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ค าน า 
 
 

งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง ได้เล็งเห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
หรือปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญ
หายไปจากชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ
ปราชญ์ท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น  ต่อไป 
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ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและของชาติ และจัดให้มีพื้นท่ีสาธารณะ ส าหรับกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย ภูมิปัญญาไทยมีความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น มั่นคง                 
สร้างความภาคภูมิใจและศักดิ์ศรีเกียรติภูมิ แก่คนไทย สามารถปรับ ประยุกต์หลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาใช้กับชีวิตได้อย่างเหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างคนกับสังคม และธรรมชาติได้
อย่างยั่งยืน ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุค 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น                  
ท่ีส าคัญและมีประโยชน์ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน 

2. เพื่อให้ผู้ได้รับการถ่ายทอดตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง 
อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญานั้นๆ ต่อไป 
 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นค าท่ีมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ                 
ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ 
ซึ่งเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้าน หรือปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งมี ผู้ให้ค าก าจัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่น                 
ในลักษณะต่างๆ กัน ดังนี้ 
 สามารถ จันทร์สูรย์ (2536) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้าน
คิดได้เองท่ีน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ท้ังหมดของชาวบ้านท้ังกว้าง    
ท้ังลึก ท่ีชาวบ้านสามารถคิดเอง ท าเองโดยอาศัยศักยภาพท่ีมีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินวิถีชีวิต             
ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย  

กรมวิชาการ (2538) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่า คือความรู้ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนศึกษา สังเกต วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมา
เป็นองค์ความรู้ท่ีประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลายเรื่อง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อย
ออกมาให้เห็นเป็นศาสตร์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ อาจกล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานของ
องค์ความรู้สมัยใหม่ท่ีช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการ                 
ด าเนินชีวิตของคนเรา  



 
 

รัตนะ บัวสนธ์  (2535) กล่าวว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง กระบวนทัศน์ของบุคคลท่ีมี
ต่อตนเอง ต่อโลก และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระบวนทัศน์ดั่งกล่าวจะมีรากฐานจากค าสอนทางศาสนา 
คติจารีต ประเพณี ท่ีได้รับการถ่ายทอด สั่งสอนและปฏิบัติสืบเนื่องกันมาปรับปรุงเข้ากับบริบท
ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงแต่ละสมัย ท้ังนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อความสุขของในส่วนท่ีเป็นชุมชน และ
ปัจเจกบุคคล  

ฉลาดชาย สมิตานนท์ (อ้างอิงถึงในพิสิฐ นาคร าไพ. 2537) ให้ความหมายว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น คือ สติปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้สะสมถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของผู้คนใน
ท้องถิ่นซึ่งได้ท าหน้าท่ีชี้น าว่าการจะใช้ชีวิตอย่ายั่งยืนและถาวรกับธรรมชาติรอบตัวนั้นท าอย่างไร
ซึ่งในท่ีสุด ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจถูกยกระดับให้หมายถึงอุดมการณ์ของการใช้ชีวิตท่ีเรียบง่าย             
บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนสรรพสิ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ีมีชีวิต สัตว์ พืช และมนุษย์ด้วยตัวเอง
ตลอดจนสิ่งไม่มีชีวิตรอบข้าง  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป.) กล่าวถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยว่า 
เป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยท่ีเกิดจากสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่าน
กระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถี
ชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับยุคสมัย  

ประเวศ วะสี (2536) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์หรือ  
ความชัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่องของ
ท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมาจากข้างนอก ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ                  
มีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงท้ังในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อมและ
เชื่อมโยงไปสู่นามธรรมท่ีลึกซึ้งสูงส่ง อีกท้ังยังเน้นความส าคัญของจริยธรรมมากกว่าว่าวัตถุธรรม 
เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความส าคัญแก่ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งเป็นผู้ท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า 

จากความหมายดังกล่าว อาจสรุปว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึงองค์ความรู้ หรือส่ิงท่ีสั่งสม
กันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งเป็นประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งได้ผ่านการคิดค้นและ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง จนได้แนวทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เป็นท่ียอมรับนับถือ
จากบุคคลท่ัวไป ถือเปน็แบบอย่างในการด ารงชีวิตท่ีถ่ายทอดสืบต่อกันมา 
 
ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายร่วมถึงทุกสิ่งทุกอย่างท่ีชาวบ้านคิดค้นขึ้น แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาแก้ปัญหา เป็นท้ังสติปัญญาและองค์ความรู้ท้ังหมดของชาวบ้าน ดังนั้น จึงมีความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและแนวทางด าเนินชีวิตในวงกว้าง ภูมิปัญญาท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ใน
หลายวิชา ดังท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้จ าแนกไว้รวม 10 สาขา 
คือ 



 
 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ทักษะ และ
เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ปัญญา การเกษตร
เป็นต้น  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด้านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู้จัก
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลผลิต เพื่อชะลอการน าเข้าตลาด เพื่อแก้ปัญหา 
ด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการให้ชุมชนท้องถิ่น
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดท้ังการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลผลิตทางหัตถกรรม 
เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มโรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรม เป็นต้น  

3. สาขาการแพทย์ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังอนุรักษ์ การพัฒนา และใช้ประโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึงความสามารถในด้านบริหารจัดการค้าการ
สะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริมชีวิตความ
เป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน  

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต
ของคนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ 
เช่น จิตกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น  

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการด าเนินงานด้านต่างๆท้ัง
ขององค์กรชุมชน องค์กรทางสังคมอื่นๆ ในสังคมไทย เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน
ระบบผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เป็นต้น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นภูมิปัญญาสาขา
การจัดการท่ีมีความส าคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรู้ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู้ พัฒนา
และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยท่ีมีประสิทธิผล  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษา ท้ัง 
ภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดท้ังด้านวรรณกรรมทุกประเภท  

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค า
สอนทางศาสนาเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดี
ต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักศาสนา การบวชป่า การประยุกต์ ประเพณี บุญ
ประทายข้าว เป็นต้น 
 
 



 
 

สาขาเกษตรกรรม 
 
ด้านการปลูกพืช 
สวนยางพารา 
 นายสุธรรม  พงศ์รักธรรม 
 ที่อยู่ 25 หมู่ 2 บ้านห้วยพาน ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

