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ภูมปิ ั ญญาท้ องถิ่น
ในเขตพืน้ ที่องค์ การบริหารส่ วนตาบลศรีเทพ

จัดทาโดย
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตาบลศรีเทพ อาเภอศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์ การบริหารส่ วนตาบลศรีเทพ
ฐานข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นที่สาคัญและมีประโยชน์ไว้ ไม่ให้ สูญหายไปจากชุมชน
2. เพื่อให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาในท้ องถิ่น ของตนเอง อันจะนาไปสูก่ าร
อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญานันๆ
้ ต่อไป ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นคาที่มีความหมาย
เช่นเดียวกับคาว่าภูมิปัญญา ท้ องถิ่นและภูมิปัญญาไทย เป็ นองค์ความรู้ที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่นซึง่ ได้ รับการ ถ่ายทอดจากผู้ร้ ูหรื อ
ผู้มีประสบการณ์ ซึง่ เรี ยกว่าปราชญ์ชาวบ้ าน หรื อปราชญ์ ท้ องถิ่น ซึง่ มี ผู้ให้ คากัดความของภูมิปัญญาท้ องถิ่นในลักษณะ
ต่าง ๆ กันดังนี ้
สามารถ จันทร์ สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นหมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างที่ ชาวบ้ านคิดได้ เองที่นา มาใช้
ในการแก้ ปัญหา เป็ นสติปัญญา เป็ นองค์ความรู้ ทังหมดของชาวบ้
้
านทังกว้
้ าง ทังลึ
้ ก ที่ชาวบ้ านสามารถคิดเอง ท าเองโดย
อาศัย ศักยภาพทีม่ ีอยูแ่ ก้ ปัญหาการดาเนินวิถีชีวิตในท้ องถิ่นอย่างสมสมัย
กรมวิชาการ (2538) ให้ ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่นว่า คือความรู้ที่เกิด จากประสบการณ์ในชีวติ ของ
คนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จน เกิดปั ญญาและตกผลึกมาเป็ นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ ้นมาจากความรู้
เฉพาะ หลายเรื่ อง ความรู้ดงั กล่าวไม่ได้ แยกย่อยออกมาให้ เห็นเป็ นศาสตร์ เฉพาะ สาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นจัดเป็ นพื ้นฐานขององค์ความรู้ สมัยใหม่ทชี่ ่วยในการเรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการ
ดาเนินชีวติ ของคนเรา
รัตนะ บัวสนธ์ (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของ บุคคลที่มีตอ่ ตนเอง ต่อโลก และ
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ กระบวนทัศน์ดงั่ กล่าวจะมี รากฐานจากคาสอนทางศาสนา คติจารี ต ประเพณี ที่ได้ รับการถ่ายทอด สัง่
สอนและปฏิบตั ิสบื เนื่องกันมาปรับปรุงเข้ ากับบริ บททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงแต่ ละสมัย ทังนี
้ ้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุข
ของในส่วนทีเ่ ป็ นชุมชน และปั จเจก บุคคล
ฉลาดชาย สมิตตานนท์ (อ้ างอิงถึงในพิสฐิ นาคราไพ. 2537) ให้ ความหมายว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น คือ
สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอด ประสบการณ์ที่ยาวนานของผู้คนในท้ องถิ่นซึง่ ได้ ทา หน้ าที่ชี ้นา ว่าการจะ
ใช้ ชีวิตอย่ายัง่ ยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนันท
้ าอย่างไรซึง่ ในที่สดุ ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่นอาจถูกยกระดับให้ หมายถึง
อุดมการณ์ของการใช้ ชีวิตทีเ่ รี ยบ ง่าย บนพื ้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิง่ ทังหลายทั
้
งปวงที
้
่มชี ีวิต สัตว์ พืช และ
มนุษย์ด้วยตัวเองตลอดจนสิง่ ไม่มีชีวติ รอบข้ าง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ(ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญา ท้ องถิ่นไทยว่า เป็ นองค์ความรู้
ความสามารถ และทักษะของคนไทยที่เกิดจาก สัง่ สมประสบการณ์ที่ผา่ นกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และ
ถ่ายทอด สืบต่อกันมา เพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุลกับ สภาพแวดล้ อม และเหมาะสมกับยุค

