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ของ องคการบริหารสวนตําบลวังมะปราง 
อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 
 



 
ภูมิปญญาในดานสิ่งของเครื่องใชพ้ืนบาน 
 
สิ่งของเคร่ืองใชพ้ืนบาน 
         ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ บรรดามีท่ีคนพื้นบานพื้นเมืองภาคใต ใชสอยตามวิถีชีวิตในพื้น
ถิ่น (Folklore or Folklife)   ประจําวันนั้นมีมากเชนเดียวกับคนในภูมิภาคอื่น แตอาจจะมีรูปแบบ
แตกตางกันบางตามอิทธิพลส่ิงแวดลอม และวัตถุส่ิงของเหลานั้นก็เปนส่ิงประดิษฐท่ีชาวบานคิดทํา
ขึ้นใชเองดวยฝมือ ความเรียบงาย ตามวัตถุประสงค ประโยชนใชสอยอยูบนพื้นฐานของอาชีพ สังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา    ลางอยางก็มีลักษณะผสมผสานระหวางความเปนศิลปะและความเปน
หัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีการรับถายทอดอิทธิพลระหวางกันกับประชานในภูมิภาคอื่นดวย ดังนั้น
คุณคาความงาม ความโดดเดน  นอกจากทักษะ/ฝมือประสบการณ ลักษณะงานการใชสอยแลวยัง
ขึ้นกับวัสดุพื้นถิ่นธรรมชาติส่ิงแวดลอม    และขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมเปนองคประกอบดวย 
         สวนการอนุรักษ  (Preservation)   วัฒนธรรมพื้นบานประเพณี ก็ขึ้นกับ
องคประกอบปจจัยหลายอยาง เชน วัสดุ รูปแบบ   ประโยชนใชสอย   คุณคา ความจําเปน ฯลฯ จะ
พอใชสอยเทาเหยียบยํ่าซ้ํารอยเดิมอยูรํ่าไปคงไมได      ซึ่งตองปรับเปล่ียนบางตามเหตุผล   ความ
เหมาะสม แตสวนท่ีเปนสารัตถะหรือ แกนเอกลักษณอันเปนหัวใจหลักของโครงสรางจําเปนตองคง
รูปรักษาไว คือ จิตวิญญาณลักษณะทาทางของพื้นบานพื้นเมืองจะตองแสดงใหเห็นไดตลอดไป และ
ควรจะไดสงเสริมใหพัฒนาเจริญเติบโตท่ีเนนนวัตกรรม     โดยการสรางสรรคส่ิงใหมออกมาใหมาก
ย่ิงขึ้นอีกดวย 
         เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเปนของพื้นบานท่ีชาวนา ชาวไร ชาวสวน ชาวประมง หรือ
ประชาชนพลเมืองท่ัวไปใชสอยในชีวิตประจําวัน  
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การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น 
 

 
 