เมื่อก่อนเคยท าไร่อ้อยอยู่ที่ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ต่อมาได้ย้ายมา
อยู่กับภรรยาและ ช่วงนั้นยางพาราเริ่มเป็นที่ที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย จึงหันมา
ปลูกยางพาราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  1. เลือกพันธุ์ยางพาราโดยจะใช้พันธุ์ 251 เพราะจะให้น้ ายางที่มีปริมาณมาก 
  2. ไถพรวนดินอย่างน้อย 2 ครั้ง เก็บตอไม้ เศษไม้ และเศษวัชพืชออกให้หมด เพื่อปรับหน้าดินให้
เหมาะสมกับการปลูกยางพารา 
  3. ขุดหลุมเตรียมปลูก ขนาดของหลุมประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร 
  4. ใช้ไม้ปลายแหลมปักลงไปในหลุม น าต้นยางพาราลงไปปลูกในหลุม จากนั้นอัดดินให้แน่นคลุมโคน
ต้นยางด้วยเศษฟางข้าว 
   5. ใส่ปุ๋ย 2 ครั้งต่อปี จะใส่ในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน ใช้เวลาในการท า 7 ปี 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
 - มีดกรีดยาง 
 - ถ้วยใส่น้ ายาง 
 - ลิ้นรองน้ ายาง 
 - ลวดมัดต้นยาง 
 
การเรียนรู ้

เรียนรู้จากเพ่ือนที่อยู่จังหวัดตรัง โดยจากการสังเกต สอบถาม และทดลอง ใช้เวลาในการเรียนรู้ 2 
อาทิตย์ ภูมิปัญญานี้เป็นอาชีพที่สุจริต มีงานให้ลูกหลานท าให้ไม่ต้องออกไปท างานที่ต่างจังหวัด ครอบครัวมี
ความสุขที่ได้อยู่กันพร้อมหน้า 

 
การถ่ายทอด 

มีการถ่ายทอดให้ลูกชาย โดยให้สังเกต และท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการปลูกยางพารา การกรีดยางพารา และการจัดการผลผลิต 



 
 

สวนทุเรียน 
 นายอารมณ์  เมืองสุวรรณ 
 ที่อยู่ 15/1 หมู่ 6 บ้านปากลง ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

เมื่อก่อนปลูกยางพาราไว้เป็นจ านวนมาก เพราะช่วงนั้นยางพาราเริ่ม
เป็นที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลาย แต่ต่อมาทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจประกอบกับ
สภาพดินและพ้ืนที่ของต าบลกรุงชิงเหมาะแก่การปลูกทุเรียนจึงหันมาปลูก
ทุเรียนอย่างจริงจัง 
การเตรียมพื้นที่ 
  ต้องปรับพื้นที่ก่อนที่จะก าหนดผังปลูกและติดตั้งระบบน้ า โดยปรับพ้ืนที่ให้ราบไม่ให้มีแอ่งที่น้ าท่วมขัง
ได้ และถ้าเป็นไปได้ควรปรับเป็นเนินลูกฟูกเพ่ือปลูกทุเรียนบนสันเนิน ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว
ด้านละ 9 เมตร ปลูกได้ไร่ละ 20 ต้น หรือ 8 ถึง 10 X 8 ถึง10 เมตร ปลูกทุเรียนได้ประมาณ 16 ถึง 25 
ต้นต่อไร่ และการท าสวนขนาดใหญ่ ควรขยายระยะระหว่างแถวให้กว้างขึ้นเพ่ือสะดวกต่อการน าเครื่องจักรกล
ต่างๆ ไปท างานในระหว่างแถว นอกจากนี้ในการวางแนวก าหนดแถวปลูก จะต้องค านึงถึงแนวปลูกขวางความ
ลาดเทของพ้ืนที ่ หรืออาจก าหนดในแนวตั้งฉากกับถนน  หรือก าหนดแถวปลูกไปในแนวทิศตะวันออกหรือทิศ
ตะวันตก และถ้ามีการจัดวางระบบน้ าจะต้องพิจารณาแนวทางจัดวางท่อในสวนด้วย จากนั้นจึงปักไม้ตามระยะ
ที่ก าหนดเพื่อขุดหลุมปลูกต่อไป 
 
วิธีการปลูก 

การปลูกทุเรียนสามารถท าได้ทั้งการขุดหลุมปลูก ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่ที่ค่อนข้างแล้งและยังไม่มีการวาง
ระบบน้ าไว้ก่อนปลูก ซึ่งวิธีนี้ดินในหลุมจะช่วยเก็บความชื้นได้ดีขึ้น  แต่หากมีฝนตกชุก มีน้ าขังจะท าให้รากเน่า
และต้นทุเรียนตายได้ง่าย ส่วนการปลูกโดยไม่ต้องขุดหลุม (ปลูกแบบนั่งแท่นหรือยกโคก) เหมาะกับพ้ืนที่ฝนตก
ชุก วิธีนี้ท าให้มีการระบายน้ าดี น้ าไม่ขังบริเวณโคนต้น แต่ต้องวางระบบน้ าให้ดีก่อนปลูก ซึ่งต้นทุเรียนจะ
เจริญเติบโตเร็วกว่าการขุดหลุม ทั้งนี้จุดเน้นที่ส าคัญ คือ ควรใช้ต้นกล้าที่มีขนาดเล็ก   มีระบบรากดี ไม่ขดงอ 
แต่หากจะปลูกด้วยต้นกล้าขนาดใหญ่ควรตัดแต่งรากที่ขดงอทั้งที่ก้นถุงและด้านข้าง รวมทั้งควรมีการพรางแสง
ให้กับต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่ด้วยตาข่ายพรางแสงหรือ(ทาง) ใบมะพร้าว  

 
การเรียนรู้ 

เรียนรู้จากเพ่ือนที่อยู่จังหวัดตรัง โดยจากการสังเกต สอบถาม และทดลอง ใช้เวลาในการเรียนรู้ 2 
อาทิตย์ ภูมิปัญญานี้เป็นอาชีพที่สุจริต มีงานให้ลูกหลานท าให้ไม่ต้องออกไปท างานที่ต่างจังหวัด ครอบครัวมี
ความสุขที่ได้อยู่กันพร้อมหน้า 

 
การถ่ายทอด 

มีการถ่ายทอดให้ลูกชาย โดยให้สังเกต และท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการปลูกทุกเรียน และการดูแลเพื่อการส่งออก และการจัดการผลผลิต 
 



 
 

 
การปลูกแตงกวา 
 นางหนูเจียม  จันชุม  
 ที่อยู่ 65 หมู่ 5 บ้านสวนปรางค์ ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

