
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับ
ที ่

ชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ-ชื่อสกุล /ผู้ด าเนินการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ตะวันออกวัดชัยชุมพล ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานการ
ตีกลองยาว 

1.นายเจียร   พรหมเพศ  96  ถ.พัฒนาการซอย 8 

   2.นางเสาวนีย์  ดอกไม้หอม  130 ถ.พัฒนาการ ซอย8 
  สืบสานวัฒนธรรม หนังตะลุง 1.นายชัยวัฒน์  สิงหพันธ์ 168/2 ถ.พัฒนาการ 

 ซอย 12 
  ช่างไม้ และช่างเฟอร์นิเจอร์ 1.นายอาทิตย์  คงเขียว  164/1  ถ.พัฒนาการ 

 ซอย 12 
  งานถักโคเช 1.นางอาเพียร   ทองค า  158  ถ.พัฒนาการ ซอย 12 

2. เขาปรีดี ด้านอาหารการกิน  แกงคั่วบุก , 
ข้าวย าป่า 

1.นายวินัย   ชาตรี  371  ถ.ประชาอุทิศ 
2.นายอ านวย   เมืองไทย  ถ.ประชาอุทิศ 

  ด้านกีฬาและการละเล่น (วัวชน) สนามชนวัวเขาปรีดี 
  การแข่งนก 1.นายวิทยา  ชาตรี  371  ถ.ประชาอุทิศ 
  การท าว่าว/เล่นว่าว 1.นายบุญเสริม   มณีฉาย  373/41  ถ.ประชาอุทิศ 
  ด้านสิ่งของเครื่องใช้  ท ากรงไก่ , 

กรงนกต่อ 
1.นายปิยะ   ลบลาย  373/1  ถ.ประชาอุทิศ 
2.นายปริญญา   ลบลาย  371/3  ถ.ประชาอุทิศ 

3. ท่าแพเหนือ ด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/
หมอพ้ืนบ้าน 

1.นายสว่าง   คงศรีทอง  421/28  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 
2.นางจารีย์  ชุมราตรี  421/28  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 

  ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างปูน 1.นายมงคล   พงศิล   162  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ  
  ด้านงานช่างปูน  ,  ช่างไม้ 1.นายนิคม   แสงทองน้อย  204/1  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 

2.นายสุชาติ   ปานอ่อน  211  ถ.ท่าแพเหนือ 
  ด้านช่างไม้ 1.นายยงยุทธ    โพธิทอง   210  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 
  ด้านช่างเชื่อม 1.นายสมหมาย   บุญศรี   220  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 
  ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก  

ขยายพันธ์  การปรับใช้เทคโนโลยี 
1.นายบุญช่วย    พิกุลหอม  226/3  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 
2.นางวรรดี   วุ่นสวุรรณ   421/39  ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ 
3.นายสวัสดิ์   ประดู่  5  ถ.ทา่แพเหนือ 

4. ท่าแพใต้ ด้านช่างแกะสลักลวดลาย ผักผลไม้ 
และ ดอกไม้ยางพารา  การจัด
ดอกไม้สด 

1.นางดวงใจ   ตุลาธร  10  ถ.ท่าแพใต้ 

  หมอแผนโบราญในชุมชน รักษา
โรคดีซ่าน  ตัวเหลือง  ตาเหลือง 

1.นางวันเพ็ญ   จันทร์ทิพย์  32  ถ.ท่าแพใต้ 

  รักษาโรคกระดูก  หมอเอ็น 1.นายชื่น   ชุมคงด า  39  ถ.ท่าแพใต้ 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับที่ ชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ-ชื่อสกุล /ผู้ด าเนินการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. บ้านในหวัง ด้านการแพทย์ / สมุนไพร / หมอพ้ืนบ้าน 1.นางอัมพร    จินาวงศ์   3  ถ.บ้านในหวัง 

2.น.ส.สวุิภา   เจริญพงษ์   65  ถ.บ้านในหวัง 
  ด้านงานฝีมือช่างไม้  ด้านศาสนาและ

วัฒนธรรม 
1.นายนิรันดร์    เมืองไทย   13  ถ. บ้านในหวัง 
  

  ด้านงานจักรสาน  ด้านหัตกรรม 1.นางสุดใจ   จินาวงศ์    38  ถ.บ้านในหวัง 
  ด้านการเกษตร การเพาะปลูก  ขยายพันธุ์ 

