
 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลภูมิปญัญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 
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บทนำ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๗ รัฐต้อง(๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และส่งเสริม
ภูมปิัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของชาติ และจดัให้มีพ้ืนที่สาธารณะ
สำหรับกจิกรรมที่เกีย่วข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ได้ใช้
สิทธิและมสี่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยหรือที่ยกย่องกันว่าปราชญ์ชาวบ้าน มีหลากหลายตามความ
ถนัดและการปฏิบัติ ของแต่ละคนซึ่งมีองค์ความรู้ที่มีการหล่อหลอม ซึมซับ บ่มเพาะ ค้นคว้า ทดลอง ลองผิดลองถูก
โดยใช้วิถ ีชีวิตของตนเองเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ เพื่อทดสอบความถูกผิดและกลั่นกรองสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตและ 

เพ่ือการดำรงชีพ ถ่ายทอดให้ผู้อื่น ได้สืบสานทั้งที่เป็นมรดกและ ทั้งที่เป็นสมบัติทางปัญญา ดังนั้น ประสบการณ์
ความคิดและวิถีการดำรงชีวิตของภูมิปัญญาไทยแต่ละท่านล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ สำคัญของแผ่นดิน 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตระหนักถึงความสำคัญของ ภูมิปัญญาไทย และเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ปราชญ์ท้องถิ่น จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน สืบไป 
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ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น(local wisdom ) หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง
และนำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้งทางกว้างและทางลึกท่ีชาวบ้านคิดเอง ทำ
เอง โดยอาศยัศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัยความเหมือนกันของภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้ และเทคนิคที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การทำ
การเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตรเป็นต้น 
2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพ่ือชะลอการนำเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และ
เป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจัด
จำหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น 
3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการสะสมและบริการกองทุนและ
ธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 
8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดำเนินงานด้านต่างๆทั้งขององค์กรชุมชน องค์กร
ทางสังคมอ่ืนๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้านระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัด
การศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขาการจัดการที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึง
กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยที่มีประสิทธิผล 
9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ทั้ง ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ 
ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 
10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนาเชื่อและ
ประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญประทายข้าว เป็นต้น 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

1. การเลี้ยงปลาดุก 

นายประเทือง มานะกุล ได้ริเริ่มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินสภาพเป็นดินลูกรัง มีการใช้น้ำบาดาลในการเลี้ยง
จนเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรรายอื่นมีผลผลิตสูงขั้นทุกรายเหมือนตนเองสามารถยึดเป็นอาชีพหลัก  และสร้างรายได้
ของครอบครัวอย่างมั่นคง ด้วยการใช้ประโยชน์จากบ่อดินลูกรัง ที่มีการขุดดินขาย จนเป็นบ่อลึกขนาด ๔ -๖ เมตร ที่
บิดาได้เคยทดลองเลี้ยงปลาดุกมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากต้นทุนค่าอาหารสูงและเก็บน้ำได้ไม่นานพอ 
จึงได้ขุดบ่อทดลองเลี้ยงในช่วงแรก ๑ บ่อ เพื่อที่จะได้ศึกษาและทดลองว่าจะสามารถเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้หรือไม่   
ปรากฏว่าผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างดี จึงเกิดกำลังใจที่จะทำต่อไปให้มากขึ้น ทำให้มีการขุดบ่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยเน้นนำกำไรที่ได้มาลงทุน “ช่วงแรกนี่ เราไม่ได้ทำอะไรแบบลงทุนครั้งเดียว แต่จะเน้นนำผลกำไร ที่ได้มาขยับขยาย
การเลี้ยง ได้กำไรครั้ง ก็ขุดบ่อครั้ง จึงทำให้ไม่ได้ใช้ต้นทุนมากในการเริ่มต้น ซึ่งช่วงนั้นดินที่นี่ค่อนข้างจะเป็ นดินผสม
ลูกรัง จึงทำให้มีปัญหาในเรื่องของก้นบ่อ ช่วงนั้นเราก็ศึกษาอ่านหนังสือบ้าง ว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ก็คือ 
การใส่ขี้วัวลงไปที่ก้นบ่อ ก็จะช่วยให้เกิดตะไคร่น้ำ ช่วยในเรื่องของดินลูกรังที่ก้นบ่อได้ พอถึงช่วงที่พักบ่อ เราก็สามารถ
นำดินก้นบ่อขายต่อให้กับคนที่ทำเกษตรต่อไปได้” จากความสำเร็จของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในครั้งนี้ จึงทำให้เป็นอีก
หนึ่งงานที่สร้างรายได้ให้กับเขา โดยที่ทำควบคู่ไปกับการเลี้ยงโคนมที่มีอยู่เดิม  โดยได้ดำเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด 

