
 
 

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ต าบลบ้านตูล อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
สาขา ด้านการแพทยแ์ผนไทย 

ล าดับ
ที 

ชื่อ – สกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 

ความสามารถ 
ที่อยู่ 

1 นายชวนากร  เกตุสุวรรณ เรื่องการแพทย์แผนไทย  เรื่อง
สมุนไพร และการรักษาโรค 

158  ม. 2 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

3 นายจรัญ  ชูไกรไทย เรื่องหมอเปุาตาล  159  ม. 2 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 
สาขา ด้านศาสนา 

ล าดับ
ที 

ชื่อ – สกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 

ความสามารถ 
ที่อยู่ 

1 นายชวนากร  เกตุสุวรรณ เรื่องศาสนพิธ ีการจัดเตรียม
สถานท่ี อุปกรณ์ เป็นศาสนพิธีกร 

158  ม. 2  ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

2 นายวิโรจน์  แปูนรอด เรื่องศาสนพิธ ีการจัดเตรียม
สถานท่ี อุปกรณ์ เป็นศาสนพิธีกร 

287  ม. 1  ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

4 นางปรีดา  เจือบุญ เรื่องศาสนพิธี การจัดเตรียม
สถานท่ี อุปกรณ์ เป็นศาสนพิธีกร 

  ม. 2  ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 
สาขา ด้านพิธีกรรม 

ล าดับ
ที 

ชื่อ – สกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 

ความสามารถ 
ที่อยู่ 

1 นายชม  สมัยสงค์ เรื่องพิธีศพ พิธีซื้อโลง พิธีมัด
ตราสัง พิธีน าศพลงบรรจุโลง 

14  ม. 2 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 
สาขา ด้านโหราศาสตร์ 

ล าดับ
ที 

ชื่อ – สกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 

ความสามารถ 
ที่อยู่ 

1 นางยุพิน  ชัชวาลย์ เรื่องโหราศาสตร์ พยากรณ์ดวง
ชะตาชีวิต ด้วยเลขวันเดือนปีเกิด   

296/1  ม. 2 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 



สาขา ด้านดนตร ี
ล าดับ

ที 
ชื่อ – สกุล 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 
ความสามารถ 

ที่อยู่ 

1 นายทวีป  ขุนอักษร เรื่องดนตรีไทย  ประเภทระนาด  
ซออู่  ซอด้วง   

48/2  ม. 4 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

ด้านศิลปะการแสดง 

ล าดับ
ที 

ชื่อ – สกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 

ความสามารถ 
ที่อยู่ 

1 นายสวาท  ขวัญรอด เรื่องมโนราห์ ท าพิธีกรรมโรงครู  
โรงเหมฺย  โรงโบราณ  โรงเวที  
พิธีตัดจุกผูกผ้ามโนราห์ใหญ่  การ
ร าเหยียบเสน ฯลฯ 

9  ม. 2 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

ด้านศิลปกรรม 

ล าดับ
ที 

ชื่อ – สกุล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ 

ความสามารถ 
ที่อยู่ 

1 นางร าพา  ขวัญรอด   การร้อยลูกปัดชุดมโนราห์ การปัก
หน้าผ้า การตัดเย็บและปักเลื่อม
ผ้าห้อยชายไหวของมโนราห์ 

9  ม. 2 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

2 นายอุทัย  พยุง การสานสื่อกระจูด 197/1  ม. 5 ต.บ้านตูล  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านการแพทย์แผนไทย  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายชวนากร       สกุล     เกตุสุวรรณ     
วัน / เดือน / ปีเกิด  22  ธันวาคม  2525         อาย ุ     38     ปี  
การศึกษา     ปริญญาตรี / สาขารัฐศาสตร์     สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  158    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร         -       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
ด้านการแพทย์แผนไทย   
  มีความรู้ความสามารถเรื่องการแพทย์แผนไทย  เรื่องสมุนไพร  เรื่องการใช้สมุนไพรใน

การรักษาโรค  สามารถถ่ายความรู้เกี่ยวกับเรื่องสรรพคุณยา วิธีฆ่าฤทธิ์ยา วิธีสะตุ วิธีประสะ การหุงยา  
วิธีการท าลูกประคบ การนวดแผนไทย ฯลฯ เป็นต้น  

