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องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัม่วง 
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บทน า 

  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ รัฐต๎อง(๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสํงเสริม
ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของชาติ และจดัให๎มีพ้ืนที่สาธารณะ
สําหรับกจิกรรมที่เกีย่วข๎อง รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถิ่น ได๎ใช๎
สิทธิและมสีํวนรํวมในการดําเนินการด๎วย ภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกยํองกันวําปราชญ์ชาวบ๎าน มีหลากหลายตามความ
ถนัดและการปฏิบัติ ของแตํละคนซึ่งมีองค์ความรู๎ที่มีการหลํอหลอม ซึมซับ บํมเพาะ ค๎นคว๎า ทดลอง ลองผิดลองถูก
โดยใช๎วิถ ีชีวิตของตนเองเป็นห๎องทดลองขนาดใหญํ เพ่ือทดสอบความถูกผิดและกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณคําแกํชีวิตและ 

เพ่ือการดํารงชีพ ถาํยทอดให๎ผู๎อื่น ได๎สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและ ทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้น ประสบการณ์
ความคิดและวิถีการดํารงชีวิตของภูมิปัญญาไทยแตํละทํานล๎วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ สําคัญของแผํนดิน 

  องค์การบริหารสํวนตําบลวังมํวง ตระหนักถึงความสําคัญของ ภูมิปัญญาไทย และเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นไว๎ไมํให๎สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอยํางยิ่งวําฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น ปราชญ์ชาวบ๎านหรือ
ปราชญ์ท๎องถิ่น จะเป็นประโยชน์ตํอสาธารณชน สืบไป 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

 ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น(local wisdom ) หรือภูมิปัญญาชาวบ๎านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยํางที่ชาวบ๎านคิดขึ้นได๎เอง
และนํามาใช๎ในการแก๎ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู๎ของชาวบ๎าน ทั้งทางกว๎างและทางลึกท่ีชาวบ๎านคิดเอง ทํา
เอง โดยอาศยัศักยภาพที่มีอยูํแก๎ปัญหาการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่นได๎อยํางเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู๎ และเทคนิคที่นํามาใช๎ในการแก๎ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได๎สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน 

 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู๎ทักษะ และเทคนิคด๎านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคําดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ตํางๆ ได๎ เชํน การทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก๎ปัญญา การเกษตรเป็นต๎น 
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู๎จักประยุกต์ใช๎เทคโนโลยี
สมัยใหมํในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนําเข๎าตลาด เพ่ือแก๎ปัญหาด๎านการบริโภคอยํางปลอดภัย ประหยัด และ
เป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให๎ชุมชนท๎องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได๎ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด
จําหนํายผลผลิตทางหัตถกรรม เชํน การรวมกลุํมของกลุํมโรงงานยางพารา กลุํมโรงสี กลุํมหัตถกรรม เป็นต๎น 
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปูองกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน๎นให๎
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด๎านสุขภาพและอนามัยได๎ 
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช๎ประโยชน์จากคุณคําของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและยั่งยืน 
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด๎านบริหารจัดการค๎าการสะสมและบริการกองทุนและ
ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยูํของสมาชิกในชุมชน 
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให๎เกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด๎านศิลปะสาขาตํางๆ เชํน จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต๎น 
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงานด๎านตํางๆทั้งขององค์กรชุมชน องค์กร
ทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เชํน การจัดการองค์กรของกลุํมแมํบ๎านระบบผู๎เฒําผู๎แกํในชุมชน เป็นต๎น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู๎ นับได๎วําเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู๎ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู๎ พัฒนาและถํายทอดความรู๎ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด๎านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช๎ภาษา ตลอดทั้งด๎านวรรณกรรมทุกประเภท 
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช๎หลักธรรมคําสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคําให๎เหมาะสมตํอการประพฤติปฏิบัติให๎บังเกิดผลดีตํอบุคคลและสิ่งแวดล๎อม เชํน การ
ถํายทอดหลักศาสนา การบวชปุา การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข๎าว เป็นต๎น 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง 

ต าบลวังม่วง อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

1. การเลี้ยงปลาดุก 

นายประเทือง มานะกุล ได๎ริเริ่มการเลี้ยงปลาดุกในบํอดินสภาพเป็นดินลูกรัง มีการใช๎น้ําบาดาลในการเลี้ยง
จนเป็นแบบอยํางให๎เกษตรกรรายอ่ืนมีผลผลิตสูงขั้นทุกรายเหมือนตนเองสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก  และสร๎างรายได๎
ของครอบครัวอยํางมั่นคง ด๎วยการใช๎ประโยชน์จากบํอดินลูกรัง ที่มีการขุดดินขาย จนเป็นบํอลึกขนาด ๔-๖ เมตร ที่
บิดาได๎เคยทดลองเลี้ยงปลาดุกมาแล๎วแตํไมํประสบความสําเร็จ เนื่องจากต๎นทุนคําอาหารสูงและเก็บน้ําได๎ไมํนานพอ 
จึงได๎ขุดบํอทดลองเลี้ยงในชํวงแรก ๑ บํอ เพ่ือที่จะได๎ศึกษาและทดลองวําจะสามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได๎หรือไมํ   
ปรากฏวําผลตอบแทนที่ได๎รับคํอนข๎างดี จึงเกิดกําลังใจที่จะทําตํอไปให๎มากขึ้น ทําให๎มีการขุดบํอเลี้ยงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเน๎นนํากําไรที่ได๎มาลงทุน “ชํวงแรกนี่ เราไมํได๎ทําอะไรแบบลงทุนครั้งเดียว แตํจะเน๎นนําผลกําไร ที่ได๎มาขยับ
ขยายการเลี้ยง ได๎กําไรครั้ง ก็ขุดบํอครั้ง จึงทําให๎ไมํได๎ใช๎ต๎นทุนมากในการเริ่มต๎น ซึ่งชํวงนั้นดินที่นี่คํอนข๎างจะเป็นดิน
ผสมลูกรัง จึงทําให๎มีปัญหาในเรื่องของก๎นบํอ ชํวงนั้นเราก็ศึกษาอํานหนังสือบ๎าง วําวิธีการแก๎ปัญหาเรื่องนี้อยํางไร ก็
คือ การใสํขี้วัวลงไปที่ก๎นบํอ ก็จะชํวยให๎เกิดตะไครํน้ํา ชํวยในเรื่องของดินลูกรังที่ก๎นบํอได๎ พอถึงชํวงที่พักบํอ เราก็
สามารถนําดินก๎นบํอขายตํอให๎กับคนที่ทําเกษตรตํอไปได๎” จากความสําเร็จของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในครั้งนี้ จึงทํา
ให๎เป็นอีกหนึ่งงานที่สร๎างรายได๎ให๎กับเขา โดยที่ทําควบคูํไปกับการเลี้ยงโคนมที่มีอยูํเดิม  โดยได๎ดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด 

