
แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลอ่าวตง  กศน.อ าเภอวังวิเศษ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ดูดวงชะตา 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา    นายคล้อย      ยอดการ 

สถานทีต่ั้งภูมิปัญญา 266  ม. 4  บ้านบางคราม   ต.อ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ประเภท / ลักษณะภูมิปัญญา   โหราศาสตร์   

ประวัติ ความเป็นมา ได้รับความรูม้าจากบรรพบุรุษ 

ประโยชน์ต่อชมุชน  มีความสามารถในพิธทีางสงฆ์ และดูดวงชะตา 

 

  

 

 

 

 



แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลอ่าวตง  กศน.อ าเภอวังวิเศษ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  หมอพื้นบ้าน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา    นายน้อม   ทองศร ี

สถานทีต่ั้งภูมิปัญญา   296  ม.9     ต.อ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ประเภท / ลักษณะภูมิปัญญา    สมุนไพรพื้นบ้าน   

ประวัติ ความเป็นมา  ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ  จากหมอรุ่นเก่าๆหลายๆหมอ  รักษาผู้ป่วยมาประมาณ  30  
ปี    

ประโยชน์ต่อชมุชน   รักษาสตรีที่เป็นไข้ทับฤดู 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  ภูมิปัญญาของต าบลอ่าวตง 

 

 

 

 



แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน. ต าบลอ่าวตง กศน. อ าเภอวังวิเศษ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  หมอสมุนไพร 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา    นายบ้ึง   สุขมีชัย 

สถานทีต่ั้งภูมิปัญญา  37   ม. 2     ต.อ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ประเภท / ลักษณะภูมิปัญญา   ยาสมุนไพร  

ประวัติ ความเป็นมา เคยเดินป่าตามหลังหมอเฒ่าอิ่ม อยู่ตลอดเวลา เมื่อสมัยท าคล้องช้าง  และรักษาโรคมา
มากมายหลายๆคนจนจ าไม่ถกู  และเป็นที่ยอมรับของคนในต าบลในหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา  จนหายาเกือบไม่
ทัน 

ประโยชน์ต่อชมุชน  ใช้ยาสมนุไพรสดๆจากป่า  รักษาโรคริดสีดวง รักษาโรคเลือดเกี่ยวกับสตร ี

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง  ภูมิปัญญาของต าบลอ่าวตง 

 

 

 



แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา 

กศน.ต าบลอ่าวตง  กศน.อ าเภอวังวิเศษ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

ชื่อภูมปิญัญา  มโนราห ์

ชื่อผู้ทรงภูมปิญัญา    นายไพโรจน์   จันทร์แก้ว 

สถานทีต่ัง้ภูมิปัญญา 287 ม. 15  ต.อ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ประเภท / ลกัษณะภูมปิญัญา   ศลิปะการแสดง 

ประวัติ ความเป็นมา ได้รับความรู้มาจากบรรพบุรุษ 

ประโยชนต์่อชมุชน  สอนมโนราห์ให้กับเด็กในชุมชน และไหว้ครูมโนราห ์

รางวัลที่ไดร้บัการยกย่อง  ภมูิปัญญาของต าบลอ่าวตง 

 

 

 

 

 



แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภมูิปัญญา 

กศน.ต าบลอ่าวตง  กศน.อ าเภอวังวิเศษ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

ชื่อภูมปิญัญา  แกะหนังตะลุง/ ดนตร ี(ซอ) 

ชื่อผู้ทรงภูมปิญัญา    นายด ารง   ปลอดแก้ว 

เกดิ (วัน/เดือน/ปี)   อายุ    60   ป ี

สถานทีต่ัง้ภูมิปัญญา 287 ม. 13  ต.อ่าวตง  อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ประเภท / ลกัษณะภูมปิญัญา     ศิลปะการแสดง  

ประวัติ ความเป็นมา ได้รับการสืบทอดจากพ่อ  

ประโยชนต์่อชมุชน  การแกะรูปหนังตะลุงขายในงานต่างๆ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และได้มี
ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีไทย (ซอ) โดยมีการจดัตั้งกลุ่มกลองยาวเล่นตามงานต่างๆ  

รางวัลที่ไดร้บัการยกย่อง   เป็นภูมิปัญญาของต าบลอ่าวตง 



 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 
กศน.ตําบลวังมะปรางเหนือ กศน.อําเภอวังวิเศษ   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 
 

ช่ือภมูิปัญญา     อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชุนสมุนไพรศรีตรังวังวิเศษ)        
ช่ือ      นางอรอนง   สุวรรณสมบูรณ์ 
ที่อยู่        227 หมู่ที่  9  ตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร   080-7153125 
ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   แพทย์แผนไทย 

