ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในตาบลท่าเรือ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในตาบลท่าเรือ
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของ
ชาติ และจัดให้มีพื้นที่สาธารณะ สาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนั บสนุนให้ประชาชน ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในดารดาเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความสาคัญ
อย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงสร้างความภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ
ประยุกต์ห ลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้กับชี วิตอย่างเหมาะสมสร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และ
ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเรือ ได้เล็งเห็นความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทาฐานข้อมู ลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่นเพื่อให้ข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาคัญและ
มีและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้อ งถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ต่อไป
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญา หมายรวมถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้าน คิดค้นขึ้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแก้ปัญหา
เป็นทั้ง สติปัญญาและองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทาง
ด าเนิ น ชี วิ ต ใน วงกว้ า ง ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประกอบไปด้ ว ยองค์ ค วามรู้ ใ น หลายวิ ช า ดั ง ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2551) ได้จาแนกรวมไว้ 10 สาขา
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และ เทคนิคด้าน
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐาน คุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา ตนเองในสภาวการณ์
ต่างๆ ได้ เช่น การทาการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร เป็นต้น
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ในการแปรรู ป ผลผลิ ต เพื่ อ ชะลอการน าเข้ า ตลาด เพื่ อ แก้ ปั ญ หาด้ า น การบริ โ ภค
อย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถ พึ่งตนเองทาง เศรษฐกิจ
ได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัดจาหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา
กลุ่มหัตถกรรม และอื่นๆ เป็นต้น
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและ รักษาสุขภาพ ของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทาง ด้านสุขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ การจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ ง อนุ รั ก ษ์ การพั ฒ นา และใช้ ป ระโยชน์ จ ากคุ ณ ค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

หน้า ๒
5. สาขากองทุน และธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้านบริห ารจัด การค้าการสะสมและ
บริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและ โภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความ เป็นอยู่ของสมาชิกใน
ชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิต ของคนให้
เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
7. สาขาศิ ล ปกรรม หมายถึ ง ความสามารถในการผลิ ต ผลงานทางด้ านศิ ล ปะ สาขาต่ างๆ เช่ น
จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์เป็นต้น
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดาเนินงาน ด้านต่างๆ ทั้งขององค์กร
ชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขา การจัดการที่มีความสาคัญ เพราะการ
จัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถิ่น
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์และ ปรับใช้หลักธรรม คาสอนทาง
ศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่า ให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้ บังเกิดผลดีต่อบุคคลและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น
แยกตามประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ตาบลท่าเรือ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่
1
2

ด้านการเกษตร
ชื่อของภูมิปัญญา
การทาปุ๋ยไส้เดือน
การผลิตข้าวซ้อมมือ

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นางรัชนี บุญคมรัตน์
นางอุไร ทองอนันต์
นางมาลี เงินสองสี

ที่อยู่
112/2 ม.14 ต.ท่าเรือ
ม.7 ต.ท่าเรือ
103 ม.7 ต.ท่าเรือ

ที่
1
2
3
4
5

ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
สานตะกร้าพลาสติก
นางจรรยา ผุดวัฒน์
การจักสานย่านลิเภา
นางพิน ลักษโณสุรางค์
ผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา
กลุ่มจักรสานย่านลิเภา
การทาไม้กวาดไม้ไผ่
นายเคลือบ เจือบุญ
การทาดอกไม้จันทร์
นางบุญริน บุญเต็ม

ที่อยู่
174 ม.7 ต.ท่าเรือ
11/11 ม.15 ต.ท่าเรือ
วัดหมน ม.5 ต.ท่าเรือ
41 ม.15 ต.ท่าเรือ
215 ม.4 ต.ท่าเรือ

หน้า ๓
ที่
1
๒

ด้านอาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพรและยารักษาโรค
ชื่อของภูมิปัญญา
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
การทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น นางรัชนี บุญคมรัตน์
การทาขนมลูกตาล
นางรัชนี บุญคมรัตน์