 ท้ังนี้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เภสัชกรรม
ไทย เมื่อ พ.ศ.2554  

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- สืบทอดการเรียนรู้จากต าราของบรรพบุรุษ และการสั่งสมความรู้จากประสบการณ์ตรง 
- ศึกษาเรื่องการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย  สาขาเวชกรรมไทย  สาขานวดไทย และ

สาขาผดุงครรภ์ จากสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช   

รูปภาพกิจกรรม 
 

            
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านการแพทย์แผนไทย  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายจรัญ       สกุล  ชูไกรไทย     
วัน / เดือน / ปีเกิด    พ.ศ. 2586         อาย ุ     77     ปี  
การศึกษา      ประถมศึกษาปีท่ี 4      สถาบันการศึกษา        . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  159    หมู่ที่    2    ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร       3         คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน (ประวัติการท างาน) 
ด้านการรักษาด้วยวิธีไสยศาสตร์ (หมอเปุา)  มีความรู้ความสามารถเรื่องการรักษาโรคจ าพวก

ตาลทรางท่ีเกิดขึ้นในเด็กระยะแรกเกิด จนถึง 12 ปี  ลักษณะของโรคท่ีพบเห็นบ่อยๆ คือ อาการคัน มี
แผลพุพองตามร่างกาย มีแผลเปื่อยเน่าตามร่างกาย แขน ขา ใบหน้าศีรษะ คล้ายกับน้ าเหลืองเสีย หรือมี
แผลในปาก ล าคอ จนทากรหรือเด็กที่เป็นโรคไม่สามารถดื่มนมหรือทานอาหารได้ เป็นต้น  

 วิธีการรักษาท่ีใช้ในการรักษา  คือการใช้มนต์คาถาเปุาไปตามล าตัว โดยมีวัสดุอุปกรณ์ใน
การท าพิธี ดังนี้  1.)หมากพลู จ านวน 9 ค า,  2.)ดอกไม้ จ านวน 9 ดอก,  3.)ธูป จ านวน 3 ก้าน,              
4.)เทียน จ านวน 1 เล่ม  5.)น้ าจากบ่อดิน จ านวน 1 ขัน (ใส่ขันลงหิน)  6.)หางจาก  จ านวน 3 หาง 
(หางจาก คือ ส่วนปลายแหลงของใบจาก หรือใบสาคู ท่ีใช้ท าหลังคาบ้าน หรือศาลา) 

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- เมื่อปี พ.ศ. 2514  ขณะลูกสาวคนท่ี 2 ไม่สบายเป็นโรคทรางเพลิงตอนท่ีตั้งครรภ์  เมื่อคลอด

ออกมาก็เห็นว่าเป็นโรคนี้มีลักษณะเปื่อยมีแผลพุพอง ท้ังร่างกาย  รักษาอย่างไรก็ไม่หาย 
นายจรัญ ผู้เป็นพ่อเลยสืบหายา และวิธีรักษา จนพบมนต์ปัดตาล ของส านักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง    

รูปภาพกิจกรรม 

             



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายชวนากร       สกุล     เกตุสุวรรณ     
วัน / เดือน / ปีเกิด  22  ธันวาคม  2525         อาย ุ     38     ปี  
การศึกษา     ปริญญาตรี / สาขารัฐศาสตร์     สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  158    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร         -       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธี  เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ี การเตรียมอุปกรณ์ 
เพื่อจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี สามารถเป็นศาสนพิธีกร พิธีท าบุญงานมงคลท่ัวไป  และงานอวมงคล 
สามารถให้ความรู้เข้าเข้าใจแก่บุคคลท่ัวไปได้รับรู้ถึง  ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติกิจกรรมของ
พระพุทธศาสนา 

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ศึกษาจากคู่มือศาสนพิธี  กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม 
- ศึกษาจากแหล่งความรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพระภิกษุ 
- เข้าฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้น าในศาสนพิธีของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

รูปภาพกิจกรรม 
 

           
 