ปลาดุกบิ๊กอุยเมื่อเทียบกับปลาบางชนิด ราคาที่จำหน่ายอาจไม่ได้สูงมากอย่างที่คิด ดังนั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงจึง
จำเป็นต้องเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด โดยสิ่งที่ควรควบคุมคือเรื่องของต้นทุนอาหาร ถ้ามีการจัดการที่ดี 
ก็จะทำให้ได้ผลกำไรจากการเลี้ยงอย่างแน่นอน โดยขั้นตอนของการเตรียมบ่อนั้นจะใช้ปูนขาวหว่านให้ทั่วบริเวณ     
ก้นบ่อ จากนั้นใส่ขี้วัวลงไปในบ่อด้วย ถ้าหากเป็นบ่อเก่าไม่จำเป็นต้องใส่ขี้วัวเพิ่มลงไป โดยบ่อที่ใช้เลี้ยงจะมีขนาด     
๑ ไร่ ความลึกอยู่ที่ ๒-๔ เมตร ปล่อยปลาดุกบิ๊กอุยเลี้ยงอยู่ที่ ๑๕๐,๐๐๐ ตัว ต่อบ่อ “ช่วงแรกที่เลี้ยงจะให้อาหารกบ
กินก่อน เป็นอาหารเม็ดเล็กที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอยู่ที่ ๓๒ เพราะลูกปลาที่อยู่ในบ่อจะเป็นลูกปลาไซส์ ๓-๔ นิ้ว ตัวยัง
ไม่ใหญ่มาก ในช่วงนี้ก็จะเติมน้ำลงไปแบบพอดี ไม่ต้องใส่ให้เต็ม ให้กินอยู่ประมาณนี้ ๕-๖ วัน ก็จะเปลี่ยนอาหารเป็น
พวกไก่บด ที่มีส่วนผสมของกระดูกแข้งไก่ แป้งสาลี เศษขนมปัง บดให้เข้ากัน ให้กินมื้อเดียวต่อวันในช่วงเย็น แบบนี้
ทุกวันจนกว่าปลาจะได้ไซส์ขนาดที่ขายได้ ส่วนน้ำก็ค่อยๆ เติมลงไป โดยดูขนาดไซส์ของปลาว่าใหญ่มากขึ้นเท่าไร”  

ในเรื่องของโรคที่เกิดจากการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยนั้นยังไม่พบปัญหาในเรื่องนี้ถึงขั้นทำให้เสียหาย เพราะการ
เลี้ยงใหม่ทุกครั้งจะเปลี่ยนน้ำใหม่ใส่ลงไปภายในบ่อ พร้อมกับมีการเตรียมบ่อที่ดี จึงเป็นการ ช่วยลดปัญหาในเรื่องของ
การสะสมโรคได้ เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเลี้ยงประสบผลสำเร็จได้ดี  ซึ่งระยะเวลาการเลี้ยง
จนกว่าจะจับจำหน่าย ใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ ๔-๕ เดือน ก็ส่งให้กับผู้ที่มารับซื้อ โดยขนาดไซส์ของปลาก็จะมี
แตกต่างกันออกไป ทำให้ราคาของการทำตลาดหลากหลายราคาตามไปด้วย  

 
 
 

 

 

 

 



2. การเลี้ยงวัวนม 
นายประเทือง มานะกุล ได้ริเริ่มการเลี้ยงวัวนม โดยเริ่มแรกจากรุ่นพ่อแม่เลี้ยงก่อนจำนวนไม่มาก ต่อมานาย

ประเทืองจึงรับช่วงต่อในการเลี้ยงวัวนมตั้งแต่ปี 2523 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 39 ปี มีวัวนมทั้งหมดจำนวน 140 
ตัว ผลผลิตประมาณ 1 ตันต่อวัน รายได้เฉลี่ยประมาณ 600,000 บาทต่อเดือน โดยที่ผ่านมามีอุปสรรคในการเลี้ยง
วัวนม เช่น เต้านมวัวอักเสบ โรคปากเท้าเปื่อย แต่ก็ใช้ความมานะ พยายามประสบการณ์ที่สั่งสมมา แก้ไขปัญหาจน
ประสบความสำเร็จ ต้นทุนในการเลี้ยงโคนมภายในมานะกุลฟาร์มถือว่าอยู่ในระดับสูงถ้าหากยังใช้อาหารสำเร็จรูป
เพียงอย่างเดียว แต่นายประเทืองจะผสมอาหารไว้ใช้เองเพื่อลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้ในท้องถิ่นและมีราคา
ถูก และคิดค้นสูตรอาหารต่างๆเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารได้ไม่แตกต่างจากการใช้อาหารสำเร็จรูป ร่วมกับ
การใช้หญ้าเนเปียร์ ข้าวโพดซึ่งปลูกเอง และฟางแห้งไว้เป็นอาหารหยาบ จนสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงได้เกือบ
เท่าตัวและมีการพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงวัวนมให้ดีขึ้นอย่างครบวงจรเรื่อยมา จนได้รับรางวัลการรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 

 

 

 

 

3. การแปรรูปปลาดุก 

การแปรรูปปลาดุกนั้น เริ่มต้นจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกบ้านหนองไทรได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อพัฒนาอาชีพ
ครัวเรือน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ที ่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือ
ประเภทเดียวกันรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ โดยกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจัดโครงการเพื่อไปศึกษา เรียนรู้การแปรรูปปลาดุกจาก ศูนย์
เรียนรู้ด้านประมง คุณดอกรัก สุคนธี ตำบลบึงกำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ ่งหลังจากกลับจาก
การศึกษาดูงานการแปรรูปปลาดุก ทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุกนำโดยคุณวันเพ็ญ มานะกุลได้นำความรู้ได้กลับมาต่อยอด 
พัฒนาการแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพเรื ่อยมาจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอบรับของตลาด ซึ่งปัจจุบันการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลาดุกของมานะกุลฟาร์มมี 5 ชนิดด้วยกัน คือ ปลาดุกแดดเดียว ปลาเส้นปรุงรส ก้างปลาทอด หนัง
ปลาทอด ปลาดุกสวรรค์  
 

