ความหมายของภูมิปญญาทองถิน่
ภูมิ ปญ ญาท อ งถิ่ น เป นคํ าที่ มีค วามหมายเช นเดีย วกับ คําว าภูมิ ป ญ ญาท อ งถิ่ นและภูมิ ป ญ ญาไทย
เปนองคความรูที่มีอยูในทองถิ่นซึ่งไดรับการถายทอดจากผูรูหรือผูมีประสบการณ ซึ่งเรียกวาปราชญชาวบาน
หรือปราชญทองถิ่น ซึ่งมี ผูใหคํากัดความของภูมิปญญาทองถิ่นในลักษณะตาง ๆ กันดังนี้
สามารถ จันทรสูรย (2536) กลาววาภูมิปญญาทองถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเองที่
นํามาใชในการแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบานทั้งกวาง ทั้งลึก ที่ชาวบานสามารถ
คิดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินวิถีชีวิตในทองถิ่นอยางสมสมัย
กรมวิชาการ (2538) ใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นวา คือความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิต
ของคนเราผานกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองคความรูที่ป ระกอบกัน
ขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายเรื่อง ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็นเปนศาสตรเฉพาะสาขาวิชา
ตางๆ อาจกลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นจัดเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่ชวยในการเรียนรู การแกปญหา
การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา
รัตนะ บัวสนธ (2535) กลาววาภูมิปญ ญาทอ งถิ่น หมายถึง กระบวนทัศนของบุคคลที่มีตอตนเอง
ตอ โลก และสิ่งแวดลอ ม ซึ่ง กระบวนทัศนดั่งกลาวจะมีรากฐานจากคําสอนทางศาสนา คติจ ารีต ประเพณี
ที่ไดรับการถายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเขากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแตละสมัย
ทั้งนี้โดยมีเปาหมายเพื่อความสุขของในสวนที่เปนชุมชน และปจเจกบุคคล
ฉลาดชาย สมิตานนท (อางอิงถึงในพิสิฐ นาครําไพ. 2537) ใหความหมายวา ภูมิปญญาทองถิ่น คือ
สติปญญาอันเกิดจากการเรียนรูสะสมถายทอดประสบการณที่ยาวนานของผูคนในทองถิ่นซึ่งไดทําหนาที่ชี้นํา
วาการจะใชชีวิตอยายั่งยืนและถาวรกับ ธรรมชาติรอบตัวนั้นทําอยางไรซึ่งในที่สุด ภูมิปญญาทองถิ่นอาจถูก
ยกระดับใหหมายถึงอุดมการณของการใชชีวิตที่เรียบงาย บนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว พืช และมนุษยดวยตัวเองตลอดจนสิ่งไมมีชีวิตรอบขาง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป.) กลาวถึงภูมิปญ ญาทองถิ่นไทยวา เปนองค
ความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู
ปรุงแตง และถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม
และเหมาะสมกับยุคสมัย
ประเวศ วะสี (2536) กลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณหรือความชัดเจนจาก
ชีวิตและสังคมในทองถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคลองกับเรื่องของทองถิ่นมากกวาภูมิปญญาทองถิ่น
ที่มาจากขางนอก ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน มีความเปนบูรณการสูงทั้ง
ในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง อีกทั้งยังเนนความสําคัญ
ของจริยธรรมมากกวาวาวัตถุธรรม เพราะภูมิปญญาทองถิ่นใหความสําคัญแกประสบการณ จึงมีความเคารพ
ผูอาวุโส ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณมากกวา

จากความหมายดังกลาว อาจสรุปวาภูมิปญญาทองถิ่น คือ องคความรูที่เกิดจากประสบการณหรือสิ่ง
ที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีต ในการดําเนินชีวิตของคนในทองถิ่น ซึ่งผานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คิดคนจนได
แนวทางที่เหมาะสม เพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคม เปนแบบอยางใน
การดํารงชีวิตที่ถายทอดสืบตอกันมา

วัตถุประสงค
1.เพื่อสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญและมีประโยชนไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน
2. เพื่ อ ให ผู รั บ การถ า ยทอดตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ความสํ าคั ญ ของภู มิ ป ญ ญาในท อ งถิ่ น ของตนเอง
อันจะนําไปสูการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญานั้นๆ ตอไป
3. เพื่อใหบุคคลรุนลูกหลานไดสืบทอดภูมิปญญา สิ่งที่ดีงามในชุมชนใหคงอยูสืบไป

ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิป ญ ญาทอ งถิ่นหมายรวมถึงทุก สิ่งทุก อยางที่ชาวบานคิดคนขึ้น แลวนํามาปรับ ปรุงแกไขพัฒ นา
แกปญหา เปนทั้งสติปญญาและองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางดําเนินชีวิตในวงกวาง ภูมิปญ ญาทอ งถิ่นประกอบไปดวยองคความรูในหลายวิชา ดัง ที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541) ไดจําแนกไวรวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรูทักษะ และเทคนิคดานการเกษตร
กับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึง่ พาตนเองในสภาวการณตางๆ ได เชน
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญ
 ญา การเกษตรเปนตน
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรูจกั ประยุกตใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนําเขาตลาด เพื่อแกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย
ประหยัด และเปนธรรมอันเปนกระบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทัง้ การ
ผลิตและการจัดจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุม ของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุม
หัตถกรรม เปนตน
3. สาขาการแพทยไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดย
เนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งอนุรักษ การพัฒนา และใชประโยชนจากคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยัง่ ยืน

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในดานบริหารจัดการคาการสะสมและบริการกองทุน
และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ เชน จิตกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป คีตศิลป เปนตน
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงานดานตางๆทัง้ ขององคกรชุมชน
องคกรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เชน การจัดการองคกรของกลุม แมบานระบบผูเฒาผูแกในชุมชน เปนตน
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู นับไดวาเปนภูมิปญ
 ญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรูดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู พัฒนาและถายทอดความรูภูมิปญ
 ญาไทยทีม่ ีประสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเชื่อ
และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม เชน
การถายทอดหลักศาสนา การบวชปา การประยุกต ประเพณี บุญประทายขาว เปนตน

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิน่ ตําบลทุงพง
รูปภาพ

ชื่อภูมิปญญา
ขาวปลอดสารเกษตรอินทรีย

ลูกประคบสมุนไพร
แพทยแผนไทย

เจาของภูมิปญญา

ที่อยู

นายวุฒิภาค ปฎฐปาตี

หมูที่ 7 ต.ทุงพง

นางจินดา คันศร

หมูที่ 9 ต.ทุงพง

ดานประเพณีวฒ
ั นธรรมชาวไทย นางอุไร พูลศรี
เชื้อสายมอญ

หมูที่ 5 ต.ทุงพง

ดานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น

นายสุรินทร ภมร

ดานประวัติศาสตรทอ งถิ่น

นายอิสระ วัดเกลี้ยวพงศ

หมูที่ 3 ตําบลทุงพง

นายแสวง หาวหาญ

หมูที่ 5 ตําบลทุงพง

ดานปาชุมชน

หมูที่ 7 ต.ทุงพง

ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิน่ ตําบลทุงพง
รูปภาพ

ชื่อภูมิปญญา
ดานหัตถกรรม

ดานอาหารทองถิ่น

ดานดนตรีไทย

เจาของภูมิปญญา
นายสมนึก เอีย่ มมา

นางลําจวน เจิมเมือง

นายเสนาะ สุวาท

ที่อยู
หมูที่ 3 ต.ทุงพง

หมูที่ 11 ตําบลทุงพง

หมูที่ 10 ต.ทุงพง

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการเกษตร
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิภาค ปฎฐปาตี หมูที่ 7 บานปากลวย ตําบลทุงพง เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดาน
การเกษตรอิ น ทรี ย เกษตรปลอดสาร สามารถพั ฒ นาประยุ ก ต แ ละบู ร ณราการความรู ในด า นต า ง ๆ
ทั้ง การเกษตร การตลาด โภชนาการ มี ก ารวางแผนทําการเกษตรแบบยั่ง ยืน ฟนฟู พื้น ที่วางเปลาใหเกิ ด
ประโยชนสามารถสรางรายไดใหกบั ครอบครัวและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเกษตรแกชาวบานในชุมชนที่
สนใจเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการแพทยแผนไทย
เจาของเรื่อง : นางจินดา คันศร หมูที่ 9 บานประดาแรง ตําบลทุงพง เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดานเปน
บุคคลผูทรงภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทย เปนผูสรางสรรคและสืบสานภูมิปญญาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง
จนเปนที่ยอมรับ ของชุมชน การประคบสมุนไพร เปนวิธีการบําบัดรักษาของการแพทยแผนไทยซึ่งสามารถ
นําไปใชควบคูกับการนวดไทย โดยการประคบหลังการนวดไทย ประโยชนของการประคบสมุนไพร บรรเทา
อาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบของกลามเนื้อหรือขอตอตาง ๆ ลดอาการเกร็งของกลามเนื้อ ชวยกระตุนหรือ
เพิ่มการๆไหลเวียนโลหิต ชวยใหเนื้อเยื่อผังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบ

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานวัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญ
นางอุไร พูลศรี หมูที่ 5 บานปาแดง ตําบลทุงพง เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมชาวไทย
เชื้อ สายมอญ พื้นที่ ตําบลทุงพงโดยเฉพาะหมู ที่ 5 บานปาแดงและหมูที่ 1 บานทุงทอง สวนใหญจ ะเป น
ชาวไทยเชื้อสายมอญ วิถีชีวิตที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญ แตละหมูบานจะมีวัดประจําหมูบาน
ของตนเอง เชนวัดปาชา วัดใหญ วัดทุงทอง อาหารของชาวมอญขาวเปนอาหารหลักรับประทานกับแกง และ
นํ้าพริกกับผักตามฤดูกาล นํ้าพริกมอญเปนนํ้าพริกที่คนไทยรับเอาวัฒนธรรมการกินของชาวมอญมา และยังคง
เรี ย กนํ้ า พริ ก มอญ ชาวมอญจะใช ภ าษาของตนเองซึ่ ง ถื อ เป น เอกลั ก ษณ นั บ วั น ภาษามอญจะหายไป
มีการรายรํามอญ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับผีของชาวมอญ

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
นายสุริน ทร ภมร หมูที่ 7 บานปากลว ย ตําบลทุงพง เปน ผูที่มีค วามเชี่ยวชาญดานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น สิ่งที่คนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบตอๆกันมานาน มีคุณคาทางชีวิต มักแฝงไปดวยศีลธรรม
จรรยา ความคิด ความเชื่อ เชน การทีมารยาทไทย การปฏิบัติตนอยางถูกกาลเทศะ รวมถึงการมีประเพณี
ต า งๆซึ่ ง เป น เอกลั ก ษณ ที่ สํ า คั ญ ของท อ งถิ่ น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ส ว นบุ ค คลหรื อ ประเพณี
ครอบครัว เป น เรื่อ งเกี่ ย วกับ ครอบครัว โดยเฉพาะ เช น ประเพณี ก ารเกิด ประเพณี เกี่ย วกั บการศึ ก ษา
ประเพ ณี ก ารบ วช ป ระเพ ณี การแต ง งาน ป ระเพ ณี การตาย ขน บ ธรรมเนี ยมป ระเพ ณี สั งค ม
เปน ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทุก คนในทองถิ่น ตองกระทํารว มกัน เชน วัน สงกรานต วัน ลอยกระทง
ถือเปนขนบธรรมเนียมที่กอใหเกิดความสัมพันธอันดีของคนในทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับ
ศาสนา เป น ธรรมเนี ย มประเพณี ที่ ป ฏิ บั ติ กัน ในวัน สํ าคั ญ ทางศาสนา เช น วัน วิส าขบู ชา วั น มาฆบู ช า
วันเขาพรรษา วันออกพรรษา

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานประวัติศาสตรทองถิ่น
เจาของเรื่อ ง : นายอิส ระ วัดเกลี้ย วพงศ หมูที่ 3 บ านทุงหลวง ตําบลทุงพง ทานเปน อดีต
กํานันตําบลทุงพง เปนผูที่มีความรูดานประวัติศาสตรศาสตรทองถิ่น ความเปนมาของทองถิ่น
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตําบลทุงพง อําเภอหนองฉาง เปนตําบลที่แยกมาจากตําบลอุทัยเกา
เนื่ อ งจากมี ป ระชากรและพื้ น ที่ ก ว าง ทํ าให ย ากต อ การปกครอง ที่ ไ ดชื่ อ ว าตํ าบลทุ ง พงนั้ น
เนื่องจากบานทุงพงเปนศูนยกลางของตําบล ประกอบกับตําบลทุงพงมีปาไมประกอบดวยตนพง
เปนจํานวนมาก จึงไดชื่อวาตําบลทุงพง จนถึงปจจุบัน โบราณสถานจํานวน 3 วัด คือ วัดทุง
ทอง ซึ่งจะมีอุโบสถหันหนาไปทางทิศตะวันตก สรางในสมัยที่พมายึดครอง วัดทุงหลวง อายุ
ราว 200 กวาป เปนสถาปตยกรรมโบราณ คือลานบาตร อุโบสถเกา เจดียเกา หาดูไดยาก รวมถึง
มีตนยางเกาแกอายุกวา 200 ป และวัดอัมพวัน ( ปากลวย ) มีศาลาหลังเกาแก

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานปาชุมชน
นายแสวง หาวหาญ หมูที่ 5 บานปาแดง ตําบลทุงพง เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดานปาชุมชนเปน
วิถีปฏิบัติและเปนการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการชวยลดปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแยงชิงทรัพยากรเพื่อการพัฒ นาประเทศ และเปน
แนวทางหนึ่ ง ในการรั ก ษาพื้ น ที่ ป าและความสมบู ร ณ ข องนิ เวศป า ไม เพื่ อ ให ร ะบบนิ เวศ คงความ
สมดุล เนื่องจากปาชุมชนเปนกลไกที่สําคัญที่เปนชองทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ จัดการ
ฟน ฟู ให ป ามี ค วามสมบู ร ณ เพิ่ มขึ้น และมีก ารใชท รัพ ยากรและผลผลิต จากปาไดอยางมีป ระสิ ทธิภ าพ
เพื่อความมั่นคงแหงชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นเมื่อคนในชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้นจึงไมตองอพยพยาย
ถิ่นฐาน และที่สําคัญยิ่งคือเพิ่มความสามารถใหกับคนในทองถิ่นไดเรียนรูการอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติ
และดํารงชีพอยูไดอยางมีความสุข

