
 
 

 



 
 

 

คำนำ 
 
  กรมส่งเสริมการเกษตรได้ค้นหาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการนำมาใช้ประโยชน์  
ในวิถีชีวิตของเกษตรกรและการประกอบอาชีพการเกษตรควบคู่กับการส่งเสริมให้คำแนะนำความรู้ทางหลักวิชาการ 
และองค์ความรู้สมัยใหม่ โดยได้ศึกษา รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร  
เพื่อนำมาอนุรักษ์ รื้อฟื้น ประยุกต์ และพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เกษตรกร
สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน 

  การรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ ่นเพื ่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการเกษตร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอได้สำรวจและเก็บข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่อย่างน้อยอำเภอละ 1 เรื ่อง และคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่โดดเด่น 
และมีความเป็นเอกลักษณ์ จังหวัดละ 1 เรื ่อง เอกสารฉบับนี้ ได้รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 77 เรื ่อง 
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นเป้าหมายเผยแพร่และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และประชาชนผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ ได้จัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการค้นหาและการนำองค์ความรู้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้เหมาะสม ซึ่ง
จะก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ในอาชีพการเกษตรของตนเอง ให้เกิดความม่ันคง และส่งผลการพัฒนา
ต่อภาคเกษตรของประเทศไทยมีความเข้มแข็งต่อไป 

ขอขอบคุณเกษตรกร ผู้ให้ข้อมูลการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรในครั้งนี้ และ
ขอบคุณในความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการสำรวจข้อมูลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาอาชีพด้านการเกษตร 
ในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนทั่วทุกพ้ืนที่  
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เกริ่นนำ 

ภูมิปัญญาท้องถิ ่น (Traditional Knowledge หรือ Local Wisdom) คือ องค์ความรู ้ ความเชื่อ 
ความสามารถ ความจัดเจนของคนในท้องถิ่นที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน
หรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วถ่ายทอดสืบต่อกันมาสำหรับใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว และดำรงชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 
(แผนภาพที่ ๑) สามารถแสดงถึงวิถีการดำเนินชีวิตและความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนได้ ขณะเดียวกันก็มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟูวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ 
ของชุมชนเกษตร โดยดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีใช้ประโยชน์ 
อยู่ทั่วประเทศ นำมาจัดทำฐานข้อมูลและสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรทางสื่อต่าง ๆ ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างแพร่หลาย รวมถึงการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมจากฐานภูมิปัญญา ทั้งในรูป
สินค้าหรือบริการ และกระบวนการผลิตที่เป็นวิถีชีวิตดั้ งเดิม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนโดยใช้หลักการ
พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area base) และกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชนแบบ
พ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  



 
 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูล 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ 
ใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรเพ่ือ
เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ ่นมีเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการเกษตรที่จัดเก็บใน 
ตัวเกษตรกรหรือชุมชน ครอบคลุมพื ้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศ และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้จาก 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 6 จุด วิธีการดำเนินงาน คือ (1) พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร โดยการ
สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อยอำเภอละ 1 เรื่อง และมีการคัดเลือกภูมิปัญญาที่มีความ
โดดเด่นจังหวัดละ 1 เรื่อง เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย (2) การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น โดยการคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
ภาคละ 1 เรื่อง สำหรับค้นหาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างคุณค่าและรายได้จาก
สินค้าและบริการที ่มีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (3) การจัดทำฐานข้อมูลนำร่องมรดกด้านการเกษตร 
และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี ่ยวข้องทางการเกษตร และ (4) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
และรายงานผล 

การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร มีเป้าหมายเพ่ือเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ จำนวน 882 อำเภอ ทั่วประเทศ และนำมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการเก็บรักษา นำไปพัฒนาต่อยอดและ
สามารถส ืบค ้น ได้  โดยม ีข ั ้ นตอนประกอบด ้ วย การศ ึ กษา  ทบทวนข ้ อม ู ลภ ูม ิ ป ัญญาท ้ องถิ่ น  
การสำรวจข้อมูล การตรวจสอบรายละเอียดและความสมบูรณ์ การจำแนกประเภทเพื ่อการรวมรวม 
และสืบค้น การพัฒนาระบบงานฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การเผยแพร่และเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตรประเภทสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ดังแสดงในแผนภาพ
ที่ ๒ กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  



 
 

 

 

 

  
  



 
 

 

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 
(1) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่อยู่ในพื้นที่และยังคงปฏิบัติอยู่ โดยมีเฉพาะในชุมชน

ท้องถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือใกล้ขาดผู้สืบทอด หรือมียังมีผู้สืบทอดและปฏิบัติอยู่ 
(2) มีความเป็นอัตลักษณ์บ่งบอกความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพ้ืนที่นั้น ๆ 
(3) มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วิชาการ ศิลปะ คุณค่าทางจิตใจ คุณค่าเชิงสร้างสรรค์หรือควรค่าแก่

การรักษาไว้ 
(4) เป็นภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านการเกษตรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ลดต้นทุน เพิ ่มผลผลิต  

สร้างรายได้ ฯลฯ 

ในการสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรครั้งนี้ ได้แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ออกเป็น 13 ประเภท ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเตรียมการก่อนการปลูกพืช หมายถึง ขั้นตอนการปลูกพืชโดยเริ่ม
ตั้งแต่ การเตรียมพื้นที่ เตรียมพันธุ์ และเตรียมอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น จนถึงขั้นตอนการปลูกพืชโดยการ
ใช้วิธี และเทคนิคต่างๆ ในการปลูกและขยายพันธุ์พืช 

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการและการอารักขาพืช หมายถึง ขั้นตอนการดูแล บำรุง รักษา
พืชและเทคนิคในการเพ่ิมผลผลิต ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงขั้นตอนก่อนการเก็บเกี่ยว รวมถึงการบริหารจัดการศัตรูพืช
โดยการใช้วิธีต่างๆ 

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หมายถึง ขั้นตอน และ
วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการแยกส่วนของพืชที่ต้องการใช้ประโยชน์ออกจากต้นเดิม รวมถึงการบริหารจัดการศัตรูพืช 
และการเก็บรักษาพืชหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตรให้ได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ำทุกชนิด  
เช่น การผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการจำหน่าย เป็นต้น 

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านปศุสัตว์ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์บกทุก
ชนิด เช่น การผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการจำหน่าย เป็นต้น 

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแมลงเศรษฐกิจ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแมลง
เศรษฐกิจทุกชนิด เช่น การผลิต การแปรรูป การขนส่ง และการจำหน่าย เป็นต้น 

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมยั่งยืน หมายถึง ระบบการเกษตรที่ครอบคุลมถึงวิถีชีวิต
เกษตรกร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบ เพื ่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ ซึ่งนำไปสู่การพ่ึงตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค 

8. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการน้ำและดิน หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการน้ำและดิน 
ให้เหมาะสมในการดำรงชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ เช่น เพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการทำการเกษตร เป็นต้น 

9. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ 
แพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด ป้องกัน หรือการส่งเสริมสุขภาพของและสมุนไพรทางการ

มนุษย์ รวมถึงการผลิตยาแผนไทย การประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์แผนโบราณ โดยผ่านการ
พัฒนาสืบทอดกันมา 

10.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในทางการเกษตร หมายถึง สิ่ งที่มนุษย์ประดิษฐ์ 
หรือสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ผ่อนแรงหรืออำนวยความสะดวกในการทำการเกษตร และทำให้งานทางการเกษตรดำเนิน
ไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

11.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป หมายถึง สินค้าที่ผ่านกระบวนการต่างๆ 
เพ่ือให้ได้สินค้าในรูปแบบใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนำออกสู่ท้องตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้ของผู้บริโภค 

12. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม/ความเป็นอยู่ หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต พฤติกรรมต่างๆ ทั้งที่
เป็นนามธรรมและรูปธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งความเชื่อ ศาสนา และพิธีกรรม เป็นต้น 

13. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ 
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กรุงเทพมหานคร 

   :  อุปกรณ์แซะหญ้าสนามมีนบุรี 

ประวัติความเป็นมา 
 หญ้าสนามมีนบุรี เป็นแหล่งผลิตหญ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการนำเข้ามาโดย อาจารย์สุดใจ วงษ์
อารี ซึ่งได้ไปศึกษาที่ต่างประเทศ และชื่นชอบความสวยงาม เขียวขจี ของสนามหญ้า จึงนำกลับมาลองปลูกใน
ประเทศไทย โดยได้มีการทดลองปลูกในพ้ืนที่แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และมีการถ่ายทอดสอนให้
ลูกหลานปลูกจากรุ่นมาสู่รุ่น จนถึงทุกวันนี้ เขตมีนบุรีจึงเป็นแหล่งผลิตหญ้าแห่งแรกของประเทศไทย ในอดีตหาก
ต้องการใช้หญ้าเพื่อจัดสวนมักรู้กันดีว่าแหล่งสำคัญคือที่มีนบุรี เพราะปลูกหญ้าได้คุณภาพจนเรียกติดปากว่า 
“หญ้ามีน” ถึงแม้ในปัจจุบันแหล่งปลูกหญ้าจะเพ่ิมหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานี กำแพงเพชร หรือแม้แต่
นครนายก แต่ชาวบ้านที่มีนบุรียังคงรักษาวิถีอาชีพปลูกหญ้าดั้งเดิมสร้างรายได้เพ่ือคงเอกลักษณ์ไว้ซึ่งผลิตหญ้ามีน
บุรีจะเป็นหญ้าที่มีคุณภาพเยี่ยม เต็มแผ่น และมีการผลิตจากเกษตรกรมืออาชีพด้วยความพิถีพิถัน “คิดถึงหญ้า
สนาม คิดถึงมีนบุรี” 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ชาวมีนบุรีได้สืบทอดองค์ความรู้การปลูกหญ้าจากภูมิปัญญารุ่นบรรพบุรุษมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกใช้ดิน การเตรียมดิน การปลูก การดูแลบำรุง การให้น้ำ ตลอดจนการเก็บผลผลิตส่งขาย 

 ปัจจัยสำคัญอย่างแรกขององค์ความรู้ คือ เรื่องดิน ดินและเนื้อดิน ดินที่ปลูกตองเปนดินเหนียวเพราะ
สามารถ   จะแซะออกมาเปนแผนไดงายตลอดจนมีสภาพคงทนอยูไดนาน เหมาะแกการขนสงไปจําหนายไดไกลๆ 
ความสําคัญของดินและเนื้อดินที่จะปลูกหญาจําหนายก็ตรงที่วาควรจะเปนดินเหนียว ถาหากปลูกในดินชนิดอื่นๆ 
แลวเวลาแซะออกมาจะไมเปนแผนการขนยายลําบาก 

 ดินและเนื้อดิน  ดินที่ปลูกต้องเป็นดินเหนียวเพราะสามารถจะแซะออกมาเป็นแผ่นได้ง่ายตลอดจนมี
สภาพคงทนอยู่ได้นาน  เหมาะแก่การขนส่งไปจำหน่ายได้ไกลๆ ความสำคัญของดินและเนื้อดินที่จะปลูกหญ้า
จำหน่ายก็ตรงที่ว่าควรจะเป็นดินเหนียว ถ้าหากปลูกในดินชนิดอ่ืนๆ แล้วเวลาแซะออกมาจะไม่เป็นแผ่นการขนย้าย
ลำบาก 

 การเตรียมดิน  
 1. ปรับพื้นที่ให้ได้ระดับโดยการปรับให้เอียงลาดไปทางคลองหรือคูระบายน้ำเล็กน้อยจะดีที่สุดเพื่อการ
ระบายน้ำออกจากแปลงและพ้ืนที่นั้นก็ต้องเรียบ  ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
 2. ในระหว่างที่ทำการปรับพื้นที่  ต้องเก็บเศษหญ้าเก่าและวัชพืช เศษไม้ อิฐ หิน และอื่นๆ ออกให้หมด  
โดยเฉพาะเศษวัชพืชเดิมที่อยู่ในแปลงต้องเอาออกให้หมดจริง  ไม่เช่นนั้นจะงอกขึ้นมาภายในหลัง  ทำให้ยากต่อการ
กำจัดและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง  ซึ่งเกษตรกรบางรายยอมเสียเวลา 2 - 3 ปีเพ่ือกำจัดสิ่งต่างๆ  ออกให้หมดแล้วจึง
ทำการปลูกหญ้าเพ่ือจำหน่ายได้ 
 3. ใช้ลูกกลิ้งบดและอัดพ้ืนดินให้แน่นมากที่สุดเท่าที่จะทำให้ เพ่ือป้องกันไม่ให้ดินยุบในภายหลัง สำหรับ
เศษหญ้าเศษไม้ที่มีอยู่ในแปลง  ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ทำการเก็บเสียก่อนก็จะเกิดปัญหาทำให้ดินยุบตัวเป็นหลุมเป็น
บ่อและน้ำขังได้ในภายหลัง  นอกจากนี้  ยังเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการปลูกหญ้าจำหน่าย  เช่น ทำให้หญ้าเน่าตาย
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เป็นหย่อมๆ ทำให้กระแซะหญ้าเน่าตายเป็นหย่อมๆ ทำให้การแซะหญ้าออกจำหน่ายทำได้ลำบาก  หญ้าที่แซะ
ออกจำหน่ายก็ไม่สวย  ทำให้การเข้าไปตัดหญ้า  โดยรถตัดหญ้าทำได้ลำบากและยังตัดไม่ได้สม่ำเสมอ 
 4. ให้นำเลนจากกลำคลองหรือคูน้ำมาถมบนพ้ืนที่ที่เตรียมไว้ข้างต้นให้ทั่ว  โดยมีระดับของเลนที่นำมาถม
สูงประมาณ 2 เซนติเมตร  นอกจากนั้นก็ใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอกัน 

 
 การปลูกหญ้า  
 1. การปลูกด้วยเมล็ด วิธีนี้ทำโดยให้ใช้เมล็ดหญ้าผสมกับทรายในอัตรา 1 ต่อ 1  เนื่องจากเมล็ดหญ้ามี
ขนาดเล็กและน้ำหนักเบามาก  เมื่อหว่านแล้วจะทำให้เมล็ดหญ้ากระจายได้สม่ำเสมอดี  เมล็ดหญ้าที่ใช้ต้องใหม่ซึ่ง
จะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดี 
 2. การปลูกโดยใช้ต้นกล้าเป็นวิธีที่นิยมปลูกกันในปัจจุบันโดยการนำเอาพันธ์หญ้ามาแยกออกเป็นแผ่น
เล็กๆ หญ้าที่จะนำมาปลูกนี้ต้องเป็นหญ้าที่แซะออกมาใหม่ๆ เพราะต้นยังเขียวสดอยู่  ซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโดย
ดี  วิธีนี้เรียกกันว่า 
 การดำหญ้า โดยมีวิธีการดำหญ้าดังนี้  
 2.1  ให้นำแผ่นหญ้าที่แซะออกมาแช่น้ำเพื่อล้างดินเก่าที่ติดมากับรากหญ้าออกหรือจะใช้วิธีฉีดน้ำลงไป
แรงๆ ที่รากหญ้า โดยการพลิกแผ่นหญ้าให้ทางรากขึ้นมาแล้วใช้เครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กฉีดแล้วสลัดดินเก่าออก 
 2.2  นำแผ่นหญ้าที่ล้างดินออกมาแยกเป็นแผ่นเล็กๆ  แล้วน้ำไปปลูกต่อไป 
 2.3  การปลูกก็ให้นำแผ่นหญ้าที่แยกไว้แล้วไปวางบนเลนที่เตรียมไว้แล้วก็กดส่วนรากและแขนงให้จมลง
ไปเบาๆ ระวังอย่าให้ยอดจมโดยผู้ปลูกจะเรียงแถวหน้ากระดานเดินถอยหลังในเวลาปลูก  ซึ่งก็จะเป็นแถวสวยงาม  
ในระหว่างที่ปลูกโดยการเดินถอยหลังนี้ก็จะเกิดหลุมที่ผู้ปลูกเหยียบย่ำไว้เมื่อจะปลูกก็จะเกลี่ยเลนกลบ 
 2.4  จำนวนพันธุ์หญ้าที่ใช้ปลูก  จะใช้พันธ์หญ้า  1 ตารางเมตรต่อพื้นที่ 5 – 10 ตารางเมตรแล้วแต่ผู้
ปลูก ว่าจะปลูกถี่หรือปลูกห่างแค่ไหน 

 การให้น้ำ  

 เมื่อปลูกเสร็จจะปล่อยทิ้งไว้จนแห้งหมาดๆ วิธีการรดน้ำจะใช้วิธีการสูบน้ำเข้ามาขังในแปลงหญ้าเปียก
หรือท่วมเล็กน้อยก็ให้ระบายออกการให้น้ำแบบนี้ดูจากหน้าดินเป็นเกณฑ์ถ้าหากหน้าดินแห้งเริ่มแตกระแหงก็เริ่ม
รดน้ำได้ หรือจะใช้วิธีการรดน้ำด้วยสายยางหรือการติดตั้งสปริงเกลอร์รดน้ำให้ชุ่มทั่วแปลงโดยให้น้ำเข้า เช้า-
กลางวัน-เย็น ในระยะ 10 วัน แรกเมื่อหญ้าที่ปลูกตั้งตัวได้ มีรากแตกออกมาใหม่และเกาะติดดินดีขึ้นซึ่งหญ้าจะ
แตกต้นใหม่หลงจากปลูกไปแล้วประมาณ 4-5 วัน ค่อยเปลี่ยนการให้น้ำ วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น 

 การอัดดินหลังปลูก 

 เมื่อต้นหญ้าตั้งตัวได้แล้วประมาณ 2 สัปดาห์ ก็ต้องมีการอัดดินโดยใช้ลูกกลิ้งบดทับดินให้เรียบเพราะผิว
ดินเดิมเป็นเลนในตอนปลูกเสร็จจะเป็นลูกคลื่นซึ่งจะมีน้ำขังอาจจะทำให้หญ้าเน่าได้ จึงต้องมีการปรับดินให้เรียบ 
ซึ่งก็ต้องทำอยู่เสมอประมาณ 15-30 วันต่อครั้ง เพื่อให้ผิวดินเรียบ รากหญ้าจะได้เกาะดินแน่นและดินไม่แตกใน
เวลาแซะหญ้าออกจำหน่ายและ ควรใช้ลูกกลิ้งทับอีกครั้งก่อนที่จะแซะไปจำหน่าย 
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 การใส่ปุ๋ย 
 การปลูกหญ้าเพ่ือการค้าต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต สำหรับการใส่ปุ๋ยคอกกับหญ้าที่ปลูกนี้ไม่
ควรใช้เด็ดขาดให้ใช้แต่ปุ๋ยเคมีเท่านั้น เพราะปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกจะทำให้หญ้าแซะไม่เป็นแผ่น 
 ครั้งที่ 1 เมื่อปลูกได้ 14 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ในอัตรา 45 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือเร่งรากและลำต้นที่ทอดอยู่
บนดินให้แตกต้นอ่อน 
 ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากปลูกครั้งแรก 15-20 วัน โดยใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตในอัตรา 40-45 กิโลกรัม/ไร่  
 ครั้งที่ 3 ใส่ก่อนจะแซะจำหน่าย 5-10 วัน โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 ในอัตรา 40-45 กิโลกรัมต่อไร่    
เพ่ือเร่งการเจริญเติบโตทางใบและลำต้นให้เขียวและอวบเต่งน่าซื้อ 
 

 ทั้งนี้ ในการใส่ปุ๋ยจะใช้วิธีหว่านแล้วรดน้ำตาม ถ้าไม่รดน้ำอาจจะทำให้ใบหญ้าไหม้ได้การกำจัดวัชพืช 
แม้ว่าผู้ปลูกหมดแล้วก็ตาม แต่วัชพืชก็สามารถเกิดในภายหลังได้อีก โดยเมล็ดวัชพืชปลิวมาตามลมจากสถานที่อ่ืน
หรือสถานที่ข้างเคียง ดังนั้นการกำจัดวัชพืชจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปลูกหญ้าเพ่ือจำหน่าย  

 การกำจัดอาจทำได้โดยการถอนด้วยมือในระยะที่เป็นตนอ่อนๆ แต่ถ้ามีมากๆ ยากแก่การถอนจำเป็นต้อง
ให้สารเคมีพวกเลือกทำลายสำหรับวัชพืชใบแคบให้สารเคมี ดีเอสเอ็มเอ ในอัตรา 0.6-11 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนวัชพืช
ใบกว้างใช้ 2, 4-ดี ในอัตรา 2.0 กิโลกรัมต่อไร่ 

 วิธีการกำจัด 

 โดยการสูบน้ำเข้าไปในแปลงหญ้าให้ท่วมยอดหญ้า เหลือแต่ใบและยอดของวัชพืชโผล่แซมขึ้นมา จากนั้น
ก็ผสมสารเคมีกำจัดวัชพืชตามอัตราส่วนฉีดพ่นลงไปในแปลง ทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ให้รีบระบายออกจากแปลง
ทันที มิฉะนั้น หญ้าที่ปลูกจะได้รับอันตรายจากน้ำท่วมในการกำจัดวัชพืชนี้ หญ้าที่ปลูกในแปลงอาจจะถูกสารเคมี
ซึ่งจะทำให้หญ้าเหลืองและเน่าไปบ้าง แต่อีกประมาณ 15 วันต่อมา หญ้าที่ปลูกจะฟ้ืนตัวเป็นสีเขียวเหมือนเดิม 

 การตัดแต่งหญ้า 

 จะตัดแต่งหญ้าที่ปลูกจำหน่ายให้ตัดแต่งประมาณ 2 ครั้ง โดยดูตามความเหมาะสม ว่าควรตัดแต่งใน
ระยะที่หญ้าเจริญเติมโตมากเกินไปและการตัดแต่งครั้งที่ 2 จะต้องตัดแต่งก่อนที่จะแซะหญ้าไปจำหน่ายประมาณ 
5-10 วัน พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเพ่ือให้หญ้ามีสีเขียวสวยสด พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชด้วย 

 ฤดูที่เหมาะแก่การปลูกหญ้า 

 การทำนาหญ้าในเมืองไทยนั้นสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ก็มีปัญหาทางด้านการผลิตอย่างเดียว คือ    
ปัญหาน้ำท่วม ถ้าหากได้ทำเลที่น้ำไม่ท่วมและมีน้ำตลอดปีก็จะสามารถทำนาหญ้าได้ตลอดทั้งปี 

 ผู้ปลูกหญ้าจำหน่ายสามารถปลูกหญ้าได้ 8-11 รุ่นต่อปี แต่โดยทั่วไปแล้วเฉลี่ยผู้ปลูกหญ้าได้ปีละ 6-8  
โดยการปลูกหญ้าในเนื้อที่เดียวกัน ทั้งนี้ ต้องดูสภาพของหญ้าเป็นเกณฑ์ การปลูกหญ้ากี่ครั้งต่อปีนั้นต้องพิจารณา
ความต้องการของตลาดเป็นหลัก ถ้าหากตลาดต้องการเร็วและจำนวนมากก็สามารถผลิตได้ตามต้องการ โดยฤดูที่
เหมาะสมที่สุดในการทำนาหญ้า คือฤดูหนาว เพราะจะไม่มีปัญหาเรื่องฝนตกชุกเกินความต้องการ 

 อายุในการเก็บเกี่ยว 

 หญ้าทุกชนิดจะขึ้นเต็มแปลงพร้อมที่จะแซะจำหน่ายได้ เมื่อมีอายุตั้งแต่ 35-60 วัน ถ้าต้องการเร็วก็ต้อง
ปลูกหญ้าให้ถี่และใส่ปุ๋ยให้เต็มที่ พอหญ้าอายุ 35 วัน หญ้าจะขึ้นเต็มแปลงโดยหญ้าจะเกาะตัวกันแน่นพอสมควร
พร้อมที่จะแซะจำหน่ายได้ 
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 การแซะหญ้า 

 อายุของหญ้าที่พร้อมจะแซะเพื่อจำหน่ายของเกษตรกรทั่วไปอยู่ที่ 45 วันหลังปลูก แต่หากหญ้าขึ้นเต็ม
แปลงและเกาะตัวกันแน่นพอสมควรก็พร้อมที่จะแซะจำหน่ายที่อายุประมาณ 30-35 วันได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้าโดยก่อนทำการแซะจำหน่าย 5-10 วันให้ตัดหญ้าเพ่ือให้หญ้ามีขนาดสม่ำเสมอและหลังตัดไปแล้ว 3 วัน ก็
ใส่ปุ๋ยเร่ง เช่น แอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยยูเรียเพื่อช่วยให้หญ้าแตกใบใหม่ เป็นการเร่งสีของใบหญ้าให้เขียวน่าซื้อ 
เมื่อใส่ปุ๋ยเร่งไปแล้ว 5-7 วัน จึงทำการแซะได้ โดยก่อนการแซะจะรดน้ำให้ชุ่มเพื่อให้หญ้าไม่เฉาระหว่างการขนส่ง
และสะดวกต่อการแซะด้วย 

 อุปกรณ์ในการแซะหญ้า 
 1. ไม้ฉากใช้สำหรับวัดระยะก่อนจะตัดหญ้าเพ่ือให้ได้ฉาก 
 2. เชือกเพ่ือขึงระยะการตัด 
 3. มีดตัด (สกีบก) จะคมมากไว้สำหรับตัดหญ้าให้เป็นแนว 
 4. พลั่วแซะหญ้า ต้องมีความคมมาเช่นกัน เมื่อแซะหญ้าแล้วหญ้าจะหลุดเป็นแผ่นๆ ตามระยะที่ตัดเป็น
แนวไว้แล้ว 

 พัฒนาการของสกีบก 
 รุ่น 1 ใช้ไม้ ตีวง 50*50 โดยใช้มีดหรือพลั่วแทงให้รอบ 
 รุ่น 2 ใช้หน้า 3  ยาว 6 เมตร และใช้มีดพร้า และใช้มีดอีโต้ หรือมีดทำครัว ขนาด 50 cm. และก็รีด 
 รุ่น 3 จากมีดมาเป็นสกีบก .ใช้ไม้หนา 3 นิ้ว ยาวประมาณ 10 นิ้ว ทำเป็นรูปเรือ และใส่ด้าม หนา 2.5 นิ้ว 
ตีติดกับไม้ตั้ง 45 องศา และหาใบเลื่อยเพ่ือใส่กับสกี ซึ่งโผล่ไปจากตัวเรือ  
 รุ่น 4 – ปัจจุบัน  ใช้เชือกวัด แทนไม้พร้อมทั้งมีตัวเก็บเชือก ในส่วนของสกีปรับจากไม้มาเป็นสแตนเลส 

 พัฒนาการของพลั่วแซะหญ้า 
 รุ่น 1  ใช้พลั่วตักดิน โดยการตีให้แบบตัดหน้าให้เรียบเสมอทำให้คม 
 รุ่น 2 ใช้แบบเดิม และใช้ใบเลื่อยต่อ เพ่ือให้คมกว่าเดิม 7-8 นิ้ว 
 รุ่น 3 – ปัจจุบัน พัฒนาจากเดิม โดยใช้เหล็กหรือสแตนเลส และทำให้หน้ากว้าง ที่ใช้ส่วนใหญ่ไม่เกิน 15 
นิ้ว แต่เราทำให้หน้ากว้าง 18 นิ้ว เพ่ือให้รวดเร็วในการแซะ เพราะ 100 เซนติเมตร หน้า 18 นิ้ว จะแซะประมาณ 2 
ครั้ง แต่ถ้าหน้าเล็กจะต้องใช้เวลาในการแซะ 3-4 ครั้ง ซึ่งทำให้เสียเวลา 

 วิธีการแซะหญ้า 
 1. กำหนดปริมาณของหญ้าที่ต้องการแซะให้แน่นอน แล้วรดน้ำบริเวณที่จะแซะให้ชุ่ม 
 2. ใช้ไม้บรรทัดที่เป็นไม้ฉากทาบลงไปบนหญ้าให้ได้มุมฉากกับขอบแปลงซึ่งในไม้ฉากจะบอกระยะไว้
เรียบร้อย 
 3. ปักหลักเพื่อขึงเชือกตามระที่วัดโดยจะตัดที่ความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 2 แผ่น เท่ากับ 1 
ตารางเมตร จากนั้นใช้มีดที่มีลักษณะใบมีดติดอยู่กับด้ามที่เห็นไม้ ใบมีดนี้จะคมมากจึงจะทำให้แผ่นหญ้าที่จะแซะ
ออกมาไม่ฉีกขาดตามขอบๆของแผ่นหญ้าที่ตัดโดยดันใบมีดไปข้างหน้าตามยาวตามที่วัดระยะทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน 
 4. ใช้พลั่วแซะหญ้าที่มีลักษณะปลายแบนแซะผ่านหญ้าที่ใช้ใบมีดตัดเอาไว้แล้ว โดยดันปลายพลั่วให้ลึก
ลงไปใต้ผิวดินประมาณ 1-2 เซนติเมตร และต้องแซะให้เต็มแผ่นที่ตัดก่อนแล้วจึงค่อยๆ งัดแผ่นหญ้าขึ้นมาทีละแผ่น 
ซึ่งการแซะหญ้านี้ผู้แซะต้องมีความชำนาญและต้องใช้แรงพอสมควร หญ้าที่แซะจึงจะเป็นแผ่นสวย 
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 5. แผ่นหญ้าที่แซะได้จะมีขนาดความกว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร 2 แผ่น เท่ากับ 1 ตารางเมตร ซึ่ง
จะนำมาพับตรงกลางเพ่ือให้สะดวกในการขนส่งและการจำหน่าย 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปลูกหญ้า 

อุปกรณ์แซะหญ้าสนาม 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสมชาติ  เจ๊ะมะหะหมัด (แปลงใหญ่หญ้าสนามแขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี)  

ที่อยู่ :  18/25  หมู่ที่ 16 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท ์085-153-4527  
พิกัดแผนที่ : X: 690673   Y: 1525391 / Latitude : 13.791714711167575 Longitude : 

100.76381564153222 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/4SVkn 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวจิราภรณ์  ไพสมบูรณ์   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรพ้ืนที่ 1 กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 087-980-0870 , 02-540-7166 
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จ.ชัยนาท 

: การแปรรูปน ้าตาลโตนด 

ประวัติความเป็นมา 
 ความเป็นมาของน้ำตาลโตนดเมืองชัยนาท ตำนานเล่าขานกันมาว่า มีประพุทธคงมาปักกรด บ้านบางย้าย
อ้น หมู่ 9 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นแหล่งที่มีต้นตาลโตนดขึ้นตามท้องไร่ปลายนาเป็น
จำนวนมาก ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า บริเวณนี้เป็นป่ารกทึบ ได้จ้างคนจากโคราชมาถากถางป่า และคนงาน
เหล่านี้ได้นำลูกตาลสุกจากโคราชมาทำขนมแล้วปล่อยเมล็ดทิ้งไว้จนขึ้นเติบโต ประกอบกับบริเวณนี้เป็นห้วย มีโคก 
หนอง ทำให้ต้นตาลเจริญเติบโตงอกงามดี และตาลสุกสมัยแต่ก่อนเป็นอาหารให้วัว ควาย หลังจากกินแล้วเม็ดจะ
คายไปทั่ว ทำให้มีต้นตาลขึ้นเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านบริเวณนี้ขึ้นตาลเป็นน้ำตาลสดและทำตาลปึก นำมาประกอบ
อาหารในครัวเรือนและแลกเปลี่ยนบ้านใกล้เรือนเคียง เหลือจึงนำมาขาย ปัจจุบันนี้การทำน้ำตาลเป็นการสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำน้ำตาล 
 1. มีดปาดตาล 
 2. เชือกหรือเข็มขัดหนังสำหรับเหน็บมีด 
 3. กระบอกใส่น้ำตาล 
 4. พะอง 
 5. ตะเกียบตัวผู้ ตะเกียบตัวเมีย 
 6. ไม้พะยอม 
 7. กางเกงขาสั้นหรือกางเกงขาก๊วย  
 วิธีการทำน้ำตาล 
 1. ถ้าเป็นต้นตัวผู้ ต้องเป็นต้นที่ออกจั่นแล้ว เป็นงวงมีเกสรขึ้นตามงวง ยาวประมาณ 50-60 เซนติเมตร 
ถ้าเป็นตัวเมีย ดอกหรือวงตาลต้องยังไม่ลืมตาหรือผลตาลมีขนาดเท่าผลมะนาว 
 2. ต้นตัวผู้เลือกดอกที่ดี ใช้ตะเกียบตัวผู้นวดเบาๆ วันละครั้ง ประมาณ 3-4 วัน ใช้มีดปาดตาลปาดปลาย
ดอกและดองในกระบอก 3-4 วัน ในตอนเช้าใช้มีดปาดตาลปาดปลายดอก ถ้ามีน้ำตาลไหลซึมออกมาไม่หยุดแสดง
ว่าใช้ได้ ถ้าเป็นต้นตัวเมีย ใช้ตะเกียบตัวเมียนวดระหว่างปลูกประมาณ 3 วัน ใช้มีดปาดตาลปาดปลายดอก ดูถ้ามี
น้ำตาลไหลซึมไม่หยุดแสดงว่าใช้ได้ 
 3. นำกระบอกไม้ไผ่ (มาใส่น้ำตาลสด) ใส่ไม้พะยอมเล็กน้อย (พะยอม เป็นไม้ยืนต้นใช้แทนสารกันบูด) กัน
น้ำตาลเสีย อย่าใส่มากจะทำให้น้ำตาลมีรสขมได้ นำกระบอกไปรองรับ น้ำตาลสดซึ่งวันแรกๆ จะได้ไม่มากนัก และ
จะเพิ่มมากขึ้นในวันต่อๆไป โดยปาดปลายงวงตาลก่อนใช้กระบอกรองน้ำตาลทุกครั้ง ทุกเช้าเย็นทุกวันจนกว่าจะ
หมดดอกที่ตัด 
 ราคาจำหน่าย 
 100-150 บาท/กิโลกรัม 
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การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. ใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหารหวานของไทยเกือบทุกชนิด 
 2. ทำขนมตาล แกงหัวตาล ปลาร้าหัวตาล ยำหัวตาล จาวตาลเชื่อม น้ำกะทิลอนตาล 
 3. ทำผลิตภัณฑ์ของใช้ โต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้ สร้างบ้าน ทับพี ตะเกียบ แก้ว กรอบรูป และอื่นๆ อีก
มากมาย 
 4. ใบตาลใช้จักสารเป็นของเล่น เด็กๆ ดีๆ มากมาย 
 5. ดอกและรากตากให้แห้ง ชงเป็นชารักษาโรคได้หลายชนิด  
 6. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การปีนต้นตาล กระบอกเก็บตาลใส่ไม้พะยอม 

น้ำตาลสดที่ได้จากต้นตาล 

การนำน้ำตาลสดมาเคี่ยว 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายวิชาญ จุ้ยแจ้ง (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ตาลโตนดบ้านห้วยกรด)  
ที่อยู่ : 50 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 081-703-1916 
พิกัดแผนที่ : X: 629110 Y: 1669307   

 
https://goo.gl/maps/j8xzDnNGwezzXcPg9 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางชนิกา ขันธนิยม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี    
โทรศัพท ์: 089-825-9489, 0-5648-2425          
  

นำน้ำตาลสดมากรอง แม่พิมพ์ทำน้ำตาลปึก 

https://goo.gl/maps/j8xzDnNGwezzXcPg9
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จ.นนทบุรี 

: ใบบัวบกทอดกรอบ 

ประวัติความเป็นมา 
 ชุมชนบา้นคลองหม่อมแช่ม ต าบลไทรใหญ่ อ าเภอไทรนอ้ย จังหวัดนนทบุรี มีพืน้ที่ส่วนใหญ่เป็น

พืน้ที่การเกษตร เกษตรกรมีอาชีพท านา ปลูกผัก ท าสวน และประมง ลกัษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดม

สมบูรณส์ูง จึงเป็นพืน้ที่ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก ประกอบกับบรรพบุรุษไดร้ิเริ่มน าบัวบกมาปลูกใน

พืน้ที่ และสามารถเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรในชุมชนบ้านคลองหม่อมแช่มจึงได้ปลูกบัวบกสืบทอด

เรื่อยมา  

 บวับกเป็น เป็นพืชสมุนไพรไทย มีมาตัง้แต่สมัยโบราณ มีถิ่นก าเนิดในทวีปแอฟริกาใต ้ต่อมาถูก

น าเขา้มาปลกูแถบเอเชีย หรือในทวีปเขตรอ้น ในประเทศไทยนัน้มีชื่อเรียกบวับกตามทอ้งถิ่นแตกต่างกนัไป 

ภาคเหนือ ภาคอีสาน เรียก “ผกัหนอก” ภาคใต ้เรียก “ผกัแว่น” ภาคกลางเรียก “ใบบัวบก” บวับกจดัเป็น

พืชลม้ลกุขนาดเล็ก มีกลิ่นฉุน มีรสขมหวาน เมื่อกล่าวถึงบวับก นอกจากสรรพคณุช่วยแกอ้าการช า้ในแลว้ 

บวับกหรือใบบวับกนัน้ยังมีสรรพคุณมากมาย เพราะไดร้บัการกล่าวขานเก่ียวการรกัษาโรคไดห้ลายชนิด 

อย่างโรคลมชกั โรคผิวหนงั ทอ้งเสีย ทอ้งอืด แผลในกระเพาะอาหาร มีฤทธิ์กล่อมประสาท ช่วยบ ารุงสมอง 

เพิ่มความจ า ช่วยลดความอ่อนลา้ของสมอง ใบบวับก มีสารประกอบส าคญัหลายชนิด อย่างเช่น บราโม

ซยัด ์บรามิโนซยัด ์ไตรเตอพีนอยด ์มาดิแคสโซซยัด ์ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยตา้นการอกัเสบ และยงัมีกรดมาดิแคสซิค 

วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินเอ วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม 

และกรดอะมิโน อย่างเช่น แอสพาเรต กรดกลตูามิก เซรีน ทรีโอนีน อะลานีน ไลซีน ฮีสทีดิน เป็นตน้  

 เกษตรกรชุมชนบา้นคลองหม่อมแช่ม ไดร้วมกลุ่มกนั น าทีมโดยนางแหม่ม เย็นเพ็ชร โดยมีแนวคิด  

ที่จะแปรรูปใบบวับกผลผลิตทางการเกษตรใหม้ีความแตกต่างและเพิ่มมลูค่า และไดม้ีโอกาสไดไ้ปศึกษาดู

ง า น  

และเที่ยวชมตามสถานที่ต่างๆ และไดเ้ห็นว่าผกัสามารถน ามาทอดกรอบได ้จึงมีแนวคิดที่จะน าบวับกมา

ทอดกรอบและท าเป็นน า้สมนุไพรบวับก จึงไดร้วมสมาชิกรเิริ่มท าบวับกทอดกรอบและน า้สมนุไพรใบบวับก 

โดยใช้วัตถุดิบใบบัวบกจากสมาชิก ซึ่งได้รับรองมาตรฐานแปลง GAP และได้จดทะเบียนเป็นกลุ่ม

วิสาหกิจน า้สมุนไพรใบบวับกวัดสโมสร ต่อมากลุ่มไดห้ยุดผลิตสินคา้ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสูตรในการ

ผลิตสินค้า สินค้าไม่คงที่ จึงไดม้ีการพัฒนาสินค้าสูตรสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้สูตรบัวบกทอดที่

แน่นอน และไดพ้ฒันาสินคา้จนไดร้บัมาตรฐาน อย. และไดเ้ปลี่ยนชื่อกลุม่เป็นวิสาหกิจชมุชนเกษตรกรบา้น
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คลองหม่อมแช่ม นอกจากใบบวับกทอดกรอกแลว้ยงัมีผลิตภณัฑอี์กหลายชนิดที่มีบวับกเป็นส่วนประกอบ 

เช่น สบู่ แชมพ ู

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การปลูก  

1. การเตรียมดิน –ไถพรวนดินให้ร่วนซุย แล้วตากแดดทิ้งไว้ 
2. การปลูก จัดให้หลุมปลูกห่างกัน เมื่อปลูกหรือปักชำแล้วต้องรดน้ำพอชุ่ม หลังจากปลูกหรือปักชำ 7 

วัน ลำต้นจะเจริญเติบโตแตกยอดออกมาใหม่  
3. การดูแล ใส่ปุ๋ย รดน้ำโดยให้น้ำบัวบกทุกวันเช้า-เย็น ให้ชุ่ม เพ่ือให้แปลงชุ่มชื้นตลอด 
4. การเก็บเกี่ยว หลังจากปลูกประมาณ 60-90 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวได้  
5. แปลงบัวบกของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม ได้การรับรองมาตรฐาน GAP  
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 วิธีการทำแปรรูป 
1. นำใบบัวบกล้างให้สะอาดพักไว้ให้แห้ง 
2. ผสมแป้งทอดกรอบ 
3. ตั้งกระทะไฟปานกลางจนน้ำมันร้อน นำใบบัวบกมาชุบแป้งแล้วทอดในน้ำมัน พร้อมทั้งใส่ใบเตยหั่นลง

ไปทอดพร้อมกันเพ่ือให้กลิ่นหอมทอดจนเหลืองกรอบ ตักขึ้นพักไว้บนกระชอนพักอาหาร 
4. พอสะเด็ดน้ำมันวางบนภาชนะรองด้วยกระดาษซับน้ำมัน เพ่ือไม่ให้อมน้ำมัน นำเข้าเครื่องสกัดน้ำมัน 
5. นำใบบัวบกที่สะเด็ดน้ำมันแล้ววางบนตะแกรง นำเข้าตู้อบลมร้อนความร้อน  
6. โรยผงปรุงรสบาร์บีคิว/ต้มยำ/สาหร่าย 

 การบรรจุหีบห่อ 
 บรรจุผลิตภัณฑ์บัวบกที่ทอดแล้ว ใส่ถุง และอัดก๊าซ ไนโตรเจนเพ่ือให้กรอบและคุณภาพคงอยู่ได้นาน 
 บรรจุภัณฑ์ ระบุ ชื่อผลิตภัณฑ์  ส่วนผสม ขนาดบรรจุ ข้อมูลโภชนาการ สถานที่ผลิตและจำหน่าย เบอร์
ติดต่อ พร้อมเลข อย โดยบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบสวยงาม เหมาะกับเป็นของฝากช่วงเทศกาลต่างๆ 

มีการรับรอง เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมายอย.) 
 - ผลิตภัณฑ์ใบบัวบกอบกรอบ รสดั้งเดิม   เลขที่ อย. 12-2-02963-6-0001    
 - ผลิตภัณฑ์ใบบัวบกอบกรอบ รสสาหร่าย  เลขที่ อย. 12-2-02963-6-0002    
 - ผลิตภัณฑ์ใบบัวบกอบกรอบ รสบาร์บีคิว เลขที่ อย. 12-2-02963-6-0003 
 - ผลิตภัณฑ์ใบบัวบกอบกรอบ รสต้มยำ เลขที่ อย. 12-2-02963-6-0004  

 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

แปลงปลูกบัวบกที่ได้มาตรฐาน GAP 
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การทอดบัวบก 

บรรจุภัณฑ์ 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางแหม่ม เย็นเพ็ชร (วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม) 
ที่อยู่ : 12/1 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 099-354-7046 
พิกัดแผนที่ : Latitude : 14.041997, Longitude : 100.281632 

 
https://goo.gl/maps/zPFxkYSp3kBjGtQh8 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสมเนตร จันทวิชชประภา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอไทรน้อย     
โทรศัพท์ : 087-670-0828  

https://goo.gl/maps/zPFxkYSp3kBjGtQh8
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จ.ปทุมธานี 

: การปลูกข้าวล้มตอซัง 

ประวัติความเป็นมา 
    เริ ่มจากการสังเกตและสั ่งสมประสบการณ์ในการทำนามายาวนานของเกษตรกร  ได้
สังเกตเห็นว่าตอซังข้าวที่ถูกล้อรถเก็บเกี่ยวเหยียบย่ำล้มลงราบกับพ้ืนนาในขณะที่ดินมีความชื้นหมาด 
ๆ คือ ไม่แห้งและเปียกเกินไป หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว 7-10 วันนั้น จะมีหน่อข้าวแทงขึ้นมาจาก
โคนตอซังส่วนที่ติดอยู่กับดินเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเท่าที่ดินยังมีความชื้นเพียงพอ แต่
ตอซังข้าวที่ไม่ถูกล้อรถเก็บเกี่ยวทับ จะมีหน่อแตกงอกออกจากข้อของต้นตอซังข้าว สังเกตเห็นว่าหน่อ
จะงอกช้ากว่าและขนาดเล็กกว่าหน่อที่งอกออกจากตอซังที่ล้มลงด้วยล้อรถเก็บเกี่ยวทับ  เกษตรกรจึง
ได้ทำการทดลองการปลูกข้าวด้วยตอต้นเดิม ดูแลบำรุงต้นจนถึงระยะเก็บเกี่ยว พบว่าได้ผลผลิตไม่
แตกต่างจากการใช้เมล็ดหว่าน อีกท้ังยังประหยัดเรื่องของเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน ลดการใช้ยากำจัด
วัชพืช ลดการใช้ปุ๋ย และย่นอายุข้าวลง ซึ่งวิธีการปลูกข้าวเช่นนี้เกษตรกรเรียกว่า "การปลูกข้าวด้วย
ตอซัง" ปี 2543 มีเกษตรกรอำเภอลาดหลุมแก้วทำตามกรรมวิธีดังกล่าว รวมพื้นที่ 45,000 ไร่/ฤดู 
และยังได้ขยายผลไปสู่เกษตรกรจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี นครปฐม ฯลฯ 
 ด้วยการค้นพบดังกล่าวทำให้ นายละเมียด ครุฑเงิน ได้ร ับการพระราชทานปริญญา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี 2545 และรางวัลลูกโลกสี
เขียว ครั้งที่ 4 ประจำปี 2545 

"การปลูกข้าวแบบล้มตอซัง" เป็นเทคโนโลยีชาวบ้านซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกร
เป็นผู้ค้นพบโดยบังเอิญ มีเทคนิคและวิธีการปฏิบัติโดยไม่ต้องเตรียมดิน และไม่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ปลูก 
ซึ่งมีเทคนิคในการปฏิบัติโดยเกลี่ยฟางข้าวให้กระจายทั่วแปลงและย่ำตอซังให้ราบติดพื้นนา โดยที่ดิน
ต้องมีความชื้นหมาด ๆ เพื่อให้ต้นข้าวที่เกิดจากตอข้าวเดิมสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวต้นใหม่ได้ 
และมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นอย่างเหมาะสมจนกระทั่งถึงระยะข้าวออกรวงจนเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 

 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเรื่องการปลูกข้าวล้มตอซัง ได้สร้างความภาคภูมิใจและเป็น
ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิให้กับเกษตรกรชาวอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยที่ชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ
หรือขยายผลไปสู่เกษตรกรจังหวัดใกล้เคียงได้ อีกท้ังยังเป็นการถ่ายทอดวิธีการไปสู่คนรุ่นหลังได้อีกด้วย  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
1. เก็บเกี่ยวข้าวรุ่นแรกในระยะ“พลับพลึง”ก่อนเก็บเกี่ยวข้าวรุ่นแรกประมาณ 10 วัน ถ้ามีน้ำขังให้

ระบายออกจากแปลง ถ้าไม่มีน้ำขังให้ระบายน้ำเข้าแปลง เมื่อดินในแปลงเปียกทั่วกันแล้วให้ระบายน้ำออก 
ให้ดินมีความชื้นพอเหมาะ คือหมาด ๆ ไม่แห้งหรือเปียกเกินไป 

2. เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกลี่ยฟางข้าวให้ทั่วทั้งแปลงอย่างสม่ำเสมอ ไม่หนาจนเกินไป ด้วย
อุปกรณ์ติดท้ายแทรกเตอร์ขนาดเล็ก หรือใช้แรงงานคน เพื่อรักษาความชื้ น คลุมวัชพืช และเป็นปุ๋ยหมัก
ให้แก่ต้นข้าว 
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3. ย่ำตอซังให้ล้มนอนราบกับดินที่มีความชื้นหมาด ๆ โดยใช้ล้อยางหรือรถแทรกเตอร์ย่ำไปในทิศทาง
เดียวกัน 2–3 เที่ยว ควรทำตอนเช้ามืด เนื่องจากมีน้ำค้างช่วยให้ฟางข้าวนุ่มและตอซังล้มง่าย 

4. หลังจากย่ำตอซังแล้ว ต้องคอยดูแลไม่ให้น้ำเข้าแปลง โดยทำร่องระบายน้ำเมื่อมีฝนตกลงมาต้องรีบ
ระบายออกให้ทัน ถ้าปล่อยไว้หน่อข้าวอาจจะเสียหาย 

5. เมื่อหน่อข้าวมีใบ 3–4 ใบ หรือ 10–15 วัน หลังล้มตอซัง ระบายน้ำเข้าแปลงให้ดินแฉะแต่ไม่ท่วม
ขัง  ใส่ปุ๋ยครั้งแรก สูตร 46-0-0 อัตรา 15–20 กก. เพ่ือบำรุงต้นข้าวและช่วยย่อยสลายฟางได้ดีขึ้น 

6. หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 5–7 วัน ระบายน้ำเข้าท่วมขังในแปลงระดับสูง 5 ซม. 
7. ระยะข้าว 30–35 วัน หลังล้มตอซัง ใส่ปุ๋ยครั้งที่สอง สูตร 16-20-0 อัตรา 20-25 กก./ไร่    
8. ระยะข้าว 45-50 วัน หลังล้มตอซัง อาจใส่ปุ๋ยครั้งที่สาม สูตร 46-0-0 อัตรา 7-10 กก./ไร ่ถ้าพบว่า

ข้าวเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร 
9. พ่นสารกำจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม 
10. เมื่อข้าวอายุประมาณ 80 วัน ให้เริ่มระบายน้ำออกจากนา  
11. เก็บเก่ียวข้าวอายุประมาณ 90 วัน  

 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

     

 

        

เก็บเกี่ยวข้าวรุ่นแรกในระยะพลับพลึง ใช้รถกระจายฟางให้เสมอ 

ใช้รถย่ำตอซังให้ราบ ลักษณะต้นข้าวสมบูรณ์ท่ีเกิดจากตอซัง 15 วัน 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายละเมียด ครุฑเงิน  
ที่อยู่ : 46/1 หมู่ที่ 9  ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  12140  
 โทรศัพท์ 089 0303530 
พิกัดแผนที่ : Zone 47 X: 648298 Y: 1556548 / Latitude : 14.075864 Longitude: 100.373586 

 
https://goo.gl/maps/E6FxKy9VKzjVokAr5 

 
รวบรวมข้อมูล  : นางสาวราตรี อยู่ยืน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว   
โทรศัพท ์: 086-5751860, 02 599 1239  

ข้าวระยะตั้งท้อง ข้าวระยะพร้อมเก็บเก็บเกี่ยว 

https://goo.gl/maps/E6FxKy9VKzjVokAr5
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&ei=z2uCYKi0NIrRrQH8kbSgAQ&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEBMQkwI6BwgAEEcQsANQzsdGWM7HRmCuzkZoA3ACeACAAcgCiAGkBJIBBTItMS4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjo19GM4ZPwAhWKaCsKHfwIDRQQ4dUDCA4&uact=5
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จ.พระนครศรีอยุธยา  

: หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ต าบลบ้านใหม่ 

ประวัติความเป็นมา  
 พัดสานบ้านแพรกเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอำเภอบ้านแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวอำเภอบ้านแพรกริเริ่มการสานพัดมาเป็นเวลานับ 100 ปี เริ่มแรกจากการสานใช้เอง
ภายในครัวเรือน เพ่ือใช้โปกเตาถ่านและโปกคลายความร้อนในฤดูร้อนและแจกจ่ายในหมู่ญาติพ่ีน้อง ต่อมาจึงมีการ
จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ซึ่งคนส่วนใหญ่ของตำบลบ้านใหม่และตำบลบ้านแพรกมีความสามารถในการ
ทำพัดสานและมีการประยุกต์ปรับปรุงรูปแบบตลอดเวลา มีแนวคิดที่จะพัฒนาในเรื่องผลิตภัณฑ์การสานพัด ผู้สาน
นิยมสานเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ มุ่งเน้นประโยชน์การใช้งาน มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงามประณีต 
เช่น พัดสานห้าเหลี่ยมเหมาะสำหรับโพกพัดเตาไฟ พัดยกลายดอกสานเป็นลวดลายต่าง ๆ พัดละเอียดรูปใบโพธิ์
หรือรูปหัวใจและรูปตาลปัตร ชาวบ้านจะสานพัดในช่วงว่างเว้นจากการทำนาและเวลาว่างจากกิจวัตรประจำวัน พัด
สานเป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวอำเภอบ้านแพรก พัดสายจึงกลายมาเป็นงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่
มีชื่อเสียงมากและได้รับการยกย่องให้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบ้านแพรก   

 

เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะพื้นที่  
 การสานพัดจากไม้ไผ่ในลักษณะของลวดลายและสีสันที่ลงไปในแผ่นก่อนจะมาเย็บริมขอบพัดสานให้
สวยงามมีเอกลักษณ์ ซึ่งถือได้ว่าไม่เหมือนใครและเป็นที่เดียวที่เราสามารถจักสานพัดจากไม้ไผ่ได้ไม่เหมือนกันถึง 30 
ลาย ซึ่งแต่ละคนจะถนัดลายใดมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน ยิ่งการจักสานประดิษฐ์ตัวอักษร
ลงบนแผ่นพัดสานด้วยแล้ว ถือได้ว่าเป็น “หนึ่งเดียวในโลก” ที่เดียวที่สามารถทำได้แบบนี้ 
 ลักษณะเด่นของพัดสานบ้านแพรก คือ การประยุกต์รูปแบบให้มีความสวยงามประณีต เช่น สานเป็น
ตัวหนังสือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สานเป็นรูปลาย ๑๒ ราศี รูปเจดีย์ ๓ องค์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ รูปพระเจ้าอู่
ทอง รูปนกคู่สานประยุกต์ลวดลายรูปแบบตามโอกาสและสถานที่ที่ต้องการ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP.  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 วัสดุอุปกรณ์ 

  1. ไม้ไผ่สีสุก 2. มีดจักตอก 3. สีย้อมผ้า 4. กระทะ 5. เตาถ่าน 6. แบบพิมพ์รูปพัด 7. ดินสอ 

8. กรรไกร 9. กิ๊บติดผมสีดำ 10. เป็กตอกเย็บพัด 11. ฆ้อน 12. เลื่อย 13. สว่านเจาะด้ามพัด 14. จักร
เย็บพัด 

15. ด้าย 16. น้ำมันสน 17. เกลือ 18. สารส้ม 19. ฟืน 20. ไม้ขีดไฟ 21. กะละมัง 22. แปรงทาสี 23. 
ถ้วย 

24. ผ้าตาดทอง 25. ผ้าลูกไม้ 26. ผ้าดิบ 
 วิธีการทำพัดสาน 
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 1. การคัดเลือกไม้ ขั้นตอนแรกคือการเลือกไม้ไผ่ที่จะนำมาสานพัด ไม้ไผ่ที่นิยมนำมาจักตอกสานพัดคือไผ่
สีสุก การคัดเลือกไม้จะต้องเป็นไม้ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป เรียกว่า “ไม้มันปลากด” เนื้อไม้จะขาวเป็นมัน เมื่อนำไป
ย้อมสีสีจะเป็นเงาสดใส ไม้ที่ไม่นิยมนำมาสานพัด คือ ไม้อ่อน เพราะไม้อ่อนมอดจะกิน เมื่อแห้งเส้นตอกจะแตก
เพราะเนื้อไม้หดตัว สำหรับไม้แก่สีของเนื้อไม้จะเป็นสีน้ำตาล เมื่อย้อมสีสีจะไม่สดใส และเนื้อไม้ที่แก่จะกรอบ
แตกหักง่าย ไม้ที่เป็นตามดเนื้อไม้จะดำ ผู้สานจะคัดเลือกไม้ที่มีลำสมบูรณ์ปล้องยาว ปลายลำหรือยอดไม่ด้วนเพราะ
ไม้ที่ยอดหรือปลายลำด้วนเนื้อไม้จะหยาบไม่สมบูรณ ์

 2. การจัดตอก นำไม้ที่คัดเลือกได้มาตัดเป็นท่อนด้วยเลื่อยคมละเอียด ถ้าเป็นพัดเล็กใช้ปล้องยาวประมาณ 
๒๐–๓๐ เซนติเมตร และพัดใหญ่ใช้ปล้องยาวประมาณ ๓๐–๕๐ เซนติเมตร นำมาจักตอกเอาข้อไม้ออกให้หมด การ
จักตอกทำพัดละเอียด เส้นตอกจะต้องมีขนาดเล็กเป็นพิเศษ มีความกว้างประมาณ ๓-๔ มิลลิเมตร ถ้าเป็นพัด
ธรรมดาหรือพัดหยาบขนาดเส้นตอกจะใหญ่ การจัดตอกจะต้องนำผิวและขี้ไม้ออกให้หมด ลอกตอกด้วยมีดตอก 
ลักษณะพิเศษของมีดตอกเป็นมีดที่มีส่วนปลายแหลมคมด้ามยาว เวลาจักตอกผู้จัดจะให้ด้ามมีดแนบลำตัว เพ่ือ
บังคับให้เส้นตอกมีความบางเสมอกันตลอดทั้งเส้น การจักตอกนิยมจักครั้งละมาก ๆ นำตอกที่จักไปผึ่งลมหรือแดด
ให้แห้งก่อนนำไปย้อม 
 3. การย้อมสี การย้อมสีต้องย้อมลงในภาชนะที่เตรียมไว้ และย้อมครั้งละมาก ๆ เป็นการประหยัดสี สลับสี 
ตามต้องการ วิธีการย้อมต้องย้อมลงในน้ำเดือด จุ่มเส้นตอกให้ทั่วตลอดทั้งเส้น เมื่อย้อมแล้วนำเส้นตอกที่ย้อมไป
ล้างลงในน้ำเย็น เป็นการล้างสีที่ไม่ติดเนื้อไม้ออกก่อน จะเหลือเฉพาะสีที่ติดเนื้อไม้เท่านั้น นำไปผึ่งลมหรือแดดให้
แห้งก่อนนำไปสาน 
 4. การสานพัด การสานพัดนิยมสานเป็นลวดลายต่าง ๆ ลายที่เป็นลายพ้ืนฐานของการสานพัด คือ ลายสอง 
และลายสาม การสานพัดผู้สานจะใช้ความชำนาญและความสามารถพิเศษให้การสานยกดอกลวดลายปรับปรุง
รูปแบบประยุกต์ลวดลายให้มีความสวยงามประณีต ไม่ใช่เฉพาะลายพื้นฐานเท่านั้น เช่น สานยกดอกเป็นลายเครือ
วัลย์ ลายดอกพิกุล ลายดอกเก้า ลายดอกจันทน์ ลายตาหมากรุก เป็นต้น 
 5. การตัดแบบพัดสาน เมื่อสานเป็นแผงตามต้องการ จะนำแบบหรือแม่พิมพ์ที่สร้างไว้เป็นรูปใบโพธิ์ วาง
ทาบลงบนแผงพัดที่สานไว้ ใช้ดินสอช่างไม้ขีดตามรอยขอบของแม่พิมพ์ใช้กรรไกรชนิดตัดสังกะสีตัดตามรอยดินสอ
ที่ขีดไว้ 
 6. การเย็บพัดสาน นำพัดสานที่ตัดตามแบบพิมพ์มาเย็บขอบพัดด้วยดิ้นเงิน ดิ้นทอง หรือลูกไม้สีต่าง ๆ 
เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพัดสาน การเย็บในสมัยก่อนใช้เย็บด้วยด้วยมือ สมัยปัจจุบันนิยมใช้จักรเย็บผ้าเย็บ
เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่าการเย็บด้วยมือ 
 7. การใส่ด้ามพัดสาน นำด้ามพัดที่เหลาแล้วมาเจาะด้วยสว่านมือจำนวน ๒ รู นำตัว ใบพัดมาประกอบด้าม
โดยใช้ตะปูหัวกลมตอกลงตามรูที่เจาะไว้ แล้วพับปลายตะปูทั้งสองยึดติดให้แน่น เพื่อให้พัดสานมีความคงทนและ
สวยงามใช้น้ำมันชักเงาทาเคลือบพัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวพัดก็จะได้พัดสานที่มีความสวยงามตาม
ต้องการ  
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกไม้ 

การจักตอก 

การสานพัด 

การย้อมสีตอก 
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การตัดแบบพัด การเย็บขอบพัด 

ตัวอย่างรางวัลและประกาศนียบัตร 

การใส่ด้ามพัด 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางระยอง แก้วสิทธิ์ (วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ตำบลบ้านใหม่)  
ที่อยู่ : 9/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13240  

โทรศัพท์ 089-0863195  
พิกัดแผนที่ : Zone 47 X: 670169 Y: 1620783 / Latitude: 14.655191 Longitude: 100.580177 
 

 
https://goo.gl/maps/qFyqqpSGHBBz2Myb9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาววิภาดา  พิมพ์เงิน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก   
โทรศัพท์ : 063 187 8094, 035 386 104  
  

https://goo.gl/maps/qFyqqpSGHBBz2Myb9
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%81&aqs=chrome..69i57j0i19.1392j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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จ.ลพบุรี  

: งานจักสานชะลอม 

ประวัติความเป็นมา 
 จุดเด่น คือ เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือที่ประดิษฐ์และประยุกต์ใช้เอง   

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
ผลิตภัณฑ์ ชะลอม ใส่ผัก 
1. ตัดไม้ไผ่อายุ 1-2 ปี มาทำเป็นตอกด้วยเครื่องทำตอกของกลุ่มซึ่งมีอยู่แล้ว 
2. นำเส้นตอกไปตากแดดผึ่งให้แห้ง ขูดเสี้ยนออกให้สวยงาม 
3. เริ่มสานตามรูปทรงที่ต้องการ 
4. พ่นด้วยแลกเกอร์เพื่อป้องกันเชื้อรา เพ่ือให้เกิดความเงาและสวยงาม  

การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย       
 ได้มาตรฐาน มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกรมพัฒนาชุมชน)  

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายตัน  นวลแสง (วิสาหกิจชุมชนถ่านรักษ์โลกตำบลท่ามะนาว)  
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 2 ท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  15130 โทรศัพท์ 081-703-1916 
พิกัดแผนที่ : Zone 47 X: 731255  Y: 1680903/ Latitude 15.193825: Longitude: 101.152571 

 

 
https://goo.gl/maps/Q6FsRa3JqjshL7VT9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายถวิลยุทธ  รากทอง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล   
โทรศัพท์ : 087-2391780, 036 461 275 

          
  

https://goo.gl/maps/Q6FsRa3JqjshL7VT9
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5&oq=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199.842j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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จ.สระบุรี  

: มหัศจรรย์พรรณไม้ขุดล้อม ต าบลชะอม 

ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลชะอม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 แยกมาจากพื้นที่ของตำบลชำผักแพว เป็นที่ราบภูเขา รวมประมาณ 
181,824 ตารางกิโลเมตร หรือ 76,507 ไร่ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สภาพพื้นที่ความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบเกษตรกรรมชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพทำสวน ทำไร่ แต่รายได้ไม่ค่อยจะดีนัก  
ต่อมาบริษัทสวีดิช มอเตอร์ (บริษัทในเครือรถยนต์วอลโว่ล์) โดยผ่านทางบริษัทย่อยคือบริษัท มีโร่ แอนด์ไรมอนด์
แลนด์ ของคุณจุ๋ม (จุไรรัตน์ บีโอไบเธิ่น) ประสานงานผ่านท่านมีชัย วีระไวชยะ นายกสมาคมโครงการรักชนบท เข้า
มาแนะนำเกี่ยวกับการทำไม้ขุดล้อม ให้กู้ยืมเงินทุนโดยไม่คิดดอกเบี้ย และช่วยสอนชาวบ้านถึงขั้นตอนการปลูก การ
ดูแลรักษา การขุดล้อม จนกระทั่งสามารถทำเป็นอาชีพได้ และเมื่อมีผลผลิตออกมาบริษัทก็รับซื้อคืนทั้งหมด จน
ชาวบ้านที่ปลูกเริ่มแรกมีรายได้ดี เมื่อชาวบ้านเห็นว่ารายได้ดีกว่าการปลูกพืชชนิดเดิม ๆ  จึงหันมาทำไม้ขุดล้อมกัน
มากขึ้น จนกลายเป็นอาชีพหลักจนถึงในปัจจุบัน ซึ่งทำกันแทบทุกครัวเรือนเมื่อมีชาวบ้านทำกันเป็นกลุ่มก้อนมาก
ขึ้น ชาวบ้านจึงรวมตัวกันหาตลาดเองเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และสามารถขยายตลาดสู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยจนกระทั่ง
กลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ 
 ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเชิงเขา ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงเหมาะแก่การทำอาชีพไม้ขุดล้อม
เป็นอย่างดี ในพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ เกษตรกรตำบลชะอมและตำบลใกล้เคียงกว่า 200 ราย สามารถสร้างรายได้ให้
ท้องถิ่นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี การปลูกต้นไม้ขุดล้อมของเกษตรกรตำบลชะอม นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวให้กับท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการฝากเงินไว้กับต้นไม้ที่ได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่า เพียงรอระยะเวลา และ
การศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติม โดยใน 1 ไร่ จะปลูกต้นไม้ได้ประมาณ 1,600 ต้น และจากต้น
กล้าไม้ 1 ต้น ภายในเวลา 1-2 ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกประมาณต้นละ 50 - 150 บาท และถ้าหากปล่อย
ทิ้งไว้โตขึ้นเรื่อย ๆ มูลค่าก็จะสูงขึ้นตาม ในปัจจุบันตำบลชะอมถือได้ว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ชาวบ้านทุกครัวเรือนมีงาน  มีอาชีพ มีรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วิธีการปลูกไม้ล้อม  
 ชาวบ้านจะเริ่มปลูกต้นไม้ระหว่างเดือน พฤษภาคม ของทุกปี เนื่องจากเมื่อปลูกแล้วเสร็จจะเริ่มมีฝนโปรย
ปรายลงมา โดยที่ผู้ปลูกไม่ต้องรดน้ำ 
 1.  ไถพรวน 1 ครั้ง เพ่ือทำให้ดินร่วนง่ายแก่การขุดหลุม 
 2.  การปลูกระยะห่างระหว่างต้นในการปลูกไม้ขุดล้อมส่วนใหญ่จะใช้ขนาด 1 x 1 เมตร 
 3. ปุ๋ย หรือ มูลสัตว์ สำหรับรองก้นหลุม จะใช้หรือไม่ก็ได้ ดูตามสภาพของดิน 
 4.  ดูแลฉีดยากันแมลง และฮอร์โมนบำรุงต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
 5.  การใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเดือนละ 1 ครั้ง เรื่อยไปจนกว่าต้นไม้จะโตเต็มที่สามารถขุดล้อมได้การใส่ปุ๋ยอาจจะ
ใส่เป็นปุ๋ยเคมีตามท้องตลาด, ปุ๋ยหมัก หรือ มูลสัตว์ ก็ได้ 
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 6.  ในระหว่างนี้ต้องดูแลกำจัดวัชพืชต่าง ๆ โดยการ ฉีดยาฆ่าหญ้า, ดายหญ้า หรือจะใช้เครื่องตัดหญ้าเข้า
ไปตัดในแปลงเพาะปลูก ก็ได้   
 7. หากต้องการให้ต้นไม้โตเร็วทันใจควรทำการพรวนดินรอบโคนต้นให้ต้นไม้ด้วย 
 8.  ดูแลลำต้น หากมีการคดงอให้ใช้กิ่งไม้ ท่อนไม้ มาดามยึดลำต้นไว้ ให้มีลำต้นตรงสง่างาม 

9.  ตัดแต่งกิ่ง กิ่งที่มองดูแล้วว่าไม่สวยงาม หรือมีมากเกินไป จะตัดทิ้ง เพ่ือให้ต้นไม้ดูสวยงาม 
เมื่อต้นไม้อายุ 6 เดือน ก็เริ่มขุดล้อมได้แล้ว ส่วนใหญ่จะปลูกไว้ 1-2 ปี แล้วจึงขุดล้อม หรืออาจปลูกไว้หลายปี 
แล้วแต่ความต้องการของตลาด 
 10. ในระหว่างที่ต้นไม้กำลังเจริญเติบโต หากเป็นช่วงฤดูแล้งจะต้องทำแนวป้องกันไฟไม่ให้เกิดไฟไหม้ หาก
เป็นช่วงฤดูฝนต้องทำแนวป้องกันน้ำท่วม หรือทำทางระบายน้ำเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำท่วมต้นไม้ 
 อุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ 
 1.  เชือก สำหรับวัดระยะ เพื่อให้ได้การปลูกต้นไม้ที่เป็นระเบียบ สวยงาม (เชือกจะทำตำหนิไว้ทุกๆ 1 
เมตร ดึงให้ตึง แล้วขุดหลุมตามระยะของเชือกเพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว) 
 2.  จอบ – เสียม ไว้สำหรับขุดหลุม 
 3.  ต้นกล้าไม ้
 4.  ไม้ค้ำยันจะใช้ในกรณีที่ต้นกล้าไม้มีลำต้นที่สูง (ใช้เชือกฟางมัดไม้ค้ำยันไว้ไม่ให้ต้นไม้ล้มลง) 
 5. ปุ๋ย หรือ มูลสัตว์ สำหรับรองก้นหลุม จะใช้หรือไม่ก็ได้ ดูตามสภาพของดิน 
 ต้นทุนในการเพาะปลูก 
 ปลูกต้นไม้  1  ไร่   ( ถ้าปลูกระยะห่าง 1 x 1  เมตร  จะใช้กล้าไม้ = 1,600 ต้น  ) 

-  กล้าไม้  (1,600  ต้น ต้นละประมาณ 1 บาท)  เป็นเงิน  1,600  บาท 
-  ค่ารถไถ (ชั่วโมงละ 600 บาท หรือเป็นการจ้างเหมา) เป็นเงิน    600  บาท 
-  ค่าคนงานปลูก (ค่าจ้างปลูกต้นละประมาณ 1 บาท)   เป็นเงิน  1,600  บาท 
-  ค่าไม้ค้ำยัน (ท่อนละประมาณ 1 บาท)     เป็นเงิน  1,600  บาท 
-  ปุย๋ หรือ มูลสัตว์ ตลอดอายุการปลูก   ประมาณ 2,000  บาท 
-  ยาฆ่าแมลงตลอดอายุการปลูก    ประมาณ 2,000  บาท 
- ค่ากำจัดวัชพืช  ตลอดอายุการปลูก   ประมาณ 2,000  บาท 

      รวมต้นทุนในการปลูก   ประมาณ 11,400 บาท 
 ราคาขายต้นไม้ ที่มีอายุ 1 ปี (ราคาเหมา) 

 - ราคาขายต้นไม้ที่มีอายุ 1 ปี (ต้นไม้สูงประมาณ 2-3 เมตร ลำต้นใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 นิ้ว )  
ราคาขายต้นละประมาณ 20 บาท จำนวน 1,600 ต้น     เป็นเงิน  32,000 บาท 
  - หัก ค่าใช้จ่ายต้นทุนการปลูก    เป็นเงิน  11,400  บาท 
    ได้กำไรในการปลูกต้นไม้ เวลา 1 ปี ประมาณ      20,600 บาท/ไร่ 

 การย้ายต้นไม้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
ไม้ขุดล้อม  คือ  ไม้เศรษฐกิจ หรือต้นไม้ทุกชนิด  ที่ขุดและล้อมขึ้นมาจากดิน ทำการบำรุงรักษาเพ่ือให้

ต้นไม้นั้นปลอดภัย พร้อมที่จะนำไปยังสถานที่ที่ต้องการต้นไม้นั้น 
 การขุดล้อม  คือ การขุดดินรอบโคนต้นไม้ออกให้ดินติดรากโคนต้น ขุดเป็นลักษณะวงกลมขนาดพอเหมาะ
กับขนาดต้นไม้ และความสามารถในการอุ้มดินของราก การขุดล้อมต้นไม้มี 2 วิธี คือ การขุดยก (ขุดดิบ) และการ
ขุดหมัก (ขุดเตือน)  
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1. การขุดยก (ขุดดิบ) 
การขุดยก หรือภาษาชาวบ้านจะเรียกว่าการขุดดิบ คือการขุดดินรอบต้นเป็นลักษณะกลมๆ โดยขุดให้มี

รากติดมาด้วยแล้วทำการย้ายต้นไม้ออกมาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรือเป็นการย้ายบ้านให้กับต้นไม้ การขุดยกจะ
ใช้ขุดสำหรับต้นไม้ประเภทที่มีการพลัดใบ การขุดยกจะนิยมขุดในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม ของ
ทุกปี  เนื่องเป็นช่วงฤดูที่ต้นไม้ต้องการผลัดใบอยู่แล้ว หากเราไปขุดย้ายมาต้นไม้ก็จะมีการพลัดใบออกมาใหม่ การ
ขุดในฤดูแล้งจะเป็นช่วงเหมาะสมที่สุด คือ ช่วงเวลาที่ต้นไม้มีใบแก่จัดเต็มต้นก่อนจะมีการผลัดใบ เมื่อเราขุดย้าย
ออกมาบำรุงรักษาใหม่ต้นไม้ก็จะแตกใบอ่อนใบใหม่ออกมาสวยงามดังเดิม 

2. การขุดหมัก (ขุดเตือน) 
การขุดหมัก หรือการขุดเตือน คือการขุดโดยตัดรากออกบางส่วน และเว้นไม่ทำการขุดรากใหญ่ไว้ประมาณ    

3 – 4 ราก (ตามความเหมาะสมของขนาดลำต้น) เพื่อให้รากส่วนที่เหลือทำหน้าที่ในการหาน้ำหาอาหารเพื่อส่งไป
เลี้ยงลำต้น การขุดหมักเป็นการเตือนให้ต้นไม้รู้ตัวว่าจะมีการขุดยกเพ่ือย้ายไปยังอีกที่หนึ่งเพ่ือให้ต้นไม้มีโอกาสแตก
รากฝอยขึ้นมาใหม่ จะหมักเตือนไว้ 15 - 30 วัน (แล้วแต่ชนิดของต้นไม้) เมื่อมีการขุดหมักไม้ไว้ควรทำไม้ค้ำยันไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้ต้นไม้ล้ม และควรนำดินกลบบริเวณรากที่ขุดไว้ด้วย หรือจะห่อด้วยพลาสติกก็ได้เพื่อเป็นการเร่ง
การแตกรากใหม่ให้กับต้นไม้  เมื่อได้เวลา 15 - 30 วัน จึงกลับมาขุดรากที่เหลือออกแล้วทำการยกต้นไม้ออกไป การ
ขุดหมักจะนิยมขุดกับต้นไม้ที่มีเปลือกบาง และต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีการพลัดใบ เนื่องจากต้นไม้ประเภทนี้จะเกิด
การช็อค หรือตายได้หากเราไปตัดรากของเขาทั้งหมดในครั้งเดียว การขุดหมักสามารถขุดได้ตลอดทั้งปี ทุกฤดูกาล 
และขุดได้กับต้นไม้ทุกชนิด เพราะการขุดหมักเป็นขุดที่ปลอดภัยแก่ต้นไม้ที่สุด 

 

ตารางเปรียบเทียบวิธีการขุดไม้แบบยก และแบบหมัก 

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย 
ขุดแบบยก หรือ
ขุดดิบ 

1.  ขุดได้ปริมาณมาก 
2.  รวดเร็ว 
3.  สะดวกในการขนส่ง 
4.  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขุดต่ำ 

1.มีโอกาสตายของต้นไม้สูงกว่าไม้
ที่มีการหมักเตือน 
2.รากมีการกระทบกระเทือนมาก 
3.ขุดได้เฉพาะฤดูแล้ง 

ขุดแบบหมัก 
หรือขุดเตือน 

1.  ต้นไม้ที่ขุดแบบนี้จะมีโอกาสรอดได้มาก  
2.  ไม้ท่ีขุดได้ราคาสูงกว่า  เพราะต้นสมบูรณ์ดี   
3.  สามารถขุดไม้ได้ทุกชนิด  ทุกฤดูกาล 
4.  การเจริญเติบโตของต้นไม้เร็วเนื่องจากต้นไม้มี
การฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า 

1.ใช้เวลาในการหมักนาน 
2 . ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ใ นก า รข ุ ด สู ง
เนื่องจากต้องเสียค่าจ้างในการขุด
หมัก และค่าจ้างในการขุดยก 
3.  การขนส่งได้ปริมาณน้อย 

 การวัดขนาดของต้นไม้ หรือการวัดหน้าไม้ 
ขนาดของไม้ขุดล้อมเรียกกันว่า “ นิ้ว”  เช่น  ต้นคูณมีขนาดกี่นิ้ว 
การวัดขนาดของไม้ขุดล้อม 
1.  ต้องมีอุปกรณ์ในการวัดหน้าไม้ล้อม คือ สายวัดที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร และ นิ้ว  
2.  วิธีการวัด คือนำสายวัด วัดจากโคนต้นขึ้นมา 30 ซ.ม. จะใช้จุดนี้เป็นจุดมาตรฐานในการวัดวงรอบ แล้ว

นำสายวัดวงรอบลำต้น วัดได้เท่าไรนำมาไปหารด้วย 3 ทุกครั้ง จะได้ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้นซึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่า “หน้าไม้” นั่นเอง 
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ตัวอย่างเช่น   ถ้าวัดรอบต้นไม้ได้  3  นิ้ว  นำมาหารด้วย 3 ก็จะได้ = 1 ดังนั้นต้นไม้ต้นนี้จึงมีขนาด   
1  นิ้ว  หรือเรียกว่าไม้นิ้ว   

หรือ ถ้าวัดรอบต้นไม้ได้  6  นิ้ว  นำมาหารด้วย 3 ก็จะได้ = 2 ดังนั้นต้นไม้ต้นนี ้จึงมีขนาด  2  นิ้ว   
และถ้าวัดรอบต้นไม้ได้  9  นิ้ว  คือไม้ขนาด  3  นิ้ว  

หรือ ถ้าวัดรอบได้  30  นำมาหารด้วย 3 ก็จะได้หน้าไม้ขนาด  10  นิ้ว  เป็นต้น 

 เทคนิคและขั้นตอนการขุดล้อมต้นไม้สู่การวางจำหน่าย 
1. การขุดล้อม หรือการตีตุ้ม จะทำการทำความสะอาดรอบโคนต้นโดยการปัดกวาดเศษไม้ใบไม้ออกจาก

โคนต้น แล้วทำการขุดล้อมเป็นวงกลมโดยให้มีรากของต้นไม้ติดมาด้วย ควรขุดให้มีรากติดมาให้มาก และขุดไม่ให้
ตุ้มดินแตกหรือหลุดออกจากโคนต้นไม้  

2. ตัดกิ่งบริเวณด้านล่างออกเพ่ือให้ต้นไม้มีทรงพุ่มที่สวยงาม และเพ่ือเป็นการลดการคายน้ำ อีกทั้งยังเป็น
การช่วยให้ต้นไม้ไม่ต้องทำงานหนักในการหาน้ำและอาหารมาหล่อเลี้ยงทุกส่วนของลำต้น 

3. ตัดใบหรือรูดใบออก เพ่ือให้ต้นไม้ได้แตกใบอ่อนใบใหม่ออกมาที่สวยงาม 
4. การห่อตุ้ม จะทำการห่อหุ้มโคนต้นไม้ที่ขุดแล้วด้วยกระสอบป่าน หรือแสลน แล้วพันยึดด้วยเชือกฟาง

เพ่ือเป็นการควบคุมเก็บความชื้น และอุณหภูมิให้กับต้นไม้  
5. นำน้ำยาเร่งรากผสมกับน้ำรดที่โคนต้นไม้เพ่ือเป็นการบำรุงให้มีการเร่งผลิตรากใหม่ออกมา 
6. การบรรจุหีบห่อที่โคนต้น หรือชาวบ้านเรียกว่าการแพคไม้ คือการนำต้นไม้ใส่ในถุงดำ หรือห่อด้วย 

แสลนแล้วเอาขุยมะพร้าวมาใส่รอบโคนต้นเพ่ือเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้  
7. การทำบังไพร อาจทำหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของต้นไม้ การทำบังไพรเป็นการบังแดดให้กับต้นไม้

เพื่อให้ต้นไม้ได้มีการฟื้นตัวเร็วขึ้น โดยการนำเอาแสลนมาขึงทำหลังคาให้กับต้นไม้ควรเลือกแสลนที่มีความหนาไม่
มากนักเนื่องจากธรรมชาติของต้นไม้ก็ต้องการแสงแดดในการดำรงชีวิตเช่นกัน 

8.  การค้ำยัน สำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่ และทำราวไม้สำหรับต้นไม้ขนาดเล็ก เพ่ือเป็นการยึดลำต้นไม่ให้ล้ม
เมื่อมีลมแรง ฝนตก หรือโดนกระแทกจากวัตถุอ่ืน  

 - การค้ำยันสำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่ จะนิยมใช้ไม้ยูคาลิป มาค้ำไว้ทุกด้านตามความเหมาะสมของขนาด
ต้นไม้แล้วใช้ตะปูตอกเข้ากับลำต้นของต้นไม้เพ่ือยึดเกาะไม้ค้ำยัน 

 - การทำราวไม้ ใช้สำหรับต้นไม้ขนาดเล็กเพ่ือให้ต้นไม้ได้พิงแล้วใช้เชือกฟางมัดไว้ไม่ให้ต้นไม้ล้ม 
9. รดน้ำ ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ปราบแมลงที่จะทำลายต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณที่ตั้งต้นไม้ 

 การบรรจุหีบห่อ หรือการแพคไม้  

 - สำหรับต้นไม้ขนาดเล็กจะนำต้นไม้ใส่ในถุงดำแล้วนำขุยมะพร้าวอัดลงไปให้แน่นเต็มถุง เพื่อเป็นการอุ้ม
น้ำและรักษาอุณหภูมิให้ต้นไม้ หากต้องมีการขนย้าย หรือเคลื่อนที่ เราต้องพันยึดด้วยเชือกฟางรอบนอกอีกครั้ง 

 -  เมื่อทำการบรรจุเสร็จแล้วจะต้องทำราวไม้ให้เป็นแนวในการวางต้นไม้เพื่อรอให้ต้นไม้แตกยอด และใบ
อ่อนใบใหม่เพ่ือการจำหน่ายต่อไป 

 - สำหรับต้นไม้ขนาดใหญ่ จะตัดแสลน หรือมุ้งเขียวมาห่อรอบตุ้มไม้แล้วเย็บให้เรียบร้อยแล้วนำ 
ขุยมะพร้าวมาอัดลงไปให้เต็มใช้ไม้ช่วยกดอัดให้แน่นเรียบอีกครั้ง หากต้องมีการขนย้าย หรือเคลื่อนที่ เราต้องพัน
ยึดด้วยเชือกฟางรอบนอกด้วย  
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 การขนส่งต้นไม้ขุดล้อม 
การขนย้าย หรือขนส่งต้นไม้ขุดล้อม หากเป็นต้นไม้ขนาดเล็กจะใช้กำลังคนในการยก หรือแบก ต้นไม้ขึ้น

บนรถขนส่ง แต่ถ้าหากเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่จะใช้รถเครน หรือรถเฮียบ ในการยกต้นไม้แทนคนงาน จะสะดวกและ
ง่ายกว่าใช้กำลังของคนงาน เมื่อทำการยกต้นไม้ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการห่อหุ้มกิ่งก้าน และใบของต้นไม้
ด้วยแสลนอีกทีเพ่ือป้องการไม่ให้ต้นไม่เหี่ยวเฉา หรือชำรุด และเพ่ือป้องกันไม่ให้กิ่งไม้บนรถบรรทุกไปสะดุดวัตถุอ่ืน 
อาจทำให้ต้นไม้เสียหายได้ 

 
 การปลูกต้นไม้ขุดล้อม 

ชาวบ้านตำบลชะอมจะมีภูมิปัญญา และความชำนาญในการปลูกต้นไม้ขุดล้อมเป็นอย่างดี   เมื่อปลูกเสร็จ
แล้วจะมีการค้ำยันโดยใช้ไม้ค้ำแล้วตอกด้วยตะปู จึงทำให้ต้นไม้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้วจะมี
การค้ำยันโดยใช้ไม้ค้ำแล้วตอกด้วยตะปู จึงทำให้ต้นไม้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสายบัว พาศักดิ์ (ศูนย์การเรียนรู้ไม้ขุดล้อมตำบลชะอม) 
ที่อยู่ : 227/2 หมู่ที่ 2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 092-2238-897   
พิกัดแผนที่ : Zone 47P X: 727742 Y: 1594091 

 
https://goo.gl/maps/W8SQSMRrXYZ1H34y9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางพชระ แสงสวงค์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย  
โทรศัพท์ : 092-247-4298, 036-244-551 
  

https://goo.gl/maps/W8SQSMRrXYZ1H34y9


33 

 

 

จ.สิงห์บุรี  

: การเตรียมดินก่อนการเพาะปลูกถั่วลิสงไร้น ้า 

ประวัติความเป็นมา 
 ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญาการเตรียมดินและการดูดินก่อนการเพาะปลูกถั่วลิสงของตำบลประศุก 
การปลูกถั่วลิสงตำบลประศุกมีการปลูกหลังจากการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูนาปี หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วใน
ทุกๆปี ช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม เกษตรกรจะงดการปลูกข้าวนาปรัง และทำการปลูกถั่วลิสงแทน
ซึ่งจะอาศัยน้ำค้างและความชื้นในดินหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในการเจริญเติมโตของต้นถั่วลิสงทำให้ได้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลิตถึงพ้ืนที่ 
  จุดเด่นจะเป็นการเตรียมดินของเกษตรกรซึ่งในการเตรียมดินของเกษตรกรจะมีเทคนิคและวิธีการพิเศษ
และการดูลักษณะดินที่เหมาะสมที่จะทำการเพาะปลูกได้จึงลงมือเพาะปลูก 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
1. หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนาปีเสร็จสิ้นเกษตรกรจะสูบน้ำเข้าพ้ืนที่นาเพ่ือทำการหมักดิน

และหมักต่อซังข้าว 
2. พอตอซังข้าวเน่าเปื่อยดีแล้วจะเริ่มระบายน้ำออกจากพ้ืนที่นา 
3. ปล่อยพ้ืนที่ทิ้งไว้ประมาณ 10 วัน ให้สภาพดินมีความหมาดๆ สามารถไถได้ 
4. เริ่มไถเปิดหน้าดินด้วยผาน 7  
5. ไถแปรด้วยผาน 7  
6. ตีดินให้เพ่ือให้ดินมีก้อนเล็กลงเกือบป่น 
7. ใช้รถไถวิ่งคราดดินให้มีความป่นละเอียด 
8. ดำเนินการในขั้นตอนที่ 6 – 8 อีก 5 รอบ จนดินร่วนซุย 
9. เสร็จแล้วดูลักษณะดินให้ดินสวย จะมีลักษณะร่วนไม่ติดกันเป็นก้อน ไม่เปียกเกินไปจับแล้วมี

