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  แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ทุ่งกระบือ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน การแสดงลิเกป่า 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายด้วน  คลองดี 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 23 หมู่ที่ 2ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  

ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ลิเกป่าเป็นการแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้อย่างหนึ่งที่หาดูได้ยาก ใน
การแสดงลิเกป่าแต่ละครั้งผู้แสดงจะท าการแสดงเป็นเรื่องๆ ไปเนื้อเรื่องบทที่แสดง จะมีทั้งการขับเป็นเพลง 
และบทพูด ด าเนินการแสดงสลับกันไป ทั้งการขับเป็นเพลงและบทพูด ด าเนินการแสดงไปจนจบเรื่อง 

ประวัติความเป็นมาดีได้รับการ  

นายด้วน ทองดี ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านลิเกป่ามาจาก นายกุ้ง คลอง
ดี ผู้เป็นบิดา และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนบ้านคลองปะเหลียนและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

คณะลิเกป่าของนายด้วน  ทองดี ไดไปท าการแสดงในที่ต่างๆเช่น งานศพ งานบวช และงานวันส าคัญ
อ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นผู้เผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านให้แพร่หลายออกไป ในด้านสังคมคณะลิเก
ป่าของนายด้วน  ทองดี นั้น ไปแสดงให้กับหน่วยงานราชการที่เชิญไปแสดงโชว์ตามที่ต่างๆ ทั้งระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง   

- มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น 



2 
 

แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ทุ่งกระบือ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย สมุนไพรการนวดเส้นเอ็น การต่อกระดูกและสมุนไพรการบ ารุงโลหิตสตรี 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นายหมัด  บางเหรียง 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที ่87 หมู่ที่ ๙ ต าบนทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทย สมุนไพรการนวดเส้นเอ็น การต่อกระดูกและสมุนไพรการบ ารุงโลหิตของสตรี
ส าหรับการรักษา จะรักษาผู้ป่วยที่มารักษาเส้นเอ็น โดยการใช้น้ ามันนวดบริเวณเส้นเอ็นที่เจ็บ พร้อมทั้งท่อง
คาถาไปด้วย ส่วนผู้ป่วยที่มารักษากระดูก จะรักษาโดยการใช้น้ ามันทา บีบนวด ในบริเวณกระดูกที่หักและจะ
ท าการต่อกระดูก แล้วใส่เผือกไม้ไผ่ 

ประวัติความเป็นมา          
  นายหมัด  บางเหรียง ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การนวดเส้นเอ็นและ
การต่อกระดูก มาจากนายเส็น  บางเหรียง ผู้เป็นบิดา ส่วนสมุนไพรบ ารุงโลหิต ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
ก านันไข  ไขแสง เมื่อปี พ.ศ2546 ปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้การนวดเส้นเอ็น และการต่อกระดูก ให้กับหมอ
รูญซึ่งก่อนนั้นได้มาท าการรักษาอาการเส้นทับกระดูกเมื่อหมอหมัดรักษาอาการให้หายเป็นปกติ จึงเกิดความ
เลื่อมใสแล้วขอเป็นลูกศิษย์ โดยการมาศึกษาเรียนรู้วิธีการต่างๆ อยู่ประมาณ 1 ปี 
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ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 

นายหมัด บางเหรียง เป็นหมอนวดเส็นเอ็นต่อกระดูก และต้มยาสมุนไพรบ ารุงโลหิต ที่รับการรักษา
ช่วยเหลือคนมาแล้วมากมาย โดยไม่คิดค่ารักษาใดๆ แล้วแต่ผู้ป่วยจะมีศรัทธาช่วยเหลือบ้าง ส าหรับผู้ป่วยที่
ยากจนจริงๆ โดยถือว่าเป็นการช่วยเหลือกัน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ทุ่งกระบือ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน  การตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นางหมิ้น  ศักดิ์น้อย 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 128 หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  การตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาโดยรับซื้อส่วนประกอบของตุ๊กตามาจากโรงงาน  
แล้วน ามาตัดเย็บชุดตุ๊กตา พร้อมทั้งประกอบส่วนต่าง ๆ ของตุ๊กตาให้ครบส่วน และส่งกลับไปขายที่โรงงาน 