ปลาดุกบิ๊กอุยเมื่อเทียบกับปลาบางชนิด ราคาท่ีจําหนํายอาจไมํได๎สูงมากอยํางที่คิด ดังนั้น เกษตรกรผู๎เลี้ยงจึง
จําเป็นต๎องเลี้ยงแบบประหยัดต๎นทุนให๎ได๎มากที่สุด โดยสิ่งที่ควรควบคุมคือเรื่องของต๎นทุนอาหาร ถ๎ามีการจัดการที่ดี 
ก็จะทําให๎ได๎ผลกําไรจากการเลี้ยงอยํางแนํนอน โดยขั้นตอนของการเตรียมบํอนั้นจะใช๎ปูนขาวหวํานให๎ทั่วบริเวณ     
ก๎นบํอ จากนั้นใสํขี้วัวลงไปในบํอด๎วย ถ๎าหากเป็นบํอเกําไมํจําเป็นต๎องใสํขี้วัวเพ่ิมลงไป โดยบํอที่ใช๎เลี้ยงจะมีขนาด     
๑ ไรํ ความลึกอยูํที่ ๒-๔ เมตร ปลํอยปลาดุกบิ๊กอุยเลี้ยงอยูํที่ ๑๕๐,๐๐๐ ตัว ตํอบํอ “ชํวงแรกที่เลี้ยงจะให๎อาหารกบ
กินกํอน เป็นอาหารเม็ดเล็กที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยูํที่ ๓๒ เพราะลูกปลาที่อยูํในบํอจะเป็นลูกปลาไซส์ ๓-๔ นิ้ว ตัวยัง
ไมํใหญํมาก ในชํวงนี้ก็จะเติมน้ําลงไปแบบพอดี ไมํต๎องใสํให๎เต็ม ให๎กินอยูํประมาณนี้ ๕-๖ วัน ก็จะเปลี่ยนอาหารเป็น
พวกไกํบด ที่มีสํวนผสมของกระดูกแข๎งไกํ แปูงสาลี เศษขนมปัง บดให๎เข๎ากัน ให๎กินมื้อเดียวตํอวันในชํวงเย็น แบบนี้
ทุกวันจนกวําปลาจะได๎ไซส์ขนาดที่ขายได๎ สํวนน้ําก็คํอยๆ เติมลงไป โดยดูขนาดไซส์ของปลาวําใหญํมากขึ้นเทําไร”  

ในเรื่องของโรคที่เกิดจากการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยนั้นยังไมํพบปัญหาในเรื่องนี้ถึงขั้นทําให๎เสียหาย เพราะการ
เลี้ยงใหมํทุกครั้งจะเปลี่ยนน้ําใหมํใสํลงไปภายในบํอ พร๎อมกับมีการเตรียมบํอที่ดี จึงเป็นการ ชํวยลดปัญหาในเรื่องของ
การสะสมโรคได๎ เพราะฉะนั้นน้ําจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให๎การเลี้ยงประสบผลสําเร็จได๎ดี  ซึ่งระยะเวลาการเลี้ยง
จนกวําจะจับจําหนําย ใช๎เวลาเลี้ยงอยูํที่ประมาณ ๔-๕ เดือน ก็สํงให๎กับผู๎ที่มารับซื้อ โดยขนาดไซส์ของปลาก็จะมี
แตกตํางกันออกไป ทําให๎ราคาของการทําตลาดหลากหลายราคาตามไปด๎วย  

 
 
 

 

 

 

 



2. การเลี้ยงวัวนม 
นายประเทือง มานะกุล ได๎ริเริ่มการเลี้ยงวัวนม โดยเริ่มแรกจากรุํนพํอแมํเลี้ยงกํอนจํานวนไมํมาก ตํอมานาย

ประเทืองจึงรับชํวงตํอในการเลี้ยงวัวนมตั้งแตํปี 2523 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 39 ปี มีวัวนมทั้งหมดจํานวน 140 
ตัว ผลผลิตประมาณ 1 ตันตํอวัน รายได๎เฉลี่ยประมาณ 600,000 บาทตํอเดือน โดยที่ผํานมามีอุปสรรคในการเลี้ยง
วัวนม เชํน เต๎านมวัวอักเสบ โรคปากเท๎าเปื่อย แตํก็ใช๎ความมานะ พยายามประสบการณ์ที่สั่งสมมา แก๎ไขปัญหาจน
ประสบความสําเร็จ ต๎นทุนในการเลี้ยงโคนมภายในมานะกุลฟาร์มถือวําอยูํในระดับสูงถ๎าหากยังใช๎อาหารสําเร็จรูป
เพียงอยํางเดียว แตํนายประเทืองจะผสมอาหารไว๎ใช๎เองเพ่ือลดต๎นทุน โดยใช๎วัตถุดิบที่หาซื้อได๎ในท๎องถิ่นและมีราคา
ถูก และคิดค๎นสูตรอาหารตํางๆเพ่ือให๎มีคุณคําทางโภชนาการอาหารได๎ไมํแตกตํางจากการใช๎อาหารสําเร็จรูป รํวมกับ
การใช๎หญ๎าเนเปียร์ ข๎าวโพดซึ่งปลูกเอง และฟางแห๎งไว๎เป็นอาหารหยาบ จนสามารถลดต๎นทุนในการเลี้ยงได๎เกื อบ
เทําตัวและมีการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงวัวนมให๎ดีขึ้นอยํางครบวงจรเรื่อยมา จนได๎รับรางวัลการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มโคนม จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

