
 
ล า
ดับ 

ประเพณี/
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/
ความส าคัญ 

ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

สถานที่
ปฏิบัติ 

การ
ด าเนินการ 

3 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
สมเด็จพระ

นางเจ้า
พระบรมราชิ

นีนาถ 

วันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระนาง
เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  ผู้ ท ร ง
ประทานความรัก ความ
เมตตา  และเสียสละ
ความสุขส่วนพระองค์
ส่ งเสริมอาชีพ  เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพชี วิ ต
ของประชาชน และถือ
เป็นวันแม่แห่งชาติ 

วันที่12
สิงหาคม 
ของทุกปี 

ครอบครัว, 
ขุทชน,
หมู่บ้าน,วัด,
โรงเรียน, 
ทต,อ าเภอ, 
จังหวัด 

-การจัด
นิทรรศการ
การประดับธง
สัญลักษณ์
ตามสถานที่
ราชการ
อาคาร
บ้านเรือน 
-ท าบุญตัก
บาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระ
ราชสดุดีฯ 
-กิจกรรม
การไหว้แม่ 

4 ประเพณี
สงกรานต์ 

ประเพณีสงกรานต์ถือ
เป็นประเพณีวันข้ึนปี
ใหม่ ของไทย ที่ ถื อ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา
แ ต่ โ บ ร า ณ   เ ป็ น
วัฒนธรรมประจ าชาติที่
งดงามและฝังลึกเข้าไป
ในชีวิตของคนไทยมา
อย่างยาวนาน 

วันที่ 13-
15 เมษายน 

ของทุกปี 

ศาสนสถาน
ในพื้นที่ 

-การท าบุญ
ตักบาตร 
-สรงน้ าพระ 
-รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ 
-กิจกรรมร า
วงย้อนยุค 

5 ประเพณี
ลอยกระทง 

ล อ ย ก ร ะ ท ง เ ป็ น
ประเพณีที่ส าคัญได้สืบ
ท อ ด กั น ม า ต้ั ง แ ต่
โบราณโดยมีความเชื่อ
หลายประการ เช่ น 
แส ด งค ว ามส า นึ ก
บุญคุณของแม่น้ าที่เรา
ได้ใช้ประโยชน์ 

วันเพ็ญเดือน
สิบสอบ (ข้ึน
15ค่ า เดือน

12) 
-วัดพิกุลแก้ว 

วัดพิกุลแก้ว ลอยกระทง 

ข้อมูลกลุม่อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านเกษตรกรรม 
ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

1 ด้านการเกษตรและการท ามา
หากิน (เศรษฐกิจพอเพียง) 

นายลมัย เจริญนา 58 71/2 หมู่ 10  
ต.พิกุลออก อ.บ้านนา 

จ.นครนายก  
086-104120 

2 ด้านการเกษตรและการท ามา
หากิน (หมอดิน) 

นายทองอยู่ ทองอินทร์ 77 40 หมู่ 8 ต.พิกุลออก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก  

037-382489 

ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

3 ด้านการเกษตรและการท ามา
หากิน (เพาะเห็ดภูฐาน) 

นางอุบล บุญรอด 50 57 หมู่ 8 ต.พิกุลออก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก  

ด้านเกษตรกรรม 
ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

4 ด้านการเกษตรและการท ามา
หากิน(ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่) 

นายพีร์นิธิ  เดชทัน 58 หมู่ 11 ต.พิกุลออก อ.
บ้านนา จ.นครนายก  

086-104120 
5 ด้านการเกษตรและการท ามา

หากิน(มิตรใหม่ฟาร์ม) 
นายสถาพร ฉายะโอภาส 77 13 หมู่ 12 ต.พิกุล

ออก อ.บ้านนา จ.
นครนายก  

037-382489 

ด้านการแพทย์แผนไทย 
ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

1 ด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร (นวดแผนไทย) 

นางประเทือง  ธาตุทอง 61 1 หมู่ 8 ต.พิกุลออก อ.
บ้านนา จ.นครนายก  
087-1387538 

ด้านศิลปกรรม (วาดภาพ,ประติมากรรม,นาฏศิลป์,การแสดง,การละเล่นพื้นบ้าน) 
ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

1 ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี 
(ระนาดเอก) 

นายมานพ  อยู่สวัสด์ิ 78 36 หมู่ 1 ต.พิกุลออก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก  

2 ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี 
(อังกะลุง) 

นายสมหวัง ค าวัจนัง 74 123 หมู่ 12 ต.พิกุล
ออก อ.บ้านนา จ.

นครนายก  

ด้านโภชนาการ    
ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

1 ด้านอาหารและโภชนาการ 
(ขนมโมจิ) 

นางพรรณี  พูลสวัสด์ิ 63 96 หมู่ 8 ต.พิกุลออก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก  

2 ด้านอาหารและโภชนาการ (ไข่
เค็มบ้านมาบกระทุ่ม) 

รต.เหรียญ  มีพูล 66 18/1 หมู่ 8 ต.พิกุล
ออก อ.บ้านนา จ.

