
 

 

ทะเบียนภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
(ชื่อชุมชน  หมู่บ้าน  ท่ีโรงเรียนต้ัง) พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลปากน้้าปราณ 

ต้าบล/เขต  ปากน้้าปราณ  อ้าเภอ  ปราณบุรี  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ 

การส้ารวจครั้งที่ 1/2563 

 

 

 

 

 



ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน   บ้านท่าลาดกระดาน    อ้าเภอ  ปราณบุรี  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6770606- 
01-001 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ อุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายชลอ  แสงกระจ่าง มีรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้
ที่ไม่ซ้ าแบบใคร  

น าไม้หรือเศษไม้ 
มาดัดแปลงเป็น

เฟอร์นิเจอร์ 

117หมู่ที่ 1 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

8-6770606- 
01-002 

ต่อเรือไม้ อุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายไพรี  ปานสง่า สามารถน าไม้มา
ดัดแปลงเป็นเรือมี
รูปแบบเฉพาะตัว 

ไม่ซ้ าใคร 
 

น าไม้ 
มาดัดแปลงเป็นเรือ 

92/2หมู่ที่ 1  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
01-003 

แกะสลักไม้ อุตสาหกรรม 
และหัตถกรรม 

นายสนอง  บุญสร้าง น าไม้มงคลมาแกะสลัก 
เป็นวัตถุมงคล 

น าไม้มาดัดแปลงเป็น
วัตถุมงคล 

87/1หมู่ที่ 1  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 

 

 

การส ารวจครั้งที่  1/2563 



ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน   ปากน้้าปราณ    อ้าเภอ  ปราณบุรี  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6770606- 
02-001 

ปากกาป่าชายเลน อุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม/การ

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

นายสมชาย  โปแก้ว น าวัสดุที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติมาดัดแปลง
เป็นด้ามปากกาและที่

เสียบปากกา 

ใช้ฝักโกงกางและลูก
ตีนเป็ดน้ ามาท าเป็น

ด้ามและที่เสียบ
ปากกา 

 

272-274 หมู่ที่ 2  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
02-002 

เปลือกหอย
ประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม 

นางทองปอน  ชูกลิ่น น าเปลือกหอย 
นานาชนิดมาประดิษฐ์

เป็นของที่ระลึก 

เก็บเปลือกหอยที่
ชายทะเลในท้องถิ่น

มาประดิษฐ์ 
 

457/8หมู่ที่ 2  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
02-003 

เพาะเห็ดฟาง เกษตรกรรม นายสมบัติ  ทับทิม
ทอง 

สามารถเพาะเชื้อเห็ดได้
เอง โดยไม่ต้องซื้อ 

เพาะเห็ดฟางจาก
ทะลายปาล์มน้ ามันที่
เหลือจากการอัดบีด 

 

16/1หมู่ที่ 2  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

การส ารวจครั้งที่  1/2563 



ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน   ปรือน้อย    อ้าเภอ  ปราณบุรี  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6770606- 
03-001 

หมอคัดท้อง แพทย์แผนไทย นางเฉียบ  ยินดี การกดนวดท้อง  

คลึงท้อง เพ่ือจัดท่าของ
ทารกในครรภ์ให้เอา
ศีรษะลงอุ้งเชิงกราน 
เชื่อกันว่าจะช่วยให้
คลอดได้ง่ายขึ้น 

มีความสามารถใน
การนวดท้อง คลึง
ท้อง เพ่ือจัดท่าของ

ทารกในครรภ์ 

34หมู่ที่ 3 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
03-002 

ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

อุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

 

นางจินดา  นกงาม น าทางมะพร้าวมา
ดัดแปลงเป็นไม้กวาด 

สามารถน า
ทางมะพร้าวแห้งมา
ประดิษฐ์เป็นไม้กวาด

ทางมะพร้าว 

หมู่ที่ 3 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
03-003 
 

ผู้น าพิธีการทาง
ศาสนา 

ศาสนาและ
ประเพณี 

นายบรรจง  เกลื่อนแก้ว เป็นผู้น าพิธีการทาง
ศาสนา 

สามารถน าเป็นผู้น า
พิธีการทางศาสนาใน

หมู่บ้านและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

106 หมู่ที่ 3 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
03-004 
 

ดนตรีและ
นาฎศิลป์ 

ด้านศิลปกรรม นายปิ่น กลิ่นนิรันดร์ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกลองยาว 

51/1 หมู่ที่ 3 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

การส ารวจครั้งที่  1/2563 



ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน   หนองบัว    อ้าเภอ  ปราณบุรี  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6770606- 
04-001 

หมอปัดเป่า แพทย์แผนไทย นายสมจิต  เชิดฉิ่ง ใช้คาถาและสมุนไพรใน
การปัดเป่ารักษาโรคเริม 

งูสวัดและฝีได้ 

จัดหาสมุนไพรที่มีใน
ท้องถิ่นมารักษา
อาการเบื้องต้น 

5หมู่ที่ 4 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

8-6770606- 
04-002 

สานแห  อุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

 

นายจิตรเกษม  ยิ้มละมัย ใช้ด้ายไนล่อนมาเย็บ
เป็นอุปกรณ์ในการจับ

สัตว์น้ า 
 

สามารถเย็บแห อวน 
อุปกรณ์ในการจับ

สัตว์น้ า 

58 หมู่ที่ 4 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

8-6770606- 
04-003 

สานตะกร้าไม้ไผ่ อุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นางบุญชู  รังวัด น าไม้ไผ่มาดัดแปลง 
เป็นตะกร้า 

มีความสามารถด้าน
การสานตะกร้าโดยใช้
ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลัก 

 

205 หมู่ที่ 4 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 

 

 

การส ารวจครั้งที่  1/2562 การส ารวจครั้งที่  1/2563 



ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน   สุขสวัสดิ์อ้าเภอ  ปราณบุรี  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์ 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล 

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6770606- 
05-001 

นวดจับเส้น แพทย์แผนไทย นายสุรพล  เอ่ียมสง่า รักษาโรคที่เกี่ยวกับ
เส้นประสาท อัมพฤกษ์ 
อัมพาต โรคกระดูกทับ
เส้น     นิ้วล็อค 

สามารถจับเส้นและ
นวดรักษาโรคได้ 

104/13หมู่ที่ 5 
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

8-6770606- 
05-002 

น้ าตาลโตนด เกษตรกรรม นายตี๋  วงศ์น้อย น าน้ าตาลสดมาแปรรูป
เป็นน้ าตาล 

น าน้ าตาลสดที่กรีด
ได้มาตั้งไฟเคี่ยวจน
แห้งเป็นน้ าตาล 

121 หมู่ที่ 5  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

8-6770606- 
05-003 

แกะสลักน้ าแข็ง อุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 

นายยุทธนา  เอกวัตร น าน้ าแข็งมาแกะสลักให้
เป็นรูปและลวดลาย

ต่างๆ 

สามารถแกะสลัก
น้ าแข็งให้มีรูปร่าง

สวยงาม 

154/11 หมู่ที่ 5  
ต.ปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 

 

 

 

การส ารวจครั้งที่  1/2563 



 

 

 


