
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานข๎อมูลภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

โดย 
องค์การบริหารสํวนจังหวดัอํางทอง 
ในปัจจุบันประเทศไทยไดกลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรูและเทคโนโลยีของตางชาติ

เขามาอยางแพรหลาย ทําใหประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเจริญทางดานเทคโนโลยี และผลของการ
รับเอาวัฒนธรรมของชาติอื่นเขามา ทําใหประเทศและชุมชนของเรานึกถึงความสําคัญของภูมิปัญญาชาวบาน           
และเทคโนโลยีในทองถ่ินอันดีที่เคยสืบทอดกันมาชานาน ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยสวนมากจะยังคง
ปฏิบัติสืบทอดกันมาตามชนบท หรือตามทองถ่ินหางไกล ซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญที่ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญา
ชาวบาน และเทคโนโลยีในทองถ่ินอยู ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาชาวบานจึงเป็นการธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของทองถ่ินเหลานั้นไดเป็นอยางดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพรภูมิปัญญาในทองถ่ินใหแกผูที่สนใจ 
ไดรับทราบและรวมภูมิใจกับบุคลในทองถ่ินดวย ภูมิปัญญาทองถ่ินเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนและดํารงอยูกับสังคมมนุษยแ
มาชานาน เป็นการดํารงชีวิตที่เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแตละทองถ่ินโดยมีการปรับสภาพการดําเนินชีวิตให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมธรรมชาติตามกาลเวลา  

องคแการบริหารสวนจังหวัดอางทอง ไดเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาทองถ่ิน จึงไดจัดทํา
โครงการ ฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถ่ิน และเผยแพรขอมูลภูมิปัญญาทองถ่ินของจังหวัดอางทอง เพื่อสืบสาน
และอนุรักษแภูมิปัญญาทองถ่ินที่สําคัญและมีประโยชนแไวไมใหสูญหายไปจากชุมชน และหวังเป็นอยางยิ่ง           
วาฐานขอมูลภูมิปัญญาทองถ่ินจะเป็นประโยชนแตอสาธารณชนในการศึกษาภูมิปัญญาทองถ่ิน ตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



จังหวัดอางทอง ตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย เป็นเมืองอูขาวอูน้ําที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจของชาติมาเป็นเวลาชานาน ผลิตผลดานการเกษตรโดยเฉพาะขาวเป็นพืชเศรษฐกิจ   
ที่สามารถสงไปขายยังตางประเทศไดมากเป็นอันดับหนึ่ง ทํารายไดเลี้ยงประชากรและใชในก ารพัฒนา
บานเมืองใหเจรญิกาวหนาตลอดมา แมน้ําเจาพระยาเป็นแมน้ําสายที่ใหความอุดมสมบรูณแไหลผานพื้นที่ราบลุม
ภาคกลาง ซึ่งเริ่มตนจากจังหวัดนครสวรรคแลงไปถึงจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนสวนมากตามพื้นที่ราบลุม
ภาคกลาง จึงประกอบอาชีพทํานา กลาวไดวา ภูมิประเทศเป็นตัวกําหนดอาชีพ ประเพณี และวัฒนธรรมตางๆ 
เป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทางประวัติศาสตรแของเมืองอยางสําคัญ  

จังหวัดอางทองตั้งอยูในพื้นที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทย รูปรางลักษณะคลายรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพื้นที่ทั้งหมด 968.372 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอคายบางระจัน อําเภอพรหมบุรี และอําเภอทาชาง                   
        จังหวัดสิงหแบุรี 

ทิศใต ๎ติดตอกับอําเภอผกัไห และอําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอบางปะหัน อําเภอมหาราช และอําเภอ               
บานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอเมืองสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจัน อําเภอ
สามชุก และอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

   จังหวัดอางทองมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุม ลักษณะคลายอาง ไมมีภูเขา 
ไมมีปุาไม ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการทํานาขาว ทําไร และทําสวน  

เนื่องจากจังหวัดอางทองตั้งอยูในเขตพื้นที่รอนชุมช้ืน ดังนั้น ภูมิอากาศจึงเป็นแบบ ฝนเมือง
รอน โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธแ  ทําให
อากาศหนาวเย็นและแหงแลง และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กันยายนทําใหมีเมฆมากและมีฝนตกชุก 

 
จังหวัดอางทองเป็น “อํูข๎าว – อํูน้้า” ที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของ

จังหวัด อางทองอยูในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองไดเป็นอยางดีในแงของอาหาร แรงงาน และการคมนาคม  
ขนสง “ขาว” เป็นผลผลิตที่สําคัญที่สงออกของจังหวัดฯ  
 

 



     การเพาะปลูก ขาวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอางทอง  
- พืชไรํ พืชไรที่นิยมปลูกกันมาก คือ ออยโรงงาน แหลงเพาะปลูกที่สําคัญ คือ อําเภอ
แสวงหา อําเภอโพธ์ิทอง  
- ไม๎ผลไม๎ยืนต๎น ที่นิยมปลูกกันมาก คือ สวนมะมวง แหลงเพาะปลูกที่สําคัญ คือ อําเภอ
เมืองอางทอง อําเภอโพธ์ิทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ  
- พืชผัก การเพาะปลูกผักมีกระจายอยูในทุกอําเภอ พื้นที่ที่มีการเพาะปลูกผักมากที่สุด คือ 
อําเภอแสวงหา อําเภอโพธ์ิทอง อําเภอเมืองอางทอง ผักที่นิยมปลูกไดแก ขาวโพดฝักสด ขา 
ชะอม กระเพรา ตะไคร ถ่ัวฝักยาว บวบ แตงกวา กระเจี๊ยบเขียว  
- ไม๎ดอกไม๎ประดับ ชนิดที่ปลูก ไดแก ดาวเรือง มะลิ ปาลแม อโกลนีมา โปฺยเซียน ชวนชม            
มี่ประดับกระถางตาง ๆ  
- โรงเพาะเห็ด เชน เห็ดนางฟูา เห็ดนางฟูาภูฏาน เห็ดฟาง  

จังหวัดอางทองอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกับมีแมน้ํา เจาพระยาไหลผาน            
ซึ่งสะดวกตอการคมนาคมขนสงทางน้ํา โดยการลําเลียงสินคาลงเรือลองไปสูทาเรือ กรุงเทพมหานคร และ            
อาวไทย ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดอางทองจึงมีลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มาใชทําเลสถานทีแ่ละแรงงานในจังหวัดอางทอง โดยใชวัตถุดิบจากที่อื่น เชน ไซโลเก็บพักสินคา โรงงานผลิต
เสนใยสังเคราะหแ โรงงานผลิตกลองกระดาษ เป็นตน นอกจากนี้ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อาศัยปัจจัยการผลิต
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมสําหรับกอสราง รวมทั้งอุตสาหกรรมหัตถกรรมในทองถ่ิน 

   ประชากรสวนมากในจังหวัดอางทองนับถือศาสนาพุทธ จึงถือไดวา จังหวัดอางทองเป็น               
เมืองพระ ประเพณีที่คนในทองถ่ินไดปฏิบัติสืบทอดติดตอกันมาจึงเกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธ จําแนกไดดังนี้  

1. ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและการทํามาหาเลี้ยงชีพ เชน ประเพณีเนื่องจากการเกิด          
การตาย และการทําไร ทํานา 
2. ประเพณีที่มลีักษณะยกยองเชิดชูบุคคลหรอืสิง่ที่เคารพสกัการะ เชน ประเพณีไหวคร ู 
3. ประเพณีที่เนนคุณคาของการอยูรวมกันในสงัคม มีความรวมมือรวมใจใหอภัย                 
และเอือ้เฟื้อเผื่อแผซึ่งกันและกัน เชน ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว ลงแขกกอสรางบาน 
4. ประเพณีที่เกี่ยวกับความรื่นเรงิ เชน การละเลนมหรสพสมโภชเฉลิมฉลอง 
5. ประเพณีสวนบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย เชน ประเพณีการคลอด การอยูไฟ การทําขวัญ 
6. ประเพณีสําคัญ 3 วัน เมื่อเด็กทารกคลอดออกมาอายุได 3 วัน จะมีพิธีทําขวัญ  
7. ประเพณีไวจุกและไวแกละ 
8. ประเพณีโกนจุก  
9. ประเพณีบวชเณรและบวชพระ  
10.ประเพณีแตงงาน การทําศพ 
11.ประเพณีแขงเรือยาว 



 

จังหวัดอางทองมีสถานบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน  (โรงพยาบาลรัฐ) มีโรงพยาบาล         
สงเสริมสุขภาพตําบล ศูนยแบริการสาธารณสุข มีบุคลากรที่ใหบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดอางทอง           
และยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ทุกหมูบาน 

แหลงน้ํา จังหวัดอางทองไดอาศัยแหลงน้ําจากน้ําฝน และจากแมน้ํา คลอง หนอง บึงตาง ๆ 
ที่ใชประโยชนแสําหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม นอกจากนี้พื้นที่ในจังหวัดอางทอง         
ยังไดรับประโยชนแจากแหลงน้ําตามโครงการชลประทานตางๆ 

ดังนั้น พื้นที่การเกษตรเกือบทั้งหมดในจังหวัดอางทองจึงอยูในเขตชลประทาน ทําให เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับน้ําไมเพียงพอตอการเพาะปลูก มีเพียงพื้นที่บางแหงจะประสบปัญหาบาง เฉพาะในชวงฤดูแลง  

สภาพทั่วไปของจังหวัดอางทอง เป็นพื้นที่ที่ใชเพื่อการเกษตรมาตั้งแตดั้งเดิม พื้นที่ทั้งหมด
เป็นพื้นที่ที่มีกรรมสิทธ์ิครอบครองทั้งสิ้น จําแนกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนและของสวนราชการตาง ๆ จึงไมมี
พื้นที่ที่เป็นปุาไม สวนรุกขชาติ อุทยาน วนอุทยานแตอยางใด  

จังหวัดอางทองมีแหลงทองเที่ยวที่สาํคัญทั้งดานประวัติศาสตรแโบราณสถาน ศาสนสถาน และ
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติหลายแหง ไดแก  

1 แหลํงทํองเท่ียวด๎านประวัติศาสตร์โบราณสถาน และศาสนสถาน  
- วัดไชโยวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระมหาพุทธพิมพแและรูปหลอสมเด็จพุฒาจารยแ           

(โต พรหมรังษี) ตั้งอยูในทองที่อําเภอไชโย  
- พระนอนวัดขุนอินทประมูล เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสนแที่ยาวที่สุดในประเทศไทย วัดได

ยาว 50 เมตร ประดิษฐานอยูบนโคกดินกลางทุงในทองที่ตําบลอินทประมูล อําเภอโพธ์ิทอง  
- วัดปุาโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสนแ ยาว 22.58 เมตร  
- วัดสี่รอย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรปูปางเลไลยแสงู 21 เมตร ตั้งอยูกลางแจงริมฝั่งแมน้ํานอย          

ในทองที่ตําบลสี่รอย อําเภอวิเศษชัยชาญ  
- วัดตนสน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จพระศรีเมืองทอง สูง 9 วา 2 ศอก 19 นิ้ว 

ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองอางทอง  
- วัดเขียน ตั้งอยูในทองที่ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ ภายในพระอุโบสถมีภาพ

ฝาผนังสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานวาเป็นฝีมือชางสกุลเมืองวิเศษชัยชาญ 
  - วัดทาสุทธาวาส ตั้งอยูในทองที่อําเภอปุาโมก เป็นวัดที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา             

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับไวในพระอุปถัมภแ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมราชานุเสาวรียแ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุเสาวรียแสมเด็จพระเอกาทศรถ ภายในพระอุโบสถมีภาพฝีพระหัตถแ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นอกจากนี้สถานที่สวนหนึ่งใชเป็นศูนยแตุ฿กตาชาววัง  

- วัดมวง ตั้งอยูในทองที่ตําบลหัวตะพาน อําเภอวิเศษชัยชาญ อาคารพระอุโบสถรายลอมดวย
สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปดอกบัว และรูปปั้นเทพเจาตาง ๆ 

- วัดสระแกว ตั้งอยูในทองที่อําเภอปุาโมก เป็นสถานเลี้ยงเด็กกําพรา 



  - วัดโพธ์ิหอม ตั้งอยูในทองที่ตําบลราชสถิต  อําเภอไชโย มีการขุดคนพบรูปพระพรหมสี่หนา
สองเศียร เป็นปูนปั้นขนาดใหญศิลปะแบบขอม ประดิษฐานบนพานซึ่งอยูดานหนาฐานพระอุโบสถเดิม  

- พระตําหนักคําหยาด ตั้งอยูในทองที่ตําบลคําหยาด อําเภอโพธ์ิทอง เจาฟูาอุทุมพรเป็น
ผูสรางขึ้นเมื่อปี 2310 ทรงใชเป็นสถานที่ประทับขณะทรงผนวช 

- อนุสาวรียแนายดอก นายทองแกว เพื่อเป็นที่ระลึกถึงวีรชาวเมืองวิเศษชัยชาญที่ได รวมทํา
ศึกสูรบกับกองทัพพมาในศึกบางระจันเมื่อปี 2310 ตั้งอยูในทองที่ตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ  

- วัดจันทรังษี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ินามวา “หลวงพอโยก” ตั้งอยูในทองที่
ตําบลหัวไผ อําเภอเมืองอางทอง  

- วัดอางทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงช้ันตรีมีพระอุโบสถที่งดงาม มีพระเจดียแทรงระฆัง
ประดับดวยไมสกังดงามเปน็ระเบียบ ลวนเป็นสถาปตัยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทรแตอนตน ตั้งอยูใกลกับศาลากลาง
จังหวัดอางทอง  

- อนุสาวรียแพันทายนรสิงหแ ตั้งอยูภายในเขตวัดนรสิงหแ  อําเภอปุาโมก เป็นที่ระลึกถึง            
พันทายนรสิงหแ  

- บานคูเมือง อยูในทองที่ตําบลบานไผ อําเภอแสวงหา เป็นสถานที่ที่นักโบราณคดี ไดขุด
คนพบซากเมืองโบราณสมัยทวาราวดี และรองรอยคูเมืองหลงเหลืออยู  

