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ประวัติความเปนมา

กอนเปนหมูบาน หมูที่ 1 บานเบิดลาง ตําบลบางใบไม เลากันวามีขุนศึกผูหนึ่งอพยพครอบครัว
มาจากจังหวัด นครศรีธรรมราชมาสรางบานลักษณะเปนเรือนไมอาศัยอยูในตําบลบางใบไม เนื่องจากพื้นที่
ดังกลาวมีความอุดมสมบูรณเหมาะ แกการประกอบอาชีพ ตอมาไดตั้งฐานครองครัวรุนลูก หลานและมีตระกูลสืบ
ทอดที่มีชื่อเสียง เรียกวา”ตระกูลธนะภาชน”มีการปกครองสืบทอดกันมาตามลําดับ คือ ผูใหญบาน นายวินัย
ธนะภาชน และนางจรัญญา ศรีรักษ ซึ่งเปนผูใหญบานคนปจจุบันบานเรือนไทยหลังดั้งเดิมที่ขุนศึกมาสรางอาศัย
อยูแตดั้งเดิมก็ยังคงอนุรักษไวเปน เรือนไทยโบราณที่ชมรมการทองเที่ยวจังหวัดสุราษฎรธานี ไดจัดใหเปนสถานที่
โบราณแหงหนึ่งสําหรับชม และทัศนศึกษา พื้นที่ของหมูบานประกอบดวย ลําคลองสายเล็กๆไหลผานหมูบาน
ชาวบานเห็นวาบานเรือนสวนใหญตั้งบานเรือนอยูริมฝงคลอง ของหมูบาน และมีสภาพพื้นที่เปนที่ต่ํา จึงมีน้ําทวม
ขังในชวงฤดูฝนและพื้นที่อยูตนทางของลําบาง จึงเรียกหมูบานวา ”เบิดลาง”
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สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง ตําบลบางใบไมเปนตําบลที่ตั้งหางจากอําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ตั้งหางจากตัวเมือง
ฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตําบลมีลําคลองเปนจํานวนมาก สองขางเปนปาไมเบญจพรรณ ในลําคลองจะ
มีใบไมลอยทับทมกันน้ําขึ้นลงไมสะดวก เมื่อมีการตั้งตําบลหมูบาน ตําบลบางใบไม สืบเนื่องจากในลําคลองมี
ใบไมมากนั้นเอง
เนื้อที่ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม มีเนื้อที่ประมาณ 10.14 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 6,576 ไร
ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ตําบลบางใบไม เปนที่ราบลุมมีแมน้ําไหลผาน
อาณาเขต ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบางไทร อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต ติดตอ แมน้ําตาป อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลบางชนะ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบางไทร,คลองนอย อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี
จํานวนหมูบาน จํานวนหมูบานที่อยูในเขต อบต. บางสวน ไดแกหมูที่ 1,2
- หมูที่ 1 บานเบิดลาง
- หมูที่ 2 บานคลองใหญ
จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มหมูบาน มี 3 หมูบาน คือ หมูที่ 3,4,5
- หมูที่ 3 บานปลายคลอง
- หมูที่ 4 บานบางไผ
- หมูที่ 5 บานบางยาง
ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 2,381 คน แยกเปนชาย 1,130 คน หญิง 1,251 คน มีความ