เริ่มจากพ่อและแม่ของนางหนูเจียมท าอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่เด็กๆ 
แม่ของนางหนูเจียมมีอาชีพหลักคือการปลูกแตงกวาเพ่ือส่งขายตลาด เนื่องจาก
ทางครอบครัวมีฐานะยากจนพ่อและแม่จึงถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะปลูก
แตงกวาให้นางหนูเจียมเพ่ือจะได้ช่วยกันท ามาหากินส่งน้องๆเรียนหนังสือ เมื่อ
นางหนูเจียมได้ความรู้ประกอบกับการสังเกตการณ์เพาะปลูกแตงกวามานาน ท าให้สั่งสมเป็นความรู้ความ
ช านาญยึดเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน 
ขั้นตอน/วิธีท า 
 1.ไถแปลงและเตรียมดินตากแดดไว้ประมาณ 7 วัน เพ่ือท าลายวัชพืชและศัตรูพืชบางชนิดที่อยู่ในดิน 

2.จากนั้นวัดระยะระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร และระยะระหว่างต้นประมาณ 1 เมตร 
3.ขุดหลุม แล้วหยอดเมล็ดลงหลุม 3-4 เมล็ด 
4.จากนั้นกลบหน้าดินด้วยปุ๋ยคอกและแกลบ รดน้ าให้ชุ่ม 
5.เมื่อต้นแตงกวาแตกใบ 3-4 ใบ ให้ปักไม้ค้างเพ่ือให้เถาเลื้อยเกาะกับไม้ เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีผสมกับปุ๋ย

คอก จากนั้นรดน้ าเฉพาะตอนเช้า 
6.เมื่อต้นแตงกว่าเจริญเติบโตมาได้ระยะหนึ่ง และเริ่มออกดอกออกผล ก็ท าการเร่งปุ๋ย รดน้ าทุกๆเช้า

เย็น ถ้าใบแตงกวาซีดเหลืองต้องใส่ปุ๋ยคอกเพ่ิมและให้น้ าสม่ าเสมอมิฉะนั้นจะท าให้แตงกวาขมได้ 
7.ประมาณ 40 วัน หลังหยอดเมล็ดแตงกวาจะออกผลและเจริญเติบโตเต็มที่ ก็เริ่มท าการเก็บเก่ียว

หมั่นใส่ปุ๋ยเป็นประจ า ท าให้จะสามารถเก็บเก่ียวผลแตงกวาไปได้อีกเรื่อยๆจนกระทั่งประมาณ 1 เดือน ใช้
เวลาในการท า 1-2 เดือน 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
  - เมล็ดแตงกวา  - จอบ 

- รถไถ   - ปุ๋ยคอก 
- บัวรดน้ า 

การเรียนรู ้
เรียนรู้มาจากบิดาและมารดา โดยการสังเกต ดูและท าตามที่พ่อกับแม่แนะน า และท าการปฎิบัติตาม 

ใช้เวลาในการเรียนรู้ 12 ปี ภูมิปัญญานี้สามารถช่วยสร้างอาชีพให้ตนเอง และสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินให้
เป็นพื้นที่ในการเพาะปลูก 
การถ่ายทอด 

มีการถ่ายทอดให้กับ ลูกชาย ลูกสาว และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเพาะปลูกแตงกวาโดยบอกเล่า และ
แนะน าเทคนิควิธีการเพาะปลูกแตงกวา 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวแตงกวา 
 
 



 
 

 
การท าน้ าหมักชีวภาพ 
 นายพันธ์ศักดิ์  องค์พิสิฐ 
 ที่อยู่ 7 หมู่ 3 บ้านพิต า ต าบลกรุงชิง 
 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

ได้ข้อมูลมาจากอาจารย์พยุง สงพูล วิทยากรในเรื่องการท าเกษตรแบบ
พอเพียงและท าเกษตรแบบผสมผสานของจังหวัดชัยนาท ท่านได้ให้เอกสาร
เกี่ยวกับการท าน้ าหมักชีวภาพมาแล้วได้กลับมาทดลองท าที่บ้าน 
 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  1. ใส่ EM (หัวเชื้อจุลินทรีย์) ประมาณ 1 ลิตร ลงในถังที่มีขนาด 20 ลิตร 

2. ละลายกากน้ าตาลและEM โดยการน ากากน้ าตาลประมาน 1-2 กิโลกรัม มาผสมกับEM แล้วคนให้
เข้ากัน   

3. น าเศษพืช ผัก ผลไม้มาใส่ลงในถัง ถ้าพืช ผัก ผลไม้ มีขนาดใหญ่เกินไป ให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 
4. จากนั้นน าฝามาปิดถัง การเปิด-ปิดฝานั้น จะต้องมาเปิด-ปิดถังให้อากาศได้เข้า-ออกได้ อย่างน้อย 

1 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง พร้อมกับคนน้ าหมักประมาน 1-2 รอบ ใช้เวลาในการท า 1 สัปดาห์ 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
- ถังพลาสติก 20 ลิตร   - น้ า 
 - EM (หัวเชื้อจุลินทรีย์)   - กากน้ าตาล 
 - มีด     - เขียง 
 - ไม้คน     - เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร 
 
การเรียนรู ้

เรียนรู้จากวิทยากรในเรื่องการท าเกษตรแบบพอเพียงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการสังเกต แล้ว
น ามาปฏิบัติเองใช้เวลาเรียนรู้ 6 เดือน การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นธาตุ
อาหารแก่พืชพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้อง ใช้พลังงานมากเหมือนการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
 
การถ่ายทอด 

มีการถ่ายทอดให้กับลูกหลาน ญาติพ่ีน้อง ชาวบ้าน โดยการบรรยาย ปฏิบัติให้ดู 
 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการท าน้ าหมักชีวภาพ 
 
 
 
 



 
 

 
การปลูกกล้วยไข่ 
 นายระพิน  หนูทอง  
 ที่อยู่ 25  หมู่ 3 บ้านพิต า ต าบลกรุงชิง 
 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

เริ่มจากอยากใช้เวลาว่างจากการท าสวนยางให้เกิดประโยชน์ ตอนปิดหน้า
ยางมีเวลาว่างและมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกเหลือใช้ ประกอบกับประสบภัยทาง
ธรรมชาติ จึงคิดที่จะปลูกกล้วยไขเ่พ่ือเอาไว้ขายเป็นอาชีพเสริม 
 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  1. ท าการเลือกต้นพันธุ์เลือกต้นพันธุ์จากหน่อ ท าการเตรียมดิน โดยใช้จอบ แล้วตากดินทิ้งไว้
ประมาณหนึ่งเดือน 

2. ก าหนดระยะและขนาดหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือเศษวัชพืชผสมดิน 
3. ปลูกเสร็จให้น้ าตามทันทีให้ชุ่มชื้นพอเพียง หลังปลูกได้เดือนที่ 3 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทน 
4 .เดือนที่ 6 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักแทนและงดใส่ปุ๋ยจนกว่าจะแทงปลี ถึงจะใส่ปุ๋ยเคมีอีกครั้ง 

