
 

ฐานขอ้มลูภมูปิญัญาท้องถิน่ 

                               

                                                                       

                                            

                                                     



องค์การบริหารสว่นต าบลคลองพา                                              
อ าเภอทา่ชนะ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 

ฐานข้อมลูภมูปิัญญาท้องถิ่น                                                                                                          
ขององค์การบริหารสว่นต าบลคลองพา อ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

วตัถปุระสงค ์                                                                                                                              
  1. เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน                                     
         2. เพ่ือให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองอันจะน าไป              
สู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป                                                                                   

ความหมายของภมูปิญัญาทอ้งถิน่                                                                                                        
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าที่มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเป็น
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ให้ค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะต่าง ๆ                                               

ประเภทของภมูิปญัญาท้องถิน่                                                                                                       
   ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
แก้ปัญหา เป็นทั้งสติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและ
แนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง  ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองพาประกอบไปด้วยองค์
ความรู้ในหลายวิชา จ าแนกไว้ 7 ด้านดังนี้                                                                                            

1. ด้านเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ 
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสถานการณ์ต่างๆ ได้เช่น                
การท าการเกษตรแบบผสมผสานการแก้ปัญญาการเกษตรเป็นต้น                                                                    

2. ด้านหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สมัยใหม่ในการแปร
รูปผลผลิต เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และ เป็นธรรม
อันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด จ าหน่าย
ผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น                                                                                                                              

3. ด้านการนวดแผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนโดย
เน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้                                                               

4. ด้านผู้น าทางศาสนา หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาความเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การประยุกต์ประเพณี  เป็นต้น                                                     



5. ด้านการท าขนมไทย หมายถึง ขนมไทย เป็นขนมหวาน ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ถือเป็นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ในสมัยก่อนขนมไทยจะท าเฉพาะเวลามีงานส าคัญเท่านั้น ไม่
ว่าจะเป็นในงานเทศกาล งานประเพณี งานทางศาสนา หรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆ แต่ที่เห็นมีขนม
หลากหลายกินทุกวัน หลังส ารับคาวหวานหรือกินเป็นของว่าง ก็ล้วนแต่คิดประดิดประดอยขึ้นภายหลังแล้ว
ทั้งสิ้น รวมถึงขนมจากต่างชาติที่เข้ามาโดยผ่านความสัมพันธ์ทางการเมือง ก็ถูกดัดแปลง ให้มีรูปรส ลักษณะ
เป็นแบบไทยๆจนบางทีนึกกันไปว่าเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมก็มี แต่แท้ที่จริงแล้วขนมไทยแท้ๆนั้น จะมี
ส่วนประกอบเพียงสามอย่าง คือ แป้ง น้ าตาล มะพร้าว โดยการท าขนมไทยนี้เป็นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสัย
ของคนไทย ในเรื่องความอดทนใจเย็น ละเอียดลออ และช่างสังเกต ทั้งยังได้แฝงความหมายอันลึกซึ้งไว้ในชื่อ
ของขนมไทยแต่ละชนิดด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6.ด้านการละเล่นพื้นบ้าน  หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ยอมรับร่วมกันในสังคมว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง การละเล่นพ้ืนบ้านเป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานไม่เน้นการ
แพ้ชนะ จึงมีคุณค่าและมีส่วนส าคัญในการหล่อหลอมพฤติกรรมโดยเฉพาะกับเด็กเล็ก ทั้งเป็นการเชื่อมโยง
ประสบการณ์ทางสังคมให้กับเด็ก ท าให้เด็กไทยประสบความส าเร็จในการเล่นจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  
7.ด้านการสมุนไพร  หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพร
ส าหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องน าเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกัน ซึ่งจะ
เรียกว่า “ยา” ในต ารับยานอกจากพืชสมุนไพรแล้ว ยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช 
สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า “เภสัชวัตถุ” พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู 
จันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาส าหรับขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ พืช
เหล่านี้ถ้าน ามาปรุงอาหารเราจะเรียกว่า “เครื่องเทศ” ในพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ ๓ ปีพุทธศักราช ๒๕๒๒                                                  
 

 

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านเกษตรกรรม 

 