- วัดบานพราน อยูในทองที่ตําบลบานพราน อําเภอแสวงหา เป็นวัดเกาแกมีพระพุทธรูปศิลาแลง 
ประดิษฐานไวในวิหาร ชาวบานเรียกวา “หลวงพอไกรทอง” มีความศักดิ์สิทธ์ิ สามารถคุมภัยผูสักการะ  

- วัดมหานาม อยูที่บานมหานาม หมูที่ 4 ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เดิม
ชาวบาน เรียกกันวา “วัดอินทราราม” เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปกออิฐถือปูน สรางในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกวา 
หลวงพอขาว  

  - วัดสระเกษ ตั้งอยูที่ ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง เดิมมีนามวาวัด “เสาธงหิน” 
เป็นวัดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรแสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดกรีฑาทัพขับไลขาศึก ไดชัยชนะ 
แลวไดพักทัพที่วัดเสาธงหิน สรงน้ําสระเกศาที่วัดน้ีจึงเรียกวา “วัดสระเกษ”  

2 แหลํงทํองเท่ียวด๎านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมตําง ๆ  
- หมูบานจักสานผลิตภัณฑแไมไผและหวาย อยูในทองที่ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธ์ิทอง  
- ตุ฿กตาชาววังบานบางเสด็จ ตั้งอยูภายในเขตวัดทาสุทธาวาส อําเภอปุาโมก  
- หมูบานทํากลอง อยูในทองที่ตําบลเอกราช อําเภอปุาโมก มีการผลิตและจําหนาย              

กลองนานาชนิด  
- อิฐอางทอง อยูในทองที่อําเภอปุาโมก เป็นอิฐโชวแแนวประดับอาคารบานเรือน  
- หมูบานจักสานผักตบชวา ที่บานคลองวัว อําเภอเมืองอางทอง และที่บานอําเภอไชโย  
- กลุมแมบานเกษตรกรบานแห อยูที่ตําบลบานแห อําเภอเมืองอางทอง ผลิตและจําหนาย

มะมวงแชอิ่มปลอดสารพิษ ขาวเกรียบสมุนไพร กลวยมวน 
  - ฟารแมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ตั้งอยูในทองที่ตําบลศาลเจาโรงทอง อําเภอวิเศษชัยชาญ  

- หมูบานไรนาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม ตั้งอยูในทองที่ตําบลโคกพุทรา อําเภอโพธ์ิทอง 



- หมูบานการเกษตร เป็นแหลงผลิตพืชสวนพันธุแดีอีกจํานวนมาก ไดเชน สวนมะยงชิดพันธุแดี
ในทองที่ตําบลบางเจาฉา และสวนกระทอนพันธุแดีในทองที่ตําบลองครักษแ อําเภอโพธ์ิทองและสวนองุนรัตนา  

3 แหลํงทํองเท่ียวตามธรรมชาติ  
- วังปลาวัดขอย อยูในทองที่ตําบลโพธ์ิรังนก อําเภอโพธ์ิทอง  
- คางคาวแมไก ที่วัดจันทราราม อําเภอโพธ์ิทอง  
- สวนนกธรรมชาติ ที่วัดริ้วหวา ตําบลบานพราน อําเภอแสวงหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แยกเป็น 5 ดาน ดังนี ้
1. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
2. ดานเกษตรกรรม 
3. ดานการแพทยแไทย 
4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
5. ดานศิลปกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ด๎านอุตสาหกรรม 
และหตัถกรรม 

 
 
 
 
 
 



ด๎านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

 

 

 

  

 

 ต้ังอยูหมูท่ี ๘ บานยางทอง ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง พกิัด :

ประวัติความเป็นมา 

แหลงหัตถกรรมเครื่องจักสานสําคัญที่ขึ้นช่ือของจังหวัดอางทอง คือ “บ๎านบางเจ๎าฉํา” เป็นชุมชนที่มี
มาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบานไดเคยรวมกับชาวแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบางระจัน สูรบกับพมา 
ณ บานบางระจัน โดยมีนายฉาเป็นผูนํา นายฉาน้ันพื้นเพเป็นคนสีบัวทอง ภายหลังการสูรบยุติแลว “นายฉา” 
จึงไดนําชาวบานมาตั้งบานเรือนเป็นที่อยูอาศัยถาวรข้ึนในชุมชนดานทิศตะวันตกของแมน้ํานอย แตเดิมเรียกวา 
"บานสรางสามเรอืน” เพราะเริ่มแรกมเีพียงสามหลังคาเรือนเทานั้น ซึ่งเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณแ เหมาะแกการตั้ง
เป็นที่อยูอาศัย ปัจจุบันมีช่ือวา "บางเจาฉา” เพราะนําช่ือของนายฉามาต้ังช่ือ ซึ่งนายฉาน้ันเป็นทั้งผูนําและเปน็
ผูกอตั้งหมูบาน  

รายละเอียด 

การทําเครื่องจักสาน ตําบลบางเจาฉา อําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ โดย
สมัยกอนจักสานเป็นภาชนะที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน ตะกรา กระบุง ปูานน้ําชา ของทีใชดักจับสัตวแ ตอมาได
ดัดแปลงมาเป็นของใชที่ทันสมัย เชน กระเปา เป็นตน  

เป็นแหลงผลิตเครื่องจักสานดวยไมไผ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ไดเคยเสด็จพระราชดําเนินมาเยือนและไดพระราชทานคําแนะนําใหราษฎรปลูกไมไผสีสุก เพื่อเป็นวัตถุดิบใน
การทําเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษแงานฝีมือประเภทนี้ไว 

ตอมาไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแจักสานเป็นรูปทรงอื่นๆ และรูปแบบใหม ใหมีความทันสมัย ทําให
ผลิตภัณฑแมีมูลคาเพิ่ม เป็นที่ตองการของตลาดทั้งในตางประเทศและตางประเทศ ผลิตภัณฑแมีความประณีต 
สวยงาม รูปแบบมีการผสมผสานระหวางภูมิปัญญากับเอกลักษณแความเป็นไทย ลวดลายมีการปรับประยุกตแ
โดยนําลายผามาผสมผสานใสในตัวผลิตภัณฑแ ชวยเพิ่มความแตกตางและมีมูลคาเพิ่มมากข้ึน สีสันมีความ
หลากหลาย ออกไปในแนวคลาสสิก 



 ขั้นตอนการจักสาน

 

 

 

 

 
 1. การจักตอกปื้น แบงไมไผออกเป็นช้ินๆ ตามขนาดที่ตองการ ใชมีดจักตอกเอาสวนในออก (ข้ีตอก) 
จักในสวนที่เหลือออกเป็นเสนบางๆ แลวหลาวใหเรียบรอย จากนัน้ตากแดดใหแหง 

2. การจักตอกตะแคง ใชวิธีเดียวกันกับการจักตอกปื้นเบื้องตน แตการจักใหเป็นเสนตอกจะทําการจัก
ทางผิวเป็นเสนเล็กกวาตอกปื้น ทําการหลาวใหเรียบรอยแลวนําออกตากแดด 

3. การจักไพล ใชวิธีเดียวกับการจักตอกตะแคง แตการหลาวจะหลาวใหเป็นเสนกลมแบบเทากัน            
ทําการหลาวใหเรียบรอยแลวนําออกตากแดด 



การสาน เป็นข้ันตอนที่ยาก และตองใชความละเอียดมากที่สุด โดยเริ่มจากการกอฐานดานลางดวย
เสนตอกสองชนิด คือ ตอกยืน (ตอก-ตั้ง) ซึ่งจะมีลักษณะคอดตรงกลางตางจากตอกทั่วๆ ไป และตอกนอน 
(ตอกสาน) ที่มีขนาดกวางเทากันเทากันทั้งเสนตากปกติ เหตุที่ตอกยืนมีลักษณะพิเศษเนื่องมาจากเมื่อสานเสร็จ
จะไดตะกราที่มีฐานเล็ก และคอยๆ บานข้ึนบริเวณปาก 

 เมื่อสานตัวเรียบรอยก็ถึงการรมควันโดยจะทําในวันที่ไมมีลม   ใชฟางพรมน้ําหมาดๆ เป็นเช้ือเพลิง
เพื่อใหเกิดควันมาก รมจนเครื่องจักสานมีสีเหลืองเทากันทั้งใบ แลวนํามาเขาสวนประกอบหวาย   มีการผูก
ปาก  พันขา  ใสฐานและหูหิ้ว

 เป็นข้ันตอนสุดทายของการสานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสวยงามแกเครื่องจักสานดวยหวาย ในสวน             
ที่ตองการเสริมเปน็พิเศษ ไดแก ปาก ขา หู การผูกและพันดวยหวายจะเสรมิใหเครือ่งจักสานเกิดความสวยงาม



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบสนิค๎าจักสานของชุมชนบางเจ๎าฉํา จังหวัดอํางทอง 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ต้ังอยูหมูท่ี 2 ตําบลบางเสด็จ อําเภอปุาโมก จังหวัดอางทอง พกิัด :

ประวัติความเป็นมา 

เรือนไทยทรงสูงที่ดูงดงามและมีเอกลักษณแแหงนี้ เป็นที่ตั้งของศูนยแตุ฿กตาชาววังบานบางเสด็จ ตําบลนี้
เดิมช่ือ “บานวัดตาล” ตอมาเปลี่ยนเป็นช่ือบานบางเสด็จ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได
เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานความชวยเหลือแกราษฎรผูประสบอุทกภัยในปี พ.ศ.2518  โดยตุ฿กตาชาววัง
ที่บานบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชดําริใหจัดตั้งข้ึนเมื่อปี            
พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายไดใหแกราษฎรภายในหมูบานบางเสด็จ เหตุที่ช่ือ “ตุ฿กตาชาววัง” 
เพราะวารัชกาลที่ 5 คุณคาหลวงทานปั้นกันในหมูชาววัง พระองคแทานไดสงครูมาสอนปั้นตุ฿กตาชาววัง 
เนื่องจากกลัววาการปั้นตุ฿กตาชาววังจะสูญหายไป เพราะในวังเริ่มปั้นกันนอยลง คนปั้นก็มอีายุกันมาก และนํา
รูปแบบจากในวังมาใช จึงเรียกวา “ตุ฿กตาชาววัง” 

ศูนยแตุ฿กตาชาววังบานบางเสด็จ ตั้งอยูภายในบริเวณวัดทาสุทธาวาส ริมฝั่งแมน้ําเจาพระยาซึ่งมี
ทัศนียภาพโดยรอบรมรื่นและสวยงาม เป็นอาคารทรงไทย 2 ช้ัน ช่ือวา “ค๎ุมสุวรรณภูมิ” ช้ันบนแสดง
นิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศแ ช้ันลางเป็นที่ทําการของกลุมปั้น
ตุ฿กตาชาววัง มีการจัดแสดงผลงานและจําหนายผลิตภัณฑแตุ฿กตาชาววัง พรอมดวยผลิตภัณฑแ OTOP ของ
จังหวัดอางทอง ในราคาที่ยอมเยา  

 รายละเอียด

สําหรับตุ฿กตาชาววังของที่นี่ เป็นงานปั้นจากดินเหนียว ถายทอดถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยูของผูคนและ
วัฒนธรรมประเพณีไทยตาง ๆ เชน การละเลนของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทยแ  สุภาษิตคําพังเพยไทย หรือรูป
ผลไมไทยหลากหลายชนิด ซึ่งลวนสวยงามนารักและเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก หรือของที่ระลึกเป็นอยางยิ่ง 
นอกจากที่ศูนยแตุ฿กตาชาววังแหงนี้ นักทองเที่ยวยังสามารถชมการปั้นตุ฿กตาชาววัง ไดที่บานเรือนราษฎรใน
ละแวกนั้นไดอยางเป็นกันเอง เนื่องจากในแตละบานจะทําตุ฿กตาคนละแบบแตกตางกันไป 



 ปัจจุบัน การปั้นตุ฿กตาดินเหนียวของชาวบางเสด็จไมเพียงแตจะสรางอาชีพใหมใหแกชาวบาน แตยัง
เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สงออกขายไปทั่วโลก และที่สําคัญศูนยแตุ฿กตาชาววังแหงนี้ทําใหชาวบานไดอยูรวมกัน
ในชุมชนโดยไมตองออกไปทํางานตางถ่ิน และสามารถสืบสานการปั้นตุ฿กตาชาววังสูรุนลูกหลานตอไป 

วัตถุดิบหลัก  

ดินสําหรับปั้น แมพิมพแสวนหัวตุ฿กตา หัวตุ฿กตาที่ทําสําเร็จแลว มีดเล็กปลายแหลม ไมหางกระรอก  
แปูงผง โต฿ะหรือไมสําหรับรองปั้น ผาสําหรับเช็ดมือ ถาดหรือกระดงสําหรับใสตุ฿กตา น้ํา 

  สํวนประกอบ 

 ดินเหนียว แมพิมพแ มีดปาดแตงแบบปูน หัวหุนตนแบบ ปูนปลาสเตอรแสีน้ําอะครีลิค พูกัน เตาถาน
แบบชนิดเตาขนมครก หมอดินเผาที่ใชตมยาหรือกะละมังเคลือบสําหรับใสตัวตุ฿กตาเผา ฟงหรือที่กั้นแกลบ       
ทําดวยสังกะสี หรือเหล็ก แกลบ ถานไม  

:  ดินเหนียวในพื้นที่ แหลํงวัตถุดิบ  

ขั้นตอนการท้าตุ๏กตาชาววัง 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

1. หมักดินแชไวจนเป็นนํ้าโคลน ตักน้ําโคลนกรองผานผาขาวบาง 
2. ผึ่งดินจนเกือบแหงแลวนํามานวดปั้นใหเป็นกอนหอผา และใสถุงพลาสติก 

 



 

             
 
 
 
 
 
 

1. การนําดินใสตรงสวนหัวตุ฿กตา 
              2. จับแมพมิพแสองซกีประกบกันใหแนน 
              3. จับแมพมิพแแยกออกจากกัน 
              4. นําสวนหัวตุ฿กตาออกจากแมพมิพแ ตัดคีบดินสวนเกินที่ติดอยูรอบๆ  

1. การคลึงดินใหเป็นเสนตรงกลางใหญ ปลายทั้งสองขางเล็กเรียวใหมีความยาวพอประมาณ 
            2. การจับดินพับครึ่งใหติดกัน 
            3. คลึงดินสวนที่เป็นตัวใหติดเป็นเนื้อเดียวกันจะเป็นสวนลําตัวของตุ฿กตา 
        4. ใชปลายนิ้วช้ีกดดัดใหเป็นสวนกน สวนเอว และสวนอกของตัวตุ฿กตา 