ความชื้นในดินอยู่แต่ไม่มาก 

10. พอดินสวยก็เริ่มทำการเพาะปลูกโดยการหยอดเมล็ดถั่ว โดยใช้รถไถเดินตามหยอดเป็นแถวแล้วมี
หัวหมูไถกลบเมล็ดไปในตัว 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางทวาย   เรืองมาลัย    (เกษตรกรผู้ปลูกถั่วไร้น้ำตำบลประศุก) 
ที่อยู่ : 53/2 หมู่ที่ 6 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 081-947-9459  
พิกัดแผนที่ : Latitude: 15.053408098200125, Longitude: 100.29849865612387 

 
https://goo.gl/maps/wV3MmUh9kEehSP5a9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางเยาวรี  จันทนวงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภออินทร์บุรี     
โทรศัพท์ : 098-383-1194  
  

https://goo.gl/maps/wV3MmUh9kEehSP5a9
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จ.อ่างทอง  

: การจัดการและการอารักขามะม่วง 

ประวัติความเป็นมา 
 1. การใช้นวัตกรรม หรือ เทคโนโลยีการผลิต หรือ มีการปรับปรุงวิธีการผลิต โดยการ การผลิตมะม่วง
คุณภาพตามท่ีตลาดต้องการหรือผลิตมะม่วงเพ่ือการส่งออกเป็นหลัก เน้นการผลิตนอกฤดู ทำให้มะม่วงส่งออก
ได้ กว่าร้อยละ 80 ซึ่งมะม่วงที่ผลิตได้ตรงตามมาตรฐานการส่งออก หลายพันธุ์ด้วยกัน ได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง, 
น้ำดอกไม้เบอร์ 4, เขียวเสวย ฯลฯ ส่งออกไปไกลยังต่างประเทศหลายประเทศ ซึ่งในแต่ละปีการผลิตยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของตลาด รวมทั้งสามารถผลิตมะม่วงนอกฤดู เพื่อการส่งออก ได้ประสบผลสำเร็จ 
โดยใช้แรงงานในครัวเรือน 3 คน ส่งผลให้ชีวิตอยู่บนความพอเพียงและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นโดยลำดับ 
 2.  การนำนวัตกรรม หรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยการ
ผลิตมะม่วงให้ออกผลผลิตนอกฤดูกาล ทำให้ได้ราคาสูงกว่าราคามะม่วงตามฤดูกาล การปรับปรุงพันธุ์โดยการ
เสียบยอด และการติดตาข้างช่วยลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง และ
การใช้สารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดโรคและแมลงในสวนมะม่วง เช่น เชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบิวเวอเรีย 
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การประยุกต์ใช้ฮอร์โมนพืชในการผลิตมะม่วงคุณภาพเพ่ือการส่งออก  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ด้านการบริหารจัดการ ที่โดดเด่นหรือแตกต่างจากเกษตรกรท่านอ่ืน 
 1) กระบวนการผลิต : มีการวางแผนการผลิต เน้นการผลิตนอกฤดู และการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ส่งออกเพ่ิมมูลค่าของผลผลิต ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการในสวนด้วยการลดต้นทุนการผลิต ผลิตตามระบบ
การผลิตที่ดีเหมาะสม (GAP) เพ่ือให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคนในครอบครัว 
 2) การจัดการผลผลิต : การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือการส่งออก เป็นช่วงที่
จะได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบัติดูแลรักษา ดังนั้น ควรทำด้วยความประณีต โดยพิจารณาจาก   
 2.1) อายุการเก็บเกี่ยว โดยมะม่วงเพื่อการบริโภคสดต้องเก็บผลแก่ แต่ยังไม่สุก คือมีการพัฒนา
ทางสรีระมากเพียงพอที่จะสามารถสุกได้เป็นปกติ สังเกตจาก 
  - นวลที่ผิว  สีของผล  สีของเนื้อ 
  - นับจำนวนวันจากการติดผลหรือแทงช่อดอกจนถึงเก็บเก่ียว (สภาพอากาศมีส่วนให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนได้) เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ออกดอกในฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวใช้เวลา 85 – 90 วัน แต่ถ้าออกดอก
ฤดูหนาวต้องใช้ช่วงเวลาประมาณ 110 – 120 วัน 
  - ทดสอบโดยการนำมะม่วงแช่น้ำ มะม่วงแก่ความถ่วงจำเพาะมักจะมากกว่าน้ำจึงจมน้ำ 
 2.2) วิธีการเก็บเกี่ยว ต้องเก็บด้วยความระมัดระวัง โดยวิธีการเก็บเกี่ยวให้เหลือขั้วผลยาวป้องกัน 
น้ำยางไหลจากผล รีบนำเข้าที่ร่มและขนบ้ายไปยังโรงเรือนคัดบรรจุ 
 2.3) การคัดเลือกคุณภาพผลผลิต โดยคัดเลือกผลที่มีตำหนิโรค – แมลงรบกวน ตัดขั้วมะม่วงให้มี
ความยาวประมาณ 1 – 2 ซม. กรณีมะม่วงส่งออกจะตัดขั้วยาวประมาณ 3 ซม. คัดขนาดผลและระดับคุณภาพ 
หรือบรรจุลงภาชนะ หรือปฏิบัติขั้นตอนเพ่ือการเก็บรักษา ขนส่งหรือจำหน่ายต่อไป 
 3) การจัดการด้านการตลาด 
 - ญี่ปุ่น สามารถส่งออกได้ไม่เกินปีละ 100 ตัน มะม่วงที่ส่งเข้าญี่ปุ่นจะคัดอย่างเข็มงวด บริษัทท่ีซื้อ
ส่งไปญี่ปุ่นจะซื้อราคากิโลกรัมละ 60-80 บาท 
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 - จีน สามารถส่งออกได้ถึงปีละ 200 ตัน ราคาที่กิโลกรัมละ 40-60 บาท มะม่วงที่ส่งไปจีนจะทำให้
ชาวสวนมะม่วงมีรายได้ที่มากกว่า เพราะมะม่วง 80-90 % อยู่ในเกรดที่รับซื้อทั้งหมด จะคัดขนาดผลมะม่วงที่
มีน้ำหนัก 3 ขีดขึ้นไป ราคาช่วงแรกคือ ประมาณเดือนกรกฎาคม ราคาท่ีกิโลกรัมละ 75-80 บาท แบ่งเป็น 

เกรดเอ ผิวต้องสวย ไม่มีตำหนิ 
เกรดบ ีน้ำหนักเท่ากัน แต่จะมีตำหนิได้นิดหน่อยประมาณ 15 % ผลผลิตที่ตกเกรด ส่ง 2 ตลาด คือ 
1. โรงงานแปรรูป ส่งบริษัท ทิมฟู้ด จำกัด ซึ่งจะรับซื้ออยู่ที่ราคา 22-35 บาท จะเป็นมะม่วงที่มี

ขนาดน้ำหนัก 280 กรัมต่อผลขึ้นไป หรือมะม่วงที่ไม่ได้ห่อกระดาษผิวไม่สวยก็ส่งได้  
2. ตลาดในประเทศ ผลผลิตมะม่วงที่มีเกรดต่ำจะมีพ่อค้ามารับซื้อ กิโลกรัมละ 10-15 บาท  

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางทวาย   เรืองมาลัย     
ที่อยู่ : 5 หมู่ที ่1 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก ้จังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 080-107-8499  
พิกัดแผนที่ : Latitude: 14.628212, Longitude: 100.223920  

 
https://goo.gl/maps/RkwDCiUeFDVhh2mw8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสุภาวดี พรหมมา  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสามโก้   
โทรศัพท์ : 063-536-9641, 035-697-082 
  

https://goo.gl/maps/RkwDCiUeFDVhh2mw8
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จ.นครปฐม 

: การผลิตส้มโอนครชัยศรี (GI) 

ประวัติความเป็นมา 
 สม้โอนครชัยศรีถือเป็นผลไมข้ึน้ชื่อของจังหวัดนครปฐมมาตั้งแต่อดีตดังจะเห็นไดจ้ากค าขวัญ

ประจ าจงัหวดันครปฐม ที่ว่า “สม้โอหวาน ขา้วสารขาว ลูกสาวงาม ขา้วหลามหวานมนั สนามจนัทร์งาม

ลน้ พทุธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” สาเหตทุี่ไดช้ื่อว่าสม้โอนครชยัศรีก็เพราะตั้งตามชื่อมณฑล

นครไชยศรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสม้โอที่ส  าคัญ เนื่องจากมีภูมิประเทศเหมาะสม พืน้ที่บริเวณนีเ้ป็นที่ราบลุ่ม 

ดินน า้ไหลทรายมลูเกิดจากการทบัถมของตะกอนธาตอุาหารเป็นชัน้ๆ ในฤดนู า้หลากของแม่น า้ท่าจีน  ซึ่งก็

คือพืน้ที่อ  าเภอนครชยัศรี อ าเภอสามพราน และอ าเภอพทุธมณฑลในปัจจุบนั จากค าบอกเล่าสม้โอนครชยั

ศรีมีการเพาะปลูกครัง้แรกๆ ที่ต  าบลออ้มใหญ่ อ าเภอสามพรานในปัจจุบนั บางครัง้เรียกขานกันว่า  “สม้

ออ้ม”สม้ชนิดนีเ้คยไดทู้ลเกลา้ฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ตัง้แต่รชักาลที่ 5 จนถึงรชักาลที่ 9 เป็น

ประจ าทุกปี แมเ้มื่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรชักาลที่ 9 เสด็จประภาสหัวหิน เมื่อปี พ.ศ. 2493 ชาว

จงัหวดันครปฐม ก็ไดน้ าสม้โอขึน้ทลูเกลา้ถวายบนขบวนรถไฟพระที่นั่ง ณ สถานีรถไฟนครปฐมดว้ย 

 สม้โอนครชัยศรีไม่ไดม้ีชื่อเสียงเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ยังเป็นที่นิยมไปยังต่างประเทศอาทิเช่น

ประเทศสหรฐัอเมริกา เมื่อไดท้ราบกิตติศัพทส์ม้โอพันธุ์นครไชยศรี จึงส่งหนังสือมาขอพันธุ์สม้โอไปปลูก  

ดังปรากฏในจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติว่า“กงสุลอเมริกันประเทศริกันแจง้ว่ากรมเพราะ

ปลกูอเมริกนัของกิ่งสม้โอนครไชยศรี”เมื่อ ร.ศ.129 (พ.ศ. 2453) แต่ดว้ยสภาพภูมิประเทศแตกต่างจาก

เมืองนครไชยศรี  จึงท าให้ปลูกส้มโอไม่ประสบผลส าเร็จ  (ที่มาของข้อมูล :คณะศิลปาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล) 

 ในปี พ.ศ. 2547 หอการคา้จงัหวัดนครปฐมไดย้ื่นค าขอขึน้ทะเบียนสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์“สม้โอ

นครชยัศรี” และไดก้ารรบัการขึน้ทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชีท้างภมูิศาสตรจ์ากกรมทรพัยส์ินทางปัญญา เมื่อวนัที่  

29 กนัยายน พ.ศ.2547 ทะเบียนเลขที่ สช 48100002 โดยประกอบดว้ยสม้โอ 2 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ พนัธุท์องดี  

มีลกัษณะเด่น คือ รสจดักลมกล่อมออกหวานอมเปรีย้ว ไม่มีรสขมและรสซ่า เนือ้สีชมพอูมแดง ฉ ่าและนิ่ม 

รูปทรงกลมแป้น ผิวเปลือกบาง ต่อมน า้มันเล็กและพันธุ์ขาวน า้ผึง้ มีลกัษณะเด่น คือเนือ้สีขาวออกน า้ผึง้ 

หวานอมเปรีย้ว เนือ้แหง้ รูปทรงกลมนูน เปลือกผิวบาง ต่อมน า้มนัใหญ่ เนือ้แน่นน า้หนกัดี ไม่มีรสขมและรสซ่า 

เนือ้แหง้ 

 นายมงคลวิทย ์ธนตัแก่นจนัทร ์หรือ ลงุเต่า เกษตรกรชาวสวนสม้โอต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชยั

ศรี ลงุเต่ามีพืน้ที่ปลกูสม้โอนครชัยศรี ทัง้ 2 สายพนัธุ ์จ านวน 25 ไร่ เป็นสม้ที่ใหผ้ลผลิตแลว้ประมาณ 13 
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ไร ่มีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 100,000-150,000 กิโลกรมัต่อปีจ าหน่ายผลผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

สรา้งชื่อเสียงและรายไดใ้หก้บัประเทศไทย ปัจจุบนัลงุเต่ายงัเป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่สม้โอ ต าบลดอน

แฝก อ าเภอนครชยัศรี โดยมีประวติัความเป็นมาของการรวมกลุม่ ดงันี ้  
 

มกราคม2540 เริ่มก่อตั้งกลุ่มส้มโอเพื่อการส่งออกจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิตการแปรรูป  

และการตลาดโดยมีสมาชิกจ านวน 19 ราย เนื่องจากการผลิตสม้โอในช่วงนัน้เป็น

การผลิตแบบตวัใครตวัมนั ผลผลิตที่ไดม้ีคณุภาพไม่พอเพียงต่อการสง่ออก 
 

มกราคม2549 จดัตัง้เป็นกลุม่วิสาหกิจชมุชน ชื่อวิสาหกิจชมุชนกลุ่มพฒันาไมผ้ลเพื่อการส่งออก 

ด าเนินกิจกรรมผลิตสม้โอใหป้ลอดภยัจากสารเคมีเพื่อการส่งออก ค าขอเลขที่นฐ 

03 /490015 เลขที่ ตั้ ง  35 /1หมู่ ที่  2  ต าบลดอนแฝก อ า เภอนครชัยศรี   

จงัหวดันครปฐม  73120 โทรศพัท ์081-6895162 
 

ตุลาคม 2554  ประสบอทุกภยั ท าใหส้วนสม้โอเสียหายเกือบทัง้หมด  
 

พฤษภาคม 2555 ฟ้ืนฟูและปรบัปรุงพืน้ที่เพื่อปลูกสม้โอไดส้ืบหาสายพันธุ์สม้โอนครชัยศรีดั้งเดิม

เพื่อน ากลบัมาปลกูอีกครัง้จากลกูคา้ที่เคยมาซือ้กิ่งพนัธุส์ม้โอกบัลงุเต่า ซึ่งลงุเต่า

ไดจ้ดบนัทึกรายละเอียดลกูคา้ที่มาซือ้กิ่งพนัธุ ์เพื่อจะไดท้ราบว่ามีพนัธุส์ม้โอนคร

ชัยศรีกระจายไปปลูกที่ใดบา้ง โดยลุงเต่าไดไ้ปดูตน้สม้โอดว้ยตนเองถึงสวนเมื่อ

มั่นใจว่าใช่สม้โอนครชยัศรี จึงใหเ้จา้ของสวนขยายพนัธุแ์ลว้ขอซือ้กลบัมา 
 

สิงหาคม 2558  ส้มโอเริ่มทยอยให้ผลผลิตในปีแรก จ าหน่ายผลผลิตทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 
 

ตุลาคม 2560 เขา้ร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดตัง้เป็นกลุ่มแปลง

ใหญ่ ใชช้ื่อว่า กลุ่มแปลงใหญ่ไมผ้ล(สม้โอ) ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี  

จงัหวดันครปฐม มีสมาชิก 37 ราย พืน้ที่ปลกูรวม 365 ไร่ ผลิตหลกัเป็นสม้โอนคร

ชยัศรี(GI)มาตรฐาน GAP 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
ขั้นตอนการผลิตส้มโอนครชัยศรี 
การปลูก 
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1.สม้โอนครชัยศรีจะปลกูในระบบร่องสวน ยกร่องดินความกวา้งบนหลงัร่องระยะ 5 เมตร ความ

กวา้งทอ้งรอ่ง 2 เมตร ตากดินไวใ้หแ้หง้ประมาณ 1-2 เดือน ก่อนปลกู 

2. ปลูกแบบนั่งแท่น คือใหน้ ากิ่งตอนหรือกิ่งช าตั้งไว้บนหน้าดิน โดยไม่ตอ้งขุดหลุม และใชดิ้น

บริเวณใกลเ้คียงกลบใหสู้งจากตน้เพาะช าประมาณ 1 นิว้ บริเวณที่น าดินมากลบโคนตน้ควรเป็นวงกลม

รอบโคนตน้คลา้ยกระทะคว ่าความกวา้งเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 70 เซนติเมตร ลกัษณะเป็นโคนพนู 

3. ปลูกตน้สม้โอ ระยะห่างประมาณ 6 เมตร สามารถปลูกไดท้ัง้ปี แต่เหมาะสมที่สดุในช่วงเดือน

มิถนุายน ซึ่งเป็นช่วงฤดฝูนโดยเลือกกิ่งพนัธุค์ณุภาพดี แข็งแรง ปลอดโรค ระบบรากแข็งแรง 
การดูแลบ ารุงต้นส้มโอในช่วงให้ผลผลิต 

สม้โอจะเริ่มใหผ้ลผลิตเมื่ออาย ุ3 ปี มีขัน้ตอนการดแูลเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตคณุภาพดี ดงันี ้ 

 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ระยะเตรียมตน้ก่อนการออกดอก 

- ใสเ่ชือ้ราไตรโคเดอรม์่าที่โคนตน้เพื่อควบคมุโรค  

- ตดัแต่งกิ่งและใสป่นูเปลือกหอย  

- ใสปุ่๋ ยสตูร 8 – 24 - 24 อตัราสว่น 1 กิโลกรมั/ตน้  

 - รดน า้ทกุวนั  

- ส ารวจแปลงการระบาดของโรค แมลง ใชส้ารเคมีตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 เดือนธันวาคม   ระยะกระตุน้การออกดอก 

 - หยุดรดน า้ 5 - 10 วนั ลอกเลนเพื่อน าดินและธาตอุาหารกลบัขึน้มาบนร่อง และเป็นการท าความ

สะอาดสวน 

 - หลงัลอกเลนแลว้  20 - 30  วนั  ใบสม้จะเริ่มร่วงประมาณครึ่งต้น เริ่มรดน า้ สม้โอจะเริ่มแตกใบ

อ่อน   

  เดือนมกราคม       ระยะออกดอกและระยะดอกบาน 

- ใหน้ า้อย่างสม ่าเสมอ  

- ใสปุ่๋ ยสตูร 16 – 16 – 16 และสตูร  8 – 24 – 24  เพื่อใหแ้ตกใบอ่อนและออกดอก  

- ฉีดพ่นฮอรโ์มน/ธาตอุาหารเสรมิ  

  1. แคลเซียมโบรอน เพื่อท าใหส้ม้โอออกดอกสมบรูณ ์ 

  2. ฮอรโ์มนขัว้เหนียว เพื่อขยายขัว้ผลใหใ้หญ่ปอ้งกนัการหลดุร่วง 

หมายเหตุ: ช่วงดอกสม้โอบานจะฉีดยา สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ และควรใชย้าประเภท SC (Suspension 

concentrate) และหา้มใชย้าประเภท EC (Emulsifiable concentrate) จะท าใหด้อกร่วง

เดือน  
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 เดือนกุมภาพันธ ์– มิถุนายน   ระยะดอกบานและติดผล 

 - ใหน้ า้อย่างสม ่าเสมอ  

- ใสปุ่๋ ยสตูร  16- 16 – 16 เพื่อบ ารุงสม้โอใหส้มบรูณ ์ 

 - ใสปุ่๋ ยสตูร   21 – 7 – 14 เพื่อขยายขนาดผล 

- ในระยะนีเ้ป็นระยะที่ดอกบานและติดผลอ่อน จะเป็นช่วงที่มีการเขา้ท าลายของเพลีย้ไฟและไร

แดง ซึ่งจะท าใหผ้ิวสม้โอถูกท าลาย เป็นต าหนิ จ าหน่ายไม่ไดร้าคา ใหส้งัเกตการระบาดของเพลีย้ไฟและไร

แดง  

 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  ระยะผลแก่  

- ใหน้ า้อย่างสม ่าเสมอ 

- เป็นระยะท าความหวาน  

 - ใสปุ่๋ ยสตูร 13 – 13 – 21 เดือนละครัง้ เพื่อเรง่ความหวานเพื่อใหส้ม้โอมีรสชาติดี  

- ใชน้ า้ตาลทางด่วน (ฮอรโ์มน ) สตูร  0 – 8 – 8 เพื่อช่วยใหส้ม้โอมีรสชาติหวานยิ่งขึน้  

เดือนสิงหาคม-กันยายน   ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 

- งดใหน้ า้ก่อนเก็บเก่ียวอย่างนอ้ย 1 สปัดาห ์ 

- สม้โอที่สามารถเก็บเก่ียวไดแ้ลว้ ใหส้งัเกตต่อมน า้มนับนผิวสม้จะมีขนาดใหญ่ มีระยะห่างมากขึน้ 

เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลือง อายุการเก็บเก่ียว พนัธุท์องดี 6.5–7 เดือน หลงัออกดอกและพันธุ์

ขาวน า้ผึง้ 6 – 6.5 เดือน หลงัออกดอก  

- ผลผลิตจ าหน่ายต่างประเทศ ประมาณ 80% และภายในประเทศ ประมาณ 20% โดยเฉพาะ

พนัธุท์องดีเป็นที่นิยมของประเทศจีน ฮ่องกง สว่นพนัธุข์าวน า้ผึง้จะเป็นที่นิยมของคนไทย  

- ช่องทางการจ าหน่ายในประเทศ ติดต่อไดท้ี่ FB: สม้โอนครชยัศรี สวนธนตัแก่นจนัทร ์ 

 เทคนิคการจัดการให้ส้มโอมีคุณภาพสม ่าเสมอกัน 

 1. ไม่ไวผ้ลสม้โอหลายรุน่ในตน้เดียวกนั 

 2. ตดัแต่งผลที่ออกเป็นช่อ ใหเ้หลือเพียง 1-2 ลกู  

 3. ไม่ไวผ้ลสม้ต่อตน้มากเกินไป สม้ปีแรกจะใหติ้ดผลประมาณ 20 ผล/ตน้ และสามารถไวผ้ลได้

มากขึน้ตามอายแุละความสมบรูณข์องตน้สม้  

ผลิตภัณฑ์ได้ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืชอาหาร (GAP 
พืช) และหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ส้มโอมณฑลนครชัยศรี (สช 
48100002) 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 

 

 

  

สม้โอนครชยัศรีที่ปลกูแบบระบบรอ่งสวน 
นายมงคลวิทย ์ธนตัแก่นจนัทร ์ 

เจา้ของภมูิปัญญาทอ้งถิ่นดา้นเกษตร  

สวนส้มโอของนายมงคลวิทย์ ธนัตแก่นจันทร์ 

ผลผลิตส้มโอนครชัยศรี 
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บรรจุภัณฑ์ส้มโอนครชัยศรี 

หนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) ส้มโอมณฑลนครชัยศรี 

หนังสือรับรองมาตรฐานGAP พืชอาหาร 

ลักษณะสีเนื้อของส้มโอนครชัยศรี พันธุ์ทองดี ลักษณะสีเนื้อของส้มโอนครชัยศรี พันธุ์ขาว
น้ำผึ้ง 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายมงคลวิทย์ ธนัตแก่นจันทร์ 
ที่อยู่ : เลขที่35/1 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 081-689-5162 
พิกัดแผนที่ : 47 X=632472Y=1532603 

 
https://goo.gl/maps/ru4ZSPsPuvLshtYf7 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายสุรพงศ์ บุญยงค์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอนครชัยศรี    
โทรศัพท์ : 081-860-5898, 034-331-862  
  

https://goo.gl/maps/ru4ZSPsPuvLshtYf7
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จ.สมุทรสงคราม 

: การท าน ้าตาลมะพร้าว 

ประวัติความเป็นมา 
 เมื่อเราเอ่ยถึง “น้ำตาล” สิ่งแรกที่นึกถึงคือ น้ำตาลทรายที่เป็นเกล็ดสีขาวจากอ้อย สำหรับเพิ่มความ
หวานในอาหาร รวมไปถึงเครื่องดื่ม แต่อีกหนึ่ง “น้ำตาล” ที่ค่อย ๆ หายไปจากร้านค้าปลีกทั่วไปคือน้ำตาลที่ผลิต
จากต้นมะพร้าว อาจเป็นเพราะกรรมวิธีการผลิตที่ค่อนข้างละเมียดกว่าน้ำจากอ้อย อาจเป็นเพราะกลไกทางการ
ตลาดที่ไม่เป็นธรรม หรืออาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้พื้นที่การเพาะปลูก
ต้นมะพร้าวได้รับผลกระทบ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด วันนี้ อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆ กำลังหมดไปจาก
ชุมชน 
   “เพียรหยดตาล” (Pleanyodtarn) หยดน้ำตาลจากความเพียร คือกลุ่มคนที่มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์
การทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆ ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้ง เรียกได้ว่าปัดฝุ่นเตาตาล
ที่มีอายุกว่า 30 ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ทั้งนี้ การแก้ปัญหาไม่สามารถทำได้เพียงแค่หาพื้นที่จำหน่ายก้อน
น้ำตาลมะพร้าวเท่านั ้น แต่จะต้องสร้าง “ความเข้าใจ” ให้เกิดขึ ้นกับผู ้บริโภค และที่ขาดไม่ได้คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวสวนผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เช่น การจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน
เพ่ือให้คนทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าว และวิถีชีวิตของชุมชนผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การทำน้ำตาลมะพร้าว เป็นการนำน้ำตาลสดที่ได้จากช่อดอกมะพร้าว ที่เรียกว่า “จั่น” มาเคี่ยวด้วย
ความร้อนให้ระเหยจนเหลือแต่น้ำเหนียวข้นและเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งเมื่อเย็นตัว เรียกว่า น้ำตาลปึก และ
น้ำตาลปี๊บ ขั้นตอนการทำน้ำตาลมะพร้าวเริ่มตั้งแต่ปลูกมะพร้าว การลงตาลหรือการโน้มจั่น การปาดตาล การเก็บ
น้ำตาลสด การเคี่ยวตาล การหยอดน้ำตาลปึกและการเทใส่ปี๊บ 
 การปลูกมะพร้าวเพื่อทำน้ำตาล  
  ควรพิจารณาถึงพันธุ์ที่ให้น้ำตาลสดมาก ให้น้ำตาลสดได้นาน และต้นไม่สูง พันธุ์มะพร้าวที่เหมาะกับการ
ทำน้ำตาลจะต้องให้ปริมาณน้ำตาลสดมากและมีต้นเตี้ย แยกมะพร้าวทำน้ำตาลออกเป็นมะพร้าวเล็ก หรือมะพร้าว
พันธุ์เบา จะให้ช่อดอกหรือจั่นแรกเมื่ออายุได้ 3 ปี หลังจากปลูก มีลำต้นเตี้ย สะดวกต่อการปีนป่ายขึ้นไป โตเต็มที่
สูงประมาณ 12 เมตร ทางใบสั้น ให้ผลผลิตนาน ประมาณ 35-40 ปี จั่นค่อนข้างเล็กแต่ให้จั่นมาก การโน้มจั่นลงง่าย
ไม่ค่อยหัก กาบห่อหุ้มจั่นอ่อนไม่แตกง่าย ได้แก่ พันธุ์มะพร้าวหมูสีต่างๆ เช่น หมูเขียว, หมูสีเหลือง, หมูสีส้ม, หมูสี
หม้อ ส่วน “มะพร้าวน้ำหอม” นั้น แม้มีลำต้นเตี้ย แต่เมื่อนำน้ำตาลสดไปเคี่ยวจะได้เนื้อน้ำตาลน้อย ไม่ค่อยหวาน 
และลำต้นสูงเร็ว หากเอาไว้เพื่อขายเป็นน้ำตาลสดก็ให้น้ำตาลสดช่วงสั้นๆ น้ำตาลสดหมดเร็ว ปาดตาลไม่ได้นาน 
ปาดได้แค่ครึ่งจั่นน้ำตาลก็หมด จึงไม่นิยมปลูก “มะพร้าวน้ำหอม” เพ่ือทำน้ำตาล แต่เหมาะที่จะปลูกไว้เพ่ือขายเป็น
มะพร้าวผลอ่อน ส่วนพันธุ์หมูสีหม้อมีลำต้นเตี้ย ให้ปริมาณน้ำตาลสดมากที่สุดในบรรดาพันธุ์หมูสีด้วยกัน 
 มะพร้าวกลาง มีความสูงของลำต้นก้ำกึ่งระหว่างมะพร้าวเล็กกับมะพร้าวใหญ่ เริ่มให้ช่อดอกหรือจั่นแรก  
เมื่ออายุได้ 5-6 ปี เช่น พันธุ์หมูสีกลาย, พันธุ์ทะเลบ้ามีจั่นแบนใหญ่ ให้น้ำตาลสดปริมาณมากพอสมควร เนื่องจากมี
จั่นที่ใหญ่ทำให้การโน้มจั่นลงทำได้ยาก จึงไม่ค่อยนิยมเท่าไรมะพร้าวใหญ่ ลำต้นใหญ่ โตเต็มที่สูงประมาณ 18 เมตร 
ทางใบใหญ่และยาว ถ้ามีการดูแลบ้างจะเริ่มให้ผลเมื่ออายุ 6-7 ปี อายุยืน ให้ผลผลิตนาน ประมาณ 80 ปี  
  มะพร้าวต้นสูงมีผลโต เนื้อหนาปริมาณเนื้อมากและให้ปริมาณน้ำตาลสดมาก อันเป็นจุดเด่นของมะพร้าว
ใหญ่ แต่ข้อเสียของมะพร้าวใหญ่ใช้ทำตาลได้ไม่นาน เพราะลำต้นจะสูงเร็ว ทำให้ยากลำบากต่อการปีนป่ายขึ้นไป  
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เช่น พันธุ์กะโหลก ปากจก ทะลายร้อย เป็นต้น การปลูกมะพร้าวเพื่อทำน้ำตาลมักจะไม่ได้ผลของมัน เนื่องจากจั่น
มะพร้าวจะถูกปาดจนสุดงวง จึงทำให้ไม่มีดอกจะติดเป็นผลได้ 
 การลงตาล หรือการโน้มจั่น 
  การลงตาล หรือการโน้มจั่น จะเริ่มเมื่อมะพร้าวออกจั่นได้ 1 เดือน ความยาว 40-50 เซนติเมตร ชาวสวน
จะเริ่มลงตาลหรือโน้มจั่นที่ชี้ขึ้นให้งอลง การโน้มใช้เชือกปอหรือเฉือนเอาผิวทางมะพร้าวออกเป็นเส้นแทนเชือก แต่
ปัจจุบันใช้เชือกฟางแทนกันหมด โดยลอกกาบหุ้มจั่นออกแล้วมัดเป็นเปลาะๆ ด้วยเชือก เพื่อไม่ให้ช่อดอกหรือจั่น
กระจายออก หรือบางรายก็ไม่ลอกกาบจั่นออก จากนั้นใช้เชือกผูกที่ปลายจั่น ดึงเชือกให้ปลายจั่นโน้มโค้งลงนิด
หน่อยผูกปลายเชือกอีกด้านกับทางมะพร้าวปล่อยไว้อย่างนั้น วันรุ่งขึ้นจึงมาดึงเชือกให้ตึงลงอีก จั่นจะโค้งตามลงมา
อีก ให้ทำเช่นนี้ติดต่อกัน 4-5 วัน จนกว่าจั่นจะโค้งลง หรืออยู่ใกล้แนวขนานกับลำต้น ลักษณะของปลายจั่นที่โค้งลง
พื้นดิน จะทำให้น้ำตาลสดที่จะไหลออกมาจากจั่นลงในกระบอกรองรับน้ำตาลสดได้สะดวก และไม่ไหลออกนอก
กระบอก ถ้าไม่โน้มจั่น ก็จะทำให้จั่นเหยียดตรงออกไปหรือขนานกับพื้นดินใช้กระบอกรองรับน้ำตาลสดไม่ได้ เมื่อ
ครบกำหนดการลงตาลแล้วจึงปาดปลายจั่นออกไป ประมาณ 10-15  เซนติเมตร ปล่อยให้น้ำตาลสดไหลลงพื้นดิน
โดยที่ยังไม่ต้องใช้กระบอกรองรับ ปล่อยทิ้งไว้ 2-3 วัน จึงเริ่มใช้กระบอกรองรับน้ำตาลสดได้ สาเหตุที่ยังไม่รองรับ
น้ำตาลสดในวันแรกๆ นั้น ก็เพราะน้ำตาลสดมีความหวานน้อย การลงตาลหรือการโน้มจั่นมีความสำคัญและต้องใจ
เย็น เพราะโน้มจั่นเร็วเกินไป จะทำให้จั่นหัก น้ำตาลสดไหลออกมาไม่สะดวก ต้องปล่อยให้ติดผลอย่างเดียว แต่ผลที่
ได้มักไม่ค่อยสมบูรณ์ 
 ขึ้นตาลและปาดตาล 
  การขึ้นตาลและปาดตาลเป็นหัวใจของการทำตาลก็ว่าได้ เพราะถ้าไม่มีการปาดตาลก็จะไม่ได้น้ำตาลสด
มาเคี่ยวตาล การจะขึ้นไปยังยอดมะพร้าวเพื่อปาดตาลได้ต้องอาศัยไม้บันไดไต่ขึ้นไป ที่เรียกว่า “ไม้พะอง” ถ้าต้น
เตี้ยก็ไม่ต้องใช้ไม้พะอง ต้นสูงเลยศีรษะแล้วต้องใช้ ไม้พะองคือลำไม้ไผ่ที่ตัดกิ่งแขนงแต่ละปล้องออกให้เหลือกิ่ง
แขนงยาวเท่าเท้าคนให้เหยียบขึ้นได้ ถ้าไม่ใช้ไม้พะองเหยียบไต่ขึ้นไป อาจใช้มีดบากลำต้นเป็นร่องลึกให้เท้าเหยียบ
ได้ ทำเป็นขั้นบันไดขึ้นไปก็ได้ เหมาะสำหรับมะพร้าวที่มีลำต้นใหญ่ การปาดตาลจะเฉือนเอาปลายจั่นออกไปบางๆ 
นิดเดียว ไม่ถึงครึ่งเซนติเมตร 
 การปาดตาล  
  จะปาดตาลวันละ 2 ครั้ง คือช่วงตอนเช้าและช่วงตอนเย็น ช่วงตอนเช้าเริ่มตั้งแต่ ตี 4 กว่าๆ จนถึง 9 โมง
เช้า ช่วงตอนเย็น ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม (16.00 นาฬิกา ถึง 19.00 นาฬิกา) มีดปาดตาลเป็นเครื่องมือหลักใน
การปาดตาล มีดปาดตาลจึงเป็นเครื ่องมือหาเลี ้ยงชีพประจำกายของคนปาดตาล ถ้าขาดมีดปาดตาลแล้ว 
กระบวนการต่างๆ ในการผลิตน้ำตาลต้องพลอยหยุดชะงักไปด้วย เพราะจะขาดวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำตาล นั่น
ก็คือ น้ำตาลสด ที่ได้มาจากการปาดตาลด้วยมีดปาดตาล มีดปาดตาลแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะแตกต่างกันออกไป มี
ทั้งมีดปาดตาลมะพร้าว และมีดปาดตาลโตนด มีดปาดตาลเป็นมีดที่มีขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร สัน
หนา ส่วนท้ายกว้างและตัดตรง ใบมีดคมมาก ต้องฝนลับอยู่เสมอ เขาบอกว่าเป็นมีดรูปทรงปลากราย มีดปาดตาล
จะถูกเก็บในฝักคาดไว้กับเอวด้านหลังของคนปาดตาล 
 การรองรับน้ำตาลสด 
  การรองรับน้ำตาลสด ใช้ภาชนะที่เรียกว่า กระบอก ไว้รองรับ เดิมใช้กระบอกไม้ไผ่ขนาดโตกว่าจั่น เพ่ือให้
สามารถสอดปลายจั่นเข้าไปในกระบอกได้ ใกล้ปลายปากกระบอกเจาะรูร้อยเชือกไว้ แต่ก่อนใช้เชือกปอ เดี๋ยวนี้ใช้
เชือกไนล่อนกันหมด เพราะไม่มีใครทำเชือกปอหรือการฟ่ันปอ (ในอดีตผู้เขียนเคยเห็นการฟ่ันปอ ก่อนนั้นยังมีอาชีพ
ฟ่ันปอขาย เพ่ือใช้ทำเชือกสำหรับร้อยกระบอกตาล แม่บ้านหรือสาวผู้ว่างงานอยู่กับบ้าน จะฟ่ันปอโดยซื้อปอที่ลอก
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แล้วมาแช่น้ำพอนิ่ม ฉีกเป็นเส้นเล็กๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แล้วใช้มือปั่นไปกับน่องจนเกิดเป็นเกลียวเชือก น่องจะด้าน
ลาย) 
 กระบอกตาลไม้ไผ่ 
 ปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้กระบอกอะลูมิเนียมและกระบอกพลาสติกแทนกระบอกไม้ไผ่กันหมด เนื่องจาก
กระบอกไม้ไผ่หายาก มีน้ำหนักมากกว่าและมีราคาแพง ส่วนกระบอกพลาสติกราคาถูกกว่า แต่จะถูกกระรอก หนู 
เจาะทะลุได้ง่าย สำหรับกระบอกอะลูมิเนียมมีราคาแพงกว่า แต่มีน้ำหนักเบา ส่วนมากจึงเลือกใช้กระบอก
อะลูมิเนียม 
 การเก็บน้ำตาลสด  
 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง พร้อมกับการปาดตาล คือช่วงเช้า ตั้งแต่ ตี 4 กว่าๆ จนถึง 9 โมงเช้า ตอนเย็น ตั้งแต่ 
4 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม หลังจากปลดกระบอกตาลออกแล้ว แขวนเชือกกระบอกตาลไว้กับฝักมีดที่มีหงอนยื่นออกมาไว้
สำหรับรับการแขวนกระบอกตาลโดยเฉพาะ แล้วก็จะปาดตาล ปาดเสร็จจึงไต่ลงจากต้นหนึ่งไปขึ้นอีกต้นหนึ่งต่อๆ 
ไป 
 ไม้พะยอม 
 ภายในกระบอกตาลจะใส่เนื้อไม้สับชนิดใดชนิดหนึ่งลงไป เช่น ไม้พะยอม ไม้เคี่ยม และไม้ตะเคียน เนื้อไม้
เหล่านี้เป็นสารกันเสีย (preservative) แบบธรรมชาติ เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ำตาลสดบูดเสีย และการเก็บล่าช้าจะทำให้
น้ำตาลสดเสียได้ เนื่องจากจุลินทรีย์ ส่วนใหญ่ใช้ไม้พะยอมกัน ไม้พะยอม ถุง 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 50 บาท ส่งมา
จากภาคใต้ ถ้าไม่ใส่ไม้พะยอมจะทำให้เคี่ยวน้ำตาลไม่แห้ง หากใช้ไม้ตะเคียนจะได้น้ำตาลสีเข้มออกแดง 
 การหาบกระบอกตาล 
 จะใช้การหาบในระยะทางใกล้ๆ หาบข้างหนึ่งแขวนกระบอกตาล 20-30 กระบอก รวมกระบอกตาลที่
หาบแต่ละครั้ง 40-60 กระบอก ระยะทางที่ไกลจะใช้รถเข็น โดยนำน้ำตาลสดจากกระบอกมาเทใส่ในถังพลาสติกบน
รถเข็น ถังมีความจุ 20 ลิตร กระบอกตาลที่ใช้แล้วต้องล้างให้สะอาด ลวกด้วยน้ำร้อนจากกระทะบนเตาตาลและวาง
ซ้อนเป็นชั้นๆ ผึ่งให้แห้งสนิทก่อนนำไปใช้ กระบอกตาลไม่สะอาดจะทำให้การรองรับน้ำตาลสดเสียได้ 
 การเคี่ยวตาล 
 การเคี่ยวตาล เป็นการทำให้เข้มข้น (concentration) โดยนำน้ำตาลสดเทลงในกระทะใบบัว มีความจุ 80 
ลิตร ที่ตั้งอยู่บนเตา เตาตาลขนาดใหญ่จะตั้งกระทะได้ 3-4 ใบ มีปล่องควันไฟสี่เหลี่ยมสูงเป็นที่สังเกตได้ง่ายถึง
ตำแหน่งเตาตาล เตาตาลอยู่ในโรงเรือนเปิดที่เรียกว่า โรงเตาตาล กรองน้ำตาลสดด้วยผ้าขาวบาง เพื่อกรองเอาเศษ
ไม้ออก 
 กระทุ้งน้ำตาลให้เย็นตัว 
 เชื้อเพลิงที่ใช้ไม่จำกัด ใช้ไม้อะไรก็ได้ ตั้งแต่ไม้ไผ่ เศษไม้ต่างๆ จากโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงงานทำ
เฟอร์นิเจอร์ ทางมะพร้าว กะลามะพร้าว กาบมะพร้าว และส่วนอื่นๆ ของมะพร้าวที่แห้ง ปัจจุบัน กาบมะพร้าวใช้
ทำเป็นวัสดุปลูก จึงไม่ค่อยมีมาทำเป็นเชื้อเพลิง การเคี่ยวตาลน้ำตาลสดจะค่อยๆ เดือด จนเริ่มเดือดเป็นฟองฟอด
อย่างมาก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ฟองล้นออกจากกระทะ จึงใช้ลอมสานด้วยไม้ไผ่ครอบลงไป ลอมคล้ายกับ
กระบุงใหญ่แต่ปากและก้นเปิดออก หรือคล้ายกับท่อไม้ไผ่สานขนาดใหญ่ น้ำตาลเดือดเป็นฟองปุดๆ อยู่ในลอมไม่
ล้นออกนอกกระทะ ลอมสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่ากระทะ ประมาณ 50 เซนติเมตร 
 ตักใส่ปี๊บ 
 ระหว่างการเคี่ยว บางรายใส่ใบเตยลงไปด้วย เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมสักพักก็จะตักใบเตยออก เคี่ยวไปจน
น้ำตาลเริ่มเหนียวเข้มข้นเป็นสีน้ำตาลอ่อน จึงยกออกจากเตา วางในวงยางรถยนต์หรือขาตั้ง ใช้เหล็กกระทุ้งเป็น
เหล็กขดให้เป็นลูกกลมแบน มีความเป็นสปริงคล้ายกับที่ตีไข่ กระแทกเหล็กกระทุ้งลงในน้ำตาล ทำขึ้นๆ ลงๆ 
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เพื่อให้น้ำตาลเย็นตัวลงหรือใช้พัดลมเป่า เมื่อน้ำตาลเริ่มจะเย็นแต่ยังไม่แข็งตัวจึงเทลงในปี๊บจนเต็มปี๊บ หรือหยอด
น้ำตาลเป็นก้อนเล็กๆ เป็นปึกๆ ตามขนาดหรือรูปแบบที่ต้องการบนผ้าขาวหรือแบบพิมพ์ ใช้เวลาในการเคี่ยวตาล 
2-3 ชั่วโมง น้ำตาลสด 1 กระทะ เคี่ยวได้น้ำตาลปี๊บ 15 กิโลกรัม หรือน้ำตาลปี๊บ 1 ปี๊บ ใช้น้ำตาลสดจากมะพร้าว 
40-60 ต้น จำนวนการไต่ขึ้นและไต่ลงต้นมะพร้าวไม่น้อยกว่า 160 ครั้ง ถ้าใช้แรงงานในครอบครัว ครอบครัวหนึ่งจะ
เคี่ยวน้ำตาลปี๊บได้ครึ่งปี๊บ ถ้าครอบครัวใหญ่มีแรงงานหลายคน วันหนึ่งจะเคี่ยวได้ถึง 2 ปี๊บ น้ำตาลปี๊บ 1 ปี๊บ หนัก 
28-30 กิโลกรัม (ปกติหนัก 30 กิโลกรัม) ราคาปี๊บละ 850 บาท ขายปลีก กิโลกรัมละ 30 บาท 
 วิธีการบำรุง ดูแลมะพร้าวทำตาล 
 การบำรุงดูแลมะพร้าวทำตาลมักไม่ค่อยพิถีพิถันเหมือนไม้ผลอื่น เนื่องจากมะพร้าวปลูกบนร่องสวน มี
ร่องน้ำหล่อเลี้ยงตลอด ซึ่งระดับน้ำจะสูงหรือต่ำตามการขึ้นลงของน้ำทะเล ชาวสวนมักไม่ใส่ใจเรื่องการใส่ปุ๋ยมาก
นัก ต้นอายุได้ 1 ปี ใส่แต่ปุ๋ยยูเรีย ประมาณ 1 กำมือ ต่อปี เมื่อต้นอายุได้ 4 ปี ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ต้นละ 1 กำมือ 
เช่นกัน ใส่ปีละครั้ง และไม่จำเป็นต้องโกยดินเลนจากท้องร่องสวนขึ้นมาเหมือนกับสวนผลไม้อ่ืน ถ้ามีศัตรูมารบกวน 
เช่น แมลงดำหนาม จะทำลายต้นมะพร้าวโดยการกัดกินที่ผิวใบและยอดอ่อน ทำให้ใบมะพร้าวเป็นสีขาว ผลผลิต
ลดลง 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

การปลูกมะพร้าวเพ่ือทำน้ำตาล การลงตาล หรือการโน้มจั่น 
 

การปาดตาล 
 

มีดปาดตาล 
 

กระบอกตาลไม้ไผ่ 
 

ไม้พะยอม 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางศิริวรรณ ประวัติร้อย (วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล)  
ที่อยู่ : 60/2 หมู่ที่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 081-7548-282 
พิกัดแผนที่ : 47 X: 612756 Y: 1492245  

 
https://goo.gl/maps/iUWgEJz6TByXLTNV8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วทับทิม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรเมืองสมุทรสงคราม    
โทรศัพท ์: 080-053-5177, 034-711-607         
  

การเก็บน้ำตาลสด การหาบกระบอกตาล การเคี่ยวตาล 
 

การกระทุ้งน้ำตาล 
 

ตักใส่ปี๊ป 
 

การเคี่ยวตาล 
 

https://goo.gl/maps/iUWgEJz6TByXLTNV8
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จ.สมุทรสาคร 

: การท านาเกลือทะเล 

  
ประวัติความเป็นมา 
    การท านาเกลือทะเล เริ่มตั้งแต่ปี 2481 ได้รับการจัดสรรที่ดินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ผู้ที่ได้รับที่ดินต้องท าอาชีพการท านาเกลือทะเล เริ่มต้นมีจ านวน 40 ครัวเรือน มีการจัดสรรพื้นที่
ออกเป็นแปลง ๆ ละ 40 ไร่ ต่อครัวเรือน ให้ท านาเกลือทะเล โดยมีกระบวนการท านาเกลือทะเลเริ่มจากการแบ่ง
พ้ืนทีเ่ป็นกระทงนา ออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้  
     ส่วนที่ 1 เรียกว่า วังขังน ้า มีสัดส่วนพ้ืนที่ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับเก็บน ้าจากทะเล   
  ส่วนที่ 2 เรียกว่า นาประเทียบ มีสัดส่วนพื้นที่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรับน ้าจากวังขังน ้าและรับ
แสงแดด ดูดความร้อน  
      ส่วนที่ 3 เรียกว่า นาตาก มีสัดส่วนพ้ืนที่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรับน ้าจากนาประเทียบ  
      ส่วนที่ 4 เรียกว่า นารองเชื้อ มีสัดส่วนพ้ืนที่ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรับน ้าจากนาตาก  
      ส่วนที่ 5 เรียกว่า นาเชื้อ มีสัดส่วนพ้ืนที่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับรับน ้าจากนาเชื่อเพ่ือตกผลึก  
      ส่วนที่ 6 เรียกว่า นาปรงหรือนาหว่าน มีสัดส่วนพ้ืนที่ประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ส าหรับรับน ้าจากนาเชื้อ
ซึ่งน ้าทะเลที่เข้ามาส่วนนี้ น ้าจะเข้ามาเกิดเป็นดอกเกลือบนผิวน ้า กระทบสายลมจมลงกลายเป็นเม็ดเกลือ  
      ต่อมาชาวบ้านผู้ท านาเกลือทะเลได้รวมตัว และจัดตั้งเป็นสหกรณ์ชื่อว่า “สหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด”  
มีสมาชิก 30 ราย โดยมีนายแป๊ะ คงสว่าง ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด เป็นคนแรก และ
ปัจจุบัน  นายภราดร รอดพิสา เป็นประธานคณะกรรมการสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
     วิธีการแบ่งพื้นที่ท านาเกลือ 40 ไร่ 

    - สว่นที่ 1 เรียกว่า วังขังน ้า มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่  ส าหรับเก็บน ้าจากทะเล (ค่าความเข้มข้นของ
น ้า เท่ากับ 0 ดีกรีโบเม)   
    - ส่วนที่ 2 เรียกว่า นาประเทียบ มีพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร่  ส าหรับรับน ้าจากวังขังน ้าและรับแสงแดด  
ดูดความร้อน (ค่าความเข้มข้นของน ้า เท่ากับ 2-3 ดีกรีโบเม)   

  - ส่วนที่ 3 เรียกว่า นาตาก มีพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ โดยแบ่งเป็น 10 กระทงนา ๆ ละ 1 ไร่  ส าหรับรับน ้า
จากนาประเทียบ (ค่าความเข้มข้นของน ้า เท่ากับ 20 ดีกรีโบเม)   

  - ส่วนที่ 4 เรียกว่า นารองเชื้อ มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่ ส าหรับรับน ้าจากนาตาก (ค่าความเข้มข้นของน ้า 
เท่ากับ 20 ดีกรีโบเม)   

  - ส่วนที่ 5 เรียกว่า นาเชื้อ มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ ส าหรับรับน ้าจากนาเชื่อเพ่ือตกผลึก (ค่าความเข้มข้น
ของน ้า เท่ากับ 25 ดีกรีโบเม่)   
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  - ส่วนที่ 6 เรียกว่า นาปรงหรือนาหว่าน มีพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร่  ส าหรับรับน ้าจากนาเชื้อซึ่งน ้าทะเลที่เข้า
มาส่วนนี้ น ้าจะเข้ามาเกิดเป็นดอกเกลือบนผิวน ้า กระทบสายลมจมลงกลายเป็นเม็ดเกลือ 
   ขั้นตอนการน าน ้าทะเลเข้าสู่แปลงนาเพื่อท านาเกลือ 
   ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี เกษตรกรผู้ท านาเกลือจะท าพิธีแรกนาขวัญและลงมือเก็บขี้แดดหนังหมา 
ขุดขานา ละเลงนา จากนั้นจะด าเนินการสูบน ้าทะเลเข้าสู่วังขังน ้า และทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน เพื่อให้น ้าทะเล
ตกตะกอน หลังจากนั้นจะไขน ้าทะเลเข้าสู่นาประเทียบ เพื่อให้น ้าเกิดความเข้มข้น จากนั้นท าการบด อัด พื้นที่ใน
ส่วนของนาตากทั้ง 10 กระทง แล้วน าน ้าจากนาประเทียบเข้าสู่นาตากอันที่ 1 ซึ่งน ้าจะเริ่มเข้มข้นขึ้น จท าเช่นนี้
เวียนจนครบ 10 กระทง จนกระทั่งน ้ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจนถึง 20 ดีกรีโบเม แล้วน าไปเก็บไว้ในนารองเชื้อ 
จากนั้นท าการบด อัด ในส่วนของนาเชื้อจนพื้นดินแข็งได้ที่ หลังจากนั้นจะไขน ้าทะเลเข้าสู่นาเชื้อ แล้วทิ้งไว้
ประมาณ 5 วัน จนกระทั่งน ้ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นจนถึง 25 ดีกรีโบเม พร้อมที่จะตกผลึกเป็นเม็ด จากนั้น ท าการ
บด อัด ในส่วนของนาปรงหรือนาหว่านจนพื้นดินแข็งได้ที่ หลังจากนั้นจะไขน ้าทะเลเข้าสู่นาปรงหรือนาหว่าน ใน
ระหว่างที่ไขน ้าเข้ามาในนาปรงจะเกิดดอกเกลือ ดอกเกลือจะลอยอยู่บนผิวน ้า พอกระทบกับสายลม ก็จมลง
กลายเป็นเม็ด ในแดดแรกเม็ดเกลือจะเหมือนน ้าตาลทรายแล้วจะตกผลึกเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นทุกๆวัน ถ้าได้จ านวน5 
แดด เหมาะส าหรับน าไปท ากะปิและน ้าปลา ถ้าได้จ านวน 10 แดด เหมาะส าหรับน าไปดองผักและปลา ถ้าได้
จ านวน 15 แดด เหมาะส าหรับน าเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานกระจก โรงงานกระดาษ โรงงานน ้าแข็ง 
และอุตสาหกรรมหลายชนิด ส าหรับการน านาเกลือทะเลจะสิ้นสุดฤดูกาลประมาณช่วงเดือนเมษายน หรืออาจขยาย
ออกไปขึ้นอยู่กับฤดูกาล ถ้าปีใหนมีฤดูแล้งที่ยาวนานจะสามารถท านาเกลือได้จนถึงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน  
   การตกผลึกและการเก็บเกลือทะเล 
   เมื่อไขน ้าเข้าสู่นาปรงหรือนาหว่านแล้ว ปล่อยให้เกลือคค่อยๆตกผลึกจนเกิดเป็นเม็ดเกลือตามประเภท
ของเกลือตามที่กล่าวมา  ซึ่งในขั้นตอนนี้เกษตรกรจะดูความต้องการความต้องการของตลาดว่ามีความต้องการเกลือ
ไปใช้ในอุตสาหกรรรมประเภทใดเกษตรกรจึงท าการเก็บเกลือ โดยมีอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. อีลุน ใช้ส าหรับท าให้เกลือแยกออกจากกัน 
 2. คฑาชัก ใช้ส าหรับชักเกลือให้เป็นแถว 
 3. คฑาลอม ใช้ส าหรับลอมเกลือให้เป็นกองเกลือ 
 4. คฑาโกย ใช้ส าหรับโกยเกลือใส่บุ้งกี๋ 
 5. บุ้งกี๋หาบเกลือ ใช้หาบเกลือเข้ายุ้งฉาง  
 6. รถเข็นเกลือ ใช้ส าหรับขนเกลือเข้ายุ้งฉาง 
 7. คฑาท ากอง ใช้ส าหรับท ากองเกลือในยุ้งฉาง 
 8. ไม้วาชักกองเกลือ 
 หลังจากได้เกลือที่ตกผลึกตามความต้องการของตลาดก็เริ่มเก็บเกลือโดยใช้อีลุนดันให้เกลือแยกออกจาก
กันจากนั้นใช้คฑาชัก ชักกองเกลือให้เป็นแถวแล้วใช้คฑาลอมลอมเกลือให้เป็นลูกกองเกลือ จากนั้นปล่อยน ้าในนา
ปรงออกทิ้งไว้ 1 คืน เพ่ือให้เกลือแห้ง จากนั้น วันรุ่งขึ้นน าเกลือใส่รถเข็นมาเก็บไว้ยุ้งฉางเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 
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 ผลผลิตเกลือที่ได้ 
 ผลผลิตเกลือโดยเฉลี่ย 1 ไร่ จะได้เกลือ ประมาณ 10 เกวียน (1 เกวียน = 1,600 กิโลกรัม) ถ้าท านาเกลือ 
40 ไร่ จะได้เกลือประมาณ 400 เกวียน  
 สถานการณ์ราคาเกลือทะเล  
  จากการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาเกลือทะเล 5 ปี มีข้อมูล ดังนี้ 
 ปี 2563  ราคาเกลือทะเลโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 0.70 บาท หรือตันละ   700  บาท 
 ปี 2562  ราคาเกลือทะเลโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.20 บาท หรือตันละ 1,200  บาท 

ปี 2561  ราคาเกลือทะเลโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 2.50 บาท หรือตันละ 2,500  บาท 
ปี 2560  ราคาเกลือทะเลโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 1.70 บาท หรือตันละ 1,700  บาท 
ปี 2559  ราคาเกลือทะเลโดยเฉลี่ย กิโลกรัมละ 0.75 บาท หรือตันละ    750  บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
  1. สืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษประมาณ 80 ปี สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวจากการจ าหน่ายเม็ด
เกลือและผลิตภัณฑ์จากเกลือและยังเป็นอาชีพที่ท าให้ชาวบ้านไม่ยอมขายที่ดินเพ่ือย้ายถิ่นฐานไปยังถิ่นอ่ืน   
  2. การท านาเกลือทะเล ไม่สามารถท าได้ทุกพื้นที่ที่ติดทะเล ซึ่งพื้นที่ที่สามารถท านาเกลือทะเลต้องติด
ชายทะเลที่มีโครงสร้างเป็นดินโคลน/ดินเหนียว ที่มีธาตุไอโอดีนที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ ในสมัยก่อน เกลือ
ถือเป็นยุทธปัจจัยในทางการทหาร(ใช้ในกางการแพทย์ในยามศึกสงคราม) ใช้เป็นปัจจัยหลักในการถนอมอาหาร  
  3. มีต้นทุนการผลิตต ่า จากการใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา เช่น การใช้แรงลมในการสูบน ้า(กังหัน) การใช้
แสงอาทิตย์เร่งปฏิกิริยาให้น ้าเกิดความเข้มข้นแล้วตกผลึกเป็นเม็ดเกลือ และแปลงนาที่แบ่งเป็นสัดส่วนที่มีระดับ
ความสูงต ่าของพ้ืนที่ไม่เท่ากันเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการน าน ้าทะเลเข้าในแต่ละแปลง เป็นต้น 
   4. ใกล้แหล่งรับซื้อเกลือทะเล เช่น โรงงานอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมประมง, อุตสาหกรรมการถนอม
อาหาร เป็นต้น 
  5. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

  



54 

 

 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
1. การเตรียมพ้ืนที่นาเกลือ 

   

2. การเก็บเกลือทะเล 

   

3. ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายเลอพงษ์ จั่นทอง   
ที่อยู่ : 29/4 หมู่ที่ 3 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 086-524-1021     
พิกัดแผนที่ : X : 646267 Y : 1494286 / Latitude : Longitude:   

 

 
https://goo.gl/maps/jRM3kfQRKsbvXmtQ6 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายสุทัย จำปาทิพย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสมุทรสาคร   
โทรศัพท ์: 090–962-2981, 0-3441-2110         
  

  

https://goo.gl/maps/jRM3kfQRKsbvXmtQ6
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จ.สุพรรณบุรี 

 : ไม้แหวกร่องแห้ว 

ประวัติความเป็นมา 
 แห้วเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญประจำถิ่น อีกทั้งยังเป็นพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ทะเบียน
เลขที่ สช 60100098)  และมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยรสชาติของแห้วที่มีความหวาน มัน กรอบ เป็นที่
ยอมรับจากผู้บริโภค โดยอำเภอศรีประจันต์มีพ้ืนที่เพาะปลูกแห้ว พ้ืนที่ 1,813 ไร่ โดยพ้ืนที่ปลูกแห้วในตำบลวังยาง 
มีพื้นที่เพาะปลูกแห้วมากที่สุดของอำเภอศรีประจันต์ โดยมีพื้นที่เพาะปลูก 1,118 ไร่ โดยแห้วในพื้นที่ตำบลวังยาง
ส่งไปขายยังโรงงานแปรรูปในพ้ืนที่ ตลาดในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด รวมถึงมีการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า เช่น 
แห้วต้ม เต้าเจี้ยวแห้ว ข้าวเกรียบแห้ว เป็นต้น การคิดค้นไม้แหวกร่องแห้ว เป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นโดยเกษตรกรผู้
ปลูกแห้ว ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อการใช้แรงงานในการทำทางเดิน
ในนาแห้ว ด้วยการล้มต้นแห้วออกให้เป็นช่องทางเดินเพ่ือความสะดวกต่อการดูแลรักษาต่างๆ เช่น การฉีดยา ใส่ปุ๋ย 
เป็นต้น   

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 ใช้ไม้ไผ่สีสุก หรือ ไม่ไผ่ อ่ืนๆ 2 ท่อน มาพันด้วยสายยางน้ำเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างไม้ไผ่ทั้ง 2 ท่อน ซึ่งจะทำ
ให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกเมื่อนำไปแหวกร่องในนาแห้ว   

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายบุญยัง  คงคา   
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 08-7168-7151  
พิกัดแผนที่ : - 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายทรงพล  โพธิ์พันธุ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง     
โทรศัพท์ : 09-8246-5446 
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จ.นครนายก 

: ล าประโดงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 

ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลศีรษะกระบือ เมื่อครั้งอดีต มีสภาพเป็นพื้นที่ทุ่งกว้าง เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพ ทำนา โดยการใช้แรงงานกระบือในการทำนา ไถนา เมื่อเสร็จสิ้นฤดูทำนาประชาชนก็จะปล่อยให้กระบือ
ออกไปหากินอย่างอิสระอยู่ในทุ่งและหนองน้ำ ทำให้กระบือเกิด แก่ เจ็บและตายอยู่ในทุ่งและหนองน้ำ จนเหลือแต่
หัวและเขาเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลศีรษะกระบือ เนื่องจากมีการทำนาเป็นอาชีพหลัก และพ้ืนที่นา
ของแต่ละบ้านมีพ้ืนที่ไม่สม่ำเสมอกัน สภาพดินมีความเป็นกรดสูง ซึ่งชาวบ้านสังเกตจากคราบสนิทที่ลอยผิวน้ำ น้ำ
ใสและมีรสฝาด หน้าแล้งดินมีคราบสนิมสีเหลืองติดที่เนื้อดิน ทำให้เกิดปัญหาในการเพาะปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิต
ตามที่ต้องการ ข้าวมีคุณภาพต่ำ ชาวบ้านจึงหาวิธีการที่จะช่วยลดปริมาณกรดในดิน โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องที่ปรับ
ให้เหมาะสม เกิดเป็นลำประโดง ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นาของเกษตรกรตำบลศีรษะกระบือและพื้นที่
ข้างเคียง ช่วยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ดินมีกรดสูงได้ระดับหนึ่ง และสถานีพัฒนาที่ดินนครนายกเข้ามาให้ความรู้ใน
การใช้น้ำล้างดินตามศาสตร์พระราชา ทำให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาขึ้นปราชญ์ชาวบ้านสามารถนำไปถ่ายทอดได้
ต่อไป 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ลำประโดงแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 1 ขุดลอกร่องลำประโดงให้เชื่อมตลอดแนวผืนนาด้านใดด้านหนึ่งโดยมีความลาดเอียงตามพ้ืน
นา โดยขนาดร่องที่เหมาะสมด้านบนกว้าง 60 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 30 เซนติเมตร และจะต้องลอกลำประโดง
ให้เชื่อมกับลำน้ำสาธารณะหรือลำน้ำสาขาต่างๆ เพ่ือสะดวกในการระบายน้ำจากนาเข้าออกสู่ลำประโดง  

 ขั้นตอนที่ 2 วางแผนผังแปลงนา โดยจะต้องให้มีทางระบายน้ำเข้าออกบริเวณต้นแปลง กลางแปลง และ
ท้ายแปลงนากับลำประโดง 

 ขั้นตอนที่ 3 ปรับพ้ืนที่นาให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยเพ่ือการไล่ระดับน้ำเมื่อมีการปล่อยน้ำเข้าแปลงนา  
และปล่อยน้ำออกจากแปลง จะต้องปั้นและแต่งให้คันนาสามารถกักเก็บและระบายน้ำได้ด ี   
  ขั้นตอนที่ 4 ปล่อยน้ำจากลำประโดงเข้าพ้ืนนาจากบริเวณต้นแปลงและให้น้ำไหลให้ท่วมแปลงนา 
โดยน้ำจะชะล้างความเป็นกรดของผิวดินและไปขังบริเวณปลายนา จากกนั้นก็ปล่อยน้ำบริเวณปลายนาลงสู่ลำประ
โดงหรือลำน้ำสาธารณะต่อไป 

 ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการแกล้งดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังต่อไปนี้ 
 วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริ  
 1. ควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพ่ือป้องกันการเกิดกรดกำมะถัน จึงต้องควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลน
ที่มีสารไพไรต์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรต์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์ทำให้เกิดสารจาโรไซต์ที่มีสีเหลือง
เหมือนฟางข้าวกระจายในชั้นผิวดิน 
 2. การปรับปรุงดิน มี 3 วิธีการ ตามสภาพของดินและความเหมาะสม คือ 
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    2.1 ใช้น้ำชะล้างความเป็นกรด เมื ่อล้างดินเปรี ้ยวให้คลายลงแล้วดินจะมีค่า pH เพิ ่มขึ ้นอีกทั้ง
สารละลายเหล็กและอลูมินั่มที่เป็นพิษเจือจางลงจนทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะถ้าหากใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนและฟอสเฟตก็สามารถให้ผลผลิตได้ 
    2.2 การใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดิน เช่น ปูนมาร์ล ปูนฝุ่นซึ่งปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความ
รุนแรง ของความเป็นกรดของดิน 
    2.3 การใช้ปูนควบคู่ไปกับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลมากในพ้ืนที่
ซึ่งดินเป็นกรดจัดรุนแรง และถูกปล่อยทิ้งเป็นเวลานาน 
 3. การปรับสภาพพ้ืนที่ มีอยู่ 2 วิธี คือ 
    3.1 ปรับระดับผิวหน้าดินให้มีความลาดเอียง เพ่ือให้น้ำไหลไปสู่คลองระบายน้ำ 
    3.2 ตกแต่งแปลงนาและคันนาใหม่ เพ่ือให้เก็บกักน้ำและระบายน้ำออกไปได้ 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำประโดง บริเวณด้านข้างแปลง 

ช่องเปิด/ปิดน้ำเข้านา และคันนากักเก็บและระบายน้ำได้ดี 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน  ที่อยู่ :  44  หมู่ที่ 3 ตำบลศีรษะกระบือ  อำเภอองครักษ์  จังหวัด
นครนายก โทรศัพท ์087-037-1757  
พิกัดแผนที่ : X: 717772   Y: 1551916 / Latitude : 14.029480699533758 Longitude : 

101.01646704487548 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/D9pYy 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวอรพินท์  ทองอร่าม   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
โทรศัพท์ : 091-886-7347 , 037-391-295  

  

พ้ืนนามีความลาดเอียงเล็กน้อย 
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จ. สมุทรปราการ 

: ระบบลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดจากถ่านหุงต้ม 

ประวัติความเป็นมา 
 เห็ดที่นิยมรับประทานกันทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะเกิดเฉพาะช่วง
ฤดูกาลเท่านั้นเมื่อมีผู้นิยมบริโภคกันมากขึ้น จึงทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเพาะเห็ดในเชิงการค้ามากขึ้นและการ
สร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนั ้น ๆ ดังนั ้นก่อนที ่จะตัดสินใจสร้างโรงเรือนเราจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี ่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ด โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ด คือสถานที่ตั้ง
โรงเรือน สภาพแวดล้อมโดยรอบ การให้น้ำ และความสะอาด และจะต้องจัดสภาพแวดล้อมดังกล่าวภายในโรงเรือน
เพาะเห็ดให้เหมาะสมสำหรับเห็ดแต่ละชนิดเพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเห็ด 
ถ้าสามารถกำหนดและควบคุมได้ให้เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด และเพิ่มโอกาสที่เห็ดจะพัฒนาเป็นดอกและเพ่ิม
ผลผลิตให้สูงขึ้น 

 แต่จากสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนไม่คงที่ในปัจจุบัน ยังคงร้อนอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงทำให้ความร้อน
ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด มีอุณหภูมิที่สูง โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม-เมษายน จะส่งผลทำให้เห็ดที่ไม่ชอบอากาศร้อน
มีปัญหาการให้ดอกและเพ่ิมผลผลิต โดยเทคนิคการดูแลเห็ดในโรงเรือนให้มีความสม่ำเสมอในการให้ผลผลิตจะต้อง
ควบคุมให้สภาพอากาศภายในโรงเรือนนิ่ง ไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวสลับสับเปลี่ยนจนเห็ดไม่สามารถปรับตัวได้ซึ่ง
จะทำให้ผลผลิตของเห็ดออกน้อยเนื ่องจากเห็ดเกิดอาการเครียดการเจริญเติบโตไม่สอดคล้องส้มพันธ์กับ
สภาพแวดล้อมด้วย  

 โดยก่อนหน้านี้ลุงนพดลได้เข้าร่วมอบรมการเพาะเห็ดในโรงเรือน Evaporative cooling system (EVAP) 
ณ ศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ และมองว่าการเพาะเห็ดในโรงเรือน EVAP สามารถช่วยลด
อุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดช่วงหน้าร้อนได้ โดยหลักการทำงานของระบบ EVAP คือ ปล่อยกระแสลม ไหล
ผ่านตัวกลางที่มีน้ำไหลผ่าน cooling pad และการที่อากาศซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าไหลผ่านน้ำจะทำให้น้ำระเหย
กลายเป็นไอ ซึ่งจะเป็นการดึงเอาความร้อนของอากาศออก ทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงแต่ในทางกลับกันก็ต้อง
ยอมแลกกับต้นทุนของระบบ EVAP อยู่ประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าราคาค่อนข้างสูง จึง
เป็นสาเหตุให้ลุงนพดลศึกษาและหาข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับระบบ EVAP และลุงนพดลก็ได้ข้อสรุปก็คือการ
ประยุกต์ใช้หลักการของระบบอีแวป (EVAP) คือปล่อยกระแสลม ไหลผ่านตัวกลาง แต่ตัวกลางที่ลุงนพดลใช้ไม่ใช่ 
cooling pad แต่เป็นถ่านหุงต้มทั่วไป ซึ่งถ่านหุงต้มนี้จะทำหน้าที่คล้ายกับ cooling pad แต่จะแตกต่างกันที่ต้นทุน 
เมื่อคิดรวมอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทเท่านั้น  
 เมื่อลุงนพดลได้ทดลองใช้ผลที่ได้พบว่าอุณภูมิภายในโรงเรือนลดลงประมาณ 4-5 องศาเมื่อเทียบกับ
อุณหภูมิภายนอกโรงเรือน และเมื่อเทียบผลผลิตก่อนและหลังการใช้ระบบลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ดจาก
ถ่านหุงต้มแล้วจะเห็นชัดว่าผลผลิตจะออกมาอย่างสม่ำเสมอ อาจจะจะมีเรื่องค่าไฟที่เพิ่มเข้ามานิดหน่อย แต่เมื่อ
เทียบกับปริมาณผลผลิตที่ได้ โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่ราคาเห็นจะเพ่ิมขึ้นนั้น จะทำให้ได้ผลกำไรแน่นอน 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วัสดุ-อุปกรณ์ 

 1. พัดลมดูดอากาศ ขนาด 24 นิ้ว 

 2. ถ่านหุงต้ม 

 3. เหล็กชุบสังกะสี 

 4. เหล็กตะแกรง 

 5. ลูกลอย 

 6. ท่อ PVC 

 7. ปั๊มน้ำตู้ปลา  

 และนำมาประกอบ ดังรูป โดยอุปกรณ์ 1 ชุด จะใช้ได้กับโรงเรือนขนาด 6x8 เมตร 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายนพดล มหัธธัญญวาณิชย์ 
ที่อยู่ : เลขที่ 94 หมู่ที ่1 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 081-258-3248  
พิกัดแผนที่ : 47P  X  : 704320  Y : 1500593 

 
https://goo.gl/maps/d7TaJRDYPJZx9khR8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายนฤเบศ มีเหลือ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ    
โทรศัพท์ : 082-244-8810 , 02-338-1376  

  

https://goo.gl/maps/d7TaJRDYPJZx9khR8
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จ.ก าแพงเพชร 

: กล้วยไข่ก าแพงเพชร 

ประวัติความเป็นมา 

การปลูกกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยชายชาวจีนชื่อนายฮะคลึ้ง แซ่เล้า ซึ่ง
เดิมมีอาชีพรับจ้างอยู่จังหวัดนครปฐม ได้เปลี่ยนอาชีพเป็นพ่อค้าเรือเร่ เดินทางค้าขายระหว่างจังหวัดและได้มา
ปักหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยการนำหน่อกล้วยไข่จากจังหวัดนครสวรรค์มา
ปลูก ทำให้เป็นสวนกล้วยไข่แห่งแรกที่หมู่ 6 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมา
ได้รับการขยายพื้นที่ปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรไปสู่หมู่บ้านข้างเคียงโดยชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ จนทำให้กล้วยไข่
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร จนได้รับฉายาว่า “เมืองกล้วยไข่” จึงมีการจัดงาน “สารท
ไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร”ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2524 โดยมีการประกวดธิดากล้วยไข่ ประกวดกล้วยไข่ สร้าง
ชื่อเสียงให้กับจังหวัด และเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีที่นิยมทำบุญเดือน 10 หรือ สารทไทย และงานนี้มีของ
หวานที่นิยมทำกันคือกระยาสารทซึ่งมีรสชาติหวานจัด จึงต้องรับประทานกับกล้วยไข่เป็นเครื่องเคียง โดย
กล้วยไข่มีฤดูผลผลิตในช่วงเดือนกันยายนพอดี ทำให้เป็นจุดเด่นของงานประเพณีนี้ 

กล้วยไข่ เป็นผลไม้พ้ืนถิ่นประจำจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยรสชาติและรูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เด่น 
คือ ก้านผลสั้น เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกเหลืองสดใส และมีจุดดำเล็กๆ เมื่อผลสุกเนื้อกล้วยไข่จะมีสี
ครีมอมเหลืองเข้ม กลิ่นหอม เนื้อแน่นละเอียด รวมถึงเป็นผลไม้ที่มีปริมาณวิตามินและเกลือแร่สูง เช่น เบต้าแค
โรทีน วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 รวมถึงฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วย
ต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง หรือทำให้เนื้อเยื่ออักเสบ โดยในกล้วยไข่ 1 ผล น้ำหนัก
ประมาณ 40 กรัม มีสารเบต้าแคโรทีนสูงถึง 108 ไมโครกรัม วิตามินอี 0.19 มิลลิกรัม วิตามินซี 4 มิลลิกรัม และให้
พลังงานถึง 44 กิโลแคลอรี่กล้วยไข่กำแพงเพชรจึงจัดเป็นผลไม้ประจำถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีตลาดเฉพาะ และมีมูลค่าความต้องการผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน
มาก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเล็งเห็นความสำคัญของกล้วยไข่กำแพงเพชร จึงได้ส่งเสริมให้นักวิชาการและ
เกษตรกรคัดเลือกพืชในพื้นที่ขึ้นมาเป็นผลไม้อัตลักษณ์ เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งด้านการผลิต การตลาด และ
ส่งเสริมให้เป็นผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร จึ งคัดเลือกผลไม้ “กล้วยไข่
กำแพงเพชร” เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประจำปี 
2563 เนื่องจากกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว
ประเทศ เมื่อนึกถึงเมืองกำแพงเพชร ต้องนึกถึงกล้วยไข่ควบคู่กันไปทุกครั้ง ดังคำขวัญของจังหวัด “กรุพระเครื่อง 
เมืองคนแกร่ง พระเเสงฯล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก” 

เดิมสมัยโบราณ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2505 พื้นที่ตำบลสระแก้ว มีการปลูกกล้วยไข่เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ต่อมาป ีพ.ศ. 2511 มีโรงงานน้ำตาลเกิดขึ้น เกษตรกรหันไปปลูกอ้อยส่วนหนึ่งและประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ภัย
แล้ง วาตภัย จึงเป็นสาเหตุทำให้พื้นที่เพาะปลูกน้อยลง จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์สืบสานปลูกกล้วยไข่
ต่อไป เพราะกล้วยไข่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นกล้วยไข่ที่อร่อยที่สุด โดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ปลูกในพื้นที่อำเภอ
เมืองกำแพงเพชร สภาพดินมีความเหมาะสมกับพืช 
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ปัจจุบันพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ทั้งจังหวัดกำแพงเพชรมีทั้งหมด 2,898 ไร่ โดยพื้นที่ปลูกมากที่อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จำนวน 966 ไร่ รองลงมา คือ คลองขลุง พรานกระต่าย คลองลาน โกสัมพีนคร บึงสามัคคี ปาง
ศิลาทอง ขาณุวรลักษบุรี ลานกระบือ และทรายทองวัฒนา ตามลำดับ ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2,000 กิโลกรัม
ต่อไร่ ผลผลิตรวม 5 – 6 พันตัน ราคากิโลกรัมละ 10 บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นมูลค่าทั้งหมด 50 - 60 
ล้านบาทต่อปี เมื่อวันที ่ 30 กันยายน 2559 จังหวัดกำแพงเพชรได้ยื ่นคำร้องขอขึ ้นทะเบียนสิ ่งบ่งชี ้ทาง
ภูมิศาสตร์ กล้วยไข่กำแพงเพชร คำขอเลขที่ 59100145 ทะเบียนเลขท่ี สช 60100100 โดยมีเกษตรกรขอการ
รับรองให้กล้วยไข่ที่ปลูกเป็นกล้วยไข่กำแพงเพชร โดยมีเกษตรกรในอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้รับการรับรอง
ทั้งหมด 42 ราย  

คุณช่วงชัย พุ่มใย เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไข่ ให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองเริ่มสืบทอดการปลูก
กล้วยไข่มาตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 มาจากพ่อแม่ ปู ่ย่า ตายาย ในช่วงนั้นมีการเพาะปลูกกล้วยไข่กันอย่าง
แพร่หลายเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายกล้วยไข่ ต่อมาเกษตรกรพบปัญหาโรคใบไหม้และลมพายุ ทำให้เกษตรกร
เปลี่ยนพื้นที่การปลูกกล้วยไข่ไปทำพืชอย่างอื่นแทน ทำให้พื้นที่การปลูกกล้วยไข่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เสี่ ยงต่อ
การสูญหายไปโดยคุณช่วงชัยจะยังคงปลูกกล้วยไข่ที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชรสืบต่อไป 

กล้วยไข่ก าแพงเพชร (Kamphaeng Phet Banana , Gluay kai Kamphaeng 

Phet) หมายถึง กลว้ยไข่ที่มีรสชาติหวาน เนือ้กลว้ยมีสีครีมอมสม้ เนือ้แน่น เปลือกบาง ผลมีขนาดกลาง

และเล็ก ซึ่งปลกูในเขตจงัหวดัก าแพงเพชร 

เป็นพันธุ์กลว้ยไข่พันธุ์พืน้เมืองที่อยู่ในจังหวัดก าแพงเพชร รูปทรงผลมีขนาดกลางและเล็ก กวา้ง 2-3 

เซนติเมตรยาว 7-11 เซนติเมตร เปลือกผิว เปลือกบาง เมื่อสุกมีสีเหลืองสด มีจุดด าเล็กๆประปรายบน

เปลือก ผิวเรียบเงาเนื ้อกลว้ยมีสีครีมอมสม้ เนือ้แน่นรสชาติ หวาน เมื่อสุกมีความหวานไม่ต ่ากว่า 24 

องศาบรกิซ ์

 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  

 กระบวนการผลิต 
 1. คัดเลือกหน่อพันธุ์กล้วยไข่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มาจากในเขตพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรจากต้นที่มีสภาพ
สมบูรณ ์
 2. เตรียมหลุมปลูกขนาด 50 × 50 × 50 เซนติเมตร หรือตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
 3. วางหน่อพันธุ์ลงในหลุมปลูก 
 4. กลมดินลงหลุมปลูกและกดดินบริเวณโคนต้น แล้วรดน้ำ 

 การดูแลรักษา 
 1. ใส่ปุ๋ย บำรุงใบ บำรุงผล และบำรุงดินเป็นช่วงๆ ตามระยะเวลาของฤดูเพาะปลูก 
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 2. กำจัดวัชพืช ตามความเหมาะสม 
 การเก็บเกี่ยว 

 1. เมื่อกล้วยอายุ 5 – 10 เดือนจะเริ่มออกปลี และกาบปลีจะคลี่ออกพร้อมกับการเจริญเติบโตของผล
ก ล ้ ว ย 
 2. เมื่อกล้วยติดผลแล้ว จึงตัดปลีทิ้ง 
 3. หลังจากตัดปลีทิ้งแล้ว 45 – 55 วัน เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 4. ตัดเครือกล้วย ด้วยความระมัดระวังไม่ให้บอบซ้ำ 
 5. วางเครือกล้วยบนพ้ืนที่มีวัสดุรอง ให้น้ำยางแห้ง 

 การบรรจุหีบห่อ 
รายละเอียดบนฉลากให้ประกอบด้วยว่า “กล้วยไข่กำแพงเพชร และหรือ Kamphaeng Phet Banana และหรือ 
Gluay kai Kamphaeng Phet” 
 

การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย 
 มีเลขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ทะเบียนเลขที่ สช 60100100 ลำดับที่ 631001KPT0030   

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
      
       

 

 

 
 
 

 

 

คุณช่วงชัย พุ่มใย เจ้าของสวนกล้วยไข่ อำเมืองกำแพงเพชร                  แปลงพันธ์กล้วยไข่พ้ืนเมือง 
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เครือกล้วยไข่ ตัดปลีแล้ว ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยว คือหลังจากตัดปลี 45 - 55 วัน 

กล้วยไข่ ที่ถึงอายุการเก็บเกี่ยว   หวาน เนื้อละเอียด เนื้อแน่น อร่อย ราคาผลผลิตจะอยู่ที่  
กิโลกรัมละ 15 - 20 บาท 

 

ภาพหน้าสวนของ คุณช่วงชัย พุ่มใย 



68 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายช่วงชัย พุ่มใย (แปลงใหญ่กล้วยไข่ กำแพงเพชร) 
ที่อยู ่: 87 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  62000 โทรศัพท์ 085-734-5319 
พิกัดแผนที่ : zone = 47, X= 559085  Y= 1823999 long 99.553621 la 16.497053 

 
https://goo.gl/maps/R9YHFGQgFuc2aL7x6 

 
รวบรวมข้อมูล : นางสาวพรปวีณ์ สังเกตุใจ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร   
โทรศัพท์ : 062-3106007, 055 711 660  

แปลงกล้วยไข่ ด้านซ้ายคือ ต้นกล้วยไข่ปกติ ด้านขวาคือ ต้นกล้วยไข่เตี้ย 

มีแหล่งรวบรวมผลผลิตรอส่งตลาดตามคำสั่งซื้อ 

https://goo.gl/maps/R9YHFGQgFuc2aL7x6
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จ.พิจิตร 

: สมุนไพรปรับอากาศจันทน์หอม 

ประวัติความเป็นมา 
  เมื่อปี พ.ศ 2548 นางรัชนี เอี่ยมสะอาด ได้มีโอกาสขึ้นรถยนต์ของน้องชายตนเอง และรู้สึกว่า
อากาศภายในรถยนต์มีกลิ่นเหม็น จึงได้นำภูมิปัญญาของคนสมัยปู่ ย่า ตา ยาย โดยนำใบเตยที่หั่นสดๆ มาใส่ก็
สามารถ  ลดกลิ่นเหม็นภายในรถยนต์ได้ แต่ก็ช่วยลดกลิ่นได้แค่ 1- 2 วันเท่านั้น  หลังจากนั้นจึงพยายามหาวิธีปรับ
กลิ่นอากาศภายในรถยนต์ให้ได้นานที่สุด ประกอบกับได้ไปอบรมในการทำสมุนไพรจากงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างๆ จึงเกิดความคิดที่นำพืชสมุนไพรของอำเภอตะพานหินมาแปรรูป พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ดูดอากาศ    และปรับอากาศ  ซึ่งช่วงแรกได้นำใบเตย ชาใบหม่อน สะเดา ซึ่งมีมากมายในพื้นที่และเป็น
พืชที่มีคุณสมบัติในการดูดกลิ่นเหมาะสำหรับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีการริเริ่มนำวัสดุธรรมชาติเหล่านี้มา
แปรรูป และนำมาบรรจุถุงผ้าขนาด 50 กรัม และไปจำหน่ายร่วมกับกลุ่มกระเป๋าผักตบชวาตำบลวังหลุม อำเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำหน่ายในราคาชิ้นละ 35 บาท ปรากฏว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับ
อากาศได้จนหมด จึงมีความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดในการผลิตภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายอย่างจริงจัง เนื่องจากทำให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น และอีกประการหนึ่งเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรให้คนรุ่นหลังได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษ จึงจัดตั้งกลุ่มและชักชวนสมาชิกในชุมชนปลูกพืชสมุนไพรมาจำหน่ายให้กับกลุ่ม พร้อมทั้ง
ถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก และสร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้สมาชิก จึงเกิดการรวมกลุ่มและจดทะเบียนเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม” 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 สมุนไพรนั้นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ถือได้ว่าสมุนไพรเปรียบเป็นคุณสมบัติทางยา
หรือโอสถทิพย์ บรรพบุรุษไทยได้ใช้ทั้งภูมิปัญญาและภูมิความรู้ที่ค้นคว้ามาเป็นเวลานานนับร้อยปีได้เก็บไว้เป็น
หลักฐาน รวมถึงตำราต่างๆ ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดอย่างมากมาย 
   ปัจจุบันเราสามารถนำมาประยุกต์และดัดแปลงให้เกิดความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีสมุนไพร  เป็น
ส่วนประกอบของสินค้าตัวอื่นๆ ในท้องตลาด ซึ่งนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ปรับอากาศได้หลายชนิด เช่น นำสมุนไพร
มาบรรจุไว้ในถุงผ้าด้านในคลุกกับน้ำมันหอมเพื่อใช้ส่งกลิ่นหอมปรับอากาศในรถ ส่วนด้านรูปลักษณ์ภายนอก
ตกแต่งด้วยผ้าไทยสวยงามเย็บออกแบบด้วยความประณีตและดีไซน์ให้เข้ากับสถานการณ์โดยประยุกต์ระหว่าง
สมุนไพรไทย  ที่เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านผสานเข้ากับของใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมลงตัว 
  แนวคิดที่จะนำมาซึ่งการผลิตนั้นจะต้องคำนึงถึงวัตถุดิบ เช่นเป็นวัตถุดิบภายในชุมชน และมีความ
สวยงามของลายผ้าหรือเนื้อของผ้าในท้องถิ่น การเย็บที่ประณีต เรียบร้อย และคุณภาพของสมุนไพรที่ใช้เป็น
ประเภทอโรม่า หรือการปรับอากาศในรถโดยรวมให้สดชื่น บรรเทาอาการหวัด คัดจมูกจากฝุ่นละอองที่มาจากช่อง
แอร์ กลิ่นของสมุนไพรที่จะทำให้จมูกโล่งสบาย หายใจสะดวก ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขับลม รู้สึกสดชื่น 
ผ่อนคลายรักษาสมดุล  ซึ่งการผลิตมาจากฝีมือแรงงานคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหา
ทำให้เกิดรายได้ มาสู่ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในครัวเรือนได้อย่างดียิ่ง 
 
 อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ (ผลิตสมุนไพรดูดหรือปรับอากาศจันทน์หอม) 
  1. ผ้าไทย หรือ ผ้าลายไทย 
 2. ผ้ามนัสีทองและสีอื่นๆ 
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 3. สมุนไพรชนิดดูดอากาศชนิดต่างๆ ได้แก่ ใบเตย ใบชา มะกรูด และสะเดา  
 4. สมุนไพรชนิดให้ความหอมชนิดต่าง ได้แก่ ดอกสะแก ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้ชนิดอ่ืนๆที่มีความหอม 
 5. การบูร 
 6. พิมเสนเตรียมดินเพ่ือการปลูกเมล็ดพันธุ์ 
 1) วิธีการผลิตสมุนไพรดูดอากาศจันทน์หอม  
     1.1) นำสมุนไพรชนิดดูดอากาศชนิดต่างๆ ได้แก่ ใบเตย ใบชา สะเดา และ มะกรูด มาหั่นให้เป็นชิ้น
เล็กๆ  แล้วนำไปตากแดด จำนวน 3 วัน หลังจากนั้น นำไปอบแห้งเพ่ือฆ่าเชื้อโรค ในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 
จำนวน 1 วัน (ซึ่งจะทำให้สมุนไพรอยู่ได้นานและไม่เกิดเชื้อรา) 
     1.2) นำสมุนไพรชนิดดูดอากาศชนิดต่างๆ ได้แก่ ใบเตย ใบชา สะเดา ในอัตราส่วน 1:1:1 และ มะกรูด 
จำนวน 10 กรัม มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
      1.3) เย็บถุงผ้าและออกแบบตกแต่งให้มีความสวยงามให้บรรจุสมุนไพร ขนาด 80 กรัม ขนาด 100 
กรัม และ ขนาด 200 กรัม  
      1.4) นำสมุนไพรที่ผสมคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วมาบรรจุในถุงผ้าตามขนาดต่างๆ แล้วสามารถนำไป
แขวนในรถยนต์ หรือห้องน้ำ ตามที่ต้องการปรับอากาศ 
 
 2) วิธีการผลิตสมุนไพรปรับอากาศจันทน์หอม 
     2.1) นำสมุนไพรชนิดให้ความหอมชนิดต่างๆ ได้แก่ ดอกสะแก ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้ชนิดอ่ืนๆที่มี
ความหอม มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปตากแดด จำนวน 3 วัน หลังจากนั้น นำไปอบแห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคในโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 วัน (ซึ่งจะทำให้สมุนไพรอยู่ได้นานและไม่เกิดเชื้อรา) 
     2.2) นำสมุนไพรชนิดให้ความหอมชนิดต่างๆ ได้แก่ ดอกสะแก หรือ ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้ชนิด
อื่นๆ จำนวน 10 กิโลกรัม การบูร จำนวน 1 กิโลกรัม และพิมเสน จำนวน 0.5 กิโลกรัม มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน
แล้วนำไปอบ จำนวน 15 วัน 
      2.3) เย็บถุงผ้าแก้วสีต่างๆตามต้องการและออกแบบตกแต่งให้มีความสวยงามให้บรรจุสมุนไพร ขนาด 
80 กรัม  
      2.4) นำสมุนไพรที่ผสมคลุกเคล้ากันเรียบร้อยแล้วมาบรรจุในถุงผ้า แล้วสามารถนำไปแขวนในรถยนต์   
หรือห้องน้ำ หรือบริเวณที่ต้องการปรับอากาศ 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกสมุนไพร สมุนไพรต่างๆที่ผ่านการอบแห้ง 

การเก็บรวบรวมสมุนไพรที่ผ่านการอบแห้ง การบรรจุสมุนไพรอบแห้งลงในบรรจุภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางรัชนี  เอ่ียมสะอาด (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรจันทร์หอม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ :  939 ถนนริมน่าน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 089-7058221   
พิกัดแผนที่ : X: 651107 Y: 1792542  / Latitude : 16.20870665707171 Longitude: 100.41368119880822 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://qrgo.page.link/HKCki 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายเกรียงไกร พิมปาน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร   
โทรศัพท์ : 093 – 130 - 0478, 056 - 039880           
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จ.พิษณุโลก 

: น ้าตาลสดมะพร้าว 

 
ประวัติความเป็นมา  
 ที่มาของน้ำตาลสดมะพร้าว ตำบลนครป่าหมาก เป็นน้ำหวานจากดอกมะพร้าว มีรสชาติหวาน หอมอร่อย 
มีการผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน มีความพิถีพิถันมาก ตั้งแต่การเลือกต้นพันธุ์มะพร้าวต้นเตี้ย โตเร็ว อายุ 3 ปีขึ้น
ไ ป 
มีลักษณะงวงที่ดี ไม่มีโรคและแมลง ทำการนวดงวง และทำความสะอาดงวง เพื่อให้ได้น้ำตาลสดที่มีคุณภาพดี การ
ขึ้นไปรองน้ำตาลสดนั้น ทุกเย็นนายธีระภัทร โลห์ชาวนา หรือ ลุงพฤกษ์ จะใช้มีดปาดงวง และนำกระบอกรองน้ำตาล
ที่ทำจากไม้ไผ่  ภายในบรรจุไม้เคี่ยมหรือเรียกอีกอย่างไม้พะยอมซึ่งใส่ในปริมาณพอควรเพื่อป้องกันการบูดเน่าของ
น้ำตาลสด และทุกเช้าจะปลดกระบอกรองตาล ซึ่งกระบอกนี้จะมีน้ำตาลที่ไหลออกมาจากงวงหรือดอกมะพร้าว จั่น
มะพร้าวตลอดคืนอยู่ประมาณครึ่งกระบอกไปจนถึงเต็มกระบอก (ปริมาณขึ้นอยู่กับพันธุ์มะพร้าวและฤดูกาล) 
จากนั้นจะปาดงวงมะพร้าวใหม่แล้วนำกระบอกรองตาลใบใหม่ผูกติดกับงวงเพ่ือรองน้ำตาลที่ไหลออกมาจากรอยที่ปาด
ไว้ น้ำตาลสดที่รองได้จะถูกนำมาต้มที่เตาตาล โดยมีการกรองเศษไม้และสิ่งสกปรกทิ้งก่อนเพื่อให้ได้น้ำตาลที่สะอาด 
น้ำตาลสดจะถูกเคี่ยวจนเดือด 30 นาที หลังจากนั้น ทิ้งไว้ให้เย็น จึงกรองใส่ขวด 10 ลิตร แช่เย็นทันทีที่อุณหภูมิไม่
เกิน 4 องศาเซลเซียส เพ่ือให้น้ำตาลสดตกตะกอน 4-6 ชม.ก่อนนำมาบรรจุขวดละ 200 มิลลิลิตร เพ่ือจำหน่าย 

    

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
ลุงพฤกษ์ จะเก็บน้ำตาลสดทุกวัน ได้นำตาลสดเฉลี่ย 10 ลิตรต่อวัน เมื่อนำมาต้มแล้วจะเหลือน้ำตาลสด

ประมาณ 8.5 ลิตร เมื่อนำมาบรรจุขวดจำหน่ายขวดละ 10 บาท นอกจากน้ำตาลสดยังมีการแปรรูปเป็นน้ำตาล
มะพร้าวจำหน่าย ราคา 150 บาท/กก. มีรายได้หลังหักต้นทุนการผลิต เฉลี่ย 350-400 บาท/วัน หรือ 10,000 -
12,000 บาท/เดือนเป็นรายได้เสริมจากการทำนา 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นาย ธีรภัทร์ โล่ห์ชาวนา (วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าวสดตำบลนครป่าหมาก)  
ที่อยู ่: 2 หมู่ที ่1 ตำบลนครป่าหมาก  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  65110 โทรศัพท์ 084-5915065 
พิกัดแผนที่ : X: 641439 Y: 1837996 / Latitude : 16.6201 Longitude: 100.3260  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://qrgo.page.link/uu3Bf 
 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวสุพัชชา สุขน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม   
โทรศัพท์ : 093-130-0621/086-116-8982, 055-296-357 
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จ.เพชรบูรณ์ 

: ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน 

ประวัติความเป็นมา  

  กลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ หมู่ที่ 8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 
สมาชิกปัจจุบัน 51 ราย โดยมีนางทรัพย์ แก้วยม เป็นประธานกลุ่ม กิจกรรมของกลุ่ม คือ ผลิตผ้าทอลวดลายต่างๆ 
ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอหล่มเก่า โดยการจัดทำประชาคม เมื่อปี 2545 และขึ้น
ทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ปี 2547 ทางกลุ่มได้รวมกลุ่มสมาชิกที่สนใจในการทอผ้า มีบางคนที่มี
ความชำนาญและฝีมือในด้านการทอผ้าพ้ืนเมืองหลายกลุ่ม ทางกลุ่มได้เลือกการทอผ้าไหมมัดหมี่และผ้าทอผ้ามุกไท
หล่มเป็นกิจกรรมทอผ้าของกลุ่ม ซึ่งเดิมทีชาวบ้านได้ทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนยามว่างจากการทำการเกษตรตาม
ฤดูกาล ซึ่งแต่ก่อนทอเป็นลวดลายโบราณแบบสองสี ต่อมาการคมนาคมดีขึ้นมีการนำผ้าจากที่อื่นเข้ามาในหมู่บ้าน
ทำให้ลูกหลานที่ทอสืบทอดต่อกันมาได้พัฒนาลวดลายผ้าที่แปลกใหม่ข้ึน และเพ่ิมสีหลากหลายให้ดูสวยงาม ซึ่งการ
ทอผ้าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาและต้องมีความขยัน อดทน มีฝีมือ และความชำนาญ 

  “ซิ่นหัวแดงตีนก่าน” เป็นอัตลักษณ์ผ้าทอของชาวไทหล่ม โดยใน 1 ผืน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 
หวัซิ่นที่มีสีแดง ตัวซิ่นที่มีสีทึมประกอบด้วยลวดลายสวยงามหลากหลาย และตีนซิ่นที่เป็นลายก่านลวดลายขวางกับ
ตัวซิ่น  

  หัวซิ่น เป็นส่วนบนสุด เดิมใช้เหน็บพกไว้มองไม่เห็นจากภายนอก แต่ปัจจุบันนิยมเผยหัวซิ่นให้เห็นเพื่อ
แสดงความสวยงาม หัวซิ่นที่เป็นที่นิยมคือ “หัวซิ่นมัดย้อมสีแดง” ถือเป็นอัตลักษณ์หัวซิ่นของชาวไทหล่ม เป็นการ
นำผ้าขาวม้ามัดย้อมด้วยลวดลาย “ดอกยุ้ม”  

  ตัวซิ่น เป็นส่วนสำคัญที่ใหญ่ที่สุดและเป็นส่วนแสดงลวดลายความงดงามของผืนผ้า มีสีพื้นคุมโทนเป็นสี
โทนมืดทึม เช่น ดำ น้ำเงินเข้ม ม่วงเข้ม น้ำตาลเข้ม เป็นต้น ส่วนลวดลายประดับเป็นลวดลายที่เกิดจากมัดหมี่ ส่วน
ใหญ่นิยมลายขนาดเล็ก ผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนสวยงาม โดยการวางห้องของหมี่คั่นเป็นหมี่หลัก หมี่รอง 
หมี่ประกอบ สลับกันไป ประกอบด้วย ลายนา ลายปราสาท ลายราชวัตร ลายต้นผึ้ง ลายหมากจับ ลายกระเบื้องคว่ำ
หงาย ฯลฯ 

  ตีนซิ่น เป็นส่วนล่างสุดของซิ่น ซึ่งชาวไทหล่มนิยมใส่ตีนซิ่นแคบๆ ทอเป็นลายตามแนวนอนหรือลายขวาง 
ขนาดเล็ก ใช้สีพื้นเป็นสีเข้มคุมโทนเพื่อให้กลมกลืนกับตัวซิ่น แล้วใช้สีอื่นๆ เช่น แดง ขาว เขียว วางคั่นสลับลาย
ขวาง เพ่ือให้ตีนซิ่นดูโดดเด่น สวยงาม เรียกว่า “ลายก่าน” ซึ่งคำว่า ก่าน ในภาษาท้องถิ่นหมายถึง ขวาง 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
วัตถุดิบ ได้มาจาก บริษัทจุลไหมไทย และจังหวัดหนองบัวลำภู สีย้อมผ้าได้มาจากสีสังเคราะห์ที่ซื้อมาจาก

ที่เดียวกับเส้นไหม  

ขั้นตอนในการผลิต 

1. นำไหมดิบมาฟอกไขมันออก โดยการต้มใส่ไฮโดรเจนประมาณ 60 นาที ด้วยอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส 

2. นำไหมที่ฟอกเสร็จแล้ว มากอใส่หลอดแล้วเก็บตะกอทำเป็นทางยืน 
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3. นำไหมที่กอมามัดหมี่แล้วย้อมสีตามลายที่ต้องการ  

4. นำมากอใส่หลอดทำเป็นเส้นพุ่งแล้วนำไปทอเป็นผืน 

ขั้นตอนการทำผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน 

1. หัวซิ่น นิยมนำผ้าขาวม้ามัดย้อมด้วยลวดลาย “ดอกยุ้ม” 

ขั้นตอนการทำ 

1. ทำลายผ้ามัดย้อม  

2. นำผ้าที่มัดลายแช่น้ำเปล่าให้อิ่มน้ำ 

3. ต้มน้ำอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

4. ผสมสีมัดย้อมลงในหม้อต้ม ผสมให้เข้ากัน 

5. นำผ้าที่อ่ิมน้ำแล้วต้มในหม้อเพ่ือย้อมสีประมาณ 30 - 60 นาที หมั่นกลับด้านผ้าและควบคุมไฟไม่ให้แรง
เกินไป เพราะจะทำให้เกิดลายด่าง 

6. นำผ้าที่ย้อมแล้วล้างน้ำให้สะอาด  

7. นำไปตากให้แห้ง 

2. ตัวซิ่น 

  มีการทอลวดลายที่เกิดจากการมัดหมี่ในลักษณะเป็นห้อง โดย 1 ห้องประกอบด้วย หมี่ใหญ่ หมี่รอง และ
หมี่เล็ก 

ลวดลายการทอ ได้แก่ ลายปราสาทผึ้ง ลายหงส์ ลายขอ ลายขาเปีย ลายหมากจับ ลายนาค ลายกระเบื้องคว่ำ-
กระเบื้องหงาย ลายดอกแก้ว  

3. ตีนซิ่น 

  ทอเป็นลายตามแนวนอนหรือลายขวางขนาดเล็ก 

ราคาตัวซิ่น 

1. ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน (ผ้าฝ้าย) 

- ขนาด 75 เซนติเมตร × 2 เมตร ราคา 500 บาท 

- ขนาด  1 เมตร× 2 เมตร ราคา 700 บาท 

2. ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน (ผ้าไหม) 

- ขนาด 75 เซนติเมตร × 2 เมตร ราคา 2,000 บาท 

- ขนาด  1 เมตร× 2 เมตร ราคา 3,000 บาท 

ราคาตัดสำเร็จ (ผ้าฝ้าย) 

- ขนาด 75 เซนติเมตร × 2 เมตร ราคา 1,100 บาท 

- ขนาด  1 เมตร× 2 เมตร ราคา 1,300 บาท 
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- ระยะเวลาในการทำ 3 - 4 วัน 

ราคาตัดสำเร็จ (ผ้าไหม) 

- ขนาด 75 เซนติเมตร × 2 เมตร ราคา 2,700 บาท   

- ขนาด  1 เมตร× 2 เมตร ราคา 3,700 บาท 

- ระยะเวลาในการทำ 5 - 7 วัน 

-  

การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย  

สินค้าแปรรูปของกลุ่มได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่น ระดับ 3 ดาว ปี 2549 2552 ระดับ 4 ดาว ปี 
2547 และระดับ 5 ดาว ปี 2546 ตามโครงการสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย OTOP Product Champion
 รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
   

      
  ไหมที่ผ่านการฟอกแล้ว 

      
    การกอไหมที่ฟอกแล้วใส่หลอด  การเก็บตะกอเพ่ือทำเป็นเส้นยืน 
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หมี่ที่มัดลาย 

     
วิธีการทอผ้าไหมโดยใช้กี่ธรรมดา 

     
หัวซิ่น  ตัวซิ่น 

       
ตัวซิ่น ตีนซิ่น 
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ผ้าซิ่นหัวแดงตีนก่าน 

 
รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางทรัพย์  แก้วยม (วิสาหกิจชมุชนกลุ่มทอผ้าบ้านอีเลิศ)  
ที่อยู่ : 210 หมู่ที ่8 ตำบลนาซำ อำเภอ หล่มเก่า จังหวัด เพชรบูรณ์  67210 โทรศัพท์ 086 214 3530 
พิกัดแผนที่ : X =738991   Y=1881571/ Latitude 17.005841: Longitude: 101.244833 

 

 
https://goo.gl/maps/ymPWoWMipHUoHQTVA 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล : นางสาวรื่นฤดี  นวลศิริ     ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า   
โทรศัพท์ : 081-9605169, 056 709 008 
  

https://goo.gl/maps/ymPWoWMipHUoHQTVA
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จ.อุทัยธานี 

: การเลี้ยงผ้ึงมิ้มแบบธรรมชาติ 

ประวัติความเป็นมา 
 หมู่ที่ 1 บ้านชุมทหาร ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาและที่
ราบสูง เกษตรกรในพ้ืนที่มรายได้หลักจากอาชีพทำไร่และทำสวน เช่น มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน สับปะรด เป็นต้น 
และในส่วนที่เป็นที่สูงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำสวนไม้ผลผสมและยางพารา ด้วยลักษณะที่เป็นภูเขามีป่าไม้
เ ย อ ะ แ ล ะ ม ี ก า ร ป ลู ก  
ไม้ยืนต้นเป็นบริเวณกว้าง จึงทำให้พื้นที่มีความร่มรื่น ผึ้งมิ้มเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ในเขตที่มีป่า
ไม้สมบูรณ์ ในช่วงฤดูแล้งที่รายได้ด้านการเกษตรเกือบจะไม่มี การเลี้ยงผึ้งมิ้มเลียนแบบธรรมชาติจึงเป็นรายได้เสริม
ท ี ่ ดี  
และสภาพพื้นที่ในเขตเหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะอาหารที่ผึ้งมิ้มสามารถหาได้เองตามธรรมชาติ ทั้งจากธรรมชาติ
และสวนผลไม้ของเกษตรกร และผึ้งมิ้มยังมีส่วนช่วยผสมเกษตรกรของผลไม้เกษตรกรทำให้ติดผลดีมากยิ่งขึ้น   

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การเลี้ยงผึ้งม้ิมแบบธรรมชาติ 
 อุปกรณ ์: 
 1. เครื่องพ่นครัว ( สโมค ) 
 2. กรรไกรตัดกิ่ง 
 3. ท่อ PVC 
 4. ยางในรถ ตัดเป็นเส้นๆ 
 5. กาบมะพร้าว 
 6. ไฟแช็ก 
 วิธีการเลี้ยง : 

1. หารังผึ้งมิ้มตามธรรมชาติโดยทำการรมควันให้ผึ้งมิ้มเมา โดยใช้เครื่องพ่นยาในกรณีที่อยู่ไม่สูงมากนัก 
ถ้ารังผึ้งมิ้มอยู่สูงใช้ท่อ PVC ต่อ 
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2. ตัดกิ่งไม้ที่มีรังผึ้งให้ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. นำรังผึ้งมิ้มวางไว้ในที่เหมาะสม โดยใช้ยางในรถที่ตัดเป็นเส้นๆมันกิ่งไม้ด้านหนึ่งไว้ป้องกันไม่ให้รังผึ้ง
มิ้มหล่นจากต้นไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ปล่อยให้ผึ้งมิ้มหากินเองตามธรรมชาติ โดยในเขตอำเภอห้วยคตเป็นพ้ืนที่ ๆ มีป่าไม้เป็นบางส่วน และ
ในพ้ืนที่มีสวนยางพาราเป็นหลัก มีส่วนปาล์มน้ำมันและส่วนผลไม้อีกด้วย ผึ้งมิ้มในเขตอำเภอห้วยค
ตจะเริ่มพบมากช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนื่องจากดอกยางพาราที่เริ่มออกดอกช่วงนี้รวมทั้งดอกไม้ป่าที่อยู่
โดยรอบ เกษตรกรจะเริ่มเก็บน้ำหวานได้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคมของทุกปี  
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วิธีการเก็บน้ำหวานผึ้งม้ิม : เก็บน้ำผึ้งทุก 15 วัน ขวดละ 350 บาท 
1. รมควันผึ้งมิ้มให้เมา 
2. ขูดเอาน้ำหวานบริเวณหัวน้ำหวาน โดยวิธีขูดน้ำหวาน 

ต้องจับกิ่งไม้ให้ตั้งฉากกับพ้ืน เนื่องจากหากตั้งเอียงรังผึ้งมิ้ม 
จะหักเสียหาย 

3. นำผ้าขาวบางมากรองให้น้ำมิ้มใสสะอาดไม่มีอะไรปน 
4. บรรจุในขวดที่เตรียมไว้นำไปขาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลี้ยงผึ้งมิ้มแบบธรรมชาติสร้างรายได้
เสริมต่อปีจากการเก็บน้ำผึ้งขายประมาณ 3-4 หมื่นบาท/ปี 

( แล้วแต่สภาพอากาศและปริมาณเกสรดอกไม้ ) 
 

 การเลี้ยงผึ้งมิ้มแบบธรรมชาตินี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างกว้างขวาง มีเกษตรกรทั้งภายในจังหวัด
และต่างจังหวัดที่เดินทางมาเป็นการส่วนตัวเพ่ือมาเรียนรู้เช่น 

1. จากตำบลข้างเคียง ได้แก่ ตำบลห้วยคตและตำบลสุขฤทัย  
2. จากอำเภอข้างเคียง เช่น อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ 
3. จากต่างจังหวัด เช่น จังหวัดชัยนาท 
และได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆพาเกษตรกรมาศึกษาดูงาน เช่น สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยคต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต กลุ่ม Young Smart Farmer 
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต พาเกษตรกรจากจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีมาดูงาน 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายผ่านศึก วิเศษวงษา   
ที่อยู่ : 163/5 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี  โทรศัพท์ 038-530-143 
พิกัดแผนที่ : 47P X=559294 Y=1686074 

 
https://goo.gl/maps/fWwkj942mW5AyHbg9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวนันทพรว์ ศิริวัฒพงศ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
การ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต     
โทรศัพท์ : 087-2039079, 056-518-089 
  

https://goo.gl/maps/fWwkj942mW5AyHbg9
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จ.สุโขทัย 

: การทอผ้าฝ้ายย้อมดิน 

ประวัติความเป็นมา 
 บ้านวังหาด เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขา เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านดา่น
ลานหอย 36 กิโลเมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนา มีการดำเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย แบบดั้ งเดิมของ
ชาวล้านนา การทอผ้าฝ้ายก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาที่ใช้ผ้าฝ้ายมาตั้ งแต่บรรพบุรุษสืบทอด
ต่อมายังชนรุ่นหลัง ซึ่งเป็นมรดกของคนรุ่นเก่าที่คนรุ่นใหม่ควรรักษามรดกนี้ไว้ ผ้าฝ้ายยอมสีดินแดง และเป็น
ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมา เริ่มต้นจากวิธีการปลูกฝ้ายจนถึงการพัฒนาเส้นฝ้ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ของชุมชน 
 กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินบ้านวังหาด อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เป็นการรวมกลุ่มของคน
ในชุมชนบ้านวังหาดในการนำผ้าฝ้ายมาหมักและย้อมด้วยดินธรรมชาติ แล้วนำถักทอเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป
มากมาย เป็นการใช้ทรัพย์สินทางภูมิปัญญาที่สืบทอดมาอย่างยาวนานของบ้านวังหาด ทั้งยังเป็นการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติภายในชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย ทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุนชน มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 
ของภูมิปัญญาชาวบ้าน และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจในการทำผ้าฝ้ายย้อมดิน 
 “ผ้าทอย้อมดิน” ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านวังหาด ตำบลตลิ ่งชัน อำเภอบ้านด่าน 
ลานหอย จังหวัดสุโขทัย จากการขุดพบ “แวโบราณ” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั่นฝ้ายเพื่อให้เป็นเส้นด้าย 
แวที่พบจากแหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่ทำมาจากดินเผา มีลักษณะครึ่งวงกลมหรือทรงคล้ายกรวยตัดหรือรูป
ลูกคิด เจาะรูตรงกลาง แวเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปั่นด้าย โดยจะใช้เป็นตัวถ่วงน้ำหนังเส้นใย เพราะแวจะมี  
รูตรงกลางสำหรับเสียบแกน ปลายอีกด้านของแกนจะพันเข้ากับเส้นใย เมื่อปั่นแกนให้เกิดแรงเหวี่ยงหมุน 
รอบตัว แรงเหวี่ยงกับน้ำหนักถ่วงของแกนจะทำให้เส้นใยบิดเป็นเกลียวสม่ำเสมอกลายเป็นเส้นด้าย แวดินเผา
เป็นโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนและกึ่งก่อนประวัติศาสตร์  แวดินเผาที่ค้นพบในแหล่ง
โบราณคดีบ้านวังหาด คือโบราณวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นหลักฐานสำคัญว่า บ้านวังหาดเป็นแหล่งทอผ้ามาแต่อดีต 
ช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งทอผ้าเรื่อยมา จนกาลเวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ผ้าทอย้อมดิน ของกลุ ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินบ้านวังหาด ผลิตจากใยฝ้ายที ่ปลูกในพื ้นที ่ชุมชน 
บ้านวังหาด กระบวนการผลิตอาศัยวิธีคิดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อกันมาของคนในพื้นที่บ้านวังหาด 
ซึ ่งมีความพิถีพิถันประดิดประดอยถักทอเส้นใย และเลือกสรรเฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติทุกขั ้นตอน 
โดยเฉพาะการย้อมเส้นฝ้ายด้วยกระบวนการย้อมดินจาก “ดินแดง” เป็นดินที่มีความละเอียด สีออกน้ำตาลส้ม
เป็นดินที่จะพบในเฉพาะพื้นที่วังหาดเท่านั้น ดินชนิดนี้สามารถนำไปผสมน้ำและใช้ย้อมฝ้ายได้เลย  ทำให้ได้ 
สีน้ำตาลแดงธรรมชาติที่เกิดจากสีดินในพื้นที่ สีที่ได้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความคลาสสิก มีความลงตัวและ
มีกลิ่นไอธรรมชาติ 
 
 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำผ้าฝ้ายย้อมดิน 
 1. เส้นด้าย 
 2. ดินแดง 
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 3. เครื่องปั่นด้าย 
 4. กี่ทอผ้า 
 วิธีการทำผ้าฝ้ายย้อมดิน 
 1. นำดินที่ชาวบ้านขุดได้ มาทุบให้ละเอียดและคัดเอาเศษไม้เศษดินออกให้หมด 
 2. นำดินที่ทุบละเอียดแล้วมาเติมน้ำแล้วกวนเพื่อดินละลาย เมื่อดินละลายแล้วทำการกรองน้ำดิน เพ่ือ
ไม่ให้มีเศษไม้หรือเศษดินติดลงไปในน้ำดิน 
 3. เมื่อได้น้ำดินมาแล้ว นำด้ายที่เตรียมไว้ซักน้ำให้เส้นด้ายเปียกหมาดๆ 
 4. จากนั้นนำเส้นด้ายลงไปแช่ในน้ำดิน ประมาณ 1 ชั่วโมง ทำการขยำให้น้ำดินซึมเข้าไปในเส้นด้าย 
หากต้องการให้ด้ายมีสีเข้ม ต้องทำการย้อม 2 ครั้ง 
 5. เมื่อย้อมสีเส้นด้าย จนได้ความเข้มของสีที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ก็นำเส้นด้ายไปตากแดดให้แห้ง 
 6. นำเส้นด้ายที่ตากแดดจนแห้งสนิทมาปั่นใส่หลอดด้าย จากนั้นทำการม้วนด้ายและนำไปสืบที่กี่ทอผ้า 
 7. ทำการทอผ้าฝ้ายย้อมดินออกมา จากนั้นน้ำผ้าฝ้ายที่ได้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงย่าม 
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่ม หมอน เป็นต้น 
 ราคาจำหน่าย 
 - ผ้าคลุมไหล่ ราคา 259 บาท 
 - ถุงย่าม ราคา 290 บาท 
 - ผ้าห่ม ราคา 699 บาท 
 - หมอนหกห้อง ราคา 120 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. ใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้ทันสมัย 
 2. เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สืบทอดกันมา เป็นมรดกจากคนรุ่นเก่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 
 3. ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐานเลขที่ มผช.246/2557 
 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจในภูมิปัญญาชาวบ้านในการย้อมผ้าฝ้ายจากดิน 
 5. มีกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมดิน ที่จัดทำโดย กศน.ตำบล
ตลิ่งชัน 
 6. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนวังหาด 
 7. เป็นการสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน 
 8. การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย 
 รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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   ทุบดินแดงให้ละเอียด     ดินที่ทุบและเอาเศษไม้ออกแล้ว 

  
   ละลายดินในน้ำ       กรองเอาเศษดินเศษไม้ออกอีกครั้ง 

  
  ย้อมสีเส้นด้าย แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง   นำเส้นด้ายไปตากแดดให้แห้ง 

  
ปั่นด้ายใส่หลอดด้าย    ทอผ้าฝ้ายย้อมดิน 

  
 ผ้าคลุมไหล่จากผ้าฝ้ายย้อมสีดิน    หมอนหกห้อง 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางจุ่ม สมหารวงศ ์(กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมดินบ้านวังหาด) 
ที่อยู่ : 98 หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 093-782-8308 
พิกัดแผนที่ : X: 541391 Y: 1899494 / Latitude : 17.1798652 Longitude: 99.3892336 

 
https://goo.gl/maps/ne4DWGGTdXAjGLGv7 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวนริศรา  ดวงอัน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 
โทรศัพท์ : 093-130-2785, 0-5568-9113 

https://goo.gl/maps/ne4DWGGTdXAjGLGv7
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จ.นครสวรรค์ 

: การผลิตน ้าตาลโตนด 

 
ประวัติความเป็นมา 

ชุมชนบ้านปากคลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในพื้นที่จะมี  
ต้นตาลโตนดกระจายอยู่ในชุมชน ประมาณ 7,000 กว่าต้น ซึ่งชาวบ้านได้ยึดเป็นอาชีพสืบทอดกันมาแต่บรรพ
บุรุษ โดยความเชื่อของชาวบ้านจะมีการไหว้ครูตาลทุกครั้งเมื่อถึงฤดูทำตาลเพ่ือไหว้ครูปกปักรักษาให้ปลอดภัย
ตลอดฤดูทำตาล และมีประเพณีซึ่งชุมชนร่วมใจกันจัดเทศกาลงานประจำปี ปิดทองไหว้พระ – ห่มผ้าพระบรม
ธาตุ และงานเทศกาลกินตาลวัดเกยไชยเหนือ ในช่วงเดือน 5 ของทุกปี ตาลโตนดจะมีผลผลิตออกมากในช่วง
เดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี โดยส่วนใหญ่จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโนดเพื่อจำหน่ายเสริม
รายได้ ซึ่งมีการผลิตเป็นน้ำตาลสด น้ำตาลปึก ลอนตาลสด ขนมตาล ลอนตาลอบแห้ง ลูกตาลลอยแก้ว จาว
ตาลเชื่อม ไอศกรีมน้ำตาลสด เป็นต้น การจำหน่ายผู้ผลิตจะนำมาจำหน่ายตามร้านค้าในพื้นที่ หมู่ 6 ต.เกยไชย 
ส่งตลาดภายในอำเภอชุมแสงและต่างอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมาอย่าง
ยาวนาน รวมถึงการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เช่น ภูมิปัญญาการนวดงวงตาล มีการใช้เครื่องมือนวดที่
แตกต่างตามเพศของช่อดอก คือ การนวดช่อเพศผู้ใช้ไม้คาบแบน หรือไม้คาบตัวผู้ และการนวดช่อดอกเพศเมีย
ใช้ไม้คาบกลมหรือไม้คาบตัวเมีย ภูมิปัญญาด้านการแปรรูปผลผลิตจากส่วนต่างๆ ของตาลโตนด รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล เป็นต้น 
 
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การผลิตน้ำตาลโตนดจะอยู่เริ่มในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี หรือประมาณ 5 

เดือนต่อปี  
บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ  

1. ขั้นเตรียมการ 
การเลือกต้นตาล อายุของต้นตาลที่สามารถทำน้ำตาลโตนดได้นั้นจะต้องอยู่ในวัยเจริญพันธุ์ อายุตั้งแต่ 

10 ปีขึ้นไป และอยู่ในระยะแทงช่อดอกใหม่ๆ 
1) การข้ึนต้นตาล จะให้พะองเป็นบันไดสำหรับขึ้นต้นตาล ซึ่งทำมาจากไม้ไผ่ป่า เนื่องจากมีแขนงที่

แข็งแรง ตัดแขนงให้ยาว 1 คืบ เพื่อเหลือพ้ืนที่ให้คนข้ึนตาลปีนขึ้นได้สบาย 
2) เลือกหาช่อผลของตาลหรืองวงตาล ที่มีระยะเหมาะสมต่อการให้น้ำตาล จากนั้นจะทำการนวด

งวงตาล ซึงไม้นวดตาล มี 2 แบบ คือ งวงตาลตัวเมียจะใช้ไม้หนีบหรือไม้นวดทรงกลม ประมาณ 1. 5 เมตร 
ส่วนงวงตาลตัวผู้จะใช้ไม้หนีบทรงแบนยาว ประมาณ 1 เมตร ซึ่งจะนวดทุกวันประมาณ 7 วัน นวดวันละครั้ง 
ช่วงบ่ายหรือเย็นเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้งวงตาลผลิตน้ำหวาน  

3) หลังจากนวดงวงตาลครบ 7 วันแล้ว จะเป็นขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสด โดยใช้มีดปาดงวงตาล
บางๆ เพ่ือให้น้ำตาลสดไหลออกมา และใช้ภาชนะเป็นกระบอกไม้ไผ่แขวนติดกับงวงตาลไว้เพ่ือรองน้ำตาลสดที่
ไหลออกมา ซึ่งได้มีการนำภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษในการยืดอายุน้ำตาลสดหรือการถนอมน้ำตาลสด โดย
การรมไฟให้ความร้อนกระบอกตาลก่อนที่จะนำกระบอกตาลไปรองรับน้ำตาลสดบนยอดตาลเพื่อป้องกันการ
เกิดเชื้อราในน้ำตาล และการนำเปลือกหรือแก่นของไม้ตะเคียนและไม้ต้นพะยอมมาฝานหรือหั่นเป็นชิ้นเลก็ๆ 
ใส่รองไว้ที่ก้นกระบอก 1 หยิบมือ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลสดมีรสเปรี้ยวเสียในระหว่างที่อยู่บนยอดตาลนาน
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ประมาณ 10 ชั่วโมง จนกว่าน้ำตาลสดจะเต็มกระบอก การรองน้ำตาลสดสามารถทำได้วันละ 2 รอบ รอบเย็น
ถึงเช้า และรอบเช้าถึงเย็น การปาดตาลครั้งหนึ่งน้ำตาลสดจะไหลออกมาประมาณ 8-10 ชั่วโมง หลังจากนั้น
น้ำตาลสดจะเริ่มหยุดไหล 
 2. ขั้นตอนการผลิตน้ำตาลสด 
 เมื่อได้น้ำตาลสดมาจากต้นแล้วให้นำมากรองเอาเศษไม้ตะเคียนและเศษผงออก แล้วเทน้ำตาลลงใน
กระทะ ต้มให้เดือด นาน 30 นาที แล้วนำน้ำตาลมากรองและใส่ถังเพื่อให้ตกตะกอน แล้วบรรจุใส่ขวด เป็น
น้ำตาลสดพร้อมรับประทาน  

3. ขั้นตอนการผลิตน้ำตาลปึก เริ่มจากการนำน้ำตาลสดที่กรองเพื่อเอาไม้ตะเคียนและเศษผงออก 
เทใส่กระทะตั้งไฟให้เดือด หมั่นคนให้สม่ำเสมอ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จนกระท่ังสังเกตว่าน้ำตาลมีสีเข้มขึ้นและ
มีลักษณะข้นเหนียว จากนั้นยกกระทะลง และเข้าเครื่องปั่นด้วยไม้โบกน้ำตาลเพ่ือให้น้ำตาลแห้งและเย็นตัวเร็ว 
เมื่อน้ำตาลเย็นตัวแล้วให้รีบตักใส่หลุมหรือแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยน้ำตาลสดแท้ 20 ลิตร สามารถผลิตน้ำตาล
ได้ 3.5 กิโลกรัม ๆ ละ 160 บาท 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  

   

  

 
 
 

 

 

 

 

  

   
 

การนวดงวงตาล 

กระบอกตาล/ไม้ตะเคียน 
การต้มน้ำตาลสด/การเคี่ยว

น้ำตาล 

ผลิตภัณฑ์จากการตาลโตนด
น้ำตาล 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายวิชัย กล้วยหอม (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านปากคลองเกยไชย)  
ที่อยู่ : 27/1 หมู่ที่ 5ตำบลเกยไชย  อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค ์ 60120 โทรศัพท์081 786 7716พิกัดแผน
ที่ : Zone 47 X: 634965 Y: 1755157 / Latitude : 15.871766 Longitude: 100.260567 
 

 
https://goo.gl/maps/DdhAXmPSJsPcSno6A 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางปวีณา  ปั้นสุข   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง   
โทรศัพท์ : 087 – 210 4856, 0-5628-2060      

การทำน้ำตาลปึก                                                                            
น้ำตาล 

https://goo.gl/maps/DdhAXmPSJsPcSno6A
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ภาคตะวันตก 
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จ.กาญจนบุรี  

: มะขามป้อมพันธุ์แป้นสยาม 

ประวัติความเป็นมา 
 หมู่บ้านสระกลอย หมู่ที่ 5 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบดอน และเป็นพื้นที่ลาดลงจากทิศตะวันออกสู่ตะวันตก สภาพดินมีหลายลักษณะ คือ ดินร่วน ดินปนกรด 
และดินปนทราย ไม่แหล่งน้ำธรรมชาติ ประเภทแม่น้ำ ลำคลอง มีแต่ลำห้วยเกษตรกรในพื้นที่จึงนิยมปลูกพืชไร่
เป็นหลัก และด้วยสภาพพื้นที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากกิจกรรมในไร่ เกษตรกรมักนิยมหา
ของป่าเพื่อนำมาบริโภคและนำมาขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว บางรายมีการนำพันธุ์ไม้ป่ามาปลูก
ขยายในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 เพ่ือง่ายต่อการเก็บผลผลิตในฤดูถัดไป  
 มะขามป้อม เป็นไม้ป่าที ่เกษตรกรต้องเดินทางไปเก็บในป่าเพื ่อนำมาขาย โดยในปี พ.ศ. 2511 
ครอบครัวของนายสมปอง บางพิทักษ์ ซึ่งแต่เดิมมีอาชีพเก็บผลมะขามป้อมป่าขาย แต่ด้วยความคิดที่จะลด
ระยะทางในการเดินทางไปเก็บในป่า จึงนำพันธุ์มะขามป้อมป่ามาปลูกในพื้นที่ของตนเอง ประมาณ 19 ไร่   
 ต่อมาปี 2530นายสมปอง บางพิทักษ์ ได้แยกย้ายออกไปสร้างครอบครัวและยังคงอาชีพเดิม  
คือ เก็บมะขามป้อมส่งขายผลสดครั้งหนึ่งได้พบมะขามป้อมป่าที่มีลักษณะ ลำต้นเตี้ย ผลลูกใหญ่ และดกผลมี
รสชาติดีไม่ฝาด ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า พันธุ์เตี้ยเลื้อย จึงได้นำพันธุ์กลับมาปลูกในพื้นที่ของตนเอง 10 ไร่ 
ประกอบกับได้มีโอกาสได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องจากขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เมล็ดจากสำนักงาน
เกษตรอำเภอท่าม่วง ทำให้เขาได้เริ่มทดลองขยายพันธุ์มะขามป้อมโดยการตอนกิ่ง จนสามารถขยายพันธุ์และ
ขายต้นพันธุ์มะขามป้อม สร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อีกทางกนึ่ง 
 ปี 2549 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก โดยนายสมปอง ได้มีโอกาสนำพันธุ์มะขามป้อม
ที่ตนเองนำมาเพาะพันธุ์ไว้ ไปจัดแสดงในงานโซนไม้แปลงของประเทศได้ และได้รับความสนใจและเริ่มเป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น  
 ต่อมาปี 2552 ได้ร ับการติดต่อจากรายการป้าเช็งลดโลกร้อนมาถ่ายทำรายการและรับซื ้อผล
มะขามป้อมจากสวน เพ่ือนำไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตน้ำป้าเช็ง ถือว่าเป็นโอกาสที่ทำให้มะขามป้อมของ
ตำบลรางสาลี่ เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้เกษตรกรในพ้ืนที่และต่างจังหวัดเริ่มติดต่อนำพันธุ์มะขามป้อมไปปลูกใน
พ้ืนที่ตนเองมากยิ่งขึ้น  
 ปี 2553 นายสมปองมองว่าในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์ตลาดของมะขามป้อมอาจจะมีปัญหาใน
เรื ่องของราคาตกต่ำ จึงคิดค้นวิธีการในการแปรรูปมะขามป้อมเพื ่อเพิ ่มมูลค่า โดยเริ ่มจากการทำน้ำ
มะขามป้อมจาก 4 สายพันธุ์ ได้แก่ แป้นสยาม ท้อลาย ท้อสีทอง และแม่ลูกดก โดยทดลองเรียนรู้ด้วยตนเอง 
แล้วนำมาเปรียบเทียบกัน โดยให้ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ทดลองชิมและให้คะแนนในแต่ละผลิตภัณฑ์ จนได้ข้อสรุป
ว่าพันธุ์ที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูปมากที่สุด ทั้งลักษณะผิว ขนาด สี และรสชาติ ที่เป็นที่ตรงกับความนิยม
ของผู้บริโภคคือ แป้นสยามหรือชื่อเดิมคือ มะขามป้อมพันธุ์เตี้ยเลื้อยซึ่งต่อมาได้มีการจดสิทธิบัตรในชื่อว่า 
มะขามป้อมพันธุ์แป้นสยาม 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 นายสมปอง ได้คิดค้นสูตรและวิธีการแปรรูปมะขามป้อมจากการลองผิดลองถูด้วยตนเอง และผ่านการ
ทดลองลงมือทำ และทดสอบความนิยมของผู้บริโภคจริงจนสามารถมีสูตรการแปรรูปของตนเอง และปัจจุบัน
นอกจากจะส่งขายมะขามป้อมสดแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปอีกหลากหลาย ได้แก่ น้ำมะขามป้อม มะขามป้อมแช่
อิ่ม แยมมะขามป้อม และมะขามป้อมกวน ซึ่งสินค้าเด่นของกลุ่มที่นำมาเสนอมี 2 อย่างคือ น้ำมะขามป้อม และ 
มะขามป้อมแช่อ่ิม 
 น้ำมะขามป้อม 
 1. คัดเลือกมะขามป้อมพันธุ์แป้นสยามแก่ มาปัน่ละเอียด จำนวน 1 กิโลกรัม นำมาคั้นน้ำ 
 2. ต้มน้ำเปล่าสะอาด ในอุณหภูมิน้ำเดือด เติมน้ำตาล และเกลือ ชิมรสตามต้องการ 
 3. นำน้ำมะขามป้อมมากรองแยกกาก โดยใช้ผ้าขาวบาง 7-8 ชั้น กรองประมาณ 4 ครั้ง เพ่ือให้น้ำ
มะขามป้อมใสและมีตะกอนน้อยที่สุด 
 มะขามป้อมแช่อ่ิม  
 1. คัดเลือกมะขามป้อมเกรด A นำมาล้างทำความสะอาด ควั่นผลมะขามตามรอยบาก 12 รอย ซึ่งนาย
สมปองให้เหตุผลว่า การควั่นผลมะขามป้อมจะช่วยให้เกลือซึมเข้าผลได้ทั่วถึง  
 2. นำมะขามป้อมที่บากแล้วแช่ในน้ำเกลือ2 วันหรือมากว่านั้น โดยสังเกตให้ผลมะขามป้อมเปลี่ยนสี จึง
นำมาล้างน้ำโดยปล่อยน้ำไหลผ่านเพ่ือล้างความเค็มออก 
 3. นำมะขามป้อมที่ผ่านการดองแล้วมาแช่ในน้ำเชื่อมใส ที่อุณหภูมิห้อง อย่างน้ำ 14 วัน โดยทุก ๆ วัน 
จะต้องนำน้ำเชื่อมออกมาอุ่น ทิ้งไว้ให้เย็น ก่อนเทแช่มะขามป้อมตามเดิม 
 4. หลังจากมะขามป้อมผ่านการแช่ในน้ำเชื่อม 14 วันแล้ว จะได้มะขามป้อมแช่อิ่มที่มีความเหวานกำลังดี  
และลักษณะผิวสวยพร้อมรับประทาน 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

- คัดเลือกมะขามป้อมที่แก่พร้อมสำหรับนำมาแปรรูป เกรด A ใช่ทำมะขามป้อมแช่อ่ิม  

- เกรด C นำมาทำน้ำมะขามป้อม 



96 

 

 

ภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามป้อมและมะขามแดงสวนสุมาลี 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสมปอง  บางพิทักษ์ (กลุ่มแปรรูปมะขามป้อมและมะขามแดงสวนสุมาลี) 
ที่อยู่ : 2/4 หมู่ที่ 5 ตำบลรางสาลี่ ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 087-091-8517 
พิกัดแผนที่ : Latitude : 13.813896,  Longitude : 99.499996 

 
https://goo.gl/maps/p8EG3j1jZzbm9R5P8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางนุจรี  ภานุมาศ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง    
โทรศัพท์ : 095-770-5321 , 034-611-704 
  

https://goo.gl/maps/p8EG3j1jZzbm9R5P8
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จ.ประจวบคีรีขันธ์  

: การป้องกันก าจัดหนอนชอนเปลือกในต้นลองกอง 

ประวัติความเป็นมา 
 นายนิตย์  ตั ่นอนุพันธ ์  บ้านเลขที ่ 28 หมู ่ที ่ 4 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเกษตรกรรายแรกๆที่ปลูกลองกองในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ปลูกครั้งแรกประมาณ  
500 ต้น ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 250 ต้น อายุลองกองประมาณ 50 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การปลูก
ลองกอง ประสบปัญหาในหลายๆด้าน เช่น ภัยพิบัติ ราคาผลผลิตตกต่ำ ด้านการตลาดและศัตรูพืช โดยเฉพาะ
หนอนชอนเปลือกลองกอง เป็นศัตรูพืชตัวสำคัญที่ทำให้ลองกอง ชะงักการเจริญเติบโต ให้ผลผลิตน้อย และต้น
อาจตาย ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดี นายนิตย์  ตั่นอนุพันธ์  เจ้าของสวนลองกองก็พยายามหาวิธีที่จะป้องกัน
กำจัดหนอนชอนเปลือก แต่พยายามหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ครั้นจะใช้ไส้เดือนฝอยตามคำแนะนำก็มีข้อจำกัด
เยอะไม่สะดวกที่จะใช้วิธีนี้ ปล่อยระยะเวลาล่วงเลยไปอีกหลายเดือน นายนิตย์  ตั่นอนุพันธ์  ได้ทดลองใช้ปูน
ขาวในสวนลองกอง วัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับ PH ดิน ในเมื่อใช้ปูนขาว ลักษณะการใช้โดยการหว่านปูนขาว
รอบๆทรงพุ่ม และหว่านไปที่รอบๆลำต้นลองกองด้วย ซึ่งขณะนั้นหนอนชอนเปลือกระบาดรุนแรง หว่านต้นละ
ประมาณ 1 กก. หลังหว่านปูนขาว 2-3 เดือน เปิดเปลือกต้นลองกองที่หนอนชอนเปลือกเข้าทำลายพบซาก
หนอนชอนเปลือกตายแห้ง ประมาณ 5-6 เดือน เปลือกลำต้นที่เป็นตะปุ่มตะป่ำถูกหนอนชอนเปลือกทำลาย 
เริ ่มหลุดร่วง 1 ปี เปลือกจะหลุดร่วงหมด ทำให้เหลือกใหม่เรียบ ไม่เป็นตะปุ่มตะป่ำ ทำให้ต้นลองกอง
เจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตดีในปีต่อมา ตลอดระยะเวลา 15 ปี หลังการใช้ปูนขาว ศัตรูตัว สำคัญคือหนอนชอน
เปลือกลองกอง ไม่พบการแพร่ระบาดในสวนอีกเลย 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต 
 หนอนชอนเปลือกลองกองเป็นหนอนที่ผู้ปลูกลองกองประสบปัญหากันมาก หากมีการระบาดรุนแรง 
จะกระทบกระเทือนต่อผลผลิต หนอนชอนเปลือกลองกองมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ 
 1. หนอนชอนเปลือกขนาดใหญ่ (Cossus chlorates) ตัวหนอนมีสีแดงอมชมพูหรือน้ำตาลแดง  
ขนาดตัวใหญ่สุดยาวประมาณ 4 เซนติเมตร หนอนจะเข้าดักแด้อยู่ใต้เปลือกตามก่ิงและลำต้น ดักแด้มีสีน้ำตาล
ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตร เข้าดักแด้ประมาณ 11 วัน จะออกเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยมีสีน้ำตาลเทา เมื่อกางปีก
ออกยาวประมาณ 4 ซม. ตัวเมียวางไข่ได้ประมาณ 800-1,000 ฟอง วางไข่เป็นกลุ่มๆละ 50-180 ฟอง ไข่มี
ลักษณะกลม สีขาวขุ่น หนอนลอกคราบ 12 ครั้ง อาศัยกัดกินทำลายอยู่ใต้ผิวเปลือกต้นลองกองลึกประมาณ 
20-80 มิลลิเมตร วงจรชีวิต 119-171 วัน 
 2. หนอนชอนเปลือกขนาดเล็ก (Microchlora sp.) หนอนมีสีขาวครีม หัวสีน้ำตาล ขนาดตัวยาวสุด 
1-3 เซนติเมตร หนอนเคลื่อนที่ว่องไว เมื่อถูกรบกวนจะทิ้งใยลงดิน เมื่อเปิดเปลือกจะพบดักแด้อยู่ใต้เปลือกมี
ใยขาวๆ หุ้มขนาดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เข้าดักแด้ประมาณ 8 วัน จะออกเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัย ปีกคู่หน้า
และคู่หลังมีสีเขียวอ่อน ขนาดเมื่อกางปีกออกยาวประมาณ 2 ซม. วงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน 
 ลักษณะการทำลาย 
 หนอนชอนเปลือกทั ้ง 2 ชนิด จะกัดกินทำลายอยู ่ใต ้ผิวเปลือกตามกิ ่งและลำต้นลึกระหว่าง  
2-8 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ระหว่างท่อน้ำและท่ออาหาร ทำให้กิ่งและลำต้นมีลักษณะตะปุ่มตะป่ำซึ่งในช่วงหน้าฝนกิ่ง
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จะมีความชื้นสูงและมักมีโรคราสีชมพูเข้าทำลายร่วมด้วย ถ้าหนอนกัดกินบริเวณตาดอกจะทำให้ตาดอกถูก
ทำลายและผลผลิตลดลง ถ้าทำลายรุนแรงจะทำให้กิ่งแห้ง ต้นแคระแกรน โตช้า และตายในที่สุด 
 การแพร่กระจายและฤดูการระบาด 
 หนอนชอนเปลือก Cossus sp. จะพบการเข้าทำลายตลอดทั้งปี ส่วน Microchlora sp. จะพบการ
เข้าทำลายในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม ในช่วงอากาศแห้งแล้ง 
 ศัตรูธรรมชาติ 
 ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของหนอนชอนเปลือกลองกอง ได้แก่ กระรอก กระถิก มดง่าม มด ไส้เดือนฝอย 
Stemeinema corpocapsae และแมลงหางหนีบ 
 การป้องกันและกำจัด 
 1. หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรตัดแต่งกิ่งภายในทรงพุ่มให้มีแสงที่พอเหมาะไม่ทึบจนเกินไป และตัดกิ่งที่
แห้งตายไปเผาทำลาย 
 2. หมั่นสำรวจปริมาณหนอนตามกิ่งและลำต้น โดยสุ่มต้นละ 5-10 จุด หากพบหนอนกินใต้ผิวเปลือก
ให้ใช้ไส้เดือนฝอยสำเร็จรูป (Steinemema carpacapsae) ฉีดพ่น ในอัตราไส้เดือนฝอย 2 ล้านตัวต่อน้ำ  
1 ลิตร สำหรับต้นเล็กใช้ 3-5 ลิตรต่อต้น สำหรับต้นใหญ่ใช้ 5-7 ลิตรต่อต้น ฉีดพ่นตามกิ่งและลำต้นที่มีหนอน
เข้าทำลาย จำนวน 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน 
 3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติเพ่ือช่วยในการกำจัดหนอนชอนเปลือก บริเวณท่ีไม่มีตาดอกให้ขูดเปลือกเพ่ือ
ทายตัวหนอนและเปิดโอกาสให้ศัตรูธรรมชาติเข้าทำลาย 
 4. หนอชอนเปลือกลองกองมักพบระบาดในสวนลองกองที่ขาดการดูแลเอาใจใส่ การดูแลใส่ปุ๋ยและให้
น้ำที่เพียงพอจะทำให้ต้นลองกองมีความสมบูรณ์สามารถทนทานต่อการเข้าทำลายของหนอนชอนเปลือกได้
 อุปกรณ์ 
 - วัสดุ  ปูนขาว  ราคากิโลกรัมละ 3-4 บาท 
 - อัตราการใช้  ต้นละ  1 กิโลกรัม 
 วิธีการใช้  
 หว่านรอบทรงพุ่มและรอบๆลำต้น ประมาณ 2-3 เดือน พบหนอนชอนเปลือกตายแห้ง ประมาณ 5-6 
เดือน เปลือกท่ีเป็นตะปุ่มตะป่ำเริ่มหลุดร่วง และประมาณ 12 เดือน เปลือกท่ีหนอนชอนเปลือกทำลายหลุด
ร่วงหมด ผิดเปลือกท่ีเกิดข้ึนใหม่ จะเจริญเติบโตเป็นปกติ ปูนขาวใช้ป้องกันกำจัดหนอนชอนเปลือกลองกอง
ได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาภาพ : ข่าวพยากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช สน.เกษตรจังหวัดตราด เดือนกันยายน 2556 (ฉ.1/2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มาภาพ : นายนิตย์  ตั่นอนุพันธ์  เกษตรกรเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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จ.เพชรบุรี  

: หมู่บ้านอนุรักษ์ตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง  

ประวัติความเป็นมา 
 บ้านดงห้วยหลวง  เดิมชื่อ "บ้านดงขี้หลวง” หรือ "บ้านดงหลวง”  เหตุที่ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อดังกล่าว  
ก็เพราะว่า  มีพืชท้องถิ่น ชื่อว่า "มันหลวง” ขึ้นมากมายโดยทั่วพ้ืนที่  และมีห้วยธรรมชาติไหลมาจากป่าต้นน้ำ
จาก "หุบผางู” ในพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเขตตำบลบ้านทาน และ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเปลี่ยนเป็น "บ้านดงห้วยหลวง” ในปี พ.ศ. 2521 ผู้ที่มาเยือนบ้านดงห้วยหลวง 
สิ่งแรกที่จะได้พบเห็นและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ ต้นตาล ที่ขึ้นเรียงรายเป็นทิวแถว อย่างสวยงามตามคัน
นา ผู้ที่มาเห็นจะรู้สึกถึงความร่มรื่น ซึ่งต้นตาลบางต้น มีอายุมากกว่า 100 ปี นับเป็นทุ่งนาที่มีต้นตาลมากที่สุด
ในอำเภอบ้านลาดอีกด้วย และเป็นพืช GI ของจังหวัดเพชรบุรี 
 ชาวบ้านดงห้วยหลวง  เป็นชาวไทยพื้นบ้าน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ที่มีเอกลักษณ์ของคนเพชรบุรี 
โดยมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำนา ทำตาล และยังคงสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตมาตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของคนเมืองเพชร โดยมีวัฒนธรรมพื้นบ้านและ
มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน คือการทำน้ำตาลโตนดไม่ฟอกสี ไม่เติมสารเคมีใดๆ ในกระบวนการผลิต 
โดยน้ำตาลโตนดถือเป็นน้ำตาลที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นน้ำตาลที่มีค่าดัชนี
น้ำตาลต่ำ  ทำให้ซึมเข้าสู่เลือดช้า ซึ่งน้ำตาลที่มีสารให้ความหวานที่มีค่า GI สูงกว่าจะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและ
โรคที่เกิดจากน้ำตาลมากกว่า 
 นอกจากนี้น้ำตาลโตนดยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลายโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
โรคสมอง มีส่วนประกอบของเกลือธรรมชาติ ช่วยให้ร่างกายสดชื่น มีธาตุเหล็ก ช่วยในกระบวนการสร้างเม็ด
เลือดแดง และมีแคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน เป็นต้น ชาวบ้านดงห้วยหลวงจึงเกิด
การรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง ตำบลบ้านทาน เกิดจากการรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกรที่มีอาชีพทำน้ำตาลโตนด ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ต้องใช้ความอดทนและความชำนาญ เมื่อ
ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้นชาวบ้านบ้านดงห้วยหลวงที่มีอาชีพนี้ จึงต้องรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 และมีความหวังให้อาชีพเกษตรกรนี้ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดจากคนรุ่นใหม่ 
โดยการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่จะมาช่วยส่งเสริมให้อาชีพนี้ยั่งยืน  
 องค์ความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับตาลและวัฒนธรรมการทำตาลโตนดของคนเพชรบุรีนั ้นมีคุณค่าไปยัง
ประโยชน์ต่อการสืบทอด การอนุรักษ์ การพัฒนาอาชีพทำตาล และการดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรี รวมถึงชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีต้นตาลและได้ใช้ประโยชน์จากตาล โดยความ
ตระหนักรู้ของชาวบ้านเองก็บอกว่า แม้จะมีการพัฒนาวิธีขึ้นตาลให้ง่ายขึ้นได้ เช่น ทำเป็นนั่งร้าน บันได หรือใช้
รถยกแทนการใช้ไม้พะองพาดขึ้นตาล แต่การจะเก็บน้ำตาลสดจากต้นตาลโตนดก็ยังต้องใช้ฝีมือคนขึ้นนวดตาล
อยู่ดี ไม่สามารถใช้เครื่องมือใดๆได้ เป็นที่สังเกตว่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทำตาลโตนด อายุมากกว่า 50 ปี 
ที่จะใช้คำเฉพาะต่างๆ และสามารถอธิบายถึงสิ่งที่เรียกเกี่ยวกับตาลและการทำตาลได้เป็นอย่างดี  จึงเป็นภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมการทำตาลโตนดเพื่อใช้ในการสืบทอด พัฒนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมตาลโตนดของ
จังหวัดเพชรบุรีต่อไป 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ลักษณะของต้นตาล 
 ตาลโตนดเป็นพืชตระกูลปาล์มใบพัดชนิดหนึ่ง  ชอบอากาศร้อน  ชอบขึ้นในดินทรายหรือดินปนทราย
และดินเหนียวแต่ในที่เปียกแฉะ เช่น ตามทุ่งนาตาลโตนดก็เจริญงอกงามดี ในที่ดินทรายน้ำกร่อยก็จะยิ่งโตเร็ว
และมีน้ำหวานจัด  นอกจากนี้ยังชอบขึ้นในที่ไม่มีพืชปกคลุม เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพค่อนข้างแห้ง
แล้งไม่ชอบดินกรดแต่ก็เจริญเติบโตในที่ชุ่มชื้นได้ 
    ตาลโตนดเป็นพืชที่มีดอกแบบไม่สมบูรณ์เพศ มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ต้นเพศผู้และต้นเพศเมียแยก
คนละต้น  ดอกอยู่บนช่อดอกที่มีกิ่งก้านแขนงช่อดอกใหญ่ยาวแทงออกจากต้นระหว่างกาบใบโค้งงอปล าย
ค่อนข้างแหลมคล้ายงวงช้าง เรียกว่า “งวงตาล”หรือ “ปลีตาล” ผลมีขนาดใหญ่เป็นทะลาย ผลกลมมีขนาด 6-
8 นิ้ว ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน ผลแก่มีสีม่วงแก่ ผลสุกเต็มท่ีมีสีม่วงแก่เกือบดำหรือดำ ผิวเป็นมันภายในผลมีเมล็ด
ขนาดใหญ่ แข็ง ประมาณ  1-4 เมล็ด ส่วนใหญ่มี 3 เมล็ด มีเปลือกหุ้มเป็นเส้นใยละเอียด เมื่อสุกจะมีสีเหลือง
สด ประกอบด้วยแป้งและน้ำตาล เนื้อนุ่มมีกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งสีและกลิ่นในขนมหวานและเค้ก ภายในเมล็ดมี
เนื้อสีขาวขุ่น เมล็ดแบนกลม  
   ตาลโตนดเป็นพืชที่อยู่กับจังหวัดเพชรบุรีมาตั้งแต่โบราณกาลมีผลผลิตจากต้นตาลโดยเฉพาะน้ำตาล
โตนดยังเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการทำขนมหวานเมืองเพชรอีกด้วย 

 

รูปภาพ : ลักษณะของต้นตาล 
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 ขึ้นตาล  
  ขึ้นตาล หมายถึงการปีนไต่ขึ ้นไปบนต้นตาล โดยเหยียบตาแง่งลำไม้ไผ่ที่พาดผูกติดกับต้นตาลเป็น
บันไดท่ีจะไต่ขึ้นสู่ยอดตาล ลำไม้ไผ่สำหรับเหยียบขึ้นลงต้นตาลต่างบันไดนี้เรียกว่า “พะอง” นิยมใช้ลำไม้ไผ่ป่า
ซึ่งมีความเหนียว ต้นตาลที่สูงมากต้องใช้พะองมากกว่าหนึ่งลำต่อกัน ผู้ที่ขึ้นตาลไปเก็บน้ำตาลสดบนต้นหรือ
เก็บเอาผลตาลโตนดลงมาเรียกกันว่า “คนขึ้นตาล” การขึ้นเก็บน้ำตาลจะทำแค่ประมาณ 5 เดือนต่อปีตาม
ฤดูกาลตาลโตนด (มกราคม - พฤษภาคม) 

รูปภาพ : ลักษณะของคนขึ้นตาล 
 นวดตาล  
  ผู้ทำตาลจะเริ่มข้ึนตาลไปนวดตาลเพ่ือเตรียมเก็บน้ำตาลจากต้นตัวผู้เมื่อปลีตาลมีดอกเต็มปลี และจาก
ต้นตัวเมียเมื่อตาลลืมตา นั่นคือเมื่อทะลายตาลมีผลอ่อนแย้มก้นออกจาก หัวหมวก (เรียกกลีบหุ้มหัวขั้ว) 2-3 
ลูกแล้ว คำว่า นวดตาล นั้นหมายถึงการบีบคลึงที่ปลีหรือทะลายตาลบนต้นเพ่ือให้ปลีและทะลายตาลเกิดความ
ช้ำจนมีน้ำตาลโตนดออกมา โดยจะใช้อุปกรณ์สำหรับนวดเรียกว่า ไม้คาบ ปลีตาลนวดด้วย ไม้คาบตัวผู้ มี
ลักษณะเป็นไม้แบน 2 ท่อนมัดปลายข้างหนึ่งติดกัน ส่วนทะลายตาลนวดด้วย ไม้คาบตัวเมีย มีลักษณะเป็น ไม้
กลม 2 ท่อนมัดปลายข้างหนึ่งติดกัน เรียกชื่อจำแนกชนิดตามการนำไปใช้กับช่อดอกตัวผู้ (ปลีตาล) หรือ ช่อ
ดอกตัวเมีย (ทะลายตาล) การนวดตาลทำวันละครั้งในตอนเช้าหรือเย็น (เรียกภาษาชาวบ้านว่าวันละมื้อ) ตาล
ตัวผู้นวดปลีติดต่อกัน 6 วัน เว้น 1 วัน แล้วทำการแช่ปลีตาล ส่วนตาลตัวเมียนวดทะลายติดต่อกัน 3-4 วัน 
แล้วทดลองปาดปลายทะลายดู หากมีน้ำตาลไหลออกมาแสดงว่านวดใช้ได้แล้ว แต่ถ้าไม่มีน้ำตาลออกมาต้อง
นวดต่อไปอีก กรณีหลังจากนวดตาลเสร็จสิ้น ให้ทิ้งไว้โดยไม่ทำอะไรต่อกับปลีหรือทะลายนั้น 
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รูปภาพ : การนวดตาล 
 แช่ตาล  
 การแช่ตาลกระทำต่อจากเสร็จขั้นนวดตาล เป็นการนำกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำเปล่าขึ้นไปสวมแช่ปลีหรือ
ทะลายตาลที่ผ่านการนวดแล้ว เพ่ือทำลายตาดอกของปลีหรือผลอ่อนของทะลายไม่ให้เติบโตไปหล่อเลี้ยงปลี
หรือทะลาย หากไม่แช่ตาล จากการถูกนวดจะคืนสภาพ ทำให้น้ำตาลไม่ไหลออกมา การแช่ตาลจะแช่ไว้
ประมาณ 2 วัน จากนั้นถอดน้ำแช่ทิ้ง แล้วจะทำการปาดตาลเป็นลำดับต่อไป 

รูปภาพ : ลักษณะการแช่ตาล 
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 ปาดตาล  
 ถัดจากขั้นนวดตาลและแช่ตาล ผู้ขึ้นตาลจะ “ปาดตาล” คือการใช้มีดเฉพาะซึ่งมีความคมมากเรียกว่า 
“มีดปาดตาล” เฉือนปลีหรือทะลายตาลนั้นบางๆ เพ่ือให้มีน้ำตาลโตนดไหลหยดออกมา  หลังจากปาดปลีและ
ทะลายตาลแล้วจะนำกระบอกไม้ไผ่ซึ่งทำเป็นภาชนะเรียกว่า กระบอกตาล ไป สวมผูกไว้กับปลีหรือทะลายเพ่ือ
รองน้ำตาลโตนดที่ไหลหยดออกมา น้ำตาลโตนดสดๆ ที่รองได้จากต้นเรียกกัน  ในหมู่คนทำตาลบ้านลาดว่า 
“น้ำตาลใส” ก่อนนำกระบอกตาลไปรองน้ำตาลทุกครั้งจะต้องล้างทำความสะอาดกระบอกและนำไปวางคว่ำ
รมควัน บนเตาให้กระบอกแห้งและใช้ความร้อนฆ่าเชื้อโรค เพื่อให้น้ำตาลรองไว้ไม่เสียง่าย กลิ่นของควันไฟที่
ติด กระบอกยังทำให้น้ำตาลใสในกระบอกหอม จากนั้นนำไม้พะยอม (ชื่อต้น ไม้ชนิดหนึ่ง) สับใส่ลงไปก้น
กระบอก เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้ำตาลใสที่รองไว้ไม่บูดเสีย และเป็นตัวประสานเนื้อน้ำตาลให้แห้งเร็วเมื่อนำไป
เคี่ยว การใส่ พะยอมต้องใส่ให้พอดี หากใส่มากไป น้ำตาลรองจะมีรสขม 

รูปภาพ : วิธีการปาดตาล 
 การเก็บน้ำตาล 
 อุปกรณ์ในการเก็บน้ำตาลโตนด 
  1. มีดปาดตาล 
  2. เชือกหรือเข็มขัดหนังสำหรับเหน็บมีด 
  3. กระบอกใส่น้ำตาล 
  4. พะอง 
  5. ไม้คาบตัวผู้ ไม้คาบตัวเมีย 

 
 

  

 

 

 

 
รูปภาพ : อุปกรณ์เก็บน้ำตาลโตนด 

ไม้คาบตาล มีดปาดตาล ไม้พะอง กระบอกน้ำตาล 

https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A
https://th.wikibooks.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A
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 การข้ึนต้นไปรองน้ำตาลจะทำในตอนเช้าและตอนช่วงระหว่างบ่ายถึงเย็นของแต่ละวัน โดยแขวน 
กระบอกรองน้ำตาลทิ้งไว้แล้วมาเก็บภายหลัง น้ำตาลใสที่เก็บลงมาจากกระบอกแต่ละช่วงเวลาจะมีชื่อเรียก 
เฉพาะว่า “น้ำตาลเช้า” และ “น้ำตาลเที่ยง” คำว่า น้ำตาลเช้า เรียกน้ำตาลใสที่เก็บจากกระบอกลงจากต้นใน 
ตอนรุ่งเช้า บางคนอาจไปเก็บตั้งแต่ตีห้า เป็นน้ำตาลที่รองค้างคืนไว้ตั้งแต่ช่วงบ่ายหรือเย็นของอีกวัน ส่วน 
น้ำตาลเที่ยง เรียกน้ำตาลใสที่เก็บจากกระบอกลงจากต้นในตอนบ่าย (ช่วงหลังบ่ายสองโมง) หรือตอนเย็น เป็น
น้ำตาลที่รองไว้ในตอนเช้าของวันเดียวกัน กล่าวกันในหมู่คนทำตาลว่าน้ำตาลเที่ยงหอมกว่าน้ำตาลเช้า 
เนื่องจากระยะเวลาที่รองทิ้งไว้บนต้นจนเก็บกระบอกรองน้อยกว่าน้ำตาลเช้า น้ำตาลใสจึงไม่มีบูด วิธีการรอง
น้ำตาลโตนดทำได้ดังนี้ 
 1. นำกระบอกไม้ไผ่ที่จะไปรองน้ำตาลสดมารมควัน เพ่ือเป็นการฆ่าเชื้อ แล้วนำมาร้อยเชือก เพ่ือใช้
แขวนกระบอก แล้วก็นำไม้พะยอมใส่ในกระบอกครึ่งฝ่ามือเพ่ือป้องกันน้ำตาลสดที่รองไว้มีรสเปรี้ยว   

  2. เลือกต้นตาลโตนดที่ออกงวง เมื่อเลือกได้แล้วก็จะปีนขึ้นไปเก็บน้ำตาล โดยใช้ไม้คาบนวดทิ้งไว้
ประมาณ 7 วัน แล้วจึงใช้มีดปาดหน้าตาล การนวดและปาดหน้าตาลทุกวัน เพ่ือไม่ให้หน้าตาลแห้ง ตาลตัวผู้จะ
มีงวง ซึ่งเมื่อใช้ไม้ทาบนวดแล้วจะต้องแช่หน้าตาลไว้ในน้ำ เพ่ือเป็นการล่อน้ำตาลให้ออกการปาดหน้าตาลจะ
ปาดทุกวันจนกว่างวงตาลจะหมดก็จะถือว่าน้ำตาลจะหมดไปด้วย แต่ถ้าหากน้ำตาลหมดไปแล้วแต่งวงตาลมีอยู่
ก็จะเลิกขึ้นต้นตาลโตนดต้นนี้ 

 3. เมื่อได้น้ำตาลสดแล้ว นำน้ำตาลสดที่ได้กรองเอาไม้พะยอมออกด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นนำน้ำตาล
สดไปเคี่ยวให้เดือด ด้วยอุณหภูมิประมาณ ๑๐๐ องศาเซลเซียส จะได้น้ำตาลข้นพร้อมบรรจุขวดเพ่ือจำหน่าย
ต่อไป  

 การเคี่ยวตาล  
  น้ำตาลใสที่เก็บจากกระบอกรองตาล จะนำไปต้มในกระทะตั้งไฟเพ่ือให้งวดจนได้น้ำตาลโตนดเหลวข้น 
เรียกกระบวนการนี้ว่า “เคี่ยวตาล” แต่หากต้มแค่ให้น้ำตาลใสเดือดเพื่อไม่ให้น้ำตาลเสียแล้วตักใส่ภาชนะไว้  
แค่ ขั้นนี้จะเรียกว่า “ต้มน้ำตาล” การเค่ียวตาลจะใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่ตั้งบนเตาเรียกว่า “เตาเคี่ยวตาล” 
มีลักษณะเป็นเตาหางที่มีช่องบรรจุกระทะ 2-3 ลูกต่อเตา ด้านบนส่วนหน้าสุดของเตาตรงช่องใส่ฟืนเจาะรูเป็น
แถว 12-16 รู เรียกว่า “นมเตา” สำหรับบังคับไฟและเพื่อตั้งคว่ำกระบอกตาลให้รมควันจากไอร้อนของเตา  
ด้านท้ายของเตาเป็น ปล่องควัน ตัวเตาก่อด้วยอิฐ แต่ถ้าเป็นแบบสมัยก่อนจะขุดที่พื้นก่อตัวเตาด้วยดินเหนียว
ผสมแกลบ 

รูปภาพ : เตาเคี่ยวตาลแบบสมัยก่อน 
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 ขั้นตอนการต้มน้ำตาลโตนด 
  1. นำน้ำตาลโตนดสดที่ได้จากต้นตาล บรรจุในกระบอกตาล (ทำจากไม้ไผ่ลำโต จุน้ำตาลได้ประมาณ 
3 ลิตร) ที่ใส่ไม้พะยอมไว้ในกระบอกตาล เพ่ือป้องกันน้ำตาลบูด โดยจะต้องเทน้ำตาลสดผ่านผ้ากรอง เพ่ือกรอง
เศษไม้พะยอมออก จากนั้นนำน้ำตาลมาเทลงในกระทะเหล็กขนาดใหญ่ที่ตั้งไฟไว้แล้ว นำไปเค้ียวให้เดือด 
  2. น้ำตาลสดจะเริ่มเดือด เมื่อต้มเป็นเวลา 10-15 นาที ที่ประมาณ 100 องศาเซลเซียส ตามความแรง
ของไฟ ซึ่งถ้าต้องการน้ำตาลโตนดสดก็สามารถตักออกได้ทันที  
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพ : น้ำตาลโตนดบรรจุขวดพร้อมดื่ม 
 

 ขั้นตอนการเคี่ยวทำน้ำตาลปึก(หรือน้ำตาลก้อน) 
   1. เมื่อได้นำตาลสดแล้ว นำไปเค้ียวให้เดือดเคี่ยวต่อไปอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง จนน้ำตาลแก่ จนกว่า
จะได้ที่ (ซึ่งเรียกว่า “ปุบปับ”) และใช้ “เหล็กกระแทก” กระแทกน้ำตาลโตนดที่กำลังข้นเหนียว และกวน
น้ำตาลที่กำลังจะได้ที่ด้วยไม้ขนวน จนฟองรวมกันก็ยกลงจากเตา คนให้เข้ากันโดย (ข้น แดง ฟู)  จากนั้นตักใส่
แท่นพิมพ์น้ำตาลปึกท่ีรองด้วยผ้าขาว ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง นำไปจำหน่ายได้ 
 2. นำน้ำตาลที่ได้หยอดใส่แท่นพิมพ์สำหรับหยอดน้ำตาลโตนด ที่ทำมาจากดินเหนียวผสมขี้เถ้า (ขี้เถ้า
จากไม้เนื้อแข็ง การใช้ดินเหนียวผสมข้ีเถ้า เนื่องจากดินจะช่วยดูดความร้อนของน้ำตาลทำให้เย็นเร็วขึ้น ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น) หรือภาชนะอ่ืนที่เตรียมไว้ รอจนน้ำตาลเย็นลงก็สามารถจำหน่ายได้ 
 ผู้เคี่ยวตาลจะดูลักษณะการเดือดหรือการปุดของน้ำตาลในกระทะว่าน้ำตาลได้ที่หรือยัง โดยจำแนก
ลักษณะสภาพเดือดและเรียกชื่อต่างๆ กัน เรียงตามช่วงเวลาการเกิดขึ้นจากพุ่ง บ้าไฟ โหลด และปุบปับ 
ตามลำดับ คำว่าพุ่ง เรียกสภาพเดือดลักษณะพวยพุ่งจากตรงกลางกระทะออกข้างเป็นฟองขาว เป็นการเดือด  
ในระยะแรกคาดว่า บ้าไฟ เรียกสภาพเดือดลักษณะพุ่งเป็นฟองสม่ำเสมอเต็มกระทะ สีฟองออกเหลือง เกิดขึ้น 
หลังจากน้ำตาลพุ่งได้สักพัก คำว่า โหลด เรียกสภาพเดือดลักษณะเป็นฟองโตขึ้น สีฟองออกน้ำตาล และระดับ
ฟองลดต่ำลง เกิดข้ึนหลังจากน้ำตาลบ้าไฟได้สักพัก และ ปุบปับ เรียกสภาพเดือดลักษณะปุดเป็นฟองใหญ่ราว 
ลูกมะนาวหรือลูกมะกรูด เนื้อน้ำตาลมีสีน้ำตาลเข้มแบบสีน้ำผึ้ง ระดับน้ำตาลในกระทะลดต่ำ จับตัวเหนียว 
เป็น ระยะที่เค่ียวได้ที่ เตรียมยกลงกวน 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

รูปภาพ : วิธีการเค่ียวน้ำตาล 
 เมื่อน้ำตาลในกระทะเดือดพุ่ง ถ้าต้องการเก็บเป็นน้ำตาลสดไว้กิน ก็จะต้มแค่ระยะนี้แล้วตักใส่ขวดไว้ 
หากจะเคี่ยวทำน้ำตาลโตนดข้นก็ต้องตั้งไฟไปเรื่อยๆ  เพื่อให้น้ำตาลงวดน้ำลง เคี่ยวผ่านช่วงเดือดพุ่ง บ้าไฟ 
โหลด ไปจนถึงสภาพเดือดที่เรียกว่าปุบปับ จากนั้นเมื่อฟองน้ำตาลหลอมตัวไปรวมตรงกลางกระทะที่เรียก 
“สะดือกระทะ” รีบยกกระทะลงจากเตา ไม่เช่นนั้นน้ำตาลจะไหม้ แล้วใช้ “ไม้ขนวน” (ไม้ท่อนลักษณะกลม
ยาว) กวนน้ำตาลในกระทะที่ยกลงมาทันที โดยกวนจากรอบนอกกระทะเข้าหาด้านในกระทะจะทำให้ได้
น้ำตาล สีออกขาวนวลสวย 

 

รูปภาพ : วิธีการทำน้ำตาลปึกหรือน้ำตาลก้อน  
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ผลผลิตของน้ำตาลใส (น้ำตาลโตนดสด)  
 การต้มหรือเคี่ยวตาลจะได้น้ำตาลลักษณะต่างๆ ระหว่างกระบวนการ ซึ่งชาวบ้านจำแนกโดยมีชื่อ
เรียกเฉพาะและนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆกัน บ้างก็นำน้ำตาลใสที่รองได้ไปเคี่ยวหรือต้มไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม
น้ำตาลเมา แสดงการจำแนกผลผลิตของน้ำตาลใสได้ดังแผนภาพ 
 

แผนภาพ : ผลผลิตของน้ำตาลโตนดสด 
 คุณประโยชน์อื่นๆของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด 
 - การทำลูกอีโป้ง เพ่ือทำเป็นของประดับตกแต่งหรือใส่ของเอนกประสงค์ เช่น ใส่ปากกา ดินสอ 

 - อาหารพื้นถิ่น : อาหารคาว แกงหัวตาล ส่วนผสม (กระชาย  พริก  กะทิ  พริกเครื่องแกง หัวตาล ลูกตาล  
เนื้อสัตว์ เช่น หมู ปลาทู) 
 

 
 



109 

 

 

  - ข้าวผัดจาวตาล โดยใช้จาวตาลเป็นส่วนประกอบในการผัดข้าว เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

  - อาหารหวาน : ขนมตาล, โตนดทอด และขนมหม้อแกงโบราณ เป็นต้น 

 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

กระบวนการเคี่ยวน้ำตาลโตนดเพื่อทำน้ำตาลปึก 
 

1. เริ่มจากการนำน้ำตาลสดที่กรองเอาไม้พะยอม
ออกแล้วนำมาเคี่ยว 

2. เค่ียวให้เดือดประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนไดน้้ำตาลแก่ 
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 3. เคี่ยวจนได้ในลักษณะเหนียวพอเป็นก้อน  4. จากนั้นนำเอามาใส่แป้นพิมพ์ที่เตรียมไว้  

5. จัดจำหน่ายสู่ท้องตลาดในรูปแบบของน้ำตาลปึก 

 

6. สร้างมูลค่าพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสากลโดย
การผลิตเป็น Palm sugar syrup 
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 ขั้นตอนการผลิตชางวงตาล   
  เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นร่วมกันระหว่างชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นวิทยากรของสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้ศึกษาถึงฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟินอลิกจากชางวงตาล จากการวิจัยพบว่า “งวงตาล” สามารถนำไปต้ม
น้ำกิน เพื่อลดความดัน   ในเลือด ลดอาการเบาหวาน แก้ตานขโมยในเด็ก ช่วยขับพยาธิ แก้ร้อนใน ได้ 

  

1. ตีงวงตาลตัวผู้ที่มีอายุพอดี ไม่แก่หรือ  อ่อนเกินไป  นำมาหั่นเป็นแว่นบางๆ 

  
2  . นำงวงตาลที่หั่นเป็นแว่นมาคั่วกับไฟให้สุก โดยกระบวนการคั่วจะใช้ใบอีเหม็นห่อผ้าขาวบาง 

ทำเป็นลูกประคบ คั่ววนจนกว่าจะสุก 

  

3. พอคั่วจนสุก แล้วนำไปตากแดด ผึ่งให้แห้ง และบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ 
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ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง เลขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เลขทะเบียนเลขทะเบียน สช 56100048 วันที่
จดทะเบียน 16 กันยายน 2551 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายยุทธนา    ประสาตร์ (วิสาหกิจชุมชนตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง ตำบลบ้านทาน) 
ที่อยู่ : 60 หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 095-592-7054  
พิกัดแผนที่ : 47P X: 589301 Y: 1445644  

 
https://goo.gl/maps/n4rVDtpLKydKpT3x8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวกันยารัตน์  บัวราษฎร์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด    
โทรศัพท์ : 061-791-5159, 032-586-578 
  

https://goo.gl/maps/n4rVDtpLKydKpT3x8
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จ.ราชบุรี 

: การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว 

ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลคลองตาคต และตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีการปลูกข้าวโพดรับประทาน 
ฝักสดมาอย่างยาวนาน เนื่องด้วยมีสภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ราบและราบลุ่ม มีแหล่งน้ำเพียงพอ สภาพดินมีลักษณะ
เป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างดี เกษตรกรจึงนิยมปลูกข้าวโพด
รับประทานฝักสดกันมาก โดยเริ่มแรกเกษตรกรมีการปลูกข้าวโพดเทียนพันธุ์พ้ืนเมือง แต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไป
เนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดพันธุ์แปดแถว ซึ่งพันธุ์ข้าวโพดแปดแถวนี้ได้มาจากเกษตรกรในตำบล
คลองตาคต คือ นายดำรง มินทนนท์ หรือลุงดำ ที่ได้พันธุ์มาจากเพื่อนคนหนึ่ง เมื่อ 30 ปีก่อน จึงนำมาปลูก
ครั้งแรกในพื้นที่อำเภอโพธาราม และนำออกมาต้มขายที่หน้าวัดโบสถ์ ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภค
เป็นอย่างมาก เพราะติดใจในรสชาติความอร่อยของข้าวโพดพันธุ์นี้ ซึ่งลักษณะเด่นของข้าวโพดแปดแถวนั้น จะ
มีขนาดฝักเล็ก มีเมล็ดเรียงตัวแน่น 8 แถว เมล็ดมีสีขาว มีความนุ่มและเหนียว รสชาติหวานเล็กน้อย กลิ่นหอม 
เมื่อรับประทานจะไม่ติดฟัน เกษตรกรในพ้ืนที่จึงหันมาปลูกกันอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยพันธุ์ข้าวโพดแปดแถวมี
ความอ่อนแอต่อโรคราน้ำค้างหรือโรคใบลายและสภาพภูมิอากาศมาก ทำให้ข้าวโพดฟันหลอ เมล็ดไม่ติดฝัก 
หรือเมื่อเจอลมพายุ ทำให้ต้นข้าวโพดล้ม ไม่ได้ผลผลิต อีกท้ังปัจจุบันมีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลาย
จุด Fall armyworm ผลผลิตจึงได้น้อยเมื่อเทียบกับข้าวโพดพันธุ์อื่น ๆ เกษตรกรจึงหันไปปลูกข้าวโพดพันธุ์
อ่ืนควบคู่ไปกับข้าวโพดแปดแถว และเกษตรกรบางรายก็เลิกปลูกไป เพราะเห็นว่าดูแลรักษายาก ทำให้ปัจจุบัน
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแปดแถวนั้นเหลืออยู่ไม่มาก เกษตรกรจึงได้นำภูมิปัญญาในการเก็บเมล็ดพันธุ์มาใช้ 
เพ ื ่ อ เป ็นการอน ุร ักษ ์สายพ ันธ ุ ์ ของข ้ าวโพดแปดแถวให ้ดำรงอย ู ่ และส ืบทอดต ่อไปในพ ื ้ นถิ่ น  
ปัจจุบันเกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปดแถวจำนวนสมาชิก 31 รายพื้นที่ปลูก 
112.50 ไร่ และอยู่ระหว่างการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ข้าวโพดแปดแถวราชบุรี” 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 กระบวนการผลิต 
 - การเตรียมพื้นที่ปลูก 

 ไถ และตากดิน 7 วัน แล้วยกร่องปลูก ขุดหลุมลึกขนาด 10 นิ้ว และใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม 
 - วิธีการปลูก 
 ใช้แรงงานคนปลูก โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 60 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ทำ
การหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลงในหลุม ประมาณ 6-7 เมล็ดต่อหลุม รดน้ำ หลังจากนั้น 5-7 วัน เมล็ดจะงอกเป็นต้น
กล้าประมาณ 15 วัน ถอนแยกต้นกล้าให้เหลือ 4-5 ต้นต่อหลุม และประมาณ 30-50 วัน ต้นข้าวโพดจะเริ่มออก
ดอก 
 - สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 ในช่วงฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเจริญเติบโตดีที่สุด  
 - การใส่ปุ๋ย 
 1. การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม โดยใช้ปุ๋ย 16-16-16 อัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยคอก อัตราส่วน 
2,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2. การใส่ปุ๋ยเพื่อการเจริญเติบโตของต้น โดยใช้ปุ๋ย 46-0-0 อัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
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 3. การใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้าย โดยใช้ปุ๋ย 16-16-16 อัตราส่วน 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
 - การให้น้ำ 
 ข้าวโพดมีความต้องการน้ำตลอดฤดูปลูก 450-600 มิลลิเมตร ควรให้น้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วง
ออกดอก หากขาดน้ำจะมีผลต่อการติดเมล็ด การให้น้ำทุก 3-5 วัน และหลังการใส่ปุ๋ยซึ่งวิธีการให้น้ำโดยทั่วไป 
มี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ให้น้ำตามร่องคู และแบบที่ 2 ให้น้ำแบบรดโคนต้น  ถ้าดินเป็นดินทรายหรือดินร่วน
ทรายควรให้น้ำถี่กว่าดินเหนียว 
 - การเก็บเกี่ยว 
 เมื่อระยะเวลา ประมาณ 55-60 วัน จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดยการเก็บเกี่ยวจะใช้แรงงานคน    
โดยการหักฝักข้าวโพดตอนเช้าเวลาประมาณ 06.00 น. แล้วนำไปต้มทันที เพ่ือคงความหวานและสด ให้ราชาติดี 
 - การแปรรูปผลผลิต 
 วิธีการต้ม ต้มน้ำให้เดือด จากนั้นนำฝักข้าวโพด ลงต้มเป็นเวลาประมาณ 60 นาที จากนั้นใส่เกลือ และ
รอเวลาอีกประมาณ 10 นาที สามารถรับประทานได้ หรือนำไปจำหน่ายในราคาถุงละ 50 บาท (8 ฝัก/ 1 ถุง) 
 กระบวนการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว 
 1. คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว เมื่อต้นข้าวโพดมีอายุประมาณ 75 วัน หรือกาบข้าวโพดแห้ง 
เกษตรกรจะสามารถเก็บฝักแก่ได้ และคัดเลือกฝักแก่เพ่ือนำมาทำพันธุ์  
 2. นำฝักข้าวโพดแปดแถวพร้อมเปลือกข้าวโพดใส่ในกระด้งและนำไปตากแดดเป็นเวลา 7 วัน 
 3. นำข้าวโพดมาแกะเปลือกออก พร้อมคัดเลือกฝักข้าวโพดที่สมบูรณ์ตรงตามสายพันธุ์ คือ เมล็ดมี
แปดแถว สีขาว เรียงกันเป็นแนวตลอดฝัก หากพบฝักข้าวโพดกลายพันธุ์ เช่น มีจำนวนแถว 10 แถว หรือผสม
ข้ามสายพันธ์จะไม่มาทำพันธุ์ ใส่ในกระด้งและนำไปตากแดดเป็นเวลาอีก 7 วัน 
 4. แกะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว โดยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ตรงกลางฝัก เพราะเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์  
ให้ผลผลิตสูง โดยไม่นำส่วนที่เป็นส่วนโคนและปลายฝักข้าวโพดมาทำพันธุ์ เพราะจะทำให้มีโอกาสสูงที่จะได้
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์ จากนั้นนำไปตากแดดเป็นเวลาอีก 7 วัน โดยข้าวโพด 1 ฝัก เมื่อหักส่วนที่เป็นหัวและ
ท้ายของฝักข้าวโพด จะได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สำหรับทำพันธุ์ประมาณ 120 เมล็ด หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60 
 5. การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ว่ามีความแห้งที่สามารถเก็บรักษาไว้ทำพันธุ์ได้หรือยัง โดยสังเกตเมล็ด
ข้าวโพดมีสีขาวขุ่น ทดสอบโดยการทุบเมล็ดข้าวโพด หากมีลักษณะเป็นแป้งฝุ่น สามารถเก็บรักษาไว้ทำพันธุ์ได้ 
จึงนำไปเก็บใส่ในภาชนะที่ป้องกันความชื้น เช่น ปี๊บขนม ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว 1 กิโลกรัม จะมีเมล็ด 
4,500 – 5,000 เมล็ด 
 6. เมล็ดพันธุ์จะเก็บไว้ได้นานประมาณ 1 ปี ซึ่งเมื่อนำมาปลูกยังมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ถ้านานกว่า 
1 ปี จะไม่นำมาทำพันธุ์ เนื่องจากอัตราความงอกจะต่ำลง 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปลูกข้าวโพดแปดแถว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้าวโพดแปดแถวที่พร้อมนำมาแปรรูปหรือบริโภค อายุ 55 – 60 วัน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแปรูปข้าวโพดแปดแถวเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย 
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การแปรูปข้าวโพดแปดแถวเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝักข้าวโพดแปดแถวอายุ 75 วัน พร้อมสำหรับไว้ทำพันธุ์ 
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การคัดฝักข้าวโพดแปดแถวที่มีความสมบูรณ์เพ่ือนำมาทำพันธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 X 

ปอกเปลือกข้าวโพดแปดแถว และคัดเลือกฝักที่มีการกลายพันธุ์หรือมีแถวเกิน 10 แถว ทิ้ง 

นำฝักข้าวโพดแปดแถวพร้อมเปลือกไปตากแดด 7 วัน 
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นำฝักข้าวโพดแปดแถวที่ปอกเปลือกแล้วไปตากแดดอีก 7 วัน  คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ตรงเฉพาะกลางฝักเท่านั้น 
เพราะมีความสมบูรณ์แกะเฉพาะเมล็ดแล้วนำไปตากแดดอีก 7 วัน 

ทดสอบความแห้งของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว โดยการทุบเมล็ดแล้วมีลักษณะเป็นแป้งฝุ่น 

นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถวไปเก็บรักษา เพ่ือใช้สำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป 
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เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแปดแถวสามารถเก็บรักษาไว้ได้ 1 ปี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP  ความเป็นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของราชบุรี 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสาวส่องศรี โชคไพศาลกุล (กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกลุ่มข้าวโพดแปดแถว) 
ที่อยู่ : 95/1 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 084-866-1761 
พิกัดแผนที่ : Latitude: 13.717157 , Longitude: 99.868513 

 
https://goo.gl/maps/nJY7uxduPgyRVaXZ6 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวรุ่งฤดี อารีรัตน์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม    
โทรศัพท์ : 096-352-4614  

https://goo.gl/maps/nJY7uxduPgyRVaXZ6
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จ.ตาก 

กล้วยตาก GI สังคม 

 
ประวัติความเป็นมา   
 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นอำเภอชายแดน อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแดนตลอดระยะความยาว 45 กิโลเมตร อำเภอสังคม 
แบ่งเป็น 5 ตำบล คือ ตำบลผาตั้ง ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลนางิ้วและตำบลบ้านม่วง สภาพพื้นที่ ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขา  
 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ กล้วยน้ำว้า ยางพารา โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้า เป็นพืชที่สำคัญของอำเภอ
สังคม มีการปลูกกันมาอย่างแพร่หลายเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้มีผลผลิต
เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกกล้วยน้ำว้าเพ่ือจำหน่ายผลสดซึ่งเดิมมีราคาถูกและผลผลิตเน่าเสีย 
ได้ง่าย จากภูมิปัญญาของเกษตรกรเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าสินค้า จึงได้มีการรวมกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเป็น “กล้วยตาก”ที่มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจาก 
การปรุงแต่ง เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด นุ่ม หนึบ หอม อร่อย เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอสังคม ดังคำขวัญ
ประจำอำเภอที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงของดีประจำอำเภอที่ว่า “บั้งไฟพญานาค กล้วยตากลือก้อง หาดทรายแสง
ทอง ล้อมรอบด้วยภูเขา คือถิ่นเราชาวสังคม” 
 “กล้วยตากสังคม” ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีคุณสมบัติ 
เอกลักษณ์เฉพาะ ดังนี้ กล้วยน้ำว้า พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์ปากช่อง 50 ที่นำมาผ่านกระบวนการ
แปรรูปด้วยการตากแดดและอบด้วยความร้อนในเตาถ่าน ทำให้ได้กล้วยตากสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม รูปทรงแบน 
เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด ผิวสัมผัสแห้ง นุ่มและหนึบ มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง มีกลิ่น
หอมคล้ายน้ำผึ้ง ปลูกและแปรรูปในพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

ลักษณะทางกายภาพ รูปทรง แบนแต่ไม่เร ียบ หดตัวเป็นลอนคลื ่น เนื ้อสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม 
เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด ผิวสัมผัสแห้ง นุ่มและหนึบ รสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง มีกลิ่น
หอมคล้ายน้ำผึ ้ง ดังนั ้น “กล้วยตากอำเภอสังคม” จึงถือเป็นสัญลักษณ์สินค้าของฝากที ่มีอัตลักษณ์  
และลักษณะเฉพาะ เหมาะสำหรับการเป็นของฝากที่ดีมีประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย 
 
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 วัตถุดิบ 
 1. กล้วยน้ำว้าที่แก่จัด (สังเกตจากผลจะไม่มีเหลี่ยม ผิวเกลี้ยง)  
 2. กระแตะไม้ไผ่ สำหรับวางผลผลิตเพ่ืออบ (กระแตะต้องเป็นเปลือกไม้ไผ่ขัด จะทำให้กล้วยไม่เป็นเชื้อรา) 
 3. สังกะสีรองไม้กระแตะ เพ่ือช่วยกระจายความร้อน 
 4. หม้อ กะละมัง มีด เตาอบ 
 6. แคร่ไม้ไผ่เพื่อตากกล้วย 
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 7. ผ้าคลุมสีดำคลุมกล้วยที่ตาก (สีดำจะดูดความร้อนได้ดี) ตาข่าย 
 
 ขั้นตอนการดำเนินการ/วิธีทำ 
1. นำกล้วยน้ำว้าแก่จัด พันธุ์มะลิอ่อง หรือ ไส้เหลือง ล้างน้ำทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ 

2. บ่มวางเรียงบนพื้นที่ปูด้วยกระดาษหรือกระสอบ คลุมทับด้วยผ้าที่ระบายอากาศได้ดี สลับกับเปิด
ผ้าคลุมให้สัมผัสอากาศเพื่อระบายความร้อนไม่ให้กล้วยสุกเร็วเกินไป และทำให้เกิดความหวานของกล้ว ย 
ตามธรรมชาติ โดยระยะเวลาการบ่ม ในกรณีฤดูหนาวหรืออากาศเย็นใช้เวลาบ่ม 5 – 7 วัน หากอากาศเย็นจัด
อาจใช้เวลา 7-10 วัน กรณีอากาศร้อนใช้เวลาในการบ่ม 4-5 วัน กล้วยจะสุกงอมพอดี (ทดสอบโดยใช้นิ้วมือ
ปลิดที่ปลายลูกกล้วย ถ้าหลุดง่ายจึงใช้ได้ ) 
3. ปอกเปลือกโดยการตัดจุกเข้าไปลึกประมาณ ½ ซม. 

