
          
 
 
 

   ฐานข้อมูล  
 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 

งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 
2. เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถ่ินของตนเอง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิปัญญาน้ันๆ ต่อไป 

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ที่

มีอยู่ในท้องถ่ินซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถ่ิน ซึ่งมี 
ผู้ให้ค ากัดความของภูมิปัญญาท้องถ่ินในลักษณะต่าง ๆ กันดังนี ้
สามารถ จันทร์สูรย ์(2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองที่น ามาใช้ในการ
แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเองโดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถ่ินอย่างสมสมัย  
กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า คือความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่าน
กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันข้ึนมาจากความรู้เฉพาะหลาย
เรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินจัดเป็น
พื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของ
คนเรา  
รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง ต่อโลก และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ด่ังกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที่ได้รับการถ่ายทอด สั่งสอน
และปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขของ
ในส่วนที่เป็นชุมชน และปัจเจกบุคคล  
ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ สติปัญญาอันเกิด
จากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้องถ่ินซึ่งได้ท าหน้าที่ช้ีน าว่าการจะใช้ชีวิตอย่าย่ังยืน
และถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไรซึ่งในที่สุด ภูมิปัญญาท้องถ่ินอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้
ชีวิตที่เรียบง่าย บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเอง
ตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถ่ินไทยว่า เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย  
ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมใน
ท้องถ่ินหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของท้องถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินที่มาจากข้างนอก ลักษณะ
ส าคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินคือ มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม เพราะ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาต้ังแต่อดีต ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถ่ิน ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางที่



เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา 

ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นข้ึน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา เป็น

ทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวง
กว้าง ภูมิปัญญาท้องถ่ินประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
(2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าด้ังเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น  
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได ้ 
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน  
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจ
ในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่าง  ๆทั้งขององค์กรชุมชน องค์กรทาง
สังคมอื่นๆ 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 าสอนทางศาสนาเช่ือและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอด
หลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 

 
 
 



ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัศาสนสถาน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ หมู่ท่ี ชื่อเจ้าอาวาส (ปัจจุบัน) 
จ านวน 
พระสงฆ์ 

จ านวน 
สามเณร 

1 วัดบ้านแพะ 4 พระครูวิจิตรปัญญานนัท ์ 1 - 
2 วัดบ้านทุ่ง 5,9,11,12 พระครูคามเขตพิทกัษ์ 2 - 
3 วัดวัฒนาราม 6,10 พระครูสุวฒันธรรมานิต 4 - 
4 วัดชัยศรีภูมิ 15 พระสมพร  3 - 
5 วัดม่อนหินขาว 5,9,11,12 พระครูสมโภช 6 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมประจ าปี วันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมด้านวัฒนธรรม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ท่ีจัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานท่ีจัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความส าคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 

หมายเหต ุ

๑  ม.ค. งานท าบุญข้ึนปีใหม ่ วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล เลี้ยงพระ ฟังธรรม ท าบุญ ตักบาตร ข้าวสาร
อาหารแห้ง  

ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/จนท..อบต.ในพื้นที่ 

 

1 ม.ีค วันมาฆบูชา วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 

13 – 15 
เม.ย. 

ประเพณีสงกรานต ์ วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล ท าบุญตักบาตร,พิธีสงฆ์,ท าบุญสืบชะตาบ้าน,พ่อบ้าน วัด/ชุมชน/ประชาชน  

พ.ค. ประเพณีวิสาขบูชา วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ เวียนเทียน 

จนท.อบต.สบปราบในพื้นที่ 
ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 

ก.ค. ประเพณีอาสาฬหบูชา,
ประเพณีวันเข้าพรรษาและ
แห่งเทียนพรรษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล แห่เทียนวัดในพื้นที่ จ านวน 6 วัด ท าบุญตักบาตร 
ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ เวียนเทียน 

อบต.สบปราบ ผู้ใหญ่บ้าน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
 
 
 

 



วัน/เดือน/ปี 
ท่ีจัดกิจกรรม 
(โปรดระบุให้ 

ชัดเจน) 

ชื่อกิจกรรม/ 
งานประเพณี 

สถานท่ีจัดกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
(โปรดระบุความเป็นมา/ 

ความส าคัญอย่างย่อและกิจกรรม) 

บุคคล/หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

(โปรดระบุให้ชัดเจน) 
หมายเหต ุ

12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ อ าเภอ/อบต.สบปราบ/
หน่วยงานราชการอื่นๆ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธี ณ ที่ว่า
การอ าเภอ 

