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ฐานข�อมูลภูมิปญญาท�องถ่ิน  

โดย องค�การบริหารส�วนตําบลแป�น 

 รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราชการ 2560 มาตรา 57 รัฐต อง (1) อนุรักษ% ฟ'(นฟู และ
ส�งเสริมภูมิป0ญญาท องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามของท องถ่ินและ ของชาติ 
และจัดให มีพ้ืนท่ีสาธารณะ สําหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข อง รวมท้ัง ส�งเสริมและสนับสนุนให ประชาชน ชุมชน และ
องค%กรปกครองส�วนท องถ่ิน ได ใช สิทธิและมีส�วน ร�วมในการดําเนินการด วย ภูมิป0ญญาไทยมี ความสําคัญอย�างยิ่ง 
ช�วยสร างชาติให เป>นป?กแผ�นม่ันคง สร างความภาคภูมิใจและศักด์ิศรีเกียรติภูมิ แก�คนไทย สามารถปรับ ประยุกต%
หลักธรรมคําสอน ทางศาสนาใช กับชีวิตได อย�างเหมาะสมสร างความสมดุลระหว�างคน กับสังคม และธรรมชาติได 
อย�างยั่งยืน ช�วยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิถีชีวิตของคนไทยให เหมาะสมได ตามยุค  

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค%การบริหารส�วนตําบลวังแดงได เล็งเห็น ความสําคัญของ      
ภูมิป0ญญา ท องถ่ิน จึงได จัดทําโครงการสํารวจฐานข อมูลภูมิป0ญญาท องถ่ิน ปราชญ%ชาวบ าน หรือปราชญ% ท องถ่ิน
เพ่ือให ข อมูลภูมิป0ญญาท องถ่ิน ปราชญ%ชาวบ าน หรือปราชญ%ท องถ่ิน เพ่ือสืบสานและอนุรักษ% ภูมิป0ญญาท องถ่ินท่ี
สําคัญและมีประโยชน%ไว ไม�ให สูญหายไปจาก ชุมชน และหวังเป>นอย�างยิ่งว�าฐานข อมูล ภูมิป0ญญาท องถ่ิน ปราชญ%
ชาวบ าน หรือปราชญ%ท องถ่ิน เล�มนี้จะเป>นประโยชน%ต�อสาธารณชนในการศึกษา ภูมิป0ญญาท องถ่ิน ปราชญ%
ชาวบ าน หรือ ปราชญ%ท องถ่ิน ต�อไป ประเภทของภูมิป0ญญาท องถ่ิน ภูมิป0ญญา ท องถ่ิน หมายร�วมถึง ทุกสิ่งทุก
อย�างท่ีชาวบ าน คิดค นข้ึน แล วนํามาปรับปรุง แก ไขพัฒนาแก ป0ญหา เป>นท้ัง สติป0ญญาและองค%ความรู ท้ังหมดของ
ชาวบ าน ดังนั้น จึงมีความ ครอบคลุมเนื้อหาสาระและแนวทางดําเนิน ชีวิตในวงกว าง ภูมิป0ญญาท องถ่ินประกอบ
ไปด วยองค%ความรู ใน หลายวิชา ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาแห�งชาติ(2541) ได จําแนกไว รวม        
10 สาขา คือ  

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค%ความรู  ทักษะและเทคนิคด าน 
การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐาน คุณค�าด้ังเดิม ซ่ึงคนสามารถพ่ึงพา ตนเองในสภาวการณ%ต�าง ๆ 
ได  เช�น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก ป0ญญา การเกษตร เป>นต น  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด านการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การรู จัก ประยุกต%ใช  
เทคโนโลยีสมัยใหม�ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ ชะลอการนําเข าตลาด เพ่ือแก ป0ญหาด าน การบริโภคอย�าง ปลอดภัย 
ประหยัด และเป>นธรรมอันเป>นกระบวนการให ชุมชนท องถ่ินสามารถ พ่ึงตนเองทาง เศรษฐกิจได  ตลอดท้ังการผลิต
และการจัดจําหน�ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช�น การรวมกลุ�มของกลุ�มโรงงานยางพารา กลุ�ม หัตถกรรม และอ่ืน ๆ 
เป>นต น  

3. สาขาการแพทย%ไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการปJองกันและ รักษาสุขภาพ ของคนใน ชุมชน 
โดยเน นให ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทาง ด านสุขภาพและอนามัยได   



4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับ การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ท้ังอนุรักษ% การพัฒนา และใช ประโยชน%จากคุณค�า ของ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล อมอย�างสมดุลและยั่งยืน  
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5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในด านบริหารจัด การค าการ สะสมและ บริการ
กองทุนและธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเป>นเงินตราและ โภคทรัพย%เพ่ือเสริมชีวิตความ เป>นอยู�ของสมาชิกใน ชุมชน  

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกัน คุณภาพชีวิต ของคนให  เกิด
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด านศิลปะ สาขาต�าง ๆ เช�น จิตกรรม 
ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลปL คีตศิลปLเป>นต น  

8. สาขาจัดการ หมายถึง ความสามารถในการบริหารการจัดการดําเนินงาน ด านต�างๆ ท้ังขององค%กร
ชุมชน องค%กรทางสังคมอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช�น การจัดการองค%กรของกลุ�มแม�บ าน ระบบผู เฒ�าผู แก�ใน ชุมชน เป>น
ต น กรณีของการจัดการศึกษาเรียนรู  นับได ว�าเป>นภูมิป0ญญาสาขา การจัดการท่ีมีความสําคัญ เพราะการจัด
การศึกษาเรียนรู ดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู พัฒนา และถ�ายทอดความรู ภูมิป0ญญาไทยท่ีมี ประสิทธิผล  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน เก่ียวกับด านภาษา ท้ัง ภาษาถ่ิน 
ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช ภาษา ตลอดท้ังด านวรรณกรรมทุกประเภท  

10. สาขาศาสนาและประเพณีหมายถึง ความสามารถประยุกต%และ ปรับใช หลักธรรม คําสอนทาง ศาสนา
ความเชื่อและประเพณีด้ังเดิมท่ีมีคุณค�า ให เหมาะสมต�อการประพฤติปฏิบัติให บังเกิดผลดีต�อบุคคลและ 
สิ่งแวดล อม เช�น การถ�ายทอดหลักศาสนา การบวชปQา การประยุกต%ประเพณีบุญประทายข าว เป>นต น 

  



 

 

 

 

ด�านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

  



 

นางเปRSยม  แสงทอง  หมู�ท่ี 
 
ภาพจิตรกรรมฝาผนังให เห็นการใช เครื่องจักสานในชีวิตสมัยโบราณ นักโบราณติได 

เม่ือประมาณ 4,000 ปRมาแล วมนุษย%
พบท่ีจังหวัดกาญจนบุรี  ซ่ึงถือเป>นดินแดนท่ีสํา
เครื่องจักสานนั้นนอกจากประเทศไทยแล ว 
(ในยุดหิน) ได ค นพบหลักฐานเก่ียว
เครื่องจักสานได เข าไปมีส�วนเก่ียวกับพิธี
การดําเนินชีวิต  ด วยการเพาะปลูก
กับการใช สอยข้ึนมาเรื่อยๆ ท้ังนี่เพราะการข
เพียบพร อมไปด วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีให อย�างเหลือเพ่ือสิ่งจําเป>นสําหรับมนุษย%ก็คือ
ไว ใช สอยในชีวิตประจําวันซ่ึงสวนใหญ�จะได แก�เครื่องจับสัตว%

เครื่องจักสานเป>นเครื่องมือท่ีมนุษย%สามารถจะนําไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันได เป>นอย�างดี
ไม�เพียงแต�ด านประโยชนใช สอยเท�
มนุษย%ให ความสําคัญ จากการท่ีมนุษย%รู 
สองอย�าง คือ ความคงทนถาวรและประโ
กรุงสุโขทัย หรือ อาจจะก�อนหน า
รูปแบบต�างๆ เครื่องจักสานเป>นสิ่งท่ี
เชื่อว�าจะไม�สูญหายไปจากโลกนี้แน�นอน
 

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 

สานกระด�ง 
นางเปRSยม  แสงทอง  หมู�ท่ี 7  ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี

ภาพจิตรกรรมฝาผนังให เห็นการใช เครื่องจักสานในชีวิตสมัยโบราณ นักโบราณติได 
ย%ได รู จักวิชาการจักสานของใช ด วยไม�ไผ� เป>นลักษณะลายขัดสองเส น

