ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลเมืองทุ่งสง
****************************
(1) ด้านการเกษตร
ลาดับที่
1

ชุมชน
ท่าแพเหนือ

2.

บ้านในหวัง

3.

ประชาอุทิศ

4.

บ้านนาเหนือ

ข้อมูล
การเพาะปลูก ,ขยายพันธุ์, การปรับใช้
เทคโลยี

ผู้ดาเนินการ
1) นายบุญช่วย พิกุลหอม บ้านเลขที่ 226/3
ถ.ทุ่งสง - นครศรีฯ
2) นางวรรดี วุ่นสุวรรณ บ้านเลขที่ 421/39
ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ
3) นายสวัสดิ์ ประดู่ บ้านเลขที่ 5 ถ.ท่าแพ
เหนือ
การเพาะปลูก ,ขยายพันธุ์, การปรับปรุง 1) นางวีนัส สุดดี บ้านเลขที่ 49 ถ.บ้านในหวัง
เทคโนโลยี
2) นางเลียบ หอสุวรรณ บ้านเลขที่ 54
ถ.บ้านในหวัง
การเพาะปลูก ,ขยายพันธุ์, การปรับปรุง 1) นายกายสิทธิ์ จงเกษม บ้านเลขที่ 111
เทคโนโลยี
ถ.ประชาอุทิศ
เพาะเห็ดแครงในถุงพลาสติก

1) นางสาวชนิษฏา นาคฤทธิ์ บ้านเลขที่ 120
ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ

-2(2) ด้านการอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ลาดับที่
1

ชุมชน
ท่าแพใต้

ข้อมูล
การจัดดอกไม้สด
ช่างกลึงไม้
ท้าน้้ายาล้างจาน , น้้ายาซักผ้า

2.

ตะวันออกวัดชัยชุมพล

ช่างไม้ และช่างเฟอร์นิเจอร์

3.

บ้านในหวัง

งานจักรสาน

4.

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

งานประดิษฐ์ ,ถักไหมพรม
จัดดอกไม้สด ,ดอกไม้จันทน์ ,พวงหรีด

ช่างไม้
5.

เสริมชาติ

ช่างปั้น , ช่างเขียนภาพเหมือนจริง

6.

ตลาดใน

จัดดอกไม้สด

7.

ประชาอุทิศ

จัดดอกไม้สด
ช่างไม้

8.

ทุ่งสง - นาบอน

ท้าเสื้อบาติก

ผู้ดาเนินการ
1) นางดวงใจ ตุลาธร บ้านเลขที่ 10
ถ.ท่าแพใต้
1) นายนเรนทร์ รัตนมณี บ้านเลขที่ 38/2
ถ.ท่าแพใต้
1) นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ บ้านเลขที่ 32
ถ.ท่าแพใต้
1) นายอาทิตย์ คงเขียว บ้านเลขที่ 164/1
ถ.พัฒนาการ ซอย 12
1) นางสุดใจ จินาวงศ์ บ้านเลขที่ 38
ถ.บ้านในหวัง
1) นางอัญชลี นงนวล บ้านเลขที่ 199
ถ.รถไฟ
1) นางวิลาวัลย์ ชัยวิเศษ บ้านเลขที่ 49
ถ.รถไฟ
2) นางวิไลลักษณ์ พิกุลรัตน์ บ้านเลขที่ 72
ถ.รถไฟ
3) นางญาดา สุชาติพงษ์ บ้านเลขที่ 193
ถ.รถไฟ
1) นายณพลเดช รั่นแผ้ว บ้านเลขที่ 204
ถ.รถไฟ
1) นายสุรินทร์ อินทรสุวรรณ บ้านเลขที่
68 ถ.เสริมชาติ
1) นางสุดารัตน์ บ้าเรอราช บ้านเลขที่ 20
ถ.ตลาดใน 1
1) นายวิญญู วิเชียรนพรัตน์ บ้านเลขที่ 75
ถ.ประชาอุทิศ
1) นายวิษณุ สุขศร บ้านเลขที่ 175
ถ.ประชาอุทิศ
1) นางสาวณัฐฐ์ จุลรัตน์ บ้านเลขที่ 148
ถ.ทุ่งสง-นาบอน

-3(3) ด้านการแพทย์ไทย
ลาดับที่
1.

ชุมชน
ท่าแพเหนือ

2.

ท่าแพใต้

3.

บ้านในหวัง

4.

เสริมชาติ

ข้อมูล
หมอพื้นบ้าน , หมอสมุนไพร

ผู้ดาเนินการ
1) นายสว่าง คงศรีทอง บ้านเลขที่ 421/28
ถ.ท่าแพเหนือ
2) นางจารีย์ ชุมราตรี บ้านเลขที่ 421/28
ถ.ท่าแพเหนือ
หมอแผนโบราณในชุมชน ,รักษาโรค 1) นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ บ้านเลขที่ 32
ดีซ่าน, ตัวเหลือง
ถ.ท่าแพใต้
หมอแผนโบราณในชุมชน ,รักษาโรคงูกัด 1) นายหนูพัน จันทร์ทิพย์ บ้านเลขที่ 32
,ตะขาบกัด
ถ.ท่าแพใต้
หมอพื้นบ้าน
1) นางอัมพร จินาวงศ์ บ้านเลขที่ 3
ถ.บ้านในหวัง
2) น.ส.สุวิภา เจริญพงษ์ บ้านเลขที่ 65
ถ.บ้านในหวัง
หมอนวดตาบอด
1) นายทรงวุฒิ ตันติกาญจนา บ้านเลขที่
89/6 ถ.เสริมชาติ

-4(4) ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ลาดับที่
1.

