
  
  
  
  
  

                   แผนพับประชาสัมพันธ                   แผนพับประชาสัมพันธ   
  
  

               ภูมิปญญาทองถิ่น                ภูมิปญญาทองถิ่น                ภูมิปญญาทองถิ่น 
  
  

                ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดงภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะการแสดง  
                          ดานงานหัตกรรม ดานสุขภาพดานงานหัตกรรม ดานสุขภาพ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                    เทศบาลตําบลกงหราเทศบาลตําบลกงหรา  
                          อําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุงอําเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง  
  ภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาบาน  หมายถึงความรูของภูมิปญญาทองถิ่น หรือ ภูมิปญญาชาบาน  หมายถึงความรูของ
ชาวบาน  ซึ่งเรียนรูมาจากพอ  แม  ปูยาตายาย  ญาติพี่นอง  หรือผูมีชาวบาน  ซึ่งเรียนรูมาจากพอ  แม  ปูยาตายาย  ญาติพี่นอง  หรือผูมี
ความรูในหมูบานทองถิ่นตางๆ  ความรูเหลานี้สอนใหเด็กเคารพผูใหญ มีความรูในหมูบานทองถิ่นตางๆ  ความรูเหลานี้สอนใหเด็กเคารพผูใหญ มี
ความกตัญูรูคุณพอแม  และผูมีพระคุณ  มีความเอื้ออาทรตอคนอื่น  ความกตัญูรูคุณพอแม  และผูมีพระคุณ  มีความเอื้ออาทรตอคนอื่น  
รูจักชวยเหลือแบงปนขาวของตนใหแกผูอื่น  ความรูที่เปนภูมิปญญาเปนรูจักชวยเหลือแบงปนขาวของตนใหแกผูอื่น  ความรูที่เปนภูมิปญญาเปน
ความรูที่มีคุณธรรมสอนใหคนเปนคนดี  สอนใหคนเคารพธรรมชาติรูจักความรูที่มีคุณธรรมสอนใหคนเปนคนดี  สอนใหคนเคารพธรรมชาติรูจัก

พึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมทําลาย  ใหเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และคนที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมทําลาย  ใหเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์  และคนที่
ลวงลับไปแลวลวงลับไปแลว  
  

  ภูมิปญญาชาวบานเปนความรูเรื่องการทํามาหากิน  เชน  ภูมิปญญาชาวบานเปนความรูเรื่องการทํามาหากิน  เชน  
การจับปลา  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว  การทอเสื่อ  การสานการจับปลา  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว  การทอเสื่อ  การสาน
ตะกรา การทําไมกวาด  และเครื่องใชดวยไมไผ  ดวยหวาย  การทําตะกรา การทําไมกวาด  และเครื่องใชดวยไมไผ  ดวยหวาย  การทํา
เครื่องปนดินเผา  การทําเครื่องมือทางการเกษตรนอกจากนั้น  ยังมีเครื่องปนดินเผา  การทําเครื่องมือทางการเกษตรนอกจากนั้น  ยังมี
ศิลปะดนตรี  การฟอนรํา  และการละเลนตางๆ  การรักษาโรคดวยศิลปะดนตรี  การฟอนรํา  และการละเลนตางๆ  การรักษาโรคดวย
วิธีตางๆ  เชนการใชยาสมุนไพร  การนวด  เปนตน  ภูมิปญญาวิธีตางๆ  เชนการใชยาสมุนไพร  การนวด  เปนตน  ภูมิปญญา
เหลานี้เปนความรูความสามารถที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค  และเหลานี้เปนความรูความสามารถที่บรรพบุรุษไดสรางสรรค  และ
ถายทอดมาใหเรา   มีวิธีการหลายอยางที่ทําความรูเหลานี้เกิดถายทอดมาใหเรา   มีวิธีการหลายอยางที่ทําความรูเหลานี้เกิด
ประโยชนแกสังคมปจจุบันดวย  คือประโยชนแกสังคมปจจุบันดวย  คือ  
  

••  การอนุรักษการอนุรักษ    คือการบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไวคือการบํารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว  
••  การฟนฟูการฟนฟ ู คือ    คือ  การรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป  เลิกไปการรื้อฟนสิ่งที่ดีงามที่หายไป  เลิกไป     หรือหรือ

กําลังจะเลิก  ใหกลับมาเปนประโยชน  เชน การรื้อฟนดนตรีไทยกําลังจะเลิก  ใหกลับมาเปนประโยชน  เชน การรื้อฟนดนตรีไทย  
••  การประยุกตการประยุกต   คือ  การปรับ  หรือการผสมผสานความรู  คือ  การปรับ  หรือการผสมผสานความรู