หนาแนนเฉลี่ย 231 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน 603 ครัวเรือน
สภาพและขอมูลพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สถาบันและองคการทางศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ 1 แหง ชื่อ วัดบางใบไม
- ศาลเจา 1 แหง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ไมมีสถานีตํารวจ ,ไมมีสถานีดับเพลิง
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- การทําขนมจากจากใบจาก (นางสมจิต วัฒนะ)

จาก เปนพืชจําพวกปาลม และเปนปาลมเพียงชนิดเดียวที่เปนพืชในปาชายเลน และมีลําตนอยูใตดิน
นับเปนพืชเกาแกมากชนิดหนึ่งที่มีซากดึกดําบรรพอายุถึง 70 ลานป ตนจาก พบไดทั่วไปในเอเชียใต
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในบริเวณน้ําจืด และน้ํากรอย ที่มีน้ําเค็มขึ้นถึง มักจะขึ้นเปนดงขนาดใหญ
เรียกวา ปาจาก หรือ ดงจาก ตนจากสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินโคลน ตามปาชายเลน หรือบริเวณริม
คลองที่มีไมใหรมเงาปะปนอยูดวย มักอยูในชวงที่มีน้ําจืดและน้ํากรอยปนกัน แตบนบกที่น้ําทวมถึงก็พบจาก
ไดบางเชนกัน หากดินไมแหงแลงนานจนเกินไป
การใชประโยชน
ตนจาก เปนพืชที่คนไทยรูจักกันมานาน และสามารถนําตนจากมาใชประโยชนไดหลายอยาง ตั้งแตใบจนถึงผล
ใบจาก มีลักษณะคลายใบมะพราว แตมีความเหนียว และกวางกวา ทําใหสามารถใชนํามาเย็บเปนตับ
เรียกวา ตับจาก แลวนําไปมุงหลังคา กันแดดกันฝนไดเปนอยางดี แมวาจะใชงานไปนาน ใบจากจะกรอบเปลี่ยน
จากสีเขียวเขมเปนสีเหลือง สีน้ําตาล กระทั่งเกือบเปนสีดําแตก็ยังคงกันฝนและแดดไดจนกวาจะแหงกรอบและผุ
ไป
ใบจาก ใชทําหมวก ที่เรียก เปยว ทอนจากใชทําเชื้อเพลิง สวนใบจากออน ตากแหงใชมวนยาสูบ หอขนมตม
ทําที่ตักน้ํา เรียก หมาจาก ตอกบิด เสวียนหมอ และที่สําคัญคือใชหอ ขนมจาก ซึ่งเปนขนมที่ทําจาก
แปง น้ําตาล และมะพราว ผสมกันจนเหลวไดที่ แลวนําหอดวยใบจากปงบนไฟจนมีกลิ่นหอม แมอาจมีการใชใบ
มะพราวมาหอ แตก็ไมอรอยเทาใชใบจาก นอกจากนั้น ใบจากยังใชตมน้ําดื่มแกอาการทองรวงไดอีกดวย…
ชอดอก นํามาทําแกง หรือกินกับน้ําพริก กานชอดอกปาดเอาน้ําหวานมาทําเปนน้ําตาลได หรือนําไปหมัก
เปน เหลา และน้ําสมสายชู กลีบดอกนั้นนําไปเปนสวนผสมของชาสมุนไพรได ผลจากที่สุกแลว จะมีเนื้อในเมล็ด
เปนเยื่อสีขาว ใส นุม มีรสหวาน นิยมรับประทานเปนของหวาน เรียก ลูกจาก ผลออนที่แตกหนอ จะมีจาวอยู
ขางใน นํามารับประทานไดเชนเดียวกับจาวตาล หรือจาวมะพราว
การทําน้ําสมสายชู ในการทําน้ําสมสายชู นั้น จะมีขั้นตอนทุกอยางคลายกับการทําน้ําตาล แตไมตองนําน้ําหวาน
ขึ้นเตาเพื่อเคี่ยว เพียงแตหมักไวในไห ประมาน 10 วัน ก็จะเกิดกรดน้ําสมและนํามาใชได
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ทําเปนผักดอง หรือเปนผักแกง สวนผลจากอายุประมาณ 5-7 เดือน นั้น เนื้อในผลจากก็สามารถนํามากินไดโดย
