
 
แบบจัดเก็บข้อมูลภูมปิัญญา 

กศน.ต าบลทุ่งยาว  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 
ปีงบประมาณ  2558 

 
ชื่อภูมิปัญญา  การท าไม้กวาดจากดอกของต้นเลา   
ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายเพียร  ภักดี 
ที่อยู่ของภูมิปัญญา    บ้านเลขที่  8  หมู่ท่ี  4  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านหัตถกรรม 
ประวัติความเป็นมา  

เกิดวันที่ -  เดือน  -  พ.ศ. 2484  ปัจจุบันอายุ  74  ปี  มีบุตรจ านวน  7  คน   
เดิมเป็นคนจังหวัดศรีษะเกษและได้เดินทางมาหางานท าท่ีจังหวัดตรังและมีครอบครัวเป็นชาวทุ่งยาว 
มีความสามารถทางด้าน  การท าไม้กวาดจากดอกของต้นเลา  ,  ดอกอ้อ 
ขั้นตอนการท าไม้กวาดจากดอกเลา  ขั้นแรกน าดอกเลาท่ีหามาได้มาตากแดดประมาณ  3  วัน  จากนั้น
น ามาตีให้ดอกหลุดออกเหลือแต่ก้านดอก  แล้วน าไปตากแดดอีกครั้งจนแห้งสนิท  ถ้าตากไม่แห้งเวลา
น ามามัดจะท าให้ไม่แน่น  จากนั้นน ามาผูกเป็นไม้กวาด  โดยใช้หวายมาเหลาเป็นเส้นใช้ผูกแทนเชือก  
โดยไม้กวาดแต่ละด้ามใช้ก้านดอกเลาประมาณ  35 – 40 ก้าน  โดยต้องใช้ดอกเลาท่ีหักออกจากก้านมา
เสริมด้วยเพื่อให้ไม้กวาดมีความหนาขึ้น จึงเสร็จกระบวนการ   
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม    

เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการ 
เรียนรู้ในการท าไม้กวาดจากดอกหญ้า 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจัดเก็บข้อมูลภูมปิัญญา 
กศน.ต าบลทุ่งยาว  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การร ามโนราห ์
ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นางขิน  ย่ังยืน   
ที่อยู่ของภูมิปัญญา    อยู่บ้านเลขที่  99/1  หมู่ท่ี  6  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านศิลปกรรม 
ประวัติความเป็นมา  

 เกิดวันที่ - เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2490 ปัจจุบันอายุ  68 ปี มีบุตรจ านวน  6  คน   
เดิมเป็นคนจังหวัดพัทลุงและได้เดินทางมาหางานท าท่ีจังหวัดตรังและมีครอบครัวเป็นชาวทุ่งยาว   
มีความสามารถทางด้าน  การร ามโนราห์ 
ขั้นตอนการร ามโนราต้องมีการบูชาครูท่ีหลังโรงก่อน  จากนั้นจึงมีการปล่อยตัวนางร าออกมาขับกลอน
บูชาครู  เมื่อเสร็จแล้วจึงมีการเข้าเรื่อง   
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นท่ีสามารถสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ในการร า
มโนราห ์
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทุ่งยาว  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การท าด้ามจอบ  -  ด้ามขวาน  -  มีดพร้า 
ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายล่อง  ไชยยางค์   
ที่อยู่ของภูมิปัญญา    อยู่บ้านเลขที่  94/1  หมู่ท่ี  4  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านหัตถกรรม 
ประวัติความเป็นมา   

เกิดวันท่ี 01 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2463 ปัจจุบันอายุ  95  ปี  มีบุตรจ านวน 9 คน    มี
ความสามารถทางด้าน  การท าด้ามจอบ  -  ด้ามขวาน  -  ด้ามพร้า 
ขั้นตอนการท า  ขั้นแรกถ้าไม้ยังเป็นไม้ซุงอยู่ ก็ให้แปรรูปเป็นแผ่นกระดานก่อนความหนาประมาณ 1.5 – 
2  นิ้ว ความยาวขึ้นอยู่กับว่าจะท าด้ามอะไร  ถ้าด้ามจอบก็ยาว 155 – 170 ซม.   ส่วนความกว้างแล้วแต้
ไม้ยิ่งกว้างมากก็จะท าได้หลายด้าม  เมื่อได้ไม้เป็นแผ่นแล้วก็น าเอาแบบมาทาบลงบนแผ่นไม้และใช้ดินสอ
วาดให้เป็นรูป  จากนั้นก็น ามาเหลาหรือถากด้วยพร้าหรือขวานก็ได้  จากนั้นก็ใช้บุ้งถูเพื่อตกแต่งให้กลม
และดูสวยงาม   
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม   

เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการ 
เรียนรู้ในการท า  ด้ามจอบ  ด้ามขวาน  ด้ามพร้า 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทุ่งยาว  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การท าสุ่มไก่ 
ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายเยื้อน  ยงค์หนู   
ที่อยู่ของภูมิปัญญา    บ้านเลขที่  94  หมู่ท่ี  4  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
ประเภทของภูมิปัญญา  ด้านหัตถกรรม 
ประวัติความเป็นมา  เกิดวันที่  -  เดือน   - พ.ศ. 2466  ปัจจุบันอายุ  92  ปี  มีบุตรจ านวน  7  คน   
มีความสามารถทางด้าน  การท าสุ่มไก่   
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการ 
เรียนรู้ในการท าสุ่มไก่ 
 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลทุ่งยาว  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน  กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การเล่นหนังตะลุง 
ชื่อของผู้ทรงภูมิปัญญา   นายครวญ  ล้ิมทอง    
ที่อยู่ของภูมิปัญญา   บ้านเลขที่  39   หมู่ท่ี  7  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
ประเภทของภูมิปัญญา ด้านศิลปกรรม 
ประวัติความเป็นมา 