ซ่ึงถือเป>นดินแดนท่ีสําคัญในทางประวัติศาสตร%ของประเพศไทย หลักฐานการ
ศไทยแล ว  ยังได พบท่ีแอฟริกาและในทวีปเอเชียบางแห�ง

ยวกับเครื่องจักสานท่ีทําด วยไม�กองรวมอยู�กับของใช ของผู ตาย จึงสันนิษฐานว�า
เครื่องจักสานได เข าไปมีส�วนเก่ียวกับพิธีกรรมความเชื่อบางอย�างของมนุษย%ในยุคนั้นบ างแล ว ต�อมาเม่ือมนุษย%ได มี

 เลี้ยงสัตว% จึงเป>นท่ีเชื่อได ว�ามนุษย%ได รู จักพัฒนาการเครื่อง
ท้ังนี่เพราะการขยายตัวออกมาดําเนินชีวิตในท่ีราบลุ�ม  

ยบพร อมไปด วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีให อย�างเหลือเพ่ือสิ่งจําเป>นสําหรับมนุษย%ก็คือ  
ไว ใช สอยในชีวิตประจําวันซ่ึงสวนใหญ�จะได แก�เครื่องจับสัตว%   

เครื่องจักสานเป>นเครื่องมือท่ีมนุษย%สามารถจะนําไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันได เป>นอย�างดี
ไม�เพียงแต�ด านประโยชนใช สอยเท�านั้นท่ีมนุษย%พัฒนาข้ึน ความสวยงาม และ ความทนทานการ ก็เป>นป0จจัยท่ี

มนุษย%รู จักการใช ยางพืชบางชนิดมาทา หรือยา เพ่ือมีให เกิดรอยรั่ว ซ่ึงทําให มี
าวรและประโยชน%ใช สอยเพ่ิมเติมคือการไปใส�น้ํา  การใช�ภูมิป0ญญาดังกล�าว มี
อนหน านั้น ป0จจุบันเครื่องจักสานได พัฒนาการไปมาก มีการประดิษฐ%

นสิ่งท่ีอยู�ควบคู�กับสังคมกสิกรรมรับใช มนุษย% เป>นมรดกตก
าจะไม�สูญหายไปจากโลกนี้แน�นอน 

 

ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี 

ภาพจิตรกรรมฝาผนังให เห็นการใช เครื่องจักสานในชีวิตสมัยโบราณ นักโบราณติได ค นพบหลักฐานว�า   
การจักสานของใช ด วยไม�ไผ� เป>นลักษณะลายขัดสองเส น หลักฐานนี้ 

าสตร%ของประเพศไทย หลักฐานการค นพบ
ยบางแห�ง บริเวณแหลมมลายู   

มอยู�กับของใช ของผู ตาย จึงสันนิษฐานว�า
นั้นบ างแล ว ต�อมาเม่ือมนุษย%ได มี

จึงเป>นท่ีเชื่อได ว�ามนุษย%ได รู จักพัฒนาการเครื่องจักสานให เหมาะสม
  มีแม�น้ําลําธารไหลผ�าน

  การหาเครื่องมือบางชนิด

เครื่องจักสานเป>นเครื่องมือท่ีมนุษย%สามารถจะนําไปใช�ในการดําเนินชีวิตประจําวันได เป>นอย�างดี           
มทนทานการ ก็เป>นป0จจัยท่ี

า หรือยา เพ่ือมีให เกิดรอยรั่ว ซ่ึงทําให มีผล
การใช�ภูมิป0ญญาดังกล�าว มีมาต้ังแต�

บันเครื่องจักสานได พัฒนาการไปมาก มีการประดิษฐ%คิดค นทําให ได 
กตกทอดมาจนทุกวันนี้และ



วัตถุดิบท่ีใช�ในการทําเครื่องจักสาน 
ภูมิประเทศเกือบทุกภาคของประเทศไทยด วนเป>นแหล�งทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ% มีพืชพันธุ%

นานาชนิดสามารถนํามาทําเครื่องมือเครื่องใช ได เป>นอย�างดีตัวอย�างวัสดุท่ีนํามาทําเครื่องจักสานได ดีคือ ไม ไผ� 
นํามาทําเครื่องใช ในครัวเรือนได เกือบทุกชนิด เช�น  กระด ง กระเชอ กระชอน สานเป>นเครื่องดักจับสัตว%น้ํา เช�น ไช 
ข อง ฯลฯและ สานเป>นฝาเรือน ฝQาบ าน เป>นต น 

ย�านลิเภา เป>นพืชในจําพวกเถาวัลย%  ใช สานเป>นเครื่องใช   ใช ผูกภาชนะแทนหวายและใช มัดขอบภาชนะ 
เช�น  กระด ง กระเชอ ข อง ไซ เป>นต น  ย�านลิเกายังสามารถนํามาสานเป>นเครื่องใช ได อย�างงดงามอีกด วย เช�น กุบ
หมากกุมยาเส น กล�องใส�ของ และหมวก เป>นตัน 

หวาย ข้ึนอยู�หัวไปทางภาคใต   ใช สานและผูกมัดคล ายกับย�านลิเกา 
กระจุด เป>นพืชท่ีชอบข้ึนในท่ีน้ําขังเช�นกัน  ป0จจุบันมีผู ปลูกเป>นแปลง  เรียกว�า นากระจุด ก�อนนํามาใช 

งานต องนําไปแช�โคลนแล วทุบให แบน นิยมนํามาสานเสื่อคลุ มและคล า  เป>นพืชท่ีชอบข้ึนในท่ีน้ําขัง นํามาสานเป>น
ภาชนะของใช ต�างๆ ได  
 
เครื่องมือสําหรับใช�ในการจักสาน 

มีด มีดท่ีใช ในการจักส�าน ถ าเป>นมืดท่ีใช ในการตัดไม จะเป>นมีดขนาดใหญ�มีสันหนา ๑/๒ - ๑ ชม. ยาว
ประมาณ ๔๐ ชม. หรือยาวกว�านี้ก็ไม�มากนัก  เรียกกันโดยท่ัวไปว�า มีดโต    

มีดจักตอก เป>นมืดท่ีใช สําหรับจักตอก มีรูปทรงเรียวแหลม ขนาดเหมาะมือ คมบาง ชาวบ านนิยมพกเป>น
มีดประจําตัวด วย 

เหล็กมาด มีสองชนิด เหล็กมาดปลายแหลม และ เหล็กมาดปลายแบน เหล็กมาดปลายแหลม  ใช เจาะ
ร อยหวาย ส�วนปลายแบนใช เจาะร อยตอก 

คีมไม  ใช สําหรับคีบขอบกระจาด กระบุง หรือขอบอ่ืนๆ เพ่ือให แนบสนิทแล วค างไว ด วยหวายถักท่ีด ามมีด 
เพ่ือประโยชน%ให ผู สานมัดหวายได แน�น คีมไม  

รูร อยหวาย ทําด วยเหล็กเจาะเป>นรูตามขนาดท่ีต องการ ต้ังแต�เล็กไปจนใหญ�ใช สําหรับนําหวายร อยเพ่ือ
ลบคม 
หวายและทําให ทุกเส นมีขนาดเท�ากัน 
 

สานกระด�ง 
กระด ง เป>นอุปกรณ%ท่ีชาวบ านใช ในการล�อนข าวหรือตากเมล็ดพันธุ%ต�างๆ นอกจากนี้ ยังใช รองในการทํา

ขนม ตัวกระด งทํามาจากไม�ไผ� และในการสานกระด งนั้นจะสานจากส�วนกลางให เรียบร อยก�อน แล วจากนั้นจะทํา
การตัดขอบและดัดให โค งเป>นวงกลมเพ่ือท่ีจะทําสันกระด งหรือขอบกระด ง  ซ่ึงการทําขอบกระด งนั้นเพ่ือให กระด ง
แข็งแรงทนทานกับการใช งาน ส�วนมากชาวบ านจะนําไปผิงไฟไว  เพ่ือให เนื้อไม ไผ�แห�งสนิท สีสวย 

 
 
 
 
 



วัตถุดิบท่ีใช�ในการสาน 
1. ไม�ไผ� 
2. มีด 
3. เชือก 
4. เหล็ก 
5. คีม 
 
วิธีสานกระดัง 
1. เลาไม ไผ�ให แบนกว าง ประมาณ 
2. จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 
3. เริ่มสานไปจนได ขนาดตามต องการ
4. เตรียมขอบกระด ง ใช ไม�ไผ�หนาๆมาดัดให เป>นวงกลม
5. นําไม ไผ�ท่ีสานแล วมาเข ารูป
 
