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ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ต าบลทอนหงส ์
องค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรธีรรมราช 

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

  เร่ือง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1. องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น  
 1.1 นายชูพล สุรทวีคุณ การปลูกพืชสวน 
   

2. การแสดงออกซึ่งศลิปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  
 สาขาพิธีกรรม  
 2.1 นายโกวิทย์  กลับพงค์ ศาสนพิธีกร 
 2.2 นายภิรมย์  ปิ่นสุวรรณ ศาสนพิธีกร 
   
 สาขาศาสนาและประเพณี  
 2.3 ประเพณีชักพระ หมู่ท่ี 3 ประเพณีชักพระ 
 2.4 ประเพณีชักพระ หมู่ท่ี 1 ประเพณีชักพระ 
 2.5 ประเพณีชักพระ หมู่ท่ี 9 ประเพณีชักพระ 
   

3. ทรัพยากรพันธุกรรม  
 สาขาพืช  
 3.1 นายเขียน  พงศ์สวัสดิ์ การปลูกสละอินโด 
 3.2 นายอาณัติ  จิตอ านวย การปลูกสละอินโด 
 3.3 นายสุรักษ์  มังสาทอง การปลูกแก้วมังกรเนื้อสีแดง 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
  
 หมวด……การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน….. 
 (องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น/การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ทรัพยากรพันธุกรรม) 

 สาขา.......พิธีกรรม....... 
 (สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/สาขาอาหาร/สาขาการแพทย์ไทย/สาขาเกษตร/สาขานาฎกรรม/
สาขาศิลปกรรม/สาขาดนตรีกรรม/สาขาหัตถกรรม/สาขาพิธีกรรม/สาขาพืช/สาขาพันธุ์สัตว์/สาขา
จุลินทรย์ี/สาขาศาสนาและประเพณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น.......ศาสนพิธีกร..รหัสภูมิปัญญา...........-............. 

2. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้สืบทอด/ชุมชน/กลุ่ม(นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) 
  นายโกวิทย์  กลับพงค์  บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320  เบอร์โทร.....062-242-3141... 
 3.ประเภทของภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง  อื่น ๆ .......ศาสนาและประเพณี...... 
 4.จุดเด่นของภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
  -สามารถเป็นพิธีกรพระได้ในงานศาสนาพิธีต่าง ๆ  เช่น งานแต่งงาน   งานขึ้นบ้านใหม่  
พิธีกรพระพิธีกรรมทางศาสนา  พิธีกรพระงานศพ  
 5.รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.พิธีกรพระงานศพ 
2.พิธีกรพระท าบุญขึ้นบ้านใหม่ 
3.พิธีกรพระงานอุปสมบท 
4.พิธีกรพระงานวันส าคัญทางศาสนา 
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ซึ่งทุกพิธีกรรมจะมีขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1. การไหว้พระ 
2. การสมาทานศีล การขอศีล  การรับศีล 
3. การฟังธรรม 
4. การกรวดน้ า 
5. การรับพร 

 
 6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
   มีการดูงานจากบุคคลภายนอกแล้ว......................./ครั้ง.....................ราย 
   มีการน าไปใช้ 
   -ในพื้นท่ีเดียวกัน.....90....ราย  -นอกพื้นท่ี..............5..............ราย 
   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................... 

7. ลักษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก..ศึกษาจากต าราและศึกษาจากท่าน
ผู้รู้ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
- แบบเดิม คือ ขั้นตอนพิธีกรรมต่าง ๆ ได้รับมาจากศึกษาหนังสือ 

-ได้พัฒนาและต่อยอด คือ มีเทคนิคการพูดการก่อนเริ่มพิธีการ และสามารถสอดแทรกหลัก
ปฏิบัติ ค าสอนบางอย่างได้ ขึ้นอยู่กับเวลา สถานการณ์ สภาพแวดล้อม 

-ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ 
………………………………………-………………………………………………………………………………… 
 

8.วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญญา ซึ่งมีในพ้ืนที่ พื้นที่อื่นไม่มีได้แก ่
1.ดอกไม้ ธูป เทียน 
2.พระพุทธรูป 
3.โต๊ะหมู่บูชา 
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รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวดการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน สาขาพิธีกรรม   

นายโกวิทย์  กลับพงค์  บ้านเลขที่  22/1  หมู่ที่ 3 ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
****************************** 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
  