 เกิดวันที่  -   เดือน  - พ.ศ. 2481 ปัจจุบันอายุ  77 ปี  มีบุตรจ านวน  2  คน   
มีความสามารถทางด้าน การเล่นหนังตะลุง 
ขั้นตอนการแสดง  นายหนังบอกว่าหลักการเล่นหนังตะลุงให้ได้ดี  ต้องสวมวิญญาณข้าไปในรูปหนังจึงจะ
เล่นได้สมบทบาท  หยวกกล้วยท่ีใช้ปักรูปหนัง เปรียบเหมือนแผ่นดินท้ังประเทศ  พระราชาเปรียบ
เหมือนพระมหากษัตริย์ ตัวละครอื่นๆเปรียบเหมือนประชากรท้ังประเทศ ก่อนการเล่นหนังแต่ละครั้งต้อง
มีการเซ่นเจ้าท่ีก่อนเพื่อเบิกโรงอย่าให้ปิดกั้นการแสดงของนายหนัง ตามความเชื่อท่ีมีมาช้านาน   ฉาก
แรกต้องออกฤๅษีก่อน  ตามด้วยรูปหน้าบทซึ่งท าหน้าท่ีท าความเคารพครูบาอาจารย์ และผู้ชม  ฉากท่ี
สามจะบอกเร่ืองเล่ารายละเอียดการเล่น   และฉากท่ีสี่จะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จากนั้นตัวละครท้ังหมด
ก็ด าเนินเรื่องต่อไปจนจบการแสดง 
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ในการขับหนังตะลุง 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง   

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชันหนังตะลุง 14 จังหวัดภาคใต้   งานอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระ
เกียรติฯ  จังหวัดตรัง  ประจ าปี  2550 
 
  
 
 



1 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลลิพัง กศน.อ าเภอปะเหลียน ส านกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา    การท าเครื่องแกง 

ชื่อผู้ทรงคุณวฒุิ   นางอุไรวรรณ   หล าเบ็ญสะ 

สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  กลุ่มเครื่องแกง  ม.1   ต าบลลิพัง  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ้าน 

ประวัติความเป็นมา    

 กลุ่มนี้เริ่มมาจากความคิดท่ีว่า “ท าไมเราต้องซื้อเครื่องแกงจากท่ีอื่นขาย” และมีสมาชิก
สตรีท่ีว่างจากการประกอบอาชีพการท าสวนยาง สวนปาล์มน้ ามัน  เล็งเห็นว่าในปัจจุบันด้วย
ความเร่งรีบแข่งขันกับเวลาส่วนใหญ่แล้วแต่ละครัวเรือนจะซื้อก็ เลยไปศึกษาดูงานจากท่ีอื่นๆ
หลังจากนั้น เริ่มจากลงหุ้นคนละ 20 บาท ตอนนี้กลุ่มตั้งขึ้นมาประมาณ  2 ปีแล้ว  เงินของทาง
กลุ่มส่วนหนึ่งก็จะแบ่งปันผลเป็นรายปี และเงินอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อซื้อวัสดุเพื่อน ามาผลิตแต่ละ
ครั้ง 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  สะท้อนภูมิปัญญาและเชื่อมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนาขายในชุมชนได้ร่วมกันผลิตเครื่องแกงส้ม แกงกะทิ  แกงพริก เพื่อ
จ าหน่ายภายในชุมชน โดยเน้นให้เครื่องแกงที่มีความอร่อย สะอาด และมีคุณภาพ มาตรฐานสูงสุด 



2 

 

2 

 

รางวัลท่ีได้รับการยกย่อง 

เสียงตอบรับจากการบอกต่อในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

3 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลลิพัง กศน.อ าเภอปะเหลียน ส านกังาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา    การท าไม้กวาดดอกหญ้า  

ชื่อผู้ทรงคณุวุฒิ   นางนิตย์  เกียงเอีย  

สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  72/7  หมู่ท่ี  6  ต.ลิพัง  อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง. 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม 

ประวัติความเป็นมา    

กลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม  2542  มีสมาชิก 15 คน  เนื่องจาก
ในหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียงมีดอกหญ้ามากมายและชาวบ้านโดยท่ัวไป  ก็ได้มีการน าดอกหญ้า
มาท าไม้กวาดใช้ภายในบ้านและจ าหน่ายเล็กน้อยและปัจจุบันกลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้าได้จัดท าใน
ระบบกลุ่มซึ่งจ าหน่ายสินค้าตลอดท้ังปี 

รางวัลท่ีได้รับการยกย่อง 

สินค้า  OTOP 



1 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลเกาะสุกร  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อภูมิปัญญา  การเข้าสุนัต 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายทัด ศรีอุ่น 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 87 ม.2  บ้านแหลม ต าบลเกาะสุกร   
ประวัติความเป็นมา   เกี่ยวกับการเข้าสุนัต ได้มีผู้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้... นายทัด ศรีอุ่น อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 