ชุมชน
เขาปรีดี

ข้อมูล
ท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ
ปลูกป่านิเวศน์

ผู้ดาเนินการ
1) นางนพมาศ บุญแก้ว บ้านเลขที่ 352/2
ถ.ประชาอุทิศ
1) นายบุญเสริม มณีฉาย บ้านเลขที่ 373/41
ถ.ประชาอุทิศ

ปลูกผักปลอดสารพิษ

1) นางนพมาศ บุญแก้ว บ้านเลขที่ 352/2
ถ.ประชาอุทิศ

เผาถ่าน

1) นางนพมาศ บุญแก้ว บ้านเลขที่ 352/2
ถ.ประชาอุทิศ
1) นางนพมาศ บุญแก้ว บ้านเลขที่ 352/2
ถ.ประชาอุทิศ
1) นายทวี ปานเมือง บ้านเลขที่ 191
ถ.ยุทธศาสตร์
1) นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ บ้านเลขที่ 32
ถ.ท่าแพใต้

2.

ยุทธศาสตร์

ท้าแก๊ซหุงต้มใช้ในครัวเรือนจากเศษ
อาหาร
ท้าปุ๋ยหมัก

3.

ท่าแพใต้

ท้าปุ๋ยหมัก

-5(5) ด้านศิลปกรรม
ลาดับที่
1.

ชุมชน
ตะวันออกวัดชัยชุมพล

ข้อมูล
การตีกลองยาว

2.

ตลาดใน

การตีกลองยาว

3.

ตลาดใน

ค่ายมวยสิงห์มณี

4.

หลังโรงพยาบาลทุ่งสง

ค่ายมวย

5.

ทุ่งสง-นาบอน

การตีกลองยาว

ผู้ดาเนินการ
1) นายเจียร พรหมเพศ บ้านเลขที่ 96
ถ.พัฒนาการ ซอย 8
1) นายสยุมพร หอมสีฟ้า บ้านเลขที่ 109
ถ.ตลาดใน 1
2) นางปนัดดา ชูทอง บ้านเลขที่ 111
ถ.ตลาดใน 1
1) นางปนัดดา ชูทอง บ้านเลขที่ 111
ถ.ตลาดใน 1
1) นายโอไพศาล ปิยะศาสตร์ บ้านเลขที่ 165
ถ.ชัยชุมพล
1) นางสาวณัฐฐ์ จุลรัตน์ บ้านเลขที่ 148
ถ.ทุ่งสง-นาบอน

-6(6) ด้านภาษาและวรรณกรรม
ลาดับที่
1.

ชุมชน
เขาปรีดี

ข้อมูล
การร้องเพลงกล่อมเด็ก

ผู้ดาเนินการ
1) นางยินดี เมืองไทย บ้านเลขที่ 375/25
ถ.ประชาอุทิศ

2.

หมู่บ้านพัฒนา

ร้องเพลงกล่อมเด็ก

1) นางประจวบ แป้นสุข บ้านเลขที่ 138
ถ.พัฒนาการ

-7(7) ด้านอื่นๆ
ลาดับที่
1.

ชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา

ข้อมูล
ผู้น้าศาสนพิธีทางศาสนา

2.

ประชาอุทิศ

ผู้น้าศาสนพิธีทางศาสนาของชุมชน
การถนอมอาหาร

3.

บ้านพักรถไฟทุ่งสง

การถนอมอาหาร เช่น ผลไม้แปรรูป

4.

ยุทธศาสตร์

การถนอมอาหาร เช่น การท้าไข่เค็ม

5.

เขาปรีดี

6.

ท่าแพใต้

การถนอมอาหาร เช่น ไตปลาแห้ง,
น้้าพริกมะขาม
การท้าผ้ายันต์กันเด็กร้องไห้ (แม่ซื้อ)

ผู้ดาเนินการ
1) ร.ต.ต.อมร บุญอินทร์ บ้านเลขที่ 7/1
ถ.หมู่บ้านพัฒนา
1) นายสมนึก สโมสร บ้านเลขที่ 256
ถ.ประชาอุทิศ
1) นายสมชวน โมรา บ้านเลขที่ 23
ถ.ประชาอุทิศ
2) นางนิรา ดวงทอง บ้านเลขที่ 313
ถ.ประชาอุทิศ
3.) นางพัชราภา สาระปลีก บ้านเลขที่
271/1 ถ.ประชาอุทิศ
1) นางจิราภรณ์ โกมลเมฆ บ้านเลขที่ 101
ถ.รถไฟ
1) จ.ส.อ.ประจวบ จีบโจง บ้านเลขที่
1) นางอ้าพร เมืองไทย บ้านเลขที่ 359/2
ถ.ประชาอุทิศ
1) นายครื้น กุญชรินทร์ บ้านเลขที่ 19/1
ถ.ท่าแพใต้

