ฐานขอมูลภูมปิ ญญาทองถิ่น
เทศบาลเมืองบุรีรมั ย

ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย

ความเปนมาของเทศบาลเมืองบุรีรัมย
เทศบาลเมื องบุ รีรั มย ไดรับ การจัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองบุรี รั มย
จังหวัดบุรีรัมย พุทธศักราช 2479 ซึ่งไดตราขึ้นไว ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2479 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งมี พ.อ. พหลพลพยุหเสนาเปนนายกรัฐมนตรี โดยไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเลม 53 ตอนที่ 62 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2479
ตอมาเมื่อทองถิ่นเจริญขึ้นมีชุมชนอยูหนาแนนทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลที่ตอเนื่ องกัน
สมควรปรับปรุงเขตเทศบาลเสียใหม เพื่อขยายเขตใหเทศบาลไดปกครองและทะนุบํารุงทองถิ่นจึงไดตราพระ
ราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2504 ลงวันที่ 30 เมษายน 2504 ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลม 78 ตอนที่ 40 วันที่ 9 พฤษภาคม 2504 มีเนื้อที่รวม 6 ตารางกิโลเมตร สืบเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลในเมืองทั้งหมดของอําเภอเมืองบุรีรัมย
ตราสัญลักษณประจําเทศบาล
เทศบาลเมื องบุ รี รั มย มีตราประจําเทศบาลเปน รูป ศีร ษะชาง และพานรัฐ ธรรมนูญ ซึ่งมี
ความหมาย ดังนี้

รูปศีรษะชาง ชางถือเปนสัตวมงคลคูบานคูเมืองมาแตสมัยโบราณ อีกทั้งในสมัยกอนจังหวัด
บุรีรัมยเปนปาสวนใหญ มีชางเปนจํานวนมาก และราษฎรไดจับชางมาใชงาน ชางจึงเปนสัตวที่มีความสําคัญ
แกทองถิ่นมาก
พานรัฐธรรมนูญ แสดงถึงเทศบาลเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดวย
เหตุนี้เทศบาลจึงกําหนดดวงตราเปนรูปศีรษะชางชูพานรัฐธรรมนูญ สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและ
ขอมูลพื้นฐาน

1. ดานกายภาพ
ที่ตั้ง เทศบาลเมืองบุรีรัมยตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองบุรีรัมยตอนกลางของจังหวัดบุรีรัมยมีพื้นที่
ทั้งหมด 6.0 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,750 ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนตประมาณ
384 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 376 กิโลเมตร และอยูหางจากสนามบินบุรีรัมยประมาณ 30 กิโลเมตร
บุรีรัมย - กรุงเทพมหานคร
384 กิโลเมตร
บุรีรัมย - นครราชสีมา
130 กิโลเมตร
บุรีรัมย - สุรินทร
53 กิโลเมตร
บุรีรัมย - ขอนแกน
200 กิโลเมตร
อาณาเขต เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลชุมเห็ด
ทิศใต ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลอิสาณ
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลอิสาณ
สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาลประกอบดวย 3 ฤดู คือ
ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ
2. สภาพสังคม
เทศบาลเมืองบุรีรัมยมีชุมชนทั้งหมด จํานวน 18 ชุมชน โดยชุมชนจะอยูในสภาพผสมผสานกันของ
ลักษณะความเปนเมืองกับชนบทรวมอยูดวยกัน ประชาชนจึงรวมอยูดวยกันอยางหลากหลายไมวาจะเปนดาน
อาชีพ ฐานะหรือรายได
ชุมชนในเขตเมือง มีลักษณะเปนยานธุรกิจ ตลาด รานคา ที่มีความเจริญประชาชนสวนใหญประกอบ
อาชีพคาขายและอาศัยอยูกันอยางหนาแนน เปนชุมชนที่ไดรับบริการดานตาง ๆ อยางทั่วถึง
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประกอบดวย กลุมคนที่มีอาชีพรับจางเปนสวนมาก รองลงมาคือรับราชการ
บานเรือนสวนใหญจึงเปนบานสําหรับพักอาศัย บานเชา หอพัก และเปนที่ตั้งของสถานที่ราชการ
ชุมชน ในเขตเทศบาล จํานวน 18 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนชุมเห็ด
2. ชุมชนหลังสถานีรถไฟ
3. ชุมชนหนองปรือ
4. ชุมชนประปาเกา
5. ชุมชนหนาสถานีรถไฟ
6. ชุมชนบุลําดวนเหนือ
7. ชุมชนตลาด บ.ข.ส.

10. ชุมชนตลาดสด
11. ชุมชนวัดอิสาณ
12. ชุมชนบุลําดวนใต
13. ชุมชนราชภัฏ
14. ชุมชนตนสัก
15. ชุมชนหลักเมือง
16. ชุมชนสะพานยาว

8. ชุมชนหลังศาล
9. ชุมชนเทศบาล

17. ชุมชนโคกกลาง
18. ชุมชนฝงละลม

3. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
วัดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
1. วัดกลางพระอารามหลวง (ชุมชนตลาดสด)
2. วดอิสาณ (ชุมชนวัดอิสาณ)
3. วัดธรรมธีราราม (ชุมชนหนาสถานีรถไฟ)
ศริสตจักร
1. ศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย (ชุมชนบุลําดวนใต)
มัสยิด
1. มัสยิดอันวาดารุสสาลาม (ชุมชนฝงละลม)
ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ
1. ประเพณีทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหมในเดือนมกราคม
2. ประเพณีสงกรานตและสมโภชศาลพระหลักเมืองในเดือนเมษายน
3. ประเพณีแหเทียนเขาพรรษาในเดือนกรกฎาคม
4. ประเพณีลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน
ปูชนียสถานในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
1. ศาลพระหลักเมืองบุรีรัมยอยูภายในบริเวณเดียวกับศาลเจาปงเถากงมา
ตั้งอยูชุมชนตลาดสด
2. สระนํ้าศักดิ์สิทธิ์วัดกลางพระอารามหลวง ตั้งอยูชุมชนตลาดสด
ศาลเจาแมบัวลอย ตั้งอยูชุมชนหลักเมือง
3. พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมธีราราม ตั้งอยูชุมชนหนาสถานีรถไฟ
4. การศึกษา
สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีดังนี้
สังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย จํานวน 3 แหง
1. โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎรดรุณวิทยา”
2. โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”
3. โรงเรียนเทศบาล 3
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเขต 1 จํานวน 2 แหง
1. โรงเรียนอนุบาลบุรรี ัมย
2. โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห 5 (ไตรคามสิทธิศิลป)
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 32 จํานวน 1 แหง
1. โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม

สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 3 แหง
1. โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
2. โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา
3. โรงเรียนอนุบาลธีรา
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 2 แหง
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 1 แหง
1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลางพระอารามหลวง
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 2 แหง
1. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย
2. วิทยาลัยสารพัดชางบุรีรัมย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1 แหง
1. สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
บุรีรัมย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองบุรีรัมย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย (ชุมชนหนองปรือ)
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลบุรีรัมย
5. การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย มีทั้งแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ประเพณี
วัฒนธรรม ศาสนา และแหลงจับจายซื้อสินคาพื้นบาน และผลิตภัณฑ 0T0P ประกอบดวย
1. คูเมืองโบราณ (คลองละลม) มีลักษณะเปนรูปวงรี ซึ่งตั้งอยูใจกลางเมืองบุรีรัมยมีความ
ยาว กวางเฉลี่ย 80 เมตร ความยาวประมาณ 2,500 เมตร มีพื้นที่รวม 179 ไร 2 งาน 12 ตารางวา สภาพ
ปจจุบัน แบงเปน 6 สวน หรือ 6 ลูก ตามแนวถนนที่ตัดเขาเมืองชั้นใน แตบางสวนไดถูกถมสําหรับกอสร าง
อาคารพาณิชย บานเรือนราษฎรและถนนไปแลว จนกระทั่งกรมศิลปากรไดสํารวจและประกาศใหเขตคูเมือง กําแพงเมืองบุรีรัมย (คลองละลม) ซึ่งอยูในสมัยทวารวดีมีอายุราว 1,800 ป เปนโบราณสถานตามประกาศลง
วันที่ 4 มิถุนายน 2523 นอกจากนี้คลองละลมยังเปนแหลงน้ําสําคัญแหงเดียวในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย อัน
เป น แหล ง น้ํ า อุ ป โภค บริ โ ภค การเกษตร การประมง การบริ ก ารสาธารณะ เช น การดั บ เพลิ ง การดู แ ล
สวนสาธารณะ รวมทั้งยังเปนแหลงเสริมสรางระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมของเมือง เปนแหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและโบราณคดี เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ

2. ศาลพระหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย (City Pillar Shrine) ตั้งอยูกลางเมืองบุรีรัมย เปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง กราบไหวบูชาสักการบูชาของชาวบุรีรัมย เปนรูปแบบศิลปกรรมขอมโบราณที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสรางถาวรวัตถุที่คงความเปนเอกลักษณของสถาปตยกรรมทองถิ่นไวเปนอยางดี
เปนการบงบอกถึงอัตลักษณตัวตนของคนบุรีรัมย คนอีสานใตไดอยางชัดเจน การออกแบบอาคารศาลพระหลัก
เมือง เปนแบบศิลปะขอมประยุกต สมกับที่บุรีรัมยเปนชุมชนโบราณและมีปราสาทหินสมัยขอมเปนจํานวนมาก
จนกระทั่งนํามาเปนคําขวัญของจังหวัดวา “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม” ศาลพระ
หลักเมืองบุรีรัมยออกแบบกอสรางโดยกรมศิลปากร รูปแบบสถาปตยกรรมขอมสมัยพระเจาสุริยะวรมันที่ 2
ตําแหนงหลักเมืองอยูตรงกลางองคปรางค ซึ่งแทนที่ตั้งเดิมของศิวลึงค องคปรางคมียอดทั้งหมด 5 ชั้น แตละ
ชัน้ ประกอบกลับ ขนุนและเทพประจําทิศเพื่อปกปองรักษาทิศตางๆ ตามคติความเชื่อ องคเรือนธาตุเปนมณฑป
เพื่อใชเปนที่ประกอบพิธี ยอดศาลพระหลักเมืองติดตั้งรูปดอกบัวประดับทอง
3. ถนนคนเดินเซราะกราว (Sroew Ground Walking Street) ตั้งอยูบริเวณถนนรมยบุรี
หนาจวนผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย เปนถนนที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยู เอกลักษณ อัตลักษณ ของเมือง
บุรีรัมย เปนที่นิยมของผูมาเยือนจังหวัดบุรีรัมย มีการแสดงทางวัฒนธรรม อาหารการกิน ของดีของฝากเมือง
บุรีรัมย โดยเทศบาลเมืองบุรีรัมยเปนหนวยงานรับผิดขอบหลัก จัดใหมีถนนคนเดินทุกวันเสารและอาทิตย
ตั้งแต เวลา 16.00 น. - 22.00 น.
4. ศูนยขอมูลทองเที่ยวครบวงจรของจังหวัดบุรีรัมย (Blue Heart Center) อาคาร (Blue
Heart Center) เปนศูนยขอมูลการทองเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย ตั้งอยู ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย (หลังเกา)
ประกอบดวยแกลเลอรี่และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาฯ เจาอยูหัว รัชกาลที่ 10
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาเปนพื้นความรูของประชาชนในสังคมที่รับรูและเขาใจรวมกันวาภูมิปญญานั้น เรียกตาง ๆ
กัน เชน ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน ซึ่งเปนเรื่องที่ไดมีการกลาวถึงและ
มีความสําคัญมากในยุคปจจุบัน ภูมิปญญาจัดเปนทุนทางวัฒนธรรมที่มีความสําคัญยิ่งของมนุษย สิ่งดังกลาว
สั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรู ประสบการณ ผนวกดวย ความเฉียบคมในการหยั่งรูอยางลุมลึก เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนสภาพทรัพยากรและองคความรูที่มีอยู เดิมใหเพิ่มพูนคุณคาขึ้นอยางสอดคลองและเหมาะสมกับ
บริบทตาง ๆ ของชุมชนทองถิ่น และสังคมของตน (ชวน เพชรแกว. 2547)
นอกจากภูมิปญญาทองถิ่นเปนความรู ความคิด ความสามารถ ความเจนชัดของกลุมชน ไดจาก
ประสบการณในสังคมดวยการปรับตัว และดํารงชีพในสภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมกับกลุมอื่นจาก
พื้นที่และสิ่งแวดลอมอื่นที่ไดมีการติดตอสัมพันธกันและรับเอาหรือปรับเปลี่ยนมาใชประโยชน หรือแกปญหา
ในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นนั้น ๆ มีผูกลาววาภูมิปญญาทองถิ่น เปนทั้ง
ศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิต ถายทอดสืบตอกันมาชานานจนกระทั่งถึงปจจุบัน องคความรูของภูมิ
ปญญา คือ สวนที่เปนศาสตร สําหรับสวนที่เปนศิลป คือ เปนความรูที่มีคุณคาทั้งดีและงาม และผูคนคิดกัน
ขึ้นมา ไมใชสมองเพียงอยางเดียว แตดวยอารมณ ความรูสึก และจิตวิญญาณ ดังนั้น ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปน
ความเขาใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่สัมพันธกับวิธีคิด วิถีปฏิบัติ และวิธีใหคุณคาของกลุมชน (ชวน เพชรแกว
2547)
ภูมิปญญาทองถิ่นไมใชความรูเฉพาะเรื่อง แตเปนความรูที่เปนองครวม ซึ่งรวบรวมความรูตาง ๆ ให
มาสัมพันธกันจนทําใหเกิดมิติรอบดาน หรือเห็นวิถีชุมชนนั่นเอง กลาวคือ ภูมิปญญาจะสะทอนความคิด
ความเชื่อ ความใฝฝน ซึ่งจะเห็นไดจากกฎเกณฑทางสังคม ความสัมพันธระหวางคนในครอบครัว คนในชุมชน
ทองถิ่น และจารีตประเพณีตาง ๆ จะเห็นไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนรากฐานการดํารงชีวิตของกลุ มชนที่
สําคัญยิ่ง ทั้งนี้เพราะภูมิปญญาทองถิ่น เปนสรรพวิชาความรูทั้งหมดที่ชุมชนทองถิ่นใชแกปญหาหรือจรรโลง
ชีวิตของเขา ไมวาจะเปนความรูที่มีการสั่งสม มีการประยุกตใชมายาวนาน หรือความรูที่ชุมชนทองถิ่นรับมา
จากภายนอก ลวนแตเปนความรูที่ผานการพิสูจนมาแลววาเขากันไดกับวิถีดานอื่น ๆ ของชุมชนทองถิ่นลวน
แตเปนประโยชนในการเลี้ยงชีพ หรือประโยชนดานอื่น ๆ ในการดํารงชีวิตของชุมชนทองถิ่นและปจเจกชน
(ชวน เพชรแกว. 2547)