ประโยชน� 
1. กระด งห�างๆ ใช ตากปลา  ตากเนื้อ  ตากพริก  และอ่ืนๆ ท่ีต องการตากแห ง
2. กระด งท่ีสานถ่ีๆ ใช เป>นภาชนะรองในการส�ายข าวเหนียวนึ่งสุกแล ว 
 
 

เลาไม ไผ�ให แบนกว าง ประมาณ 2 เซนติเมตร 
จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 2 แถว 
เริ่มสานไปจนได ขนาดตามต องการ 
เตรียมขอบกระด ง ใช ไม�ไผ�หนาๆมาดัดให เป>นวงกลม 
นําไม ไผ�ท่ีสานแล วมาเข ารูป 

ใช ตากปลา  ตากเนื้อ  ตากพริก  และอ่ืนๆ ท่ีต องการตากแห ง 
ท่ีสานถ่ีๆ ใช เป>นภาชนะรองในการส�ายข าวเหนียวนึ่งสุกแล ว  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



นางดารุณี  ศักด์ิเจริญ ณ นครพนม  

การจักสานเส นพลาสติก เริ่มแรกเป>นการนําเส นพลาสติกท่ีไม�ได ใช 
ของร านค า แล วนํามาจักสานเป>นตะกร า โดยอาศัยความรู ท่ีมีจากการจักสานไม ไผ� หวาย ซ่ึงเป>นภูมิป0ญญาของ
หมู�บ านท่ีและสืบทอดกันมา เม่ือทําออกมาและใช ประโยชน%ได ดี และใช เวลาเตรียมวัสดุน อย ทําได เร็ว จึงเริ่มมีการ
จักสานมากข้ึน และพัฒนาได หลายรูปแบบ ทําง�าย และเร็วกว�าวัสดุจากธรรมชาติ ท่ีมีข้ันตอนท่ีมากกว�า และเริ่ม
ขาดแคลน    จึงทําให  คนในหมู�บ านมีการเรียนรู และถ�ายทอดให แก�
ซ้ือเส นพลาสติกมาสาน จากสานใช เอง ก็เริ่มสานเพ่ือจําหน�าย และเป>นการสร างรายได อีกทางหนึ่ง

อุปกรณ� 
1. เส นพลาสติก 
2. กรรไกร 
3. สายวัด 
 
ข้ันตอนและวิธีการทํา 
1. เตรียมพลาสติกแม�แบบการสานตะกร าพลาสติกตามความต องการ เลือกสีเส นพลาสติกให เหมาะสมกัน 
2. เริ่มสานตะกร าพลาสติกตามแม�แบบท่ีออกแบบไว  เม่ือจัดเส นพลาสติกแล ว ให นําเส นพลาสติกทุกด าน

มาขัดกับลาย โดยขัดเว นเส น 
3. ข้ึนลายข างตะกร า โดยการสานจะใช  

เส นท่ีข้ึนลาย สานสลับเส น เม่ือขัดเส นท่ีขัดไว กับลายแล ว ให สานเส นถัดไปเหมือนเดิม 
4. เม่ือสานเสร็จแล ว ให บีบตามขอบของตะกร า เพ่ือทําให เป>นทรง

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 
จักสานตะกร�าจากเส�นพลาสติก 

ศักด์ิเจริญ ณ นครพนม    หมู�ท่ี 5  ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี

การจักสานเส นพลาสติก เริ่มแรกเป>นการนําเส นพลาสติกท่ีไม�ได ใช   จากท่ีใช รัดกล�องบรรจุสินค า
ของร านค า แล วนํามาจักสานเป>นตะกร า โดยอาศัยความรู ท่ีมีจากการจักสานไม ไผ� หวาย ซ่ึงเป>นภูมิป0ญญาของ

ะสืบทอดกันมา เม่ือทําออกมาและใช ประโยชน%ได ดี และใช เวลาเตรียมวัสดุน อย ทําได เร็ว จึงเริ่มมีการ
จักสานมากข้ึน และพัฒนาได หลายรูปแบบ ทําง�าย และเร็วกว�าวัสดุจากธรรมชาติ ท่ีมีข้ันตอนท่ีมากกว�า และเริ่ม
ขาดแคลน    จึงทําให  คนในหมู�บ านมีการเรียนรู และถ�ายทอดให แก�กัน จากได เส นพลาสติกจากกล�องสินค า ก็เริ่ม 
ซ้ือเส นพลาสติกมาสาน จากสานใช เอง ก็เริ่มสานเพ่ือจําหน�าย และเป>นการสร างรายได อีกทางหนึ่ง

เตรียมพลาสติกแม�แบบการสานตะกร าพลาสติกตามความต องการ เลือกสีเส นพลาสติกให เหมาะสมกัน 
เริ่มสานตะกร าพลาสติกตามแม�แบบท่ีออกแบบไว  เม่ือจัดเส นพลาสติกแล ว ให นําเส นพลาสติกทุกด าน
มาขัดกับลาย โดยขัดเว นเส น  
ข้ึนลายข างตะกร า โดยการสานจะใช  3 เส นในการสาน 1 รอบ ดึงเส นพลาสติกท่ีขัดไว มาสานกับ 
เส นท่ีข้ึนลาย สานสลับเส น เม่ือขัดเส นท่ีขัดไว กับลายแล ว ให สานเส นถัดไปเหมือนเดิม 
เม่ือสานเสร็จแล ว ให บีบตามขอบของตะกร า เพ่ือทําให เป>นทรง 

 

 

ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี 

จากท่ีใช รัดกล�องบรรจุสินค า
ของร านค า แล วนํามาจักสานเป>นตะกร า โดยอาศัยความรู ท่ีมีจากการจักสานไม ไผ� หวาย ซ่ึงเป>นภูมิป0ญญาของ

ะสืบทอดกันมา เม่ือทําออกมาและใช ประโยชน%ได ดี และใช เวลาเตรียมวัสดุน อย ทําได เร็ว จึงเริ่มมีการ
จักสานมากข้ึน และพัฒนาได หลายรูปแบบ ทําง�าย และเร็วกว�าวัสดุจากธรรมชาติ ท่ีมีข้ันตอนท่ีมากกว�า และเริ่ม

กัน จากได เส นพลาสติกจากกล�องสินค า ก็เริ่ม 
ซ้ือเส นพลาสติกมาสาน จากสานใช เอง ก็เริ่มสานเพ่ือจําหน�าย และเป>นการสร างรายได อีกทางหนึ่ง 

เตรียมพลาสติกแม�แบบการสานตะกร าพลาสติกตามความต องการ เลือกสีเส นพลาสติกให เหมาะสมกัน  
เริ่มสานตะกร าพลาสติกตามแม�แบบท่ีออกแบบไว  เม่ือจัดเส นพลาสติกแล ว ให นําเส นพลาสติกทุกด าน

รอบ ดึงเส นพลาสติกท่ีขัดไว มาสานกับ 3 
เส นท่ีข้ึนลาย สานสลับเส น เม่ือขัดเส นท่ีขัดไว กับลายแล ว ให สานเส นถัดไปเหมือนเดิม  



 

          

 

 

 

 

 



 

นางยุพิน  แดงวิไล

ไม กวาดทางมะพร าว หรือบางท องถ่ินว�า
ตาล) มามัดรวมกันบนปลายด ามไม ไผ�ซ่ึงมีลักษณะคล ายลําทวนและโดยท่ัวไปมีเส นผ�าศูนย%กลางประมาณ 
แล วถักและร อยรัดประกอบกันให แน�นหนา ผลิตข้ึนเนื่องจากไม กวาดดอกหญ าหรือหญ าขัดมอญแบบท่ัวไปอาจใช 
ไม�สะดวกนัก และอาจใช เวลานานในการใช ทําความสะอาด

อุปกรณ� 

1. ก านมะพร าว ท่ีเหลาใบย�อยออกและผึ่งแดดแล ว ประมาณ 
2. ไม สําหรับทําด ามจับแนะนําไม ไผ� เพราะว�า น้ําหนักเบา แข็งแรง และตอกตะปูง�าย
3. เชือก 
4. ลวด 
5. มีด 
6. ค อน 
7. คีมตัด 
8. ตะปู 
9. สีน้ํามันกันสนิท 

ข้ันตอนการทํา 

1. นําก านมะพร าวท่ีเหลาและผึ่งแดดให แห งสนิทแล วมามัดรวมกันเป>นมัดเล็ก ๆ ประมาณ 
2. จากนั้นตัดโคนก านให เป>นระเบียบเสมอกัน ส�วนไม ไผ�ท่ีเตรียมไว ให นํามาตอกตะปูบริเวณปลายไม  