ที่ว่าการอ าเภอสบปราบและ
หน่วยงานราชการในพื้นที่ 

 

ต.ค. ประเพณีออกพรรษา วัดต่างๆในพื้นที่ต าบล ท าบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

อบต.สบปราบร่วม ผู้ใหญ่บ้าน 
และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

 

22 พ.ย. ประเพณียี่เป็ง/ลอยกระทง หมู่บ้านในเขต อบต.สบปราบ จัดกิจกรรมแห่กระทงใหญ่ ประกวดกระทงเล็ก อบต.สบปราบร่วมกับ 
ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 

5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ อ าเภอ/อบต.สบปราบ จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา และร่วมพิธี ณ ที่ว่า
การอ าเภอ 

อ าเภอ/อบต.สบปราบ  



ข้อมูลด้าน  ศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสบปราบ  อ าเภอสบปราบ  จงัหวดัล  าปาง 

ลาํดบั
ท่ี 

ประเพณี / วฒันธรรม ประวติัความเป็นมา ระยะเวลา สถานท่ี 

1 วนัมาฆบูชา มาฆบูชา เป็นวนัสาํคญัของพระพุทธศาสนาวนัหน่ึง ซ่ึง
เป็นท่ีรู้กนัว่า เป็นวนัเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวนัท่ี 
พระพุทธเจา้ ไดป้ระกาศ หลกัธรรม คาํสัง่สอนของ
พระองค ์เพ่ือใหพ้ระอรหนัตท์ั้งหลาย ท่ีมาประชุมกนัใน
วนันั้น นาํไปเผยแผ ่ 
วนัมาฆบูชา  เป็นวนับูชาพิเศษ 

ข้ึน  15 คํ่า เดือน 
4 

- 

2 ประเพณีป๋าเวณี ประเพณีสงกรานต ์ถือเป็นวนั 13 - 15  เมษายน  - 
  ป๋ีใหม่เมือง ข้ึนปีใหม่ของไทย  ซ่ึงตรงกบั ของทุกปี   
    วนัท่ี  13 - 15 เมษายน ของ     
    ทุกปี  มีการทาํบุญตกับาต และ     
    สรงนํ้ าพระ  รดนํ้ าดาํหวัขอพร     
    ผูสู้งอายใุหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข       

3 วนัวิสาขบูชา วนัวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวนัเพญ็ข้ึน 15 คํ่า เดือน 
6 วนัวิสาขบูชาเป็นวนัสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธเจา้ 3 
ประการ คือ เป็นวนัประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ และ
ปรินิพพาน  
 

ข้ึน  15 คํ่า เดือน 
7 

- 

4 วนัอาสาฬหบูชา วนัอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวนัเพญ็ข้ึน 15 คํ่า 
เดือน 8 วนัอาสาฬหบูชาเป็นวนัท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รง
ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นคร้ังแรก โดยการแสดงปฐม
เทศนา โปรดพระปัญจวคัคียท่ี์ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั จน
พระอญัญาโกณฑญัญะไดบ้รรลุธรรมและขอบวชเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวนัน้ีเป็นวนั
แรกท่ีมีพระสงฆเ์กิดข้ึนครบองคพ์ระรัตนตรัย 

ข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 - 



5 วนัเขา้พรรษา  วนัเขา้พรรษา เป็นวนัสาํคญัในพุทธศาสนาวนัหน่ึง ท่ี
พระสงฆอ์ธิษฐานว่าจะพกัประจาํอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ตลอด
ช่วงฤดูฝนท่ีมีกาํหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามท่ีพระ
ธรรมวินยับญัญติัไว ้โดยไม่ไปคา้งแรมท่ีอ่ืน  
ยงัมีประเพณีสาํคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ลย คือ "ประเพณีหล่อเทียน
เขา้พรรษา" ประเพณีท่ีกระทาํกนัเม่ือใกลถึ้งฤดูเขา้พรรษา 
ซ่ึงมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเขา้พรรษาน้ี มีอยู่
เป็นประจาํทุกปี เพราะในระยะเขา้พรรษา พระภิกษุจะตอ้ง
มีการสวดมนตท์าํวตัรทุกเชา้ – เยน็ และในการน้ีจะตอ้งมี
ธูป - เทียนจุดบูชาดว้ย พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงพร้อม
ใจกนัหล่อเทียนเขา้พรรษาสาํหรับใหพ้ระภิกษุจุดเป็นการ
กุศลทานอยา่งหน่ึง เพราะเช่ือกนัว่าในการใหท้านดว้ยแสง
สว่าง จะมีอานิสงฆเ์พ่ิมพูนปัญญาหูตาสว่างไสว ตาม
ชนบทนั้น การหล่อเทียนเขา้พรรษาทาํกนัอยา่งเอิกเกริก
สนุกสนานมาก เมื่อหล่อเสร็จแล ้ก็จะมีการแห่แหน รอบ
พระอุโบสถ 3 รอบ แลว้นาํไปบูชาพระตลอดระยะเวลา 3 
เดือน  
 