จนกระท่ังหลังเก็บเกี่ยวถึงจะเริ่มให้ปุ๋ยในรอบใหม่ 
5. ในช่วง 1-6 เดือนหลังปลูกให้ปาดหน่อที่โผล่ออกมาทิ้งไป พอหลังจากอายุ 6 เดือน หน่อที่ข้ึนมา

ในช่วงที่ไม่ได้ก าหนดให้ปาดทิ้งทั้งหมด สามารถเก็บเกี่ยวเครือกล้วยได้แล้ว ใช้เวลาในการท า 1 ปี 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
- จอบ 
 - ต้นพันธุ์ 

 
การเรียนรู ้

เรียนรู้จากหน่วยงานเกษตร ใช้วิธีเรียนรู้โดย เข้าไปปรึกษาหน่วยงานเกษตร และจากการดูจาก
โทรทัศน์และสื่อต่างๆ ใช้เวลาเรียนรู้ 1 อาทิตย์ก็สามารถท าการปลูกได้ การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้สามารถช่วยให้
มีรายได้เข้าครอบครัวและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
 
การถ่ายทอด 

มีการถ่ายทอดลูกชายและลูกสาว โดยให้สังเกต เรียนรู้จากการทดลองท าด้วยตนเอง 
 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการปลูกกล้วยน้ าว้าและการแปรรูปกล้วยน้ าว้า 
 
 
 
 



 
 

ด้านการปศุสัตว์/ประมง 
 
การเพาะเลี้ยงไก่บ้าน 
 นายสุชีพ  พงศ์รักธรรม 
 ที่อยู่ 4/3 หมู่ 2 บ้านห้วยพาน ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

ครอบครัวเลี้ยงไก่บ้านเพ่ือน ามาท าเป็นอาหาร จึงเกิดความสนใจอยากหา
รายได้เพ่ิมข้ึน และปัจจุบันคนก็นิยมรับประทานไก่บ้านมาก จึงริเริ่มที่จะยึดอาชีพ
เพาะเลี้ยงไก่บ้านเป็นอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพและครอบครัว 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  1. คัดเลือกไก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะแก่การผสมพันธุ์ 

2. ในการผสมพันธุ์ต้องให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปอยู่รวมกันในเล้ากว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 
3.จากนั้นปล่อยให้ผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติ 
4. เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว ก็ย้ายแม่พันธุ์ออกมาจากเล้าเข้ามาอยู่ในโรงเรือน โดยท ารังให้แม่พันธุ์

ไว้ฟักและกกไข่ รังจะท าจากตะกร้าและน าตะไคร้มารองเพ่ือป้องกันปัญหาของไรมากัดกินแม่ไก่และลูกไก่ 
5. ประมาณหนึ่งเดือน ลูกไก่จะฟักออกมาเป็นตัว ในช่วงเวลานี้จะต้องให้อาหารจ าพวก แกลบ ทุกเช้า

เย็นจ านวนมาก ส่วนน้ าจะผสมกับยาปฏิชีวนะให้ลูกไก่กินเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต 
6. เมื่อลูกไก่เริ่มเจริญเติบโตขึ้นอีกขึ้นประมาณ 1 เดือน จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ มีการให้

อาหารเสริมที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ และให้กินอาหารหมูเสริมอีกด้วย เผื่อเร่งการเจริญเติบโต ให้
ไก่มีความสมบูรณ์ เนื้อแน่น เหมาะแก่การส่งขายในตลาด 

7. เมื่อถึงเวลาสี่เดือน จะมีการน าไก่ไปขายที่ตลาด กิโลกรัมละ 100/ตัว หรือบางครั้งก็ตามโอกาสที่
เหมาะสม ใช้เวลาในการท า 4-5 เดือน 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

 - โรงเรือน   - เล้าไก่ 
 - ถาดให้อาหารไก่  - ตะกร้า 
 - ตะไคร้  - ยาปฎิชีวนะ 
 - อาหารไก่ 

การเรียนรู ้
เรียนรู้มาจากบิดาและมารดา เรียนรู้โดยการสังเกต สอบถาม น าความรู้ที่ได้มาทดลองท าและน า

ประยุกต์ใช้เป็นของตัวเอง ใช้เวลาเรียนรู้อยู่ 2 ปี จึงประสบผลส าเร็จ สามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นให้กับ
ครอบครัว 
การถ่ายทอด 

มีมีการถ่ายทอดให้ลูกชาย อธิบาย แนะน า และท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการเลี้ยงไก่บ้าน และการสร้างโรงเรือน 
 
 



 
 

การเพาะเลี้ยงปลาผสมผสาน 
 นางสมศรี  จิตอารีย์ 
 ที่อยู่ 43/4 หมู่ 4 บ้านเปียน ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

ชาวบ้านส่วนใหญ่เพาะเลี้ยงแต่ปลาดุกกันเป็นจ านวนมาก ท าให้นาย
หมั่นเกิดความคิดท่ีแตกต่างออกไปว่าถ้าเพาะเลี้ยงปลาผสมผสานอาจจะท าให้ได้
รายได้มากกว่า เพราะมีปลาที่หลากหลายขายและคนในหมู่บ้านท าอาชีพนี้น้อย
อีกท้ังนายหมั่นมีที่ดินเหลืออยู่ ก็เลยต้องการจะสร้างบ่อปลาเพ่ิมเพ่ือขยายพ้ืนที่
ท ามาหากิน 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  1.ขุดบ่อดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

2.ท าความสะอาดบ่อ ก าจัดวัชพืช ออกให้หมด เต็มน้ าใส่บ่อในปริมาณท่ีพอเหมาะจากนั้นทิ้งไว้ 7 วัน 
3.ท าการซื้อและคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดี ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาจาระเม็ด 
4.น าพันธุ์ปลาที่ซื้อมาไปพักไว้ที่บ่อพักปลา โดยบ่อพักปลาท าจากตาข่าย บรรจุปลาลงไปในนั้น 

เพ่ือให้ปลาปรับสภาพให้ชินกับน้ า 
5.ขณะที่อยู่ในบ่อพักก็ให้หัวอาหารปลาวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น 
6.ประมาณ 2 อาทิตย์ ท าการลอกตาข่ายที่บ่อพักปลาออก เพื่อปล่อยปลาลงไปในบ่อ 
7.เมื่อปลาเจริญเติบโตก็เปลี่ยนเป็นให้หัวอาหารน้อยลง วันละครั้งในช่วงตอนเย็น แต่จะให้อาหาร