หมอดนิอาสาประจ าต าบลคลองพา                                                                                                    
ชื่อนายอุทัย จุเส้ง  เกดิวนัที ่15 มิถุนายน  พ.ศ. 2512                                                                             
อยูบ่า้นเลขที่ 84 หมู ่5 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                  

หมอดินอาสาประจ าต าบล  คือ หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากหมอดินอาสาประจ า
หมู่บ้านด้วยกัน หรือแต่งตั้งโดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินประจ าต าบล 
และเป็นแกนน าบริหารเครือข่ายหมอดินอาสาในระดับต าบล ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิก                                         

บทบาทภารกจิหมอดนิอาสา                                                                                                       
1)  เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินประจ าหมู่บ้าน และต าบล และเป็นแกนน าบริหารเครือข่ายหมอดินอาสา
ในหมู่บ้านตลอดจนเป็นสมาชิกในเครือข่ายหมอดินอาสาประจ าต าบล 
2)  เป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดิน ระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และหมอ
ดินอาสาประจ าต าบล 
3)  เป็นผู้ รับ-แจ้ง ข่าวสารด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เพ่ือนบ้านในเขตที่รับผิดชอบ เช่น 
  3.1 นัดหมายเพื่อนบ้านมารับการถ่ายทอดความรู้และบริการ 
  3.2 แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมการพัฒนาที่ดิน 
  3.3 แจกเอกสารแผ่นพับ ติดโปสเตอร์หรือน าเทป (วิชาการ) ออกรายการในหอกระจายเสียง ฯลฯ                   

4)  เป็นผู้ให้ค าแนะน า เผยแพร่ความรู้ และชักน าเพ่ือนบ้านไปแปลงสาธิตจุดเรียนรู้และศูนย์บริการงานพัฒนา
ที่ดินและหมอดินอาสาประจ าต าบล ซึ่งบริหารโดยหมอดินอาสาประจ าต าบล เพ่ือไปศึกษาดูงานรับบริการ
ข่าวสารความรู้ด้านเทคโนโลยีข่าวสารความรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ ๆ และข่าวสารความเคลื่อนไหว
กิจกรรม ภายในเครือข่ายหมอดินอาสาประจ าต าบลตลอดจนการรับบริการวัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดินหรือไปเพ่ือพบปะสมาชิกเครือข่ายหมอดินอาสาประจ าต าบล
เพ่ือร่วมท ากิจกรรมของเครือข่ายต่อไป                                                                                                           

5)  เป็นผู้ร่วมด าเนินกิจกรรมการพัฒนาที่ดินที่ได้รับมอบหมาย หรือสนใจผ่านมาทางเครือข่ายหมอดินอาสา
ประจ าต าบลที่จัดมอบหมายให้มา หรือจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เช่น การจัดท าแปลงสาธิต การผลิตและ
ปลูกหญ้าแฝกการผลิตแจกจ่ายพันธุ์พืชบ ารุงดิน และอ่ืนๆ 



6)  เป็นผู้รวบรวมปัญหาความต้องการวัสดุการเกษตร เช่น สารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3 กล้าหญ้าแฝกและ
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดของเกษตรกรในหมู่บ้าน ตามแบบฟอร์มของกรมพัฒนาที่ดิน และด าเนินการส่งต่อให้หมอ
ดินอาสาประจ าต าบลเพื่อรวบรวมให้เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อด าเนินการต่อไปกรม
พัฒนาที่ดินมีการก าหนดให้หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านชักน าให้เกษตรกรในหมู่บ้าน ร้อยละ 50 หรืออย่าง
น้อยประมาณ 40 คนต่อหมู่บ้าน ได้มีการน าวัสดุทางการเกษตรต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกรมฯจะ 
ตอบสนองจัดส่งผ่านหมอดินอาสาประจ าต าบลต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
7) เป็นผู้ร่วมกับหมอดินอาสาประจ าต าบล แจกจ่ายวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเป็นต้น ที่ได้รับจาก 
สถานีพัฒนาที่ดิน ส่งต่อให้เกษตรกรในหมู่บ้านที่ได้ยื่นแบบฟอร์มความต้องการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 

 

                  

 

 

 

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านหตัถกรรม 

 

การท าไมก้วาดจากก้านจาก                                                                                                           
ชื่อนางวันลา วิเศษมาก   เกิดปี พ.ศ 2490  บา้นเลขที่   69  หมูท่ี่  1                                                      
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                                                  

