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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 
 
ชื่อภูมิปัญญา  มโนราห ์
ชือ่ผู้ทรงภมูิปัญญา นายส าเริง  กาญจนพรหม 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  135/1 ม. 1 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  

ศิลปกรรมเช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทย์แผนไทย,  ด้าน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธุรกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษาและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน)  

 
ประวัติความเป็นมา   สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
ประโยชน์ต่อชุมชน 

- ถ่ายทอดต่อลูกหลานรุ่นหลัง ฝึกหัดมโนราห์รุ่นลูกหลาน 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

- ถ้วยรางวลัประกวดมโนราห์ระดับภาคใต้ 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ2558 

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

 
 
 
ชื่อภูมิปัญญา การร้อยลูกปัดมโนราห ์
ชื่อผู้ทรงภมูิปัญญา นางสุนทรี  กาญจนพรหม 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  135/1 ม. 5 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญาศิลปกรรม  

เช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทยแ์ผนไทย,  ด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธรุกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษาและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

 
ประวัติความเป็นมา   

สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบรุุษประโยชน์ต่อชุมชนถ่ายทอดต่อลูกหลานรุ่นหลัง  ฝึกหัดร้อย
ลูกปัดมโนราห ์
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ2558 

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

 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การจักรสานชื่อผู้ทรงภมูิปัญญานายแก้ว  หนูวงศ์ 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  135/2  ม. 5 ต.นาบนิหลา อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา หัตถกรรม  

เช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทย์แผนไทย,  ด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธุรกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษาและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน)  

 
ประวัติความเป็นมา  สบืทอดมาตั้งแต่บรรพบรุุษ 
ประโยชน์ต่อชุมชน  สอนชาวบ้านในพื้นที่ สอนนักเรียน 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
ชื่อภูมิปัญญา  บีบนวด คลายเส้น 
ชื่อผู้ทรงภมูิปัญญา นางพรอ่ย  รอดไกร 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา 24/1 ม. 5 ต.นาบินหลา อ.เมอืง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  

แพทย์แผนไทย เช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทย์แผนไทย,  ด้าน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธุรกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษาและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

  
ประวัติความเป็นมา  สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบรุุษ 
ประโยชน์ต่อชุมชน  รักษาชาวบ้านในพื้นที่และทั่วไป 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
ชื่อภูมิปัญญา  บีบนวด คลายเส้น 
ชื่อผูท้รงภมูิปัญญา  นายอ านวย  จันสุข 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  61 ม. 1 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา 

แพทย์แผนไทย เช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทย์แผนไทย,  ด้าน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธุรกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษาและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน)  

 
ประวัติความเป็นมา  สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบรุุษ 
ประโยชน์ต่อชุมชน  รักษาชาวบ้านในพื้นที่และทั่วไป 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  
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      แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การจักรสาน 
ชื่อผู้ทรงภมูิปัญญา  นายสวา่ง  ชุมเช้ือ 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   65 ม. 5 ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  

หัตถกรรม เช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทย์แผนไทย,  ด้าน
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธุรกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษาและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน)  
ประวัติความเป็นมา  สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบรุุษ 
ประโยชน์ต่อชุมชน  สอนชาวบ้านในพื้นที่  สอนนักเรยีน 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทับเที่ยง/ศรช.บ้านควนขนุน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 

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

 
 
ชื่อภูมิปัญญา หมอแผนโบราณ 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายดับ  ยกซื้อ 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา 45 ถ.ควนขนุน ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  แพทย์แผนไทย 
ประวัติความเป็นมา สืบทอดมาจากปู่ ตา ชื่อ นายพุ่ม  ทองรัก และเรียนรู้ด้วยตนเองจากต าราแล้วได้
ไปเรียนต่อต าราเภสัชท่ีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
ประโยชน์ต่อชุมชน รักษาประชาชนท่ัวไป.. 
รางวัลท่ีได้รับการยกย่อง - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทับเที่ยง/ศรช.บ้านควนขนุน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 

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

 
 

ชื่อภูมิปัญญา งานแกะสลักไม้ กรงนก 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายสมนึก   หมุนเหมือน 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา 32   ถ.ควนขนุน ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา อุตสาหกรรมและหัตกรรม  
ประวัติความเป็นมา  เรียนรู้ด้วยตนเองจากต ารา 
ประโยชน์ต่อชุมชน  

ให้ค าแนะน าแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจท่ัวไปรางวัลท่ีได้รับการยกย่องชนะเลิศ ประกวดกรง
นกประเภทอุตสาหกรรมกรงนกแกะสลัก งานระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทับเที่ยง/ศรช.บ้านควนขนุน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 