5. นําดินมาคลึงเป็นเสนเล็กๆ ปลายสองขางเรียว เพื่อเป็นสวนแขนแลวใชปลายนิ้วกดดิน 
สวนแขนใหติดกับสวนลําตัว 

            6. ประกอบตัวตรงที่เจาะนําไว นําสวนหัวมาเสียบจัดทาทางใหไดตามที่ออกแบบไว 
            7. ทิ้งไวใหแหงสนิท แลวจึงนําไปเผา  



การเผาตัวตุ฿กตาตองแหงสนิท เริ่มดวยการติดไฟในเตา ใชถานเป็นเช้ือเพลิง จากนั้น             
นําภาชนะ เชน หมอดิน หรือกะละมังเคลือบที่บรรจุตุ฿กตาวางลงบนเตาแลวใชถานสุกวางบนฝาภาชนะ
โดยรอบๆ เพื่อใหความรอนไดกระจายทั่วถึง โดยจะตองคอยๆเพิ่มความรอน พอแกลบสุกทั่วกันดีทั้งเตา            
ตุ฿กตาจะสุกเป็นเหมือนอิฐปลอยใหไฟมอดไปเอง 

 
 
 
 
 
 
 

            1 ลงสรีองพื้นดวยสีน้ําพลาสติกสีขาว 
            2 ลงสีน้ํามันใหเป็นผานุง เขียนตา เขียนปาก  

          จัดประกอบเขาชุดตามตองการ เชน ชุดวงดนตรีปี่พาทยแ ชุดการละเลนพื้นบานของไทย เป็นตน 



เสื้อผาของผูใหญ ผูหญิงจะตองนุงหมสีตัดกันตามวัน  (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน              
โดยพระราชประสงคแในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9), 8 สิงหาคม 2562) 

        วันอาทิตย์ : นุงแดงหมเขียวหรือจะกลับกันก็ได 
        วันจันทร์ : นุงมวงหรือน้ําเงินหมเหลือง 
        วันอังคาร  : นุงชมพูหมน้ําเงินหรือกลับกัน 
        วันพุธ         : นุงน้ําเงินหมสไบเขียว 
        วันพฤหัสบดี  : นุงน้ําเงินหมแสดหรือกลับกัน 
        วันศุกร์        : นุงน้ําเงินหมชมพูหรือบานเย็นคลายวันอังคาร     
        วันเสาร์        : หมสีมวงนุงสีเหล็กหรือเทาแก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 ต้ังอยูเลขท่ี 63/4 หมู 6 ตําบลเอกราช อําเภอปุาโมก จังหวัดอางทองพกิัด :  

ประวัติความเป็นมา 

 หมูบานทํากลองตําบลเอกราช ไดรับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ เมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรคแ 
ของกระทรวงพาณิชยแ ในปี ๒๕๕๔ ชุมชนทํากลองตําบลเอกราชแหงนี้ตั้งอยูริมฝั่งตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาหลังตลาดปุาโมก ไดเริ่มผลิตกลองมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๗๐ โดยชาวบานไดรับการถายทอด              
ภูมิปัญญาทองถ่ินสืบตอกันมาสูลูกหลาน มีความเช่ียวชาญในการทํากลองชนิดตาง ๆ ทั้งกลองไทยและกลอง
นานาชาติ ตลอดสองขางทางในชุมชนจะเห็นรานผลิตและจําหนายกลองเป็นระยะๆ โดยจะเริ่มหลังฤดูเก็บเกี่ยว  

นอกจากนี้ ที่หมูบานทํากลอง ยังมีกลองยาวที่ยาวที่สุดในโลกก็วาได โดยมีขนาดหนากลองกวาง           
36 นิ้ว 92 เซนติเมตร ยาว 7.6 เมตร ทําจากไมจามจุรีตอกัน 6 ทอน กลองใบนี้ถือเป็นเอกลักษณแของ
หมูบานทํากลอง ที่บงบอกวาคุณมาถึงถ่ินทํากลองของจังหวัดอางทองแลว กลองใบนี้ตั้งเดนตระหงานอยูหนา
บานของ กํานันหงสแฟูา หยดยอย ผูสรางกลองข้ึนมาเมื่อปีพ.ศ. 2537 และใชเวลาสรางราว 1 ปี แมปัจจุบัน
หมูบานทํากลองจะมีไมมากในประเทศไทย แตที่หมูบานแหงนี้ ยังคงอนุรักษแการผลิตกลองแบบไทยมาอยาง
ตอเนื่องยาวนาน ควรคาแกการแวะเวียนไปเยี่ยมเยียน และศึกษาถึงภูมิปัญญาไทยที่นับวันจะหาชมไดยากยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียด 

 หมูบานกลองตําบลเอกราช หมูบานทํากลอง จังหวัดอางทอง เป็นหมูบานที่มีช่ือเสยีงในการทํากลองที่
มีคุณภาพ ทั้งกลองสั้นและกลองยาว  อาทิ กลองเพล กลองทัด กลองญี่ปุุน กลองสิงโต กลองยาว กลองโพน
ชาตรี กลองเปิงมังคลอก กลองรําวง กลองตะโพน กลองแขก กลองรํามะนา เป็นตน แตที่ทํากันอยางข้ึนช่ือ 
จนเป็นที่รูจักก็คือ “กลองยาว” จนกระทั่งกลองขนาดเล็กจิ๋วสําหรับเป็นของที่ระลึก จะเห็นถึงฝีมือการทํา
กลองที่ไดคุณภาพ ประณีต สวยงาม และยังสามารถซื้อกลับบานได  ถือเป็นหมูบานตนแบบหนึ่งตําบล         
หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ของอําเภอปุาโมก จังหวัดอางทอง 

วัตถุดิบหลัก 

 

 

 

 

 

  กลองของที่นี่ทําจาก ไมฉําฉา หรือ ไมกามปู เพราะเป็นไมเนื้อออนที่ สามารถขุดเนื้อไม         
ไดงายและอีกหนึ่งวัตถุดิบสําคัญ คือ หนังวัว ที่ตองเตรียมไวสําหรับขึงทําหนากลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการท้ากลองเอกราช อ้าเภอป่าโมก จงัหวัดอํางทอง 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 หัวหนากลุมแมบาน 

 บานเลขท่ี 136 หมู 5 ตําบลรํามะสัก อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง พิกัด :
081 946-2651 (ปูาสงัด) เบอร์ติดตํอ : 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀             089 504-6339 (มาลัย) 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀         085 191-1764 (ขวัญเรือน) 
⠀   บริการจัดสงทางไปรษณียแ ติดตอ คุณศิวกานตแ : 085 180-5859 

คือหญิงแกรง แหงอําเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง จบการศึกษา ป.4 ทํามาแลว
หลายอาชีพ แตสุดทายตั้งตัวไดดวยการเป็นเกษตรกรปลูกสมุนไพรไทยใกลตัว นอกจากนั้นผนึกกําลังกับกลุม
แมบาน แปรรูปเป็นผลิตภัณฑแใชในครัวเรือนนําออกจําหนาย มีรายไดเขากลุมเดือนละลานกวา ชวยสรางงาน 
สรางเงินใหแกคนในชุมชนกวา 300 ชีวิต 

ประวัติความเป็นมา 

 กลุมแมบานเกษตรกรรํามะสัก กอตั้งข้ึนโดยการนําของ คุณปูาสงัด พรมเมศ ที่เล็งเห็นปัญหาของ
สินคาทางการเกษตร อยาง ตะไคร ผักตางๆ ที่มีราคาที่ตกต่ํา และบางครั้งถึงกับขายไมได ปูาสงัดคิดหาทาง
ออกโดยการมองหาสรรพคุณตางๆ ของสมุนไพร และหาแนวทางเพื่อเพิ่มมูลคา โ ดยการแปรรูปสมุนไพร            
จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑแจากสมุนไพรไดสําเร็จ และไดมีการรวมกลุมกับชาวบานเพื่อปลูกขา ตะไคร ใบเตย 
วานน้ํา ไพล ทองพันช่ัง ปีกนางฟูา มะรุม จนมีคนมารับซื้อ เพื่อใหสมาชิกในกลุมสรางรายไดใหแกครอบครัว 
ดวยความที่ปูาสงัด เป็นผูที่ชอบคิดไปทําไป จึงทําใหการลงมือทํานั้นไมขาดชวง และยังมีหนวยงานที่ชวย         
ในการสนับสนุนดานเงินทุน ดานองคแความรูเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ รวมถึงเพิ่มชองทางการตลาด ทําใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่อง มีสมาชิกที่ปลูกสมุนไพร และทํางานในโรงงานราว 300 ครัวเรือน สมุนไพรที่นํามา
จําหนาย ปลูกแบบเกษตรอินทรียแ  

  



 วัตถุดิบหลัก

 สมุนไพรที่สมาชิกปลูก และสงมาจําหนาย ตองไมใชสารเคมี ตองทําในลักษณะอินทรียแ เพื่อใหได
วัตถุดิบที่ปลอดภัย โดยวัตถุดิบสมุนไพรที่นํามาใชผลิตสวนใหญรับมาจากเกษตรกรภายในชุมชน เชน ขา 
ตะไคร และมีบางสวนนํามาจากจังหวัดอื่น เชน กระเทียม ขิง แกนมะหาด 
 

  
 
 

 

รายละเอียด 

กลุมแมบานเกษตรกรรํามะสัก ไดผลิตและแปรรูปสมุนไพรออกจําหนาย ภายใตนาม 
สงออกไปจําหนายในไทยและทั่วโลก ภายใตการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแของทุกหนวยงานกวา 200 ชนิด 
ผลิตภัณฑแที่มีช่ือเสียง คือ ลูกประคบ ชุดอบสมุนไพร ผลิตภัณฑแอื่นๆ ไดแก ยาหมองสมุนไพร น้ํามันนวด
สมุนไพร แชมพู สบูกอน สบูเหลว ครีมนวดผมสมุนไพร ยาสีฟัน โลช่ันสมุนไพร สมุนไพรขัดผิว น้ํายาซักผา 
น้ํายาลางจาน ชา และอื่นๆ อีกมากมาย 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



ขั้นตอนการสกัดสมุนไพร 

 การตมกลั่นกับน้ําในชุดกลั่น จะไดสารสกัด 2 สวน คือ น้ําที่กลั่นได และน้ําตมสมุนไพร วางน้ําตม
สมุนไพรไวใหตกตะกอน นําเฉพาะสวนใสมาผสมกับน้ําที่กลั่นไดในสัดสวนครึ่งตอครึ่ง  สวนของตะกอนที่เหลือ
จากการกรอง จะนําไปรวบรวมและกลั่นซ้าํ แลวนําน้ํากลั่นในครั้งหลังนี้มาผสมดวย  สวนผสมที่ไดน้ีจะนําไปใช
ในการผลิตแชมพู สบูเหลว และผลิตภัณฑแอื่นๆ  กากที่เหลือจากการเตรียมสารสกัดจะนําไปทําปุย การเตรียม
สารสกัดดวยวิธีนี้จะทําใหไดตัวยาเขมขน การนําน้ํากลั่นมาผสมกับน้ําตมสมุนไพรจะทําใหสารสกัดไมเสียงาย 
และทําใหผลิตภัณฑแที่เตรียมจากสารสกัดไมตกตะกอน การตมกลั่นตองควบคุมอุณหภูมิไมใหรอนเกิน
สารสําคัญจะเสยี และไมใหต่ําเกินไปซึ่งจะทําใหกลั่นไมออก การกลั่นใชเวลาตามชนิดของสมุนไพร หากในสูตร
มีการใชสมุนไพรหลายชนิดผสมกันจะนําสมุนไพรมาผสมกันตามสูตรแลวกลั่นไปพรอมกันไดเลย ไมนิยมการ
สกัดดวยแอลกอฮอลแเพราะจะใชกับเสนผมไมได ในการกลั่นหากไดน้ํามันจะชอนออกมาผลิตเป็นน้ํามันนวด
เชน ไพล เป็นตน 

 
 

 

 

 

 

เครื่องมือตมกลั่นแบบตางๆ 

         ใชหมอขนาดใหญตมสมุนไพร แลวแขวนหมอ 
ขนาดเล็กกวาไวขางใน จากนั้นปิดฝาหมอใหญดวยกะทะที่หลอน้ําไว น้ําที่กลั่นไดจะตกลงในหมอขนาดเล็ก          
ที่แขวนไว 

 

 

 

 

 

 

 

 สมุนไพรบางชนิด เชน มะคําดีควาย ตมแลวจะขน กรองยาก เสียงาย และสมุนไพรที่เสียงาย เชน 
อัญชัน จะใชวิธีทําเป็นนํ้าหมัก 



นําสารสมมาใสกะละมังสแตนเลส แลวใหความรอนดวยการวางบนเตาถานจน
สารสมเปลี่ยนจากใส กลายเป็นสีขาวขุน 

 

 

 
 

 

 

 

โดยผสมน้ําตมดอกอัญชันกับสารสูตรครีมนวด แลวกวนในหมอ 
สแตนเลสใบใหญบนเตาไฟ เพื่อไมใหเป็นเม็ด จากนั้นนําไปกรองผานตะแกรงลวดที่วางอยูบนกระดงไม วางบน
ถังพลาสติกสีฟูาขนาดใหญ ยีครีมนวดบนกระดงใหไหลลงถัง นําไปบรรจุขวดขายได 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
โรงตากสมุนไพรพลังแสงอาทติย ์



 
 
 
 

 
 

ด๎านเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 

 
 



ด๎านเกษตรกรรม 

 
 

 

 
พกิัด : เลขท่ี 8/8 หมู 8 ตําบลไผจําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง  

086-7656845   เบอรต์ิดตํอ :  

ประวัตคิวามเป็นมา 
สุดยอดปราชญแภูมิปัญญาชาวบาน จบแคมัธยมตน แตกลาลองผิดลองถูกจน

ประสบผลสําเร็จ ปลูกมะนาวออกลูกตนละ 1-3 พันลูก ช่ือวา  

 

 

 

 