ที่อยู่
112/2 ม.14 ต.ท่าเรือ
112/2 ม.14 ต.ท่าเรือ

2

ด้านการแพทย์ แผนไทย
ชื่อของภูมิปัญญา
การอบสมุนไพร
การทาลูกประคบ
การนวดแผนไทย

ที่
1
2
3

ด้านศิลปกรรม
ชื่อของภูมิปัญญา
เล่นหนังตะลุง
ราวงเวียนครกแบบดั้งเดิม
การแสดงมโนราห์

4

แกะตัวหนังตะลุง

ที่
1
2

ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ชื่อของภูมิปัญญา
พิธีกรรมทางศาสนา
พิธีกรรมทางศาสนา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายณรงค์ ธรสินธุ์
นายชัชวาล บุญอมร

ที่อยู่
ม.8 ต.ท่าเรือ
ม.16 ต.ท่าเรือ

ที่
1

ด้านสาขาสวัสดิการ
ชื่อของภูมิปัญญา
สวัสดิการชุมชนตาบลท่าเรือ

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นางบุญพา แก้วดุก

ที่อยู่
ม.4 ต.ท่าเรือ

ที่
1

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นางพรหมพร สุขเกษม

ที่อยู่
52 ม.2 ต.ท่าเรือ

นางสาวสุคนทิพย์ นราอาสน์

ม.8 ต.ท่าเรือ

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
นายสมพร บัวจันทร์
นายทองใบ โรจน์สุรางค์
นางหนูน้อย กตอยู่
นายทวีรัตน์ ทองมาก
นายทวีป นาคงาม
นายทวีรัตน์ ทองมาก

ที่อยู่
ม.12 ต.ท่าเรือ
145 ม.3 ต.ท่าเรือ
ม.6 ต.ท่าเรือ
13 ม.3 ต.ท่าเรือ
404 ม.6 ต.ท่าเรือ
13 ม.3 ต.ท่าเรือ

หน้า ๔
ภูมิปัญญาด้านการเกษตร
ชื่อของภูมิปัญญา การทาปุ๋ยไส้เดือน
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นางรัชนี บุญคมรัตน์

การเลี้ยงไส้เดือนดิน วิธีเลี้ยงคือทีใ่ ช้กะละมังกลม อุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยาก หาได้ง่ายและประหยัดสาหรับ
วิธีของคุณรัชนี บุญคมรัตน์ มีวิธีง่ายๆ แค่ ๔ ขั้นตอน คือ
๑.นากะละมังเก่าที่ไม่ใช้แลัว หรือกะละมังใหม่มาเจาะรูที่ก้น
๒.นาขี้วัวที่แช่น้าแล้วใส่ลงไปประมาณครึ่งกะละมัง
๓.ใส่ไส้เดือนลงไป
๔.หาชั้นวาง หรือ ถ้าวางที่พื้นต้องหาอิฐมารองก้นกะละมังด้วย เพื่อไม่ให้ไส้เดือนออก

วิธีการเลี้ยงไส้
การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อทา ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ในบ่อซีเมนต์
วัสดุและอุปกรณ์ในการเลี้ยงไส้เดือนดิน
๑. บ่อซีเมนต์กลม ที่มีความกว้างของบ่อ ประมาณ 80-100
๒. มูลสัตว์หรือขี้วัวแห้ง ๑ กระสอบ หรือ กระสอบครึ่ง ต่อหนึ่งบ่อ
๓. ไส้เดือนดิน ประมาณ ๒ กิโล ต่อ๑บ่อ ไส้เดือนที่นิยมเลี้ยง คือพันธุ์แอฟริกัน ลาตัวจะมีสีม่วง เพราะไส้เดือน
พันธุ์พันุแอฟริ
ธ์
กัน นั้นมีข้อดีคือ ตัวอ้วนโต เคลื่อนไหวช้าและให้ปุ๋ยจานวนที่มาก และยังขยายพันธุ์ได้เร็วอีก
ด้วย
วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์
– ใส่ขี้วัวลงไปในบ่อซีเมนต์ 1หรือ1กระสอบครึ่ง แล้วทาให้ขี้วัวเย็น หรือคลายความร้อน นั่นคือรดน้าขี้วัว รด
น้าประมาณ1-2 อาทิตย์ วิธีการวัดง่ายๆว่าขี้วัวเย็นพร้อมใช้หรือยัง ให้ใช้มือล้วงลงไปในขี้วัว ถ้ามือเราเย็นก็

