
ความหมายของภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนคําที่มีความหมายเชนเดียวกับคําวาภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิปญญาไทย                   

เปนองคความรูที่มีอยูในทองถ่ินซึ่งไดรับการถายทอดจากผูรูหรือผูมีประสบการณ ซึ่งเรียกวาปราชญชาวบาน 

หรือปราชญทองถ่ิน ซึ่งมี ผูใหคํากัดความของภูมิปญญาทองถ่ินในลักษณะตาง ๆ กันดังน้ี 

  สามารถ จันทรสูรย (2536) กลาววาภูมิปญญาทองถ่ินหมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเองที่

นํามาใชในการแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบานทั้งกวาง ทั้งลึก ที่ชาวบานสามารถ

คิดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการดําเนินวิถีชีวิตในทองถ่ินอยางสมสมัย  

 กรมวิชาการ (2538) ใหความหมายของภูมิปญญาทองถ่ินวา คือความรูที่เกิดจากประสบการณในชีวิต

ของคนเราผานกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองคความรูที่ประกอบกัน

ข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลายเรื่อง ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็นเปนศาสตรเฉพาะสาขาวิชา

ตางๆ อาจกลาววา ภูมิปญญาทองถ่ินจัดเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่ชวยในการเรียนรู การแกปญหา 

การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา  

  รัตนะ บัวสนธ  (2535) กลาววาภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง กระบวนทัศนของบุคคลที่มีตอตนเอง            

ตอโลก และสิ่งแวดลอม ซึ่งกระบวนทัศนด่ังกลาวจะมีรากฐานจากคําสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี               

ที่ไดรับการถายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาปรับปรงุเขากับบรบิททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแตละสมัย 

ทั้งน้ีโดยมีเปาหมายเพื่อความสุขของในสวนที่เปนชุมชน และปจเจกบุคคล  

   ฉลาดชาย สมิตานนท (อางอิงถึงในพิสิฐ นาครําไพ. 2537) ใหความหมายวา ภูมิปญญาทองถ่ิน คือ 

สติปญญาอันเกิดจากการเรียนรูสะสมถายทอดประสบการณที่ยาวนานของผูคนในทองถ่ินซึ่งไดทําหนาที่ช้ีนํา

วาการจะใชชีวิตอยาย่ังยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวน้ันทําอยางไรซึ่งในที่สุด ภูมิปญญาทองถ่ินอาจถูก

ยกระดับใหหมายถึงอุดมการณของการใชชีวิตที่เรียบงาย บนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลาย 

ทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว พืช และมนุษยดวยตัวเองตลอดจนสิ่งไมมีชีวิตรอบขาง 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป.) กลาวถึงภูมิปญญาทองถ่ินไทยวา เปนองค

ความรู ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณที่ผานกระบวนการเลือกสรร เรียนรู                

ปรุงแตง และถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอม 

และเหมาะสมกับยุคสมัย  

 ประเวศ วะสี (2536) กลาววา ภูมิปญญาทองถ่ินสะสมข้ึนมาจากประสบการณหรอืความชัดเจนจาก

ชีวิตและสังคมในทองถ่ินหน่ึงๆ เพราะฉะน้ันจึงมีความสอดคลองกับเรื่องของทองถ่ินมากกวาภูมิปญญาทองถ่ิน

ที่มาจากขางนอก ลักษณะสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินคือ มีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน มีความเปนบูรณการสูงทั้ง

ในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอมและเช่ือมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้งสูงสง อีกทั้งยังเนนความสําคัญ

ของจริยธรรมมากกวาวาวัตถุธรรม เพราะภูมิปญญาทองถ่ินใหความสําคัญแกประสบการณ จึงมีความเคารพ           

ผูอาวุโส ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณมากกวา  



            จากความหมายดังกลาว อาจสรุปวาภูมิปญญาทองถ่ิน คือ องคความรูที่เกิดจากประสบการณหรือสิ่ง

ที่สั่งสมกันมาต้ังแตอดีต ในการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน ซึ่งผานการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง คิดคนจนได