     1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาของไทยในดานตางๆ ของทองถิ่น จังหวัด 
ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงภูมิปญญาท่ีเปนภูมิปญญาของทองถิ่น มุงศึกษาใหรูความ
เปนมาในอดีต และสภาพการณในปจจุบัน 
      2. การอนุรักษ โดยการปลุกจิตสํานึกใหคนในทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาแกนสาระและ
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม
ตางๆ สรางจิตสํานึกของความเปนคนทองถิ่นนั้นๆ ท่ีจะตองรวมกันอนุรักษภูมิปญญาท่ีเปน
เอกลักษณของทองถิ่น รวมท้ังสนับสนุนใหมีพิพิธภัณฑทองถิ่นหรือพิพิธภัณฑชุมชนขึ้น เพื่อแสดง
สภาพชีวิตและความเปนมาของชุมชน อันจะสรางความรูและความภูมิใจในชุมชนทองถิ่นดวย 
      3. การฟนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปญญาท่ีกําลังสูญหาย หรือท่ีสูญหายไปแลวมาทําใหมี
คุณคาและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในทองถิ่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม 
และคานิยม 
      4. การพัฒนา ควรริเร่ิมสรางสรรคและปรับปรุงภูมิปญญาใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเกิด
ประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใชภูมิปญญาเปนพื้นฐานในการรวมกลุมการพัฒนาอาชีพ
ควรนําความรูดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีมาชวยเพื่อตอยอดใชในการผลิต การตลาด และการ
บริหาร ตลอดจนการปองกันและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 5. การถายทอด โดยการนําภูมิปญญาท่ีผานมาเลือกสรรกล่ันกรองดวยเหตุและผลอยาง
รอบคอบและรอบดาน แลวไปถายทอดใหคนในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจ ตระหนักในคุณคา 
คุณประโยชนและปฏิบัตไิดอยางเหมาะสม โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ  
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      6. สงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดเครือขายการสืบสานและพัฒนา
ภูมิปญญาของชุมชนตางๆ เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
        7. การเผยแพรแลกเปล่ียน โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเผยแพรและ
แลกเปล่ียนภูมิปญญาและวัฒนธรรมอยางกวางขวาง โดยใหมีการเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ 
ดวยส่ือและวิธีการตางๆ อยางกวางขวาง รวมท้ังกับประเทศอื่นๆ ท่ัวโลก 
      8. การเสริมสรางปราชญทองถิ่น โดยการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวบาน ผูดําเนินงานใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดานภูมิปญญา ความรูความสามารถอยางเต็มท่ี มี
การยกยองประกาศเกียรติคุณในลักษณะตางๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-jkn_fV3z4x8/TxgpjL8CKOI/AAAAAAAAADU/WjBo-8SfU-8/s1600/flowerline016.gif
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ตัวอยางภูมิปญญาในดานส่ิงของเคร่ืองใชพื้นบาน 

 
กลุมจักสานกาบกลวยและใยสังเคราะห 

 

 
 

เนื่องจากตนกลวยเล็บมือนางในพื้นท่ีมีมากและขาดการนํามาใชประโยชน ชาวบานจึงนําเอา
ตนกลวยมาทําการจักสานเปนเคร่ืองใชตาง ๆ ปรากฏวาไดผลดีจึง ทําออกจําหนาย ซึ่งเปนท่ีตองการ
ของลูกคา การทําเคร่ืองจักสานจากตนกลวยทํางาย ๆ ดังนี้ 

วัสดุ/อุปกรณ 
1. ตนกลวยเล็บมือนางขนาดใหญสมบูรณท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว 
2. มีด 
3. เคร่ืองรีด 
4. ราวสําหรับตากตนกลวย 
5. แบบรูปทรงผลงานท่ีจะทําการจักสาน 
วิธีการ  
1. ทําการคัดเลือกตนกลวยท่ีจะนํามาจักสานโดยใหเลือกตนท่ีตัดผลแลว มีลําตนสูง ใหญ  
นํามาทําเปนเชือกกลวยกอนท่ีจะนํามาจักสาน 
2. ลอกเอาเฉพาะกาบท่ีมีลักษณะสีขาวนํามาฝานเปนเสนตามแนวยาว ใหมีความกวาง
ประมาณ 1 นิ้ว 
3. นําไปตากแดดใหแหงสนิท ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 2-3 วันก็สามารถนํามาใชได 
4. นําเชือกกลวยท่ีแหงสนิทมารีดดวยเคร่ืองรีดใหมีความนุม เพื่อสะดวกในการจักสานและ
ขึ้นรูปทรง  
 
 
 

http://sineenach.blogspot.com/2012/01/blog-post_7992.html
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5. นําเชือกกลวยท่ีผานการรีดจนนุมแลว มาลอกใหเปนสองเสนและขูดเนื้อเย่ือขางในออกให
หมด 
6. นําเชือกกลวยท่ีเตรียมไดในขอ 4. มารีดอีกคร้ัง จึงนําไปจักสานขึ้นรูปไดตามความ
ตองการ เชนกระเปา หมวก ตะกรา ฯลฯ 