จุด โดยแต�ละจุดควรห�างกันประมาณ 
ประมาณ 1 เซนติเมตร แล วนําเชือกหรือลวดมามัดกับหัวตะปูด วย

3. เสร็จแล วให เอาก านมะพร าวท่ีเราแบ�งไว เป>นมัด ๆ มาล อมปลายด ามไม ไผ� โดยให โคนก านสูงกว�าตะปู
เล็กน อย แล วนําเชือกหรือลวดท่ีเราผูกติดกับหัวตะปูไว ท้ังสองจุดมามัดรอบก านมะพร าวให แน�นชิด
ติดกัน 

 

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 

ไม�กวาดทางมะพร�าว 
นางยุพิน  แดงวิไล  หมู� 5  ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี

หรือบางท องถ่ินว�า ตาด เป>นไม กวาดชนิดหนึ่ง ทําจากทางมะพร าว
มามัดรวมกันบนปลายด ามไม ไผ�ซ่ึงมีลักษณะคล ายลําทวนและโดยท่ัวไปมีเส นผ�าศูนย%กลางประมาณ 

แล วถักและร อยรัดประกอบกันให แน�นหนา ผลิตข้ึนเนื่องจากไม กวาดดอกหญ าหรือหญ าขัดมอญแบบท่ัวไปอาจใช 
ไม�สะดวกนัก และอาจใช เวลานานในการใช ทําความสะอาด 

ก านมะพร าว ท่ีเหลาใบย�อยออกและผึ่งแดดแล ว ประมาณ 300-350 ก าน 
ไม สําหรับทําด ามจับแนะนําไม ไผ� เพราะว�า น้ําหนักเบา แข็งแรง และตอกตะปูง�าย

นําก านมะพร าวท่ีเหลาและผึ่งแดดให แห งสนิทแล วมามัดรวมกันเป>นมัดเล็ก ๆ ประมาณ 
จากนั้นตัดโคนก านให เป>นระเบียบเสมอกัน ส�วนไม ไผ�ท่ีเตรียมไว ให นํามาตอกตะปูบริเวณปลายไม  
จุด โดยแต�ละจุดควรห�างกันประมาณ 10 เซนติเมตร และท่ีสําคัญต องตอกให เหลือหัวตะปูโผล�

เซนติเมตร แล วนําเชือกหรือลวดมามัดกับหัวตะปูด วย 
เสร็จแล วให เอาก านมะพร าวท่ีเราแบ�งไว เป>นมัด ๆ มาล อมปลายด ามไม ไผ� โดยให โคนก านสูงกว�าตะปู
เล็กน อย แล วนําเชือกหรือลวดท่ีเราผูกติดกับหัวตะปูไว ท้ังสองจุดมามัดรอบก านมะพร าวให แน�นชิด

ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี 

เป>นไม กวาดชนิดหนึ่ง ทําจากทางมะพร าว  (บางแห�งใช ทาง
มามัดรวมกันบนปลายด ามไม ไผ�ซ่ึงมีลักษณะคล ายลําทวนและโดยท่ัวไปมีเส นผ�าศูนย%กลางประมาณ 1 นิ้ว 

แล วถักและร อยรัดประกอบกันให แน�นหนา ผลิตข้ึนเนื่องจากไม กวาดดอกหญ าหรือหญ าขัดมอญแบบท่ัวไปอาจใช 

ไม สําหรับทําด ามจับแนะนําไม ไผ� เพราะว�า น้ําหนักเบา แข็งแรง และตอกตะปูง�าย 

นําก านมะพร าวท่ีเหลาและผึ่งแดดให แห งสนิทแล วมามัดรวมกันเป>นมัดเล็ก ๆ ประมาณ 6 มัด 
จากนั้นตัดโคนก านให เป>นระเบียบเสมอกัน ส�วนไม ไผ�ท่ีเตรียมไว ให นํามาตอกตะปูบริเวณปลายไม  2 

เซนติเมตร และท่ีสําคัญต องตอกให เหลือหัวตะปูโผล�ไว 

เสร็จแล วให เอาก านมะพร าวท่ีเราแบ�งไว เป>นมัด ๆ มาล อมปลายด ามไม ไผ� โดยให โคนก านสูงกว�าตะปู
เล็กน อย แล วนําเชือกหรือลวดท่ีเราผูกติดกับหัวตะปูไว ท้ังสองจุดมามัดรอบก านมะพร าวให แน�นชิด



4. อาจมัดด วยลวดทับอีกชั้นหรือตอกตะปูให แน�น ปJองกันไม�ให ทางมะพร าวขยับขณะใช งาน
5. สุดท ายก็ทาสีน้ํามันกันสนิม จากนั้นตากแดดไว สัก 

แล วค�ะ 
 

สําหรับวิธีเก็บดูแลรักษาไม กวาดทางมะพร าว ไม�ควรกดด านไม กวาดมากเกินไป เพราะ
หักหรือโค งงอ ส�วนตอนนําไปเก็บก็ให ต้ังด ามจับลงกับพ้ืนแล วพิงไว ข างกําแพง ไม�ควรวางราบไปกับพ้ืน หากนําไป
กวาดบริเวณท่ีมีน้ําขัง ควรตากแดดให แห งสนิทก�อนนํามาเก็บ ปJองกันการเกิดเชื้อราและไม�ให ผุพังง�าย

 
 

 

 

อาจมัดด วยลวดทับอีกชั้นหรือตอกตะปูให แน�น ปJองกันไม�ให ทางมะพร าวขยับขณะใช งาน
สุดท ายก็ทาสีน้ํามันกันสนิม จากนั้นตากแดดไว สัก 2-3 วัน ก็จะได ไม กวาดทางมะพร าวท่ีพร อมใช งาน

สําหรับวิธีเก็บดูแลรักษาไม กวาดทางมะพร าว ไม�ควรกดด านไม กวาดมากเกินไป เพราะ
หักหรือโค งงอ ส�วนตอนนําไปเก็บก็ให ต้ังด ามจับลงกับพ้ืนแล วพิงไว ข างกําแพง ไม�ควรวางราบไปกับพ้ืน หากนําไป
กวาดบริเวณท่ีมีน้ําขัง ควรตากแดดให แห งสนิทก�อนนํามาเก็บ ปJองกันการเกิดเชื้อราและไม�ให ผุพังง�าย

 

 

อาจมัดด วยลวดทับอีกชั้นหรือตอกตะปูให แน�น ปJองกันไม�ให ทางมะพร าวขยับขณะใช งาน 
วัน ก็จะได ไม กวาดทางมะพร าวท่ีพร อมใช งาน

สําหรับวิธีเก็บดูแลรักษาไม กวาดทางมะพร าว ไม�ควรกดด านไม กวาดมากเกินไป เพราะจะทําให ปลายก าน
หักหรือโค งงอ ส�วนตอนนําไปเก็บก็ให ต้ังด ามจับลงกับพ้ืนแล วพิงไว ข างกําแพง ไม�ควรวางราบไปกับพ้ืน หากนําไป
กวาดบริเวณท่ีมีน้ําขัง ควรตากแดดให แห งสนิทก�อนนํามาเก็บ ปJองกันการเกิดเชื้อราและไม�ให ผุพังง�าย 

 

 



นายมะยูนุ  เจะแว 

 เนื่องจากชาวบ านส�วนใหญ�
ตกราคากระถางละ 100-200 บาท หรือมากกว�านั้น ตามขนาดและความสวยงามซ่ึงในการปลูกต นไม ในแต�ละครั้ง 
ต องใช ค�าใช จ�ายจํานวนหลายบาทต�อจํานวนหนึ่งกระถาง โดยเฉพาะค�าต นไม ก็ต องใช จ�ายจํานวนหลายบาทแล ว 
หากรวมไปถึงปุ]ย ดิน หรือกระถาง ก็ใช ค�าใช จ�ายจํานวนหลายบาท 
ต นไม ในแต�ละครั้ง โดยการคิดนวัตกรรมท่ีชื่อว�า
การปลูกต นไม ในแต�ละครั้งและมีความสวยงาม ตามความคิดของเราเอง
ดีในการประกอบอาชีพสร างรายได เสริม

 
อุปกรณ� 
1. ปูนซีเมนต% 
2. ผ าขนหนูท่ีไม�ใช แล ว 
3. รูปแบบของกระถางท่ีจะทํา
4. ท่ีผสมปูนซีเมนต% 
 