 

 

 

 
 



4. การปลูกดอกเข้าพรรษา 

คุณวันเพ็ญ มานะกุล ภรรยาคุณประเทือง มานะกุล อาศัยอยู่ที่ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี มี
ความชื่นชอบดอกเข้าพรรษา จึงหาพันธุ์และปล่อยให้ผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติจนเกิดเป็นพันธุ์ใหม่ ที่มีดอกลักษณะ
สวยงามแตกต่างกันไปเป็นพันธุ์ที่มีดอกรูปแบบใหม่ๆ จนสามารถขยายพันธุ์ทำเป็นอาชีพเสริมเกิดรายได้ให้กับเธอได้
เป็นอย่างดี คุณวันเพ็ญ เล่าให้ฟังว่า เมื่อสมัยที่เธอยังเด็กอาศัยอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท ได้เห็นพื้นที่แถวนั้นมีการ
ปลูกดอกเข้าพรรษาเป็นจำนวนมาก เรียกง่ายๆ ว่า เติบโตมากับการเห็นดอกเข้าพรรษาตลอดในช่วงวัยเด็ก จึงเกิด
ความชื่นชอบในดอกไม้ชนิดนี้เป็นชีวิตจิตใจ ทำให้มีการรวบรวมสายพันธุ์นำมาปลูกเพื่อความสวยงามไปพร้อมๆ กับ
เป็นการอนุรักษ์ไปด้วย “สมัยที่เราเป็นเด็ก เราก็เห็นไม้ชนิดนี้เป็นประจำ ก็มีความหลงใหลและชอบตั้งแต่ได้พบเห็น 
ต่อมาเมื่อมีครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ที่อำเภอวังม่วง เราก็ได้นำดอกเข้าพรรษาที่เราชอบตามมาปลูกที่นี่ด้วย เพราะสมัย
หลังๆ มานี่ ดอกเข้าพรรษาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เริ่มที่จะค่อยๆ หายไป ทีนี้เราก็มองว่าในเมื่อเราชื่นชอบเป็นทุนเดิม
อยู่แล้ว น่าจะนำมาปลูกและพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ไปด้วยในตัว” คุณวันเพ็ญ เล่าถึงที่มา 

เมื่อดอกเข้าพรรษาที่นำมาปลูกเจริญเติบโตขยายพันธุ์จนมีจำนวนมากแล้ว จากที่ปลูกเพ่ือดูเล่นยามว่าง กลับ
ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ยังสามารถส่งจำหน่ายแบบทำตลาดออนไลน์ทำเป็นรายได้เสริมให้กับเธอได้อีกด้วย  

การปลูกดอกเข้าพรรษาให้ได้ดอกที่สวยมีให้เชยชมเพียงปีละ 1 ครั้งนั้น คุณวันเพ็ญ บอกว่า จะนำไม้มาปลูก
บริเวณบ้านที่เป็นพ้ืนที่ร่มเงาแบบไม่มีแสงแดดร้อนจนเกินไป โดยการปลูกถ้าเป็นการให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ จะนำเมล็ด
ที่แก่แล้วมาเพาะและดูแลให้เจริญเติบโตจนได้ดอกใหม่ที่สวย แต่ถ้าต้องการขยายพันธุ์ให้มีจำนวนมาก จะเน้นปลูกลง
ดินในบริเวณท่ีกว้างๆ เพ่ือให้ไม้ขยายพันธุ์และแตกหน่อเองตามธรรมชาติ 