        คุณสุวณี  ณะแกว กลาววากลุมจักสานกาบกลว หมูที่ 1 ไดกอตั้งข้ึนมาโดยการแนะนํา
ของพัฒนาชุมชนอําเภอวังวิเศษ ในการใหคําปรึกษา และไดรับเงินสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนตําบลวังมะปราง  จึงทําใหสินคาไดเปน สินคาสุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
ประเภทผลิตภัณฑ : เคร่ืองใช และเคร่ืองประดับตกแตง ไดรับคัดเลือกเปน OPC ป : 2546  
ระดับภาค :    สถานที่จําหนาย กลุมจักสานกาบกลวยและใยสังเคราะห  เลขท่ี 261/1 หมู 
1 ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220 ติดตอ : นางสุวณี นะแกว  โทร :075 
262061  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-PtUzcomsaME/TxcAMaKIDSI/AAAAAAAAACE/rn_euiZ6nx0/s1600/38531.gif
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เคร่ืองใชในครัว   
ไมกวาดดอกหญา 
 

 
 
 

ไมกวาด เปนอุปกรณท่ียังจําเปนตองใชภายในครอบครัว แมปจจุบัน บางบานไดนําเคร่ืองดูด
ฝุนเขามาใชบางแลว แตก็ยังมีบานและสถานท่ีตาง ๆ อีกจํานวนไมนอย ท่ีตองการใชไมกวาด ดังนั้น 
การทําไมกวาดเพื่อจําหนาย จึงเปนการเสริมรายไดอีกทางหนึ่งใหกับครอบครัวได 

อุปกรณ 

1. เข็มเย็บกระสอบ  
2. เชือกฟาง  
3. ไมไผ ความยาวประมาณ 80 ซม.  
4. ดอกหญา  
5. ตะปูขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ตัว 

ขั้นตอนการทําไมกวาด 

          1.นําดอกหญามาทําความสะอาดและตากแดดใหแหงคัดเลือกเฉพาะดอกหญาท่ีมีคุณภาพ 
ดี  
          2. นําดอกหญาปริมาณ 1 กํามือ มัดใหเปนวงกลม  
          3. นําเข็มเย็บกระสอบ ซึ่งรอยเชือกฟางไวแลว แทงเขาตรงกลางมัดดอกหญา แลวถักขึ้นลง
แบบหางปลา ใหได 3 ชั้น พรอมจัดดอกหญาใหมีลักษณะแบน  
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          4. ตัดโคนดอกหญาใหเสมอกัน  
          5. นําดามไมไผเจาะรูท่ีหัวไวสําหรับหอยเชือกและเจาะรูตรงปลายนํามาขัดดวยกอนจากนั้น
เสียบเขาตรงกลางมัดดอกหญา  
          6. นําเชือกฟางมัดดอกหญาไวดวยกัน  โดยนําเชือกฟางมาสอดตรงรูท่ีเจาะ เพื่อปองกัน
ไมใหดอกหญาออกจากกัน  
          7. ตอกตะปูท่ีเตรียมไว เพื่อใหดอกหญาติดกับดามไมไผ และมีความแข็งแรงขึ้น 

        * เคล็ดลบัทําใหไมกวาดแข็งแรง ควรนําดอกหญาตากแดดใหแหงสนทิกอนมัด จะไดไม
กวาดท่ีมีความแข็งแรง ไมหลุดงาย เมื่อถึงเวลาใชงาน 

สัมภาษณ : นายภา  วรรณวัฒน  เลขท่ี   หมูท่ี 3 ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดย
นายภา  วรรณวัฒน ไดเลาใหฟงวาไดรับความรูในเร่ืองของการเย็บไมกวาดจากบิดา จึงไดทําตกทอด
มาจนถึงปจจุบัน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-PtUzcomsaME/TxcAMaKIDSI/AAAAAAAAACE/rn_euiZ6nx0/s1600/38531.gif


 
 

-8- 
 
เคร่ืองมือจับปลา 
      

 
 
