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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ค ำน ำ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชด ารัสในบางตอน ดังที่ได้อันเชิญมา ณ ที่นี้ว่า “…ประชาชนนั่น
แหละ เขามีความรู้ เขาท างานมาหลายชั่วคนแล้ว เขาท า งานกันอย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่า
ตรงไหนควรท ากสิกรรม เขารู้ว่าที่ไหนควรเก็บรักษาไว้…” พระองค์ทรงตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่แล้วใช้ประโยชน์เพ่ือความอยู่รอดกันมายาวนาน  ความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรม เป็นความรู้ที่สั่งสมจากการปฏิบัติจริงในห้องทดลองทางสังคม เป็นความรู้ดังเดิม 
ที่ถูกค้นพบ มีการทดลองใช้ แก้ไข ดัดแปลง จนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่คนไทยทุกคนควรรู้ ควรศึกษา ปรับปรุงและ
พัฒนา ให้สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นมาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทสังคม  วัฒนธรรมของ 
กลุ่มชนนั้น ๆ อย่างแท้จริง  

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความส าคัญ และเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์  สืบสาน
และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  จึงด าเนินการจัดท าฐานข้อมูล 
ด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพ่ือเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ผู้สนใจ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์เป็นต าบลหนึ่งใน 12 ต าบลของอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ 19  มกราคม  2539   ยกฐานะจาก
สภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539  ปัจจุบันอบต.หนองหงส์ได้รับการยก
ฐานะเป็น อบต.ชั้น 4  มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งต าบลหนองหงส์ แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน  
ได้แก่ 
  หมู่ที่  1 บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่  2     บ้านจอด  หมู่ที่  3    บ้านทางข้าม 
 หมู่ที่  4 บ้านนาป่า หมู่ที่  5     บ้านนาเกิดผล หมู่ที่  6    บ้านเหนือ 
 หมู่ที่  7  บ้านนาไม้ดัก หมู่ที่  8     บ้านคลองขุด          หมู่ที่  9    บ้านแสว 
 หมู่ที่  10 บ้านโล๊ะ  หมู่ที่  11   บ้านนาโต๊ะแถม       หมู่ที่  12  บ้านนาใหญ่ 
 หมู่ที่  13 บ้านหนองนูด   หมู่ที่  14   บ้านยวนไม้ขาว 

  ส าหรับตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นรูปนกหงส์ก าลังเล่นน้ าภาย 
ในวงกลม  ซึ่งมีความหมายว่า    
   นกหงส์      หมายถึง  ความสง่างาม  มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
   นกหงส์ก าลังก้าวขา    หมายถึง     การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  น้ า     หมายถึง    ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
   วงกลม     หมายถึง     การท างานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

ที่ตั้ง  พื้นที่  อาณาเขต  

         องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ตั้งอยู่เลขท่ี  1/2    หมู่ที่ 6   ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 4 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ทั้งหมด   57.992  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  36,245 ไร่  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
             ต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ ต าบลชะมาย,  ต าบลนาหลวงเสน   อ าเภอทุ่งสง   
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินประกอบด้วยภูเขาเตี้ยและป่า
ไม้ในพ้ืนที่บางส่วน  ซึ่งป่าไม้ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ    สภาพดินในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน
ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก (RED  YELLOW  PODZOLIC)  เป็นดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหิน 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒ 

ที่มีลักษณะเป็นกรด  สามารถระบายน้ าได้ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พบในบริเวณกว้าง ๆ ทั่วไป  ใช้
ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ  โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณท่ีราบที่มีลักษณะเป็นดินร่วน และ
ดินร่วนปนทราย  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้  อีกส่วนจะเป็นพื้นที่ปลูก
ยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม  ส่วนบริเวณท่ีเป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียว  ดินเหนียว
ปนลูกรังหรือหินผุ  บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 

ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองหงส์  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  สูงสุด  34 ºC  และต่ าสุด  33 ºC    ฤดู
ฝนอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด  25 ºC  และอุณหภูมิ  
27 ºC  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ปี 

ส่วนที่  2   ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคม 
  ถนนลูกรัง   จ านวน    1  สาย ใช้การได้ไม่ทุกฤดูกาล 
  ถนนหินคลุก   จ านวน  38  สาย   
  ถนนคอนกรีต   จ านวน    8  สาย ใช้การได้สะดวก 
 ถนนลาดยางในหมู่บ้าน จ านวน  27  สาย  
  ถนนลาดยางสายหลัก  จ านวน    4  สาย  ได้แก่ 

- ถนนสายหลักทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี 
- ถนนสายทุ่งสง – นาบอน 
- ถนนสายทุ่งสง – คลองจัง 
- ถนนสายหน้าวิทยาลัยเทคนิค 

เส้นทางการคมนาคม  การเดินทางเข้าสู่ต าบล 
  สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ 
 -  ทางบก  จากกรุงเทพฯ  ไปตามทางหลวงหมายเลข 4  ผ่านจังหวัดนครปฐม – ราชบุรี – 
เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 - สุราษฎร์ธานี  เข้าสู่เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางอ าเภอทุ่งใหญ่ – อ าเภอนาบอน เข้าสู่ หนองหงส์  ระยะทางประมาณ  730  กิโลเมตร 
  - ทางรถไฟ  โดยรถไฟสายใต้จากสถานีหัวล าโพง – นครปฐม – ราชบุรี – เพชรบุรี – 
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง  แล้วเดินทางต่อเข้าต าบลหนองหงส์ 
  -  ทางเครื่องบิน  จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช  แล้วต่อด้วยรถยนต์เข้าสู่
ต าบลหนองหงส์ 

การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
  สถานีวิทยุกระจายเสียง  จ านวน  1 แห่ง     ที่ท าการไปรษณีย์  จ านวน  1  แห่ง 
  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  จ านวน  1 แห่ง 

ไฟฟ้า 
  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง 14 หมู่บ้าน จ านวนประชากร ที่ใช้ไฟฟ้า จ านวน  4,279  ครัวเรือน 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓ 

ประปาและแหล่งน้ า 
  ต าบลหนองหงส์มีแหล่งน้ าธรรมชาติ    ได้แก่  
 -   ล าห้วย  20 สาย    

- ล าคลอง   6     สาย    
มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  ได้แก่    

- ฝาย    2    แห่ง    
- บ่อน้ าตื้น  723   บ่อ   
- สระ    6    แห่ง   
- บ่อบาดาล  20    แห่ง 
- ประปา  14   หมู่บ้าน 

ข้อมูลอ่ืน ๆ  
  มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น     จ านวน     450      คน 
  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ  2  รุ่น    จ านวน     200      คน 
  -  กองหนุนเพื่อความมั่นคง  2 รุ่น    จ านวน     500      คน 
  -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร     จ านวน      14      ศูนย ์
  -  กองทุนหมู่บ้าน    จ านวน      14      หมู่บ้าน 
   -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละแสนบาท จ านวน      14      หมู่บ้าน 
  -  ประชาคมหมู่บ้าน    จ านวน      14      คณะ 
  -  ประชาคมต าบล    จ านวน        1      คณะ 
 -  กองทุนสัจจะวันละ  1  บาท   จ านวน      14      หมู่บ้าน 
 -  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน   398  คน 
 
ส่วนที่  3   ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 

ด้านการค้าและบริการ 
  -   ประเภทกิจการค้าส่ง  จ านวน    16 แห่ง 
    -   ประเภทกิจการค้าปลีก  จ านวน  110 แห่ง 
  -   ร้านรับซ่อมยานยนต์  จ านวน    27 แห่ง 
  -   ร้านรับซ่อมเครื่องจักกลการเกษตร จ านวน     1   แห่ง 

ด้านการโรงแรม 
  มีโรงแรม  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่   

-   โรงแรมมิตรไทย     -  โรงแรมเรือนทอง -  ธงชัยแมนชั่น 
-   โรงแรมแฮปปี้อินน์    -  เรือนทองคอมเพล็ก 
-   โรงแรมนายอินท์   -  โรงแรมวีบี โฮเต็ล 

การอุตสาหกรรม (โรงงาน) 

    -  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   5  แห่ง  
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔ 

ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 
  -  มีปั๊มน้ ามัน  จ านวน   6   แห่ง 
 -  ก๊าซ    จ านวน   3   แห่ง 

การประกอบอาชีพของประชากร 
 -  เกษตรกรรม     80% 
  -  รับราชการ      5% 
  -  ค้าขาย     5% 
 -  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม   5% 
 -  อ่ืนๆ     5% 

ส่วนที่  4   ข้อมูลพื้นฐาน  ด้านสังคม 

จ านวนประชากร 
  ก.  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    ๔,279  ครัวเรือน 
  ข.  จ านวนประชากรทั้งหมด  ๑0,856 คน  เป็นชาย  5,373  คน  เป็นหญิง  5,483  คน   
ตารางจ าแนกจ านวนประชากร 

ที่มาของข้อมูล  :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ข้อมูล  ณ เดือน  ธันวาคม  2561 

การจัดการด้านการศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีสถานศึกษาในพ้ืนที่  ดังนี้ 
  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา  3  แห่ง (สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต ๒ ) 
  1.  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 
  2.  โรงเรียนบ้านคลองขุด 
  3.  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ๒  แห่ง  (สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)  
  1.  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 
  2.  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ๑  แห่ง  (สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)  
  1.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- โรงเรียนกีฬา   1   แห่ง  (สังกัดสถาบันการพละศึกษา) 
  1.  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

-   สถาบันอาชีวศึกษา  1  แห่ง  (สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
1.  วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   3  แห่ง (สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์) 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล 

  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ 

ส่วนที๕่   ทะเบียนปรำชญ์ชำวบ้ำน 
 
๑. สำขำเกษตรกรรม   

ภูมิปัญญาสาขาเกษตรกรรม  หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ 
และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
ภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท า การเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และ
สวนผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหาด้านการผลิต  การแก้ไขปัญหาโรคและ
แมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป็นต้น 