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

 
 
ชื่อภูมิปัญญา ขนมไทยและอาหารพื้นบ้าน 
ชือ่ผู้ทรงภูมิปัญญานางเสงี่ยม  ทับทิม 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา170/1  ซ.2 ถ.วัดคลองน้ าเจ็ด  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา          ด้านโภชนาการ  
ประวัติความเป็นมาเรียนรู้จากรุ่นแม่ และ  เรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสบการณ์จริง 
ประโยชน์ต่อชุมชนช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ผู้สนใจ 
รางวัลที่ได้รับการยกย่องการประกวดปิ่นโตอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทับเที่ยง/ศรช.บ้านควนขนุน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 

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

 
 

ชื่อภูมิปัญญา ครูฝึกแพทย์แผนไทย 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางสาวรุ่งฤดี  อุสาหะ 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา แพทย์แผนไทย  
ประวัติความเป็นมา เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทย  15 ปี 
ประโยชน์ต่อชุมชน ครูผู้ฝึกสอนแพทย์แผนไทย 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง - 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลทับเที่ยง/ศรช.บ้านควนขนุน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ2558 

*************************** 
 
ชื่อภูมิปัญญา มโนราห์จุกแป้นตรัง  
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายเสถียร    ปรีชาสถาน 
ที่ตั้งของภูมปิัญญา ซ.2 ถ.วัดคลองน้ าเจ็ด ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา ศิลปกรรม 
ประวัติความเป็นมา  สืบทอดจากบรรพบุรุษ 
ประโยชน์ต่อชุมชน สอนให้แก่เยาวชนผู้สนใจท่ัวไป 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลทับเที่ยง/ศรช.บ้านควนขนุน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ2558 

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

 

 
 
ชื่อภูมิปัญญา อาหารและโภชนาการ 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางฉวีวรรณ  ช่วยแจ้ง 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา 251/1 ถ.ท่ากลาง  ต.ทับเท่ียง  อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา ด้านโภชนาการ  
ประวัติความเป็นมา อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคตรังสาขาคหกรรมและผู้ก่อตั้งกลุ่มท าแกงไตปลา 
ฉวีวรรณ 
ประโยชน์ต่อชุมชนวิทยากรสอนท าอาหารและขนมของ กศน.เภอเมืองตรังและหน่วยงานราชการและ
เอกชนต่างๆ 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง โอท็อป 5 ดาว แกงไตปลา ฉวีวรรณ 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบล................................กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 
ชื่อภูมิปัญญาหมอยาสมุนไพร 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญานายยอด  ยาเยี่ยม 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา - 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  เช่น (เกษตรกรรม, อุตสาหกรรมและหัตกรรม,  แพทย์แผนไทย,  
ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,  กองทุนและธุรกิจชุมชน, ศิลปกรรม,  ภาษและ
วรรณกรรม, ปรัชญา ศาสนาและประเพณี, ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน)  
ประวัติความเป็นมา - 
ประโยชน์ต่อชุมชน - 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลบ้านโพธิ์ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา หมอบ้าน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายประสิทธิ์   หนูเริก 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา ม.10  ต.บ้านโพธิ์  อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา 

ศาสนาและประเพณีเช่น  (เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม,และหัตถกรรม,แพทย์แผนไทย, 

ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองทุนและธุรกิจชุมชน,ศิลปกรรม,ภาษาและ

วรรณกรรม,ปรัชญา,ศาสนาและประเพณี,ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

ประวัติความเป็นมาประโยชน์ต่อชุมชน - 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลบ้านโพธิ์ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางเพียงพร  เอียดสีทอง 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา  48/2 ม.10  ต.บ้านโพธิ์  อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา 

ศิลปกรรมเช่น  (เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม,และหัตถกรรม,แพทย์แผนไทย, ด้านจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองทุนและธุรกิจชุมชน,ศิลปกรรม,ภาษาและวรรณกรรม

ปรัชญา,ศาสนาและประเพณี,ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

ประวัติความเป็นมา - 

ประโยชน์ต่อชุมชน - 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลบ้านโพธิ์ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  จักสาน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางนิภา  หวังดี 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา  ม.9  ต.บ้านโพธิ์  อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา 

หัตถกรรมเช่น  (เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม,และหัตถกรรม,แพทย์แผนไทย, ด้านจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองทุนและธุรกิจชุมชน,ศิลปกรรม,ภาษาและวรรณกรรม