ข้ันตอนการทํา มี 7 ข้ันตอน คือ
1. เตรียมผ าขนหนูท่ีไม�ใช แล ว และอุปกรณ%ต�างๆ
2. นําปูนซีเมนต%ไปผสมกับน้ํา
3. นําปูนซีเมนต%ท่ีผสมกับน้ําแล วเอาผ าขนหนูไปชุบปูนหรือเทปูนลงบนผาขนหนู
4. นําผ าท่ีชุบปูนไปวางบนก นของถังน้ําเพ่ือให ผ าเป>นทรงของกระถาง
5. นําผ าขนหนูไปตาแดดและรอจนผ าขนหนูแห งและแข็งแล วค�อยทาสีตามท่ีเราต องการ

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 
การทํากระถางต�นไม�จากผ�าขนหนู 

มะยูนุ  เจะแว   หมู� 2  ตําบลแปJน   อําเภอสายบุรี   จังหวัดป0ตตานี
 

ชาวบ านส�วนใหญ�รักในการปลูกต นไม   ซ่ึงกระถางต นไม มีราคาแพงมากในท องตลาด
บาท หรือมากกว�านั้น ตามขนาดและความสวยงามซ่ึงในการปลูกต นไม ในแต�ละครั้ง 

ต องใช ค�าใช จ�ายจํานวนหลายบาทต�อจํานวนหนึ่งกระถาง โดยเฉพาะค�าต นไม ก็ต องใช จ�ายจํานวนหลายบาทแล ว 
หากรวมไปถึงปุ]ย ดิน หรือกระถาง ก็ใช ค�าใช จ�ายจํานวนหลายบาท   จึงคิดท่ีจะประหยัดค�าใช จ�า
ต นไม ในแต�ละครั้ง โดยการคิดนวัตกรรมท่ีชื่อว�า “กระถางต นไม จากผ าขนหนูท่ีไม�ใช แล ว

ต�ละครั้งและมีความสวยงาม ตามความคิดของเราเอง  ทําให มีรายได เพ่ิม
ดีในการประกอบอาชีพสร างรายได เสริม โดยเฉพาะในช�วงหน าแล ง  

รูปแบบของกระถางท่ีจะทํา (กระถางพลาสติกเก�าๆ) 

ข้ันตอน คือ  
เตรียมผ าขนหนูท่ีไม�ใช แล ว และอุปกรณ%ต�างๆ 
นําปูนซีเมนต%ไปผสมกับน้ํา 
นําปูนซีเมนต%ท่ีผสมกับน้ําแล วเอาผ าขนหนูไปชุบปูนหรือเทปูนลงบนผาขนหนู
นําผ าท่ีชุบปูนไปวางบนก นของถังน้ําเพ่ือให ผ าเป>นทรงของกระถาง 
นําผ าขนหนูไปตาแดดและรอจนผ าขนหนูแห งและแข็งแล วค�อยทาสีตามท่ีเราต องการ

 

ป0ตตานี  

ซ่ึงกระถางต นไม มีราคาแพงมากในท องตลาด 1 กระถาง 
บาท หรือมากกว�านั้น ตามขนาดและความสวยงามซ่ึงในการปลูกต นไม ในแต�ละครั้ง 

ต องใช ค�าใช จ�ายจํานวนหลายบาทต�อจํานวนหนึ่งกระถาง โดยเฉพาะค�าต นไม ก็ต องใช จ�ายจํานวนหลายบาทแล ว 
จึงคิดท่ีจะประหยัดค�าใช จ�ายในการปลูก

” ประหยัดต�อค�าใช จ�ายใน
ทําให มีรายได เพ่ิม  ถือว�าเป>นทางเลือกท่ี

นําปูนซีเมนต%ท่ีผสมกับน้ําแล วเอาผ าขนหนูไปชุบปูนหรือเทปูนลงบนผาขนหนู 

นําผ าขนหนูไปตาแดดและรอจนผ าขนหนูแห งและแข็งแล วค�อยทาสีตามท่ีเราต องการ  



 

 
 

 
 

 
  



 

 

 

 

ด�านศิลปกรรม 

  



นายนิโซะ  มะดีเยาะ  หมู� 

ว�าวเป>นสิ่งประดิษฐ%ของมนุษย% 
เป>นเวลานับพันปRมาแล ว มีการเล�นว�าวไทยในของทุก ๆ ภาค อาจจะมีแตกต�างกันบ างในลักษณะของว�าว กีฬาเล�น
ว�าว ผู เล�นว�าวจะมีความสนุก ผู ชมได รับความเพลิดเพลิน ต่ืนตา ต่ืนใจ นับได ว�าเป>นความภูมิใ
คนไทย ท่ีควรจะรักษาสืบต�อกันไป ซ่ึงว�าวไทยมีการเล�นกันมาต้ังแต�สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร% 
ไทยเรารู จักการเล�นว�าวมาไม�ตํ่ากว�า 

ภาคกลางมี ว�าวจุฬา ว�าวป0กเปJา ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวหาง
          ภาคเหนือจะมีรูปร�างคล ายว�าวป0กเปJาของภาคกลาง แต�ไม�มีหาง
          ภาคตะวันออกมี ว�าวอีลุ ม ว�าวหาง ว�าวอีแผด ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวกระดาษ ว�าวมะกอก
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ว�าวหาง ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวอีลุ ม
          ภาคใต มี ว�าวนก ว�าวนกปRกแอ�น ว�าวนกยูง ว�าวปลาวาฬ ว�าวปลามินแอน ว�าวควาย ว�าวใบยาง และว�าว
กระบอก แต�ชาวบ านนิยมเล�นว�าววงเดือนเพียงอย�างเดียว มีลักษณะคล ายวงเดือน

อุปกรณ� 
1. ดอกว�าว 
2. กระดาษว�าว 
3. ไม ปRก 
4. ไม อก 
5. กาว 
6. เข็มและด าย 
 
 
 
 
 

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 
การทําว�าว 

นายนิโซะ  มะดีเยาะ  หมู� 2  ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี

ว�าวเป>นสิ่งประดิษฐ%ของมนุษย% ทําเพ่ือเป>นการละเล�น สร างความบันเทิง และเพ่ือประโยชน%อย�างอ่ืนอีกมา
เป>นเวลานับพันปRมาแล ว มีการเล�นว�าวไทยในของทุก ๆ ภาค อาจจะมีแตกต�างกันบ างในลักษณะของว�าว กีฬาเล�น
ว�าว ผู เล�นว�าวจะมีความสนุก ผู ชมได รับความเพลิดเพลิน ต่ืนตา ต่ืนใจ นับได ว�าเป>นความภูมิใ
คนไทย ท่ีควรจะรักษาสืบต�อกันไป ซ่ึงว�าวไทยมีการเล�นกันมาต้ังแต�สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร% 
ไทยเรารู จักการเล�นว�าวมาไม�ตํ่ากว�า 700 ปR โดยมีการแบ�งว�าวออกเป>นภาคต�าง ๆ ดังนี้ 

ภาคกลางมี ว�าวจุฬา ว�าวป0กเปJา ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวหาง ว�าวอีแผด ว�าวอีลุ ม 
ภาคเหนือจะมีรูปร�างคล ายว�าวป0กเปJาของภาคกลาง แต�ไม�มีหาง 
ภาคตะวันออกมี ว�าวอีลุ ม ว�าวหาง ว�าวอีแผด ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวกระดาษ ว�าวมะกอก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี ว�าวหาง ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวอีลุ ม 
ภาคใต มี ว�าวนก ว�าวนกปRกแอ�น ว�าวนกยูง ว�าวปลาวาฬ ว�าวปลามินแอน ว�าวควาย ว�าวใบยาง และว�าว

กระบอก แต�ชาวบ านนิยมเล�นว�าววงเดือนเพียงอย�างเดียว มีลักษณะคล ายวงเดือน 

ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี 

เพ่ือเป>นการละเล�น สร างความบันเทิง และเพ่ือประโยชน%อย�างอ่ืนอีกมา
เป>นเวลานับพันปRมาแล ว มีการเล�นว�าวไทยในของทุก ๆ ภาค อาจจะมีแตกต�างกันบ างในลักษณะของว�าว กีฬาเล�น
ว�าว ผู เล�นว�าวจะมีความสนุก ผู ชมได รับความเพลิดเพลิน ต่ืนตา ต่ืนใจ นับได ว�าเป>นความภูมิใจของภูมิป0ญญาของ
คนไทย ท่ีควรจะรักษาสืบต�อกันไป ซ่ึงว�าวไทยมีการเล�นกันมาต้ังแต�สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร% 