87 ม.2 “ การเข้าสุนัต คือ การขลิบปลายอวัยวะเพศชาย สมัยก่อนเมื่ออายุประมาณ 10 ปี คน
อิสลาม (ผู้ชาย) ทุกคนต้องเข้าสุนัต แต่ปัจจุบันเข้าสุนัตตอนอายุยังน้อยเพราะแผลจะหายเร็วกว่า
ตอนที่อายุมาก ” 
วิธีการเข้าสุนัต 
สมัยก่อนใช้ไม้ไผ่คีบปลายอวัยวะเพศแล้วตัดกันสดๆ จะใช้เปลือกมะม่วงและปูนขาวห้ามเลือด ใช้
ขี้เถ้ารองเลือด เมื่อตัดแล้วจะไม่เย็บใช้ผ้าขาวห่อแล้วผูกไว้กับเอว เพื่อไม่ให้ไหวไปมาได ้
- ก่อนขลิบหมอต้องดูเทียนก่อนว่าตัดได้หรือไม ่มีอาเพศอะไรบ้าง ถ้ามีหมอต้องแก้ให้ก่อนถึงจะ
ตัดได ้
- ก่อนขลิบ คนเข้าสุนัตต้องอาบน้ าให้เย็น จนเหน็บก่อนเพราะสมัยก่อนไม่มียาชา 
- ก่อนเข้าสุนัต 1 วัน จะมีการ แห่แขก คือการพาคนท่ีเข้าสุนัตเท่ียวโดยการแห่ เมื่อให้คนท่ีเข้า
สุนัตได้สนุกสนานก่อน สมัยกอ่นการแห่แขกจะท าเป็นเรือให้คนเข้าสุนัตนั่งแล้วใช้ไม้สอดข้างใต้มี
คนหามพาเที่ยว มีการเล่นซีหลาดให้ดู 
นายแบ จิตรหลัง อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 6 ม.3 ต.เกาะสุกร กล่าวว่า...“ สมัยก่อนประเพณีการระ
แขก เขาจะมีการน าเด็กที่จะตัดแขกไปแห่โดยให้เด็กขึ้นเรือท่ีท าจากไม้ไผ่ หาบเด็กขึ้นเรือไม้ไผ่
เพื่อน าเด็กไปเที่ยวให้สนุก เพื่อให้เด็กลืมเพลินกว่าการตัดแขกเจ็บพาเด็กเท่ียวเล่นให้เพลิน พอ
วันรุ่งขึ้นตอนหัวรุ่งก็จะมีการอาบน้ าให้เด็กจนเย็นหนาวเหน็บไปท้ังตัว พออาบน้ าเสร็จก็ให้เด็กขี่
คอกลับเพื่อท่ีจะตัดแขก ”นายเจียม พรมพันธ์ุ บ้านเลขที่ 18/1 ม.3 กล่าวว่า...“ ในสมัยโบราณ
ท่านนบีมูฮัมหมัด ได้ท าสงครามศาสนา จนมีผู้คนล้มตายมากมาย เมื่อคนตายเลยจ าไม่ได้ว่าคน
ไหนศาสนาอะไรเลยต้องท าเครื่องหมายโดยการตัดปลายอวัยวะเพศออกเพื่อให้รู้ว่าศาสนาอะไร 
ได้ท าพิธีทางศาสนาได้ถูกต้อง แล้วได้สืบทอดกันมา เมื่อก่อนใช้ยาหมอบ้านตัดปลายอวัยวะเพศ 
โดยใช้เปลือกมะม่วงและปูนขาว แล้วทาแผล 7-10 วันหาย ปัจจุบันนี้เขานัดท าพิธีเข้าสุนัตบ้าน
ใครบ้านหนึ่ง รวมเด็กที่อายุประมาณ 7-15 ปี แต่งตวัเด็กแล้วพาเด็กนั่งรถหรือแห่รถรอบหมู่บ้าน 
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แล้วตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจะท าพิธีตัดปลายอวัยวะเพศเด็ก(เข้าสุนัต) ยาท่ีใช้เป็นยาสมัยใหม่หรือจะไป
ตัดท่ีโรงพยาบาลตามสะดวก ”นายตะเก็น จิตรหลัง อายุ 93 ปี 4 ม.3 ต.เกาะสุกร กล่าวว่า...“ 
เพราะคนอิสลามผู้ชายทุกคนต้องเข้าสุนัต เพราะนานมาแล้วมีเรือใหญ่โดยสารผู้คนหรือ
นักท่องเท่ียวเกิดเรือแตกกลางทะเล ท าให้คนอิสลามและคนพุทธปนกัน ท าให้ไม่รู้ว่าคนไหนเป็น
อิสลามเป็นพุทธและได้เกิดการคิดค้นว่าให้ผู้ชายที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนเข้าสุนัต พอเวลา
ตายหรือพลัดหลงจะได้รู้ว่าคนไหนนับถือศาสนาอิสลาม ในการท าพิธีเข้าสุนัตจะมีการท านูรี เช่น 
แกงแพะ เป็นต้น ” 
 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
เพราะคนอิสลามผู้ชายทุกคนต้องเข้าสุนัต เพราะนานมาแล้วมีเรือใหญ่โดยสารผู้คนหรือ

นักท่องเท่ียวเกิดเรือแตกกลางทะเล ท าให้คนอิสลามและคนพุทธปนกัน ท าให้ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นอิสลาม
เป็นพุทธและได้เกิดการคิดค้นว่าให้ผู้ชายท่ีนับถือศาสนาอิสลามทุกคนเข้าสุนัต พอเวลาตายหรือพลัดหลง
จะได้รู้ว่าคนไหนนับถือศาสนาอิสลาม ในการท าพิธีเข้าสุนัตจะมีการท านูรี เช่น แกงแพะ เป็นต้น ” 

 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

- 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลเกาะสุกร  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อภูมิปัญญา การตั้งที่เรือน 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายสุทธิรักษ์ ไชยมล  
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 22 ม.2   บ้านแหลม ต าบลเกาะสุกร   
ประวัติความเป็นมา    การตั้งที่เรือน 
จากข้อมูลของนายสุทธิรักษ์ ไชยมล อายุ 45 ปี บ้านเลขท่ี 22 ม.2 และนายทัด ศรีอุ่น อายุ 79 ปี 