ปรัชญา,ศาสนาและประเพณี,ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

ประวัติความเป็นมาได้รับความรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายายตั้งแต่อายุ 14 ปีหลังจากนั้นก็ท ามา

เรื่อยๆ เป็นระยะเวลา 40 ปี   

ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป็นวิทยากรสอนจักสานให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนตรังวิทยา โรงเรียน

บ้านห้วยไทร , โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ ารุง 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง – 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลบ้านโพธิ์ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา จักรสาน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางสาวขวัญนิภา  หนูเหมือน 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา 285  ม.10  ต.บ้านโพธิ์  อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา 

หัตถกรรมเช่น  (เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม,และหัตถกรรม,แพทย์แผนไทย, ด้านจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองทุนและธุรกิจชุมชน,ศิลปกรรม,ภาษาและวรรณกรรม

,ปรัชญา,ศาสนาและประเพณี,ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

ประวัติความเป็นมา ได้รับสืบทอดจากพ่อ คือ นายเอื้อน หนูเหมือน ไม่อยากให้งานฝีมือแบบนี้

สูญสิ้นไป  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง – 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลบ้านโพธิ์ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา จักสาน(เสื่อ) 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางปลอบ  สีสุข 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา  ม.6  ต.บ้านโพธิ์  อ.เมืองตรัง  จ. ตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา 

หัตถกรรมเช่น  (เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม,และหัตถกรรม,แพทย์แผนไทย, ด้านจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,กองทุนและธุรกิจชุมชน,ศิลปกรรม,ภาษาและวรรณกรรม

ปรัชญา,ศาสนาและประเพณี,ด้านโภชนาการ,องค์กรชุมชน) 

ประวัติความเป็นมา  ได้รบัสืบทอดจากพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  - 
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แบบจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลนาโยงใต  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือภูมิปญญา  พิธีกรดานศาสนา 

ช่ือผูทรงภูมิปญญา นางเอี่ยม  ภาสศุภร 

สถานท่ีตั้งของภูมิปญญา 32/1 หมู 7 ตําบลนาโยงใต อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญาปรัชญา ศาสนาและประเพณี  

ประวัติความเปนมา 

 ประวัติ 
เกิดเม่ือวันที่   13 ธันวาคม พ.ศ. 2487 
คูสมรส  นายชาญ  ภาสศุภร 
มีบุตร–ธิดา รวม 4 คน 

  1 นายวิชิต ภาสศุภร  เกิดเม่ือวันที่    3   เมษายน พ.ศ. 2510  
  2 นางนริศรา ภาสศุภร  เกิดเม่ือวันที่   17   เมษายน พ.ศ. 2511 
  3 นายกีรติ  ภาสศุภร  เกิดเม่ือวันที่   13   สิงหาคม พ.ศ. 2513 
  4 นางสาวสุรีวรรณ  ภาสศุภร เกิดเม่ือวันที่    1    ตุลาคม พ.ศ. 2515 

การศึกษา ประถม 4 จากโรงเรียน วัดโคกพิกุล 
อาชีพ  แมบาน 
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ที่อยู  32/1  หมู 7 ตําบลนาโยงใต  อ.เมืองตรัง  จ.ตรัง 
ผลงาน  -สมาชิก อบต.นาโยงใต  เม่ือป 2540 

   -กรรมการพัฒนาสตรีตําบล 
   -ประธานกลุมสหกรณการเกษตรเมืองตรัง 
   -คณะกรรมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
   -ปจจุบัน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลนาโยงใต 

อุปนิสัย เปนคนจิตใจโอบออมอารี ชอบติดตามแมมาวัดต้ังแตเด็กๆ , พูดจา

ฉะฉาน และชอบชวยเหลือสังคม 

โดยปกตินางเอ่ียม  ภาสศุภร  จะมาวัดทุกๆวันพระ และจะมาที่วัดโคกพิกุลเพราะอยู
ใกลบาน เม่ือมาที่วัดดวยความที่เปนคนไมนิ่งดูดายและชอบทําโนนทํานี่ จึงทําทุกอยางที่ตน
สามารถทําได หากที่วัดมีงานบุญ,งานบวชและงานศพ ก็จะมาชวยงานทุกอยางเชนชวยจัด
สถานที่ , ชวยทําความสะอาด กวาด ลาง เช็ด ถู และแมแตทําอาหารและจะอยูชวยต้ังแตเริ่ม
งานจนกระทั่งงานเสร็จ แทบจะเปนแมงานเกือบทุกงาน จนกระทั่งวันหนึ่งคนที่นําพระที่เปน
ผูชายไดเสียชีวิตและไมมีใครสามารถนําสวดไหวพระได  ดวยความที่มาไหวพระทุกวันพระ  
นางเอ่ียม  ภาสศุภร  ก็สามารถนําสวดไหวพระได และต้ังแตนั้นเปนตนมา ก็ไดทําหนาที่เปน
พิธีกรทางศาสนาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 
ประโยชนตอชุมชน เปนพิธีกรทางศาสนาใหกับชุมชน. 
รางวัลท่ีไดรับการยกยอง 
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แบบจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลนาโยงใต  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือภูมิปญญา  สุภาษิตโบราณ 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา  นายทอง นวนนิ่ม 
สถานท่ีตั้งของภูมิปญญา  98 หมู 4 ตําบลนาโยงใต อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา ภาษาและวรรณกรรม  
ประวัติความเปนมา 