เกากับความรูใหมเขาดวยกัน  ใหเหมาะสมกับสมัยใหม  เกากับความรูใหมเขาดวยกัน  ใหเหมาะสมกับสมัยใหม  
เชน  การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล  ประสานกับการเชน  การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล  ประสานกับการ
รักษาสมัยใหม  การทําพิธีบวชตนใหม  เพื่อใหคนรวมมือรักษาสมัยใหม  การทําพิธีบวชตนใหม  เพื่อใหคนรวมมือ
กันอนุรักษปากันอนุรักษปา  

  

  ลักษณะของภูมิปญญาไทย  มีดังนี้ลักษณะของภูมิปญญาไทย  มีดังนี้  
  1.ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนความรู  ทักษะ  ความเชื่อ  1.ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนความรู  ทักษะ  ความเชื่อ  
และพฤติกรรมและพฤติกรรม  
 2.ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน   2.ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน  
คนกับธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติคนกับธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาต ิ 
 3.ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต 3.ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต
คนไทยคนไทย  
 4.ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา  การจัดการ   4.ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา  การจัดการ  
การปรับตัว  และการเรียนรู  เพื่อความอยูรอดของบุคคล  การปรับตัว  และการเรียนรู  เพื่อความอยูรอดของบุคคล  
ชุมชน  และสังคมชุมชน  และสังคม  

 5.ภูมิปญญาไทยเปนพื้นฐานสําคัญในการมองชีวิต  เปนพื้น 5.ภูมิปญญาไทยเปนพื้นฐานสําคัญในการมองชีวิต  เปนพื้น
ฐานความรูในเรื่องตางๆฐานความรูในเรื่องตางๆ  
 6.ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ  หรือมีเอกลักษณใน 6.ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ  หรือมีเอกลักษณใน
ตัวเองตัวเอง  

 7.ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการ   7.ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการ    
     ปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม     ปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม  

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

  
  
  
  

          ภูมิปญญาทองถิ่นของตําบลกงหรา          ภูมิปญญาทองถิ่นของตําบลกงหรา  
  
  

  
  
  
  
  
      
  
  
  

                       จัดทําโดย                       จัดทําโดย   
       กองการศึกษา  เทศบาลตําบลกงหรา       กองการศึกษา  เทศบาลตําบลกงหรา   

  
  
  

  
  



  

ดานหัตกรรมดานหัตกรรม  
1.นางบวร  รัตนานุกูล  อายุ  88  ป1.นางบวร  รัตนานุกูล  อายุ  88  ป  
ประวัติประวัติ   บานเลขที่  22  หมูที่ 1 ตําบลกงหรา   บานเลขที่  22  หมูที่ 1 ตําบลกงหรา   
ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญ   จักสาน  เชน  สานนาง กระดง    จักสาน  เชน  สานนาง กระดง    
เจย เจย   สุม  กระเชอ  ของ  เสื่อคลา , คลุม  และหมาตักน้ําสุม  กระเชอ  ของ  เสื่อคลา , คลุม  และหมาตักน้ํา  

  
  
2.นายเคว็จ  เกลี้ยงสง  อายุ  89  ป2.นายเคว็จ  เกลี้ยงสง  อายุ  89  ป  
ประวัติประวัติ   บานเลขที่  38  หมูที่ 4 ตําบลกงหรา  บานเลขที่  38  หมูที่ 4 ตําบลกงหรา  
ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญ   ทําโพน  กลองมโนราห  ไมกวาด    ทําโพน  กลองมโนราห  ไมกวาด    
สุมไก  ทําดามจอบ  ดามพราและสานดามพรา  สุมไก  ทําดามจอบ  ดามพราและสานดามพรา    

  
  

ดานแพทยแผนไทยดานแพทยแผนไทย  
นางผัน  ชูหวาง  อายุ  77  ปนางผัน  ชูหวาง  อายุ  77  ป  
ประวัติ ประวัติ  บานเลขที่  46  หมูที่ 1  บานเลขที่  46  หมูที่ 1   
ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญ  หมอตําแย แตงกุล    หมอตําแย แตงกุล    
บีบเอ็น  แตงทองหันหัวเด็กบีบเอ็น  แตงทองหันหัวเด็ก  
  

  
ดานศิลปะการแสดง ดานศิลปะการแสดง   
นางออมจิต  สงแทน (มโนราหออมจิต เจริญศิลป )นางออมจิต  สงแทน (มโนราหออมจิต เจริญศิลป )    อายุ  72  ป อายุ  72  ป 
ประวัติประวัต ิ บานเลขที่  188  หมูที่ 2  ตําบลกงหรา  บานเลขที่  188  หมูที่ 2  ตําบลกงหรา      
ความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญ  การรํามโนราห รอยลูกปดมโนราห  การรํามโนราห รอยลูกปดมโนราห  
  ไวครูมโนราห (มโนราหลงคร)ู เขียนกลอนมโนราหไวครูมโนราห (มโนราหลงคร)ู เขียนกลอนมโนราห    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  