ทําขนมหวานน้ําเชื่อม ลักษณะคลายลูกชิดแตมีขนาดใหญกวา นอกจากนี้ ชอดอกออนอายุประมาณ 1 เดือน
สามารถนํามาหั่น ทําเปนผักจิ้มน้ําพริกโดยการลวกหรือกินสดๆ และสามารถทําเปนผักดองกับน้ําสมที่ทําจากตน
จากใชกินเปนผักดองขนมจีน ซึ่งเปนที่นิยมของทองถิ่นภาคใต
หนมจาก ที่ไมจากไปไหน
ขนมจาก เปนขนมไทยที่มาจากภูมิปญญาของคนโบราณสมัยกอน คือ การใชวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งผลผลิตทาง
การเกษตร รวมถึงการใชประโยชนจากตนไมในการใชเปนภาชนะหออาหารหรือขนมชนิดนั้นๆ ขนมจาก เปนภูมิ
ปญญาของคนโบราณ ไดขนมไทยแทๆ ไดจากแปงที่โมจากขาวเหนียว มะพราวที่ใหกะทิ และน้ําตาลที่ไดจาก
ออย หรือมะพราว ขนมจากนั้นมีหลายๆ สูตร แตสวนมากเปนขนมจากที่ผสมจากมะพราวออน และมะพราว
ทึนทึก กับแปงขาวเหนียวดําและน้ําตาลปบ
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- การทําจักรสานจากใบจาก เชน การทํามอบ การทําหลังจากจาก การทําหมาน้ํา
(นางนิตา ขุนทอง หมูที่ 3)
การทําหมาน้ํา

การทําตับจาก

-6ขั้นตอนการทํา
การทําเริ่มตั้งแตไปเลือกตัดใบจากที่แกพอดี ใบสวยไมฉีกขาด นํามาดึงหรือชาวบานเรียกวา
กริดออกจากกาบใบกอนนํามาจัดเรียงใหเปนระเบียบ และใชครั้งละ 4 -5 ใบ วางซอนใหเหลื่อมกัน
ตามความตองการวาจะใหจากความหนาแคไหน กอนพันทบกับไมตับ ( ทําจากไมไผ )ที่ผาเตรียมไว
และใชเชือกซึ่งทําจากตนคลาที่มีความเหนียวทนทานโดยธรรมชาติ เย็บและดึงใหแนน ทําแบบนี้จนสุด
ปลายไมก็ไดจาก 1 ตับ ขนาดความยาว 1.20 เมตร กวางประมาณ 50 ซม. เสร็จแลวก็นําไปตาก
ประมาณ 2 – 3 แดด
ในปจจุบันจากซึ่งทําจากใบจาก ยังไดรับความนิยมจากกลุมลูกคา ที่ตองการนําไปใชทําหลังคาขนํา ซุม
ที่นั่งในรานอาหาร ตกแตงรีสอรทที่เนนความสวยงามเปนธรรมชาติ หรือทําหลังคาโรงเรือนตางๆ ทั้งนี้จากซึ่งเย็บ
จากใบสาคู มีความทนทานราวๆ 6 – 7 ป ราคาขายตับละ 15 บาท สวนใหญชาวบานจะทําตามออเดอรของ
ลูกคาและหากมีเวลาวางจากงานประจําก็จะเย็บเก็บไวบาง ซึ่งเปนงานอดิเรกหรือเปนอาชีพเสริม ที่สรางรายได
อีกทางหนึ่ง
สําหรับตนจาก ในพื้นที่มีทั้งที่ขึ้นเรียงรายตามธรรมชาติ และชาวบานปลูกเสริมขึ้นบาง สําหรับการใช
ใบในการเย็บ จะเลือกใชใบจากตนสาคูที่มีอายุประมาณ 4 – 5 ป สวนประโยชนอื่นๆ ของตนจากที่ปจจุบันนี้มี
ความนิยมมากเปนพิเศษ ซึ่งนั่นก็เปนอีกภูมิปญญาชาวบานที่สืบทอดกันมา ตั้งแตสมัยโบราณกาลจนถึงในยุค
ปจจุบัน
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1.3 ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานเกษตรกรรม
– การเพาะเลี้ยงแตนเบียน(กําจัดหนอนหัวดํามะพราว)หมูที่ 2 บานคลองใหญ
ผูใหญบานหมูที่ 2 และชาวบานในตําบลบางใบไม

การผลิตขยายแตนเบียนไขไตรโคแกรมมา