4. เรียงบนกระแตะไม้ไผ่ ตากแดดแรกใช้ตาข่ายคลุมข้างล่าง บน ตอนเย็นเก็บลอกเส้นใยที่ติดผิวกลว้ยออก 
แล้วตากต่ออีก 3 – 4 แดด ใช้ผ้าสีดำคลุมทุกวันเพ่ือป้องกันฝุ่นและแมลง ตอนเย็นเก็บใส่หม้อทิ้งไว้ให้เย็น 
5. พรมน้ำเกลือ ใช้มีดกดเบาๆ ตากแดดอีก 1 แดด เป็นแดดที่ 5 ใช้มือกดหรือรีด ให้ได้รูปทรงที่ต้องการ 

6. ตากแดดที่ 6 – 7 เก็บใส่หม้อปิดฝาทิ้งไว้ 2-3 วัน เพ่ือให้เนื้อกล้วยคลายตัวรวมถึงบ่มให้ความหวาน
ขับออกมาฉาบผิวกล้วยให้ผิวฉ่ำเยิ้มซึมท่ัวลูก 

7. คัดคุณภาพกล้วย โดยดูรูปร่าง ขนาด ความนุ่ม และผิวของกล้วย 
8. บรรจุ-จำหน่าย บรรจุถุงหรือกล่องเพ่ือจำหน่าย 

1) บรรจุกล่องพลาสติกขนาด 4”x 6” บรรจุกล้วย 14 ลูก (กล้วยเกรด B ราคา 35 บาท) 
2) บรรจุซองพลาสติก ขนาด 3”x 6” บรรจุกล้วย 2 ลูก (กล้วยเกรด A) ราคา 6 บาท 

หมายเหตุ การเลือกกล้วย เลือกพันธุ์มะลิอ่อง กล้วยไส้เหลือง เนื้อนุ่ม ไส้ไม่แข็ง ผลใหญ่ 
 
การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย 
 กล้วยตากสังคม ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
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รูปประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสนอง ศรีอรรคพรหม (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านสังคม)  
ที่อยู ่: 165 หมู่ที่ 2 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  43160 โทรศัพท์ 097 319 2802 
พิกัดแผนที ่: 48Q X=210583 , Y=2000314 / Latitude 18.072174 : Longitude: 102.265837 
 

 
https://goo.gl/maps/YRNs5VMUiHbVoBfo9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสิริมาศ ชูดำ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม 
โทรศัพท ์: 063 270 8222, 042 441 056 

 

https://goo.gl/maps/YRNs5VMUiHbVoBfo9
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ภาคตะวันออก 
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จ. จันทบุรี 

: พริกไทยพันธ์ุจันทบุรี (ปรางถี่) 

ประวัติความเป็นมา 
 พริกไทยพันธุ์จันทบุรี (ปรางถี่) เป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีที่ปลูกกันมานานแล้ว แต่เดิมชาว
จันทบุรีเรียกชื่อพริกไทยพันธุ์นี้ว่า พันธุ์ปรางถี่ เป็นพันธุ์ที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีเมล็ดใหญ่และรสเผ็ดจัด ให้
ผลผลิต ปานกลางประมาณ 6 กิโลกรัม/ค้าง/ปี   

 จุดเด่น ใบมีรูปร่างเรียวยาว ขนาดค่อนข้างเล็ก ปลาบใยแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย หน้าใบเรียบ   
มีจุดประสีขาวเล็กน้อยที่ใต้ใบ ใบมีสีเขียวจาง ใบบาง มีร่องที่ก้านใบ เส้นกลางใบจะไม่ค่อยแบ่งครึ่งใบ ทรงพุ่มมี
ขนาดเล็ก ไม่ทึบ ปล้องสั้น เปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลและมีรอยแตกตามผิวของลำต้น ตามข้อของลำต้นจะมีใบเกิดขึ้น
ทุกข้อแบบสลับ ส่วนขบโคนก้านในจะเกิดกิ่งแขนงหรือปรางทุกๆข้อสลับกันไป ดอกจะเกิดในด้านตรงกันข้ามกับใบ
ในข้อเดียวกัน ออกดอกเป็นช่อ ในแต่ละข้ออาจมีช่อดอกได้ตั้งแต่ 1-2 ช่อ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดเพียงช่อเดียว ช่อดอก
จะมีลักษณะห้อยหัวลงดิน ไม่มีก้านกอก ดอกจะเกิดสับหว่างกันไปเป็นชั้นในแต่ละช่อดอก ช่อดอกมีความยาว 4.3 
ซม. 1 ช่อดอกมีดอกประมาณ 46 ดอก มีสีเขียวอ่อน จะบานจากโคนช่อไปหาปลายช่อ ไม่มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 
ยอดเกสรตัวเมียเป็นแฉกรูปดาว มี 3-5 กลับ เมื่อพร้อมผสมพันธุ์เกสรตัวเมียจะมีสีขาวและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใน
ที่สุด ผลมีลักษณะค่อนข้างกลม ผลอ่อนจะมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกเต็มที่จะมีสีแดงเข้ม ความยาวเฉลี่ยของช่อผลรวมทั้ง
ก้านช่อ คือ 6.5 ซม. เนื้อผลนิ่ม เมล็ดมีลักษณะค่อนข้างกลม ขนาดของเม็ดพริกไทยแห้ง เฉลี่ยประมาณ 4.5 – 5.0 
มิลลิเมตร  น้ำหนักของเมล็ดแห้งขาวต่อ 100 เมล็ดเฉลี่ย   7.2 กรัม ลักษณะเด่น ผลกลม ผลใหญ่ น้ำหนักดีรสเผ็ด
จัด กลิ่นหอมกว่าพันธุ์อ่ืนๆ  จึงเหมาะแก่การทำเป็นพริกไทยแห้ง (พริกไทยดำ,พริกไทยขาว)  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 จะเริ่มเก็บเมื่อผลพริกไทยแก่จัดและในช่อหนึ่งมีผลสุกเป็นสีเหลืองหรือสีแดงที่โคนช่อประมาณ 3-4 ผล
ขึ้นไป เพราะถ้าสุกมากกว่านี้จะทำให้ร่วง การเก็บก็ปลิดทั้งช่อ ต้องเสียเวลาในการเก็บเกี่ยวมาก เพราะค้างหนึ่งๆ  
อาจจะต้องเก็บ 3-4 ครั้ง  

 ราคาจำหน่าย พริกไทยพันธุ์จันทบุรี มีราคาสูงกว่าพริกไทยพันธุ์มาเลเซีย ประมาณ 20% ปัจจุบันขาย
ราคา 200 บาทต่อกิโลกรัม 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พริกไทยพันธุ์มาเลเซีย พริกไทยพันธุ์จันทบุรี 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางกัญญา  เสนาะสรรพ์   

ที่อยู่ :  170/6  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 087-900-7463 
พิกัดแผนที่ : X: 821918  Y: 1406186  / Latitude : 12.703558679908685 Longitude : 

101.96390797693266 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/cAYLn 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางพลีระษา  รักจะโป๊ะ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
โทรศัพท์ : 092- 247-4692 , 039- 494-288  
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จ.ฉะเชิงเทรา 

: นาขาวัง 

ประวัติความเป็นมา 
 “ขาวัง” คือ ร่องน้ำรอบแปลงนา เป็นการจัดการน้ำของชาวนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการสร้าง
ระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างแหล่งอาหาร 
 “นาขาวัง” คือ การทำนาร่วมกับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในผืนเดียวกันโดยการขุดคูน้ำลึกไว้ล้อมรอบแปลง
นา เพื่อทำนาในช่วงที่น้ำจืดและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงน้ำเค็ม  
 เขาดิน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นที่ราบลุ่มขนานไปกับแม่น้ำ  บางปะ
กง มีแม่น้ำบางปะกงสายเก่าที่ตื้นเขินและแคบลงกลายสภาพเป็นคลองเรียกว่า คลองอ้อม คลองอ้อมปัจจุบัน
ถือเป็นแหล่งป่าจากผืนใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำบางปะกง นอกจากนี้ยังมีคลองธรรมชาติอีกหลายสาย เช่น คลองใหม่  
คลองตาลอย คลองตาดอน และคลองเจ๊กปึ้ด ตำบลเขาดินมีเนื้อที่ประมาณ 13,375 ไร่ อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยเพียง 20 กิโลเมตร ตามลำน้ำ ในช่วงฤดูแล้งน้ำทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ำลำคลองทำให้มีน้ำมี
ความเค็ม ส่วนในฤดูฝนมีปริมาณน้ำมากผลักดันไม่ให้น้ำเค็มหนุนเข้ามาทำให้น้ำในลำคลองจืด จึงทำให้ที่นี่มี
ระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็มสลับกัน เกษตรกรที่นี่ส่วนใหญ่จะทำนาขาวังในช่วงน้ำจืด (เดือน
มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม) สลับกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปู,กุ้ง) ในพื้นที่ผืนเดียวกัน โดยขุดคูน้ำลึกประมาณ 70 
เซนติเมตร ไว้ล้อมรอบแปลงนา ซึ่งนาขาวังเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการทำการเกษตร
ในชุมชนตำบลเขาดิน โดยในฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมของทุกปี ปัจจุบันที่นี่จะปลูกข้าวพันธุ์
ปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จะมีคุณภาพดี เพราะพื้นที่มีความเค็มเล็กน้อยทำให้หญ้าหรือพืชอื่น ๆ ที่ไม่
ต้องการไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ข้าวที่นี่จึงมีสิ่งเจอปนน้อย อีกท้ังคูน้ำที่ขุดไว้ล้อมรอบแปลงนายังทำให้เวลา
จะเก็บเกี่ยวพ้ืนนาจะแห้งได้ดีกว่า ข้าวที่เก็บเกี่ยวจะมีความชื้นต่ำเป็นการเพ่ิมคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งข้าว
ที่ปลูกเกือบทั้งหมดจะถูกขายเป็นข้าวพันธุ์ให้แก่กรมการข้าว 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การขุดคูน้ำรอบแปลงนา มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้จัดการความเค็มที่ตกค้างในดินได้ โดยน้ำเค็มจะอยู่ต่ำ
กว่าน้ำจืด การเปิดให้น้ำจืดเข้ามาล้างดิน ความเค็มที่ตกค้างจะไหลมารวมที่ต่ำกว่าก็คือในคู พอเปิดน้ำออก
ความเค็มก็จะออกไปด้วย การทำนาขาวังเริ่มจากเมื่อน้ำจืดมาเกษตรกรจะเริ่มทำการถ่ายน้ำเค็มออกจากแปลง
นา โดยเปิดน้ำเข้าออกแปลงนาเพ่ือให้ดินจืด ซึ่งต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน จากนั้นทำการไถกลบ พลิก
หน้าดิน แล้วหว่านข้าว เมื ่อข้าวอายุได้ 120 วัน จะทำการเก็บเกี ่ยว ช่วงของการเก็บเกี ่ยว คือ เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคมของทุกปี  
 หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแล้ง น้ำเค็มหนุนเข้ามาตามลำน้ำในพื้นที่ เกษตรกรในชุมชน
แถบนี้ยังสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็มต่อได้อีก โดยจะใช้รถไถกลบตอซังทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ จากนั้น   
ปล่อยน้ำกร่อย/น้ำเค็มเข้านาขาวังทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ หรือปล่อยน้ำเข้าออกแปลงเพื่อให้น้ำในแปลงนาที่เป็นสี
น้ำตาลแดงของตอซังข้าวเจือจางไป  จึงปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่สามารถเลี้ยงร่วมกันได้มีทั้งกุ้ง ปูทะเล หรือปลา
น้ำกร่อย เลี้ยงจนโตได้ที่ก็เริ่มจับขาย โดยทยอยจับตัวที่ได้ขนาดไปขายและตัวที่ยังไม่ได้ขนาดก็เลี้ยงต่อไป ทำ
ให้มีรายได้จากการขายสัตว์น้ำตลอดจนถึงฤดูทำนาอีกรอบ เรียกได้ว่าในนาขาวังแปลง 1 แปลง เกษตรกรจะมี
รายได้หมุนเวียนเกือบทั้งปีซึ่งการปล่อยเลี้ยงสัตว์น้ำการอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม (จนกว่าจะถึง
รอบการทำนา) 
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 ตารางสรุปมูลค่าของสัตว์น้ำที่ปล่อยเลี้ยงหลังการทำนา 

ชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง 
ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย 

ตัวละ (บาท) กิโลกรัมละ (บาท) ตัวละ (บาท) กิโลกรัมละ (บาท) 

กุ้งขาว 0.04 - - 150-200 

กุ้งกุลาดำ 0.035 - - 200-500 

ปูทะเล (ปูดำ) 15-23 195-250 - 500-600 

- กุ้งจากธรรมชาติ (กุ้งแชบ๊วย) ขายกิโลกรัมละ 100 - 250 บาท 
- ไม่นิยมซื้ออาหารมาเลี้ยง สัตว์น้ำจะกินอาหารตามธรรมชาติ 
- แหล่งจำหน่าย : ในชุมชน แพปลาบางปะกง ตลาดบางปะกง 
- รอบการผลิตกุ้ง ประมาณ 2 เดือน/รอบ และ รอบการผลิตปู ประมาณ 2 เดือนครึ่ง/รอบ 
- การจัดการน้ำ โดยทั่วไป จะปล่อยน้ำออกจากแปลงเลี้ยงและเติมน้ำเข้าแปลงในช่วงน้ำเกิด (ช่วงวันพระ) 
เดือนละ 2 ครั้ง 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายมนตรี  ใบทอง  
ที่อยู่ : 64/1 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 089-251-8448 
พิกัดแผนที่ : 47P   X:717873 Y:1497297 

 
https://goo.gl/maps/2LhVoz2RMBMussMN8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสุชาดา  เล็กชอุ่ม   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะกง     
โทรศัพท์ : 038-530-143  
  

https://goo.gl/maps/2LhVoz2RMBMussMN8
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จ.ชลบุรี 

: การผลิตและการแปรรูปแป้งท้าวยายม่อม 

ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดชลบุรีมีขนมของฝากขึ้นชื่อในตลาดหนองมน พบว่ามีขนมไทยโบราณที่สืบทอดกันมาหลากหลาย 
เช่น ขนมชั้น ขนมกล้วย เปียกปูน ครองแครง ทับทิมกรอบ เต้าส่วน ช่อม่วง ขนมดอกลำเจียก ฯลฯ น่าจะคงยังพอ
จำรสชาติ ความหอม หนืด กำซาบเหงือกและฟัน หยุ่นๆ เหนียวนุ่มพอดีของขนมดังกล่าวที่มาจากแป้งชนิดหนึ่งได้ดี 
นั่นคือ แป้งท้าวยายม่อม ซึ่งจะมีความแตกต่างจากแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพด 
แป้งทำขนมของคนหนองมน บ้านปึก อ่างศิลา เสม็ด เหมือง ในโซนนี้ในอดีตมาจากแป้งท้าวยายม่อมแทบจะทั้งสิ้น
อดีตมีการปลูกกันแทบทุกบ้านที่พอมีที่ดินว่างเปล่า แม้กระทั่งหลังตลาดหนองมนก็มีหลายบ้านที่เคยปลูก แต่ใน
ปัจจุบัน หาคนทำแป้งท้าวยายม่อมได้ยาก และยังหาพื้นที่ปลูกได้น้อย เนื่องจากมีความนิยมนำแป้งชนิดอ่ืนเข้ามา
ทดแทนแป้งท้าวยายม่อมซึ่งมีกรรมวิธีทำที่ซับซ้อน ยุ่งยากหลายขั้นตอนพอสมควรกว่าจะได้ออกมาเป็นผงแป้ง
พร้อมใช้การอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านการปลูกและการผลิตแป้งท้าวยายม่อมเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของชลบุรี มี
ความสำคัญต่อชุมชน และยังคงรอคอยให้ลูกหลานชาวชลบุรีได้สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นไปสู่รุ่น 
  คุณกานต์รวี อินทโชติ ปัจจุบันอายุ 60 ปีถือได้ว่าเป็นผู้ที่สานต่อภูมิปัญญาด้านการผลิต แป้งท้าวยายม่
อมจากบรรพบุรุษ ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำแป้งท้าวยายม่อม มาตั้งแต่สมัยยายทวด คุณยาย 
คุณแม่ ส่งต่อมาจนมาถึงรุ่นของคุณกานต์รวี ซึ่งถ่ายทอดส่งต่อกันมากว่า4 ช่วงอายุคน มีการสืบทอดภูมปัญญาการ
ทำแป้งท้าวยายม่อม มากกว่า 100 ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรีเป็นแหล่งผลิตแป้งท้าวยายม่อมที่
สำคัญของจังหวัดชลบุรี ทั้งยังมีการปลูกต้นท้าวยายม่อมเพ่ือทำแป้งโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันค่อยๆ เลิกกิจการกันไป
จากการเติบโตของชุมชนเมือง และมีการได้รับความนิยมจากแป้งอ่ืนที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีราคา
ถูกกว่าเข้ามาแทนที่เมื่อคุณกานต์รวี ยังเยาว์วัยยายทวดได้สอนวิธีการทำแป้งท้าวยายม่อมให้ คุณกานต์รวีโดยให้ใช้
หนังปลากระเบนซึ่งมีลักษณะสาก แทนแผ่นสังกะสีในการขูดหัวท้าวยายม่อม  เป็นการปลูกฝังศิลปะในการทำแป้ง
ท้าวยายม่อมให้แก่ลูกหลาน ยายทวดของคุณกานต์รวี ยังใช้แป้งท้าวยายม่อมเป็นยาในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วย
ในช่วงพักฟ้ืนจากไข้ ให้ร่างกายกลับมาสดชื่นได้อย่างรวดเร็ว 
 ต้นท้าวยายม่อม เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี มีหัวสะสมอาหารกลมๆ แป้นๆ ลักษณะคล้ายหัวบุกแต่ขนาด
เล็กกว่า ดอกเป็นช่อสูงได้ถึงเมตรหรือ 2 เมตร มีหนวดยาวสีเขียวเหลือบม่วงดำเป็นพู่กลมๆ ยาวได้ถึง 1 ฟุต ก็มี 
ออกดอกประมาณเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม มีเกสรตัวผู้ 6 อัน เกสรตัวเมียเป็นรูปคล้าย 3 แฉก ภาคตะวันออกพบ
ขึ้นได้ตั้งแต่ป่าละเมาะ หาดทราย ไปจนถึงบนเขาหินปูนที่ไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะพื้นที่ของตำบลบ้านปึก อำเภอ
เมืองชลบุรี ซึ่งมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย  ใบท้าวยายม่อมมีลักษณะเป็นแฉกๆ มีร่องเว้าลึกสวยงาม หน้าแล้ง
ช่วงพฤศจิกายนหรือธันวาคม จะเริ่มลงหัว ทิ้งใบ เป็นอันว่าถึงฤดูเก็บเกี่ยวมาทำแป้งได้แป้งท้าวยายม่อมที่มี
คุณภาพดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูงจะต้องอายุ 1 ปี ถึง 1 ปีครึ่ง โดยประมาณ 
 แป้งท้าวยายม่อมมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างนอกจากจะทำขนมได้รสชาติดีแล้ว ยังนำมาทำผลิตภัณฑ์แป้ง
เสริมความงาม ลดรอยสิวฝ้าด่างดำ พอกแผลห้ามเลือด พอกฝี หนอง ลดอาการคันระคายเคือง ผสมน้ำมะนาว ทา
บรรเทาพิษแมงกะพรุนไฟ แมลงสัตว์กัดต่อยได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โรยถุงท้าว รองท้าว กันเชื้อรา ลดกลิ่นอันไม่พึง
ประสงค์ก็ยังได้ บ้านคนเก่าแก่ยุคก่อนๆ มักจะมีแป้งท้าวยายม่อมติดครัวไว้เสมอสำหรับละลายน้ำร้อน เปียกทำวุ้น 
ทำขนมให้คนชราหรือผู้ป่วยกิน เชื่อว่าให้พลังงานดี กระชุ่มกระชวย ช่วยสร้างสมดุลร่างกาย ลดอาการซึมเศร้า ถือ
ว่าเป็น Mood stabilizer ยอดอ่อนนำมาผัดกับกะทิสด เคี่ยวกะทิไฟอ่อนๆ พอข้นนิดๆ ใส่ยอดท้าวยายม่อมลงไป
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ผัดต่อพอสะดุ้งไฟ กินกับน้ำพริกกะปิ กลมกล่อม ขมนิดๆ หอม มัน อร่อยมาก แป้งท้าวยายม่อมสำเร็จรูปแล้ว เม็ด
จะโตกว่าแป้งทั่วไปมีสีขาวอมเทานิดๆ มีความเงาใสในตัวเอง เวลาจะใช้ก็เอามาบดเป็นผงละเอียด 
 แป้งท้าวยายท่อม จะมีความหนืด นุ่ม เหนียวกว่าแป้งอื่นมาก เมื่อนำมาอุ่นจะไม่ค่อยคืนตัวสามารถนำไป
ทำขนมและอาหารคาวหวาน ได้หลายอย่างสารพัดเมนู ปัจจุบันมักมีการนำเอาแป้งมันสำปะหลังมาหลอกขายเป็น
แป้งท้าวยายม่อม เพราะแป้งท้าวยายม่อมหายาก ราคาแพง กิโลกรัมละ 400-500บาท ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
บ้านสวนกานต์รวีผลไม้แปรรูป ได้ดำเนินการอนุรักษ์เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกและการแปรรูปแป้งท้าวยายม่อมเพ่ือ
คงความเป็นอัตลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรของตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
ต่อไป  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การปลูกท้าวยายม่อม 
 ต้นท้าวยายม่อมเจริญเติบโตได้ดีบริเวณใต้ร่มเงาของไม้ชนิดอ่ืน เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ดิน
เหนียวปนทราย มีระยะพักตัวที่ลำต้นเทียมเหี่ยวแห้งในฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม แต่ลำต้น
จะงอก และเติบโตให้เห็นตั้งแต่ต้นฤดูฝน ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม  
สามารถขยายพันธุ์ด้วย 2 วิธี คือ 
 1. การเพาะด้วยเมล็ด โดยใช้เมล็ดแก่หลังต้นแห้งตายแล้ว แต่ควรเก็บเมล็ดไว้สักระยะ 2-3 เดือน 
เพ่ือให้เมล็ดพักตัวก่อนการปลูกท้าวยายม่อมด้วยเมล็ดจะต้องให้ต้นเติบโตอย่างน้อย 2 ปี ก่อนเก็บหัว เพราะ
หัวเจริญช้ากว่าการปลูกด้วยหัวย่อย 
 2. การใช้หัว โดยใช้หัวลูกหรือหัวย่อยขนาดกลางที่เจริญออกจากหัวแม่ใช้อัตราปลูก 100 กิโลกรัม/ไร่ 
ระยะปลูก 30x30  เซนติเมตร การใช้หัวย่อยสามารถเก็บหัวมาแปรรูปหลังปลูก 1 ฤดูปลูก หรือ 1 ปี 
ทั้งนี้ การปลูกท้าวยายม่อมควรปลูกในต้นฤดูฝน ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ต้นได้งอก และเติบโต
ในช่วงฝนการเก็บหัวท้าวยายม่อมจะเก็บในช่วงปลายฤดูหนาว-ต้นฤดูแล้ง ประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธุ์ 
ซึ่งใบจะเริ่มเหลือง และเหี่ยวหรือยุบตัวแห้งตาย โดยหัวหลักจะใช้ทำแป้ง ส่วนลูกหัวหรือขนาดเล็กจะเก็บไว้
ปลูกในปีถัดไป 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ลำต้น ลำต้นท้าวยายม่อมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. ลำต้นใต้ดิน 
ลำต้นใต้ดิน เป็นลำต้นจริง เรียกว่า หัว มีลักษณะทรงกลม และแบน เปลือกหัวมีสีขาวในระยะแรก เมื่อแก่
เปลือก   มีสีน้ำตาลอมขาว มีรากฝอยแตกออกกระจายทั่วหัว และแตกออกมากบริเวณโคนต้น ส่วนเนื้อด้านใน
มีสีขาวขุ่น มีรสขมอมหวานเล็กน้อย ทั้งนี้ หัวแม่ที่เจริญเต็มที่จะแตกหัวใหม่ขนาดเล็กออกด้านข้าง 2-3 หัว 
 2. ลำต้นเหนือดิน 
ลำต้นเหนือดิน เป็นลำต้นเทียมที่เจริญโผล่ออกมาจากหัวหรือลำต้นจริง มีลักษณะทรงกลม มีเปลือกสีเขียว 
ประด้วยลายจุดสีน้ำตาลอมดำกระจายทั่ว ด้านในเป็นเยื่ออ่อน มีความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร มีการแตกใบ
ออกด้านข้าง  
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 ใบ 
 ใบท้าวยายม่อม ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนเป็นวงกลม ประกอบด้วยก้านใบที่แทงออกจากหัว ก้านใบ
มีลักษณะทรงกลม และตั้งตรง สีเขียวอ่อน สูงประมาณ 20-170 เซนติเมตร แผ่นใบมีขนาดใหญ่ กว้าง
ประมาณ 50-70 เซนติเมตร ยาวประมาณ 80-120 เซนติเมตร ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉกหลายแฉกคล้ายรูปฝ่ามือ 
ปลายแฉกเรียวแหลม 
 ดอก 
 ท้าวยายม่อมออกดอกเป็นช่อ มีก้านดอกหลักท่ีเป็นลำต้นเทียม ยาวประมาณ 100-170 เซนติเมตร 
ช่อดอกอยู่ปลายสุด มีดอกย่อยประมาณ 15-30 ดอก ระหว่างดอกย่อยมีใบประดับเป็นเส้นทรงกลมยาวสีดำ
หรือสีม่วงอมน้ำตาล ประมาณ 20-40 อัน/ช่อดอก แต่ละเส้นยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร ดอกย่อยมี
ลักษณะเป็นรูปกรวย คล้ายดอกรัก ถูกหุ้มด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวประด้วยสีดำ ด้านในเป็นกลีบดอก จำนวน 5 
กลีบ มีสีเหลืองหรือสีเขียวอมม่วง ภายในมีเกสรตัวผู้ 6 อัน ปลายแผ่เป็นแผ่น ตรงกลางเป็นก้านเกสรเพศตัว
เมีย ปลายเกสรแยกเป็น 3 แฉก ทั้งนี้ ท้าวยายม่อมจะออกดอกในช่วงตุลาคม – มกราคม 
 ผล 
 ท้าวยายม่อมมีลักษณะทรงกลม ผลดิบมีเปลือกหุ้มผลมีสีเขียว มีลักษณะเป็นสันนูนจากข้ัวผลลงท้าย
ผล ประมาณ 5-6 สัน ท้ายผลมีกลีบห้อยเป็นติ่ง ส่วนผลแก่หรือผลสุกมีสีเหลือง ขนาดผลประมาณ 1.5-3 
เซนติเมตร ภายในผลมีเปลือกหุ้มแข็ง ด้านในมีเมล็ดรูปไข่สีน้ำตาลจำนวนมาก 

 ประโยชน์ท้าวยายม่อม 
 1. แป้งท้าวยายม่อมมีลักษณะเบานุ่ม ตัวแป้งเป็นละออง เมื่อได้รับความร้อนจะมีความหนืดพอเหมาะ 
ใส และแวววาว นิยมใช้เป็นแป้งทำขนมหวาน และใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารคาวชนิดต่างๆ ทั้งนี้ อาจใช้
เพียงแป้งท้าวยายม่อมอย่างเดียวหรือผสมกับแป้งชนิดอ่ืนเพ่ือเพ่ิมคุณลักษณะเฉพาะของแต่ชนิดขนม เช่น 
แป้งมันสำปะหลัง แป้งถ่ัวเขียว แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวจ้าว เป็นต้น สำหรับขนมหวานที่นิยมใช้แป้งท้าว
ยายม่อม  เป็นส่วนผสม ได้แก่ขนมชั้นขนมเปียกปูน ขนมปัง ขนมเค้ก ฯลฯ ส่วนอาหารคาวที่ใช้แป้งท้าวยายม่
อมเป็นส่วนผสม ได้แก่ ราดหน้า หอยทอด กระเพาะปลา เป็นต้น 
 2. แป้งท้าวยายม่อมสามารถย่อยง่าย เหมาะสำหรับเป็นอาหารผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยในระบบทางเดิน
อาหาร 
 3. ดอก และยอดอ่อน ใช้ลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือรับประทานคู่กับกับข้าวอ่ืน หรือใช้ทำอาหาร
จำพวกผัดหรือแกงต่างๆ มีความนุ่ม มีเส้นใยน้อย 
 4. ลำต้นท้าวยายม่อมนำมาปอกเปลือก ก่อนรับประทานสดเป็นผักคล้ายกับ Irish potatoes แต่ส่วน
นี้ค่อนข้างย่อยยาก  
 5. แป้งหรือหัวท้าวยายม่อมใช้หมักยีสต์ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ได้  
 6. แป้งท้าวยายม่อมใช้ในการรักษาสิว ฝ้า กระ และช่วยบำรุงผิว โดยนำแป้งท้าวยายม่อมมาผสมน้ำ
หรือน้ำมะนาวให้หนืด ก่อนใช้ทาพอกหน้า 
 7. แป้งใช้ต้มทำกาว 
 8. ใบ และเมล็ดมีแอลคาลอยด์ ใช้สกัดทำเป็นยา  
 9. ก้านใบ และก้านดอก แปรรูปเป็นเครื่องจักสาน อาทิ กระเป๋า หมวก แผ่นรองแก้วน้ำ เป็นต้น 



134 

 

 

ทั้งนี้ หัวท้าวยายม่อมสดมีรสขม และมีสารพิษ จึงไม่ควรรับประทานสด แต่รับประทานได้หลังจากต้มหรือแปร
รูปเป็นแป้งก่อน รวมถึงส่วนอื่นก็ควรให้ผ่านความร้อนก่อน 

 สรรพคุณท้าวยายม่อม 
 หัว และแป้งจากหัว 
 – ให้พลังงาน บำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย 
 – ชว่ยฟื้นจากไข้ได้เร็ว 
 – แก้เบื่ออาหาร 
 – ช่วยบำรุงหัวใจ 
 – สาร Taccalin ที่สกัดได้จากหัว ใช้เป็นยาแก้โรคบิด แก้โรคท้องร่วง และโรคเก่ียวกับลำไส้ 
 – ใช้เป็นยาพอกรักษาฝี รักษาริดสีดวง 
 – ใช้ห้ามเลือด 
 – ใช้ทาแก้ผดผื่นคัน 
 วิธีการทำแป้งท้าวยายม่อมและการบรรจุหีบห่อ 
 1. นำหัวท้าวยายม่อมมาล้างน้ำให้สะอาด 2-3 น้ำ ก่อนปอกเปลือกบางๆทิ้ง ทั้งนี้ ควรปอกเปลือกออก
ให้หมด เพราะเปลือกมีสารพิษมากกว่าส่วนอื่น 
 2. นำหัวท้าวยายม่อมมาฝนบนแผ่นหนังปลากระเบนที่ยึดกับแผ่นไม้สำหรับทำเป็นเครื่องขูด หลังจาก
การขูดก็จะได้เนื้อหัวท้าวยายม่อมที่มีลักษณะละเอียดเป็นน้ำแป้ง 
 3. หากเนื้อแป้งมีน้ำน้อย ให้ผสมน้ำเพ่ิม และบีบนวดให้แป้งละลายตัว 
 4. นำนํ้าแป้งที่ได้กรองด้วยผ้าขาวบาง ส่วนกากนำไปใช้ประโยชน์อื่นต่อ เช่น นำไปตากแดดให้แห้ง 
ก่อนใช้เลี้ยงสัตว์ 
 5. นำน้ำแป้งที่กรองได้ตั้งทิ้งไว้นาน 3-5 ชั่วโมง จนเนื้อแป้งตกตะกอนด้านล่าง ก่อนเทน้ำส่วนบนทิ้ง 
 6. เทนํ้าใหม่เพ่ิมในระดับเดียวกับครั้งก่อน คนให้เข้ากัน ก่อนกรองด้วยผ้าขาวอีกครั้ง จากนั้น ตั้งทิ้งไว้
ตามเดิม แล้วเทแยกน้ำส่วนบนทิ้ง 
 7. ให้ทำซํ้าตามวิธีเดิมอีก ( โดยล้าง  เช้า – กลางวัน – เย็น  3 วัน  รวมล้างทั้งหมด  9 ครั้ง)  
 8. นำเนื้อแป้งกรองที่ได้มาตากแดดให้แห้ง นาน 2 วัน ก็จะได้ผงแป้งท้าวยายม่อมแห้งสนิท 
 9.การคัดบรรจุหีบห่อ นำบรรจุถุงหรือวัสดุต่างๆ เพ่ือจำหน่ายต่อไป  
 10. หัวท้าวยายม่อม 4 กิโลกรัม จะสกัดเป็นแป้งผงได้ประมาณ 1 กิโลกรัม 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นท้าวยายม่อม 
ก.) หัวท้าวยายม่อม 
ข.) ลักษณะการงอกต้นอ่อนท้าวยายม่อม 
ค.) ลักษณะต้นและใบท้าวยายม่อม 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการผลิตแป้งท้าวยายม่อม (ตามลำดับ) 
ก.) เตรียมหัวท้าวยายม่อม 
ข.) ปลอกเปลือกหัวท้าวยายม่อม 
ค.) การขูดหัวท้าวยายม่อมโดยใช้หนังปลากระเบน 
ง.) แป้งที่ได้จากการขูดหัวท้าวยายม่อม 
จ.) การแช่แป้งในน้ำสะอาดและนำส่วนตะกอนแป้งไปใช้เพ่ือลดปริมาณ

สารพิษ 
ฉ.) นำตะกอนแป้งไปลดความชื้นโดยการตากแดด 

ภาพที่ 3การบรรจุแป้งท้าวยายม่อม 
ก.) การชั่งแป้งท้าวยายม่อม 
ข.)– ค.)บรรจุภัณฑ์แป้งท้าวยายม่อม 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4ผลิตภัณฑ์ขนมหวานจากแป้งท้าวยายม่อม 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา :   นางกานต์รวี  อินทโชติ  (วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกานต์รวีผลไม้แปรรูป) 
ที่อยู่ : 9 หมู่ที ่3 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  โทรศัพท ์087-497-5777    
พิกัดแผนที่ : 47P X=708753 Y=1473111  

 
https://goo.gl/maps/KTzUe2onxLYXDYd28 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวรุ่งทิวา แพงมี  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชลบุรี   
โทรศัพท์ : 091-406-3107 
  

https://goo.gl/maps/KTzUe2onxLYXDYd28
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จ.ตราด 

: การอบสมุนไพร “สปาสุ่มไก่” 

ประวัติความเป็นมา 
 “นิเวศพิพิธภัณฑ์ ชอง บ้านช้างทูน” ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์นิเวศและ
วัฒนธรรม ที่บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติการเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ของ
ชาติพันธุ์ และวิถีนิเวศของชุมชน โดยมีชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมที่อยู่ในจังหวัดตราด คือ“กลุ่มชาติพันธุ์ชองเผ่าซัมเร”หรือ
“ชาวชอง” เป็นชนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมที่ตั้งรกรากอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ในบริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด แต่เดิมชาวชองมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่ปัจจุบันสูญหายไปเป็นจำนวน
มาก เนื่องจากลูกหลานชาวชองได้รับการศึกษาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ห่างไกลจากกระบวนการสืบทอด
มรดกวัฒนธรรม   ของบรรพบุรุษ  

 ชาวชอง ใช้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรสร้างตำรับยา ด้วยสมุนไพรโบราณประจำถิ่น คือ “ชองระอา” สมุนไพร  
หายากมีเฉพาะในชุมชนบ้านช้างทูน ซึ่งมีสรรพคุณแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แก้งูสวัด แก้เริม แก้ร้อนในกระหายน้ำ   
บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ รักษาโรคผิวหนัง บำรุงกำลัง ช่วยขับปัสสาวะ โดยชาวชอง มีความเชื่อว่า อานุภาพของไม้  
ชองระอานี้ แม้ไม่ต้องปลุกเสกสามารถใช้เป็นยาแก้พิษยาเบื่อ ยาสั่ง หรืออำนาจมนต์ทางไสยศาสตร์ หากพกติดตัว   
จะคุ้มครองให้แคล้วคลาด ปลอดภัยจากลมเพ ลมพัด หรือคุณผี คุณคน คุณไสยทั้งหลาย หากใครโดนคุณไสยมนตร์
ดำ  หรือยาสั่ง ใช้แกว่งน้ำกินแช่หรืออาบได้หายเป็นปลิดทิ้ง  

 ปัจจุบันชาวชุมชนบ้านช้างทูนได้นำชองระอา รวมทั้งสมุนไพรในท้องถิ่นอื่นๆ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมากมาย เช่น ลูกประคบสมุนไพร สบู่สมุนไพร ยาดมสมุนไพร น้ำมันเหลือง น้ำมันนวดคลายเส้น โคลนขาว
บ่อไร่ลาวา   เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการอบสมุนไพร ซึ่งพัฒนามาจากการอยู่ไฟของผู้หญิงสมัยก่อน มา
ดัดแปลงเป็น “สปาสุ่มไก่” ซึ่งนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดนเด่นและถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ“นิเวศพิพิธภัณฑ์ 
ชอง บ้านช้างทูน”    ที่ได้รับความสนใจและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ลักษณะการอบสมุนไพรสปาสุ่มไก่ 
 ภายในสุ่มจะมีหม้อต้มสมุนไพรนานาชนิดตั้งไว้ให้เกิดความร้อน เพื่อให้ไอสมุนไพรอบอวลอยู่ภายในสุ่ม  
ทั้งยังได้กลิ่นหอมสมุนไพรที่พุ่งเป็นไอขึ้นมา ซึ่งจะมีผ้ากันไอน้ำบุอยู่ข้างในรอบสุ่ม วิธีการอบสปาสุ่มไก่ต้องเอาตัว
เข้าไป ในสุ่ม และจะมีรูตรงกลางด้านบนเพ่ือให้สอดหัวขึ้นมา   

 วิธีการอบสมุนไพรสปาสุ่มไก่ 
 1. เตรียมเครื่องสมุนไพรต่างๆ เช่น ชองระอา ใบคะนาง ใบส้มโอ ใบมะกรูด ใบมะขาม ขมิ้น ใบหนาด 
ตะไคร้ ข่า ไพล เป็นต้น มาล้างทำความสะอาดและหั่นใส่ลงในหม้อต้มไฟฟ้า 
 2. เติมน้ำสะอาดพอท่วมสมุนไพร 
 3. นำหม้อที่เตรียมเครื่องสมุนไพรไว้ไปตั้งไฟ 
 4. นำเครื่องสมุนไพรที่ตั้งไฟไว้จนเดือดใส่ไว้ภายในสุ่ม 
 5. ผู้ที่จะทำการอบสมุนไพรจะเข้าไปนั่งอยู่ภายในสุ่มซึ่งมีหม้อสมุนไพรตั้งอยู่ 
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 6. ใช้ผ้าปิดบริเวณด้านบนของสุ่มรอบคอของผู้ทำการอบสมุนไพรเพื่อป้องกันไอน้ำระเหยออกภายนอก
สุ่ม 
 7. ใช้เวลาในการอบครั้งละประมาณ 10-15 นาที หลังจากออกมาแล้วควรนั่งพักเพ่ือให้เหงื่อแห้ง ก่อนไป
อาบน้ำและควรดื่มน้ำที่สะอาด น้ำอุ่น หรือน้ำชาหลังการอบด้วย 

 สรรพคุณสมุนไพรธรรมชาติบำบัด 
 1. ใบหนาด แก้อาการอักเสบช้ำบวมผดผื่นคันขับเหงื่อ 
 2. ใบคะนาง แก้อาการอักเสบชำระล้างกลิ่นคาวหลังคลอดบุตร 
 3. ใบหญ้านาง แก้ไข้ ลดความร้อน 
 4. ใบคันทรง แก้บวม เนื่องจากโรคไต และน้ำเหลืองเสีย 
 5. ใบเหงือกปลาหมอ แก้ปวดบวมและอักเสบ 
 6. ใบเปล้าน้อย แก้คันตามตัว  
 7. ใบกระชี แก้คันและหอบหืด 
 8. ใบต่อใส้ แก้เส้นแก้เอ็นหลังคลอดบุตร 
 9. ใบมะนาว กัดฟอกเสมหะและระดู 
 10. ใบมะขาม ขับเสมหะ แก้ไอ แก้หวัดคัดจมูก 
 11. ใบส้มโอ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น 
 12. ใบส้มปอย ถ่ายเสมหะ ล้างเมือกมันในลำไส้ 
 13. ใบเทพทาโร ขับลมบำรุงธาตุ แก้จุกเสียดแน่น 
 14. ใบข่าใหญ่ แก้ปวดเมื่อยตามข้อ 
 15. ใบกระวาน ขับลมและเสมหะ 
 16. ใบว่านน้ำ แก้ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ปวดศรีษะ 
 17. ใบหมากผู้ แก้เหือดหัด อีสุกอีใสคันตามผิวหนัง 
 18. ใบมะเฟือง ดับพิษไข้ แก้กาฬขึ้นภายนอกภายใน 
 19. ใบกระทือ ขับเลือดเน่าในมดลูกและขับน้ำคาวปลาหลังคลอดบุตรใหม่ๆ 
 20. เถาวัลย์เปรียง แก้ปวดเมื่อย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน 
 21. เถาเอ็นอ่อน แก้ปวดเมื่อยบำรุงเส้นเอ็น 
 22. ขมิ้น แก้ฟกช้ำอักเสบ 
 23. ไพล แก้ช้ำบวมอักเสบ 
 24. กรุงเขมา แก้เส้นเอ็นพิการ 
 25. กฤษณา แก้ลมหน้ามืดวิงเวียน 
 26. ตะไคร้ แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด แน่น 
 27. การบูร แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด บำรุงหัวใจ 
 28. พิมเสน แก้ลม บำรุงหัวใจ แก้ไข ตัวร้อน ถอนพิษไข้ 
 29. เจตมูลเพลิงขาว แก้ลมและเสมหะ 
 30. ข่าน้ำ (ดาหลา) แก้เม็ดปะดง ผื่นคันตามผิวหนัง 
 31. มะกรูด ฟอกโลหิต ขับเสมหะ ขับลมในลำไส้ ขับระดูสตรี 
 32. ทองพันชั่ง ดับพิษไข้ แก้ตัวร้อน แก้พยาธิผิวหนัง    
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 ประโยช์ของการอบสมุนไพร 
 1. บรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น  
 2. แก้ผดผื่นคันตามผิวหนังและลมพิษ 
 3. ช่วยขับเหงื่อเสียของร่างกาย 
 4. แก้อาการอักเสบช้ำบวม 
 5. ช่วยกระตุ้นระบบประสาทและระบบการหายใจ 
 6. ช่วยลดน้ำหนัก 
 7. แก้หวัด แก้ไข้ จุกเสียดแน่น ขับลม ปวดท้อง 
 8. ในรายหญิงหลังคลอด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ขับน้ำคาวปลา 

 ผู้ที่มีปัญหาดังนี้ ไม่ควรอบสมุนไพร 
 1. มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส เพราะร่างกายจะอ่อนแอติดเชื้อได้ง่าย 
 2. มีโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด 
 3. มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ หอบหืดรุนแรง โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจรุนแรง โรค
ความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคลมบ้าหมู โรคลมชัก 
 4. มีประจำเดือนร่วมกับอาการไข้ และปวดศีรษะร่วมด้วย 
 5. มีอาการอ่อนเพลีย อดนอน หิวข้าว หิวน้ำ หรือกำลังอ่ิมเกินไป 
 6. มารดาหลังคลอดบุตร 1-2 วันเพราะร่างกายอ่อนแอ 
 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสมชาย  เปรื่องเวช (นิเวศพิพิธภัณฑ์ชองบ้านช้างทูน)   

ที่อยู่ :  62/2  หมู่ที่ 5 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด  โทรศัพท์ 090-124-9068 
พิกัดแผนที่ : X: 225965  Y: 1395422  / Latitude : 12.61087406151326 Longitude : 

102.47758161349712   
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/C4Twx 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวฉัตรแก้ว  ทองแกม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด 
โทรศัพท์ : 087-979-6875 , 039-591-045      
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จ.ปราจีนบุรี 

: เสื่อกกบ้านบางพลวง 

ประวัติความเป็นมา 
แต่เดิมชาวบ้านนำกกมาจักเป็นเส้นแล้วทอเป็นเสื่อใช้ในครัวเรือนต่อมาได้ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายออกไป

ยังท้องที่  ต่างๆ เป็นอาชีพเสริมรองจากอาชีพเกษตรกรรม ภายหลังเห็นว่าการทอเสื่อขายอย่างเดียวมีมูลค่า
น้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ต้นกกและเสื่อกก จึงริเริ่มนำเส้นกกไปย้อมเป็นสีและนำมาแปรรูปเป็น
ของใช้และของตกแต่งบ้าน เช่น ชุดเฟอนิเจอร์ กระเป๋าถือสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี กล่องเอนกประสงค์ ตะกร้า
ของขวัญจัดชุดของฝากของขวัญ หมอนอิง เป็นต้น เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถแข่งขัน
ในตลาดการค้า พร้อมสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น จึงมีการร่วมกันจัดตั้ง “กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกกและเสื่อ
กก” อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี    มีคุณสมบัติ คือ ผลิตจากเส้นกกต้นกลมท้องถิ่นที่เรียกว่า “กก” 
กระจูด มีความยาวเหนียว ไม่เปื่อยง่ายและเส้นกก ที่มีคุณสมบัติยอมสีได้สวยงาม  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การปลูก 

 1. เตรียมพื้นที่โดยไถคราด นำเหงากกหรือกกมีหน่ออ่อนรอกออกมาไปปลูกเหมือนต้นข้าว กกอายุ 1-2 
เดือน 

 2. การปาดเกี่ยวกกหลังการปลูก 3-4 เดือน กกจะยาวพอปาดได้ สังเกตจากดอกสีน้ำตาลการปาดใช้มีด
ปาดต้นให้ติดพ้ืนดินมากที่สุด 

 3. การตากกกเมื่อจักเรียบร้อยแล้ว นำมาตากให้แห้งประมาณ 1 สัปดาห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



143 

 

 

 
 การย้อมส ี
 1. ก่อนย้อมสีจะเอาปี๊บตั้งบนเตาไฟ ใส่น้ำลงไปประมาณค่อนปีบ 
 2. ใส่สีย้อมลงไปตามความต้องการ ต้มน้ำให้เดือดเอาเส้นกกที่จะย้อมแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำลงย้อม 
 3. ต้มต่อไปสักครู่จึงตักเส้นออก 
 4. เอาไปแช่น้ำก่อนที่จะนำไปตากให้เส้นกกที่ย้อมสีแล้วแห้ง ถ้าไม่แช่น้ำหลังจากตากเส้นกกออกมาจาก
ปีบต้มย้อมสีเส้นกกแบบไม่ม้วนเป็นเส้นกลม 
 5. กกที่ยอมสี แล้วต้องตากแดดจนเส้นกกแห้ง 
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 การทอเสื่อกกและอุปกรณ์การทอ 

1. ไม้ส่งกกหรือไม้พุ่งกก 
2. ฟืม ใช้สำหรับกระทบเส้นกกเส้นกกให้แน่น 
3. ม้ารองเอ็น ใช้สำหรับรองรับเอ็นเสื่อที่บังเสร็จแล้ว 
4. ไม้ขัดเอ็น ใช้สำหรับขัดเอ็นเสื่อในบริเวณของหัวและท้ายของเอ็น 
5. ม้ารองนั่งขณะทอเสื่อ ใช้สำหรับรองนั่งในขณะทอเสื่อ 
6. ไม้ขึงเอ็น ใช้สำหรับขึงเอ็นทอเสื่อทั้งหัวและปลายเสื่อเป็นจำนวน 2 อัน 
7. ตุ๊กตาหรือไม้ค้ำ ใช้สำหรับรองรับไม้ขึงเอ็น เพ่ือให้ระดับของสูงกว่าพ้ืน 
8. ไม้คาน ใช้จำนวน 2 อัน ใช้ผูกติดไม้เหล็กที่ฝังจมในพ้ืน 
9. ไม้หลัก ใช้สำหรับฝังลงดินเพ่ือเป็นหลักยึดที่มั่นคงให้กับไม้ขึงเอ็นตรึงอยู่กับที่ 
10. ไม้คัดเส้นลอย มีลักษณะกลมเท่าไม้พุ่งกก 
11. เชือก 
12. มีดใช้สำหรับตัดริมเสื่อให้เรียบร้อย 

 การทอเสื่อนำกี่และฟืมทอนำเส้นที่ย้อมสีจนแห้งมาทอตามลายที่ต้องการ ทอเสร็จนำผึ่งแดดให้แห้ง 
การแปรรูปที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องการ เช่น รองเท้า กระเป๋า กล่องเอนกประสงค์ กระเป๋า กล่อง
ทิชชู เป็นต้น   
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสาวชุ่ม ยะประดิษฐ์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง) 
ที่อยู่ : 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 081-434-8203   
พิกัดแผนที่ : 47P X: 749434 Y: 1549008 

 
https://goo.gl/maps/u4pPgchpG2iinMjy9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสุมาลี  บุญแย้ม    ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านสร้าง    
โทรศัพท์ : 064-192-8399, 037-271-236 
  

https://goo.gl/maps/u4pPgchpG2iinMjy9
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จ.ระยอง 

: การปลูกผักกระชับพ้ืนบ้าน 

ประวัติความเป็นมา 
  ผักกระชับ เป็นผักประจำถิ่นของอำเภอแกลง แหล่งกำเนิดพบที่หมู่ที่ 6 ตำบลทางเกวียน    (บ้าน
ทะเลน้อย) และที่ตำบลพังราด, ตำบลคลองปูน, ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ฤดูกาลของผัก
กระชับ จะเริ่มช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปีแล้ว คือ ประมาณเดือนพฤศจิกายน น้ำในท้องนาแห้ง เมล็ดผักกระชับ
ที่ร่วงหล่น อยู่ในนาจะหลุดพ้นจากระยะพักตัว จะเริ่มงอกแทงราก และเกิดลำต้น (เป็นผักที่มีลักษณะคล้ายถั่วงอก
ต่างที่ใบมีสีเขียวอ่อน) ต้นผักกระชับสูงประมาณ 7-10 ซ.ม. มีใบเลี้ยง 2 ใบ ชาวนาจะเลือกเก็บมารับประทานเป็น
อาหารประเภทพืชผักชนิดหนึ่ง ประกอบสำรับกับข้าว 
  ผักกระชับ เป็นพืชผักที่รับประทานได้ทั้งดิบและสุก ผักกระชับจิ้มน้ำพริกกะปิ มะขามเปียก เป็น
อาหารชั้นเยี่ยม ผักกระชับแกงส้มเป็นอาหารชนิดพิเศษของแขกผู้มาเยือน หลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว 
นอกจากนั้นยังสามารถปรุงแต่งเป็นกับข้าวได้อีกหลายอย่าง ผักกระชับผัดน้ำมัน และอื่นๆ อาหารที่ใช้ผักกระชับ
เป็นส่วนประกอบ จะมีกลิ่นหอม ให้รสชาติที่อร่อย และเชิญชวนให้อยากบริโภค 
  ผักกระชับที่เจริญเติบโตเกินวัยที่จะเก็บมาเป็นอาหาร จะเติบโตเป็นต้นแก่ทำหน้าที่ผลิตเมล็ด
พันธุ์ เพ่ือการแพร่พันธุ์ต่อไป 
  ผักกระชับเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ อายุการเจริญเติบโต ตลอดชีวิตประมาณ 120-135 วัน  ต้นแก่ที่
เจริญเติบโตสมบูรณ์ดี จะมีความสูงประมาณ 140-150 เซนติเมตร ต้นแก่ต้นหนึ่งจะให้เมล็ดพันธุ์ประมาณ    200-
500 เมล็ด 
  วงจรชีวิตของผักกระชับ หมุนเวียนอยู่ในท้องนาปีแล้วปีเล่า กล่าวคือ ต้นแก่เจริญเติบโตแตก
กิ่งก้านสาขา ประมาณ 3 เดือนแล้ว จึงออกดอก พัฒนาเป็นเมล็ดอ่อน-แก่ ใช้เวลาประมาณ 45 วัน ต่อจากนั้น ลำ
ต้นเหี่ยวแห้งเมล็ดร่วงหล่นอยู่ในท้องนา พอย่างเข้าฤดูฝนท้องนามีน้ำ ชาวนาจะไถดะ ไถแกล เพื่อเตรียมดินทำนา
ดำ เมล็ดผักกระชับจะถูกฝักกลบอยู่ในดินท้องนา ตลอดอายุของข้าวนาปี (เมล็ดผักกระชับที่แช่น้ำ และฝังดินใน
ท้องนา   คือ ระยะฝังตัวของเมล็ดพืช) และเมื่อเวลาผ่านไป จนรวงข้าวแก่จนเป็นสีเหลืองทอง น้ำในนาแห้ง เมล็ด
ผักกระชับที่ฝังอยู่ใต้ผิวดินจะเจริญเติบโต เป็นต้นอ่อนและชาวนาก็เลือกเก็บมารับประทานเป็นพืชผักชนิดหนึ่ง  
  จากผักท้องนา บริโภคภายในครัวเรือนของชาวนา สู่ตลาดท้องถิ่น ชาวตลาดอำเภอแกลงเริ่ม
บริโภคผักกระชับ เป็นยุคพัฒนาของชาวนาที่พยายามจำนำเมล็ดผักกระชับมาเพาะขาย นำมาซึ่งรายได้เสริมใน
ครอบครัวชองชาวนา เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2504-2505 ชาวนาเริ่มเก็บเมล็ดของผักกระชับมาเพาะที่ปลักควาย (ปลัก
ควาย คือ ดินบริเวณที่นอนของควาย ลักษณะจะเป็นหลุมเป็นแอ่ง มีความกว้างประมาณ 4 เมตร รูปทรงกลม 
ลักษณะของควายจะนอนดิ้นและพลิกตัว ดินเป็นแอ่ง จะมีเลนดินและมีน้ำขังในฤดูฝน) 
  วิธีการเพาะแบบดั้งเดิม ชาวนาจะเก็บต้นแก่ผักกระชับมาทั้งต้น เพราะสะดวกรวดเร็ว นำมาแช่
น้ำที่ปลักควายไว้ เมล็ดก็จะร่วงหล่นจากต้น อยู่ในปลักควาย ลำต้นและกิ่งก้าน ชาวนาจะเก็บออกไป เพื่อความ
สะดวกในการทำร้านให้ร่มเงาตอนต้น เริ่มงอก และเพ่ือความสะดวกในขั้นตอนถอนต้นอ่อนไปบริโภค หรือจำหน่าย 
  ลักษณะการเกิดเป็นต้นอ่อน ที่เรียกว่าผักกระชับ เริ่มเมื่อน้ำปลักควายแห้งเมล็ดจะแทงราก และ
เกิดเป็นลำต้น เมื่อใบเลี้ยงดีดตัวออกจากเมล็ด หรือสลัดเปลือกหุ้มเมล็ดออกแล้ว จะเป็นใบจริงจำนวน 2 ใบ และ
เริ่มเป็น สีเขียวอ่อน ลำต้นมีความสูงประมาณ 5-6 เซนติเมตร ชาวนาจะเก็บไปบริโภค หรือขายในท้องตลาด 



148 

 

 

ต่อมาชาวนาเริ่มเรียนรู้ถ้าได้ทำร่มเงาให้ต้นอ่อนของผักกระชับจะได้ต้นอ่อนของผักกระชับที่ขาวสะอาด และลำต้น
จะมีความยาวเพ่ิมขึ้น เมื่อนำไปขายที่ตลาดจะเป็นที่นิยมชมชอบของผู้ซื้ออย่างยิ่ง 
  จากประสบการณ์ชาวนาเริ่มเรียนรู้ว่าชาวตลาดอำเภอแกลงมีความนิยมบริโภคผักกระชับมากขึ้น  
จึงพัฒนาเป็นแปลงเพาะปลูกผักกระชับเพ่ือการค้าขึ้น 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ทุกปีหลังจากผ่านฤดูกาลเกี่ยวข้าว และเข้าสู่หน้าแล้ง ต้นผักกระชับที่มีเมล็ดที่แก่แล้ว ชาวนาจะเก็บ
เฉพาะเมล็ดเท่านั้นมาแช่น้ำไว้ที่ปลักควาย ปกติที่ควายนอนที่เรียกว่าปลักควาย จำมีจำนวนเท่าจำนวนควายเท่านั้น 
ถ้าชาวนามีปลักควายไม่เพียงพอแก่การเก็บ และแช่เมล็ดผักกระชับ ชาวนาต้องขุดคูดินเพิ่มเติม เพื่อรองรับเมล็ด
พันธุ์ผักกระชับและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกระชับไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกระชับทั้งหมดที่มีอยู่
ในท้องนาตนเอง  
 การเพาะเมล็ดผักกระชับเพ่ือจำหน่าย ชาวนาจำจัดทำแปลงเพาะบริเวณใต้ถุนบ้าน หรือใต้ชานบ้าน หรือ
ทำแปลงเพาะใต้ต้นไม้ จำทำเป็นแปลงเพาะบริเวณใต้ถุนบ้าน หรือทำแปลงเพาะใต้ต้นไม้ จัดทำเป็นแปลงเพาะ
ขนาดที่สะดวกแก่การทำงาน ขุดดินให้ร่วนซุย นำเมล็ดที่แช่น้ำไว้ขึ้นมาเพาะเรียงเมล็ดบนแปลงเพาะเสร็จแล้ว ทำ
ร่มให้ด้วยโดยใช้ขอนไม้หนุน หรือปักเสา 4 มุม ยกเป็นร้าน นำเอาทางมะพร้าวที่ร่วงหล่นมาปิดไว้ด้านบนร้าน เพ่ือ
พรางแสงแดด  และรักษาความชื้นของแปลงเพาะ  
 เมื่อเมล็ดกระชับเริ่มงอก จะต้องรดน้ำให้แก่ต้นอ่อนด้วย เพื่อการเจริญเติบโต และให้ได้ต้นผักกระชับที่
สมบูรณ์ สวยงาม เชิญชวนให้ซื้อไปบริโภค เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 วัน จะน้องเปิดร่มเงาออกเสียบางส่วน เพื่อให้ต้น
อ่อนไปรับแสงแดดบ้าง ต้นอ่อนจะได้มีความเหนียวปานกลาง และใบมีสีเขียวอ่อน การถอนเพ่ือจำหน่าย จะลดการ
สูญเสียเนื่องจากลำต้นหัก หรือขาดน้อยลง  
 การเก็บเกี่ยวผักกระชับ เพื่อการบริโภค หรือการจำหน่ายจะใช้วิธีถอนจากแปลงเพาะ ก่อนการถอน
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จะต้องรดน้ำให้แก่แปลงเพาะปลูกเพ่ือช่วยให้การถอนสะดวก และรวดเร็วขึ้น และที่สำคัญ คือ 
เสียหายน้อย เสร็จแล้วนำมาล้างในภาชนะ เช่น อ่าง หรือ กะละมังใหญ่ เพื่อชะล้างดินที่ติดมากับรากให้หมดไป 
เสร็จแล้วนำมาเรียงในกระจาด หรือกระด้ง ตะแกรงที่ใช้ร่อนข้าวของชาวนา วางเรียงเป็นแถวๆ เพื่อให้สะดวกและ
รวดเร็ว เมื่อถึงขั้นตอนจัดเป็นจับหรือมัดเป็นกำ เพ่ือการจำหน่าย การห่อพัน ต้นอ่อนของต้นผักกระชับด้วยใบตอง
ไม้กลัด ลักษณะแผ่แบน เรียกว่าจับ หรือ 1 จับ ผักกระชับหนึ่งจับ (ปัจจุบันเป็น กำ) นำไปขายในตลาดท้องถิ่นใน
ราคา 20 บาท 
 เมื่อท้องถิ่นมีความเจริญขึ้น ทุกๆอย่างมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ ผักกระชับตามธรรมชาติเหลือน้อย 
ชาวนาต้องมีแปลงผลิตเมล็ดผักกระชับเป็นของตนเอง จัดทำแปลงแม่พันธุ์เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ให้เพียงพอแก่การ
เพาะไปจำหน่ายทั้งปี ซึ่งปัจจุบันราคาผักกระชับที่ขายอยู่ราคา ประมาณ 100-150 บาท/กิโลกรัม  
 การพัฒนาเรื่องรูปแบบการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันผู้เพาะผักกระชับเพื่อการค้านิยมใช้ขอบบ่อ
ซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 เมตร จำนวน 2 ขอบ วางเรียงเป็นแถว และเทพื้นด้วยซีเมนต์ เป็นบ่อ
เก็บ และแช่เมล็ดพันธุ์ส่วนแปลงเพาะผักกระชับเพื่อการค้า ก็พัฒนาการทำแปลงเพาะมีร้านให้ร่มเงา ก็พัฒนาเป็น
เพาะในโรงเรือน 
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 ขั้นตอนการปลูกต้นพันธุ์ผักกระชับ  
 1. ปลายเดือน พฤศจิกายน – ต้นเดือน ธันวาคม หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ตัดซัง ไถนา พรวนดิน เตรียม
ดินเพ่ือการปลูกเมล็ดพันธุ์ 
 2. ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักกระชับในแปลงนาที่เตรียมดินไว้ในนา 
 3. ปลูกประมาณ 45-60 วัน จะต้องใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
 4. จะเก็บเกี่ยวได้ 120 วันประมาณกลางเดือนเมษายน เก็บเกี่ยว 
 5. การเก็บเกี่ยวมีการพัฒนา ดังนี้ 
     - ใช้มือรูด 
     - ใช้ตะกร้อ 
     - ใช้ตะแกรงรูดติดรถไถเดินตาม 
     - ใช้ตะแกรงรูดติดรถไถใหญ่ มีตัวปัดเข้าเหมือนรถเกี่ยวข้าว 
     ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักกระชับ ให้สวมใส่เสื้อผ้าที่มันๆหรือลื่นๆเพ่ือป้องกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์ติดเสื้อผ้า 
 
 ขั้นตอนการปลูกผักกระชับในแปลง 
 1. เก็บเมล็ดผักกระชับเอาใบแก่ออก แช่น้ำช่วงแรกๆ ต้องถ่ายน้ำออกทุก 1 - 2 วัน และค่อยๆ ดูว่าน้ำใส    
หรือยัง หลังจากนั้นค่อยๆห่างเป็น 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ ต้องคอยสังเกต จนกว่าน้ำจะใสได้ที่แล้วถึงแช่ได้
ตลอดไป  แต่ต้องคอยหมั่นดูเรื่อยๆ ถ้าเห็นว่าสมควรจะถ่ายน้ำได้แล้วก็ถ่ายเสียหนึ่งครั้ง (น้ำที่ใช้แช่ควรเป็นน้ำ
ประเภทเดียวกัน เช่น ประปาไม่มีคลอรีน หรือน้ำฝน ก็ควรจะใช้น้ำประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้น ห้าม
ใช้น้ำผสมกัน จะทำให้เมล็ดพันธุ์เสียหาย) การแช่เมล็ดพันธุ์มีการพัฒนา ดังนี้ 
  -การแช่เมล็ดเมล็ดในตุ่ม 
  -การแช่เมล็ดในขอบบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1 เมตร เทพื้นด้วยซีเมนต์เป็น
บ่อเก็บ 
 2. นำเมล็ดที่แช่น้ำประมาณ 2-3 เดือน เอาเมล็ดมาทดลองเพาะปลูกในแปลงทดลองก่อน เมื่อเห็นว่าขึ้น
ดีจึงนำลงแปลงใหญ่ 
 3. การเตรียมดินในแปลงเพาะปลูก ดินร่วนปนทรายจะดีที่สุด ควรเป็นหน้าดินที่ได้มีการเอาหน้าดินใน
แปลงนาตอนหน้าแล้ง 
 4. การเตรียมดินในแปลงเพาะหนาประมาณ 1.30 – 2 นิ้ว เกลี่ยดินให้เสมอกัน เอาเมล็ดพันธุ์ลงเรียงทำ
การเพาะ ถ้าต้องการต้นใหญ่ให้เพาะต้นห่างๆกันโดย 1 เมล็ดจะได้ 2 ต้นรดน้ำพอประมาณ เอาไม้ตบเพื่อให้เมล็ด
จมดิน เอาทรายหยาบ (ทรายก่อสร้าง) ปิดด้านบน พอไม่ให้เห็นเมล็ด เอากระสอบปิดคลุมกันความชื้นให้อยู่ได้นาน 
 5. ประมาณ 3 - 4 วัน เมล็ดจะงอกออกมาให้เห็น และประมาณวันที่ 4 - 5 ต้องคอยถอดเมล็ดที่ติดยอด
ผักออกเพ่ือป้องกันไม่ให้ไปทิ่มตำส่วนใดส่วนหนึ่งของผักเพ่ือป้องกันผักช้ำ 
 6. ผักกระชับจะชอบอากาศเย็น หรือความชื้นพอประมาณ เช่น ช่วงหน้าฝน ผักกระชับจะใช้เวลาในการ
เจริญเติบโต 7 - 8 วัน และในช่วงหน้าแล้ง จะใช้เวลาในการเติบโต 9 - 10 วัน 
 7. ในแต่ละบ้านจะมีแปลงปลูกผักกระชับ 11 แปลง ขึ้นไป เพราะจะทำให้กำหนดวันเก็บ และจำนวนที่
สั่งตามความต้องการได้ 
 8. เมือเมล็ดผักกระชับงอก จะต้องรดน้ำให้แก่ต้นอ่อน เพื่อการเจริญเติบโต การรดน้ำอาจจะรดวันเว้น
วัน หรือตามสภาพอากาศแต่ละวัน 
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 9. การเก็บผักกระชับ เพื่อการบริโภค หรือการจำหน่ายจะใช้วิธีการถอนจากแปลงเพาะ ต้องให้ใบแห้ง
ก่อนถอน เพราะจะได้ไม่เป็นเชื้อรา เสร็จแล้วนำมาล้างน้ำ เพ่ือชะล้างดินที่ติดกับรากมาให้หมด พร้อมจำหน่ายหรือ
นำมาบริโภค 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เมล็ดพันธุ์พันธุ์ผักกระชับ การแช่เมล็ดในขอบบ่อซีเมนต์ 

การทดลองเพาะปลูกในแปลงทดลอง การนำต้นอ่อนพันธุ์ผักกระชับมาปลูก 
ในแปลงใหญ่ 

การเก็บเกี่ยวผักกระชับ เตรียมจำหน่าย 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายวิสูตร เหล็กเพชร (ชื่อกลุ่ม ผักกระชับบ้านทะเลน้อย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ : 67 หมู่ที่ 6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 089-833-5396 
พิกัดแผนที่ : X: 709082.49 Y: 1409636.57  / Latitude : 12.737840  Longitude: 101.671360 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://qrgo.page.link/dVFQA 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวจีรฉัตร จันทศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง จังหวัดระยอง   
โทรศัพท์ : 085 - 227 - 5234, 038 - 679379        
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จ.สระแก้ว 

: น ้าไซรัปมะขามเปรี้ยวยักษ์ 

ประวัติความเป็นมา 
  บ้านคลองชลหมู่ที ่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีประชากรทั้งหมด  227 ครัวเรือน   
718  คน ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมโดยการปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อยโรงงาน และ
ปลูกไม้ผล ได้แก่ ลำไย มะม่วง และมะขามเปรี้ยวยักษ์  ซึ่งในการประกอบอาชีพการเกษตรนั้นจะประสบปัญหา
ราคาผลผลิตต่ำ แต่ราคาปัจจัยการผลิตสูง ดังนั้นจึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับ
สมาชิกส่วนใหญ่มีการปลูกมะขามเปรี้ยวยักษ์ และยังไม่สามารถหาช่องทางการจำหน่ายได้ จากปัญหาดังกล่าว
เกษตรกรบ้านคลองชลจึงรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้การผลิตมีการลดต้นทุนในการผลิต  เพิ่มรายได้แก่
ครอบครัวและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตลอดจนสามารถนำวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและหา
ช่องทางการตลาดให้กับวัตถุดิบ แต่ในการรวมกลุ่มนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากเกษตรกรขาด
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานการบริหารจัดการกลุ่ม 
 ดังนั้นเมื่อปี 2560 ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯ ได้มาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
วังสมบูรณ์  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โดยมีสมาชิกจำนวน 24 คนเพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมี
การนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูป คือ มะขามเปรี้ยวยักษ์ โดยการนำมาแปรรูปเป็น มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อ่ิม
แบบสด ต่อมาได้รับการอบรมจากสำนักงานเกษตร จึงมีการทำเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่มแบบอบแห้ง ซึ่งแบบ
อบแห้งจะทำให้ยืดอายุในการเก็บรักษา ไม่เสียง่าย เหมือนกับแบบสด และต่อมายังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นน้ำ
ไซรัปมะขามซึ่งผลิตจากมะขามแห้งที่เหลือจากการแปรรูปเป็นมะขามแช่อิ่ม สามารถชงเป็นเครื่องดื่ม หรือนำมา
ผสมใส่กับอาหารที่ต้องการรสชาติเปรี้ยว และยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานกว่าการแปรรูปเป็นมะขามแช่
อ่ิม และทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูน่ารับประทาน 
สะอาด ปลอดภัย มีรูปแบบที่ทันสมัย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีช่องทางการจำหน่ายไปยังตลาดบนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้
เกษตรกรภายในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การปลูก 
 1. พ้ืนที่ปลูกต้องอยู่ในพ้ืนที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
 2. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ผลิตมะขามเปรี้ยวยักษ์ ต้องเป็นมะขามที่ปลอดสารเคมี  
 3. เก็บเกี่ยวในระยะแก่จัด มีคุณภาพดีไม่มีสิ่งเจือปน ไม่มีมอดและแมลง ไม่มีเชื้อรา 
 การแปรรูป ผลผลิตมะขามเปรี้ยวยักษ์แปรสภาพเป็นน้ำไซรัปมะขาม ตามกระบวนการ ดังนี้ 
 1. นำมะขามแก่จัดมาปอกเปลือก และแกะเมล็ด 
 2. นำมะขามไปล้างทำความสะอาดและนำไปแช่น้ำ 5 ชั่วโมง 
 3. นำไปคั้นน้ำแยกเอากากออก 
 4. นำไปต้มและเคี่ยวโดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จนได้น้ำไซรัปมะขามที่มีสีสวยใส เหนียวข้นกำลังดี 
 5. นำไปบรรจุในขวดแก้ว และซิลปากขวดให้เรียบร้อย  
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสุพจน์ แมดพิมาย  
ที่อยู่ : 120 หมู่ที่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 080-953-9521 
พิกัดแผนที่ : 48P X=180902 Y=1474578  

 
https://goo.gl/maps/btdJyQqSwYkQNCQFA 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสุวิมล  ด้วงเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์   
โทรศัพท ์: 037-449-783 

มะขามเปรี้ยวยักษ์ที่นำมาผลิต น้ำไซรัปมะขาม 

https://goo.gl/maps/btdJyQqSwYkQNCQFA
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จ.กาฬสินธุ์ 

: เทคนิคการปลูกผักหวานป่าในกระบอกไม้ไผ่ 

ประวัติความเป็นมา 
 พ่อสวาท โอภากาศ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 2 บ้านนาบอน  ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  ปลูกผักหวานป่าจำนวน 30 ไร่ ผักหวานป่ามากกว่า 20,000 ต้น ก่อนหน้านี้ในพื ้นที่  
30 ไร่มีการทำการเกษตร ปลูกอ้อย ปลูกมันสำประหลัง และสวนผลไม้ ได้ประสพปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  
จึงได้คิดปลูกพืชที่คนชอบกินและมีราคาสูง โดยมีแนวคิดว่าผักหวานสามารถปลูกและสร้างรายได้ระยะยาว 
และการบุกรุกของทำลายผักหวานป่าทำให้ผักหวานป่าลดจำนวนลงเรื่อย ๆ จึงมีความคิดที่จำนำผักหวานป่า
มาปลูกไว้ให้เป็นแหล่งอาหารของคนในระยะยาว โดยไม่ต้องไปทำลายผักหวานในป่าธรรมชาติ เริ่มต้นจ ากมี
หน่วยงานราชการนำกล้าผักหวานมาให้ทดลองปลูก ช่วงแรกที่ปลูกผักหวานป่าต้นผักหวานป่าที่ปลูกไว้ไม่เจริญ
งอกงามไม่นานก็ตาย จึงได้ไปเก็บเมล็ดพันธ์และขุดต้นผักหวานป่าบนเทือกเขาภูพานมาทดลองปลูกอีกครั้ง  
พ่อสวาทได้ปลูกผักหวานป่าโดยใช้เมล็ดและกล้าพันธุ์ ในปี 2538 บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ พร้อมกับศึกษา
วิธีการปลูกผักหวานป่า ศึกษาดูงาน แล้วนำมาประยุคใช้ในสวนของตนเองเกิดองค์ความรู้ในการปลูกผักหวาน
ป่า จนประสบความสำเร็จในการปลูกผักหวานป่าในปัจจุบัน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 เทคนิคในการปลูก  
 ช่วงเริ่มต้นทดลองปลูกบริเวณข้างบ้าน ทดลอง เรียนรู้ผลไปพร้อมกับปรับเปลี่ยน วิธีการผลิตให้
เหมาะสม โดยปรับไปเรื่อย ๆ เรียนรู้ไปพร้อมกับการคิด วิเคราะห์พัฒนา จนได้รูปแบบการผลิตที่เหมาะกับ
พ้ืนที่และตนเอง  ได้ดังนี ้
 1. ปลูกให้ทันเวลาของการงอกของเมล็ด ต้องนำลงดินหลังจากท่ีรากเริ่มโผล่ออกมา ก่อนที่จะเกิดเป็น
ต้นและมีใบจริง ทันเวลาของความชื้นสัมผัสในดินและสภาพอากาศ ถ้าปลูกในฤดูแล้ง โอกาสแห่งความสำเร็จ
จะน้อยลงตามไปด้วย อัตราการรอดตายจะต่ำกว่าการปลูกในช่วงที่ยังมีความชื้นที่พอเพียง 
 2. ต้องมีการกำหนดจุดที่จะปลูกให้ชัดเจน และใช้กระบอกไม้ไผ่ทีตัดเป็นท่อนสั้นๆ ความยาวราว  ๆ 
15 เซนติเมตร ครอบไว้เป็น เพื่อปกป้องผักหวานป่าจากแสงแดดและแมลงกัดกิน ปลูกโดยใช้เมล็ดที่เป็น
ถั่วงอก กระบอกไม้ไผ่ช่วยในการเป็นที่สังเกต เพ่ือการจดจำตำแหน่งต้น สำหรับการระวัง แมลง วัชพืช รวมทั้ง
การให้ปุ๋ย ให้น้ำ นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้แก่ต้นผักหวาน 
 3 .การใช้ยางรถจักรยายนต์ รถจักรยาน ที่ไม่ใช้แล้วมากลับด้าน แล้วครอบไว้ปกป้องต้นกล้าผักหวาน
ขณะยังเล็ก เมื่อครั้งที่พ่อโอภาสเริ่มต้นการปลูกผักหวานไว้ใกล้กับบริเวณบ้าน ก็ได้นำยางนอกของรถจักรยาน
และจักรยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้วกลับด้านนำมาครอบไว้ป้องกัน ไก่ แมลง รวมทั้งการรักษาความชุ่มชื้น ทำให้
ผักหวานป่ารอดตายสูง และมีการเจริญเติบโตดี 
 4.  ขั้นตอนการเตรียมหลุมปลูกผักหวานป่า การเตรียมหลุม พ้ืนที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 1,000 ต้น ขุดหลุม 
ใส่ปุ๋ยคอก ดินร่วน  ปลูกด้วย เมล็ด ปลูกลงดิน 30-60 วัน วางขอบยางรถ ปักหลักใช้ตาข่ายกัน รถน้ำ พอให้
ชื้นอย่าให้แฉะ ต้องปลูกให้เป็นเนินสูงกว่าขอบดิน รดน้ำวันเว้นวัน ปลูกไม้พี่เลี้ยง เช่น ตะขบ มะขามเทศ แค 
มะเม่า เป็นต้น 
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 ขั้นตอนการเพาะเมล็ดผักหวานป่า  
 เมล็ดผักหวานป่ามีลักษณะ กลม รี ผลจะสุกราวเดือนเมษายน-พฤษภาคม เตรียมเมล็ด โดยคัดเลือก
เฉพาะเมล็ดที่สุกแก่เต็มที่สีเหลือง 1 กิโลกรัม จะมีราว 140  เมล็ด ปอกเปลือก ล้าง ทำความสะอาด ผึ่งในร่ม 
2-3 วัน ห้ามตากแดด นำเมล็ดมาห่อผ้า รดน้ำให้ชุ ่ม เช้าเย็น ประมาณ 6-7 วัน รากจะเริ่มงอกออกมา  
เพาะเมล็ดลงในถุงกลบเพียงครึ่งเมล็ด ห้ามทำให้รากขาด นำไปจัดวางไว้ในเรือนเพาะชำ ประมาณ 20-60 วัน 
อนุบาลด้วยการรดน้ำ เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30-60 วันขึ้นไป สามารถนำไปเพาะปลูกลงดินได้ 
 สรุปเทคนิคปลูกผักหวานป่าให้ประสบความสำเร็จ 
 ต้องมีพืชพี ่เลี ้ยงเป็นไม้ยืนต้น เช่น ตะขบ ลำไย มะขามเทศฯลฯ พี ่เลี ้ยงจะช่วยในเรื ่องร่มเงา  
การบังแสงแดดปลูกด้วยเมล็ด โดยเพาะให้รากงอกก่อน เป็นถั่วงอก แล้วนำผักหวานป่าที่เป็นถั่วงอกลงปลูกใน
ดินโดยตรง หรือหากเพาะลงถุงต้องไม่ให้อายุกล้าเกิน 1-2 เดือน หรือไม่ให้รากงอม้วน เพราะผักหวานป่าจะ
ชะงักการเจริญเติบโตปลูกในช่วงก่อนหมดฤดูฝน เพ่ือให้ผักหวานป่าสามารถปรับตัวได้ก่อนเจอกับสภาพแล้งใช้
กระบอกไม้ไผ่ ตัดกลวงเพื่อครอบจุดที่ปลูกผักหวานป่า ป้องกันแมลงกัดกิน เพื่อสะดวกในการเป็นจุ ดสังเกต  
ในการให้น้ำ ปุ๋ย ป้องกันกำจัดวัชพืช 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