ภาคตะวันออกมี ว�าวอีลุ ม ว�าวหาง ว�าวอีแผด ว�าวดุ ยดุ�ย ว�าวกระดาษ ว�าวมะกอก 

ภาคใต มี ว�าวนก ว�าวนกปRกแอ�น ว�าวนกยูง ว�าวปลาวาฬ ว�าวปลามินแอน ว�าวควาย ว�าวใบยาง และว�าว



ข้ันตอนวิธีทํา 
1. นําไม อกและไม ปRกมาวางขวางกัน แล วมัดจุดตัดให แน�น
2. นําด ายมาพันบริเวณปลายไม ปRกท้ัง 
3. พันด ายท่ีจากยอดของไม อกไปยังไม ปRกท้ัง 
4. พันด ายจากไม อกไปยังไม ปRกเพ่ือดึงไม เป>นจุด ๆ
5. วางกระดาษไว ด านล�างโครงไม  และตัดให เกือบพอดีแล วพับใช กาวติดกระดาษกับเส นด ายท้ัง 
6. แปะดอกว�าวท้ังด านหน าและด านหลังว�าวตามความพอใจ
7. ตัดกระดาษเป>นริ้วๆแล วม วน เพ่ือนําไปทําพู� จํานวน 
8. นําพู�ไปผูกกับปลายด ายท่ีเผื่อไว ในข้ันตอนท่ี 
9. ใช เข็มเจาะบริเวณจุดท่ีตัดกันของไม อกและไม ปRกและบริเวณด านล�างถัดลงมาประมาณ 
10. นําด ายมาร อยผ�านท้ัง 
11. เจาะรูด านล�างตรงกลางว�าวเพ่ือร อยด ายเป>นหางว�าว
12. นําด ายมาร อยให เป>นห
13. ตัดกระดาษยาวประมาณ 

ชายท้ิงไว ในข้ันตอนท่ี 13 นําด ายพร อมหลอดด ายท่ีเหลือมาผูกกับด ายท่ีผูกไว ในข้ันตอนท่ี 

 

นําไม อกและไม ปRกมาวางขวางกัน แล วมัดจุดตัดให แน�น 
นําด ายมาพันบริเวณปลายไม ปRกท้ัง 2 ข าง แล วดึงไม ให โค งเท�ากัน 
พันด ายท่ีจากยอดของไม อกไปยังไม ปRกท้ัง 2 ข างท้ิงปลายด ายไว ประมาณ 5 
พันด ายจากไม อกไปยังไม ปRกเพ่ือดึงไม เป>นจุด ๆ 
วางกระดาษไว ด านล�างโครงไม  และตัดให เกือบพอดีแล วพับใช กาวติดกระดาษกับเส นด ายท้ัง 
แปะดอกว�าวท้ังด านหน าและด านหลังว�าวตามความพอใจ 
ตัดกระดาษเป>นริ้วๆแล วม วน เพ่ือนําไปทําพู� จํานวน 2 ชิ้น 
นําพู�ไปผูกกับปลายด ายท่ีเผื่อไว ในข้ันตอนท่ี 3 ท้ัง 2 ข าง 
ใช เข็มเจาะบริเวณจุดท่ีตัดกันของไม อกและไม ปRกและบริเวณด านล�างถัดลงมาประมาณ 

2 รูท่ีเจาะไว แล วผูกปลายด านท้ัง 2 ข างกับไม ให แน�น
เจาะรูด านล�างตรงกลางว�าวเพ่ือร อยด ายเป>นหางว�าว 
นําด ายมาร อยให เป>นหางว�าว แล วผูกปลายด ายกับไม ให แน�นปล�อยปลายด านท้ิงไว ประมาณ 
ตัดกระดาษยาวประมาณ 30 เซนติเมตร เพ่ือนําไปทําเป>นหางว�าวนําหางว�าวไปผูกติดกับด ายท่ีปล�อย

นําด ายพร อมหลอดด ายท่ีเหลือมาผูกกับด ายท่ีผูกไว ในข้ันตอนท่ี 

เซนติเมตร 

วางกระดาษไว ด านล�างโครงไม  และตัดให เกือบพอดีแล วพับใช กาวติดกระดาษกับเส นด ายท้ัง 4 มุม 

ใช เข็มเจาะบริเวณจุดท่ีตัดกันของไม อกและไม ปRกและบริเวณด านล�างถัดลงมาประมาณ 7 เซนติเมตร 
ข างกับไม ให แน�น 

างว�าว แล วผูกปลายด ายกับไม ให แน�นปล�อยปลายด านท้ิงไว ประมาณ 30 ซม. 
เซนติเมตร เพ่ือนําไปทําเป>นหางว�าวนําหางว�าวไปผูกติดกับด ายท่ีปล�อย

นําด ายพร อมหลอดด ายท่ีเหลือมาผูกกับด ายท่ีผูกไว ในข้ันตอนท่ี 10 

 

  



 

 

 

 

ด�านการแพทย�ไทย 

  



นางสาวนยนันทน% 
 

ยาดมสมุนไพร เป>นการนําสมุนไพรแห งท่ีมีกลิ่นหอมเย็น สดชื่นต้ังแต� 
ดอกจันทน% กานพลูมาผสมกันแล วหมักด วยน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงน้ํามันหอมระเหยจะเป>นตัวสกัดสารสําคัญและ
กลิ่นของสมุนไพรออกมา 

 
ส�วนประกอบ 
สมุนไพร 
1. เปลือกสมุลแว ง โกฐหัวบัว โกศสอ ดอกจัยทน% กานพลู พริกไทยดํา ว�านประหอม อย�างละ 

สารเคมี 
1. พิมเสน 2 กรัม 
2. การบูร 4 กรัม 
3. เมนทอล 8 กรัม 
4. น้ํามันยูคาลิปตัส 16 มิลลิลติร

 
วิธีทํา 
1. นําสมุนไพรท้ังหมด มาหั่นเป>นชิ้นเล็กๆและบุบพริกไทยดําเล็กน อย
2. นําพิมเสน การบูร เมนทอล และน้ํามันยูคาลิปตัส มาผสมกันในถ วยแก วให ละลายเป>นเนื้อเดียวกัน
3. จากนั้นนําสมุนไพรท่ีหั่นแล วใส�ในขวดแก ว
4. เติมส�วนผสมในข อ 2 ลงไปในขวดแก วให ท�วมตัวสมุนไพร ปaดฝาให สนิท
5. ต้ังขวดแก วท้ิงไว ประมาณ 
 
 

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 
 

การทํายาดมสมุนไพร น้ํามันหอมระเหย 
นยนันทน%  สุขเทพ   หมู� 6  ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี

ยาดมสมุนไพร เป>นการนําสมุนไพรแห งท่ีมีกลิ่นหอมเย็น สดชื่นต้ังแต� 2 ชนิดข้ึนไป เช�น ลูกจันทน% 
ดอกจันทน% กานพลูมาผสมกันแล วหมักด วยน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงน้ํามันหอมระเหยจะเป>นตัวสกัดสารสําคัญและ

เปลือกสมุลแว ง โกฐหัวบัว โกศสอ ดอกจัยทน% กานพลู พริกไทยดํา ว�านประหอม อย�างละ 

มิลลิลติร 

นําสมุนไพรท้ังหมด มาหั่นเป>นชิ้นเล็กๆและบุบพริกไทยดําเล็กน อย 
นําพิมเสน การบูร เมนทอล และน้ํามันยูคาลิปตัส มาผสมกันในถ วยแก วให ละลายเป>นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นนําสมุนไพรท่ีหั่นแล วใส�ในขวดแก ว 

ลงไปในขวดแก วให ท�วมตัวสมุนไพร ปaดฝาให สนิท 
ต้ังขวดแก วท้ิงไว ประมาณ 7 วัน แล วจึงนํามาใช โดยทําการแยกบรรจุเป>นขวดเล็กๆ

ตําบลแปJน  อําเภอสายบุรี  จังหวัดป0ตตานี 

ชนิดข้ึนไป เช�น ลูกจันทน% 
ดอกจันทน% กานพลูมาผสมกันแล วหมักด วยน้ํามันหอมระเหย ซ่ึงน้ํามันหอมระเหยจะเป>นตัวสกัดสารสําคัญและ

เปลือกสมุลแว ง โกฐหัวบัว โกศสอ ดอกจัยทน% กานพลู พริกไทยดํา ว�านประหอม อย�างละ 1 ส�วน 