ประวัติความเป็นมา   

นางหมิ้น  ศักดิ์น้อย ไดรับการถ่ายทอดถูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  การตัดเย็บเสื้อผ้า
ตุ๊กตา มาจากการสอนของวิทยากรอ าเภอวังวิเศษ ปัจจุบันนี้ การตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตา ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
สมาชิกในกลุ่ม ผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้ทุกคน และกลุ่มอาชีพของ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 

ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 

สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง 
พร้อมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ทุ่งกระบือ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา ครูภูมิปัญญาแห่งการอนุรักษ์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นายน้อม  อั้นเย็ก 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 60/3 หมู่ที9่ ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา ครูภูมิปัญญาแห่งการอนนุรักษ์ป่าชายเลน 

ประวัติความเป็นมา 

นายน้อม  อ้ันเย็ก ครูภูมิปัญญาแห่งการอนนุรักษ์ป่าชายเลนป่าชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ ต าบลทุ่งกระบือ 
อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน 

ได้บ าเพ็ญประโยชน์ กับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่างๆ ในการปลูกป่าชายเลน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ทุ่งกระบือ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การท าใบจาก 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางประคอง  รักษารักษ์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 102 หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท าใบจากโดยตัดใบจากสดมาจากต้น น ามาลอกให้แล้วเสร็จภายใน 
1 วัน เพราะถ้าใบแห้งจะลอกไม่ได้ และน าไปผึ่งแดดให้แห้ง น ามาตัดเป็นท่อนๆ มัดเป็นมัดเล็กๆ รวมเป็นมัด
ใหญ่น าไปขายได ้

ประวัติความเป็นมา 

นางประคองรักษารักษ์ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท าใบจาก มา
จากนายปลื้ม  รักษารักษ์ ผู้เป็นบิดา และนางอะ รักษารักษ์  ผู้เป็นมารดา ปัจจุบันนี้ นางประคองรักษารักษ์  
ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการท าใบจากให้กับบุตรเอประกอบอาชีพ หารายได้ให้กับครอบครัวต่อไป 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวและชุมชน 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ย่านตาขาว กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง  
ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางเปี่ยม  คงแก้ว 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 32/2 หมู่ที่ 2 ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   การเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัว 

ประวัติความเป็นมา 

นางเปี่ยม  คงแก้ว ได้ศึกษาความรู้ด้วยตนเอง และปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานใน
ครอบครัว 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

ได้น าผลผลิตที่ได้สร้างรายไดให้กับครอบครัว และน าไปจ าหน่ายให้กับหมู่บ้านและชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ย่านตาขาว กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง  
ปีงบประมาณ 2558 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การจักสาน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นายเริ่ม อินทร์ยงค์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 73 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหวายน้ า ต าบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การจักสาน จากวัสดุไม้ไผ่ ตะกร้า อุปกรณ์การจับปลา ข้อง ไซ 

ประวัติความเป็นมา 

 ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก บิดา มารดา และได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลานที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 สร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและน าไปแสดงนิทรรสการในงานต่าง ๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ย่านตาขาว กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง  

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตกรรมพื้นบ้าน การจักรสาน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นางปาน  ทองรอด 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 บ้านไสโต๊ะ ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   ศิลปะและหัตกรรมพื้นบ้าน การจักรสาน จากวัสดุไม้ไผ่ ตะกร้า อุปกรณ์การจับ
ปลา ข้อง ไซ 

ประวัติความเป็นมา 

ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก บิดา มารดา และได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลานที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 สร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและน าผลิตภัณฑ์เป็นที่ระลึก 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ย่านตาขาว กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง  