2
คําจํากัดความของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนองคความรู ความสามารถในระดับทองถิ่น ซึ่งมีขอบเขตจํากัดในแตละทองถิ่น
ที่ไดสืบทอดและเชื่อมโยงมาอยางตอเนื่องดั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งนักวิชาการหลาย ๆ ทานไดใหความหมาย
เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกันพอสรุปไดลังนี้
ยุพาพร จานประดับ (2544) ไดสรุปความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น ไววา คือ องคความรูข อง
ทองถิ่นหรือทุกสิ่งทุกอยางที่บุคคลในทองถิ่นคิดขึ้นจากสติปญญาและความสามารถของทองถิ่นเอง เพื่อใชใน
การแกปญหาหรือดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม โดยมีกระบวนการสั่งสมสืบทอดมาเปนเวลานาน
ธวัช ปุณโณทก (2532) ใหความหมายวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยนแบบ
แผนดําเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอาศัยอยูในทองถิ่นใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหรือสามารถแกปญหา
การดําเนินชีวิตของคนใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย
อัจฉรา ภาณุรัตน (2549) ใหความหมายวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนการปรับเปลี่ยน
แบบแผนดําเนินชีวิตของบุคคลซึ่งอาศัยอยูในทองถิ่นใหสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหรือสามารถ
แกปญหาการดําเนินชีวิตของคนใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตละยุคสมัย
ประภากร แกววรรณา และคนอื่นๆ (2549 ) ไดใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นคือ องคความรู
ประสบการณหรือทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบาน คิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง เพื่อนํามาใชในชีวิตประจําวัน และ
เกิดสั่งสมมาเปนเวลานาน และมีการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่งในทองถิ่น เพื่อใหบุคคลสามารถดําเนิน
ชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุข
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545) ไดใหความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นไอดงนี้คือ
1. ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรมและความสามารถในการแก ไข
ปญหาของมนุษย
2. ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุมชนไดจากประสบการณที่สั่งสมไว
ในการปรับตัวและดํารงชีพตามสภาพแวดลอมของธรรมชาติ
3. ภูมิปญญาเปนเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีต และเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางคน
กับคน คนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทาง จารีต ประเพณี การทํา
มาหากิน และพิธีกรรมตาง ๆ เพื่อใบเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธเหลานี้ เปาหมายก็คือ เพื่อใหเกิด
ความสุขทั้งในสวนที่เปนชุมชน หมูบาน และในสวนที่เปนปจเจกของชาวบานเอง หากเกิดปญหาทางดาน
ความไม ส มดุ ล กั น ขึ้ น ก็ จ ะก อใบ เ กิ ดความไมส งบสุขทั้งในสวนที่เปน สังคม และในสว นที่เปน ปจ เจกของ
ชาวบานเอง
4. ประสบการณในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาเลาเรียน การที่ชาวบานรูจักวิธีการ ทํานา การ
ไถนา การนํากระบือมาใชในการไถนา การรูจักนวดขาวโดยการใชกระบือ รูจักสาน กระบุง ตะกรา เอาไมไผ
มาทําเครื่องไมใชสอยในชีวิตประจําวัน รวมทั้งรูจักเอาดินขี้ทามาแชน้ําตมใหเหือดแทงเปนเกลือสินเธาว ก็
เรียกวาภูมิปญญาทั้งสิ้น
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 ) ไดแบงสาขาภูมิปญญาโดยจําแนกเปน 9 ดาน ดังนี้
1. ดานเกษตรกรรม ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองค ความรู ทักษะ และเทคนิคด าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคําดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งตนเองในสภาวการณตาง ๆ
ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตร ดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต
และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน
2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูป
ผลผลิตเพื่อการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถ
พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุม
โรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน
3. ดานการแพทยแผนไทย ไดแก ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุ ม ชน โดยเน น ให ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองทางด า นสุ ข ภาพและอนามั ย ได เช น ยาจากสมุ น ไพรอั น มี อยู
หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนตน
4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ การพัฒนา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และสั่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การทําแนวปะการังเทียม การ
อนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตนน้ํา และปาชุมชน เปนตน
5. ด า นกองทุ น และธุ รกิ จ ชุ มชน ไดแก ความสามารถในด านการสั่ งสมและบริหารกองทุ น และ
สวัสดิการชุมชน ทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกชีวิต ความเปนอยูของสมาชิก
ในกลุ ม เช น การจั ดการกองทุ น ของชุ มชนในรู ป ของสหกรณ อ อมทรั พย รวมถึ งความสามารถในการจั ด
สวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการชัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน
6. ดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะ สาขาตางๆ เชน
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลน พื้นบาน และนันทนาการ
7. ดานภาษาและวรรณกรรม ไดแก ความสามารถในการอนุรักษและสรางสรรคผลงานดานภาษา
คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถิ่นและการจัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น
การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของทองถิ่นตาง ๆ
8. ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี ไดแก ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอบริบททาง เศรษฐกิจ สังคม เชน การ
ถายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชปา การประยุกต ประเพณีบุญ ประทายขาว
9. ดานโภชนาการ ไดแก ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและปรุงแตงอาหาร และยาได
เหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตาง ๆ ตลอดจนผลิตเปนสินคาและบริการสงออกที่ไดรับ
ความนิยมแพรหลายมาก รวมถึงการขยายคุณคาเพิ่มของทรัพยากรดวย
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1. ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ดานเกษตรกรรม
การทําปุยจากขยะอินทรีย
1. ชื่อ นายจํานงค คิมรัมย