 

 

 

 

3. การแปรรูปปลาดุก 

การแปรรูปปลาดุกนั้น เริ่มต๎นจากกลุํมผู๎เลี้ยงปลาดุกบ๎านหนองไทรได๎มีการรวมกลุํมกันเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ครัวเรือน สร๎างรายได๎ให๎กับตนเองและครอบครัว พร๎อมทั้งเป็นการสนับสนุนให๎ผู๎ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือ
ประเภทเดียวกันรวมกันเป็นกลุํมอาชีพเพ่ือชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ โดยกลุํมผู๎เลี้ ยงปลาดุกได๎ขอ
ความอนุเคราะห์ให๎ทางองค์การบริหารสํวนตําบลวังมํวงจัดโครงการเพ่ือไปศึกษา เรียนรู๎การแปรรูปปลาดุกจาก ศูนย์
เรียนรู๎ด๎านประมง คุณดอกรัก สุคนธี ตําบลบึงกําพร๎อย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งหลังจากกลับจาก
การศึกษาดูงานการแปรรูปปลาดุก ทางกลุํมผู๎เลี้ยงปลาดุกนําโดยคุณวันเพ็ญ มานะกุลได๎นําความรู๎ได๎กลับมาตํอยอด 
พัฒนาการแปรรูปสินค๎าให๎มีคุณภาพเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอบรับของตลาด ซึ่งปัจจุบันการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาดุกของมานะกุลฟาร์มมี 5 ชนิดด๎วยกัน คือ ปลาดุกแดดเดียว ปลาเส๎นปรุงรส ก๎างปลาทอด หนั ง
ปลาทอด ปลาดุกสวรรค์  
 

 

 

 

 
 



4. การปลูกดอกเข้าพรรษา 

คุณวันเพ็ญ มานะกุล ภรรยาคุณประเทือง มานะกุล อาศัยอยูํที่ตําบลวังมํวง อําเภอวังมํวง จังหวัดสระบุรี มี
ความชื่นชอบดอกเข๎าพรรษา จึงหาพันธุ์และปลํอยให๎ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติจนเกิดเป็นพันธุ์ใหมํ ที่มีดอกลักษณะ
สวยงามแตกตํางกันไปเป็นพันธุ์ที่มีดอกรูปแบบใหมํๆ จนสามารถขยายพันธุ์ทําเป็นอาชีพเสริมเกิดรายได๎ให๎กับเธอได๎
เป็นอยํางดี คุณวันเพ็ญ เลําให๎ฟังวํา เมื่อสมัยที่เธอยังเด็กอาศัยอยูํที่อําเภอพระพุทธบาท ได๎เห็นพ้ืนที่แถวนั้นมีการ
ปลูกดอกเข๎าพรรษาเป็นจํานวนมาก เรียกงํายๆ วํา เติบโตมากับการเห็นดอกเข๎าพรรษาตลอดในชํวงวัยเด็ก จึงเกิด
ความชื่นชอบในดอกไม๎ชนิดนี้เป็นชีวิตจิตใจ ทําให๎มีการรวบรวมสายพันธุ์นํามาปลูกเพ่ือความสวยงามไปพร๎อมๆ กับ
เป็นการอนุรักษ์ไปด๎วย “สมัยที่เราเป็นเด็ก เราก็เห็นไม๎ชนิดนี้เป็นประจํา ก็มีความหลงใหลและชอบตั้งแตํได๎พบเห็น 
ตํอมาเม่ือมีครอบครัวได๎ย๎ายมาอยูํที่อําเภอวังมํวง เราก็ได๎นําดอกเข๎าพรรษาที่เราชอบตามมาปลูกที่นี่ด๎วย เพราะสมัย
หลังๆ มานี่ ดอกเข๎าพรรษาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เริ่มที่จะคํอยๆ หายไป ทีนี้เราก็มองวําในเมื่อเราชื่นชอบเป็นทุนเดิม
อยูํแล๎ว นําจะนํามาปลูกและพัฒนาพันธุ์ใหมํๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไปด๎วยในตัว” คุณวันเพ็ญ เลําถึงที่มา 

เมื่อดอกเข๎าพรรษาที่นํามาปลูกเจริญเติบโตขยายพันธุ์จนมีจํานวนมากแล๎ว จากท่ีปลูกเพ่ือดูเลํนยามวําง กลับ
ไมํได๎เป็นเชํนนั้นอีกแล๎ว แตํยังสามารถสํงจําหนํายแบบทําตลาดออนไลน์ทําเป็นรายได๎เสริมให๎กับเธอได๎อีกด๎วย  

การปลูกดอกเข๎าพรรษาให๎ได๎ดอกท่ีสวยมีให๎เชยชมเพียงปีละ 1 ครั้งนั้น คุณวันเพ็ญ บอกวํา จะนําไม๎มาปลูก
บริเวณบ๎านที่เป็นพ้ืนที่รํมเงาแบบไมํมีแสงแดดร๎อนจนเกินไป โดยการปลูกถ๎าเป็นการให๎ได๎สายพันธุ์ใหมํๆ จะนําเมล็ด
ที่แกํแล๎วมาเพาะและดูแลให๎เจริญเติบโตจนได๎ดอกใหมํที่สวย แตํถ๎าต๎องการขยายพันธุ์ให๎มีจํานวนมาก จะเน๎นปลูกลง
ดินในบริเวณท่ีกว๎างๆ เพ่ือให๎ไม๎ขยายพันธุ์และแตกหนํอเองตามธรรมชาติ 