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะและ หัตกรรม การแกะสลักรูปหนังตะลุง 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายสมหมาย  พลประสิทธิ์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 50 หมู่ที่ 2 บ้านหนองหวายน้ า ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

ศิลปะและ หัตกรรม การแกะรูปหนังตะลุง 

ประวัติความเป็นมา 

 นายสมหมาย  พลประสิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และน ามาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 นายสมหมาย  พลประสิทธิ์ได้น าตัวหนังที่แกะสลัก ไปเผยแพร่การแสดงหนังตะลุง 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ย่านตาขาวกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปกรรมการร ามโนราห์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางสาวกัญญา  เต็มพร้อม 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 3 บ้านหนองหวายน้ า ต าบลย่านตาขาว อ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา ศิลปกรรมการร ามโนราห์เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ 

ประวัติความเป็นมา 

นางสาวกัญญา  เต็มพร้อมประสิทธิ์ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมการร ามโนราห์ มาจาก
บรรพบุรุษ และได้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานในครอบครัวและผู้ที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 หน่วยงาน ได้รับเชิญ ให้ไปแสดงในงาน เทศกาล งานพิธีต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล หนองบ่อกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปกรรมการร ามโนราห์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายธีระศักดิ์  จิตต์บุญ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 86 หมู่ที่ 4 บ้านล าพิกุล ต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา ศิลปกรรมการร ามโนราห์เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ 

ประวัติความเป็นมา 

 นายธีระศักดิ์จิตต์บุญได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมการร ามโนราห์ มาจากบรรพบุรุษ 
และได้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานสืบไป 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 ได้ไปแสดงมโนราห์ในงานพิธีต่างๆ และจากการเชิญให้ไปแสดงในหน่วยงานต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล หนองบ่อกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  โภชนาการ การท าอาหาร 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางอรทัย  จันพุ่ม 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 70 หมู่ที่ 2 บ้านล าขนุน ต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

 โภชนาการ การท าอาหาร ประเภทอาหารไทย 

ประวัติความเป็นมา 

 ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากครอบครัว และศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง และถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุตรหลานภายในบ้าน 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 ได้เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้บุคคลที่สนใจน าความรู้ไปประกอบอาชีพ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล หนองบ่อกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปกรรมการร ามโนราห์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายชม  พูนรัตน์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 68หมู่ที่ 1บ้านโหละหาร  ต าบลหนองบ่อ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา ศิลปกรรมการร ามโนราห์เป็นศิลปะการแสดงของภาคใต้ 

ประวัติความเป็นมา 

 นายชมพูนรัตน์ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมการร ามโนราห์ มาจากบรรพบุรุษ และได้
ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานสืบไป 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 ได้ไปแสดงมโนราห์ในงานพิธีต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล ในควนกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญาคหกรรมพ้ืนบ้าน การท าไวน์สมุนไพร  ไวน์กระชายด า 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางสุดเฉลียว  รองเดช 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา    เลขที่ 61หมู่ที่ 2บ้านหนานปู  ต าบลในควน  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

 คหกรรมพ้ืนบ้าน การท าไวน์สมุนไพร  ไวน์กระชายด า  เป็นการน าวัตถุดิบมาท าความสะอาดและ
หมักในน้ าต้มสุก 2 เดือน เมื่อหมักได้ที่ก็น ามาบรรจุภัณฑ์ 

ประวัติความเป็นมา 

 นางสุดเฉลียว  รองเดชได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านคหกรรมพ้ืนบ้าน การท าไวน์สมุนไพร ไวน์
กระจายด า มาจากการไปศึกษาดูงานกับองค์กรบริหารส่วนต าบลในควน ส่วนนางสุดเฉลียว รองเดช ปัจจุบันนี้
ถ่ายทอดความรู้ด้านการท าไวน์ให้กับ นางศศิธร  ทองคุลค า ผู้เป็นบุตร 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ของอ าเภอย่านตาขาว และของจังหวัดตรัง 
2. ได้รับรางวัลสินค้า OTOP ดีเด่นภาคใต้ ปี 2545 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล เกาะเปียะกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตกรรมพื้นบ้าน การจักสาน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นายคลาด  พลรัตน์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา เลขที่ 7หมู่ที่ บ้านในไร่  ต าบลเกาะเปียะ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การจักสานจากไม้ไผ่ เช่น สุ่ม ข้อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์
การหาปลา 