 หมวด……การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน….. 
 (องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น/การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ทรัพยากรพันธุกรรม) 

 สาขา.......พิธีกรรม....... 
 (สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/สาขาอาหาร/สาขาการแพทย์ไทย/สาขาเกษตร/สาขานาฎกรรม/
สาขาศิลปกรรม/สาขาดนตรีกรรม/สาขาหัตถกรรม/สาขาพิธีกรรม/สาขาพืช/สาขาพันธุ์สัตว์/สาขา
จุลินทรย์ี/สาขาศาสนาและประเพณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น.......ศาสนพิธีกร.......รหัสภูมิปัญญา...........-............. 

4. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้สืบทอด/ชุมชน/กลุ่ม(นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) 
  นายภิรมย์  ปิ่นสุวรรณ  บ้านเลขที่ 55/12 หมู่ท่ี 3 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320  เบอร์โทร.....086-9982179... 
 3.ประเภทของภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง   อื่น ๆ .......ศาสนาและประเพณี...... 
 4.จุดเด่นของภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
  -สามารถเป็นพิธีกรพระได้ในงานพิธีต่างๆ  เช่น งานแต่งงาน   งานขึ้นบ้านใหม่  พิธีกร
พระพิธีกรรมทางศาสนา  พิธีกรพระงานศพ 
  
 5.รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ขั้นตอนพิธีการจัดการศพกรณีท่ัวไป 
 -การอาบน้ าศพ ถือเป็นเร่ืองภายในครอบครัวระหว่างญาติสนิท 
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 -การจัดตั้งโต๊ะหมู ่ตั้งด้านศีรษะของศพ หันหน้าโต๊ะหมู่บูชาไปทางทิศใดทิศหนึ่งท่ี
สะดวกและเหมาะสม ยกเว้นทิศตะวันตก ตั้งให้สูงกว่าเตียงรองศพพอสมควร จัดประดับ
เครื่องสักการะให้ครบถ้วน 
  1. ตั้งด้านซ้ายมือของของโต๊ะหมู่บูชา 
  2.หันด้านขวามือศพ หรือด้านปลายเท้าศพให้มาอยู่ทางผู้ท่ีมาแสดงความ
เคารพศพ 
  3. ไม่ควรเดินผ่านด้านศีรษะศพ 
  4. จัดศพให้นอนหงายเหยียดยาว จัดมือขวาศพให้เหยียดออกจากศพให้เหยียด
ออกห่างจากศพเล็กน้อย โดยให้มือหงายแบเหยียดออกรับการรดน้ า 
  5. ใช้ผ้าแพรคลุมศพตั้งแต่ระดับถึงปลายเท้า ให้มือขวายื่นออกมานอกผ้าแพร 
  6. จัดเตรียมขันน้ า พานรองขนาดใหญ่ ตั้งไว้คอยรองรับน้ าศพ พร้อมท้ัง
จัดเตรียมน้ าอบ น้ าหอมและภาชนะใบเล็กส าหรับญาติตักน้ าให้แขกรดน้ าศพ 
  7. จัดลูกหลาน หรือบุคคลผู้ใกล้ชิดผู้ถึงแก่กรรม คอยรับ-ส่งภาชนะส าหรับรด
น้ าศพ 
 -การรดน้ าศพ 
  1. เจ้าภาพจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย 
  2. เจ้าภาพ ญาติ แขกผู้มีเกียรติ กล่าวค าขอขมาศพ 
  3. เริ่มพิธีรดน้ าศพ นิยมให้ลูกหลาน วงศคณาญาติท าการรดน้ าศพก่อนถึงเวลา
เชิญแขก 
  4. แขกผู้มีเกียรติทยอยรดน้ าศพตามล าดับ 
 -พิธีสวดพระอภิธรรมศพ 
  1. พิธีกรเชิญเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ท่ี
หน้าโต๊ะหมู่บูชา แล้วกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง 
  2. จุดธูป เทียน ที่โต๊ะหมู่หน้าตู้พระอภิธรรม น้อมไหว้อย่างนอบน้อม เสร็จ
กลับมานั่งท่ีเดิม 
  3.เจ้าภาพงานศพ จุดธูปเทียน ที่เครื่องทองน้อยบูชาหน้าหีบศพ 
  4.กรณีมีการเทศนา เจ้าภาพจุดเทียนส่องธรรม 
  5.พิธีกรสงฆ์ น ากราบพระรัตนตรัย 
  6.พิธีกรสงฆ์น าอาราธนา ศีล 5 
  7.พระสงฆ์สมาทาน ศีล 5 ทุกคนรับศีลพร้อมกัน 
  8.พิธีกรสงฆ์อาราธนาพระธรรม 
  9.พระสงฆ์เริ่มสวดพระอภิธรรมคัมภีร์  
  10.เมื่อพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมคัมภีร์จบแล้ว พิธีกรสงฆ์ น าสายสิญจน์ หรือ
ภูษาโยง ถวายให้พระท่ีสวดพระอภิธรรม ได้ชักบังสุกุล 
  11. เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมปัจจัย แด่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม 
  12. พระสงฆ์เถระท่ีเป็นหัวหน้าในการสวดพระอภิธรรม  
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  13. เจ้าภาพกรวดน้ า 
  13. เจ้าภาพกราบลาพระรัตนตรัย/เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสวดพระอภิธรรมศพ 
 