นายวโรชา จันทโชติ เรียนจบช้ันมัธยมปีที่ 3 ออกมาทําสวน 
เรียนรูจากการฝึกอบรมดูงาน ลองผิดลองถูกมาจนประสบความสําเร็จ 
เขาไดนํามะนาวพันธุแแปูนพิจิตรกับพันธุแแปูนรําไพมาปลูกใกลกัน ทําให
เกิดการผสมขามพันธุแไดพันธุแใหม เรียกวา มีจุดเดน คือ 
ปลูกแค 2 เดือนก็เริ่มใหผล มีน้ําเยอะ กลิ่นหอมกวาพันธุแอื่น แตดวย
ความเป็นเกษตรกรที่ไมหยุดนิ่งและไมชอบตามใคร เขาจึงคิดหาวิธี
พัฒนาพันธุแใหมๆ ตลอดเวลา จนพบวาถานํามะนาวพันธุแแปูนวิเศษมา
เป็นตนตอ แลวนํากิ่งมะนาวพันธุแดี ลูกดกใหผลเป็นชอพวง เป็นทะวาย
มาเสียบยอดติดตาแลวจะไดพันธุแที่มีคุณภาพดีกวาเดิม ไดผลขนาดใหญ 
ใหลูกทั้งปี เนื้อแนนน้ําเยอะ เปลือกบาง ที่สําคัญทนทานตอโรค         
แคงเกอรแ 



ลักษณะเดํน 

  

 

มะนาวพันธุแแปูนวโรชาปลูกในวงปูนโดยไมใชดิน สามารถออกผลผลิตไดตอตนตอครั้งถึง 1,000 ลูก 
และถาปลูกในดิน ออกผลผลิตถึง 3,000 ลูก จนเป็นที่ยอมรับของชาวสวนในจังหวัดใกลเคียง เป็นสายพันธุแที่
กลายพันธุแมาจากมะนาวแปูน และตั้งช่ือวา “แปูนวโรชา” ตามช่ือเจาของสวน มีจุดเดนตรงที่เป็นมะนาว
ทะวาย ใหผลผลิตตลอดทั้งปี ผลมีลักษณะแปูน มีน้ํามาก น้ํามีกลิ่นหอม รสชาติเปรี้ยวจัดแตละมุนลิ้น 
พิจารณาแลววาเป็นมะนาวที่ตลาดตองการ ขนาดผลใหญกวาแปูนวิเศษเล็กนอย ผิวเกลี้ยง เป็นมะนาวไมมี
เมล็ดหรือมีก็เล็กและลีบ ไมตองคลึงกอนบีบน้ํา ที่สําคัญทนทานตอโรคแคงเกอรแไดดีกวามะนาวทั่วไป 

 รายละเอียด

นอกจากเรื่องคุณภาพของผลผลิตแลว อีกสิ่งหนึ่งที่ทําใหกิ่งพันธุแมะนาวแปูนวโรชาสามารถจําหนายได
จํานวนมาก และเป็นที่ตองการของเกษตรกรโดยเฉพาะรายใหม ๆ ที่สนใจการปลูกมะนาวก็คือ “องคแความรู 
การปลูกและดูแลมะนาว” ที่คุณวโรชาจะถายทอดใหผูสนใจ โดยเปิดสวนเป็นสถานที่ฝึกอบรมการปลูกมะนาว
อยางเต็มรูปแบบ ผูที่ไมเคยมีประสบการเลยเขามาเรียนรูและกลับไปปฏิบัติไดทันที และกิ่งพันธุแทุกกิ่งที่
จําหนายออกไป ไมวาซื้อกิ่งเดียว หรือเป็น 100 กิ่ง ก็มีใบโปรแกรมการจัดการดูแลแตละระยะไปใหดวย 
ตั้งแตการปลูกไปจนถึงเก็บผลผลิต ระบุชัดเจนวาตองใหปุยวันไหน อยางไร ฉีดยาอะไรชวงไหน หากทําตาม
โปรแกรมอยางเครงครัด โอกาสประสบความสําเร็จมีสูง 

 

 

 

 

 

 



“วิธีที่ถายทอดใหเกษตรกร ไมใชวิธีที่ดูจากแคในตําราแลวนํามาบอกตอ แตเป็นวิธีที่ไดศึกษาทดลอง 
ผานอุปสรรค ปัญหา แลวก็แกไขจนไดองคแความรูใหม ถึงสงตอความรูนั้นใหเกษตรกรอีกทอดหนึ่ง บางเรื่อง
เกษตรกรก็ไมเคยเห็นจากที่อื่น และบางเรื่องก็อาจขัดแยงกับที่เกษตรกรเคยรับรูมา ซึ่งชวงแรก ๆ ก็ถูกปฏิเสธ
อยูเหมือนกัน แตเมื่อเกษตรกรไดลองนําวิธีที่แนะนําไปปฏิบัติแลวไดผล ก็เกิดการบอกตอและมีผูเขามาศึกษาดู
งานจํานวนมาก กิ่งพันธุแของสวนจึงจําหนายไดมาก” อีกทั้งแนะนําเกษตรกรวาไมควรปลูกมะนาวในวงบอทอ
เพราะทําใหรากหากินไดไมสะดวก ตนโทรมและใหผลผลิตไมดีเทากับการปลูกลงดิน ซึ่งการปลูกในวงบอทอ
นั้นเป็นการแกปัญหาในพื้นที่ที่น้ําทวมขังเทานั้น แตหากเป็นพื้นที่ทั่วไป และตองการไดผลผลิตคุมคาในเชิง
เศรษฐกิจตองปลูกลงดินเทานั้น 

ขั้นตอนการปลูกมะนาว 

เริ่มจากการเตรียมวัสดุปลูกที่นํามาใชแทนดิน โดยจะเลือกใชวัสดุที่รากมะนาวสามารถชอนไชไดงาย 
ชวยใหดูดซึมธาตุอาหารไดดี หางายและมีราคาถูก โดยวัสดุที่ใชหลัก ๆ ไดแก แกลบดิบ ควรใชแกลบเกาหรือ
นําไปผานกระบวนการยอยสลายเสยีกอน ข้ีเถาแกลบ ขุยมะพราว เศษไมใบหญาที่แหงแลว มูลวัวแหง ทั้งหมด
เป็นวัตถุดิบที่รวนซุย ระบายน้ําไดดี แตมีความช้ืนสูง รวมทั้งยอยสลายกลายเป็นธาตุอาหารใหกับพืชไดอีกดวย 
เกษตรสามารถเลือกใชวัสดุจากภาคการเกษตรอื่น ๆ ที่มีอยูในพื้นที่ เชน ชานออย กากถ่ัวเหลือง ฯลฯ แตให
เนนเป็นวัสดุที่รากมะนาวชอนไชไดงาย ระบายน้ําไดดี และควรมีคา pH เป็นกลางเพื่อไมใหมผีลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของตนมะนาว 

 

 

 

 

 
 
การปลูกในรูปแบบนี้ รากมะนาวสามารถแพรกระจายหาอาหารไดเรื่อย ๆ ตามขนาดของทรงพุม ซึ่ง

ดินรอบ ๆ หลุมปลูกเมื่อนานไปก็ยุย รวนซุน มีอินทรียวัตถุและมีสภาพเหมาะที่รากจะเจริญเติบโตของมะนาว 
แตถาใหดีทุก ๆ ปีควรพรวนดินบริเวณรอบหลุม เหมอืนเปน็การขยายหลุมปลกูใหกวางขึ้นแลวนําวัสดุปลูกใหม
เติมเขาไป ก็ยิ่งทําใหรากเจริญเติบโตและดูดซึมสารอาหารไดเป็นอยางดี และการปลูกลงดินดวยวิธีนี้ มะนาว
จะมีอายุไดถึง 12-15 ปี  

 



                    

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

  

ใชเทคนิค “การท้าสาวต๎นมะนาว” เพื่อขยายกิ่งพันธุแดวยวิธีการตอนกิ่ง โดยเลือกมะนาวสายพันธุแ
แปูนวโรชาที่มีอายุอยางนอย 1 ปี แตในความเป็นจริงแลวการทําสาวตนมะนาว จะเลอืกตนแมพันธุแทีม่ีอายุ
มาก 7-8 ปีข้ึนไป  พอเริ่มมลีูกกเ็ด็ดทิง้ทั้งหมด เพราะไมตองการใหเอาธาตุอาหารไปเลี้ยงผล แตตองการให
เลี้ยงลําตน แตกกิ่งกานใหสมบรูณแแข็งแรงทีสุ่ด 

เมื่อเลือกต้นแม่พันธ์ุเรียบร้อยแล้วให้สังเกตกิ่งมะนาวที่แผ่ออกจากล าต้นที่มีความสูงจากพื้นดิน
ประมาณ 2 ฟุต หรือ 1 ศอก ใช้กรรไกรตัดต้นไม้ที่มีความคม ตัดกิ่งห่างจากปลายยอดพอประมาณ เลือกตัด
หลายกิ่งให้มากที่สุด เพราะวัตถุประสงค์ คือต้องการให้ต้นมะนาวแตกกิ่งก้านใหม่เพื่อตอนกิ่ง  ประมาณ 8 
เดือน มะนาวที่ปลูกก็เติบโตสามารถขยายพันธ์ุด้วยวิธีการตอนกิ่งขายได้ 

 

 
   
 
 
 
 

 
วิธีเลือกมะนาวกิ่งที่จะตอน ใหเลือกจากตนที่ใหผลดก และใหเลือกกิ่งกระโดง เลือกตอนตรงที่เป็นกิ่ง

ออนตอเช่ือมกับกิ่งแก ยาวประมาณ 1 ฟุตจากยอดลงมา วิธีการตอนก็เหมือนทั่วไป เพียงแตตองรดน้ํา
สม่ําเสมอ ราว 18-20 วันก็ออกราก และราว 25-30 วัน ก็สามารถตัดมาชําในถุงดํา และอนุบาลไว 2 
อาทิตยแสามารถสงลูกคาหรือนําไปปลูกไดแลว โดยตนมะนาว 1 ตน เมื่อทําสาวแลวจะแตกกิ่งออกมาตนละ
ประมาณ 80-100 กิ่ง นั่นหมายถึงตนมะนาว 1 ตนจะไดกิ่งพันธุแเพื่อจําหนาย หรือปลูกได 80-100 กิ่ง 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

สําหรับปุยที่ใชจะเนนอินทรียแเป็นหลัก  โดยเฉพาะข้ีนกกระทาจะใสทุก 10 วัน สัดสวน 1 ชอนโต฿ะ 
ถาเป็นตนเล็ก ถาขนาดกลาง 1 ทัพพี และตนใหญ 1 ขัน เรื่องปุยข้ีนกกระทานี้ใชไดผลมาก ทําใหโครงสราง
ตนมะนาวเติบโตทุกสวน และจะเสริมดวย “ผงชูรส” ก็คือปุยเคมีที่มียูเรีย หรือไนโตรเจนสูง ในชวงที่ตองการ
ใหแตกกิ่งเยอะๆหลังตัดแตงทรงตน ใชสูตร 25-7-7 หรือ 27-9-9 การใสปุยนั้นจะโรยรอบตนปลายทรงพุม 
และระบบน้ําใชน้ํารดโคนตน จะไมรดใบ เนื่องจากจะทําใหเป็นโรคแคงเกอรแไดงาย 

จากนั้นรดนํ้าทุกวัน ในปริมาณ 10-15 ลิตร ตอตน จากนั้นประมาณ 10 วัน ตนมะนาวจะเริ่มแตก

ยอดออนเป็นจุดๆ และโตข้ึนเป็นกิ่งกานใหม ตามกิ่งที่ตัดโดยประมาณ 10-20 กิ่ง ปลอยไปราว 4 เดือน                 

กิ่งใหมจะยาวราว 2 ฟุต สามารถตอนกิ่งเพื่อขยายพันธุแได โดยตนมะนาว 1 ตน เมื่อทําสาวแลวจะแตกกิ่ง

ออกมาตนละประมาณ 80-100 กิ่ง นั่นหมายถึงการทําสาวตนมะนาว 1 ตน จะไดกิ่งพันธุแเพื่อจําหนาย หรือ

พื้นที่ปลูกได 80-100 กิ่ง 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ประธานศูนยแเรียนรูกลุมมะมวงสงออกตําบลธรรมนิมิต 
และไดรับแตงต้ังเป็นปราชญแชาวบาน         

พกิัด : บานเลขท่ี 5 หมูท่ี 1 ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก จังหวัดอางทอง  
ชาวบานอําเภอสามโก จังหวัดอางทอง ปลูกมะมวงน้ําดอกไมสีทอง น้ําดอกไม เบอรแ 4 และเขียวเสวย 

เป็นการปลูกมะมวงนอกฤดูที่ยึดถือเกณฑแตามมาตรฐานอินทรียแดวยการรวมกลุมปลูกแปลงใหญเพื่อสงออก
เป็นหลัก 

ประวัตคิวามเป็นมา 
 เกษตรกรผูมากไปดวยความรู ความเช่ียวชาญในการปลูกมะมวง และเป็น

ประธาน “ศูนยแเครือขายการปลูกมะมวงเพื่อการสงออก”                                                   
คุณลุงสุนทร อายุ 61 ปี (ณ ปี พ.ศ.2564) อาศัยอยูที่ หมู 1 ตําบลมงคลธรรมนิมิต อําเภอสามโก 

จังหวัดอางทอง ตัวอยางเกษตรกรที่ไมมีใครไมรูจักในสามโก เพราะคุณลุงเป็นผูที่ประสบความสําเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนจากปลูกขาว พลิกผืนนามาทําสวนมะมวง มะมวงที่ลุงสุนทรปลูกนั้น เป็นมะมวงพันธุแน้ําดอกไมสี
ทอง มะมวงเขียวเสวย และมะมวงพันธุแอื่น ๆ แตที่ปลูกมากและเป็นสินคาเด น สงออกไปขายตลาด
ตางประเทศมากที่สุด และข้ึนช่ือวาเป็นสินคา OTOP ของอางทอง ก็คือ มะมํวงน้้าดอกไม๎สีทอง ซึ่งก็สีทอง 
สมช่ือ  

 
 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะพื้นที่ปลูกมะมวงในสวน
ของคุณสุนทรเป็นแบบยกรอง ขนาด
กวาง 8 เมตร โดยปลูกระยะหางตน 
ประมาณ 4 คูณ 4 เมตร เนนการปลูก
ตนเตี้ย สามารถยืนทํางานไดอยางสบาย 
เป็นสวนมะมวงที่ไดมาตรฐานตามระบบ
การทํา GAP ดวยการจดบันทึกขอมูล
ตางๆ อยางละเอียดทุกข้ันตอน ตั้งแตการ
ตัดแตงกิ่ง การใสปุย การดึงดอก รวมถึง
การดูแลใสปุยบํารุงตนในชวงเวลาตางๆ 