“ถ๎าไม๎ที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดจะใช๎เวลาดูแลอยํางน๎อยประมาณ 2 ปี ถึงจะออกดอกให๎เราได๎เห็น สํวนต๎น
ที่แยกหนํอหรือเหง๎า ใช๎เวลาประมาณ 1 ปี ก็เจริญเติบโตให๎เห็นดอกได๎ วัสดุที่ปลูกจะเน๎นใช๎แกลบดิบผสมกับขี้เถ๎า
แกลบและดิน ผสมทั้ง 3 อยํางนี้ ผสมกันในอัตราสํวนที่เทํากัน จากนั้นเมื่อปลูกจนเห็นวําไม๎เจริญเติบโตเต็มที่ จะให๎
ปุ๋ยออสโมโค๎ทสูตรเสมอ 15-15-15 เพ่ือเป็นการบํารุงต๎นให๎สมบูรณ์กํอนที่จะออกดอกให๎เห็น” คุณวันเพ็ญ บอกใน
เรื่องของการดูแลให๎น้ํา คุณวันเพ็ญ บอกวํา จะรดน้ําวันละ 1 ครั้ง โดยพ้ืนที่ที่ปลูกต๎องไมํเป็นพ้ืนที่ที่มีน้ําขัง ซึ่งพ้ืนที่
ปลูกสามารถมีความชื้นได๎ แตํต๎องไมํอ๎ุมน้ําจนเกินไป เพราะจะทําให๎เหง๎าของไม๎เนําและตายได๎ เมื่ออกเข๎าพรรษามี
ขนาดต๎นที่สมบูรณ์แล๎ว คุณวันเพ็ญ บอกวํา พอเข๎าสูํเดือนพฤษภาคมไม๎จะเริ่มเตรียมที่จะออกดอก จากนั้นชํวงที่ออก
ดอกมากที่สุดจะเป็นชํวงเดือนมิถุนายนไปจนถึงชํวงเทศกาลเข๎าพรรษา ก็จะมีดอกเข๎าพรรษาจํานวนมากออกมาให๎
เชยชม เพ่ือตัดดอกนําไปขายให๎กับผู๎มีจิตศรัทธานําไปบูชาพระหรือตักบาตรดอกไม๎เป็นประจําทุกปี และเมื่อฤดูฝน
กําลังจะหมดไปดอกเข๎าพรรษาก็จะมีการพักตัวโดยทิ้งใบมีเพียงเหง๎าเทํานั้นที่อยูํใต๎ดิน เมื่อฤดูฝนหน๎ามาใหมํก็จะแตก
ใบพร๎อมกับออกดอกอีกครั้งหมุนเวียนแบบนี้ตลอดทุกปี ในเรื่องของการทําตลาดเพ่ือขายดอกเข๎าพรรษา คุณวันเพ็ญ 
บอกวํา เนื่องจากเธอเองมีงานประจําที่ต๎องทําอยูํ การเพาะพันธุ์ดอกเข๎าพรรษาจึงทําเพ่ือเป็นอาชีพเสริมรายได๎เทํานั้น 
อีกอยํางไม๎ชนิดนี้จะออกดอกเพียงปีละ 1 ครั้ง จึงไมํสามารถทําเป็นงานหลักได๎ ดังนั้น จึงเน๎นสร๎างตลาดแบบขาย
ออนไลน์เป็นหลักและสํงสินค๎าทางไปรษณีย์“ต๎องบอกกํอนวําปัจจุบันนี้ ในเรื่องของชีวิตประจํา เทคโนโลยีเข๎ามามี
บทบาทมาก ดังนั้น เราก็จะนําเทคโนโลยีเหลํานั้นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ อยํางเชํน สื่อโซเชียลมีเดีย ที่สามารถถํายภาพ
สินค๎าเราลงไปให๎ลูกค๎าเห็นได๎เลย โดยที่ลูกค๎าไมํต๎องเดินทางมาหาเราถึงที่จังหวัดสระบุรี พอเรามีลูกไม๎ใหมํๆ หรือ
พันธุ์ที่ขยายได๎จํานวนมากๆ ก็ลงในกลุํมลูกค๎าที่ติดตามเราอยูํ เขาก็จะติดตํอขอซื้อเข๎ามา เราก็รับออเดอร์และจัดสํง
ของให๎ลูกค๎าไป ก็ถือวํามีความสะดวกและประหยัดเวลาได๎ดี” คุณวันเพ็ญ บอกเรื่องหลักการทําตลาด โดยราคาขาย
ดอกเข๎าพรรษามีให๎ลูกค๎าได๎เลือกซื้อในราคาที่แตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับขนาดของไม๎และสีสันของดอกที่แปลกตา ราคา
อยูํที่ 100-300 บาท ตํอกระถาง เมื่อต๎องสํงทางไปรษณีย์ก็จะทําการล๎างรากให๎สะอาดและหํอเป็นอยํางดีสํงให๎กับ
ลูกค๎าถึงที่บ๎าน สําหรับผู๎ที่ชื่นชอบดอกเข๎าพรรษาและต๎องการปลูกเพ่ือทําเป็นอาชีพเสริม คุณวันเพ็ญ แนะนําวํา 
สามารถนํามาปลูกทิ้งไว๎บริเวณบ๎านที่มีพ้ืนที่แบบรํมเงาไมํร๎อนเกินไป ปลํอยให๎ไม๎แตกหนํอขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ 



และเม่ือไม๎มีจํานวนที่มากๆ ก็สามารถแยกหนํอใสํกระถางขายได๎ แตํถ๎าเป็นชํวงที่ไม๎ชนิดนี้ออกดอกมากๆ ก็ยังสามารถ
ตัดดอกสํงขายให๎กับร๎านดอกไม๎ เพ่ือทําเป็นรายได๎อีกหนึ่งชํองทาง 

 

 