            เคร่ืองมือจับปลา มีมากหมายหลายอยางทําดวยไมไผเปนหลัก เชนสุม (จับปลา นาง 
(ชนาง ก็เรียกใชชอนดักจับกุงปูปลาขนาดเล็ก เชงเลง (ปากกวางหางเรียวใชดักปลา เจย  (ตะแกรง 
ใชตากกุงปลา ตากพริก รอนขาวสาร นั่งไดนอนได (หรือหญดก็เรียก คือ อีจูท้ังแบบตั้งและแบบ
นอนใชดักปลา โลด  – เล (เคร่ืองดักปลาแบบใหปลากระโดดขึ้นมาคางบนรางราน สอน (รูปราง
เล็กยาวคลายกระบอกกรวยใชดักกุงปลาขนาดเล็ก ไซ (มีหลายแบบเชน ไซลาว มีรูปรางเล็กยาวใช
ดักกุง ไซดักปลา ไซหัวหม ูรูปรางของไซแตกตางกันไปตามทองถิ่น แตสวนท่ีเหมือนกันคือ
มี “งา” อยูขางในดังคําปริศนาคําทํานายท่ีวา “ชางตายในนางอกงาในพุง” ตะของหรือ 
“ของ” สําหรับขังปู ปลา กุง หอย มีหลายชนิดและลางชนิดก็เรียกชื่อกับการใชงานตางออกไป เชน 
จง หรือของจงมีขนาดเล็กทรงชะลูดปากเรียว (ใชใสกุง ปู ปลา ของ (ท่ัวไปใชใสหอย ปู ปลา ของ
ไหล (ใชดักปลาไหล ไซขังปลา (ไซทนก็เรียก ของบา (คือตะของแบบมีบา ๒ ขาง มักมีขนาดใหญ 
ใชใสปลา ของนั่งได คืออีจูนั่นเอง  
 

 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-Q_rRz7jPRfw/TxcFggIju_I/AAAAAAAAACU/fnFPp4gY7uw/s1600/krengmuajubpa01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-PtUzcomsaME/TxcAMaKIDSI/AAAAAAAAACE/rn_euiZ6nx0/s1600/38531.gif
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ภูมิปญญาหมอง ู
 
 
 

 
 
หมอเจียร  มีพอเห็น 
             อายุ 74 ป บานเลขท่ี   หมูท่ี 7 ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  
เสนทางการเปนหมอ 
  หมอเจียร  มีพอเห็น รักษาคนถูกงูพิษกัด ตะขาบ มานานกวา 30 ป รักษาผูปวยมา
แตไมมีการจดบันทึกชื่อผูปวยไว บางรายมารักษาซ้ําถึงสองคร้ังหรือสามคร้ัง เพราะในบางฤดูกาลงู
และตะขาบจะชุกชุมมาก เชนหนาฝน แตหมอก็รักษาไดทุกชนิดงู  
  หมอเจียร รับวิชามาจากผูเปนบิดา ซึ่งไดเสียชีวิตไปนานแลว สวนพอก็รับวิชามาจาก
ปูอีกทีหนึ่ง หรือเรียกไดวาเปนการตกทอดกันมา หมอเจียรเชื่อวาพิษเปนของรอน ตองใชของเย็น
เขาไปทําลายความรอน ถาใหรักษางายตองมาทันที ถาปลอยไวนานจะเปอยและตองรักษาเปนระยะ 
12 เดือน ในรายท่ีเปอยมาก หมอจะใชคาถาเรียกเนื้อเรียกเอ็นขึ้นมาใหม ซึ่งการรักษาตองใชคาถา
เปนตัวหลัก ยากเปนตัวชวย แตถึงอยางไรก็ตองใชยา  
  สมุนไพรท่ีใชในการักษา 
  เปนยาพาด   (มิไดบอกรายละเอียดไว  
  พิธีกรรมการกอนการรักษา 
  คนเจ็บตองแตง หมากพูล 12 คํา ธูป 3 ดอก เทียน 1 เลม และเงิน 32 บาท 
  วิธีการรักษา 
  เมื่อรับหมากพลู แลวหมอจะทําพิธีปดพิษดวยการเรียกพิษงูออกมา โดยใชหยาคา
พาดดวยน้ํามะนาว ตอมาก็ใชยาทาแผลพิษ ในการรักษาสวนใหญจะใชยาทาเปนตัวหลักไมมียากิน 
นอกจากหมากเสกคาถาเพื่อฆาพิษและทําใหหายปวด สมุนไพรท่ีใชไมตองเตรียมไว คนเจ็บมาถึงก็
หาเอาขางบาน ไมตองซื้อจากตลาดแมอยางเดี่ยว 
 
