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วัตถุประสงค์

                   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560
มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟ�� นฟู และ ส่งเสริมภูมิป�ญญาท้องถิ�น ศิลปะ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ�นและของ
ชาติ และจัดให้มีพื�นที�สาธารณะ สาํหรับกิจกรรมที�เกี�ยวข้อง รวมทั�งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ได้ใช้สิทธิ
และมีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย ภูมิป�ญญาไทยมีความสาํคัญ อย่างยิ�ง
ช่วยสร้างชาติให้เป�นป�กแผ่น มั�นคง สร้างความภูมิใจและศักดิ�ศรีเกียรติภูมิ
แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมคําสอนทางศาสนาใช้กับชีวิตได้
อย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และ ธรรมชาติได้อย่าง
ยั�งยืน ช่วยเปลี�ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลบางเเก้ว ได้
เล็งเห็นความสาํคัญภูมิป�ญญาท้องถิ�น ปราชญ์ ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ�น
ตําบลบางเเก้ว อําเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป�นป�จจุบัน และเพื�อสืบสานและ
อนุรักษ์ภูมิป�ญญาท้องถิ�นที�สาํคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจาก
ชุมชนและหวังเป�นอย่างยิ�งว่าฐานข้อมูลภูมิป�ญญาท้องถิ�นนี�จะเป�นประโยชน์ 
ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิป�ญญาท้องถิ�นหรือปราชญ์ท้องถิ�นต่อไป

- เพื�อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิป�ญญาท้องถิ�นที�สาํคัญและมี
ประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน
- เพื�อให้ผู้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงคุณค่าความสาํคัญของ
ภูมิป�ญญาในท้องถิ�นของตนเอง อันจะนาํไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาภูมิป�ญญานั�นๆ ต่อไป

คํานํา

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบางเเก้ว



ความหมายภูมิป�ญญา
ท้องถิ�น

ภูมิป�ญญาท้องถิ�น เป�นคําที�มีความหมาย
เช่นเดียวกับคําว่าภูมิป�ญญาท้องถิ�นและ
ภูมิป�ญญาไทย เป�นองค์ความรู้ที�มีอยู่ใน
ท้องถิ�นซึ�งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือ
ผู้มีประสบการณ์ ซึ�งเรียกว่าปราชญ์ชาว
บ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ�น ซึ�งมี ผู้ให้คํา
กัดความของภูมิป�ญญาท้องถิ�นใน
ลักษณะต่าง ๆ กันดังนี�

สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิป�ญญาท้อง
ถิ�นหมายถึงทุกสิ�งทุกอย่างที�ชาวบ้านคิดได้เองที�นาํมา
ใช้ในการแก้ป�ญหา เป�นสติป�ญญา เป�นองค์ความรู้
ทั�งหมดของชาวบ้านทั�งกว้าง ทั�งลึก ที�ชาวบ้าน
สามารถคิดเอง ทําเองโดยอาศัยศักยภาพที�มีอยู่แก้
ป�ญหาการดําเนินวิถีชีวิตในท้องถิ�นอย่างสมสมัย 

กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิป�ญญา
ท้องถิ�นว่า คือความรู้ที�เกิดจากประสบการณ์ในชีวิต
ของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จน
เกิดป�ญญาและตกผลึกมาเป�นองค์ความรู้ที�ประกอบ
กันขึ�นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื�อง ความรู้ดังกล่าว
ไม่ได้แยกย่อยออกมาให้เห็นเป�นศาสตร์เฉพาะสาขา
วิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิป�ญญาท้องถิ�นจัดเป�นพื�น
ฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที�ช่วยในการเรียนรู้ การ
แก้ป�ญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนิน
ชีวิตของคนเรา 

รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิป�ญญาท้องถิ�น
หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลที�มีต่อตนเอง ต่อ
โลก และสิ�งแวดล้อม ซึ�งกระบวนทัศน์ดั�งกล่าวจะมี
รากฐานจากคําสอนทางศาสนา คติจารีต ประเพณี ที�
ได้รับการถ่ายทอด สั�งสอนและปฏิบัติสืบเนื�องกันมา
ปรับปรุงเข้ากับบริบททางสังคมที�เปลี�ยนแปลงแต่ละ
สมัย ทั�งนี�โดยมีเป�าหมายเพื�อความสุขของในส่วนที�
เป�นชุมชน และป�จเจกบุคคล 

ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคราํไพ.
2537) ให้ความหมายว่า ภูมิป�ญญาท้องถิ�น คือ สติ
ป�ญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอด
ประสบการณ์ที�ยาวนานของผู้คนในท้องถิ�นซึ�งได้ทํา
หน้าที�ชี�นาํว่าการจะใช้ชีวิตอย่ายั�งยืนและถาวรกับ
ธรรมชาติรอบตัวนั�นทําอย่างไรซึ�งในที�สุด ภูมิป�ญญา
ท้องถิ�นอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของ
การใช้ชีวิตที�เรียบง่าย บนพื�นฐานของการไม่
เบียดเบียนสรรพสิ�งทั�งหลายทั�งปวงที�มีชีวิต สัตว์ พืช
และมนุษย์ด้วยตัวเองตลอดจนสิ�งไม่มีชีวิตรอบข้าง 

สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.)

กล่าวถึงภูมิป�ญญาท้องถิ�นไทยว่า เป�นองค์ความรู้
ความสามารถ และทักษะของคนไทยที�เกิดจากสั�งสม
ประสบการณ์ที�ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุง
แต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื�อใช้แก้ป�ญหาและ
พัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม
และเหมาะสมกับยุคสมัย 

ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิป�ญญาท้องถิ�นสะสม
ขึ�นมาจากประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและ
สังคมในท้องถิ�นหนึ�งๆ เพราะฉะนั�นจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื�องของท้องถิ�นมากกว่าภูมิป�ญญาท้อง
ถิ�นที�มาจากข้างนอก ลักษณะสาํคัญของภูมิป�ญญา
ท้องถิ�นคือ มีวัฒนธรรมเป�นพื�นฐาน มีความเป�นบูรณ
การสูงทั�งในเรื�องของกาย ใจ สังคม และสิ�งแวดล้อม
และเชื�อมโยงไปสู่นามธรรมที�ลึกซึ�งสูงส่ง อีกทั�งยัง
เน้นความสาํคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม
เพราะภูมิป�ญญาท้องถิ�นให้ความสาํคัญแก่
ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ�งเป�นผู้ที�มี
ประสบการณ์มากกว่า
จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิป�ญญาท้องถิ�น
หมายถึงองค์ความรู้ หรือสิ�งที�สั�งสมกันมาตั�งแต่อดีต
ซึ�งเป�นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของคนในท้อง
ถิ�น ซึ�งได้ผ่านการคิดค้นและปรับปรุง เปลี�ยนแปลง
จนได้แนวทางที�เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม
เป�นที�ยอมรับนับถือจากบุคคลทั�วไป ถือเป�นแบบอย่าง
ในการดํารงชีวิตที�ถ่ายทอดสืบต่อกันมา



ประเภทของ
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น

             ภูมิป�ญญาท้องถิ�นหมายร่วมถึงทุกสิ�งทุกอย่างที�ชาวบ้านคิดค้นขึ�น
แล้วนาํมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ป�ญหา เป�นทั�งสติป�ญญาและองค์ความรู้
ทั�งหมดของชาวบ้าน ดังนั�น จึงมีความครอบคลุมเนื�อหาสาระและแนวทาง
ดําเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิป�ญญาท้องถิ�นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ในหลายวิชา
ดังที� สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จาํแนกไว้รวม 10
สาขา คือ

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ
และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื�นฐานคุณค่า
ดั�งเดิม ซึ�งคนสามารถพึ�งพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทําการ
เกษตรแบบผสมผสาน การแก้ป�ญญา การเกษตรเป�นต้น 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง
การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื�อชะลอการนาํ
เข้าตลาด เพื�อแก้ป�ญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป�นธรรม
อันเป�นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ�นสามารถพึ�งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอด
ทั�งการผลิตและการจัดจาํหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของ
กลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป�นต้น 

