
 

ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กศน.อ าเภอทุ่งสง    กศน.ต าบลชะมาย 

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายปิยวัฒน์   จริตงาม     ชื่อเล่น ยา 
เลขบัตรประชาชน ๓-๑๐๑๗-๐๐๕๖๙-๘๒๕ เกิดวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2499 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 202 หมู่ที่ 5  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 083-3955324   
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นายปิยวัฒน์  จริตงาม  ได้ฝึกอบรมและศึกษาดูงานจากส านักงานพัฒนาที่ดิน  ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติ  กิจกรรมดูงานกับกศน. จากเทศบาลต าบลชะมาย  และจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหมอดินอ าเภอทุ่งสง  และได้น าความรู้ที่มีใช้ในการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย   องค์ความรู้มีดังนี้ 

องค์ความรู้ 

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
3. การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  และผักไฮโดร

โปรนิก  
4. การปลูกหญ้าฝากตามรอยพ่อ 
5. เห็ดนางฟูาในถุงพลาสติก 
6. การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 
7. เลี้ยงกบคนโด 
8. ขยายพันธ์พืช 
9. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 

แนวคิดและความเชื่อ   คือ “ต้องท าในสิ่งที่รู้  ต้องรู้ในสิ่งที่ท า  และท าในสิ่งท่ีรู้
แล้วเท่านั้น”  

สิ่งที่ต้องรู้  คือ  1. ศาสตร์พระราชา  2.ภูมิปัญญาชาวบ้าน  3. วชิาการสมัยใหม่  
สิ่งที่ต้องท า  คือ  1. ต้องท าความดี  2.ต้องมีคุณธรรม  3. ต้องจ าบุญคุณ  

 

 



ผลงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

1.เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
2. เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการ  เช่น  พัฒนาที่ดิน  พัฒนาชุมชน  เทศบาลต าบลชะมาย  

กศน.ต าบลชะมาย  
3. เป็นครูหมอดินโรงเรียนวังหีบ 

ความส าเร็จ 

             เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนผู้สนใจด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการยอมรับกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
ชุมชน 

 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลักสายกลาง ไม่ประหยัดจนตระหนี่ถี่เหนียว หรือ
ฟูุงเฟูอจนเกินความจ าเป็น กล่าวคือ ประหยัดในทางท่ีถูกต้อง และลดละความฟุุมเฟือย รวมทั้งต้องประกอบอาชีพ
ด้วยความถูกต้องสุจริต แม้จะตกอยู่ในภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ก็ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิต
หลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยต้องขวนขวายใฝุหาความรู้ให้เกิดมีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงเป็นเปูาหมาย
ส าคัญ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการแก่งแย่งผลประโยชน์ และแข่งขันกันในทางการค้าขายหรือประกอบอาชีพแบบต่อสู้
กันอย่างรุนแรง ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีดี ลดละสิ่งชั่วให้หมดสิ้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากสังคมไทยที่ล่มสลายลงเพราะยัง
มีบุคคลจ านวน ไม่น้อยที่ด าเนินการโดยปราศจากความละอาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย 

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายสมจิตร  สุมงคล      ชื่อเล่น มั้ง 
เลขบัตรประชาชน 3-8009-00792-474      เกิดวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2514 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 4  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 083-3965628   
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นายสมจิตร  สุมงคล  ด้วยพ้ืนฐานที่บ้านสมัยปู ย่า ตา ยาย และ พ่อ แม่  ประกอบอาชีพท านา และ
การเกษตร จึงได้ซึมซับ และรักในอาชีพการเกษตร จึงได้สะสมประสบการณ์ และพัฒนางานด้าน เกษตรอินทรีย์
ด้วยตนเอง ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวิทยากรแกนน า ฐาน การเลี้ยงกบเงินล้าน ของกศน.อ าเภอทุ่งสง ณ ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหีบ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้ในการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้  ในพ้ืนที่ 2 ไร่ ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุก
กลุ่มเปูาหมายองค์ความรู้มีดังนี ้

องค์ความรู้  

1.  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  ผักสวนครัว พืชระยะสั้น  
2.  การเลี้ยงปลาน้ าจืด 
3.  เลี้ยงกบคนโด 
4. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 

แนวคิดและความเชื่อ   คือ “เชื่อในสิ่งที่มีในธรรมชาติ ว่าถ้ามีน้ า มีดิน 
มีอากาศ ก็สามารถด าเนินชีวิตได้”  