ประวัติความเป็นมา 

 นายคลาด  พลรัตน์ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การจักสานมาจาก 
ผู้เป็นบิดา มารดา  ปัจจุบันนี้ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุตรหลานที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 การท าเครื่องจักสานสามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และปัจจุบันนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านเป็นของที่ระลึก หรือน าไปตกแต่งสถานที่ต่างๆ  

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล เกาะเปียะกศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายยินดี  ช่วยเรือง 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 95หมู่ที4่บ้านโคกมะม่วง  ต าบลเกาะเปียะ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  ปรัชญา ศาสนา ประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาเช่น บทน าสวดศาสนาพุทธ  

ประวัติความเป็นมา 

 นายยินดี  ช่วยเรือง ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ในการท าพิธีกรรมทางศาสนา 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 ได้ท าพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ เช่น งานบวช งานโกนจุก งานศพ งานประเพณีข้ึนบ้านใหม่ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แหล่งจัดเกบ็ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล เกาะเปียะ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญาศิลปะกรรมการร ามโนราห์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางหนูพลอย  ณ สงค ์

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 108 หมู่ที่4บ้านโคกมะม่วง  ต าบลเกาะเปียะ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  ศิลปกรรมการร ามโนราห์  เป็นศิลปะการการแสดงของภาคใต้ 

ประวัติความเป็นมา 

นางหนูพลอย  ณ สงค์ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมการร ามโนราห์มาจากบรรพบุรุษ 

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 ได้ไปแสดงในงานต่างๆ ตามท่ีหน่วยงานได้เชิญไปแสดง 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 - 
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แบบการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ 

กศน.ต าบล ทุ่งค่าย กศน.ย่านตาขาว ส านักงานกศน.ย่านตาขาว 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตกรรมพ้ืน การท าครก 

ชื่อผู้ทรงปัญญา  นายเปี่ยมเกลี้ยงเกล้า 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  

 เลขที่71 หมู่ 10 ต าบล ทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

  ศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การท าครกสีข้าว โดยท าซี่ไม่ไผ่เพ่ือประกอบกระเปาะส าหรับใส่
ข้าว ท าฟัน ท าตีนครก ท างวงครก แล้วน าแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นครกสีข้าว 

ประวัติความเป็นมา 

นายเปี่ยม เกลี้ยงเกลา ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การท า
ครกสีข้าว โดยฟังจากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนที่ผลิตของใช่ต่างๆไว้ใช่ในครอบครัว แล้วน ามาฝึก
ท าครกสีข้าวด้วยตัวเอง จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

การท าครกสีข้าวสามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และปัจจุบันนิยมใช่
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านเป็นของที่ระลึก หรือน าไปตกแต่งสถานที่ต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง - 
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แบบการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ 

กศน.ต าบล ทุ่งค่าย กศน.ย่านตาขาว ส านักงานกศน.ย่านตาขาว 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา ศิลปะและหัตกรรมพ้ืน การท าเครื่องจักรสาน 

ชื่อภูมิปัญญา นายเจี้ยงคงสิน 

สถานที่ท่ีตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 33 หมู่ที่5 ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

ศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การท าเครื่องจักรสานไม้ไผ่ เช่นนาง เป็นอุปกรณ์ส าหรับช้อนปลา สุ่ม 
เป็นอุปกรณ์ส าหรับจับปลา กระจงเป็นอุปกรณ์ส าหรับใส่ปลา ไซ เป็นอุปกรณืส าหลสับจับปลา 

