
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็น
องค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกที่ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง 
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบัน 

ข้อมลูภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
กองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 



 
ฐานข้อมูลภมูปิญัญาทอ้งถิน่  ด้านการแพทยแ์ผนไทย 

การท าลูกประคบสมนุไพร  
 

 
 

นาง สุธาทิพย์  ศริิลาภา 
 

 

 
 

 
 
 

 ภูมิปัญญาไทยมีมาตั้งแต่โบราณหลังการนวดรักษาผู้ป่วย 
หมอมักจะน าเอาสมุนไพรที่อยู่ในห่อผ้า ซึ่งเราเรียกว่า “ลูกประคบ” 
มาประคบให้หลังจากการนวด หรือบางอาการที่ไม่เหมาะกับการนวด
หมอก็จะใช้ลูกประคบมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกายที่มีอาการ
ปวด เมื่อยท าให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายตัว และรับรู้ได้ถึงอาการปวด 

เมื่อยดีขึ้น อาการปวด ตึงได้คลายลง 
  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
บ้านเลขที่  74  หมู่ท่ี 2   ต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทร 095-7901149 



ฐานข้อมูลภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(การท าปุย๋อิทรยี ์, น้ าหมักชวีภาพ , ครัวเรือนพอเพยีง) 

 
 

นาย สงิหเ์ดิม   แสงสวา่ง 
 

 
แหลง่เรยีนรูช้มุชน ครวัเรอืนตน้แบบเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

 
 

 การท าปุ๋ยไว้ใช้เองโดยที่ไม่พ่ึงพาสารเคมีท าให้เรามั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่เราใส่บ ารุง
พืชผักที่เราปลูกจะปลอดภัยแน่นอน ซึ่งการท าปุ๋ยนี้นอกจากจะได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปลอดภัย
แล้วเรายังสามารถน ามาใช้เป็นกิจกรรมยามว่างร่วมกันภายในครอบครัว หรือ ในชุมชน
ได้อีกด้วย การท าปุ๋ยโดยมีหลักการคือ เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช และ ให้พืชเลี้ยงเรา 
 ครัวเรือนที่ด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือเป็นครัวเรือนตัวอย่างที่ได้
น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและยังได้ให้เป็นจุด
แลกเปลี่ยนรู้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของคนในหมู่บ้านที่จะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และปฏิบัติจริง 
  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านหมี่ 

บ้านเลขที่ 103/1 หมู่ท่ี 7  ต าบลบางปลาม้า    
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 



ฐานข้อมูลภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ด้านศลิปะการตัดกระดาษ 

 

 
 

นางดวงใจ   ชาวเชยีงขวาง 
 

 
พวงมโหตร เอกลกัษณข์องงานประเพณใีนทอ้งถิ่น 

 
 
 

 
 
 

 พวงมโหตร ศิลปะการตัดกระดาษนับเป็นความผูกพันกับคนใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก จะดูได้จาก ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน      
ไม่ว่า จะเป็นงานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีสงกรานต์ 
เป็นเพณีสารท ประเพณีท าบุญค้ าฟ้า ประเพณีบุญเดือนสาม ประเพณีบุญ
เดือนสิบ ตลอดจนประเพณีและงานสิริมงคลต่างๆ ในหมู่บ้านและชุมชน
  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านสูตร – บ้านเก่า 

บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ท่ี 2  ต าบลบางปลาม้า   อ าเภอบางปลาม้า   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โทร 081-1962439 



ฐานข้อมูลภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ด้านหัตถกรรม การจักรสาน 

 

 
นายบวัค า  คลา้ยสบุรรณ 

 

 
 

 

 