 
 
 



 
 
 

-10- 
 

  พิธีกรรมหลังการรักษา 
  หลังจากหายแลว ผูปวยจะตองมาไหวครู โดยมาไหวครูท่ีบานของหมอและจัด
สําหรับเหมือนการไปวัดทุกอยาง ของไหวครูไดแก ขนมแดง ขนมขาว ขนมโค ขาวเหนียว ขาวเจา 
แกงจืด แกงเผ็ดและเหลา 1 ขวด 
  พื้นท่ีการรักษา 
  ตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://3.bp.blogspot.com/-PtUzcomsaME/TxcAMaKIDSI/AAAAAAAAACE/rn_euiZ6nx0/s1600/38531.gif
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ภูมิปญญาหมองู 
หมอบุญเปยม  เข็มทอง 
 
 
 
 
 
 
ประวัติ 

หมอ (นายบุญเปยม  เข็มทอง  
อายุ 47 ป บานเลขท่ี   หมูท่ี 7 ตําบลวังมะปราง  อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

 หมอ    รับถายทอดวิชามาจากพอแก (ตา รักษาผูถูกงูกัดมาแลวประมาณ 10 ป มีผูปวยท่ี
รักษาจํานวนมาก สวนใหญท่ีรับการรักษาจะเปนตะขาบ มากกวางู แตก็สามารถรักษาไดทันทวงที 
ผูปวยสามารถกลับบานไดเลย  
 สมุนไพรท่ีใชในการรักษา 
 ไมไดบอกชนิดไว บอกเพียงเปนยาทาหรือยาพาด 
 พิธีกรรมกอนการรักษา 
 เร่ิมการรักษาผูปวยตองตั้งครูโดยใชหมากพลู 12 คํา ธูปเทียน ดอกไมและเงิน 32 บาท 
 วิธีการรักษา 
 ถางูกัดมาใหม ๆ จะทําการปดพิษ 3 มื้อเย็น โดยใชคาถาปดพิษพรอมยาพาดเปนขนานท่ี 1 
หากพิษลุกลามจนเปนแผลเปอยจะลางดวยแอลกอฮอลแลวใสยาผง หลังจากหายแลวก็จะแชยาเปน
ขนานตัดพิษ การรักษาไมมียากิน 
 ยาพาด นําตัวยาท้ังมดมาฝนกับกนไห แลประสานดวยน้ํามะนาวพาดท่ีแผลใหคนถูกงูพิษกัด 
 ยาผงใสแผล แผลเปอยตองลางดวยดางทับทิมกอน การรักษาแผลเปอย เปนท่ีเชื่อถือของคน
ท่ัวไปมาก มีผูปวยออกจากโรงพยาบาลมารักษากับหมอหลายรายแลว ยาขนานนี้หมออางวาเปนยา
ผีบอก ไมสามารถบอกตัวยาได 
 ยาแชตัดพิษ ใชใบสมปอย หรือบอนสม ตมใหน้ํามีรสเปร้ียวแลวแซอวัยวะท่ีถูกงูกัดซึ่งหายดี
แลวลงในถังยา ขึ้นตอนนี้เปนการตัดพิษอยางถาวรหมอจะแซใหเมื่อผูปวยมาไหวครู 
 คารักษา 
 ไมเรียกคารักษา  
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ภูมิปญญาการนวดแผนไทย 
 

การนวดไทย หรือ นวดแผนโบราณ เปนการนวดชนิดหนึ่งในแบบไทย ซึ่งเปนศาสตรบําบัด
และรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทยแผนไทย โดยจะเนนในลักษณะการกด การคลึง การบีบ การ
ดัด การดึง และการอบ ประคบ ซึ่งรูจักกันโดยท่ัวไปในชื่อ "นวดแผนโบราณ" โดยมีหลักฐานวานวด
แผนไทยนั้นมีประวัติมาจากประเทศอินเดีย และมีการนําเขามาในประเทศไทย จากนั้นไดถูกพัฒนา
และปรับปรุงแกไขใหเขากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเปนรูปแบบแผนท่ีเปนมาตรฐานของไทย
และสงทอดมาจนถึงปจจุบัน การนวดไทยแบงเปน 2 สาย คือ สายราชสํานักและสายเชลยศักดิ์ 