พื้นที่ภายในสวนต๎องสะอาด ทรงพุํมต๎องโปรํง 

พื้นที่ภายในสวนต๎องสะอาด ทรงพุํมต๎องโปรงํ 

สําหรับพื้นที่ตําบลมงคลธรรมนิมิตนั้น สภาพดินมีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกขาวมาก พื้นที่กวารอยละ 80 มีความ
เหมาะสมสําหรับการปลูกขาว ปลูกขาวไดผลดี แรกเริ่มเดิมทีคุณลุง
สุนทร ก็ทํานาเป็นปกติในพื้นที่ 30 ไร ทํานาปีละ 2 ครั้ง ตอมาเริ่ม
รูสึกวา การทํานาไมคอยมั่นคง ราคาไมดี ทําแลวก็ไมไดอะไร โรค
และแมลงก็เยอะ น้ําบางปีก็มี บางปีก็ไมมี เมื่อคิดไดเชนนั้น ลุงจึง
เริ่มคนควาหาขอมูล เดินเขาไปหาเกษตรตําบล/ เกษตรอําเภอเพื่อ
ขอขอมูลวา จะปลูกอะไรดีที่ขายได ทางสํานักงานเกษตรจึงแนะนํา
ใหลุงไปดูงาน ไปเขารวมฝึกอบรมในหลาย ๆ ที่ ลุงเลาวาเป็นความ
โชคดีที่ลุงเป็นคนที่มีความกระตือรืนรน ใฝุควาหาความรูใหกับ
ตัวเองอยูตลอดเวลา ครั้งหนึ่ง ลุงและเพื่อน ๆ ไดไปดูงานที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และพบวา สินคาเดนของทางนั้น คือ มะมํวง ณ ที่แหง
นั้น เป็นการจุดประกายใหลุงหันมาสนใจปลูกมะมวง และเมื่อ
กลับมายังสามโก ลุงก็เริ่มลงมือทําทันที หาขอมูล ทั้งวิธีปลูก 
วิธีการดูแล หาซื้อกิ่งพันธุแ และเขาไปขอความชวยเหลือทั้งในดาน
องคแความรูและแหลงเงินทุนสําหรับการลงทุนเพื่อพลิกผืนนาให
กลายเป็นสวนมะมวง ซึ่งในขณะนั้นภาครัฐมโีครงการ คปร. (โครงการ
ปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร) ที่ใหการสนับสนุน
เกษตรกรที่จะริเริ่มทําการปลูกพืช โดยใหทุนกูยืมสําหรับการปรับ
พื้นที่นา ยกรองทําคันดินลอมรอบแปลงนา เพื่อใหมีรองน้ําไว
สําหรับเก็บน้ําใหสามารถปลูกมะมวงได ซึ่งเงินกูยืมดังกลาวไดรับ
การพักหนี้ 5 ปีโดยไมมีดอกเบี้ย 



มะมวงนอกฤดูของคุณสุนทร กําหนดไวปีละ 2 ครั้ง จะเริ่มดูแลมะมวงหลังตัดแตงกิ่งทรงพุม โดยใส
ปุยสูตรตัวหนาสูง อยาง 24-7-7 หรือถาใสสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 จะตองคลุกเคลาดวย            
ยูเรีย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรงแตกใบออน ถาเป็นตนมะมวงที่มีอายุสัก 10 ปีข้ึนไป จะใสปุยตนละครึ่งกิโลกรัม แต
ตองพิจารณาความสมบูรณแของมะมวงแตละตนควบคูไปดวย ขณะเดียวกันในชวงนั้นอยาขาดน้ํา เนื่องจากน้ํามี
ความสําคัญมากในชวงมะมวงแตกใบออน หลังจากใสปุยเพื่อเรงการแตกใบออนแลว จะราดสารเพื่อบังคับเป็น
มะมวงนอกฤดู โดยใสทิ้งไว ประมาณ 45 วัน จากนั้นใหใสปุย 8-24-24 เพื่อใหตนสะสมแปูงน้ําตาลแลว
เปลี่ยนมาเป็นดอก พรอมไปกับการฉีดปุยทางใบ สูตร 5-12-34 รวมกับการใหฮอรแโมนไขควบคูไปดวย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน 

คุณสุนทร บอกวา การควบคุมคุณภาพมะมวง        
ควรเริ่มตั้งแตการเป็นชอดอก อยาใหมีโรค/แมลง มารบกวน 
พอมีผลออนอายุสัก 40 วัน (ขนาดผลมะนาว) ตองคัดเลือก
ผลเฉพาะที่สมบรูณแไว แลวจัดการหอผล อยางถามีผลออนสัก    
5 ผล จะตัดออกใหเหลือเพียง 2 ผล กอนปลอยใหโตอีก
เล็กนอยเพื่อดูวามีผลใดสมบูรณแที่สุด แลวตัดใหเหลือผลเดียว 
เพื่อจัดการหอ จะตองพนสารกันแมลง/เช้ือรา กอนหอ       
โดยน้ําดอกไม เบอรแ 4 ควรหอเมื่ออายุ 25-30 วัน และ
มะมวงน้ําดอกไมสีทองจะหอผลเมื่อมีอายุ ประมาณ 35-40 
วัน เนื่องจากลักษณะผิวมะมวงมีความตางกัน 

ปุยที่ใชจะผสมผสานระหวางเคมีกับอินทรียแ ทั้งนี้เคมี
จะใสนอยเทาที่จําเป็นเทานั้น เนื่องจากมีกฎเกณฑแควบคุม
ปริมาณการใส สวนปุยอินทรียแที่จะใสเป็นสวนใหญจะผลิตไว
ใชเองจากมูลสัตวแ แกลบดิบ และอื่นๆ ที่หาไดในชุมชน       
โดยไดรับการแนะนําจากทางกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ จํานวนปุย
ที่ใสทั้งหมด 6 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแตตัดแตงกิ่งจนเก็บผลผลิต        
ไมเนนใสปุยจํานวนมาก แตจะใสใหบอยครั้งเพื่อใหมะมวง      
ไดกินตลอดเวลาในปริมาณที่เหมาะสม 
 

มะมวงจะใชเวลาตั้งแตดอกเริ่ม
บานไปจนเก็บผลผลิต ประมาณ 95 วัน 
และมีคุณภาพความสมบูรณแ ประมาณ 80-
90 เปอรแเซ็นตแ ข้ึนอยูกับลูกคาที่ตองการสั่ง 
วาจะเอาประมาณเทาไร ขณะเดียวกันก็จะ
หยุดใสปุยหรือฉีดพนสารทุกชนิด แลวจะดึง
น้ําออกกอนเก็บผลผลิต ประมาณ 1 เดือน 
หรือในชวงที่ผลผลิตมีอายุสัก 60 วัน ทั้งนี้
เพื่อไมตองการใหมะมวงฉํ่าน้ําจนเกิดการ
เนาเสียภายหลัง 



 
 
 
 

สวนมะมวงของคุณสุนทรเนนผลิตมะมวงนอกฤดูเป็นหลัก โดยจะทําปีละ 2 ครั้ง เก็บผลผลิตครั้งแรก
เดือนสิงหาคม และครั้งที่สองราวเดือนมกราคม ทั้งนี้จะผลิตกันเป็นกลุมแปลงใหญ เพราะตองการเลี่ยงภาวะ
ปัญหาธรรมชาติที่ไมแนนอน จึงคิดวางแผนปลูกนอกฤดูเทานั้น อีกเหตุผลคือ การปลอยใหผลผลิตออกมา
ในชวงฤดูมะมวงจะสรางปัญหาลนตลาดจนราคาตกต่ํา 

สําหรับผลผลิตที่ไดตอไร ประมาณ 1.2-1.5 ตัน เป็นมะมวงที่คัดคุณภาพจริงเทานั้น แตถาไมคัด
คุณภาพ คือไมไดเนนสงออก จะไดผลผลิตตอไรเกือบ 2 ตัน 
 

 

 

 
ประธานกลุมฯ บอกวา วิธีการทําใหสมาชิกเครือขายสามารถปลูกมะมวงไดอยางมีคุณภาพแลวเป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน โดยจะตองใหทุกคนเขารวมการอบรมอยางเขมขน พรอมกับเรียนรู ทําความเขาใจกับเรื่อง
การวางแผนปลูก การจดบันทึก การทําปุยอินทรียแ การดูแลบํารุงตน การใสปุย ตัดแตงกิ่ง ไปจนถึงการเก็บ
ผลผลิต เพราะข้ันตอนและวิธีการเหลาน้ีจะนําไปสูการปลูกมะมวงแบบการรับรองมาตรฐาน GAP จึงกําหนด
เป็นแปลงเรียนรูตามระบบสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ “มะมวง” จังหวัดอางทอง ในนามกลุมวิสาหกิจชุมชน
มะมวงสงออก 
 

 

 
 

มะมํวงสํงออก แพ็กใสํกลํองที่ได๎มาตรฐาน 

รํองน้้าขนาดใหญํ เพื่อรองรับน้้าชํวงหน๎าฝน 

ดังนั้น จึงตองบริหารจัดการน้ําใหดี โดยเฉพาะในหนาฝน 
เพราะชวงใดที่ไมตองการน้ําจะตองสูบออกจากรองเพื่อปลอยใหน้ํา
จากธรรมชาติเขาแทน จากแนวทางนี้จึงสงผลใหมะมวงสามโกในสวน
คุณสุนทรมีสีสวย ผิวเรียบนวล ขนาดผลไดมาตรฐาน แลวที่สําคัญ      
มีรสอรอยและหอม 

อยางไรก็ตาม ทางกลุมไดเปิดอบรมใหแกสมาชิกและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจ เกี่ยวกับกระบวนการปลูกมะมวงที่มี
คุณภาพสงออก โดยใชเวลาอบรม 3 วัน สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ คุณสุนทร สมาธิมงคล  

โทรศัพทแ 080-1078499 
 

ต๎องใช๎ถุงหํอที่ได๎มาตรฐานเทํานั้น 

เกษตรกรชาวสวนเข๎าฟังการอบรมวิธีปลูกมะมํวง 



 
 
 

  
  

(ฟารแมเห็ดแมพา) เลขท่ี 5/1 หมู 4 ตําบลปุางิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง พกิัด : 

ประวัตคิวามเป็นมา 
คุณวิไลวรรณ เหมือนทิพยแ ช่ือเลนช่ือจุเม จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตรแ จาก

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งไมเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเลย แตที่เลือกกลับมาทําเห็ด เพราะตองการตอยอดจาก
แม ซึ่งไดกลับมารับชวงไดประมาณ 5 ป ีสาเหตุที่กลับมา เพราะไมอยากใหอาชีพเกษตรกรหายไป อีกทั้งแมก็
ลงทุนมาเยอะ ฟารแมเห็ดเริ่มมีช่ือเสียงโดงดัง หากไมมาตอยอดก็จะหายไป และยังเป็นอาชีพที่พอกับแมทํามา
แตด้ังเดิม 
 

 
 
 
 
 
 

เริ่มแรกที่ทําถือวาประมาท คิดวาตนเองเกง 
เป็นเกษตรกรรุนใหม อยากทําในแนวทางของตัวเอง 
ทํางานแบบลดเวลา ลดวัตถุดิบ ลดคาใชจาย แตใน
ความเป็นจริงลดไมได ยิ่งลดยิ่งเสีย ปรากฏวาเจ฿งไม
เป็นทา หมดเงินในการลงทุน 300,000 บาท พอกับ
แมพูดอะไรไมฟัง รั้นทุกอยาง แตสุดทายก็ตองกลับมา
จบที่พอกับแม พอกับแมก็รองไหดวย ไมใชซ้ําเติมแต
รองไหตาม แลวทานก็ไปกูเงินมาใหทํางานใหม เพราะ
เงินเก็บหมดแลว จึงเอาที่ดินไปเขาธนาคาร 

คุณวิไลวรรณตั้งใจสูใหมอีกครั้ง ไมทอถอย 
แตระมัดระวังมากข้ึน หลังจากที่ลมเหลวมาในครั้ง
แรกก็มีการระวังตัวแบบมากมาย ทําอะไรก็คิดทุก
บาททุกสตางคแ ตัวอยางเชน ถากอนเห็ดที่เสียไปจะ
เอามาทําอะไรไดอีกบาง หรือเห็ดที่ตกเกรดสามารถ
เอามาแปรรูป เอามาทําเป็นรูปแบบอื่น มาตากแหง
ขาย เป็นการหาทางสรางใหเป็นรายไดตอไป โดยมี
พอและแมเป็นกําลังใจ 

คุณวิไลวรรณเติบโตมาจากการที่พอกับแมทําเห็ด 
และเมื่อคุณวิไลวรรณมาทําตอ จึงนําช่ือแมมาต้ังช่ือ
ฟารแม เพราะวาเป็นช่ือมงคลที่สุดแลว 



รายละเอียด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟาร์มเห็ดแมํพา หลักๆที่ขายดี คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุด เนื้อจะนุมๆ 
เหนียวๆ ออกสีดํา ถาทอดจะเป็นเหมือนแบบหนังไก หนังหมู สวนชวงหนารอนจะเกิดเห็ดนางรมเทา 
แลวก็เห็ดหูหนู ซึ่งเห็ดหูหนูจะขายดี แตวาข้ันตอนวิธีการดูแลจะยากนิดหนึ่ง ถารดน้ําไมดีหรือวาแมลงหว่ี 
แมลงวันมากระทบเขา เขาจะเสียหายทันที บางทีก็อาจจะเรียกกลับคืนมาไมได กอนนั้นก็ตองทิ้งไป 
อุณหภูมิในโรงเรือนจะอยูที่ 27-28 องศาเซลเซียส และความช้ืนจะอยูที่ 70-80 % แตวาของ
ฟารแมเห็ดแมพายังเป็นแบบโบราณอยู ยังไปไมถึงที่จะตองเป็นโรง EVAP หรือวาโรงเก็บอุณหภูมิได       
ตองอาศัยเทคนิคในการเก็บอุณหภูมิหรือวาเป็นหัวสเปรยแหมอกพนหมอก โดยมีระยะเวลา 4 ช่ัวโมง 
พน 1 ครั้ง ถาอากาศรอนจัด ๆ ก็อาจจะมาดูดวยตัวเอง อาศัยตัวเองวัดวา ถาเราเดินเขาไปในโรงเห็ด
แลวรอน แสดงวาเห็ดเขารับไมไหว ก็จะเปิดสปริงเกอรแเพื่อลดอุณหภูมิใหเขา เขาก็จะออกดอกมาได 