 
ล าดับ 

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ หมอดินอาสา นางสุดารัตน์  ไทยสยาม ๓๙หมู่ที๒่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ หมอดินอาสา นายจ านงค์  สิทธิด ารงค์ หมู่ที๓่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ หมอดินอาสา นายเสงี่ยม  หนูทอง หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ หมอดินอาสา นายชวน  สวัสด ี หมู่ที๗่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ หมอดินอาสา นายสมปอง  รัตนพันธ์ ๔๐/๑  หมู่ที๘่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๖ หมอดินอาสา นายเสถียร  ทองเลี่ยมนาค ๓๐  หมู่ที๙่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๗ หมอดินอาสา นางเจียร  รัตนมณี ๕/๓ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๘ หมอดินอาสา นายทรงศักดิ์  สุขสวัสดิ์ ๘  หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๙ หมอดินอาสา นายมณี  รัตนพันธ์ ๑๒๗ หมู่ที๑่๔  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๑๐ หมอดินอาสา นายวิชาญ  สองสี หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๑ หมอดินอาสา นายสุรินทร์  รัตนบุรี ๑๘  หมู่ที๑่๒  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๒ ดินเกษตร นายวสันต์ รัตนยา ๙๕ หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๓ ปุ๋ยชีวภาพ นายสุรินทร์  รัตนบุรี ๑๘ หมู่ที๑่๒  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๔ ปุ๋ยชีวภาพ นายประเสริฐ  ขวัญกลับ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๕ ปุ๋ยชีวภาพ นางสุภาพร  เพชรศรีทอง ๕/๕ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๖ ปุ๋ยชีวภาพ นางนิษารัตน์  บุญเช้า ๘๖ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๗ ประมง นายแปลก  รัตนพันธ์ หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๘ ประมง นางอุไร  สาริพันธ์ ๔/๒ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๙ ประมง นายประกิต  ไทยสยาม ๗๗ หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒๐ ประมง นายมงคล ปาลบุตร ๑๑๖ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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๒. สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม 
ภูมิปัญญาสาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในการแปรรูปผลิตผล เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด  และ
เป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้  ตลอดทั้งการผลิต 
และการจ าหน่าย ผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม 
เป็นต้น  
 
ล าดับ 

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน นายฮวด  ศรีชัย หมู่ที๑่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน นางเจิม  ทองค าชุม หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน นายเจริญ  มหาสุข ๓๗/๑ หมู่ที๙่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน นางพร้อม  ดอกไม้หอม ๔/๓ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน นายนัด  รัตนกระจ่าง ๓๙ หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๖ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน นางสมใจ  รัตนมณี ๑๓๐  หมู่ที๑่๔  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๗ ช่างจักสาน(ไม้ไผ่) นายหมาย  ลักษณะ หมู่ที่ ๑๒  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๘ ช่างจักสาน นายพัว  ทองใหม่ ๘๒ หมู่ที่ ๑๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๙ ช่างเหล็ก นายสุชาติ  เกศรินท์ หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๑๐ ช่างตีเหล็ก นายบุญชู  คงประจันทร์ ๑๒/๓ หมู่ที๑่๒  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๑ ช่างเย็บผ้า นายอุดร  สุขอนันต์ ๙๓ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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๓. สำขำกำรแพทย์แผนไทย 
ภูมิปัญญาสาขาการแพทย์แผนไทย   หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน และรักษา

สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง ทางด้านสุขภาพ และอนามัยได้ เช่น การนวด
แผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน การดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น 

 
ล าดับ 

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ แพทย์แผนไทย นางมาลัย  สุขอนันต์  หมู่ที๘่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ หมอยา นางประนอม  แซ่อ้อ หมู่ที๑่ ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ หมอยา นายคล่อง  เทพทัต ๑๔๕ หมู่ที๑่๔ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ หมอบ้าน นายสมจิตร  ทองค าชุม ๑๕ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ นวดแผนโบราณ นายน้อม  ดอกกฐิน ๗๕ หมู่ที๑่๔ ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๖ นวดแผนโบราณ นายเปรย รัตนคช หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๗ นวดแผนโบราณ นายแสง  เชาว์ช่างเหล็ก ๙๔ หมู่ที๑่๑ ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๘ นวดแผนโบราณ นางพร้อย  คงศรีจันทร์ ๔๑ หมู่ที๙่ ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๙ นวดแผนโบราณ นายสมใจ  จันทร์เรืองฤทธิ์ หมู่ที๗่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๑๐ นวดแผนไทย นายอ านวย  รัตนพันธ์ หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๑ นวดแผนไทย นางนิษารัตน์  บุญเช้า ๘๖ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๒ หมอสมุนไพร นางละมัย  ไชยผล หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๓ หมอสมุนไพร นางวรรณีพร  รัตนบุรี ๑๙ หมู่ที๑่๐ ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
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๔. สำขำศิลปกรรม 
ภูมิปัญญาสาขาศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขา

ต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 
 

ล าดับ 
ที ่

ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ ดนตรีไทย นายบุญฤทธิ์  เพชรสีทอง หมู่ที๑่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ ดนตรีไทย นายเสรีย์  นาคฤทธิ์ หมู่ที๑่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ ดนตรีไทย นายสมพล  มณีฉาย ๗๙ หมู่ที๑่๔  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ มโนราห์ นางนิต  สิทธิด ารงค์ ๑๔๑ หมู่ที๑่๔  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ กลองยาว นายเอื้อน  นราอาสน์ หมู่ที๑่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๖ กลองยาว นายนพ  รัตนกระจ่าง หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๗ กลองยาว นายชอบ  สุดถนอม ๓๔ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๘ กลองยาว นายประเสริฐ  คารมดี ๔๖ หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๙ กลองยาว นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม ๗๘ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