แรม 1 คํ่า เดือน 8 - 

6 ประเพณีตกับาตรเทโว หลงัวนัออกพรรษา 1 วนั คือ แรม 1 คํ่า เดือน 11 จะมีการ 
"ตกับาตรเทโว" หรือช่ือเต็มตามคาํพระว่า "เทโวโรหนะ" 
แปลว่า การหย ัง่ลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอีกอยา่ง
หน่ึงว่า "ตกับาตรดาวดึงส์" โดยอาหารท่ีนิยมนาํไปใส่
บาตรคือ ขา้วตม้มดั และ ขา้วตม้ลูกโยน 

แรม 1 คํ่า เดือน 
11 

- 

7 ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณของไทย แต่ไม่
ปรากฏหลกัฐานชดัเจนว่าทาํกนัมาตั้งแต่เม่ือไร เท่าท่ี
ปรากฎกล่าวไดว้่ามีมาตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นราชธานี 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสนันิษฐาน
ว่า เดิมทีเดียวเห็นจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทาํเพื่อบูชา
พระผูเ้ป็นเจา้ทั้งสามคือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระ
พรหม ต่อมาไดถื้อตามแนวทางพระพุทธศาสนา มีการชกั
โคมเพ่ือบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระจุฬามณีในชั้น

ข้ึน  15 คํ่า เดือน 
12 

 



ดาวดึงส์และลอยโคมเพื่อบูชารอยพระพุทธบาท ซ่ึง
ประดิษฐาน ณ หาดทรายแม่นํ้ านมัมทา 
 

8 ประเพณีวนัตานเขา้
ใหม่ 

ชาวบา้นทุกครัวเรือนร่วมกนัน าขา้วปลาอาหารแหง้ 
และอาหารคาวหวาน ผลไม ้ ขา้วตอกดอก 
ไมไ้ปร่วมกนัทาํบุญท่ีวดัในช่วงตอนเชา้  บางครัวเรือน 
ก็จะท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหก้บัคนท่ีตายไป 
แลว้เพ่ิมใหม้ารับส่วนบุญ 

ตรงกบัออก 15 
คํ่า  เดือน 4 
(เหนือ)     

 

9 วนัสงัขานตล่์อง     เป็นวนัท่ีชาวบา้นเช่ือกนัว่าจะมีขบวนแห่ของนางฟ้า  
เทวดา ล่องไปตามแม่นํ้ า เพ่ือเก็บกวาดเอาส่ิงไม่ดีออกไป 
จากหมู่บา้น 

  

10 วนัเนาว ์      เป็นวนัท่ีชาวบา้นเตรียมขา้วปลาอาหาร ห่อขนม 
ขา้วตอกดอกไมไ้ปวดัในวนัรุ่งข้ึน และเป็นวนัท่ี 
ชาวบา้นถือเป็นวนัท่ีหา้มคิดส่ิงไม่ดี หา้มนินทา 
หา้มด่าว่าคนอ่ืน ๆท าใจใหบ้ริสุทธ์ิ 

ตรงกบัแรม 13คํ่า 
เดือน 7 

 

11 วนัพระญาวนั เป็นวนัท่ีชาวบา้นทาํบุญ ส่งเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์   
  โดยนาํตุงเท่ากบัจาํนวนคนในครัวเรือน 
และตุง 12 ราศีไปปักไวท่ี้เจดียท์ราย และน าเส้ือผา้ของคน 
ในครอบครัวไปท าพิธีสะเดาะเคราะห์ 
พระสงฆจ์ะท าพิธีทางศาสนา และนอกจากท าบุญท่ีวดั 
แลว้ชาวบา้นก็จะไปท าบุญท่ีศาลพระภูมิเจา้ท่ี 
หรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า ศาลป้อบา้น เป็นสถานท่ี 
ศกัด์ิสิทธ์ิของบา้น เพื่อเป็นการขอพรจากเทวดา 
ท่ีสิงสถิตอยู่ เป็นสิริมงคลกบัชีวิต 

ตรงกบั แรม 14 
คํ่าเดือน 7 

 