อายุ 73 ป

2. ที่อยู 437/201 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
4. อาชีพ เกษตรกรรม
5. เบอรโทรศัพท 085-2596896
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- เสี่ยงตอการสูญหาย ใกลขาดผูสืบทอด
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาเดิม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- ลดรายจาย
- สงเสริมสุขภาพ
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- ผานวิทยากรชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
การเก็บรบรวมขยะอินทรียตามรานอาหารและหอพักในชุมชน เพื่อนําไปเลี้ยงสัตว เชน ไก เปด และ
นํามาทําน้ําหมักชีวภาพ เพื่อไปใชในนาขาวและแปลงเกษตร โดยใชปรับปรุงดิน เปนการลดคาใชจายในการซื้อ
ปุย หรือสารเคมีในการเพิ่มผลผลิต ผลผลิตที่ไดจะปลอดสารเคมี เปนการลดคาใชจาย เพิ่มรายได ตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
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2. ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ดานหัตถกรรม
งานประดิษฐบายศรีใบตอง และกระทง
1. ชื่อ นายวุฒินันท ฉิมจารย

อายุ 30 ป

2. ที่อยู 13/39 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
4. อาชีพ งานประดิษฐบายศรีใบตอง และกระทง
5. เบอรโทรศัพท 080-7972778
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- ผูฝกสอนบายศรีปากชาม รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ป 2559
- รางวัลชนะเลิศกระทงใหญ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ป 2558
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กระทง เทศบาลตําบลสตึก ป 2563
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- เสี่ยงตอการสูญหาย ใกลขาดผูสืบทอด
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- สืบทอดจากบรรพบุรุษ
- พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาเดิม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- ผานวิทยากรชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี youtube ชอง DIY Baysri
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
บายศรี ทําดวยใบตอง รูปคลายกระทง เปนชั้น ๆ มีขนาดใหญเล็กสอบขึ้นไปตามลําดับ เปน 3 ชั้น 5
ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปกตรงกลางเปนแกน มีเครื่องสังเวยวางอยูในบายศรี และมีไขขวัญ (ไขตม) เสียบ
อยูบนยอดบายศรี มีหลายประเภท เชน บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ
บายศรีนั้นมีขอสันนิษฐานวาไดประดิษฐขึ้นมาจากคติความเชื่อของพราหมณพิจารณาจากการนํา
ใบตองมาประดิษฐบายศรี เนื่องดวยใบตองนั้นเปนของสะอาดบริสุทธิ์ไมมีมลทินของอาหารเกาใหแปดเปอน
และอี กประการหนึ่ งก็ คือ รู ป ร า งลั กษณะของบายศรีที่ไดจําลองเขาพระสุเมรุซึ่งเปนที่สถิตของพระอิศวร
ตลอดจนเครื่องสังเวยก็มีความเชื่อมาจากคติพราหมณเชน ไข แตงกวา มะพราว รวมถึงพิธีการ เชน การเวียน
เทียน การเจิม และพิธีการตาง ๆ เหลานี้พราหมณเปนผูประกอบพิธีทั้งสิ้น
บายศรีนั้นสามรถใชในพิธีการตางๆ ตามประเพณีนิยม อีกทั้งเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาติ และสามรถทําเปนอาชีพสรางรายไดอีกดวย
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2. ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ดานหัตถกรรม
งานประดิษฐบายศรีใบตองและกระทง
1. ชื่อ นายศักรินทร บุรินรัมย