แนวทางที่เหมาะสม เพื่อใชในการแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตใหสอดคลองกับสภาพสังคม เปนแบบอยางใน

การดํารงชีวิตที่ถายทอดสืบตอกันมา 

วัตถุประสงค 

  1.เพื่อสืบสานและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินที่สําคัญและมีประโยชนไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน 

 2. เพื่อใหผูรับการถายทอดตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของภูมิปญญาในทองถ่ินของตนเอง                     

อันจะนําไปสูการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาน้ันๆ ตอไป 

 3. เพื่อใหบุคคลรุนลูกหลานไดสืบทอดภูมิปญญา สิ่งที่ดีงามในชุมชนใหคงอยูสืบไป  

 

ประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ภูมิปญญาทองถ่ินหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดคนข้ึน แลวนํามาปรับปรุงแกไขพัฒนา

แกปญหา เปนทั้งสติปญญาและองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ดังน้ัน จึงมีความครอบคลุมเน้ือหาสาระและ

แนวทางดําเนินชีวิตในวงกวาง ภูมิปญญาทองถ่ินประกอบไปดวยองคความรูในหลายวิชา ดังที่ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541) ไดจําแนกไวรวม 10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรูทักษะ และเทคนิคดานการเกษตร

กับเทคโนโลยี โดยการพฒันาบนพื้นฐานคุณคาด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพึง่พาตนเองในสภาวการณตางๆ ได เชน    

การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญญา การเกษตรเปนตน  

 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรูจกัประยุกตใชเทคโนโลยี

สมัยใหมในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการนําเขาตลาด เพื่อแกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัย 

ประหยัด และเปนธรรมอันเปนกระบวนการใหชุมชนทองถ่ินสามารถพึง่ตนเองทางเศรษฐกจิได ตลอดทัง้การ

ผลิตและการจัดจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุม

หัตถกรรม เปนตน  

 

3. สาขาการแพทยไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดย

เนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได  

 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งอนุรักษ การพฒันา และใชประโยชนจากคุณคาของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน  

 



 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในดานบริหารจัดการคาการสะสมและบริการกองทุน

และธุรกจิในชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรพัยเพื่อเสริมชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน  

 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความ

มั่นคงทางเศรษฐกจิ สังคม และ วัฒนธรรม  

 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ เชน จิตกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป คีตศิลป เปนตน  

 

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจดัการดําเนินงานดานตางๆทัง้ขององคกรชุมชน 

องคกรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เชน การจัดการองคกรของกลุมแมบานระบบผูเฒาผูแกในชุมชน เปนตน 

กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู นับไดวาเปนภูมิปญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัด

การศึกษาเรียนรูดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู พัฒนาและถายทอดความรูภูมิปญญาไทยทีม่ีประสิทธิผล  

 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลติผลงานเกี่ยวกบัดานภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษา

โบราณ ภาษาไทย และการใชภาษา ตลอดทั้งดานวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอนทางศาสนาเช่ือ

และประเพณีด้ังเดิมที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติใหบังเกิดผลดีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม เชน 

การถายทอดหลักศาสนา การบวชปา การประยุกต ประเพณี บุญประทายขาว เปนตน 

 



ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิน่ตําบลทุงพง 

รูปภาพ ช่ือภูมิปญญา เจาของภูมิปญญา ที่อยู 
 
 
 
 

 
ขาวปลอดสารเกษตรอินทรีย 

 
 
 

 
นายวุฒิภาค   ปฎฐปาตี 

 
หมูที่ 7  ต.ทุงพง 

  
ลูกประคบสมุนไพร 

แพทยแผนไทย 
 

 

 
นางจินดา    คันศร 

 
หมูที่ 9 ต.ทุงพง 

  
ดานประเพณีวัฒนธรรมชาวไทย

เชื้อสายมอญ 
 

 

 
นางอไุร    พูลศรี 

 
หมูที่ 5 ต.ทุงพง 

  
ดานศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น 
 

 