“ถ้าไม้ที่ปลูกจากการเพาะเมล็ดจะใช้เวลาดูแลอย่างน้อยประมาณ 2 ปี ถึงจะออกดอกให้เราได้เห็น ส่วนต้นที่
แยกหน่อหรือเหง้า ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ก็เจริญเติบโตให้เห็นดอกได้ วัสดุที่ปลูกจะเน้นใช้แกลบดิบผสมกับขี้เถ้า
แกลบและดิน ผสมทั้ง 3 อย่างนี้ ผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จากนั้นเมื่อปลูกจนเห็นว่าไม้เจริญเติบโตเต็มที่ จะให้
ปุ๋ยออสโมโค้ทสูตรเสมอ 15-15-15 เพื่อเป็นการบำรุงต้นให้สมบูรณ์ก่อนที่จะออกดอกให้เห็น” คุณวันเพ็ญ บอกใน
เรื่องของการดูแลให้น้ำ คุณวันเพ็ญ บอกว่า จะรดน้ำวันละ 1 ครั้ง โดยพื้นที่ที่ปลูกต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีน้ำขัง ซึ่งพื้นที่
ปลูกสามารถมีความชื้นได้ แต่ต้องไม่อุ้มน้ำจนเกินไป เพราะจะทำให้เหง้าของไม้เน่าและตายได้ เมื่ออกเข้าพรรษามี
ขนาดต้นที่สมบูรณ์แล้ว คุณวันเพ็ญ บอกว่า พอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมไม้จะเริ่มเตรียมที่จะออกดอก จากนั้นช่วงที่ออก
ดอกมากท่ีสุดจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ก็จะมีดอกเข้าพรรษาจำนวนมากออกมาให้เชย
ชม เพื่อตัดดอกนำไปขายให้กับผู้มีจิตศรัทธานำไปบูชาพระหรือตักบาตรดอกไม้เป็นประจำทุกปี และเมื่อฤดูฝนกำลัง
จะหมดไปดอกเข้าพรรษาก็จะมีการพักตัวโดยทิ้งใบมีเพียงเหง้าเท่านั้นที่อยู่ใต้ดิน เมื่อฤดูฝนหน้ามาใหม่ก็จะแตกใบ
พร้อมกับออกดอกอีกครั้งหมุนเวียนแบบนี้ตลอดทุกปี ในเรื่องของการทำตลาดเพื่อขายดอกเข้าพรรษา คุณวันเพ็ญ 
บอกว่า เนื่องจากเธอเองมีงานประจำที่ต้องทำอยู่ การเพาะพันธุ์ดอกเข้าพรรษาจึงทำเพ่ือเป็นอาชีพเสริมรายได้เท่านั้น 
อีกอย่างไม้ชนิดนี้จะออกดอกเพียงปีละ 1 ครั้ง จึงไม่สามารถทำเป็นงานหลักได้ ดังนั้น จึงเน้นสร้างตลาดแบบขาย
ออนไลน์เป็นหลักและส่งสินค้าทางไปรษณีย์“ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ ในเรื่องของชีวิตประจำ เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทมาก ดังนั้น เราก็จะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น สื่อโซเชียลมีเดีย ที่สามารถถ่ายภาพ
สินค้าเราลงไปให้ลูกค้าเห็นได้เลย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาหาเราถึงที่จังหวัดสระบุรี พอเรามีลูกไม้ใหม่ๆ หรือ
พันธุ์ที่ขยายได้จำนวนมากๆ ก็ลงในกลุ่มลูกค้าที่ติดตามเราอยู่ เขาก็จะติดต่อขอซื้อเข้ามา เราก็รับออเดอร์และจัดส่ง
ของให้ลูกค้าไป ก็ถือว่ามีความสะดวกและประหยัดเวลาได้ดี” คุณวันเพ็ญ บอกเรื่องหลักการทำตลาด โดยราคาขาย
ดอกเข้าพรรษามีให้ลูกค้าได้เลือกซ้ือในราคาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้และสีสันของดอกที่แปลกตา ราคา
อยู่ที่ 100-300 บาท ต่อกระถาง เมื่อต้องส่งทางไปรษณีย์ก็จะทำการล้างรากให้สะอาดและห่อเป็นอย่างดีส่งให้กับ
ลูกค้าถึงที่บ้าน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบดอกเข้าพรรษาและต้องการปลูกเพื่อทำเป็นอาชีพเสริม คุณวันเพ็ญ แนะนำว่า 
สามารถนำมาปลูกทิ้งไว้บริเวณบ้านที่มีพ้ืนที่แบบร่มเงาไม่ร้อนเกินไป ปล่อยให้ไม้แตกหน่อขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติ 



และเม่ือไม้มีจำนวนที่มากๆ ก็สามารถแยกหน่อใส่กระถางขายได้ แต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม้ชนิดนี้ออกดอกมากๆ ก็ยังสามารถ
ตัดดอกส่งขายให้กับร้านดอกไม้ เพ่ือทำเป็นรายได้อีกหนึ่งช่องทาง 

 

 

 
5. แปลงใหญ่มันสำปะหลัง 

 แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต (เขต 
1) ปี 2562 เนื่องจากเป็นแปลงใหญ่ที่มีการบริหารกลุ่มด้วยความเข้มแข็ง ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีความเสียสละเพ่ือชุมชน 
นำเทคโนโลยีในการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาเพื่อการผลิตและการตลาดแบบครบ
วงจร คณะกรรมการและสมาชิกมีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มและช่วยกันแก้ไขปัญหาการประกอบ
อาชีพ โดยมีการประชุมไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งต่อปี มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกอย่างชัดเจน 
รวมทั้งมีการกำหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับของกลุ่มที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีเงินกองทุนหมุนเวียนในการดำเนิน
กิจกรรมของกลุ่ม เช่น การรับซื้อผลผลิตของสมาชิกในราคาที่สูงกว่าตลาด มีการส่งเสริมการออมและจัดสวัสดิก าร
ให้แก่สมาชิกพร้อมวางแผนด้านการผลิตและการตลาดที่ชัดเจน สอดคล้องกับศักยภาพของกลุ่มฯ มีการนำเทคโนโลยี
ในการปลูกมันสำปะหลังเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้แก่ การใช้พันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และต้านทาน
โรคและแมลง คือ พันธุ์ห้วยบง 90 สนับสนุนให้สมาชิกจัดระบบการปลูกพืชแบบเหลื่อมฤดู เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บ
เกี่ยวในช่วงฝนตกชุก เป็นการลดความเสียหายจากการเน่าเสียของผลผลิตหัวมันสำปะหลัง และจัดระบบปลูกพืชแบบ
หมุนเวียน โดยปลูกมันสำปะหลังสลับกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือใช้ต้นสดและใบข้าวโพดผลิตเป็นอาหารโคนม
หัวมันสดมาแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดและหัวมันหมัก ขณะที่เหง้าของต้นมันจะนำมาแปรรูปเป็นถ่านเชื้อเพลิง โดย
การเผาถ่านด้วยเตาเผาแบบไร้มลพิษ นอกจากนี้ ยังมีการนำต้นมันสำปะหลังออกจำหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ปลอดโรค
ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ผลิตอาหารโคนมสูตร TMR แบรนด์ชาววังจำหน่ายให้สหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม โดยใช้ส่วนผสมหลักจากมันสำปะหลัง คือ ใบ ยอด หัวมัน และมันเส้น ซึ่งอาหารโคนมสูตร TMR แบรนด์
ชาววังนี้ผู้เลี้ยงโคนมให้การตอบรับที่ดีมาก เพราะพบว่า เมื่อให้วัวกินแล้ววัวให้น้ำนมที่ดีมาก ทำให้มีน้ำนมวัวส่งขายได้
เพ่ิมมากข้ึน สามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 
 