หมายถึง ขี้วัวพร้อมใช้ทาปุ๋ยแล้ว แต่ถ้ามือที่ล้วงลงไป รู้สึกอุ่นๆ ก็แสดงว่าขี้วัวยังไม่คลายความร้อน หรือยังเย็น
ไม่พอ ต้องรดน้าเพิ่มให้กับขี้วัว จนเย็นได้ที่
– พอวัดได้ว่าขี้วัวเย็นได้ที่แล้ว ให้นา ไส้เดือนดินพันธุ์แอฟริกัน ใส่ลงไปบนขี้วัว ประมาณ 1-2 กิโลกรัม ใส่ลงไป
โดยที่ไม่ต้องฝังตัวเค้าลงใต้ขี้วัว เพราะถ้าขี้วัวเย็นได้ที่ เค้าจะทาการชอนไช้ลงใต้ขี้วัวเอง
– ให้ความชื้นโดยการรดน้า 3-4 วันครั้ง ประมาณ 1-2 เดือน ก็สามารถเก็บ ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน ไปใช้กับพืช
,ผักผลไม้ หรือจาหน่ายได้แล้วครับ

ภูมิปัญญาด้านอาคาร เครื่องดื่ม สมุนไพร และยารักษาโรค
ชื่อของภูมิปัญญา การทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นางรัชนี บุญคมรัตน์

น้ามัน มะพร้าวเป็ นตัวช่วยด้านสุขภาพ เนื่องจากน้ามันมะพร้าวสามารถบริโภคได้ มีประโยชน์ต่อ
ระบบหล่อลื่นในลาไส้ให้ทางานได้ดีมาก ในช่วงเช้าและก่อนนอนหากรับประทานน้ามันมะพร้าวได้สัก ๑ ช้อน
ชา จะช่วยให้ระบบขับ ถ่ายทางานได้ดีขึ้น โมเลกุลของน้ามันมะพร้าวค่อนข้างสั้น เมื่ อเคลื่อนย้ายเข้าไปใน
ร่างกาย จะเดินทางเร็ว ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายได้เร็ว ไม่เหมือนไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีโมเลกุลยาวมาก เมื่อ
โมเลกุลยาวโอกาสที่คาร์บอนจับตัวจึงง่ายมาก
ขัน้ ตอนการทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
อุปกรณ์ที่ใช้
๑. ตาชั่ง
๒. เหยือกน้าพลาสติก มีขีดบอกระดับน้า ใช้ตวงน้า
๓. โถพลาสติก หรือโถแก้วใส
๔. ผ้าขาวบาง ๒ ผืน ใช้กรองกะทิ และน้ามัน
๕. กระบวย หรือทัพพี สาหรับตักน้ามัน
๖. กะละมังสาหรับคั้นกะทิ
๗. หม้อเคลือบสาหรับระเหยน้าออกจากน้ามัน ๘. เตาแก๊สปิกนิก
๙. ตู้เย็น หรือถังน้าแข็ง
๑๐. ขวดบรรจุน้ามัน
วิธีทาน้ามันมะพร้าวสกัดเย็น
๑.คั้นกะทิ โดยผสมน้าต่อมะพร้าวขูด ในอัตรา ๑ : ๑
๒.นาน้ากะทิที่ได้ใส่ในตู้เย็น หรือช่องทาน้าแข็ง หรือแช่ในถังน้าแข็ง เพื่อให้กะทิแยกชั้นชัดเจน
๓.แยกเอาชั้นครีมชั้นบนของกะทิมาใส่โถหมัก
๔.ปิดโถด้วยผ้าขาวสะอาด ตั้งไว้ ๓๖ -๔๘ ชั่วโมง ในที่สะอาด อากาศโปร่ง จะสังเกตเห็นชั้นน้ามัน เมื่อ
ครบ ๒๔ ชั่วโมง ตั้งไว้จนน้ามันแยกชั้นสมบูรณ์
๕.ตักน้ามันออกมากรองด้วยผ้าขาวบางที่พับไว้หลายชั้น