ความเปนมา                                                                                                                          
ไม้กวาดก้านจาก หรือบางท้องถิ่นว่า ตาด เป็นไม้กวาดชนิดหนึ่ง ทีท่ าจากทางจากก้านจาก ซึ่งยังไม่เป็นทีรู่้จัก
ของผู้คนเท่าไหร่เพราะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านที่เห็นใบจากแล้วคิดค้นวิธีว่ามันสามารถน ามาท า
อะไรได้บ้างนอกจากเย็บเป็นตับเพื่อน ามาท าเป็นที่อยู่อาศัย การท าไม้กวาดคือการมามัดรวมกันบนปลายด้าม
ไม้ไผ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายล าทวนและโดยทั่วไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว แล้วถักและร้อยรัดประกอบกัน
ให้แน่นหนา ผลิตขึ้นเนื่องจากไม้กวาดดอกหญ้าหรือหญ้าขัดมอญแบบทั่วไปอาจใช้ไม่สะดวกนัก และอาจใช้
เวลานานในการใช้ท าความสะอาด                                                                                                                            

ขั้นตอนการเตรยีมอปุกรณ์                                                                                                   
1.ก้านจาก ที่เหลาใบย่อยออกและผึ่งแดดแล้ว ประมาณ 300-350 ก้าน 
2.ไม้ส าหรับท าด้ามจับแนะน าไม้ไผ่ เพราะว่า น้ าหนักเบา แข็งแรง และตอกตะปูง่าย 
3.เชือก 
4.ลวด 
5.มีด 
6.ค้อน 
7.คีมตัด 
8.ตะปู 
9.สีน้ ามันกันสนิท 

ขั้นตอนการท าไมกวาดจากกา้นจาก                                                                                                        
1. น าก้านจากที่เหลาและผึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วมามัดรวมกันเป็นมัดเล็ก ๆ ประมาณ 6 มัด                              
2. จากนั้นตัดโคนก้านให้เป็นระเบียบเสมอกัน ส่วนไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ให้น ามาตอกตะปูบริเวณปลายไม้ 2 จุด   
     โดยแต่ละจุดควรห่างกันประมาณ 10 เซนติเมตร และที่ส าคัญต้องตอกให้เหลือหัวตะปูโผล่ไว้ประมาณ 1    
     เซนติเมตร แล้วน าเชือกหรือลวดมามัดกับหัวตะปูด้วย                                                                                               

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1


3. เสร็จแล้วให้เอาก้านจากที่เราแบ่งไว้เป็นมัด ๆ มาล้อมปลายด้ามไม้ไผ่ โดยให้โคนก้านสูงกว่าตะปูเล็กน้อย    
    แล้วน าเชือกหรือลวดที่เราผูกติดกับหัวตะปูไว้ทั้งสองจุดมามัดรอบก้านจากให้แน่นชิดติดกัน                          
4. อาจมัดด้วยลวดทับอีกชั้นหรือตอกตะปูให้แน่น ป้องกันไม่ให้ก้านจากขยับขณะใช้งาน                                      
5. สุดท้ายก็ทาสีน้ ามันกันสนิม จากนั้นตากแดดไว้สัก 2-3 วัน ก็จะได้ไม้กวาดก้านจากที่พร้อมใช้งาน 

ข้อแนะน าการใช ้
1. ขณะใช้ ไม่ควรกดด้ามไม้กวาดมาก เพราะจะท าให้ปลายก้านจากหักหรืองอโค้งได้ 
2. หากใช้กวาดบริเวณมีน้ าขัง หลังใช้เสร็จให้น าไม้กวาดวางตากแดด ก่อนเก็บ 
3. การวางเก็บไม้กวาด ให้ตั้งด้ามไม้กวาดลง และอิงไว้ข้างก าแพง หรือ นอนวางบนไม้หรือท่ีรอง ไม่ควรวางไว้
บนพื้น โดยเฉพาะพ้ืนดิน 

 

                                                   

 

                                                   

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านการนวดแผนไทย 

 