 ประวัติ 
เกิดเม่ือ   พ.ศ. 2482 
อาชีพ  - 
ที่อยู  98 หมู 4 ตําบลนาโยงใต อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
ผลงาน  อดีตประธานชมรมผูสูงอายุ ตําบลนาโยงใต 

เปนผูที่มีความรูความเขาใจในสุภาษิตโบราณตาง ๆ  รวมถึง  เพลงสมัยกอน  
นิทานสอนใจและคติ 

สอนใจตาง ๆ  ที่สอนใหคนรุนหลังเขาใจสิ่งที่ผูใหญสั่งสอนและตักเตือนมาปรับใชใหเขากับ
ชีวิตประจําวันเปนอยางดี 
ประโยชนตอชุมชน  รักษาภาษาและวรรณกรรมใหคงอยู 
รางวัลท่ีไดรับการยกยอง 
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แบบจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลนาโยงใต  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือภูมิปญญา  รํามโนราห 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา นายทวี   คงบัน 
สถานท่ีตั้งของภูมิปญญา  2 หมู 6 ตําบลนาโยงใต อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา ศิลปกรรม  
ประวัติความเปนมา 

 ประวัติ 
เกิดเม่ือวันที่   19 มกราคม พ.ศ. 2513 
สถานภาพ โสด 
บิดา  นายวิน  คงบัน 
มารดา  นางยวนจิตร  คงบัน 
มีพ่ีนอง รวม 4 คน 

  1 นายทวี คงบัน     
2 นางวันทนีย แกวดวงตา     
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3 นางวิระภา ฉันทรัตนโชติ     
4 นายมงคล คงบัน  

การศึกษา อนุปริญญา วิทยาลัยราชภัฏครูภูเก็ต 
อาชีพ  นักการเมืองทองถ่ิน 
ที่อยู  2 หมู 6 ตําบลนาโยงใต อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

อุปนิสัย เปนคนจิตใจโอบออมอารี มนุษยสัมพันธดี เปนคนราเริง ชางพูด และ

ชอบชวยเหลือสังคม 
เนื่องจากบรรพบุรุษรํามโนราห และนายทวี คงบัน  จึงไดคลุกคลีอยูกับวงการนี้ต้ังแต

เด็กๆ จนไดรับการถายทอดและถูกฝกฝนจนเกิดความชํานาญ จนไดรับการสืบตอการรํา
มโนราหจากบรรพบุรุษ เริ่มแรกก็ไดไปชวยรํามโนราหใหกับคณะบุญฤทธิ์ ทวนทองทวีศิลป  
ซึ่งอยูที่ ตําบลละมอ อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง และทางคณะได 
ถูกติดตอใหไปเลนตามงานตางๆ เชนงานแกบน , งานบุญ และงานศพ ซึ่งการแสดงแตละครั้ง
จะใชคนประมาณ 20 คน และคาจางที่รับในการแสดงนั้นก็มีราคาที่แตกตางกันไป เชนถาเปน
งานทั่วๆไป ใชเวลาแสดงแค 1 วัน คาจางก็อยูที่ประมาณ 17,000 บาท ตอการแสดง ซึ่ง
คาจางก็จะนํามาแบงใหผูแสดงตามฝมือ ถาเกงก็จะไดคาตอบแทนที่สูง แตถาเปนพิธีโรงครู 
คาจางก็จะอยูทีป่ระมาณ 40,000 บาท เพราะใชเวลาในการแสดง 3 วัน 2 คืน  
 
ประโยชนตอชุมชน  รวมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบล หนองตรุดกศน.อําเภอเมืองตรัง สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
ช่ือภูมิปญญา          การแกะรูปหนังตะลุง 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา นายเจริญ   สังขพราหมณ 
สถานท่ีตั้งของภูมิปญญา 23/3 หมูที่ 3 ตําบลหนองตรุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา  หัตกรรม 
ประวัติความเปนมา 