๑๐ กลองยาว นายประสิทธ์  ขวัญกลับ ๑๒๔ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๑ กลองยาว นายดวน  สิทธิด ารงค์ หมู่ที๑่๔  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๒ ศิลปินพื้นบ้าน นายดุษิตา  ด้วงฉีด หมู่ที๖่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๓ หนังตะลุง นายอุทัย  ย้อยยางทอง หมู่ที๘่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๔ หนังตะลุง นายอ าภา  สุดถนอม ๓๔ หมู่ที๘่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๕ มโนราห์ นางกัลยา  รัตนคช หมู่ที๑่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๖ มโนราห์ นางเปรียม  ขวัญกลับ หมู่ที๑่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๗ มโนราห์ นายชอบ จิตรนิวร ๑๖๔ หมู่ที๓่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๘ มโนราห์ นางศรีอิน  โหราโชต ิ หมู่ที๗่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๑๙ มโนราห์ นายสวัสดิ์  ชูภักด ี ๕๒ หมู่ที๑่๐  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒๐ มโนราห์ นายประกูล  รัตนกระจ่าง ๔๘ หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒๑ มโนราห์ นายสมคิด  ส้มเขียวหวน หมู่ที๑่๒  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๙ 

๕. สำขำกำรจัดกำรองค์กร  
ภูมิปัญญาสาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงาน

ขององค์กรชุมชนต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ 
เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 

 
ล าดับ 

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ กลุ่มประมง นายชยางกูร  ทรงแก้ว ๑/๓ หมู่ที๙่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ กลุ่มประมง นายวิโรจน ์ ด้วงสีทอง ๙ หมู่ที๘่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ กลุ่มเย็บผ้า นางจันทนา  บุญเกื้อ หมู่ที๓่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ กลุ่มปุ๋ยหมกั นายเลิศชาย  เกิดเมืองเล็ก ๙ หมู่ที๓่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ กลุ่มปุ๋ยหมกั นายสุกิจ  บุญไชย 24 หมู่ที5่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๖ กลุ่มผ้าบาติก นายพงศ์ธร  เมืองจีน ๘ หมู่ที๒่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐ 

๖. สำขำศำสนำและประเพณี 
ภูมิปัญญาสาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้หลักธรรม

ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดี
ต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา  การบวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญ
ประทายข้าว เป็นต้น 

 
ล าดับ 

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ กาหลอ นายณรงค์ รัตนพันธ์ หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ กาหลอ นายประสงค์ รัตนพันธ์ ๗ หมู่ที๑่๑  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ ไสยศาสตร์ นายสมนึก รอดนวล หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ ไสยศาสตร์ นายวีรศักดิ์ ค าแหง ๕๕ หมู่ที๙่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ หมอดู นางจิต   สุขอนันต์ ๗๗ หมู่ที๑่๓  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๖ หมองู นายประพฤติ  จันทร์อุดม หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
๗. สำขำภำษำและวรรณกรรม  
  ภูมิปัญญาสาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา 
ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดท า
สารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น 
 
ล าดับ 

ที ่
ภูมิปัญญา ชื่อ-สกุล ที่อยู่ 

๑ นิทานพื้นบ้าน นายสมาน  ทรงแก้ว ๖๖ หมู่ที๕่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๒ กลอน นางรักบุญ  สวัสดี ๙๔ หมู่ที๘่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๓ ภาษา นายอุดมศักดิ์  รัตนพันธ์ หมู่ที่ ๖  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๔ เพลงช้าน้อง นางแนบ  โหราโชต ิ ๑๑๘ หมู่ที๔่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 
๕ เพลงช้าน้อง นางน้าว  เกิดกลิ่นหอม ๓๐ หมู่ที๗่  ต.หนองหงส์  อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๑ 

ส่วนที่ ๖   ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ 
หมอดินอำสำ 

  หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที่  ซึ่งได้จัดตั้งเป็น
เครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ เรียกว่า หมอดินอาสาประจ าหมู่บ้าน  หมอดินอาสา
ประจ าต าบล  หมอดินอาสาประจ าอ าเภอ และหมอดินอาสาประจ าจังหวัดอาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนา  ที่ดิน 
ดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่น  โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน
ในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  
  บทบาทของหมอดินอาสาประจ าหมู่บ้านในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน คือ 
เป็นผู้ท าการเกษตรถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาที่ดิน เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรข้างเคียง และสามารถให้
ค าแนะน า เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เพ่ือนบ้านในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยหรือผู้น าในการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี ทางการเกษตร เป็นอาสาสมัครเกษตรที่จะคอยช่วยเหลือเมื่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์มีภารกิจหรือโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ 
 บทบาทของหมอดิน อาสาประจ าหมู่บ้านในด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน คือ เป็น
ผู้ท าการเกษตรถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนาที่ดินเป็นตัวอย่างให้กับ เกษตรกรข้างเคียง และสามารถให้
ค าแนะน า เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ให้แก่เพ่ือนบ้านในหมู่บ้าน เป็นผู้ช่วยหรือผู้น าในการจัดตั้งกลุ่ม
เกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เป็นอาสาสมัครเกษตรที่จะคอยช่วยเหลือเมื่อกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์มีภารกิจหรือโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ 
 

   
 

 
 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๒ 

กาหลอ 
การ ละเล่นกาหลอผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนครศรีธรรมราชประมาณ 70-100 ปี

มาแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่มีเล่นในงานศพ ปัจจุบันก าลังจะสูญหาย  

ความหมาย  

- สารานุกรมของ เปลื้อง ณ นคร กล่าวถึงกาหลอไว้ว่า " เป็นดนตรีชนิดหนึ่ง ใช้ส าหรับ
ประโคมในงานศพ "  

- แต่บางท่านกล่าวว่า กาหลอเป็นงานแห่ในวันสงกรานต์ เพ่ือความรื่นเริงและแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าของตน " 

- บางท่านกล่าวไว้ว่า " กาหลอเป็นเครื่องดนตรี ซึ่งมักเล่นเฉพาะในงานศพ คล้าย ๆ กับการ
สวดคฤหัสถ์หรือสวดมาลัย เดิมเล่นเฉพาะในงานศพ เพ่ือความสนุกสนาน ต้องมีความสามารถในการขับร้อง
และเล่นดนตรีโดยเฉพาะปี่กาหลอเป็นพิเศษ " 

- ผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวถึงกาหลอว่า " เป็นเครื่องประโคมที่เก่าแก่ดึกด าบรรพ์ เพี้ยนมาจาก กาหล 
หมายถึง แตรงอนและเสียงอึกทึก เข้าใจว่ารับมาจากอินเดีย " กาหลอ เป็นค าประสมระหว่าง กา กับ หลอ  กา 
หมายถึง อีกา ส่วน หลอ หมายถึง ลื่น ( หลุดจากท่ีเกาะ )  เมื่อประสมกันเป็นค าว่า กาหลอ แปลว่า เมื่ออีกาได้
ฟังดนตรีประเภทนี้จะรู้สึกเพลิดเพลิน จนลื่นหลุดจากที่เกาะ  

ประวัติ 

- ก าเนิดในสมัยพุทธกาล ( ไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใด ) สันนิษฐานว่า 
พระพุทธเจ้าทรงด าริให้มีข้ึนเพ่ือใช้แห่น าพระศพ (เศียร) ของพระพรหมเป็นครั้งแรก ต่อมาพระพุทธองค์เห็นว่า
เป็นสิ่งที่ดีงาม จึงยึดถือเป็นประเพณีสืบมา 

- บางท่านกล่าวว่า กาหลอเป็นเสียงฆ้องจากสวรรค์ เชื่อว่าสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์
อยู่ ณ วัดแห่งหนึ่งริมแม่น้ า พระอธิการวัดน าหลาวไปปักไว้ใต้น้ าเพราะไม่ต้องการให้เด็กวัดมาเล่นน้ า อยู่มาวัน
หนึ่งอากาศร้อน ท่านกระโดดลงน้ าจนถูกหลาวปัก แทนที่จะเป็นเด็กวัด  พระภิกษุและลูกวัดต่างพยายามช่วย
แต่ไม่ส าเร็จ จึงไปทูลพระพุทธองค์ ๆ จึงเสด็จไปดึงพระอธิการพร้อมดึงหลาวออก และเรียกประชุมพระสงฆ์
ภายในวัดเพ่ือแสดงธรรมและธรรมวินัย จากนั้นทรงแต่งตั้งภิกษุเหล่านั้นตามความรู้ความสามารถ คือ ท่านกา
แก้ว ท่านการาม ท่านกาชาด และท่านกาเดิม หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน พระภิกษุท้ังสี่ได้ประชุม ทานกา
เดิมท าปี่ขึ้นมาเล่าหนึ่ง ทานการามท าโทน ท่านกาแก้วท าโทน ส่วนท่านกาชาดท าฆ้อง เครื่องดนตรีเหล่านี้ใช้
น าหน้าพระศพของพระพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นการบรรเลงดนตรี กาหลอ ครั้งแรก 

- อีกต านานหนึ่งกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ให้ก าเนิดกาหลอเพ่ือแห่นาคและแห่ศพ 
จากนั้นสาวกจ านวน 12 องค์ ช่วยกันแต่งเพลงถวายองค์ละ 1 เพลง จึงมีเพลงกาหลอตั้งแตน่ั้นมา 

เครื่องดนตรี 

- เครื่องดนตรีมี 3 ชิ้น คือ ปี่ 1 เล่า ( ถือว่าเป็นดนตรีที่ส าคัญท่ีสุด ) กลองทน 2 ใบ ( ใช้ตี
ขัดจังหวะ) และฆ้อง 1 ใบ ฆ้องแต่เดิมนิยมใช้ 2 ใบ แต่ระยะหลังใช้เพียงใบเดียว มักเลือกฆ้องที่มีเสียงกังวานตี
แล้วได้ยินไกล 

- ผู้ประโคมดนตรี 4 คน หัวหน้าวงเป่าปี่  
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ลักษณะเพลง 