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
งานหัตถกรรม
นายสมนึก เอี่ยมมา หมูที่ 3 บานทุงหลวง ตําบลทุงพง เปนผูมีความสามารถในงานจัก สาน
ไมไผ งานศิลปหัตถกรรม ที่มีคุณคายิ่งอยางหนึ่งของไทย ที่ทําสืบทอดกันมาแตโบราณ คุณลักษณะพิเศษของ
เครื่องจักสานที่มีคุณคาในตัวเอง ทําใหเครื่องจักสานมีอายุ ยืนยาวสืบตอกันมานานนับพันป แมในปจจุบัน
การทําเครื่อ งจัก สานจะลดจํานวนลงไปบาง ตามสภาพสังคมวัฒ นธรรม ที่เปลี่ยนจากสัง คมเกษตรกรรม
แตเครื่องจักสานยังเปนเครือ่ งมือเครือ่ งใช ที่ยังไมสามารถผลิตไดดวยเครื่องจักรกล เพราะการทําเครื่องจักสาน
ตองใชความชํานาญ และความสามารถเฉพาะตัวของชางพื้นบานแตละถิ่น สิ่งเหลานี้เปนคุณคาพิเศษของ
เครื่องจักสานที่ตางไปจากผลิตภัณฑอื่นที่ผลิตดวยเครื่องจักร เครื่องจักสานจึงเปนงานศิลปหัตถกรรมที่ควรคา
แกการอนุรักษไว

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานอาหารทองถิ่น
นางลํ า จวน เจิ ม เมื อ ง หมู ที่ 11 บ า นทุ ง หลวง ตํ า บลทุ ง พง เป น ผู ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด า น
อาหารท อ งถิ่ น อาหารของตํ า บลทุ ง พงมี ค วามหลากหลายทางด า นรสชาติ และมี ก ารใช ก ะทิ เป น
สว นประกอบอาหาร โดยการนํามาทําเปน แกงตางๆ ใชส มุน ไพรในการประกอบอาหาร เช น ตะไคร
กระชาย ขิง ขา อาหารพื้นบานของชาวตําบลทุงพง เชน ปลาเห็ด แกงบอน แกงบวน น้ําพริกมอญ ตมปลา
ราขนุ น ซึ่งนั บวัน จะเลือนหายไป เพราะความเรงรีบในการดําเนิน ชีวิต ประจําวัน ทํ าให ค นสว นใหญ
รับประทานอาหารจานดวนซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากอาหารคาวแลว อาหารหวานก็จะมีขนม
ไทยตาง ๆ เชน ขนมหมอแกง เม็ดขนุน ขนมชั้นใบเตย วุน และขนมตามเทศกาลตาง ๆ เชนกระยาสารท
ขนมเทียน ขาวตมมัด เปนตน

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ดานดนตรีไทย
นายเสนาะ สุ ว าท หมูที่ 11 บานทุ งหลวง ตํ าบลทุงพง ทานเปน ขาราชการบํานาญ เป น อดี ต
ผูอํานวยการโรงเรียน ทานเปนผูเชี่ยวชาญในดานดนตรีไทย เปนครูภูมิปญญาทองถิ่นสอนดนตรีไทยใน
โรงเรียน ดนตรีไทยเปนเอกลักษณทางศิลปะที่แสดงถึงความเปนชาติไทย ซึ่งถือเปนมรดกทางภูมิปญญา
ดนตรีไ ทย เป น ศิล ปะแขนงหนึ่ งที่ มี ค วามสํ า คัญ และมี คุ ณ ค ายิ่ ง ด ว ยวั ฒ นธรรมทางด านดนตรี ไทย
เปนศาสตรที่มีการสืบทอด จากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางเปนรูปธรรมมาชานาน ภูมิปญญาของโบราณจารย
ทางดานดนตรีไทย เปนสิ่งที่ชวย สรางสรรคใหดนตรีไทยยังคงสืบตอมาจนถึงปจจุบันนี้ ดังจะเห็นไดจาก
พัฒนาการทั้งทางดานเครื่องดนตรี วงดนตรี และบทเพลง อันสะทอนใหเห็นถึงความสามารถอยางแทจริง
ของศิลปนไทยแตโบราณ

