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************** 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57  รัฐต้อง (1) 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี อัน
ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ ส าหรับกิจกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ใช้สิทธิและมีส่วน ร่วมในการ
ด าเนินการด้วย  (2) อนุรักษ์คุ้มครอง บ ารุงรักษาฟื้นฟูบริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการ ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ 
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการ และ
ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นม่ันคง สร้างความภาคภูมิใจ
และศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมคำสอน ทางศาสนาใช้กับชีวิตได้
อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติได้ อย่างยั่งยืน ชว่ยเปล ี่ยนแปลง
ปรับปรุงวิถีช ีวิตของคนไทยให ้เหมาะสมได้ตามยุค 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด  ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญา   
ท้องถิ่น  จึงได้จัดทำโครงการสำรวจฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น
เพ ื่อให ้ข้อมูลภ ูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ ์ชาวบ ้าน หร ือปราชญ์ ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล ่มนี้จะเป ็นประโยชน ์ต ่อสาธารณชนใน
การศ ึกษาภ ูม ิป ัญญาท ้องถิ่น ปราชญ ์ชาวบ ้าน หร ือ ปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป 

ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายร่วมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุง แก้ไข

พัฒนาแก้ปัญหา เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลาย
วิชาดังที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ เทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพืน้ฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซ่ึงคนสามารถพึ่งพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น 

 



 
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพื่อ ชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหาด้าน การ
บริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ พึ่งตนเอง
ทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของ
กลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ เป็นต้น 

3.  สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและ  รักษาสุขภาพ ของ
คนในชุมชน  โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่า ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยนื 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัด การค้าการ สะสม
และบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ โภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความ เป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิต 
ของคนให้เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น 
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้ง 
ขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้
เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขา การจัดการที่
มี ความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา และถ่ายทอด
ความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เก่ียวกับด้านภาษา ทั้ง 
ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม ค าสอน
ทางศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้ บังเกิดผลดี
ต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญ
ประทายข้าว เป็นต้น 



ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นทีต่ าบลทุง่คาวัด 
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
ประเพณีวันสงกรานต ์

สงกรานต์หมายถึง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือ ตั้งแต่ 13 - 15 เมษายน แต่เดิม วันขึ้นปีใหม่
ไทย คือ วันเริ่มปีปฏิทินของไทย จนถงึ พ.ศ. 2431 และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน 
เป็นวันขึ้น ปีใหม่จนถึง พ.ศ. 2483 
ประเพณีวันเข้าพรรษา 

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน 
พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้ พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่ม
ตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ า เดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา" 
ประเพณีวันออกพรรษา 

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” 
คือวันที่ พระสงฆ์ท าปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้ เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ 
เม่ือได้เห็นได้ ทั้งหรือสงสัย ในพฤติกรรมของกันและกัน 
ประเพณีบุญมหากฐิน 

กฐินมีก าหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอ่ืนมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 
เดือน คือตั้งแต่วันแรม 1 ค่ า เดือน 11 ไปจนถึงวัน ขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) 
ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล คือ ระยะเวลา ทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน 
ประเพณีงานเดือนสิบ 

เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ ของประเทศไทย  ที่ได้รับอิทธิพลด้านความเชื่อ ซ่ึงมาจาก
ทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีการผสมผสานกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเข้ามาในภายหลังเพื่อเป็น
การอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ ซ่ึงได้รับการปล่อยตัวมาจากนรก ที่
ตนต้องจองจ าอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ตนได้เคยท าไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกใน
ทุกวันแรม 1 ค่ าเดือน 10เพื่อมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติ
พี่น้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับ หลังจากนั้นก็จะกลับไปยัง
นรก ในวันแรม 15 ค่ า เดือน 10 
ประเพณีงานลอยกระทง 
  ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและ
ขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชา
รอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมท ากันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ า
ในแม่น้ าล าคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และต ารับท้าว
ศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุง
สุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงส าหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซ่ึงคนทั่วไปนิยมท าตามสืบ
ต่อมา 
 โดยในงานประเพณีลอยกระทง  นิยมมีการละเล่นและการประกวดต่าง ๆ เช่นการประกวดกระทง  
การประกวดหนูน้อยนพมาศ  การประกวดนางนพมาศ  การร าวงชนิดต่างๆ ฯลฯ 
 



แยกตามประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น  ต าบลทุง่คาวดั  อ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร 
 

1. สาขาเกษตรกรรม 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 เกษตรพอเพียงยั่งยนื นายโกศล  โกมินทร์ หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งคาวัด 
2 เกษตรพอเพียงยั่งยนื นายนิยม  เก้ือกูล หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งคาวัด 
3 ศนูย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 
นายจเร  หม่ืนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งคาวัด 

 
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 การท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ นายตรึก  บัวแช่ม หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งคาวัด 
2 การท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ นายเฉลิม  สามงามทอง หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งคาวัด 
3 การท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ นางหนูหับ  ปลอดเถาว์ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งคาวัด 
4 การท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ นางหล่อ  สามงามชิง หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งคาวัด 
5 การท าเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ นายภพ  เพ็งล่อง หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคาวัด  
 
3. สาขาการแพทย์แผนไทย 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 การนวดแพทย์แผนไทย นางฉลาด  บุญสิน หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 
2 การนวดแพทย์แผนไทย นางต้อย  ยวดยิ่ง หมู่ที่  3  ต าบลทุ่งคาวัด 
3 การใช้สมุนไพรถอนพิษงู นายเศียร  มะลิชู หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 
4 การใช้สมุนไพร นายสงัด  ทองจันสังข ์ หมู่ที่  8  ต าบลทุ่งคาวัด 
5 การนวดแผนไทย นายกรีดิษฐ์  จันทรศร หมู่ที่  6  ต าบลทุ่งคาวัด 
6 น้ ามันสมุนไพร นางอุบล  บัวแช่ม หมู่ที่  2  ต าบลทุ่งคาวัด 

 
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 ป่าชุมชนบ้านหินลูกช้าง คณะกรรมการหมู่ที่  7 หมู่ที่  7  ต าบลทุ่งคาวัด 
    

 
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งคาวัด นายส ารวม  ใจเป่ียม หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 
2 กลุม่กล้วยฉาบทุ่งคาวัด นางพุทศรี  แซ่เลี้ยว หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 
3 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาช่องลม นางแฉล้ม  เยาวนานนท ์ หมู่ที่  6  ต าบลทุ่งคาวัด 

 
 



6. สาขาศิลปกรรม 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 เพลงบอก/เพลงกล่อมเด็ก นางเอ้ือน  ปลอดเถาว์ หมู่ที่  2  ต าบลทุ่งคาวัด 
2 กลองยาว นายประดิษฐ์  จันทร์สุข หมู่ที่  4  ต าบลทุ่งคาวัด 
3 การเชิดหนังตะลุง นายสุเมศ  ไผ่เซ่ง หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 
4 เพลงบอก/เพลงนา  นายเสรีย์  จันทรศร หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 
5 เพลงบอก/เพลงนา  นายวิศิษฐ์  บัวทองค า หมู่ที่  1  ต าบลทุ่งคาวัด 

 
7. สาขาศาสนาและประเพณ ี
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 พิธีกรรมทางศาสนา นายวิเศษ  กิตติสุนทราภรณ ์ หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งคาวัด 
2 พิธีกรรมทางศาสนา นางสาวปทุมพร  หอมจันทร์ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งคาวัด 
3 พิธีกรรมทางศาสนา นายจิตร  ปานช่วย หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งคาวัด 
4 พิธีกรรมทางศาสนา นางกาหลง  วานิชเจริญ หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งคาวัด 
5 พิธีกรรมทางศาสนา นายจรัส  พราหมมณี หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งคาวัด 
6 พิธีกรงานประเพณี  นายสมศักดิ์  เอ่ียมสะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งคาวัด 
 
8. อาหารพ้ืนบ้าน 
ที ่ ช่ือของภูมิปัญญา ช่ือของเจ้าของภูมปิัญญา ที่อยู่ 
1 ข้าวย าปักษ์ใต้ นางเอ้ือน  ปลอดเถาว์ หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งคาวัด 
2 อาหารปักใต้ นางจารึก  คงหนอน หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งคาวัด 
    

 