 
5. แปลงใหญ่มันส าปะหลัง 

 แปลงใหญํมันสําปะหลัง ต.วังมํวง อ.วังมํวง จ.สระบุรี ได๎รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญํดีเดํน ระดับเขต (เขต 
1) ปี 2562 เนื่องจากเป็นแปลงใหญํที่มีการบริหารกลุํมด๎วยความเข๎มแข็ง ผู๎นํามีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละเพ่ือชุมชน 
นําเทคโนโลยีในการปลูกมันสําปะหลังเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ มุํงพัฒนาเพ่ือการผลิตและการตลาดแบบครบ
วงจร คณะกรรมการและสมาชิกมีความสามัคคีให๎ความรํวมมือในการพัฒนากลุํมและชํวยกันแก๎ไขปัญหาการประกอบ
อาชีพ โดยมีการประชุมไมํต่ํากวํา 6 ครั้งตํอปี มีการกําหนดบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกอยํางชัดเจน 
รวมทั้งมีการกําหนดกฎระเบียบหรือข๎อบังคับของกลุํมที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีเงินกองทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุํม เชํน การรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคาที่สูงกวําตลาด มีการสํงเสริมการออมและจัดสวัสดิการ
ให๎แกํสมาชิกพร๎อมวางแผนด๎านการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน สอดคล๎องกับศักยภาพของกลุํมฯ มีการนําเทคโนโลยี
ในการปลูกมันสําปะหลังเพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได๎แกํ การใช๎พันธุ์มันสําปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และต๎านทาน
โรคและแมลง คือ พันธุ์ห๎วยบง 90 สนับสนุนให๎สมาชิกจัดระบบการปลูกพืชแบบเหลื่อมฤดู เพ่ือหลีกเลี่ยงการเก็บ
เกีย่วในชํวงฝนตกชุก เป็นการลดความเสียหายจากการเนําเสียของผลผลิตหัวมันสําปะหลัง และจัดระบบปลูกพืชแบบ
หมุนเวียน โดยปลูกมันสําปะหลังสลับกับการปลูกข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช๎ต๎นสดและใบข๎าวโพดผลิตเป็นอาหารโคนม
หัวมันสดมาแปรรูปเป็นมันเส๎นสะอาดและหัวมันหมัก ขณะที่เหง๎าของต๎นมันจะนํามาแปรรูปเป็นถํานเชื้อเพลิง โดย
การเผาถํานด๎วยเตาเผาแบบไร๎มลพิษ นอกจากนี้ ยังมีการนําต๎นมันสําปะหลังออกจําหนํายเป็นทํอนพันธุ์ปลอดโรค
ให๎แกํสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ผลิตอาหารโคนมสูตร TMR แบรนด์ชาววังจําหนํายให๎สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู๎
เลี้ยงโคนม โดยใช๎สํวนผสมหลักจากมันสําปะหลัง คือ ใบ ยอด หัวมัน และมันเส๎น ซึ่งอาหารโคนมสูตร TMR แบรนด์
ชาววังนี้ผู๎เลี้ยงโคนมให๎การตอบรับที่ดีมาก เพราะพบวํา เมื่อให๎วัวกินแล๎ววัวให๎น้ํานมที่ดีมาก ทําให๎มีน้ํานมวัวสํงขายได๎
เพ่ิมมากข้ึน สามารถลดต๎นทุนได๎เป็นอยํางดี 

 

 

 

 
 



6. กลุ่มหัตถกรรมจักสานใบลานบ้านลานทอง 

 ศูนย์สํงเสริมหัตถกรรมบ๎านทําฤทธิ์ ได๎เริ่มต๎นจากภาวะภัยแล๎งที่กํอให๎เกิดผลกระทบตํอการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกข๎าวโพด ข๎าวฟุาง อีกทั้งในปี พ.ศ. 2521 ได๎เกิดภาวะอุทกภัยน้ําทํวม พื้นท่ีบริเวณ  หมูํบ๎านทําฤทธิ์
ทั้งในสํวนที่อยูํอาศัยและที่ดินทํากิน ซึ่งทํานผู๎วําราชการจังหวัดสระบุรีในสมัยนั้น ได๎เข๎ามาเยี่ยมชาวบ๎านหมูํบ๎านทํา
ฤทธิ์และชาวบ๎านได๎ขอความชํวยเหลือจากทํานวํา มีโครงการใดบ๎างที่สามารถใช๎วัตถุดิบจากใบลานซึ่งมีอยูํในท๎องถิ่น 
โดยไมํต๎องใช๎โครงไม๎ไผํ ทํานผู๎วําฯ ได๎แนะนําให๎ชาวบ๎านรวมกลุํมกันให๎ได๎ประมาณ 40 คน โดยได๎ประสานงานไปยัง
สํานักงานพัฒนาชุมชนของอําเภอ ผํานไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด ขอสนับสนุนวิทยากรมาให๎ความรู๎ด๎านการจักสาน 
โดยใช๎เวลาประมาณ 45 วัน แตํการดําเนินงานในระยะดังกลําวยังไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2528 คุณบานเย็น  สอนดี ได๎รวบรวมกลุํมชาวบ๎านเพื่อดําเนินการอีกครั้ง โดยในการจัดตั้งกลุํมครั้งแรก มีสมาชิกอยูํ
เพียง 8 คน คุณบานเย็น  สอนดี เป็นผู๎สานให๎กับกลุํมเอง โดยผลิตหมวกสตรีเป็นสินค๎าชนิดแรก จากนั้นนําผลิตภัณฑ์
ที่ได๎รับไปฝากขายร๎านเปลือกข๎าวโพดที่อําเภอมวกเหล็ก อยูํมาวันหนึ่งคุณบานเย็นก็นําสินค๎าไปสํงที่ร๎านเดิม ปรากฏ
วําได๎เหลือบไปเห็นหมวกคาวบอยของประเทศนิวซีแลนด์ที่ทําจากต๎นปาหนัน ใบละประมาณ 3,000 บาท คุณ
บานเย็นจึงได๎ขอยืมหมวกใบนั้นจากร๎านมา ตอนแรกทางร๎านก็ไมํยอม จนคุณบานเย็นต๎องบอกวําจะชดใช๎ให๎ถ๎าหมวก
ได๎รับความเสียหาย จากการนําหมวกใบนั้นมาศึกษา ปรากฏวําคุณบานเย็น สามารถประดิษฐ์หมวกคาวบอยที่ทําจาก
ใบลานได๎ โดยจําหนํายในปี พ.ศ. 2530 ราคาประมาณ 500 บาท มีลายทึบ ลายฉลุ ลายดอกพิกุล และลายข๎าว
หลามตัด ซึ่งในปัจจุบันสินค๎าหมวกคาวบอยเป็นสินค๎าท่ีได๎รับความนิยมมากท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์สํงเสริมหัตถกรรม 