 การสานทางมะพร้าวของชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง เป็นการสาน
แบบโบราณโดยมีต้นก าเนิดมาจากการที่ได้ดูได้เห็น และการประยุกต์ใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น ที่มีความผูกพันกับ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มาท าเป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านในอดีต และถูกถ่ายทอด กันมา 
ผ่านกระบวนการปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมะพร้าวถือเป็นพืชที่
มีความผูกพันกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน คุณสมบัติที่ดีของ
มะพร้าว คือ ส่วนต่างๆ ของมะพร้าวสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และ
สามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่าง หลากหลาย ตั้งแต่ ล าต้น ใบ ก้าน 
ผล กะลา    รากมะพร้าว กาบมะพร้าว รากมะพร้าวประเภทของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม มีมากมายหลาย
ชนิด ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น ามาใช้ จากส่วนต่างๆ ของมะพร้าว  
 

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง 

บ้านเลขที่ 179 หมู่ท่ี 7  ต าบลบางปลาม้า    
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



ฐานข้อมูลภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ด้านหัตถกรรม การจักรสาน 

 
นายบวั  คณุกะมุต 

 

 
 

 
 

 
 

 การสานกระจาดหาบ ชุดไม้คานสาแหรก ชุมชนบ้านบ้านหมี่ และกกม่วง 
เป็นการสานแบบโบราณโดยมีต้นก าเนิดมาจากการที่ได้ดู ได้เห็น และการ
ประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่น ที่มีความผูกพันกับ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน มาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านในอดีต และถูก
ถ่ายทอด กันมา ผ่านกระบวนการปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน 
ชาวบ้านนิยมออกมาใช้ใน งานประเพณีสารทไทยพวน ชาวบ้านจะน าออกมาใช้ใน
การใส่อาหารกับข้าวไปท าบุญ ถวายพระที่วัดกันทุกบ้าน นับว่ามีความผูกพันกับ
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง 

บ้านเลขที่ 68 หมู่ท่ี 7  ต าบลบางปลาม้า    
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 

 



ฐานข้อมูลภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
ด้านภาษาในทอ้งถิน่ 

 

 
 

นางสาวจินตนา  สารถ ี
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ภาษาพวน เป็นภาษาหนึ่งในเจ็ดกลุ่มใหญ่ของภาษาไทยดั้งเดิม สืบ
ทอดมาจากยูนานเชียงแสน ราวพันกว่าปีมาแล้ว ชาวไทยพวน คือชนชาติ
ไทยกลุ่มหนึ่งในจังหวัดสระบุรี ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ตอนเหนือ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาสู่แผ่นดินไทยนานกว่า
สองศตวรรษ แล้วกระจัดกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 ภาษาพวน เป็นภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะ ลีลาส าเนียง
ไพเราะ น่าฟัง ซึ่งภาษาพวนจัดอยู่ในภาษาตระกูลไต ภาษาพวน มีระบบ
เสียงคล้ายภาษาไทยกลาง  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านหม่ี 

บ้านเลขที่ 195 หมู่ท่ี 7  ต าบลบางปลาม้า   อ าเภอบางปลาม้า   
จังหวัดสุพรรณบุรี 

โทร 081-1962439 



 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบา้น  ด้านการแพทย์แผนไทย 
เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 
 

นาง สุธาทิพย์  ศริิลาภา 
 

 
การนวดคลายเสน้ เพือ่สขุภาพ และการท าลกูประคบสมนุไพร 

 
 

 
 

 นวดไทย การนวดแผนไทย หรือ การนวดแผนโบราณ เป็นการนวด 
ชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเป็นศาสตร์บ าบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์
แผนไทย โดยจะเน้นในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การดัด การดึง  
และการอบ ประคบ ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐาน
ว่านวดแผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย โดยเชื่อว่าน่าจะมีการน า 
การนวดเข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีการน าเข้ามา 
ในประเทศไทยเมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน จากนั้นได้ถูกพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผนที่ 
เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
บ้านเลขท่ี  74  หมู่ท่ี 2   ต าบลบางปลาม้า 

อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
โทร 095-7901149 

 



ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบา้น  ด้านการตกีลองยาว 
เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 
นายสมศักดิ์  คลา้ยสบุรรณ 

 

 
การตกีลองยาวและการเลน่เพลงกลองยาว 

 
 

 
 
 