3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป�องกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ�งพาตนเองทางด้านสุขภาพ
และอนามัยได้ 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถ
เกี�ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ทั�งอนุรักษ์ การพัฒนา
และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั�งยืน 



ประเภทของ
ภูมิป�ญญาท้องถิ�น

 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด้านบริหารจัดการค้า
การสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั�งที�เป�นเงินตราและโภคทรัพย์
เพื�อเสริมชีวิตความเป�นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน
คุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั�นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะ
สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป� คีตศิลป�
เป�นต้น 

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงานด้าน
ต่างๆทั�งขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื�นๆ ในสังคมไทย เช่น การ
จัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป�นต้น กรณีของการ
จัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป�นภูมิป�ญญาสาขาการจัดการที�มีความสาํคัญ
เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ภูมิป�ญญาไทยที�มีประสิทธิผล 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี�ยวกับด้าน
ภาษา ทั�ง ภาษาถิ�น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั�งด้าน
วรรณกรรมทุกประเภท 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลัก
ธรรมคําสอนทางศาสนาเชื�อและประเพณีดั�งเดิมที�มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการ
ประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ�งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลัก
ศาสนา การบวชป�า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป�นต้น
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ภูมิปญญาทองถ่ิน
ในพื�นที�ตําบลบางเเก้ว

อาณาเขตตําบลบางเเก้ว

 ทิศเหนือ          ติดต่อกับตําบลลําเลียงอําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ทิศใต้              ติดต่อกับตําบลทรายแดงอําเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตําบลเขาทะลุ อําเภอสวีจังหวัดชุมพร
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับแม่นํ�ากระบุรีและประเทศสหภาพเมียนมาร์
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เกษตรผสมผสาน คือ ระบบการเกษตรที�มีการปลูกพืชและการเลี�ยง
สัตว์ มีสัตว์หลายชนิดในพื� นที�เดียวกัน โดยที�กิจกรรมการผลิตแต่ละ
ชนิดจะต้องสามารถเกื�อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป�นการใช้ทรัพยากรที�มีอยู่ภายในไร่นาอย่างเหมาะสมเพื� อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดล้อม และเพิ� มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ โดยการทําการเกษตรหลาก
หลาย โดยนายดาว คุ้มเจริญ เป�นชาวตําบลบางเเก้วโดยกําเนิด ได้
ริเริ�มการปลูกพืชผสมผสาน โดยในพื� นที�สวนจะปลูกไม้ยืนต้น เช่น
ทุเรียน มังคุด เเละปลูกพืชอายุสั�นอย่างมะละกอ เเละพืชที�ให้ผลผลิต
ได้ทั�งป� เช่น ผักเหรียง เป�นต้น
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ด้านเกษตรกรรม1.
   ภูมิป�ญญาการปลูกพืชผสมผสาน

นายดาว คุมเจริญ
ผูใหขอมูลภูมิปญญา
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นายสุนทร หล่าดอนดู่ ได้นํากิ�งพันธ์ุกาแฟอาราบิก้ามา
ทดลองปลูกบนพื� นที� ปรากฏว่าได้ผลผลิตที�ดี สามารถ
ทําเป�นรายได้อย่างมากให้ครอบครัว มั�นใจว่ากาแฟยัง
เป�นพืชน่าปลูก และกาแฟขาดตลาดทุกป� ทางภาคใต้
ยังมีโอกาสดี และเหมาะสมมากที�สุด ถ้ามีการโค่น
ยางพาราก็ปลูกกาแฟเสริมเข้าไป แต่ยางพาราก็ไม่ทิ�ง
และเรื�องการตลาดกาแฟไม่ต้องหวั�นวิตก สหกรณ์
กาแฟ จํากัด และกลุ่มกาแฟต่าง ๆ โดยเฉพาะ
จ.ชุมพร จะรับซื�อทั�งหมด
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ด้านเกษตรกรรม1.
   ภูมิป�ญญาการปลูกกาเเฟ