 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่สิ่งที่พระราชทานมา และบอกให้เราปิดบ้านตัวเองนะ 
อย่าไปคบกับใคร ไม่ใช่บอกให้เราบอกว่า จนไว้ดี อย่าไปรวย ไม่ใช่ แต่คิดว่าพ้ืนฐานจริงๆ แล้วก็คือ ต้องเป็นคนที่มี
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ต้องอดทน ต้องขยันหมั่นเพียร และอันสุดท้าย ต้องมีวิชาการ วิ ชาความรู้ทั้งทาง
โลกและทางธรรม. 

 
 
 
 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายทวีป  ผลเกิด      ชื่อเล่น วีป 
เลขบัตรประชาชน3-3108-00566-264       เกิดวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ 2494 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 4  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 084-6298380   
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ และการเผาถ่านน้ าส้มควันไม้            
สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 5 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นายทวีป  ผลเกิด  เคยผู้ใหญ่บ้าน และร่วมกับกองก าลังสุรนารี เข้าพัฒนาโครงการอีสานเขียว โดยพัฒนา
พ้ืนทีเ่พ่ือให้การพัฒนาภาคอีสานด าเนินไปอย่างเป็น ระบบเพ่ือความอุดมสมบูรณ์อย่างถาวรตามแนวพระราชด าริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และในปี 2553  ได้มาอยู่อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และด าเนินการ
ตามรอยพ่อขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก และการเผาถ่านน้ าส้มควันไม้ ด าเนินชีวิตแบบ
พอเพียง ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กศน.ต าบลชะมาย ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ต าบลเขากลม อ าเภอเมือง 
และศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาการท าวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น
วิทยากรแกนน า ฐานการท าน้ าส้มควันไม้จากการเผ่าถ่าน ของกศน.อ าเภอทุ่งสง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านวังหีบ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ในพ้ืนที่ 
10 ไร่ ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกกลุ่มเปูาหมายองค์ความรู้มีดังนี้ 

องค์ความรู้  

1.  การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  ผักสวน

ครัว พืชระยะสั้น   
2.  การเลี้ยงปลาน้ าจืด 
3.  เลี้ยงหอยโข่ง  หอยขม 
4. น้ าส้มควันไม้ 
4. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ “ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ตามหลักพอเพียง”  

 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาตนเองให้สามารถ "อยู่ได้อย่างพอเพียง" คือ ด าเนินชีวิตโดยยึด หลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่าง
สมดุล    คือ  มีความสุขที่แท้  ไม่ให้รู้สึกขาดแคลน จนต้องเบียดเบียนตนเอง   หรือด าเนินชีวิตอย่างเกินพอดี    
จนต้องเบียดเบียนผู้อ่ืน หรือเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดย - ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ - ยึดความประหยัด ตัด
ทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุุมเฟือยในการด ารงชีพ - ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางลัดดา  ผาสุข      ชื่อเล่น ลัด 
เลขบัตรประชาชน ๓-๘๐๐๙-๐๐๗๖๐-๕๗๒   เกิดวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2502 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 198/ 11  หมู่ที่ 8  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 0967734582   
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นางลัดดา  ผาสุข เป็นผู้น าอาสาสมัครชุมชน  เป็นผู้น าองค์กรสตรี และอีกมากมาย มีแรงบันดาลใจในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จะช่วยปูองกันการล้นตลาดของผลิตผลสด ซึ่งช่วยยกระดับราคาผลิตผล ไม่ให้ตกต่ า 
การเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นอาหารระดับอุตสาหกรรม ที่สามารถรับวัตถุดิบเพ่ือผลิต
เป็นอาหารจ านวนมากได้ การผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์
แปรรูปอาหารให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ชุมชนได้ จะช่วยเพ่ิมพูน รายได้ให้แก่ครอบ
ครอบได้เป็นอย่างดี ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กศน.ต าบลชะมาย ไปศึกษาดูงานที่ราชมงคลทุ่งใหญ่ในเรื่องการ
แปรรูป และศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาการท าวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง
เป็นวิทยากรแกนน า ฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ของกศน.อ าเภอทุ่งสง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านวังหีบ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่
ได้ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับทุกกลุ่มเปูาหมายองค์ความรู้มีดังนี้ 