อายุ 25 ป

2. ที่อยู 211/1 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา อาชีวศึกษา ปวส.
4. อาชีพ งานประดิษฐบายศรีใบตองและกระทง
5. เบอรโทรศัพท 095-6027037
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- รางวัลรองชนะเลิศกระทงใหญ เทศบาลเมืองบุรีรัมย ป 2562
- รางวัลชนะเลิศบายศรีใหญวันมาฆบูชา จังหวัดสุรินทร ป 2560
2561 , 2562
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- เสี่ยงตอการสูญหาย ใกลขาดผูสืบทอด
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- สืบทอดจากบรรพบุรุษ
- พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาเดิม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- ผานวิทยากรชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
บายศรี ทําดวยใบตอง รูปคลายกระทง เปนชั้น ๆ มีขนาดใหญเล็กสอบขึ้นไปตามลําดับ เปน 3 ชั้น 5
ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปกตรงกลางเปนแกน มีเครื่องสังเวยวางอยูในบายศรี และมีไขขวัญ (ไขตม) เสียบ
อยูบนยอดบายศรี มีหลายประเภท เชน บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ
บายศรีนั้นมีขอสันนิษฐานวาไดประดิษฐขึ้นมาจากคติความเชื่อของพราหมณพิจารณาจากการนํา
ใบตองมาประดิษฐบายศรี เนื่องดวยใบตองนั้นเปนของสะอาดบริสุทธิ์ไมมีมลทินของอาหารเกาใหแปดเปอน
และอี กประการหนึ่ งก็ คือ รู ป ร า งลั กษณะของบายศรีที่ไดจําลองเขาพระสุเมรุซึ่งเปนที่สถิตของพระอิศวร
ตลอดจนเครื่องสังเวยก็มีความเชื่อมาจากคติพราหมณเชน ไข แตงกวา มะพราว รวมถึงพิธีการ เชน การเวียน
เทียน การเจิม และพิธีการตาง ๆ เหลานี้พราหมณเปนผูประกอบพิธีทั้งสิ้น
บายศรีนั้นสามรถใชในพิธีการตางๆ ตามประเพณีนิยม อีกทั้งเปนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาติ และสามรถทําเปนอาชีพสรางรายไดอีกดวย
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3. ภูมปิ ญญาทองถิ่น ดานการแพทยแผนไทย
การนวดแผนไทย

1. ชื่อ กลุมนวดแผนไทยเทศบาลชุมชนเมือง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
ประธานกลุม น.ส.ปทิตตา เชือกรัมย จํานวนสมาชิก 47 คน
2. ที่อยู ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
(สถานที่ใหบริการนวดแผนไทย ถนนคนเดินตลาดเซราะกราว)
3. กอตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551
4. เบอรโทรศัพท 044-601917 , 044-611576 , 089-4879247 (เบอรโทรประธาน)
5. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
6. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น การอบรมและศึกษาเพิ่มเติม
7. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
8. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- บอกเลาสืบตอในชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
- ถายทอดความรูผานการอบรม
9. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิ ดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป น
ศาสตรบําบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ
การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวดแผน
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ไทยนั้ น มี ป ระวั ติ ม าจากประเทศอิ น เดี ย โดยเชื่ อ ว า น า จะมี ก ารนํ า การนวดเข า มาพร อ มกั บ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีการนําเขามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนที่เปนมาตรฐานของไทยและสง
ทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดแผนไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์
1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ
ผูมียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู ในรั้ว ในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถู กออกแบบที่เ นน การใชนิ้วมื อและมือเทานั้ น และ
ทวงทาที่ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้
จะไดทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เปนการนวดที่ใชในระดับชาวบานดวยทาทางทั่วไป ไมมีแบบแผนหรือ
พิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใชอวัยวะอื่น ๆ เชน เขา ศอก เทา เพื่อชวยทุนแรงในการนวดได
ซึ่งเปนขอแตกตางจากการนวดแบบราชสํานักที่เนนการใชมือเพียงอยางเดียว
การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่มีมาแตโบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องตนของการอยูรอด
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยตนเองหรือผูที่อยูใกลเคียงมักจะลูบไลบีบนวดบริเวณดังกลาว ทําใหอาการ
ปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เปนไปโดยมิไดตั้งใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธี
ที่ไดผลจึงเก็บไวเปนประสบการณ และกลายเปนความรูที่สืบทอดกันตอ ๆ มา จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ความรูที่ไดจึงสะสมจากลักษณะงาย ๆ ไปสูความสลับซับซอน จนสามารถสรางเปนทฤษฎีการนวด จึงกลายมา
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทบําบัดรักษาอาการและโรคบางอยาง
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3.ภูมิปญญาทองถิน่ ดานการแพทยแผนไทย
การนวดแผนไทย
1. ชื่อ นางเฉลียว ศรีรัตนประสิทธิ์

อายุ 59 ป

2. ที่อยู 268 ถ.จิระ ซ.สันติประชา 6 ต.ในเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
4. อาชีพ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ เทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. เบอรโทรศัพท 081-3897280
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- นวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
- รางวัลระดับดีเดน จาก กพร. ดานบริการเปนเลิศ
- รางวัล อปท. ดีเดน ดานสาธารณสุข ป 2563
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น การอบรมและศึกษาเพิ่มเติม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- บอกเลาสืบตอในชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
- ถายทอดความรูผานการอบรม
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิ ดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป น
ศาสตรบําบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ
การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวดแผน
ไทยนั้ น มี ป ระวั ติ ม าจากประเทศอิ น เดี ย โดยเชื่ อ ว า น า จะมี ก ารนํ า การนวดเข า มาพร อ มกั บ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีการนําเขามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนที่เปนมาตรฐานของไทยและสง
ทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดแผนไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์
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1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ ผู มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยูในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เนนการใชนิ้วมือและมือเทานั้น และทวงทาที่
ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้ จะได
ทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เปนการนวดที่ใชในระดับชาวบานดวยทาทางทั่วไป ไมมีแบบแผนหรือ
พิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใชอวัยวะอื่น ๆ เชน เขา ศอก เทา เพื่อชวยทุนแรงในการนวดได
ซึ่งเปนขอแตกตางจากการนวดแบบราชสํานักที่เนนการใชมือเพียงอยางเดียว
การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่มีมาแตโบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องตนของการอยูรอด
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยตนเองหรือผูที่อยูใกลเคียงมักจะลูบไลบีบนวดบริเวณดังกลาว ทําใหอาการ
ปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เปนไปโดยมิไดตั้งใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธี
ที่ไดผลจึงเก็บไวเปนประสบการณ และกลายเปนความรูที่สืบทอดกันตอ ๆ มา จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ความรูที่ไดจึงสะสมจากลักษณะงาย ๆ ไปสูความสลับซับซอน จนสามารถสรางเปนทฤษฎีการนวด จึงกลายมา
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทบําบัดรักษาอาการและโรคบางอยาง
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3. ภูมปิ ญญาทองถิ่น ดานการแพทยแผนไทย
การนวดแผนไทย
1. ชื่อ นางสาวนิ่มนวล ผายตากแดด