สมัย ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสะสมขึ ้นมาจากประสบการณ์ หรื อความชัดเจนจากชีวติ
และสังคมในท้ องถิ่นหนึง่ ๆ เพราะฉะนันจึ
้ งมีความ สอดคล้ องกับเรื่ องของท้ องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นทีม่ าจากข้ าง
นอก ลักษณะสาคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่นคือ มีวฒ
ั นธรรมเป็ นพื ้นฐาน มีความเป็ น บูรณการสูงทังในเรื
้ ่ องของกาย ใจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อมและเชื่อมโยงไปสู่ นามธรรมที่ลกึ ซึ ้งสูงส่ง อีกทังยั
้ งเน้ นความสาคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุ
ธรรม เพราะภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ ความสาคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพ ผู้อาวุโส ซึง่ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่า จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึงองค์ ความรู้ หรื อสิง่ ที่สงั่ สมกันมาตังแต่
้ อดีต ซึง่
เป็ นประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต ของคนในท้ องถิ่น ซึง่ ได้ ผา่ นการคิดค้ นและปรับปรุง เปลีย่ นแปลง จนได้ แนวทางที่
เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาพสังคม เป็ นที่ยอมรับนับถือจากบุคคล ทัว่ ไป ถือเป็ นแบบอย่างในการดารงชีวติ ที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา ประเภทของภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาท้ องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิง่ ทุกอย่างที่ชาวบ้ านคิดค้ นขึ ้น แล้ ว นามา
ปรับปรุงแก้ ไขพัฒนาแก้ ปัญหา เป็ นทังสติ
้ ปัญญาและองค์ความรู้ทงหมด
ั้
ของชาวบ้ าน ดังนัน้ จึงมีความครอบคลุมเนื ้อหา
สาระและแนวทางดาเนินชีวิต ในวงกว้ าง ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประกอบไปด้ วยองค์ความรู้ในหลายวิชา ดังที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2541) ได้ จาแนกไว้ รวม 10 สาขา คือ
1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้ านการเกษตร
กับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื ้นฐาน คุณค่าดังเดิ
้ ม ซึง่ คนสามารถพึง่ พาตนเองในสภาวการณ์ตา่ งๆ ได้ เช่น การท า
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ ปัญญา การเกษตรเป็ นต้ น
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้ านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จกั ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการ นาเข้ าตลาด เพื่อแก้ ปัญหาด้ านการบริ โภคอย่างปลอดภัย
ประหยัด และเป็ น ธรรมอันเป็ นกระบวนการให้ ชมุ ชนท้ องถิ่นสามารถพึง่ ตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทังการผลิ
้
ตและการ
จัดจาหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุม่ ของกลุม่ โรงงานยางพารา กลุม่ โรงสี กลุม่ หัตถกรรม เป็ นต้ น
3. สาขาการแพทย์ ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษา สุขภาพของคนในชุมชน โดย
เน้ นให้ ชมุ ชนสามารถพึง่ พาตนเองทางด้ าน สุขภาพและอนามัยได้
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ทังอนุ
้ รักษ์ การพัฒนา และใช้ ประโยชน์จากคุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด้ านบริ หารจัด การค้ าการสะสมและบริ การ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ทังที
้ เ่ ป็ นเงินตราและ โภคทรัพย์เพื่อเสริ มชีวติ ความเป็ นอยูข่ องสมาชิกในชุมชน
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวติ ของคนให้ เกิดความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้ านศิลปะ สาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็ น ต้ น
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริ หารการจัดการดาเนินงาน ด้ านต่างๆ ทังขององค์
้
กรชุมชน
องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การ จัดการองค์กรของกลุม่ แม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็ นต้ น กรณีของการ
จัดการศึกษาเรี ยนรู้ นับได้ วา่ เป็ นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสาคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรี ยนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรี ยนรู้ พัฒนาและ ถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาไทยทีม่ ปี ระสิทธิผล
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้ าน ภาษา ทัง้ ภาษาถิ่น ภาษา
โบราณ ภาษาไทย และการใช้ ภาษา ตลอดทังด้
้ าน วรรณกรรมทุกประเภท
10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้ หลักธรรมคาสอนทางศาสนาเชื่อ
และประเพณีดงเดิ
ั ้ มทีม่ ีคณ
ุ ค่าให้ เหมาะสมต่อ การประพฤติปฏิบตั ิให้ บงั เกิดผลดีตอ่ บุคคลและสิง่ แวดล้ อม เช่น การ
ถ่ายทอด หลักศาสนา การบวชป่ า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้ าว เป็ นต้ น ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้ องถิ่น ข้ อมูลเกี่ยวกับ ศาสน์สถาน ลาดับที่ ชื่อ หมูท่ ี่ ชื่อเจ้ าอาวาส (ปั จจุบนั )

ประวัติความเป็ นมา
จากเอกสารเรื่ อง “เที่ยวทีต่ า่ งๆ ภาค 3 เล่าเรื่ องเมืองเพชรบูรณ์”บันทึกโดยพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุ
ภาพกล่าวว่า
“...เที่ยวเมืองเพชรที่พิมพ์ในเล่มนี ้ ข้ าพเจ้ าแต่งไว้ ครัง้ ไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์เมื่อ รัตนโกสินทร์ ศก 123 ตรงกับปี
มะโรง พ.ศ.2447..มีเมืองโบราณอีกเมืองหนึง่ อยูใ่ ต้ เมืองวิเชียรบุรีลงมาข้ างฝั่งตะวันออกเหมือนกัน เมืองนี ้เรียกว่าเมืองศรี
เทพชื่อหนึง่ อีกชื่อหนึง่ เรี ยกคาธุดงค์วา่ “เมืองภัยสาลี”อยูห่ า่ งลาน ้าสักขึ ้นไปประมาณ 150 เส้ น แลอยูท่ ี่ป่าแดง จะไปดูได้
ไม่อยากนัก เมื่อจะล่องจากเมืองเพชรบูรณ์ ข้ าพเจ้ าจึงได้ สงั่ ให้ เอามาลงคอยรับที่ทา่ นาตะกรุดอันเป็ นที่จะขึ ้นไปสูเ่ มืองศรี
เทพ...”จากเอกสารดังกล่าวทาให้ ทราบว่า บ้ านนาตะกรุ ดเริ่มมีมาก่อน พ.ศ. 2447 นับถึงปั จจุบนั พ.ศ.2542 อายุหมูบ่ ้ าน
มากกว่า 95 ปี
สภาพภูมิศาสตร์ และการคมนาคม
สภาพทัว่ ไปเป็ นที่ราบสลับที่เนิน มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้ านศรีเทพน้ อย ตาบลนาสนุน่ ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลคลองกระจัง
ทิศตะวันออกติดต่อกับ บ้ านโคกสะแกลาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้ านท่าไม้ ทอง
การคมนาคม
สามารถเดินทางได้ ทกุ ฤดูกาล สะดวกทุกเส้ นทางเข้ าหมูบ่ ้ านการใช้ ยานพาหนะจะเป็ นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ระยะทาง
ห่างจากอาเภอศรีเทพ 19 กิโลเมตร
ประชากร
มีประชากร 2,557 คน ชาย 1,357 คน หญิง 1,406 คน 722 ครัวเรื อน
อาชีพ
ประชากรประกอบอาชีพทานา ทาไร่ และรับจ้ าง แม่น ้าที่ไหลผ่านคือ แม่น ้าป่ าสัก
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
นับถือศาสนาพุทธ ในหมูบ่ ้ านมีวดั 3 วัด เป็ นธรรมสถานแห่งชาวบ้ านนาตะกรุด ภาษาที่ใช่คือภาษาไทยภาคกลาง
ชาวบ้ านส่วนใหญ่เป็ นคนพื ้นเพดังเดิ
้ ม จะมีอพยพมาบ้ างจาก นครราชสีมา ลพบุรี ชัยบาดาล และสระโบสถ์ ส่วนใหญ่จะ
เป็ นเครื อญาติกนั มีความรักใคร่สามัคคีกนั ดี จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ซงึ่ กันและกัน ไม่วา่ จะมีงานสมรส งานอุปสมบท โดย
เฉพาะงานศพ จะมีญาติพี่น้องมาร่วมงานและช่วยเหลือกันมากมาย อย่างที่ไม่มีทใี่ ดเสมอเหมือน

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
นางปรุงศรี กลิน่ เทศ ครูโรงเรี ยนบ้ านนาตะกรุด มีความรู้ในด้ านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็ นอย่างดี เช่น ประเพณีแห่
เจ้ าพ่อศรี เทพ ประเพณีแห่นางควาย การร่ายรา และการละเล่นพื ้นบ้ าน นางทัศนีย์ เต็มเปี่ ยม ผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้
ความสามารถเป็ นครูสอนประดิษฐ์ เศษวัสดุเป็ นของใช้ จากเศษผ้ า กระดาษ และของเหลือใช้ อื่นๆ นางลาพวน มีเดช
และนางชวย บุญแจ้ ง การทอผ้ าด้ วยกี่กระตุกและชาวบ้ านเป็ นจานวนมาก มีอาชีพเย็บเศษผ้ า ทาเป็ นผ้ าห่ม ปลอก
หมอน หมวก ฯลฯ แล้ วนาไปขายทังปลี
้ กและส่ง