การนวดแผนไทย                                                                                                                        
ชื่อ นางพิมพ์ใจ แก้วชาติ  เกดิวนัที ่9  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.2504    บา้นเลขที่ 159/704   หมู่ที่ 10  
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                                                                                                             
ชื่อ นางบุญจารี บุญช่วย   เกดิวนัที ่6  เดือน มีนาคม    พ.ศ. 2500   บา้นเลขที่ 168           หมูท่ี่ 5 
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                                                                                                       
ชื่อ นายนิพัทธ์ สัตบรรณ  เกดิวนัที ่16 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2515    บ้านเลขที่ 158/85      หมู่ที ่9                                                                                                                                                                                                                           
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                                                     
ประวตัิความเปน็มา                                                                                                                        

เป็นศาสตร์และศิลป์อีกแขนงหนึ่งที่ส าคัญ ของหลักวิชาการแพทย์แผนไทย ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
และเป็นภูมิปัญญาไทย ที่ได้ผ่านการบูรณาการ ร่วมกับองค์ความรู้ ของศาสตร์การแพทย์ ในระบบการแพทย์
อ่ืนๆ จนพัฒนาเป็นการนวดไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศ
และในระดับนานาชาติ                                                                                       
  ศาสตร์การนวดแผนไทย ได้รับการพัฒนามาจาก ท่าทางการบริหารตามหลักโยคีของเหล่าฤาษี ชีไพร 
ผู้ได้บ าเพ็ญพรต เจริญภาวนามานานวันละหลายชั่วโมง หรือที่เรียกว่า “ฤาษดีดัตน” เป็นการบริหารร่างกาย 
หรือกายกรรม เพื่อให้สุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อีกท้ังมีผลพลอยได้คือ เพ่ือบ าบัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง 
ๆ เช่น แก้โรคลมทั้งสรรพางค์กาย แก้เมื่อย แก้ปวด เป็นต้น                                                                     
การนวดแผนไทยแบง่ตามวตัถุประสงค์ได ้2 ประเภท                                                                   
๑. การนวดเพือ่ผ่อนคลาย เป็นการนวด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ปัจจุบันได้พัฒนามา
เป็นการนวดอโรมาเธอราพี (Aromatherapy) แบบสปา หรือสุคนธบ าบัด 

๒. การนวดเพือ่บ าบดัรกัษา เป็นการนวดเพ่ือวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ ในการบ าบัดรักษาโรค หรือรักษาผู้ป่วย 
เช่น นวดแก้สะบักจม นวดแก้คอเคล็ด คลายเส้นข้อเท้าพลิก                                                                       
 

 
 
เส้นประธานสิบ เป็นเส้นหลักท่ีส าคัญของร่างกายรวม ๑๐ เส้น มีจุดเริ่มต้นบริเวณรอบๆ สะดือ แล้วแยกกันไป
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไปสิ้นสุดที่อวัยวะต่างๆ ได้แก่เส้นดังต่อไปนี้ 



