค่ า 

เดือน ๘ ถึง ๑๕ ค่ า เดือน ๑๑ ของทุกปี 

ประเพณีส าคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ ประเพณี

หล่อเทียนเข้าพรรษาและประเพณีถวายผ้า

อาบน้ าฝน 

วันแรม 1 ค่ า  

เดือน 8 

- วัดงิ้วราย 

5 วันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้

ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก 

หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐม

เทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ 

พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ 

พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตน

มฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนพระอัญญา

โกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็น

พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือ

ว่าวันน้ีมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์

ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม 

และพระสงฆ ์

วันขึ้น 15 ค่ า  

เดือน 8 

- วัดงิ้วราย 



ล าดับ

ที ่
ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

6 วันเฉลิมพระชนม 

พรรษาสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรม 

ราชินีนาถ 

 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์  ผู้ทรงประทานความรัก ความ

เมตตา และเสียสละความสุขส่วนพระองค์  

ส่งเสริมอาชีพ เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

องค์กรและหน่วยงานต่าง  ๆ ได้จัดที่ ไ ว้

ส าหรับลงนามถวายพระพร และมีการจัด

กิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น 

การบ าเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ เผยแพร่  

ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ  

การจัดนิทรรศการ ประดับธงชาติตาม

สถานที่ราชการ อาคาร บ้านเรือน ท าบุญ

ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธี

ถวายพระราชสดุดี ฯ 

วันที่ 12 

สิงหาคม ของ

ทุกป ี

- ครอบครัว  
ชุมชน, หมู่บ้าน
อบต.  อ าเภอ
จังหวัด 

7 ประเพณีสารทเดือน

สิบ 

เป็นงานบุญประเพณี ที่ได้รับอิทธิพลด้าน

ความเช่ือ จากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมี

ก า ร ผ ส ม ผ ส า น กั บ ค ว า ม เ ช่ื อ ท า ง

พระพุทธศาสนา โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ

เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวง

วิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซึ่ง

เช่ือว่าได้รับการปล่อยตัวมาจากภูมินรก ที่

ตนต้องจองจ าอยู่เน่ืองจากผลกรรมที่ตนได้

เคยท าไว้ ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่มีมา และเป็น

โอกาสหน่ึงที่ได้รวมญาติพบปะพี่น้องที่อยู่

ห่างไกล  มีการท าขนมต่างๆ มากมาย  

วันแรม 1 ค่ า 

ถึงแรม 15 ค่ า

เดือน 10 

- วัดงิ้วราย 

8 วันออกพรรษา วันออกพรรษา ถือเป็นการส้ินสุดระยะการ

จ าพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจ าที่วัด

ในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุ

สงฆ ์พระสงฆ์จะประกอบพิธีท าสังฆกรรม

ใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ในวันออก

พรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่า

กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ 

วันขึ้น 15 ค่ า  

เดือน 11 

- วัดงิ้วราย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2


ล าดับ

ที ่
ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

9 ประเพณีการทอดกฐิน 

 

การทอดกฐิน หมายถึง การน าเอาผ้ากฐินไป

วางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งมีจ านวนอย่าง

น้อย ๕ รูป โดยมิได้ตั้งใจว่าจะถวายแก่

พระภิกษุรูปใดรูปหน่ึงโดยเฉพาะ การ

ทอดกฐิน ในแต่ละปีก าหนดให้มีการจัด

ทอดกฐินขึ้นภายใน ๑ เดือน หลังประเพณี

ออกพรรษา โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ 

ต้องมีพระภิกษุจ าพรรษาโดยไม่ขาดพรรษา

เลย ไม่ต่ ากว่า ๕ รูป และแต่ละวัดสามารถ

รับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้ง  

วันแรม 1 ค่ า 

เดือน 11 ถึงวัน

ขึ้น 15 ค่ า 

เดือน 12 

- วัดงิ้วราย 

10 ประเพณีลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคาเพราะ

ได้อาศัยน าท่านกินและใช้ และอีกประการ

หน่ึงมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายส่ิงปฏิกูลลงไป

ในน้ าด้วย เป็นการสะเดาะเคราะห์เพื่อลอย

ทุกข์โศกโรคภัย และส่ิงไม่ดี เป็นการบูชา

พระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการ

บูชารอยพระพุทธบาท  

วันเพ็ญขึ้น 15 

ค่ า เดือน 12 

- ในพื้นที่ต าบล 

และใกล้เคียง 

11 วันเฉลิมพระชนม 

พรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 

วันที่ระลึกคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชฯ พระ ผู้ทรงกอปรด้ วยพระวิริ ยะ