พื้นที่ทั้งหมดของฟารแมเห็ดแมพามีอยู 2 ไร แบงเป็นพื้นทีป่ลูกบานและพื้นที่ทําไร 
มีโรงเรือนเห็ด 8 โรง มีโรงเรือนเห็ดนางรมเทา 2 โรงเรือน เห็ดหูหนู 3 โรงเรือน         
เห็ดนางฟูาภูฐาน 3 โรงเรือน และตอเติมไปเรื่อย ๆ ใหเต็ม 2 ไร ในอนาคตจะทําเป็น
เศรษฐกิจเชิงทองเที่ยว ตอนนี้อยูระหวางการวาดแผนผังวาตรงไหนจะทําเป็นบอ หรือวา
ตรงไหนจะทําเป็นศาลานั่งเลนใหนักทองเที่ยวมา เพราะวาเสนทางเขามาที่ฟารมแเป็น
เสนทางหลักสายเอเชีย ถาผานไปจะมีวัดหลวงพอขุนอินทรแซึ่งมนีักทองเทีย่วมาเยอะมากใน
วันเสารแ-อาทิตยแ คุณวิไลวรรณจึงอยากทําใหเป็นแหลงทองเที่ยวของจังหวัด และอยูในแผน
ที่ทองเที่ยวของจังหวัดดวย 



 

 
 
 
 

ระยะเวลาของการเก็บเห็ดตั้งแตเริ่มเปิดกอนแตละพันธุแใชเวลาตางกัน สําหรับเห็ดนางฟูาภูฐานกับ
นางรมเทาจะเป็นสายพันธุแใกลเคียงกัน ก็จะประมาณ 30-35 วัน เปิดดอกขายดอกได แตถาเป็นเห็ดหูหนู
ประมาณ 45 วัน หรือประมาณ 2 เดือนถึงจะขายกอนถึงจะเปิดดอกได เห็ดหูหนูเขาจะชานิดหนึ่ง ยิ่งถา
ตอนนี้หนารอนดวยทุกอยางชาหมดตามสภาพอากาศ ราคาขายหนารอนจะขายดีกวาหนาหนาว เป็นราคา
ตลาดอยูแลว เพราะวาหนาหนาวพืชจะออกดี ไดความเย็นความช้ืนตลอด 
 

 
 
 
 

การเก็บเห็ดจะเก็บเป็นสองชวง คือ ชวงตีสาม 
กับชวงบายสาม ชวงตีสามจะไปสงแมคารอบเชา 
แมคารอบเชาจะว่ิงมาตลาดอางทอง แลวตลาด
อางทองก็จะมาจากตลาดไทอีกทีหนึ่ง แลวก็เป็น
ชวง ๆ ไป 

สวนเรื่องโรคแมลง  จะมีเช้ือรา คือ ราเขียว       
ราดํา ราสม น้ําเขากอนไมได วิธีแกก็คือ เก็บทิ้งเลย 
เพราะวาที่นี่จะเนนไมฉีดยา เพราะฟาร์มน้ีเป็นเห็ด
ปลอดสารพิษ 

ราคาเห็ดภูฐาน กิโลกรมัละ 70-80 บาท              
สวนเห็ดนางรมเทา กิโลกรัมละ 50 บาท 
เห็ดหหูนู กิโลกรัมละ 50 บาทเหมือนกัน 



 

รูปแบบในการขายจะมีท้ังตลาดออนไลน์และออฟไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ตลาดออนไลนแจะขายในเฟสบุ฿ก สวนมากจะเป็นเกษตรกรใหมๆที่อยากทดลองขาย คุณวิไล
วรรณจะใหเขาเขามาดูในฟารแมกอน จะไมเนนขายเลย เงินคุณวิไลวรรณก็อยากไดแตวาไม
อยากใหเอาไปแลวเสียหาย มันเกิดผลไมดี แลวจะเกิดความทอกับเกษตรกร ก็เลยแนะนําให
เขาเขามาศึกษากอน เขามาดูวิธีการกอน 

- สวนตลาดออฟไลนแจะเป็นตลาดอางทอง ซึง่เป็นตลาดใหญ เป็นจุดศูนยแรวม แมพอคาแมคา
ที่ตลาดไทก็ยงัมาซื้อที่ตลาดอางทองเลย คุณวิไลวรรณก็ไปสง แมคาก็จะโทรมาถามหาตลอด 

 

 สวนใหญลูกคาของคุณวิไลวรรณจะเป็นคนภาคกลาง คุณวิไลวรรณจะใชการตลาดนําการผลิต และรูวา
คนภาคกลางชอบบริโภคเห็ดนางฟูาภูฐาน สวนลูกคาตางประเทศจะเป็นประเทศเยอรมันโทรเขามาคุยเพราะ
เห็นคุณวิไลวรรณทําและอยากทําบาง อยากมีรายไดเพิ่ม และมีอีกเจามาเป็นผูจัดจาํหนายใหอีกที เขาจะสอนคน
ตางประเทศทําอาหาร และเอาเห็ดของฟารแมเห็ดแมพาไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร สวนที่อื่น ๆ ตอนนี้
มีชิปปิ้งเขามาคุยดวยเรื่องการขนสงวาวิธีการจะไปในระบบไหน รูปแบบไหน ที่ตองเตรียมกอนตอนน้ี คือจะเพิ่ม
ขยายโรงเรือนใหเต็มในพื้นที่ 2 ไร ไมเนนขยายมากเกินกําลัง เนนดูแลไดและไดคุณภาพไดปริมาณ และอยาก
ข้ึนทะเบียนเป็นพืชอินทรียแ 

และที่นาสนใจคือ ในชวงโควิด ที่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ แตฟารแมแมพาไมประสบปัญหาเลย กลับขายดี
กวาเดิม ตอนนี้รายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยประมาณของการทําเห็ดอยูที่ประมาณ 25,000 - 30,000 บาทตอเดือน 
ยังไมรวมถึงรายจาย เป็นรายไดอยางเดียว แตรายจายก็มีอยูบางในภาคการเกษตร 



 
 
 
 
 
 

ด๎านการแพทย์ไทย 
 
 
 
 
 
 
 



ด๎านการแพทย์ไทย 

 
 

 

 (ป้าปุ้ม) 
พกิัด : กลุมวิสาหกจิชุมชนอาภา นวดแผนไทย เลขท่ี 4/1 ตําบลบางเจาฉา   
         อําเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอางทอง                                                                             

086-052-1237,  091-5657039, 092-2808129เบอร์ตดิตํอ :  

ประวัตคิวามเป็นมา 
 หรือ ผูมีภูมปิัญญาการนวดแผนไทย จนเป็นที่ยกยองในฐานะปราชญแ
ชาวบานดานนวดแผนไทย  

กวาปูาปุูมจะเป็นหมอนวดไทยช่ือดัง ตองกลาวไดวา เหมือนเป็นปาฏิหาริยแ เมื่อราวๆปี 2543        
ปูาปุูมอายุเพียงสี่สิบตนๆ ไดเกิดอุบัติเหตุเสียหลักหกลมหลังกระแทกพื้น จนตองผาตัดดวน เนื่องจาก          
หมอนรองกระดูกทบัเสนประสาท ซึ่งหลังผาตัดเสร็จอาการเจบ็ปวดก็ยังไมทุเลา แทบจะเดินไมไดนานกวา 2 ป ี          

สาเหตุเกิดจากขณะปูาปุูมกําลังกมหนากมตาทําสวน มีงูพิษเขามาใกล อารมณแตกใจ ทําใหเซลมลง 
และนั่นทําใหเกิดอาการหมอนรองกระดูกทับเสน ตองเขารับการผาตัด แตทวาอาการก็ยังไมดีข้ึน ทายที่สุดจึง
ตัดสินใจไปเรียนแพทยแแผนไทยกับกระทรวงสาธารณสุข เขาไปเรียนรูหลายอยาง อาทิ การนวดแบบแกอาการ 
จัดกระดูกกับหมอชาวจีน รวมถึงหลักสูตรนวดแบบผอนคลายกลามเนื้อที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กอนหนาที่ปูาปุูมจะมีช่ือเสียงโดงดังเรื่องการนวด ปูาเลาวา ในอดีตเคยเปิดรานขายสมตํา พอประสบ
อุบัติเหตุทําใหอาชีพสะดุด เพราะมุงรักษาตัว ไปผาตัด ไปนวด ไปเรียนนวดดวยกับหมอจีน สมัยนั้นคาเรียน 
วันละ 1,000 บาท ถือวาสูงมาก หลังจากที่ปูาปุูมไปเรียนนวด ปูาเริ่มนวดใหตัวเองและคนรอบขาง จนมีคน
พูดถึงเป็นวงกวาง จนปูาปุูมตั้งตนกับอาชีพใหม นั่นคือ “หมอนวด” เมื่อปี 2556 ในอายุ 50 ป ี
 

 



  

 

 

ลักษณะเดํน 

 จุดเดนของวิธีการนวดของปูาปุูม คือ การรวมความรูและประสบการณแที่ผานมาไวดวยกัน ครบถวนทั้ง
ภูมิปัญญาไทย จีน และตะวันตก นํามาประยุกตแการนวดใหเหมาะกับลูกคาที่มีปัญหาแตละราย มีทั้งการนวด
จับเสน นวดผอนคลาย นวดรักษา นวดเฉพาะจุด จัดกระดูก ทุบคลายจุด ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

เกิดจากเวลานอน ปูาปุูมมีอาการปวดกําเริบ จะรบกวนพอบานก็เกรงใจ ตอนนั้นลูกสาวไปเรียนการ
ทําเบเกอรี่มา ปูาปุูมจึงลองเอาไมนวดแปูงของลูกสาวมานวดในจุดที่ไมสามารถเอื้อมมือถึง คลึงไปคลึงมา จึงรู
วาโดนจุดตรงไหนบางในตัว เพราะปูาปุูมมีความรูดานเสนที่อยูในรางกาย ตอนนั้นก็จดจํา ทําความเขาใจกับ
รางกาย เรียกวาคิดทาไดในมุงเลย จนเกิดเป็น หมอในมุงไมปูาปุูม โดยทําจากไมสัก ไมกระทอน ไมมะคา           
ไมมะขาม และควารางวัลโอท็อป ระดับ 3 ดาว นอกจากนั้นยังไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคการแขงขันอยูไฟ
หลังคลอด 3 ปีซอน (พ.ศ. 2547-2549) ในงานแพทยแแผนไทยทางเลือก  
  

 

 

 

 

  

หมอในม๎ุงป้าปุ้ม ไม๎นวดป้า
ปุ้ม 

ดวยช่ือเสียงเป็นที่รูจักมากข้ึน ปูาปุูมจึงไดรวมกลุม
แมบานในทองถ่ินจดทะเบียนจัดต้ังเป็น 

 เพื่อสรางรายไดใหชาวชุมชน มีสมาชิก
เบื้องตน 12 คน โดยฝึกฝนวิชาการนวดแผนไทยใหสมาชิก 
รวมถึงใหเป็นแรงงานหาวัตถุดิบสําหรับใชทํายาสมุนไพรตางๆ 
เพื่อรองรับลูกคา 



 

 

 

 

 

ในสวนของสมุนไพรสวนประกอบที่ใชในการนวดยังคิดคนสูตรข้ึนมารองรับ โดยเริ่มตนน้ํามันนวด
สมุนไพร และตอมาไดคิดคนครีมบํารุงผิวน้ํานมขาว ซึ่งปัจจุบันยังคงจาํหนาย โดยเฉพาะกับน้ํามันนวดสมุนไพร 
ถือเป็นสินคาเดนขายดี ที่จากยอดขายวันละ 500 ขวด ขยับเป็น 3,000 ขวด หลังจากไดลูกชายและลูกสะใภ
เขามาชวยสานตอธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดวยเพราะธุรกิจอยูในแนวโนมเติบโตดี การคิดสูตรผลิตภัณฑแ รวมไปถึงใหบริการดานนวด จึงตอง
ศึกษาอยางตอเนื่อง ปูาปุูมยังคงมุงมั่นในอาชีพไมตางจากคนรุนใหม  ขณะที่ทายาททั้งสองเห็นวาถาจะสงออก
ใหไกล ตองไปในนามแบรนดแอื่นจึงเปลี่ยนมาใชช่ือ ซึ่งแปลวา ความสําเร็จ มาตั้งเป็นแบรนดแ     

สําหรับสงออกโดยเฉพาะ 

เปูาหมายของทายาทนอกจากพฒันาผลิตภัณฑแใหมๆ  ยังรวมถึง เตรียมเปลี่ยนพื้นที่บานใหกลายเป็น 
ศูนยแสุขภาพครบวงจร ที่จะมีทัง้นวดแผนไทย นวดสปา รานกาแฟ ทําโฮมสเตยแรองรับผูมาใชบริการ พรอมทัง้
พัฒนาโรงงานและหนารานเล็กๆ อีกดวย 
  

 

 

 

 

  นอกจากนี้ ยั งมี  “ผลิตภัณฑแยาสมุนไพร ”         
แบรนดแ “ปูาปุูม” โดยวัตถุดิบสมุนไพรตางๆ จะรับซื้อ
จากชาวบานในทองถ่ิน ชวยสรางรายไดในทองถ่ินอีก
ทางหนึ่ง ซึ่งผลิตภัณฑแตางๆ นั้นมีการพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง ผลิตภัณฑแที่ขายดีสุดคือ “ยานวดสมุนไพรตน
ตํารับ”  ยังมีผลิตภัณฑแอื่นๆ ตามมาเกือบ 50 รายการ 
เชน แชมพู สบู น้ํามันเหลือง โลช่ันบํารุงผิว เป็นตน 



การนวดของป้าปุ้ม 
 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปูาปุูมบอกวา แตละคนใชเวลานวดไมเทากัน 
ปูาปุูมแนะนําวานวดครั้งหนึ่งไมควรเกิน 2 ช่ัวโมง และ
สามารถบอกไดเลยต้ังแตนวดครั้งแรก 

 