และการปรับปรุงเทคโนโลยีการเกษตร 
1.นางวีนัส    สุดดี   49  ถ.บ้านในหวัง 
2.นางเลียบ   หอสุวรรณ   54   ถ.บ้านในหวัง 

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการแผนไทย / สมุนไพร / หมอ
พ้ืนบ้าน 

1.นางเขียว    นาคะโร   165     ถ.ยุทธศาสตร์  

  ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี
ท้องถิ่น 

1.นายปลอบ   ชูช่วย  112   ถ.ยุทธศาสตร์ 
2.นายส าเริง    เมืองไทย  157   ถ.ยุทธศาสตร์ 

  ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้   ช่างแกะ 1.นายประเสริฐ    สิทธี   167  ถ.ยุทธศาสตร์ 
  ด้านงานช่างไม้ 1.จ.ส.อ.ประจวบ    จีบโจง       ถ.ยุทธศาสตร์ 
  ด้านผู้มีความรู้ทางด้านศาสนา/

ขนบธรรมเนียมประเพณี 
1.นายทวี   ปานเมือง  191    ถ.ยุทธศาสตร์ 
2.นายส าเริง   เมืองไทย  157   ถ.ยุทธศาสตร์ 

7. ทุ่งสง-ห้วยยอด ด้านงานฝีมือช่างปั้น  ช่างปูนท ากระถาง
ต้นไม้ 

1.นายศราวุธ   ข าเอียด  94  ถ.ทุ่งสง-ห้วยยอด 

8. ตลาดใน ศิลปะการแสดงกลองยาว 1.นายสยุมพร   หอมสีฟ้า  109  ถ.ตลาดใน1 
  ประเภทหัตถกรรม 1.นางหทัยรัตน์   ภูมา  42/2  ถ.ตลาดใน1 
  หมอแผนโบราญรักษางูกัด 1.นางม้วน    ชูทอง  111   ถ.ตลาดใน1 

9. บ้านพักรถไฟทุ่งสง ช่างไม้แกะสลัก 1.นายชัชพล   สัมภวมานะ  257  ถ.รถไฟ 
  ช่างไม้ 1นายธวัชชัย   กรรณรงค์   261  ถ.รถไฟ 

2.นายพลเดช   รั่นเผ้ว   204   ถ.รถไฟ 
  ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ 1.นายสมพร    พลศร   202   ถ.รถไฟ 
  ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว/จัดดอกไม้

สด/ดอกไม้จันทน์/หรือสด 
1.นางวิลาวัลย์   ชัยวิเศษ   49   ถ.รถไฟ 
2.นางวิไลลักษณ์   พิกุลรัตน์   72   ถ.รถไฟ 
3.นางมาฆะ   ปานสุทธิ์   195   ถ.รถไฟ 
4.นางญาดา   สุชาติพงษ์   193   ถ.รถไฟ 

 

 

 

 



ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง 

ล าดับที่ ชุมชน ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ-ชื่อสกุล /ผู้ด าเนินการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. ประชาอุทิศ ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอ

พ้ืนบ้าน 
1.นายมนูญ    เมืองไทย  226   ถ.ประชาอุทิศ 

  ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณี
ท้องถิ่น 

1.นายวิญญู   วิเชียรนพรัตน์  75   ถ.ประชาอุทิศ 

  ด้านงานฝีมือต่างๆ เช่น  ช่างไม้  ช่าง
ปั้น  ช่างแกะสลัก  หัตถกรรม  จักร
สานทอผ้า 

1.นายนิคม   จันทร์สุวรรณ   117   ถ.ประชาอุทิศ 
2.นายเฉลิมชัย   กาญจนโอษฐ์   277   ถ.ประชาอุทิศ 

  ด้านผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น  
การเพาะปลูก  ขยายพันธ์  และการ
ปรับใช้เทคโนโลยี 

1.นายกายสิทธิ์   จงเกษม   111   ถ.ประชาอุทิศ 
2.นายเฉลิมชัย   กาญจนโอษฐ์   277   ถ.ประชาอุทิศ 

  ด้านการถนอมอาหาร  จัดท าเอกสาร 1.นายสมชวน   โมรา   23   ถ.ประชาอุทิศ 
2.นางนิรา    ดวงทอง   313  ถ.ประชาอุทิศ 
3.นางพัชราภา    สาระปลีก   271/1  ถ.ประชาอุทิศ 

  ด้านผู้มีความรู้ด้านพิธีกรรมทางศาสนา   
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

1.สมนึก   สโมสร   256   ถ.ประชาอุทิศ 

 

 

 