ความสําคัญ
แตนเบียนไขไตรโคแกรมมา หรือแตนตาแดง เปนแมลงที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อเจริญเต็มที่มีขนาด
ประมาณ 0.50 มิลลิเมตร ลําตัวสีน้ําตาลเหลืองขุน ตาสีแดง บริเวณเสนปกมีขนออนเรียงเปนแนวตรง แตน
เบียนไขไตรโคแกรมมาทําลายไขของผีเสื้อตางๆ ไดหลายชนิด เชน หนอนกอออย หนอนกอขาว หนอนหอใบขาว
หนอนเจาะ ลาตนขาวโพด หนอนใยผัก หนอนแกวสม หนอนคืบละหุง หนอนคืบกะหล่ํา หนอนเจาะสมอฝาย
และ หนอนหัวดํามะพราว เปนตน โดยตัวเต็มวัยเพศเมียวางไขไวในไขของแมลงศัตรูพืช เมื่อไขแตนเบียนฟก
ออกเปนตัวหนอนจะอาศัยดูดกินของเหลวอยูในไขของแมลงศัตรูพืชที่อาศัยอยู ไขที่ถูกเบียนจะถูกทําลาย
เปลี่ยนเปนสีดําภายใน 5 วัน ตอมาดักแดแตนเบียนจะพัฒนาเปนตัวเต็มวัยเจาะออกจากไขเพื่อผสมพันธุวางไข
ตอไป แตนเบียนไขไตรโคแกรมมา 1 ตัว ทําลายไขได 200-400 ฟอง
การใชแตนเบียนไขไตรโคแกรม
นําแผนกระดาษที่มีไขผีเสื้อขาวสารที่ถูกเบียนแลว 7 วัน ไปเย็บติดกับใบพืชหรือตนพืชในชวงที่ศัตรูพืช
ระบาด โดยปลอยใหครอบคลุมพื้นที่ และตองปลอยเหนือลมในอัตรา 20,000-30,000 ตัวตอไร (10-15
แผน/ไร) สภาพพื้นที่ในขณะปลอย ตองไมมีฝนตก และลมไมแรงเกินไป ในชวงเวลาตอนเย็น 16.00 น. เปนตน
ไป จุดปลอยแตละจุดควรมีระยะหาง 15-20 เมตร ใน 1 ไร ปลอย 10 จุด การนําไปปลอยใหใสในกระติก
น้ําแข็งระหวาง ขนยาย ถายังไมนําไปปลอยควรเก็บรักษาในกลองพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่ปดสนิท และใสใน
ตูควบคุมอุณหภูมิที่ 7- 10 องศาเซลเซียส ไดนาน 2 สัปดาห
วงจรชีวิต
ระยะไข อยูภายในไขของผีเสื้อ อายุ 1 วัน จะฟกเปนตัวออนระยะตัวออน อยูภายในไขของผีเสื้อ อายุ
ประมาณ 3 วัน อาศัยกินอยูในไขผีเสื้อ แลวเขาระยะพักตัว 1 วัน ระยะดักแดอยูภายในไขของผีเสื้อ อายุ 2 วัน
มองภายนอกเห็นไขผีเสื้อเปนสีดําระยะตัวเต็มวัย สีน้ําาตาล ตาสีแดง อายุ 1-12 วัน
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1.4 ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบล(ปลูกตนขี้เหล็ก) หมูที่ 2 บานคลองใหญ
การปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบลบางใบไม หมูที่ 2 บานคลองใหญ ถนนดอนขี้เหล็กตลอดสาย
และทางสาธารณะประโยชน เพื่อเปนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และชวยใหตําบลบางใบไม
มีพื้นที่ปาคงอยู
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1.5 ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปกรรม
- การทําเรือพนมพระงานชักพระ (นายเจต อินทโชติศกั ดิ์ หมูที่ 1)
เปนตกแตงเรือพนมพระเพือ่ เขาแขงขันงานประเพณีประจําเดือน 11 เปนบุคคลที่มี
ความสามารถในดานการศิลปกรรม การตกแตงเรือพนมพระเปนการสืบสานประเพณี
ทองถิ่นที่มีการสืบสานกันมา