ประวัติความเป็นมา 

 นายเจี้ยง คงสิน ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา ด้านศิลปะหัตกรรมพ้ืนบ้านการท าเครื่องจักสานมาจาก 
นายรุ่ง คงสิน ผู้เป็นบิดา และนางยุทธ คงสิน ผู้เป็นมารดา ส่วนนายเจี้ยง คงสิน ปัจจุบันได้ถ่ายทอดความรู้
ด้านการท าเครื่องจักรสาน ให้กับนางปราณี คงหน่อ บุตร 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

การท าเครื่องจักสานสามรถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และปัจจุบันนิยมใช้ 
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของที่ระลึก หรือน าไปใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 
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แบบการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ 

กศน.ต าบล ทุ่งค่าย กศน.ย่านตาขาว ส านักงานกศน.ย่านตาขาวปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา ศิลปะและหัตกรรมพ้ืน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายนิล คงแก้ว 

สถานที่ท่ีตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 23 หมู่ที่1 บ้านทุ่งไหม้ ต าบลทุ่งค่าย อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การท าเครื่องจักรสานไม้ไผ่ ไซ ข้อง อุปกรณ์การจับ
ปลา 

ประวัติความเป็นมา 

นายนิล คงแก้ว ได้หาความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 การท าเครื่องจักสานสามรถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และปัจจุบันนิยมใช้ 
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของที่ระลึก หรือน าไปใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แบบการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิ 

กศน.ต าบล ทุ่งค่าย กศน.ย่านตาขาว ส านักงานกศน.ย่านตาขาว 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน  การท าครกสีข้าว 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นางปิยะนุชวรรณณี 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 147 หมู่ที1่0 บ้านท่าด้าน  ต าบลทุ่งค่าย  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา   ศิลปะและหัตกรรมพ้ืนบ้าน การท าครกสีข้าว โดยท าซี่ไม้ไผ่เพ่ือประกอบเป็น
กระเปาะส าหรับใส่ข้าว ท าฟัน ท าตีนครก ท างวงครก แล้วน าแต่ละชิ้นมาประกอบกันเป็นครกสีข้าว 

ประวัติความเป็นมา 

การท าครกสีข้าว โดยได้รับการถ่ายทอดมาจาก นายเปี่ยม  เกลี้ยงเกลา ผู้เป็นบิดา แล้วมาฝึกท าครกสี
ข้าวด้วยตนเอง จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 การท าครกสีข้าวสามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และปัจจุบันนิยมใช้ 
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านของที่ระลึก หรือน าไปใช้ตกแต่งสถานที่ต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.  ต าบลนาชุมเห็ด  กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวดัตรงั 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา   การแพทย์แผนไทย การท าสมุนไพร 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายเลียบ  เทพสุวรรณ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองเป็ด  ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  การแพทย์แผนไทย การท าสมุนไพร 

ประวัติความเป็นมา 

 นายเลียบ เทพสุวรรณ ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การท าสมุนไพร รับการถ่ายทอดมาจากผู้
เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านและถ่ายทอดให้กับบุตรหลานที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

  น าสมุนไพรเป็นยารักษาโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.  ต าบลนาชุมเห็ด  กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา   การแพทย์แผนไทย การท าสมุนไพร 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญานายลาภ ชูคง 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 35 หมู่ 1 บ้านไทรงาม ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  การแพทย์แผนไทย การท าสมุนไพร 

ประวัติความเป็นมา 

นายลาภ ชูคง ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย การท าสมุนไพร รับการถ่ายทอดมาจาก ผู้เฒ่าผู้แก่
ในหมู่บ้าน และถ่ายทอดให้กับบุตรหลานที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

  น าสมุนไพรเป็นยารักษาโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แบบจัดข้อมูลแหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาชุมเหด็  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรงั 

ปีงบประมาณ2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา  การแพทย์แผนไทย 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นายธงชัย  แสงจันทร์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 10  หมู่ 4  บ้านล าพิกุล  ต าบลนาชุมเห็ด  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  การแพทย์แผนไทย  การท าสมุนไพร 