อายุ 41 ป

2. ที่อยู 479/6 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา
4. อาชีพ พนักงานจางทั่วไป เทศบาลเมืองบุรีรัมย
(ปฏิบัติงานที่ที่ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบุรีรัมย)
5. เบอรโทรศัพท 097-3380681
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- ผูชวยวิทยากรชวยสอนเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานเบื้องตน
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- การอบรมและศึกษาเพิ่มเติม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- บอกเลาสืบตอในชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
- ถายทอดความรูผานการอบรม
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิ ดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป น
ศาสตรบําบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ
การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวดแผน
ไทยนั้ น มี ป ระวั ติ ม าจากประเทศอิ น เดี ย โดยเชื่ อ ว า น า จะมี ก ารนํ า การนวดเข า มาพร อ มกั บ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีการนําเขามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนที่เปนมาตรฐานของไทยและสง
ทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดแผนไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์
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1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ ผู มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยูในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เนนการใชนิ้วมือและมือเทานั้น และทวงทาที่
ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้ จะได
ทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เปนการนวดที่ใชในระดับชาวบานดวยทาทางทั่วไป ไมมีแบบแผนหรือ
พิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใชอวัยวะอื่น ๆ เชน เขา ศอก เทา เพื่อชวยทุนแรงในการนวดได
ซึ่งเปนขอแตกตางจากการนวดแบบราชสํานักที่เนนการใชมือเพียงอยางเดียว
การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่มีมาแตโบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องตนของการอยูรอด
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยตนเองหรือผูที่อยูใกลเคียงมักจะลูบไลบีบนวดบริเวณดังกลาว ทําใหอาการ
ปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เปนไปโดยมิไดตั้งใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธี
ที่ไดผลจึงเก็บไวเปนประสบการณ และกลายเปนความรูที่สืบทอดกันตอ ๆ มา จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ความรูที่ไดจึงสะสมจากลักษณะงาย ๆ ไปสูความสลับซับซอน จนสามารถสรางเปนทฤษฎีการนวด จึงกลายมา
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทบําบัดรักษาอาการและโรคบางอยาง
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3.ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ดานการแพทยแผนไทย
การนวดแผนไทย
1. ชื่อ นางสาวณัฐรภา มงคลสุวภัทร อายุ 32 ป
2. ที่อยู 66/2 ถ.หนาสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
4. อาชีพ นวดแผนไทย
5. เบอรโทรศัพท 082-1443951
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- ผูชวยวิทยากรชวยสอนเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานเบื้องตน
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- การอบรมและศึกษาเพิ่มเติม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- บอกเลาสืบตอในชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
- ถายทอดความรูผานการอบรม
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิ ดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป น
ศาสตรบําบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ
การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวดแผน
ไทยนั้ น มี ป ระวั ติ ม าจากประเทศอิ น เดี ย โดยเชื่ อ ว า น า จะมี ก ารนํ า การนวดเข า มาพร อ มกั บ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีการนําเขามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนที่เปนมาตรฐานของไทยและสง
ทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดแผนไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์
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1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ ผู มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยูในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เนนการใชนิ้วมือและมือเทานั้น และทวงทาที่
ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้ จะได
ทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เปนการนวดที่ใชในระดับชาวบานดวยทาทางทั่วไป ไมมีแบบแผนหรือ
พิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใชอวัยวะอื่น ๆ เชน เขา ศอก เทา เพื่อชวยทุนแรงในการนวดได
ซึ่งเปนขอแตกตางจากการนวดแบบราชสํานักที่เนนการใชมือเพียงอยางเดียว
การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่มีมาแตโบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องตนของการอยูรอด
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยตนเองหรือผูที่อยูใกลเคียงมักจะลูบไลบีบนวดบริเวณดังกลาว ทําใหอาการ
ปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เปนไปโดยมิไดตั้งใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธี
ที่ไดผลจึงเก็บไวเปนประสบการณ และกลายเปนความรูที่สืบทอดกันตอ ๆ มา จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ความรูที่ไดจึงสะสมจากลักษณะงาย ๆ ไปสูความสลับซับซอน จนสามารถสรางเปนทฤษฎีการนวด จึงกลายมา
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทบําบัดรักษาอาการและโรคบางอยาง
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3. ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ดานการแพทยแผนไทย
การนวดแผนไทย
1. ชื่อ นางสาวพนิดา สวางศรี อายุ 35 ป
2. ที่อยู 31/3 ถ.นคร ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
4. อาชีพ นวดแผนไทย
5. เบอรโทรศัพท 093-5486811
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- ผูชวยวิทยากรชวยสอนเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานเบื้องตน
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- การอบรมและศึกษาเพิ่มเติม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- บอกเลาสืบตอในชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
- ถายทอดความรูผานการอบรม
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิ ดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป น
ศาสตรบําบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ
การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวดแผน
ไทยนั้ น มี ป ระวั ติ ม าจากประเทศอิ น เดี ย โดยเชื่ อ ว า น า จะมี ก ารนํ า การนวดเข า มาพร อ มกั บ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีการนําเขามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนที่เปนมาตรฐานของไทยและสง
ทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดแผนไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์
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1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ ผู มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยูในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เนนการใชนิ้วมือและมือเทานั้น และทวงทาที่
ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้ จะได
ทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เปนการนวดที่ใชในระดับชาวบานดวยทาทางทั่วไป ไมมีแบบแผนหรือ
พิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใชอวัยวะอื่น ๆ เชน เขา ศอก เทา เพื่อชวยทุนแรงในการนวดได
ซึ่งเปนขอแตกตางจากการนวดแบบราชสํานักที่เนนการใชมือเพียงอยางเดียว
การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่มีมาแตโบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องตนของการอยูรอด
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยตนเองหรือผูที่อยูใกลเคียงมักจะลูบไลบีบนวดบริเวณดังกลาว ทําใหอาการ
ปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เปนไปโดยมิไดตั้งใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธี
ที่ไดผลจึงเก็บไวเปนประสบการณ และกลายเปนความรูที่สืบทอดกันตอ ๆ มา จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ความรูที่ไดจึงสะสมจากลักษณะงาย ๆ ไปสูความสลับซับซอน จนสามารถสรางเปนทฤษฎีการนวด จึงกลายมา
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทบําบัดรักษาอาการและโรคบางอยาง
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3. ภูมปิ ญญาทองถิ่น ดานการแพทยแผนไทย
การนวดแผนไทย
1. ชื่อ นางสาววรรณา แซอึ่ง อายุ 29 ป
2. ที่อยู 10/3 ถ.อิสาณ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
4. อาชีพ นวดแผนไทย
5. เบอรโทรศัพท 093-0749599
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- ผูชวยวิทยากรชวยสอนเกี่ยวกับการนวดพื้นฐานเบื้องตน
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- การอบรมและศึกษาเพิ่มเติม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- บอกเลาสืบตอในชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
- ถายทอดความรูผานการอบรม
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิ ดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป น
ศาสตรบําบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ
การดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวดแผน
ไทยนั้ น มี ป ระวั ติ ม าจากประเทศอิ น เดี ย โดยเชื่ อ ว า น า จะมี ก ารนํ า การนวดเข า มาพร อ มกั บ การเผยแผ
พระพุทธศาสนา และมีการนําเขามาในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไมปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนที่เปนมาตรฐานของไทยและสง
ทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดแผนไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์
1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ
ผูมียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู ในรั้ว ในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถู กออกแบบที่เ นน การใชนิ้วมื อและมือเทานั้ น และ
ทวงทาที่ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้
จะไดทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
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1. การนวดแบบราชสํ า นั ก เนื่ อ งจากกลุ ม เป า หมายของการนวดนี้ คื อ เจ า นายชั้ น ผู ใ หญ ผู มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ที่อยูในรั้วในวัง ฉะนั้นการนวดจึงถูกออกแบบที่เนนการใชนิ้วมือและมือเทานั้น และทวงทาที่
ใชในการนวดมีความสุภาพเรียบรอย มีขอกําหนดในการเรียนมากมาย ผูที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานนี้ จะได
ทํางานอยูในรั้วในวังเปนหมอหลวง มีเงินเดือนมียศมีตําแหนง
2. การนวดแบบเชลยศักดิ์ เปนการนวดที่ใชในระดับชาวบานดวยทาทางทั่วไป ไมมีแบบแผนหรือ
พิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยังสามารถใชอวัยวะอื่น ๆ เชน เขา ศอก เทา เพื่อชวยทุนแรงในการนวดได
ซึ่งเปนขอแตกตางจากการนวดแบบราชสํานักที่เนนการใชมือเพียงอยางเดียว
การนวดไทยเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่มีมาแตโบราณ เกิดจากสัญชาตญาณเบื้องตนของการอยูรอด
เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บปวยตนเองหรือผูที่อยูใกลเคียงมักจะลูบไลบีบนวดบริเวณดังกลาว ทําใหอาการ
ปวดเมื่อยลดลง เริ่มแรก ๆ ก็เปนไปโดยมิไดตั้งใจ ตอมาเริ่มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด หรือบางวิธี
ที่ไดผลจึงเก็บไวเปนประสบการณ และกลายเปนความรูที่สืบทอดกันตอ ๆ มา จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ความรูที่ไดจึงสะสมจากลักษณะงาย ๆ ไปสูความสลับซับซอน จนสามารถสรางเปนทฤษฎีการนวด จึงกลายมา
เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่มีบทบาทบําบัดรักษาอาการและโรคบางอยาง
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4. ภูมปิ ญญาทองถิ่น ดานศิลปกรรม
ดนตรีไทย
1. ชื่อ นายพิทยา นิลสุข อายุ 26 ป
2. ที่อยู บานพักครู โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎรดรุณวิทยา
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีไทย
4. อาชีพ ครูอัตราจาง โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎรดรุณวิทยา
(โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย)
5. เบอรโทรศัพท 065-4246533
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- วิทยากรสอนดนตรีไทย
- ผูควบคุมนักเรียนเขาประกวดแขงขันศิลปะ
หัตถกรรมระดับชาติ
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- จากสถาบันการศึกษา
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- เพิ่มรายได
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- การไปแสดงในงานและโอกาสตางๆ
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
ดนตรี ไทย (Thai music) เป น ศิ ล ปะแขนงหนึ่ งของไทย ไดรับ อิทธิพลมาจากประเทศตาง ๆ เชน
อินเดีย, จีน, อินโดนีเซีย และอื่น ๆ เครื่องดนตรีมี 4 ประเภท ดีด สี ตี เปา
วรรณคดี "ไตรภูมิพระรวง" กลาวถึงเครื่องดนตรี ไดแก ฆอง กลอง ฉิ่ง ฉาบ บัณเฑาะว พิณ ซอ ปไฉน
ระฆัง กรับ
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวงปพาทยที่ยังคงรูปแบบปพาทยเครื่องหาเหมือนเชนสมัยกรุงสุโขทัย แตเพิ่ม
ระนาดเอกเขาไป นับแตนั้นวงปพาทยจึงประกอบดวย ระนาดเอก ปใน ฆองวงใหญ กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง สวน
วงมโหรีพัฒนาจากวงมโหรีเครื่องสี่ เปนมโหรีเครื่องหก เพิ่มขลุย และรํามะนา รวมเปนมี ซอสามสาย กระจับป
ทับ (โทน) รํามะนา ขลุย และกรับพวง
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ถึงสมัยรัตนโกสินทร เริ่มจากรัชกาลที่ 1 เพิ่มกลองทัดเขาวงปพาทยอีก 1 ลูก รวมเปน 2 ลูก ตัวผู
เสียงสูง ตัวเมียเสียงต่ํา รัชกาลที่ 2 ทรงพระปรีชาสามารถการดนตรี ทรงซอสามสาย คูพระหัตถคือซอสายฟา
ฟาด และทรงพระราชนิพนธเพลงไทย บุหลันลอยเลื่อน รัชสมัยนี้เกิดกลองสองหนาพัฒนามาจากเปงมางของ
มอญ พอในรัชกาลที่ 3 พัฒนาเปนวงปพาทยเครื่องคู มีการประดิษฐระนาดทุมคูกับระนาดเอก และฆองวงเล็ก
ใหคูกับฆองวงใหญ
รัชกาลที่ 4 เกิดวงปพาทยเครื่องใหญพรอมการประดิษฐระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุมเหล็ก รัชกาล
ที่ 5 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศทรงคิดคนวงปพาทยดึกดําบรรพประกอบการแสดงละครดึกดําบรรพ
ในรัชกาลที่ 6 นําวงดนตรีของมอญเขาผสมเรียกวงปพาทยมอญโดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มี
การนําอังกะลุงเขามาเผยแพรเปนครั้งแรก และนําเครื่องดนตรีตางชาติ เชน ขิม ออรแกนของฝรั่งมาผสมเปน
วงเครื่องสายผสม แลวจึงเปนดนตรีไทยที่เราไดเห็นจนถึงปจจุบันนี้ ทั้งความแตกตางระหวางวงตาง ๆ
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4. ภูมปิ ญญาทองถิ่น ดานศิลปกรรม
นาฏศิลป ฟอนรํา
1. ชื่อ นายกฤศ บูรณพันศักดิ์ อายุ 35 ป
2. ที่อยู 211/1 ถ.สุนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. อาชีพ พนักงานจางเทศบาลเมืองบุรีรัมย
5. เบอรโทรศัพท 085-4944156
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- เปนผูถายทอดทารําลึกซอมนางรํา 1,250 คน ในงาน
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9
- เปนผูรับผิดชอบฝกซอมนางรํา ประจําเผากูย จํานวน 600 คน
ในพิธีบวงสรวง 240 ป เมืองบุรีรัมย
- เปนผูนําในการแสดงนาฏศิลปในงานประเพณีตางๆ ของชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาเดิม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมการทองเที่ยว
- สงเสริมสุขภาพ
- ชวยอนุรักษมรดกของทองถิ่น
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- การไปแสดงในงานและโอกาสตางๆ
- ถายทอดโดยการฝกสอนผูที่สนใจ
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
นาฏศิลปเปนศิลปะแขนงหนึ่งที่สรางสรรคสุนทรียะดานจิตใจและอารมณใหกับคนในสังคมและมี
อิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยที่สามารถสะทอนวิถีชีวิตและกิจกรรมของคนในสังคม ทั้งที่เปนกิจกรรม
สวนตัวและกิจกรรมสวนรวม ดังพิจารณาไดจากบทบาทของนาฏศิลปที่มีผลตอการดําเนินชีวิตของมนุ ษย
ทางดานตาง ๆ เชน บทบาทในพิธีกรรมรัฐพิธีและราชพิธี การแสดงนาฏศิลปในพิธีกรรมตาง ๆ สามารถแสดง
ถึงความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติของภูตผีปศาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เชน การฟอนรําในพิธีรําผีฟาเพื่อ
รักษาโรค หรือสะเดาะเคราะหของภาคอีสาน การฟอนผีมดผีเม็งในภาคเหนือ ที่จะมีผูหญิงมาเขาทรง เปนตน