๑) เส้นอิทา เป็นเส้นประธานที่เริ่มจากบริเวณสะดือ แล่นลงไปบริเวณหัวเหน่า ลงไปตามต้นขาข้างซ้าย จนถึง
หัวเข่า แล้วเลี้ยวขึ้นไปแนบแนวกระดูกสันหลังด้านซ้าย แล่นกระหวัดขึ้นบนศีรษะ แล้วกลับมาสิ้นสุดที่จมูก
ด้านซ้าย 
๒) เส้นปิงคลา เป็นเส้นประธานที่มีทางเดินเริ่มจากบริเวณสะดือ แล่นลงไปบริเวณหัวเหน่า ลงไปตามต้นขา
ข้างขวาจนถึงหัวเข่า แล้วเลี้ยวขึ้นไปแนบแนวกระดูกสันหลังด้านขวา แล่นกระหวัดขึ้นบนศีรษะ แล้วกลับมา
สิ้นสุดที่จมูกด้านขวา 
๓) เส้นสุมนา เริ่มจากบริเวณสะดือ แล้วแล่นตรงขึ้นไปในทรวงอก ขั้วหัวใจ ขึ้นไปตามล าคอ สิ้นสุดที่โคนลิ้น 
๔) เส้นกาลทารี เริ่มจากบริเวณสะดือ แล้วแยกออกเป็น ๔ เส้น โดย ๒ เส้นขึ้นไปตามสีข้าง ต้นแขน ต้นคอ 
ศีรษะ แล้ววกกลับลงมาตามแนวหลังแขนทั้ง ๒ ข้าง จากนั้นแยกออกไปตามนิ้วมือทั้ง ๒ ข้าง อีก ๒ เส้น ลงไป
ตามหน้าแข้งจนถึงข้อเท้า แล้วแตกออกไปตามนิ้วเท้าท้ัง ๒ ข้าง 
๕) เส้นสหัศรังสี เริ่มจากบริเวณสะดือ ลงไปต้นขาและแข้งด้านใน ตลอดไปจนถึงฝ่าเท้า ผ่านต้นนิ้วเท้าซ้ายทั้ง 
๕ นิ้ว แล้วย้อนกลับขึ้นมาตามหน้าแข้งของขาข้างซ้าย ไปเต้านมซ้าย เข้าไปใต้คาง ลอดขากรรไกรข้างซ้ าย ไป
สิ้นสุดที่ตาข้างซ้าย 
๖) เส้นทวารี เริ่มจากบริเวณสะดือ ลงไปต้นขาและแข้งด้านใน ตลอดไปจนถึงฝ่าเท้า ผ่านต้นนิ้วเท้าขวาทั้ง ๕ 
นิ้ว แล้วย้อนกลับขึ้นมาตามหน้าแข้งของขาข้างขวา ไปเต้านมขวา เข้าไปใต้คาง ลอดขากรรไกรข้างขวา ไป
สิ้นสุดที่ตาข้างขวา 
๗) เสน้จนัทะภสูงั เริ่มจากบริเวณสะดือ ขึ้นไปราวนมข้างซ้าย ผ่านไปท่ีคอ คาง และไปสิ้นสุดที่หูข้างซ้าย 
๘) เสน้รชุ า ที่เริ่มจากบริเวณสะดือ ขึ้นไปราวนมข้างขวา ผ่านไปท่ีคอ คาง และไปสิ้นสุดที่หูขวา 
๙) เสน้สขุุมงั เริ่มจากบริเวณสะดือ ไปสิ้นสุดที่ทวารหนัก 
๑๐) เสน้สกิขนิ ีเริ่มจากบริเวณสะดือ ไปที่หัวเหน่า ทวารเบา และสิ้นสุดที่อวัยวะเพศ 
 

                         

                         

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านผูน้ าทางศาสนา  

                                             

ผูน้ าทางศาสนา                                                                                                                              
ชื่อ นายช านาญ   เรืองแสง                                                                                                                                                                              

เกดิวนัที่ 09 มีนาคม 2486  อายุ 77 ปี                                                                                                    
ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 172 หมู่ 1 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                                                                                                                           

บทบาทผู้น า หมายถึง สิ่งที่ผู้น าแสดงออกมาในการบริหาร และการจัดการต่างๆ ภายในองค์กรเพ่ือให้องค์กร
ปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้                                                                                                  

ผู้น าตามแนวพระพุทธศาสนา หมายถึงความเป็นผู้น า หรือ คุณสมบัติตลอดจนความสามารถของผู้น าในการ
น าเอาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเป็นผู้น าที่ดี มีความสามารถชักน าคนทั้งหลายให้
ประสานกันและน าพาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีงามและยั่งยืนได้                                                               

คุณลักษณะของผู้น าตามหลักพระพุทธศาสนา หากพิจารณาถึงสังคมของประเทศไทยพระพุทธศาสนาถือเป็น
ศาสนาหลักประจ าชาติ การน าเอาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ก็น่าจะเอ้ือกับ
วัฒนธรรมไทยไม่มากก็น้อย การน าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ก็เพ่ือการเป็นผู้น าที่ดีและค าสั่งสอนที่ส าคัญๆของ
พระพุทธองค์ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของผู้น าที่ดีหรือวิถีทางของการที่จะเป็นผู้น าที่ดีเพ่ือใช้ ส าหรับเป็น
แนวทางท่ีจะน าไปปฏิบัติได้แก่ ทศพิธราชธรรม ๑o ประการ, อธิษฐานธรรม ๔, พรหมวิหารธรรม ๔, อคติ ๔, 
คหิสุข ๔,สังคหะวัตถุ ๔, ขันติโสรัจจะ หิริโอตัปปะ, อิทธิบาท ๔, เวสารัธชกรณะ ๕,ยุติธรรม ๕, อปริหานิย
ธรรม ๗,นาถกรณธรรม ๑o, กัลยาณมิตรธรรม ๗ และบารมี ๑o ประการ(ทศบารมี) ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารและจัดการสมัยใหม่ได้ 

   



       

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านการท าขนมไทย 

 

ขนมลา                                                                                                                                       
ชื่อ นางอาภรณ์ วงศ์จินดา  วนัที ่ 13  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2503  บา้นเลขที ่ 159/392  ม. 11                         
ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  

ประวัติความเป็นมา ขนมลา เป็นขนมหวานพ้ืนบ้านของทางภาคใต้ ของประเทศไทย ซึ่งท ามาจากแป้งข้าว
เจ้า เป็นขนมส าคัญหนึ่งในห้าชนิดที่ใช้ส าหรับจัดเพื่อน าไป ถวายพระสงฆ์ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ซึ่ง
เป็นงานบุญประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดในภาคใต้ โดยอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ขนมลาปรุงขึ้น
เพ่ือเป็นเสมือนแพรพรรณเสื้อผ้า 

ปัจจุบันขนมลามีจ าหน่ายตลอด ทั้งปี ไม่ปรุงเฉพาะในเทศกาลอย่างที่เคยปฏิบัติมา ขนมลามี 2 ชนิด
คือลาเช็ดและลากรอบ ขนมลาเช็ดจะใช้น้ ามันน้อย โรยแป้งให้หนา เมื่อสุกพับเป็นครึ่งวงกลมหรือสี่เหลี่ยม 
รูปร่างเหมือนแห ลากรอบ น าลาเช็ดมาโรยน้ าตาลแล้วน าไปตากแดด ในปัจจุบันมีการท าลากรอบแบบใหม่ 
โดยเพิ่มแป้งข้าวเจ้าให้มากข้ึน ใช้น้ ามันมากขึ้น เมื่อแป้งสุกแล้วม้วนเป็นแท่งกลม พักไว้จนเย็นจึงดึงไม้ออก 

                                
สว่นผสม                                                                                                                                                                      
1. ข้าวสารเจ้า  1/2 ลิตร 
2. ข้าวสารเหนียว 1/8 ลิตร  
3. น้ าตาลทราย 1/2 กิโลกรัม 
4. น้ าตาลปี๊บ 1/8 กิโลกรัม 
5. น้ ามันส าหรับทากระทะ                                                                                                                                       

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A


วธิกีารท า                                                                                                                             
1. น าข้าวสารเจ้าและข้าวสารเหนียว ใส่ชามรวมกันซาวรวม กันให้ สะอาด แช่น้ าไว้ 3 ชั่วโมง 
2. สงข้าวใส่ตะกร้าที่รองด้วยใบมะละกอ แล้วปิดด้วยใบ มะละกอ เช่น เดียวกัน วางตะกร้าในที่ร่ม ใช้น้ าราด
เข้าเย็น ทุกวัน เพ่ือให้ ข้าวเปื่อยยุ่ยทิ้งไว้ 3 วัน 
3. น าข้าวใส่ครกต าให้ละเอียด หรือจะใช้โม่โม่ให้ละเอียดก็ได้ เมื่อละเอียดแล้วเติมน้ า คนให้แป้งกระจายตัว 
กรองด้วยผ้า ขาวบาง แล้วตั้งทิ้งไว้ให้แป้งนอนก้น รินน้ าใสข้างบนออก ทิ้งไป ส่วนแป้งนั้นให้ใส่ห่อผ้าทับน้ า               
ต่อจนแห้ง 
4. เชื่อมน้ าตาลทรายและน้ าตาลปี๊บกับน้ าเล็กน้อย ให้เป็น น้ าเชื่อม ข้น ๆ วางพักไว้ให้เย็น 
5. เติมน้ าเชื่อมลงในแป้งทีละน้อย นวดให้เข้ากัน ควร นวดนาน ๆ ประมาณ 20 นาที เติมน้ าเชื่อมต่อจนแป้ง
เหลว เมื่อยกมือขึ้น แป้งจะไหลเป็นสายไม่ขาดก็ใช้ได้ 
6. ตั้งกระทะบนไฟอ่อน ๆ ใช้ไข่แดงต้มผสมน้ ามันเช็ดกระทะ ให้ ทั่วเพื่อป้องกันขนม ติดกระทะ ถ้าขนมไม่ติด
กระทะ แล้วใช้ น้ ามันเช็ดกระทะเพียงอย่างเดียว 
7. เมื่อกระทะร้อน ตักแป้งใส่กะลา โรยเส้นลงบนกระทะโดย ส่ายกะลาให้เป็นวงกลม เมื่อเส้นซ้อนหนาพอควร
จึงหยุด โรยพอ 
8. เส้นสุกออกสีเหลืองนวล ใช้ไม้แซะพับเป็นรูปสี่เหลี่ยม น าขึ้นจากกระทะ 