ประวัติความเป็นมา 

 นายธงชัย  แสงจันทร์  ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย  การท าสมุนไพร  รับการถ่ายทอดมาจากผู้
เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน   แลถ่ายทอดให้ลูกหลานที่สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 น าสนไพรเป็นยารักษาโรคให้กับชาวบ้านในชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบล   นาชุมเห็ด    กศน.ย่านตาขาว   ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  การเกษตรเชิงอนุรักษ์ การท าไร่นาสวนผสม 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นายไม  ไกรสุทธิ์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่6หมู่ที่2ต าบลนาชุมเห็ดอ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา 

 การเกษตรเชิงอนุรักษ์ การท าไร่นาสวนผสม โดยได้แบบอย่างมาจากแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประวัติความเป็นมา 

          นายไม  ไกรสุทธิ์  ได้ศึกษาการเรียนรุ้การท าไร่ส่วนผสมด้วยตนเองปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่
สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

          นายไม  ไกรสุทธิ์   ช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นวิทยากรสอนเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆและผู้มา
ศึกษาดูงาน ถึงวิธีการท าเกสรแบบไร่นาส่วนผสม 

  รางวัลที่ได้การยกย่อง 

  1 . รางวัลชนะเลิศ โครงการจัดท าแผนพลังงาน  80 ชุมชน ปี  2550โดยรับถ้วย
พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรนราชกุมารี 

   2. รางวัลหมอดินดีเด่นส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 12ปี2550 
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  3. ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นของส านักงานพัฒนาที่ดิน  เขต 12 ตาม
โครงการ 80 พรรษา พระภูมินทร์  80 หมอดินน าทิศ  สู่ชีวิตพอเพียง  ปี 2551 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาชุมเหด็   กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ส านักงาน  กศน. 

จังหวัดตรังปีงบประมาณ2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปกรรมการเขียนลายไทย 

ชื่อผู้ทรงปัญญา  นายเจิม  ค าวุ้น    

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เขตที่ 42 หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านขนุน ต าบลนาชุมเห็ด  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัด
ตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญาศิลปกรรมการเขียนลายไทย 

ประวัติความเป็นมา 

 นายเจิม  ค าวุ้น   ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และรับการถ่ายทอดจากผู้รู้ในหมู่บ้านและได้สอน
ให้กับผู้สนใจ 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

          ได้สอนให้กับผู้สนใจในหมู่บ้านและชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

- 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาชุมเหด็  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ส านักงาน กศน.จังหวดัตรงั 

ปีงบประมาณ2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา  ศิลปกรรมร ามโนราห์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายวัน  เขาแก้ว 

สถานที่ตั้งภูมิปัญญา  เลขที่ 185 หมู่ 9 บ้านล าพิกุล ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา  ศิลปกรรมร ามโนราห์ เป็นการแสดงของภาคใต้ 

ประวัติความเป็นมา 

 นายวัน  เขาแก้ว  ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมการร ามโนราห์  มาจาก 

บรรพบุรุษ และได้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานในครอบครัว 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

 ได้รับเชิญไปแสดงตามหน่วยงานต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

  - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลนาชุมเหด็  กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา   ศิลปกรรมการร ามโนราห์  

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญานายสมนึก  นิ่มเพ็ง 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 46/1 หมู่ที่4  บ้านล าพิกุล ต าบลนาชุดเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิประเทศ   ศิลปกรรมการร ามโนราห์  เป็นการแสดงของภาคใต้ 

ประวัติความเป็นมา 

          นายสมนึก  นิ่มเพ็ง  ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมการร ามโนราห์  มาจากบรรพบุรุษ  
และได้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานในครอบครัว 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