         กลองยาวและร ากลองยาว เป็นศิลปะการ แสดงพ้ืนบ้านที่ชาวต าบลบางปลาม้า 
ได้รับการถ่ายทอดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน จากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น กลองยาว และการร า กลองยาว ใช้เล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยนิยมใช้เล่นใน
งานบุญ งานประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น เช่น งานแห่นาค งานทอดกฐิน งานประเพณี
สงกรานต์ งานประเพณีถวายเทียนพรรษา เป็นต้น แต่ปัจจุบันศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน
กลองยาว เริ่มลดบทบาทลง ประชาชนให้ความส าคัญน้อยลง เนื่องจากอิทธิพลของ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านทุ่งเจริญ-ท้ายคลอง 

บ้านเลขท่ี 185/1 หมู่ท่ี 7  ต าบลบางปลาม้า    
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 



ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบา้น   
ด้านการท าขนมเปีย๊ะ ขนมจันอบั 

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 
 

 
 

นายสชุาติ  วจีทองรัตนา 
 

 
ผูส้บืทอดการท าขนมมงคล ของชาวไทยเชือ้สายจนี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้านตั้งกุ้ยกี๋ ของเราถือก าเนิดมาปีนี้ก็นานกว่า 80 ปี โดยตนมาดูแล
กิจการต่อจากบิดา    (นายบะ แซ่ตั้ง) ซึ่งเป็นพ่อค้าชาวจีน เข้ามาค้าขายตั้ง
รกรากอยู่ในพื้นที่ตลาดเก้าห้อง และท าขนมเปี๊ยะขายมาตั้งแต่เริ่มต้น โดยตนเข้า
มารับช่วงต่อจนถึงปัจจุบันนานกว่า 50 ปี ในช่วงเริ่มต้นพ่อบะ  ใช้วิธีการหาบ
ขนมไปส่งขายตามร้านต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง และ
ต่อมาเริ่มเป็นที่รู้จักมากข้ึน  
 

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนตลาดเก้าห้อง 

บ้านเลขท่ี 122 หมู่ท่ี 2  ต าบลบางปลาม้า   
 อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 

โทร 035-587678 



ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบา้น  ด้านการละเลน่ 
(การท า วา่ว , เครื่องดนตรี) 
เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 

 
 

นายสชุานนท ์ ชยัจนัดี 
 

 
 

เคร่ืองดนตรีท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ลักษณะส าคัญหรือรูปแบบ เคร่ืองเคาะจังหวะ เป็นของเล่นท่ีประดิษฐ์มาจากฝา
ขวดน้ าต่างๆ หาง่ายในท้องถิ่นและไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“ว่าว” จึงถือเป็นผลผลิตหนึ่งท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของช่างฝีมือพื้นบ้าน
ไทยในแต่ละท้องถิ่นท่ีน าเอาทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวมาประดิษฐ์
สร้างสรรค์เป็นของเล่นให้แก่ลูกหลาน หรือใช้เล่นกันในเวลาว่างจาก
การท างาน ดังนั้น องค์ความรู้ในการท าว่าว จึงนับเป็นมรดกตกทอดท่ี
บรรพบุรุษของเราได้คิดค้นและถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานในแต่ละท้องถิ่น 
ชุมชน หรือบุคคล ที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นแตกต่างกันไป  

 
สามารถติดต่อได้ท่ี 

ชุมชนบ้านสูตร – บ้านเก่า 
บ้านเลขท่ี 12/1 หมู่ท่ี 2  ต าบลบางปลาม้า    

อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 



ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบา้น   
ด้านการเผาขา้วหลาม 

เทศบาลต าบลบางปลามา้ 

 
 

นางจนิดา   อ่อนศรี 
 

 

 
 

 

สามารถติดต่อได้ท่ี 
ชุมชนบ้านสูตร – บ้านเก่า 

บ้านเลขท่ี 111 หมู่ท่ี 7  ต าบลบางปลาม้า    
อ าเภอบางปลาม้า   จังหวัดสุพรรณบุรี 