สถานที่ทอ่ งเทีย่ ว
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ ซึง่ ตังอยู
้ ห่ า่ งจากบ้ านนาตะกรุดประมาณ 7 กิโลเมตร

แหล่งที่มาของข้ อมูล
เอกสารเล่าเรื่ องเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์ คาบอกเล่าของผู้ทรงคุณวุฒใิ นหมูบ่ ้ าน นายธามรงค์ ชมพู ผู้อานายการโรงเรียน
บ้ านนาตะกรุด นายไบ่เล่ย์ บุญจันทร์ อาจารย์ 2 โรงเรี ยนบ้ านนาตะกรุด

โครงการอนุรักษ์ ฟื ้ นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นเมืองศรีเทพ
หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็ นสิง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชมุ ชนและท้ องถิ่นต่าง ๆ ได้ พฒ
ั นาและสร้ างสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นที่สาคัญและมีประโยชน์ไว้ ไม่ให้ สญ
ู หายไปจากชุมชน
2. เพื่อให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดตระหนักถึงความสาคัญของภูมิปัญญาในท้ องถิ่นของตนเอง อันจะนาไปสูก่ าร
อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญานัน้ ๆ ต่อไป
ความหมายของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หมายถึง ความรู้ ที่เกิดจากประสบการณ์ ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา
สังเกตคิดวิเคราะห์ จนเกิดปั ญญา และตกผลึกมาเป็ นองค์ความรู้ ที่ประกอบกันขึ ้นมาจากความรู้ เฉพาะหลาย ๆ
เรื่ อง ความรู้ ดงั กล่าวไม่ได้ แยกย่อยออกมาเป็ นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิ ชาต่าง ๆ อาจกล่าวไว้ ว่า ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
จัดเป็ นพื ้นฐานขององค์ความรู้ สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา การจัดการ และการปรับตัวในการ
ดาเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นความรู้ ที่มีอยู่ทวั่ ไปในสังคม ชุมชนและในตัวของผู้ร้ ู เอง หากมีการสืบ
ค้ นหาเพื่อศึกษา และนามาใช้ ก็จะเป็ นที่ร้ ู จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่ นใหม่ตามยุคตาม
สมัยได้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี ้
1. ความรู้ และระบบความรู้ ภูมิปัญญาเป็ นระบบความรู้ ที่ไม่ถือว่าเป็ นวิทยาศาสตร์ ฉะนัน้ ในการศึกษา
เรื่ องภูมิปัญญา จะเข้ าไปดูวา่ ชาวบ้ านรู้ อะไรอย่างเดียวไม่พอ ต้ องศึกษาว่าเขาเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านันได้
้ อย่างไร
2. การสัง่ สมและการกระจายความรู้ ภูมิปัญญาเกิดจากการสั่ งสมและการกระจายความรู้ โดยการนา
ความรู้ มาบริ การคนอื่น เช่น หมอพื ้นบ้ าน สัง่ สมความรู้ ทางการแพทย์ไว้ ในตัวคน ๆ หนึ่ง ซึง่ มีกระบวนการที่ทาให้
เขาสัง่ สมความรู้ เราควรศึกษาด้ วยว่ากระบวนการนี ้เป็ นอย่างไรหมอคนหนึ่งสามารถสร้ างหมอคนอื่น ๆ ต่อมา ได้
อย่างไร
3. การถ่ ายทอดความรู้ ภู มิปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ไม่ไ ด้ มี ส ถาบัน ถ่ ายทอดความรู้ ภูมิ ปั ญ ญา แต่ พ บว่า มี
กระบวนการถ่ายทอดที่ ซับซ้ อน ถ้ าเราต้ องการเข้ าใจ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น เราต้ องเข้ าใจกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ จากคนรุ่ นหนึง่ ไปสูค่ นอีกรุ่ นหนึง่
4. การสร้ างสรรค์ การปรั บ ปรุ งระบบความรู้ ของภูมิปั ญ ญาชาวบ้ านไม่ไ ด้ ห ยุดนิ่ งอยู่กับ ที่ แต่ไ ด้ ถูก
ปรับเปลี่ยนความรู้ และระบบความรู้ เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความสาคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่น

5. เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่อดีตอันยาวนานจนกลายเป็ นวิถีชีวิตประจาวันของตนเอง
และชุมชนตลอดมา
6. เป็ นมรดกทางสังคมที่ได้ จากการเรี ยนรู้ โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาของกลุม่ คน
7. เป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่ง ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความรู้ ทางวิทยาศาสตร์
8. เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการดารงชีวิตและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
9. เป็ นแนวทางนาไปสูก่ ารปรับตัวของชุมชน ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ แบบพึง่ ตนเองของชุมชน
10. ช่วยเพิ่มความสมดุลระหว่างธรรมชาติสิ่งแวดล้ อมกับประชาชนมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นคาที่มี
ความหมายเช่นเดียวกับคาว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ฐานข้ อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ข้ อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี

ช่ วงเวลา

สถานทีป่ ฏิบัติ

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัตคิ วามเป็ นมา/ความสาคัญ

ประเพณีวนั สงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็ นประเพณีวนั
วันที่ 12- 15
ขึ ้นปี ใหม่ไทย ที่ถือปฏิบตั ิสืบเนื่องกันมาแต่ เมษายน ของทุกปี
โบราณ เป็ นวัฒนธรรมประจาชาติที่งดงาม
และฝั งลึกเข้ าไปในชีวิตของคนไทยมานาน
มีการทาบุญตักบาตร สรงน ้าพระ รดน ้า
ขอพรผู้สงู อายุให้ อยู่เย็นเป็ นสุข และ
กิจกรรมต่างๆมากมาย

- ครอบครัว
ชุมชน หมูบ่ ้ าน

วันวิสาขบูชา

การบูชาในวันเพ็ญ ขึ ้น 15 ค่า เดือนวิสาขะ วันขึ ้น15 ค่า
หรื อเดือน 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ ายวัน
เดือน 7
พระพุทธ เจ้ าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จ
ดับขันธปริ นิพพานพุทธศาสนิกชนจะ
บาเพ็ญกุศล ทาบุญตักบาตร บริ จาคทาน
ปฏิบตั ิธรรมที่วดั รักษาศีล ไหว้ พระ สวด
มนต์ ฟั งธรรม เวียนเทียน เจริ ญภาวนา
ฯ