1. หมวกคาวบอย    2. หมวกคาวบอยโชว์ 

3. หมวกกอล์ฟ     4. หมวกกอล์ฟโชว์ 

5. หมวกผู๎หญิง     6. หมวกผู๎หญิงโชว ์

7. พวงกุญแจ     8. ตะกร๎า 

9. ตะกร๎าไกํ    10. กระเช๎าผลไม๎ 

11. กระเป๋าถือ    12. ซองสมุด 

13. กลํองสี่เหลี่ยม 14. ตลับ 

15. กระปุกแจกัน  16. กลํองกระดาษชําระ 

17. กระเป๋าสะพาย 18. โคมไฟ 

 

 

 



7.  กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านโป่งเก้ง 

 เอกลักษณ์ที่โดดเดํนของผลิตภัณฑ์ทอผ๎าไหมประดิษฐ์บ๎านโปุงเก๎ง คือ ลวดลายผ๎าทอมีความสวยงามเนื้อผ๎ามี
ความแนํนและหนา สีผ๎าไมํมีตก ผืนผ๎าหน๎ากว๎างและมีความเรียบสม่ําเสมอ ผลิตภัณฑ์เป็นสินค๎าท่ีมีคุณภาพและสร๎าง
ชื่อเสียงของอําเภอวังมํวง และจังหวัดสระบุรี มานาน สถานที่ผลิต ตั้งอยูํไมํหํางจากแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัด เชํน 
แหลํงโบราณคดีบ๎านโปุงตะขบ วังเทพพรหมภิมาน ฟาร์มม๎าไรํองํุนปภัสรา เป็นต๎น สามารถศึกษาดูงานและซื้อหา
ผลิตภัณฑ์ได๎สะดวก การทอผ๎าของกลุํมทอผ๎าไหมประดิษฐ์บ๎านโปุงเก๎ง นับวํามีการพัฒนาอยูํอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎
เหมาะสมกับยุคสมัยและความต๎องการของตลาด ลวดลายที่นํามาทอผ๎าในระยะแรกสํวนหนึ่งมาจากภูมิปัญญาที่สั่งสม
กันมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่สมาชิกได๎มีการฝึกฝน เพ่ิมพูนทักษะ ทดลองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากผู๎รู๎ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการใฝุหาความรู๎ด๎วยตัวเองโดยการสังเกตจากผลิตภัณฑ์ของกลุํมอ่ืน 
วิเคราะห์ ดัดแปลงปรับปรุงอยํางสร๎างสรรค์อยูํสม่ําเสมอการรวบรวมแบบลายผ๎าสําเร็จ ทั้งท่ีเป็นรูปถํายและที่เป็นผืน
ผ๎าจริงจัดเก็บไว๎เป็น รูปเลํมสวยงาม เพื่อให๎บริการลูกค๎าและผู๎ที่สนใจได๎มีความสะดวกในการเลือกสรรลวดลายผ๎าให๎
เป็นไปตามความต๎องการ ทางสมาชิกของกลุํมฯ สามารถให๎คําแนะนําเกี่ยวกับรูปแบบการนําผ๎าทอไปใช๎ประโยชน์และ
ลวดลายที่เหมาะสมกับแตํละบุคคลได๎ 

 ปัจจุบันกลุํมทอผ๎าไหมประดิษฐ์บ๎านโปุงเก๎ง ได๎พัฒนาผลิตภัณฑ์เข๎าสูํระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 
๒ ผลิตภัณฑ์ คือ ผ๎าทอมัดหมี่ และผ๎าทอผืนเรียบ ในอนาคตทางกลุํมฯ วางแผนที่จะศึกษาการผลิตผ๎าฝูายโดยใช๎สี
ธรรมชาติ และมีแผนการที่จะเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์โดยการแปรูปสินค๎าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เชํน ประดิษฐ์เป็นกระเป๋า
จากผ๎าทอภูมิปัญญา เครื่องใช๎-ของประดับตกแตํงตํางๆ ด๎วย 

 การวางจําหนํายผลิตภัณฑ์ของกลุํมฯ ในปัจจุบัน สามารถหาเลือกชมและหาซื้อได๎ที่ตั้งกลุํมทอผ๎าไหม
ประดิษฐ์บ๎านโปุงเก๎ง หมูํ ๑๐ ตําบลวังมํวง อําเภอวังมํวง และที่ศูนย์ OTOP สระบุรี ตําบลพุแค อําเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นต๎น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. การปลูกต้นลาน 