องค์ความรู้  

1.  การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร    
2.  การเพาะเห็ด 
3.  งานฝีมือต่าง ๆ 
4. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ “ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ช่วยเหลือสังคมได้ เพียงแค่ไม่หยุดนิ่ง ”  

 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉันจะยึดความประหยัด ตัดทอนรายจ่ายในทุกๆ วันที่ไม่จ าเป็น ลดละความฟุุมเฟือย การปฏิบัติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุุมเฟือย ใน
การด ารงชีพ "ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟูุงเฟูอต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง"ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความ
ถูกต้องและสุจริต 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางมาลัย  ดวงทอง      ชื่อเล่น มาลัย 
เลขบัตรประชาชน 3-8009-00749-463 เกิดวันที่ 25  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2507 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 232  หมู่ที่ 1  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 0810856164 
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย 
สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 15 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นางมาลัย  ดวงทอง  เป็นแพทย์แผนไทยของต าบลชะมาย ผู้น าอาสาสมัครชุมชน  เป็นผู้น าองค์กรสตรี 
และเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข และเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการนวดแผนไทย  มีแรงบันดาลใจใน
การเป็นแพทย์แผนไทย และการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการบ าบัดและรักษาโรค องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมองว่า
จิตใจและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มีการท างานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาจึงใช้วิธีแบบองค์รวม (holistic) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการแพทย์
อย่างเดียวล้วน ๆ แต่เป็นเรื่องของปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย  และ
ได้ร่วมกับกศน.ในการศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาการท าวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้   ปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งเป็นวิทยากรแกนน า ฐานสมุนไพรไทย ของกศน.อ าเภอ
ทุ่งสง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหีบ ต าบลชะมาย 
อ าเภอทุ่งสง  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้ในการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้  ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ถ่ า ยทอดองค์ ค ว าม รู้ ใ ห้ กั บ ทุ ก
กลุ่มเปูาหมายองค์ความรู้มีดังนี ้
องค์ความรู้  

1.  สมุนไพรไทย    
2.  การนวดแผนไทย  
3.  การด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ ร่างกายมนุษย์มีการท างานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสัมพันธ์

กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาจึงใช้วิธีแบบองค์รวม (holistic) ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการแพทย์
อย่างเดียวล้วน ๆ แต่เป็นเรื่องของปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย 
 
 
 



 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ  ความไม่
ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางประกอบ  แปูนสุข      ชื่อเล่น กอบ 
เลขบัตรประชาชน 3-8009-00756--389  
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 105  หมู่ที่ 1  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 085-0612481 
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านแพทย์แผนไทย และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ประเภทปลา สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นางประกอบ  แปูนสุข เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข และเป็นสมาชิกนวดแผนไทย ตลอดจนเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการท าปลาดุกไส้ฮวน จนได้เป็น
กลุ่มวิสาหกิจของต าบลชะมาย  มีแรงบันดาลใจในการท าเนื่องจากเลี้ยงปลาดุกเป็นจ านวนมาก และนอกจากการ
รับประทานในครัวเรือน จึงหันมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ช่วยเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือน
เป็นเวลานานโดยไม่เน่าเสีย ท าให้เกิดผล
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรูปแบบและรสชาติ
แ ต ก ต่ า ง จ า ก เ ดิ ม  ช่ ว ย เ พ่ิ ม ค ว า ม
หลากหลายให้ แก่ผลผลิตทางการเกษตร  
ความรู้มีดังนี ้
องค์ความรู้  

1.  การท าปลาดุกไส้ฮวน 
2  การนวดแผนไทย  
3.  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ เกษตรกรรมที่ยั่งยืนควรจะสามารถ

ให้ผลผลิตที่มีคุณค่าสารอาหารด้านโภชนาครบถ้วน และสามารถสร้าง
รายได้ในระดับที่เพ่ือให้ผลผลิตหลากหลายชนิด เพ่ือความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความม่ันคงด้านอาหาร 
 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ควรยึดหลักความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้าน และสละความฟุุมเฟือยในการด ารงชีพอย่างจริงจัง 
ควรประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและถูกต้อง แม้จะเผชิญกับภาวะขาดแคลนในการด ารงชีพก็ตาม ควรลดละการ
แก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขันทางการค้าขาย ตลอดจนการประกอบอาชีพที่มีการต่อสู้อย่างรุนแรง  และ
ควรขวนขวายใฝุหาความรู้ให้มีรายได้เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงขั้นพอเพียงในการด ารงชีวิตเป็นเปูาหมายส าคัญ 
 