การแกะรูปหนังตะลุง  ซึ่งดําเนินการฝกหัดการแกะรูปหนังตะลุงในกลุมเยาวชน  
ต้ังอยูหมูที่  3 บานนาแขก ตําบลหนองตรุด นายเจริญ    สังขพราหมณ เปนวิทยากร
ฝกหัดแกะรูป อยูบานเลขที่ 23/1 มีสมาชิกจํานวน 12  คน 

การแกะหนังนั้นไดรับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  และ ปจจุบัน นาย
เจริญ    สังขพราหมณ  ขับหนังตะลุงชื่อวา  หนังเจริญ  สาคล  ไดแกะรูปหนังจาก
หนังโค  และของชํารวยตาง ๆ เพ่ือจําหนายเปนของที่ระลึก  หรือของฝาก  จาก
บานนาแขกตําบลหนองตรุด 

ประโยชนตอชุมชน 
เปนแหลงศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการแกะรูปหนังตะลุงซึ่งดําเนินการฝกหัดการ

แกะรูปหนังตะลุงในกลุมเยาวชน ที่สนใจเปนการรักษาประเพณีวัฒนธรรมทางดานหัต
กรรมใหเยาวชนรุนหลังได 
สืบสานตอไป 
รางวัลท่ีไดรับการยกยอง  - 



แบบจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบล หนองตรุด กศน.อําเภอเมืองตรัง สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
ช่ือภูมิปญญา  การนวดแผนโบราณ 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา    นางอารมณ  จันมิตร 
สถานท่ีตั้งของภูมิปญญา173 หมูที่ 5 ตําบลหนองตรุด อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญาแพทยแผนไทย 
ประวัติความเปนมา 

การนวดแผนไทยนั้นไดรับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  และ มี
การศึกษาเพ่ิมเติมจาก 

แหลงเรียนรูเปนการนวดแผนโบราณที่สามารถ บําบัดโรคเกี่ยวกับจับเสน คลายกลามเนื้อ 
ใหบรรเทาลงจากอาการปวดตามกลามเนื้อตางๆ 
 
ประโยชนตอชุมชน เปนสถานที่ ที่สามารถศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับทางดานแพทยแผนไทย 
การนวดแผนโบราณอยางถูกวิธี 
 
รางวัลท่ีไดรับการยกยอง - 
 
 
 
 



แบบจัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบล หนองตรุด กศน.อําเภอเมืองตรัง สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
ช่ือภูมิปญญา         การทําโรตีกรอบ 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา    กลุมสตรีแมบานเกษตรกรหมูที่ 6 บานสันตัง 
สถานท่ีตั้งของภูมิปญญา    90 หมูที่ 6   ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง   
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา   ดานโภชนาการ 
ประวัติความเปนมา 

กลุมสตรีแมบานเกษตรกรหมูที่ 6 ตําบลหนองตรุด   ดําเนินกิจกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและการทําโรตีกรอบ   ไดเริ่มอบรมการทําโรตีกรอบ มีการ
รวมกลุมจากการจัดต้ังกลุมเพ่ือเปนการสรางรายไดใหกบัสมาชิกในกลุม    
ประโยชนตอชุมชน 

เปนการรวมกลุมที่สามารถสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชนมีรายไดเสริมและ
เปนสถานที่ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับข้ันตอนตางๆสําหรับการทําโรตีกรอบ 
 
รางวัลท่ีไดรับการยกยอง   - 
 
 
 



แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลควนปริง กศน.อําเภอเมืองตรัง สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
ช่ือภูมิปญญา  ผาบาติก 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา นางนัฎริกา  ดาบเงิน 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา 64/4 ม.9 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา  ศิลปกรรม 
ประวัติความเปนมา เปนการถายทอดความรูมาจากบรรพบุรุษ 
ประโยชนตอชุมชน เปนการรวมกลุมผาบาติกและตัดเปนชุดตางๆชําหนายราคาถูก 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง กลุมสินคาชุมชน 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลควนปริง กศน.อําเภอเมืองตรัง สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือภูมิปญญา  มีดชางโกบ 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา นายจรูญ สีผม 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา 67 ม.1 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา งานชาง 
ประวัติความเปนมา เปนการถายทอดความรูจากบรรพบุรุษ 
ประโยชนตอชุมชน เปนสินคาสรางรายไดและช่ือเสียงใหกับชุมชน 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง กลุมสินคาชุมชน 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลควนปริง กศน.อําเภอเมืองตรัง สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือภูมิปญญา  เคร่ืองแกง 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา นางมะนะ ศรีรักษา 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา 44/3 ม.1 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา คหกรรม 
ประวัติความเปนมา เปนการกลุมของแมบาน 
ประโยชนตอชุมชน เปนสินคาขายภายในตําบลและตําบลใกลเคียง 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง กลุมสินคาชุมชน 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลน้ําผุด  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
 