มีทั้งหมด 12 เพลง สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่ง ไม่มีเนื้อร้องใช้บรรเลงอยางเดียว เริ่ม
ด้วยเพลงไหว้พระ และต้องเหมาะกับบรรยากาศ เช่น ตอนค่ าใช้เพลงทองศรี ตอนดึกเพลงนกพิทิด หัวรุ่งใช้
เพลงทองศรี ตอนเช้าตรู่น้ าค้างยังไม่แห้งใช้เพลงนกกระจอกเต้น พอดวงอาทิตย์ขึ้นใช้เพลงแก้วแสงทองและ 
ตอนเช้าเพลงนกเปล้ากินไทร่ ตอน ยกศพ ใช้เพลง เหยี่ยวเล่นลม , ตอนน าศพ ใช้เพลง ทอมท่อม , ตอนเข้าเขต
ป่าช้า ใช้เพลง ยั่วยวน ,  ถึงเมรุ ใช้เพลง สุริยน ,  ขณะตั้งศพ ใช้เพลง ทองศรีต่อด้วยเพลงพลายแก้ว พลาย
ทอง , และตอนประชุมเพลิง ใช้เพลงพระพาย 

ลักษณะงานที่เล่นกาหลอ 

งานที่รับกาหลอไปเล่นมี 3 งาน คือ งานศพ งานบวชนาค ( ต้องเป็นนาคที่ไม่สึก ) และงาน
รดน้ าคนแก่ แต่ส่วนใหญ่มักเล่นในงานศพ ถ้าเป็นงานแต่งงานจะต้องน าหมากหนึ่งค าเพ่ือหมอกาหลอจะได้บูชา
คร ูถ้าไม่มีหมากไปด้วยกาหลอจะไม่ยินดีรับงาน เมื่อถึงวันงานหมอกาหลอน าหมาก 1 ค า วางบนหิ้ง 

ถ้าเป็นงานศพ กาหลอจะไปประโคมคุมศพจนกว่าจะถึงวันเผา เจ้าภาพต้องสร้างโรงพิธีตาม
ต าราครูหมอ ส่วนค่าจ้าง(ค่าเปิดปากปี่) แล้วแต่จะตกลงกัน ขึ้นอยู่กับจ านวนวันที่ไปบรรเลงและระยะทางด้วย 

ลักษณะโรงพิธีและเครื่องประดับ 

โรงพิธีสร้างในเขตบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ หรืห่างจากตัวบ้านประมาณ 9 ศอก ใกล้ที่ตั้งศพ ยก
พ้ืนสูงประมาณ 5 ศอก ยาว 6 ศอก ความยาวต้องตั้งตามแนวทิศตะวันออกไปทิศตะวันตะเสมอ หลังคารูป
หน้าจั่ว หันหน้าโรงไปทางทิศตะวันตก  

 ส่วนเครื่องประกอบพิธีที่เจ้าภาพต้องเตรียมคือ ข้าว 12 ส ารับ ( ที่สิบสอง หมายถึง อาหาร
คาวและหวาน ผลไม้รวม 12 ชนิด) , ข้าว 1 ถ้วย, แกง 1 ถ้วย, ผ้าคาดเพดาน 1 ผืน, หมอน 1 ใบ, ผ้าขาว
ส าหรับรองข้าวสิบสอง, หมาก18 ค า(วางที่ครู9 ค า ใส่พาน9 ค า), ดอกไม้ 3 ดอก, เทียน 1 เล่ม, ด้ายริ้ว 1 ริ้ว 

ข้อปฏิบัติของผู้เล่นกาหลอ 

1. เมื่อมีผู้ป่วยไข้ในบ้านในขณะมีการละเล่นไม่สามารถดูแลได้ ต้องไปเล่นตามที่นัดไว้กับเจ้าภาพ 
2. ภรรยาต้องอยู่กับบ้าน ห้ามใช้เครื่องหอม ทาแป้ง คบชู้ เพราะจะเป็นอันตรายต่อสามี 
3. หากกาหลอพบข้อผิดพลาด จะไม่ท าพิธี ต้องให้เจ้าภาพแก้ไขให้ถูกต้อง หัวหน้าถือปี่น าหน้า 

ลูกน้องเดินตาม 
4. ห้ามออกจากโรงพิธีจนกว่าเลยเที่ยง 
5. ห้ามบริโภคอาหารนอกจากหมากและบุหรี่ และอาหารจะไม่กินปะปนกับผู้อ่ืน ห้ามชิมอาหาร  
6. กาหลอจะไม่รับสิ่งของจากมือผู้หญิง จะต้องวางก่อนรับ 
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เพลงชา้น้อง 

  เป็นเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ ใช้ร้องกล่อมเด็กให้นอนหลับ ลักษณะค าประพันธ์เป็นกลอน
ชาวบ้าน โดยทั่วไป ๑ บท มี ๘ วรรค ในแต่ละวรรค มี ๔- ๑๐ ค า แล้วแต่เนื้อความ และบางเพลงอาจมีความ
ยาวถึง ๓๐ วรรค เพลงร้องเรือ หรือเพลงชาน้อง ส่วนมากร้องเกริ่นน าด้วยค าว่า "ฮำเอ้อ" และจบท้ายวรรค
แรกด้วยค าว่า "เหอ" เนื้อหาสาระเป็นการขับกล่อมให้เด็กนอนหลับเร็ว และหลับสนิท ด้วยความอบอุ่น ทั้งกาย
และใจ หลายบทได้สอดแทรกค าสอนในการประพฤติปฏิบัติตน ปลูกฝังคุณธรรม และสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในสังคมด้วยตัวอย่าง  เพลงร้องเรือ หรือ เพลงชาน้อง 
 