ทุกพิธีกรรมทางศาสนาจะมีขั้นตอนหลัก ๆ อยู่ดังนี้ 

1. ไหว้พระ 
2. สมาทานศีล การขอศีล การรับศีล 
3. การฟังธรรม 
4. การกรวดน้ า 
5. การรับพร 

 
 6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
   มีการดูงานจากบุคคลภายนอกแล้ว...........-............/ครั้ง...........-..........ราย 
   มีการน าไปใช้ 
   -ในพื้นท่ีเดียวกัน.....1....ราย  -นอกพื้นท่ี..............-..............ราย 
   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................... 

8. ลักษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจากการศึกษาจากหนังสือและต าราต่าง 
ๆ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
- แบบเดิม คือ ขั้นตอนพิธีกรรมต่าง ๆ ได้รับมาจากศึกษาหนังสือ..................................... 
-ได้พัฒนาและต่อยอด คือ ได้ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพพื้นท่ี และสถานการณ์ 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นใหม่………………-…………………… 
 
8.วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญญา ซึ่งมีในพื้นที่ พื้นที่อื่นไม่มี ได้แก่ 
1. ผ้าภูษาโยง  2 ผืน 
2. ด้ายสายสิญจน์  2 ม้วน 
3. เครื่องทองน้อย  2  ชุด (ชุดหนึ่งจัดตั้งไว้ท่ีโตะ๊เครื่องตั้งหน้าศพ อีกชุดหนึ่งส าหรับ

ประธานในพิธี) 
4. เต้าน้ า 2 ชุด (ส าหรับกรวดน้ า) 
5. เครื่องสักการบูชาศพส าหรับประธานในพิธี 1 ชุด ประกอบด้วย กระถางธูป 1 ใบ ปัก

ธูป 1 ดอก เชิงเทียน 1 คู่ พร้อมเทียน 2 เล่ม และแจกัน 1 คู่ พร้อมดอกไม้กระถางธูป
ขนาดใหญ่ พร้อมตะเกียงเล็กหรือเทียนฉนวน และรูปจ านวนหนึ่ง เตรียมส าหรับแขกผู้
มาเคารพศพ 
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6. โต๊ะรองกราบ 1 ที่หน้าที่ของพิธีกรสงฆ์ท่ีจะต้องประสานงานกับเจ้าภาพงานสวด
อภิธรรมศพ 
a. ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีให้แน่นอนโดยทั่วไปจะเริ่มเวลาสวดพระอภิธรรม

ประมาณ 19.00 น. หรือ 19.30 น. เป็นต้นไป 
b. นิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม จ านวน 4 รูป 
c. เจ้าภาพหากมีความประสงค์จะมีการเทศนาบรรยายธรรมด้วย ก็ให้นิมนต์พระสงฆ์ 

ท่ีมีความสามารถเทศนาหรือบรรยายธรรม 1 รูป โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ 
1.) ธรรมมาสน์ใช้ในการท่ีพระสงฆ์นั่งเทศนา จ านวน 1 ที่ 
2.) ตาลปัตร จ านวน 1 อัน 
3.) เชิงเทียนส่องธรรม จ านวน 1 อัน 
4.) เครื่องรับรองพระสงฆ์องค์เทศนา ตามสมควรตามฐานะของเจ้าภาพ 
5.) เตรียมเครื่องไทยธรรม/ปัจจัย ถวายพระสงฆ์ไว้ตามสมควรแก่ฐานะของ