 
 

ช่ือภูมิปญญา      : หัตกรรมเคร่ืองจักรสาน 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา     : นายเร่ิม ทรงกิติพิศาล 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา : บานเลขท่ี 6 ม.8 ต.นํ้าผุด อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา   : หัตกรรม  
ประวัติความเปนมา     : เมื่อ พ.ศ. 2546 นายเร่ิม ทรงกิติพิศาล ประธานชมรมผูสูงอายุตําบลนํ้าผุด 
ไดประชุมรวมกับสมาชิกในชมรมเพื่อท่ีจะหาแนวทางในการสรางรายไดใหกับผูสูงอายุในชมรมและเปน
การสงเสริมใหผูสูงอายุไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน จึงไดมีการรวมกลุมจัดทําเคร่ืองจักสานกันข้ึน
ต้ังแตน้ันมา จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลา 12 ป   
ประโยชนตอชุมชน     : ไดนําวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยูในทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง :  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลน้ําผุด  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 

 
 
 
ช่ือภูมิปญญา      : แมเสงี่ยม เคร่ืองแกงปลวกลอน 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา     : นางเสงี่ยม แดงชู 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา : บานเลขท่ี 26 ม.10 ต.นํ้าผุด อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา   : ดานโภชนาการ 
ประวัติความเปนมา     : เร่ิมจากการทํากินเองภายในครอบครัวกอน หลังจากน้ัน พ.ศ.2542 จึงได
ลองทําสงขายในรานคาตามชุมชน ปรากฏวาขายดี จึงไดสงไปขายตามตลาดตางๆหลายแหง จนไดรับ
ช่ือเสียงเปนสินคาของชุมชน และขณะน้ีกําลังดําเนินการขอข้ึนเปนสินคา OTOP ของชุมชนอยู 
ประโยชนตอชุมชน     : สรางช่ือเสียงใหกับชุมชนและประชาชนในตําบลไดรับประทานของท่ีมี
ประโยชน สะอาด ปลอดภัย 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง :  - 
 

 

 
 
 
 
 
 



3 
 

แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลน้ําผุด  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือภูมิปญญา      : หมอบาน 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา     : นายสังเวียน สีสุข 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา : บานเลขท่ี 139 ม.8 ต.นํ้าผุด อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา   : หมอบาน, หมอสมุนไพร 
ประวัติความเปนมา     : สืบทอดความรูมาจากพอ เร่ิมใชสมุนไพรในการรักษาใหกับชาวบานต้ังแต 
พ.ศ.2552 จนถึงปจจุบันรวม 6ป สวนมากจะรักษาการกระทุงพิษไข ดับพิษรอน แกไขพิษ หืด หอบ  
อีสุกอีใส  เปนตน 
ประโยชนตอชุมชน     : รักษาชาวบานท่ีเจ็บไข ไมสบาย 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง :  - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

แบบจัดเกบ็ขอมูลแหลงเรียนรูภูมิปญญา 
กศน.ตําบลน้ําผุด  กศน.อําเภอเมืองตรัง  สํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปงบประมาณ2558 
*************************** 

 

ช่ือภูมิปญญา      : แพทยแผนไทย 
ช่ือผูทรงภูมิปญญา     : นางสุจิน หนูสังข 
สถานที่ตั้งของภูมิปญญา : บานเลขท่ี 66/1 ม.7 ต.นํ้าผุด อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปญญา   : แพทยแผนไทย 
ประวัติความเปนมา     : เร่ิมรักษากระดูก บีบเอ็น คนในชุมชน ต้ังแตป พ.ศ. 2538 ซึ่งไดรับการ
ถายทอดความรูมาจากนองสาวของพอ  ช่ือ ยายเอี่ยม  ตอนน้ีอายุ 88 ป 
ประโยชนตอชุมชน     : รักษากระดูก บีบเอ็น   บริการคนท่ัวไปในทองถ่ิน 
รางวัลที่ไดรบัการยกยอง :  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล  บางรัก  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

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

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  เครือ่งแกงสมใจ 

ชื่อทรงภูมิปัญญา  นางสมใจ  สันเต้ง 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  20/6  ม.4 ต าบลบางรัก อ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  ด้านโภชนาการ 