กล่าวถึงการตั้งเรือนว่า.....“ จะท ากันในเดือน 6 เฉพาะค่ าของวันอังคารและวันเสาร์ โดท าเพื่อ
บอกเจ้าท่ีบ้านให้คุ้มครองคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุข อย่าเจ็บอย่าไข้ ท ามาหากินคล่อง ” โดย
ของท่ีใช้ในการประกอบพิธีตามค าบอกเล่าของนายสุทธิรักษ์ ประกอบด้วย ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว 
มะพร้าวขูด หมากยน น้ ามะพร้าวใส่ฝาหอย 5 ฝา เทียน 5 เล่ม ไข่ไก่ 1 ฟอง ซึ่งแตกต่างจากของ
นายทัด ศรีอุ่น มีเพียงข้าวหัวหม้อ(ข้าวจ้าว) หมาก พลู ไข่ไก่ น้ า เท่านั้น ท้ังนี้ของท่ีใช้จะวางท่ี
โคนเสาต้นแรกของบ้าน(เสาภูมิ) ในส่วนของการท าพิธี นายสุทธิรักษ์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า....
เมื่อได้เวลาน าใบตองวางท่ีโคนเสาภูมิ(เสาต้นแรกท่ีสร้างบ้าน) น าข้าวจ้าว ข้าวเหนียว มะพร้าวขูด 
หมากยน วางเป็น 5 กอง แต่ละกองต้องมีของท้ังสี่อย่าง แล้วน าน้ ามะพร้าวท่ีใส่ในฝาหอยวางไว้
ฝาละกอง เทียนไขก็ปักเป็นเล่มละกองเช่นกัน ไข่ไก่ต้องเจาะด้านบนออกแล้ววางไว้นกองท่ีอยู่ตรง
กลาง จุดเทียนทุกเล่ม คนท าพิธีกล่าวเชิญเจ้าท่ีบ้านบอกกล่าวให้ช่วยปกปักรักษาคนบนเรือน
ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ ให้อยู่เย็นเป็นสุข ท ามาหากินคล่องเป็นอันเสร็จพิธี.... 

 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

เปน็พิธีท่ีสืบทอดกันมาเพื่อเป็นท่ีดีในการสร้างบ้านเรือนของคนทุกคน 
 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลแหลมสอม  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อภูมิปัญญา  การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางดารา  สีมา 
 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 130/8   ม.7   ต าบลแหลมสอม 
 
ประวัติความเป็นมา    

กลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้า เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนมกราคม  2545  มีสมาชิก 10 คน  เนื่องจาก

ในหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียงมีดอกหญ้ามากมายและชาวบ้านโดยท่ัวไป  ก็ได้มีการน าดอกหญ้า

มาท าไม้กวาดใช้ภายในบ้านและจ าหน่ายเล็กน้อยและปัจจุบันกลุ่มท าไม้กวาดดอกหญ้าได้จัดท าใน

ระบบกลุ่มซึ่งจ าหน่ายสินค้าตลอดท้ังปี 

 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ประชาชนท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากชุมชนได้ใช้กันและมีการสืบทอดภูมิปัญญาสืบต่อกัน 
 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลแหลมสอม  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
ชื่อภูมิปัญญา  การท ากรงนก 
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายดัด  ทองรอด 
 
สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา  บ้านเลขที่ 130/8   ม.7   ต าบลแหลมสอม 
 
ประวัติความเป็นมา    

กรงนกหัวจุก  เป็นงานฝีมือพื้นบ้านในการท ากรงนกหัวจุก ต้องใช้ภูมิปัญญาในการท าและ

มีความ ประณีต  เป็นงานฝีมือท่ีมีคุณค่า  เป็นสมบัติแห่งภูมิปัญญาไทยท่ีเรียกได้ว่าเป็น “ ศิลปะ

บนงานไม้ ”  นั้น มีเอกลักษณ์และความงามเฉพาะตัว มีหลายแบบ  หลากหลายลวดลายแตกต่าง

กันออกไปขึ้นอยู่กับความประณีต  และการออกแบบของช่างฝีมือ ไม่ว่าจะเป็นการฉลุ

ลาย  แกะสลักไม้หรือฝังมุกท่ีมีความละเอียด เน้นความสวยงามด้วยการแกะสลักเนื้อไม้ บางกรง

ใช้เทคนิคการฝังมุก  เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นการผสมผสานทุกๆ  อย่างได้อย่างลงตัว 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ประชาชนได้เรียนรู้ศิลปะตั้งแต่รุ่นเก่าแก่ในการท ากรงนกของวิถีชาวใต้ 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบ้านนา  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสัมพันธ์บ้านนาทุ่ง 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางชบา  เดิมหลิ่ม 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 29 ม.10 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
ประวัติความเป็นมา  ขนมดีซ า หรือขนมยีซ า หรือขนมรู เป็นขนมพื้นบ้านของชาวภาคใต้ มีมาแต่

สมัยโบราณสมัยก่อนนิยมท ากันในเทศกาลเดือนสิบ ว่ากันว่าใช้แทนเบี้ยของบรรพบุรุษท่ี
ล่วงลับไปแล้ว เป็นขนมที่มีใต้ภาคใต้เท่านั้น  

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม แม่บ้านมีรายได้ในการท างานในยามว่างงานและได้มีเพื่อนสมาชิก
รู้จักกันดีในชุมชน และหมู่บ้านก็จะมีของดีๆเข้ามา และมีเพื่อนบ้านได้รู้จักขนมของ
หมู่บ้าน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  
ได้มีการรับรองการจัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. บ้านเลขท่ี29 ม.10 ต.

บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และได้รับรางวัล3 รางวัล มีประเภทอาหารได้รับการคัดสรรให้เป็น
รากวัฒนธรรม ของดีบ้านฉัน ระดับอ าเภอ เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2557 (2) ได้รับรางวัลชมเชย
ประกวดการท าขนมไทยพื้นบ้าน โครงการ Open House ผลิตภัณฑ์ศูนย์การฝึกอาชีพชุมชนจัง
หวังตรัง ปี2557 วันท่ี 23 สิงหาคม 2557 (3) ได้รางวัลชมเชย การประกวดแผนธุรกิจดีเด่นจังหวัด
ตรัง ประจ าปี 2557 วันท่ี 27 มิถุนายน 2557   
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบ้านนา กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชือ่ภูมิปัญญา  ข้องดักปลาดุก 
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายประพันธ์  เพ็ชรหวน 
 
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 140/5   ม.6   ต าบลบ้านนา 
 
ประวัติความเป็นมา  เป็นเครื่องมือหาปลาท่ีสืบทอดภูมิปัญญา มาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย มา

จนถึงปัจจุบัน 
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังสามรถสืบทอดภูมิปัญญาสู้คนรุ่น
หลังเพื่อท าจ าหน่ายเป็นรายได้อีกด้วย 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบ้านนา  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อภูมิปัญญา  ขนมห่อใส่ไส้ 
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางลอย  ควนวิไล 
 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 107/3   ม.9   ต าบลบ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
 
ประวัติความเป็นมา  ขนมห่อใส่ไส้เป็นขนมท่ีคนสมัยก่อนชอบท าเพราะไม่ยาก และใช้เวลาไม่

นานในการท า  
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ขนมเป็นท่ีสิ่งท่ีชุมชนชอบท ากันอยู่แล้วเพราะจะได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ละเป็นรายได้เสริมด้วย 
  
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบ้านา กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา สวนสมุนไพร  
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นงสาวบุหรง  ชัยศิริ 
 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 188   ม.2   ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัด 
 
ประวัติความเป็นมา   ไปเรียนแพทย์แผนโบราณ วิชาเวชกรรม เภสัชกรรมท าบริษัท เวชพงศ์

โอรส เป็นหัวหน้าแผนก ยาแผนไทย ปลูกพืชสมุนไพรและช านาญยาสมุนไพร 
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ช่วยเหลือรักษาชาวบ้านผู้ท่ีเดือดร้อนและยากจน เป็นมิตรกับทุก
คน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

- ด้านอนุรักษ์สบืทอดวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบ้านา กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อภูมิปัญญา  ท ากรงนก 
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายบุญสม ขานดี 
 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 30   ม.4   ต าบลบ้านนา  ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 
ประวัติความเป็นมา   เนื่องจากในพื้นท่ีส่วนมากมีการแข่งขันนกกรงหัวจุก ท าให้ขาดแคลนท่ีขัง

นก ดังนั้นจึงมีการท ากรงนกขึ้น การท ากรงนกจากไม้ต่างๆเพื่อเป็นท่ีอยู่ของนก บางคน
เลี้ยงเพื่อความสวยงามบางคนเลี้ยงเพื่อความชอบและเลี้ยงเพื่อการแข่งขันเพื่อให้ได้รับ
รางวัล 

 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อให้นกมีที่อยู่อาศัยหรือแหล่งพักพิงให้กับนกและความปลอดภัย
จากสัตว์ร้ายในป่าและให้นกมีอาหารกินและได้น าเศษไม้จากการแปรรูปมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบ้านา กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  ขนมโบราณ 
 
ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางสวิง  เทพแก้ว 
 
สถานท่ีตั้งของภูมิปัญญา  บ้านเลขที่ 24   ม.1   ต าบลบ้านนา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
 
ประวัติความเป็นมา   การท าขนมจากแป้งเพื่อให้เกิดขนมต่างๆปราศจากสารกันบูด สะอาด

ปลอดภัยไม่ค้างคืน และน าสูตรต่างๆของบรรพบุรุษมาใช้เพื่อน ามาท าขนมต่างๆ เช่น ขนม
บ้าบิ่น ขนมต้ม 

 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและสืบทอดสูตรของบรรพบุรุษไปยัง
ลูกหลานและท าให้คนท่ีรับประทานปลอดภัย สะอาดปละท าให้มีขนมโบรานต่างๆไว้ทานด้วย 
  
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- 



1 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  การตีกลองยาว                    

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา: นายประสพ   เขียดสงค์                    

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา: 45/4 หมู่4 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 

084-2682895 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม 

ประวัติความเป็นมา : จากดังเดิมรุ่นปูุ ย่า ก็ได้ตีกลองยาวและตนเองก็ได้สืบทอดการตีกลองยาวจน

มาถึงทุกวันนี้และได้สอนให้กับเด็กนักเรียนท่ีเรียนอยู่ในชุมชน 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : 1. ประชาชนสามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตีกลองได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น 

            2 .  เป็นการอนุ รั กษ์ การตี กลองไว้ ซึ่ ง ลู กหลานได้ สื บทอดต่ อ ไป 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  :  ได้รางวัลท่ี 1 ปี พ.ศ. 2550 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  การนวดแผนไทย 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา: นางนิยม   นาคบรรพ์ 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา: 54/3 หมู่ท่ี4 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 

0824211293 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านการแพทย์แผนไทย 

ประวัติความเป็นมา :  จากท่ีตนเองได้มีความรู้มาจากสมัยพ่อ แม่ในการนวดคลายเส้นต่างๆท่ีผ่านมา

และต่อมารุ่นลูกก็แนะน าให้ไปเรียนจากสถาบันท่ีเปิดสอนด้านการนวดและท าให้ตนเองมีความรู้มาก

ยิ่งขึ้นจากการศึกษาแล้วได้มาปฏิบัติโดยการนวดที่ถูกวิธีให้แก่คนที่ปวดเมื่อยในชุมชนของตนเอง 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : เป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่คนในชุมชนและก่อให้เกิดประโยชน์ตาม

องค์ประกอบของการมีสุขภาพดีท้ัง 4 ด้าน คือด้านการส่งเสริมสุขภาพ, ด้านการปูองกันโรค, ด้านการ

รักษาและด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การนวดแผน ไทยนั้นมีคุณค่าต่อการพึ่งพาตนเองเป็นอย่างมาก 

สามารถบรรเทาโรคและอาการปวดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ 

ข้อติดขัด กระตุ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นต้น 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง:   - 

 

 

 

 



3 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  การร้องเพลงกล่มเด็ก 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นางหนูนันต์ สร้างตั้น 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา : บ้านเลขท่ี63/1 หมู่ท่ี4 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