๖.ไล่น้าออกไปจากน้ามันที่กรองได้ ด้วยหม้อต้ม ๒ ชั้น สังเกตว่าไม่มีฟองปุดขึ้นมาแล้ว จึงได้ใช้
๗.ตั้งทิ้งไว้อีก ๑ สัปดาห์ เพื่อให้น้ามันใสและตะกอนต่างๆ จะตกไปที่ก้นภาชนะ
๘.บรรจุขวด
ชื่อของภูมิปัญญา การทาขนมลูกตาล
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นางรัชนี บุญคมรัตน์

ขนมตาล เป็นขนมพื้นบ้านที่ทามาจากเนื้อตาลสุก มีลักษณะเป็นก้อนฟู สีเหลือง มีรสหวาน และมีกลิ่นหอม
ของเนื้อตาลสุก มีส่วนผสมหลัก คือ เนื้อตาลสุกผสมกับแป้งข้าวเจ้า เติมแต่งรสด้วยหัวกะทิ น้าตาล และเกลือ
เล็กน้อย ก่อนจะเทใส่กระทง และนาไปนึ่ง ขนมตาลมักนิยมทา และมีจาหน่ายมากในตลาดจะอยู่ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-มิถุนายน เนื่องจาก เป็นช่วงที่ลูกตาลเริ่มทยอยสุกจึงเก็บผลสุกได้เฉพาะในช่วงนี้ แต่บางครั้งก็พบ
การทาขนมตาลบ้างในช่วงเดือนอื่นๆ แต่ก็มักเป็นขนมตาลที่ใช้สีผสมอาหารทาแทนเนื้อตาล จึงมักมีรสไม่อร่อย
และไม่มีกลิ่นหอมของเนื้อตาลสุก
การเตรียมวัตถุดิบ
๑. แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเจ้า เป็นผงแป้งเนื้อละเอียดที่ได้จากการนาข้าวเจ้ามาบดให้เป็นผงละเอียด ซึ่งอาจใช้
ข้าวเจ้าเก่าได้แป้งที่เรียกว่า แป้งเก่า นิยมใช้ทาขนมกว่าแป้งข้าวใหม่ เนื่องจากดูดน้าได้ดี และพองตัวได้ดี เมื่อ
ถูกความร้อน ทั้งนี้ การใช้ปริมาณแป้งที่เหมาะสมจะช่วยให้เนื้อสัมผัสที่ดี เนื้อขนมมีความเหนียว หากใส่น้า
มาก แต่แป้งมีน้อยก็จะทาให้ขนมตาลอ่อนเหลว เนื้อแฉะและ
๒. น้าตาล น้าตาลที่ใช้ ได้แก่ น้าตาลทรายแดงหรือขาว น้าตาลโตนด หรือ น้าตาลปี๊บ ซึ่งจะทาหน้าที่ในหลาย
ด้าน ได้แก่ ช่วยให้ขนมมีรสหวาน ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก และเป็นอาหารที่ยีสต์สามารถนาไปใช้ได้ดีกว่าแป้งใน
ระหว่างการหมักเนื้อตาล รวมถึงช่วยเพิ่มความละเอียดของเนื้อขนมตาล
๓. เนื้อตาลสุกยี เนื้อตาลที่ใช้สาหรับทาขนมตาลจะต้องได้จากลูกตาลสุกเท่านั้น ผลตาลสุกจะมีขนาดประมาณ
๑๐-๒๐ เซนติเมตร ผิวเปลือกมีสีดาเข้ม ก้นตาลบุ๋ม และมีสีเหลือง ภายในมีสีเหลือง และส่งกลิ่นหอม
การตรวจสอบว่าลูกตาลนั้นสุกได้ที่หรือไม่ คนโบราณจะใช้วิธีกดด้วยนิ้วที่เปลือกลูกตาล หากเปลือกลูกตาล
ยุบตัวลง ก็แสดงว่าลูกตาลสุกแล้ว หรือ เพื่อความแน่ใจก็จะปอกเปลือกด้านนอกออก ซึ่งลูกตาลสุก ด้านในจะ
เป็นใย และเนื้อสีเหลืองสดจนถึงเหลืองเข้มแล้ว ทั้งนี้ ผลตาลที่หนัก ๑-๒ กิโลกรัม จะได้ใยลูกตาล และเนื้อ
ตาลประมาณร้อยละ ๔๕.๕๔.๕
วิธีแยกเนื้อตาลสุก
๑. ขั้นแรกจะต้องปอกเปลือกลูกตาลด้านนอกออกก่อน ด้วยการผ่าขั้วตาลออกเป็นแผ่นก่อน จากนั้น จึงดึง