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นายประยูร  มากคงแก้ว      ชื่อเล่น ยูร 
เลขบัตรประชาชน๑-๘๐๘๗-๐๐๐๒๔-๐๗๖ เกิดวันที่  9 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2502 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 298  หมู่ที่ 1  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 082-8121063 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม การเพาะปลูกข้าว สะสมประสบการณ์   
เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นายประยูร  มากคงแก้ว เป็นผู้น า เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข  ตลอดจนเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารไทยเพ่ือการค้า  ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
ปลูกข้าว สืบทอดมากจากสมัยบรรพบุรุษ  และมีแรงบันดาลใจในปลูกพืชผัก โดยเฉพาะข้าวในการรับประทานเอง
เพราะ พืชผักเป็นอาหารประจ าวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีราคาถูก 
เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพ่ือให้
ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย ชี้ให้เห็นว่า
ป ร ะ ช า ก ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และ
พวกเด็กๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุ
วิตามินกันมาก ประกอบกับปัญหา
ด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ ท าให้
มีค่าครองชีพสูงขึ้น และช่วยลด
ภาวะค่าครองชีพ ความรู้มีดังนี ้
องค์ความรู้  

1.  การปลูกข้าวไร่ 
2  อาหารไทยเพ่ือการค้า 
3. ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ า  
4.  การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ เกษตรทางเลือกมีเปูาหมายในการผลิตอาหารและปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตมากกว่าผลิตเพ่ือการส่ง 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ควรยึดหลักมีกินมีอยู่ ไม่ฟุุมเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอ แม้บางอย่างอาจจะดูฟุุมเฟือย แต่ถ้าท าให้มี
ความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ อันนี้ก็หมายความอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง
...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ 
พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.. 
 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางสาวณภัทร  ทองค าชุม      ชื่อเล่น เขียว 
เลขบัตรประชาชน ๓-๘๐๐๙-๐๐๗๙๖-๘๘๗  
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 202  หมู่ที่ 5  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 093-3955324 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม เรื่องการเพาะเห็ดนางฟูา                       
สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 5 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นางสาวณภัทร  ทองค าชุม เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข  ตลอดจนเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดนางฟูา ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม เนื่องจากมีพ้ืนที่ที่ เหมาะสมในการท าเกษตร
อินทรีย์  และได้เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟูา กับ กศน.ต าบลชะมาย  เมื่อปี 
2557 และได้พัฒนาสะสมประสบการณ์ในการเพาะเห็ดนางฟูา  และมีแรงบันดาลใจในการเพาะเห็ดนางฟูา 
จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกหนึ่งที่เป็นที่นิยมบริโภคของบุคคลทั่วไป เป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพักเชื้อที่สั้น เพาะได้
เกือบทุกฤดูยกเว้นในช่วงฤดูร้อน เพราะเห็ดชอบอากาศเย็นชื้น ในการเพาะเห็ดนางฟูาภูฐานนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเป็นวัสดุเพาะ เพราะเป็นวัสดุที่ให้ผลผลิตสูงและเก็บผลผลิตได้นาน เฉลี่ยประมาณ ๔ เดือน และมีวิธีการ
เพาะที่ง่าย คุ้มทุน อีกทั้งยังดูแลรักษาง่าย นอกจากขี้ เลื่อยไม้
ยางพารา ยังมีวัสดุอีกหลายอย่างที่สามารถน ามาเพาะได้ เช่น ฟาง
ข้าว แต่วิธีการที่ซับซ้อนกว่าและมีระยะเวลาในการให้ผลสั้น ความรู้
มีดังนี ้
องค์ความรู้  

1. การปลูกพืชผักอินทรีย์  
2  การเพาะเห็ดนางฟูา 
3. การด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทาง
สายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐาน

มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ  
เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาตนเอง  

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ รต.ปรีชา  เพชรรมย์      ชื่อเล่น ชา 
เลขบัตรประชาชน 5-8009-90019-845   เกิดวันที่ 9  เมษายน 2504 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  208  หมู่ที ่5  ต าบล ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 089-871613 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม เรื่องการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ า                       
สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