 
นายสุรินทร    ภมร 

 
หมูที่ 7 ต.ทุงพง 

  
ดานประวัติศาสตรทองถิ่น 

 
นายอิสระ   วัดเกลี้ยวพงศ 

 
หมูที่ 3 ตําบลทุงพง 

 
 
 

  
ดานปาชุมชน 

 
 

 
นายแสวง    หาวหาญ 
 
 
 

 
หมูที่ 5 ตําบลทุงพง 



ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิน่ตําบลทุงพง 

รูปภาพ ช่ือภูมิปญญา เจาของภูมิปญญา ที่อยู 
 
 
 
 

 
ดานหัตถกรรม 

 
นายสมนกึ   เอีย่มมา 
 
 
 
 

 
หมูที่ 3  ต.ทุงพง 

  
ดานอาหารทองถิ่น 

 
นางลําจวน     เจิมเมือง 
 
 
 
 

 
หมูที่ 11 ตําบลทุงพง 

  
ดานดนตรีไทย 

 
 
 
 
 

 
นายเสนาะ     สุวาท 

 
หมูที่ 10 ต.ทุงพง 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานการเกษตร 

ช่ือ-สกุล :  นายวุฒิภาค   ปฎฐปาตี หมูที่ 7  บานปากลวย  ตําบลทุงพง  เปนผูที่มีความเช่ียวชาญในดาน

การเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสาร สามารถพัฒนาประยุกตและบูรณราการความรูในดานตาง ๆ                       

ทั้งการเกษตร การตลาด โภชนาการ มีการวางแผนทําการเกษตรแบบย่ังยืน ฟนฟูพื้นที่วางเปลาใหเกิด

ประโยชนสามารถสรางรายไดใหกบัครอบครัวและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเกษตรแกชาวบานในชุมชนที่

สนใจเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานการแพทยแผนไทย 

เจาของเรื่อง :  นางจินดา   คันศร  หมูที่ 9 บานประดาแรง  ตําบลทุงพง  เปนผูที่มีความเช่ียวชาญดานเปน

บุคคลผูทรงภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทย เปนผูสรางสรรคและสืบสานภูมิปญญาดังกลาวมาอยางตอเน่ือง

จนเปนที่ยอมรับของชุมชน การประคบสมุนไพร เปนวิธีการบําบัดรักษาของการแพทยแผนไทยซ่ึงสามารถ

นําไปใชควบคูกับการนวดไทย โดยการประคบหลังการนวดไทย ประโยชนของการประคบสมุนไพร บรรเทา

อาการปวดเมื่อย ลดการอักเสบของกลามเน้ือหรือขอตอตาง ๆ ลดอาการเกร็งของกลามเน้ือ ชวยกระตุนหรือ

เพิ่มการๆไหลเวียนโลหิต ชวยใหเน้ือเย่ือผังผืดคลายตัว ลดการติดขัดของขอตอบริเวณที่ประคบ  
 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานวัฒนธรรมชาวไทยเช้ือสายมอญ 

         นางอุไร   พูลศรี  หมูที่ 5 บานปาแดง  ตําบลทุงพง  เปนผูที่มีความเช่ียวชาญดานวัฒนธรรมชาวไทย

เช้ือสายมอญ พื้นที่ ตําบลทุงพงโดยเฉพาะหมูที่ 5 บานปาแดงและหมูที่  1 บานทุงทอง สวนใหญจะเปน         

ชาวไทยเช้ือสายมอญ วิถีชีวิตที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมอญ แตละหมูบานจะมีวัดประจําหมูบาน

ของตนเอง เชนวัดปาชา วัดใหญ วัดทุงทอง อาหารของชาวมอญขาวเปนอาหารหลักรับประทานกับแกง และ

น้ําพริกกับผักตามฤดูกาล น้ําพริกมอญเปนน้ําพริกที่คนไทยรับเอาวัฒนธรรมการกินของชาวมอญมา และยังคง