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายวิโรจน ์      สกุล     แปูนรอด     
วัน / เดือน / ปีเกิด  1  พฤษภาคม  2494         อาย ุ     79     ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดบางน้อย   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  287    หมู่ที่  1   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร         3       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธี  เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ี การเตรียมอุปกรณ์ 
เพื่อจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี สามารถเป็นศาสนพิธีกร พิธีท าบุญงานมงคลท่ัวไป  และงานอวมงคล  

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ศึกษาจากแหล่งความรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพระภิกษุ 

รูปภาพกิจกรรม 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านศาสนา  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นางปรีดา         สกุล     เจือบุญ         
วัน / เดือน / ปีเกิด          พ.ศ. 2485           อาย ุ     78      ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4       สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดควนเงิน          . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  158    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว เป็นม้าย     มีบุตร         3       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธี  เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ี การเตรียมอุปกรณ์ 
เพื่อจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี สามารถเป็นศาสนพิธีกร พิธีท าบุญงานมงคลท่ัวไป  และงานอวมงคล 
สามารถให้ความรู้เข้าเข้าใจแก่บุคคลท่ัวไปได้รับรู้ถึง   ระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติกิจกรรมของ
พระพุทธศาสนา 

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ศึกษาจากแหล่งความรู้ในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพระภิกษุ 

รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านพิธีกรรม/พธิีศพ  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายชม       สกุล   สมัยสงค์    
วัน / เดือน / ปีเกิด   2  มกราคม  2491         อาย ุ     72     ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดควนเงิน   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  14    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร         5       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  ด้านศาสนพิธ ี

มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องศาสนพิธี  เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานท่ี การเตรียม
อุปกรณ์ เพื่อจัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี สามารถเป็นศาสนพิธีกร พิธีท าบุญงานมงคลท่ัวไป  และงาน
อวมงคล  

ด้านพิธีกรรม/พิธีศพ 
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีศพ พิธีซื้อโลง พิธีมัดตราสัง     

พิธีน าศพลงบรรจุโลง  

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ศึกษาจากต าราสมุดข่อย ของบรรพบุรุษท่ีตกทอดในสายสกุล โดยมีนายเขียน  สมัยสงค์ ผู้เป็น

บิดา ได้ถ่ายทอดให้ 
- ศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน และแหล่งเรียนรู้จากส านักอื่นๆ 

รูปภาพกิจกรรม 

    



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านโหราศาสตร ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นางยุพิน       สกุล   ชัชวาลย์    
วัน / เดือน / ปีเกิด   12  กุมภาพันธ์  2503         อาย ุ     60     ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านควนเงิน   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  296/1    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร         3       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์  การท านายพยากรณ์ดวงชะตาชีวิต ด้วยเลขวัน
เดือนปีเกิด  การดูดวงแบบเลข 3 ฐาน 9 ฐาน การท านายพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตจากไพ่ยิปซี            
การท านายพยากรณ์จากเส้นลายฝุามือ การค านวณจักรราศ ีการสะเดาะเคราะห์บูชาดวง  ท าพิธีเกี่ยวกับ
การเสริมดวงชะตาราศีเสริมบารมี  ลงนะหน้าทอง ลงเมตตามหานิยม    

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ศึกษาจากต าราของบรรพบุรุษท่ีตกทอดในสายสกุล โดยมีนายแคล้ว  เกิดเกลี้ยง (ปูุทวด) และ

นางทิม  ชันวาลย์ (ย่า)  เป็นผูถ้่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ให ้

รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านดนตรี  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายทวีป       สกุล   ขุนอักษร    
วัน / เดือน / ปีเกิด    พ.ศ. 2483         อาย ุ     80     ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนบ้านปลายคลอง  อ.เชียรใหญ่   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  48/2    หมู่ที่  4   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร        10       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทย  ประเภทระนาด  ซออู่  ซอด้วง  มีความสามารถ
เล่นซออู่  และซอด้วงเป็นเพลงได้   สามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท่ีมีให้แก่ชนรุ่นหลังได้  
ประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการเล่นดนตรี เคยเป็นนักดนตรีประเภทระนาด ให้กับคณะลิเก และเป็น
นักดนตรีประเภทซออู่  ซอด้วง ให้กับคณะหนังตะลุง มโนราห์ หลายคณะ  ปัจจุบันได้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ไว้ให้กับรุ่นหลานๆ     

