
 

แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๑ มโนราห์ สีพ่ี่น้อง       วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

  √   ศิลปะการแสดง            ศิลปะการแสดง
มโนราห์  เป็นศิลปะที่มอียู่
คู่บ้านท้องครกและเป็น
ศิลปะวฒันธรรมทางใต้
ของไทยเรา เพื่อเป็นการสืบ
ทอดศิลปะการแสดง จงึได้
มีการเปิดฝึกสอนการร า 
การร้องกลอน ตลอดจน
การแสดงมโนราหใ์ห้แก่ลกู 
หลานและนักเรียนใน
โรงเรียนตลอดจนบุคคล
ทัว่ไปที่สนใจ  

ต าบลบางน า้
จืดและพืน้ท่ี
ใกล้เคียง 

นายสชุาติ  วนัทอง √    

      แนวทางปฏิบตัทิางสงัคม พธีิกรรม 
ประเพณี และเทศกาล 

       

      ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัวาล 

       

      งานช่างฝีมือดัง้เดิม        

      การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้านและ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 

       

แบบ มภ.๑ 



แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๒ พิธีเรียกครูมโนราห ์       วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

         ศิลปะการแสดง        
√   แนวทางปฏิบตัิทางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

      ท าพธีิแก้บนครูมโนราห์
ให้กบัชาวบ้านที่ได้บนบาน
ศาลกลา่วครูมโนราห์ให้
ประสบความส าเร็จเมือ่ส าเร็จ
ดงัที่บนบานเอาไว้ก็จะมีการ
แก้บนโดยการตีเคร่ืองดนตรี
มโนราห์พร้อมกบัค ากลา่วใน
การแก้บน 

ต าบลบางน า้จืด
และพืน้ทีใ่กล้เคียง 

นายสวสัด์ิ  หิน้เตีย้น √    

      ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัวาล 

       

      งานช่างฝีมือดัง้เดิม        

      การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้านและ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

แบบ มภ.๑ 



 

 
แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๓ เล่นเคร่ืองดนตรีไทย
ประเภทฆ้อง ทบั กลอง 

      วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

   √      ศิลปะการแสดง สามารถเล่นเคร่ืองดนตรี
ฆ้อง ทบั กลองที่ใช้ในการ
แสดงมโนราห์  

ต าบลบางน า้จืด
และพืน้ทีใ่กล้เคียง 

นายสวสัด์ิ  หิน้เตีย้น √    

        แนวทางปฏิบตัิทางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

       

      ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัวาล 

       

      งานช่างฝีมือดัง้เดิม        

      การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้านและ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

 

 

แบบ มภ.๑ 



 

แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๔ เล่นเคร่ืองดนตรีไทย
ประเภทซอด้วง 

      วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

   √      ศิลปะการแสดง สามารถสีซอด้วงใช้ในการ
แสดงมโนราห์  

ต าบลบางน า้จืด
และพืน้ทีใ่กล้เคียง 

นายพล  วนัทอง √    

        แนวทางปฏิบตัิทางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

       

        ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัรวาล 

       

        งานช่างฝีมือดัง้เดิม        

        การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้าน
และศิลปะการตอ่สู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ มภ.๑ 



 

แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๕ ช่างต่อเรือ       วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

         ศิลปะการแสดง        
        แนวทางปฏิบตัิทางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

       

        ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัรวาล 

       

   √    งานช่างฝีมือดัง้เดิม      มีความรู้เร่ืองการตอ่
เรือประมงชายฝ่ัง 

ต าบลบางน า้จืด
และพืน้ทีใ่กล้เคียง 

นายเกษม  เดชชาฤทธ์ิ √    

        การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้าน
และศิลปะการตอ่สู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ มภ.๑              



 

แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๖ ช่างงานไม้         วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

         ศิลปะการแสดง        
        แนวทางปฏิบตัิทางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

       

        ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัรวาล 

       

   √    งานช่างฝีมือดัง้เดิม      มีความรู้เร่ืองการท างาน
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ เช่น โต๊ะ 
เก้าอี ้

ต าบลบางน า้จืด นายแผ่ว  ดอกเข็ม √    

      การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้านและ
ศิลปะการต่อสู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

 

 

 

แบบ มภ.๑              



 
แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๗ พิธีกรรมทางศาสนา       วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

        ศิลปะการแสดง        
  √    แนวทางปฏิบตัิทางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

เป็นพธีิกรทางศาสนพธีิต่างๆ ต าบลบางน า้จืด นายแผ่ว  ดอกเข็ม  , นายสชุาติ  ศรีกิม้ 

นายชุ่ม  ด านิล  
√    

        ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัรวาล 

       

          งานช่างฝีมือดัง้เดิม        

        การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้าน
และศิลปะการตอ่สู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

 

 

 

แบบ มภ.๑              



 
แบบส ำรวจมรดกภมูิปัญญำทำงวัฒนธรรม 

อ ำเภอ.........  หลังสวน..............  จังหวดั...........  ชุมพร .................... 
ปีที่ส ำรวจ พ.ศ........๒๕๖๑......... 

ล าดบั
ที่ 

รายการ ลกัษณะ ข้อมลูโดยสงัเขป พืน้ที่ปฏิบตั ิ ชื่อผู้ถือปฏิบติัติและผู้ สืบทอด สถานะการคงอยู ่ หมายเหต ุ
ปฏิบติัติอยู่
ในวิถีชีวิต 

เส่ียงต่อ
การสญู
หายหรือ
เผชิญภยั
คกุคาม 

เส่ียงต่อการ
น าไปใช้อย่าง
ไม่ถกูต้อง
เหมาะสม 

 
 

๘ หนังตะลงุใหญ่         วรรณกรรมพืน้บ้านและภาษา 
 

       

 √    ศิลปะการแสดง แสดงหนงัตะลงุใหญ่วดัชลธี

นิมิตรในประเพณีงานแห่
พระแข่งเรือของอ าเภอหลงั
สวน 

ต าบลบางน า้จืด นายมณเทียร  สงรัตน์ 

 
√    

        แนวทางปฏิบตัทิางสงัคม 
พธีิกรรม ประเพณี และเทศกาล 

        

         ความรู้และการปฏิบตัิเกี่ยวกบั
ธรรมชาตแิละจกัรวาล 

       

        งานช่างฝีมือดัง้เดิม        

        การเลน่พืน้บ้าน กีฬาพืน้บ้าน
และศิลปะการตอ่สู้ป้องกนัตวั 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