“ครั้งแรกก็รูผลแลววาหายไม
หาย คือ ถาเขามาแบบยกแขนไม ข้ึน 
แลวไมรูสึกอะไรเลย ทําอะไรไมไดเลย    
จะแขนซีกซายหรือขวา จะทํายังไงที่จะ
ใหเขารูสึกกอน ใหมีความรูสึกเจ็บกอน 
แลวเราคอยแกอาการกันไป” 

สวนถาใครนวดแลวปูาดูออกวาไมหาย         
ก็แนะนําวามานวดไมเกิน 3 ครั้ง สวนใครที่ดูแลว
มีโอกาสหาย เจาตัวรูสึกวารางกายดีข้ึน คิดวามี
โอกาสหาย ก็สามารถมานวดไดเรื่อยๆ จนหาย 

ราคานวดกับปูาปุูม  ตกช่ัวโมงละ 
300 บาท ไมนาจะเป็นปัญหาเทากับวาคิว
นวดของปูาที่มักแนนเต็มตลอด ใครอยากไป
ตองลุนพอตัว 

 

          สวนที่เกริ่นไววา ปูาคนนี้แหละที่ไมกี่
วันกอนไดจับเสนใหแกลุงตู พล.อ.ประยุทธแ 
จันทรแโอชา นายกฯ ของเราอีกดวย เรื่องราว
เกิดข้ึนตอนที่นายกฯ ไปเปิดงาน  OTOP 
City แลวเจอปูาปุูม 

 



 

 

 

 

                                                                 
บานเลขท่ี 54 หมู 3 ตําบลจําลอง อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทองพกิัด :                         

ประวัตคิวามเป็นมา 
  เปิดเผยวา ตนไดเรียนวิชาการกวาดยารักษาคนไขมาตั้งแตยังอายุ 15 ปี จากรุนคุณทวด 

สืบตอกันมาแตโบราณ ยาที่ใชรักษาจะเป็นสมุนไพรพื้นบานที่หางาย และมีอยูในครัวเรือน โดยจะรักษาโรค
ซางในเด็ก ทองอืด ทองเฟูอ ชัก ประดง โดยรักษาทุกคนทั้งกลางวัน กลางคืน รักษาตั้งแตเด็กออนอายุเพียง  
1 วัน จนถึงผูใหญ และประชาชนเรียกกันจนติดปาก “หมอฟุ้ง”  

 “หมอฟุูง” เลาวา เมื่อกอนมีคนสนใจสมัครมาเป็นลูกศิษยแอยูหลายคน แตก็ไมไดเอาจริงเอาจัง
เทาที่ควร และก็หายหนาหายตากันไปหมด การที่จะเป็นหมอกวาดยานั้นจะตองมีสัจจะ ตองไมดื่มเหลา ไมสูบ
บุหรี่ ตองรักษาศีลธรรม จึงจะมีคนเช่ือมั่นและเขามาใหทําการรักษา จะไปสํามะเลเทเมาไมได คนจะไมเช่ือถือ
ซึ่งในแตละวันจะมีชาวบานนําลูกหลานมากวาดยาไมต่ําวันละ 20 คน ถาวันเสารแ วันอาทิตยแก็จะเพิ่มข้ึนเป็น 
2 เทา โดยจะไมคิดคาใชจาย หมอฟุูงอุทิศตัวเพื่อการรักษาชาวบาน ไมวาเวลาใดถามีชาวบานมาก็จะทําการ
รักษาทุกครั้งแมตองออกไปยังสถานที่ไกลในยามคํ่าคืนก็ไปรักษา 

ดานชาวบานที่นําลูกหลานมาให “หมอฟุูง” รักษาตางพูดเป็นเสียงเดียวกันวา หมอฟุูง เป็น        
“หมอเทวดา” ไมวาลูกหลานของตนจะอาการเป็นอยางไร เมื่อนํามาใหหมอฟุูง กวาดยารับรองอาการจะตอง
หายเป็นปลิดทิ้ง บางครั้งลูกหลานของตนเองไปหาหมอที่โรงพยาบาล แพทยแบอกหาสาเหตุไมพบ แตพอนํามา

 ใหหมอฟุูงกวาดยาเทานั้นอาการกห็ายไป และหมอฟุูงก็เป็นคนใจดีมาก ไมเคยเก็บคารักษาเลยแมแตบาทเดียว
 

 

 



 ยาหมอฟุ้ง

 

 

 

 

 

 

หมอฟุูงจะปรุงยาและเก็บไวในกระปองพลาสติกพกติดตัวในกระเปากางเกงไวเสมอ เมื่อเดินทางออก
จากบานก็จะนําติดตัวไปดวย หากเจอคนไขเรียกกลางทางก็จะทําการกวาดยารักษาโดยทันที เมื่อมีคนไขมาให
รักษาก็จะเปิดฝาแลวใชนิ้วควักยาไปกวาดในลําคอคนไขให ทุกวันน้ีมีคนไขเขามาใหการรักษาถึงที่บาน และมา
รับไปรักษานอกพื้นที่ก็มี หรือแมในยามวิกาลดึกขนาดไหนก็ไป โดยไมเรียกรองคาตอบแทนแตอยางใด จนเป็น
ที่ร่ําลือกันไปทั่ว แมประชาชนที่อยูในจังหวัดใกลเคียงก็จะพาลูกหลานมาใหหมอฟุูงรักษา และเช่ือมั่นในฝีมือ
หมอฟุูงวาหายขาดแนนอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบการกวาดยาของหมอฟุ้ง 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ด๎านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ             

และสิ่งแวดล๎อม 
 
 
 



ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ             
และสิ่งแวดล๎อม 

 

 

  

 

 

เกษตรกรจังหวัดอางทองโดยสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดรับผลกระทบจากปัญหาตางๆ
เป็นอยางมาก เชน การขาดแคลนน้ําเพื่อทําการเกษตร น้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอตอความตองการของ
เกษตรกร ปัญหาภัยแลง น้ําทวม และสถานการณแโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหรายไดไม
เพียงพอในการประกอบอาชีพ รายไดตํ่ารายจายสูง  เกิดภาวะหนี้สินเพิ่มข้ึน  

 แนวคิดการท๎าธนาคารน้้าใต๎ดิน (Groundwater Bank) ของต้าบลบ๎านแห

  

 

 

 

 

 

จากการที่นายสัมพันธแ ทองลิ่ม นายกองคแการ บริหารสวนตําบลบานแห 
อ. เมือง จ.อางทอง ไดสงคณะเขารวมศึกษาดูงานการทําธนาคารน้ําใตดินกับ
องคแกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบธนาคารน้ําใตดิน ภาคกลาง ตําบลหนองมะโมง 
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยพัฒนาองคแความรู
การขุดบอลึกเพื่อสงน้ําไปกักเก็บไวใตดิน เป็นการเพิ่มปริมาณน้ําบาดาลใหมากขึ้น 
เพียงพอตอการนํามาใชในอนาคต ในเขตพื้นที่การจัดการน้ําของตําบลบานแห 
เพื่อแกปัญหาภัยแลงในพื้นที่นอกเขตชลประทานเพิ่มปริมาณน้ําบาดาล  และ
แกปัญหาชวงหนาฝนที่มีน้ํามาก ธนาคารน้ําใตดินจะชวยดูดซับน้ําเพื่อนําไปกัก
เก็บไวที่ช้ันหินอุมน้ํา เมื่อถึงชวงหนาแลงก็สามารถสูบน้ํามาใชได ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกในการแกปัญหาภัยแลงและน้ําทวมขังในพื้นที่ 



การท้าธนาคารน้้าใต๎ดิน (ระบบปิด)

  

 

 
 
 
 

การขุดบอดักน้ําจากผิวดินใหไหลลงสูใตดิน ตองขุดถึงระดับ
ความลึกช้ันหินอุมน้ําตาลักษณะทางธรณีวิทยาในพื้นที่นั้นๆ โดย
ตําบลบานแหเริ่มขุดเมื่อเดือนกันยายน 2561 ปัจจุบันมีธนาคารน้ํา
ใตดิน (ระบบปิด) จํานวน 14 บอ กระจายตามจุดรับน้ําของชุมชน 
หมูบาน ที่ไร ที่นาของชาวบานและสถานที่น้ําทวมขัง เพื่อชวยเพิ่ม
ปริมาณน้ําใตดินใหมากข้ึน กระจายในแหลงน้ําที่ขุดพื้นที่ตําบลบาน
แห 

1. แกปัญหาน้ําทวมขัง  
2. แกปัญหาพืน้ที่แหงแลง  
3. ชวยเพิ่มระดับน้ําใตดิน น้ําบาดาล  
4. ชวยเพิ่มความชุมช้ืนใหผิวดินทําใหตนไม
และพืชเขียวทั้งปี  
5. ลดปริมาณน้ําเสียในชุมชน  
6. ลดความเสียหายดานโครงสรางพื้นฐาน 
(ถนนขวางทางน้ํา การกัดเซาะถนนของน้ํา
หรือน้ําปุาไหลหลาก)  
7. ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและปูองกันไฟปุา  
8. ชวยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงตางๆ 
เชนยุง แมลงวัน  
9. แกปัญหาน้ําเค็ม โดยการสงน้ําจากผิวดิน
ลงไปกดทับน้ําเค็มที่มีความถวงจําเพาะ
มากกวาไมให ข้ึนมาปนเปื้อนน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

1. ไมสามารถทําในเขตอุตสาหกรรมได  
2. ไมสามารถทําลายลางสารเคมีไดโดยตรง 
3. สภาพทางธรณีวิทยาบางพื้นที่ตองศึกษา
ขอมูลในการดําเนินการ (ลักษณะช้ันดิน       
ช้ันหิน) 

เป็นการบริหารจัดการน้ํา ในระดับครัวเรือน 
บริเวณที่อยูอาศัย ทําไดงายใชงบประมาณนอย ชุมชน/
ทองถ่ินสามารถทําได หาแหลงที่อยูใหกับน้ําอัดลงสูพื้นดิน
ของตนเอง เพื่อมิใหน้ําในพื้นที่ของตนเองไปสรางความ
เดือดรอนใหกับพื้นที่ขางเคียง และทําใหลดปริมาณน้ํา
สะสมที่ เพิ่มปริมาณมากอาจจะเกิดความเสียหายได        
จากการสะสมของน้ําหลายๆแหงไหลมารวมกัน ทําใหยาก
ตอการบริหารจัดการตามความตองการได  การทําบอ
ธนาคารน้ําใตดินระบบปิดยังทําใหเกิดประโยชนแในพื้นที่ 
ดําเนินการที่มีความแหงแลงทําใหชุมช้ืน และยังชวยเพิ่ม
ปริมาณของน้ําบาดาล บอน้ําดื่ม หนองน้ําสระทั่วไป         
มีปริมาณน้ําใชไดตลอดทั้งปี ดานการเกษตร อุปโภค 
บริโภคในพื้นที่อยางยั่งยืน 



        ขั้นตอนการท้าธนาคารน้้าใต๎ดิน (ระบบปิด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ขุดบอขนาด กวาง 1.50 เมตร          
ยาว 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร (เหมาะสําหรับใน
ครัวเรือน) สามารถปรับขนาดไดตามความเหมาะสม
ของแตละพื้นที่ 

2. นําวัสดุ เศษอิฐ หินหรือเศษวัสดุที่ไมยอย
สลาย ขนาดพอเหมาะใสลงในบอ (เศษวัสดุตองไม
ปนเปื้อนสารเคมี) สูง ประมาณ 1.30 เมตร และควร
จะมีทอระบายอากาศขนาดตามความเหมาะสม 
(ตามแบบแปลน) เพื่อชวยในการระบายอากาศในบอ
และชวยใหมีที่ไหลลงบอกระจายตัวได รวดเร็วยิ่งข้ึน 
(ตามหลัก วิทยาศาสตรแ  แร ง เห ว่ียงและคลื่ น 
สนามแมเหล็กโลก) 

3. ขอบบอที่เหลือนําผาตาขายมุงเขียว
หรือผาสแลนปูทับดานบน และนําหินขนาด 
3/5 หรือ 3/8 แลวใสหินเกล็ดจนเสมอปากบอ 
เพื่อปูองกันมิใหสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ํา เชน ขยะ
ไขมันหรือสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ําลงไปในบอและยัง
งาย ตอการดูแลรักษา 

 4. บอธนาคารน้ําใตดินระบบปิด ขนาด
กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร 
สามารถเติมน้ํ าลง ช้ันใตดิน ได  ไมน อยกว า  5 
ลูกบาศกแเมตร/ช่ัวโมง หรือปริมาณ 5,000 ลิตร/
ช่ัวโมง การเดินทางของน้ําใตดิน มีลักษณะกระจาย 
ออกเป็นรัศมีวงกลม ตามแรงเหว่ียงของโลกหรือตาม 
เสนทางเดินใตดิน เดินตามรองระบายอากาศของราก
ตนไม โดยเฉพาะหญาแฝกและตนจาก สามารถสราง
ทางน้ําใตดินไดเป็นอยางดี  “น้้าใต๎ดินเดินทางด๎วย
อากาศเป็นตัวน้าพา” บอธนาคารน้ําใตดิน ขนาด
กวาง 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร ลึก 1.5 เมตร จะใช
คาใชจายประมาณ 2,500 บาท ทั้งนี้ สามารถลด
คาใชจายไดโดยหาวัสดุทดแทนหินใหญคละขนาด 
ไดแก ยางรถยนตแ ขวดแกว ขวดพลาสติกที่ใสน้ํา ¾ 
ของปริมาตรความจุ เศษอิฐ เศษปูน หินตามทองไร 
ทองนา ขอนไม กะลามะพราว ฯลฯ ระยะเวลาที่
เหมาะสมสําหรับการจัดทําธนาคารน้ําใตดิน คือ      
ชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม (ชวงฤดูฝน) 



 
 
 
 
 

 
 ด๎านศิลปกรรม

 
 
 
 
 
 



 ด๎านศิลปกรรม

 

 

 

 

 

 

 บานเลขท่ี ๒๔ หมูท่ี ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทองพกิัด :
            เบอรต์ดิตอํ : 088-4791866, 087-1177739   