จากการสัมภาษณ 
นายธัญญา หนูเริก หัวหนาสถานีอนามัยสะพานเคียน กลาวถึงการตั้ง “ศูนยการเรียนรู

หมอพ้ืนบาน วาเพ่ือใหเกิดการรวมกลุมหมอพ้ืนบานของอําเภอวังวิเศษและจังหวัดตรัง เพราะ
แพทยพ้ืนบานสวนใหญเปนผูสูงอายุ ถาไมมีการสืบทอดเอาไวตอไปก็คงจะตองสูญหาย  ย่ิงใน
ปจจุบันชาวบานมักจะหันไปพ่ึงการรักษาจากโรงพยาบาลกันมากขึ้น เสียท้ังคายาและคาเดินทาง
จํานวนมาก ซึ่งบางโรคท่ีเจ็บปวยอาจจะดูแลรักษาเบ้ืองตนไดดวยตนเอง ทําใหเกิดแนวคิดเร่ือง
แพทยทางเลือกใชยาสมุนไพรในการบําบัดรักษาโรคใหกับคนในชุมชน โดยจะมีหมอพ้ืนบานอยาง
นอย 2 คนสลับผลัดเปล่ียนกันมาประจําอยูท่ีสถานีอนามัยทุกวัน  
 “เพราะภูมิปญญาการแพทยพ้ืนบานของไทยจะใหความสนใจในเร่ืองของจิตใจควบคูไปกับการ
รักษา จิตใจกับรางกายเปนสวนหนึ่งของปญหาสุขภาพ ถามีปญหาทางกายแลวไมไดดูแลปญหา
ทางจิตใจ ก็อาจจะทําใหโรคภัยไขเจ็บหายชาลง แตการแพทยแผนไทยหรือการแพทยพ้ืนบาน
มักจะมีการดูแลในดานจิตใจดวย ผูที่มารับบริการก็มักที่จะไดรับการดูแลเอาใจใสที่มากกวา 
แลวก็จะฟนตัวหรือหายจากการเจ็บไขไดปวยไดเร็วข้ึน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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นายนวย  รอดรัตน 
 
 
 
 
 
ประวัติ 

นายนวย รอดรัตน อายุ 58 ป หมอพ้ืนบานที่ชํานาญดานสมุนไพรและการนวด 
แผนโบราณบอกวาโรคสวนใหญท่ีชาวบานมารับการรักษาดวยการแพทยพื้นบานมักจะเปนอาการ
เจ็บปวยท่ีเกิดจากการทํางานหนักเชนปวดเมื่อยตามสวนตางๆ ของรางกาย 
                 “การรักษาก็จะใชตั้งแตการตมยาสมุนไพร การนวดประคบ กดจุดจับเสน โดยใน
การรักษาแตละคร้ังไมไดคิดคาใชจายในการรักษา แลวแตผูที่มารักษาจะใหเอง เพราะเราทําดวย
ใจอยากใหคนรุนใหมไดเห็นวาการักษาดวยการแพทยพ้ืนบานนั้นใชรักษาโรคตางๆ ไดจริง
ชาวบานบางคนที่มีอาการไมมากและกินยาของแพทยแผนปจจุบันอยูแลว เราก็จะแนะนํา
การแพทยพ้ืนบานเปนทางเลือกหรือใชยาสมุนไพรรักษาควบคูกันไป อยางคนที่เปนอัมพฤษกิน
ยารักษาของแพทยแผนปจจุบัน แลวใชวิธีการนวดจับเสนของแพทยพ้ืนบานเขามาชวยทําการ
รักษาดวยเปนการชวยบําบัด ชวยการสรางกําลังใจใหกับผูปวยอีกทางหนึ่ง” หมอนวยเลา
ประสบการณใหฟง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : ตรีทิพยนิภา  หงษลักษณ  จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางภูมิปญญาทองถิ่นตําบลวังมะปราง. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภูมิปญญาในดานสิ่งของเคร่ืองใชพ้ืนบาน 
 
