
 
 
 

 
 
 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 



ค าน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
และจัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะ ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วน ร่วมในการด าเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้าง
ชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมค า
สอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม  และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วย
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญา ท้องถิ่น จึงได้จัดท าส ารวจฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพ่ือให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น 
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นปัจจุบัน และเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือ ปราชญ์ท้องถิ่นต่อไป  

 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  

ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
ประวัติต าบล ที่ตั้ง 

ต าบลเขาสามสิบ เดิมได้มีผู้คนอพยพมาบุกเบิกท ากินในพื้นท่ีนี้ซึ่งมองเห็นภูเขาอยู่ทั่วไป ประมาณว่ามีเขาอยู่ 
๓๐ ลูก จึงเรียกว่าบ้านเขาสามสิบ ขึ้นอยู่กับต าบลเขาฉกรรจ์ อ าเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้แยกออก
จากต าบลเขาฉกรรจ์ ตั้งเป็นต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน  ต าบลเขาสามสิบ 
อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเขาฉกรรจ์ อยู่ห่างจากอ าเภอเขาฉกรรจ์ ประมาณ ๑๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่
รวม ๑๐๒.๗๒ ตารางกิโลเมตร   
   
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สภาพโดยท่ัวไป 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีคลองไหลผ่านที่ส าคัญคือ คลองสามสิบ เหมาะกับการท าการเกษตร มีภูเขา
บางส่วน มีคลองส่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ขุดจากหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือน าน้ าไปใช้ในการประกอบ
การเกษตรและบริโภค รวมทั้งมีอ่างเก็บน้ าตามโครงการพระราชด าริ ตั้งอยู่บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ ๔ ต าบลเขา
สามสิบ ประชาชนได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ าแห่งนี้มาก และบริเวณอ่างเก็บน้ ามีภูเขาล้อมรอบซึ่งมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามตามธรรมชาติพร้อมเหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบล  
 

หมู่ที่  1  บ้านโคกมัน 
หมู่ที่  2  บ้านขอนขว้าง 
หมู่ที่  3  บ้านคลองสิบสาม 
หมู่ที่  4  บ้านเขาสามสิบ 
หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต 
หมู่ที่  6  บ้านเนินตะแบก 
หมู่ที่  7  บ้านหนองโกวิท 
หมู่ที่  8  บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ที่  9  บ้านโคกมะกอก 
หมู่ที่  10  บ้านน้ าอ้อม 
หมู่ที่  11  บ้านฝ่ังคลอง 
หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่  13  บ้านจัดสรร 

แผนที่ต ำบลเขำสำมสิบ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวดัสระแก้ว 
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ต.คลองหินปูน 
ต.ไทรเด่ียว 

ต.ท่ำเกวียน 

ต.เขำฉกรรจ์ 

ต.สระแก้ว 

ต.ท่ำเกษม 



ลักษณะทางการปกครอง 
ต าบลเขาสามสิบ แบ่งเป็นหมู่บ้านตามเขตลักษณะการปกครองท้องที่ จ านวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที ่ 1  ชื่อบ้านโคกมัน  มีนายดุสิต บุญธรรม  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 2  ชื่อบ้านขอนขว้าง  มีนายประจักร  สีดา         เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 3  ชื่อบ้านคลองสิบสาม มีนายบุญน้อม ฉุนกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 4  ชื่อบ้านเขาสามสิบ มีนายวิชาญ  นาดี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 5  ชื่อบ้านพวงนิมิต  มีนายธนโชติ  วงศ์ธรรม  เป็นก านัน 
 หมู่ที ่ 6  ชื่อบ้านเนินตะแบก มีนายส าราญ  หัสดง  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 7  ชื่อบ้านหนองโกวิท มีนางสุวรรณะ  ประไพ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 8  ชื่อบ้านหนองคุ้ม  มีนายชัยญา  ยุบัว  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที ่ 9  ชื่อบ้านโคกมะกอก มีนายอนุสรณ์  ฉาวเกียรติ์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 10 ชื่อบ้านน้ าอ้อม  มีนายพลอย  รามภักด ี  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 11 ชื่อบ้านฝั่งคลอง  มีนายสมพงษ์  แสนหาญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 12 ชื่อบ้านสุขส าราญ มีนายไสว  แสงสุด  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่ 13 ชื่อบ้านจัดสรร   มีนายชโนดม สายจันทร์  เป็นผู้ใหญ่บ้าน      

 

มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๘,202 คน แยกเป็นชาย ๔,126 คน เป็นหญิง ๔,076 คน มีจ านวนครัวเรือน   
2,524 ครัวเรือน ประชากรในเขตต าบลเขาสามสิบ ร้อยละ ๙๘ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา, ท าไร่, 
เลี้ยงไก,่ เลี้ยงหมู และท าสวนผลไม้ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญและมีประโยชน์ ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน  
2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง อันจะน าไปสู่การ

อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา นั้นๆ ต่อไป 
 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับ ค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็นองค์
ความรู้ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์
ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่างๆ กันดังนี้ 

1. กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าคือ ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต
ของคนเราผ่าน กระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมา เป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมา
จากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะ สาขาวิชาต่างๆ อาจ
กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและ
การปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา 

2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า เป็นองค์ความรู้
ความสามารถและทักษะของคนไทยที่เกิดจากสั่งสมประสบการณ์ ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้ ปรุงแต่ง และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุค
สมัย 

3. สามารถ จันทร์สูรย์(2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างทีชาวบ้านคิดได้เองที่
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของ ชาวบ้านทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิด
เอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิตในท้องถิ่นอย่างสมสมัย 



จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง องค์ความรู้ หรือสิ่งที่สั่งสมกันมาตั้งแต่
อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้
แนวทางท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือจากบุคคลทั่วไป ถือเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิต
ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน  คิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชาดังที่ส า นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา คือ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะ และเทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ 
เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญาการเกษตรเป็นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย 
ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิต
และการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มหัตถกรรม และอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดย
เน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง  ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิด
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

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

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด า เนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น 
กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษา
เรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท  

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา
เชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม  เช่น 
การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต ์ประเพณ ีบุญประทายข้าว เป็นต้น 
 
 
 
 



ประเพณี/วัฒนธรรม ในพื้นทีต่ าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

- ประเพณบีายศรีสู่ขวัญข้าว 
ตามประวัติความเป็นมา แม่โพสพเป็นธิดาที่เกิดมาจากความเชื่อกันมาในยุคกรีกถ่ายทอดมาทางอินเดียทาง

ศาสนาพราหมณ์แพร่มายังไทยตั้งแต่กรุงสุโขทัยยังเป็นราชธานี สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เทพเจ้าแม่โพสพเป็นธิดา
แห่งความกรุณาปราณี กล่าวกันว่าเป็นพืชพันธุ์ชนิดหนึ่งทีใหญ่โตมาก มีเปลือกอุดมสมบูรณ์ด้วยคุณค่าทางอาหารต่อ
มนุษย์และสัตว์มาก เทพเจ้าแม่โพสพจึงอธิฐานแบ่งภาคตัวเองออกเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นข้าวกล้านานาชนิด 
เช่น ข้างเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชต่างๆ เช่น เผือก มัน บุก กลอย เป็นต้น แต่ละส่วนให้มีเนื้อในขาว
บริสุทธิ์ มีคุณค่าทางอาหาร และสามารถใช้ขยายพันธุ์ได้ทันทีและเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ที่
เพ่ิมข้ึนตามกาลเวลา 

ยังมีต านานเกี่ยวกับ “แม่โพสพเทพีแห่งข้าว” ผู้ให้ความสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ชาวอีสานเรียกว่า 
“แม่โพสก” เป็นมเหสีของท้าวสักกะเทวราช มีพี่น้อง ๕ คน คือ แม่โพสี (เป็นตัวแทนของข้าวเหนียว) แม่โพสพ (เป็น
ตัวแทนของข้าวเจ้า) แม่นพดารา แม่จันทร์เทวี และแม่สีสุดา (เป็นตัวแทนของข้าวอ่ืนๆ) ดังนั้น การท าขวัญข้าวมา
จากความเชื่อว่าข้าวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานและมีขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทยการท า
พลีกรรมนั้น พิธีการและก าหนดเวลาไม่ตรงกันทุกท้องถิ่นสุดแต่ความจ าเป็นและความสะดวกของชาวนาเป็นส าคัญ 
การยึดถือทีแ่ตกต่างกันแต่ละท้องที่ 

ต าบลเขาสามสิบ จัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว จะจัดในช่วงเดือน ๓ ขึ้น ๓ ค่ า ของทุกปี  ขั้นตอนการ
จัดงาน 

- ประชุมชาวบ้าน ขอความร่วมมือ ขอความเห็นชอบ 
- เลือกวัดในชุมชนเป็นสถานที่ด าเนินการ 
- ชาวบ้านจะน ารวงข้าวและข้าวเปลือกมาบริจาคร่วมกัน ณ ลานวัดมณฑลพิธี 
- ชาวบ้านรวมกลุ่มกันเพ่ือศึกษา เรียนรู้การถักร้อยรวงข้าวให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งที่สวยงาม 