ประวัตคิวามเป็นมา

 เป็นช่ือวงปี่พาทยแคณะหนึ่ง มีนายส๎มเช๎า สารีผล เป็นหัวหนาคณะ                
นายสมเชา สารีผล เป็นบุตรของนายเปลงกับทางเหี้ยม สารีผล เกิดเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธแ ๒๔๘๔ ที่บาน
แสวงหา หมูที่ ๑ ตําบลแสวงหา สมัยกอนน้ันยังไมมีบานเลขที่ตอมามีบานเลขที่จึงกําหนดใหบานที่อยูนั้นเป็น
บานเลขที่ ๒๔ หมูที่ ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง นายสมเชามีพี่นองรวมสายโลหิตทั้งสิ้น ๓ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมเชาเริ่มเรียนดนตรีที่บานครูสะอื้น โตงาม เมื่ออายุ     
๗ ปี โดยมีนายเพียวเป็นครูคนแรก เริ่มหัดเครื่องดนตรีช้ินแรก คือ 
ฆองวงใหญ การเรียนปี่พาทยแในสมัยโบราณ นักดนตรีที่เริ่มหัดใหมๆ 
ครูอาจารยแ มักจะหัดเพลงสาธุการและเพลงในโหมโรงเย็น ตอดวย
โหมโรงเชาเป็นลําดับแรกกอน เนื่องจากเพลงดังกลาวนี้ใชบรรเลงบอย 
นอกจากนี้ยังขวนขวายฝากตัวเป็นศิษยแกับครูอีกหลายทาน ไดแก     
ครูฟูอน (ใหญ) ครูตั๋น ครูปรางคแ ครูเจียก โคกสําราญ ครูประเสริฐ 
และครูปอย เช้ือเกสร ครูคนแรกที่วางพื้นฐานให คือ ครูเพียว         
ไมทราบนามสกุล นายสมเชารักและสนใจดนตรีมาตั้งแตเด็กๆ ครั้นมี
โอกาสจึงใฝุเรียนใฝุศึกษาจากผูรูหลายทาน ซึ่งแตละทานไดสอนและ
แนะนําวิธีการทางดานดนตรีที่แตกตางกันออกไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

นายสมเชา สารีผล ดําเนินชีวิตแบบกลางคืนรับจางบรรเลงใหลิเก กลางวันรับจางบรรเลงปี่พาทยแ        
ถาไมมีงานก็ทํานาเป็นอยูอยางนี้ จนอายุไดประมาณ ๓๐ ปี นายเปรยซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของนายสมเชา สารีผล 
ไดนําฆองมอญมาขายใหจํานวน ๔ โคง ตอมาอีก ๒ ปี ก็ไดฆองมอญจากนายเสวย สังขแทอง อีก ๒ โคง             
เมื่อเป็นดังนี้จึงมคีวามจําเปน็ตองสรางเครือ่งมอญเพิ่มเติมใหครบชุด ครั้นมีเครื่องปี่พาทยแมอญแลวจึงตองเรียน
ปี่พาทยแมอญพื้นฐานกับนายบัว ที่อําเภอศรีประจันตแ และมาตอมือทางเพลงกับนายสําราญ ศรประพันธแ พอได
เพลงก็ตอใหลูกๆ อีกทอดหนึ่ง พรอมๆ กับสนับสนุนใหลูกๆ ไปเรียนเพิ่มเติมกับนายสําราญอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่ออายุประมาณ ๒๒ ปี นายสมเชามีเครื่อง     
ปี่พาทยแไทยครบแลว โดยรับซื้อจากคณะโกศล ระหวางนี้
ไดมีงานสวนตัวเขามาเรื่อยๆ และลูกนองที่มาชวยบรรเลง
ก็มาจากคณะตางๆ ที่นายสมเชาไปชวยสอนไว นาย
สมเชาไปๆ มาๆ อยูกับลิเกคณะกังวานเสียงการะเวก ๕ ปี 
และจึ ง ย าย ไปอยู กั บลิ เ กคณะจํารูญ ศิษยแ คุณ ป .
ออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ท.ร. กลางคืน
รับจางบรรเลงใหลเิก กลางวันทํานา แตถามีเจาภาพมาหา
ก็ไปงาน นายสมเชาอยูกับคณะนี้ได ๕ ปีก็ออก และยาย
มาอยูกับคณะอนันตแ วัยคะนอง อีก ๔ ป ี

ที่มาของช่ือคณะ นั้นไดมาอยางกะทันหัน

เนื่องมาจากนายจํารัส วิภาตวัตร หัวหนาสถานีตองการประกาศช่ือวงปี่พาทยแ     
ที่บรรเลงเหมือนกับที่ประกาศช่ือคณะลิเก ซึ่งในขณะนั้นนายสมเชาไมมีเวลาคิด
วาจะใชช่ืออะไร แตมีความคิดวาตองมีความหมายระหวางตนเองกับผูฟังใน
ลักษณะผูกพัน ณ จุดนี้จากช่ือคณะสมเชา สารีผล จึงกลายมาเป็นสมเชามิตร
สัมพันธแที่มีช่ือเสียงในระดับประเทศ 



นายสมเชามีผลงานเผยแพรในระดับประเทศ ไดแก 

๑.รายการศิลปะสยามทางสถานีโทรทัศน์ ชํอง ๕ เป็นประจําทุกวันศุกรแ เวลา ๑๕.๐๐ น.   
ไดดําเนินติดตอกัน ๓ ปี ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๓ 

๒.รายการวิทยุ ป.ณ.จ.ศ. บรรเลงประกอบลิเกคณะจ้ารูญศิษย์คุณ ป. ตั้งแตวันจันทรแถึงวันศุกรแ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ไดดําเนินติดตอกัน ๕ ปี ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕ 

๓.รายการวิทยุ จ.ท.ร. บรรเลงประกอบลิเก คณะอนันต์ วัยคะนอง ตั้งแตวันจันทรแถึงวันศุกรแ 
เวลา ๑๔.๓๐ น. ไดดําเนินมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๘-ปัจจบุัน 

๔.รายการวิทยุสวนมิกสักวัน บรรเลงประกอบโขนสดคณะสังวาล เจริญยิ่ง ประจําทกุวัน
อาทิตยแ ไดดําเนินมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน 

๕.รายการวิทยุสถานี ๐๒ บรรเลงประกอบลิเกคณะพรเมืองสิงห์ ตั้งแตวันจันทรแถึงวันศุกรแ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ไดดําเนินมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๘-๒๕๔๒ 

๖.บรรเลงสมโภชงานท่ีเป็นวันส้าคัญทางชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ครั้งละ ๓ วัน 
๓ คืน บางงานถึง ๙ วัน  ๙ คืน โดยไมคิดคาตอบแทน 

๗.เป็นประธานศูนย์การแหลํงเรียนรู๎และอนุรักษ์ดนตรีไทย และสอนดนตรีไทยให๎แกํ
ผ๎ูสนใจท่ัวไป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 นับตั้งแตอายุ ๗ ปี จนถึงปัจจุบันเปน็เวลาเกือบ ๖๐ ปี ที่นายสมเชาดําเนินชีวิตอยูกับการดนตรี ตั้งแต
เริ่มฝึกหัด การแสวงหาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาฝีมือและในที่สุดคือการไดออกบรรเลงสูสาธารณชน กับทั้งได
มีโอกาสรวมบรรเลงกับคณะอื่นๆ มากมาย ทั้งที่เป็นคณะปี่พาทยแและคณะลิเกจนสามารถสรางเครื่องปี่พาทยแ
ทั้งไทยและมอญไดสําเร็จ จากคณะสมเชา สารีผล จนมาเป็น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบันคณะสมเชา มิตรสัมพันธแ 
มีสมาชิกทุกเพศทุกวัยรวมอยู ในคณะ
จํานวนมากสามารถแยกไดถึง ๒ วงในเวลา
เดียวกัน 
 



ขั้นตอนการบรรเลง 

ระเบียบประเพณีที่เป็นข้ันตอนของการบรรเลงปี่พาทยแมอญในงานศพ คือ เพลง ซึ่งจะตองบรรเลง
ตามขั้นตอน ไดแก เพลงประจําวัด หมายถึง บรรเลงเมื่อตั้งเครื่องเรียบรอยแลว 

 เพลงประจําวัดทางใหม ถาศพยังไมมาก็บรรเลงไปเรื่อยๆ เพลงยกศพ ยกศพข้ึนศาลา 
 เพลงเชิญศพ บรรจุศพลงโลงและนําข้ึนต้ัง เพลงเย็นย่ํา บรรเลงเวลา ๑๗.๓๐ น. 
 เพลงย่ําคํา บรรเลงเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 เพลงย่ําเที่ยงบรรเลงเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 เพลงประจําวัน วางดอกไมจันทนแหลังจากทอดผาเสร็จเรียบรอยแลวเพลงไฟลุก                 

(ประชุมเพลิง) ขณะทําการฌาปนกิจศพ (เผาศพ) 

งานที่คณะปี่พาทยแของนายสมเชาไปบรรเลงไมกําหนดแนนอน คือรับทุกงานที่เจาภาพมาจางวาน
เพราะมีพรอมทั้งกําลังคนและจํานวนเครื่องดนตรีทั้งงานบวชนาค ทําบุญข้ึนบานใหม ทําบุญวันเกิด ตัดจุก 
กฐิน เทศมหาชาติ ตลอดจนการบรรเลงประกอบการแสดงลิเก ละคร โขนพากยแ โขนสด และงานศพ 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันนายสมเชาเปน็ทั้งประธานและผูสอนดนตรีไทย ณ ศูนยแแหลงเรียนรูดนตรีไทย
ของอําเภอแสวงหา โดยใชบานเลขที่  ๒๔ หมูที่  ๑ ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา              
จังหวัดอางทอง เป็นที่ทําการ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 บานเลขท่ี 43 หมู 6 ตําบลชัยฤทธิ์ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง พกิัด :  
 เบอรต์ิดตํอ : 035-699001  

ประวัตคิวามเป็นมา

ครสู้าเนียง ผดุงศิลป์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตลุาคม 2473 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 
ซึ่งเป็นช้ันสูงสุด และไมมโีอกาสไดศึกษาตอ เนื่องจากฐานะการเงินของครอบครัวไมดีนัก เมื่อครสูําเนียง อายุ
ราว 16-17 ปี ก็ไดมาทําหัวโขน โดยเป็นลูกมือของบิดากอน แตกอนที่ยังไมไดมาชวยบิดาทําก็ไดรูเห็นบิดา
มารดาทําหัวโขนอยูแลว โดยสายเลือดของชางที่ไดรบัถายทอดมาจากบิดามารดา ทําใหครสูําเนียงใฝทุี่จะ
ศึกษาหาความรูและตัง้ใจทําหัวโขนทั้งยงัมีพรสวรรคแดานศิลปะ มุงมั่นศึกษาหาความรูเกี่ยวกบัข้ันตอน กรรมวิธี
การทําหัวโขนแบบโบราณจนมีฝมีือเป็นที่ยอมรบัจากผูแสดงละครโขน และนกัสะสมของทีร่ะลึก 

องค์ความรู๎ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ครูส้าเนียง ผดุงศิลป์ เป็นผูมีความรูความสามารถใน  
ดานชางฝีมือการทําหัวโขนและไดจัดทําเอกสารชุดกรรมวิธีการทํา
หัวโขน เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาคนควา การทํางานของนายสําเนียง
ไมหยุดนิ่ง พยายามหารูปแบบและลวดลายที่สวยงามมาประกอบ
ทําหัวโขนใหดีที่สุด โดยยึดหลักการทําตามแบบโบราณและ         
นําวิทยาการสมัยใหมมาประยุกตแใชในงานโดยตลอด นอกจากทํา
หัวโขนแลวยังมีความรูทําเครื่องประดับอื่นๆ 
 



ผลงาน 

 ครูส้าเนียง ผดุงศิลป์ เป็นผูมีความชํานาญในการทําหัวโขน ซึ่งเป็นศิลปะช้ันสูงจะตองมี
ความรู ความชํานาญในงานตางๆหลายแขนง และเป็นผูสืบทอดงานชางหัวโขนฝีมือประณีต ซึ่งไดรับการ          
ยกยองเชิดชูเกียรติจากจังหวัดอางทองเป็นศิลปินดีเดนดานชางฝีมือ งานของครูสําเนียง เป็นงานที่มีความงาม
ลงตัวในทุกสวนของหัวโขน มีความประณีตเรียบรอย และวัสดุที่นํามาทําก็เป็นวัสดุที่มีคุณภาพดี และเมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดสั่งทาํหัวโขน 8 หัว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มตนทีท่ําใหครสูําเนียง 
ผดุงศิลป ไดพัฒนาฝีมือทางเชิงชางอยางจริงจัง และอีกครั้งหนึ่งที่มีการกอตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปะอางทอง ข้ึน
ในปี พ.ศ. 2521 ทานเจาคุณวิเศษชัยสิทธ์ิ เจาอาวาสวัดอางทองวรวิหารและเจาคณะจังหวัดอางทอง ซึ่งเป็น
ผูริเริ่มกอตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ไดใหทางวิทยาลัยสั่งหัวหนุมานหัวโลน เพื่อใชในการแสดงโขนของทาง
วิทยาลัย ในเวลาน้ัน ไมมีใครรูจักช่ือครูสําเนียง ผดุงศิลป จึงไมมีใครเช่ือถือในฝีมือเทาไหร เนื่องจากไมมีใคร
เห็นผลงาน แตเมื่อทํามาแลวก็เป็นที่ช่ืนชมของครูวิทยาลัยนาฏศิลปะอางทอง แตหัวโขนที่ออกมานั้นก็ยังไม
เป็นที่พอใจของครูสําเนียง จึงมีการพัฒนารูปทรง รายละเอียดของลวดลาย แมกระทั่งการเขียนจนงดงามลง
ตัวอยางที่เห็นในปัจจุบันน้ี  

 

 

 

 

 

การถํายทอดภูมิปัญญาสูํชนรุํนหลัง 

 นายส้าเนียง ผดุงศิลป์ เป็นวิทยากรเผยแพรสาธิตในงานดานตางๆ ทั้งในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา จัดพิมพแเอกสารเผยแพรใหความรูแกผูสนใจ เนื่องจากการทําหัวโขนมีข้ันตอนและกรรมวิธี
มาก การถายทอดวิชาความรู ตองมีใจรักอยางจริงจัง โดยผูที่รับการถายทอดน้ันตองเรียนรูโดยตรง ตัวตอตัว 
และตองใชเวลาฝึกฝนจนเกิดความชํานาญ 

      

 

       

 
 นายวิษณุ ผดุงศิลป์ 

ขอมูลติดตอ บานเลขที่ 47 ถ.เทศบาล 1  
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