รต.ปรีชา  เพชรรมย์  เป็นข้าราชการทหารบ านาญ มีความรักในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียง
ศึกษาการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก  ตลอดจนเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมหลังจากออกจากราชการ  เพราะมีความเชื่อ
และแรงบันดาลใจในการบริหารพื้นที่ที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์  ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กศน.ต าบล
ชะมาย ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ต าบลเขากลม อ าเภอเมือง และศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาการท า
วิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น
วิทยากรแกนน า ฐานการท าปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยน้ าของกศน.
อ าเภอทุ่งสง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหีบ ต าบลชะ
มาย อ าเภอทุ่งสง  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้ใน
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ในพ้ืนที่ 10 ไร่ ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกกลุ่มเปูาหมายองค์
ความรู้มีดังนี ้
   องค์ความรู้  

1. การปลูกพืชผักอินทรีย์  
2  การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ า 
3. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

น ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการ
ปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอด
พ้นจากภัยและวิกฤติ เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาตนเอง  

 



ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย  

 

๑.ประวัติส่วนตัว  
ชื่อ นายพัน ภักดีชน     ชื่อเล่น แมน 
เลขบัตรประชาชน 38009-00782-444    
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 20/1  หมู่ที่ 4  ต าบล ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย ์80110 โทรศัพท์ 089-5871597 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญามีประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม เรื่อง การเลี้ยงปลาน้ าจืด                       
สะสมประสบการณ์   เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา(เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อมภาพประกอบ) 

นายแมน  ภักดีชน  เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข มีความรักในการด าเนินชีวิตแบบพอเพียงศึกษา
การเลี้ยงปลา การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก  ตลอดจนเป็นวิทยากรในการ
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก และปลาน้ าจืด ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม เพราะมีความเชื่อและแรง
บันดาลใจในการบริหารพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการท าเกษตรอินทรีย์  ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กศน.ต าบลชะมาย 
ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกระบี่ ต าบลเขากลม อ าเภอเมือง และศึกษาดูงานจังหวัดสงขลา เพ่ือพัฒนาการท าวิทยากร
ประจ าฐานการเรียนรู้   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวิทยากรแกนน า ฐานการเลี้ยงปลาดุก ของกศน.อ าเภอทุ่งสง         
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหีบ ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพ่ือน าความรู้ที่ได้ใน
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนได้เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับทุก
กลุ่มเปูาหมายองค์ความรู้มีดังนี ้
   องค์ความรู้  

1. การปลูกพืชผักอินทรีย์  
2  การเลี้ยงปลาน้ าจืด 
3. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 
แนวคิดและความเชื่อ   คือ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 

โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
๓.แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตที่พอเพียง และสมดุลระหว่างคนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและจิต

ภาพ โดยมิติผูกพันในส่วนของบุคคล พอเพียงทางเศรษฐกิจ คือพอกินพอใจ อย่างมั่นคง และพอเพียงทางจิตพิสัย
ทั้งอุดมการณ์ โลกทัศน์ ค่านิยมและต่อสังคมมิติ ในส่วนของสังคม คือ พ้ืนฐานทางสังคมที่พอเพียงสมดุลเข้มแข็ง 
ของชุมชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การบูรณาการและวัฒนธรรม 

 
 



 

ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กศน.อ าเภอทุ่งสง      กศน.ต าบลชะมาย 

 

 

๑.ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ นางลัดดา  ผาสุข            ชื่อเล่น ลัด 
เลขบัตรประชาชน ๓-๘๐๐๙-๐๐๗๖๐-๕๗๒   เกิดวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2502 
จังหวัดที่เกิด นครศรีธรรมราช เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี 198/ 11  หมู่ท่ี 8  ต าบล  ชะมาย อ าเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช   
รหัสไปรษณีย์ 80110 โทรศัพท์ 063-8341911   
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) 
ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญา มีประสบการณ์ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ 
ผลิตภัณฑ์ด้านจัดสาน 
สะสมประสบการณ ์  เป็นเวลา 10 ปี  
๒.ประวัติภูมิปัญญา (เล่าประสบการณ์ และการจัดการและกระบวนการด้านภูมิปัญญา พร้อม
ภาพประกอบ) 