เสริมตาม ธรรมชาติ เช่น ให้ผักเป็นอาหาร 
8.ประมาณ 3 – 4 เดือนก็สามารถน าไปขายได้ ใช้เวลาในการท า 1 อาทิตย์ 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
- พันธุ์ปลา 
 - บ่อดิน กว้าง 30 ยาว 50 เมตร 
 - หัวอาหาร 
 - ตาข่าย 
การเรียนรู ้

เรียนรู้จากการไปศึกษาดูงาน อบรมการเพาะเลี้ยงปลาผสมผสาน และน ามาปฏิบัติเอง ใช้เวลาเรียนรู้ 
1 อาทิตย์ การเรียนรู้ภูมิปัญญานี้สามารถเพ่ิมรายได้ค่อนข้างดี และประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
การถ่ายทอด 

มีการถ่ายทอดให้กับลูกชาย ลูกสาว และหลาน โดยสามารถอธิบายวิธีการ ขั้นตอน และท าให้ดูเป็น
ตัวอย่าง โดยการพาไปช่วยงานทุกครั้งตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาผสมผสาน เพ่ือจะได้ถ่ายทอดให้กับ
รุ่นต่อๆไป 
ประโยชน์ภูมิปัญญาต่อการเรียนรู้ 

วิธีการเพาะเลี้ยงปลาผสมผสาน และการท าเกษตรแบบพอเพียง 
 
 
 
 



 
 

สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
 
ด้านการผลิตและการบริโภค 
การท าแกงไตปลา 

นางประคอง  วรรณรัตน์ 
 ที่อยู่ 65 หมู่ 2 บ้านห้วยพาน ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา จัดเป็นอาหารคาว ซึ่งเป็นที่นิยมอย่าง
กว้างขวางของคน ภาคใต้ลักษณะเด่นของแกงไตปลา คือ เป็นแกงที่มีน้ํามากกว่า
เนื้อ รสเผ็ด สีน้ําตาลเข้มอมเหลือง มีกลิ่น หอมเฉพาะตัว แกงไตปลามี
ส่วนประกอบส าคัญ คือ ไตปลา หรือ พุงปลา ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องในของปลา ส่วนใหญ่นิยมใช้พุงปลาช่อน 
ปลาทูหรือปลาอ่ืนๆที่หาได้ในท้องถิ่น เมื่อได้พุงปลามาแล้วต้องรีดขี้ออกให้ หมดก่อน หลังจากนั้นน าไปหมักกับ
เกลือ บรรจุลงในขวดหรือไห ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ประมาณ 3- 4 สัปดาห์จึงจะได้พุงปลาที่มีกลิ่นหอม 
รสชาติดีที่เหมาะแก่การน าไปแกงได้ การท าแกงไตปลาโดยทั่วไป นิยมใช้พุงปลาที่หมักแล้วมาผสมกับน้ํา เคี่ยว
ด้วยไฟอ่อนๆ ใส่ตะไคร้ข่า และใบมะกรูดฉีกเป็นชิ้นๆ เคี่ยว พอข้นเล็กน้อย หลังจากนั้นกรองกากทิ้ง โขลก
เครื่องน้ําพริกแกงเผ็ดให้ละเอียด ผสมลงในหม้อ เมื่อน้ําแกง เดือดใส่ปลาย่าง และผักที่เตรียมไว้ลงไป เช่น 
หน่อไม้มะเขือ มันเทศ พอผักนุ่มโรยใบมะกรูดลงไป เหยาะ น้ํามะนาว หรือน้ําส้มแขก เพ่ือลดความเค็ม หาก
ต้องการให้มีรสหอม มักใส่ใบท ามังลงไป 

แกงไตปลา นิยมน ามารับประทานกับข้าวสวยและขนมจีน เนื่องจากแกงไตปลามีรสชาติ เผ็ดและเค็ม 
จึงต้องมีผักจิ้ม เช่น ถั่วฝักยาว มะเขอื ยอดกระถิน สะตอ ลูกเนียง ลูกเหรียง และผักพ้ืนบ้าน ชนิดต่างๆ แกงไต
ปลานิยมรับประทานกันทั่วไปแต่ยังไม่ถึงกับขึ้นโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงส าคัญๆ เหมือนกับ อาหารบางชนิด แกง
ไตปลานิยมใช้เลี้ยงแขกในงานใหญ่ๆ ที่มีคนจ านวนมาก เพราะปรุงง่าย ประหยัดและ ถูกรสนิยมของคนทั่วไป 
ส าหรับงานที่นิยมแกงไตปลา เช่น งานศพ งานบวช งานวัด งานบุญต่างๆ หรือ เลี้ยงต้อนรับแขกากต่างถิ่น ไม่
นิยมท าแกงไตปลาในงานแต่งงาน ปัจจุบันมีการบริโภคแกงไตปลากันอย่าง แพร่หลาย ไม่ใช่คนภาคใต้เท่านั้น 
แต่เป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทั้งประเทศ ( มาโนชญ์บุญญานุวัตร ในมูลนิธิ สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้
ธนาคารไทยพาณิชย์,2542 : 556-557) 
 
ขั้นตอน/วิธีท า 

เครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่น ามาใช้ท าแกงไตปลาและเครื่องแกง สามารถหาซื้อได้จาก ตลาดในชุมชน
ท้องถิ่น หากบางชนิดไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ จะไปหาซื้อจากตลาดหัวอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องปรุงมีดังนี้ 

- กะปิ 
- กุ้งสด จากแหล่งน้าธรรมชาติํโดยแกะเอาเฉพาะเนื้อกุ้ง 
- ไตปลาที่ท าจากพุงปลากระบอก 
- เกลือ 
- น้ําตาลทราย 
- น้ํามะนาว (เพ่ือลดความเค็ม) 
- เครื่องแกง(น้ําพริกแกง) ซึ่งประกอบด้วยพริกขี้หนูสด -  แห้ง ชนิดเม็ดเล็ก ซึ่งชาวใต้ 



 
 

 
เรียก “ดีปรีขี้นก” หอม กระเทียม ตะไคร้พริกไทย ข่า ใบมะกรูด น ามาบด ด้วยเครื่องบดเครื่องแกง โดยเป็น
เครื่องที่นายผดุงได้คิดสร้างขึ้น ซึ่งดัดแปลงจากเครื่องโม่แป้ง และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อบดจน ละเอียด 
น ามาผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวอีกครั้ง ด้วยเครื่องปั่นผสมซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องตีแป้ง (และยัง
สามารถใช้เครื่องบดและเครื่องปั่นผสมดังกล่าว บดเครื่องแกงชนิดอ่ืนๆ เช่น แกงส้ม แกงมัสมั่น เป็นต้น ได้
เช่นกัน 
 