แผ่นเปลือกตาลจากบนลงล่างจนรอบลูกตาล
๒. เมื่อปอกเปลือกสีดาลูกตาลแล้ว จะได้ลูกตาลที่มีใย และเนื้อตาลสีเหลืองรวมกันอยู่ ที่ชาวบ้านมักเรียก ดี
ตาล ซึ่งจะต้องปอกดึงใยเนื้อตาลนี้ออกมาก่อนหรืออาจใช้ยีทั้ง๕ตาล
๓. นาใยเนื้อตาลที่ปอกได้หรือนาทั้งลูกตาลมาขยากับน้าด้วยมือ โดยใยเนื้อตาล ๒ ลูก จะใช้น้า ๑ ถ้วย ซึ่งต้อง
ขยาใยเนื้อตาลจนเหลือเพียงเส้นใยหยาบ จากนั้น กรองแยกเนื้อ และใยลูกตาลที่อาจหลุดลงด้วยที่ซอนหรือ
ตะแกรงก่อน
๔. นาน้าเนื้อตาลเทใส่ใช้ผ้าขาว และห่อ พร้อมนาไปห้อยทิ้งไว้ เพื่อให้น้าค่อยไหลสะเด็ดออก ๑๐-๑๒ ชั่วโมง
ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยแยกเอาเนื้อตาล และช่วยให้เกิดการหมักเนื้อตาลด้วย
เนื้อตาลสุกที่คั้นได้จะเป็นสารให้สีแก่ขนมตาล ซึ่งจะได้สีเหลืองสด อีกทั้ง เนื้อตาลยังช่วยส่งเสริมการพองตัว
ของแป้งข้าวเจ้าให้เกิดเป็นก้อนขนมด้วย ทั้งนี้ เนื้อตาลสุกที่คั้นได้สามารถประยุกต์เป็นขนมอย่างอื่นได้เช่นกัน
อาทิ วุ้นลูกตาล(ใส่ปูนขาว และทิ้งไว้ให้จับเป็นก้อนวุ้น) ขนมบัวลอยลูกตาล ขนมขี้หนู และไอศกรีม เป็นต้น
๔. น้ากะทิ
น้ากะทิที่ใช้ผสมทาขนมตาลจะเป็นน้าหัวกะทิที่ได้จากการคั้นด้วยมือหรือหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อ เมื่อผสมกับ
แป้ง และเนื้อแล้วจะช่วยให้เกิดรสมันของกะทิ ช่วยให้เนื้อขนมตาลมันวาว และให้กลิ่นหอมของกะทิ ทั้งนี้
แนะนาให้ใช้หัวกะทิที่คั้นด้วยมือในน้าแรก เพราะจะได้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าการใช้กะทิสาเร็จรูป
๕. เนื้อมะพร้าวฝอย
เนื้อมะพร้าวฝอยขูดจะใช้สาหรับโรยตกแต่งห้าขนมตาล เพื่อความกรอบนุ่ม และความหอมของเนื้อมะพร้าว
อ่อน รวมถึงเกิดความสวยงามน่ารับประทาน ทั้งนี้ จะต้องใช้มะพร้าวอ่อนเท่านั้น
๖. เกลือ
เกลือที่ใช้เป็นส่วนผสมในขนมตาลจะเป็นเกลือป่นที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจะช่วยให้มีรสเข็มให้แก่ขนม
แต่ต้องใช้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สูตร และวิธีการทาขนมตาล
๑. แป้งข้าวเจ้า ๓ กิโลกรัม
๒. น้าตาลทราย ๒ กิโลกรัม
๓. เนื้อตาลสุก ๑ ผล
๔. น้าหัวกะทิ ๔ ถ้วย
๕. น้าเปล่า ๑ ถ้วย
๖. เนื้อมะพร้าวอ่อน ๓ ถ้วย
วิธีทา
๑. ผสมแป้งข้าวเจ้ารวมกับเนื้อตาลสุก และน้าหัวกะทิ ๒ ถ้วย พร้อมนวดให้เข้ากันนาน ๓๐ นาที ทั้งนี้ ขณะ
นวดให้เทผสมน้าตาลทรายทีละน้อย และต้องนวดจนไม่เห็นเม็ดน้าตาลทราย
๒. เทผสมน้ากะทิอีก ๒ ถ้วย ที่เหลือ พร้อมน้า ๑ ถ้วย ลงในแป้งขนมตาล พร้อมกวนให้เข้ากัน หลังจากนั้นทิ้ง
ไว้เพื่อให้เกิดการหมักนาน ๖ ชั่วโมง
๓. ตักน้าแป้งขนมตาลใส่ถ้วยหรือกระทง และโรยด้วยเนื้อมะพร้าวขูด พร้อมวางบนถาด พร้อมนาไปนึ่งนาน
๒๐-๓๐ จะได้ขนมตาลสุกพร้อมรับประทาน