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ได้เรียนรู้มาจากนายเพิ่ม  ขุนอักษร ผู้เป็นพี่ชาย ซึ่งเป็นนักดนตรีประจ าคณะลิเก 
- ได้ศึกษาและพัฒนาการเล่นดนตรีด้วยตนเอง 

รูปภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านศิลปะการแสดง สาขา มโนราห ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายสวาท       สกุล   ขวัญรอด    
วัน / เดือน / ปีเกิด    พ.ศ. 2496         อาย ุ     68     ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดควนเงิน   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  9    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร        3       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องมโนราห์  ได้เริ่มเรียนรู้การร ามโนราห์ และพิธีกรรมทางด้าน
มโนราห์ตั้งแต่วัยเยาว์จากบรรพบุรุษ และอาจารย์ด้านมโนราห์หลายๆ ท่าน ท้ังในชุมชนบ้านควนเงิน 
และต่างพื้นท่ี  มโนราห์สวาทผ่านการตัดจุกผูกผ้าเป็นราชครูมโนราห์  เมื่อปี พ.ศ.  โดยมีมโนราห์สวัสดิ์ 
จากจังหวัดสงขลาเป็นพระอุปัชฌาย์ ท าพิธีผูกผ้าให้  ท้ังนี้มีความสามารถเกี่ยวกับการท าพิธีกรรมโรงครู  
โรงเหมฺย  โรงโบราณ  โรงเวที  พิธีตัดจุกผูกผ้ามโนราห์ใหญ่  การร าเหยียบเสน  การร าแทงเข้  การร า
เหยียบหัวควาย  การร า 12 บท  การร า 12 ท่า การร า 12 ค าพลัด ร าแก้บ่น เป็นต้น ท้ังนี้ยังเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้การร ามโนราห์  การท าพิธีต่างๆ เกี่ยวกับด้านมโนราห์ ให้แก่เยาวชน หรือผู้ท่ี
สนใจได้     

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ได้เรียนรูแ้ละได้รับกายถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

รูปภาพกิจกรรม 
 

          
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 
สาขา ด้านศิลปกรรม สาขาการร้อยลูกปัดชุดมโนราห์  

 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นางร าพา       สกุล   ขวัญรอด    
วัน / เดือน / ปีเกิด    20  กรกฎาคม  2499         อาย ุ     64     ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดเทพมงคล  อ.ร่อนพิบูลย์   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  9    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร        3       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการร้อยลูกปัดชุดมโนราห์  การปักหน้าผ้า การตัดเย็บและปัก
เลื่อมผ้าห้อยชายไหวของมโนราห์   และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การร้อยลูกปัด  การปักหน้าผ้า 
ให้แก่เยาวชน  หรือผู้ท่ีสนใจได้     

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ได้เรียนรู้และได้รับกายถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

รูปภาพกิจกรรม 
 

           
 

 

 

 
 



ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน 
ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 

สาขา ด้านหัตถกรรม สาขาการจักสานกระจดู  
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ      นายอุทัย          สกุล   พยุงค์      
วัน / เดือน / ปีเกิด             อาย ุ          ปี  
การศึกษา     ประถมศึกษาปีท่ี 4     สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดเทพมงคล  อ.ร่อนพิบูลย์   . 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที ่  9    หมู่ที่  2   ต าบลบ้านตูล  อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
สถานภาพทางครอบครัว สมรส     มีบุตร        3       คน  

ภูมิรู้/ภูมิปัญญา มีความสามารถด้าน 
  มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องการร้อยลูกปัดชุดมโนราห์  การปักหน้าผ้า การตัดเย็บและปัก
เลื่อมผ้าห้อยชายไหวของมโนราห์   และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การร้อยลูกปัด  การปักหน้าผ้า 
ให้แก่เยาวชน  หรือผู้ท่ีสนใจได้     

แหล่งที่มาของภูมปิัญญา 
- ได้เรียนรู้และได้รับกายถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

รูปภาพกิจกรรม 

                
 

 

 

 

 



 