- ศาสนาสถาน
ในพื ้นที่

วันเข้ าพรรษา

การเข้ าพรรษาเป็ นพุทธบัญญัติ ซึง่ พระภิกษุ
สงฆ์ ทุกรูปจะต้ องปฏิบตั ติ าม หมายถึง การ
อธิฐานอยูป่ ระจาที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่
ต่างๆ เว้ นแต่มกี ิจจาเป็ นจริ งๆ ช่วงจา
พรรษาจะอยูใ่ นช่วงฤดูฝนที่มกี าหนดเป็ น
ระยะเวลา 3 เดือน มีประเพณีสาคัญที่ขาด

วันแรม 1 ค่า
เดือน 8

อบต.ศรี เทพ
ศาสนสถานใน
พื ้นที่ ฯ

- ศาสนาสถาน
ในพื ้นที่

ไม่ได้ เลย คือ ประเพณีหล่อเทียนเข้ าพรรษา
และประเพณีถวายผ้ าอาบน ้าฝน

วันคล้ ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์

ประเพณีตกั บาตรเทโว

วันคล้ ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนาง วันที่ 12 สิงหาคม
เจ้ าสิริกิต์ิ ผู้ทรงประทานความรัก ความ ของทุกปี
เมตตา และเสียสละความสุขส่วนพระองค์
ส่งเสริ มอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้ จดั ที่ไว้
สาหรับลงนามถวายพระพร และมีการ
จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติฯ เช่น
การบาเพ็ญประโยชน์ รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจด้ านต่างๆ
การจัดนิทรรศการ ประดับธงชาติตาม
สถานที่ราชการ อาคาร บ้ านเรื อน ทาบุญ
ตักบาตรเพื่อถวายเป็ นพระราชกุศล ร่ วม
พิธีถวายพระราชสดุดี ฯ

หลังวันเข้ าพรรษา 1 วัน คือ แรม 1 ค่า
เดือน 11 จะมีการ”ตักบาตรเทโว”หรื อชื่อ
เต็มตามคาพระว่า”เทโวโรหนะ” แปลว่า
การหยัง่ ลงจากเทวโลก โดยสามารถเรี ยก
อีกอย่างหนึง่ ว่า”ตักบาตรดาวดึงส์” โดย
อาหารที่นิยมนาไปใส่บาตรคือ ข้ าวต้ มมัด

ครอบครัว
ชุมชน หมูบ่ ้ าน
อบต. อาเภอ
จังหวัด ฯ

แรม 1 ค่าเดือน11 ศาสนาสถานใน
พื ้นที่

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทงเป็ นประเพณีโบราณ ขึ ้น 15 ค่าเดือน12
ของไทยแต่ไม่ปรากฎหลักฐานชัดเจนว่าทา
กันมาตังแต่
้ เมื่อไร เท่าที่ปรากฎกล่าวได้ วา่
มีมาตังแต่
้ สมัยสุโขทัยเป็ นราชธานี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
ทรงสันนิษฐานว่าเดิมทีเดียวเห็นจะเป็ นพิธี
ของพราหมณ์กระทาเพื่อบูชาพระผู้เป็ นเจ้ า
ทังสามคื
้
อพระอิศวร พระนารายณ์ และ
พระพรหมต่อมาได้ ถือตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาลอยโคมเพื่อบูชารอยพระ
พุทธบาท

ข้ อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและองค์ กรทางศาสนา
สถาบันการศึกษา
1) โรงเรี ยนเมืองศรี เทพ
2) โรงเรี ยนบ้ านนาตะกรุ ด
3) โรงเรี ยนบ้ านโคกสะแกลาด
4) โรงเรี ยนบ้ านศรี เทพน้ อย
5) โรงเรี ยนบ้ านบึงนาจาน
6) โรงเรี ยนบ้ านท่าไม้ ทอง
7) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก องค์การบริ หารส่วนตาบลศรี เทพ
องค์ กรทางศาสนา
1) วัดท่าไม้ ทอง ตาบลศรี เทพ
2) วัดธุตงั คาราม ตาบลศรี เทพ
3) วัดบึงศรี เทพรัตนาราม ตาบลศรี เทพ
4) วัดรักไทย ตาบลศรี เทพ
5) วัดศรี เทพ ตาบลศรี เทพ
6) วัดอุทมุ พรวนาวาส ตาบลศรี เทพ
7) วัดแม่น ้าแควป่ าสัก ตาบลศรี เทพ
8) วัดโคกสะแกลาด ตาบลศรี เทพ
9) วัดโพธิ์ทอง ตาบลศรี เทพ

ศาสนาสถานใน
พื ้นที่ ชุมชนใน
หมูบ่ ้ าน อบต.
อาเภอ จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยว

อุทยานประวัตศิ าสตร์ ศรี เทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพ เป็ นโบราณสถานสาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพืน้ ที่ครอบคลุม
โบราณสถานในเมืองเก่าศรี เทพ ศรี เทพเป็ นเมืองโบราณที่อยู่ในท้ องที่อาเภอศรี เทพ เดิมมีชื่อว่า "เมืองอภัยสาลี"
ถูกค้ นพบเมื่อสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ ทรงเรี ยกเมืองนี ้
เสียใหม่ว่า "เมืองศรี เทพ" เมื่อปี พ.ศ. 2447-2448 เมืองโบราณศรี เทพนี ้มีลกั ษณะเป็ นเมืองซ้ อนเมืองขนาดใหญ่
ที่ตงของเมื
ั้
องอยู่ในชุมทาง ที่สามารถติดต่อกับภาคอื่น ๆ ได้ สะดวก ดังนันจึ
้ งได้ รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจาก
อาณาจักรข้ างเคียง มาผสมผสาน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็ นต้ น เมืองศรี เทพสร้ างขึ ้นในยุคของขอมเรื อง
อานาจ ซึง่ คาดว่ามีอายุไม่ต่ากว่า 1,000 ปี โดยดูจากหลักฐานทางสถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตก
ทอดมาถึง ปั จ จุ บัน ซึ่ง มีเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัวและมี ความเจริ ญ สูงสุดทางด้ านสถาปั ต ยกรรมและศิล ปกรรม
สันนิษฐานว่าเจริ ญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16
ศรี เทพเป็ นเมืองโบราณที่ใหญ่เมืองหนึ่ง สร้ างขึ ้นก่อนที่สมัยขอมมีอานาจ เข้ าใจว่าพวกอินเดียซึง่ อพยพ
เข้ ามาอยู่ในแหลมอินโดจีน คงจะตังขึ
้ ้นก่อน และต่อมาเมื่อขอมมีอานาจใน ราว พ.ศ. 1400 คงจะชิงเมืองนี ้ และ
ซ่อมแซมตกแต่งให้ แข็งแรงมัน่ คงยิ่งขึ ้น แล้ วขยายเขตเมืองออกไปอีก ซากเมืองและซากโบราณสถานทังของพวก
้
อินเดียและพวกขอมยังปรากฏอยู่ เมืองศรี เทพนี ้อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 122 กิโลเมตร ห่างจาก
อาเภอศรี เทพไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 9 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสามารถ นารถยนต์ส่วนตัวหรื อรถบัส
เข้ าถึงตัวเมืองศรี เทพเมืองศรี เทพนี ้ ตังขึ
้ ้นประมาณ 1,000 ปี เศษมาแล้ วในสมัยขอมมีอานาจ เดิมชื่อว่า “เมือง
อภัยสาลี” เมื่อไทยได้ อพยพเข้ ามาอยู่ได้ เปลี่ยนชื่อเมืองนี ้ใหม่ว่า “เมืองศรี เทพ” เมืองศรี เทพมีเนื ้อที่ประมาณ
2,000 ไร่ เศษ รอบ ๆ บริ เวณเมืองมีคด
ู ินล้ อมรอบ มีประตูเมืองทังสี
้ ่ทิศภายในเมืองมีพระปรางค์สมัยลพบุรีอยู่ 2
องค์ เรี ยกกันว่า “ปรางค์องค์พี่และปรางค์องค์น้อง” ในบริ เวณมีสระน ้าเป็ นแห่ง ๆ อยู่หลายสิบแห่ง ทางทิศเหนือ
นอกกาแพงเมืองมีสระน ้าอยู่ 2 สระ เรี ยกว่า “สระแก้ ว” และ “สระขวัญ” เนื ้อที่ทงั ้ 2 สระประมาณ 10 ไร่ มีน ้าขัง
อยู่ตลอดปี ชาวเมืองได้ ใช้ น ้าในสระนี ้บริ โภคในสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองชาวเมือง ศรี เทพ ต้ องส่งส่วยน ้า
ทัง้ 2 สระนี ้ เพื่อนาไปประกอบพิธีนา้ พิพฒ
ั น์ สตั ยา เพราะถือว่านา้ ทัง้ สองสระนี ้เป็ นนา้ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดขาดความ
จงรักภักดีในองค์พระมหากษัตริ ย์จะมีอนั เป็ นไปต่าง ๆ นานาภายในตัวเมืองศรี เทพใกล้ ๆ กับพระปรางค์ทงั ้ สอง
องค์นี ้มีมลู ดินสูงจากพื ้นดินประมาณ 1 เส้ นเป็ นวงกลมผ่าศูนย์ได้ ประมาณ 1 เส้ น ชาวบ้ านแถบนี ้เรี ยกกันว่า “เขา
คลัง” เข้ าใจว่าคงเป็ นที่เก็บ ทรัพย์สมบัติของผู้ครองเมืองศรี เทพในสมัยก่อนเมื่อสมเด็จพระยาดารงราชานุภาพได้
เสด็จมาเมืองศรี เทพ โดยทางเรื อสมัยก่อนนัน้ ได้ ตรวจดูชยั ภูมิเมืองและทรงได้ เล่าเรื่ องเมืองศรี เทพ ไว้ ในรายงาน
การตรวจราชการเมืองเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ. 2447 ตอนหนึ่งว่า เมืองศรี เทพนี ้ตังอยู
้ ่ตรงที่ราบก่อนจะถึงเมืองมีโคก
หินแท่งศิลาแลงทิง้ อยู่หลายแห่ง เข้ าใจว่าคงเป็ นเทวสถานขนาดย่อม ๆ เทวรู ปและคิวลึงค์ ศิลาก็จมดินอยู่กลาง
โคกเหล่านี ้ ครัน้ ถึงเมืองมีสระใหญ่อยู่นอกเมืองสระหนึ่งเรี ยกว่า “สระแก้ ว” ตัวเมืองมีกาแพงเป็ นเนินดินและมีคู
รอบเมือง ตรงประตูเข้ าเมืองมีศิลาแลงแผ่นใหญ่ ๆ กองเรี ยงยื่นออกมาเป็ นป้อม ข้ างในเมืองมีโคกอิฐบ้ าง ศิลาแลง
บ้ างหลายแห่ง บางแห่งกองศิลาแลงซึง่ ทาเป็ นแท่งพังสุมกันสูงกว่าสามวาก็มี ที่กลางเมืองมีสี่เหลี่ยมอีกสระหนึ่ง
กว้ างประมาณสักเส้ นหนึง่ ยาวสักสามเส้ น ออกจากสระไปผ่ านกาแพงอีกชันหนึ
้ ่งจึงถึงเทวสถานเป็ นปรางค์ สาม
ยอด และมีปรางค์สองพี่น้องปรางค์หนึง่ มีสระใหญ่อยู่ใกล้ บริ เวณปรางค์อีกสระหนึง่ เรี ยกว่า “สระปรางค์”