เจ้าภาพ 
6.) จัดอาสนะส าหรับพระสงฆ์นั่งสวดอภิธรรม จ านวน 4 รูป 
7.) จัดเตรียมน้ าดื่มหรือน้ าปานะไว้ส าหรับพระสงฆ์ท่ีสวดอภิธรรม 

 

 ทุกพิธีกรรมทางศาสนา จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้ 

1.ดอกไม้ ธูป เทียน 
2.พระพุทธรูป 
3.โต๊ะหมู่บูชา 
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รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวดการแสดงออกซ่ึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสาขาพิธีกรรม   

นายภิรมย์  ปิ่นสุวรรณ  บ้านเลขที่  55/12   หมู่ที่ 3 ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

****************************** 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
  
 หมวด……ทรัพยากรพันธุกรรม…….. 
 (องค์ความรู้ของชุมท้องถิ่น/การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ทรัพยากรพันธุกรรม) 

 สาขา......พันธุ์พืช........ 
 (สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/สาขาอาหาร/สาขาการแพทย์ไทย/สาขาเกษตร/สาขานาฎกรรม/
สาขาศิลปกรรม/สาขาดนตรีกรรม/สาขาหัตถกรรม/สาขาพิธีกรรม/สาขาพืช/สาขาพันธุ์สัตว์/สาขา
จุลินทรยี์/สาขาศาสนาและประเพณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น...การปลูกแก้วมังกรเนื้อสีแดง....รหัสภมูิปัญญา..........-............ 

6. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้สืบทอด/ชุมชน/กลุ่ม (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) 
นายสุรักษ์  มังสาทอง.....บ้านเลขท่ี.....114....หมู่ท่ี 6 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์80320  เบอร์โทร.....086-9515461..... 

7. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง  อื่น ๆ ............................................................. 
 

8. จุดเด่นของภูมปิัญญาท้องถิ่น 
  -แก้วมังกรมีผลและเนื้อสีแดงสด เนื้อมาก มีรสหวาน อร่อย  
 
 5.รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.จัดเตรียมพื้นท่ีจะปลูก 
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  2.เตรียมติดตั้งค้างโดยใช้เสาปูนซีเมนต์  ยางนอกล้อรถ เหล็ก  โดยใหร้ะยะห่างระหว่าง
ต้น ประมาณ 1 เมตร ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 3 เมตร 
  3.ปลูกและบ ารุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตขึ้นมาเอง ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และจะเริ่มบ ารุงด้วยปุ๋ยเคมีในช่วงเริ่มออกผลเพื่อบ ารุงให้ผลมีรสหวานกรอบ  ในส่วนของการ
ให้น้ าหากไม่ใช่ฤดูแล้งก็ไม่ต้องให้น้ า  หากเป็นฤดูแล้งจัดให้น้ าเล็กน้อย ไม่ต้องให้มากเพราะแก้วมังกร
เป็นพืชท่ีไม่ชอบน้ า 
  4.ตกแต่งกิ่งและดอก  
  5. เก็บผลผลิต  

 6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
   มีการดูงานจากบุคคลภายนอกแล้ว......10......./ครั้ง......7........ราย 
   มีการน าไปใช้ 
   -ในพื้นท่ีเดียวกัน....25.....ราย  -นอกพื้นท่ี..........20.......ราย 
   อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... 

9. ลักษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก…………-………… 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
 - แบบเดิม คือ การปลูกแบบใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และใช้สารเคมีก าจัดเชื้อโรคที่เกิด
กับแก้วมังกร 
 -ได้พัฒนาและต่อยอด คือ เทคนิคการบ ารุงโดยใช้ปุ๋ยเคมี ควบคู่กับปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก 
และการตกแต่งกิ่ง 
 -ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ คือ ปุ๋ยชีวภาพก าจัดเชื้อราและปุ๋ย
ชีวภาพบ ารุงดินท่ีผลิตขึ้นมาใช้เอง 
 

10. วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญญา ซึ่งมีในพื้นที่ พื้นที่อื่นไม่มี ได้แก่ 
1.พันธุ์แก้วมังกร 