วิธีการปรุง 

น าไตปลามาต้มให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆ หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เนื้อไตปลาตกตะกอน แล้ว กรองเอากาก
ของไตปลาออก ใช้เฉพาะน้ําไตปลาที่กรองแล้ว น าไตปลาไปตั้งไฟให้เดือด เติมเครื่องแกงที่ เตรียมไว้เติม
น้ําตาล น้ํามะนาว ชิมรสชาติตามที่ต้องการ ตั้งให้เดือดใส่เนื้อกุ้งลงไปทั้งตัว ทิ้งให้เดือดอีก ครั้ง ปรุงรสตาม
ต้องการ ใส่ใบมะกรูดหรือผิวมะกรูดเพ่ือเพ่ิมความหอม ส าหรับ นิยมรสชาติของแกงไต ปลานิยมให้มีรสเค็มน า
เผ็ด ไม่เน้นรสหวานเพราะชาวปากพนังไม่นิยมแกงไตปลาที่มีรสหวาน จากนั้นจึง บรรจุลงภาชนะ (ขวดแก้ว ) 
ที่ฆ่าเชื้อแล้วทันท ี
 
วิธีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อ่ืน  
 ในการถ่ายทอดความรู้การท าแกงไตปลากุ้งสดป้ามณฑา จะใช้การสาธิตให้ผู้สนใจชม ตัวอย่างตาม
ขั้นตอน และจะให้ค าแนะน ากับกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีความสนใจ โดยเฉพาะสมาชิกใน ครอบครัวของตนเอง 
ซึ่งจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การท า และการบรรจุซึ่งการเรียนรู้ ในลักษณะนี้เปรียบเหมือน
น้ําซึมบ่อทรายที่มีการซึมซับไปทีละน้อย จนสามารถท าได้ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะในปัจจุบันหลานสะใภ้คือ นาง
วรรญา วงษ์ศิริสามารถปรุงไตปลากุ้งสดได้อร่อยตามสูตรของป้า มณฑาจนเป็นที่ไว้วางใจในฝีมือและรสชาติ 

ส าหรับกลุ่มของผู้สนใจทั่วไป ได้แก่นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เข้ามา
เรียนรู้ภูมิปัญญาการท าแกงไตปลากุ้งสด ซึ่งเป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติและคง มาตรฐานในด้านการ
ผลิต ซึ่งนางสาวมณฑาและสมาชิกในครอบครัวมีความเต็มใจและยินดีในการ ถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวงวิชา 
เพราะถือเป็นวิทยาทาน หากสามารถน าไปท าเองได้ก็จะเป็นการดีเพราะ แกงไตปลาจัดเป็นอาหารที่อยู่คู่กับ
สังคมชาวใต้มานานแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การท ากล้วยฉาบ 
 นางรัชนี  อุ่นใจ  
 ที่อยู่ 6/5 หมู่ 3 บ้านพิต า ต าบลกรุงชิง  
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

เป็นการน าผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่มากในหมู่บ้าน  มาแปรรูปเป็น
กล้วยฉาบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่านอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
แปรรูปอาหารก่อให้เกิดเป็นอาชีพเสริมแก่สมาชิกกลุ่มและน ารายได้มาสู่ชุมชน 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  ๑. น ากล้วยน้ าว้าที่แก่จัดมีสีเขียวอมเหลืองมาปอกเปลือกออกแล้วฝาน.
เป็นแผ่นบางๆตามความยาวของผล 

๒. เตรียมกระทะให้ร้อน.....โดยเทน้ ามันปาล์มลงไปให้ท่วมแผ่นกล้วยที่ใช้ทอด 
๓. เมื่อน้ ามันร้อนแล้วให้เทกล้วยที่ฝานเป็นแผ่นลงไปทอด....โดยใช้ไฟแรงถึงปานกลาง 
๔. ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน 
๕  ชั้นฉาบใส่น้ า น้ าตาลทราย เนยเค็ม เกลือ ตั้งให้เดือดคนได้ที่เป็นน้ าเชื่อมก็ใส่กล้วย คลุกเคล้าเบาๆ

ให้เข้ากัน 
๖. พักไว้จนเย็นสนิทและน้ าเชื่อมแห้งสนิท 
๗. ใส่ในภาชนะท่ีปิดสนิทแล้วบรรจุถุงขาย 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
- กล้วยน้ าว้าแก่จัด  - น้ ามันปาล์ม 
- น้ าตาล   - เกลือป่น 
- เนยเค็ม   - ใบเตยหอม 
- มีดคม    - กระทะ 
- ตระแกรงส าหรับตัก  - ถาดใส่ 
- กระดาษซับมัน    - เตาแก็ส 

การเรียนรู้การถ่ายทอด 
มีการถ่ายทอดให้กับลูกชาย ลูกสาว และหลาน โดยสามารถอธิบายวิธีการ ขั้นตอน และท าให้ดูเป็น

ตัวอย่าง โดยการพาไปช่วยงานทุกครั้งตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ เพ่ือจะได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด้านหัตถกรรม 
การท าไม้กวาดดอกหญ้า 
 นายสุพจน์  แก้วเกิด 
 ที่อยู่ 56 หมู่ 7 บ้านห้วยตง ต าบลกรุงชิง 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

“ดอกหญ้า”เป็นชื่อเรียกเป็นภาษาภาคกลางของผลผลิตจากพืชชนิด
หนึ่งซึ่งในแต่ละภาคจะเรียกไม่เหมือนกัน เช่น ภาคใต้เรียกว่า  “ดอกอ้อ”
ภาคเหนือ เรียกว่า“ดอกกง”ส่วนชาวบ้านห้วยตง ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รู้จักกันดีในชื่อของ “ดอกอ้อ” เพราะดอกของต้นอ้อนี้
ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนี้มานับร้อยปี 
      ไม้กวาด เป็นอุปกรณ์ที่ยังจ าเป็นต้องใช้ภายในครอบครัว แม้ปัจจุบัน บางบ้านได้น าเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใช้
บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีบ้านและสถานที่ต่าง ๆ อีกจ านวนไม่น้อย ที่ต้องการใช้ไม้กวาด ดังนั้น การท าไม้กวาดเพ่ือ
จ าหน่าย จึงเป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวได้ 
ขั้นตอน/วิธีท า 
  ๑. น ากล้วยน้ าว้าที่แก่จัดมีสีเขียวอมเหลืองมาปอกเปลือกออกแล้วฝาน.เป็นแผ่นบางๆตามความยาว
ของผล 