ตามลานในบริ เวณปรางค์ พบรู ปพระนารายณ์ รู ปยักษ์ และรู ปปั น้ เทพารักษ์ ทาด้ วยศิลา มีหลายรู ปและมีแท่งศิลา
สลักลวดลายอย่างเดียวกันกับที่เมืองมาย และวัดพนมวันเมืองนครราชสีมา ทิ ้งอยู่มากถ้ าขุดดูเห็นจะได้ เครื่ องศิลา
โบราณที่นี ้มีเหลืออยู่อีกมาก ฐานทักษิ ณปรางค์ก่อด้ วยศิลาแลงปนศิลาทราย แต่ตวั ปรางค์ก่อด้ วยอิฐสนิทสนม
ฝี มือดูดีเหมือนยังทาค้ างอยู่ด้วยมีรอยถือปูนแล้ วยังมิได้ ถือปูน บ้ างพิเคราะห์ดเู ครื่ องศิลาที่เครื่ องศิลาที่ปรางค์เป็ น
อย่างเดียวกันกับที่วดั ชันและที
้
่เมืองพิมาย เก่าแก่กว่าอิฐที่ก่อปรางค์ ทังน
้ ้าหนักดูก็เหลือกาลังที่ปรางค์อิฐจะทาน
เครื่ องศิลาเหล่านันได้
้ จึงเป็ นเหตุให้ คิดว่าเมืองศรี เทพนี ้เห็นจะสร้ างเป็ น 2 ยุค คือเป็ นเมืองขอมสร้ างรุ่ นเดียวกับ
เมืองพิมายยุคหนึง่ และหักพังทรุ ดโทรมไป มีใครมาสร้ างขึ ้นอีกยุคหนึง่ แต่ทาค้ างหาความสาเร็ จไม่ สันนิษฐานและ
ลวดลายปรางค์ อิฐ ที่ ทาขึน้ ใหม่ เหมือนกับ ปรางค์ วัดศรี ส วายเมืองสุโขทัย และเทวสถานที่ เมืองลพบุรี ถ้ าจะ
สันนิษฐานลงไปว่าสร้ างเมื่อใด ในชันหลั
้ งคาเป็ นของไทยสร้ างเมื่อตอนก่อนหรื อตอนต้ นตังราชวงศ์
้
พระร่ วง สมัยผู้
ครองเมืองสุโขทัย เมืองลพบุรี และเมืองศรี เทพ ทานองจะเป็ นเจ้ าด้ วยกันศิลาจารึก พบที่เมืองศรี เทพครัง้ นี ้เป็ นของ
แปลกมาก สันนิษฐานคล้ ายตะปูหวั เห็ดข้ างปลายที่เสี ้ยมแหลมสาหรั บฝั งดิน ขัดเกลี ้ยง แต่ที่หวั เห็ดจารึ กอักษรไว้
ที่นนั่ เป็ นอักษร “คฤษ” ขึ ้นก่อนหนังสือขอม แต่ตรงที่จารึกแตกชารุ ดเสียหายมาก ได้ เอาศิลานี ้ลงมาจากกรุ งเทพฯ
ที่อ่านดูเป็ นภาษาสันสกฤตมีคาว่า “ขลัง” ซึง่ แปลว่า “หลัก” จึงเข้ าใจว่าศิลาแท่งนี ้คือหลักเมืองศรี เทพแบบ
โบราณเขาทาเป็ นรู ปตะปูตอกลงไว้ ในแผ่นดิน ประสงค์ว่า จะให้ มนั่ คง โบราณวัตถุที่พบที่เมือศรี เทพส่วนมากเป็ น
ของในศาสนาพราหมณ์ ไ ม่พ บของที่ เป็ นศาสนาพุทธเลย เมืองศรี เทพจึงเป็ น เทวสถานทางศาสนาพราหมณ์
นอกจากนันเมื
้ องศรี เทพ ยังมีถนนสายหนึ่งตัดตรงจากเมืองศรี เทพไปสู่เมือง “เร็ ง” ซึง่ อยู่ทางทิศเหนือของอาเภอ
วิเชียรบุรี มีความยาวประมาณ 38 กิโลเมตร มีตานานการสร้ างถนนสายนี ้ว่า เจ้ าเมืองศรี เทพกับเจ้ าเมืองเร็ ง จะ
ทาพิธีแต่งงานบุตรเจ้ าเมืองศรี เทพ กับธิดาเจ้ าเมืองเร็ งโดยสัญญากันว่า เจ้ าเมืองศรี เทพจะต้ องสร้ างถนนจากเมือง
ศรี เทพ ไปยังเมืองเร็ ง ให้ เสร็ จภายในหนึ่งคืนก่อนพระอาทิ ตย์ ขึน้ เพื่ อแสดงความสามารถ ทางเมืองศรี เทพได้
พยายามสร้ างถนนอย่างเร่ งรี บจนใกล้ จะเสร็ จ เนื่องจากเมืองเร็ งจุดโคมไฟไว้ คอยต้ อนรั บ จึงเกิดสาคัญผิดคิดว่า
ดวงอาทิตย์ ขึน้ จึงหยุดการทาถนนไว้ ดงั ที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี ้ ส่วนเจ้ าเมืองเร็ งจะยกธิ ดา ให้ บุตรเจ้ าเมืองศรี เทพ
หรื อไม่นนต
ั ้ านานไม่ได้ กล่าวถึงตอนนี ้ไว้ เลยเมืองศรี เทพคงจะรุ่ งเรื องมาช่วงระยะหนึ่งแล้ วจึงกลายเป็ นเมืองร้ างไป
เหตุที่เมืองศรี เทพร้ างไปเพราะเหตุใดนันยั
้ งไม่ทราบแน่ชดั มีตานานเล่าถึงความพินาศของเมืองศรี เทพต่อ ๆ กันมา
ว่า ในสมัยเมืองศรี เทพยังเจริ ญรุ่ งเรื องอยู่นนั ้ เจ้ าเมืองศรี เทพเป็ นเพื่อนรั กเพื่อนเกลอกับฤาษี ผ้ เู ฝ้าบ่อนา้ ร้ อนใกล้
เมือง อยู่มาวันหนึง่ เจ้ าเมืองศรี เทพได้ ไปหาฤๅษี ที่บ่อน ้าร้ อนและปรารภว่า อยากจะมีอายุยืนนานเพื่อจะได้ บูรณะ
เมืองศรี เทพ ให้ เจริ ญยิ่ง ๆ ขึ ้น ฤๅษี จงึ บอกให้ เจ้ าเมืองศรี เทพกระโดดลงไปในบ่อน ้าร้ อนแล้ วตนจะเอายาโรยให้ ฟืน้
คืนชีพ ขึ ้นมาแล้ วจะอายุยืน เจ้ าเมืองศรี เทพเห็นน ้าร้ อนเดือดก็มีความกลัว ไม่กล้ ากระโดดลงไป จึงขอให้ ฤๅษี ผ้ เู ฝ้า
บ่อน ้าร้ อนกระโดดลงไปก่อน แล้ วจะเอายาโรยให้ เมื่อฤๅษี กระโดดลงไปในบ่อน ้าร้ อนอันเดือดพล่านได้ ทาให้ ร่ าง
ของฤๅษี ละลายไปทันทีที่เจ้ าเมืองศรี เทพเห็นเช่นนันก็
้ ตกใจเป็ นอันมาก รี บกลับเข้ าเมืองทันที่โดยมิได้ นายาไปโรย
ให้ ฤๅษี ฟืน้ คืนชีพขึ ้นมา อยู่มาอีก 3 ปี ฤๅษี องค์ใหญ่ซงึ่ อยู่เขาไกรลาศเป็ นผู้ควบคุมฤๅษี องค์อื่น ๆ เห็นฤๅษี ที่รักษา
บ่อน ้าร้ อนหายไป จึงมาดูเห็นน ้าในบ่อน ้าร้ อนเดือดพล่านอยู่ก็ร้ ู วา่ ฤาษี ตายในบ่อน ้าร้ อน จึงโรยยาลงไป ฤๅษี ที่เฝ้า
บ่อก็ฟืน้ คืนชีวิต และมีความโกรธแค้ นเจ้ าเมืองศรี เทพเป็ นอันมากได้ แปลงตัวเป็ นลูกโควิ่งอ้ อมเมือง 3 รอบ แล้ ววิ่ง
เข้ าไปตายในเมืองในใจกลางเมืองศรี เทพเมื่อชาวเมืองและเจ้ าเมืองศรี เทพชาแหละเนื ้อโคกิน ก็มีอาการท้ องร่ วงล้ ม
ตายกันมากมายพวกที่เหลืออยู่อพยพออกจากเมืองเอาสมบัติไปซ่อนที่เขาถมอรัตน์ เมืองศรี เทพจึงล้ างลงเพราะ
เหตุนี ้ จากตานานอันนี ้ ชวนให้ เข้ าใจว่า เมืองศรี เทพอาจจะร้ างเพราะเกิดอหิวาตกโรคแบบเมืองอู่ทอง ชาวเมืองจึง
ได้ ย้ายไปอยู่ที่อื่น จนมีอนั ต้ องร้ างไปก็ได้