 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งเพียงไมํกี่จังหวัดในประเทศไทยที่มีวัตถุ ดิบสําคัญในการจักสานคือ ลานพันธ์
ลานทอง ซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในเขตพ้ืนที่บ๎านทําฤทธิ์ หมูํที่ 1ตําบลวังมํวง อําเภอวังมํวง จังหวัดสระบุรี ย๎อน
ไปเมื่อ 44 ปีกํอนมีต๎นลานเกิดขึ้นมากมาย ชนิดที่เรียกวําเป็นปุาดงดิบ ปุาลานคนรุํนเกําเลําให๎ฟังวําในสมัยนั้นการ
เดินทางโดยทางเกวียน ทางม๎าเมื่อแหงนมองท๎องฟูา ปรากฏวํามองไมํเห็นดวงตะวันเพราะมีปุาลานปกคลุมมืดทึบโดย
ตลอดมีสัตว์ปุา อาศัยอยูํมากมายหลายชนิด แตํมาในปี 2549ปัจจุบันพบต๎นลานได๎ท่ีเขตบ๎านทําฤทธิ์ซึ่งที่พบนั้นก็
สามารถที่จะนับ ต๎นลานที่เหลืออยูํได๎จากจุดนี้เองถ๎าปลํอยให๎เป็นเชํนนี้ตํอไปชนรุํนหลังก็ คงไมํทราบเลยวําที่นี่มีต๎น
ลานชนิดเป็นปุาลานแหํงหนึ่งของประเทศไทย จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล๎อมวัตถุดิบที่มีอยูํในชุมชน หาก
ขาดซึ่งการพัฒนาอยํางจริงจังและเหมาะสมกับท๎องถิ่นในการพัฒนาไปสูํสภาพ สังคม เกิดชุมชนเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง
โดยมีรากฐานพัฒนาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น นั่นก็คงต๎องสูญหายไปตามกาลเวลา  หนํวยงานทั้งทางภาครัฐและชุมชน
บ๎านทําฤทธิ์เอง ได๎ตระหนักถึงคุณคําความสําคัญของลาน และการจักสานโดยการนําวัสดุที่มีในท๎องถิ่น ผนวกเข๎ากับ
ภูมิปัญญาชาวบ๎านจึงได๎กําเนิดกลุํมจักสานใบลานบ๎านทําฤทธิ์ขึ้น ปัจจุบันได๎พัฒนามาเป็นศูนย์สํงเสริมหัตถกรรมบ๎าน
ทําฤทธิ์ จุดเดํนลักษณะที่โดดเดํนของผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ๎านทําฤทธิ์คือ ใช๎ใบลานทองซึ่งมีอยูํมากมายในบริเวณ
พ้ืนที่หมูํบ๎าน ซึ่งมีความเหนียวนุํมคงทนสามารถจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ได๎อยํางสวยงาม อีกท้ังสามารถย๎อมสีได๎
หลากหลายตามที่ต๎องการเมื่อสานเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จ แล๎ว โดยเฉพาะอยํางยิ่งหมวกคาวบอยจะมีน้ําหนักเบาไมํทําให๎
หนักศีรษะเวลาสวมใสํ ดังนั้นเพ่ือเป็นการรักษาพันธุกรรมพืชพ้ืนบ๎านประจําถิ่นของตําบลวังมํวงไมํให๎สูญพันธ์ 
องค์การบริหารสํวนตําบลวังมํวงรํวมกับหนํวยพิทักษ์ปุาอําเภอวังมํวง จึงได๎จัดทําโครงการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองเพาะ
พันธ์ต๎นล๎านพื้นที่ตําบลวังมํวงขึ้นเป็นกิจกรรมตํอเนื่องโดยการนําพันธุกรรมทางทรัพยากรชีวภาพตํางๆ ไปเพาะพันธุ์ 
ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพ่ิมในพ้ืนที่ปลอดภัย เชํนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลวังมํวง 

 

 

 

 

 

 



9. ประเพณีกวนกระยาสารทไทย 

ประวัติขนมกระยาสารท 

 ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมสําหรับงานบุญประเพณีของ  ไทย เรียกได๎วํา
เป็นขนมที่มีประเพณี และวันเวลาเป็นของตัวเองชัดเจนมากเลยทีเดียว  จนอาจจะทําให๎หลายคนนึกสงสัยขึ้นมาได๎ วํา
ทําไมขนมกระยาสาทรหอมหวานที่เป็นแพเหนียว ๆ นี้ จึงมีความสําคัญมากเสียจนต๎องจัดพิธีทําบุญด๎วยขนมกระยา
สารทด๎วย แม๎ขนมกระยาสารทจะเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแตํสมัยกรุงสุโขทัย แตํรากศัพท์ของคําวําสารทจริง ๆ แล๎วเป็น
คําในภาษาอินเดีย มีความหมายวํา ฤดูใบไม๎รํวง หรือชํวงระยะปลายฝนต๎นหนาว ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับฤดูการผลิ
ดอกออกผลของพืชพันธุ์ โบราณจึงถือกันวาควรจะนําผลผลิตเหลํานั้นมาถวายแดํสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเป็นการสักการะ 
และขอพรให๎พืชของตนออกดอกออกผลดกดี และประเพณีนี้ก็มีในแถบประเทศจีนและตอนเหนือของยุโรปด๎วย แตํ
สําหรับไทยแล๎วประเพณีนี้มาแพรํหลายในชํวงสมัยสุโขทัย พร๎อม ๆ กับพราหมณ์ที่เริ่มเข๎ามามีบทบาทในไทย แตํ
ชํวงเวลาของประเพณีตามอินเดีย เป็นชํวงเวลาที่ตรงกับระยะข๎าวเริ่มออกรวงของไทย ชาวบ๎านจึงเกี่ยวข๎าวที่ยังมี
เปลือกอํอน ๆ และเมล็ดยังไมํแกํ เอามาค่ัวแล๎วตําให๎เป็นเมล็ดข๎าวแบน ๆ เรียกวํา ข๎าวเมําแทน สํวนตําราความเชื่อ
ของขนมกระยาสารทมีอยูํ 2 ตําราด๎วยกัน ตําราหนึ่งกลําววํา มีพ่ีน๎องอยูํสองคนชื่อ มหากาลผู๎พี่ และจุลกาลผู๎น๎อง ทั้ง
สองทําการเกษตรกรรมรํวมกันคือ ปลูกข๎าวสาลีบนที่ผืนเดียวกัน จุลกาลนั้นเห็นวําข๎าวสาลีที่กําลังท๎องนั้นมีรสหวาน
อรํอย ก็เลยอยากนําข๎าวนั้นไปถวายแดํพระสงฆ์ จึงปรึกษากับมหากาลพี่ชาย แตํมหากาลไมํเห็นด๎วย มหากาลจึงแบํง
ที่ดินออกเป็น 2 สํวน เพ่ือให๎ตํางคนตํางนําข๎าวไปใช๎กิจอันใดก็ได๎ จุลกาลจึงนําเมล็ดข๎าวที่กําลังตั้งท๎องมาผํา แล๎วต๎ม
กับน้ํานมสด ใสํเนยใส น้ําผึ้ง น้ําตาลทรายกรวด เมื่อเสร็จแล๎วจึงนําไปถวายแดํพระสงฆ์ เมื่อถวายภัตตาหารเหลํานี้แดํ
พระสงฆ์ จุลกาลได๎ทูลความปรารถนาของตนกับพระพุทธเจ๎าวํา ขอให๎ตนบรรลุธรรมวิเศษกํอนใคร และเมื่อกลับบ๎าน
ไป ก็พบวํานาข๎าวสาลีของตนนั้นออกรวงอุดมสมบูรณ์สวยงาม จนเก็บเกี่ยวไป 9 ครั้งก็ยังอุดมสมบูรณ์อยูํอยํางนั้น
ตลอดไป 