๒. เตรียมกระทะให้ร้อน.....โดยเทน้ ามันปาล์มลงไปให้ท่วมแผ่นกล้วยที่ใช้ทอด 
๓. เมื่อน้ ามันร้อนแล้วให้เทกล้วยที่ฝานเป็นแผ่นลงไปทอด....โดยใช้ไฟแรงถึงปานกลาง 
๔. ตักข้ึนให้สะเด็ดน้ ามัน 
๕  ชั้นฉาบใส่น้ า น้ าตาลทราย เนยเค็ม เกลือ ตั้งให้เดือดคนได้ที่เป็นน้ าเชื่อมก็ใส่กล้วย คลุกเคล้าเบาๆ

ให้เข้ากัน 
๖. พักไว้จนเย็นสนิทและน้ าเชื่อมแห้งสนิท 
๗. ใส่ในภาชนะท่ีปิดสนิทแล้วบรรจุถุงขาย 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
- เข็มเย็บกระสอบ   -  เชือกฟาง 
- ไม้ไผ่ ความยาวประมาณ 80 ซม. -  ดอกหญ้า 
- ตะปูขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 

การเรียนรู้การถ่ายทอด 
มีการถ่ายทอดให้กับลูกชาย ลูกสาว และหลาน โดยสามารถอธิบายวิธีการ ขั้นตอน และท าให้ดูเป็น

ตัวอย่าง โดยการพาไปช่วยงานทุกครั้งตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ เพ่ือจะได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อๆไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สาขาการแพทย์ไทย 
 

การนวดแผนไทย และลูกประคบสมุนไพรสด 
 นางจุรี  แก้วเกิด 
 ที่อยู่ 17 หมู่ 6 บ้านปากลง ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

เนื่องด้วยทางกลุ่มตระหนักถึงภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย 
การใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งบรรพบุรุษชาวไทยได้ใช้สืบทอดกันมา
ยาวนานนับ และทางองค์การอนามัยโลก ได้ส ารวจพบว่าเมืองไทยของเราอุดมไป
ด้วยพืชสมุนไพรกว่าสามหมื่นชนิด และได้น าพืชสมุนไพรของเราไปวิจัยทางด้าน
เภสัชวิทยา และน าไปสกัดเป็นยาส่งไปขายทั่วโลกและขายในราคาที่แพงมาก พืช
สมุนไพรหลายชนิดถูกน าไปจดสิทธิบัตร ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องหวงแหนทรัพยากรอัน
ทรงคุณค่าของเรารวมกัน สืบสานการแพทย์แผนไทย โดยน าสมุนไพรพ้ืนบ้านที่มีอยู่ผสมผสานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสมุนไพรซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งมีความรู้เรื่องการนวดแผนโบราณ และการร่ า
เรียนมา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ าร้อนกรุงชิง พบว่าชาวบ้านท างานหนักแล้วเกิดอาการปวดเมื่อย สืบเนื่อง
จากมีความรู้พ้ืนฐานการนวดและเรื่องสมุนไพร จึงน ามาท าลูกประคบเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อซึ่งเป็นการ
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นได้ เป็นการช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน สมุนไพรพ้ืนบ้าน หาได้ไม่ยากนักใน
หมู่บ้าน  
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

การท าสมุนไพรลูกประคบสด ใช้วัสดุธรรมชาติไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม วัสดุหาได้ง่ายในท้องถิ่น ท าให้
ชาวบ้านปลูกสมุนไพรกันแล้วน ามาขายท าเป็นอาชีพเสริม ท าให้มีการกระจายรายได้สู่ชุมชนและครัวเรือน ทาง
ร้านเพ็ญพิมลนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เช่น น้ ายาล้างจาน ยาหม่อง เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในท้องถิ่นของเราเอง 
กระบวนการผลิต 
วัตถุดิบและส่วนประกอบ 

๑. ผ้าดิบขาว   ๒. เชือก 
๓. เครื่องบด  ๔. กะละมัง 

 ขั้นตอนการผลิต 
๑. น าหัวไพล ขมิ้นชัน ตระไคร้ มะกรูด ล้างท าความสะอาด น ามาหั่น หรือสับให้เป็นชิ้น ตามขนาดที่

ต้องการต าพอหยาบๆ 
๒. น าใบมะขาม ใบส้มป่อย ผสมกับสมุนไพรในข้อ๑ เสร็จแล้วใส่เกลือ การบูร พิมเสนคลุกเคล้าให้เข้า

เป็นเนื้อเดียวกัน อย่าให้แฉะเป็นน้ า 
๓. แบ่งสมุนไพรที่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเป็นส่วนเท่าๆกัน โดยใช้ผ้าดิบห่อเป็นลูกประคบ มัดด้วย

เชือกให้แน่น 
  
เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 

ลูกประคบสมุนไพรสดที่มีสรรพคุณรักษาโรคได้ดีและซึมสู่ผิวหนังได้ดีกว่าลูกประคบสมุนไพรแห้ง และ
การใช้ลูกประคบต้องควบคู่การกรนวดแผนไทยก่อนถึงจะท าการประคบสมุนไพร 



 
 

สาขาศิลปกรรม 
 
การร าโทน-นกพิทิด 

ครูแนบ ล่องลือฤทธิ์   
ครูวัดเปียน ต าบลกรุงชิง ซึ่งมีพ้ืนฐานด้านหนังตะลุงและมโนราห์ ได้ประดิษฐ์คิดเพลงและท่าร า

เพ่ิมเติมกว่าร้อยเพลง โดยหนึ่งในนั้น คือ “เพลงนกพิทิด” ที่เน้นความสนุกสนาน เนื่องจากในอดีต ต าบลกรุง
ชิงมีนกพิทิดเป็นจ านวนมากอาศัยอยู่ในป่าใกล้แหล่งน้ า “นกพิทิด” เป็นภาษาใต้บางที่เรียกว่า “นกถึดทือ” มี
ขนาดใหญ่คล้ายนกเค้าแมว ล าตัวสีน ้าตาล มีลายกระสีขาว ขนคิ้วยาวเห็นได้ชัด ตาสีเหลือง หากินในเวลา
กลางคืน เพลงร าโทนนกพิทิดเป็นการเลียนแบบเสียงและท่าทางการเกี้ยวพาราสีของนกพิทิดตัวผู้และตัวเมีย ที่
เป็นเสียงต่ าทุ้ม 
 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 