รูปภาพเจ้าของ ไร่โอภากาศ 
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เทคนิคและภูมิปัญญาในการปลูกผักหวานป่า 

การใช้กระบอกไม้ไผ่ครอบต้นกล้าเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชและป้องกันแสงแดด 

ลักษณะของเมล็ดผักหวานป่า ที่ทำถั่วงอก
พร้อมปลูกลงดิน 

ลักษณะของกล้าพันธุ์ที่ไม่แนะนำให้
เกษตรกร 
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การปลิดใบแก่เพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเผยแพร่ภูมิปัญญาผ่านช่องทางออนไลน์ 
Link 1 : https://www.youtube.com/watch?v=3FJ0ahdIso4 
Link 2 : https://www.youtube.com/watch?v=HKb-OUFPa0s&t=3s 
Link 3 : https://www.youtube.com/watch?v=ZQbBpvfgiQc 
Link 4 : https://www.youtube.com/watch?v=-24FbHBx5m8&t=82s 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-24FbHBx5m8&t=82s
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสวาท โอภากาศ  
ที่อยู่ : 79 หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 093-561-9539 
ที่ตั้งแปลง สถานที่ตั้งแปลงเดินทางจากอำเภอคำม่วงไปยังบ้านนาบอน ก่อนถึงบ้านนาบอน 300 เมตร ก่อน
ข้ามสะพาน ห้วยสมอทบ แล้วเลี้ยวขวาไปยังไร่ผักหวานป่าประมาณ 500 เมตร 
พิกัดแผนที่ : 48 X: 358962 Y: 1867762 

 
https://goo.gl/maps/auPGX35A1astxEjD9 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายวรทัศน์ เสนาราษฎร์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  
โทรศัพท ์: 081-994-5951   

https://goo.gl/maps/auPGX35A1astxEjD9
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จ.ขอนแก่น 

: การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 

ประวัติความเป็นมา 
 นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร เกษตรกรต้นแบบผู้เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเวียงเก่า ได้มีความคิดริเริ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกผสมไหมขึ้น โดยเริ่ม
จากในพ้ืนที่มีการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอเสื่อจากต้นกกหรือต้นผือ อยู่แต่เดิมแล้ว ซึ่งมารดาของตนเองได้มี
การทอเสื่อเพ่ือใช้ในครัวเรือนและถวายวัดเป็นประจำ ตนเองซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนที่เพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นสมาชิกเครือข่ายคนรักษ์แฝกเขต 5 จึงได้มีโอกาสไปเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
การแปรรูปหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกลุ่มเครือข่ายคนรักษ์แฝก จึงได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาทดลองทำ 
โดยเริ่มจากการทอเสื่ออาสนะของพระสงฆ์ ซึ่งเมื่อทอมาแล้วปรากฏว่าเสื่อมีความเหนียวและทนทานกว่าเสื่อ
จากต้นกก ต้นผือและเริ่มผลิตออกมาเพื่อใช้และถวายวัดเรื่อยมา จนมีผู้คนสนใจหนึ่งในนั้นคือ ร้านภัทรพัฒน์ 
ที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า จนได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่าย
และมีคำสั่งซื้อสินค้าม่านมู่ลี่เพื่อใช้ในการตกแต่งโรงแรม  ตนจึงมีกำลังใจในการผลิตและพยายามคิดค้นสินค้า
ที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอเวียงเก่าขึ้นมา คือ ผลิตภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซึ่งประกอบขึ้นมาจากแรงบันดาลใจใน 
การทำงานของตน 3 สิ ่ง คือ ต้นแฝก (หญ้าของพ่อ) เส้นไหม (ไหมของแม่) และเอกลักษณ์ประจำถิ่น 
(ไดโนเสาร์) ผสมผสานถักทอกันจนเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก สามารถสร้างรายได้
ให้ตนและชุมชนได้เป็นอย่างดี และมีโอกาสได้แสดงผลงานตามนิทรรศการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผลิตภัณฑ์
นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและยัง
ไม่มีผู้ใดเคยทำมาก่อน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
 1. หญ้าแฝก 
 2. เส้นไหม 
 3. เข็มกรีดใบแฝก 
 4. ลูกกระบก 
 5. เชือกแฝก 
 6. ใบแฝกแห้ง 
 7. ก้านดอกแห้ง 
 8. เม็ดมะกล่ำ 
 9. กาวร้อนและเทปกาว 
  
 วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
 1. การเตรียมหญ้าแฝก โดยเริ่มจากการตัดใบสดจากต้นมา คัดเลือกใบที่แก่นำไปทอเสื่อ สานหมวก สาน
กระเป๋า ตับหญ้ามุงหลังคา ส่วนใบอ่อนนำมาทำเกลียวเชือก พอคัดเลือกได้ส่วนที่ต้องการแล้วให้นำมาต้มในน้ำ
เดือดประมาณ 5 นาที แล้วนำไปน็อคในน้ำเย็น จากนั้นนำไปตากแดดหรืออบให้แห้งสนิทเพ่ือป้องกันเชื้อรา 
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 2. การผลิตเชือก(เส้นไหมแกมแฝก) มีส่วนประกอบหลักในการผลิตอยู่ 3 อย่าง คือ ใบแฝกแห้ง, เส้นไหม 
และเข็มกรีดใบแฝก ส่วนวิธีทำมีข้ันตอนดังนี้ 
 -  ใช้เข็มกรีดใบแฝกให้เป็นชิ้นเล็กๆ เตรียมไว้ 
  - คัดเส้นไหมยาว 1 เมตรเตรียมไว้ 
 -  นำใบแฝกที่กรีดและเส้นไหมที่คัดไว้มาแบ่งให้เท่าๆกัน มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของเชือกที่จะผลิต ทำ
การบิดใบแฝกกับเส้นไหมไปในทางเดียวกันพร้อมกับไขว้ทับสลับการบิด ทำไปให้สุดเชือกต่อไปเรื่อยๆ ก็จะได้
เกลียวเชือกเส้นไหมแกมแฝก (แฝกผสมไหม) สีสันสวยงาม เหนียวทน พร้อมใช้งาน 
 3. การทำไดโนเสาร์ทีเร็กซ์เป่าแคน ต้องผลิตแต่ละชิ้นส่วนก่อนและนำมาประกอบกัน ดังนี้ 
 - ตัวและหัว ใช้เชือกพันรอบๆ ลูกกระบกท้ัง 2 ลูก พรอ้มกับหยอดกาวร้อน 
 - หาง นำใบหญ้าแฝกประมาณ 20 ใบ ใช้เทปกาวพันรอบๆ ตัดให้ยาว 12 เซนติเมตร หยอดกาวร้อน
ให้ใบแฝกประสานติดกัน ทำการตกแต่งให้ได้รูปทรงหางของไดโนเสาร์ตามต้องการ 
 - ขาหลัง ขั้นตอนคล้ายกับการทำหาง ต่างกันตรงที่ตัดให้สั้นลงเหลือ 6 เซนติเมตร และตกแต่ง
รูปทรงให้เหมือนขาไดโนเสาร์ 
 - หมวก ใช้ใบแฝก 3 ใบกรีดให้เป็นเส้นก่อนถักขึ้นรูปทรง 
 - แคน นำลำก้านดอกมาประกอบกัน 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอเสื่อจากต้นกกหรือต้นผือ 
 2. มีโอกาสได้แสดงผลงานตามนิทรรศการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 3. สามารถสร้างรายได้ใหชุ้มชนได้เป็นอย่างดี 
 4. อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เนื่องจากผลิตภัณฑม์ีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นและยัง
ไม่มีผู้ใดเคยทำมาก่อน 
 5. มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์เข้าจำหน่ายทีร่้านภัทรพัฒน์ 
 6. มถีอดบทเรียนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 
 7. มีการจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในรูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรทอเสื่อจากหญ้าแฝก 
 8. มีการถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
อย่างต่อเนื่อง 
 9. มีการจัดตั้งกลุ่มและรวบรวมสมาชิกในชุนชน ผู้ที่สนใจในการปลูกและแปรรูปหญ้าแฝกเพื่อผลิต 
ตับแฝกมุงหลังคา ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปริมาณที่มาก 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  

ตัดใบหญ้าแฝกสด    คัดใบแก่และใบอ่อน 
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    ต้มและตากแห้งเพ่ือป้องกันเชื้อรา   การทอเสื่อจากหญ้าแฝก 

  

การทอเสื่อจากหญ้าแฝก    การทำไดโนเสาร์จากหญ้าแฝก 

  

ไดโนเสาร์จากหญ้าแฝก      การแสดงผลงานตามนิทรรศการต่างๆ 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร (ปราชญ์เกษตร จังหวัดขอนแก่น) 
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 087-690-8083 
พิกัดแผนที่ : X: 210615 Y: 1841285 / Latitude : 16.6363174 Longitude: 102.2873597 
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https://goo.gl/maps/oeg8JvZ3a4wPF8zQ9 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า    
โทรศัพท์ : 098-286-2432, 0-4343-8175 
 
  

https://goo.gl/maps/oeg8JvZ3a4wPF8zQ9
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จ.ชัยภูมิ 

: การแปรรูปข้าวท าหมี่ข้าวโบราณ และข้าวเกรียบ 

ประวัติความเป็นมา 
 มีการแปรรูปข้าวเจ้าในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยการไปทำเป็นหมี่ ลักษณะของหมี่คล้ายหมี่โคราชแต่
วัตถุดิบใช้ข้าวเจ้าทั้งหมดทำ ไม่มีการผสมแป้งมันสำปะหลังลงไปทำให้ใช้เครื่องจักรในการปาดแป้งไม่ได้ ซึ่งวิธีการ
นี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้เกิดหมี่ข้าว/ข้าวเกรียบ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่รวมแรงร่วมใจในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
1. นำข้าว(ใช้ข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิ)มาบดละเอียดให้เป็นแป้ง   
2. ละลายแป้งข้าวกับน้ำตามอัตราส่วน       

  
3. นำแป้งที่ละลายแล้วมาปาดบนเตาถ่าน        
4. นำแผ่นแป้งที่สุกแล้วไปตากแดด(ถ้าไม่มีแดดต้องตากกับถ่านในบ้าน บางครั้งก็เอาแผ่นแป้งนี้ไปกินได้

เลยเรียกว่าเป็นการกินแผ่นแป้งแบบสดคู่กับส้มตำหรืออาหารอ่ืนๆตามเมนูพ้ืนถิ่นได้)   
5. เมื่อแผ่นแป้งหมาดๆนำมาทาน้ำมันและซ้อนกันไว้ในกะละมัง     
6. นำมาตัดให้เป็นเส้นแลกตากต่ออีกครั้งเพ่ือให้เส้นแห้งและแพ็กใส่ถึงหรือ มัดตอกขายได้เลย  
7. ขายเป็นกำๆละ 20 บาท ขายส่งเป็นห่อใหญ่ห่อละ 100 – 200 บาท     

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางคำปอง สิงห์วงษ์ (วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปคุ้มส้มโฮง) 
ที่อยู่ : 311 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ โทรศัพท์ 081-268-2469  
พิกัดแผนที่ :  Latitude: 15.760622, Longitude: 101.905489  

 
https://goo.gl/maps/kT3QknFM76qVCbG87 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวฉัตรพร อรุณฉายแสง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า    
โทรศัพท์ : 062-396-6914  
  

https://goo.gl/maps/kT3QknFM76qVCbG87
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จ.นครพนม 

: หลุมพอใจเพ่ิมผลผลิตลิ้นจ่ี นพ.1 (GI) 

ประวัติความเป็นมา 
 ลิ้นจี่ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Litchi Chinensis Sonn. วงศ์Sapindaceae ผลมีลักษณะค่อนข้าง
กลม เปลือกสีแดงเข้ม ผิวขรุขระไม่เรียบ เนื้อสีขาวฉ่ำน้ำ รสหวานอมเปรี้ยว นิยมรับประทานผลสด ทำผลไม้
กระป๋องมีน้ำตาลสูง เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน และน้ำตาล ปัจจุบันแหล่งปลูกลิ้นจี่ในประเทศไทย 
จะมี 2 แหล่งใหญ่ คือ บริเวณภาคเหนือตอนบนและบริเวณภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้
ยังกระจายการปลูกลิ้นจี่ไปถึงภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม หนองคาย เป็นต้น ภาคตะวันออก ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี แต่ก็ไม่มากนัก 
 ลิ ้นจี่พันธุ ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 เป็นสายพันธุ์ที ่ได้จากการกลายพันธุ ์โดยวิธีการเพาะเมล็ด 
มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สถานีทดลองพืชสวนนครพนม (ศวพ.นครพนม) มีลักษณะเด่น คือ มีการเจริญเติบโตดี 
ออกดอกติดผลสม่ำเสมอทุกปีโดยออกดอกเดือนธันวาคมและเก็บเกี่ยวกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป ผลผลิต
เฉลี่ย 20 กก./ต้น เมื่ออายุ 5 ป ขนาดของผลใหญ่ 3.65 – 4.40 ซม. น้ำหนักผล 26.82 กรัม/ผล จำนวน 33 - 
38 ผล/กก. อัตราส่วนของเนื้อ : เปลือก : เมล็ด 5 : 0.8 : 1 สีของเปลือกผลเมื่อแก่จัดสีแดงเรื่อ หนามทู่ รูปร่าง
ของผลทรงไข่ ไหล่ของผลกว้างรสหวานอมเปรี ้ยวเล็กน้อย ปลูกได้ดีในพื ้นที ่จังหวัดนครพนม สกลนคร 
หนองคาย เลย มุกดาหาร และอุบลราชธานี 
 ลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 เป็นลิ้นจี่ที่คัดเลือกและพัฒนาโดยกรมวิชาการเกษตร จนปัจจุบัน
เป็นผลไม้และเป็นสินค้า GI ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนม ลิ้นจี่พันธุ์นพ.1 เป็นลิ้นจี่พันธุ์เบามีข้อได้เปรียบ 
คือ ให้ผลผลิตเร็ว ช่วงที่ผลผลิตมีน้อย ทำให้ขายได้ราคาสูง ควรจะมีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ที่มีศักยภาพ  
ซึ่งพันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 เหมาะสมกับสภาพอากาศของจังหวัดนครพนมและหลายจังหวัดในภูมิภาคนี้  
ลักษณะที่โดดเด่นของลิ้นจี่ นพ.1 คือ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ผลใหญ่ เนื้อแห้ง ไม่เละ เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิต
เร็ว สามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือนเมษายนของทุกปี ทำให้จำหน่ายได้ในราคาดีและไม่มีปัญหาด้านการตลาด 
 การเกษตรในยุคดั้งเดิม เกษตรกรจะนิยมเผาเศษใบไม้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่แล้ว
ทำการปลูกพืชล้มลุก เช่น ฟักทอง แตงไทย เป็นต้น พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ดังกล่าวมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต
ที่ดีและจากปัญหาที่พบในทุกปีต้นลิ้นจี่มีการติดผลที่น้อย หรือแม้กระทั่งบางต้นไม่มีการติดดอกเลย จึงได้หา
แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาโดยการสังเกตจากการทำการเกษตรของบรรพบุรุษในยุคก่อน ก็คือการ
ปลูกพืชในพื้นที่กองขี้เถ้า โดยเริ่มการทดลองโดยใช้ขี ้เถ้าที่ได้จากการเผาใบของต้นลิ้น จี่ นพ.1 ที่ร่วงหล่น 
ร่วมกับมูลไก่ โดยทำการขุดหลุดขนาด 50 x 50 จำนวน 1 หลุม/ต้นแล้วนำวัสดุใส่ลงไปในหลุม ได้แก่ ฟางข้าว 
ขี้เถ้า มูลไก่และหน้าดิน ตามลำดับ ซึ่งภายในหลุมจะลักษณะเป็นชั้นๆ โดยจะเริ่มทำในช่วง 120 วันก่อนที่ต้น
ลิ้นจี่ นพ.1 จะมีการออกดอกและติดผล ซึ่งจากการทดลองและสังเกตตลาดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้เห็นถึง
ความแตกต่างคือ ต้นลิ้นจี่ที่ใช้ขี้เถ้าร่วมกับมูลไก่ จะมีการติดดอกติดผลมาก ลูกมีขนาดผลโตและรสชาดี อีกทั้ง
ต้นที่ไม่เคยออกดอกก็สามารถติดดอกและให้ผลผลิตได้ ทำให้ลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งติด
ดอกที่มีราคาสูงในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสิ่งที่สำคัญในกระบวนการคือ  การใส่ในช่วงที่ต้นลิ้นจี่ นพ.1 
จะออกดอก ในอัตราขี้เถ้า 30 กก./มูลไก่ 30 กก. จะทำให้ต้นลิ้นจี่มีการปรับสภาพและสามารถให้ผลผลิตได้ 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำหลุมพอใจ 
 1. ขี้เถ้า 
 2. มูลไก ่
 3. ฟางข้าว 
 4. ปุ๋ยเคมี (สูตร 15 - 15 - 15) 
 วิธีการทำหลุมพอใจ 
 1. ขุดหลุมขนาด 50 x 50 บริเวณทรงพุ่มต้นลิ้นจี่ จำนวน 1 หลุม 
 2. นำฟางข้าวใส่รองก้นหลุมและนำขี ้เถ้าที่ได้จากการเผาวัสดุ เช่น ใบไม้ กิ ่งไม้ ใส่ในหลุมจำนวน 
20 - 30 กิโลกรัม 
 3. นำมูลไก่ที่ผ่านการหมักแล้ว ใส่ลงในหลุมจำนวน 20 - 30 กโิลกรัม 
 4. ใส่ปุ๋ยเคมี (สูตร 15 - 15 - 15) จำนวน 500 กรัม/หลุม 
 5. ใส่หน้าดินกลบลงไปให้เต็มหลุม 
 6. ทำการรดให้ให้ชุ่มพอประมาณ 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. ลิ้นจี่ นพ 1. ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา (GI) 
 2. เป็นการลดต้นทุน ด้านการใช้ปุ๋ยเคมีและฮอร์โมนเร่งติดดอกที่มีราคาสูงในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี 
 3. ลิ้นจี่มีการติดดอกติดผลมาก ลูกมีขนาดผลโตและรสชาดี 
 4. ต้นที่ไม่เคยออกดอกก็สามารถติดดอกและให้ผลผลิตได้ 
 5. ทำให้จำหน่ายได้ในราคาที่ดี เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 

 

ต้นลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 

 

 

 

แผนภาพการทำหลุมพอใจ 

  

ภายในผลลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 ผลลิ้นจี่พันธุ์นครพนม 1 หรือ นพ.1 เมื่อเทียบกับ
เหรียญ 10 บาท 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายเก่ง รอดฮ้อย (กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกลิ้นจี่ นพ.1) 
ที่อยู่ : 23/1 หมู่ที่ 2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 061-157-5392 
พิกัดแผนที่ : X: 478348 Y: 1908907 / Latitude : 17.2652291 Longitude: 104.7963044 

 
https://goo.gl/maps/B2WvMEMQHydJB73W7 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาววันวิสาข์  จั่นเพชร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม 
โทรศัพท์ : 081-432-8784, 0-4251-2447  

https://goo.gl/maps/B2WvMEMQHydJB73W7
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จ.นครราชสีมา 

: การสร้างระหัดวิดน ้า 

ประวัติความเป็นมา 
  นายสมพิศ  เจนวิถี  เป็นเกษตรกรชาวสีคิ้วโดยกำเนิด มีอาชีพทำนามีพื้นที่ทำนาอยู่ริมลำตะ
คลอง  บรรพบุรุษจึงได้มีการสร้างระหัดวิดน้ำขึ้นเพ่ือใช้ในการผันน้ำเข้าพ้ืนที่นา โดยอาศัยพลังงานจากน้ำที่ไหลใน
การขับเคลื่อนระหัดวิดในการนำน้ำเข้าสู่พื้นที่การทำนา และได้ถ่ายทอดภูมิปัญญานี้สู่ลูกหลาน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วัตถุดิบ ได้แก่  
  1. ไม้ไผ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร จำนวน 30-40 ลำ  
 2. ไม้กระถิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร จำนวน 20 ท่อน 
 3. เหล็ก  
 4. ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว   
 5. ด้ายขอบ ขนาด เบอร์ 9 

 ขั้นตอนการดำเนินการ 
 หลังจากจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำระหัดวิดน้ำ จะต้องนำอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ไผ่ ไปแช่น้ำเพื่อลดการ
ทำลาย   ของมอดและเพ่ิมความเหนียวไม่ผุง่าย หลังจากนั้นดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ตอกหลักไม้เพ่ือทำเขื่อนกั้นน้ำให้ไหลมารวมกันตรงจุดที่จะติดตั้ง ระหัด 
 2. ตั้งเสา จำนวน 4 เสาเพ่ือค้ำตัวระหัด 
 3. ติดตั้งคาน และหมอน เพื่อรองรับตัวระหัด พร้อมติดตั้งรังดุมให้ได้ระดับพอเหมาะ นำระหัดใส่ลงใน
ร่องรังดุม ติดตั้งขอบและปลายกงระหัด ติดตังขื่อเพ่ือให้ปลายกงระหัดเท่ากันทั้งวงกลมและยึดตาดให้แน่น 
 4. ติดตั้งตาด (ลายขัด) ตรงปลายระหัดแต่ละคู่และมัดบั้งใส่มุมให้ยกน้ำได้มากที่สุด 
 5. ติดตั้งรางรองน้ำและรางไหลเพ่ือนำน้ำเข้าสู่ไร่นา     

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 
  

ระหัดวิดน้ำ 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายทองพิศ  เจนวิถี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ :  34 หมู่ที่ 13  ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท ์084-282-0780  
พิกัดแผนที่ : X: 790127  Y: 1646674 / Latitude : 14.878794242275825  Longitude: 1.69628489147271 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/etyA9 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสิริกาญจน์  จันทร์วงษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา   
โทรศัพท์ : 087-829-7850, 044-411-351 
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จ.บึงกาฬ 

: ข้าวเม่าแปรรูป 

ประวัติความเป็นมา 
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม่าแปรรูปหอมทอง  เลขที่  153  ม.9   ต.ปากคาด  อ.ปากคาด  จ.บึงกาฬ  จัดตั้ง
เมื่อ พ.ศ.2558  เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวและนำภูมิปัญญา มาใช้ในการแปรรูปข้าว  เป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวเม่าได้แก่  
ข้าวเม่ากระยาสารทโบราณ  ข้าวเม่ากระยาสารทธัญพืช  ข้าวเม่าหมี่อบสมุนไพร  ข้าวเม่าธัญพืช  สมาชิกแรกเริ่ม  
12  คน  ปัจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น  21  คน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ข้าวเม่าสด 
 ส่วนประกอบ  ข้าวเม่าอ่อน  100 % (ข้าว กข6  12  กก 150 บาท)   
 ได้ข้าวเม่า  6.5   กิโลกรัม 
  ต้นทุน 30    บาท/ กิโลกรัม 
 ขาย 60    บาท/กิโลกรัม 
 ข้าวเม่าหม่ีอบสมุนไพร 
 1.  ข้าวเม่าทอด 2.5  กก    120  บาท 
 2.  น้ำตาลทราย 0.5  กก    13  บาท  
 3.  ถั่วทอด 0.5  กก    50  บาท 
 4.  หอมเจียว 0.3  กก    30  บาท 
 5.  พริกเผา 0.2  กก    10  บาท 
 6.  มะขามเปียก 0.2  กก    20  บาท 
 7.  ใบมะกรูดทอด 0.2  กก 5  บาท 
 8.  กระเทียมเจียว 0.2  กก    20  บาท 
 9.  แบะแซ   1  กก    30  บาท 
 10.  เกลือ  0.1 กก  2 บาท 
 ต้นทุน  100   บาท/กิโลกรัม 
 ขาย   200  บาท/กิโลกรัม 
 การผลิตสินค้าข้าวเม่าหม่ีอบสมุนไพร  ขั้นตอน ดังนี้ 
 ตั้งกระทะเปิดไฟใส่มะขามเปียก  น้ำตาลทราย  พริกเผา  แล้วเคี่ยวจนเหนียวข้น  เทข้าวเม่าทอด  ถั่ว
ทอด  ใบมะกรูดทอด  กระเทียมเจียว  หอมเจียว    คลุกเคล้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้  
บรรจุใส่ถุง  ปิดปากให้สนิท นำออกจำหน่ายต่อไป 
 ผลิตภัณฑ์ได้การรับรอง อย. เลขที่  38-2-01057-2-0005 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
กระบวนการผลิตข้าวเม่าปัจจุบนั 

1.การแช่ข้าว 2. การค่ัวข้าว 

3.การตำข้าว 4. การแปรรูป 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางน้อย  จอมทิพย์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเม่าแปรรูปหอมทอง) 
ที่อยู่ : 74 หมู่ที่ 9 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ 089-623-1199  
พิกัดแผนที่ :  48P   X: 322673   Y: 2027253  

 
https://goo.gl/maps/at13LcGQrPcwec7KA 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายธวัช  สาธารณะ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด   
โทรศัพท์ : 081-873-1679  

https://goo.gl/maps/at13LcGQrPcwec7KA
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จ.บุรีรัมย์ 

: ข้าวเม่า 

ประวัติความเป็นมา 
 ข้าวเม่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านทำกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เดิมทีทำกินในครัวเรือน ทำไปวัด ถวายพระ
และทำกินในเทศกาลต่างๆ ต่อมาจึงได้คิดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายชนิด เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม เพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัวและได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา จุดเด่น คือ ข้าวเม่ามีความ หอม อ่อนนุ่ม ปรุงสดใหม่ และมี
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า เอกลักษณ์คือเป็นแหล่งผลิตข้าวเม่าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็น
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแล้วหลายรุ่นและเป็นการถนอมอาหารอีกอย่างหนึ่งด้วย 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
การทำข้าวเม่าคลุก (เบญจรงค์)  
 วัตถุดิบ 
 1. ข้าวเม่าโปร  
 2. มะพร้าว  
  3. น้ำตาลทราย  
 4. เกลือป่น      

ขั้นตอนการทำ   
 1. นำข้าวเม่าโปรใส่ในกาละมังคลุก เติมน้ำตาลทราย เกลือป่น ตามชอบ  
 2. เติมน้ำมะพร้าวทึนทึกคลุกให้เข้ากัน  
 3. ตั้งพักไว้ 15-20 นาที  
 4. ใส่มะพร้าวขุดฝอย ตามชอบ  
 5. ใส่กล่องจำหน่าย ราคา 35 บาท /กล่อง 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ขั้นตอนการทำข้าวเม่า 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่า 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางประไพพิมพ์  หรบรรพ์ (วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเม่า)   

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ :  1  หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท ์089-522-5495  
พิกัดแผนที่ : X: 276394  Y: 1625261  / Latitude : 14.6917588  Longitude: 102.9234409 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/tyn59 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายนิวัฒน์  คำสอน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
โทรศัพท์ : 087-877-5939 , 044-631-124       
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จ.มหาสารคาม 

: ผ้าไหมหยอดทอง 

ประวัติความเป็นมา 

 บ้านป่าตอง   ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  เกษตรกรมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  
ร้อยละ 90ซึ่งในการทำการเกษตรจะอาศัยน้ำฝนที่ให้เกษตรกรมีเวลาว่างหลังฤดูทำนาที่นานมาก  กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านป่าตองจึงได้รวมตัวกันทำอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  โดยแม่บ้านเกษตรกรบ้านป่า
ตองได้จัดตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมขึ้น  เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  เดิมที่ปู่ย่าตายายตั้งแต่
บรรพบุรุษได้ถ่ายทองสืบกันมา  ให้ผู้หญิงที่จะต้องมีครอบครัวออกเรือนจะต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  ทอผ้าเพื่อใช้
ในครัวเรือนให้เป็นถึงจะออกเรือนได้ จึงทำให้แม่บ้านมีความรู้ ทักษะในการทอผ้ามาเป็นรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงรุ่น
ลูกหลาน  การทอผ้าไหมได้มีการพัฒนาต่อยอด ปรับปรุง รูปแบบลวดลายตลอดจนคุณภาพผ้าไหมขึ้นเรื่อย ๆ  
โดยเฉพาะการทำผ้าไหมหยอดทองของกลุ่ม  ที่เป็นจุดเด่นและสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านเกษตรกรเป็นอย่างมาก
ในช่วงประมาณปี พ.ศ.2555  ซึ่งในการทำผ้าไหมหยอดทองนั้นเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของสมาชิกกลุ่มที่เคยได้
ไปเรียนรู้การหยอดทองลงลายผ้าไหม  ที่ จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อนานมาแล้ว  การหยอดทอง นี้เป็นการทำที่จะต้องใช้
ความประณีต สมาธิ  มีความคิดสร้างสรรค์  มีใจรัก จึงจะทำให้การหยอดทองนั้น ทำให้ผ้าไหมพ้ืนบ้านลายธรรมดา
เป็นผ้าไหมที่มีลายที่งดงาม วิจิตรบรรจง มีมูลค่า  เป็นค่าเพ่ิมคุณค่าให้กับชิ้นงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านได้อย่างลงตัว  

 ปัจจุบันการ  ทำผ้าไหมหยอดทอง ในพื้นที่อำเภอยางสีสุราช  จังหวัดมหาสารคาม  มีที่เดียวคือกลุ่มเลี้ยง
ไหมบ้านป่าตอง  หมู ่ที ่ 3  ตำบลบ้านกู ่  และในปัจจุบันนี ้ มีสามาชิกกลุ ่ม เพียง  2  ราย  ที ่ยังดำเนินการ   
คือ  นางทองศรี  บุดดีคง  และอาจารย์ไพรฑูลย์   ซึ่งเป๋นอาจารย์เกษียณที่ยังดำเนินการอยู่  และแม่ทองศรี   
บุดดคง กลัวว่าภูมิปัญญาเกี ่ยวกับการหยอดทองสูญหายไป  ได้สอนหลานสาวในการ  หยอทองบนลายผ้า
เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลายช่วยสืบทอดภูมิปัญญาต่อไป  แต่ก็ประสบปัญหาเนื่องจาก  การทอผ้าไหมหยอดทอง   
เป็นงานฝีมือ ต้องมีความประณีตและต้องใช้เวลามากในการถักทอกว่าจะได้มาเป็นผ้าถุง  1 ผื่น  และต้องใช้เวลาใน
การ  หยอดทองอีก ทำให้เด็กไปทำงานที่ต่างจังหวัด  และตอนนี้ยังต้องการสอนให้กับเด็กรุ่นหลานที่สนใจทำ  
แต่ส่วนมากหาคนที่สนใจทำในเรื่องนี้น้อยมาก  ปัจจุบัน  ผ้าไหมหยอดทอง  ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ ของอำเภอยางสีสุ
ราช ที่จะต้องหาคนมาสืบสาน สืบทอดต่อยอดปให้กับลูกหลานในอนาคต จะได้ไม่สูญหายไป 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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 1. การปลูกหม่อนเพื่อเลี้ยงไหม 

    เกษตรกรที่เลี้ยงไหมจะต้องมีแปลงปลูกหม่อนที่เป็นแปลงของ
ตนเองอย่างน้อยประมาณ  1  งานเพ่ือเอาไว้เลี้ยงตัวไหม เดิมการปลูกหม่อน
กลุ่มเกษตรกรในบ้านป่าตองจะปลูกเป็นจำนวนมาก และในช่วงหนึ่งประสบ
ปัญหาเรื่องต้นหม่อนตายเป็นจำนวนมากจึงทำให้เกษตรกรไม่ปลูกอีก ยังคง
เหลือแต่แม่บ้านเกษตรกรที่มีใจรักในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเท่านั้นที่ยังคง
พ้ืนที่แปลงปลูกไว้เพ่ือไว้เลี้ยงตัวไหม 

 2. การเลี้ยงไหม 

     ไหมเป ็นแมลงท ี ่ม ีการเปล ี ่ ยนแปลงร ูปร ่างแบบสมบ ูรณ์   
แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ วงจรชีวิตไหมจะ
เริ่มต้นจากไข่ ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 9-10 วัน กลายเป็นหนอนไหม ในระยะนี้
หนอนไหมจะกินใบหม่อนเป็นอาหาร และนอนประมาณ 4-5 ช่วง ใช้เวลา
ประมาณ 22-26 วัน พอหนอนไหมแก่ หรือสุกจะชักใยทำรังหุ้มตัวเอง ตัวไหม
จะลอกคราบเป็นตัวดักแด้อยู่ในรัง ช่วงเป็นรังไหมใช้เวลาประมาณ 8-10 วัน 
จากนั้นดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื ้อ ผีเสื ้อไหมจะใช้น้ำลายซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง
ละลายใยไหม และเจาะรังไหมออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ โดยจะมีชีวิตอยู่
ในช่วงนี้ประมาณ 2-3 วัน ก็จะตาย 

    - วิธีการเลี้ยงไหม 

  การเลี้ยงไหมแรกฟัก  ออกจากไข่แล้วเจริญเติบโตเป็นวัย 1 วัย 2 วัย 3 
ไหมวัยนี้มีความอ่อนแอต่อโรค จึงจำเป็นต้องมีการเลี้ยงอนุบาลที่ดี เอาใจใส่
อย่างดี เป้าหมายการเลี้ยงไหมวัยอ่อน คือ เลี้ยงให้หนอนไหมสมบูรณ์แข็งแรง 
เจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอตื่น – นอนพร้อมเพรียงกัน  

  การเลี้ยงไหมวัยแก่  หมายถึง การเลี้ยงไหมนับตั้งแต่หนอนไหมตื่นจากนอน
วัย 3 จนถึงไหมสุกทำรัง ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 11 – 13 วัน หนอนไหมวัยแก่
จะกินใบหม่อนปริมาณมาก  

  1.เลือกใบหม่อนเหมาะสมกับวัยของหนอนไหม 

   2.ก่อนให้ใบหม่อน ควรมีการกระจายตัวไหมให้สม่ำเสมอ 

  3.ให้ใบหม่อนที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยของหนอนไหม 

   4.ขยายพ้ืนที่เลี้ยงให้กับหนอนไหมอย่างเหมาะสม 

 3. การสาวไหม 
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 เส้นไหมเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากรังไหม ดังนั้นวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดเส้นใยคือ รังไหม ที่ได้จาก
การเลี้ยงไหมตั้งแต่แรกฟักจนถึงไหมสุกทำรัง กระบวนการที่ก่อให้เกิดเส้นใยไหมคือ การสาวไหม  เป็น
กรรมวิธีในการผลิตเส้นไหม โดยการดึงเส้นใยออกมาจากรังไหม การสาวไหมแบบ
หัตถกรรม คือการสาวด้วยแรงคนด้วยพวงสาวพ้ืนบ้านสามารถผลิตเส้นไหมได้ 
3 ชนิด คือ 

 1. ไหมลืบ หรือไหมสาม หรือไหมชั้นสาม 

 2. ไหมน้อย หรือไหมยอด หรือไหมชั้นหนึ่ง 

 3. ไหมแลง หรือไหมชั้นในสุด 

 ขั้นตอนการสาวไหม 

 1. การต้มรังไหม เมื่อต้มน้ำให้อุณหภูมิเดือดแล้วใส่รังไหมให้จมใต้น้ำ 

 2.การลืบไหม คือการสาวเส้นไหมส่วนที่เป็นปุยหรือเปลือกรัง
ชั้นนอก ออกก่อนจะถึงเปลือกรังชั้นใน เส้นไหมที่ได้จะขนาดใหญ่ แข็งกระด้าง 
เรียกว่าไหมลืบ 

 3.การสาวไหม นำรังไหมที่ต้มได้แล้วนำมาหาเงื่อนโดยใช้ไม้คืบหรือ
แปรงตะกุยผิวรังหลาย ๆ รังพร้อมกันเมื่อได้เส้นใยรวมกันหลาย ๆ รัง ให้ดึงเส้น
ใยร้อยเข้ารูเพ่ือรวมเป็นเส้นเดียวแล้วดึงผ่านรอกสาวพร้อมกับทำเกลียวแล้วดึง
เส้นไหมที่ทำเกลียวผ่านรอกสาวลงภาชนะ 

 4. เส้นไหม 

 เส้นไหมหลืบ หรือไหมเปลือก 

     เป็นเส้นไหมท่ีได้จากรังไหมชั้นนอก รวมทั้งปุยไหม นิยมใช้เป็นเส้น
พุ่งในการทอผ้าและพิธีกรรมต่าง ๆ ลักษณะเส้นไหมจะใหญ่มาก มีปุ่มปม และ
เนื้อหยาบแข็ง เนื่องจากมีกาวไหมเยอะ เมื่อสาวเอาไหมหลืบออกจากรังไหม
แล้วจะตักรังไหมออกจากหม้อต้มมาพักไว้ก่อน จากนั้นจึงจะนำรังไหมนั้นไป
สาวเอาไหมน้อย หรือไหมเครือต่อไป 
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  เส้นไหมน้อย  

     เป็นเส้นไหมที่ได้จากเปลือกรังไหมชั้นในหลังจากสาวเอาไหมหลืบ
หรือไหมเปลือกออกไปแล้ว การสาวเอาไหมน้อยนั้นจะต้องเปลี่ยนน้ำต้มก่อนจึง
นำรังไหมลงต้ม เส้นไหมที่ได้จะมีลักษณะเส้นเรียบ ขนาดสม่ำเสมอ สีสม่ำเสมอ 
รวมตัวกลม สะอาดไม่มีสิ่งปลอมปน นุ่มมือเมื่อสัมผัส นิยมใช้เป็นเส้นยืนในการ
ทอผ้า เมื่อทอเป็นผืนผ้าแล้วเนื้อผ้าจะนุ่ม เรียบ มีความเลื่อมมันของเส้นไหมใน
ระดับดีมาก มีความนุ่มนวลดี เส้นไหมมีความเหนียวสามารถนำมาทำเป็นเส้นยืน
และเส้นพุ่งได้ ระดับความสม่ำเสมอของสีเส้นไหมดี สีเส้นไหมเป็นสีเหลืองทอง 

 5. การทอผ้าไหม 

 ผ้ามัดหมี่มกีรรมวิธีการทอผ้าที่ใช้เทคนิคการมัดและการย้อม เริ่มจาก
นำเส้นด้ายหรือไหมมาย้อมสีแล้วมัดบริเวณท่ี ต้องการเก็บไว้ เมื่อนำไปย้อมสีอ่ืนจะ
ได้ไม่ติดสี เพียงซึมเข้ามาบางส่วน โดยย้อมเรียงลำดับจากสีอ่อนไปหาสีเข้มจนครบ 
ตามลวดลายที่กำหนด หลังจากนั้นจึงนำด้ายกรอเข้าหลอดตามลำดับ แล้วนำไปทอ
จะเกิดลวดลายบนผืนผ้าที่มีลักษณะคลาดเคลื่อนเหลื่อมล้ำ อันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของมัดหมี่ การทอผ้าชนิดนี้จึงต้องอาศัยความชำนาญในการมัดย้อมและทอ
เป็นอย่างมาก ผ้ามัดหมี่มีอยู่หลายชนิด ได้แก่  
    1. มัดหมี่เส้นพุ่ง 
 2. มัดหมี่เส้นยืน 
    3. มัดหมี่เส้นพุ่งและเส้นยืน 

 ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน
ป่าตอง  
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7.การหยอดทอง 

 ขั้นตอน การหยอดทอง ลงบนผ้าไหมทอมือ 

 1.นำผ้าไหมมัดหมี่ เลือกลายที่ชอบและต้องการ
หยอดทอง 

 2.นำผ้าไหมไปอบรีดให้เนื้อผ้าเรียบและนำไป
วางบนโต๊ะแล้วใช้เข็มกลัดทำให้ผ้าตึง 

 3.นำวัสดุที่เป็นทองคำผสมกับกาวที่ใช้สำหรับ
หยอดทองโดยเฉพาะผสมในอัตราส่วนแล้วนำไปหยอดลง
บนผ้าไหมตามลวดลายของผ้าผืนนั้นโดยใช้กรวยจากถุง
แก้วพับเป็นกรวย 

 4.หลังจากหยอดทองเสร็จแล้วให้นำผ้าวางผึ่งลม
ให้แห้งประมาณ  2  วัน เพ่ือให้กาวแห้ง 

    

 วัตถุดิบ  

1. ผ้าถุงผ้าไหมทอมือ   
2. ทอง (ฝุ่นผง) 
3.  กาวสำหรับหยอดทอง 
4.  กระดาษแก้วที่ตัดแล้วพับเป็นกรวย 
5.  โต๊ะสำหรับวางผ้า 
6.  เข็มหมุด 
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 ราคาจำหน่าย  

 ผ้าไหมหยอดทอง   ปกติผ้าไหม 1 ผืน  ยาว 2  เมตร   ราคา  2,000-2,500  บาท 

 ถ้าเป็นผ้าไหมหยอดทอง  1 ผืน ยาว 2  เมตร  ราคา  3,500  บาท 

 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง  

 OTOP 3 ดาว  4 ดาว  5 ดาว ลายผ้าประจำอำเภอยางสีสุราช  คือ ลายดอกขจร 

  

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

    

ทอง                            เงนิ                      ทับทิม 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางทองศรี  บุดดีคง (กลุ่มหม่อนเลี้ยงไหมบ้านป่าตอง)   

ที่อยู่ : 63 หมู่ที่ 3  ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 086-069-2923 

พิกัดแผนที่ :  48P X: 296873    Y: 1734641  
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https://goo.gl/maps/ZdrgyMsLLUY52bbR6 

 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวนวลอนงค์  ปะริเวทัง  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช    

โทรศัพท์ : 065-024-0206 

  

https://goo.gl/maps/ZdrgyMsLLUY52bbR6
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จ.มุกดาหาร 

: การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ 

ประวัติความเป็นมา 
 เนื่องจากการเกิดปัญญาภัยแล้งติดต่อกันหลายปี ทำให้การทำนาได้ผลผลิตเล็กน้อยประกอบพกับพื้นที่
การเกษตรไม่เหมาะสมกับการทำนา จึงเกิดแนวคิดปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์  

 จุดเด่น คือ ใช้พื้นที่น้อย ดูแลง่าย ควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยและกำหนดวันเก็บเกี่ยวได้ ให้ผลผลิตสูงเมื่อ
เทียบ   กับปลูกในที่นา   

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ขั้นตอนการปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ 
 บ่อซีเมนต์ขนาด กว้าง 80 ซม. สูง 50 ซม. ใช้พ้ืนที่ 1 ตารางเมตรต่อบ่อ 
 1. การเตรียมบ่อ  ขุดดินให้เป็นต่อร่องลึก 20 ซม. วางบ่อลงและกลบดินรอบๆ บ่อ 
 2. การเตรียมดิน  ผสมดินปุ๋ยหมักอัตราส่วน 1 : 1 ใส่ลงในบ่อให้ได้ประมาณ 35 ซม . ใส่น้ำลงไปให้น้ำ
ท่วมดิน แช่ทิ้งไว้ 2 คืน 
 3. การลงมือปลูก ก่อนปลูกย่ำดินให้เละ นำต้นกล้า มาปักดำ ข้าว 1 กอ มีต้นข้าว 3-4 ต้น แต่ละกอห่าง
กันประมาณ 1 ฝ่ามือ ในบ่อ วง 1 บ่อจะปักดำได้ 10 กอ.  
 4. การให้น้ำ  เมื่อปักดำได้ 2-3 วัน ให้ใส่น้ำในบ่อสูง 5 ซม. เมื่ออายุข้าวได้ 1 เดือน ให้ใส่น้ำในบ่อสูง 10 
ซม. แล้วรักษาระดับน้ำไว้ ช่วงข้าวตั้งกอ งดให้น้ำเป็นเวลา 7 วัน หลังจากนั้นค่อยให้น้ำต่อ ถึงช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 7 
วัน จึงงดให้น้ำ 
 5. การใส่ปุ๋ย หลังจากปักดำข้าวได้ 7 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ครึ่งกิโลกรัม ต่อ 1 บ่อ และใช้อีกครั้ง เมื่อตัวอายุ
ได้ 20 วัน ครึ่งกิโลกรัม ต่อ 1 บ่อ และฉีดปุ๋ยทางใบ ทุก 15 วัน 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสมาน  หาไชย (เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเกษตรตำบล
หนองแวง) 

ที่อยู่ :  145  หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  โทรศัพท์ 089-419-0020 
พิกัดแผนที่ : X: 458552  Y: 1816745 Latitude : 16.431850859507087 Longitude : 104.611762647483   
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/JXwFT 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวพัชรี  คนยืน  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
โทรศัพท ์: 095-190-3835, 042-681-050      
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จ.ยโสธร 

: ผงชาร์โคลจากฟางข้าวอินทรีย์ 

ประวัติความเป็นมา 
 จังหวัดยโสธรเป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ มีพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีฟาง
ข้าวเป็นจำนวนมากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่และสมุนไพรบ้านเชียง
เพ็ง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดการเผาฟางข้าวในพ้ืนที่นา และเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ทางกลุ่มฯ จึงได้ศึกษาหาความรู้สอบถามข้อมูลจากปราชญช์าวบ้านที่มีความรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
จะนำฟางข้าวมาเผาให้เป็นถ่านแล้วนำมาผสมกับน้ำซาวข้าว ใช้ทำความสะอาดตามร่างกาย พร้อมทั้งได้ศึกษา
ข้อมูลการใช้ถ่านชาโคลซึ่งเป็นที่นิยมของกลุ่มผู้รักสุขภาพโดยใช้ผงถ่านชาโคลเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ด้านการ
ดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงผิวหนัง แต่ส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นไม้ไผ่ นำมาเผาเพื่อทำถ่านชาโคล ทางกลุ่มฯจึงมี
แนวคิดผลิตถ่านชาโคลจากฟางข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเป็นอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ และมีความแตกต่างอย่าง
สร้างสรรค์ โดยทางกลุ่มฯใช้องค์ความรู้จากประธานกลุ่มคือนายนายอภิชัย รุ่งโพธิ์ทอง ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
ด้านช่างฝีมือหลายด้านมาผลิตเตาความร้อนสูง 1,000 °c และได้ทดลองนำฟางข้าวอินทรีย์มาเผาเพ่ือทำถ่านชาโคล 
ผลที่ได้ผงถ่านชาโคลจากฟางข้าวอินทรีย์มีคุณสมบัตินำไฟฟ้าได้เทียบเท่ากับผงถ่านชาโคลที่ผลิตจากไม้ไผ่ แต่มี
ความละเอียดเนียนนุ่มกว่าผงชาโคลไม้ไผ่ สามารถนำผงถ่าน ชาโคลฟางข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  

 ดังนั้นทีชาโคล ยโสธรชาโคลไทยโสธรแท้ 100% คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัตถุดิบจากท้องทุ่งนาอินทรีย์
จังหวัดยโสธร "เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน"ผสานภูมิปัญญาโบราณ ใช้ถ่านเป็นสมุนไพร แปรงฟัน ใส่
แผล ดูดกลิ่น ผ่านนวัตกรรมชุมชนและความเป็นช่าง เกิดเป็นเตาเผาชาโคล 1,500°c เมื่อ 3 สิ่งรวมกันคือ 1.วัตถุดิบ
จากท้องถิ่น 2.ภูมิปัญญาโบราณ 3.นวัตกรรมเตาเผา1,500°c ผลลัพธ์คือ ผงชาโคลจากฟางข้าวอินทรีย์ที่มีความ
ละเอียดสูงแตกต่างจากชาโคลที่เคยมีมา เป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าฟางข้าวอย่างขั้นสุด ผงชาโคลฟางข้าวราคา
กิโลกรัมละ 4,000 บาท มากว่าราคาคุณสมบัติ ดูแลสุขภาพผิว ได้เป็นอย่างดี ด้วยความละเอียดของผงชาโคลทำให้
สามารถดูดสิ่งสกปรกได้ลึกล้ำทุกรูขุมขน ทำให้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่แข็งแรง คือฐานประเทศที่มั่นคงสร้างรายได้
ให้แก่สมาชิกกลุ่มและเกษตรกรผู้สนใจ ต่อไป 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ขั้นตอนการแปรรูปชาร์โคลจากฟางข้าวอินทรีย์ 
 1. เตรียมฟางข้าวตากให้แห้งสนิท 
 2. นำฟางข้าวบรรจุในถังควบคุมอากาศให้เต็มและปิดฝา 
 3. จุดเตาเผาถ่านความร้อนสูงวอร์มเตาให้ร้อนแล้วนำถังที่บรรจุฟางข้าวใส่ลงในเตา 
 4. เติมฟืนเชื้อเพลิงให้เต็มเตาแล้วปิดฝา 
 5. เร่งอากาศเข้าในเตาจนเผาไหม้ฟืนหมด แล้วทิ้งไว้ให้เย็น (ประมาณ 3-4 ชั่วโมง) 
 6. นำถังบรรจุฟางออกมาจากเตาเปิดฝานำชาร์โคลจากฟางข้าวมาบดเป็นผง 
 7. บรรจุใส่ถุงเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 
 - สบู่ชาโคล น้ำมันธรรมชาติ ปริมาตร 100 กรัม ราคา 100 บาท 
 - แท่นชาโคลวางมือถือแบบผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ชิ้นละ ราคา 399 บาท 
 - ผงมาร์คหน้าชาโคลถั่วเขียว ปริมาตร 10 กรัม ราคา 30 บาท 
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 - ถุงชาโคลดูดกลิ่นฟองอากาศ ปริมาตร 120 กรัม ราคา 150 บาท 
 ขั้นตอนการผลิตสบู่ชาโคล น้ำมันธรรมชาติ 
 ส่วนผสม 
 1. น้ำมันเมล็ดในปาล์ม 
 2. น้ำมันมะพร้าว 
 3. ผงชาโคลฟางข้าวอินทรีย์ 
 4. น้ำผึ้ง 
 5. โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์)  
 6. น้ำสะอาด 
 7. น้ำหอม 
 ขั้นตอนการผลิต  
 1. เทน้ำมันเมล็ดในปาล์มกับน้ำมันมะพร้าวลงภาชนะกวนให้เข้ากัน 
 2. ละลายโซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) ในน้ำสะอาดแล้วพักไว้ 
 3.เติมน้ำละลายโซดาไฟ(โซเดียมไฮดรอกไซด์)ลงในน้ำมัน(น้ำมันเมล็ดในปาล์มน้ำมันมะพร้าว)แล้วกวนให้
เข้าประมาณ 15 นาท ี
 4. เติมส่วนผสมที่เหลือตามลงไป (น้ำผึ้ง,ผงชาโคลข้าวอินทรีย์,น้ำหอม)แล้วกวนให้เข้ากันจนเกิดความ
เหนียวหนืด 
 5. เทสบู่ที่กวนจนเหนียวหนืดแล้วเทใส่แบบพิมพ์ แล้วพักไว้ 30 วัน 
 6. พักบ่มครบ 30 วันแล้วนำมาตัดเป็นก้อนเพ่ือนำไปใช้และจำหน่าย 
 ขั้นตอนการผลิตผงมาร์คหน้าชาโคลถั่วเขียว 
 ส่วนผสม 
 1. ผงชาโคลฟางข้าวอินทรีย์ 
 2. ผงถั่วเขียว 
 ขั้นตอนการผลิต  
 1. นำผงชาโคลฟางข้าวอินทรีย์ 1 ส่วน ผสมผงถั่วเขียว 2 ส่วน ผสมให้เข้ากัน 
 2. บรรจุลงซองติดฉลากพร้อมจำหน่าย 
 วิธีใช้ : นำผงมาร์คหน้าชาโคลถั่วเขียวลงภาชนะเติมน้ำสะอาดผสมให้เข้ากันแล้วนำมาขัดผิวทิ้งไว้ 10 – 15 
นาทีแล้วล้างหน้าด้วยน้ำสะอาด 
 ขั้นตอนการผลิตแท่นชาโคลวางมือถือแบบผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ 
 ขั้นตอนการผลิต  
 1.นำผงชาโคลฟางข้าวอินทรีย์ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยการนำผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติมาเย็บเป็น
กล่องสามเหลี่ยมเพ่ือใช้เป็นที่วางมือถือ 
 2. ติดสติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่และสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง เพ่ือจำหน่ายต่อไป 
 วิธีใช้ : นำมือถือวางบนแท่นชาโคลแบบผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ เพื่อดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกัน
อันตรายจากคลื่นและสัญญาณของโทรศัพท์มือถือได้ดีขึ้น 
 ขั้นตอนการผลิตถุงชาโคลดูดกลิ่นฟอกอากาศ 
 ขั้นตอนการผลิต  



190 

 

 

 1.นำผงชาโคลฟางข้าวอินทรีย์ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบโดยการนำผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติมาเย็บเป็น
ถุงผ้าเพ่ือใช้เป็นถุงชาโคลดูดกลิ่นฟอกอากาศทั้งในบ้านและในรถยนต์ 
 2. ติดสติ๊กเกอร์โลโก้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่และสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง เพ่ือจำหน่ายต่อไป 
 วิธีใช้ : นำถุงชาโคลดูดกลิ่นฟอกอากาศไปแขวนในที่ต่างๆภายในบ้านหรือภายในห้องโดยสารรถยนต์ เพ่ือ
ใช้ดูดฝุ่นละออง และเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี 
 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง ใบรับจดแจ้งรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง (อย.) เลขที่ 34-1-6300039516 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายอภิชัย รุ่งโพธิ์ทอง  (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่และสมุนไพรบ้านเชียงเพ็ง) 
ที่อยู่ : 218  หมู่ที่  7  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  โทรศัพท์ 063-775-9797 , 063-775-9797 
พิกัดแผนที่ : 48 P X= 440386 Y= 1751783 

 
https://goo.gl/maps/Cu6KzR3NAvQi6wTy6 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายครุศาสตร์ สังฆะศรี  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว   
โทรศัพท์ : 080–739-1865 
  

https://goo.gl/maps/Cu6KzR3NAvQi6wTy6
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จ.เลย 

: การท าน ้าผักสะทอน 

ประวัติความเป็นมา 
 ผักสะทอน เป็นพืชสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้นในตระกูลถั่วใบอ่อนของผักสะทอน มีสรรพคุณ ป้องกันโรค
ท้องอืด ท้องเฟ้อ ป้องกันพยาธิ แก้กระษัยเส้น กระษัยลม ปลูกมากบริเวณเชิงเขาในเขตจังหวัดเลย ให้รสชาติเค็ม
อมหวาน  กลมกล่อม มีกลิ่นหอม ประชาชนชาวบ้านนาดี อำเภอด่านซ้าย ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิม จาก
ปู่ย่าตายายในการทำน้ำผักสะทอน น้ำผักสะทอนสามารถใช้แทนน้ำปลา แต่ให้รสชาติที่กลมกล่อมและเข้มข้นกว่า 
นำมาปรุงรสอาหาร  และน้ำพริกต่างๆ ใส่ส้มตำ แจ่ว น้ำพริกเผา ปรุงรสในแกงอ่อม หรือแกงคั่ว ทำน้ำปลาหวาน 
ฯลฯ ช่วยเพ่ิมความหอมอร่อยให้ทุกเมนูอาหาร 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ขั้นตอนการทำน้ำผักสะทอน 
 1. เก็บใบสะทอนที่มีอายุใบประมาณ 7 วัน จำนวน 10 กก. นำมาชุบน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น และผึ่ง
แดด ให้สะเด็ดน้ำ 
 2. นำไปตำในครกกระเดื่องจนละเอียด โดยในขณะที่ตำเติมน้ำประมาณ 2 ขัน ลงในครกให้เกิดความชื้น 
จะทำให้ใบสะทอนละเอียดได้ง่ายขึ้น 
 3. เมื่อตำละเอียดแล้ว นำไปใส่ในโอ่งมังกรในอัตราส่วนใบสะทอนต่อน้ำเปล่า 1 : 2 
 4. หมักทิ้งไว้ 3 คืน โดยให้หมั่นกลับใบสะทอนที่หมักไว้ เพื่อให้ส่วนที่อยู่ด้านล่างได้สัมผัสออกซิเจนได้
ทั่วถึงกัน และไม่ทำให้ใบสะทอนที่หมักเกิดกลิ่นเหม็น มีผ้าคลุมปากโอ่งไว้ในที่ร่ม 
 5. เมื่อครบกำหนดแล้ว ปั้นเอากากสะทอนออกแล้วกรองเอาแต่น้ำหมัก (กากที่เหลือเอาไปทำเห็ดสะ
ทอน)   
 6. น้ำหมักสะทอนใส่กระทะใบบัวตั้งเคี่ยวบนไฟที่แรงจัด ให้น้ำเดือดพล่าน ซึ่งจะเกิดฟองขึ้นมากต้อง
คอยช้อนฟองออกตลอดเวลา จนกว่าฟองจะค่อยๆ เหลือน้อยและหมดไป จากนั้นค่อยลดไฟลงและเคี่ยวจนน้ำสะ
ทอนได้ที่  ซึ่งสังเกตจากการเปลี่ยนสี น้ำผักจะมีสีน้ำตาลเข้มและปริมาณลดลงเหลือ 1 ใน 3 ตอนแรกสีเขียวเข้ม
ก่อนแล้วค่อยๆเป็นสีน้ำตาล 
 7. ยกลงจากเตา ตักใส่ภาชนะแล้วพักทิ้งไว้ 1 คืน แล้วจึงนำมากรองเอาแต่น้ำ ส่วนกากที่เป็นขี้เลนทิ้งไป  
ก่อนนำมาบรรจุขวดหรือแกนลอน เพ่ือเก็บไว้บริโภคตลอดปี นางคำพัน อ่อนอุทัย จะนำน้ำผักสะทอนมาต้มอีกครั้ง
หนึ่ง เคี่ยวต่อไปจนมีผลึกเกิดขึ้น บรรจุลงในขวดที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อต้มขวด แล้วนำมาผึ่งแดด ปิดฝาให้สนิท 
สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานถึง 2 ปี ในอุณหภูมิปกติ 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางคำพัน อ่อนอุทัย (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาดี) 

ที่อยู่ :  162  หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  โทรศัพท ์087-217-8104  
พิกัดแผนที่ : X: 729031  Y: 1922947 / Latitude : 17.380598742935213 Longitude : 101.15565112963657 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/Sjnzr 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายจำรัส   นวลจันทร์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 
โทรศัพท ์: 089-999-0094, 042- 891-287      
  

ขั้นตอนการทำน้ำผักสะทอน 
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จ.ร้อยเอ็ด 

: การปั้ นเตาดินเผา 

ประวัติความเป็นมา 
 เครื่องปั้นดินเผา เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
นับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ มนุษย์ก็เริ่มรู ้จักการนำดินมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วนำไปเผาไฟให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง คงรูป เหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น หม้อน้ำ แจกัน ถ้วยชาม อิฐ 
เป็นต้น และเมื่อชุมชนใดมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานก็จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นตน  
ทั้งในด้านคุณภาพและรูปแบบ จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
เครื่องปั้นดินเผาจึงเป็นศิลปวัตถุอย่างหนึ่ง ที่สามารถบ่งบอกถึงพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม รวมถึง
เทคโนโลยีของแต่ละเชื้อชาติได้เป็นอย่างดี 
 บ้านตลาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด แต่เดิมเป็นชุมชนเทอด
ไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้แยกการปกครองออกเป็นบ้าตลาดใหญ่ ประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร เช่น การทำนา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ลักษณะพื้นที่ ของบ้านตลาดใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 
มีแหล่งน้ำที่สำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ ห้วยดางเดียวและลำห้วยยางเฌอ เป็นแหล่งน้ำที่เหมาะจะทำการเกษตร 
บางพื้นที่ติดลำน้ำสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง และด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำมีดินตะกอน บริเวณห้วยดางเดียวและลำ
ห้วยยางเฌอมีลักษณะเป็นดินร่วนปนเหนียว ที่เหมาะสำหรับการทำเครื่องปั้นดินเผา  
 ในอดีตมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อ โอ่ง จานชาม ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
เรื่อยมาตามยุคสมัย หมู่บ้านเทอดไทยเกือบ 10 หลังคาเรือนมีอาชีพปั้นเตาขาย ซึ่งชุมชนนี้ปั้นเตาดินเผามา
ตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยในสมัยก่อนปั้นหม้อดินเผาเพื่อใช้ประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน 
แต่ปัจจุบันหม้อดินเผากลับไม่เป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากมีวัตถุดิบอื่นที่เป็นที่นิยมกว่ามาทดแทน เตาดินเผา 
ในปัจจุบันเริ่มพบการใช้น้อยลง เพราะยุคสมัยเปลี่ยนแปลง ผู้คนเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊ส เตาไฟฟ้าเป็นจำนวน
มาก ซึ่งทำให้หลายๆ คนในปัจจุบันไม่เห็นความสำคัญของเตาดินเผา แต่สำหรับชุมชนบ้านเทอดไทย เตาดิน
เผาเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากเตาดินเผานั้นเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเกือบครึ่งหมู่บ้านที่ยังคงปั้น
เตาดินเผาเป็นอาชีพหลัก ชาวบ้านจึงได้เปลี่ยนมาปั้นเตาเนื้อย่าง เตาประหลาด เตาประหยัดชานใหญ่ และเตา
ประหยัดชานเล็ก แทนการปั้นภาชนะแบบเดิม 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการปั้นเตาดินเผา 
 1. ดินเหนียว 
 2. แกลบดำ 
 3. เครื่องขึ้นรูปเตา 
 4. ภาชนะกันความร้อน 
 5. เตาเผา 
 วิธีการปั้นเตาดินเผา 
 1. นำดินเหนียวมาหมักให้ดินละลาย การหมักดินทำโดยการพรมน้ำตลอดเวลาเพ่ือไม่ให้ดินแห้ง เมื่อพรม
น้ำแล้วใช้ผ้ายางคลุมเพ่ือไม่ให้ความชื่นระเหย  
 2. นำเข้าเครื่องผสมดินกับแกลบดำ แล้วนวดให้ดินเนียนละเอียด 
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 3. เมื่อดินที่ผสมได้ที่แล้วนำมาใส่เครื่องขึ้นรูปเตา โดยพักทิ้งไว้ 
 4. นำมาติดเส้า การติดเส้าจะต้องยกให้สูงจากปากเตาเล็กน้อย พร้อมตกแต่งปากเตาให้เรียบร้อย
สวยงาม 
 5. เจาะปากเตาหรือช่องลม 
 6. ใช้ดินเหนียวอัดกับบล็อก แล้วนำมาเจาะรู (ลิ้น) เพ่ือให้ถ่านไม่หล่นลงด้านล่าง 
 7. ทิ้งให้แห้ง แล้วนำไปเข้าเตาเผาเพ่ือเผาให้ดินสุก ใช้เวลาในการเผา 3 วัน จึงนำภาชนะออกจากเตาเผา 
 8. จากนั้นนำเตามาใส่ในภาชนะกันความร้อน เพ่ือการรักษาความแข็งแรง ทนทานให้กับเตา 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เพ่ืออนุรักษ์วิธีการปั้นเตาให้คงอยู่สืบไป 
 2. เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติมาสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 3. ส่งเสริมให้กลุ่มปั้นเตาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน 
 4. มีหลักสูตรการเรียนรู้ เพ่ือสืบสานอัตลักษณ์การปั้นเตา 
 5. พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

   
 ดินเหนียวที่ผ่านการหมักด้วยแกลบดำ    การขึ้นรูปเตา 

   
     การติดเส้าและตกแต่งปากเตา    ดินเหนียวอัดให้เป็นแผ่น 
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 เจาะรู (ลิ้น) เพ่ือกันถ่านหล่นลงด้านล่าง    พักเตาที่ข้ึนรูปเสร็จแล้วให้แห้ง 

   
     นำเข้าเตาเผาเป็นเวลา 3 วัน     เตาดินเผา 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายบุญหนา ธรรมมาตย์ (กลุ่มปั้นเตา)  
ที่อยู่ :  81 หมู่ที่ 2 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 084-404-8640 
พิกัดแผนที่ : X: 378913 Y: 1768208 / Latitude : 15.9904434 Longitude: 103.8683766 

 
https://goo.gl/maps/s3xpPRfy8oWJt2786 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาววิไล แสงปาก ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง   โทรศัพท ์: 088-092-7637, 0-4355-7088  

https://goo.gl/maps/s3xpPRfy8oWJt2786
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จ.ศรีษะเกษ 

: ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 

ประวัติความเป็นมา 
 บ้านโนนสามัคคี ในอดีตชื่อบ้านโนนสว่าง ต่อมาแยกตัวออกมาเป็นบ้านโนนสามัคคี ในหมู่บ้านแม้จะมี
ทั้งห้วย หนอง คลองต่างๆ แต่เก็บน้ำไม่อยู่ เนื่องจากสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี ถือว่ามี
ความอุดมสมบูรณ์ดี เพราะสามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งในแต่ละบ้านล้วนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อันเป็น
อาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา ชาวบ้านที่นี่เลี้ยงไหมและทอผ้ากันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ฉะนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ที่คนในชุมชนบ้านโนนสามัคคีจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม และทอผ้าชนิดต่างๆ 
เป็นอย่างดี เรียกว่าเชี่ยวชาญตั้งแต่ต้นน้ำ - ปลายน้ำเลยทีเดียว ซึ่งก็มีหลายหน่วยงานของรัฐมาให้การสนับสนุน 
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสามัคคี  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 มีสมาชิกในกลุ่มที่เป็นผู้หญิง 100 กว่าคน 
มีคนปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 105 คน โดยกลุ่มทำตั้งแต่การเลี้ยงไหมวัยอ่อน ขายรังไหม ขายเส้นไหม และขายผ้า  
ซึ่งผ้าก็มีทุกชนิด ทั้งผ้ามัดหมี่ ผ้าลายลูกแก้ว ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ทำผ้าพื้น และผ้าโสร่ง ลูกค้ารายไหนสั่งอะไร 
ก็จะขายตามที่ต้องการ ส่วนผ้าไหมจะไปขายตามงานที่ทางราชการจัดให้ ไป และก็มีขายอยู ่ในหมู ่บ้านด้วย 
โดยจะนำผ้าของสมาชิกที่กระจัดกระจายอยู่ตามบ้านมาขายรวมกัน และมีบางบ้านที่ใช้ใต้ถุนบ้านเป็นโชว์รูมขายผ้า
ชนิดต่างๆ ที่ทำขึ้นเอง รวมถึงของที่ระลึกต่างๆ ที่ทำจากเศษผ้าหรือรังไหม 
 จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ท่ีนี่ อยู่ที่การย้อมผ้าสีธรรมชาติ และยังมีผ้าหมักโคลนด้วย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้
ใส่ได้สบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในส่วนของการย้อมสีธรรมชาตินั้นมีหลากหลายสี อาทิ ถ้าเป็นสีดำจะใช้
มะเกลือ และเปลือกสมอ จะเป็นสีเหลือง ส่วนสีชมพูจะใช้ครั่ง หรือใช้เปลือกมะพร้าวแห้งที่หาได้ง่ายที่สุดใช้ทำ
ผ้าลายลูกแก้ว การย้อมสีธรรมชาติให้ติดคงทนนั้น ถ้าเป็นครั่งจะใช้มะขามเปียก ใส่ตอนต้มน้ำให้เดือดแล้ว 
ใส่สารส้มเข้าไปด้วย พอน้ำเดือดจะใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไป พร้อมคนให้เข้ากัน จากนั้นนำไหมลงสารส้มจะช่วยให้ 
สีเข้มขึ้น 
 ผ้าไหมของที่นี่แม้จะราคาแพงกว่าผ้าไหมที่อื่นๆ แต่ก็เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบผ้าไหม เนื่องจากเป็นผ้า
ไหมที่มีคุณภาพ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของสมาชิกและการทอผ้า เป็นอาชีพเสริมหลังจากทำนา ซึ่งทำให้มีรายได้
มาจุนเจือครอบครัว โดยในเดือนๆ หนึ่ง กลุ่มมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประมาณ 50,000 บาท และแบ่งรายได้
กันตามจำนวนผ้าของแต่ละคนที่ขายได้ 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 
 1. เส้นไหม 
 2. สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น มะเกลือ เปลือกสมอ ครั่ง 
 3. สารช่วยย้อมจากธรรมชาติ เช่น สารส้ม มะขามเปียก 
 4. โคลน 
 
 วิธีการทำผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ 
 1. ทำความสะอาดเส้นไหม ก่อนนำไปย้อมสี เพื่อกำจัดไขมัน สิ่งสกปรก รวมทั้งสารที่เคลือบติดเส้น
ไหมออกไป โดยการนำไปต้มนาน 1 ชั่วโมง 
 2. นำเส้นไหมขึ้นมาวางทิ้งไว้ เพ่ือให้เย็นตัวลง ก่อนนำไปล้างและตากให้แห้ง 



198 

 

 

 3. เตรียมน้ำย้อมผ้า โดยการนำวัตถุดิบให้สีไปต้มให้เดือด ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นกรองนำ้สีด้วย
ผ้าขาวบาง 
 4. นำน้ำย้อมผ้าที่ผ่านการกรองมาตั้งไฟปานกลาง พอร้อนมีควันไม่ถึงกับเดือด ใส่สารช่วยย้อมสี
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการใส่ลงไปพร้อมน้ำย้อมที่ได้ 
 5. นำเส้นไหมที่เตรียมไว้ ลงย้อมในน้ำสีนานประมาณ 1 ชั่วโมง หมั่นพลิกเส้นไหมให้ถูกน้ำย้อมเสมอ
กันทุกๆ 10 นาท ี
 6. นำเส้นไหมขึ้นผึ่งให้เย็น จากนั้นซักด้วยน้ำเปล่าจนน้ำที่ล้างนั้นใส แล้วนำไปผึ่งในที่ร่มจนแห้ง 
 7. นำเส้นไหมที่ย้อมสีแล้ว มาแช่น้ำให้ชุ่มแล้วบิดน้ำออกให้หมด 
 8. กวนโคลน (ที่กรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกให้เหลือแต่ดินโคลนเหลวๆ) ให้เข้ากัน นำเส้นไหมลงย้อมใน
น้ำโคลน โดยขยำให้ทั่วเพื่อให้เส้นไหมสัมผัสน้ำโคลนได้ทั่วถึง ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยกลับเส้นไหม ทุก 10 นาที 
ครบเวลาจึงนำเส้นไหมขึ้นจากน้ำโคลน 
 9. ล้างเส้นไหมให้สะอาด บิดให้หมาด แล้วกระตุกให้ไหมเรียงเส้น ผึ่งให้แห้ง 
 ราคาจำหน่าย 
 - ผ้าพันคอ/สไบ ราคา 300 - 500 บาท 
 - ผ้าคลุมไหล่ ราคา 500 บาท 
 - ผ้าไหม เมตรละ 600 - 800 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่ 
 2. สีที่ได้จากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังปลอดภัยกับผู้สวมใส่ 
 3. มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย Royal  Thai  Silk ตราเครื่องหมายนกยูงสีทอง  
ใบรับรองเลขที่  R-ศก.2560-003 
 4. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ของที่ระลึกจากเศษผ้าหรือรังไหม 
 5. สมาชิกลุ่มมีรายได้เสริมจากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้า 
 6. บ้านโนนสามัคคีได้รับการสนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี 
 7. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  
นางทองคำ กาญจนหงส์     การต้มไหม 

   ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสามัคคี 
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 เส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีจากธรรมชาติ    การทอเส้นไหม 

  
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม    ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางทองคำ กาญจนะหงษ์ (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสามัคคี) 
ที่อยู่ : 202 หมู่ที่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 065-123-5867 
พิกัดแผนที่ : X: 438072 Y: 1643392 / Latitude : 14.8642538 Longitude: 104.4243389 
 

 
https://goo.gl/maps/tvaTnm7k3yPwtADj7 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายสิรภพ มาเห็ม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ    
โทรศัพท์ : 099-393-5474, 0-4561-2564 
  

https://goo.gl/maps/tvaTnm7k3yPwtADj7
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จ.สกลนคร 

: ผ้าย้อมมูลควาย 

ประวัติความเป็นมา 
 กลุ ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย) มีสมาชิกเริ ่มแรก 12 คน โดยมีการลงหุ ้นกัน 
เรือนหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1,200 บาท และได้นำเงินไปซื้อวัสดุมาทอผ้า  กี่แรกและหลายกี่ที ่เริ ่มทำ 
ทางกลุ่มไม่ได้คิดค่าแรงช่วยกันผลิตชิ้นงานและช่วยกันนำผลิตภัณฑ์ออกจัดงานตามหน่วยงานราชการต่างๆ 
ทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัด ต่อมาทางกลุ่มได้เข้าพบคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร เพื่อขอเข้ารับการอบรมด้านต่างๆ ที่กลุ่มไม่มี หลังจากได้รับการฝึกอบรมในด้านต่างๆแล้ว 
ทางกลุ ่มได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันกลุ ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  
บ้านนาเชือก (มูลควาย) ได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 26 คน และมีสมาชิกที่ไม่ได้ลงหุ้น แต่มาขอรับจ้างผลิตชิ้นงาน 
ในขั้นตอนการทอ การเย็บ การถัก การสาน อีกประมาณ 15 คน มีทั้งในหมู่บ้านและหมู่บ้านละแวกใกล้เคียง 
ปัจจุบันสมาชิกที่ทำงานเป็นประจำจะมีรายได้ที่ 40,000 – 50,000 บาทต่อปี ส่วนคนที่ทำเป็นงานเสริมจะมีรายได้
ที่ 10,000 - 20,000 บาทต่อปี ทางกลุ่มสามารถผลิตสินค้าทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ 5,000 – 6,000 ชิ้น ต่อปี ความรู้ที่
กลุ่มมอียู่ได้รับคำชี้แนะจากพระอาจารย์ฉัตรฐากรณ์ มหาปุญโญภิกษุ พระอาจารย์ที่ปรึกษาของกลุ่ม และทางกลุ่ม
ได้พัฒนาขั้นตอนการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีจากมูลควาย ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่คิดค้นขึ้นมาใหม่มาผสมผสาน 
กับภูมิปัญญาดั้งเดิม คือ การทอ จนเกิดผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติขึ ้นมาใหม่  โดยเน้นการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมใช้วัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำผ้าย้อมมูลควาย 
 1. เส้นด้ายและเส้นฝ้าย 
 2. สีย้อมจากสมุนไพร เช่น ใบอ้ม, ใบมะกรูด, ตะไคร้ 
 3. สีย้อมจากธรรมชาติ เช่น มูลควาย, เปลือกไม้, ดิน, โคลน 
 4. กระทะใบบัวและไม้พาย 
 5. หลอดด้าย 
 6. กี่ทอผ้า 
 วิธีการทำผ้าย้อมมูลควาย 
 1. นำเส้นฝ้ายมาตรวจคุณภาพและความเหมาะสม 
 2. นำเส้นฝ้ายมาทำความสะอาด 
 3. นำเส้นฝ้ายไปย้อมสีที่ต้องการ เช่น สีจากมูลควาย เปลือกไม้ โคลน และดิน เป็นต้น 
 4. นำฝ้ายที่ย้อมเสร็จแล้วมาทำความสะอาด ซักล้างขจัดสีที่ตกค้างออกไป และตรวจการตกของสีไป
พร้อมๆกัน 
 5. ทำความสะอาดแล้วนำไปตากในที่ร่มลมโกรกจนกว่าจะแห้ง 
 6. แล้วนำมาปั่นเข้าหลอดเพ่ือจะนำไปเป็นเส้นพุ่งในการทอ 
 7. ส่วนหนึ่งนำเส้นฝ้ายสำหรับทำทางยืนมากวักใส่อัก แล้วนำมาค้นในหลักเฟือเพื่อทำทางยืนตาม
ขนาดที่ต้องการของความกว้างยาวของเส้นยืน 
 8. นำเส้นฝ้ายทางยืนไปต่อใส่กับตัวพิมพ์โดยเรียกว่า “การสืบฮูก” 
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 9. แล้วนำไปใส่ในกี่พ้ืนเมืองเพ่ือทำการทอต่อไป 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 2. มีกิจกรรมเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
 3. สีที่ได้จากธรรมชาติไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังปลอดภัยกับผู้สวมใส่ 
 4. มีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น หมอนตุ๊กตา เบาะรองนั่งเพ่ือสุขภาพ ผ้าคลุมไหล่ เป็นต้น 
 5. มีการถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกกลุ่ม เครือข่าย นักเรียน นักศึกษา คณะดูงานทั้งคนไทย และต่างชาติ 
 6. เป็นสินค้า OTOP ประจำปี 2555, ปี 2559, และปี 2563 
 7. ได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2560 
 8. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการย้อมสี    การย้อมสีเส้นฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 

  
ตากเส้นด้ายที่ผ่านการย้อมสีให้แห้ง   การนำเส้นด้ายมาทอด้วยกี่พ้ืนบ้าน 
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เสื้อมัดย้อมจากสีธรรมชาติ     ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่ม 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสายสุณี ไชยหงษา (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเชือก (มูลควาย))  
ที่อยู่ : 4 หมู่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 087-222-5256 , 086-004-5725 
พิกัดแผนที่ : X: 368279 Y: 1909822 / Latitude : 17.268049 Longitude: 103.755836 

 
https://goo.gl/maps/g4pFN7zn7AunBKG17 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวนิภาพร สุธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน    
โทรศัพท์ : 094-892-6353, 0-4277-1156 
  

https://goo.gl/maps/g4pFN7zn7AunBKG17
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จ.สุรินทร์  

: วิถีชุมชนคนบ้านตารอดในการผลิตผ้าไหม 

ประวัติความเป็นมา 
  กลุ่มตลาดไหมใต้ถุนเรือนเกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของช่างทอเมื่อปลายปี 2559 โดยการสนับสนุน  
องค์ความรู้การขายผ้าไหมออนไลน์จาก ดร.อัครเดช สุพรรณฝ่าย และคณะศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจอมสุรินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งแต่เดิมช่างทอผ้าในชุมชนทอผ้าเพื่อดำรงชีพ ทอแล้วนำไปส่งร้านค้าในเมืองหรือ
ตลาดผ้าไหมท่าสว่าง ขายเองได้น้อย จากเหตุการณ์ราคาผ้าไหมตกต่ำเกิดจากการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง ทำให้
ช่างทอผ้านำผ้าไหม มาให้อาจารย์ช่วยขาย โดยการขายออนไลน์เล่าเรื่องราวบนผืนผ้าไหมทำให้มีผู้คนสนใจเป็น
อย่างมาก จนเกิดการต้องการชมผลงานช่างทอของผู้ที่สนใจผ้าไหม จึงได้มีการทำหน้าบ้านให้เป็นตลาด ใช้ชื่อว่า 
ตลาดไหมใต้ถุนเรือน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 มีผู้คนสนใจมาชมผ้าไหม และสนใจอยากเรียนรู้กระบวนการ
ผลิตผ้าไหมของช่างทอผ้าจนกลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเล็กๆ ขึ้นมา และในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มี
โครงการ Village Tourism 4.0  ทางกลุ่มได้เสนอผลงานและกิจกรรมของกลุ่มเข้าไป ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 
5 ชุมชนท่องเที่ยววิถีไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมกับการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มทอผ้าที่เป็น
เครือข่ายในชุมชน เช่น กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย ชุมชนถนนสายไหม กลุ่มอุตมะไหมไทย กลุ่มอารย
ธรรมไหมสวาย ร่วมเป็นเครือข่ายจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้าไหม นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้จัดฝ่ายอาหารในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยใช้ วัตถุดิบในชุมชน ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ปลานิลบ่อหิน เมนูไข่เป็ดยัดไส้ แกงไก่ใบ
หม่อน และอาหารอื่นๆ อีกมากมายตามฤดูกาล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเรียนรู้ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 
1,500 คน อีกทั้งกลุ่มยังเป็นสถานที่กระจายรายได้ให้แก่สมาชิกที่มีกิจกรรมอื่น ๆ นอกจากงานผ้าไหมไว้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว เช่น น้ำพริกปลาร้าบอง กระเป๋าแปรรูป ผักตามฤดูกาล และข้าวสารหอมมะลิดินภูเขาไฟที่เป็นที่ชื่น
ชอบของนักท่องเที่ยวจุดเด่นของกลุ่ม เน้นความเป็นวิถีชาวบ้าน งานหัตถกรรมทอผ้าไหมมัดหมี่ยกดอก 6 ตะกอ  
ในปัจจุบันการเลี้ยงไหม การทอผ้า การพัฒนาลายผ้า เด็กรุ่นใหม่มักไม่ให้ความสำคัญ หากไม่มีการสืบสานไว้ อาจ
ทำให้วัฒนธรรมและสิ่งอันดีงามที่อยู่คู่ชุมชนค่อยๆ หายไปตามกาลเวลา   

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การผลิตผ้าไหม  กลุ่มมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และซื้อเส้นไหม มาใช้ในการผลิตผ้าไหม 

 ขั้นตอนกระบวนการผลิตผ้าไหม  
  1. ขั้นตอนการเลี้ยงไหม  วงจรชีวิตของไหมหรือหนอนไหมใช้เวลาประมาณ 45 – 52 วัน หนอนไหมจะ
กินใบหม่อนหลังจากฟักออกจากไข่ประมาณวันที่ 10 จากนั้นจะหยุดกินอาหารและลอกคราบ ระยะนี้เรียกว่า “ไหม
นอน” ต่อจากนั้นจะกินนอนและลอกคราบประมาณ 4 ครั้งเรียกว่า “ไหมตื่น” ลำตัวจะมีสีขาวเหลืองใสหดสั้น และ
หยุดกินอาหาร ระยะนี้เรียกว่า “หนอนสุก” ช่วงนี้ผู้เลี้ยงไหมต้องรีบแยกหนอนไหมสุกออกจากกองใบหม่อนและ
เตรียม “จ่อ” คืออุปกรณ์ที่จะให้ตัวไหมเกาะเพื่อชักใยห่อหุ้มตัวหนอนจะเริ่มพ่นใยได้ประมาณ 6-7 วัน ก็จะ
สามารถเก็บรังไหมออกจากจ่อได้  เส้นใยของหนอนเกิดจากการขับของเหลวชนิดหนึ่ง มีสารโปร่งแสงเป็น
องค์ประกอบใยไหมที่เห็นแต่ละเส้นจะประกอบด้วยเส้นใยเล็กๆสองเส้นรวมกัน สามารถฉีกแยกออกจากกันได ้ 
ทั้งนี้รังไหมแต่ละรังจะให้สายไหมที่มีขนาดแตกต่างกัน ชั้นนอกสุดของรังจะมีความละเอียดพอสมควร ชั้นกลางจะ
เป็นเส้นหยาบและชั้นในสุดจะเป็นเส้นไหมที่ละเอียดที่สุด ซึ่งหนอนไหมแต่ละตัวจะชักใยยาวไม่เท่ากัน อาจสาวได้
ยาวตั้งแต่ 350 – 1,200 เมตร หนอนไหมจะเจาะรังออกมาเป็นผีเสื้อเมื่ออยู่ในรังครบ 10 วัน ซึ่งผู้เลี้ยงจะคัดไหมที่
สมบูรณ์ไว้ทำพันธุ์ ส่วนที่เหลือนำไปสาวไหมก่อนที่ผีเสื้อจะเจาะรังออกมา ซึ่งเส้นจะขาดและทำเส้นไหมไม่ได้  
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 2. ขั้นตอนการสาวไหม  เมื่อได้รับไหมสดจะต้องนำไปอบให้แห้ง จากนั้นนำไหมที่อบแห้งไปต้มในน้ำที่
สะอาด ที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง รังไหมจะเริ่มพองตัวออก ใช้ปลายไม้เกี่ยวเส้นใยออกมารวมกันหลายๆเส้น การสาว
ต้องเริ่มต้นจากขุยรอบนอกและเส้นใยภายใน (ชั้นกลาง) รวมกันเรียกว่า “ไหมสาว” หรือ “ไหมเปลือก” ครั้นสาวถึง
เส้นใยภายใน(ชั้นในสุด) แล้วเอารังไหมที่มีเส้นภายในแยกไปสาวต่างหาก เรียกว่า “เส้นไหมน้อย” หรือ “ไหมหนึ่ง” 
ผู้สาวไหมต้องมีความชำนาญและทักษะจึงจะได้เส้นไหมที่มีคุณภาพดี เมื่อเติมรังไหมลงไปอีกรังไหมใหม่สามารถ
รวมเส้นกับรังไหมเก่าได้ โดยไม่ทำให้เส้นไหมขาด 
 3. ขั้นตอนการตีเกลียวเส้นไหม จะช่วยทำให้ผ้าที่จะทอมีความหนา หลังจากเอาไหมสองไหมสามออก ใช้
ไม้คีบลักษณะคล้ายไม้พาย มีร่องกลางสำหรับคีบ เกลี่ยรังไหมกดให้เส้นไหมตีเกลียวแน่นดูเล็ก ต้องระมัดระวังและ
ต้องอาศัยความชำนาญและมีเทคนิคในการทำให้รังที่ต้มเกาะกันเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ ทำให้เส้นไหมพันหรือ
ไขว้กันหลายๆรอบ แล้วพักไว้ในกระบุงต่อจากนั้นจะนำมากรอเข้า “กง” แล้วนำไปหมุนเข้า “อัก” เพ่ือตรวจหาปุ่ม
ปม หรือตัดแต่งเส้นไหมที่ไม่เท่ากันออกจึงเอาเข้าเครื่องปั่นเพ่ือให้เส้นไหมแน่นขึ้น ก่อนที่จะหมุนเข้ากงอีกครั้ง เพ่ือ
รวมเป็นไจ ซึ่งหนึ่งไจจะต้องหมุนกง 80 รอบ เรียกว่า “ไหมดิบ” เส้นไหมดิบที่ได้จะต้องทำการชุบให้อ่อนตัวโดย
นำไปชุบน้ำสบู่อ่อนๆ ประมาณ 15-20 นาที แล้วนำไปสลัดและผึ่งลมให้แห้ง โดยหมั่นกระตุกให้เส้นไหมแยกตัวเพ่ือ
นำไปเข้าระวิงได้ง่าย จากนั้นกรอเส้นไหมเข้าหลอดๆละเส้น แล้วดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้าไปรวมกันม้วนเข้า
หลอดควบตามขนาดที่ต้องการจากนั้นนำไปตีเกลียวประมาณ 330 รอบ ต่อความยาว 1 เมตร จากนั้นนำไหมไปนึ่ง
หรือลวก เพ่ือป้องกันมิให้เกลียวเส้นไหมหมุนกลับหลังจากนั้นจะชุบน้ำเย็นแล้วกรอเข้าระวิง เรียกว่า “ทำเข็ด” ซึ่ง
จะทำให้เกลียวอยู่ตัว 
 4. ขั้นตอนเตรียมเส้นไหม  จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.1 การเตรียมเส้นไหมพุ่ง การเตรียมเส้นไหมพุ่ง จะเป็นการเตรียมเส้นไหมเพื่อตรียมพร้อมสำหรับ
การนำไปมัดหมี่โดยใช้เครื่องมือในการการค้นลำหมี่ โดยการนำเส้นไหมที่กวักเรียบร้อยแล้ว มาทำการค้นปอยหมี่
เพ่ือให้ได้ลำหมี่พร้อมสำหรับการไปมัดหมี่ในกระบวนการต่อไป 

4.2 การเตรียมไหมเครือ (ไหมเส้นยืน) โดยการค้นหูกหรือค้นเครือ คือ กรรมวิธีนำเอาเส้นไหมที่เตรียม
ไว้สำหรับเป็นไหมเครือไปค้น (กรอ) ให้ได้ความยาวตามจำนวนผืนของผู้ทอผ้าไหมตามที่ต้องการ ไหมหนึ่งเครือจะ
ทำให้เป็นผ้าไหมได้ประมาณ 20-30 ผืน (1 ผืนยาวประมาณ 180-200 เซนติเมตร) 
 5. ขั้นตอนการมัดหมี่ คือ การทำผ้าไหมให้เป็นลายและสีสันต่าง ๆ ตามแบบหรือลายที่ได้ออกแบบไว ซึ่ง
ปัจจุบันมีทั้งแบบลายที่เป็นแบบลายโบราณ และแบบที่เป็นลายประยุกต์ โดยการมัดเส้นไหมให้เป็นลวดลายที่เส้น
พุ่งด้วยเชือกฟางมัดลายแล้วนำไปย้อมสี แล้วนำมามัดลายอีกแล้วย้อมสีสลับกันหลายครั้ง เพ่ือให้ผ้าไหมมีลวดลาย
และสีตามต้องการ เช่น ผ้าที่ออกแบบลายไว้มี 5 สี ต้องทำการมัดย้อม 5 ครั้ง เป็นต้น 
 6. ขั้นตอนการย้อมสี จะต้องนำไหมดิบมาฟอกเพื่อไม่ให้มีไขมันเกาะ โดยจะใช้ด่างจากขี้เถ้าไปฟอกไหม 
เรียกว่า “การดองไหม” จะทำให้เส้นไหมขาวนวลขึ้น แล้วจึงนำไปย้อม ในสมัยก่อนนิยมใช้สีจากธรรมชาติ แต่
ปัจจุบันการย้อมด้วยสีธรรมชาติเริ่มหายไป เนื่องจากมีสีวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ ที่หาซื้อง่ายตามร้านขายเส้นไหม
หรือผ้าไหม เมื่อละลายน้ำจะแตกตัว ย้อมง่าย สีสดใส ราคาค่อนข้างถูกทนต่อการซักค่อนข้างดี การย้อมด้วยสี
ธรรมชาติมีข้อดี คือ สีไม่ฉูดฉาด สีอ่อนเย็นตากว่าสีสังเคราะห์ จึงทำให้สีของผ้างดงามสัมพันธ์กับรูปแบบของผ้า
พื้นเมือง สีธรรมชาติจะติดสีได้ดีในเส้นไหมและฝ้าย วิธีย้อมคือ การคั้นเอาน้ำจากพืชที่ให้สีนั ้นๆ ต้มให้เดือด 
จากนั้นนำไหมชุบน้ำให้เปียกบิดพอหมาด กระตุกให้เส้นไหมเรียงเส้นจึงแช่ในน้ำย้อมสีที่เตรียมไว จากนั้นนำไปผึ่ง
ให้แห้งจะได้เส้นไหมที่มีสีตามต้องการ 
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 7. ขั้นตอนการแก้หมี่ คือ การแก้เชือกฟางที่มัดหมี่แต่ละลำออกให้หมดหลังจาการย้อมในแต่ละครั้ง  
 8. ขั้นตอนการทอผ้า เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะออกมาเป็นผ้าผืน คือการทอผ้าไหมจะประกอบไปด้วย
เส้นไหม 2 ชุด คือ  ชุดแรกเป็น “เส้นไหมยืน” จะขึงไปตามความยาวผ้าอยู่ติดกับกี่ทอ(เครื่องทอ) หรือแกนม้วน
ด้านยืน อีกชุดหนึ่งคือ “เส้นไหมพุ่ง” จะถูกกรอเข้ากระสวย เพื่อให้กระสวยเป็นตัวนำเส้นด้ายพุ่งสอดขัดเส้นด้าย
ยืนเป็นมุมฉาก ทอสลับกันไปตลอดความยาวของผืนผ้า การสอดด้ายพุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมแต่ละด้าน 
แล้วจึงวกกลับมา จะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นตรงทั้งสองด้าน ส่วนลวดลายของผ้านั้นขึ้นอยู่กับการวางลายผ้าตาม
แบบของผู้ทอที่ได้ทำการมัดหมี่ไว้การจำหน่าย ใช้ท่องทางการขายออนไลน์ และขายหน้าร้าน มีออกงานบ้างตามที่
หน่วยงานเชิญ  

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ขั้นตอนการทอผ้า 

กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือน 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสิริญชัย ใจตึก (วิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ :  76/1 หมู่ที่ 2 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท ์087-962-3472  
พิกัดแผนที่ : X: 323116  Y: 1636327 / Latitude : 14.79524156159135  Longitude : 

103.35643285582238 
 
 
 
 
 
 

 

https://qrgo.page.link/LVivh 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาววอรหทัย เกษรบัว  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  
โทรศัพท์ : 091-828-2688, 044-515-016       
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จ.หนองคาย 

: กล้วยตาก GI สังคม 

 
ประวัติความเป็นมา   
 อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นอำเภอชายแดน อาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแดนตลอดระยะความยาว 45 กิโลเมตร อำเภอสังคม 
แบ่งเป็น 5 ตำบล คือ ตำบลผาตั้ง ตำบลสังคม ตำบลแก้งไก่ ตำบลนางิ้วและตำบลบ้านม่วง สภาพพื้นที่ ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขา  
 พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ กล้วยน้ำว้า ยางพารา โดยเฉพาะกล้วยน้ำว้า เป็นพืชที่สำคัญของอำเภอ
สังคม มีการปลูกกันมาอย่างแพร่หลายเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้มีผลผลิต
เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกกล้วยน้ำว้าเพ่ือจำหน่ายผลสดซึ่งเดิมมีราคาถูกและผลผลิตเน่าเสีย 
ได้ง่าย จากภูมิปัญญาของเกษตรกรเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าสินค้า จึงได้มีการรวมกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยเป็น “กล้วยตาก”ที่มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจาก 
การปรุงแต่ง เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด นุ่ม หนึบ หอม อร่อย เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอสังคม ดังคำขวัญ
ประจำอำเภอที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงของดีประจำอำเภอที่ว่า “บั้งไฟพญานาค กล้วยตากลือก้อง หาดทรายแสง
ทอง ล้อมรอบด้วยภูเขา คือถิ่นเราชาวสังคม” 
 “กล้วยตากสังคม” ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีคุณสมบัติ 
เอกลักษณ์เฉพาะ ดังนี้ กล้วยน้ำว้า พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์มะลิอ่อง และพันธุ์ปากช่อง 50 ที่นำมาผ่านกระบวนการ
แปรรูปด้วยการตากแดดและอบด้วยความร้อนในเตาถ่าน ทำให้ได้กล้วยตากสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม รูปทรงแบน 
เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด ผิวสัมผัสแห้ง นุ่มและหนึบ มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง มีกลิ่น
หอมคล้ายน้ำผึ้ง ปลูกและแปรรูปในพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

ลักษณะทางกายภาพ รูปทรง แบนแต่ไม่เร ียบ หดตัวเป็นลอนคลื ่น เนื ้อสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม 
เนื้อละเอียด ไม่มีเมล็ด ผิวสัมผัสแห้ง นุ่มและหนึบ รสชาติหวานตามธรรมชาติ ปราศจากการปรุงแต่ง มีกลิ่น
หอมคล้ายน้ำผึ ้ง ดังนั ้น “กล้วยตากอำเภอสังคม” จึงถือเป็นสัญลักษณ์สินค้าของฝากที ่มีอัตลักษณ์  
และลักษณะเฉพาะ เหมาะสำหรับการเป็นของฝากที่ดีมีประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย 
 
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 วัตถุดิบ 
 1. กล้วยน้ำว้าที่แก่จัด (สังเกตจากผลจะไม่มีเหลี่ยม ผิวเกลี้ยง)  
 2. กระแตะไม้ไผ่ สำหรับวางผลผลิตเพ่ืออบ (กระแตะต้องเป็นเปลือกไม้ไผ่ขัด จะทำให้กล้วยไม่เป็นเชื้อรา) 
 3. สังกะสีรองไม้กระแตะ เพ่ือช่วยกระจายความร้อน 
 4. หม้อ กะละมัง มีด เตาอบ 
 6. แคร่ไม้ไผ่เพื่อตากกล้วย 
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 7. ผ้าคลุมสีดำคลุมกล้วยที่ตาก (สีดำจะดูดความร้อนได้ดี) ตาข่าย 
 
 ขั้นตอนการดำเนินการ/วิธีทำ 
1. นำกล้วยน้ำว้าแก่จัด พันธุ์มะลิอ่อง หรือ ไส้เหลือง ล้างน้ำทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ำ 

2. บ่มวางเรียงบนพื้นที่ปูด้วยกระดาษหรือกระสอบ คลุมทับด้วยผ้าที่ระบายอากาศได้ดี สลับกับเปิด
ผ้าคลุมให้สัมผัสอากาศเพื่อระบายความร้อนไม่ให้กล้วยสุกเร็วเกินไป และทำให้เกิดความหวานของกล้ว ย 
ตามธรรมชาติ โดยระยะเวลาการบ่ม ในกรณีฤดูหนาวหรืออากาศเย็นใช้เวลาบ่ม 5 – 7 วัน หากอากาศเย็นจัด
อาจใช้เวลา 7-10 วัน กรณีอากาศร้อนใช้เวลาในการบ่ม 4-5 วัน กล้วยจะสุกงอมพอดี (ทดสอบโดยใช้นิ้วมือ
ปลิดที่ปลายลูกกล้วย ถ้าหลุดง่ายจึงใช้ได้ ) 
3. ปอกเปลือกโดยการตัดจุกเข้าไปลึกประมาณ ½ ซม. 