  2.เทคนิคการท าปุ๋ยชีวภาพ  
3.ค้างเสาปูนซีเมนต์ เหล็ก  ยางนอกรถ  
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รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวด ทรัพยากรพันธุกรรม สาขา พันธุ์พืช 

การปลูกแก้วมังกรเนื้อสีแดง    
ของนายสุรักษ์  มังสาทอง บ้านเลขที่ 114   ม.6 ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

**************************************** 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
  
 หมวด……ทรัพยากรพันธุกรรม…….. 
 (องค์ความรู้ของชุมท้องถิ่น/การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ทรัพยากรพันธุกรรม) 

 สาขา......พันธุ์พืช........ 
 (สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/สาขาอาหาร/สาขาการแพทย์ไทย/สาขาเกษตร/สาขานาฎกรรม/
สาขาศิลปกรรม/สาขาดนตรีกรรม/สาขาหัตถกรรม/สาขาพิธีกรรม/สาขาพืช/สาขาพันธุ์สัตว์/สาขา
จุลินทรยี์/สาขาศาสนาและประเพณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น...การปลูกสละอินโด....รหัสภมูิปัญญา..........-............ 

12. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้สืบทอด/ชุมชน/กลุ่ม (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) 
นายอาณัติ  จิตอ านวย.....บ้านเลขท่ี.....21/4....หมู่ท่ี 8 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320  เบอร์โทร.....089-0376849..... 

13. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง  อื่น ๆ ............................................................. 
 

14. จุดเด่นของภูมปิัญญาท้องถิ่น 
  สละอินโดมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์หมีด า พันธุ์สายน้ าผึ้ง พันธ์ุลูกหวาย  แต่ละ
สายพันธ์ุมีเนื้อแน่น กรอบ มีรสหวานอมเปรี้ยว  และสามารถปลูกได้ในท่ีร่ม เช่น ในสวนยาง สวน
มังคุด เพราะเป็นพืชท่ีไม่ชอบแสงแดด 
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 5.รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.จัดเตรียมพื้นท่ีจะปลูก โดยการขุดหลุมเตรียมการปลูก ไม่ต้องลึกให้ขุดเท่าถุงเพาะช า 
  2. คัดสายพันธ์ท่ีจะปลูก และปลูก 
  3. การบ ารุงรักษาโดยการให้ปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตขึ้นเอง 3 เดือน/คร้ัง หรืออาจใช้ปุ๋ยคอก
บ ารุงเพิ่มเติม และการให้น้ า สละอินโดยเป็นพืชท่ีต้องการน้ าน้อย ให้น้ าเฉพาะฤดแูล้ง 2 วัน/ครั้ง 
  4. การผสมพันธ์ุ เมื่อดอกบานเต็มท่ีก็เริ่มผสมพันธุ์โดยน าเกสรตัวผู้มาผสมกับเกสรตัว
เมีย เมื่อผสมพันธ์ุเสร็จท้ิงไว้ 6 เดือน 
  5. การตกแต่งกิ่ง และช่อดอก ตัดแต่ง 3 เดือน/คร้ัง 
  6. เก็บผลผลิต 
    

 6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
   มีการดูงานจากบุคคลภายนอกแล้ว......20......./ครั้ง......20........ราย 
   มีการน าไปใช้ 
   -ในพื้นท่ีเดียวกัน....5.....ราย  -นอกพื้นท่ี..........1.......ราย 
   อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... 

15. ลักษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก…………-………… 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
 - แบบเดิม คือ การปลูกแบบใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว 
 -ได้พัฒนาและต่อยอด คือ เทคนิคการบ ารุงโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก และการตกแต่ง
กิ่ง 
 -ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ คือ ปุ๋ยชีวภาพบ ารุงดินท่ีผลิตขึ้นมาใช้เอง 
การขุดหลุมเพื่อปลูกต้นสละให้ขุดหลุมความลึกเท่าถุงเพาะช า หากขุดหลุมลึกอาจท าให้มี
สละมีต้นใหญ่ต้นอาจล้มเพราะรับน้ าหนักไม่อยู่ และวิธีการโรยเกลือใหโ้รยบริเวณโคนต้น
เพื่อบ ารุงให้เนื้อสละมีรสหวาน อร่อย 
 
 

16. วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญญา ซึ่งมีในพื้นที่ พื้นที่อื่นไม่มี ได้แก่ 
1. พันธุส์ละอินโด  
2. เทคนิคการท าปุ๋ยชีวภาพ  
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รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวด ทรัพยากรพันธุกรรม สาขา พันธุ์พืช 

การปลูกสละอินโด  ของนายอาณัติ  จิตอ านวย  
บ้านเลขที่ 21/4   ม.8 ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

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

 
 

 

 

 

 

 

  

 

สละอินโด สายพันธุ์หมดี า จะมีลักษณะลูกค่อนข้างใหญ่มีผิวมสีีค่อนข้างด า 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

สละอินโด สายพันธุ์สายน้ าผ้ึง จะมีลักษณะลูกค่อนข้างใหญ่มีผิวสีน้ าตาลอ่อน 
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           สละอินโด สายพันธุ์ลูกหวาย จะมีลกัษณะลูกค่อนข้างเล็กมีผิวสีน้ าตาลอ่อนอมเขียว 
มีลักษณะเด่นคล้ายลูกหวาย 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
  
 หมวด……ทรัพยากรพันธุกรรม…….. 
 (องค์ความรู้ของชุมท้องถิ่น/การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ทรัพยากรพันธุกรรม) 

 สาขา......พันธุ์พืช........ 
 (สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/สาขาอาหาร/สาขาการแพทย์ไทย/สาขาเกษตร/สาขานาฎกรรม/
สาขาศิลปกรรม/สาขาดนตรีกรรม/สาขาหัตถกรรม/สาขาพิธีกรรม/สาขาพืช/สาขาพันธุ์สัตว์/สาขา
จุลินทรยี์/สาขาศาสนาและประเพณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น...การปลูกสละอินโด....รหัสภมูิปัญญา..........-............ 

4. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้สืบทอด/ชุมชน/กลุ่ม (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) 
นายเขียน  พงศ์สวัสดิ์.....บ้านเลขท่ี....116....หมู่ท่ี 8 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320  เบอร์โทร.....080-6971816..... 

5. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง  อื่น ๆ ............................................................. 
 

6. จุดเด่นของภูมปิัญญาท้องถิ่น 
  สละอินโดมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น พันธุ์หมีด า พันธุ์สายน้ าผึ้ง พันธ์ุลูกหวาย  แต่ละ
สายพันธ์ุมีเนื้อแน่น กรอบ มีรสหวานอมเปรี้ยว  และสามารถปลูกได้ในท่ีร่ม เช่น ในสวนยาง สวน
มังคุด เพราะเป็นพืชท่ีไม่ชอบแสงแดด 
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 5.รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.การเพาะช าสายพันธุ์ จากเมล็ด (โดยมีเทคนิคการคัดเลือกเมล็ดตัวเมีย และจากแหน่ 
  2.จัดเตรียมพื้นท่ีจะปลูก โดยการขุดหลุมเตรียมการปลูก ไม่ต้องลึกให้ขุดเท่าถุงเพาะช า 
  3. คัดต้นพันธุท่ี์จะปลูก และปลูก 
  4. การบ ารุงรักษาโดยการให้ปุ๋ยชีวภาพท่ีผลิตขึ้นเอง 3 เดือน/คร้ัง หรืออาจใช้ปุ๋ยคอก
บ ารุงเพิ่มเติม และการให้น้ า สละอินโดยเป็นพืชท่ีต้องการน้ าน้อย ให้น้ าเฉพาะฤดแูล้ง 2 วัน/ครั้ง 
  5. การผสมพันธุ์ เมื่อดอกบานเต็มท่ีก็เริ่มผสมพันธุ์โดยน าเกสรตัวผู้มาผสมกับเกสรตัว
เมีย เมื่อผสมพันธุ์เสร็จท้ิงไว้ 6 เดือน 
  6. การตกแต่งกิ่ง และช่อดอก ตัดแต่ง 3 เดือน/คร้ัง 
  7. เก็บผลผลิต 
 6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
   มีการดูงานจากบุคคลภายนอกแล้ว......-......./คร้ัง......-........ราย 
   มีการน าไปใช้ 
   -ในพื้นท่ีเดียวกัน....-.....ราย  -นอกพื้นท่ี..........-.......ราย 
   อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................... 
 

7. ลักษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก…………-………… 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
 - แบบเดิม คือ การปลูกแบบใช้แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และการซื้อต้นพันธุ์มาปลูก 
 -ได้พัฒนาและต่อยอด คือ เทคนิคการบ ารุงโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยคอก และการตกแต่ง
กิ่ง และการเพาะช าสายพันธุ์มาปลูกเอง 
 -ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นใหม่  
  1.ปุ๋ยชีวภาพบ ารุงดินท่ีผลิตขึ้นมาใช้เอง  
  2.การขุดหลุมเพื่อปลูกต้นสละให้ขุดหลุมความลึกเท่าถุงเพาะช า หากขุดหลุม
ลึกอาจท าใหต้้นสละมีต้นใหญ่ต้นอาจล้มเพราะรับน้ าหนักไม่อยู่  
  3.วิธีการโรยเกลือใหโ้รยบริเวณโคนต้นเพื่อบ ารุงให้เนื้อสละมีรสหวาน อร่อย  
  4.การเพาะช าสายพันธุ์ สามารถท าได้ทั้งเพาะจากเมล็ด (โดยมีเทคนิคการ
คัดเลือกเมล็ดตัวเมีย และจากแหน่ 

8. วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญญา ซึ่งมีในพื้นที่ พื้นที่อื่นไม่มี 
ได้แก ่

1.เมล็ด และแหน่พันธุส์ละอินโด  
2.เทคนิคการท าปุ๋ยชีวภาพ  
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                              รูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
หมวด ทรัพยากรพันธุกรรม สาขา พันธุ์พืช 

การปลูกสละอินโด  ของนายเขียน  พงศ์สวัสดิ์  
บ้านเลขที่ 166   ม.8 ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวดันครศรีธรรมราช 

**************************************** 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทอนหงส ์
ต าบลทอนหงส์  อ าเภอพรหมคีรี  จงัหวัดนครศรีธรรมราช 

********************* 
  
 หมวด……ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน….. 
 (องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น/การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/ทรัพยากรพันธุกรรม) 

 สาขา.......พิธีกรรม....... 
 (สาขาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน/สาขาอาหาร/สาขาการแพทย์ไทย/สาขาเกษตร/สาขานาฎกรรม/
สาขาศิลปกรรม/สาขาดนตรีกรรม/สาขาหัตถกรรม/สาขาพิธีกรรม/สาขาพืช/สาขาพันธุ์สัตว์/สาขา
จุลินทรยี์/สาขาศาสนาและประเพณี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น.......บีบคลายเส้นและกระดูก.....รหัสภูมิปัญญา.........-.......... 

10. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผู้สืบทอด/ชุมชน/กลุ่ม(นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/
กลุ่ม) 

  นายส าราญ  เพชรสวัสดิ์     บ้านเลขที ่ 8 หมู่ท่ี 5 ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80320  เบอร์โทร 083-591-4002 
 3.ประเภทของภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์   ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางเกษตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง   อื่น ๆ .......พิธีกรรมรักษาโรคพื้นบ้าน...... 
 
 4.จุดเด่นของภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
  -สามารถใช้มือบีบนวดคลายเส้นท่ีขัดหรือตึง และบีบกระดูกที่หัก หลุด หรือมีปัญหา
ต่าง ๆ ตามร่างกาย โดยใช้ทักษะและขั้นตอนการบีบนวดตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
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 5.รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1. การบีบกระดูกหัก 
  2. การบีบกระดูกหลุด 
  3. การบีบคลายเส้น 
 
 6.การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่/ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
   มีการดูงานจากบุคคลภายนอกแล้ว......................./ครั้ง.....................ราย 
   มีการน าไปใช้ 
   -ในพื้นท่ีเดียวกัน.....1....ราย  -นอกพื้นท่ี..............-..............ราย 
   อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................................... 

9. ลักษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก……หนังสือ…และต าราต่าง ๆ……… 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
- แบบเดิม คือ ขั้นตอนพิธีกรรมต่าง ๆ ได้รับมาจากศึกษาหนังสือ..................................... 
-ได้พัฒนาและต่อยอด คือ 
...................-......................................................................... 
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมท่ีคิดค้นขึ้นใหม่ 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากปัญญา ซึ่งมีในพื้นที่ พื้นที่อื่นไม่มี ได้แก่ 

1. ..............-................. 
2. ..............-................. 

 

 

 

 

 

 

 