                    นางลัดดา ผาสุข เป็นผู้น าอาสาสมัครชุมชน  เป็นผู้น าองค์กรสตรี และยังเปิดสอน
จัดท าการสานเส่ือ กระเป๋าความรู้การสานต่าง ๆ คุณป้าลัดดาได้รับการถ่ายมาจากบรรพบุรุษ และคุณ
ป้าลัดดายังต่อยอดด้วยการหาแม่แบบลายการสานจาก อินเตอร์เน็ต  ซึ่งช่วยยกระดับราคาของ
พื้นบ้าน ไม่ให้ตกต่ า การเพิ่มมูลค่าของผลิตทางการจัดสานและอื่น ๆอีกมากมาย ท่ีสามารถเป็นสินค้า
OTOP การผลิตจัดสานต้องใช้ความประหนีบ เพื่อชิ้นออกมาสวยงาม การส่งเสริม ให้ผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ท่ียอมรับ และสามารถขยายตลาดการค้าออกไปสู่ชุมชนได้ จะช่วยเพิ่มพูน รายได้ให้แก่ครอบครอบได้
เป็นอย่างดี ต่อมาได้เข้าร่วมกิจกรรมกับ กศน.ต าบลชะมาย ไปศึกษาดูงาน และศึกษาดูงานจังหวัด
สงขลา เพื่อพัฒนาการท าวิทยากรประจ าฐานการเรียนรู้   ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นวิทยากรแกนน า 
ฐานการจัดสาน และการย้อมผ้า และอื่น ๆอีกมาก  และได้ร่วมศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้ท่ีได้ในการ
พัฒนาศูนย์ เรียนรู้  ตลอดจนได้ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดองค์ความ รู้ ให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมายองค์ความรู้มีดังนี้ 



 

องค์ความรู้  

1. งานฝีมือ เช่น จัดสาน ย้อมผ้า    
2. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร     
3. การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัสดุอุปกรณ์(ในการจัดสาน) 

   

ขั้นตอนการจัดสาน 

  



  

ผลงานการสาน 

  

 

แนวคิด/ปรัชญาความเชื่อ 

แนวคิดและความเชื่อ   คือ “ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ ช่วยเหลือสังคมได้ เพียงแค่ไม่หยุดนิ่ง ”  

 

แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฉันจะยึดความประหยัด ตัดทอนรายจ่ายในทุก ๆ วันท่ีไม่จ าเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย การปฏิบัติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลด
ความฟุ่มเฟือย ในการด ารงชีพ "ความเป็นอยู่ท่ีต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องประหยัดไปในทางท่ีถูกต้อง"ยึดถือ
การประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต 



แหล่งเรียนรู้ต าบลชะมาย 
 ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 

1.  เขาตาเล่ง  แหล่งผักผ่อนหย่อนใจของต าบลชะมาย 

                ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  ต าบลชะมาย  ด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขาขนาดเล็กบริเวณตัวอ าเภอทุ่งสง 
สถานที่ส าคัญของอ าเภอทุ่งสงหลายแห่ง จึงเป็นภูเขาขนาดเล็กกลางเมืองเช่นเดียวกับ เขาตาเล่ง ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบล
ชะมาย ซึ่งวันนี้ก าลังจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองของต าบลชะมาย ด้วยภูมิทัศน์ที่สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของตัวเมืองทุ่งสงได้เกือบรอบด้าน 

                

 

 

 

  

 

 

 

 2 สระน้ านบตาค า    

  ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต าบลชะมาย  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเชิงระบบนิเวศของพ้ืนที่ต าบลชะมาย 

 

 

 

 

 

 



 

 ประเภทกิจกรรมทางสังคม-วัฒนธรรม 

   1 สถานประกอบธรรม  

  ตั้งอยู่เลขที่ 63  หมู่ที่ 3  ต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นแหล่ง
วิทยาการด้านการเผยแพร่หลักธรรมของศาสนา 

  

 

 

 

 

 

 

.2 วัดเขากลาย 

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  ต าบลชะมาย  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นแหล่งวิทยาการด้านการเผยแพร่
หลักธรรม และหลักค าสอน การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังหีบ 

  ตั้งอยู่เลขที่ 106  หมู่ที่ 5  ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธรรมราช 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 

 

 

 

 

 

        4. ฐานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยขัน  หมู่ที่ 4  

  ตั้งอยู่เลขที่ 174  หมู่ที่ 4  ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรธรรมราช 

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