สิ่งของเคร่ืองใชพ้ืนบาน 
       ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ บรรดามีท่ีคนพื้นบานพื้นเมืองภาคใต ใชสอยตามวิถีชีวิตในพื้นถิ่น 
(Folklore or Folklife) ประจําวันนั้นมีมากเชนเดียวกับคนในภูมิภาคอื่น แตอาจจะมีรูปแบบ
แตกตางกันบางตามอิทธิพลส่ิงแวดลอม และวัตถุส่ิงของเหลานั้นก็เปนส่ิงประดิษฐท่ีชาวบานคิดทํา
ขึ้นใชเองดวยฝมือ ความเรียบงาย ตามวัตถุประสงค ประโยชนใชสอยอยูบนพื้นฐานของอาชีพ สังคม 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา ลางอยางก็มีลักษณะผสมผสานระหวางความเปนศิลปะและความเปน
หัตถกรรม นอกจากนี้ยังมีการรับถายทอดอิทธิพลระหวางกันกับประชานในภูมิภาคอื่นดวย ดังนั้น
คุณคาความงาม ความโดดเดน นอกจากทักษะ/ฝมือประสบการณ ลักษณะงานการใชสอยแลวยัง
ขึ้นกับวัสดุพื้นถิ่นธรรมชาติส่ิงแวดลอม และขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมเปนองคประกอบดวย 
       สวนการอนุรักษ (Preservation) วัฒนธรรมพื้นบานประเพณี ก็ขึ้นกับองคประกอบปจจัย
หลายอยาง เชน วัสดุ รูปแบบ ประโยชนใชสอย คุณคา ความจําเปน ฯลฯ จะพอใชสอยเทาเหยียบ
ยํ่าซ้ํารอยเดิมอยูรํ่าไปคงไมได ซึ่งตองปรับเปล่ียนบางตามเหตุผล ความเหมาะสม แตสวนท่ีเปน
สารัตถะหรือ แกนเอกลักษณอันเปนหัวใจหลักของโครงสรางจําเปนตองคงรูปรักษาไว คือ จิต
วิญญาณลักษณะทาทางของพื้นบานพื้นเมืองจะตองแสดงใหเห็นไดตลอดไป และควรจะไดสงเสริม
ใหพัฒนาเจริญเติบโตท่ีเนนนวัตกรรม โดยการสรางสรรคส่ิงใหมออกมาใหมากย่ิงขึ้นอีกดวย 
       เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีเปนของพื้นบานท่ีชาวนา ชาวไร ชาวสวน ชาวประมง หรือประชาชน
พลเมืองท่ัวไปใชสอยในชีวิตประจําวัน  
 
ภูมิปญญาชาวบาน 
 
           ภูมิปญญาชาวบาน  หมายถึง  ความรูของชาวบาน ซึ่งเรียนรูมาจากพอแม ปูยาตายาย 
ญาติพี่นอง หรือผูมีความรูในหมูบานในทองถิ่นตางๆ ความรูเหลานี้สอนใหเด็กเคารพผูใหญ มีความ
กตัญูรูคุณพอแมและผูมพีระคุณ มีความเอื้ออาทรตอคนอื่น รูจักชวยเหลือแบงปนขาวของของตน
ใหแกผูอื่น ความรูท่ีเปนภูมิปญญาเปนความรูท่ีมีคุณธรรม สอนใหคนเปนคนดี สอนใหคนเคารพ
ธรรมชาติ รูจักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไมทําลาย ใหเคารพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ และคนท่ีลวงลับไปแลว ภูมิ
ปญญาชาวบานเปนความรูเร่ืองการทํามาหากิน เชน การจับปลา การจับสัตว การปลูกพืช การเล้ียง
สัตว การทอผา ทอเส่ือ การสานตะกราและเคร่ืองใชดวยไมไผ ดวยหวาย การทําเคร่ืองปนดินเผา 
การทําเคร่ืองมือทางการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี การฟอนรํา และการละเลนตาง ๆ 
การรักษาโรคดวยวิธีตาง ๆ เชน การใชยาสมุนไพร การนวด เปนตน 
    ภูมิปญญาเหลานี้เปนความรูความสามารถท่ีบรรพบุรุษไดสรางสรรคและถายทอดมาใหเรา มี
วิธีการหลายอยางท่ีทําใหความรูเหลานี้เกิดประโยชนแกสังคมปจจุบันดวย คือ 