ในปั จจุบนั ประชาชนที่สืบเชื ้อสายมาจากคนเมืองศรี เทพในสมัยดังเดิ
้ มคงมีอยู่ แต่ได้ อพยพไปอยู่ที่บริ เวณ
บ้ านนาตระกรุ ดและบ้ านศรี เทพน้ อย ซึง่ อยู่ห่างจากเมืองศรี เทพประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนประชาชนในหมู่บ้านอื่น
ๆ เป็ นราษฎรที่อพยพเข้ ามาอยู่ใหม่จากบริ เวณจังหวัดใกล้ เคียงทังสิ
้ ้น อาเภอศรี เทพเดิมเป็ นท้ องที่ขึ ้นอยู่กบั อาเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาได้ แยกจากอาเภอวิเชียรบุรี มาตังเป็
้ นกิ่งอาเภอศรี เทพ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2513 และได้ ยกฐานะเป็ นอาเภอเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2519
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรี เทพได้ รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจาปี 2543 2 รางวัลคือ รางวัลประเภท
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยมและรางวัลสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้านอินเทอร์ เน็ตดีเด่น

ปรางค์ สองพี่น้อง

เขาคลังใน

เขาคลังนอก

ประเพณีบวงสรวงเจ้ าพ่ อศรี เทพ

ประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือน 3 หรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ งานบวงสรวงนี้
จะหยุดหรือจะไม่ทาไม่ได้ เพราะชาวเมืองศรีเทพและหมู่บ้านใกล้เคียง จะถือว่าประเพณีงานบวงสรวงเจ้าพ่อศรี
เทพ เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ เป็นงานเฉลิมฉลองหรืองานประจาปี ก่อนถึงวันงานผู้ที่เป็นแม่หมอจะต้องจัดทาพิธีบอกผีตาม
สถานที่สาคัญในเมืองเก่าศรีเทพ เช่น บริเวณปรางค์ศรีเทพ ใต้ต้นไม้ใหญ่พอถึงวันขึ้น 2 ค่า เดือน 3 จะทาพิธี
จริงที่ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ ณ บ้านศรีเทพน้อย ปัจจุบันหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านท่าโรง บ้านบ่อรัง บ้านนา
สนุ่น บ้านนาตะกรุด บ้านมหาโพด บ้านบัวชุม ซึ่งเมื่อ 30 ปี ก่อน เมื่อถึงวันขึ ้น 2 ค่า เดือน 3 จะเตรี ยม
ของมาเซ่นสังเวยที่ศาลเจ้าพ่อเมืองศรีเทพทั้งหมด แต่ปรากฏว่าการเดินทางลาบาก ชาวเมืองต่าง ๆ จึงขอไปจัดที่
เมืองนั้น จะยังมีเหลือที่ทากันทุกปีก็มีชาวบ้านศรีเทพน้อยและบ้านนาตะกรุด จะยังมีความเชื่อถือและถือเป็น
ประเพณีสาคัญประจาหมู่บ้านและได้จัดทาทุกปีมิได้ขาด

การทาพิธีบวงสรวงเจ้ าพ่อศรี เทพ จะเริ่ มขึ ้นในวันขึ ้น 2 ค่า เดือน 3 เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกา
กว่า ๆ ชาวบ้ านจะทาของที่ทามาเซ่นไหวที่นามาคือ เหล้ า บุหรี่ หมาก พลู ขนมนางเล็ด ขนมข้ าวโปง ถ้ วย
ข้ าวขวัญจะมีด้ายขวัญใส่ด้ายมาด้ วย บางคนที่ไปทามาหากินที่อื่นหรื อทากิจการใด หรื อไปที่ไหน ๆ เคยเรี ยก
หาเจ้ าพ่อศรี เทพให้ ช่วยเหลือ เมื่อประสบผลดังที่พูดไว้ ก็จะนาสิ่งที่ตวั เองพูดไว้ เช่น ไก่ต้ม หมู เหล้ า ก็จะ
นามาแก้ บนพร้ อมด้ วย
พิธีจะเริ่มโดยมีแม่หมอประจาหมู่บ้านมาเตรียมจัดข้าวของ ขนมต่าง ๆ มาจัดวางที่ศาลเรียกว่าการ
ตั้งสิ่งสังเวย ส่วนชาวบ้านจะจัดวางตะกร้าสิ่งของที่ตนนามาวางไว้ข้างศาล ชาวบ้านจะนั่งอยู่รอบ ๆ ศาล เมื่อแม่
หมอพร้อมแล้วคนตีโทนจะตีโทน ตีฆ้อง สักพักวิญญาณเจ้าพ่อศรีเทพหรือชาวบ้านเรียกว่า เจ้าพ่อใหญ่ จะมาเข้า
ร่างแม่หมอที่เป็นร่างประทับทรง ปีใดถ้ามีผู้คนมามาก เจ้าพ่อศรีเทพจะดีใจ เอาเหล้า ยา ที่ชาวบ้านนามานั้นแจก
ให้กินกันทั่วและชวนราชวนเล่นอย่างสนุกสนาน และยังมีวิญญาณเจ้าพ่ออู่ทอง วิญญาณคนเลี้ยงช้าง เลี้ยงม้า ข้า
ทาส บริวาร มาเข้าทรงเป็นจานวนมาก โดยมาเข้าร่างประทับทรงผู้ที่มาร่วมพิธีบวงสรวงนั่นเอง โดยนั่งอยู่
เฉย ๆ ก็จะออกไปเต้นไปราโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่เจ้าพ่อมาเข้าร่างประทับทรง ผู้ที่บนบานศาลกล่าวไว้ก็จะมามอบ
สิ่งของและบอกกล่าว เจ้าพ่อศรีเทพก็รับรู้และดีใจ บางคนมีญาติกาลังไม่สบายก็ไต่ถามว่าเป็นอะไรถึงไม่หายสัก
ที ทั้งที่คนป่วยคนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาล ก็บอกว่าถ้าไม่นาสิ่งนั้น สิ่งนี้ รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายง่าย ๆ เมื่อผู้ไต่ถาม
แล้วมาทาตาม คนป่วยก็หายได้ เป็นเช่นนี้หลายราย แต่ถ้าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคท่านจะบอกโรคตัวเขาช่วยไม่ได้ ก็ไม่
หายจริง ๆ ดังนั้น ชาวบ้านจึงมีความเชื่อสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ อันดับต่อไปเจ้าพ่อศรีเทพและผู้ติดตามมาก็จะ
เดินไปสังเวยขรม และสิ่งของที่ชาวบ้านนามาจนทั่วทุกตะกร้า เสร็จแล้วจะมีการราช้าง ราม้า ราดาบ ร้องเพลง
เรื อ อันดับสุดท้ ายเรี ยกขวัญมาผูกให้ ลกู หลานที่บ้านด้ วยเป็ นเสร็ จพิธีงานบวงสรวงนี ้จะใช้ เวลาประมาณ
2-3 ชัว่ โมง จึงจะเสร็ จ