ด้านการแพทย์ แผนไทย
ชื่อของภูมิปัญญา การอบสมุนไพร ลูกประคบ
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นางพรหมพร สุขเกษม
บุคคลที่เป็นตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการใช้ลูกสมุนไพรประคบ คือ นางพรหมพร สุขเกษม
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๖ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร ๐๘๓๑๐๗๗๔๓ ซึ่งท่านเป็นอสม.
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านพังสิงห์ จะเป็นผู้ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนา สาธิตการใช้
สมุนไพรลูกประคบ
การอบสมุนไพร
คือการอบตัวด้วยไอน้าที่ได้จากการต้มสมุนไพร เป็นวิธีบาบัดรักษาอย่างหนึ่ง สมุนไพรที่ใช้ ขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกในการหาได้ของแต่ละท้องถิ่น สมุนไพรสดจะดีกว่าสมุนไพรแห้ง การอบสมุนไพรมีประโยชน์ คือ
ช่วยให้ผิวหนังสะอาด ขับเหงื่อ ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น บรรเทาอาการปวดเมื่อย เวียนศรีษะ รักษา
อาการผื่นคันตามผิวหนัง เป็นต้น สมัยโบราณใช้กับหญิงหลังคลอดเพื่อให้สุขภาพดี ผิวสวย มดลูกเข้าอู่ดี
ปัจจุบันมีผู้นิยมนามาใช้ในการลดน้าหนักทาให้ผิวสวย
การประคบสมุนไพร
คือการใช้ส มุน ไพรหลายๆอย่ างมาโขลกหยาบๆแล้ วห่อรวมกัน นึ่งให้ ร้อนแล้วประคบส่วนที่ต้องการ
ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร คือช่วยรักษาอาการตะคริว อาการช้าบวม ลดการอักเสบ แก้ปวดเมื่อย
คลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น
สมุนไพรที่ใช้ทาลูกประคบ
๑)เหง้าไพล
๒) ผิวมะกรูด ๑๐ ผล
๓) ใบมะขาม ๑ ขีด
๔) ขมิ้นอ้อย
๕) ว่านนางคา
๖) ใบส้มป่อย
๗) เกลือแกง ๖๐ กรัม ๘) ตะไคร้บ้าน ๙) การบูร ๖๐ กรัม
วิธีทาลูกประคบ
ล้างสมุนไพรให้สะอาด หั่นและโขลกพอหยาบๆคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แบ่งตัวยาที่โขลกแล้วเป็น ๒
ส่วนเท่าๆกัน ใช้ผ้าขาวห่อนาไปนึ่งผ่านไอน้าให้ร้อนแล้วนามาประคบประมาณ ๑๕-๒๐ นาที ข้อควรระวังคือ
ลู กประคบต้องไม่ร้ อนเกิน ไปจะท าให้ ผิ ว หนั งพองหรือไหม้ได้ จากที่ กล่ าวมาแล้ ว การแพทย์แผนไทยเป็ น
ภูมิปัญญาไทยอันมีค่าที่บรรพบุรุษสั่งสมมา ถึงเวลาที่เราควรหันมาดูและสุขภาพของตัวเองและครอบครัวด้วย
การอบ ประคบสมุนไพร ส่งเสริมสุขภาพแบบไทยๆ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดูแลสุขภาพของคน
ทุกวัย