http://sineenach.blogspot.com/2012/01/blog-post.html


          การอนุรักษ คือ การรักษาความรูท่ีดีงาม เชน ประเพณีตาง ๆ หัตกรรม และคุณคาหรือ
การปฏิบัติตนเพื่อความสัมพันธอันดีกับคนและส่ิงแวดลอม 

          การฟนฟู คือ การร้ือฟนความรูท่ีดี
งามตาง ๆ ท่ีสูญหายไป เลิกไป หรือเปล่ียนไปใหกลับมาเพื่อยังประโยชนใหผูคนสมัยนี้ เชน การ
ฟนฟูดนตรีไทย การฟนการเกษตรผสมผสาน ซึ่งปูยาตายายเคยทํามากอน การฟนประเพณีการผูก
เส่ียว  

          การประยกุต คือ การปรับความรูเกากับความรูใหม เพื่อใหเหมาะสมกับสังคมท่ีเปล่ียนไป 
เชน การประยุกตการบวชมาเปนการบวชตนไม เพื่อใหเกิดสํานึกการอนุรักษธรรมชาติ รักษาปามาก
ย่ิงขึ้น การประยุกตประเพณีการทําบุญขาวเปลือกท่ีวัด มาเปนการสรางธนาคารขาว เพื่อชวยเหลือผู
ท่ีขาดแคลน การประยุกตดนตรีไทยกับดนตรีสมัยใหม หรือการรองรําตาง ๆ 
           
           การสรางใหม คือ การคิดคนส่ิงใหม ๆ ท่ีสัมพันธกับความรูดั้งเดิม เชน การประดิษฐ
โปงลาง ซึ่งเปนเคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่งในภาคอีสาน มีลักษณะคลายกับระนาดแตแตกตางท้ังรูปแบบ
และเสียง การคิดโครงการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาของชุมชน โดยอาศัยคุณคาความเอื้ออาทรท่ี
ชาวบานเคยมีตอกัน มาหารูปแบบใหม เชน การสรางธนาคารขาว ธนาคารโคกระบือ การรวมกลุม
แมบาน เยาวชน เพื่อทํากิจกรรมรวมกันอยางเปนระบบมากย่ิงขึ้น 
          ภูมิปญญาเปนความรูท่ีประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบาน
ในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวน ๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกันการทํา
มาหากิน การอยูรวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี 
          ความรูเปนคุณธรรม เมื่อผูคนใชความรูนั้น เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง คนกับคน คน
กับธรรมชาติและคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 
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          ความสัมพันธท่ีดีเปนความสัมพันธท่ีมีความสมดุล ท่ีเคารพกันและกัน ไมทํารายทําลายกัน 
ทําใหทุกฝายทุกสวนอยูรวมกันไดอยางสันติชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑของการอยูรวมกัน มีคนเฒา
คนแก เปนผูนํา คอยใหคําแนะนําตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบานเคารพ
ธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ํา ปา เขา ขาว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบานเคารพผูหลักผูใหญ 
พอแม ปูยาตายาย ท้ังท่ีมีชีวิตอยูและลวงลับไปแลว 
          ภูมิปญญาจึงเปนความรูท่ีมีคุณธรรม เปนความรูท่ีมีเอกภาพของทุกส่ิงทุกอยาง เปนความรู
วา ทุกส่ิงทุกอยางสัมพันธกันอยางมีความสมดุล เราจึงยกยองความรูขั้นสูงสงอันเปนความรูแจงใน
ความจริงแหงชีวิตนี้วา “ภูมิปญญา” 
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