12 ประเพณบ่ีอโข้ง      เป็นวนัท่ีตรงกบัวนัสรงน ้ าพระธาตุศรีชุม ช่วงเชา้ 
ชาวบา้นร่วมกนัตกับาตรท าบุญ และท าพิธีสรง 
น ้าพระและพระธาตุ  ช่วงบ่ายชาวบา้นท่ีเป็นผูช้ายก็จะ 
น าเอาบั้งไฟท่ีตวัเองท าข้ึนไปจุด เป็น 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เพ่ือขอน ้ าขอฝนจากเทวาดา 

ตรงกบัออก 8 ค ่า 
เดือน 8(เหนือ) 

 



 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ด้านการเกษตร 
ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง นายทวีชยั  ยะชะระ ม.9 
2 การทาํปุ๋ยหมกั นายอานอง  วิเชีย ม.15 
3 การผลิตปุ๋ยนํ้ าหมกัชีวภาพ นายอุเทน อินจนัทร์ ม.5 

 

ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด    และการละเล่นพ้ืนบ้าน 

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 การเล่นดนตรีสลอ้ซอซึง นายประจาํ  เจริญศรี ม.4 
2 การเล่นดนตรีสลอ้ซอซึง นายยวน  กาวิละ ม.4 
3 การเล่นดนตรีสลอ้ซอซึง นายประวติั  อินจนัทร์ ม.4 
4 การเล่นดนตรีสลอ้ซอซึง นายฐานนัดร  มูลกนัทะ ม.4 
5 การเล่นดนตรีสลอ้ซอซึง นายเรือง  อุดใจ ม.4 

 

ด้านหัตถกรรม ส่ิงประดิษฐ์  และการแปรรูปผลติภัณฑ์ 
ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 เห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง นายอานอง  วิเชีย    ม.15 
2 เห็ดนางฟ้า  นางสายทิม  เรือนปานนัท ์ ม.5 
3 หุม้เบาะหนงัเฟอร์นิเจอร์ นายสินชยั  เทพสิงห์ ม.5 
4 จกัรสานตะกร้าทางมะพร้าว นายเมืองแกว้  ดอนสี ม.10 
5 จกัรสานตะกร้าเสน้พลาสติก นางกาญจนา อุ่นแกว้   ม.10 
 

 

 

ด้านอาหาร   เคร่ืองด่ืม  สมุนไพรและยารักษาโรค 

ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 ทาํลูกประคบสมุนไพร นายวิสิทธ์ิ     สิทธิ ม.10 
2 กลว้ยฉาบ นางนางเยาว ์ เตชะสืบ ม.15 
3 หมอเมืองรักษาโรคแบบพ้ืนบา้น นายทอน  ยะชะระ ม.12 

 

 



 

ด้านศาสนา วฒันธรรม 
ที่ ช่ือของภูมปัิญญา ช่ือของเจ้าของภูมปัิญญา ที่อยู่ 
1 พิธีกรทางศาสนา นายเสาร์คาํ  กาวิละ ม.4 
2 พิธีกรทางศาสนา นายจาํลอง  คาํมี ม.5 
3 พิธีกรทางศาสนา นายสุทิน  พรมเสน ม.6 
4 พิธีกรทางศาสนา นายจาํลอง  คาํมี ม.9 
5 พิธีกรทางศาสนา นายสุทิน  พรมเสน ม.10 
6 พิธีกรทางศาสนา นายจาํลอง  คาํมี ม.11 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อกลุ่มอาชีพในต าบลสบปราบ 

 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือกลุ่ม สถานที ่ ประเภท
ผลติภัณฑ์ 

ประธานกลุ่ม เบอร์ตดิต่อ 

1 กลุ่มจกัสานตะกร้า
ทางมะพร้าว 

ม.10  บา้นใหม่วฒันา ตะกร้า
ทางมะพร้าว 

นายวิสิทธ์ิ สิทธิ  

2 กลุ่มกลว้ยฉาบ          
กลว้ยเกลือ 

ม.15 บา้นฮ่องปุ๊
สามคัคี 

กลว้ยเกลือ นางนงเยาว ์เตชะสืบ  
 
 
 
 

3 กลุ่มลูกประคบ ม.10 บา้นใหม่วฒันา ลูกประคบ
สมุนไพร 

นายวิสิทธ์ิ สิทธิ 0871867155 

4 กลุ่มทอผา้บา้นทุ่ง 
รวงทอง  
 

ม.12 บา้นทุ่งรวงทอง ผา้ทอมือ นางทองศรี ด่านอินถา 0907451302 

 
 
 
 
 
 