การละเล่นพ้ืนบ้านในท้องถิ่น ย่อมสะท้อนถึงความเจริญทางวัฒนธรรม ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่
สมบูรณ์รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่นเดียวกับที่ ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.
นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของ จ. นครศรีธรรมราช ตลอดจน
มีความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 
      ร าโทน-นกพิทิด มรดกวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน ต.กรุงชิง อ.นบพิต า จ.นครศรีธรรมราช เป็นอีก
หนึ่งการละเล่นพ้ืนบ้านที่ได้รับการสืบทอดมาจากภาคกลางในปี 2478 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือเป็น
เครื่องบันเทิงเริงใจแก่ชาวบ้านในช่วงสงคราม จนเกิดเป็นการละเล่นที่ได้รับสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
 การร าโทน-นกพิทิดเกิดขึ้นที่บ้านห้วยพาน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
อายุประมาณราว 100 กว่าปีมาแล้ว เกิดในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยมีคุณตาแนบซึ่งปัจจุบันได้
เสียชีวิตแล้ว คุณตาแนบมีอาชีพเป็นชาวนาเวลาออกไปท านา เมื่อคุณตาเห็นอะไรที่ชอบจะน ามาแต่งเป็นบท
เพลงขับร้อง ร่ายท าต่างๆ นานา 
 
การแต่งกาย 
 สมัยก่อนร าโทน-นกพิทิดมีลักษณะการแต่งกายดัวยการนุ่งโจงกระเบน ผู้แสดงเป็นผู้ชายทั้งหมด ทา
แป้งหน้าขาว เพราะบทเพลงการแสดงเพ่ือให้ตลกสนุกสนานหยอกล้อซึ่งกันและกัน แต่ต่อมาคนรุ่นหลังนิยมใช้
ผู้แสดงทั้งชายและหญิง อีกอย่างมีการดัดแปลงท่าร าผิดเพ้ียนจากอดีตมาเรื่อยๆ บทเพลงที่ใช้ในการร ามีอยู่
หลายเพลง เช่น เพลงไหว้ครู ไหว้ครูร าวง สิบนิ้วยอกร นาฬิกาและแหวน เป็นต้น 
 
การเรียนรู้และการถ่ายทอด 
 ปัจจุบันนอกจากผู้สูงอายุแล้วมีคนในหมู่บ้านไม่กี่คนที่ร าโทน-นกพิทิดนี้เป็นและถูกต้อง แต่ได้มีการ
ถ่ายทอดไปยังเด็กและเยาวชนทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ และโรงเรียนในพื้นที่ 
 
 
 
 



 
 

สาขาศาสนาและประเพณี 
 
การบวชต้นไม้ 
ความเป็นมาของภูมิปัญญา 
 ผู้สูงอายุเล่าสืบทอดต่อกันมาว่าเมื่อกว่า 100 ปี ได้มีพระสงฆ์รูปหนึ่งคิดพิธีบวชต้นไม้ข้ึน เพ่ือต้องการ
ยับยั้งการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า และเพ่ือเป็นกุศโลบายห้ามมิให้คนไม้ท าลายป่า เพราะคนไทยเป็นชาวพุทธที่
นับถือพระ ซึ่งต้นไม้ใดที่ผ่านการบวชแล้ว ชาวบ้านจะไม่ตัดเด็ดขาด ตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทับน้ าเต้า ต าบลกรุง
ชิง จึงได้น าพิธีบวชต้นไม้มาด าเนินการ เพ่ือป้องกันการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะบริเวณต้นน้ าล าธาร 
ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อย่างไรก็ตามชาวบ้านต าบลกรุงชิงก็ตระหนักและมีความเชื่อ
ว่า พญาต้นไม้ที่ผ่านพิธีกรรมการบวชมาแล้ว จะคุ้มครองรักษาต้นไม้ต่างๆ ในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีผลท าให้น้ าไม้
แห้ง ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเป็นการยับยั้งการท าลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษา
ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ าล าธารให้อุดมสมบูรณ์ และที่ส าคัญคือ สร้างความส านึกให้แก่ชุมชนในการดูแลรักษาสภาพ
ธรรมชาติ 
พิธีการบวชต้นไม้ 
 พิธีการบวชต้นไม้ จะเริ่มตั้งแต่การส ารวจต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และเกรงว่าน่าจะถูกลักลอบตัดซึ่งเชื่อกัน
ว่าเป็นพญาไม้ จากนั้นชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดเตรียมเครื่องเซ่นสังเวยเจ้าป่าเจ้ าเขา เครื่องสังเวยจะ
ประกอบด้วย 

- ข้าวสุก 1 ถ้วย 
- กล้วยสุก 1 ลูก 
- หมากค า พลูใบ 
- ผ้าเหลืองตามจ านวนต้นไม้ 
- ด้ายสายสิญจน์ 
- บาตรน้ ามนต์ 
- น้ าขมิ้นส้มป่อย 
จากนั้นก็สร้างศาลเพียงตาส าหรับอัญเชิญรุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาต้นไม้ แล้วท าพิธีไหว้แม่พระ

ธรณี ใช้หมากพลูตามธรรมเนียมทางใต ้ส าหรับการบวช ต้นไม้ จะมีผ้าเหลือง (สุดแล้วแต่ว่าจะบวชต้นไม้กี่ต้น) 
ด้ายสายสิญจน์ บาตรน้ ามนต์ และส้มป่อยจากนั้นโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามต้นไม้ในบริเวณป่า แล้วโยงมายัง
สถานที่ ท าพิธี ซึ่งจะมีพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานมีพระสงฆ์และอาจารย์ (หมอเวทมนตร์) ท าพิธีเชิญเทวดา
อารักษ์ ผีป่า ผีเขา ท าพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ให้รับรู้และให้มาอยู่ในป่าไม้ ดูแลต้นไม้ หากมีผู้ใด
มาตัดไม้ ท าลายป่า ขอให้ผู้นั้นมีอัน เป็นไปต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องของหมอเวทมนตร์ที่จะน ามากล่าวเมื่อเสร็จพิธี
เซ่นสังเวย แล้ว ก็เป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากไหว้พระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์  เจิมต้นไม้ 
เสร็จแล้วพระสงฆ์ จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประพรมน้ าพระพุทธมนต์ตาม
ต้นไม้ที่บวชไว้ เป็นเสร็จพิธี 
สรุปสาระส าคัญและแง่คิด 
 พิธีบวชต้นไม้เป็นการเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน ซึ่งมีประเด็นร่วมคือ การ
อนุรักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 
ช่วงเวลา 
 ท าได้ตลอดปี แต่มักจะท าพิธีในช่วงฤดูแล้ง 