นาย สุนทร หลาดอนดู
ผูใหขอมูลภูมิปญญา



กั นย ายน  2563  ฉ บับ ที�  1 เ ป� นป าก เป� น เ สี ยง

นายสมชาย ราชพรหม
ผูใหขอมูลภูมิปญญา

 จานกาบหมากราชพรหม (S&D) ผลิตภัณฑ์ช่วย
ลดโลกร้อนจากคุณสมชาย (หริ�ง) เเละคุณเพ็ญ
รัตน์ (อี�ด) ข้อดีของจาน-ชามกาบหมากคือมีกลิ�น
หอมเฉพาะตัว ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วจากภาชนะก็ไม่กลาย
เป�นขยะและไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมลดผลกระ
ทบจากกระบวนการกําจัดผลิตภัณฑ์จําพวก
พลาสติกและโฟม ที�ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา
อีกด้วย นับว่าเป�นภูมิป�ญญาที�น่าสนใจเป�นอย่าง
ยิ�งในตําบลบางเเก้ว
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ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ภูมิป�ญญาการทําจานชามจากกาบหมาก

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZW3D2mWYYQfRW5DaPOONIGVObDGtuKw0kBFAHtlV5dQCOoywe_OhKpjCbBF7Rb7C3wVjsZ6WK9hT7Izb76ShjHPc55H_zx65ypcNpao39a9TAiNRVg-MvWhbWUwtzFQBuw&__tn__=*NK-R
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นางสมใจ ผิว ดํา
ผูใหขอมูลภูมิปญญา

การนวดเเผนไทยของคุณสมใจจะเป�นการนวด
เพื� อผ่อนคลายร่างกาย และจิตใจ ช่วยให้เลือด
ลมไหลเวียนได้ดี เส้นเอ็นที�ตึงจะหย่อน เน้น
นวดเพื� อให้อาการของกล้ามเนื�อ และข้อต่อดีขึ�น
ช่วยให้ขยับข้อต่อได้สะดวกยิ�งขึ�น โรคเกี�ยวกับ
ปวดกล้ามเนื�อเรื�อรัง เช่น ปวดหลัง ปวดคอ
โรคเกี�ยวกับข้อต่อ เช่น ไหล่ติด เข่าตึง บาง
ครั�งก็จะนําสมุนไพรไทยมาใช้ในการรักษาควบคู่
กับการนวด เช่นการใช้เหงือกปลาหมอลด
อาการปวดเมื�อย การนวดนํ�ามันไพร เป�นต้น
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ด้านการแพทย์เเผนไทย
ภูมิป�ญญาการนวดเเผนไทย

การพอกสมุนไพรลดอาการปวดเม่ือย

ไพรนํามาใชในการสกัดน้ํามันไพร

https://hd.co.th/back-pain-sign-of-disease


ภาพกุงเคย ท่ีใชทํากะป
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นางสุภาภรณ วันซี

ผูใหขอมูลภูมิปญญา

พื� นที�ตําบลบางเเก้วมีส่วนที�ติดป�าชายเลน มีเเหล่งนํ�าที�สําคัญ
คือคลองละอุ่น เเละเเม่นํ�ากระบุรี จึงมี “เคย” (Opossum
shrimp) เป�นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รูปร่างคล้ายกุ้ง บางทีก็
เรียกว่า “กุ้งเคย” ซึ�งตัวเคยนี�จะดํารงชีวิตอยู่ใกล้ผิวทะเลโดย
ไม่จมลงไป อาจจะอยู่ในนํ�าลึกประมาณหน้าแข้งถึงระดับหน้าอก
ตัวเคยมีขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเปลือกบางและ
นิ�ม อาศัยอยู่รวมกันเป�นฝูงตามชายทะเลและลําคลองบริเวณ
ป�าชายเลน สําหรับคนตําบลบางเเก้ว ตัวเคยเป�นสัตว์เศรษฐกิจ
ซึ�งหาได้จากธรรมชาติ ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง มีประโยชน์
ต่อร่างกายมนุษย์โดยใช้ตัวเคยมาทํากะป�ถือเป�นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ�งเเวดล้อมรอบตัว เพื� อใช้ในการ
ดํารงชีวิต เเละหารายได้เข้าสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ�ง
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ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติเเละสิ�งเเวดล้อม
ภูมิป�ญญาการทํากะป�กุ้งเคย