ด้านศิลปกรรม
ชื่อของภูมิปัญญา การแสดงมโนราห์
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นายทวีรัตน์ ทองมาก
นายทวี รั ต น์ ทองมาก อายุ ๖๑ ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ ๑๓ หมู่ ที่ ๓ ต าบลท่ า เรื อ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้มีใจรักและเชี่ยวชาญในการแสดงมโนราห์ ได้จัดตั้งวง มโนราห์
ชื่อดา ถาวรศิลป์ โดยจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดศิลปการแสดงมโนราห์ให้กับเด็กและเยาวชนในตาบลท่าเรือ และรับ
การแสดงในงานต่างๆด้วย

ชื่อของภูมิปัญญา การแกะตัวหนังตลุง
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นายทวีรัตน์ ทองมาก
ชื่ อ นายทวี รั ต น์ ทองมาก ที่ อ ยู่ บ้ า นเลขที่ ๑๓ หมู่ ที่ ๓ ต.ท่ า เรื อ อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราช
โทร ๐๘๙-๙๐๘๒๑๙๓
ในตาบลท่าเรือ มีบุคคลที่มีความสามารถในการแกะตัวหนังหลายท่าน และท่านหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้ที่
มีความสามารถและเป็นอาจารย์สอนตามโรงเรียนและสถานฝึกอบรมอาชีพหลายแห่ง บุคคลที่กล่าวถึงก็คือ
นายทวีรัตน์ ทองมาก อายุ ๕๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตาบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เป็น
บุ ค คลที่ มี ใจรั ก และถนั ด ในงานศิ ล ปะหั ต กรรมมาก ท่ า นได้ เริ่ ม แกะตั ว หนั ง ตั้ งแต่ อ ยู่ ในวั ย เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา โดยเรียนรู้จากบิดาซึ่งเป็นคนแกะตัวหนังมาก่อน หลังจากเรียนรู้จากบิดาจนมีความสามารถมาก
พอสมควร ก็ได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก
อาจารย์สมคิด ทองดี ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ที่มีความถนัดและซื่อเสียงทางด้านการแกะตัวหนัง และได้ศึกษาต่อทาง
สาขาวิชาศิลปะซึ่งตนเองถนัดและชอบ จึงทาให้นายทวีรัตน์ ทองมากเป็นผู้ที่มีความสามารถและสร้างสรรค์
ผลงานทางด้านศิลปหัตกรรม การแกะตัวหนังได้ออกมาอย่างสวยงามมาก ผลงานจึงเป็นที่ชื่นชมในวงการหนัง
ตะลุงมาก