6. กลุ่มหัตถกรรมจักสานใบลานบ้านลานทอง 

 ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมบ้านท่าฤทธิ์ ได้เริ่มต้นจากภาวะภัยแล้งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกข้าวโพด ข้าวฟ่าง อีกท้ังในปี พ.ศ. 2521 ได้เกิดภาวะอุทกภัยน้ำท่วม พ้ืนที่บริเวณ  หมู่บ้านท่าฤทธิ์
ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในสมัยนั้น ได้เข้ามาเยี่ยมชาวบ้านหมู่บ้านท่า
ฤทธิ์และชาวบ้านได้ขอความช่วยเหลือจากท่านว่า มีโครงการใดบ้างที่สามารถใช้วัตถุดิบจากใบลานซึ่งมีอยู่ในท้องถิ่น 
โดยไม่ต้องใช้โครงไม้ไผ่ ท่านผู้ว่าฯ ได้แนะนำให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันให้ได้ประมาณ 40 คน โดยได้ประสานงานไปยัง
สำนักงานพัฒนาชุมชนของอำเภอ ผ่านไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด ขอสนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการจักสาน 
โดยใช้เวลาประมาณ 45 วัน แต่การดำเนินงานในระยะดังกล่าวยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2528 คุณบานเย็น  สอนดี ได้รวบรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อดำเนินการอีกครั้ง โดยในการจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก มีสมาชิกอยู่
เพียง 8 คน คุณบานเย็น  สอนดี เป็นผู้สานให้กับกลุ่มเอง โดยผลิตหมวกสตรีเป็นสินค้าชนิดแรก จากนั้นนำผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับไปฝากขายร้านเปลือกข้าวโพดที่อำเภอมวกเหล็ก อยู่มาวันหนึ่งคุณบานเย็นก็นำสินค้าไปส่งที่ร้านเดิม ปรากฏ
ว่าได้เหลือบไปเห็นหมวกคาวบอยของประเทศนิวซีแลนด์ที่ทำจากต้นปาหนัน ใบละประมาณ 3,000 บาท คุณ
บานเย็นจึงได้ขอยืมหมวกใบนั้นจากร้านมา ตอนแรกทางร้านก็ไม่ยอม จนคุณบานเย็นต้องบอกว่าจะชดใช้ให้ถ้าหมวก
ได้รับความเสียหาย จากการนำหมวกใบนั้นมาศึกษา ปรากฏว่าคุณบานเย็น สามารถประดิษฐ์หมวกคาวบอยที่ทำจาก
ใบลานได้ โดยจำหน่ายในปี พ.ศ. 2530 ราคาประมาณ 500 บาท มีลายทึบ ลายฉลุ ลายดอกพิกุล และลายข้าว
หลามตัด ซึ่งในปัจจุบันสินค้าหมวกคาวบอยเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม 

1. หมวกคาวบอย    2. หมวกคาวบอยโชว์ 

3. หมวกกอล์ฟ     4. หมวกกอล์ฟโชว์ 

5. หมวกผู้หญิง     6. หมวกผู้หญิงโชว ์

7. พวงกุญแจ     8. ตะกร้า 

9. ตะกร้าไก่    10. กระเช้าผลไม้ 

11. กระเป๋าถือ    12. ซองสมุด 

13. กล่องสี่เหลี่ยม 14. ตลับ 

15. กระปุกแจกัน  16. กล่องกระดาษชำระ 

17. กระเป๋าสะพาย 18. โคมไฟ 

 

 

 



7.  กลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านโป่งเก้ง 

 เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านโป่งเก้ง คือ ลวดลายผ้าทอมีความสวยงามเนื้อผ้ามี
ความแน่นและหนา สีผ้าไม่มีตก ผืนผ้าหน้ากว้างและมีความเรียบสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพและสร้าง
ชื่อเสียงของอำเภอวังม่วง และจังหวัดสระบุรี มานาน สถานที่ผลิต ตั้งอยู่ไม่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น 
แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ วังเทพพรหมภิมาน ฟาร์มม้าไร่องุ่นปภัสรา เป็นต้น สามารถศึกษาดูงานและซื้อหา
ผลิตภัณฑ์ได้สะดวก การทอผ้าของกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านโป่งเก้ง นับว่ามีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
เหมาะสมกับยุคสมัยและความต้องการของตลาด ลวดลายที่นำมาทอผ้าในระยะแรกส่วนหนึ่งมาจากภูมิปัญญาที่สั่งสม
กันมาจากบรรพบุรุษ ผสมผสานกับประสบการณ์ที่สมาชิกได้มีการฝึกฝน เพ่ิมพูนทักษะ ทดลองแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากผู้รู้ การศึกษาดูงาน ตลอดจนการใฝ่หาความรู้ด้วยตัวเองโดยการสังเกตจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอ่ืน 
วิเคราะห์ ดัดแปลงปรับปรุงอย่างสร้างสรรค์อยู่สม่ำเสมอการรวบรวมแบบลายผ้าสำเร็จ ทั้งท่ีเป็นรูปถ่ายและที่เป็นผืน
ผ้าจริงจัดเก็บไว้เป็น รูปเล่มสวยงาม เพื่อให้บริการลูกค้าและผู้ที่สนใจได้มีความสะดวกในการเลือกสรรลวดลายผ้าให้
เป็นไปตามความต้องการ ทางสมาชิกของกลุ่มฯ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการนำผ้าทอไปใช้ประโยชน์และ
ลวดลายที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ 

 ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมประดิษฐ์บ้านโป่งเก้ง ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 
๒ ผลิตภัณฑ์ คือ ผ้าทอมัดหมี่ และผ้าทอผืนเรียบ ในอนาคตทางกลุ่มฯ วางแผนที่จะศึกษาการผลิตผ้าฝ้ายโดยใช้สี
ธรรมชาติ และมีแผนการที่จะเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการแปรูปสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เช่น ประดิษฐ์เป็นกระเป๋า
จากผ้าทอภูมิปัญญา เครื่องใช้-ของประดับตกแต่งต่างๆ ด้วย 

 การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ในปัจจุบัน สามารถหาเลือกชมและหาซื้อได้ที่ตั้งกลุ่มทอผ้าไหม
ประดิษฐ์บ้านโป่งเก้ง หมู่ ๑๐ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง และที่ศูนย์ OTOP สระบุรี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ตะกร้าจากทางมะพร้าว 

แต่เดิมผู้เฒ่าผู้แก่มีการนำก้านมะพร้าวที่มีอยู่เดิมในท้องถิ่นมาสานเป็นวัสดุสำหรับรองหม้อดินเผา รองจาน 
รองแก้วน้ำ รวมถึงว่างสิ่งของต่าง ๆ ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ต่อมาลุงสมบูรณ์ เห็นว่าปัจจุบันคนไม่ค่อยนิยม        
นำมาใช้แล้ว ก้านมะพร้าวจึงเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก และด้วยสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เงินสำรองที่มีไว้ใช้ก็ลดน้อยลง 
ประกอบกับตนเองมีอาชีพรับราชการ มีเวลาว่างเพียงพอนอกเวลาราชการ จึงลองนำก้านมะพร้าวที่เหลือทิ้งมาสาน 
เป็นรูปแบบต่าง ๆ จนพัฒนามาเป็นตะกร้าจากทางมะพร้าวที่มีความแข็งแรง คงทน ด้วยทางมะพร้าวและลวดยึด  
เพียงเส้นเดียว เมื่อลองนำไปใช้ในโรงเรียน ครู อาจารย์ให้ความสนใจและสั่งซื้อ จึงเกิดการทำเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็น 
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 

เรื ่องราวผลิตภัณฑ์ แต่เดิมวัฒนธรรมไทยได้มีการนำกะลามะพร้าวมาทำเป็นวัสดุต่าง ๆ สำหรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันอยู่แล้วไม่ ว่าจะเป็นการนำกะลามาทำเป็นของเล่นเดินกะลามะพร้าว การนำกะลามาทำเป็นกระบวย
ตักน้ำ ซึ่งคุณวิรัตน์ ได้ เห็นได้ใช้ตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อมาประกอบอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้และบ้านใกล้เคียงประกอบ
อาชีพทำน้ำยาขนมจีน ขายและมีกะลาที่เหลือจากการเอาเนื้อมะพร้าวออกเหลือทิ้งเผาเป็นจำนวนมาก คุณวิรัตน์มี
ความต้องการที่จะนำกะลามะพร้าวที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการทิ้ งและเผาทำลาย จึงลองนำมาทำเป็น
กระบวยตักน้ำ กระปุก ออมสิน ทำแจกคนในชุมชน จนพัฒนามาเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง ซึ่งการ   
นำกะลามะพร้าวมาทำ เป็นรูปแบบต่าง ๆ เป็นการใช้เวลาว่างจากการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเป็นงานหนักมาเปลี่ยนเป็น
งานเบา ถือเป็นการ พักผ่อนไปในตัว ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ดอกไม้จากเกล็ดปลา 

คุณสุธาทิพย์ คัมภีระ เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลวังม่วงได้มีการน าเกล็ดปลามาทำเป็นดอกไม้ 
เนื่องจากอำเภอวังม่วงอยู่ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อันเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    
ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงราษฎร์ทั้งมวลได้รับประโยชน์อย่างมากมายทั้งภาคเกษตรและปัญหาการป้องกันน้ำทว่มใน 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี เหนืออ่างเก็บน้ำของตัวเขื่อนป่าสักฯยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญ 
สร้างอาชีพใหม่ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เขื่อนฯด้วยการ หาปลาเพื่อบริโภคและจำหน่ายในแต่ละวัน จะมีพ่อค้า 
แม่ค้าแปรรูปปลาโดยจะมีเศษวัสดุเหลือใช้จากปลาได้แก่เกล็ดปลาเป็นจำนวนมากจึงได้นำเกล็ดปลาเหล่านั้นมาใช้ให้ 
เกิดประโยชน์ด้วยการนำมาดำเนินการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อฝึกอบรมนักเรียนได้ปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดเป็น  
สินค้าจำหน่ายสร้างรายได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