ประวัติความเป็นมา 

ประโยชน์ต่อชุมชน สรา้งอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน 

 

 

 



2 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล  บางรัก  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

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

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  นวดแผนโบราณ 

ชื่อทรงภูมิปัญญา  นายอ านวย  เลี่ยนยงค์ 

สถานที่ต้ังของภูมิปัญญา  2/3ม.4 ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  แพทย์แผนไทย 

ประวัติความเป็นมา ได้มาจากพ่อแม่สืบทอดมาเป็นรุ่นๆจนถึงปัจจุบัน 

ประโยชน์ต่อชุมชน  ช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน 

 รางวัลที่ได้รับการยกย่อง - สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 

 

 



3 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล  บางรัก  กศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

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

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  การนวดแผนไทย 

ชื่อทรงภูมิปัญญา  นายคลอ่ง  หนูหวาน 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    146/1ม.6 ต าบลบางรัก อ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา  แพทย์แผนไทย 

ประวัติความเป็นมา สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบรุุษ ปู ย่า ตา ยาย 

ประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเหลือผู้อื่นและสรา้งชื่อเสยีงให้กับชุมชน 

 

 

 



1 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาโต๊ะหมิงกศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 
ชื่อภูมิปัญญา          การร ามโนราห ์
ชื่อผู้ทรงภมูิปัญญา นายยอง จ่าวสิูตร ์
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา 65 หมู่ที่ 1 ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา ศิลปกรรม 
 
ประวัติความเป็นมา 

การร ามโนราห์ มีการสบืทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ นายยอง จ่าวิสูตร์เป็นผู้สืบสานการร ามโนราห ์ 
 
ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการร ามโนราห์ ในกลุ่มเยาวชนทีส่นใจเป็นการ
รักษาประเพณีศลิปวัฒนธรรมไทยให้เยาวชนรุน่หลังได้สืบสานตอ่ไป 

 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง   - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาโต๊ะหมิงกศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ2558 
*************************** 

 
ชื่อภูมิปัญญา          การนวดแผนโบราณ 
ชื่อผู้ทรงภมูิปัญญา นางวัลภา ทองใบ 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา 65หมู่ที่ 1 ต าบลนาโต๊ะหมิงอ าเภอเมอืง จังหวดัตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภมูิปัญญาแพทย์แผนไทย 
ประวัติความเป็นมา 

การนวดแผนไทยนั้นไดร้ับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ  และ มี
การศึกษาเพิม่เติมจาก 

แหล่งเรียนรู้เป็นการนวดแผนโบราณทีส่ามารถ บ าบัดโรคเกี่ยวกับจับเส้น คลายกลา้มเนือ้ 
ให้บรรเทาลงจากอาการปวดตามกล้ามเนือ้ต่างๆ 
 
ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป็นสถานที่ ทีส่ามารถศกึษาเรียนรู้เกีย่วกับทางด้านแพทย์แผนไทย การนวดแผน
โบราณอยา่งถูกวิธ ี
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง   - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล นาโตะ๊หมงิกศน.อ าเภอเมืองตรัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ2558 

*************************** 
 
ชื่อภูมิปัญญา          การท ากลองยาว 
ชื่อผู้ทรงภมูิปัญญา    นางวัลภา ทองใบ 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา 35หมู่ที่ 4 ต าบลนาโต๊ะหมิง   อ าเภอเมอืง จังหวัดตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา ศิลปกรรม 
ประวัติความเป็นมา 

ได้รับการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและได้สบืสานวัฒนธรรมไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