หมายเลขโทรศัพท์ 083-5206126 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านภาษาและวรรณกรรม 

ประวัติความเป็นมา : เพลงกล่อมลูกเพลงกล่อมลูกมีตั้งแต่สมัย ปูุ ย่า ตา ยาย ใช้กล่อมลูก เพื่อเป็นการ

สอนเด็ก ถ้อยค าต่าง ๆ ในเพลงสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อม ในอดีตจนถึงปัจจุบันบท

เพลงแต่ละเพลงอาจมีความหมายแตกต่างกันไป แต่ส าหรับเพลงกล่อมเด็ก เพลงกล่อมลูก หนึ่งในบท

เพลงเก่าแก่ที่มีมาเนิ่นนานแถมมีขับขานอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของ บทเพลงนี้ไม่เพียงมีเสน่ห์เฉพาะภาษาของ

ท้องถิ่นและได้แต่ง ท่วงท านอง เนื้อหาท่ีปรากฏยังมีคุณค่าสะท้อนถึงวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดู การ

ด าเนินชีวิตของแต่ละท้องถิ่น  

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : 1.ช่วยท าให้เด็กได้รับความอบอุ่นใจ อีกท้ังยังถ่ายทอดภาพความรัก 

ความผูกพันห่วงใยย่ิงใหญ่ของแม่ท่ีมีต่อลูกน้อยชัดเจน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง:  -  

 

 

 

 



4 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  การท าขนมไทย 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา: นางบุญยืน   เกื้อชูศรี 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา: บ้านเลขที่ 62 หมู่ท่ี4 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หมายเลข

โทรศัพท์ 080-7022479 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านอาหารและโภชนาการ 

ประวัติความเป็นมา : จากการท่ีตนเองได้เห็นแม่ท าขนมรับประทานท่ีบ้านและตนเองก็ได้ศึกษาหา

ความรู้โดยการได้ไปเป็นลูกจ้างท่ีร้านขนมไทยและได้น ามาฝึกปฏิบัติและท าขายตามบ้านและท าไปวัดใน

วัดพระ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : 1. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนและน าความรู้ไปประกอบ

อาชีพได้     

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง:  - 

 

 



5 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  การท าไซดักปลา 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา: นายสมนึก รามรินทร์ 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา:  75 หมู่ท่ี4 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านการเกษตร 

ประวัติความเป็นมา :  ในอดีต วิถีชีวิตของชาวบ้าน เมื่อเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ชาวบ้านมัก

มีเวลาว่างจากการท านา จึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อเสริมรายได้ของ

พวกเขา เช่น  ท าไร่ท าสวนและการหาปลา โดยออกหาปลาตาม ห้วย หนอง คลอง บึง มีการใช้เครื่องมือ

ดักปลา ไซ ถือเป็นเครื่องมือจับปลายอดฮิต เป็นวิชาบังคับส าหรับคนคิดจะมีเหย้าเรือนซึ่งชาวบ้านจะ

ก าหนดกันไว้ส าหรับลูก ผู้ชายก่อนมีเหย้าเรือนต้องฝึกให้เป็น เช่น  สานหวด กระติบข้าว ครุ  ตะกร้า

แล้วก็สานไซ เป็นถึงจะถือว่ามีฝีมือพอ  

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม :  ท าให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นอาชีพเสริมและ 

เป็นการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ สืบสารวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  :  - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  จักสานห่อผลขนุนและผลจ าปาดะ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา: นายก าธร ก้องกุลดิลก 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา:  10/1 หมู่ท่ี2 ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 

080-1468357 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านการเกษตร 

ประวัติความเป็นมา : จาการท่ีตนเองเป็นลูกชาวสวนและพ่อแม่ได้เป็นชาวสวน ได้ปลูกผลไม้เช่น ขนุน 

จ าปะดะ พ่อแม่ก็ได้น าทางมะพร้าวมาสานเพื่อครอบขนุนเพื่อปูองกันแมลง ตนเองก็เห็นพ่อแม่ก็เลย

ฝึกหัดท าท่ีจักสานห่อผลขนุนและผลจ าปาดะมาใช้ในสวนของตนเอง 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : 1.ประชาชนในท้องถิ่นได้น าวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มาก

ยิ่งขึ้น 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  :  
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลท่าพญา    กศน.อ าเภอปะเหลียน    ส านักงาน กศน.จังหวัดตรงั 

 

ชื่อภูมิปัญญา :  การเลี้ยงผึ้งโพรง 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา: นางสุนิดา   สุวรรณหงษ์ 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา:   หมู่ท่ี 1 บ้านหนองนกวัว ต าบลท่าพญา อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

หมายเลขโทรศัพท์ 084-8417128 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : ด้านการเกษตร 

ประวัติความเป็นมา : - จากการเพื่อนของข้าพเจ้าเองได้เลี้ยงผึ้งและน าน้ าผึ้งมาขายและแนะน าให้

ข้าพเจ้าเลี้ยงผึ้งโดยตอนนี้เร่ิมท ารังไว้บริเวณรอบๆ บ้านของตนเอง จ านวน 10 ลังและต่อมามีความสนใจ

และได้เข้าร่วมอบรมเกษตรปี 2558 หลักสูตร การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ระหว่างวันท่ี 27-28 มกราคม 2558 

ณ กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 435 จั งหวัดตรัง  โดยได้ รับความรู้ จากศูนย์ส่ ง เสริม

เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง เศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร จึงท าให้ข้าพเจ้ามีความรู้ ความสามารถและน า

ความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพเสริมการเลี้ยงผ้ึงโพรงและมีน้ าผ้ึงไว้บริโภคในครัวเรือนของแต่ละปี 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม :  1.ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้