เพ่ือประดับตกแต่งรถขบวนแห่ให้สวยงาม และการประดิษฐ์รวงข้าวนั้น ชาวบ้านทุกเพศทุกวัย 
ร่วมมือ ร่วมใจ เสียสละ ร่วมกันจัดท า ระยะเวลา ๑ เดือน ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนช่วยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกันจนส าเร็จลุล่วง 

- รายได้จากการจัดงาน สนับสนุน ส่งเสริมกิจการในพระพุทธศาสนาส าหรับวัดที่เป็นสถานที่จัด
งาน โดยมีการหมุนเวียนไปตามวัดต่าง ๆ  ภายในต าบลเขาสามสิบ 

 - ประเพณีวันสงกรานต์  
สงกรานต์หมายถึง การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือ ตั้งแต่ 13 - 15 เมษายน แต่เดิม วันขึ้นปีใหม่ไทย คือ 

วันเริ่มปีปฏิทินของไทย จนถึง พ.ศ. 2431 และได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่จนถึง 
พ.ศ. 2483 

- ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
วันเข้าพรรษาเป็นวันส าคัญทางศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ 

ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีก าหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามท่ีพระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้าง
แรมที่อ่ืน หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จ าพรรษา”  

การเข้าพรรษาจึงเป็นกิจของพระภิกษุสงฆ์ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ท าบุญรักษาศีล และ
ช าระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านจะมีการจัดประเพณีหล่อเทียนพรรษาและมีการถวายเทียนพรรษา
ส าหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด ๓ เดือนของก าหนดเวลาเข้าพรรษา บ้างก็จะไปช่วยพระท าความสะอาด
เสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหาร และอ่ืนๆ พอถึงวันเข้าพรรษาไปตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะไปร่วมท าบุญตัก
บาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าอาบน้ าฝนตลอดจนเครื่องไทยทาน พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม 
และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น  



- ประเพณวีันเข้าพรรษา 
"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน 

พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ าพรรษาให้ พระภิกษุอยู่ประจ าที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 
1 ค่ าเดือน 8 ของทุกปี เรียกว่า "ปุริมพรรษา"  

- ประเพณแีห่ประสาทผึ้ง  
การแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีส าคัญงานหนึ่งในฮีตเดือนสิบเอ็ด การแห่ปราสาทผึ้งนั้นเป็นการถวายแด่

องค์พระธาตุเชิงชุม ส าหรับต านานของการท าปราสาทผึ้ง มาจากคติที่เชื่อว่าเป็นการท าบุญเพ่ือให้ได้ไปเกิดในภพ
หน้า เช่น การไปเกิดในสวรรค์ก็จะมีปราสาทอันสวยงามแวดล้อมด้วยนางฟ้าเป็นบริวาร ถ้าเกิดใหม่ในโลกมนุษย์จะ
มีแต่ความมั่งมีศรีสุขแต่ปัจจุบันคนอีสานถือว่าประเพณีนี้เป็นการร่วมงานบุญบนความรื่นเริงอันยิ่งใหญ่ในรอบปี 
เนื่องจากเป็นช่วงที่ว่างจากงาน การจัดงานเลือกเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ า หรือ แรม ๑ ค่ า ในเวลาเย็นจึงท าพิธี 

- ประเพณีวันออกพรรษา 
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 11 เรียกว่าอย่างหนึ่งว่า “วันปวารณา” หรือ “วันมหาปวารณา” คือวันที่

พระสงฆ์ท าปวารณากรรม คือเปิดโอกาสให้เพ่ือนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันด้วยเมตตาจิตได้ เมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือ
สงสัยในพฤติกรรมของกันและกัน  

- ประเพณีบุญมหากฐิน  
กฐินมีก าหนดระยะเวลาถวาย จะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอ่ืนมิได้ ระยะเวลานั้นมีเพียง 1 เดือน คือ

ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ าเดือน 11 ไปจนถึงวัน ขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 (วันเพ็ญเดือน 12) ระยะเวลานี้เรียกว่า กฐินกาล 
คือ ระยะเวลาทอดกฐิน หรือ เทศกาลทอดกฐิน 

- ประเพณีบุญบั้งไฟ 
เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีต านานมาจากนิทานพ้ืนบ้านของภาคอีสาน

เรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทางพ้ืนบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้น
เพ่ือเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้
ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดท าการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็
จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ การจัดงานในทุกวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 7 ของทุกปี 

- ประเพณีลอยกระทง 
เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะท ากันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์

เต็มดวง และเปน็ช่วงที่น้ าหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการน าดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่
ไม่จมน้ า เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วน าไปลอยตามล าน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน 
 
ปราชญช์าวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 - นายจ้อย พรมค า 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้านจักสานวัสดุธรรมชาติ 
 