เรียกน้ําพริกมอญ ชาวมอญจะใชภาษาของตนเองซ่ึงถือเปนเอกลักษณ นับวันภาษามอญจะหายไป                        

มีการรายรํามอญ พิธีกรรมและความเช่ือเกี่ยวกับผีของชาวมอญ 

 

 
 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

            นายสุรินทร   ภมร  หมูท่ี 7 บานปากลวย  ตําบลทุงพง  เปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญดานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน ส่ิงท่ีคนในสังคมยึดถือปฏิบัติสืบตอๆกันมานาน มีคุณคาทางชีวิต มักแฝงไปดวยศีลธรรม
จรรยา ความคิด ความเช่ือ เชน การทีมารยาทไทย การปฏิบัติตนอยางถูกกาลเทศะ รวมถึงการมีประเพณี
ตางๆซ่ึงเปน เอกลักษณ ท่ี สําคัญ ของทองถ่ิน ขน บธรรมเนี ยมประเพ ณี สวนบุคคลหรือประเพ ณี
ครอบครัว   เปนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะ เชน ประเพณีการเกิด ประเพณีเกี่ยวกับการศึกษา 
ป ระ เพ ณี ก ารบ วช  ป ระเพ ณี ก ารแ ต งงาน  ป ระ เพ ณี ก ารต าย  ข น บ ธร รม เนี ยม ป ระ เพ ณี สั งค ม                           
เปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีทุกคนในทองถ่ินตองกระทํารวมกัน เชน วันสงกรานต  วันลอยกระทง          
ถือเปนขนบธรรมเนียมท่ีกอใหเกิดความสัมพันธอันดีของคนในทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับ
ศาสนา เปนธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติกันในวันสําคัญทางศาสนา เชน วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา                   
วันเขาพรรษา  วันออกพรรษา  

 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานประวัติศาสตรทองถ่ิน 

เจาของเร่ือง :  นายอิสระ   วัดเกลี้ยวพงศ  หมูที่ 3 บานทุงหลวง  ตําบลทุงพง ทานเปนอดีต
กํานันตําบลทุงพง เปนผูที่มีความรูดานประวัติศาสตรศาสตรทองถิ่น ความเปนมาของทองถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตําบลทุงพง อําเภอหนองฉาง เปนตําบลที่แยกมาจากตําบลอุทัยเกา 
เนื่องจากมีประชากรและพื้นที่กวาง ทําใหยากตอการปกครอง ที่ไดช่ือวาตําบลทุงพงนั้น
เนื่องจากบานทุงพงเปนศูนยกลางของตําบล ประกอบกับตําบลทุงพงมีปาไมประกอบดวยตนพง
เปนจํานวนมาก จึงไดช่ือวาตําบลทุงพง 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  
 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานปาชุมชน 

นายแสวง   หาวหาญ  หมูท่ี 5 บานปาแดง  ตําบลทุงพง  เปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญดานปาชุมชนเปน
วิถีปฏิบัติและเปนการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการชวยลดปญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมลํ้าทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแยงชิงทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาประเทศ  และเปน
แนวทางหนึ่งในการรักษาพ้ืนท่ีปาและความสมบูรณของนิ เวศปาไม  เพ่ือใหระบบนิ เวศ คงความ
สมดุล  เนื่องจากปาชุมชนเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีเปนชองทางใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ จัดการ 
ฟนฟูใหปามีความสมบูรณเพ่ิมขึ้น และมีการใชทรัพยากรและผลผลิตจากปาไดอยางมีประสิทธิภาพ        
เพ่ือความม่ันคงแหงชีวิตของคนในชุมชน  ดังนั้นเม่ือคนในชุมชนมีความเปนอยูดีขึ้นจึงไมตองอพยพยาย           
ถ่ินฐาน และท่ีสําคัญยิ่งคือเพ่ิมความสามารถใหกับคนในทองถ่ินไดเรียนรูการอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติ
และดํารงชีพอยูไดอยางมีความสุข 

 

 

 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

งานหัตถกรรม 

  นายสมนึก   เอี่ยมมา  หมูที่ 3 บานทุงหลวง  ตําบลทุงพง  เปนผูมีความสามารถในงานจักสาน            