อุตสาหะ  บ า เพ็ ญพ ระร าชกรณี ย กิ จ

นานัปการ  ด้วยพระราชประสงค์ที่จะให้

ประชาชนทุกหมู่เหล่า และประเทศชาติ มี

ความผาสุก และเจริญก้าวยิ่งๆขึ้น องค์กร

และหน่วยงานต่างๆ ได้จัดที่ไว้ส าหรับลง

นามถวายพระพร   และมีการจัดกิจกรรม/

โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ การจัดนิทรรศการ ประดับธง

ชาติ  ท าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราช

กุศล  และร่วมพิธีถวายพระราชสดุดี 

วันที่ 5 

ธันวาคม     

ของทุกปี 

- ครอบครัว  

ชุมชน, หมู่บ้าน

อบต.  อ าเภอ

จังหวัด 

 



ล าดับ

ที ่
ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความส าคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ 

12 วันธรรมสวนะ 

 

วันธรรมสวนะ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า วัน

พระ เป็นวันส าคัญที่พุทธศาสนิกชนจะไปวัด

เพื่อท าบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และ

ฟังพระธรรมเทศนา รวมทั้งรักษาศีล เจริญ

จิตภาวนา 

วันขึ้น 8 ค่ า, 

วันขึ้น 15 ค่ า, 

วันแรม 8 ค่ า, 

วันแรม 15 ค่ า  

- วัดงิ้วราย 

13 ประเพณีการบวช ประเพณีการบวช เป็นการปฏิบัติที่สืบ

เน่ืองมาจากความเล่ือมใสศรัทธาในศาสนา

พุทธของพุทธศาสนิกชน โดยตามประเพณี

น้ัน ชายที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้อง

เข้าพิธีอุปสมบท (อุปสมบท หมายถึงการ

บวชเป็นภิกษุ) เพื่อศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ

ชีวิต และสามารถน ามาใช้ในการครองชีวิต

ต่อไปในภายภาคหน้าได้อย่างสงบสุขและมี

สต ิสมัยก่อนต้องบวชกัน 1 พรรษาปัจจุบัน

ระยะเวลาอาจจะน้อย เช่น 7 วัน 15 วัน  

30 วัน 

นิยมบวชตาม

ประเพณีในช่วง

ก่อนวัน

เข้าพรรษา หาก

ไม่ได้บวชในช่วง

ตามประเพณี

ระยะเวลาใน

การบวชข้ึนอยู่

กับความสะดวก

ของผู้บวช 

- วัดงิ้วราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D


ทะเบียนภูมิปญัญาท้องถิน่และปราชญ์ชาวบ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล ที่อยู่ ประเภท หมายเหตุ 

1 นายมานะ  บุนนาค 42/2 หมู่ 1 ต.งิ้วราย  การท าเกษตรผสมผสาน 089-8222879 

2 นางอ่อน  พุ่มพวง 48/4 หมู่ 2 ต.งิ้วราย การท าเครื่องปั้นดินเผา  

3 นายมานะ  สมัครกิจ 7/1 หมู่ 3 ต.งิ้วราย การนวดแผนไทย 089-2578995 

4 นางทองย้อย  ดิษฐ์กองทอง 11/11 หมู่ 3 ต.งิ้วราย การท าขนมไทย 034-299222 

5 นายลือชัย  จ าปาขาว 106 หมู่ 4 ต.งิ้วราย การท าเกษตรอินทรีย์ 086-7550915 

6 นายมณี  อิสโร 72 หมู่ 4 ต.งิ้วราย การท าพวงมโหตร 081-9438594 

 