 

                                   

 

                           

 

 

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านการละเล่นพืน้บา้น 

  

การเดินกะลา                                                                                                                   
ชื่อ นายโสพร สมทอง  เกดิวนัที ่29  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2505                                                      
บา้นเลขที ่159/363  หมู่ที ่8  ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี

ความเป็นมาของการเล่นเดินกะลา  เด็กรุ่นก่อนๆ จะชอบเล่นเดินกะลามาก เพราะกะลาหาง่าย มีอยู่ทั่วไป 
การเดินบนกะลานั้น ผู้ที่เริ่มฝึกจะรู้สึกเจ็บฝ่าเท้า เพราะความโค้งมนและความแข็งของกะลา แต่ถ้าได้ฝึกบ่อยๆ 
อาการเจ็บก็จะหายไป ท าให้กล้ามเนื้อบริเวณเท้าแข็งแรงข้ึนและยังเป็นการนวดฝ่าเท้าไปในตัวด้วย นอกจากนี้
ผู้เล่นจะฝึกในเรื่องของการทรงตัว ซึ่งจะท าให้เรียนรู้เรื่องของความสมดุล หรือ Balance ไปในตัวอีกด้วย คนที่
รักษาสมดุลของร่างได้ดีก็จะทรงตัวได้ดีและมักจะถึงเส้นชัยก่อน นอกจากนี้ถ้าเล่นเดินจนเบื่อแล้วก็ยังสามารถ
เอามาเล่นเป็นโทรศัพท์พูดแล้วได้ยินเสียงกันได้เรียนรู้เรื่องของเสียงได้อีกด้วย                                           

อุปกรณ์การเลน่                                                                                                                                   
1. กะลามะพร้าวคนละ 2 อัน 
2. เชือกยาวประมาณ ๑ เมตร 

วธิที า 
น ากะลาที่ล้างสะอาดเจาะรูตรงกลางส าหรับร้อยเชือก แล้วร้อยเชือกผูกปมให้แน่นหนากันหลุดเวลาเดิน 
กตกิาการเลน่                                                                                                                              
ในการแข่งขันผู้ใดเดินกะลาได้เร็วและไม่ล้มจะเป็นผู้ชนะ หากเป็นการเล่นคนเดียวเด็กจะใช้จินตนาการในการ
เล่นของตน เช่น สมมุติว่าเป็นการข่ีม้าหรือเดินรองเท้าส้นสูง เป็นต้น                                                                    
วธิกีารเลน่  
ให้ขีดเส้นชัย โดยห่างจากเส้นเริ่มต้น 3 เมตรหรือ 5 เมตรหรือตามแต่จะตกลงกัน ผู้เล่นจะต้องขึ้นไปยืนบน
กะลาที่คว่ าลงทั้งสองซีก ใช้นิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้คีบหนีบเชือกไว้ มือจับเชือกดึงให้ถนัด เริ่มเล่นโดยการให้ทุก
คนเดินจากเส้นเริ่มต้นแข่งขันกัน ใครที่ถึงเส้นชัยก่อนก็ชนะ หรือถ้าไม่เล่นแบบแข่งขันกัน ก็ใช้เล่นเดินในสวน 
หรือที่สนามก็ ใช้ออกก าลังกาย ก็เป็นการเล่นที่สนุกอีกแบบนึง                                                             
ประโยชนจ์ากการเลน่                                                                                                                      
เพ่ือความสนุกเพลิดเพลิน, เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการฝึกการทรงตัวอีกด้วย การเดินกะลา
ไม่จ ากัดจ านวนฝึกการทรงตัว พัฒนาความแข็งแรงของร่างกาย และสนุกสนานเพลิดเพลิน 



       
 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 



ภมูปิัญญาท้องถิ่นต าบลคลองพาด้านการสมนุไพร 

 