๑) ขวัญอ่อนเหอ            นอนให้เป็นสุข 
แม่ไม่มาปลุก             อย่าลุกรบกวน 
ฟูกหมอนแม่ตั้ง             รองหลังนิ่มนวล 
อย่าลุกรบกวน              ขวัญอ่อนเจ้านอนเปล 
 
๒) ยาฝิ่นเหอ             อย่ากินมากนักเลยพ่อเนื้อทอง 
ต้องจ าต้องจอง             ต้องเขอต้องคาเพราะยาฝิ่น 
อยากกล้วยอยากอ้อย      น้องสาวน้อยจะเซ้อให้กิน 
ต้องเขอต้องคาเพราะยาฝิ่น        นั่งไหนโหนอนนั่น 
 
๓) โลกสาวเหอ             โลกสาวชาวเรินตีน 
เดินไม่แลตีน             เหยียบเอาโลกไกตาย 
หนวยตาตั้งสองหนวย     หวงอ้ีเหลียวแลชาย 
เหยียบเอาโลกไกตาย      แลชายไม่วางตา 
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มโนรำห์ 
  มโนราห์ หรือ โนราเป็นศิลปะการแสดงพ้ืนบ้านที่เป็นที่นิยมของคนในภาคใต้ องค์ประกอบ
หลักในการแสดงโนรา คือเครื่องแต่งกาย และเครื่องดนตรี 

เครื่องแต่งกายประกอบด้วย เทริด เป็นเครื่องประดับศีรษะของตัวนายโรงหรือโนราใหญ่หรือ
ตัวยืนเครื่อง เครื่องลูกปัดร้อยด้วยลูกปัดสีเป็นลายมีดอกดวง ใช้ส าหรับสวมล าตัวท่อนบนแทนเสื้อ ปีกนกแอ่น
หรือปีกเหน่ง ทับทรวงปีกหรือหางหงส์ ผ้านุ่ง สนับเพลา ผ้าห้อยหน้า ผ้าห้อยข้างก าไลต้นแขน-ปลายแขน และ
เล็บ ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแต่งกายของโนราใหญ่หรือโนรายืนเครื่อง ส่วนเครื่องแต่งกายของตัวนางหรือนางร า
เรียกว่า "เครื่องนาง” ไม่มีก าไลต้นแขนทับทรวง และปีกนกแอ่น 

เครื่องดนตรีของโนรา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องตีให้ จังหวะ ประกอบด้วย ทับ (โทนหรือทับโนรา) 
มี ๒ ใบ เสียง ต่างกันเล็กน้อย ใช้คนตีเพียงคนเดียว เป็นเครื่องตีที่ส าคัญ ที่สุด เพราะท าหน้าที่คุมจังหวะและ
เป็นตัวน าในการเปลี่ยน จังหวะท านองตามผู้ร า กลองท าหน้าที่เสริมเน้นจังหวะและ ล้อเสียงทับ ปี่ โหม่ง หรือ
ฆ้องคู่ ฉิ่ง และแตระ 

มโนรามีการแสดง ๒ รูปแบบ คือ โนราประกอบ พิธีกรรม (โนราโรงครู) และโนราเพ่ือความ
บันเทิง ซึ่งมี ความแตกต่างกัน ดังนี้ 

โนราประกอบพิธีกรรมหรือโนราโรงครู เป็น พิธีกรรมที่มีความส าคัญในวงการโนราเป็นอย่าง
ยิ่ง เพราะ เป็นพิธีกรรมเพ่ือเชิญครูหรือบรรพบุรุษของโนรามายัง โรงพิธีเพ่ือไหว้ครูหรือไหว้ตายายโนรา เพ่ือรับ
ของแก้บน และ เพ่ือครอบเทริดหรือผูกผ้าแก่ผู้แสดงโนรารุ่นใหม่ มี ๒ ชนิด คือ โนราโรงครูใหญ่ หมายถึง การ
ร าโนราโรงครูอย่างเต็ม รูปแบบ ซึ่งจะต้องกระท าต่อเนื่องกัน ๓ วัน ๓ คืน จึงจะจบพิธี โดยจะเริ่มในวันพุธไป
สิ้นสุดในวันศุกร์ และจะต้องกระท า เป็นประจ าทุกปี หรือทุกสามปี หรือทุกห้าปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การถือปฏิบัติของ
โนราแต่ละสาย ส าหรับโนราโรงครูเล็ก ใช้เวลา ๑ วันกับ ๑ คืน โดยปกตินิยมเริ่มในตอนเย็นวันพุธ แล้วไป
สิ้นสุดในวันพฤหัสบดี 

โนราเพื่อความบันเทิง เป็นการแสดงเพื่อให้ความ บันเทิงโดยตรง มีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 
๑. การร า โนราแต่ละตัวต้องร าอวดความช านาญ และความสามารถเฉพาะตน โดยการร าผสมท่า

ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องกลมกลืน แต่ละท่ามีความถูกต้อง ตามแบบฉบับ มีความคล่องแคล่วช านาญที่จะ
เปลี่ยนลีลา ให้เข้ากับจังหวะดนตรี และต้องร าให้สวยงามอ่อนช้อย หรือกระฉับกระเฉงเหมาะแก่กรณี บางคน
อาจอวดความ สามารถในเชิงร าเฉพาะด้าน เช่น การเล่นแขน การท าให้ ตัวอ่อน การร าท่าพลิกแพลง เป็นต้น 