4. เรียงบนกระแตะไม้ไผ่ ตากแดดแรกใช้ตาข่ายคลุมข้างล่าง บน ตอนเย็นเก็บลอกเส้นใยที่ติดผิวกลว้ยออก 
แล้วตากต่ออีก 3 – 4 แดด ใช้ผ้าสีดำคลุมทุกวันเพ่ือป้องกันฝุ่นและแมลง ตอนเย็นเก็บใส่หม้อทิ้งไว้ให้เย็น 
5. พรมน้ำเกลือ ใช้มีดกดเบาๆ ตากแดดอีก 1 แดด เป็นแดดที่ 5 ใช้มือกดหรือรีด ให้ได้รูปทรงที่ต้องการ 

6. ตากแดดที่ 6 – 7 เก็บใส่หม้อปิดฝาทิ้งไว้ 2-3 วัน เพ่ือให้เนื้อกล้วยคลายตัวรวมถึงบ่มให้ความหวาน
ขับออกมาฉาบผิวกล้วยให้ผิวฉ่ำเยิ้มซึมท่ัวลูก 

7. คัดคุณภาพกล้วย โดยดูรูปร่าง ขนาด ความนุ่ม และผิวของกล้วย 
8. บรรจุ-จำหน่าย บรรจุถุงหรือกล่องเพ่ือจำหน่าย 

1) บรรจุกล่องพลาสติกขนาด 4”x 6” บรรจุกล้วย 14 ลูก (กล้วยเกรด B ราคา 35 บาท) 
2) บรรจุซองพลาสติก ขนาด 3”x 6” บรรจุกล้วย 2 ลูก (กล้วยเกรด A) ราคา 6 บาท 

หมายเหตุ การเลือกกล้วย เลือกพันธุ์มะลิอ่อง กล้วยไส้เหลือง เนื้อนุ่ม ไส้ไม่แข็ง ผลใหญ่ 
 
การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย 
 กล้วยตากสังคม ได้รับการประกาศข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 
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รูปประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสนอง ศรีอรรคพรหม (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยบ้านสังคม)  
ที่อยู ่: 165 หมู่ที่ 2 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย  43160 โทรศัพท์ 097 319 2802 
พิกัดแผนที ่: 48Q X=210583 , Y=2000314 / Latitude 18.072174 : Longitude: 102.265837 
 

 
https://goo.gl/maps/YRNs5VMUiHbVoBfo9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวสิริมาศ ชูดำ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสังคม 
โทรศัพท ์: 063 270 8222, 042 441 056 

  

https://goo.gl/maps/YRNs5VMUiHbVoBfo9
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จ.หนองบัวล าภู 

: การแปรรูปข้าวฮาง 

ประวัติความเป็นมา 
 ข้าวฮาง เป็นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมาตั้งแต่เดิมสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ข้าวฮางทำได้จากข้าวทุกพันธุ์ 
แต่คนอีสานนิยมนำข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข6 มาทำข้าวฮาง เนื่องจากปลูกเป็นประจำและข้าวหอม
มะลิมีกลิ่นหอม เหนียวนุ่มและเป็นที่ต้องการของตลาด ชาวบ้านตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  
จึงได้นำเอาข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวฮาง เพื ่อรักษาคุณค่าทางอาหารและความหอมนุ่มของข้าวคงไว้  
ด้วยวิธีการผลิตข้าวฮาง  เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่างๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว แล้วจึงนำมานึ่ง 
เพื ่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้  แล้วนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้งและนำไปสีโดยเครื ่องสีข้าวกะเทาะเปลือก 
ทั้งนี้การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าว จะทำให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA 
(กาบาร์) ที่มีส่วนในเรื่องความจำและเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตและปริมาณ
คอเลสเตอรอล มีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนักและลดความเสี่ยงการเป็นโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งมีธาตุแมงกานีสในปริมาณ
สูงที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระอันเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ข้าวฮางยังมีค่าการเปลี่ยนเป็นน้ำในกระแสเลือดต่ำ และเป็น
สารสื่อประสาทที่สำคัญใช้ในการควบคุมระบบประสาท รวมทั้งกล้ามเนื้อ ข้าวฮางจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ไขมันสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ไขข้ออักเสบ และโรคไต 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการแปรรูปข้าวฮาง 
 1. ข้าวเหนียว กข.6, ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าว กข.15 และข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 
 2. เครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก 
 3. หวดนึ่งข้าวเหนียว 
 4. เครื่องบรรจุแบบสุญญากาศ 
 วิธีการแปรรูปข้าวฮาง 
 1. นำข้าวเปลือกล้างทำความสะอาดและนำไปแช่น้ำ 24 ชั่วโมง 
 2. จากนั้นนำข้าวเปลือกที่แช่น้ำครบ 24 ชั่วโมง มาล้างทำความสะอาดจนไม่มีกลิ่นและคัดเมล็ดลีบออก 
 3. หมักข้าวเปลือกในกระสอบ 1 คืน เพื่อให้ข้าวงอก จากนั้นนำออกมาล้างให้สะอาด 
 4. นำข้าวเปลือกมานึ่งให้สุก โดยใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 ชั่วโมง 
 5. ครบเวลา นำข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้วมาตากแดดประมาณ 4 – 5 ชั่วโมง 
 6.จากนั้นนำข้าวเปลือกที่ผ่านการตากแดดแล้ว เข้ามาผึ่งลมให้แห้ง ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง 
 7. นำข้าวเปลือกที่ผึ่งลมจนแห้งมาสีด้วยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก เพ่ือเอาเปลือกข้าวออกจนหมด 
 8. เมื่อสีข้าวเรียบร้อยแล้ว นำข้าวสารที่ได้ไปผึ่งลมให้แห้งสนิท 
 9. นำข้าวสารที่แห้งสนิทแล้วมาร่อนและคัดเมล็ด 
 10. จากนั้นนำข้าวสารมาขัดฝุ่นและเป่าฝุ่นโดยพัดลม 
 11. เมื่อได้เมล็ดข้าวที่สะอาดและไม่มีสิ่งเจือปนมาแล้ว ทำการบรรจุลงถุงไล่สุญญากาศ  
 ราคาจำหน่าย 
 กิโลกรัมละ 70 บาท 
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การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการอนุรักษ์มรดกของท้องถิ่น 
 2. การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป 
 3. เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ 
 4. ข้างฮางมีคุณค่าทางอาหารสูง ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค 
 5. เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

   
 นำข้าวเปลือกมาล้างและแช่น้ำ 24 ชั่วโมง    นำข้าวมานึ่ง 1 – 1.5 ชั่วโมง 

   
  นำข้าวเปลือกที่ผ่านการนึ่งมาตากแดด     สีข้าวด้วยเครื่องสีข้าว เพ่ือเอาเปลือกออก 

   
 นำข้าวสารที่ได้มาผึ่งลม      คัดเมล็ดข้าวสาร 



213 

 

 

 
ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางทิพย์น้อย ทานไทสงค์ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ) 
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 16 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 087-853-6957 
พิกัดแผนที่ : X: 205455 Y: 1908752 / Latitude : 17.2448379 Longitude: 102.2301251 

 
https://goo.gl/maps/KChfJBfZVkT7Q5Sv5 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวมาลัย เบ้ารัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอนากลาง    
โทรศัพท์ : 063-969-8777, 0-4235-9062 
 
  

https://goo.gl/maps/KChfJBfZVkT7Q5Sv5
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จ.อ านาจเจริญ 

: ผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ 

ประวัติความเป็นมา 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัด

อำนาจเจริญ เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าพื้นเมือง 
ของบ้านตาดใหญ่ เพ่ือพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสิ่งทอจากการเย็บผ้าเสื้อสำเร็จรูปของชุมชน แต่เดิมในฤดู
แล้งชาวบ้านในชุมชนบ้านตาดใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวนาปรังและท้อผ้าฝ้าย โดยการปลูกข้าวนาปรังต้องใช้น้ำ  
ในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณน้ำในธรรมชาติของชุมชนไม่เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงที่ข้าว
กำลังตั้งท้อง ส่งผลให้เมล็ดข้าวไม่สมบูรณ์ อีกท้ังต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตราคาสูงขึ้น แต่ราคาข้าวต่ำ ส่งผลให้
คนในชุมชนมีหนี้สินภาคการเกษตรมากขึ้น แม่บ้านในชุมชนมีการทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าไว้ใช้เองในครัวเรือน
อยู่แล้ว แต่ยังขาดการรวมกลุ่ม หลายๆคนมีความสามารถและความถนัดในเรื่องการทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญา  
ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย ต่อมาจึงมีการจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี พ.ศ.2544 เป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน อีกท้ังผลิตภัณฑ์ของสมาชิกในกลุ่มยังมีตลาดรองรับตลอด 
ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเสริมและมีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

การทอผ้ามัดหมี่จะต้องใช้เวลา ทักษะและความประณีตของผู้ทอผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นการทำให้ผ้าเกิด
ลวดลาย โดยการมัดที่เส้นพุ่งหรือเส้นยืนด้วยเชือกก่อนนำไปย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดสีและลายตามที่
กำหนด  กรรมวิธีต้องเรียงลำดับก่อน - หลังเพื่อให้เกิดลวดลายสวยงาม ถูกต้อง แล้วจึงนำมาทอเป็นผ้าผืน 
ซึ่งลวดลายจะแตกต่างกันไปความนิยมแต่ละพ้ืนที่ที่สืบต่อกันมา บางครั้งก็ได้จากคิดค้นลวดลายใหม่ๆ ลายหมี่ 
นับเป็นวัฒนธรรมด้านสิ่งทอของภูมิภาคอีสาน ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ความสวยงามของลาย หมี่เป็นสัญลักษณ์
แสดงความเจริญทางปัญญาของชุมชน และที่สำคัญอีกอย่างของผ้าทอที่มีคุณภาพและมีเสน่ห์สวยสะดุดตา  
คือ การเพิ่มสีสันด้วยการย้อม ที่ทำให้ผู้ใช้มีความพอใจ ภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ ทำให้ผ้าย้อมสีธรรมชาติ ได้รับ
ความนิยมจากกลุ่มคนที่ตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปะพื้นบ้านทำด้วยมือ ซึ่งเป็น  
กลุ่มคนวัยทำงานทั้งในสำนักงาน สถานศึกษาและอื่นๆ เพราะสิ่ งทอที่ผลิตด้วยผีมือจากชุมชน มีเสน่ห์ที่ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชิ้นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละชุมชน บนพื้นฐานของความรู้และความ
ประณีตจึงทำให้ผ้ามัดหมี่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านตาดใหญ่สวยสะดุดตาและเป็นที่ประทับใจ
ของลูกค้า 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำผ้ามัดหม่ีย้อมสีธรรมชาติ 
 1. เส้นด้าย 
 2. สีย้อมจากธรรมชาติที่ได้จากส่วนต่างๆของพืช 
 3. เครื่องปั่นด้าย 
 4. เครื่องทอผ้า 
 วิธีการทำเส้นใย 
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 1. การอ้ิวฝ้าย เป็นการนำปุยฝ้ายมาหีบเพื่อเอาเมล็ดออก 
 2. การดีดฝ้าย เป็นการทำให้ฝ้ายฟู ไม่จับตัวเป็นก้อน 
 3. การล้อฝ้าย เป็นวิธีการม้วนปุยฝ้ายให้เป็นแท่ง 
 4. การเข็นฝ้าย เป็นการปั่นดึงฝ้ายให้ออกมาเป็นเส้นด้าย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า  “ไน” หรือ 
“หลา” แล้วใช้ไม้เปียด้ายพันด้ายจนมีขนาดโตพอประมาณ แล้วดึงด้ายออกเรียกว่า “ปอย” หรือ “ไจ” 
 5. เปียด้าย เป็นวิธีการที่ทำให้ด้ายเป็นเข็ดหรือเป็นไจ 
 6. การทำความสะอาดเส้นด้าย โดยนำไปแช่น้ำ 2 - 3 คืน แล้วนำมาทุบหรือตำเพื่อทำให้ด้ายเข้าน้ำ 
แล้วนำไปต้มให้สิ่งสกปรกและไขมันออกให้หมด ต่อจากนั้นจึงนำไปย้อมสี 
 7. การฆ่าด้าย เป็นการทำให้ด้ายแข็งตัว มีความเหนียวและไม่เป็นขน โดยต้มกับข้าวสาร 
 8. การปั่นหลอด เป็นการนำด้ายมาปั่นใส่หลอด เก็บไว้โดยใช้กวักหรือหลาปั่นด้าย 
 9. การค้นด้าย เป็นการจัดเรียงเส้นด้ายที่จะทอโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "เผือ" 
 10. การหวีเครือ เป็นการนำด้ายที่ค้นแล้วไปสอดใส่ในรูฟืมที่ใช้ในการทอ แล้วใช้หวีเครือซึ่งทำจาก
ขนหมูป่า หวีเส้นด้ายเพื่อทำให้จัดเรียงเป็นระเบียบ 
 11. สืบหูกเก็บเหา เป็นการต่อด้ายยืนหรือด้ายเครือเข้ากับเหาหรือตะกอ เพ่ือแบ่งด้ายยืนออกเป็นหมู่  ๆ
 12. การค้นหมี่ หมายถึง การกำหนดด้ายทอเส้นพุ่งโดยเรียกเป็นลำ (1 ลำ หมายถึง ด้าย 4 เส้น) 
 13. การมัดหมี่ เมื่อค้นหมี่เสร็จแล้วนำด้ายมาใส่ที่โฮงมัดหมี่เพื่อมัดเป็นลวดลายตามต้องการ แล้ว
นำไปย้อมสีทีละสีตามลายที่กำหนดไว้ 
 14. การแก้มัดหมี่ ใช้มีดคมๆ ตัดปมเชือกทีละเปลาะจนหมดเชือก 
 15. การกรอด้าย ด้ายที่มัดหมี่แล้วนำมากรอใส่หลอดเพ่ือใส่กระสวย โดยใช้หลาปั่นด้ายและระวิง 
 16. นำหลอดด้ายที่กรอแล้วมาใส่ในกระสวย 
 17. การทอ ผู้ที่ทอผ้ามัดหมี่ต้องมีความชำนาญจึงจะได้ลวดลายที่ถูกต้องชัดเจน 
 วิธีการตกแต่งเส้นด้าย 
 1. การฆ่าด้าย เป็นวิธีการทำให้ด้ายมีความเหนียว มีความทนทานเพิ่มขึ้น ไม่เป็นขน โดยนำไปต้ม
กับข้าว วิธีการนี้จะใช้กับเส้นด้ายที่ไม่ต้องการย้อมสี 
 2. การย้อมสี เป็นวิธีเพิ่มความสวยงามให้แก่ผืนผ้า โดยใช้สีที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งจะได้จากส่วนต่าง ๆ 
ของพืช เช่น ราก ดอก ต้น แก่น ลูก และใบ กรรมวิธีการย้อมไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีวิธีย้อมตามลักษณะของวัสดุ คือ
วัสดุบางชนิดจะต้องย้อมร้อน บางชนิดต้องย้อมเย็น พืชที่นำมาใช้เป็นสีย้อมผ้า ได้แก่ 
 - สีดำ ได้จาก ผลมะเกลือ เปลือกกระโดน มะเกลือเลือด เปลือกอินทนิล ฝักระกำ 
 - สีคราม ได้จาก ต้นคราม 
 - สีเหลือง ได้จาก ขมิ้นกับยอดแค เปลือกเข แก่นขนุน ต้นหม่อน ขมิ้น ดอกกรรณิการ์ ดอกดาวเรือง 
 - สีแดงและสีชมพูได้จาก แก่นฝาง รากยอ เปลือกสมอ ครั่ง  ใบส้มป่อยและผงขมิ้น 
วิธีการย้อมสี ผ้าหรือเส้นด้ายที่จะย้อม จะต้องซักหรือแช่น้ำให้เปียกทั่วกันทั้งผืนเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้สีด่าง 
จะทำให้สีติดผ้าทั่วกันทั้งผืนและเมื่อย้อมสีเสร็จแล้วจะต้องนำผ้าไปล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนนำไปตากให้แห้ง 
 วิธีการทอผ้า 
 1. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืนและร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุด และฟันหวี 
ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความตึงหย่อนให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้า
กระสวยเพ่ือใช้เป็นด้ายพุ่ง 
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 2. เริ ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ 1 จะถูกแยกออกและเกิดช่องว่าง สอด
กระสวยด้ายพุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ทำสลับกันไปเรื่อย 
 3. การกระทบฟันหวี (ฟืม) เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบฟันหวี เพ่ือให้ด้ายพุ่งแนบติดกัน 
ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา 
 4. การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้าย
ยืนให้คลายออกและปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 
 ราคาจำหน่าย 
 - เสื้อผ้าสำเร็จรูป ราคา 300 – 150 บาท 
 - ผ้าซิ่นมัดหมี่ ผืนละ 500 – 1,500 บาท 
 - ผ้าคลุมไหล่ ผืนละ 100 – 600 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไม่สูญหาย 
 2. ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมด้านสิ่งทอ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสาน 
 3. เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน 
 4. เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านตาดใหญ่ 
 5. การแปรรูปเสื้อผ้าจากผ้ามัดหมี่ โดยให้มีลวดลายและรูปทรงที่ทันสมัย เหมาะกับทุกวัย ทำให้การใช้
ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้ 
 6. สีใช้ในการย้อมผ้าได้จากธรรมชาติทำให้ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยังปลอดภัยกับผู้สวมใส่ 
 7. ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านตาดใหญ่ มีหลากหลายรูปแบบ 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  
  การย้อมสีเส้นหมี่      การค้นด้าย 

  
   การสืบหูก    การมัดหมี่ให้เป็นลวดลาย 
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    การกรอด้าย       การทอผ้ามัดหมี่ 

  
   ผ้าซิ่นมัดหมี่      ผ้าซิ่นมัดหมี่ 

  
  เสื้อผ้าสำเร็จรูป         เสื้อผ้าสำเร็จรูป 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสะอาด มณีสาย (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพ้ืนเมืองบ้านตาดใหญ่) 
ที่อยู่ : 10/1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 096-389-4530 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวชาลิสา กาลจักร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมราชวงศา   
โทรศัพท์ : 063-773-2288, 0-4546-5077 
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จ.อุดรธานี 

: ถั่วลิสงคั่วทราย 

ประวัติความเป็นมา 
 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โดยการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใช้
ชื่อกลุ่มแปลงรูปถั่วลิสง โสกแกคำเจริญ (ตราเมืองเพีย) ด้วยการจัดหาเมล็ดพันธุ์ถั่ว (ไทยนาน 9) ซึ่ง
เป็นถั่วที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นพันธุ์ถั่วที่มีเปลือกบางเมล็ดเต็มฟัก คั่วสุขง่ายและมีกลิ่นหอม 
รสชาติหอมมันอร่อย กระเทาะเปลือกง่ายจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั่วไป 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 รวมกลุ่มผู้ปลูกถั่ว (ไทยนาน 9) และรับซื้อจากกลุ่มผู้ปลูกและชาวบ้าน นำถั่วมาล้างทำความ
สะอาด คัดแยกเอาเมล็ดที่สมบูรณ์ เพื่อนำมาผลิตแปลงรูปเป็นถั่วคั่วทราย ทำถั่วลอกเยื้อ  ทำถั่วตัด  
 ถั่วคั่วทรายแบ่งออกได้ 3 ราคา มี 5 บาท 10 บาท 20 บาท  
 ทำถั่วลอกเยื้อกิโลกรัมล่ะ 100 บาท (แบ่งขายตามน้ำหนัก)   
 ทำถั่วตัด แบ่งขายเป็นมัด มัดละ 5 แผ่น ราคา 20 บาท 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางหนูจันทร์  สมศิลา (กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง โสกแกคำเจริญ - ตราเมืองเพีย)  
ที่อยู่ : 239 หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 082-875ข8355 
พิกัดแผนที่ : - 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายเฉลิมพน  ทวีผล   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ   
โทรศัพท ์: 042-291-070, 081-574-9993 
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จ. อุบลราชธานี 

: หมอยาสมุนไพรรักษาโรค 

ประวัติความเป็นมา 
 นายประชัน คุ้มหินลาด   มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านโนนสวน  ตำบลสำโรง  อำเภอสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี 
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  สมัยก่อนได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ  จนสามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่ง 
จึงได้นำเงินมาซื้อที่นา จำนวน 14 ไร่  และได้ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมี  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง จึงได้มีความคิด
ที่จะลดต้นทุนการผลิต  จึงได้ไปเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านคือ นายคำพวง  ทัดเทียม  และนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม 
ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเป็นการทำการเกษตรปลอดภัยจากสารเคมี และได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านทั้ง 2 ท่าน  จึงได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในพื้นที่นาของตนเอง  ตอนแรกก็ยัง
ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก  เนื่องจากไม่มีตลาดรองรับ ต่อมาได้เข้ามาติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อหาตลาดใน
การจำหน่ายสินค้า  และได้รับความอนุเคราะห์ให้มาร่วมจัดงานเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอสำโรง จึงทำให้เป็นที่รู ้จัก
มากขึ้นในปัจจุบัน  ขณะนี้ ได้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  เช่น ข้าวอินทรีย์  พืชผักอินทรีย์ ให้โรงพยาบาล
สำโรง ตลาดนัดชุมชน  ตลาดออนไลน์ และบุคคลทั่วไป  และได้มีการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่าย
งาน ต่าง ๆ เช่น มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์   ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(ข้าว GI)   มาตรฐาน PGS  Organic 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 1. ขั้นตอนการศึกษาวิชาความรู้และเทคนิคจากปราชญ์ 
 2. ขั้นตอนการปลูกพืชอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต โดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพใช้ 
 3. ขั้นตอนการบริหารจัดการดูแลแปลงปลูกพืช โดยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การใช้สารชีวภัณฑ์
ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช  

4. ขั้นตอนการจำหน่าย จัดส่งผลผลิตจำหน่ายให้โรงพยาบาลสำโรง ตลาดนัดชุมชน  ตลาดออนไลน์ และ
บุคคลทั่วไป โดยราคาจำหน่ายที่ 

5. ขั้นตอนการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตผักอินทรีย์ การ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 

ผลิตภัณฑ์รับการรับรอง มีเลขทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สช 60100099  ลำดับที่ 660991UBN0001  
มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ เลขที่ 2563-OR-00687  เกษตรอินทรีย์ (มกษ.9000 เล่ม 1-2552)  มาตรฐานเกษตร 
อินทรีย์ PGS Organic 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายประชัน   คุ้มหินลาด  
ที่อยู่ : 182 หมู่ที่ 12   ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 099-627-3656 
พิกัดแผนที่ : - 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายทองพูล  สมภาวะ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง  
โทรศัพท ์: 085-143-5754  
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ภาคใต้ 
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จ.กระบ่ี 

: เรือหัวโทงจ าลอง 

ประวัติความเป็นมา 
 เนื่องจากบิดาเป็นผู้ต่อเรือหัวโทงอพยพมาจากบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ เริ่มต้นด้วยการ
ต่อเรือหัวโทงขนาดปกติที่ใช้ในทะเลและเรือขนาดเล็ก (เรื่อหลุมถ่าน) ต่อมาจึงติดอยางทำเรือหัวโทงขนาดเล็กที่เป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ เนื่องจากกระบี่มีอนาเขต ติดทะเลและมีการใช้เรือหัวโทงในการท่องเที่ยวและประกอบ
อาชีพทางการประมง จึงได้ทำเรือหัวโทงจำลองขึ้นมาเพ่ือเป็นของฝากจังหวัดกระบี่ และมีเทศบาลเมืองกระบี่เป็นผู้
ผลักดัน และสั่งเป็นของที่ระลึกของเทสบาลเมืองกระบี่ 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์  
 1. ไม้กระดาน  ลำ 9 นิ้ว         
  2. กระดูกงูมาทาบุ ตอกตะปู 12 นิ้ว       
  3. ขึ้นรูปที่ละคู่  

 ต้นทุนในการผลิต          
 ต้นทุนในการทำ ลำละ 500 บาท          

 ราคาจำหน่าย  
 จำหน่ายลำละ 1,500-3,500 บาท 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสมบูรณ์ หมื่นค้า (กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านเกาะกลาง)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ :  27  หมู่ที่ 1 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  โทรศัพท ์081-569-0024  
พิกัดแผนที่ : X: 492631   Y: 889976 / Latitude : 8.051356490161107 Longitude : 98.93312179691327 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/3anMP 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวเกศวริน สุวรรณฤทธ์  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์ : 099-052-5516 , 075-656-018      
  

ผลิตภัณฑ์เรือหัวโทงจำลอง 
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จ.ชุมพร 

: การผลิตน ้าปลาจากปลากะตักหมักแบบธรรมชาติ 

 
ประวัติความเป็นมา  
 จากวิถีชีวิตขอคนไทยสมัยก่อนมักจะมีชีวิตแบบเรียบง่าย ยามว่างจากการทำงานหรือทำนา จะเตรียมหา
ของกินของใช้ไว้กินในช่วงฤดูกาลทำงาน มีการแปรรูปถนอมอาหารเก็บไว้กินไว้ใช้ยามขาดแคลนเป็นวิถีชีวิตที่น่า
ภูมิใจของคนไทย ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่นับวันจะน้อยลงกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคีเล็งเห็นความสำคัญ จึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตน้ำปลาไว้บริโภค และจำหน่ายเป็น
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเป็นรายได้กับกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ มีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความรู้ 
ความสามารถของคนในกลุ่มที่จะทำผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในกลุ่มเป็นเกียรติประวัติของหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และลูกหลาน
สืบไป จึงได้ระดมความคิด ภูมิปัญญาความสามารถท่ีมีอยู่ ช่วยกันผลิตน้ำปลาที่มีคุณภาพให้ประชาชนทั่วไปได้
บริโภค โดยใช้ชื่อว่า “น้ำปลาแท้ตราแม่บ้านดอนยาง”และได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วไป 
 
รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วัตถุดิบ  
 ปลากะตัก เกลือ และน้ำตาล         
  
 วิธีการทำ  
 1.นำปลากะตักมาทำความสะอาดและคัดปลาที่ไม่ใช้ออก      
 2.นำปลากะตักท่ีได้มาคลุกเกลือเตรียมนำไปหมัก      
 3.เมื่อหมักเกลือเสร็จนำปลาที่ได้หมักในถังใช้เวลา 1 ปีในการหมักปลา    
 4.หลังจากครบ 1 ปีนำน้ำปลาที่ได้ไปเข้าเครื่องกรองน้ำปลาเพ่ือบรรจุขวดต่อไป   
 ***ในระยะการหมักอายุ 8 เดือน ต้องเปิดถังหมักเพ่ือช้อนตะกอนที่ลอยอยู่ด้านบนพร้อมทั้งเปิดถัง
น้ำปลาตากแดดทุกๆ 3-4 วัน***         
   

 
การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย 
 เลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.)  เลขท่ี 86-2-00543-2-0001 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางรัชนี จีบบรรจง (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเสรีสามัคคี) 
ที่อยู ่: 126/1 หมู่ที ่10 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  86210 โทรศัพท์ 081 911 3079 
พิกัดแผนที่ : 47P X : 542559 Y : 1202492 / Latitude : 10.877772 Longitude: 99.389415 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://qrgo.page.link/Xsbao 
 

รวบรวมข้อมูล : นางสาวภัทรรัตน์ สมสินธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปะทิว   
โทรศัพท์ : 095 662 4512, 077 591 177 
  

https://qrgo.page.link/Xsbao
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จ.ตรัง 

: ภูมิปัญญาแป้งสาคู 

ประวัติความเป็นมา 
 สาคู (Metroxylon sagu Rottb.) เป็นพืชตระกูลปาล์ม ที่พบอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
และแถบอินโดนีเซีย ตั้งแต่ตอนใต้ของฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี  มาเลเซีย และประเทศไทย ซึ่งใน
ประเทศไทย    จะพบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส สาคูเป็นพืชที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากใน
ระบบนิเวศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งมีฝนตกชุกและมีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจาก
โดยลักษณะทางภูมิประเทศ ทางภาคใต้จะมีลักษณะแนวเทือกเขาอยู่ตรงกลางทำให้ในช่วงฤดูฝนหรือช่วงเวลาที่ฝน
ตกน้ำฝนจะไหลลงสู่ด้านล่าง ทั้งสองด้านของเทือกเขาซึ่งการไหลบ่าของน้ำจะมีความเร็วและแรง หากไม่มีป่าไม้ 
หรือพืชที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำย่อมจะทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที ่อยู่
อาศัยในอาณาบริเวณนั้นๆ ได้ 
 พ้ืนที่ของป่าสาคูที่กระจายอยู่ทั่วทั้งภาคใต้ จึงเป็นความสำคัญเนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้ำจืดจะเป็นแหล่งซับน้ำ 
ชะลอการไหลบ่า และยังเป็นแหล่งที่บ่มสร้างความหลายทางชีวภาพให้แก่ระบบนิเวศด้วย  สาคูจะกระจายตัวขึ้นอยู่
ในพื้นที่ชื้นแฉะ (wetland)  หรือที่ที่มีน้ำจืดไหลผ่าน เช่น ห้วย หนอง คลอง และแม่น้ำ ทางด้านกายภาพหรือ
ภูมิศาสตร์ป่าสาคู จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำจืดที่ช่วยลดการไหลบ่าของน้ำในฤดูน้ำหลาก  ในหน้าแล้งจะเป็นแหล่งน้ำที่
สำคัญที่ชาวบ้านจะได้มีน้ำใช้ในภาคเกษตรและด้านอ่ืนๆ นอกจากนี้ป่าสาคูยังมีคุณประโยชน์อีกมากมาย ตั้งแต่ต้น
สาคูที่ชาวบ้านนำมาทำเป็นแป้งใช้บริโภค เลี้ยงด้วงสาคูสร้างรายได้และเป็นอาชีพเสริม,  ใบ นำมาเย็บจากใช้มุง
หลังคาอาศัย, ทาง ใช้ทำราวตากผ้าและเครื่องสานราคาแพง  ป่าสาคูยังเป็นแหล่งบ่มเพาะสัตว์น้ำหลากหลายชนิด
ก่อนจะขยายไปอยู่อาศัยในแหล่งอ่ืนๆ ต่อไป รวมถึงพันธุ์ไม้ที่หลากหลายที่รวมอยู่อยู่ในป่าสาคูต่างก็ให้สรรพคุณต่อ
ผู้ใช้ประโยชน์อย่างมากมายและยาวนาน 
 
พื้นที่สาคูในประเทศไทย 
 ในประเทศไทยพบสาคูตั้งแต่จังหวัดชุมพรถึงนราธิวาสและบางจังหวัดในภาคตะวันออก รวมพื้นที่จาก
การสำรวจในปี พ.ศ.2526 มีประมาณ 3,000 เฮกตาร์ (18,750 ไร่) แต่ในปัจจุบันคงเหลือพื้นที่สาคูน้อยมาก 
เนื่องจากการทำลาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และผลจากการที่คนไทยปัจจุบันรู้จักคุณค่าและการใช้ประโยชน์น้อย 
สำหรับพ้ืนที่ภาคใต้มีลักษณะ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาคู จึงพบสาคูขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปทั้ง 14 จังหวัด 
พบจำนวนมาก คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช สตูล กระบี่ ปัตตานี นราธิวาส พัทลุงและตรัง สำหรับพ้ืนที่ป่าสาคูส่วน
ใหญ่จะขึ้นบริเวณที่มีแม่น้ำ  หรือคลองไหลผ่าน โดยสาคูจะขึ้นตามสองข้างทางน้ำ ชาวบ้านในอดีตได้ใช้ประโยชน์
จากป่าสาคูหลากหลายรูปแบบ  ทั้งในด้านเกษตรกรรม การจัดการน้ำ โดยมองว่าป่าสาคูมีความสำคัญในฐานะเป็น
ป่าริมน้ำที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ  และการที่ชาวบ้านได้นำน้ำจากคลองป่าสาคูมาใช้ในการทำนาและการใช้
ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ป่าสาคูบริเวณแนวลำคลองสามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจำพวก ปลา กุ้ง หอย 
เต่า รวมทั้งเป็นแหล่งที่จะมีพืชชนิดอ่ืนขึ้นอยู่ด้วยทำให้บริเวณไหนที่มีสาคูขึ้นจึงเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของชาวบ้าน 
นอกจากนี้ชาวบ้านยังนำส่วนต่างๆ ของสาคูทั้งลำต้น ใบ มาใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการนำลำต้นมาทำแป้ง (สาคู) 
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นแป้งชนิดแรกๆ ที่คนนำมาทำเป็นอาหาร การนำใบสาคูมาทำจากเพื่อมุงหลังคา การนำทางสาคูมา
ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือการที่ชาวบ้านนำต้นสาคูมาเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงหรือนำมาเพื่อเลี้ยง
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ด้วงสาคู ทำให้สาคูได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพราะมีคุณค่าในด้านการใช้ประโยชน์มากมายตามที่กล่าวมา
ข้างต้น 
 นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งป่าสาคูยังเป็นระบบนิเวศที่ช่วยเก็บกักรักษาน้ำไว้เพ่ือให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ สำหรับ
การอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นการขุดบ่อน้ำเพื่อใช้น้ำของชาวบ้านจะมีการเลือกพื้นที่ในการขุดเจาะ 
โดยพิจารณาจากการปรากฏอยู่ของต้นสาคู เพราะถ้าพบต้นสาคูเจริญเติบโตอยู่ ก็จะแสดงถึงบริเวณนั้นต้องมีแหล่ง
น้ำอยู่ใต้ดินหรือที่เรียกว่า ตาน้ำ   
 ภายในระบบนิเวศป่าสาคูจะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและได้เอื้อประโยชน์
ให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ป่าสาคูและบริเวณใกล้เคียง ได้รับประโยชน์นานัปการทั้งประโยชน์ ทางตรงและทางอ้อม จึง
ทำให้ชาวบ้านไม่ได้มองป่าสาคูในเชิงมูลค่าจากการใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่มองในเชิงคุณค่าควบคู่ไปด้วย เพราะ
สาคูเป็นพืชที่บ่งบอกวิถีชีวิตของชุมชนในเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนในการดำรงชีวิตหลายๆ 
ด้าน 
 
ป่าสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง 
 จากการสำรวจแหล่งสาคูในพ้ืนที่จังหวัดตรังพบว่า ลำต้นของสาคูนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น ใช้
ทำแป้งสาคู เลี้ยงด้วงสาคู ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ใช้ทำแป้งฝุ่นโรยตัว กากสาคูท่ีเหลือจากการทำแป้งสาคูและเลี้ยง
ด้วงสาคูนำไปทำปุ๋ยหมัก เปลือกของลำต้นนำไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปใช้ทำผนังบ้าน ทำเตียง ใบนำไปใช้ประโยชน์ 
เช่น ห่อขนมจาก เย็บตับจากมุงหลังคา เปลือกนอกของทางสาคูนำมาทำเป็นตอกสำหรับนำไปใช้ทำเครื่องจักรสาน 
เช่น เสื่อ กระด้ง กระเจ้ย กระบุง ข้อง ทางสาคูใช้ทำราวตากผ้าและตากยางแผ่น ยางสาคูนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้
ทาใบหน้ารักษาฝ้า ใช้แทนกาวติดว่าว รากนำไปใช้ประโยชน์ คือ ใช้น้ำที่ไหลออกมาจากรากในตอนเช้ามาล้างตา
รักษาตาฟ้าฟาง  ในการใช้ประโยชน์จากสาคูในปัจจุบันนี้นำสาคูมาใช้ประโยชน์น้อยมากคงเหลือแต่การทำแป้งสาคู 
เย็บตับจาก เลี้ยงด้วงสาคูโดยแป้งจำหน่าย 80 บาท/กิโลกรัม ด้วงสาคู 250 บาท/กิโลกรัม และตับจาก 15 บาท/ตับ 
 การศึกษาสำรวจข้อมูลการผลิตสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่าแหล่งสาคูในจังหวัดตรังมีจำนวน 313 
แหล่งในอำเภอเมืองมีแหล่งสาคูธรรมชาติมากที่สุด 69 แหล่ง  รองลงมาได้แก่ อำเภอย่านตาขาว  ห้วยยอด  นาโยง  
วังวิเศษ  รัษฎา  ปะเหลียน  หาดสำราญ  สิเกา และกันตัง (66, 54,  37,  24,  22,  18,  8,  8 และ 7 แหล่ง
ตามลำดับ)  สาคูท่ีสำรวจในพ้ืนที่จังหวัดตรังมีเพียงชนิดเดียว คือ ชนิดยอดแดง มีลักษณะขอบใบเรียบไม่มีหนาม  
 
ความหมายของสาคู 
 สาคู (sagopalm) เป็นพืชในตระกูลปาล์ม (GenusMetroxylon) มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า Metroxylon 
sagu Rot. แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ชนิดยอดแดง (Metroxylon sagu Rottb.) มีลักษณะขอบใบเรียบไม่มีหนาม 
และชนิดยอดสีขาว (Metroxylon rumphii Mart.) มีลักษณะขอบใบมีหนาม สาคูชนิดนี้มีใบสั้นเปราะและต้นเล็ก
กว่ายอดสีแดง 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสาคู 
 สาคูหรือปาล์มสาคู (Sago palm) เป็นพืชในวงศ์ปาล์ม (Palmae) เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง เมื่อต้นโตเต็มที่ 
จะมีลักษณะคล้ายต้นมะพร้าวหรือต้น ปาล์ม สาคูจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้นแฉะมีน้ำขังตลอดปี 
เรียกว่าป่าพรุ ซึ่งมีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็น เวลานาน และพื้นที่ที่มีน้ำจืดไหลผ่าน เช่น แม่น้ำ ห้วย หนอง 
คลองและบึง สาคูเป็นพืชที่ต้องการน้ำปริมาณสูง มีฝนตกสม่ำเสมอหรือค่อนข้างตกชุก ประมาณ 1,000-2,500 
มิลลิเมตรต่อปี ชอบอากาศร้อนชื้นที่อุณหภูมิ ประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส สาคูสามารถทนต่อสภาพน้ำท่วมขัง
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หรือน้ำ แห้งเป็นระยะเวลานานได้เป็นอย่างดีสาคูขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อหรือ เมล็ด ทั้งวิธีตามธรรมชาติและ
การเพาะขยายพันธุ์ ลำต้นสาคูมีลักษณะของลําต้นคล้ายกับต้นตาลโตนด ต้นลาน ต้น ปาล์ม และต้นมะพร้าว ลํา
ต้นตรงไม่มีหนามตามลำต้น เมื่อโตเต็มที่จะมี ความสูงประมาณ 10-12 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นประมาณ 35-
60 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์ของดิน สาคูเป็น พืชที่แตกหน่อออกจากรากเหง้า
ของต้นเดิม รากเหง้านี้จะค่อย ๆ โตและ ทอดยาวอยู่เหนือผิวดินทางด้านข้างของต้นเดิม แขนงรุ่นหลังต่อมาจึงค่อย 
ๆ อยู่ห่างจากแขนงรุ่นแรก ๆ ในด้านที่อยู่คนละทางกับต้นเดิมทั้ง 3 ด้าน เรียก รากเหง้านี้ตามภาษาถิ่นภาคใต้ว่า 
หัวหมก 
 สําหรับการเจริญเติบโตหรือแตกกอของต้นสาคูจะมีลักษณะคล้ายกับต้นหมากแดงหรือต้นไผ่ มีกาบใบ
ห่อ ลําต้นและทางใบตั้งเกือบตรง กาบทาง และใบสีเขียวคล้ายใบมะพร้าว แต่มีความยาวใหญ่และหนากว่า ตรงส่วน 
ก้านใบมีปม เป็นเสี้ยนเรียงเป็นระยะ ๆ อยู่ตลอดก้าน เมื่อต้นสาคูแก่เต็มที่จะ มีจั่นดอกและออกตรงส่วนยอดหรือที่
เรียกว่า แตกเขากวาง 
 ดอกและใบ สาคูจะออกดอกเป็นช่อบริเวณปลายยอดเหนือลําต้น มีลักษณะคล้ายเขากวางสูงประมาณ 
3-4 เมตร และแผ่กว้างประมาณ 4-5 เมตร จะมีแขนงและก้านดอกย่อยรวมอยู่ ดอกออกเป็นเกลียวเรียงตัวกันมี 
ลักษณะเป็นตุ่มหรือตา ดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เพศ (ดอกกะเทย) อยู่บน ฐานดอกเดียวกัน ในช่วงการเจริญเติบโต
ของดอก จะมีดอกที่ไม่แข็งแรงตายไปจํานวนหนึ่งเหลือเพียงดอกที่สมบูรณ์ในฐานดอกหนึ่งฐานดอกตัวผู้และ ดอก
ตัวเมียจะบานไม่พร้อมกัน โดยดอกตัวผู้จะบานก่อนดอกตัวเมีย ประมาณ 2-4 สัปดาห์ การผสมพันธุ์ของเกสรตัวผู้
และตัวเมียจึงเกิดความ คลาดเคลื่อนกัน ทําให้การผสมพันธุ์ติดเป็นผลน้อยลงและในแต่ละคู่จะมี ดอกตัวผู้และดอก
ที่เป็นหมันผสมสลับกันไปกับดอกตัวเมียที่สมบูรณ์ การ ผสมพันธุ์ของสาคูจะผสมข้ามเช่นเดียวกับปาล์มน้ำมัน 
จํานวนโครโมโซมของ สาคูมีอยู่ 13 คู่ เมื่อต้นโตเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ส่วนก้านใบจะมีความยาว 5-8 เมตร แต่ละ
ก้านใบจะมีใบย่อยประมาณ 100-190 ใบ แยกออกจาก ก้านใบเป็นคู่ๆ ประมาณ 50-80 คู่ และแต่ละใบย่อยมีความ
ยาวประมาณ 60-80 เซนติเมตร ความกว้าง ของแผ่นใบประมาณ 5 เซนติเมตร ในระยะกระจุกใบของการ
เจริญเติบโต ของสาคูจะออกใบใหม่ 2 ใบต่อเดือน ระยะเป็นต้นจะออกใบใหม่ 1 ใบต่อ เดือน ระยะออกดอกจะออก
ใบใหม่ 2 ใบต่อเดือน เมื่อเข้าสู่ระยะติดผลต้น สาคูจะไม่ออกใบใหม่อีกแล้ว รวมระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่งอกจนถึง
ออกผล แล้วตายประมาณ 10-12 ปี ในช่วงเริ่มออกดอกนี้สาคูจะสะสมแป้งไว้ในลําต้นได้มากที่สุดประมาณร้อยละ 
10-20 ทีเดียว  
 ผล ผลสาคู มีลักษณะกลมด้านบนแบน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร ผิวของผล 
มีลักษณะเป็นเกล็ดหุ้มประมาณ 18 แถว เปลือกด้านในลักษณะอ่อนคล้ายฟองน้ำหนาหุ้มเมล็ดเอาไว้ บางต้น อาจมี
ผลมากถึง 7,500-8,000 ผล หนึ่งผลมีน้ำหนักประมาณ 42 กรัม สามารถทะยอยเลือกเก็บผลได้ตลอดปี ระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึง ผลสุกใช้เวลาประมาณ 4-5 ปี เมื่อผลร่วงหมดแล้ว ต้นแม่สาคูก็จะตายใน ที่สุด 
 ราก สาคูมีรากเป็นฝอยเช่นเดียวกับรากพืชตระกูลปาล์มทั่วไป สาคูเป็นพืชรากตื้นอยู่บริเวณผิวดิน และ
หยั่งลึกลงไปในดินไม่เกิน 1 เมตร มี รากย่อยจํานวนมาก ส่วนหนึ่งจะเป็นรากอากาศอยู่เหนือน้ำหรือผิวดินเพ่ือ ช่วย
ในการหายใจ โดยระบบรากจะเป็นตัวช่วยในการกรองตะกอน อินทรียวัตถุต่างๆ เพื ่อใช้เป็นอาหารในการ
เจริญเติบโตของต้นสาคูต่อไป 
 ได้มีการศึกษาวงจรชีวิตของปาล์มสาคูเพื่อประโยชน์หลายประการ  เช่น  การดูแลรักษา  และการเก็บ
เกี่ยวพืชนี้ในธรรมชาติ  รวมทั้งยังมีความสำคัญต่อการอนุกรมวิธานและการผสมพันธุ์พืชชนิดนี้  การเจริญเติบโต
ของปาล์มสาคูมีรูปแบบตายตัวเหมือนกับพืชตระกูลปาล์มอื่นๆ กล่าวคือ ใบจะกำเนิดตรงจุดกำเนิดใบที่ตรงส่วน
ยอด จะเจริญในลักษณะห่อเป็นลำขึ้นก่อนแล้วค่อยคลี่บานภายหลัง  ในภาวะปกติจำนวนใบที่เกิดจะคงที่ตลอด
ระยะการเจริญเติบโต  และเริ่มออกดอกเมื่อมีใบไปแล้วจำนวนคงที่  และเมื่อผลสุกแล้วต้นนั้นจะตายไปตาม
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ธรรมชาติ เช่นเดียวกับพืชพวกข้าว  ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และกล้วย เป็นต้น  โดยไม่เกี่ยวกับขนาดของต้นว่าเล็กใหญ่
ขนาดไหน  สำหรับการกำเนิดใบในระยะกระจุก ปาล์มสาคูจะออกใบ 2 ใบต่อเดือน ซึ่งในช่วงนี้สามารถนำใบมาใช้
ประโยชน์ได้แล้ว  แต่เมื่อมันโตขึ้นอยู่ในระยะเป็นต้นจะออกใบ 1 ใบต่อเดือน  เมื่อเข้าสู่ระยะออกดอก ปาล์มสาคูก็
ยังออกใบแต่ขนาดของใบจะสั้นลง  โดยออกใบ 2 ใบต่อเดือน  ปาล์มสาคูจะไม่ออกใบอีกต่อไปเมื่อมันติดผลแล้ว  
กว่าต้นสาคูต้นหนึ่งจะออกผลหากนับอายุตั้งแต่งอกด้วยเมล็ดรวมเวลาประมาณ 11 ปี แล้วติดผลและตายไปรวม
อายุประมาณ 12 ปี แต่ต้นสาคูท่ีเกิดจากหน่อจะโต  ออกดอกและติดผลเร็วกว่าต้นที่เกิดจากเมล็ด   
 
ประโยชน์ของต้นสาคู 
 สาคูเป็นพืชที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นต้นไม้อาหารที่เก่าแก่และยังเป็นพืชอาหารหลักของชาวพื้นเมืองที่
อาศัยในเขตแถบเส้นศูนย์สูตร  การประกอบอาหารจากต้นสาคูนั้น มักใช้แป้งที่สะสมในลำต้นของสาคูมาดัดแปลง
เป็นอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอ่ืนๆ ที่มักจะสะสมแป้งอยู่ในหัวใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง มันสำปะหลัง 
มันเทศ เป็นต้น แป้งจากเมล็ดธัญพืช เช่น แป้งข้าวสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว เป็นต้น  แป้งจากถั่ว เช่น แป้ง
ถั่วเขียว  แป้งถั่วเหลือง เป็นต้น ในส่วนของแป้งสาคูนั้นนอกจากจะนำมาเป็นอาหารโดยตรงแล้ว  สาคูยังใช้
ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ได้อีกหลายประการ ได้แก่ 
 
 1. ใบ นำมาเย็บเป็นตับเพื่อใช้มุงหลังคาบ้านหรือกั้นฝาบ้าน ห่อขนม สานเป็นตะกร้า กระจาดหรือเสื่อ 
เป็นต้น 
 2. ก้านใบย่อย ลอกเอาส่วนใบออกใช้ทำไม้กวาด 
 3. ลำต้น  ซึ่งมีความแข็งแรง สามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้เพื่องานก่อสร้างหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือน  และส่วนที่เหลือของลำต้นยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้  แต่โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงสาคูแล้วเรามักจะ
นึกถึงต้นสาคูท่ีนำมาผลิตเป็นแป้ง 
 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูเพิ่มมากขึ้น  แต่พื้นที่ป่าสาคูลดลงมาก  เนื่องจาก
ความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าคูไปทำอย่างอื่น  อย่างไรก็ดีสาคูมีคุณค่ามากว่าที่คิดประโยชน์ของสาคู เช่น 
แป้งมีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถสร้างรายได้ มีความยั่งยืน ช่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  ทนทานต่อศัตรูและภัย
ธรรมชาติ และช่วยให้ระบบวนเกษตรของชุมชนเข้มแข็ง การจัดการความรู้เกี่ยวกับปาล์มสาคู  จึงมีความสำคัญมาก
ในอนาคตทั้งนี้เพื่อให้สาคู  ไม่เป็นพืชที่ถูกลืมในการดำรงชีพและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  การจัดการความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้จากงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ปาล์มสาคูยังคงอยู่อย่างยั่งยืน  และสามารถ
พัฒนาเป็นวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมต่อไป 
 
ระบบนิเวศที่เหมาะสมกับป่าสาคู 
 จากการศึกษาระบบนิเวศที่เหมาะสมกับป่าสาคู  พบว่า  สาคูสามารถขึ้นได้ในดินหลายประเภท  ตั้งแต่
ดินที ่มีการระบายน้ำดี  น้ำท่วมขังบางเวลา  ดินทรายจัด  ดินเหนียวและดินลาวาจากภูเขาไฟมีอัตราการ
เจริญเติบโตเร็ว  ต้นสูงถึงปีละ 1.5 เมตร  ในสภาพดินและสิ่งแวดล้อมปกติ  แม้ว่าสาคูจะชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ  แต่
จากการสำรวจและศึกษาการเจริญเติบโตของสาคูพบว่า  ในพ้ืนที่พรุที่มีน้ำท่วมขังลึกสาคูจะแคระแกรนการเจริญถึง
ระยะเป็นลำต้นน้อย  ส่วนที่เจริญเป็นลำต้นแล้ว  ลำต้นก็มีลักษณะแคระแกรน  สะสมแป้งไว้ในลำต้นน้อยมาก  ซึ่ง
แตกต่างจากการเจริญเติบโตในดินที่มีเนื้อดินมากการเจริญเติบโตจะเร็วกว่ามากสาคูสามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้ใน
ดินเปรี้ยวจัดที่พืชอื่นมักไม่ค่อยเจริญเติบโต  จนกระทั่งถึงในดินที่เป็นดินด่างอ่อนๆคือ มีค่า pH  ของดินระหว่าง 
4.0-7.4 นอกเหนือจากสาคูสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว  สาคูยังต้องการธาตุอาหารเสริม
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น้อยมาก  สาคูยังทนทานต่อสภาพดินที่กว้างกว่าพืชอื่นด้วย  ดังจะเห็นว่าในพื้นที่ชุมน้ำบางแห่งที่ติดกับพื้นที่น้ำ
กร่อยจะพบสาคูสามารถเจริญเติบโตอยู่ได้ดีโดยแบ่งเขตกับต้นจาก  ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความเค็ม
กว่า  สาคูจะเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่จนกระทั่งพ้ืนที่ที่มีร่มเงาร้อยละ 50 มันจึงขึ้นได้ในที่โล่ง
และอยู่ร่วมกับพืชชนิดอื่นได้  การทำสวนวนเกษตรในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จึงมักปลูกสาคูไว้ใน
พื้นที่แฉะน้ำ ริมห้วย ฝั่งแม่น้ำ และในบึงที่น้ำไม่ลึกมากร่วมกับพืชเกษตรและพืชป่าอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหาร
และปัจจัยสี่อื่นๆ นอกจากนั้นมันยังทนต่อลมพายุที่แรงได้ดีมากอย่างน่าอัศจรรย์ 
 อย่างไรก็ตามสาคูก็ยังมีข้อจำกัดในการเจริญเติบโต  พืชชนิดนี้ไม่ทนต่อความแห้งแล้ง  ไฟไหม้ อากาศ
หนาวมาก หิมะ ลูกเห็บ และรวมทั้งดินที่มีความเค็มจัด 
 แป้งสาคู (Arrowroot powder) หมายถึง แป้งที่ผลิตได้จากปาล์มสาคู มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียด
หรือเป็นเม็ด เนื้อแป้งอาจมีสีน้ำตาลหรือสีชมพูอมขาว ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต และสายพันธุ์ของต้นสาคู ซึ่งแป้ง
ชนิดนี้ นิยมใช้ประโยชน์สำหรับประกอบอาหารเป็นหลัก โดยเฉพาะใช้ทำขนมหวาน อาทิ ขนมปากหม้อ และ
ลอดช่อง เป็นต้น โดยเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่ม และหวาน 
 การนำต้นสาคูมาใช้ในการสกัดแป้งจะเลือกต้นสาคูที่มีอายุในช่วง 7-15 ปี หรือต้องเลือกใช้ต้นที่ยังไม่
ออกดอกหรือเลือกไม่ได้จริงจะใช้ต้นที่กำลังออกดอกหรือติดผลก็ได้ แต่จะไม่เลือกต้นที่กำลังเหี่ยวตาย เพราะแป้ง
จะมีน้อยโดยปกติแป้งสาคูที่สกัดได้จะมีแป้งเป็นองค์ประกอบประมาณร้อยละ 40 กล่าวคือ ต้นสาคูที่มีน้ำหนัก 
100 กิโลกรัมจะสามารถผลิตแป้งสาคูได้ 40 กิโลกรัม ซึ่งสามารถผลิตแป้งต่อต้นได้สูงถึง 150-300 กิโลกรัม/ต้น 
 
ลักษณะของแป้งสาคู 
 ลักษณะของแป้งสาคูที่ได้จะมีลักษณะทางกายภาพ และเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยการสกัด
หลายปัจจัย ได้แก ่
 1. สายพันธุ์ของต้นสาคู ได้แก่ ปาล์มสาคูที่มียอดสีขาว และมีหนาม (Metroxylon rumphii Mart.) จะ
ให้สีน้ำแป้ง และเนื้อแป้งสีขาวอมชมพู ส่วนปาล์มสาคูที่มียอดสีแดง และไม่มีหนาม (Metroxylon sagu Rottb.) 
จะให้น้ำแป้ง และเนื้อแป้งสีน้ำตาลอ่อน 
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัด ได้แก่ การใช้โลหะขูดหรือบดเนื้อต้นสาคูจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์
เปลี่ยนสีเนื้อแป้ง โดยเฉพาะสาคูที่มียอดสีขาวจะให้เนื้อแป้งเป็นสีน้ำตาล แป้งสาคูที่ใช้วิธีการสกัดแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้านจะมีลักษณะเป็นผงละเอียด และมีสีน้ำตาลอ่อน เนื่องจาก ลำต้นสาคูที่นำมาสกัดแป้งจะมีองค์ประกอบ
ของสารฟีนอล เมื่อสารนี้ สัมผัสกับโลหะ และอากาศจะทำให้เกิดสีน้ำตาลอ่อน นอกจากนั้น กระบวนการเกิดสีของ
แป้งหรือน้ำสกัดยังเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการย่อยสลายของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดส  
 
คุณค่าทางโภชนาการแป้งสาคู 
 การรวบรวมเอกสารด้านคุณค่าทางอาหารของแป้งสาคู จะพบมากในด้านการให้พลังงาน โดยพบปริมาณ
แห้งหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด และพบได้กว่า 92.5 กรัม จากแป้งทั้งหมด 100 กรัม ซึ่งมี
ปริมาณมากกว่าแป้งสาลี ส่วนที่เหลือประมาณ 7.5 กรัม จะเป็นโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และองค์ประกอบอ่ืนๆ  
 
คุณสมบัติแป้งสาคู 
 – มีปริมาณไขมันตํ่า 
 – มีเส้นใยสูง 
 – เม็ดแป้งมีความละเอียดสูง หรือขนาดประมาณ 18 – 48 ไมครอน 



233 

 

 

 – แป้งมีคุณสมบัติคงตัวได้ดีแม้ได้รับอุณหภูมิสูง 
 – เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งสุก มีเนื้อสัมผัสที่เหนียว และนุ่ม และมีรสหวาน 
 
ประโยชน์แป้งสาคู  
 1. แป้งสาคู เป็นแป้งที่หาได้จากธรรมชาติ สามารถผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ ทั้งในระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ อาทิ ในประเทศมาเลเซียมีการผลิตแป้งสาคูออกจำหน่ายทั่วโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
ในระดับต้นๆของสินค้าทางการเกษตร 
 2. แป้งสาคูใช้เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารหลายชนิด ตัวอย่างเช่น ในแถบยุโรป และอเมริกามี
การนำแป้งสาคูเป็นส่วนผสมในการทำซุป คัสตาร์ด และพุดดิ้ง ซึ่งแป้งจะทำหน้าที่ในการเพ่ิมความหนืดของอาหาร 
อีกทั้ง ปรับปรุงอาหารให้มีรสหวานเพ่ิมขึ้น 
 3. ในหลายประเทศที่มีทรัพยากรของต้นสาคูจำนวนมาก อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศในแถบ
อเมริกาใต้ มีการนำแป้งสาคูมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆในระกับอุตสาหกรรม เช่น ใช้เป็นผงช่วยทำให้
ลื่น ช่วยลดการเสียดสีในกระบวนการผลิต 
 4. แป้งสาคู ใช้ทำขนมหวานหลายชนิด อาทิ สาคูหน้ากะทิ ขนมกวน ขนมปากหม้อ ลอดช่อง และขนม
หน้าแตก ส่วนประเทศอ่ืน เช่น ประเทศอินเดีย และอินโดนีเซียมีการนำแป้งสาคูไปต้มกับน้ำตาลเพ่ือใช้ผสมทำขนม
หวาน และเยลลี่ 
 5. แป้งสาคูใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในเนื้อสัตว์บดเพ่ือช่วยเพ่ิมเนื้อสัมผัส
ให้น่ารับประทานขึ้น 
 6. แป้งสาคู ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว อาทิ น้ำตาลกลูโคส และน้ำตาลฟรุคโตส โดย
ผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ 
 7. แป้งสาคู ใช้ผลิตเหล้าพ้ืนบ้าน ด้วยการทำให้แป้งสุก ก่อนนำไปหมักร่วมกับยีสต์ 
 8. แป้งสาคู ใช้ผลิตน้ำส้มสายชู ด้วยกระบวนการหมักเช่นเดียวกับการผลิตเหล้า แต่จะปล่อยให้
กระบวนการหมักนานขึ้นจนเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้เป็นกรดอะซิตริก หรือ น้ำส้มสายชู 
 9. แป้งสาคู ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน อาทิ เส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน และขนมปัง เป็นต้น 
 10. นอกจาก ตัวแป้งที่สกัดได้แล้ว แก่นต้นสาคูที่ถากลอกเปลือกออกแล้ว ชาวบ้านยังนำแก่นที่ได้มาสับ
เป็นชิ้นๆเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ด้วยเช่นกัน 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตสาคู 
 การผลิตแป้งสาคูแบบดั้งเดิมในเอเชียและแปซิฟิก มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ การใช้เครื่องย่อยเนื้อสาคูมัก
เป็นไม้ที่มีปลายงอสําหรับสับคล้ายขวาน และเป็นแผ่นไม้มีตาปูตอกคล้ายแปรงสีฟันสําหรับถูเนื้อสาคูให้เนื้อป่น 
การนวดเนื้อสาคูที่ป่นแล้วให้แป้งออกมามักใช้มือหรือเท้านวดโดยมีน้ำไหลผ่าน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการสกัดแป้งยุคโบราณ ใช้อาวุธที่เป็นไม้งอคล้าย ขวาน ใช้เชือกหรือหนังสัตว์ทําเป็นเส้น
มัดผูกไว้ให้แข็งแรง แล้วขุดเจาะลําต้นสาคูเพ่ือเอาแป้งออกมา เครื่องมือขูดเนื้อสาคูแบบโบราณที่พบในบริเวณ หมู่
เกาะนิวกินีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

 การทําแป้งสาคูในชนบททางภาคใต้ของประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังใช้ วิธีแบบดั้งเดิม มีลักษณะคล้ายกับ 
วิธีของคนในเกาะสุมาตรา โดยใช้ เครื่องมือที่เป็นไม้ตอกตาปู นําไปขูดเนื้อสาคูให้ละเอียดเป็นผง แล้วนําไป ขยํากับ
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น้ำบนผ้ากรอง เพ่ือแยกแป้งออกมา วิธีนี้สามารถสกัดแยกแป้งออก จากเนื้อสาคูได้เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ที่เหลือ
จะปนอยู่กับกากเนื้อสาคู ซึ่ง ในที่สุดก็กลายเป็นเศษวัสดุเหลือใช้และสูญเปล่าประโยชน์หากไม่ได้นําไป สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 ในชนบทภาคใต้ของประเทศไทย ยังพบว่ามีการผลิตแป้งสาคูด้วย กรรมวิธีแบบดั้งเดิม เช่นเดียวกันกับ
ชุมชนบ้านไสขัน หมู่ที่ 6 ตําบลโคกสะบ้า อําเภอนาโยง จังหวัดตรังเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน เมื่อมีเหลือ
ก็นําไปจําหน่ายในพ้ืนที่ชุมชน  

ขั้นตอนการผลิตแป้งสาคู 
 การผลิตแป้งสาคูของตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ดังนี้ 
 1. ทำการคัดเลือกต้นสาคูที่แก่เต็มที่ หรือระยะออกดอกเขากวาง หรือ ดอกเป็นช่อ (inflorescence) 
ปลายยอดเหนือลำต้น ซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าต้นสาคูมีความสมบูรณ์และอยู่ในระยะที่เหมาะสมในการผลิต
แป้ง 
 2. ตัดต้นสาคูให้เป็นท่อนสั้นๆ ประมาณ 0.5-1 เมตร ใช้มีดหรือขวานปอก เปลือกแข็งด้านนอกออก จะ
เห็นเนื้อในสาคูสีขาว ผ่าเป็นชิ้นๆ ไม่ต้องใหญ่มากนัก ขนาดพอดีกับเครื่องขูด 
 3. ในอดีตชุมชนโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จะใช้เครื่องมือที่เป็นไม้ ตอกตาปูที่เรียกว่าไม้ตรูน 
นําไปขูดเนื้อสาคูให้ละเอียดเป็นผง ต่อมาผลิตเครื่องผลิตแป้งโดยใช้หลักการทํางานแบบเดียวกับเครื่องขูดมะพร้าว
และคั้นน้ำกะทิโดยใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด แรงขับ 1  แรงม้า เป็นตัวขับเพลา ส่งกําลังผ่านสายพานไปยังชุดหัวขูด 
จะได้เนื้อสาคูเป็นผงละเอียดแต่มีปัญหาไม่สามารถขูดแป้งได้ทั้งหมดทั้งชิ ้นจะเหลือส่วนปลายที่จับอยู่กับมือ 
ปัจจุบันทางกลุ่มจึงได้ผลิตชุดหัวขูดขึ้นมาเอง ทำให้ขุดได้หมดทั้งชิ้น ซึ่งการใช้เครื่องขูดนี้ทำให้ได้เนื้อสาคูที่ละเอียด
เป็นผงกว่าวิธีดั้งเดิม ทำให้สามารถผลิตแป้งที่มีประสิทธิภาพ สกัดแป้งออกจากเนื้อในให้ได้มากมากกว่าวิธีแบบ
ดั้งเดิม ป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ และการย่อยตัวเองของแป้งด้วย 
 4. เมื่อก่อนทางกลุ่มนำส่วนที่เป็นเนื้อสาคูทำการขูดให้ได้ขุยเนื้อสาคู (ลักษณะคล้ายการขูดมะพร้าว) ไป
ขยํา   กับน้ำบนผ้ากรองทําเหมือนการคั้นกะทิเพื่อแยกแป้งออกมา กรองด้วยผ้า ขาวบาง ส่วนน้ำแป้งจะไหลลงใน
ภาชนะที่รองรับ แต่ปัจจุบันทางกลุ่มนำขุยเนื้อสาคูใส่ถังหรือภาชนะ เติมน้ำให้ท่วมเนื้อแป้ง ปั่นประมาณ 20 นาที 
โดยใช้เครื่องมือปั่น ที่ทางกลุ่มได้คิดค้นผลิตขึ้นมาเอง กรองเอาขุยเนื้อสาคูออกด้วยผ้าขาวดิบ ทิ้งน้ำไว้ 1 คืน (6 - 8 
ชม.) เพ่ือให้แป้งตกตะกอน 

 5. หลังจากนั้นเทน้ำออก เอาเนื้อแป้งห่อผ้าขาวเพ่ือให้เนื้อแป้งสะเด็ดน้ำ ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน จะได้
ปริมาณเนื้อแป้งสด มีความชื้นประมาณ 64.72 - 73.33 % 
 6. นำแป้งสดที่ได้ไปตากแดดจนแห้ง จะได้แป้งสาคูผงพร้อมใช้ 
 7. หากต้องการทำแป้งสาคูเม็ดให้นำแป้งสาคูท่ีตากหมาดๆมาร่อนด้วยถาดหรือกระด้ง จะได้เป็นสาคูเม็ด
แล้วนำไปตากแดดต่อจนแห้งสนิท เคล็ดลับที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น หรือจังหวัดอื่น คือ ขั้นตอนการตากสาคูเม็ด  
โดยจะตาก 2 ครั้งๆแรก จะตากสาคูเม็ด ไม่เกิน 1 ชั่วโมง แล้วเก็บนำมาผึ่งลมในที่ร่ม ครั้งที่สองตากแดดไม่เกิน 2 
ชั่วโมง   ซึ่งจะทำให้ได้เม็ดสาคูท่ีได้มีคุณภาพ และเสียคุณค่าสารอาหารน้อยที่สุด 
 8. การคัดขนาดเม็ดแป้งสาคู โดยร่อนกับตะกร้าเป็นขนาดต่างๆ จะได้แป้งสาคู 3 รูปแบบ คือ แป้งสาคู
ชนิดผง แป้งสาคูชนิดเม็ดเล็ก และแป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่  
 9. บรรจุใส่ถุง เช่น ถุงละ 0.5 กิโลกรัม หรือ ถุงละ 1 กิโลกรัม 

การจำหน่าย มี 3 รูปแบบ คือ  
 1. แป้งสาคูชนิดผง จำหน่าย ราคา กิโลกรัมละ 80 บาท 
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 2. แป้งสาคูชนิดเม็ดเล็ก ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร จำหน่าย ราคา กิโลกรัมละ 120 
บาท 
 3. แป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่ ขนาดประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร จำหน่าย ราคา กิโลกรัมละ 160 
บาท 

 การจำหน่ายจะขายโดยตรงกับผู้บริโภคทั้งในชุมชน นอกชุมชน และต่างจังหวัด โดยผ่านผ่านทางโลก
ออนไลน์ เช่น faecbook, line และLazada เป็นต้น 

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคู  

 เมื่อต้นสาคูโตเต็มที่และเตรียมพร้อมจะออกดอก ต้นสาคูจะสะสม อาหารไว้ในรูปของแป้ง ในช่วงที่ต้น
ออกดอก ยอดจะหยุดการเจริญเติบโต เมื่อดอกติดผลแล้ว ลําต้นจะค่อย ๆ ตาย ระยะเวลาตั้งแต่ออกดอกและติด 
ผลจนผลร่วง อาจใช้เวลานานถึง 2 ปี ในระหว่างนี้แป้งที่สะสมไว้จะถูกนํามาเลี้ยงช่อดอกและผล ปริมาณแป้งในลํา
ต้นจะลดปริมาณลงไปเรื่อย ๆ จนกว่า ลําต้นจะตาย ดังนั้น การนําแป้งสาคูมาใช้ประโยชน์จึงมักจะตัดลําต้นสาคู 
ก่อนที่ต้นจะออกดอกหรือเริ่มออกดอก เมื่อลําต้นสาคูท่ีเติบโตเต็มที่ถูกตัดไป แล้ว ก็ยังสามารถแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป
ได้ด้วยหน่อสาคู ซึ่งจะเจริญเติบโต เป็นต้นใหม่ต่อไป แป้งสาคูมีคาร์โบไฮเดรตสูง จึงสามารถนํามาแปรรูปเป็น
อาหารต่างๆ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้  ตามความต้องการของผู้บริโภค 

 การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากแป้งสาคูของเกษตรกรตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้ตาม
ชนิดแป้งที่ผลิตได้ ดังนี้ คือ 
 1. แป้งสาคูชนิดผง ใช้ทำขนมลอดช่อง ขนมกวนหรือขนมขี้มัน ขนมรังผึ้งหรือขนมดอกจอก ขนมขี้มอด 
เส้นขนมจีน คุกกี้ ขนมทองม้วน ครองแครง ขนมจาก ขนมครก บัวลอย โรตีแป้งสาคู ขนมปากหม้อ เป็นต้น 
 2. แป้งสาคูชนิดเม็ดเล็ก ใช้ทำโจ๊กสาคูกึ่งสำเร็จรูปเพ่ือสุขภาพ สาคูเปียกน้ำกะทิ สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน 
เป็นต้น 3. แป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่ ใช้ทำสาคูเปียกน้ำกะทิ สาคูเปียกมะพร้าวอ่อน เส้นมะกะโรนี ตะโก้ เป็นต้น 

 สำหรับการทำสาคูเปียกน้ำกะทิ จะเห็นได้ว่าทำได้ทั้งแป้งสาคูชนิดเม็ดเล็กและแป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่    
ขึ้นอยู่กับผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคเป็นแม่ค้าทำขนมขาย จะนิยมเลือกซื้อแป้งสาคูชนิดเม็ดใหญ่ ซึ่งราคาจะสูงกว่า แต่
เมื่อนำมาทำขนมสาคูเปียกน้ำกะทิ จะได้จำนวนหรือปริมาณมากว่าการทำสาคูเปียกน้ำกะปิจากแป้งสาคูชนิดเม็ด
เล็ก และมีความน่ากินกว่า ส่วนการทำสาคูเปียกน้ำกะปิจากแป้งสาคูชนิดเม็ดเล็กถ้าทำไม่ถูกวิธีอาจจะกลายเป็น
ขนมกวนแทนที่จะเป็นขนมสาคูเปียกน้ำกะปิก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ข้ึนอยู่ความต้องการเลือกซื้อของผู้บริโภคแต่ละคน 

 

จุดเด่น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ของการผลิตแป้งสาคูของตำบลโคกโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัด
ตรัง 

 1. การผลิตแป้งสาคูเกือบทุกขั้นตอนใช้แรงงานคน จะพูดได้ว่าทำด้วยมือ ไม่ว่าจะเป็นการตัด การผ่า 
การขูด การขยำ การตาก การร่อน และการบรรจุ 

 2. การผลิตแป้งสาคูจะให้ความสำคัญกับการเลือกต้นสาคูที่นำมาผลิตแป้งสาคู คือจะคัดเลือกต้นสาคูที่
แก่เต็มที่ หรือระยะออกดอกเขากวาง หรือ ดอกเป็นช่อ (inflorescence) ปลายยอดเหนือลำต้น ถ้าให้ดีใช้ต้นที่
กำลังออกดอก หรือติดผลอ่อน ซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าต้นสาคูมีความสมบูรณ์และอยู่ในระยะที่เหมาะสมใน
การผลิตแป้งได้ดีที่สุด และมีอายุไม่ต่ำกว่า 13-15 ปี ซึ่งต่างจากบางพื้นที่ๆตัดต้นสาคูมาใช้ในการสกัดแป้งที่ยังไม่
ถึงอายุที่เหมาะสม หรือเลือกใช้ต้นที่ยังไม่ออกดอก การให้ความสำคัญในการเลือกต้นสาคูที่นำมาผลิตแป้งสาคูนั้น
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จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพแป้งที่ได้ คือ ถ้าแป้งที่ผลิตได้จากต้นสาคูที่แก่เต็มที่ เวลานำแป้งมาแปรรูปเป็นขนม
ต่างๆ จะมีความหอม เหนียมนุ่ม แปรรูปได้ง่ายหลายรูปแบบ แต่ถ้าแป้งที่ผลิตได้จากต้นสาคูท่ีไม่แก่เต็มที่ จะทำให้
เวลานำไปแปรรูปจะเหลว ไม่เหนียว แปรรูปเป็นชนิดต่างๆ ได้น้อย 

 3. สีของเนื้อหรือเม็ดแป้งสาคูของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จะให้น้ำแป้ง และเนื้อแป้งสีน้ำตาลอ่อน 
เนื่องจากสาคูส่วนใหญ่ที่พบในจังหวัดตรังจะเป็นสาคูชนิดที่มียอดสีแดง และไม่มีหนาม (Metroxylon sagu 
Rottb.) จากการสังเกตของเกษตรกรในการผลิตแป้งสาคูของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า สีของเนื้อแป้งสาคูจะ
ขึ้นอยู่กับว่าสกัดมาจากส่วนไหนของลำต้น ซึ่งจะให้เนื้อสีที่แตกต่างกัน คือ ในการตัดลำต้นสาคูจะตัดเป็นท่อนๆ
ประมาณ 0.5-1 เมตร ซึ่งจะขึ้นอยู่กันความลำบากในการขนต้นสาคูออกจากพื้นที่มายังที่บ้าน ถ้าพื้นที่ในการตัด 
ลำบาก จะตัดท่อนละ 0.5 เมตร แต่ถ้าพื้นที่ไม่ลำบากจะตัดท่อนละ 1 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะตัดท่อนละ 1 
เมตร โดยทั่วไปต้นสาคูในจังหวัดตรังจะมีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ซึ่งต้นสาคู 1 ต้น ถ้านำมาผลิตแป้งสาคูตัด
ท่อนละ 1 เมตร จะได้ประมาณ 10-12 ท่อนเท่านั้น ที่สามารถนำมาผลิตแป้งได้ ลำต้นจากโคนสู่ปลายยอดจะส่งผล
ต่อสีของเนื้อแป้ง คือ ลำต้นที่อยู่ใกล้กับโคนต้น จะให้เนื้อแป้งสีน้ำตาลอ่อน ลำต้นส่วนกลางจะให้เนื้อแป้งสีชมพู
อ่อน และลำต้นค่อนข้างไปทางส่วนยอดจะให้เนื้อแป้งสีขาวอมน้ำตาล จากประสบการณ์ของเกษตรกรตำบลโคก
สะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พบว่า ถ้าต้นสาคู 1 ต้น ตัดท่อนละ 1 เมตร หากได้ทั้งหมด 10 ท่อน แบ่งเป็น ท่อน
ที่ 1-4 นับจากโคน จะให้จะให้เนื้อแป้งสีน้ำตาลอ่อน ท่อนที่ 5-7 จะให้เนื้อแป้งสีชมพูอ่อน และท่อนที่ 8-10 ใกล้
ปลายยอด จะให้เนื้อแป้งสีขาวอมน้ำตาล เนื่องจากแป้งสาคูในต้นเดียวกันให้สีเนื้อแป้งที่ต่างกัน เวลาบรรจุใส่ถุงเพ่ือ
จำหน่ายทางกลุ่มจะผสมเม็ดแป้งคละสีกันกัน ทำให้แป้งสาคูใน 1 ถุงจะมีเม็ดแป้งทั้ง 3 สีคละอยู่ในถุงเดียวกัน 