นําพิมเสน การบูร เมนทอล และน้ํามันยูคาลิปตัส มาผสมกันในถ วยแก วให ละลายเป>นเนื้อเดียวกัน 

วัน แล วจึงนํามาใช โดยทําการแยกบรรจุเป>นขวดเล็กๆ 



 

 

 

   
 

   

 

 

 



 

 

 

 

ด�านประเพณีและวัฒนธรรม 

  



เนื่องจากตําบลแป�นมีวิถีชีวิตและความเป�นอยู�ของประชาชนหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณี  
ประกอบกับประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลาม ร*อยละ 
5 บ*านเตราะแก�น และหมู�ท่ี 6 บ*านแป�น
สืบต�อ ๆ  กันมา  โดยชาวบ*านจะช�วยกันทําเรือพระ  แล*วจะลากเรือพระออกจากวัด ในวัน
ถือว�าวันนี้เป�นวันชักพระหรือเสด็จพระหรือท่ีเรียกว�าวันตักบาตรเทโวโรหนะ  เป�นการต*อนรับพระศาสดาท่ีข้ึนไป
จําพรรษาโปรดพุทธมารดาบนสวรรค7 เม่ือครบ 
จึงถือเอาวันนี้เป�นวันชักพระหรือเสด็จพระเป�นประจําทุกป8

เรือพระ 
เรือพระ คือ รถหรือล*อเลื่อนท่ีประดับตกแต�งให*เป�นรูปเรือแล*ววางบุษบก ซ่ึงภาษาพ้ืนเมืองของภาคใต*

เรียกว�า "นม" หรือ "นมพระ" ยอดบุษบก เรียกว�า 
ลากในวันออกพรรษา  ลากพระทางน้ํา เรียกว�า 
จะทําเป�นรูปเรือ ให*คล*ายเรือจริง ๆ และต*องทําให*มีน้ําหนักน*อยท่ีสุด จึงใช*ไม*ไผ�สานมาตกแต�งส�วนท่ีเป�นแคมเรือ
และหัวท*ายเรือคงทําให*แน�นหนา ทางด*านหัวและท*ายทํางอนคล*ายหัวและท*ายเรือ
ใช*กระดาษสีเงินสีทองทําเป�นเกล็ดนาค กลางลําตัวพญานาคทําเป�นร*านสูงราว 
ม*า"  ส�วนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ บุษบก ซ่ึงแต�ละท่ีจะมีเทคนิคการออกแบบบุษบก
หลังคาบุษบกนิยมทําเป�นรูปจตุรมุข
เตรียมหาในกระพ*อ และข*าวสารข*าวเหนียวเพ่ือนําไปทําขนมต*ม 
 

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 
 

 
การทําเรือพระ (ชักพระ) 

เนื่องจากตําบลแป�นมีวิถีชีวิตและความเป�นอยู�ของประชาชนหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณี  
ประกอบกับประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาอิสลาม ร*อยละ 95  ส�วนร*อยละ 5  นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น หมู�ท่ี 

บ*านแป�น ซ่ึงนับถือศาสนาพุทธ  จึงได*มีประเพณีชักข้ึน  ซ่ึงเป�นประเพณีท่ี
โดยชาวบ*านจะช�วยกันทําเรือพระ  แล*วจะลากเรือพระออกจากวัด ในวัน

ถือว�าวันนี้เป�นวันชักพระหรือเสด็จพระหรือท่ีเรียกว�าวันตักบาตรเทโวโรหนะ  เป�นการต*อนรับพระศาสดาท่ีข้ึนไป
ปรดพุทธมารดาบนสวรรค7 เม่ือครบ 3 เดือนแล*วก็เสด็จกลับลงมายังชมพูทวีป ประชาชนชาวพุทธ 

จึงถือเอาวันนี้เป�นวันชักพระหรือเสด็จพระเป�นประจําทุกป8 

เรือพระ คือ รถหรือล*อเลื่อนท่ีประดับตกแต�งให*เป�นรูปเรือแล*ววางบุษบก ซ่ึงภาษาพ้ืนเมืองของภาคใต*
ยอดบุษบก เรียกว�า "ยอดนม" ใช*สําหรับอาราธนาพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานแล*ว

ลากพระทางน้ํา เรียกว�า "เรือพระน้ํา" ส�วนลากพระทางบก เรียกว�า 
จะทําเป�นรูปเรือ ให*คล*ายเรือจริง ๆ และต*องทําให*มีน้ําหนักน*อยท่ีสุด จึงใช*ไม*ไผ�สานมาตกแต�งส�วนท่ีเป�นแคมเรือ
และหัวท*ายเรือคงทําให*แน�นหนา ทางด*านหัวและท*ายทํางอนคล*ายหัวและท*ายเรือ   แล*วตกแต�งเป�นรูปพญานาค 

เงินสีทองทําเป�นเกล็ดนาค กลางลําตัวพญานาคทําเป�นร*านสูงราว 1.50 
ส�วนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ บุษบก ซ่ึงแต�ละท่ีจะมีเทคนิคการออกแบบบุษบก  มีการประดิษประดอยอย�างมาก 

หลังคาบุษบกนิยมทําเป�นรูปจตุรมุข  ตกแต�งด*วยหางหงส7 ช�อฟ�า ใบระกา และทุกครอบครั
เตรียมหาในกระพ*อ และข*าวสารข*าวเหนียวเพ่ือนําไปทําขนมต*ม "แขวนเรือพระ" 

 

 

เนื่องจากตําบลแป�นมีวิถีชีวิตและความเป�นอยู�ของประชาชนหลากหลายวัฒนธรรมและประเพณี  
นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น หมู�ท่ี 

ชักข้ึน  ซ่ึงเป�นประเพณีท่ีปฏิบัติ
โดยชาวบ*านจะช�วยกันทําเรือพระ  แล*วจะลากเรือพระออกจากวัด ในวันแรม 1 คํ่า  เดือน 11 

ถือว�าวันนี้เป�นวันชักพระหรือเสด็จพระหรือท่ีเรียกว�าวันตักบาตรเทโวโรหนะ  เป�นการต*อนรับพระศาสดาท่ีข้ึนไป
แล*วก็เสด็จกลับลงมายังชมพูทวีป ประชาชนชาวพุทธ     

เรือพระ คือ รถหรือล*อเลื่อนท่ีประดับตกแต�งให*เป�นรูปเรือแล*ววางบุษบก ซ่ึงภาษาพ้ืนเมืองของภาคใต*
ใช*สําหรับอาราธนาพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานแล*ว

ากพระทางบก เรียกว�า "เรือพระบก" สมัยก�อน
จะทําเป�นรูปเรือ ให*คล*ายเรือจริง ๆ และต*องทําให*มีน้ําหนักน*อยท่ีสุด จึงใช*ไม*ไผ�สานมาตกแต�งส�วนท่ีเป�นแคมเรือ

แล*วตกแต�งเป�นรูปพญานาค 
1.50 เมตร เรียกว�า "ร*าน

มีการประดิษประดอยอย�างมาก 
ตกแต�งด*วยหางหงส7 ช�อฟ�า ใบระกา และทุกครอบครัวต*องเตรียม "แทงต*ม" 



 การอัญเชิญพระลากข้ึนประดิษฐานบนบุษบก 
  พระลาก คือ พระพุทธรูปยืน แต�ท่ีนิยม คือ พระพุทธรูปปางอุ*มบาตร เม่ือถึงวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 

พุทธบริษัทจะสรงน้ําพระและเปลี่ยนจีวร แล*วอัญเชิญข้ึนบนบุษบก แล*วพระสงฆ7จะ เทศนา เรื่อง การเสด็จไป
ดาวดึงส7ของพระพุทธเจ*า  ในวันแรม 1 คํ่าเดือน 11 ในตอนเช*ามืด ชาวบ*านจะมาตักบาตรหน*านมพระ เรียกว�า 
"ตักบาตรหน*าล*อ" แล*วอัญเชิญข้ึนประดิษฐาน บนนมพระ 

 
ลากพระบก 
ใช*เชือกแบ�งผูกเป�น 2 สาย เป�นสายผู*หญิงและสายผู*ชาย  ใช*โพน ฆ*อง ระฆัง เป�นเครื่องตีให*จังหวะในการ

ลากพระ  คนลากจะเบียดเสียดกันสนุกสนานและประสาน เสียงร*องบทลากพระเพ่ือผ�อนแรง  ตัวอย�างบทร*องท่ีใช*
ลากพระ คือ  อ้ีสาระพา เฮโล เฮโล ไอ*ไหรกลมกลม หัวนมสาวสาว ไอ*ไหรยาวยาว สาวสาวชอบใจ 