ไมไผ งานศิลปหัตถกรรม ที่มีคุณคาย่ิงอยางหน่ึงของไทย ที่ทําสืบทอดกันมาแตโบราณ  คุณลักษณะพิเศษของ

เครื่องจักสานที่มีคุณคาในตัวเอง  ทําใหเครื่องจักสานมีอายุ ยืนยาวสืบตอกันมานานนับพันป แมในปจจุบัน    

การทําเครื่องจักสานจะลดจํานวนลงไปบาง ตามสภาพสังคมวัฒนธรรม ที่เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรม               

แตเครื่องจักสานยังเปนเครือ่งมอืเครือ่งใช ที่ยังไมสามารถผลิตไดดวยเครื่องจกัรกล เพราะการทําเครื่องจักสาน 

ตองใชความชํานาญ และความสามารถเฉพาะตัวของชางพื้นบานแตละถ่ิน สิ่งเหลาน้ีเปนคุณคาพิเศษของ

เครื่องจักสานที่ตางไปจากผลิตภัณฑอื่นที่ผลิตดวยเครื่องจักร เครื่องจักสานจึงเปนงานศิลปหัตถกรรมที่ควรคา

แกการอนุรักษไว 

 

 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานอาหารทองถ่ิน 

           นางลําจวน   เจิมเมือง  หมู ท่ี  11 บานทุงหลวง  ตําบลทุงพง  เปนผู ท่ี มีความเช่ียวชาญ ดาน               
อาหารทองถ่ิน อาหารของตําบลทุงพงมีความหลากหลายทางดานรสชาติ  และมีการใชกะทิ เปน
สวนประกอบอาหาร โดยการนํามาทําเปนแกงตางๆ ใชสมุนไพรในการประกอบอาหาร เชน ตะไคร  
กระชาย ขิง ขา อาหารพ้ืนบานของชาวตําบลทุงพง เชน ปลาเห็ด  แกงบอน  แกงบวน น้ําพริกมอญ ตมปลา
ราขนุน ซ่ึงนับวันจะเลือนหายไป เพราะความเรงรีบในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหคนสวนใหญ
รับประทานอาหารจานดวนซ่ึงมีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากอาหารคาวแลว อาหารหวานก็จะมีขนม
ไทยตาง ๆ เชน ขนมหมอแกง เม็ดขนุน ขนมช้ันใบเตย วุน และขนมตามเทศกาลตาง ๆ เชนกระยาสารท 
ขนมเทียน ขาวตมมัด เปนตน                    

 

 



ขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานดนตรีไทย 

นายเสนาะ  สุวาท  หมูท่ี 11 บานทุงหลวง  ตําบลทุงพง  ทานเปนขาราชการบํานาญ เปนอดีต
ผูอํานวยการโรงเรียน  ทานเปนผูเช่ียวชาญในดานดนตรีไทย เปนครูภูมิปญญาทองถ่ินสอนดนตรีไทยใน
โรงเรียน ดนตรีไทยเปนเอกลักษณทางศิลปะท่ีแสดงถึงความเปนชาติไทย ซ่ึงถือเปนมรดกทางภูมิปญญา 
ดนตรีไทย เปนศิลปะแขนงหนึ่งท่ีมีความสําคัญ และมีคุณคายิ่ง ดวยวัฒนธรรมทางดานดนตรีไทย                      
เปนศาสตรท่ีมีการสืบทอด จากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งอยางเปนรูปธรรมมาชานาน ภูมิปญญาของโบราณจารย
ทางดานดนตรีไทย เปนส่ิงท่ีชวย สรางสรรคใหดนตรีไทยยังคงสืบตอมาจนถึงปจจุบันนี้ ดังจะเห็นไดจาก
พัฒนาการท้ังทางดานเครื่องดนตรี วงดนตรี และบทเพลง อันสะทอนใหเห็นถึงความสามารถอยางแทจริง
ของศิลปนไทยแตโบราณ 

 