 4. แป้งสาคูสามารถใช้ทดแทนแป้งได้เกือบทุกชนิด เช่น แป้งมัน แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งถั่ว
เขียว เป็นต้น แต่การแปรรูปมาเป็นอาหารแป้งสาคูจะมีจุดเด่นเฉพาะตัว คือ เม็ดแป้งมีความละเอียดสูง หรือขนาด
ประมาณ  18 – 48 ไมครอน แป้งมีคุณสมบัติคงตัวได้ดีแม้ได้รับอุณหภูมิสูง เมื่อได้รับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นเนื้อ
แป้งสุก มีเนื้อสัมผัสที่เหนียว และนุ่ม และมีรสหวานหอม กินแล้วท้องไม่อืด เหมาะสำหรับคนที่แพ้แป้งบางชนิด มี
คุณค่าทางโภชนาการ  มีปริมาณไขมันตํ่า เส้นใยสูง 

 5. มีคุณค่าทางอาหาร ซึ่งแป้งสาคูจะมีน้ำตาลน้อยกว่าข้าวแต่ให้พลังงานสูง มีไขมันต่ำ มีใยอาหารสูง
เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน จากแป้งสาคูท้ังหมด 100 กรัม จะเป็นโปรตีน 70 มิลลิกรัม ไขมัน 20 มิลลิกรัม 
คาร์โบไฮเดรต 847 มิลลิกรัม วิตามินบี1 0.01 มิลลิกรัม แคลเซียม 11 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 12 มิลลิกรัม เหล็ก 
150 มิลลิกรัม และให้พลังงาน 353 มิลลิกรัม  

 

ความสำคัญของป่าสาคูต่อชุมชนของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 หมู่บ้านหลายแห่งในอำเภอนาโยงมีชื่อนำหน้าว่า "นา" ก็เพราะว่าในอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีพื้นที่นา
เป็นส่วนมากและเป็นนาที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดตรัง พ้ืนที่ลุ่มน้ำแห่งนี้มีลำคลองหลายสายที่เกิดจาก
เทือกเขาบรรทัดเช่น คลองนางน้อย คลองลำลุง คลองลำชาน เป็นต้น 

 ในความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ สาคูซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นในภาคใต้มีบทบาทสำคัญ ใน
ฐานะพืชหลักของพื้นที่ชุ่มน้ำ สาคูขึ้นกระจัดกระจายตามชายฝั่งคลอง หนอง พรุ มีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติ 
สาคูใช้ประโยชน์ได้ทั ้งด้านอาหารรายได้ ยารักษาโรค และมีบทบาทในวัฒนธรรม มีการใช้สาคูในพิธีกรรม ใน
สถาปัตยกรรมท้องถิ่นบ้านสมัยก่อนใช้สาคูมุงหลังคา และใช้เป็นส่วนประกอบย่อยอื่นๆ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศในท้องถิ่นสาคูช่วยรักษาระบบนิเวศ ด้วยความที่เป็นพืชซับน้ำและช่วยอนุรักษ์ดิน 
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 รากสาคูปูดขึ้นมาเหนือดินกลายเป็นกำแพงที่ทำให้เกิดธารน้ำเล็กๆชาวบ้านได้เคยอาศัยธารน้ำที่แยก
สาขาเหล่านี้ในการทำนาสาคูที่ข้ึนขนานฝั่งคลองทั้งสองฟากช่วยบังแดดบังลมทำให้น้ำระเหยช้าลักษณะรากสาคูที่มี
ความแน่น แตกหน่อ แตกกอได้ตลอดช่วยกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วเกินไปในภาคใต้ที่มีพ้ืนที่แคบ ลำน้ำมักจะ
มีขนาดสั้นพื้นที่มีความลาดชันสูงทำให้น้ำจากภูเขาไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วสาคูจึงเป็นเสมือนฝายหรือเขื ่อน
ธรรมชาติช่วยเก็บน้ำสมัยก่อนชาวบ้านสร้างระบบชลประทานพื้นบ้านเป็นทำนบดินเหมืองดิน หรือคลองไส้ไก่เพ่ือ
ผันน้ำจากลำคลองขึ้นไปใช้ในการทำนาระบบที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้สัมพันธ์กับลักษณะคลองและป่าสาคูที่ขึ้น
ทั่วไปในคลองการมีต้นสาคูยังเป็นตัวซับน้ำ  จนคนใต้มีคำกล่าวว่า “ที่ไหนมีป่าสาคูที่นั้นไม่ขาดน้ำ” ป่าสาคูยังเป็น
ที่ซ่อนตัวของสัตว์น้ำหลากหลายพันธุ์ 

แนวการอนุรักษ์และการจัดการป่าสาคูที่ย่ังยืน  

 แนวการอนุรักษ์และการจัดการป่าสาคูที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์และการจัดการป่าสาคูที่ยั่งยืนจําเป็นต้อง
ร่วมมือกัน หลายๆฝ่าย เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาทุกระดับ 
โดยเฉพาะในพื้นที่ องค์กรเครือข่ายและชุมชน เจ้าของพื้นที่ป่าสาคูโดยต้องมีการดําเนินการและส่งเสริมให้เรียนรู้
ตระหนักถึง คุณค่าประโยชน์ของป่าสาคูอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดจิตสํานึกการอนุรักษ์ฟื้นฟู และการจัดการอย่าง
ยั่งยืน โดยให้ทุกคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยตําบลนาข้าวเสียและตําบลโคกสะบ้า อําเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง ก็มีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าสาคู ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน ช่วยกัน ดูแลและอนุรักษ์ได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมหยาดฝน ในการส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้และการจัดการป่าสาคูเป็น
อย่างด ี

กระบวนการการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  

 ชุมชนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ได้นำหลักการการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนคลอง
ลัดมะยมมาใช้ในกระบวนการการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมี 
ทรัพยากรร่วมที่สำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ ลำคลองต่างๆ และ 2) ทรัพยากรดิน ได้แก่ พื้นที่
ของคนในชุมชนที่นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในขณะที่ กระบวนการในการจัดการทรัพยากรร่วมประกอบไปด้วย 3 
กระบวนการที่สำคัญ ดังนี้  

 1. การออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน  
    การออกแบบกติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชนนั้น คือ กระบวนการ ที่ทางชุมชนวางไว้
ร่วมกันว่ามีหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติใดบ้างในการออกแบบกติกา ดังกล่าว ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดมะยมได้มีแนวทาง
ออกแบบการดำเนินงานการใช้คลองลัด มะยมในรูปแบบคณะกรรมการแบบไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีการแบ่ง
หน้าที่ออกเป็น ส่วนต่างๆ เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการเงิน เป็นต้นแม้ว่ารูปแบบของคณะกรรมการ จะเป็นไป
ในรูปแบบไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นสูงแล้วแต่ทางคณะกรรมการก็ได้มี การออกกฎระเบียบ โดยได้ทำ
ข้อตกลงกับชาวบ้านก่อนที่จะเริ่มดำเนินการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรร่วมทั้งทรัพยากรน้ำและดิน ซึ่งจะต้องมี
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เพ่ือให้ชาวชุมชนทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการออกกฎกติกา จึงได้
มีการจัดประชุมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน ได้ดำเนินการโดยรูปแบบการจัดสนทนา หรือเรียกว่า”วงสุนทรีย
สนทนา ซึ่งเป็นการสนทนากลุ่มใหญ่ระหว่างคนใน ชุมชนเกือบทั้งหมด มีตั้งแต่ 10 –15 คนซึ่งเป็นรูปแบบการ
สื่อสารที่สนับสนุนให้ชาวบ้าน ได้มีโอกาสหันหน้ามารับฟัง พูดคุย   และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการและ 
ความรู้สึก เพ่ือตกผลึกเป็นความต้องการร่วมกันของชุมชนโดยรวมทั้งหมด 

 2. การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน  
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    การใช้กติกาในการจัดการทรัพยากรร่วมของชุมชน เป็นรูปแบบหลังจากขั้นตอน การออกแบบกฎ
กติกาแล้ว ทั้งนี้ชุมชนคลองลัดมะยมได้มีการใช้กติกาในการจัดทรัพยากรร่วม กล่าวคือ เป็นการใช้รูปแบบแบบไม่
เป็นทางการ ทั้งนี้ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่กฎกติกาให้ชาวชุมชนทราบ เช่น การเรียกประชุม การบอกแบบปาก
ต่อปาก เป็นต้น สำหรับ การกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎกติกาดังกล่าว คือ ชุมชนจะใช้วิธีช่วยกันสอดส่อง และ 
ดูแลสมาชิกทุกคนให้ปฏิบัติ  ตามกฎเกณฑ์ที ่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ หากมีการ ละเมิดกฎชุมชนจะ
ดำเนินการตักเตือน ให้ปรับปรุงแก้ไข อย่างไรก็ตามหากยังมีการละเมิดซ้ำอีกชาวชุมชนจะไม่อนุญาตให้บุคคล
ดังกล่าวเข้าร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ต่างๆของชุมชน  

 3. การจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน  
     การจัดการและการพัฒนาองค์การของชุมชน คือ แนวทางในการรวมกลุ่มหรือการพัฒนารูปแบบ
สถาบัน   เพ่ือเป็นกลไกในการดำเนินการจัดการทรัพยากรร่วมภายใน ชุมชน  สำหรับชุมชนคลองลัดมะยมนั้น การ
รวมกลุ่มนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถทำให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ ในระยะแรกการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนนั้นเริ่มกระทำจากนายชวน  ชูจันทร์ เพียงคนเดียว โดยได้พายเรือเก็บขยะในลำคลองเพียงลำพัง ต่อมา
เมื่อสมาชิกในชุมชนได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการลงมือปฏิบัติของนายชวน จึงได้มีการเข้าร่วมดำเนินการกับนาย
ชวนมากขึ้น ทั้งนี้สมาชิกที่เข้าร่วมในระยะแรกมักจะเป็น เครือญาติและคนในชุมชนที่รู้จักสนิทสนมกัน โดยการ
รวมกลุ่มในครั้งนี้จะเป็น ความสัมพันธ์ในแนวราบ 

     การรวมกลุ่มในระยะแรกนี้มีสมาชิกรวมกันประมาณ 20 – 30 กัน โดยสมาชิก กลุ่มนี้ได้ร่วมมือกัน
เชิญชวนให้ชาวชุมชนร่วมมือกันในการก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมขึ้น แต่สมาชิกที่เข้าร่วมก็ยังมีจำนวนเพ่ิมขึ้นไม่
มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการก่อตั้ง ตลาดน้ำคลองลัดมะยมขึ้นจำนวนสมาชิกก็เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้น โดยนายชวนก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานชุมชน โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็น หน่วยงานที่ทำ
หน้าที ่ในการบริหารจัดการกิจการตลาดน้ำและดูแลรักษาความสะอาดของคลองลัดมะยม ดังนั ้น รูปแบบ
ความสัมพันธ์จึงได้เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการและมีความยืดหยุ่นสูง 

ความสำคัญของภูมิปัญญาแป้งสาคูต่อชุมชนของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

 ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูเพิ่มมากขึ้น  แต่พื้นที่ป่าสาคูลดลงมาก  เนื่องจาก
ความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าคูไปทำอย่างอื่น  อย่างไรก็ดีสาคูมีคุณค่ามากว่าที่คิดประโยชน์ของสาคู เช่น 
แป้งมีคุณสมบัติพิเศษ  สามารถสร้างรายได้ มีความยั่งยืน ช่วยอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม  ทนทานต่อศัตรูและภัย
ธรรมชาติ และช่วยให้ระบบวนเกษตรของชุมชนเข้มแข็ง การจัดการความรู้เกี่ยวกับปาล์มสาคู  จึงมีความสำคัญมาก
ในอนาคตทั้งนี้เพ่ือให้สาคูไม่เป็นพืชที่ถูกลืมในการดำรงชีพและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  การจัดการความรู้ที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ จากงานวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ปาล์มสาคูยังคงอยู่อย่างยั่งยืน  และสามารถพัฒนา
เป็นวัตถุดิบเพ่ืออุตสาหกรรมต่อไป 

 อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ที่มีป่าสาคูกระจายอยู่ทุกตำบล ชาวบ้านสั่งสมและถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาเกี่ยวกับป่าสาคูมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่การผันน้ำเพื่อการทำนา การเกษตรด้านต่างๆ ไปจนถึงด้าน
วัฒนธรรมมโนราห์โรงครู ซึ่งล้วนแล้วแต่มีสาคูอยู่ในทุกกระบวนการ แม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ป่าสาคูจะลดลงไปเป็น
จำนวนมากแต่ผู้คน และชุมชนก็ยังรักษาป่าสาคูอยู่อย่างต่อเนื่อง การศึกษาการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ป่าสาคู
เพ่ือการผลิตแป้งสาคูให้ได้คุณภาพตามวิถีชีวิตของชุมชนบ้านไสขัน ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่จะ
รักษาและสืบทอดวิธีการผลิต แป้งสาคู ตลอดจนพ้ืนที่ป่าสาคูและภูมิปัญญาที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานไว้ต่อไป 
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 ความเป็นมาภูมิปัญญาแป้งสาคูของตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เกิดพร้อมๆกันกับชุมชน
อื่นๆ ของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง คือเริ่มเมื่อปี 2543 ช่วงนั้นแล้งมาก เพราะมีการขุดลอกคูคลอง ต้นสาคูหายไป
เยอะ พอดีกับสมาคมหยอดฝนเขามาดูแล พาเกษตรกรไปดูงานที่เชียงใหม่ และเกษตรกรในชุมชนของอำเภอนาโยง 
จังหวัดตรังมีแนวคิดว่าบ้านเราก็มีสาคูแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ สมาคมหยอดฝนเลยคิดรวมกลุ่ม เพ่ือให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของต้นสาคู ช่วยกันฟื ้นฟูสาคูขึ ้นมาใหม่ เน้นแปรรูปอาหารและขนมจากแป้งสาคู  สร้างทีมวิทยากร 
หลักสูตรท้องถิ่น ทำให้ชุมชนมีรายได้   และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 ในอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีแม่ครูชำนาญการสาคู คือ นางละเมียด รัตนะ ประธานกลุ่มผู้หญิงสาคูร่วม
ใจ ประจำศูนย์การเรียนรู้การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าสาคูอย่างยั่งยืน มาเป็นครูพิเศษสอนวิชาสาคู 101 
หลักสูตรสั้นกระชับ เรียนจบได้ภายใน 1 วัน การันตีผลลัพธ์ แถมสอนจากหัวใจไม่คิดสตางค์แม้แต่บาทเดียว เพ่ือ
หวังอนุรักษ์และต่อยอดสาคูให้เลื่องชื่อลือชาไปไกลกว่าจังหวัดตรัง ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้หนุ่มสาวว่าบ้านเกิด
ของพวกเขายังมีต้นไม้กินได้ (อร่อยด้วย) ชื่อ ‘สาคู’ ทำให้ทุคนได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาแป้งสาคูที่เคียงคู่กับชุน
ชนอำเภอนาโยง จังหวัดตรังอย่างยาวนาน ซึ่งภูมิปัญญาแป้งสาคูต่อชุมชนของอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ที่สำคัญ มี
ดังนี้ 

 1. สร้างอาชีพ เนื่องจากแป้งสาคู เป็นแป้งที่หาได้จากธรรมชาติ สามารถผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายได้ ทั้งใน
ระดับชุมชน และระดับประเทศ อาทิ ในประเทศมาเลเซียมีการผลิตแป้งสาคูออกจำหน่ายทั่วโลก โดยคิดเป็น
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกในระดับต้นๆของสินค้าทางการเกษตร นอกจาการการแปรรูปเป็นขนมชนิดต่างๆเพ่ือสร้าง
รายได้แล้วนั้น เกิดทีมวิทยากรในชุมชน มีหลักสูตรพร้อม สามารถเรียนรู้ และนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ต่อไป มีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ มากมาย 

 ปัจจุบันเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำและตกงานจากพิษโควิด-19 รวมทั้งลูกหลาน
ที่ปิดภาคเรียน หันไปตระเวนรับซื้อต้นสาคูในราคาต้นละ 300-400 บาท มาแปรรูปเป็นแป้งสาคูและทำขนมจาก
แป้งสาคูขาย สร้างรายได้สู ้พิษโควิด-19 ขายดีเกินคาดมีรายได้ 5,000-6,000 บาท จนกลายเป็นรายได้หลักที่
แบ่งปันกันหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ได้คนละไม่ต่ำกว่า 300-400 บาท เนื่องจากลงทุนซื้อแค่ต้นสาคูมาแล้ว ก็ไม่มี
รายจ่ายอย่างอื่นอีก นอกจากอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตออกมาเป็นแป้งสาคูส่งขาย และเมื่อขายผ่านทางโลก
ออนไลน์ด้วยแล้ว ยิ่งทำให้ในแต่ละวันมีลูกค้าเดินทางมารับซื้อถึงบ้านจนผลิตแทบไม่ทัน ขายหมดชนิดวันต่อวัน 
ลูกค้ามีทัง้ในจังหวัดตรังและต่างจังหวัดและเป็นที่สนใจจากต่างประเทศด้วย 

 2. สร้างรายได้ ต้นที่แก่เต็มที่ หรืออยู่ในระยะมีเขากวางยื่นออกมา ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานถึง 15 ปี ต้น
จึงจะสมบูรณ์มากที่สุด ถ้าตีเป็นมูลค่าหลังแปรรูป ต้นสาคู 1 ต้น รายได้หลักหมื่นบาท โดยชาวบ้านแทบไม่ต้องออก
แรงปลูก เพราะสาคูเป็นพืชชุ่มน้ำท้องถิ่นของภาคใต้ ขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่การทำแป้งสาคูจะทำในช่วงฤดู
ร้อน ต้นสาคู 1 ต้น จะให้แป้ง ประมาณ 120-150 กิโลกรัม ถ้าคิดที่ผลผลิต 120 กิโลกรัม ขายแป้งสาคูแบบผง 
ราคา 80 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ 9,600 บาท/ต้น ขายแป้งสาคูแบบเม็ดเล็ก ราคา 120 /กิโลกรัม 
เกษตรกรจะมีรายได้ 14,400 บาท/ต้น และถ้าขายแป้งสาคูแบบเม็ดใหญ่ ราคา  บาท/กิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้ 
19,200 บาท/ต้น ปี 2563 ที่ผ่านมาทางกลุ่มมีกำลังผลิตอยู่ที่ 20 ต้น/ปี คือ ผลิตเป็นแป้งได้ 2,400 กิโลกรัม แป้ง
สาคูหากเก็บในภาชนะที่มิดชิดและถูกต้องสามารถเก็บข้ามปีได้ 3-5 ปี สร้างรายได้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต้นตำรับแป้งสาคูรวมใจบ้านใสขัน ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน และมีการขยายผลสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ 

 3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา ให้ผู้คนที่สนใจได้มาศึกษาระบบนิเวศของป่าสาคูเป็นพืชที่ช่วย
รักษา ชะลอ ดูดซับน้ำ เป็นฝายธรรมชาติ ทำให้พื้นที่ชุ่มชื้น เมื่ออยู่ริมตลิ่งช่วยรักษาการพังทลายของตลิ่งได้ เป็น
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แหล่งอาศัยสัตว์ อีกทั้งส่วนรากยังเป็นแหล่งวางไข่ อนุบาลปลา ตัวอ่อน ช่วยรักษาพันธุ์ปลาได้อีกทาง วิถีชีวิตของ
ชุมชนที่มีต่อป่าสาค ู และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 

 4. เป็นจุดเรียนรู้ในชุมชนให้ภาคีและหน่วยงานต่างๆมาศึกษา เรียนรู้ และวิจัย เช่น กศน., โรงเรียน, 
มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีปราชณ์หรือผู้นำชุมชนเป็นผู้ถ่ายถ่ายองค์ความรู้
ภูมิปัญญาการผลิตแป้งสาค ู

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการตัดต้นสาคู 

ขั้นตอนการขูดเนื้อสาคูให้ละเอียดเป็นผง 

ขั้นตอนการนำขุยเนื้อสาคูใส่ถังหรือภาชนะ เติมน้ำให้ท่วมเนื้อแป้ง ปั่นประมาณ 20 นาที โดยใช้เครื่องมือปั่น
ที่ทางกลุ่มได้คิดค้นผลิตขึ้นมาเอง กรองเอาขุยเนื้อสาคูออกด้วยผ้าขาวดิบ ทิ้งน้ำไว้ 1 คืน (6 - 8 ชม.) เพื่อให้

แป้งตกตะกอน 
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ขั้นตอนการเอาเนื้อแป้งห่อผ้าขาว 
เพ่ือให้เนื้อแป้งสะเด็ดน้ำ 

ขั้นตอนการนำแป้งสดที่ได้ไปตากแดดจนแห้ง 
จะได้แป้งสาคูผงพร้อมใช้ 

ขั้นตอนการทำแป้งสาคูเม็ด 

ผลิตภัณฑ์แป้งสาคู 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสุดสาคร  สังฆ์รักษ์  (วิสาหกิจชุมชนต้นตำรับแป้งสาคูรวมใจบ้านใสขัน) 
ที่อยู่ :  132/1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โทรศัพท ์095-073-7330  
พิกัดแผนที่ : X: 578671   Y: 827697  / Latitude :  7.487430709430842  Longitude : 

99.71301805338516   
 
 
 
 
 
 

 

https://qrgo.page.link/hUrK6 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายบัญชา  เกิดล่อง   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์ : 062-242-1805, 075-299-788        
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จ.นครศรีธรรมราช 

: การท าน ้าตาลจาก 

ประวัติความเป็นมา  
 ต้นจากเป็นพืชที่อยู่คู่อำเภอปากพนัง จะเห็นได้ว่าคนปากพนังประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้และของกินที่ทำ
จากต้นจากมากมาย ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น การทำน้ำผึ้งข้น น้ำผึ้งโซม (น้ำตาลปี๊บ) การทำ
น้ำส้มจาก การนำมากลั่นเป็นแอลกอฮอล์ เรียก สุราชุมชน การนำใบมามวนยาสูบ การนำใบมามุงหลังคา เรียกว่า 
ตับจาก การนำต้นมาทำเชื้อเพลิง นำใบมาทำหมวก ซึ่งคนแถวขนาบนากเรียกหมวกนี้ว่า เปี้ยว นำใบมาทำเป็น
กระแชงไว้กันฝน นำใบมาสานใช้ตักน้ำเรียกว่า หมาน้ำ นำผลจากอ่อนมาทำเป็นผักเหนาะกินกับขนมจีนที่เรียกว่า
ลูกจากดอง ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งปลูกต้นจากแหล่งใหญ่ อาชีพหลัก
ดั้งเดิมของชาวตำบลขนาบนาก คือ การทำนา กับการทำไร่จาก ช่วงปี พ.ศ. 2530 เกิดกระแสการเลี้ยงกุ้งทะเลในบ่อ
เชิงอุตสาหกรรมทำให้พื้นที่ทำนาและพื้นที่ไร่จากถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลจำนวนมาก หลังจาก
ประสบปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลล้มเหลว ชาวบ้านก็หันกลับมาทำไร่จากอีกครั้ง โดยมี “ไร่จันทรังษี” เป็นหนึ่งในไร่
จากที่เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของต้นจาก อีกทั้งยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลจากอีกด้วย เดิมพ้ืนที่กว่า 3 
ไร่ ของไร่จันทรังษี เคยเป็นนากุ้งมาก่อน แต่เมื่อทำนากุ้งกุลาดำไม่รุ่ง จึงหันกลับมาทำไร่จากแทน โดยมีจุดเริ่มต้น
เมื่อ รศ.ดร.นพรัตน์ บำรุงรักษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องการทำวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์จากต้นจาก และสนใจที่จะพลิกฟ้ืนบ่อกุ้งร้างให้กลายเป็นที่ดินทำประโยชน์ได้ จึงเสนอพ้ืนที่ตรงนี้ให้ทำ
เป็นแปลงสาธิต อีกทั้งเมื่อนำดินและน้ำไปวิจัยก็พบว่า 

พื้นที่บริเวณนี้เหมาะที่จะปลูกต้นจาก จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ ไร่จันทรังษี ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557  

 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 1. การเตรียมอุปกรณ์  ในการทำน้ำตาลจากจะมีอุปกรณ์ท่ีจำเป็น ประกอบด้วย 

1) โรงเรือนสำหรับทำน้ำตาลจาก  
2) เตาเคี่ยวน้ำตาล เกษตรกรสร้างขึ้นเองโดยใช้อิฐหรือดิน  
3) กระทะ ขนาด 3 ปี๊บ หรือ 60 ลิตร  
4) ทับ คือ มีดที่ใช้ในการปาดเอาน้ำหวานจากต้นจาก   
5) ไม้ฟืน นิยมใช้ทางจากในสวน ไม้สน ไม้ยางพารา หรือ ไม้อ่ืน ๆ   
6) มอ หรือ ป้อ ใช้สำหรับใส่ในกระทะไม่ให้น้ำหวานล้นกระทะ   
7) กระบอกสำหรับรับน้ำหวาน ทำจากไม้ไผ่เจาะรูเพ่ือให้สอดทะลายได้   
8) ไม้เคี่ยม ใส่ในกระบอกรับน้ำหวานเพ่ือรักษาสภาพของน้ำหวาน   
9) ไม้หุ้มด้วยยาง ใช้สำหรับตีหรือนวดก้านทะลาย    
10) ถุงกรองไม้เคี่ยมออกจากน้ำหวาน  
11) ไม้สำหรับโซมน้ำตาล        

2 การเตรียมทะลาย หรือ การตีก้านทะลายจาก เป็นการเตรียมทะลายก่อนปาดเอาน้ำหวาน โดยต้อง 
ดูที่ต้นเพื่อหาทะลายที่ไม่แก่จัด เลือกทะลายต้นที่สมบูรณ์เพียงต้นละ 1 ทะลาย  ปอกเปลือกหุ้มทะลายออก ทิ้งไว้ 
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15-20 วัน  จากนั้นจึงใช้ไม้หุ้มยาง ตีที่ก้านทะลาย 30-40 ครั้งต่อวัน จำนวน 5 วัน ตีวันเว้นวัน ทิ้งไว้ 20 วัน และ
ทำการตีซ้ำอีกจำนวน 4 วัน ตีวันเว้นวัน รวมเป็น 9 วัน แล้วจึงทำการปาดเพื่อเอาน้ำหวาน ในขั้นตอนการตีก้าน
ทะลายจากนั้น เกษตรกรอาจจะทำการตีก้านทะลายจากไม่เท่ากัน บางรายอาจจะตีวันละ 40-50 ครั้ง และบางราย
อาจจะตี วันละ 90 ครั้ง เป็นต้น 3. การเก็บเกี่ยว หรือ การปาดตาล หลังจากเตรียมทะลายเรียบร้อยแล้วก็ทำ
การตัดทะลายหรือผลจากทิ้งโดยใช้มีดพร้า ให้เหลือแต่ก้านทะลายแล้วทิ้งไว้ 1 คืน ซึ่งเกษตรกรบางรายอาจใช้ดิน
เหนียวปิดบริเวณก้านทะลายไว้เพ่ือให้หน้าปาดเย็น ถึงเวลารุ่งเช้าใช้ทับปาดที่ก้านทะลาย 2-3 ครั้ง เพ่ือเอาน้ำหวาน 
จากนั้นจึงใช้กระบอกรองรับน้ำหวานโดยในกระบอกรับน้ำหวานจะต้องใส่ไม้เคี่ยมประมาณครึ่งฝ่ามือต่อกระบอก
เพื่อป้องกันการบูดเสียของน้ำหวาน เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปาดครั้งแรกในช่วงเย็น ทิ้งไว้ 1 คืน ในตอนเช้าก็ทำการ
ปาดซ้ำอีก 1 ครั้ง เพ่ือให้ได้ปริมาณน้ำหวานเพ่ิมมากขึ้น ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง แล้วจึงเก็บกระบอกที่รองรับน้ำหวาน  

4. การแปรรูปน้ำหวานเป็นน้ำตาลจาก นำน้ำหวานที่ได้จากกระบอกรองรับน้ำหวานมาเคี่ยวในกระทะ โดย
ใส่ผ่านถุงกรองเพ่ือเอาไม้เคี่ยมออก ใช้เวลาเคี่ยวน้ำหวานประมาณ 3-5 ชั่วโมง เมื่อน้ำหวานเริ่มเหนียว ยกลงจากเตา
เพ่ือทำการโซม ด้วยไม้โซมประมาณ 30 นาที เพ่ือให้น้ำตาลเย็นตัวแล้วจึงตักน้ำตาลในกระทะใส่ลงบรรจุในปี๊บ (25 
กิโลกรัม) เพ่ือจำหน่ายต่อไป ราคาจำหน่าย ปี๊บละ 1,200 บาท  

5. การแปรรูปน้ำหวานเป็นน้ำตาลผง สำหรับการทำน้ำตาลผง มีเกษตรกรในตำบลขนาบนาก เพียงกลุ่ม
เดียวที่มีการผลิต ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้ทำขายทั่วไปแล้ว แต่จะทำตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งในบางช่วงเท่านั้น ซึ่ง
กระบวนการในการผลิตน้ำตาลผงนั้นมีขั้นตอนการเตรียมการคล้ายกับการทำน้ำตาลจาก แต่จะต่างกันที่การทำ
น้ำตาลผงต้องใช้น้ำหวานที่สะอาด โดยต้องคัดเลือกน้ำหวานที่มีสีใส ในช่วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม จากงวงหรือ
ทะลายที่ตัดใหม่ในช่วง 1-15 วัน หลังจากนั้นน้ำตาลจะมีรสเปรี้ยว คุณภาพไม่ดี จากนั้นนำมาทำการเคี่ยวในกระทะ 
3-5 ชั่วโมง เหมือนกับการทำน้ำตาลจาก แต่การทำน้ำตาลผงต้องใช้ไฟอ่อน ๆ มีการวัดและควบคุมอุณหภูมิให้อยู่
ในช่วง 120-125 องศาเซลเซียส ทำการกวนหรือเคี่ยวด้วยไม้พายจนมีความเหนียว แล้วเทน้ำตาลลงในถาดไม้ ใช้ไม้
พายขยี้ประมาณ 20-30 นาที จนกลายเป็นน้ำตาลผง นำไปตากแดด 1 ชั่วโมง แล้วนำมาผึ่งลมให้เย็นจากนั้นก็
สามารถบรรจุลงภาชนะที่เตรียมไว้เพ่ือจำหน่ายต่อไป โดยน้ำตาลผงสามารถเก็บได้ประมาณ 6 เดือน ราคาจำหน่าย 
กิโลกรัมละ 120 บาท  
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การใช้ทับปาดเพ่ือเอาน้ำหวาน 
 

การใส่ไม้เคี่ยมในกระบอกสำหรับรับน้ำหวาน 
 

การลำเลียงน้ำหวานเพ่ือนำมาเคี่ยวเป็นน้ำตาลจาก 
 

การใช้กระบอกรองรับน้ำหวาน 
 

การโซม (เคี่ยว) น้ำตาล 
 

น้ำตาลจาก (น้ำตาลปี๊บ) 
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การโซม (เคี่ยว) น้ำตาล 
 

น้ำตาลผง 
 

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายโกวิทย์  จันทรังษี 
ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 2 ตำบล ขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  80140 โทรศัพท์ 085 784 5321 
พิกัดแผนที่ : Zone 47 X: 636295 Y : 906829 / Latitude 8.201906: Longitude: 100.237329 

 

 
https://goo.gl/maps/qiXtpndezQCmpi4f9 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางปฏิมา  ยิ่งขจร ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปากพนังบุรี    
โทรศัพท์ : 081 721 4265, 075 517 173 
  

https://goo.gl/maps/qiXtpndezQCmpi4f9
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จ.นราธิวาส 

: ส้มแขกกวน 

ประวัติความเป็นมา 
 ส้มแขก หรือ การ์ซีเนีย ภาษามลายูเรียกว่า กลูโฆ เป็นพืชตระกูลเดียวกับมังคุดและเป็นพืชพ้ืนเมือง
ในจังหวัดภาคใต้ เป็นผลไม้รสเปรี้ยวพบมากในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มีผลสีเขียว 
เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีเหลือง ออกผลปีละ 1 ครั้ง  ใช้ปรุงรสอาหารประเภทแกงส้ม สืบทอดกันมานานหลาย 
ชั่วอายุคน จนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของภาคใต้ จากการศึกษาวิจัยพบว่า ส้มแขกของไทยมีส่วนประกอบของ 
ไฮดรอกซี ซิตริก แอซิด (HCA) ที่มีประสิทธิภาพช่วยลดไขมันส่วนเกินของร่างกาย ช่วยยับยั้งไม่ให้อาหาร
จำพวกแป้ง น้ำตาลและโปรตีน ที่เรารับประทานเข้าไปกลายเป็นไขมันส่วนเกิน 
 เนื่องจากส้มแขกในชุมชนมีจำนวนมาก แต่นำมาใช้ประโยชน์น้อยตลอดจนราคาผลผลิตต่ำและ 
ส้มแขกมีคุณสมบัติสรรพคุณเป็นสมุนไพร มีสารเอชซีเอ (HCA) ซึ่งมีประโยชน์ทางการแพทย์ใช้แทนน้ำย่อย
และสามารถลดคลอเรสเตอรอล ลดความอยากอาหารได้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากส้มแขกจึงเห็น
ความสำคัญและได้นำผลผลิตส้มแขกที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากมาแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็น  
การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงภาวะเศรษฐกิจของชาติถดถอย  จึ งได้มีความคิดริเริ่มที่จะแปรรูปส้มแขก 
โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส้มแขกต่างๆ และเป็นการดำเนินกิจกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มจึงได้รับสมัครสมาชิกเพิ่มและได้ดำเนินกิจกรรม
แปรรูปส้มแขกเรื่อยมา 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำส้มแขกกวน 
 1. ส้มแขกตากแห้ง 
 2. น้ำตาลทรายแดง 
 3. เกลือ 
 4. พริกป่น 
 วิธีการทำส้มแขกกวน 
 1. นำส้มแขกตากแห้งมาล้างให้สะอาด บดให้ละเอียด 
 2. นำส่วนผสมน้ำตาลทราย เกลือ พริกป่น มาบดให้ละเอียดในอัตราส่วนพอเหมาะ 
 3. จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในกระทะ ใช้ไฟปานกลางกวนจนเหนียวและแห้งไม่ติดมือ 
 4. พักให้เย็น แล้วนำมาปั้นตามรูปแบบที่ต้องการ 
 5. จากนั้นห่อด้วยกระดาษแก้วหรือบรรจุภัณฑ์ 
การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. การถนอมอาหารที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน 
 2. เป็นการแปรรูปผลผลิตส้มแขกที่มีอยู่มากในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 3. เกิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม 
 4. การดำเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
 5. มีเลขที่ อย. 96 2 00542 0 0002 
 6. มีเลขที่ มผช.35/2546 
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 7. เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 4 ดาว 
 8. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

   

การทำส้มแขกกวน    การปั้นและห่อส้มแขกกวน 

   

การบรรจุส้มแขกกวน     ผลิตภัณฑ์ส้มแขกกวน 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางประทุมทิพย์ ขวัญดี (วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากส้มแขก)  
ที่อยู่ : 125 หมู่ที่ 2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 089-486-7682 
พิกัดแผนที่ : X: 802514 Y: 697433 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวซุวัยกัร บินหะยีกาเดร์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  

หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ    
โทรศัพท์ : 087-299-9454, 0-7367-1290 
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จ.ปัตตานี 

: การท าน ้าตาลโตนดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด 

 
ประวัติความเป็นมา  
 ในอดีตนั้นพ้ืนที่ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง ประชากรส่วนมากมีอาชีพทำนา และนิยมปลูกต้นตาลโตนดตาม
คันนาเพื่อบอกอาณาเขต ป้องกันการลุกล้ำพื้นที่ เพราะตาลยืนต้นเด่น โตง่าย ไม่ต้องดูแล ทั้งยังขยายพันธุ์ง่าย 
เพียงลูกตาลที่สุกหล่นจากต้น ก็สามารถงอกเป็นต้นอ่อนได้ในเวลาไม่นาน นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทุ่งนาในตำบลจะรัง
ต้องมีต้นตาลยืนเด่นเคียงคู่กัน ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ชาวตำบลจะรังยังคง
มีวิถีที่ใกล้ชิดธรรมชาติในหลายๆ ส่วน หนึ่งในนั้น คือ การใช้วัสดุจากธรรมชาติและกรรมวิธีดั้งเดิมในการผลิต
น้ำตาลโตนด การใช้เตาที่ก่อจากดินเหนียวปั้นมือ การใช้ฟืนจากเศษไม้ และท่อนไม้ ที่หาได้ตามละแวกบ้านแทน
การใช้เตาแก๊สซึ่งมีความยากตรงการควบคุมไฟให้ได้ตามที่ต้องการ การใช้ไม้พายกวนน้ำตาลเพ่ือให้น้ำตาลงวดและ
แห้ง แทนการใช้เครื่องจักรในกวนรวมถึงการใช้ใบตาลเป็นแม่พิมพ์ในการทำน้ำตาลแว่นแทนการใช้แม่พิมพ์
สังเคราะห์ และยังมีอีกหลายอย่างที่ชุมชนแห่งนี้ ยังคงใช้วิถีดั้งเดิมเพื่อรักษาและคงคุณค่าของภูมิปัญญาการผลิต
วิถีเดิมเอาไว้  

    

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  

 1. ผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดไซรัป        
    วัตถุดิบ คือ น้ำตาลสดแท้ %  100              

   ขั้นตอนวิธีทำ 

   1) นำน้ำตาลสดจากต้นมากรอง โดยอุปกรณ์ท่ีใช้กรองนั้นจะต้องผ่านกระบวนการความร้อน 
     2) นำน้ำตาลสดที่ผ่านการกรองมาเคี่ยวด้วยอุณหภูมิที่สูงนาน 2 ชั่วโมงจนกลายเป็นไซรัป 
 ราคาจำหน่าย ขวดละ 159 บาท ปริมาณ 180 มิลลิลิตร           
 2. ผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดผง        
    วัตถุดิบ คือ น้ำตาลสดแท้ 100 %          
  
   ขั้นตอนวิธีทำ   
   1) นำน้ำตาลสดจากต้นมากรอง โดยอุปกรณ์ที่ใช้กรองนั้นจะต้องผ่านกระบวนกาความร้อน   
   2) นำน้ำตาลสดที่ผ่านการกรองมาเคี่ยวด้วยอุณหภูมิที่สูงนาน 2 ชั่วโมงจนกลายเป็นไซรัป    - 
   3) นำไซรัปที่ได้มาผัดให้แห้งจนเป็นผง           
ราคาจำหน่าย ขวดละ 159 บาท น้ำหนัก 200 กรัม          
 
การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย  
 มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร (Q)   
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 

  
    

 
 

นำน้ำตาลสดที่กรองมาเคี่ยวด้วยอุณหภูมิที่สูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

นำน้ำตาลสดจากต้นมากรอง 
 

นำน้ำตาลสดที่กรองมาเคี่ยวด้วยอุณหภูมิที่สูง 
 

ไซรัปที่ได้ถูกผัดให้แห้งจนเป็นผง 

สูง 

น้ำตาลสดถูกเคี่ยวจนกลายเป็นไซรัป 
 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนดบรรจุ
ขวด 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : น.ส.ฟัตฮีย๊ะ ดอเลาะ (วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด)  
ที่อยู่ : 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี   94150โทรศัพท์ 081 959 1021  
พิกัดแผนที่ : 47 N X : 772698  Y : 757810 / Latitude : 6.849479 Longitude: 101.467421 
 

 
https://goo.gl/maps/skWXPyWU4CwBW1tV8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายมิฟตาหุดดีน  วาเด็ง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง   
โทรศัพท์ : 093 579 3718, 093 579 3718 
  

https://goo.gl/maps/skWXPyWU4CwBW1tV8
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จ.พังงา 

: การท าลูกชก 

ประวัติความเป็นมา 
 ต้นลูกชก มีลักษณะคล้ายต้นปาล์ม ชอบขึ้นตามแนวพ้ืนราบข้างภูเขาหิน มีลำต้นตรง โตเต็มที่จะมีขนาด
ใหญ่ สูงประมาณ 20 - 25 เมตร ใบยาวประมาณ 2-3 เมตร คล้ายใบมะพร้าวแต่ใหญ่กว่าและแข็งแรงกว่า ก้านใบ
และทางใบเหยียดตรงกว่าต้นมะพร้าว มีรกสีดำตามกาบใบหนาแน่น ดอกเป็นดอกช่อ จะออกบริเวณส่วนบนใกล้
ยอดของลำต้น ช่อหนึ่งๆ มีผลประมาณ 100 ผล ผลของลูกชกคล้ายลูกตาลขนาดจิ๋ว ภายในผลมี1-3 เมล็ด แล้วแต่
ความสมบูรณ์ของต้น พบมากในบริเวณใกล้เขาฝั่งทะเลอันดามัน ต้นชกตัวเมียจะออกผลปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคม - พฤษภาคม ส่วนต้นตัวผู้จะมีดอกแต่ไม่มีผล ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เชิงเขาหรือ
เนินเขาเตี้ย ๆ ในป่าเขตร้อนชื้น และแต่ละต้นจะมีผลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ต้นที่ออกผลแล้วจะไม่ออกผลอีกและ
จะค่อยเหี่ยวลงและตายภายใน 4-5 ปี ชาวบ้านมักกล่าวเป็นอุทาหรณ์ว่า ต้นลูกฆ่าแม่ ต้นที่เจริญพันธุ์ที่จะออก
ผลได้จะใช้เวลา 25 ปี ต้นชกมีมากเป็นพิเศษในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 และ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 
ลูกชกสด จะมีลักษณะคล้ายกับลูกตาล แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ลูกจะโตติดอยู่บนนิ้ว (กิ่ง) เดียวกันและมีหลายนิ้ว
รวมกันอยู่ในทลายเดียว บางนิ้วยาวเกือบสองเมตร และบางทลายมีลูกชกขึ้นอยู่เป็นหลายสิบนิ้ว ทำให้เก็บเกี่ยว 
ลูกชกได้คราวละมากๆ ผลผลิตจากต้นชกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เนื้อเมล็ดใช้รับประทานเป็นของหวาน 
 ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี จะเป็นช่วงการหาลูกชก
มาต้มขาย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย สำหรับชาวบ้านในแถบนี้ซึ่งมีต้นลูกชกมากมายขึ้นตาม
ริมๆ เขาใกล้บ้านที่อาศัยอยู่ ปัจจุบันมีชาวบ้านในตำบลบางเตยทำมาหากินด้วยอาชีพนี้อยู่ประมาณ 10 ราย ในช่วง
เดือนดังกล่าวชาวบ้านจะไปขึ้นลูกชกโดยการให้คนปีนขึ้นเหมือนปีนมะพร้าวซึ่งจะนำเชือกขึ้นไปด้วย เมื่อขึ้นไปบน
ต้นแล้วจะสำรวจดูว่าทะลายไหนกำลังแก่พอดีที่จะทำลูกชกได้ ก็จะตัดและผูกเชือกห้อยลงมาให้ด้านล่าง ลูกชก 
แต่ละทะลายจะมีหลายช่อ ตั้งแต่ 10 - 30 ช่อ น้ำหนักค่อนข้างมากนี้คนปีนจะต้องมีความแข็งแรงมาก ช่อที่เป็น
สายของลูกชกในทะลายชาวบ้านแถบนี้เรียกว่า นิ้ว แต่ละนิ้วหรือช่อจะมีความยาว 2 - 3 เมตร ซึ่งจะมีผลอยู่ถึงร้อย
กว่าผลทีเดียว ลูกชกดิบจะทิ้งไว้ได้ประมาณ 7 วัน ถ้าเกินกว่านี้จะเริ่มเหี่ยวแกะเนื้อค่อนข้างยาก เมื่อได้จำนวน
พอแล้วก็จะติดไฟเอาน้ำใส่กระทะแล้วเรียงด้วยท่อนลูกชกที่เลื่อยแล้วให้เต็ม ครอบด้วยถุงพลาสติกใส แล้วครอบ
ด้วยผ้าห่มให้รอบอีกที ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะทดลองปลิดผลลูกชกจากช่อดูถ้าหลุดง่ายแสดงว่าสุกพอดีแล้ว
จะนำออกมากกองไว้ให้เย็น หลังจากนั้น ก็จะเติมน้ำต้มลูกชกดิบต่อไปอีก วันหนึ่งๆทำได้ 4 - 5 กระทะ เมื่อลูกชก
เย็นลงก็จะปลิดให้หลุดจากขั้วมาใส่ตะกร้าไว้ ส่วนก้านช่อก็จะนำไปเรียงตากแดดไว้ให้แห้งเพื่อใช้เป็นฟืนในการต้ม
ลูกชกครั้งต่อไป หลังจากนั้น จึงนำลูกชกมาตัดด้านหัวออกให้พอเหมาะเพราะถ้าตัดมากไปก็จะเสียเนื้อลูกชก ถ้าตัด
น้อยไปก็จะทำให้แคะออกยาก ลูกชกส่วนใหญ่จะมี 3 เมล็ด เมื่อตัดได้ทีแล้วก็จะเอาช้อนสั้นโดยใช้ด้านหางช้อนแคะ
ออกซึ่งทำไม่ยาก แต่ใช้เวลามากเนื่องจากต้องทำกับมือทีละเมล็ด ซึ่งการต้ม 4 - 5 กระทะ ถ้าใช้คนตัดและแคะ 
2 คน ต้องใช้เวลาทำถึง 2 วัน จึงจะหมดหลังจากแคะแล้วก็นำมาล้างน้ำหลายๆ ครั้ง โดยใช้มือลงไปคนจับดูว่าเมือก
ลื่นๆ ที่อยู่บนผิวลูกชกหมดหรือยัง ถ้ายังไม่หมดต้องล้างอีกจนหมด แล้วจะแช่น้ำไว้ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกเช้าและเย็น 
มิฉะนั้นลูกชกจะเสีย หรือนำลูกชกใส่ถุงแล้วใส่น้ำไว้ด้วยพอท่วมแช่ตู้เย็นหรือแช่ในน้ำแข็งจะเก็บไว้ได้หลายวัน 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วิธีการทำลูกชก 
 1. หลังจากได้ลูกชกมา ชาวบ้านก็จะนำมาเลื่อยเป็นท่อนๆ ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร เพ่ือให้ใส่กระทะ
ขนาดใหญ่ได้พอดี ลูกชกดิบจะทิ้งไว้ได้ประมาณ 7 วัน ถ้าเกินกว่านี้จะเริ่มเหี่ยวแกะเนื้อค่อนข้างยาก 
 2. เมื่อได้จำนวนพอแล้วก็จะติดไฟเอาน้ำใส่กระทะแล้วเรียงด้วยท่อนลูกชกที่เลื่อยแล้วให้เต็ม ครอบด้วย
ถุงพลาสติกใส แล้วครอบด้วยผ้าห่มให้รอบอีกที ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
 3. ลองปลิดผลลูกชกจากช่อดูถ้าหลุดง่ายแสดงว่าสุกพอดีแล้วจะนำออกมากกองไว้ให้เย็น หลังจาก
นั้น ก็จะเติมน้ำต้มลูกชกดิบต่อไปอีก 
 4. เมื่อลูกชกเย็นลงก็จะปลิดให้หลุดจากขั้วมาใส่ตะกร้าไว้ ส่วนก้านช่อก็จะนำไปเรียงตากแดดไว้  
ให้แห้งเพ่ือใช้เป็นฟืนในการต้มลูกชกครั้งต่อไป 
 5. หลังจากนั้น จึงนำลูกชกมาตัดด้านหัวออกให้พอเหมาะเพราะถ้าตัดมากไปก็จะเสียเนื้อลูกชก 
ถ้าตัดน้อยไปก็จะทำให้แคะออกยาก ลูกชกส่วนใหญ่จะมี 3 เมล็ด เมื่อตัดได้ทีแล้วก็จะเอาช้อนสั้นโดยใช้ด้าน
หางช้อนแคะออกซ่ึงทำไม่ยากแต่ใช้เวลามากเนื่องจากต้องทำกับมือทีละเมล็ด 
 6. หลังจากแคะแล้วก็นำมาล้างน้ำหลายๆ ครั้ง โดยใช้มือลงไปคนจับดูว่าเมือกลื่นๆ ที่อยู่บนผิวลูกชก
หมดหรือยัง ถ้ายังไม่หมดต้องล้างอีกจนหมด แล้วจะแช่น้ำไว้ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกเช้าและเย็น เมื่อเทน้ำทิ้งแล้ว  
จึงต้มอีกครั้งก่อน มิฉะนั้นลูกชกจะเสีย หรือนำลูกชกใส่ถุงแล้วใส่น้ำไว้ด้วยพอท่วมแช่ตู้เย็นหรือแช่ในน้ำแข็ง 
จะเก็บไว้ได้หลายวัน 
 ราคาจำหน่าย 
 กิโลกรัมละ 120 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 
 2. ยอดอ่อนใช้ทำอาหารได้ทั้งคาวและหวาน 
 3. งวงหรือดอก ใช้ทำน้ำตาลชกสด นำมาเคี่ยวจนกลายเป็นน้ำตาลเหนียวหนืด ซึ่งทำได้ทั้งน้ำตาลผงและ
น้ำตาลแว่น 
 4. ก้านใบนำไปทำไม้กวาด 
 5. นิ้วชกก็นำไปทำฟืน 
 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  
   ต้นลูกชก    การปีนขึ้นไปตัดลูกชก 
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   ลูกชกสด        สถานที่ทำลูกชก 

  
    การต้มลูกชก     ลูกชกต้ม 

  
  การ “แควก” (แกะ) ลูกชก    ลูกชกท่ีแกะเรียบร้อยแล้ว 

  
  ลูกชกท่ีผ่านการต้มอีกรอบ   ลูกชกพร้อมจำหน่าย 
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  ลูกชกท่ีผ่านการแปรรูป     ลูกชกเชื่อม 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสาวประภากร สมประกอบ  
ที่อยู่ : 22/1 หมู่ที่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โทรศัพท ์093-779-8951 
พิกัดแผนที่ : X: 450875 Y: 933509 / Latitude : 8.4448878 Longitude: 98.5537278 

 
https://goo.gl/maps/ijLbLSGoDYWLWu2x7 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวนุจรินทร์ ประดิษฐการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพังงา    
โทรศัพท์ : 085-691-0846, 0-7648-1509 
  

https://goo.gl/maps/ijLbLSGoDYWLWu2x7
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จ.พัทลุง 

: การแปรรูปงานจักสานกระจูด 

ประวัติความเป็นมา 
 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ดำเนินกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด การท่องเที่ยว
ชุมชน และปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี ได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้งานหัตถกรรมกระจูดพัทลุง 
ซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิทยาการหลักของความรู้
ภายในชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หัตถกรรม ที่สืบทอดมากว่า 100 
ปี และการสืบสานวัฒนธรรมให้แก่เยาวชน ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมศึกษาเรียนรู ้งาน
หัตถกรรม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชน นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้พร้อมสำหรับการรองรับ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาภายในชุมชนมากขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน ทำให้มีการกระจายรายได้และเป็นการส่งเสริมให้กับคนในชุมชนเห็นความสำคัญของ
ทรัพยากรท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิมในชุมชน จนเกิดจิตสำนึกในการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบทอดสู่ชนรุ่น
หลัง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี อยู่ท่ามกลางวิถีดั ้งเดิม เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายที่
แท้จริงของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สอน
ให้ทุกคนพึ่งพาตนเอง ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น คำสอนเรียบง่าย แต่ช่วยให้ชุมชนได้สืบทอดภูมิ
ปัญญา และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน “คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอกิน เศรษฐกิจแบบ
พอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเองแปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้
ยืนบนขาของตัวเองหมายความว่า สองขาของเรายืนบนพ้ืนให้อยู่ได้ไม่หกล้มไม่ต้องไปขอยืมของคนอ่ืนเพ่ือที่จะ
ยืนอยู่คำว่า พอ….” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานในโอกาสที่คณะ
บุคคลเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็น
แนวทางสำคัญของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณีที่ได้นำมาปรับใช้ ก่อให้เกิดความสุข สร้างอาชีพ และ
รายได้ให้คนในชุมชน 
  งานจักสานกระจูดเป็นศิลปหัตถกรรมไทย ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน ซึ่งวิสาหกิจ
หัตถกรรมกระจูดวรรณี ยังคงสืบทอดรักษาหัตถศิลป์ต่อไปและยังควบคู่การพัฒนาหัตถศิลป์ให้เข้ายุกต์
สมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ มีการนำนวัตกรรมใหม่มาใช้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 
4.0 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วิธีการทำเสื่อจากกระจูด 
 1.  เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ คือ ต้นกระจูดขนาดต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านจะเตรียมที่ทุ่งกระจูด การกอบ
นิยมกอบที่ละ 2.3 ต้น รับหนึ่งจะกอบประมาณ 10-15 กำฝ่า มัดกระจูด ที่มัดมาจากแหล่งกระจูด เรียก 1 กำฝ่า 
ใหญ่ขนาดเท่าต้นตาลโตนด 1 กำฝ่า นำมาแยกเป็นกำฝืนได้ประมาณ 4-5 กำฝืน   ( 1 กำฝืน สานเพ่ือผู้นั่งใส่ 1 ผืน) 
 2.  การคลุกโคนต้นกระจูด เพื่อเมความเหนียวให้ทับเส้นใย ชาวบ้านจะใช้น้ำโคลนขาว คลุกกระจูดให้
เปียกทั่วก่อนนำไปตากแดด ช่วยให้กระจูดเข็งตัว ไม่แห้งกรอบ เพียงปิดจบใช้งานไม่ได้ 
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   - นำน้ำมาผสมกับดินเหนียวขาวจะได้นำโคลนสีขาว 
     - การผสมน้ำกับโคลน ต้องไม่เหลวหรือข้นจนเกินไป ทดสอบโดยจุ่มมือลงไปให้น้ำโคลนเกาะนิ้วมือ 
 3. การนำไปผึ่งแดด 
  - นำไปตากแดด แบบกระจายเรียงเส้น เพ่ือกระจุดจะได้แห้งเร็วและทั่วลำต้น 
   - ถ้าแดดจัดตากประมาณ 2-3 วัน ให้สังเกตที่ทับกระจูดตรงโคนต้น ถ้าทับแยกออกแสดงว่าต้นกระจูด
นั้นแห่งแล้วให้ทำการถอดทับกระจูดออก 
   4. คัดเลือกต้นกระจูด แยกขนาดเล็กใหญ่มัดไว้เป็นกำ 
 5. นำกระจูดไปรีดให้แบบ ซึ่งการรีดมี 2 วิธี 
        - ใช้เครื่องจักรรีด 
      - ใช้ลูกกลิ้งรีด ลูกกลิ้งทำจากวัสดุทรงกลม ที่มีน้ำหนักพอเหมาะ เช่น ท่อซิเมนต์ ท่อเหล็กกลม 
 6. การย่อมสี (สีเคมีย้อมกก) 
  - แบ่งกระจูดออกเป็นมัด มัดละ 20-25 เส้น แล้วนำสายยางมัดที่ปลายกระจูดเพื่อไม่ให้เส้นกระจาย
ออกเวลานำไปย้อมสี 
     - นำกระจูดไปจุ่มน้ำให้ชุ่ม 
  - นำไปย้อมสีตามที่ต้องการ ในถังต้มสี ซึ่งนี้เดือดได้ที่แล้วประมาณ 15-20 นาที 
   - นำกระจูดขึ้นจากถังสี แล้วนำไปล้างน้ำสะอาด เพ่ือล้างสีส่วนเกินออก 
   - นำกระจูดไปตากที่ราว ผึ่งลมให้แห้ง 
   - นำเส้นกระจูดที่แห้งแล้วมัดรวมกันเพ่ือนำไปรีดใหม่อีกครั้งให้เส้นใยนิ่มและเรียบ   
 7. การจักสาน 
     ใช้สถานที่ภายในบ้าน ชานบ้านหรือลานบ้านที่มีพ้ืนที่เรียบ การสานนำต้นกระจูดที่เตรียมไว้มาจักสาน
เป็นลวดลายต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้สาน และตามความต้องการของลูกค้า โดยปกติสายพ้ืนฐาน คือ สายสอง 
ถ้าสานเสื่อจะเริ่มต้นจากริม คือ ตั้งต้นสายจากปลายด้านใดด้านหนึ่งไปจนสุดปลายอีก้านหนึ่ง เช่น ถ้าเป็นภาชนะ 
เช่น กระบุง จะเริ่มต้นจากกึ่งกลางงาน มิฉะนั้นจะทำให้เสียรูปได้ เพราะขนาดต้นกระจูด  ส่วนโคนจะใหญ่กว่าส่วน
ปลาย การสานเสื่อจะมีลายต่าง ๆ เช่น ลายสาม ลายสี่ ลายดอกจันทร์ ลายดอกพิกุล ลาย ลูกแก้ว ลายดอกไม้ ลาย
ที่นิยมมากที่สุดคือ ลายสอง ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถจักสานได้หลากหลาย เช่น เสื่อ หมอน กระเป๋า กระบุง ที่รองแก้ว 
ที่รองจาน  
  8. การตกแต่งส่วนประกอบอ่ืน ๆ 
     งานสานเสื่อกระจูดเป็นงานเกือบจะพูดได้ว่า ทำเสร็จเรียบร้อยในคราวเดียว มีการตกแต่งต่อเติมเพียง
เล็กน้อย คือ การเก็บริมหรือพับริม และการ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้เป็นเสื่อผู้นั่ง แต่หากต้องการนำเสื่อที่สานเสร็จแล้ว
(แต่ไม่ต้องเก็บริม) ไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่,หรือกระเป๋าที่สานเสร็จเรียบร้อยแล้ว(แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ 
เรียกว่า กระเป๋าตัวดิบ) ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ คงทน และเพื่อความสวยงาม
ให้กับผลิตภัณฑ ์  
 ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มผช กระทรวงอุตสาหกรรม 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 
 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นาง วรรณี เซ่งฮวด (วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี) 
ที่อยู่ : 152 หมู่ที่ 10 ตำบล พนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-610-415, 089-589-6370 
พิกัดแผนที่ : Latitude : 7.791752838956147 Longitude: 100.09792081370723  

 
https://goo.gl/maps/4eGE8CMn14HiUh3W8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสมถวิล  รัตนรังษี  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน    
โทรศัพท์ : 098-671-5049, 074-681-772 
  

https://goo.gl/maps/4eGE8CMn14HiUh3W8
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จ.ภูเก็ต 

: การแปรรูปส้มควาย 

ประวัติความเป็นมา 
 กลุ่มจัดตั้งขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ  โดยใช้ประโยชน์จากผลส้มควายที่มีอยู่ในพื้นที่  
และเป็นพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นของอำเภอกะทู้ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือสร้างรายได้แก่กลุ่ม     

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ชาส้มแขก ส่วนประกอบส้มแขกแห้ง200 กรัม ถุงกระดาษเยื่อไม้ ขนาด 5X6 เซนติเมตร 20 ถุง  
 กรรมวิธี   
 1. อบส้มแขกให้แห้งกรอบในตู้อบลมร้อนที่ 80 องศาเซลเซียส     
 2. ตีป่นให้ละเอียดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 14 เมซ  
 3. บรรจุในถุงกระดาษเยื่อไม้ น้ำหนักถุงละ 2 กรัม     
 4. รีดปากถุงให้สนิทหรือมัดด้วยเชือกให้แน่นหมายเหตุใช้ชาส้มแขก 1ถุง ชงกับน้ำร้อน 1 ถ้วย หรือ
ประมาณ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร    
 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง เครื่องดื่มชนิดชง อย. เลขท่ี 83-2-01055-2-0008 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสาวลัดดา  คาวิจิตร 
ที่อยู่ : 33/5  หมู่ที ่5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 093-576-6401  
พิกัดแผนที่ : 47P X : 421764 Y : 878771    

 
https://goo.gl/maps/xButH5d57x8WeTgK8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายรัฐกรณ์  ธรรมปรีชา  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอกะทู้   
โทรศัพท์ : 095-039-0030 
  

https://goo.gl/maps/xButH5d57x8WeTgK8
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จ.ยะลา 

: การเลี้ยงปลานิลในสายน ้าไหล 

ประวัติความเป็นมา 
 อำเภอเบตง เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดยะลา ตั้งอยู่อยู่ในแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ภูมิประเทศ
ของอำเภอเบตงส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง จึงทำให้ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นและมีหมอกแทบตลอดทั้งปี ส่วนนี้นี่เองที่ทำให้
พ้ืนที่อำเภอเบตงมีความโดดเด่นในการทำเกษตรกรรม ทั้งการทำสวนผลไม้ สวนกาแฟ ยางพาราและการเลี้ยงปลา 
 คุณสันติชัย  จงเกียรติขจร Smart Farmer ต้นแบบสาขาประมง เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน 
ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ที่เคยกรีดยางพาราเป็นรายได้หลัก แต่ 7 - 8 ปี มานี้ รายได้จากยางพารา
ตกต่ำมาก ทำให้เขาต้องผันตัวเองมาเลี้ยงปลานิลแทนการทำอาชีพกรีดยาง ฟาร์มปลานิลของคุณสันติชัย 
เริ่มต้นจากลงปลานิล 500 ตัวในพ้ืนที่บ่อ 600 ตารางเมตร บ่อใหญ่สุด ใช้เวลาเลี้ยง 4 เดือน จับขายที่ขนาดตัว
ละ 1 กิโลกรัม จากนั้นจึงขยายเพิ่มบ่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงปลานิลของ คุณสันติชัย มีเนื้อที่เพียง 
3 ไร่ แต่สามารถเลี้ยงไดถ้ึง 40,000 ตัว 
 "ปลานิล" ได้กลายเป็น "ปลาเศรษฐกิจ" ของไทยที่มีชื่อเสียง สร้างรายได้ สร้างอาชีพ อีกทั้งพบข้อมูล
ว่า ในปี 2560 ผลผลิตปลานิลจากการเพาะเลี ้ยง มีปริมาณรวมกันมากถึง 185,902 ตัน และในปี 2561 
จำนวนปลาที่ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นประมาณ 2% อยู่ที่ราว 189,254 ตัน โดยมีตลาดหลักคือกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางแบ่งออกเป็น 33.6 %  สหรัฐอเมริกา 28.6 % กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปอยู่ที่ประมาณ 24.9% 
กลุ่มอัฟริกา 2.7 % แคนาดา 2.5% และกลุ่มอาเซียนอยู่ที ่ 2.5 % โดยเกาหลีใต้ 2.3% และประเทศอื่นๆ 
2.9% มูลค่าการส่งออกยังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 คุณสันติชัย จงเกียรติขจร อธิบายถึงที ่มาของระบบการเลี ้ยงปลาแบบสายน้ำไหล ว่าเกิดจาก  
การสังเกต ตามธรรมชาติ ปลาที่แข็งแรงจะว่ายเข้าหาจุดที่น้ำไหลตกใส่ ซึ่งเป็นจุดที่มีออกซิเจนในน้ำปริมาณ
มาก ปลาจะมาชุมนุมกันอยู่ ณ จุดนั้น เกษตรกรจึงเลียนแบบธรรมชาติ ทำให้เกิดน้ำตกในบ่อเลี้ยงปลา 
โดยมีการออกแบบระบบน้ำให้มีการไหลและหมุนเวียน ด้วยความพิเศษของปลานิล ในระบบน้ำไหลของ  
อ.เบตง ที่มีลักษณะแตกต่างจากปลานิลที่เลี้ยงในพื้นที่อื่นๆ ทางกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล จึงปรึกษากับตัวแทน
กระทรวงพาณิชย์เพื่อนำเสนอให้ “ปลานิล-เบตง” ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้ปลานิลใน
พ้ืนที่เชิงเขาสันกาลาคีรี เป็นที่รู้จักในระดับโลกต่อไป 
 กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาบ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา มีระบบการเลี้ยงที่แปลก
แตกต่างจากฟาร์มปลานิลในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะการเลี้ยงด้วยระบบสายน้ำไหลธรรมชาติ ทำให้ปลานิลที่นี่
ไม่มีกลิ่นดิน กลิ่นโคลนในเนื้อปลาแม้แต่นิดเดียว ระบบน้ำจึงเป็นความได้เปรียบ ด้วยความที่เป็นน้ำจากแหล่ง
น้ำธรรมชาติจากภูเขาน้ำใสไหล และมีความเย็น บ่อที่ใช้เลี ้ยงไม่ลึกมาก เนื่องจากถ้าน้ำลึกปลาจะโตช้า 
ระบบน้ำหมุนเวียนจะใช้ท่อขนาดใหญ่ต่อด้วยท่อเล็กลงสองระดับ เพิ ่มให้น้ำที ่ไหลออกมามีความแรง 
เพิ่มออกซิเจนในน้ำและเป็นการกระตุ้นให้ปลากินอาหารได้มากขึ้น และวิธีการจัดการการเลี้ยงปลาที ่มี
นวัตกรรมการเลี้ยงปลาแบบระบบหนาแน่น พื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร เลี้ยงปลา 6,500 ตัว  มากกว่า
การเลี้ยงในแบบของกรมประมงหลายเท่าตัว ถ้าเป็นการเลี้ยงในรูปแบบของกรมประมง ในพื้นที่ 1 ไร่จะเลี้ยง
ปลาประมาณ 2,500 ตัว 
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 การจัดทำระบบน้ำจะใช้ท่อขนาดใหญ่ต่อน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสะอาดเย็นอุณหภูมิ
ประมาณ 19-20 องศาเซลเซียส ต่อท่อที่ขนาดเล็กลงก่อนจะไหลลงกระทบผืนน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ทำให้เกิด 
การเติมออกซิเจนลงไป และมีการระบายน้ำออกจากบ่อสม่ำเสมอ โดยหมุนเวียนไปในบ่อเลี้ ยงปลาบ่ออื่นๆ 
ที่จัดเรียงตัวลดหลั่นกันไปเป็นขั้นบันได ก่อนจะลงในบ่อบำบัดเป็นบ่อสุ ดท้ายก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
ซึ่งจากการตรวจวัดค่าไนโตรเจนในน้ำพบว่าน้ำปลายทางคุณภาพแทบไม่ต่างจากต้นทาง เมื่อน้ำสะอาดปลาก็
สามารถเติบโตได้ดี ปริมาณปลาที่เลี้ยงมากเท่าใดก็ไม่ส่งผลกระทบ สามารถเลี้ยงในระบบหนาแน่นได้ แต่อยู่ใน
อัตราที่ไม่มากเกินไป โดยบ่อขนาด 40 ตารางเมตร ปล่อยปลา 13,000 ตัว ปลาเติบโตดี มีเนื้อเยอะ ไม่มีกลิ่น
คาว ในขณะที่บ่อเลี้ยงปลาทั่วไปที่น้ำไม่มีการไหลเวียนและมีอุณหภูมิสูงทำให้เกิดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินซึ่ง
เมื่อปลากินสาหร่ายนี้เข้าไปทำให้เนื้อปลามีกลิ่น 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในเลี้ยงปลานิลในสายน้ำไหล 
 1. พันธุ์ปลานิล 
 2. อาหารสำเร็จรูป 
 3. ระบบน้ำหมุนเวียน 
 4. บ่อเลี้ยงปลา 
 วิธีการเลี้ยงปลานิลในสายน้ำไหล 
 1. ทำฝายกักน้ำและใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากภูเขาถ่ายเทตลอด 24 ชั่วโมง 
 2. ระบบน้ำหมุนเวียนจะใช้ท่อขนาดใหญ่ต่อด้วยท่อเล็กลงสองระดับ เพิ่มให้น้ำที่ไหลออกมามีความแรง 
เพิ่มออกซิเจนในน้ำ และ เป็นการกระตุ้นให้ปลากินอาหารได้มากขึ้น การจัดทำระบบน้ำจะใช้ท่อขนาดใหญ่ต่อน้ำ
จากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสะอาดเย็นอุณหภูมิประมาณ 19-20 องศาเซลเซียส ต่อท่อที่ขนาดเล็กลงก่อนจะ
ไหลลงกระทบผืนน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ทำให้เกิดการเติมออกซิเจนลงไป และมีการระบายน้ำออกจากบ่อสม่ำเสมอ โดย
หมุนเวียนไปในบ่อเลี้ยงปลาบ่ออื่นๆ ที่จัดเรียงตัวลดหลั่นกันไปเป็นขั้นบันได ก่อนจะลงในบ่อบำบัดเป็นบ่อสุดท้าย
ก่อนจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
 3. ปริมาณปลาที่เลี้ยงมากเท่าใดก็ไม่ส่งผลกระทบ สามารถเลี้ยงในระบบหนาแน่นได้ แต่อยู่ในอัตราที่ไม่
มากเกินไป โดยบ่อขนาด 40 ตารางเมตร ปล่อยปลา 13,000 ตัว  
ปลาเติบโตดี มีเนื้อเยอะ ไม่มีกลิ่นคาว 
 4. ให้อาหารปลา วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หรือให้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากน้ำหนักปลา 
การให้อาหารจะให้ 4-5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักปลาแต่ละบ่อ 
 5. ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 6 - 8 เดือน ก็พร้อมจำหน่ายให้ลูกค้า 
 ราคาจำหน่าย 
 กิโลกรัมละ 90 – 100 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมประมง 
 2. หมู่บ้านปลาในสายน้ำไหล (Fillage) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ 
 3. ปลาที่ไม่ได้น้ำหนักหรือตกไซส์ มีการนำมาแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียวและขลุ่ยปลานิล ออกจำหน่าย
เป็นสินค้า OTOP 
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 4. เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลา 
 5. มีตลาดการส่งออก โดยการแล่เนื้อปลา ผ่านกระบวนการแช่แข็งที่ทันสมัยและส่งออกไปยังตะวันออก
กลางและฝรั่งเศส 
 6. อยู่ในขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อให้ปลานิลในพื้นที่เชิงเขาสันกาลา
คีรี เป็นที่รู้จักในระดับโลกต่อไป 
 7. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

   
แปลงเรียนรู้ปลานิลในสายน้ำไหลของศพก.เครือข่าย ด้านประมงการเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ 

   
ระบบน้ำไหลหมุนเวียน จากแหล่งน้ำภูเขาธรรมชาติถ่ายเทตลอด 24 ชั่วโมง 

   
ระบบน้ำไหลหมุนเวียน จากแหล่งน้ำภูเขาธรรมชาติถ่ายเทตลอด 24 ชั่วโมง 
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ระบบน้ำไหลหมุนเวียน จากแหล่งน้ำภูเขาธรรมชาติถ่ายเทตลอด 24 ชั่วโมง 

   
ปลานิลที่พร้อมจับส่งขายลูกค้า น้ำหนักราว 0.80 -1.2 กิโลกรัมต่อตัว 

   
เมนูแปรรูปจากปลานิลในสายน้ำไหล ปลารสชาติหวาน เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นโคลน 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสันติชัย จงเกียรติขจร (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล Betong 2020) 
ที่อยู่ : 138 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 094-094-6153, 097-226-7485 
พิกัดแผนที่ : X: 725967 Y: 648960 / Latitude : 5.8674188 Longitude: 101.0409073 
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https://goo.gl/maps/JTQhN8JhpcpyyfcL7 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวชวิศา ทองรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง    
โทรศัพท์ : 081-097-8418, 0-7323-1370 
  

https://goo.gl/maps/JTQhN8JhpcpyyfcL7
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จ.สงขลา 

: การท าน ้าตาลโตนดแว่น (ดาวราย) 

ประวัติความเป็นมา 
   บ้านคลองฉนวน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ เป็นชุมชนโบราณก่อน
ประวัติศาสตร์ และเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวบก หรือชุมชนบนคาบสมุทรสทิงพระ มีอาชีพหลักคือการทำนา   
แตม่ีรายได้หลักจากการทำน้ำตาลโตนด ตั้งแต่สมัยโบราณชาวอำเภอสทิงพระได้ใช้ประโยชน์จาก ต้นตาลโตนด 
หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “โหนด” ตั้งแต่รากจนถึงยอด โดยจะนำรากตาลมาทำยาสมุนไพร ใช้ลำต้นปลูกสร้างบา้น
หรือทำเครื่องเรือน ส่วนใบเอามาพับเป็นของเล่นเด็กและทำหลังคา ลูกตาลเก็บเอามากินสดหรือทำขนม  
ที่สุดของปลายยอดก็นำมาทำเป็นดอกไม้ แต่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ “น้ำตาล” ซึ่งชาวบ้านคลองฉนวน
จะนำน้ำตาลโตนดสดมาเคี่ยวกลายเป็นน้ำผึ้งเหลวเก็บไว้ แต่บางส่วนก็นำมาเคี่ยวต่อให้ข้นเหนียว จนแห้ง
กลายเป็นผง เรียกว่า “น้ำผึ้งขี้ม้า” หรือ “น้ำผึ้งตังเม” ใช้สำหรับเป็นขนมหวานไว้ถวายพระ ฉันกับน้ำร้อน 
และเป็นของกินเล่นของเด็ก ๆ 
   ปัจจุบันกลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองฉนวนได้ยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านคลองฉนวน โดยมีนางดำ คล้ายสีนวล เป็นประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน ตำบลชุมพล 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีภารกิจหลักในการแปรรูปน้ำตาลโตนดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น และน้ำตาลผง 
ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ดาวราย” จนได้รับการยอมรับให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP 
ระดับ 4 ดาว ทางกลุ่มจะรับซื้อน้ำตาลโตนดเหลวจากชาวบ้านในหมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียงนำมาเป็น
วัตถดุิบในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ น้ำตาลก้อน น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลแว่น และน้ำตาลผง ซึ่งมีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิต เช่น การทำแว่นน้ำตาลโตนดจากใบตาล เป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนใน
ชุมชน ในการฟื้นฟูต้นตาลโตนดจะเห็นว่า ในหลายพื้นที่ถูกลดความสำคัญลง ทว่า ในอำเภอสทิงพระยังคง
รักษาสภาพความหนาแน่นของตาลโตนดไว้ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังมีการปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีๆ เพื่อสืบสาน 
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นต่อไป  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
  อุปกรณ์ในการทำน้ำตาลโตนดแว่น 
   1. ใบตาลตากแห้ง    2. มีด 
   3. น้ำตาลโตนดสด    4. กระทะ 
   5. น้ำมันมะพร้าว    6. น้ำตาลทราย 
   7. ไม้พาย     8. แผงไม้ไผ่ 

   วิธีทำน้ำตาลโตนดแว่น 
1. ทำตัวแว่นโดยนำใบตาลมาตากให้แห้ง ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 8 - 9 เซนติเมตรต่อท่อน นำมา

กรีดเป็นเส้นให้ได้ความกว้าง 0.3 - 0.4 เซนติเมตร แล้วนำมาขดเป็นรูปวงกลม โดยกรีดขอบให้เป็นเขี้ยวเพ่ือให้
หัวท้ายเกี่ยวกัน โดยตำแหน่งกรีดเขี้ยวประมาณ 1 เซนติเมตรจากขอบนอกของหัวท้าย ขดเป็นแว่นกลมจะได้
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร สำหรับแว่นเล็ก  
     2. นำน้ำตาลโตนดสดมาเทใส่กระทะ เคี ่ยวประมาณ 4 – 5 ชั ่วโมง ด้วยไฟปานกลางจนงวด 
และข้นตามต้องการ เรียกว่า “น้ำผึ้งโหนด” 
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   3. นำน้ำผึ้งโหนดมากรองเทใส่กระทะตามปริมาณที่ต้องการ (น้ำผึ้งโหนด 6  - 7 ลิตร) เติมน้ำมัน
มะพร้าว 2 - 3 หยด เพื ่อไม่ให้เกิดฟองเวลาเคี ่ยว และใส่น้ำตาลทรายผสมตามอัตราส่วน เคี ่ยวด้วยไฟ 
ปานกลางประมาณ 10 นาที จากนั้นกวนโดยใช้ไม้พายประมาณ 10 นาที จนเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้ม แล้วใช้  
ไมพ้ายตีประมาณ 5 นาที  

4. ยกกระทะลงจากเตา และใช้ไม้พายคนรอบๆขอบกระทะ เพื่อดูความเหนียว นำมาหยอดลงใน
แว่นใบตาล ที่วางเรียงไว้บนแผงไม้ไผ่ แว่นใบตาลนี้เป็นแม่พิมพ์สำหรับใส่น้ำผึ้งโหนดที่เคี่ยวแล้ว ให้มีลักษณะ
เป็นแว่นกลม และถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของน้ำตาลโตนดแว่นของกลุ่มคลองฉนวน 

5. ผึ่งน้ำตาลแว่นที่หยอดเสร็จแล้วไว้ให้เย็น นำมาบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์โดยไม่แกะออกจากแว่นเพ่ือ
เตรียมจำหน่าย  

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. แว่นใบตาล 

2. น้ำตาลโตนดสด เคี่ยวในกระทะ  

3. น้ำผึ้งโหนด 

4. นำมาหยอดลงในแว่นใบตาล  
    ที่วางเรียงไว้บนแผงไม้ไผ่ 

5. ผลิตภัณฑ์ 
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การับรองมาตรฐานของสินค้า 

ลำดับ ภาพสินค้า สินค้า ขนาด ราคา มาตรฐานที่ได้รับ 

1 

 

น้ำตาลโตนด
แว่น 100% 

300 กรัม 

1 กิโลกรัม 

80 บาท 

250 บาท 
 

2 

 

น้ำตาลโตนด
แว่น  70% 

200 กรัม 

500 กรัม 

 

 

 

 
1 หลอด 

40 บาท 

80 บาท 

 

 

 

 

5 บาท 

 

 

 

 

 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางดำ  คล้ายสีนวล (วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองฉนวน)  
ที่อยู่ : 11 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 086-289-0377 
พิกัดแผนที่ : X: 653006 Y: 840488 / Latitude : 7.601895614495324 Longitude: 100.39898594150091 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/WHMzhqJzQiUAxeUG9 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางจริยา  เพ็ชร์สุวรรณ  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา   
โทรศัพท์ : 084-999-8946, 074-397-062  
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จ.ระนอง 

: การคั่วเมล็ดกาหยูแบบโบราณ 

ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลเกาะพยาม เป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในสังกัดอำเภอเมืองระนอง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 35 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ในทะเลฝั่งอันดามันประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพยาม มีพื้นที่ 16 ตาราง
กิโลเมตร และหมู่ที่ 2 บ้านเกาะช้าง มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร เกาะพยามเป็นเกาะที่ใหญ่อันดับสองของจังหวัด
ระนอง (รองจากเกาะช้าง) ตอนกลางของเกาะจะมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ภูเขา ป่าไม้ สวนมะม่วงหิมพานต์ และบางส่วน
ปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่สวนยางพารา ส่งผลให้เกาะพยามมีความหลากหลายในระบบนิเวศน์ มีสัตว์ต่างๆ อาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก เช่น นกเงือก นกอินทรีย์ เป็นต้น  
  โดยเฉพาะมะม่วงหิมพานต์ หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนองที่เยอะที่สุด 
อยู่ที่ตำบลเกาะพยาม มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด ๑,๗๑๓ ไร่ ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายจึงเหมาะสำหรับปลูก 
กาหยูเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ยังส่งผลให้เม็ดมีขนาดใหญ่ เนื้อแน่น รสชาติหวาน มัน กรอบ อร่อย อีกด้วย  
 กาหยูซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของประชาชนท้องถิ่นภาคใต้ฝั่งอันดามัน ต่อมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นพืชที่อยู่
ในตระกูลเดียวกับต้น Poison ivy ที่มียางและน้ำมันที่มีพิษรุนแรงจนถึงตายได้โดยที่สารพิษที่มีอยู่ในพืชตระกูลนี้ 
คือ "ยูรุชิออล" (Urushiol) และมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังอย่างรุนแรง สารยูรุชิออลนั้นนอกจากจะอยู่ในยางและ
น้ำมันในส่วนอื่นๆของต้น เช่น ผลดิบ เปลือกลำต้นของมะม่วงหิมพานต์แล้วยังละลายอยู่ในน้ำมันที่อยู่บริเวณ
เปลือกหุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อีกด้วย  ดังนั้นจึงต้องมีการกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดออกโดยผู้ชำนาญการ ก่อนที่จะ
นำมาปรุงอาหารเพ่ือลดปริมาณสารยูรุชิออลให้มากที่สุด ซึ่งสารยูรุชิออลนั้นสามารถถูกกำจัดออกด้วยความร้อนได้ 
ผู้ผลิตจึงมีการนำไปนึ่ง (steam) หรือจัดการทอดน้ำมันเพื่อให้เมล็ดสุกบางส่วนก่อนที่จะมาจำหน่ายเป็นเมล็ด 
ที่ผู้คนทั่วไปคิดว่าเป็นเมล็ดดิบ ซึ่งในความเป็นจริงเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบที่จำหน่ายในท้องตลาดนั้น ไม่ใช่ดิบ 
แต่ผ่านกระบวนการทำสุกบางส่วนก่อนที่จะนำมาจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับผู้คนในอดีตจะใช้วิธีทำลายน้ำมัน
ส่วนนี้ออกด้วยการนำเมล็ดไปเผาไฟ ด้วยการนำใส่ภาชนะไปวางบนกองไฟเมื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เจอความร้อน
น้ำมันก็จะออกมาและจะติดไฟ โดยปล่อยให้เมล็ดติดไฟจนเปลือกนอกเป็นถ่านจึงเทออกจากภาชนะแล้วดับไฟ
จากนั้นนำมากะเทาะด้วยไม้เบาๆ เพียงให้เปลือกนอกที่เป็นถ่านหลุดออกแล้วนำเมล็ดเนื ้อในมารับประทาน 
ในรูปแบบที่ต้องการ 
   การแปรรูปกาหยู ที่เกาะพยามจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการคั่วแบบโบราณและคั่วเม็ดด้วยข้าวสาร 
จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติจนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยงต่างชาติเป็นอย่างมาก และถือเป็นเอกลักษณ์ 
คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วย ในเดือนมีนาคม 
ซ่ึงเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดกาหยูหรือมะม่วงหิมพานต์ ที่กำลังสุกเต็มต้นงาน จะมีการจัดงานประเพณีวันกาหยู 
เกาะพยาม ขึ้นในทุกๆปี มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย อาทิ เช่น การประกวดเมล็ดกาหยูคุณภาพ การแข่งขันคั่ว
กาหยูโบราณ การแข่งขันกะเทาะกาหยู และการประกอบอาหารจากผลกาหยู ซึ่งงานประเพณีวันกาหยูเกาะพยาม
ดำเนินการจัดงานโดย อบต.เกาะพยาม ณ บ้านเกาะพยาม หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการคั่วเมล็ดกาหยูแบบโบราณ 
 1. เมล็ดกาหยู 
 2. กระบะสแตนเลสขึ้นขอบสูง เจาะรูกระจายทั่วก้นกระบะ 
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 3. ไม้สำหรับใช้คั่ว ยาว 2 เมตร 
 4. ฟืนหรือเปลือกเมล็ดกาหยู 
 วิธีการคั่วเมล็ดกาหยูแบบโบราณ 
 1. ก่อไฟด้วยเศษใบไม้หรือทางมะพร้าว แล้วเติมเปลือกเมล็ดกาหยู (ที่ได้จากการกะเทาะหลังคั่วแล้ว 
จะมีลักษณะเหมือนถ่านชั้นเยี่ยม) ลงไปจนไฟลุกแรง (ในเปลือกเมล็ดกาหยูจะมีน้ำมันอยู่สูง ทำให้ติดไฟง่ายและได้
ไฟที่แรงขึ้น) 
 2. วางกระบะแสตนเลสลงบนเตา ใส่เมล็ดกาหยูลงไปพอประมาณ 
 3. ใช้ไม้คนไปเรื่อยๆ ประมาณ 5 – 6 นาที จะมีน้ำมันออกจากเมล็ดกาหยู หลังจากนั้นไฟจะลามลุก
ไหม้เผาเมล็ดกาหยูในกระบะ ซึ่งน้ำมันจากเมล็ดกาหยูที่โดนไฟร้อนๆ นี้ จะแตกปะทุออกมาเคลือบเมล็ดเอาไว้ 
เป็นผลทำให้สามารถกักเก็บความกรอบ หอม มัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับการแปรรูปแบบอ่ืนๆ 
จากนั้นคนต่อไปสัก 1-2 นาที 
 4. คว่ำกระบะลงพ้ืน ใช้กิ่งใบไม้ที่มัดรวมกันตีไฟจนดับสนิท 
 5. ทิ้งไว้จนเย็น แล้วจึงนำไปกะเทาะเปลือกท่ีคั่วออก ก็จะได้เมล็ดที่ล่อนจากเปลือก 

 6. นำเมล็ดกาหยทูี่กะเทาะเปลือกแล้วเข้าไปอบที่อุณภูมิ 200 - 300 องศาฟาเรนไฮต์ นาน 20 นาที
แล้วยกลงจากเตาอบทิ้งไว้ให้เย็น ก็จะได้เมล็ดกาหยูทีห่อมกรุ่น รสชาติหวานมัน พร้อมบรรจุถุงเพ่ือจำหน่าย
ต่อไป 
 ราคาจำหน่าย 
 - แบบเมล็ดซีก (ไม่เต็มเมล็ด) ราคากิโลกรัมละ 200 – 240 บาท 
 - แบบเต็มเมล็ด ราคากิโลกรัมละ 400 – 500 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. ได้รับการรับรองมาตรฐานพืชปลอดภัยจากสารพิษ GAP 
 2. เป็นเอกลักษณ์คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน 
 3. ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน 
 4. ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยงต่างชาติเป็นอย่างมาก 
 5. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนบ้านเกาะพยาม 
 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  
การคั่วเมล็ดกาหยูแบบโบราณ 
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การคั่วเมล็ดกาหยูแบบโบราณ 

  
การคั่วเมล็ดกาหยูด้วยข้าวสาร 

  
การกะเทาะเปลือกเมล็ดกาหยู 

  
เมล็ดกาหยูคั่วแบบโบราณ 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายอดิศักดิ์ ขาวผ่อง (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเกาะพยาม) 
ที่อยู่ : 53 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 096-072-9002 
พิกัดแผนที่ : X: 435015 Y: 1076580 / Latitude : 9.7387097 Longitude: 98.4075312 

 
https://goo.gl/maps/qpNdrGfTPBaajWyh6 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวภมรรัตน์ แย้มจรัส ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง   
โทรศัพท์ : 098-126-3758, 0-7781-0211 
  

https://goo.gl/maps/qpNdrGfTPBaajWyh6
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จ.สตูล 