 

 

 

 

 

10. การเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจักรยานล้อเดียว 

 - หมูํบ๎านคลองกระทิง เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีเชื้อสาย ลาวแง๎ว ซึ่งเป็นกลุํมชาติพันธุ์ตระกูลไทย-ลาว ที่ถูกกวาด
ต๎อนมาจากอาณาจักรลาว ชาวแง๎วเดิมมีถิ่นฐานอยูํใน เขตชนบทชานเมืองเวียงจันทน์ โดยถูกกวาดต๎อนเข๎ามาอยูํใน
เมืองไทย ชํวงสงครามระหวํางสยามกับลาว ต๎นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในชํวง พ.ศ. 2369 -71 (สมัยเจ๎าอนุวงศ์ 
ในชํวงสมัยรัชกาลที่ 3) ที่ได๎มีการกวาดต๎อนชาวลาวจากหัวเมืองพวน เมืองเชียงขวาง เมือ งเวียงจันทน์ เมืองหลวง
พระบางเข๎ามาตั้งถิ่นฐานในเขตหัวเมืองชั้นในของภาคกลางตั้งแตํจังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี 



ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ชาวลาวแง๎ว มีภาษา ลาวแง๎วเป็นภาษาพ้ืนที่ถิ่นดั้งเดิม ที่หมูํบ๎านคลอง
กระทิงจึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแบบลาวและไทยผสมผลานกลมกลืน เป็นเสนํห์ที่นักทํองเที่ยวตํางรู๎สึก
ประทับใจเมื่อได๎มาสัมผัส ที่ยังมีอาหารพ้ืนที่ถิ่น ที่อยากจะเชิญชวนมาลิ้มลอง อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพร น้ําพริก 
ลวกหนํอไม๎ฝรั่ง แกํงไกํบ๎านใสํหยวกกล๎วย ผัดเผ็ดไกํ นึ่งปลา ขนมข๎าวโพด ขนมฟักทอง เมลํอน นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงวัฒนธรรมลาวแง๎วคลองกระทิง เป็นการแสดงที่สื่อถึงวิถีการดําเนินชีวิตของชาวลาวแง๎วคลองกระทิง ประกอบ
ไปด๎วยวิถีชีวิตการทอผ๎า การจักสานเครื่องมือหาปลา ประเพณีที่นําสนใจของหมูํบ๎านคลองกระทิงที่สืบทอดกันมา
ยาวนานตํอเนื่อง ก็คือ ประเพณีไหว๎ศาลปูุตาหลักบ๎าน ชํวงขึ้น 6 ค่ํา เดือน 6 (พฤษภาคม) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ๎าน
คลองกระทิง เคารพนับถือที่อยูํคูํบ๎านคลองกระทิงมาตั้งแตํกํอตั้งบ๎านชาวก็จะประกอบพิธีบวงสรวงตามความเชื่อ วิถี
ชีวิตของชาวบ๎านคลองกระทิง ยังมีประเพณีพ้ืนถิ่นและประวัติศาสตร์ที่นําสนใจ จึงนําจะเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่นําเข๎ามา
ทํองเที่ยว และเรียนรู๎ ตามสโลแกนชุมชนทํองเที่ยวของบ๎านคลองกระทิง คือ “หัตถกรรมพ้ืนถิ่น นาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน สืบ
สานตํานานคลองกระทิง” อีกหนึ่งกิจกรรมที่นําสนใจคือ การเสริมสร๎างสุขภาพด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่นจักรยานล๎อเดียว
ทํองเที่ยว และเรียนรู๎ ตามสโลแกนชุมชนทํองเที่ยวของบ๎านคลองกระทิง คือ “หัตถกรรมพ้ืนถิ่น นาฏศิลป์พ้ืนบ๎าน สืบ
สานตํานานคลองกระทิง” อีกหนึ่งกิจกรรมที่นําสนใจคือ การเสริมสร๎างสุขภาพด๎วยภูมิปัญญาท๎องถิ่นจักรยานล๎อเดียว
ที่เด็กๆ ในชุมชนได๎รวมกลุํมกันทํากิจกรรม ปั่นจักรยานล๎อเดียวกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ อาคารอเนกประสงค์
หมูํ 12 บ๎านคลองกระทิง เพ่ือเป็นการสร๎างเสริมสุขภาพให๎แกํเยาวชนในชุมชนและยังเป็นการสํงเสริมให๎เด็กๆ ได๎เป็น
มัคคุเทศก์น๎อยปั่นจักรยานล๎อเดียวพานักทํองเที่ยวเที่ยวชม วิถีชีวิตของคนในชุมชน อีกด๎วย 

 

 

 

 

 

  