เกิดขึ้นในชุมชนเป็นการสร้างรายได้ มีอาชีพเสริม 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง:  - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบางด้วน        กศน.อ าเภอปะเหลยีน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การนวดแผนไทย 
ชื่อผู้ทรงปัญญา  นางสุจิตรา  ทองสุข  
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  ๖๗/1  ม.1  ต.บางด้วน อ,ปะเหลียน จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา       แพทย์แผนไทย 
ประวัติความเป็นมา 
 ให้ความสนใจมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่า พ่อเป็น หมอ นวดและจับเส้นด้วย ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้อ่านหนังสือด้านการนวดมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้
ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการนวดแพทย์แผนไทย  ณ โรงพยาบาลอ าเภอปะเหลียน  และ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
   
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

1.สามารถช่วยเหลือ ผู้หญิงหลังคลอด ในการไปอบตัว อบสมุนไพร  
2.ช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ด้านการปวดเมื่อย ร่างกาย  
3. นวดผูท้ี่ได้รับอุบัติเหตุจากการล้มรถ  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- ใบประกาศการจบหลักสูตร 100 ช่ัวโมง จากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
- ใบผ่านงานด้านการบริการนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางด้วน 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบางด้วน        กศน.อ าเภอปะเหลยีน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การนวดแผนไทย 
ชื่อผู้ทรงปัญญา  นางนิตยา  เลิศวิโรจน ์  
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  ๑/1  ม.๒  ต.บางด้วน อ,ปะเหลียน จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา       แพทย์แผนไทย 
ประวัติความเป็นมา 
 ให้ความสนใจมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่า พ่อเป็น หมอ นวดและจับเส้นด้วย ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้อ่านหนังสือด้านการนวดมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้
ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการนวดแพทย์แผนไทย  ณ โรงพยาบาลอ าเภอปะเหลียน  และ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
   
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

1.สามารถช่วยเหลือ ผู้หญิงหลังคลอด ในการไปอบตัว อบสมุนไพร  
2.ช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ด้านการปวดเมื่อย ร่างกาย  
3. นวดผูท้ี่ได้รับอุบัติเหตุจากการล้มรถ  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- ใบประกาศการจบหลักสูตร 100 ช่ัวโมง จากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
- ใบผ่านงานด้านการบริการนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

บางด้วน 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลบางด้วน            กศน.อ าเภอปะเหลียน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 

ชื่อภูมิปัญญา  การนวดแผนไทย 
ชื่อผู้ทรงปัญญา  นางศรเกษม  สองนา  
สถานที่ตัง้ของภูมิปัญญา  ๑๒๙/%  ม.๔  ต.บางด้วน อ,ปะเหลียน จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา       แพทย์แผนไทย 
ประวัติความเป็นมา 
 ให้ความสนใจมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่า พ่อเป็น หมอ นวดและจับเส้นด้วย ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้อ่านหนังสือด้านการนวดมาเรื่อยๆ จนกระทั่ งได้
ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการนวดแพทย์แผนไทย  ณ โรงพยาบาลอ าเภอปะเหลียน  และ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
 
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

1.สามารถช่วยเหลือ ผู้หญิงหลังคลอด ในการไปอบตัว อบสมุนไพร  
2.ช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ด้านการปวดเมื่อย ร่างกาย  
3. นวดผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการล้มรถ  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
- ใบประกาศการจบหลักสูตร 100 ช่ัวโมง จากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
- ใบผ่านงานด้านการบริการนวดแผนไทย จากโรงพยาบาลอ าเภอปะเหลียน 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลปะเหลียน       กศน.อ าเภอปะเหลยีน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  การนวดแผนไทย 
ชื่อผู้ทรงปัญญา  นางสาวจันทณา  เอียดสงคราม  
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  18/1  ม.1  ต.ปะเหลียน อ,ปะเหลียน จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะภูมิปญัญา       แพทยแ์ผนไทย 
ประวัติความเป็นมา 
 ให้ความสนใจมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่า พ่อเป็น หมอ นวดและจับเส้นดว้ย ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และไดอ้่านหนังสือด้านการนวดมาเรื่อยๆ จนกระทั่งได้
ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการนวดแพทย์แผนไทย จาก อนามยัปะเหลยีน 
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

1.สามารถช่วยเหลอื ผูห้ญิงหลังคลอด ในการไปอบตัว อบสมุนไพร  
2.ช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ด้านการปวดเมื่อย ร่างกาย  
3. นวดผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการล้มรถ  

 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

1. ใบประกาศการจบหลักสูตร 100 ชั่วโมง จากวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 
2. ใบผ่านงานด้านการบริการนวดแผนไทย จากวิทยาลัยพยาบาลตรัง 

 
 
 
 
 
 



2 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลปะเหลียน       กศน.อ าเภอปะเหลยีน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  บีบเส้น  จับเส้น และเสกคุณไสย์ หมอปัดรังคลาญ 
ชื่อผู้ทรงปัญญา  นายหนาบ  ละหมีด      
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา     
ประเภท/ลักษณะภูมิปญัญา       แพทยแ์ผนไทย 
ประวัติความเป็นมา 
 ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และมีความสนใจ ด้านบีบเส้น  จับเส้น และ
เสกคุณไสย์ หมอปัดรังคลาญ จึงได้ท าอาชีพนีจ้นถึงปัจจุบัน  
   
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
1.สามารถช่วยเหลอื ต่อกระดูก ส าหรับคนที่กระดูกหลุด 
2.ช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ด้านการปวดเมื่อย ร่างกาย  
3. นวดผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการล้มรถ  
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 - 
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แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลปะเหลียน        กศน.อ าเภอปะเหลียน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
ชื่อภูมิปัญญา  ท าไม้กวาดดอกหญ้า    
ชื่อผู้ทรงปัญญา นางเอียด  หนีปาน      
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   9/1  หมู่ที่ 11   ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลยีน จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะภูมิปญัญา       หัตถกรรม 
ประวัติความเป็นมา 
 เนื่องจาก ในชุมชน เป็นพื้นที่ป่า จะมีดอกเลา ขึน้เยอะ จึงมีความคิดว่าน่าจะ
น ามาประดิษฐ์เป็นไม้กวาดได้ จึงได้ฝึกฝนการท าไม้กวาดดอกหญ้าเรือ่ยๆมาจนถึง
ปัจจุบัน    
 