: การเอาชนะดินเสื่อมสภาพ 

ประวัติความเป็นมา 
   ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมขัง ดินเป็นกรดจัดมาก  
มีค่าความเป็นกรด - ด่างของดิน (pH) ต่ำกว่า 4.5 และมีความเป็นพิษของอะลูมินัม เหล็ก แมงกานีส ซัลไฟด์ 
ขาดแคลนธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส และโครงสร้างดินแน่นทึบ ทำดินมีการระบายน้ำ ไม่ดี เนื้อดิน
เป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด เมื่อดินแห้งจะแข็งและแตกระแหง ทำให้ไถพรวนยาก ปลูกพืชได้ผลผลิตน้อย  
ทำให้ในอดีตข้าพเจ้านายพงษ์ศักดิ์ ฉิมอินทร์ จึงเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลัก แต่ประสบปัญหาขาดทุน จึงได้ย้อนนึก
ถึงวิถีการทำเกษตรของคนรุ่นเก่าที่มีเทคนิคการปรับปรุงดินโดยใช้ขี้เถ้าผสมกับกุ้งเคยหมักแล้วนำไปแช่ต้นกล้า 
และวิธีขังกระบือไว้ในนาข้าวประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อเป็นปุ๋ยหมักในนาข้าว ช่วยเพิ่มผลผลิต ตนจึงนำแนวคิด
การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น เลี้ยงแพะ เลี้ยงโค เลี้ยงปลา ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยมีความคิดในการ
เลี้ยงสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์  เนื้อสัตว์ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ก็สามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ได้ทั ้งสิ ้น และได้ศึกษา คิดค้น วิธีการปรับปรุงบำรุงดิน ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลด
ค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้สำเร็จ ระยะเวลาที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรและด้านปศุสัตว์แบบ
ผสมผสานเป็นเวลา 7 ปี รวมทั้งเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
   อุปกรณ์ในการปรับปรุงดินเสื่อมสภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  

  1. จอบ เสียม 
  2. มูลสัตว์และดิน 
  3. น้ำ 
  4. ท่อนพันธุ์อ้อย 
  5. ฟางหรือหญ้า   
  6. วัตถุดิบผลิตฮอร์โมน ได้แก่นมจืด นมเปรี้ยว กากน้ำตาล  
  วิธีการเตรียมดิน (ตัวอย่างการปลูกอ้อย) 
  1. ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง 30 ซม. ยาว 30 ซม. ลึก 20 ซม. 
  2. ใส่มูลสัตว์และดินประมาณ 50 % ของหลุม 
  3. ผสมดินกับมูลสัตว์ให้เข้ากัน 
  4. เติมน้ำลงไปในหลุมให้เต็ม 
  5. คลุกเคล้ามูลสัตว์ ดินและน้ำอีกรอบ  
  6. นำดินบริเวณปากหลุมมาคลุกผสมให้เข้ากัน ให้มีลักษณะเป็นตม 
  7. วางท่อนพันธุ์อ้อย 2-3 ท่อน โดยให้ตากิ่งทั้ง 2 ด้านอยู่ด้านข้าง เพ่ือให้ตาหน่อแตกออกทั้ง 2 ด้าน 
  8. กดท่อนพันธุ์ให้จมดินประมาณครึ่งท่อน 
  9. นำดินมาโรยกลบบางๆ บนท่อนพันธุ์ 
  10. ใช้ฟางหรือหญ้าคลุมบนหลุมเพ่ือรักษาความชื้น ควรรดน้ำในสัปดาห์แรกหากความชื้นไม่เพียงพอ 
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  11. หากเป็นการเตรียมดินเพ่ือปลูกพืชชนิดอ่ืน เช่น พริก มะเขือ ให้ปฏิบัติตามข้อ 1-6 และพักหลุมปลูก
ไว้ประมาณ 1 เดือน (เพ่ือให้จุลินทรีย์ทำงาน เกิดการหมักที่สมบูรณ์และช่วยทำให้พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
เร็วขึ้น) หลังจากนั้นพรวนดินในหลุมให้ร่วนซุยและนำต้นพันธุ์พืชมาปลูกได้ 

 วิธีการผลิตฮอร์โมนนมสด 
  ใช้นมจืด ปริมาณ 1 ลิตร ผสมนมเปรี้ยว ปริมาณ 1 ขวด และกากน้ำตาล ปริมาณ 1 กิโลกรัม ผสม

ส่วนผสมทุกอย่างลงในถังปิดฝา หมักทิ้งๆไว้ 3 วัน สามารถนำไปใช้ได้ 
 การดูแลรักษา 
  1. เมื่ออ้อยอายุได้ 2 เดือน ให้เก็บใบและต้นที่ไม่สมบูรณ์ออก เมื่ออายุได้ 4 เดือน ตัดแต่งใบที่ไม่สมบูรณ์

ออก และตกแต่งอ้อยให้เป็นทรงกอ 
  2. หญ้าที่ขึ้นรอบๆ ต้นอ้อย ควรปล่อยไว้ไม่ต้องกำจัดออก เพื่อรักษาความชื้นและช่วยพยุงต้นไม่ให้  

โอนเอนไปกับลม ค่อยตัดหญ้าช่วงที่ต้นอ้อยออกดอก โดยตัดหญ้าและปล่อยทิ้งไว้บริเวณรอบโคนต้น เพื่อช่วย 
คลุมดินและเป็นปุ๋ยให้พืชต่อไป 

  3. หลังจากตัดผลผลิตอ้อยรุ่นที่ 1 ไปแล้ว รุ่นถัดไปให้เก็บหน่อไว้ ตัดกิ่งตาออก เพ่ือบังคับไม่ให้โคนลอย
ป้องกันการล้มยกกอ 

  4. อ้อยรุ่นที่ 2 - 5 ใช้ฮอร์โมนนมสด ช่วยเร่งการเจริญเติบโต โดยฉีดฮอร์โมนทางใบในช่วงเช้า อัตราส่วน 
ฮอร์โมน 200 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร (1 ไร่ ใช้ 5 ถัง) เริ ่มให้ฮอร์โมนตั้งแต่หลังตัดอ้อย จนอ้อยอายุครบ 4 เดือน  
จึงหยุดให้ฮอร์โมน 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
  1. ปรับปรุงบำรุงดินเสื่อสภาพให้สามารถปลูกพืชได้อีกครั้ง 
  2. พืชโตเร็ว มีความแข็งแรงและทนทานต่อโรค 
  3. ลดขั้นตอนการดูแลรักษาพืช 
  4. เพ่ิมผลผลิต และยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น 
  5. ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 

 
 

 
 

 

 

  

1. วิธีการเตรียมดิน 2. การปลูกอ้อย 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายพงษ์ศักดิ์  ฉิมอินทร์ 
ที่อยู่ : 295 หมู่ที่ 1 ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 086-306-1782 
พิกัดแผนที่ : X : 589062 Y : 753190 / Latitude :   Longitude:   

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/maps/eMVyt3ztqE76y9h19 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวมนัสนันท์  นุ่นแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
หน่วยงาน : ส านักงานเกษตรอ าเภอละงู    
โทรศัพท ์: 089-657-1242, 0-7470-1532         
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จ.สุราษฎร์ธานี 

: ผลิตภัณฑ์กาบหมาก 

ประวัติความเป็นมา  
  ผลิตภัณฑ์จากกาบหมาก เกิดจากแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องการนำวัสดุธรรมชาติ ทีเ่ป็นวัสดุที่หา

ง่ายตามบริเวณบ้าน เนื่องจากหมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่เพาะปลูกง่าย ดูแลรักษาไม่ยาก จึงมีการนำมาทำเป็นภาชนะ
ต่างๆเพื่อใช้ในครัวเรือน สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ที่นิยมทำกันในสมัยก่อน คือ หมาตักน้ำ ต่อมาระยะ
หลังๆ ก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น พัด หมวก กระเป๋า และที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้ คือ 
นวัตกรรมจานกาบหมาก เนื่องจากกระแสของการลดโลกร้อน  

  ภูมิปัญญาจากกาบหมากของ นางจินดา เข็มเพชร เกษตรกรในตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เกิดขึ้นจากการที่ได้สัมผัสกับกาบหมากมาตั้งแต่วัยเด็ก ได้เห็นคนรุ่นปู่ ย่า นำกาบหมากมาใช้ให้เห็นอยู่
เป็นประจำ และได้เห็นการพัฒนาการทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมากเรื่อยมา กอรปกับมีความรักความผูกพันจาก
สายใยกาบหมากที่ได้จากบรรพบุรุษ จึงได้สืบสานภูมิปัญญากาบหมาก โดยคิดค้น สร้างสรรค์ และสร้างคุณค่า 
สร้างความภาคภูมิใจต่อชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากกาบหมาก นอกเหนือจากการประดิษฐ์เป็นของใช้ที่ทำกันอยู่
ทั่วไปแล้ว สิ่งที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์กาบหมาก ของนางจินดา เข็มเพชร คือ การประดิษฐ์เป็นรูปเสมือนจริง เช่น 
พญานาค เจ้าแม่กวนอิม ฤาษี เรือพระองค์เทพ พานธูปเทียนแพ เชิงเทียน นกยูง หนุมาน ฯลฯ เหล่านี้ทำเกิดเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นขึ้น ซึ่งนางจินดา เข็มเพชร ได้จัดตั้งกลุ่มสายใยจากกาบหมากขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิ
ปัญญาจากกาบหมากให้แก่คนในชุมชน ให้แก่ลูกหลานและประชาชนที่สนใจ  

 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 การทำผลิตภัณฑ์ “กาบหมาก”  
   1. ทำการคัดเลือกกาบหมาก ซึ่งเป็นส่วนล่างของทางใบที่หุ้มรอบลำต้นหมาก เมื่อแก่จัดแล้วจะหลุดลงมา 
มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งเหนียว ความกว้างประมาณ 12 นิ้ว ความยาวประมาณ 20 นิ้ว หรือตามขนาดของลำต้น โดย
กาบสดจะเป็นสีเขียวอ่อน แต่กาบที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ จะเป็นกาบหมากแห้งที่หลุดลงมาจากลำต้น มี 2 สี ด้าน
ในเป็นสีขาวนวลด้านนอกเป็นสีน้ำตาล  
 2. นำมากาบหมากมาผ่านขั้นตอนการทำความสะอาด และผึ่งแดดให้แห้งก่อน  
 3. เมื่อจะนำกาบหมากมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ต้องนำกาบหมากไปวางตากน้ำค้างไว้ก่อน อย่างน้อย 1 คืน 
เพ่ือให้กาบหมากมีความยืดหยุ่น ให้ตัว ง่ายต่อการ ตัด เย็บ ออกแบบให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ  
 4. ใช้กาวร้อนในการยึดติดชิ้นงาน และมีการประดับตกแต่งด้วยวัสดุอ่ืนเพ่ิมเติมตามที่ต้องการ  
 5. ตกแต่งด้วยกากเพชร หรือพ่นสี และเคลือบด้วยสารเคลือบเงาเพ่ิมความคงทนและสวยงาม ทิ้งไว้ให้แห้ง 
จึงสามารถนำไปใช้งาน ประดับตกแต่งบ้าน หรือจำหน่ายได้     
 
 

ราคาและตลาด 
 ราคาขึ้นอยู่กับชิ้นงาน เริ่มตั้งแต่หลักร้อยบาท ไปจนถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน 

โดยลูกค้าเป็นคนในท้องถิ่น และเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางจินดา  เข็มเพชร (กลุ่มสายใยจากกาบหมาก)  
ที่อยู่ : 13 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84350  
 โทรศัพท์ 080 038 3033 
พิกัดแผนที ่ : 47P, X : 503262 Y : 939635/ Latitude : 8.500548 Longitude: 99.029638 

  
https://goo.gl/maps/SRwMVj4QvzunAftL8 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวขวัญจิต  สัสดีเดช ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี   
โทรศัพท ์: 063-4653996, 077-367117 

https://goo.gl/maps/SRwMVj4QvzunAftL8
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ภาคเหนือ 
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จ.เชียงราย 

: การใช้คุตีข้าว 

ประวัติความเป็นมา 
 ในการทำนาของภาคเหนือ เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว ก็ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเกี่ยวข้าว ตีข้าว 
และเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉาง การในตีข้าวสามารถตีได้หลายวิธี ไม่ว่าจะทำตาราง โดยการนำขี้วัว มาทาบริเวณพ้ืนนา 
รอให้แห้งแล้ว เอาฟ่อนข้าวมาตีกับตารางได้เลย หรือจะใช้คุสำหรับตีข้าว ซึ่งคุสำหรับตีข้าวเป็นเครื่องจักสาน
ขนาดใหญ่ที่ทำจากไม้ไผ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 – 2.50 เมตร สูงประมาณ 90 - 100 เซนติเมตร 
โดยจะนำคุไปวางที่ใกล้ ๆ กองข้าวที่เกี่ยวเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปูเสื่อไม้ เรียกว่า “สาดกะลา” (เสื่อกะลา) 
สานด้วยผิวไม้บง มาปูไว้ด้านหนึ่งของคุ เพื่อรองรับเมล็ดข้าวที่กระเด็นออกจากคุ ตอนที่ยกฟ่อนข้าวขึ้น 
ในการใช้คุสำหรับตีข้าวต้องใช้ไม้หีบสำหรับหนีบข้าว ไม้หีบทำจากไม้เนื้อแข็งเกลาเป็นแท่งกลมขนาดพอมือ 
เจาะด้านบนเป็นรูเพื่อร้อยเชือก การเจาะรูไม้ข้างหนึ่งจะเจาะรูสูง อีกข้ างเจาะรูปต่ำกว่า เกือบกลางลำไม้ 
ใช้บริเวณด้านบน หนีบกับฟ่อนข้าว ยกขึ้นแล้วตีกับคุตีข้าว คนตีต้องยืนชิดคุเพื่อจะได้ตีสะดวก และเอาฟ่อน
ข้าวตีกับ “หมง” ซึ ่งเป็นก้นของคุที ่มีลักษณะนูนขึ ้นมา การตีข้าวกับคุ สามารถตีพร้อมกันได้ถึง 4 คน 
ใช้การสลับเข้าตีทางเดียว เพราะอีกด้านจะได้ปูสาดกะลาเพ่ือรองรับเม็ดข้าวที่กระเด็นออกนอกคุ และข้าวที่ได้
จะมีความสะอาด 
 สำหรับเฟืองหรือฟางข้าวที่ได้จากการตีข้าวแล้วนั้นจะใช้ตอกมัดเป็นมัดๆ ขนย้ายไปเก็บที่ค้างเฟือง 
หรือโรงเรือนที่เก็บฟางข้าวต่อไป แต่ในกรณีที่พ่อนาไม่ประสงค์จะเก็บเอาฟางไปก็อาจใช้ฟางปูทับบนแปลง
ปลูกพืชอย่างหอมหรือกระเทียม เป็นต้น ส่วนผู้ที่ปลูกถั่วเหลืองนั้นก็อาจโรยฟางให้ทั่วแปลงนาแล้วจุดไฟเผา
เพ่ือกำจัดแมลงศัตรูพืช และเพ่ือใช้ขี้เถ้าฟางนั้นเป็นปุ๋ยต่อไป 
 หลังการเก็บเกี่ยวและการใช้งานตีข้าวในท้องนาแล้ว ก่อนที่จะนำคุไปเก็บ เจ้าของคุมักจะนำคุไป
รมควันไฟเพื่อไล่ความชื้นที่เกิดขึ้น เพราะการนำออกไปใช้ตีข้าวกลางท้องนาในฤดูหนาว ที่มีหมอกลงจับคุ  
ทำให้เกิดความชื้น ซึ่งเป็นตัวการทำลายไม้ไผ่ให้ผุไวยิ่งขึ้น เพราะเป็นแหล่งอาศัยของแมลง ที่จะมากัดกินไม้ไผ่ 
การรมควันคุหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ไม่เพียงแต่จะไล่ความชื้นทำให้คุมีสภาพคงทนเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความ
สวยงามตามธรรมชาติของเส้นตอกที่นำมาขัดสาน ทำให้คุมีสีเข้ม มันวาวอีกด้วย เกษตรกรมักจะเก็บคุไว้ใต้ถุน
เรือนพักอาศัยหรือใต้หลองข้าว (ยุ้งข้าว) เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวก ถ้าบ้านหลังใดมีเสา หรือแผ่นกระดาน
อยู่ใต้ถุนเรือน ก็สามารถใช้เป็นฐานรองรับคุได้เลย แต่หากไม่มีก็อาจจะหาท่อนไม้มาวางเป็นฐานรอง นำคุมา
วางคว่ำไว้ หรือถ้าต้องการยกคุให้อยู่สูง ลมพัดผ่านได้ดียิ ่งขึ ้น ก็อาจจะตีไม้ยึดเสาเรือนทำเป็นไม้คร่าว  
แบบง่ายๆ แล้วนำคุมาวางคว่ำไว้บนนั้น การเก็บคุไว้ใต้ถุนเรือนอีกวิธีหนึ่ง คือใช้เชือกมัดกับขอไม้ไผ่เกี่ยวกับ
ขอบคุสี่มุม ผูกแขวนไว้ใต้ถุนเรือน การเก็บคุด้วยวิธีนี้แม้จะเป็นวิธีง่ายๆ แต่ก็จะป้องกันและรักษาคุ ให้พ้นแดด
และฝนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งลมพัดผ่านได้ตลอดเวลา ทำให้คุไม่ชื้นหรือแห้งจนเกินไป นอกจากนี้ อาจจะพบ
เห็นวิธีการเก็บคุง่ายๆ เช่น เก็บไว้ใต้ต้นไม้ หรือคว่ำไว้บนกองไม้กลางลานบ้าน แล้วนำสังกะสีมาปิดพอช่วยกัน
แดดกันฝนได้บ้าง แต่วิธีนี้จะทำให้คุชำรุดไว เนื่องจากโดนแดดและฝนมากเกินไป 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วิธีการใช้คุตีข้าว 
  การตีคุจะต้องเตรียมการก่อนตีง่ายๆ  คือ นำคุไปวางใกล้กองข้าวที่เกี่ยวแล้วเก็บมาวางซ้อนกันไว้  
นำ “สาดกะลา” คือ เสื่อไม้บงหรือไม้เฮ้ีย สานด้วยลายสองขนาดใหญ่ประมาณ ๑๘๐x๒๕๐ เซนติเมตร นำมา
ปูตามขวางชิดก้นคุด้านตรงข้ามกับคนตีข้าว เพื่อรองรับเมล็ดข้าว ที่อาจจะกระเด็นออกนอกคุ ในช่วงการยก
ฟ่อนข้าวขึ้นตี 
 การตีคุจะต้องมีไม้คีบฟ่อนข้าว ซึ่งทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ขนาดพอเหมาะมือ คือส่วนหัวไม้มีขนาด ๓ x ๓ 
เซนติเมตร ยาวประมาณ ๙๐ เซนติเมตร ส่วนด้ามจับมีลักษณะเรียวและแบนลงคือ ๒ x ๒.๒๕ เซนติเมตร 
เจาะส่วนหัวไม้เพื ่อใช้เชือกหนังควาย หรือเชือกประเภทอื่นๆ รวมทั้งโซ่เหล็กขนาดเล็ก ยาวประมาณ 
๓๐ เซนติเมตร ผูกโยงส่วนหัวไม้ทั้งสอง ด้ามหนึ่งผูกห่างจากส่วนหัวไม้ ๔ เซนติเมตร อีกด้ามหนึ่งผูกห่างจาก  
ส่วนหัวไม้ ๒๐ เซนติเมตร เพ่ือให้สะดวกกับการเกี่ยวรัดฟ่อนข้าว ผู้ตีจะยืนชิดขอบปากคุ ซึ่งจะอยู่สูงประมาณ
โคนขา แล้วยกไม้ที่คีบฟ่อนข้าวขึ้นตี โดยกะให้ส่วนรวงข้าวกระทบ "หมง" ซึ่ งเป็นส่วนก้นคุที่นูนป่องขึ้นมา 
จะทำให้เมล็ดข้าวหลุดร่วงเร็วขึ้น 
 แม้การตีคุจะสามารถตีพร้อมกันได้ถึงสี่คน แต่ถ้าจะให้เหมาะควรตีเพียงสองคนต่อคุหนึ่งใบ เพ่ือที่จะ
สลับกันเข้า-ออกด้านเดียว อีกด้านจะได้ปูสาดกะลา รองรับเมล็ดข้าวที่กระเด็นออกนอกคุ ในช่วงการยกฟ่อน
ข้าวขึ้นตี การตีข้าวด้วยคุ จึงเหมาะกับจำนวนสมาชิกที่มีในครอบครัว แต่หากต้องการตีข้าวให้เสร็จเร็วขึ้น 
ก็สามารถเพ่ิมจำนวนคนตีและคุให้มากขึ้นได้ 
 เมื่อตีข้าวจนหมดแต่ละกองแล้ว จึงทำการเก็บเมล็ดข้าวเปลือกออกจากคุ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายคุไปตี
ยังกองอื่นต่อไป  การเก็บข้าวจะเริ่มจากการนำสาดกะลามาปูให้ชิดก้นคุ โดยปูยาวไปตามทางลมในแต่ละวัน 
วิธีการทดสอบทิศทางลมทำได้ง่ายๆคือ โปรยข้าวขึ้น แล้วสังเกตข้าวลีบที่ลอยไปตามลม แล้วให้คนตักข้าวเข้า
ไปยืนในคุหนึ่งคน อีกหนึ่งหรือสองคนยืนข้างสาด คนตักข้าวจะใช้พลั่วไม้ ขนาดประมาณ ๒๐x๔๐ เซนติเมตร 
ด้ามยาวประมาณ ๑๕๐ เซนติเมตร ตักเมล็ดข้าวค่อยๆ สาดให้เป็นเส้นยาวไปตามทิศทางลมในแต่ละวัน 
ให้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เท่านั้นตกลงที่สาดกะลา ส่วนข้าวลีบจะลอยออกไปข้างนอกสาด โดยมีคนพัดข้าวลีบ 
ช่วยพัดส่งอีกแรง ด้วยการใช้พัดไม้ไผ่สาน รูปทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔๕ เซนติเมตร เรียกว่า "วี" 
หรือ "ก๋า" ช่วยพัดให้เหลือเพียงเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ ซึ่งชาวเหนือเรียกว่า "ข้าวเต้ง" เท่านั้นที่ตกลงมาที่สาด 
ทำอย่างนี้จนหมดข้าวในคุ ก็จะเคลื่อนย้ายคุไปตียังกองอ่ืนต่อไป 
 ข้าวที่ได้จากการตีด้วยคุนี้ จะได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์และสะอาด เพราะการตีข้าวในคุจะไม่มีกรวด 
หิน ดิน ทรายปนเปื้อน เหมือนกับการตีตาลาง และการตีแคร่ซึ ่งข้ าวต้องตกลงกับพื้น แม้จะใช้มูลควาย 
ทาเคลือบผิว แต่ก็มีโอกาสที่กรวดและดินจะปนได้ ส่วนขั้นตอนการสาดข้าวออกจากคุ โดยใช้กระแสลมและคน
ช่วยพัดข้าวลีบออกไปด้วยนั้น จะช่วยให้ได้ข้าวที่สมบูรณ์เท่านั้น 
 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นภูมิปัญญางานช่างฝีมือพ้ืนบ้านอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือของชาวนานับหลายชั่วอายุคน 
 2. เป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากมีการใช้งานคุตีข้าวน้อยลงและมีเพียงบางพื ้นที่
เท่านั้น 
 3. ข้าวที่ได้จากการตีมีความสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน และได้เม็ดข้าวที่สมบูรณ์ 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

  

  

  

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายรัตน์ ชัยวงศ์ 
ที่อยู่ : 190 หมู่ที่ 4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 084-949-5169 
ผู้รวบรวมข้อมูล  :     ตำแหน่ง 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า 
โทรศัพท์ : 0-5378-1440 
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จ.เชียงใหม่ 

: ช้างไถนา 

ประวัติความเป็นมา 
 ช้างไถนา เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานและมีเพียงแห่งเดียวในโลก ที่ทำกันมานานนับร้อยปี
และยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันของชาวเผ่ากะเหรี่ยงบ้านนาเกียน ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่ใช้ช้าง
ไถนามาหลายชั่วอายุคน แต่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งอยู่บนยอดเขา สูงจากระดับน้ำทะเล
ประมาณ 1,200 - 1,600 เมตร และตัวอำเภออมก๋อยต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง 179 กิโลเมตร บ้านนาเกียน
อยู่ห่างตัวจากอำเภอเพียง 39 กิโลเมตร แต่ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ด้วยความทุรกันดารของหนทาง 
ชาวบ้านนาเกียนจึงยึดอาชีพเกษตรกรรม ทำนาดำแบบขั้นบันไดและปลูกพืชไร่ เพื่อเลี้ยงชีพ แต่ด้วยข้อจำกัด
ทางด้านภูมิศาสตร์ซึ ่งเป็นที่ลาดเชิงเขา มีหินปะปนอยู่มาก ทำให้การไถนาด้วยวัวหรือควาย ได้เนื้องานน้อย 
ประกอบกับในวิถีชีวิตของชาวบ้านราว 100 ครัวเรือนหรือ 500 กว่าคน มีการเลี้ยงช้างไว้ 20 กว่าตัว แต่ปล่อยให้
หากินเองในป่า  
 สำหรับประวัติช้างไถนามีเรื ่องเล่าขานกันมาเมื่อกว่า 40 ปีก่อน มีนายพะก่า โหนะ ชาวบ้านแม่แพ 
ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มีนิสัยอารมณ์จินตนาการความเป็นศิลปิน ชอบเล่น เต่อหน่า ที่เป็นเครื่องดนตรี
ของกะเหรี่ยง และชอบอูเคว เป็นการเป่าแคนเขาควาย มาตั้งแต่เด็กแล้ว ได้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ และได้เกิด
แนวคิดว่า จะใช้ช้างไถนาแทนควาย จึงได้ปรึกษาหารือกับชาวบ้านใน ต.นาเกียน และชาวบ้านก็ได้ฝึกช้างไถนา
อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะกลัวถูกกล่าวหาจากคนอ่ืนว่าเพ้ียน หรือทำสิ่งที่แปลกๆ ที่คนอ่ืนไม่ค่อยทำกัน แต่เวลาได้
พิสูจน์จนเกิดเป็นที่ยอมรับจากที่ฝึกฝนช้างด้วยคันไถนาและทดลองจากคันไถ 1 คัน มาเป็น 2 คัน จึงได้ปรากฏ 
การใช้ช้างไถนามาจนทุกวันนี้ ช้างตัวแรกที่เคยเป็นช้างไถนาที่บ้านนาเกียนชื่อว่า ปุ๊น่อย แปลว่าตัวผู้น้อย โดยช้าง
ปุ๊น่อย ถูกใช้งานและเลี้ยงอยู่ละแวกบ้านนาเกียนและบ้านแม่โขง จากนั้นปี 2526 ถูกขายไปในเขตชายแดนทางพม่า
และได้มีการซื้อช้างใหม่ขึ้นเรื่อยๆและนำช้างตัวอ่ืนมาไถนาสืบต่อกันมา หลังจากนั้นชาวบ้านในบ้านนาเกียนก็ได้สืบ
สานประเพณีช้างไถนา ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกเป็นประจำทุกปี 
 เมื่อถึงฤดูกาลทำนา จึงเข้าไปจับช้างที่เลี ้ยงไว้มาไถนา เพราะเป็นสัตว์ใหญ่ แข็งแรงกว่าวัว ควาย 
และยังสามารถไถนาได้พ้ืนที่มากกว่าในระยะเวลาที่เท่ากัน โดย 1 แรงช้าง เท่ากับ 4 แรงวัว/ควาย ซึ่งหมายความว่า 
ช้าง 1 เชือก ลากคันไถได้ตั้งแต่ 1- 4 คันไถ โดยไม่ต้องพักเหนื่อยและถือเป็นงานที่เบา เมื่อเทียบกับการลากซุง 
ในอดีต ความแตกต่างอีกประการหนึ่งของการใช้ช้างกับวัวหรือควาย ก็คือช้างไถนา 1 เชือก ต้องใช้คนถึง 3 คนเป็น
อย่างน้อย ขณะที่วัวหรือควาย ใช้เพียงคนเดียวก็สามารถไถนาได้ ดังนั้นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านนาเกียน จึงนิยม 
ไถนาในลักษณะ“ลงแขก” หมุนเวียนช่วยกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ ในระยะหลังความเจริญหลั่งไหลเข้าสู่พ้ืนที่มากขึ้น 
รถไถนามีบทบาทค่อนข้างสูง ส่งผลให้การใช้ช้างลดลง แต่ปัญหาวิกฤติน้ำมันแพงที ่เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง 
ได้กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ชาวบ้านหันกลับมาพึ่งพาช้างไถนาอีกครั้ง จนเชื่อมั่นได้ว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษบ้านนาเกียน จะยังคงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป 
 ประเพณีช้างไถนา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ช้างไถนา จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม – 
กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝนและยังเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ชาวต่างชาติและชาวบ้านแต่งชุดประจำเผ่าปกาเกอะญอ มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาดั้งเดิมและสืบสานประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนับร้อยปีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
อำเภออมก๋อย ให้คนทั่วโลกได้รู้จักช้างไทยในอีกมิติหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏแพร่หลายมาก่อน 
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วิธีการใช้งานช้างไถนา 
 การไถนาแต่ละครั้ง ช้างไถนา 1 เชือก ต้องใช้คนถึง 3 คนเป็นอย่างน้อย โดยคนแรกคือควาญบังคับ
ช้าง คนที่ 2 รับหน้าที่จูงช้างให้เดินตามแนวที่ต้องการไถ และคนสุดท้ายจับคันไถ 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป 
 2. เป็นการอนุรักษ์ประเพณีท่ีมีเพียงแห่งเดียวในโลก 
 3. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาต ิ
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายภูมิมีชัย ประเสริฐ (เกษตรกรผู้เลี้ยงช้าง) 
ที่อยู่ : 80 หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 095-723-2979 
พิกัดแผนที่ : X: 411332 Y: 1967292 / Latitude : 17.7912873 Longitude: 98.1634322 

 

https://goo.gl/maps/ovu8Q6DxBQxouQax5 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางธิดาวรรณ กันธิมา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภออมก๋อย   
โทรศัพท์ : 096-669-2390, 0-5346-7063 
 
  

https://goo.gl/maps/ovu8Q6DxBQxouQax5


289 

 

 

จ.ตาก 

: กล้วยอบน ้าผ้ึง  (อบเตาถ่านโบราณ) 

ประวัติความเป็นมา 
 ชุมชนสันเก้ากอม ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นแหล่งปลุกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง    
เป็นสายพันธุ์ที่เกษตรกรในชุมชนนิยมปลูกมากว่าร้อยปี สมัยก่อนนิยมปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาและปลูกไว้  เพ่ือ
บริโภคเท่านั้น  ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มปลูกกล้วยน้ำว้ากันมากขึ้นโดยทำเป็นสวนกล้วยน้ำว้าเพ่ือบริโภคและจำหน่าย  
แต่เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการวางแผนการปลูกแต่นิยมปลุกตามๆกันเมื่อเห็นเพื่อนบ้านปลูกและได้ราคาดี ทำให้
เกิดปัญหากล้วยน้ำว้าล้นตลาด  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชนจึงได้รวมตัวกันปรึกษากับปราชญ์ชาวถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาเรื่องกล้วยล้นตลาด โดยเน้นเรื่องถนอมอาหารหรือการแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บกล้วยไว้บริโภค
ได้นานขึ้น โดยมีการนำกล้วยน้ำว้าสุกมาแปรรูปเป็น “กล้วยอบเตาถ่านโบราณ” และจากนั้นพัฒนามาเป็นกล้วยอบ
น้ำผึ้งเตาถ่านโบราณ   จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ กล้วยอบมีกลิ่นหอมจากการอบแบบเตาถ่าน เนื้อนุ่มไม่แข็ง และ
รสชาติ หวานจากธรรมชาติของกล้วยสุกและหอมกลิ่นน้ำผึ้ง ซึ่งจะมีการใช้น้ำผึ้งป่าซึ่งอุดมไปด้วยน้ำเกสรของ
สมุนไพรป่า จนปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้น และเป็นสินค้าเด่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมอำเภอแม่ระมาด จนได้
มาตรฐาน มผช.และปัจจุบันเป็นสินค้าเด่นระดับ OTOP 5 ดาว ของอำเภอแม่ระมาด เป็นของฝากอันดับต้นๆของ
จังหวัดตาก ถ้าเอ่ยถึงของฝากจังหวัดตาก ต้องคิดถึง “กล้วยอบน้ำผึ้งอำเภอแม่ระมาด” 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วัตถุดิบ 
 1. กล้วยน้ำว้า    
  2. น้ำผึ้งป่า   
 3. เกลือ 

 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ประสานงานกับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย 
 2. วางแผนการผลิตระหว่างเกษตรกร(ฝ่ายวัตถุดิบ) และกลุ่มแปรรูป (ฝ่ายผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์) 

 วิธีทำ 
 1. รับกล้วยจากเกษตรกรผู้ปลูก โดยคัดเลือกกล้วยที่โต แก่จัด บ่มไว้ในห้องอุณหภูมิปกติ 8-10 วัน 
 2. เมื่อบ่มกล้วยได้สุกงอมแล้วปอกเปลือกล้างน้ำสะอาด 
 3. น้ำกล้วยที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเรียงวางบนตะแกรงเพ่ือให้สะเด็ดน้ำ 
 4. นำกล้วยที่เรียงไว้บนตะแกรงเข้าตู้อบพักไว้ 
 5. ก่อไฟในเตาอังโล่ให้ถ่านไฟแดงแล้วกลบด้วยขี้เถ้าอบไว้ 3 วัน  
 (วันที่ 1) 
 6. นำเตาถ่านเข้าใส่ไว้ในตู้อบที่ใส่ตะแกรงกล้วยรอไว้แล้ว   
 7. เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. อบจนผิวกล้วยเหี่ยว 
 8. น้ำกล้วยที่อบออกมาทุบเบาๆพอให้กล้วยแบนๆ 
 9. เตรียมส่วนผสม น้ำเปล่า 1 ถ้วย / เกลือ 1 ช้อนชา/ น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ ผสมให้เข้ากัน 
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 10. ทาส่วนผสมน้ำทั้งหมดลงบนผิวกล้วยที่นำออกมาทุบแล้ววางลงบนตะแกรงเตรียมเข้าตู้อบอีกรอบ 
 11. 18.00 น.- 22.00 น. ก่อไฟในเตาอังโล่ให้ถ่านไฟแดงแล้วกลบด้วยขี้เถ้าอีกครั้ง  
 
 (วันที่ 2) 
 12. เวลา 08.00 น. อีกวันนำกล้วยออกมากลับด้านสลับตะแกรงเข้าตู้อบ 
 13. เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ก่อไฟในเตาอังโล่ให้ถ่านไฟแดงแล้วกลบด้วยขี้เถ้าอีกครั้ง 
 (วันที่ 3) 
 14. เวลา 08.00 น. อีกวันนำกล้วยออกมากลับด้านสลับตะแกรงเข้าตู้อีกครั้งจนกล้วยแห้งดีแล้วเก็บใส่
ภาชนะ รอให้เย็นลง 
 15. ทำการตัดแต่งกล้วยให้สวยและนำบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ พร้อมจำหน่าย 
 
หมายเหตุ วิธีทำหรือกระบวนการผลิต 2 คืน 3 วัน การจำหน่าย กล่องละ 40 บาท สามารถเก็บไว้รับประทานได้
นาน 45 วันหรือนานกว่านั้น 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการเก็บกล้วยและการคัดเลือกกล้วย 

ขั้นตอนการบ่มกล้วยให้สุกงอม 
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ขั้นตอนการปอกและล้างทำความสะอาดกล้วย 

ขั้นตอนการเตาอังโล่ให้ถ่านไฟแดงแล้วกลบด้วยขี้เถ้าอบไว้ 3 วัน 

ขั้นตอนการอบกล้วย (วันที่ 1) 
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ขั้นตอนการอบกล้วย (วันที่ 2) 

ขั้นตอนการอบกล้วย (วันที่ 3) 

ขั้นตอนการเก็บผลิตภัณฑ์เพ่ือรอการบรรจุ 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางภาวนา  เหล็กเพชร (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพ้ืนบ้าน)  ที่อยู ่:  285  หมู่ที่ 6 
ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก โทรศัพท ์081-740-7514  
พิกัดแผนที่ : X: 448216   Y: 1877972  / Latitude : 16.98510956221048 Longitude : 

98.51354923929905 
 
 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/SFZTx 
 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวเบญจกัลยาณี  แสนคำ   ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 
โทรศัพท์ : 093-130-2735 , 055-581-172        
  

ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้ง  (อบเตาถ่านโบราณ) 
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จ.น่าน 

: การแปรรูปสาหร่ายไกน ้าจืด 

ประวัติความเป็นมา  
แม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงพันธุ์สัตว์น้ำ พืชน้ำ 

หลากหลายชนิด และแม่น้ำน่านยังพบสาหร่ายชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตดี นั่นคือ สาหร่ายไก ซึ่งสาหร่าย
ชนิดนี้ยังสามารถพบได้ในแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ส่วนแม่น้ำน่าน สามารถพบ
สาหร่ายไก ตั้งแต่ต้นน้ำที่อำเภอทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา อำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา แต่จะพบมากที่สุดใน
อำเภอท่าวังผา  

สาหร่ายไก มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า (Cladophora spp.) เป็นสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถมองเห็นได้ด้วย 
ตาเปล่า มีลักษณะเป็นเส้นสายยาวสีเขียวสด ขึ้นอยู่บนก้อนหินในน้ำไหล เอื่อยๆ ที่ค่อนข้างใสและเป็นน้ำที่มี
คุณภาพดี สาหร่ายไก พบมากในฤดูหนาวจนถึงฤดูฝน โดยพบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมของ
ทุกปี สาหร่ายไกสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะชาวไทลื้อ บ้านหนองบัว อำเภอ
ท่าวังผา รุ่นทวด ปู่ย่า ตายายบ้านหนองบัว ได้นำสาหร่ายไกมาปรุงเป็นอาหารพื้นบ้านหลายอย่าง เช่น การทำ
ห่อนึ่งไก คั่วไก ไกแผ่นและไกยี อาหารพื้นบ้านนี้ได้อยู่คู่ชาวไทลื้อมานานนับร้อยปี เพราะเป็นวัตถุดิบที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติและสามารถหาได้ง่ายบริเวณแม่น้ำน่านบริเวณหมู่บ้าน  

ปัจจุบันการทำอาหารกินเองในครัวเรือนมีน้อยลงเนื่องจากการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงทำงาน
นอกบ้าน ไม่มีเวลาทำอาหาร การถนอมอาหารแบบดั้งเดิมเริ่มหายไป ปี ๒๕๔๕ นางนัทธมน คำครุฑ ซึ่งอาศัย
อยู่ที่บ้านหนองบัว ได้มีแนวคิดว่าหากคนรุ่นเก่าเสียชีวิตไป วิถีชีวิตการถนอมอาหารจะสูญหายตามไปด้วย จึงคิด
สืบทอดวิธีการถนอมอาหารของคนรุ่นปู่ย่า ตายาย ให้คงอยู่ต่อไป โดยเริ่มชักชวนคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน 
บ้านหนองบัว จำนวน 20 คน  รวมตัวกัน เพื่อทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสาหร่ายไก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมี
อยู่มากมายภายในหมู่บ้าน เริ่มจากการทำไกยี วิธีการทำไกยี ทำได้โดยนำสาหร่ายไกมาตากให้แห้ง แล้วนำมา
ผิงไฟให้กรอบ จากนั้นก็ใช้มือบดขยี้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ยี ให้สาหร่ายแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ หรืออาจจะให้
เล็กจนเกือบป่น แล้วขายภายในชุมชนโดยเริ่มที่ราคา ถุงละ 4 บาท จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชมบ้านหนองบัวขึ้น ปัจจุบันการทำไกยีนั้นสามารถนำมาปรุงรสด้วยเกลือ และงาขาวคั่ว จะได้ไกยีที่มี
รสชาติดี หอมทั้งกลิ่นธรรมชาติของสาหร่ายและงาคั่ว นอกจากนี้สาหร่ายไกยังสามารถนำมาทำห่อนึ่งไก โดย
การนำไกสดคลุกเคล้ากับน้ำพริกและห่อด้วยใบตองนำไปนึ่ง  ต่อมากลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองบัว ได้มีการ
ประยุกต์โดยการแปรรูปสาหร่ายไกให้เป็นสาหร่ายแผ่นกรอบ โดยนำสาหร่ายไกที่ตากแห้งปรุงรสด้วยเกลือ 
กระเทียม มาทอดให้กรอบ นอกจากนี้ยังมีข้าวเกรียบไก บะหมี่ไก ข้าวตังหน้าสาหร่ายไก กะหรี่ปั๊บไส้สาหรา่ย
ไ ก  ค ุ ก ก ี ้ ส าห ร ่ า ย ไ ก  ก รอบ เ ค ็ ม  กล ้ ว ยต ากผสมส า หร ่ า ย ไ ก  ห ร ื อ แม ้ ก ร ะท ั ่ ง น ้ ำ พ ร ิ ก ไ ก 
ซ่ึงผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสามารถจำหน่ายทั้งภายในชุมชน ตัวเมืองน่าน ตามศูนย์โอทอป (OTOP) จังหวัดน่าน 
ออกงานเทศกาลอาหารเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร และมีจำหน่ายทางสื่ อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook)  ไลน์ (Line) เป็นต้น 

จากความสมบูรณ์ของสาหร่ายน้ำจืด หรือ ในลำน้ำน่านที่ชาวไทยลื้อนำมาทำเป็นอาหารหลายชั่วอายุ
คนนั้น วันนี้ได้ถูกแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ คือ สาหร่ายไกให้โปรตีนสูงกว่าเนื้อ
ปลา   มีวิตามิน และ เกลือแร่ อยู่มากกว่า 18 ชนิด อีกทั้งมีสารต้านมะเร็ง มีกากใยอาหารสูง และเป็นความ
เชื่อของผู้รับประทานไก ในเรื่องสรรพคุณในหลายด้าน อาทิ ช่วยให้ผมดกดำ ชะลอความแก่ ลดอาการปวด
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เ ม ื ่ อ ย 
ของร่างกาย ลดอาการปวดบวมของบาดแผล เป็นต้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ สาหร่ายไกแผ่น สาหร่ายไกเลิศรส 
ภายใต้แบรนด์ “สายใยบัว” มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามถูกหลักอนามัยสามารถเก็บไว้ได้นาน และสร้างรายได้ให้
ชุมชนปีละนับล้านบาท 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 สาหร่ายไกที่พบในปัจจุบัน จะมีอยู่ 3 ชนิด คือ 
 1. ไกเหนียวหรือไกค่าว มีสีเขียวเข้ม ยาว ไม่แตกแขนง เนื้อไม่ฟู มีน้ำหนักพอสมควร ยาวประมาณ 2 
เ ม ต ร 
 2. ไกเปื่อยหรือไกไหม เกาะหินเป็นกระจุกแล้วกระจาย แผ่ออกไปเป็นเส้นเล็กฝอยมีจำนวนเส้นมาก 
เส้นเหนียวและลื่น สีเขียวซีด ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร 
 3. ไกต๊ะ ลักษณะออกเป็นกระจุกอยู่ปนกับไกไหม เส้นสั้นและมีความลื่นมาก 
 วิธีการเก็บสาหร่ายไก 

การเก็บสาหร่ายไกจากแหล่งน้ำธรรมชาตินั้น ชาวบ้านจะรอให้สาหร่ายเจริญเต็มที่ซึ่ งจะมีขนาดยาว
มากตั้งแต่ครึ่งเมตร ไปจนถึง 4-5 เมตร โดยการจกไก ซึ่งวิธีดังกล่าวคือ การดึงสาหร่ายที่มีขนาดยาวพอเหมาะ
ออกจากก้อนหินแล้วส่ายไปมาในน้ำให้ดินหรือสิ่งที่เกาะมาหลุดออกไป พาดไว้บนท่อนแขน สะสมไปเรื่อย ๆ 
จ น ม า ก พ อ ก ็ จ ะ ม ้ ว น 
ให้เป็นกลุ่มก้อน นำไปตากหรือแปรรูปเป็นอาหารชนิดต่าง  ๆ 
 ขั้นตอนการผลิตสาหร่ายไก (ไกยี)  
 1. เก็บสาหร่ายไกสดจากแม่น้ำน่าน 
 2. นำสาหร่ายไกท่ีเก็บมาเลือกเอาสิ่งแปลกปลอมออก แล้วนำมาล้างให้สะอาด ประมาณ 10 ครั้ง 
 3. ฉีกเป็นฝอยๆ วางบนตะแกรง 
 4. นำไปตากแห้งผ่านแสงแดดประมาณ 2 - 3 วัน หรือนำไปอบแห้งในตู้อบลมร้อน โดยใช้ความร้อนที่ 
70 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง แล้วนำไกไปปั่นกับเครื่องปั่นอาหารจนได้ไกเป็นผงละเอียด 
 5. นำไกมาคั่วกับกระทะสามารถปรุงรสตามใจชอบ หรือใช้เกลือไอโอดีน คนให้เข้ากันประมาณ 15 - 20 
นาทแีล้วเทงาขาว งาดำ ที่สุกแล้วตามด้วยหอมแดงเจียว 
 6. บรรจุลงถุงบรรจุภัณฑ์ 
 
การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมาย  
 มีเลขสารบบอาหาร (เครื่องหมาย อย.) 55-2-01863-6-0001  
 
  



296 

 

 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางนัทธมน คำครุฑ (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด บ้านหนองบัว)  
ที่อยู่ : 213 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 089 954 5490 
พิกัดแผนที่ : 47Q X: 688004 Y: 2111545 / Latitude 19.088194: Longitude: 100.786977 

 

https://goo.gl/maps/dBePATHo54pQhVDRA 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายพิทักษ์ ทีฆาวงค ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
  
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา   
โทรศัพท ์: 093 130 4548, 054718300 
  

https://goo.gl/maps/dBePATHo54pQhVDRA
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จ.พะเยา 

: แปรรูปผลผลิตจากน ้าผ้ึงโพรง 

 

ประวัติความเป็นมา  
   วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งธรรมชาติสามัคคี หมู่ 10 มีสถานที่ดำเนินการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ตำบล
แม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเลขที่ 6-56-01-08/1-0025 ความคิดริเริ่ม
แนวคิดในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการพ่ึงพาตนเอง เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ ทำสวน 
และปลูกผักไว้ขายและบริโภคในครัวเรือน ในช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะไม่มีการปลูกพืชหลังฤดูกาลทำ
นา ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้นายนพพร แลสันกลาง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในชุมชน
ว่าควรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หลังฤดูการเก็บเกี่ยว หลังจากได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจากอาจารย์มโนชญ์ เทศ
อินทร์ ที่ศูนย์ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่กา โดยอาจารย์มโนชญ์ เทศอินทร์ ได้ให้ความรู้ใหม่ ๆ ให้
คำแนะนำในการประกอบอาชีพตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงนั้น จึงได้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ ว่าเราต้องชักชวน
เกษตรกรในชุมชนให้มีอาชีพเสริมให้กับครอบครัวเพ่ือจะได้มีรายได้ไว้ใช้จ่าย 

 ในปี พ.ศ. 2558 นายนพพร แลสันกลาง พบว่าเกษตรกรบางคนในหมู่บ้านได้เลี้ยงผึ้งโพรงไว้รับประทานถ้าเหลือก็
แบ่งขาย จึงเกิดแนวคิดว่าถ้านำการเลี้ยงผึ้งโพรงที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษมาทำเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายให้กับ
ครอบครัวเกษตรกร ก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ้น เริ่มแรกได้ชักชวนเกษตรกรที่มีรังผึ้งอยู่
แล้วจำนวน 10 คน เข้ามาเลี้ยงผึ้งรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อรวมกันขายในรูปกลุ่ม เมื่อเห็นว่าการเลี้ยงผึ้งร่วมกันเป็น
กลุ่มช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและสมาชิกทุกคนได้ ก็เกิดการชักชวนเกษตรกรเข้ามาร่วมในกลุ่มเลี้ยงผึ้ง
เพิ่มขึ้นอีกจาก 10 คนเป็น 38 คน และดำเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
พะเยา เมื่อปี 2559 โดยมีกิจกรรมคือการเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ ในสมัยโบราณการเลี้ยงผึ้ง คือ การนำเอาโพรงไม้
เก่าหรือไม้เก่า ๆ มาทำให้ข้างในเป็นโพรง แล้วนำไปไว้ในที่ ๆ มีผึ้งมาหาอาหาร (น้ำหวานจากเกสรดอกไม้) เพื่อให้
ผึ้งย้ายมาอยู่ในโพรงที่สร้างขึ้นมา เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมที่รังผึ้งมีน้ำหวานมากก็จะทำการเก็บรังผึ้ งเพื่อไปเป็น
อาหารหรือส่วนผสมของยาแผนโบราณในหมู่บ้านสันหมี่นแก้วนั้น มีเกษตรกรที่ส่วนมากเป็นชาวสวนลำไยแต่ละคน
ก็จะมีสวนลำไยไว้ขายผลผลิตสด และก็จะมีการเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติไว้ในสวน แต่มักประสบปัญหาคือบางราย
สวนจะอยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย จึงถูกขโมยรังผึ้งบ่อย จึงได้รวมตัวกันคิดค้นหาวิธีแก้ปัญหา โดยการทดลองนำรัง
ผึ้งที่มีผึ้งมาอาศัยอยู่แล้วยกมาที่บ้านของแต่ละคน เพื่อให้ผึ้งมาหาอาหารใกล้กับที่พักอาศัย มีการทดลองอยู่หลาย
รอบจนเป็นผลสำเร็จเพราะสภาพแวดล้อมในชุมชนสามารถเป็นแหล่งอาหารของผึ้งได้  

 ปี พ.ศ.2559 ได้ดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งธรรมชาติสามัคคี หมู่ 10 และดำเนินกิจกรรมในลักษณะกลุ่ม 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงจากองค์การภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้ 

   1. ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กิจกรรมเด่นด้าน
การเลี้ยงผึ้งที่มีฐานการเรียนรู้ “เรื่องการเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติแบบครบวงจร” 

   2. เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติของชุมชน ให้กับเกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรทั่วไปที่
สนใจในการเลี้ยงผึ้ง           
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รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
  1. การทำรังผึ้ง โดยกลุ่มจะใช้ไม้ไผ่เก่าที่ไม่ใช้งานมาทำรังผึ้ง เพราะการนำไม้เก่ามาทำรังผึ้งนั้นจะไม่มี
ก ลิ่ น 
ของเนื้อไม้สามารถนำมาทำรังผึ้งได้ดี 
  2. ขนาดของรังผึ้งที่ทำ ทางกลุ่มจะไม่ทำรังผึ้งที่มีขนาดใหญ่ เพราะการทำรังผึ้งขนาดใหญ่ทำให้มีแสงมาก 
และผึ้งชอบความมืด จึงได้ทำขนาดรังกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร 
  3. วิธีการตั้งรังผึ้ง การตั้งรังผึ้งต้องไว้ในที่ร่มไม่มีแสงเยอะ ทิศทางของรูต้องไว้ทางทิศเหนือและทิศใต้  
เพราะทิศเหนือกับทิศใต้จะได้รับแสงแดดน้อยมาก ทำให้ผึ้งที่มาหารังไม่เจอความร้อนจากแสงแดด 
  4. การดูแลรักษา ต้องดูแลรังผึ ้งอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั ้ง ถ้ายังไม่มีผึ ้งเข้ามาอยู ่ในรังต้องหมั่น 
ทำความสะอาดรังผึ้งตลอด และคอยดูแลศัตรูของผึ้งที่มารบกวน เช่น มด จิ้งจก หอย ตัวต่อ และสัตว์อ่ืน ๆ ที่มาอยู่
ในรัง 
  5. วิธีการเก็บน้ำผึ ้ง การเก็บน้ำผึ ้งของกลุ ่มจะเก็บตามฤดูกาล โดยจะทำการเก็บน้ำผึ ้งประมาณ 
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม หลังจากนั้นทางกลุ่มจะไม่เก็บน้ำผึ้ง เพราะทางกลุ่มเน้นคุณภาพน้ำผึ้งเดือน 5 การเอา
น้ำผึ้งออกจากรังทางกลุ่มจะใช้วิธีการหยด โดยใช้ผ้าขาวบางกรอง จะไม่คั้นหรือใช้เครื่องปั่นเพราะทำให้เสียง่ายและ
เก็บไว้ได้ไม่นาน  
  6. ผลผลิต น้ำผึ้งขวด   ขนาด 150 cc. ราคา 150 บาท     
     ขนาด 650 cc. ราคา 200 บาท    
      ขนาด 950 cc. ราคา 250 บาท   
         สบู่น้ำผึ้ง ก้อนละ 29 และ 59 บาท  
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 

 

 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายนพพร  แลสันกลาง (วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งธรรมชาติสามัคคี)  
ที่อยู ่: 16 หมู่ที่10 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  56000 โทรศัพท ์093-141 5776  

พิกัดแผนที่ : X=589519 Y=2132086 / Latitude :  Longitude:  

 

 
https://goo.gl/maps/qSUZRZA293UH1iyf8 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายนิวัติ  ทองคำปัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน    
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา   
โทรศัพท ์: 087-179 7733, 054-887 055  
  

https://goo.gl/maps/qSUZRZA293UH1iyf8
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จ.ล าปาง 

: ข้าวแคบ 

ประวัติความเป็นมา 
    ข้าวแคบ จึงเป็นของขบเคี้ยวที่นิยมเก็บไว้รับประทานในเทศกาลสำคัญ โดยคนภาคเหนือทำไว้

ร ับประทานเป็นอาหารว่าง และสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ ใช ้ว ัตถุดิบที ่ม ีอยู ่ในชุมชนมาแปรรูป 
เพื่อเพิ่มมูลค่าขึ้น โดยวัตถุดิบหลักของข้าวแคบคือการนำเอาข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ 
เป็นข้าวเหนียวที่มีเมล็ดยาว กลิ่นหอม เหนียวนุ่ม มีคุณค่าทางโภชนาการช่วยต้านอนุมูลอิสระ เพ่ิมสมรรถภาพ
การทำงานของกระเพาะอาหาร ซึ่งข้าวแคบของกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบจางทุ่งเลางาม 
มีลักษณะเด่นคือมีแผ่นขนาดใหญ่ และมีหลากหลายรสชาติและสีสรร ที่ได้จากวัตถุดิบรองคือพืชผลที่ปลูกได้
ตามฤดูกาล อาทิ ข้าวก่ำ งา ฟักทอง อัญชัน แตงโม และมันม่วง เป็นต้น  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
     อุปกรณ์ในการทำข้าวแคบ 

1. วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าวเหนียว กข 6 
2. วัตถุดิบรอง ได้แก่ ข้าวก่ำ งาขาว งาดำ ดอกอัญชัน ฟักทอง มันม่วง แตงโม 
3. ส่วนผสม ได้แก่ เกลือ น้ำเปล่า 
4. อุปกรณ์ ได้แก่ หม้อ ฝาหม้อ ทัพพ ีไม้พาย กะละมัง เครื่องปั่น เตาแก๊ส ถังน้ำ หญ้าคา 
วิธีการทำข้าวแคบ 
1. นำข้าวเหนียวมาแช่น้ำไว้ประมาณ 1 คืน 
2. นำข้าวก่ำมาล้างน้ำสะอาดแล้วนำมาปั่นให้ละเอียด ในกรณีท่ีจะใส่ฟักทอง หรือมันม่วง ให้นำมา

นึ่งก่อนแล้วนำไปปั่นรวมกับข้าว 
3. นำแป้งที่ปั่นเสร็จมาผสมรวมกับงาดำ งาขาว เกลือ แล้วคนให้เข้ากัน 
4. ตั้งไฟให้น้ำเดือดแล้วหุ้มผ้าที่เตรียมไว้บนปากหม้อ จากนั้นเกลี่ยแป้งลงบนผ้าเป็นวงกลม ใช้ฝา

หม้อปิด เพ่ือกันไม่ให้ข้าวแคบแตก 
5. พอข้าวแคบสุก นำไปตากบนหญ้าคาท่ีเตรียมไว้ 
6. พอข้าวแคบแห้งเก็บใส่ตะกร้า นำมาบรรจุถุง เตรียมจำหน่ายได ้

     ราคาจำหน่าย 
     กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบจางทุ่งเลางาม จะผลิตข้าวแคบในช่วงหลังเก็บเกี ่ยว
ผลผลิตต ั ้งแต ่เด ือนพฤศจิกายน - เด ือนเมษายนของทุกปี โดยจำหน่ายในราคาส ่งถ ุงละ 20 บาท  
(บรรจุ 15 แผ่น/ถุง) ไม่รวมค่าจัดส่ง 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

1. วัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และส่วนผสม 
2. เมื่อน้ำเดือด เกลี่ยแป้งที่ผสมแล้วลงบนผ้าเป็นวงกลม 
3. พอข้าวแคบสุก นำไปตากบนหญ้าคาท่ีเตรียมไว้ 
4. พอข้าวแคบแห้ง นำมาบรรจุถุง 
 
รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางรุจิเรศ ใจเกลี้ยง (กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสบจาง-ทุ่งเลางาม)  
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 091-079-1928 
พิกัดแผนที่ : X:  Y:  / Latitude : 18.382767 Longitude : 99.836456 

  

 

 

 

 https://goo.gl/maps/Pi4XyVVYSgZDqQ4o6 
 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวจินตนา  สุทธวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   
โทรศัพท ์: 088-251-2650, 054-266-125         
 
  

https://goo.gl/maps/Pi4XyVVYSgZDqQ4o6
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จ.ล าพูน 

: น ้ามันและยาหม่องสามเซียน 

ประวัติความเป็นมา 
 เป็นการประยุกต์และต่อยอดการพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมมาใช้ เช่น การสกัดสมุนไพรด้วยน้ำมัน
มะพร้าว จุดเด่น คือ การใช้พืชสมุนไพรที่เป็นอาหาร คือ ขม้ิน ไพล และท่ีเป็นวัชพืชในท้องถิ่น เช่น ผักเสี้ยนผี 
ต้นกระดูกไก่ดำ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพทางยาและสามารถรักษาโรคได้หลายโรค มาเป็นวัตถุดิบ
ในการทำน้ำมันและยาหม่อง ความสำคัญของภูมิปัญญาสามารถต่อยอดไปได้อีกค่อนข้างหลากหลาย และเป็น
การเพิ่มมูลค่าของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ขมิ้น ไพล ฯลฯ ได้ค่อนข้างมาก และสามารถนำวัชพืชที่มีมาเพ่ิม
มูลค่าได้สูงมาก 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำน้ำมันและยาหม่องสามเซียน 
 1. สมุนไพร เช่น ขมิ้น ไพล 
 2. วัชพืชท้องถิ่น เช่น ผักเสี้ยนผี ต้นกระดูกไก่ดำ 
 3. น้ำมันมะพร้าว 
 4. วาสลีนและพาราฟิน 
 5. พิมเสน, การบูร, และเมนทอล 
 6. กระทะและไม้พาย 
 7. ขวดแก้วและตลับ 
 วิธีการทำน้ำมันและยาหม่องสามเซียน 
 1. นำวัตถุดิบทั้งสมุนไพร เช่น ขมิ้น ไพล และวัชพืช เช่น ผักเสี้ยนผี ต้นกระดูกไก่ดำ รวมทั้งสมุนไพร
ชนิดอ่ืนๆ มาคั่วให้น้ำในใบระเหยออกจนหมด 
 2. จากนั้นทำการสกัดด้วยน้ำมันมะพร้าว โดยใช้ความร้อนเคี่ยวจนเดือด 
 3. พักให้น้ำมันเย็นลง กรองด้วยผ้าขาวบางจะได้น้ำมันสมุนไพร 
 4. การทำยาหม่อง เริ ่มจากการนำวาสลีน ขึ ้นตั ้งไฟตามด้วยใส่พาราฟิน แล้วคนให้ละลาย 
เมื่อละลายแล้ว ใส่น้ำมันสมุนไพรที่ได้มา คนให้เข้ากัน 
 5. จากนั้นนำพิมเสน การบูร และเมนทอล คนให้เข้ากัน รอจนส่วนผสมทั้งหมดละลาย 
 6. นำส่วนผสมข้อที่ 4 และข้อที่ 5 มาผสมรวมกัน คนเรื่อยๆจนส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกัน  
 7. บรรจุใส่ขวดและตลับที่เตรียมไว้ 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสมุนไพรและวัชพืชในท้องถิ่น 
 2. เป็นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม 
 3. น้ำมันและยาหม่อง มีประสิทธิภาพในการเคล็ด ขัดยอก แก้ปวดเมื่อย และแมลงสัตว์กัดต่อย 
 4. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลป่าสัก ตำบลต้นธง 
และตำบลเหมืองง่า 
 5. มีการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปสมุนไพรตามความเหมาะสมของสภาพในแต่ละพ้ืนที่ 
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 6. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

   

สมุนไพรชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำน้ำมันและยาหม่องสามเซียน 

   

การทำน้ำมันและยาหม่องสามเซียน 

   

ผลิตภัณฑน์้ำมันและยาหม่องสามเซียน 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายไตรทศ ใจศรีธิ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรไทยบ้านหลุก)  
ที่อยู่ : 28/2 หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  090-893-560 
พิกัดแผนที่ : X: 5016293 Y: 2059901 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นายอานนท์ บุญเหมย ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน     
โทรศัพท์ : 093-136-5716, 0-5351-0342 
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จ.แพร่ 

: การปลูกห้อมและการท าห้อมเปียก 

ประวัติความเป็นมา 
 “ผ้าหม้อห้อม” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและสัญลักษณ์จังหวัดแพร่ ที่ได้รับการสืบทอดมานานกว่า 100 ปี 
และนำมาผลิตครั้งแรกที่บ้านทุ่งโฮ้ง ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งผ้าหม้อห้อมถือเป็นสิ่งหนึ่ง 
ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวแพร่ จะเห็นได้จากการแต่งกายพื้นเมืองของชาวแพร่ ที่นิยมสวมใส่เสื้อหม้อ
ห้อม ซึ่งคำว่า “หม้อห้อม” เป็นคำในภาษาพื้นเมืองมาจากการรวมคำ 2 คำ คือคำว่า “หม้อ” และคำว่า “ห้อม” 
เข้าไว้ด้วยกัน และคำว่า “หม้อ” เป็นภาชนะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการบรรจุน้ำหรือของเหลว ส่วนคำว่า “ห้อม” เป็นพืช
ล้มลุกชนิดหนึ่ง ที่ชาวบ้านนำเอาลำต้นและใบมาหมักในน้ำ ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จะให้น้ำสี  
น้ำเงินเข้ม เมื่อนำมาย้อมผ้าฝ้ายสีขาว จะได้ผ้าหม้อห้อมสีน้ำเงินเข้ม 
 โดย “ห้อม” เป็นพืชล้มลุก มีลักษณะเป็นไม้พุ่ม เจริญเติบโตได้ดีในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศเย็น ความชื้น
สูง ใกล้แหล่งน้ำตามหุบเขาในป่าธรรมชาติ มีแสงรำไร และไม่มีน้ำท่วมขัง ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จะมีแหล่ง
ปลูกห้อมจำนวนมาก ได้แก่ บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน, บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง และบ้านนาตอง ตำบลช่อแฮ 
แต่ปัจจุบันเหลือห้อมในแหล่งธรรมชาติน้อย ประกอบกับผู้ผลิตผ้าหม้อห้อมมีความต้องการผลิตผ้าหม้อห้อมจาก
วัตถุดิบธรรมชาติมากขึ้น ความต้องการในการใช้ห้อมจึงมีมากขึ้น ทำให้ห้อมที่นำมาย้อมสีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้อง
มีการสร้างโรงเรือนพรางแสง เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของห้อม โดยให้ผลผลิตห้อมสด 
เนื้อหอมและสารอินดิโก้สูงสุด 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 อุปกรณ์ในการทำห้อมเปียก 
 1. ห้อม (ใช้ส่วนใบและก้าน) 
 2. น้ำสะอาด 
 3. น้ำปูนใส 
 วิธีการปลูกห้อม 
 - การปลูกห้อมในสภาพป่าธรรมชาติ ควรเลือกสภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ได้แก่ พื้นที่มีแสงรำไร มีความ
ชุ่มชื้น อยู่ใกล้แม่น้ำ ลำธาร บริเวณหุบเขา ไม่มีน้ำท่วมขัง 
 - การปลูกห้อมในสภาพพื้นที่ราบในโรงเรือนพรางแสง สามารถปลูกห้อมได้ตลอดทั้งปี ควรเลือกสภาพ
พ้ืนที่ที่เหมาะสม ได้แก่ พ้ืนที่มีแสงรำไร มีความชุ่มชื้น มีแหล่งน้ำและสามารถให้น้ำได้ตลอดทั้งปี มีข้ันตอนดังนี้ 
 1. เลือกพ้ืนที่ที่มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี 
 2. ไถพรวนตากดิน ทิ้งไว้ 7 – 14 วัน 
 3. สร้างโรงเรือน ใช้ตาข่ายพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ โยมุงตาข่ายด้านบนและด้านข้างทั้ง 4 ด้าน 
ขนาดของโรงเรือนข้ึนอยู่กับพื้นท่ีและเงินทุน 
 4. เตรียมแปลงย่อย กว้าง 2 – 3 เมตร ขุดร่องแปลงกว้าง 1 เมตร ความยาวแปลงตามพ้ืนที่ 
 5. ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 2 ตันต่อไร่ คลุกเคล้ากับดิน 
 6. ขุดหลุมปลูกลึก 15 – 20 เซนติเมตร นำต้นกล้าห้อมที่มีอายุ 1 เดือน ลงปลูก โดยใช้ระยะปลูก 
ระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร กลบดินถึงโคนต้น 
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 7. ควรให้น้ำทันที หลักจากปลูก เพ่ือให้ต้นห้อมฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็ว ห้อมเป็นพืชที่ต้องการความชุ่มชื้น 
และการให้นำเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากให้น้ำไม่เพียงพอ มักทำให้ต้นห้อมเจริญเติบโตช้า ต้องให้น้ำสม่ำเสมอ 
เกษตรกรที่ต้องการปลูกห้อมในเชิงพาณิชย์ ควรมีการให้น้ำโดยระบบสปริงเกอร์ โดยให้น้ำทุก 3 - 4 วัน นานครั้งละ 
30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 
 8. เมื่อต้นห้อม อายุ 6 - 8 เดือน ขึ้นไป จึงสามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ ควรเก็บเกี่ยวช่วงเช้า จึงจะได้เนื้อ
ห้อมมากกว่าเก็บเกี่ยวช่วงบ่าย ทั้งยังสะดวกในการทำงานและทำเนื้อห้อมได้ในวันเดียวกัน วิธีเก็บเกี่ยวห้อม 
ใช้กรรไกรตัดยอด ยาว 15 – 20 เซนติเมตร จะเก็บเกี่ยวได้ทุก 2 – 3 เดือนหรือ 3 – 4 ครั้งต่อปี 
 วิธีการทำห้อมเปียก 
 1. ตัดส่วนยอดและใบห้อมในตอนเช้า ซึ่งจะได้เนื้อห้อมมากและคุณภาพดี 
 2. นำใบห้อมไปล้างน้ำให้สะอาด แช่น้ำ อัตราส่วนห้อมสด 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 10 ลิตร นำวัสดุที่มีน้ำหนัก
วางทับ กดใบห้อมให้จมน้ำนาน 24 – 48 ชั่วโมง ขึ้นกับอุณหภูมิ เช่น ฤดูหนาวต้องแช่นาน 48 ชั่วโมง 
 3. นำน้ำห้อมที่ได้ไปเติมปูนขาว อัตรา 120 กรัมต่อน้ำห้อม 10 ลิตร แล้วตีด้วยชะลอมในแนวขึ้น-ลง 
จนเกิดฟอง ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ซวก” หรือใช้เครื่องตีห้อม ซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าใช้แรงคน ตีจนกระทั่ง
ฟองน้ำยุบตัวลง จึงหยุดตี 
 4. ตั้งน้ำห้อมทิ้งไว้ 1 คืน ให้ตกตะกอน แยกเป็นชั้น โดยแยกชั้นบนมีสีเหลืองใสทิ้ง ซึ่งได้ตะกอนข้น
คล้ายโคลนสีน้ำเงินเข้ม เรียกว่า “เนื้อห้อม” หรือ “ห้อมเปียก” ซึ่งยังไม่สามารถนำไปย้อมผ้าได้ จะต้องนำ
ห้อมเปียกไปเตรียมน้ำย้อมต่อไป 
 ราคาจำหน่าย 
 ห้อมเปียก กิโลกรัมละ 300 บาท 

การใช้ประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
 1. เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษไม่ให้สูญหาย 
 2. ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติ 
 3. มีกิจกรรมอบรมและส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
 4. มีหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพ การปลูกห้อมและผลิตเนื้อห้อมเปียก 
 5. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 
 6. และอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง 
 
รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 

   
  แปลงปลูกห้อม      การเก็บเกี่ยวห้อม 
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  ส่วนที่ใช้ในการทำห้อมเปียก(ใบและก้าน)   นำใบห้อมมาล้างทำความสะอาด 

   
 แช่น้ำไว้ประมาณ 24 - 48 ชั่วโมง     เติมน้ำปูนขาว 

   
 การตีด้วยชะลอม (ซวก) จนเกิดฟอง   ฟองที่เกิดจากการตีด้วยชะลอม 
 

   
  เครื่องตีห้อม      ทิ้งไว้ 1 คืนให้ตกตะกอน 
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 ตะกอนข้นคล้ายโคลนสีน้ำเงินเข้ม       เนื้อห้อมหรือห้อมเปียก 

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นายสว่าง สีตื้อ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มห้อมนาคูหา) 
ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 096-9824460 
พิกัดแผนที่ : X: 639255 Y: 2004587 / Latitude : 18.1256703 Longitude: 100.3162728 

 
https://goo.gl/maps/erJTMWQ5ug4wfSKp8 

ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวอัจฉราวรรณ สันป่าเป้า ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่      
โทรศัพท์ : 093-130-2923, 0-5452-3221 
 
  

https://goo.gl/maps/erJTMWQ5ug4wfSKp8
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จ.แม่ฮ่องสอน  

: ผ้าทอกะเหรี่ยง (ย้อมสีธรรมชาติ) 

 
ประวัติความเป็นมา 

 ความเป็นมาของผ้าทอกระเหรี่ยงบ้านศรีดอนไชย เป็นการทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าทอด้วยกี่หรือหูกพื้นบา้น 
ตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการทอสอดคล้องกับขนบประเพณีขและวิถีชีวิตของกลุ่มชน
กะเหรี่ยงซึ่งมีรูปแบบและการใช้สอยต่างๆ กัน เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมโต้ะ ย่าม และเสื้อกะเหรี่ยง เป็นต้น 

ผ้าทอกะเหรี่ยงมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อสังคม เป็นมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะพื้นบ้านชาวไทย
กะเหรี่ยงที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมของกลุ่มชนและท้องถิ่น ซึ่งผ้าทอกะเหรี่ยงกับการแต่ง
กายจะบ่งบอกสถานภาพทางสังคม แสดงให้เห็นคุณวุฒิทางจริยธรรมและการควบคุมความประพฤติของผู้สวม
ใส่ควบคู่กับความสวยงามของลวดลาย ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้นำผ้ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การ
นำมาใช้ในการสืบสานประเพณีกินข้าวห่อ การส่งเสริมให้พัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และการส่งเสริมให้
เกิดการสืบทอดความรู้ให้อยู่กับชุมชน โดยเฉพาะผ้าทอที่มีการย้อมด้ายจากสีธรรมชาติ ยิ่งควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้ 
 จุดเด่น เอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะพื้นที่ คือ เป็นผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ ลวดลายเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของชนเผ่ากะเหรี่ยง มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
สีที ่ได้จะเป็นสีจากการย้อมสีฝ้ายแบบธรรมชาติ โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นพืชป่าและพืชสมุนไพร มี
ลวดลายผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ มีความสวยงามตามแบบเฉพาะของชนเผ่ากะเหรี่ยงตามภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบ
ทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
  

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 วัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสี ได้แก่ 

1. ใบตะเพียนหนู (ภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า “ใบเหว”) จะขึ้นในป่า มีมากในช่วง ฤดูฝน ให้สีเขียวอม
เหลืองหรือเขียวมะนาวสีเขียวสด เขียวขี้ม้าและสีเทา 

2. ใบหูกวาง ให้สีเขียวเช่นเดียวกับสีจากใบตะเพียนหนู แต่สีจะไม่ค่อยใส จะออกตุ่น ๆ 
3. ใบลำไย ให้สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเปลือกไข่ 
4. ใบมะม่วง ให้สีเขียวอมเหลือง 
5. เปลือกประดู่ ให้สีน้ำตาลอมแดง แต่ในช่วงหน้าฝนจะได้สีน้ำตาลอ่อน หรือน้ำตาลอมชมพู 
6. เปลือกตะแบก ให้สีน้ำตาลอ่อน แต่สีออกไปทางอมส้มมากกว่าสีจากเปลือกประดู่ 
7. ใบหม่อน นอกจากใช้เลี้ยงไหมหรือทำชาใบหม่อนแล้ว ยังนำมาย้อมผ้าได้อีก จะได้สีเขียวอ่อน 
8. คำแสด เป็นสีที่ได้จากต้นคำแสด ให้สีส้ม สีนี้ย้อมได้ปีละ 1 ครั้ง คือ ช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจาก

นั้นจะไม่มีให้เห็นแล้ว แต่ละครั้งย้อมได้ไม่มากเพราะสามารถเก็บผลคำแสดได้คราวละไม่มาก 
9. ผลมะเกลือ ให้สีดำ หรือเทา 
10. ขม้ิน ให้สีเหลือง 

วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการย้อมสีด้าย 

1. ด้ายดิบ  
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2. สีธรรมชาติที่ใช้ในการย้อมสี  
3. หม้อต้ม 
4. เกลือ 
5. สารส้ม หรือปูน 
 
ขั้นตอนการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 
1. นำเส้นด้ายที่จะย้อมมาซักน้ำสะอาดเพ่ือไล่ไขมัน แล้วบิดให้หมาด 
2. นำเปลือกไม้ ใบไม้ที่เตรียมไว้มาต้มจนเดือดใช้เวลาประมาณ 45 นาที แล้วกรองแยกกากออก 
 3. นำน้ำสีที่กรองแล้วมาต้มในหม้อใส่เกลือ สารส้ม หรือปูน (แต่ละสีจะใส่ไม่เหมือนกันแล้วแต่สีที่
ต้องการ 

คนจนละลายแล้วนำฝ้ายที่ไล่ไขมันไว้แล้วลงมาต้มต่อ ประมาณ 45 นาที 
4. นำฝ้ายที่ย้อมแล้วออกให้สะเด็ดน้ำ ทิ้งไว้จนเย็น แล้วนำไปซักจนสะอาด 
5. นำฝ้ายที่ซักสะอาดดีแล้วไปตากจนแห้ง แล้วนำไปทอตามแบบที่ต้องการ  
ขั้นตอนการทอผ้า 
1. การเตรียมเครื่องทอผ้า ก่อนที่จะทอผ้าจะต้องมีการเตรียมเครื่องทอผ้าตั้งแต่การปั่นด้าย การกรอ

ด้ายการตั้งเครื่องทอผ้า การข้ึนด้าย มีข้ันตอนการทำดังนี้ 
(1) การปั่นด้าย 
(2) การกรอด้ายขวาง  
(3) ตั้งไม้เครื่องทอกี่เอว หลังจากปั่นด้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำด้ายมาข้ึนด้าย 
(4) การขึ้นด้าย หรือการขึ้นเครื่องทอกี่เอว เป็นการนำเอาเส้นด้ายมาเรียงต่อกันอย่างมีระเบียบ 

ตามแนวนอน โดยพันรอบกับส่วนประกอบของเครื่องทอ และก่อนที่จะมีการขึ้นด้ายจะต้องมีการเตรียมเส้นด้าย 
ด้วยการปั่นด้าย การตั้งเครื่องทอ การเรียงเส้นด้าย การเปลี่ยนไม้เป็นเครื่องทอ 

2. การทอผ้า โดยใช้กี่ทอ และสร้างลวดลายบนผ้าทอกะเหรี่ยง มีเทคนิคการทอที่หลากหลายสามารถ
สร้างลวดลายให้มีความสวยงาม แสดงอัตลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงได้อย่างเด่นชัด ซึ่งสามารถแบ่งเทคนิคการ
ท อ 
และสร้างลวดลายออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 

(1) การทอธรรมดาหรือทอพ้ืน  
(2) การทอลายสลับสี เป็นการทอแบบธรรมดา  
(3) การทอลาย เป็นวิธีการทอลวดลายที่มีเทคนิค เมื่อทอเป็นผืนแล้ว ด้ายที่แทรกเข้าไปนั้น จะ

ปรากฏเป็นลวดลายนูนบนผืนผ้าทั้งผืนไม่เหมือนกัน 
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ราคาจำหน่าย  
 

สินค้า 
ต้นทุนการผลิตต่อชิ้น

(บาท) 
ราคาขายต่อชิ้น (บาท) หมายเหตุ 

ผ้าถุง 
เสื้อกระเหรี่ยงโบราณ 
เสื้อกระเหรี่ยงทั่วไป 
ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าปูโต๊ะใหญ่ 
ผ้าปูโต๊ะเล็ก 
ถุงย่าม 
ผ้าโพกหัว 
สินค้าอ่ืน ๆ ตามคำสั่งซื้อ 

200 – 1,200 
350 – 1,000 
200 – 400 

100 – 300 
600 – 1 ,7 00 
300 – 600 
80 – 100 
80 - 150 
300 - 1200 

300 – 1,500 
500 – 1,200 
300 – 500 
200 – 400 

850 – 2,000 
500 – 750 
120 - 150 
150 - 300 
200 - 1000 

แล้วแต่ลวดลาย 
แล้วแต่ลวดลาย 
 
 
 
 
 
 
ตามรูปแบบของ
สินค้า 

 
 

การรับรองทางวิทยาศาสตร์หรือทางกฎหมายมรีางวัลที่ได้รับ 
1. ผ้าคลุมไหล่        OTOP  ระดับ 3 ดาว    ปี พ.ศ. 2547 
2. เสื้อกระเหรี่ยงโบราณ      OTOP  ระดับ 3 ดาว    ปี พ.ศ. 2559 
3. ผ้าปูโต๊ะเล็ก       OTOP  ระดับ 3 ดาว    ปี พ.ศ. 2559 

 4. ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร    มาตราฐาน  มผช.   ปี พ.ศ. 2553 
5. เสื้อกระเหรี่ยง       มาตราฐาน  มผช.   ปี พ.ศ. 2555 
6. ย่าม          มาตราฐาน  มผช.   ปี พ.ศ. 2558 
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รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  

 
 
 

 

    

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 
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 การทำสีธรรมชาติสำหรับย้อม
ฝ้าย 
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การทำสีธรรมชาติสำหรับย้อม
ฝ้าย 
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รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา :  นางหน่อโยเธอ บุญเนตร (กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงบ้านศรีดอนไชย)  
ที่อยู่ : 120/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58110  
  โทรศัพท์ 098 938 1875 
พิกัดแผนที่ : Zone 47 X=386329 Y=2011722 / Latitude : Longitude:  

 

 
https://goo.gl/maps/2FpDNCS7aHeursKQ7 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวแสงดาว   สมใจ    ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง   
โทรศัพท์ : 084-3132960, 053-681351 

  

https://goo.gl/maps/2FpDNCS7aHeursKQ7
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จ.อุตรดิตถ์ 

: ข้าวแคบลับแล 

ประวัติความเป็นมา 
 ข้าวแคบเป็นอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
ตำบลศรีพนมมาศและตำบลฝายหลวง มีแผ่นแป้งลักษณะคล้ายแผ่นโรตีสายไหม แต่บางกว่า แข็งกว่า และใส
กว่า ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยโบราณ ซึ่งมีมานานหลายชั่วอายุคน เป็นวิธีการถนอมอาหารให้
สามารถเก็บไว้ได้นาน เวลาไปทำนา ทำไร่ หรือเดินทางนอกบ้านไกลๆ ก็จะนำข้าวมาปรุงรสแล้วนำมาพัน
กับข้าวแคบเพื่อความสะดวกสบายในการนำติดตัวออกไปทานระหว่างวันได้ ข้าวแคบถือเป็นอาหารหลักของ
ชาวลับแลเพราะชาวลับแลนิยมทานข้าวแคบแทนข้าวได้เลย แต่ก็ยังคงมีทานข้าวเหนียวบ้าง ข้าวสวย  
  ในปัจจุบันมีคนนิยมรับประทานข้าวแคบกันมากขึ้น ทำให้ตลาดข้าวแคบมีการขยายเพิ่มขึ้น เพราะ
ข้าวแคบสามารถทานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้าวแคบ ข้าวพันผัก หมี่พัน ข้าวไข่ม้วน เป็นต้น การทำข้าว
แคบจากที่ทำทานกันเฉพาะในครัวเรือน ก็มีการเปลี่ยนไปในเชิงธุรกิจ ทำให้เกิดมีการดัดแปลงและพัฒนาสตูร
การทำข้าวแคบให้มีรสชาติหลากหลายมากขึ้น จึงถือได้ว่าข้าวแคบเป็นอาหารพื้นเมืองที่สร้างชื่อให้กับจังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นอย่างมาก 

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร  
 ขั้นตอนการทำข้าวแคบ 
 การเตรียมแป้ง (ปัจจุบันมีแป้งสำเร็จรูป) 
 1. นำข้าวสารจ้าว(ข้าวท่อน) ที่แช่น้ำประมาณ 1 คืน มาสรงให้สะเด็ดน้ำในกระบายหรือกระบุง  
 2. หมักทิ้งไว้ 2 คืน ถ้าฤดูหนาวใช้เวลา 3 คืน ในระหว่างนั้นให้ล้างข้าวด้วยน้ำสะอาด โดยล้างน้ำข้าวใน
กระบายวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เพ่ือหมักข้าวให้มีความอ่อนตัว สามารถบี้หรือขยี้ให้แตกได้ง่าย 
 3. นำข้าวที่หมักไว้ไปโม่ให้ละเอียด ด้วยเครื่องโม่แป้งหรือใช้วิธีดั้งเดิมขยี้แป้งให้ละเอียด 
 4. นำแป้งที่ได้ไปผสมกับน้ำคนให้เข้ากันแล้วใช้ผ้าขาวบางกรองเศษผง ให้เหลือแต่น้ำแป้งอย่างเดียว 
 5. เอาน้ำแปลงลงพักในโอ่งเติมน้ำสะอาดลงไปให้เต็ม แช่ทิ้งไว้ 3 คืน เพื่อให้แป้งตกตะกอนแยกเป็นสอง
ชั้น ชั้นบนใส(ทิ้ง) ชั้นล่างขุ่นข้น ยังคงเอาไว้และคนแป้งก่อนที่จะใส่น้ำสะอาดลงไปอีกครั้ง 
  ขั้นตอนการผสมน้ำแป้งกับเครื่องปรุง 
 1. นำน้ำแป้งที่รินน้ำใสชั้นบน (ทิ้ง) ครั้งสุดท้ายเป็นน้ำแป้งที่จะไปทำข้าวแคบ 
 2. แป้ง 1 กิโลกรัม ผสมน้ำสะอาด 2 ลิตร หรือผสมให้พอดีไม่ให้แป้งข้นหรือเหลวจนเกินไป 
 3. ปรุงรสชาติของแป้ง โดยใส่เกลือ ผสมน้ำใบเตย น้ำดอกอัญชัน น้ำแก้วมังกร ใส่งาดำ ผสมให้เข้ากัน 
   ขั้นตอนการเตรียมเตาและหม้อ 
 1. ตั้งหม้อที่ใส่น้ำวางบนเตา เติมน้ำปากหม้อขึงผ้าขาวบางให้ตึง  
 2. ตั้งไฟจนเดือดให้มีไอน้ำผ่านขึ้นมา เจาะรูผ้าขาวบางปากหม้อประมาณ 2 นิ้ว เพ่ือให้ไอน้ำผ่าน 
    ขั้นตอนการไล้แป้ง 
 1. นำน้ำแป้งที่เตรียมไว้ละเลงบนผ้าขณะที่มีไอน้ำเดือดอยู่ (คล้ายทำข้าวเกรียบปากหม้อ) ทิ้งไว้ประมาณ 
30 วินาที หลังจากสุกแล้วเปิดฝาหม้ออออก 
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 2. ใช้ไม้ไผ่ปลายแหลมแซะด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งแล้วนำไม่ไผ่กลมๆ ซึ่งพันด้วยผ้ามารอไว้มือหนึ่งยกริม
ของแป้งด้วยไม้ปลายแหลม พาดไม้ไผ่เพ่ือดึงแป้งออกจากเตา 
    ขั้นตอนการนำไปตาก 
 1. นำไปตากบนแผงหญ้าคา 
 2. ผึ่งแดดให้แห้ง แล้วแกะออกนำมาใส่ถุงเก็บไว้พร้อมจำหน่าย 

รูปภาพประกอบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
วัสดุ อุปกรณ์ 

 

   
 แป้งขนมจีน  ผงปรุงรส   เกลือ 
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พริกป่นหยาบ งาดำ  น้ำตาลทราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงชูรส ผักชีใบเลื่อย  แป้งผสมน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม้พันข้าวแคบ พาย   

 

 

 

 

 

 

หม้อ    ไพหญ้าคา 
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วิธีการทำข้าวแคบลับแล 

 
ขั้นตอนการทำข้าวแคบ 

   1.ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน    2.ตักราดโดยละเลงเหมือนทำข้าวเกรียบปากหม้อ 

  
    3.ปิดฝารอสุก 30 วินาที 4.แคะออกด้วยไม้พายและไม้พันข้าวแคบ   
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   5.วางเรียงบนไพหญ้าคา 6 .ตากแดด 1 วัน  

รายละเอียดผู้ให้ข้อมูลและผู้รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญา : นางสาวปนัดดา  ปัณดิษฐ์ฉาย    
ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 8  ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์    โทรศัพท์ 088-701-5907 
พิกัดแผนที่ : 47P X: 608848  Y: 1955231  

 
https://goo.gl/maps/rFAjP6FsGN36k5b9A 

 
ผู้รวบรวมข้อมูล  : นางสาวนงนุช  ใจเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล 
โทรศัพท์ : 097-098-7750, 055-431-040 
  

https://goo.gl/maps/rFAjP6FsGN36k5b9A
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ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรด้วยความยินดี และ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกหน่วยงานที่ร่วมกัน
ดำเนินการสำรวจข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนทั่วทุกพ้ืนที่  

 

 

คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
 นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 
กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร     ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการเกษตร  
 นายจิรวิทย์ เฮงหิรัญญวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
 นายสัญญา เธียรสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ   
 นางสาววิลาสินี สีทวีทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
 นางสาวจุฑามาศ กรีพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
 นางสาวอารยา สุขเกษม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 นางสาวเจนจิรา ยองรัมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
 นางสาวธนพร ไชยสงคราม เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 

 

 

 