ขบวนแห่ ข้าวต้ มมัดใหญ่ งานบวงสรวงเจ้ าพ่ อศรี เทพ

ขบวนแห่ ธิดาเจ้ าพ่ อศรีเทพ องค์ การบริหารส่ วนตาบลศรีเทพ

การราโทนถวายเจ้ าพ่ อศรีเทพในงานบวงสรวงเจ้ าพ่ อศรีเทพ

เป็ นการแสดงการราพื ้นบ้ าน ของประชาชนหมูบ่ ้ าน นาตะกรุด ตาบลศรี เทพ อาเภอศรี เทพ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ที่สืบทอดกันมาตังแต่
้ โบราณและได้ ถ่ายทอดให้ แก่เยาวชนรุ่ นหลัง เพื่อไม่ให้ สญ
ู หายและได้ นามาแสดง
ในงานพิธีตา่ งๆ

การละเล่ นพืน้ บ้ าน
นางสุ่ม

นางควาย

ราโทน
การถ่ายทอดและการฝึ กซ้ อมการราโทน

การเข้ าร่วมแสดงในงานพิธีต่าง

ผลิตภัณฑ์ เครื่องนอน สินค้ า OTOP ภูมิภาค
กลุ่มศิลปะเครื่ องนอน : ธนรั ตน์ เครื่ องนอนเมืองศรี เทพ

https://www.facebook.com/naratboon55/videos/234695647066663/

ซุ้ม OTOP นวัตวิถี หมูท่ ี่ 5 บ้านศรีเทพน้อย ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

อาหารพืน้ บ้ าน

ขนมข้ าวโปงงาดา

ปลาร้ าสับทรงเครื่ อง โดย กลุ่มแม่ บ้าน บ้ านศรี เทพน้ อย หมู่ 5

แกงอีเหี่ยว

จ่ อมเจิม หมู่ 5 บ้ านศรี เทพน้ อย ต.ศรี เทพ อ.ศรี เทพ จ.เพชรบูรณ์

ประชุมร่วมรับฟั งความคิดเห็น
(ภาพประกอบการบรรยาย)

ผลการดาเนินงาน
1.

การจัดประชุมเวทีชาวบ้ านสารวจข้ อมูล
การจัดการประชุม เพื่อสารวจข้ อมูล สรุ ปได้ ดงั นี ้
1.1.
ข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านอาหารพื ้นบ้ าน
- ปลาร้ าสับทรงเครื่ อง
- แกงอีเหี่ยว
1.2.
ข้ อมูลขนมพื ้นบ้ าน
- ขนมข้ าวโปงงาดา
1.3. ข้ อมูลการแสดงพื ้นบ้ าน
- การละเล่นนางสุม่
- การละเล่นนางควาย
- ราโทน
1.4.
ข้ อมูลภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- การทอเสื่อกก
- การจักสาน
-ผลิตภัณฑ์เครื่ องนอน สินค้ า OTOP ภูมิภาค

ฐานข้ อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื ้นบ้ าน
ชื่อของภูมิปัญญา

ที่

ชื่อของเจ้ าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

นางสุม่

นางปรุงศรี กลิ่นเทศ

หมู่ 2

2

นางควาย

นางปรุงศรี กลิ่นเทศ

หมู่ 2

3

ราโทน

นางปรุงศรี กลิ่นเทศ

หมู่ 2

ด้ านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชื่อของภูมิปัญญา

ที่

ชื่อของเจ้ าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

ทอเสื่อกก

นายสากล บุญศรี

หมู่ 4

2

ผลิตภัณฑ์จกั สาน

นายสากล บุญศรี

หมู่ 4

3

ผลิตภัณฑ์เครื่ องนอน

ธนรัตน์เครื่ องนอนเมืองศรี เทพ

หมู่ 1

โดย นางสาวธนรัตน์ บุญสะอาด

ด้ านอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูป
ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้ าของภูมิปัญญา

1 ขนมข้ าวโปงงาดา

นางจาเริญ กลิ่นเทศ

2 ปลาร้ าสับทรงเครื่ อง โดยกลุ่มแม่บ้าน
บ้ านศรี เทพน้ อย

นางสิราวรรณ พันธุ์ทอง

3

4

แกงอีเหี่ยว

นางปรุงศรี กลิ่นเทศ

จ่อมเจิม

นายเจิม ศรี ไพร

ที่อยู่
หมู่ 3 ต.ศรี เทพ อ.ศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
ต.ศรี เทพ อ.ศรี เทพ จ.
เพชรบูรณ์
หมู่ 2 ต.ศรี เทพ อ.ศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์
หมู่ 5 ต.ศรี เทพ อ.ศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์