กุงเคย ท่ี นํามาตําเเล วตากเเหง
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นางตอย  เมฆม วง

ผูใหขอมูลภูมิปญญา

พื� นที�ตําบลบางเเก้วมีส่วนที�ติดป�าชายเลนจึงมีต้นจากเป�นพืชประจํา
ท้องถิ�น ผู้ชายในพื� นที�นิยมนําใบจากมามวนยาเส้นสูบ โดยต้นจาก
เป�นพืชเก่าแก่พบได้ทั�งบริเวณนํ�าจืดและนํ�ากร่อย และเป�นพืชในสกุล
ปาล์ม เพียงชนิดเดียวที�ขึ�นในป�าชายเลน หรือบริเวณริมคลองที�มัก
มีนํ�าจืดและนํ�าเค็มปนกัน ส่วนมากจะขึ�นเป�นดงขนาดเล็กใหญ่ เรียก
กันว่า ดงจาก หรือป�าจาก 

ใบจากที�นํามาทําบุหรี�จะต้องเป�นใบจากใบอ่อนที�ยังไม่คลี� จะเห็นเป�น
ทางตรงชี�ฟ�าขึ�นไปเหมือนร่มหุบ โดยใช้มีดคมๆ ตัดที�สุดโคนให้ขาดที
เดียวโดยใบไม่ชํ�า วิธีทําเป�นบุหรี�ก็นําใบจากมา 2 ใบ แล้วใส่ยาเส้น
แล้วมวน สําหรับคนไม่เคยมวนจะยากในตอนแรกๆ เนื�องจากใบจาก
ลื�นกว่ากระดาษ 
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ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติเเละสิ�งเเวดล้อม
ภูมิป�ญญาการทําใบจาก
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นางศรีเนียม ย่ิงเมือง

ผูใหขอมูลภูมิปญญา

ลิเกป�าของชุมชนบ้านเขาฝาชี จะเป�นกลิ�นอายของการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม การแสดงการละเล่น ที�ติดตัวมากับชุมชน
ดั�งเดิม จนปรากฏมาถึงยุคป�จจุบัน เริ�มเป�นที�นิยมตั�งแต่ยุคใด
สมัยไหน ไม่มีหลักฐานการบันทึกเขียนปรากฏไว้การสืบค้นจึงได้
มาจากการค้นหาตัวบุคคล บทสัมภาษณ์ของเหล่าศิลป�นพื� นบ้าน
ที�ยังมีชีวิตอยู่ ที�เกิดก่อนสมัยสงครามโลกครั�งที� 2 และเรื�อง
ราวในการแสดงบทออกแขก จะบอกเล่าถึงความสัมพันธ์ ชนใน
ท้องถิ�นดั�งเดิมกับชาวต่างชาติในอดีตที�มีการติดต่อค้าขาย การ
เดินทางโดยเรือสําเภา ผ่านน่านนํ�าทะเลอันดามัน มหาสมุทร
อินเดีย กับเมืองกัลกัตตา (เมืองลังกา) มีขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื�อ ผ่านตัวละครสําคัญ ทั�งตัวเอก
แขกเทศ (แขกชาวเปอร์เซีย) หรือ ตัวนางเอก ยาหยี สาวไทยใน
ท้องถิ�น มีรูปแบบการปกครองบ้านเมือง ผ่านตัวแสดงเจ้าเมือง
และตัว เสนาหรือตัวตลกที�สร้างความครื�นเครง บทการแสดงจะ
สื�อถึงชีวิตชุมชนในชนบทที�มีความรัก ความสนุกสนาน ความ
เบิกบาน 
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ด้านศิลปกรรม
ภูมิป�ญญาการเเสดงลิเกป�า