32
รูปภาพ

33
5. ภูมปิ ญญาทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดการขยะ
1. ชื่อ นางประเนียร รุงโรจน อายุ 72 ป
2. ที่อยู 449 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย
3. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. อาชีพ แมบาน
5. เบอรโทรศัพท 081-9778311
6. ผลงานดานภูมิปญญา
- ผูหญิงเกง สาขา สิ่งแวดลอม จากสถาบันวิจัยชายหญิงเทาเทียม
- รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9
ในโครงการ zero waste
7. สถานการณคงอยูของภูมิปญญาทองถิ่น
- มีผูสืบทอดและปฏิบัติอยู
8. การไดมาซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
- เจาของภูมิปญญาเอง / คิดคนขึ้นใหม
9. ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมการทองเที่ยว
- สงเสริมสุขภาพ
- ลดรายจาย
- เพิ่มรายได
10. การเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่น
- ผานวิทยากรชุมชน
- ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี
11. ประวัติความเปนมา จุดเดน เอกลักษณที่โดดเดนและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น
การจัดการขยะดวยหลัก 3Rs วิถีชุมชนเมือง การเริ่มตนดวยตัวเอง และสรางเครือขายไปยังเพื่อนบาน
ตามหลัก “ทําใหดู อยูใหเห็น ทําเปนตัวอยาง” โดยการรณรงคลดการใช การใชซ้ํา และการนําไปใชใหม ผาน
การประชุม อสม. ชาวชุมชน หรือการประชุมในเวทีตางๆ เปนจุดแลกเปลี่ยนความรู เชน การนําถุงพลาสติก
ประดิษฐ เปนดอกไม เปนตน
การคัดแยกขยะ โครงการประกวดหอพักสีเขียว โดยมีหอพักเขารวมโครงการดังกลาวมีสวนรวมในการ
คัดแยกขยะ ผานการตกลงรวมกันระหวางชุมชน ผูพักอาศัย และหอพัก
ขยะอินทรีย เศษอาหารของชุมชน จะนําไปเลี้ยงสัตว ทําปุยหมัก เลี้ยงไสเดือน และทําน้ําหมักชีวภาพ
นําไปใชในปรับปรุงดินทําการเกษตร
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