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 

1. เป็นรายได้เสริมในชุมชน  
2. ประชาชนในชุมชนใช้ไม้กวาดดอกหญ้าที่ราคาเป็นกันเอง 

 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 - 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ต าบลปะเหลียน      กศน.อ าเภอปะเหลยีน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 
 
 
ชื่อภูมิปัญญา การนวดแผนไทย 
ชื่อผู้ทรงปัญญา  นายสถาพร  บญุญานพุนัธ์  
สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  110/10  หมู่ที่ 5  ต.ปะเหลียน อ,ปะเหลยีน จ.ตรัง 
ประเภท/ลักษณะภูมิปญัญา      แพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรม ลกัษณะภูมิปัญญา 
ในด้าน เภสัชวัตถุ ซึง่ประกอบด้วย พืช สัตว์ และแรธ่าตุ 
ประวัติความเป็นมา 
 ท ามาโดย จากการรู้ที่สบืทอด และจากต าราต่างๆจนสอบส าเร็จในวิชาแพทยแ์ผน
ไทย 
 
ประโยชน์ของชุมชนและสังคม 
1.สามารถช่วยเหลอืในด้านสุขภาพเบื้องต้นและเพือ่นบ้านในต าบลได ้
2.ช่วยเหลือคนในชุมชนที่มีความเดือดร้อน ด้านการปวดเมื่อย ร่างกาย  
3. นวดผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการล้มรถ  
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
 - 
 
 
 
 
 



1 
 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลสุโสะ   กศน.อ าเภอปะแหลียน   ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 

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

ชื่อภูมิปัญญา : การตัดต้อเนื้อท่ีตา   ด้วยกะลามะพร้าว  

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นางเปียะ หนูหมาด 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา : 135 ม. 9 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง   

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : แพทย์แผนไทย 

ประวัติความเป็นมา :นางเปียะ หนูหมาด มีความสามารถในด้าน การตัดต้อเนื้อท่ีตา   ด้วย

กะลามะพร้าว  เป็นความเชื่อและวิธีแบบไม่เหมือนในแผนแพทย์ไทยสมัยปัจจุบัน   แต่สามารถรักษาคนท่ี

เป็นต้อเนื้อท่ีตาให้หายได้  นับไม่ถ้วนมาแล้ว 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถช่วยเหลือคนท่ี  

     เดือดร้อนในชุมชน 

     -เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย 

     -เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลท่ีสนใจศึกษาหาความรู้ 

 

 รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี 
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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลสุโสะ   กศน.อ าเภอปะแหลียน   ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 

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

ชื่อภูมิปัญญา : การห้ามเลือด ( คัดเลือด )  

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นางสนุก   จิตรเที่ยง 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา : 114 ม. 4 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง   

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : แพทย์แผนไทย 

ประวัติความเป็นมา : นางสนุก   จิตรเที่ยง  สามารถการห้ามเลือด ( คัดเลือด ) ท าให้เลือดหยุด

ไหลฉับพลัน  โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน หรือวิธีการห้ามเลือดแบบท่ัวไป 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถช่วยเหลือคนท่ี  

     เดือดร้อนในชุมชน 

     -เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย 

     -เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลท่ีสนใจศึกษาหาความรู้ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี 
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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลสุโสะ   กศน.อ าเภอปะแหลียน   ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 

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

ชื่อภูมิปัญญา : การท ากระต่ายขูดมะพร้าว ( เหล็กขูด) 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นายตาด   รองเดช 

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา : 135/ 1 ม.9 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง   

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : อุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

ประวัติความเป็นมา : นายตาด   รองเดช มีความสามารถใน การท าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้จากไม้

หลายชนิด  เช่นผลิต รางส าหรับใส่น้ ายางพาราเพื่อท ายางแผ่น  การท ากรงนกชนิดต่าง  ๆ    การท ามีด

ส าหรับติดยางตาเขียว   การท าโต๊ะ  เก้าอี้   หรือผลิตภัณฑ์ อย่างอื่นท่ีท าจากไม้  โดยใช้ วัสดุ -อุปกรณ์   

วัตถุดิบ  ไม้  แต่ท่ีเด่นชัดคือ การท ากระต่ายขูดมะพร้าว ( เหล็กขูด) 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถช่วยเหลือคนท่ี  

     เดือดร้อนในชุมชน 

     -เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย 

     -เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลท่ีสนใจศึกษาหาความรู้ 

  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี 
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แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลสุโสะ   กศน.อ าเภอปะแหลียน   ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ  2558 

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

ชื่อภูมิปัญญา : โหราศาสตร์ ดูดวง ฤกษ์ยาม 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นายคล่อง ทองดี        

สถานที่ตั้งของภมูิปัญญา : 51/3  ม. 7 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน  จ.ตรัง   

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : โหราศาสตร์ 

ประวัติความเป็นมา : นายคล่อง ทองดี  เป็นภูมิปัญญา ที่มีความรู้ ความสามารถในการ 

ดูดวง ดูฤกษ์การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ และพรสวรรค์ ของคนรุ่นเก่า ใน

การชี้แนะแนวทางให้กับคนท่ัวไปท่ีมาปรึกษาและเชื่อในด้านนี้ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี สามารถช่วยเหลือคนท่ี  

     เดือดร้อนในชุมชน 

     -เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย 

     -เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลท่ีสนใจศึกษาหาความรู้ 

  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไมมี 
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