๒. การร้อง โนราแต่ละตัวจะต้องอวดลีลาการร้อง ขับบทกลอนในลักษณะต่างๆ เช่น เสียงไพเราะดัง
ชัดเจน จังหวะการร้องขับถูกต้องเร้าใจ มีปฏิภาณในการคิดกลอน รวดเร็ว ได้เนื้อหาดี สัมผัสดี มีความสามารถ
ในการร้อง โต้ตอบ แก้ค าอย่างฉับพลันและคมคาย เป็นต้น 

๓. การท าบท เป็นการอวดความสามารถในการ ตีความหมายของบทร้องเป็นท่าร า ให้ค าร้องและท่า
ร า สัมพันธ์กัน ต้องตีท่าให้พิสดารหลากหลายและครบถ้วน ตามค าร้องทุกถ้อยค า ต้องขับบทร้องและตีท่าร าให้
ประสม กลมกลืนกับจังหวะและลีลาของดนตรีอย่างเหมาะเหม็ง การท าบทจึงเป็นศิลปะสุดยอดของโนรา 

๔. การร าเฉพาะอย่าง นอกจากโนราแต่ละคน จะต้องมีความสามารถในการร า การร้อง และการท า
บท ดังกล่าวแล้ว ยังต้องฝึกการร าเฉพาะอย่างให้เกิดความ ช านาญเป็นพิเศษด้วย ซึ่งการร าเฉพาะอย่างนี้ อาจ
ใช้แสดง เฉพาะโอกาส เช่น ร าในพิธีไหว้ครู ในพิธีแต่งพอกผูกผ้าใหญ่ บางอย่างใช้ร าเฉพาะเมื่อมีการประชันโรง 
บางอย่างใช้ ในโอกาสร าลงครูหรือโรงครู หรือในการร าแก้บน เป็นต้น  ตัวอย่างการร าเฉพาะอย่าง เช่น ร าบท
ครูสอน ร าเพลงทับ เพลงโทน ร าเพลงปี่ ร าขอเทริด ร าคล้องหงส์ 
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๕. การเล่นเป็นเรื่อง โดยปกติโนราไม่เน้นการเล่น เป็นเรื่อง แต่ถ้ามีเวลาแสดงมากพอ อาจมีการเล่นเป็นเรื่อง 
ให้ดูเพ่ือความสนุกสนาน โดยเลือกเรื่องท่ีรู้ดีกันแล้วบางตอน มาแสดง ไม่เน้นการแต่งตัวตามเรื่องแต่จะเน้นการ
ตลก และการขับบทกลอนแบบโนราให้ได้เนื้อหาตามท้องเรื่อง 

การแสดงโนราที่เป็นงานบันเทิงทั่วๆ ไป แต่ละครั้ง แต่ละคณะจะมีล าดับการแสดงที่ เป็น 
ขนบนิยม โดยเริ่มจาก 

ปล่อยตัวนางร าออกร า (อาจมีผู้แสดงจ านวน ๒-๕ คน) ซึ่งมีขั้นตอน คือ เกี้ยวม่าน หรือขับหน้าม่าน 
เป็นการ ขับร้องบทกลอนอยู่ในม่านก้ันโดยไม่ให้เห็นตัว/ออกร่ายร า แสดงความช านาญและความสามารถในเชิง
ร าเฉพาะตัว/ นั่งพนัก ว่าบทร่ายแตระ แล้วท าบท (ร้องบทและตีท่าร าตามบทนั้นๆ) /ว่ากลอน เป็นการแสดง
ความสามารถ เชิงบทกลอน (ไม่เน้นการร า) ถ้าว่ากลอนที่แต่งไว้ก่อน เรียกว่า "ว่าค าพรัด” ถ้าเป็นผู้มีปฏิภาณ
มักว่ากลอนสด เรียกว่า "ว่ามุดโต” และร าอวดมืออีกครั้งแล้วเข้าโรง 

ออกพราน คือ ออกตัวตลก เป็นผู้มีความส าคัญ ในการสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้น 
ออกตัวนายโรง หรือโนราใหญ่ นายโรงจะอวด ท่าร าและการขับบทกลอนเป็นพิเศษให้สมแก่ฐานะที่

เป็น นายโรง ในกรณีที่เป็นการแสดงประชันโรง โนราใหญ่ จะท าพิธีเฆี่ยนพราย  และเหยียบลูกนาว เพ่ือเป็น
การ ตัดไม้ข่มนามคู่ต่อสู้ และเป็นก าลังใจแก่ผู้ร่วมคณะของตน 

ออกพรานอีกครั้ง เพื่อบอกว่าต่อไปจะเล่นเป็นเรื่อง และจะเล่นเรื่องอะไร จากนั้นจึงเล่นเป็นเรื่อง 
ปัจจุบันการแสดงโนรายังคงมีการแสดงทั้ง ๒ รูปแบบ ทั้งเพ่ือความบันเทิงและการร าใน

พิธีกรรม คุณค่าของโนรา นอกจากเครื่องแต่งกายและท่าร าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะแล้ว โนรายังท า
หน้าที่เป็น "สื่อ” เผยแพร่ให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และ เข้าถึงชาวบ้านได้
ง่าย โนราจึงเป็นศิลปะการแสดงของ ชาวภาคใต้ที่ยังคงครองความนิยมท่ามกลางกระแส  การเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบันได้ดีตามสมควร  
 

  
 