นายทวีรัตน์ ทองมากเล่าให้ฟังว่า ผลงานของท่านโดยมากจะส่งไปยังสานักพระราชวัง เนื่องจากผลงานของ
ท่าน ได้มีบุ คคลน าเสนอให้ สานั กพระราชวังได้คัดเลือก ซึ่งเขาจะคัดเลือกผลงานคนที่มีความละเอียดและ
ปราณีตสวยงามเข้าไปยังสานักพระราชวัง และผลงานของท่านก็ได้รับการคัดเลือก ผลงานที่ท่านทาจึงมีตลาด
รองรับอยู่ตลอดเวลา

ผลงานแกะตัวหนัง

ชื่อของภูมิปัญญา การแกะตัวหนังตลุง
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นายทวีป นาคงาม

ชื่อ นายทวีป นาคงาม ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๐๔ หมู่ที่ ๖ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร ๐๘๖-๙๔๘๑๗๗๑
การแกะหนังตะลุงเป็นงานหัตกรรมที่สืบมาแต่อดีตควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงอันเป็นมหรสพที่ชาว
ภาคใต้นิยมกันมาช้านานเป็นอย่างมาก จนถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่เดิมการแกะหนังจะทาเฉพาะรูปสาหรับเชิดในการเล่นหนังตะลุงเท่านั้น ต่อมาใน
ระยะหลังมีผู้คิดเอาหนังตะลุงมาขาย เป็นสินค้าที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและมีการคิดแกะเป็นรูปจับ
และรูปหนังใหญ่ เพื่อใช้เป็นรูปตกแต่งฝาผนังและอาคารบ้านเรือน
ช่างแกะหนังตะลุงเป็นช่างศิลป์แขนงหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา และกระบวนการผลิตจากบรรพ
บุรุษในลักษณะงานฝีมือในครอบครัว ระบบการให้การศึกษาเรียนรู้ไม่มีหลักสูตรและระยะเวลาศึกษาที่แน่นอน
ตายตัวอาศัยความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่างผู้ถ่ายทอดกับผู้รับการถ่ายทอดเป็นประการสาคัญ จนกระทั่ง
สามารถจะออกปฏิบัติงานด้วยตนเองและยึดเป็นอาชีพได้
ในตาบลท่าเรือมีบุคคลที่ความสาคัญต่อการแกะหนังตะลุง โดยได้แกะตั วหนังมาเป็นเวลานานไม่น้อย
กว่า ๔๕ ปีมาแล้ว ซึ่งท่านก็คือ นายทวีป นาคงาม อายุ ๖๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๐๔หมู่ที่ ๖ ตาบลท่าเรือ
อาเภอ เมืองนครศรีธรรมราช โทร ๐๘๖๙๔๘๑๗๗๑ คุณลุงทวีป เล่าประวัติความเป็นมาในการทาอาชีพนี้
ว่า คุณลุงได้ทามานานประมาณ ๔๕ ปีได้แล้ว คุณลุงได้เรียนรู้การแกะหนัง ตะลุงจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่ น
และทามาตลอดส่งขายตามร้านค้าและตามร้านที่สั่งมา มีรายการสั่งตลอดไม่เคยขาดตลาด คุณลุงทาอาชีพนี้
เลี้ยงลูก ๓ คนส่งเรียนที่กรุงเทพมหานครรายได้เพียงพอเหลือจ่ายพอที่จะใช้จ่ายได้
ในการแกะตัวหนังก็จะมีหลายตัวตามที่ลูกค้าสั่งมา เช่น เจ้าเมือง ตัวนาง กินรี ตัวตลกต่างๆ นอกจาก
จะแกะตัวหนังอยู่ที่บ้านแล้ว คุณลุงทวีปก็ได้รับการติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรสอนนักเรียนในสถานที่ต่างๆด้วย

เช่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และได้รับเกียรติบัตรจากหน่วยงานต่างๆด้วย เช่น
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

ตัวนาง

เจ้าเมือง

กินนรี

หนุมานกับมัจฉา

ชื่อของภูมิปัญญา ด้านสาขาสวัสดิการ
ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา นางบุญพา แก้วดุก