  

http://www.dmc.tv/articles/jataka.html
https://www.dmc.tv/pages/scoop/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F.html


 - นายสายันต์ เกาะสระเกตุ 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 

โทร 084-947-6979 
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมและด้านภาษาวรรณกรรมหมอพราหมณ์ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จ.ส.อ.ไพฑูรย์ พ้นธาตุ 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ 429 หมู่ที่ 3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 

โทร 098-891-3265 
ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลเขาสามสิบ 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

- นายหาญ พวงสุวรรณ , นางบุญยัง พวงสุวรรณ 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ 378 หมู่ที่ 3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
  โทร. 089-947-0267 

ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มทอเสื่อกก 

 



 - นายวิชาญ นาดี 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  โทร ๐๘5-430-1357 

ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
 

 
 
- นางเสวียน  มอประสงค์ (ประธานกลุ่ม) 

  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มด้านศิลปหัตถกรรมไม้กวาด 
 

 
 

- นางทองแปลง  แม่นปืน (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๓ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มเกษตรกรรมการปลูกผัก 

- นางบัวลอย  โนโชติ (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มหัตถกรรมตะกร้าเถาวัลย์ไม้ 

 
 



-  นายสอน  รักษาศีล (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มท าหมอนฟักทอง 

 
-  นางสง่า  ด าแทน (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มการท าตะกร้าไม้ 
-  นายสมศักดิ์  อาจหาญ (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มงานช่างไม้ 
-  นางกองแพง  ศรีเคน (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๑ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มหัตถกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ 
-  นางมณีวรรณ  วินิจฉัย (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๑๗ หมู่ที่ 5 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มการเย็บปักถักร้อยศิลปะท าชุดสวมใส่ 
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มการท าขนมไทย 
-  นายสวย  ป่ากว้าง (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มการปลูกผัก 
-  นางน้อย  ขอประสงค์ (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มการท าไม้กวาดดอกหญ้า 
-  นายสุพนธ์  ศรีเคน (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๑ หมู่ที่ ๕ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มการท าพวงกุญแจจากลูกมะค่า 
-  นางซา  นิมซาย (ประธานกลุ่ม) 

  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๖ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า 

 



-  นางสุวรรณ  ประไพ (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  โทร ๐๘๑-๙๒๑-8๗๙๑ 
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายหนองโกวิทย์ 

 
-  นางวราภรณ์  ศรีอวน (ประธานกลุ่ม) 

  ทีอ่ยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 8 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มทอผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-  นางดวงกมล ประวันนา (ประธานกลุ่ม) 

  ที่อยู่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
โทร ๐๘๑-761-2912 

  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มนวดแผนไทย 
 

 
 



-  นายชน  แก้วด า (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๓ หมู่ที่ ๘ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มสร้างเวทีฐานพระพุทธรูป 
- นายสมพงษ์ แสนหาญ (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ 197 หมู่ที่ 11 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  

โทร ๐92-446-9044 
ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า 

 

 
 

 -   นางทองเยี่ยม  น้อมหนู (ประธานกลุ่ม) 
  ที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๓๑ หมู่ที่ ๑๒ ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว  
  โทร ๐๘๓-๐๔๘-๖๐๘๖ /086 068 7592 
  ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนที่และเส้นทางของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บ้านโคกมัน หมู่ที่ 1 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 -  กลุ่มหัตถกรรมไม้กวาดดอกหญ้า 
 -  ภูมิปัญญาด้านจักสานวัสดุธรรมชาติ 
 

 
 
บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 2 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

- ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมและหมอพราหมณ์ 
 

 
 



บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 3 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 - กลุ่มทอเสื่อกก 
 -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและฝึกอาชีพชุมชนต าบลเขาสามสิบ แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
บ้านเขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 -  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
 

 
 
 
 



บ้านพวงนิมิต หมู่ที่ 5 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
- กลุ่มหัตถกรรมตะกร้าเถาวัลย์ไม้ 
- กลุ่มการท าขนมไทย 
- กลุ่มท าหมอนฟักทอง 
- กลุ่มการเย็บปักถักร้อยศิลปะท าชุดสวมใส่ 
- กลุ่มหัตถกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุธรรมชาติ 
 

 
 

บ้านเนินตะแบก หมู่ที่ 6 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
- ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า 
 

 
 
 



บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
- กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายหนองโกวิทย์ 
- ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองโกวิทย์ 
 

 
 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 8 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

- ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มทอผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย 
- ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มนวดแผนไทย 
- ภูมิปัญญาด้าน กลุ่มสร้างเวทีฐานพระพุทธรูป 
 

 
 
 
 



บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 12 ต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
- กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ 

 

 
 
 
 
 

**************************************************** 