11. การปลูกต้นลาน 

 จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งเพียงไม่กี่จังหวัดในประเทศไทยที่มีวัตถุ ดิบสำคัญในการจักสานคือ ลานพันธ์
ลานทอง ซึ่งเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติในเขตพ้ืนที่บ้านท่าฤทธิ์ หมู่ที่ 1ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ย้อน
ไปเมื่อ 44 ปีก่อนมีต้นลานเกิดขึ้นมากมาย ชนิดที่เรียกว่าเป็นป่าดงดิบ ป่าลานคนรุ่นเก่าเล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นการ
เดินทางโดยทางเกวียน ทางม้าเมื่อแหงนมองท้องฟ้า ปรากฏว่ามองไม่เห็นดวงตะวันเพราะมีป่าลานปกคลุมมืดทึบโดย
ตลอดมีสัตว์ป่า อาศัยอยู่มากมายหลายชนิด แต่มาในปี 2549ปัจจุบันพบต้นลานได้ท่ีเขตบ้านท่าฤทธิ์ซึ่งที่พบนั้นก็
สามารถที่จะนับ ต้นลานที่เหลืออยู่ได้จากจุดนี้เองถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปชนรุ่นหลังก็ คงไม่ทราบเลยว่าที่นี่มีต้น
ลานชนิดเป็นป่าลานแห่งหนึ่งของประเทศไทย จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน หาก
ขาดซึ่งการพัฒนาอย่างจริงจังและเหมาะสมกับท้องถิ่นในการพัฒนาไปสู่สภาพ สังคม เกิดชุมชนเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง
โดยมีรากฐานพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น นั่นก็คงต้องสูญหายไปตามกาลเวลา  หน่วยงานทั้งทางภาครัฐและชุมชน
บ้านท่าฤทธิ์เอง ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของลาน และการจักสานโดยการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่น ผนวกเข้ากับ
ภูมิปัญญาชาวบ้านจึงได้กำเนิดกลุ่มจักสานใบลานบ้านท่าฤทธิ์ขึ้น ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมบ้าน
ท่าฤทธิ์ จุดเด่นลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์จักสานใบลานบ้านท่าฤทธิ์คือ ใช้ใบลานทองซึ่งมีอยู่มากมายในบริเวณ
พ้ืนที่หมู่บ้าน ซึ่งมีความเหนียวนุ่มคงทนสามารถจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างสวยงาม อีกท้ังสามารถย้อมสีได้
หลากหลายตามที่ต้องการเมื่อสานเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จ แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวกคาวบอยจะมีน้ำหนักเบาไม่ทำให้
หนักศีรษะเวลาสวมใส่ ดังนั้นเพ่ือเป็นการรักษาพันธุกรรมพืชพ้ืนบ้านประจำถิ่นของตำบลวังม่วงไม่ให้สูญพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงร่วมกับหน่วยพิทักษ์ป่าอำเภอวังม่วง จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พืชพ้ืนเมืองเพาะ
พันธ์ต้นล้านพื้นที่ตำบลวังม่วงขึ้นเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการนำพันธุกรรมทางทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไปเพาะพันธุ์ 
ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพ่ิมในพ้ืนที่ปลอดภัย เช่นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสวน
พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลวังม่วง 

 

 

 

 

 

 



12. ประเพณีกวนกระยาสารทไทย 

ประวัติขนมกระยาสารท 

 ขนมกระยาสารทเป็นขนมโบราณ มีความพิเศษตรงที่เป็นขนมสำหรับงานบุญประเพณีของ  ไทย เรียกได้ว่า
เป็นขนมที่มีประเพณี และวันเวลาเป็นของตัวเองชัดเจนมากเลยทีเดียว  จนอาจจะทำให้หลายคนนึกสงสัยขึ้นมาได้ ว่า
ทำไมขนมกระยาสาทรหอมหวานที่เป็นแพเหนียว ๆ นี้ จึงมีความสำคัญมากเสียจนต้องจัดพิธีทำบุญด้วยขนมกระยา
สารทด้วย แม้ขนมกระยาสารทจะเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย แต่รากศัพท์ของคำว่าสารทจริง ๆ แล้วเป็น
คำในภาษาอินเดีย มีความหมายว่า ฤดูใบไม้ร่วง หรือช่วงระยะปลายฝนต้นหนาว ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับฤดูการผลิ
ดอกออกผลของพืชพันธุ์ โบราณจึงถือกันวาควรจะนำผลผลิตเหล่านั้นมาถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพ่ือเป็นการสักการะ 
และขอพรให้พืชของตนออกดอกออกผลดกดี และประเพณีนี้ก็มีในแถบประเทศจีนและตอนเหนือของยุโรปด้วย แต่
สำหรับไทยแล้วประเพณีนี้มาแพร่หลายในช่วงสมัยสุโขทัย พร้อม ๆ กับพราหมณ์ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในไทย แต่
ช่วงเวลาของประเพณีตามอินเดีย เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับระยะข้าวเริ่มออกรวงของไทย ชาวบ้านจึงเกี่ยวข้าวที่ยังมี
เปลือกอ่อน ๆ และเมล็ดยังไม่แก่ เอามาค่ัวแล้วตำให้เป็นเมล็ดข้าวแบน ๆ เรียกว่า ข้าวเม่าแทน ส่วนตำราความเชื่อ
ของขนมกระยาสารทมีอยู่ 2 ตำราด้วยกัน ตำราหนึ่งกล่าวว่า มีพ่ีน้องอยู่สองคนชื่อ มหากาลผู้พี่ และจุลกาลผู้น้อง ทั้ง
สองทำการเกษตรกรรมร่วมกันคือ ปลูกข้าวสาลีบนที่ผืนเดียวกัน จุลกาลนั้นเห็นว่าข้าวสาลีที่กำลังท้องนั้นมีรสหวาน
อร่อย ก็เลยอยากนำข้าวนั้นไปถวายแด่พระสงฆ์ จึงปรึกษากับมหากาลพี่ชาย แต่มหากาลไม่เห็นด้วย มหากาลจึงแบ่ง
ที่ดินออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้ต่างคนต่างนำข้าวไปใช้กิจอันใดก็ได้ จุลกาลจึงนำเมล็ดข้าวที่กำลังตั้งท้องมาผ่า แล้วต้ม
กับน้ำนมสด ใส่เนยใส น้ำผึ้ง น้ำตาลทรายกรวด เมื่อเสร็จแล้วจึงนำไปถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อถวายภัตตาหารเหล่านี้แด่
พระสงฆ์ จุลกาลได้ทูลความปรารถนาของตนกับพระพุทธเจ้าว่า ขอให้ตนบรรลุธรรมวิเศษก่อนใคร และเมื่อกลับบ้าน
ไป ก็พบว่านาข้าวสาลีของตนนั้นออกรวงอุดมสมบูรณ์สวยงาม จนเก็บเกี่ยวไป 9 ครั้งก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างนั้น
ตลอดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. การเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจักรยานล้อเดียว 