นครนายก 
3 ด้านอาหารและโภชนาการ (กิม

ซูหมูปิ้งประเทศไทย) 
นางยุพิน คล่องจิตร์ 48 36 หมู่ 5 ต.พิกุลออก 

อ.บ้านนา จ.นครนายก 

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม   
ล า
ดับ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน อายุ ที่อยู่ 

1 ด้านหัตถกรรม (ดอกไม้ใบบาง) นางยุพิน คล่องจิตร์ 48 36 หมู่ 5 ต.พิกุลออก 
อ.บ้านนา จ.นครนายก 

087-1387538 

 
 
 
 
 
 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลพิกุลออก  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

 

 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความส าคัญ  เป็นมรดกที่บรรพบุรุษใน
อดีตได้สั่งสม  สร้างสรรค์  สืบทอดภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง   สืบ
สานเรื่องราวอันทรงคุณค่ามากมาย  ส่งผลให้คนในชาติเกิดความรัก  
ความภาคภูมิใจและร่วมมือร่วมใจสืบสานต่อกันมาและต่อไปในอนาคต  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความส าคัญส าหรับการศึกษารากเหง้าความ
เป็นมาของท้องถิ่นและชุมชน 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

บทที่ 1 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1.ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom)  หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (Popular Wisdom)  หรือปัญญาชนชาวบ้านหรือ
ปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พ้ืนเพ
รากฐานของความรู้ของชาวบ้าน  หรือความรอบรู้ของ
ชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้ง
ทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้อมซึ่งเรียนรู้
จากผู้ใหญ่หรือความรู้ที่สะสมสืบต่อกันมา” 

 
2.ความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป็นมรดกที่บรรพบุรุษในอดีตได้สั่งสม  สร้างสรรค์              
สืบทอดภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง  สืบสานเรื่องราวอัน
ทรงคุณค่ามากมาย  ส่งผลให้คนในชาติเกิดความรัก  ความ
ภาคภูมิใจและร่วมแรงร่วมใจสืบสานต่อๆกันมาและต่อไปใน
อนาคต  ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึ ง เป็นสิ่ งที่ มีคุณค่ าและมี
ความส าคัญยิ่ง  
 
3.ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถแบ่งตามลักษณะของคนใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน  ซึ่งได้คิดหรือได้รับการถ่ายทอดและถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ  ซึ่งเกิดจากความเชื่อ  
ความรู้สึก  ความนึกคิด  ในการสร้างสรรค์แบบแผนของการ
ด าเนินชีวิต  รวมถึงการน าเทคโนโลยีพ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  ดังนั้น  จึงแบ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ต าบลพิกุลออก  ดังนี้ 
 3.1ด้านเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก  การ
ขยายพันธุ์  การเลี้ยงสัตว์  การเกษตรผสมผสาน  การท าไร่นา
สวนผสม การปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร  
การท านา  ท าสวน  ท าไร่  เป็นต้น 
 3.2ด้านการแพทย์แผนไทย  เช่น หมอสมุนไพร  
หมอยากลางบ้าน  หมอนวดแผนโบราณ  หมอยาหม้อ 
 3.3ด้านศิลปกรรม เช่น  วาดภาพ (กิจกรรม) การปั้น
(ประติมากรรม) นาฏศิลป์  ดนตรี  การแสดง  การละเล่น
พ้ืนบ้าน  นันทนาการ  เป็นต้น 
 3.4ด้านปรัชญา  ศาสนา  และประเพณี  เช่น  
ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทาง
ศาสนา  ปรัชญาความเชื่อ  และประเพณีที่มีคุณค่าให้
เหมาะสมต่อบริบททางเศรษฐกิจ  สังคม  การถ่ายทอด
วรรณกรรม  ค าสอน  การประยุกต์ประเพณี  เป็นต้น 
 3.5ด้านโภชนาการ  เช่น  ความสามารถในการ
เลือกสรร  ประดิษฐ์  และปรุงแต่งอาหารและยาได้เหมาะสม
กับความต้องการของร่างกายในสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดจน
ผลิตเป็นสินค้าบริการส่งออกที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาก  
เป็นต้น 
 

 
 

                                                            
บทที่ 2 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 

ล าดับ ช่ือศาสนสถาน สถานท่ีตั้ง 
1 วัดพิกุลแก้ว ชุมชนบ้านพิกุลแก้ว ม.1 
2 วัดแหลมไม้ย้อย ชุมชนบ้านแหลมไม้ย้อย ม.10 
3 วัดวังบัว ชุมชนบ้านดอนทราย ม.11 
4 วัดดอนเปร็ง ชุมชนบ้านดอนเปร็ง ม.12 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี 
ล า
ดับ 

ประเพณี/
วัฒนธรรม 

ประวัติความเป็นมา/
ความส าคัญ 

ช่วงเวลา 
ด าเนินการ 

สถานที่
ปฏิบัติ 

การ
ด าเนินการ 

1 มาฆบูชา วันมาฆบูชา เป็นวัน
ส าคั ญวั นหนึ่ งทา ง
พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้
กันว่าเป็นวันเกิดพระ
ธรรมถือว่าเป็นวันที่
พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า  ไ ด้
ประกาศหลักธรรมค า
ส อน ขอ งพร ะ อ งค์  
เพื่ อใ ห้พระอรหันต์
ทั้งหลาย ที่มาประชุม
พร้ อมกั นในวั นนั้ น
น าไปเผยแพร่ 

วันข้ึน15ค่ า
เดือน 4 

ศาสนสถาน
ในพื้นที่ 

-ท าบุญตัก
บาตร 
-ถือศีลฟัง
ธรรม 
-กิจกรรม
เวียนเทียน 

2 เข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธ
บัญญัติพระภิกษุสงฆ์
ทุกรูปจะต้องปฏิบั ติ
ตาม  หมายถึงการอธิ
ฐานอยู่ประจ าไม่เที่ยว
จากริกไปยั งสถานที่
ต่ า ง ๆ เ ว้ น แ ต่ มี กิ จ
จ าเป็นจริ งๆช่ วงจ า
พรรษาจะอยู่ในช่วงฤดู
ฝนที่ มี ก าหนดเป็ น
ระยะเวลา3เดือน 

วันแรม1ค่ า
เดือน8 

ศาสนสถาน
ในพื้นที่ 

-กิจกรรมแห่
เทียนพรรษา 



 