ด้านสมนุไพร (ยาหม่อง)                                                                                                                      
ชื่อ นางนันทกา เสมอหน้า   เกิดวนัที่  25  เดอืน พฤษจิกายน  พ.ศ  2509                                                         
บา้นเลขที ่158/31  หมู่ที ่6 ต าบลคลองพา อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี                                                                                                                 

ประวตัิความเปน็มา                                                                                                                

ในอดีตประเทศพม่าถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษ และประเทศไทยก็ได้ใช้ยาที่มาจากพม่าซึ่งยาที่มาจากพม่า
เรียกว่า ยามาจากหม่อง โดยไม่ได้มีค าจ ากัดความเฉพาะว่าเป็นยาขี้ผึ้งทาถูกนวดโดยเฉพาะ แต่เป็นการเรียกยา
โดยรวมที่มาจากพม่าว่ายาหม่องแก้ได้สารพัดโรค                                                                            

อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้สารเคมี วัตถุดิบท าจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช้น้ ามันหอมระเหย
สมุนไพรที่กลั่นเอง โดยการกลั่นสกัดเย็น ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ยาหม่องโดยทั่วไปจะใช้พาราฟินในการ ท าแต่
ยาหม่องสมุนไพรบ้านจะใช้แว๊กซ์ขี้ผึ้งที่ท าจากรังผึ้ง และแว๊กซ์ถั่วเหลือง ซึ่ง ช่วยถนอมผิวเมื่อทาและมี ราคาสูง
กว่าพาราฟิน มีกลิ่นหอมนาน เกิดจาก สมุนไพรธรรมชาติ ไม่ได้ปรุง แต่งจากหัวเชื้อน้ าหอม สีของยาหม่องเป็น
สีที่เกิดจาก สีสมุนไพร ไม่ได้ใส่สีผสมอาหาร รักษาอาการคัดจมูก แก้แพ้ แมลงสัตว์กัดต่อย ลดอาการ ปวด
เมื่อยตามกล้ามเนื้อ ยาหม่องสมุนไพรสามารถใช้ทาบริเวณรอบๆดวงตาได้ ไม่ท า ให้เกิดอาการระคายเคือง  

วตัถดุบิและสว่นประกอบ                                                                                                                
1.น้ ามันสกัดจากสมุนไพรฤทธิ์ร้อน  100  กรัม                                                                                           
2.พิมเสน 100 กรัม                                                                                                                    
3.การบูร 100 กรัม                                                                                                                              
4.เมนทอล 100 กรัม                                                                                                                       
5.น้ ามันยูคาลิปตัส 150 กรัม                                                                                                                
6.น้ ามันระก า 150 กรัม                                                                                                                 
7.ไขผึ้ง 150 กรัม                                                                                                                         
8.วาสลีน 150 กรัม                                                                                                                        
9. ขวดแก้วบรรจุยาหม่อง 70 ใบ                                                                                                       
วธิที า                                                                                                                                     
1.น าพิมเสน การบูร เมนทอล ไปคลึงให้แตกละเอียด                                                                                                                   
2.น าพิมเสน การบูร เมนทอล น้ ามันระก า และน้ ามันยูคาลิปตัส เทลงไปในบีคเกอร์ ใช้แท่นแก้วคนจน
สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน                                                                                                                      
3.น าน้ าใส่ในหม้อซึ้งเศษหนึ่งส่วนสามของหม้อ ตั้งไฟให้เดือด ใส่ไขผึ้งลงไปในหม้อใบเล็ก แล้วน าไปวางไว้ใน
น้ าเดือดคนด้วยทัพพีให้ไขผึ้งละลายจนหมด                                                                                                   
4.ใส่วาสลีนลงไปในหม้อไขผึ้ง คนให้เข้ากันแล้วยกลงก็จะได้ส่วนผสมของเนื้อไขผึ้ง                                               
5.น าส่วนผสมของน้ ามันสกัดจากสุมไพรฤทธิ์ร้อน ส่วนผสมของยาเทลงไปในหม้อไขผึ้ง ใช้ทัพพีคนให้เข้ากัน    



6. ใช้ช้อนปากกรวยตักส่วนผสมบรรจุลงในขวดยาหม่องเนื้ออ่อน ปิดฝา ใส่ถุงพลาสติกหมักไว้เพ่ือให้กลิ่นหอม
ยิ่งขึ้น 

     

                                          
 

                                
 

                                    
 