 - หมู่บ้านคลองกระทิง เป็นชุมชนดั้งเดิมท่ีมีเชื้อสาย ลาวแง้ว ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไทย-ลาว ที่ถูกกวาด
ต้อนมาจากอาณาจักรลาว ชาวแง้วเดิมมีถิ่นฐานอยู่ใน เขตชนบทชานเมืองเวียงจันทน์ โดยถูกกวาดต้อนเข้ ามาอยู่ใน
เมืองไทย ช่วงสงครามระหว่างสยามกับลาว ต้นรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2369-71 (สมัยเจ้าอนุวงศ์ 
ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3) ที่ได้มีการกวาดต้อนชาวลาวจากหัวเมืองพวน เมืองเชียงขวาง เมืองเวียงจันทน์ เมืองหลวง
พระบางเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตหัวเมืองชั้นในของภาคกลางตั้งแต่จังหวัดลพบุรี สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี ชาวลาวแง้ว มีภาษา ลาวแง้วเป็นภาษาพื้นที่ถิ่นดั้งเดิม ที่หมู่บ้านคลอง
กระทิงจึง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในแบบลาวและไทยผสมผลานกลมกลืน เป็นเสน่ห์ที่นักท่องเที่ยวต่ างรู้สึก
ประทับใจเมื่อได้มาสัมผัส ที่ยังมีอาหารพื้นที่ถิ่น ที่อยากจะเชิญชวนมาลิ้มลอง อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเรือสมุนไพร น้ำพริก 
ลวกหน่อไม้ฝรั่ง แก่งไก่บ้านใส่หยวกกล้วย ผัดเผ็ดไก่ นึ่งปลา ขนมข้าวโพด ขนมฟักทอง เมล่อน นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงวัฒนธรรมลาวแง้วคลองกระทิง เป็นการแสดงที่สื่อถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวลาวแง้วคลองกระทิง ประกอบ
ไปด้วยวิถีชีวิตการทอผ้า การจักสานเครื่องมือหาปลา ประเพณีที่น่าสนใจของหมู่บ้านคลองกระทิงที่สืบทอดกันมา
ยาวนานต่อเนื่อง ก็คือ ประเพณีไหว้ศาลปู่ตาหลักบ้าน ช่วงขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 (พฤษภาคม) เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน
คลองกระทิง เคารพนับถือที่อยู่คู่บ้านคลองกระทิงมาตั้งแต่ก่อตั้งบ้านชาวก็จะประกอบพิธีบวงสรวงตามความเชื่อ วิถี
ชีวิตของชาวบ้านคลองกระทิง ยังมีประเพณีพ้ืนถิ่นและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จึงน่าจะเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่น่าเข้ามา
ท่องเที่ยว และเรียนรู้ ตามสโลแกนชุมชนท่องเที่ยวของบ้านคลองกระทิง คือ “หัตถกรรมพื้นถ่ิน นาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบ
สานตำนานคลองกระทิง” อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจักรยานล้อเดียว
ท่องเที่ยว และเรียนรู้ ตามสโลแกนชุมชนท่องเที่ยวของบ้านคลองกระทิง คือ “หัตถกรรมพื้นถ่ิน นาฏศิลป์พื้นบ้าน สืบ
สานตำนานคลองกระทิง” อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจักรยานล้อเดียว
ที่เด็กๆ ในชุมชนได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม ปั่นจักรยานล้อเดียวกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ อาคารอเนกประสงค์
หมู่ 12 บ้านคลองกระทิง เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่เยาวชนในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เป็น
มัคคุเทศก์น้อยปั่นจักรยานล้อเดียวพานักท่องเที่ยวเที่ยวชม วิถีชีวิตของคนในชุมชน อีกด้วย 

 

 

 

 

 

  