 
ประโยชน์ต่อชุมชน 
  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และถา่ยทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและ
ชุมชน 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง   - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาตาล่วง  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อภูมิปัญญา      : ข้าวหมูแดง 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา     : นายเยาว์  กาหย ี
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา     : บ้านเลขที่ 131  หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 
 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา   :  อาหารโภชนาการ  
ประวัติความเป็นมา     :  นายเยาว์  กาหย ีพ้ืนเพเป็นคนต าบลนาตาล่วง สืบสานการท าข้าวหมูแดงมาจาก 
                                      บรรพบุรุษ และนายเยาว์ น าสูตรน้ าราดมาปรับปรุงเพ่่มเต่ม จนมีรสชาต่ที่ผู้คนชื่น       
                                      ชอบ เร่่มแรก การเปิดร้านขายต้องไปเช่าร้านในตลาดเมืองตรัง แต่ยุคหลังค่าเช่า 
                                      ร้านเร่่มแพงขึ้น จึงหันมาเปิดร้านที่ด่นตัวเองข้างวัดน้ าผุดใต้ ด้วยรสชาต่ความอร่อย 
                                      ท าให้ผู้คนหลั่งไหลตามมารับประทาน จนถึงปัจจุบัน  
ประโยชน์ต่อชุมชน     : ชุมชนเป็นที่รู้จักของนักช่มและเป็นแหล่งอาหารอร่อยที่ได้รับความน่ยมน ามา 
                                     ซึ่งชื่อเสียงของต าบล 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง     :   
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาตาล่วง  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ 2558 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อภูมิปัญญา             :  ข้าวซอย 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา            :  นายภ่ญโญ   ว่องวัตรพงศ์ 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา            :  บ้านเลขท่ี 45/2  หมู่ที่ 1 ต าบลนาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา   : อาหารโภชนาการ 
ประวัติความเป็นมา     : ข้าวซอย เป็นอาหารของชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) เส้นข้าวซอยคล้ายเส้นบะหมี่ แต่จะแบน
กว่า มีเฉพาะทางเหนือเท่านั้น ข้าวซอยมีทั้งใส่เนื้อหรือไก่ มีเครื่องแกงหลายอย่าง เด่มทีคนจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเปิด
ร้านขายข้าวซอยที่ต าบลนาตาล่วงโดยนายภ่ญโญได้เป็นลูกมือช่วยเหลือและเรียนรู้การท าข้าวซอย ต่อมาไม่ได้รับ
ความน่ยมและเล่กก่จการและย้ายกลับไปยังภูม่ล าเนาเด่ม นายภ่ญโญได้น าสูตรข้าวซอยมาประยุกต์ปรับปรุงเพ่ือให้
เข้ากับรสชาต่อาหารแบบคนใต้พ้ืนที่ จังหวัดตรัง นับแต่นั้นมาก็ได้รับความน่ยมมาเรื่อยๆ ปัจจุบันได้ขยายร้านมาอยู่
ใกล้  สวนสมเด็จพระศรีนคร่นทร์ 95 ผู้ที่จะมารับประทานต้องรีบมาก่อนเที่ยง ม่เช่นนั้นจะต้องมาในวันใหม่      
ประโยชน์ต่อชุมชน :   เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่แนะน าให้แก่ผู้มาท่องเที่ยวได้ล่้มรสข้าวซอยสูตร                    
                             ภาคใต้ 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง :  หนังสือพ่มพ์ท้องถ่่นและหนังสือพ่มพ์รายวันคอลัมน์อาหาร 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลนาตาล่วง  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อภูมิปัญญา      :  ข้าวหลาม 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา     :  น.ส.ภาวนา  เหนียวย้อย        
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา     : บ้านเลขท่ี 53/7  ม.4  ต าบลนาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง        
ประเภท/ลักษณะของภูมิปัญญา   :  ขนม 
ประวัติความเป็นมา     :  การท าข้าวหลามสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งชาวภาคใต้โดยเฉพาะคนจังหวัดตรัง 
ทราบและเป็นที่รู้กันดี ว่าข้าวหลามของภาคใต้ต้องมีเยื่อไม้ไผ่ห่อหุ้มข้าวเหนียวในกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งคนใต้เรียกกันว่า 
(เจี่ย) หากข้าวหลามเจ้าใดขายไม่มีเจี่ยคนใต้จะไม่ซื้อเด็ดขาด การท าข้าวหลามต้องพ่ถีพ่ถันตั้งแต่การหากระบอกไม้ไผ่ 
จะต้องเป็นกระบอกไม้ไผ่สีสุกเป็นส่วนใหญ่ การผสมข้าวเหนียวและการคั้นน้ ากะท่ต้องได้สัดส่วนที่สมบูรณ์ ตลอดจน
การตั้งไฟและการเหลาไม้กระบอกเมื่อข้าวหลามสุก ซึ่งเป็นภูม่ปัญญาที่รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ลุกหลาน 
ซึ่งจะน ามาประกอบว่ชาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ตลอดไป 
ประโยชน์ต่อชุมชน     :   สร้างอาชีพ สืบสานภูม่ปัญญา ข้าวหลามเมืองใต้ 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง :   


	แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา เมือง
	แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ต.บ้านโพธิ์ เมือง
	แบบจัดเก็บข้อมูลใหม่บ้านโพธิ์2 เมือง
	แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ต
	แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา หนองตรุด
	แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาควนปริง
	แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาน้ำผุด
	ภูมิปัญญา ต.บางรัก  เมือง
	ภูมิปัญญานาโต๊ะหมิง  เมือง
	ภูมิปัญญานาตาล่วง58 เมือง