         ได้รับเชิญไปแสดงตามหน่วยงานต่างๆ 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลโพรงจระเข้กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา   ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การท ากรงนก 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นายประเสริฐ   เส็มไข 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา เลขที่ 136หมู่ที ่2  ต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิประเภท นายประเสริฐ  เส็มไข ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท ากรงนกไม้ที่ท ากรง
นกต้องเป็นไม้ขาวด า และไม้หมากพลู เท่านั้น โดยมีการออกแบบ ตัดขนาด เจาะรู แต่งเสา ประกอบเป็นโครง 
ขัดเก็บลาย ใส่ซี่กรง และเคลือบเงา 

ประวัติความเป็นมา 

           นายประเสริฐเส็มไข ได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท ากรง
นก  มาจากนายเนาะตุ๊กจุ๊ย ผู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน   และได้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลานในครอบครัว 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

           นายประเสริฐเส็มไขได้ช่วยเหลือสังคม โดยการช่วยสอนและแนะน าวิธีการท ากรงนกให้กับเด็กและ
เยาวชน เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 

 

 



32 
 

แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลโพรงจระเข้กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา   ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้านการร้อยชุดมโนราห์ 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางระเบียบ  ศรีเพ็ชร 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 35หมู่ที ่7  ต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิประเทศ  ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การร้อยชุดมโนราห์ วัสดุที่ใช้ในการร้อยชุด
มโนราห์ คือ ลูกปัด ด้าย เชือก ขี้ผึ้ง 

ประวัติความเป็นมา 

          นางระเบียบ  ศรีเพ็ชร  ได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การร้อย
ชุดมโนราห์  มาจากมโนราห์เพ็ญจันทร์ ปัจจุบันไม่ได้ถ่ายทอดการร้อยชุดมโนราห์ ให้กับบุคคลใด 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลโพรงจระเข้กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

 

 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา   หัตถกรรมพื้นบ้าน การท าขนมจีน 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางละม่อม  บุญสุทธิ์ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 18/3หมู่ที ่1  ต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิประเภท หัตถกรรมพื้นบ้าน การท าขนมจีน 

ประวัติความเป็นมา 

            นางละม่อม บุญสุทธิ์ ได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท าขนมจีน มา
จาก นายเฉลิม  เกื้อรอด  ผู้เป็นบิดา และได้ถ่ายทอดให้กับบุตรหลาน 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 - 

 

 

 

 

 



34 
 

แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลโพรงจระเข้ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  

ปีงบประมาณ 2558 

 

ชื่อภูมิปัญญา   ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดก้านมะพร้าว 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา นางปลด ทองนอก 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา   เลขที่ 35หมู่ที ่1  ต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิประเภท ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาด
ก้านมะพร้าว 

ประวัติความเป็นมา 

          นางปลดทองนอกได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การท าไม้กวาด
ดอกหญ้าและไม้กวาดก้านมะพร้าว มาจาก ผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆ ท่านในชุมชนจากการสอบถาม สังเกต และฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีความสนใจเพื่อท าไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 - 
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แบบจัดเก็บข้อมลูแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา 

กศน.ต าบลโพรงจระเข้ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ปีงบประมาณ 2558 

 

 

ชื่อภูมิปัญญา   หัตถกรรม การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดก้านมะพร้าว 

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา  นางสงบ  ศรีเกตุ 

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา  เลขที่ 32หมู่ที ่2  ต าบลโพรงจระเข้  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

ประเภท/ลักษณะภูมิประเภท  ศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การท าไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาด
ก้านมะพร้าว 

ประวัติความเป็นมา 

           นางสงบ  ศรีเกตุได้รับการถ่ายทอดทางภูมิปัญญาด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน การท าไม้กวาด
ดอกหญ้าและไม้กวาดก้านมะพร้าว มาจาก ผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆ ท่านในชุมชนจากการสอบถาม สังเกต และฝึก
ปฏิบัติด้วยตนเอง ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลที่มีความสนใจเพื่อท าไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือน 

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

 สามารถประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน 

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง 

 - 