 
ประวัติความเป็นมา 
  เริ่มต้นจาการรวมกลุ่มระดมทุนจากสมาชิกจํานวน  30  คน   ปัจจุบันมีผู้สมัครเป็นสมาชิกจํานวน  114   คน   ทุน
ดําเนินการเร่ิมต้น   123,800  บาท   และได้ดําเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจเขตชุมชน     วันที่   8  ตุลาคม   2553  การดําเนิน
กิจกรรมกลุ่ม ออมทรัพย์กองทุนสวัสดิการใช้เงินปันผลทุกปี    กลุ่มอบสมุนพรเพ่ือสุขภาพได้รับ รางวัล :   วิสาหกิจชุมชน  ระดับ
จังหวัด  ตลอดที่ได้ดําเนินการมา  5   ปี   ซ่ึงการดําเนินกิจกรรมได้รับการดูแลตรวจสอบบัญชีของกรรมการจังหวัดตรัง  
 
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  ทําให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ภายในครอบครัว  และเป็นการกระจาย
รายได้ภายในพ้ืนที่ชุมชน 
 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง    วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรศรีตรังวังวิเศษ 
 
 
 
 

       
 



 
 

แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ตําบลวังมะปรางเหนือ กศน.อําเภอวังวิเศษ   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

 
 

ช่ือ     การทําไม้กวาดดอกหญ้า 
ช่ือ        นางจารึก   สําเนียงหวาน 
ที่อยู่        113   หมู่ที่  9  ตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร   087-8910806 
ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา    ประเภทหตัถกรรมพ้ืนบ้าน 

 
ประวัติความเป็นมา 
  เริ่มต้นจาการมีความสนใจในการทําไม้กวาด  จึงได้ซ้ือไม้กวาดจากตลาดมาแกะออกและเริ่มทําใหม่ 
เพ่ือเรียนรู้วิธีการทําไม้กวาดเบื้อต้น   ทําซํ้าเพ่ือพัฒนาฝีมือความสวยงามความคงทนในการใช้งานให้ดีย่ิงขึ้น 
เม่ือทําได้ปริมาณมากขึ้นจึงได้สํารวจความต้องการของผู้บริโภคในพ้ืนที่ใกล้เคียง  และได้ประกอบอาชีพน้ีมาตลอด  30  ปี  
 
ประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม  ชาวบ้านมีความสามารถหรือภารกิจในการนําภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นไป
แก้ปัญหาหรือถ่ายทอดในท้องถิ่น  และยงัสามารถสร้างรายที่ม่ันคงได้ภายในชุมชน 
 
 
 
 
 

                                  



 
แบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ตําบลวังมะปรางเหนือ กศน.อําเภอวังวิเศษ   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 
 

ช่ือภมูิปัญญา   ศูนย์เรียนรูห้มอชาวบ้าน 
ช่ือ          นายจิตร  บุญเล่ือง 
ที่อยู่        49   หมู่ที่  1  ตําบลวังมะปรางเหนือ  อําเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร   086-9413013 
ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา    แพทย์แผนไทย    
 
ประวัติความเป็นมา 
  เริ่มประกอบอาชีพรักษาโรคผิวหนัง   รักษาอาการปวดท้อง และโรคต่าง ๆ มา 40  กว่าปี 
โดยได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษสืบทอดการรักษาอาการเจ็บป่วย   และได้เรียนเพ่ิมเติมในด้านแพทย์แผนโบราณ  
ปัจจุบันมีใบประกอบรูปศิลปะ   3  ใบ  การผดุงครรภ์ไทย  เวชกรรมไทย  เภสัชกรรมไทย   และมีหนังสือรับรองการเป็นครูผู้
มอบตัวศิษย์ 
 
ประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม   สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย แล้วเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
เหมาะสมและสืบทอดพัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด  เพ่ิมรายได้ภายในครัวเรือนและชุมชน 
 
 
รางวัลที่ได้รับการยกย่อง      
-   ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย ประเภท การผดุงครรภ์ 
-   ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย  ประเภท  เวชกรรมไทย  
-   ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนไทย  ประเภท  เภสัชกรรมไทย  



แบบจัดเก็บแหลง่เรยีนรู้ภูมิปัญญา 

ตําบล  ท่าสะบ้า    กศน. อําเภอวังวิเศษ   สํานักงาน  กศน.จังหวัดตรัง 

 

 

 

ช่ือภูมิปัญญา  พิษสุนัขกดั 

ช่ือผู้ทรงภูมปัิญญา   นายวงศ์     นานอน 

สถานที่ต้ังภมูิปัญญา    บ้านเลขท่ี  4 หมู่ท่ี 4   ตําบลท่าสะบ้า   อําเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง  

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   แก้พิษสุนัขกัด 

ประวัติความเป็นมา    นายวงศ์   นานอน    อาชีพทําสวนยางและมีความสามารถเก่ียวกับพิษ
สุนัขกัด   โดยการใช้ความรู้  เป่าเสก    และพัดบนบาดแผลที่สุนัขกัด   แล้วต่อมาไม่กี่นาทีแผลที่
เจ็บก็หายไป  โดยเริ่มมีความรู้ความสามารถคาถาเป่าเสกพิษสุนัขได้เมื่ออายุ  30  ปี ปัจจุบันอายุ  
62  ปี  โดยไม่เรียกเก็บคา่ใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน  

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม     ช่วยรักษาบาดแผลพิษสุนัขให้กับคนในชุมชน 
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