 
การตกแต�งเรือพระ 
การตกแต�งเรือพระและนมพระ (บุษบก) แต�ละวัด ต�างก็พยายามตกแต�งกัน อย�างวิจิตรบรรจงเป�นพิเศษ 

นมพระนับเป�นสวนสําคัญท่ีสุดของเรือพระ หลังคานมพระ นิยมทําเป�นูปจตุรมุข หรือจตุรมุขซ*อน ตกแต�งด*วยหงส7 
ช�อฟ�า ใบระกา ตัวลํายอง กระจัง ฐานพระ บัวปลายเสา คันทวย เสานมพระ ใช*กระดาษสี แกะลวดลายปJด หรือ
แกะสลักไม*อย�างประณีตงดงาม ยอดนมพระจะเรียกชะลูด ปลายสุด มักใช*ลูกแก*วฝLง เม่ือต*องแสงแดด จะทอแสง
ระยับ 

การสร*างนมพระ หรือบุษบกสําหรับลากพระบก ส�วนใหญ�นิยมสร*างบนร*านไม* ซ่ึงประกอบติดแน�นอยู�บน
ไม*สี่เหลี่ยมขนาดใหญ�สองท�อน ท่ีรองรับช�วงล�าง ไม*สองท�อนนี้ สมมติเป�นพญานาคทางด*านหัว และท*ายทํางอน
คล*ายหัวเรือ และท*ายเรือ บางทีทําเป�นรูปหัวนาค และหางนาคหรือสัตว7อ่ืน ๆ ถ*าทําเป�นรูปหัวนาค และหางนาคท่ี
ลําตัวนาคมักประดับด*วยกระจกต�าง ๆ ร*านไม*กลางลําตัวนาค ซ่ึงใช*สําหรับวางบุษบก มักจะสร*างสูงราว 1.50 
เมตร นมพระหรือบุษบก บนร*านไม* ท่ีสร*างอย�างประณีต ใช*สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ท่ีเรียกว�า พระลา
กรอบ ๆ นมพระจะประดับประดาด*วยธงผ*าแพรสี นอกจากนี้ ยังมีธงราว ธงยืนห*อยระโยง ระยาง และมี
เครื่องประดับแต�งอ่ืน ๆ เช�น อุบะดอกไม*แห*ง ระย*าย*อย ต*นกล*วย ต*นอ*อย มะพร*าว เป�นต*น 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ด�านเกษตรกรรม 

  



 

นายนเรศ  อินทองเอียด  หมู� 
 

“ไส เดือนดิน” จัดอยู�ในกลุ�มผู ย�อยสลายซากอินทรีย%ในระบบนิเวศ แบ�งออกเป>น 
อาศัยและนิสัยในการกินอาหารคือ ไส เดือนดินท่ีอาศัยอยู�ตามผิวดินหรือใต ซากอินทรีย%และไส เดือนดิน ท่ีอาศัยอยู�
ใต ดินโดยการขุดรูอยู� โดยไส เดือนดินท่ีอยู�ตามผิวดินหรือใต ซากอินทรีย%จะมีประสิทธิภาพในการย�อยสารอินทรีย%ใน
ดินได ดีกว�า และมีการขยายพันธุ%ท่ีรวดเร็วกว�าด วย โดยท่ัวไปในธรรมชาติไส เดือนดินมีอายุท่ียาวนาน ต้ังแต� 
ปRข้ึนอยู�กับชนิดของไส เดือนดิน แต�เม่ือนํา
เกิน 2 ปR 

 
วัสดุอุปกรณ� 
1. กาละมังสีดํา ความกว างประมาณ 
2. ข้ีวัวแห ง เก็บเศษฟาง หรือวัสดุท่ีปนมากับข้ีวัวออกให เหลือแค�ข้ีวัวจริงๆ
3. ไส เดือนดินพันธุ%แอฟริกันท่ีใช เลี้ยงกันท่ัวไป ประมาณ 
4. กากมะพร าวสับ หรือใบไม แห ง 
 
ข้ันตอนการเล้ียง 
1. นํากะละมังไปเจาะรูโดยใช สว�าน 
2. นําข้ีวัวมาทําการรดน้ํา ให ข้ีวัวเปRยก เพ่ือล างความร อนของข้ีวัวและแกbสออกให หมด รดน้ําข้ีวัว 

ประมาณ 1-2 อาทิตย% แล วแต�ความร อนของข้ีวัว
3. นํากากมะพร าวสับมาผสม ประมาณ 

ก�อนเพ่ือล างยางของมะพร าวออกไป ท่ี
ผสมเข ากันแล วนําไปใส�ใน

4. ใส�ไส เดือน 3 ขีด ลงบนข้ีวัวผสมไว ใน
ท�อพีวีซีก็ได  ไส เดือนชอบความชื้นและเย็น รดน้ํา
ครึ่งหรือ2 เดือนเราก็จะได 
จําหน�ายได แล ว 

ภูมิปญญาท�องถ่ินตําบลแป�น 

 
การเพาะเล้ียงไส�เดือน 

นายนเรศ  อินทองเอียด  หมู� 6  ตําบลแป�น  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปLตตานี

จัดอยู�ในกลุ�มผู ย�อยสลายซากอินทรีย%ในระบบนิเวศ แบ�งออกเป>น 
อาศัยและนิสัยในการกินอาหารคือ ไส เดือนดินท่ีอาศัยอยู�ตามผิวดินหรือใต ซากอินทรีย%และไส เดือนดิน ท่ีอาศัยอยู�

ยการขุดรูอยู� โดยไส เดือนดินท่ีอยู�ตามผิวดินหรือใต ซากอินทรีย%จะมีประสิทธิภาพในการย�อยสารอินทรีย%ใน
ดินได ดีกว�า และมีการขยายพันธุ%ท่ีรวดเร็วกว�าด วย โดยท่ัวไปในธรรมชาติไส เดือนดินมีอายุท่ียาวนาน ต้ังแต� 
ปRข้ึนอยู�กับชนิดของไส เดือนดิน แต�เม่ือนํามาเพาะเลี้ยงมักพบว�าไส เดือนดินมีอายุสั้นลง โดยท่ัวไปจะมีอายุเฉลี่ยไม�

สีดํา ความกว างประมาณ 1ศอก (ใบละไม�เกิน 20 บาท) 
ข้ีวัวแห ง เก็บเศษฟาง หรือวัสดุท่ีปนมากับข้ีวัวออกให เหลือแค�ข้ีวัวจริงๆ 

แอฟริกันท่ีใช เลี้ยงกันท่ัวไป ประมาณ 3 ขีด 
กากมะพร าวสับ หรือใบไม แห ง (ใบมะขามเทศ,ใบก ามปู) 

นํากะละมังไปเจาะรูโดยใช สว�าน 2 หุน เจาะให ท่ัวกะละมัง เพ่ือให น้ําไหลผ�านออกได สะดวก
นําข้ีวัวมาทําการรดน้ํา ให ข้ีวัวเปRยก เพ่ือล างความร อนของข้ีวัวและแกbสออกให หมด รดน้ําข้ีวัว 

อาทิตย% แล วแต�ความร อนของข้ีวัว 
นํากากมะพร าวสับมาผสม ประมาณ 30% ของข้ีวัว 70 % นํามาผสมให เข ากัน มะพร าวสับควรแช�น้ํา
ก�อนเพ่ือล างยางของมะพร าวออกไป ท่ีผสมกากมะพร าวผสม เพ่ือช�วยในการเพ่ิมความเย็นให กับข้ีวัว 
ผสมเข ากันแล วนําไปใส�ในกาละมัง ประมาณครึ่งกาละมัง 

ขีด ลงบนข้ีวัวผสมไว ในกาละมัง แล วนําไว ในโรงเรือนท่ีเย็น โดยทําเป>นชั้นเหล็ก หรือชั้น
ท�อพีวีซีก็ได  ไส เดือนชอบความชื้นและเย็น รดน้ํา ให ความชื้นกับไส เดือน 3

เดือนเราก็จะได  ปุ]ยหมักมูลไส เดือน เต็มกะละมัง สามารถนําไปใส� พืช ผักผลไม  หรือ

ตําบลแป�น  อําเภอสายบุรี  จังหวัดปLตตานี 

จัดอยู�ในกลุ�มผู ย�อยสลายซากอินทรีย%ในระบบนิเวศ แบ�งออกเป>น 2 กลุ�มใหญ� ตามท่ีอยู� 
อาศัยและนิสัยในการกินอาหารคือ ไส เดือนดินท่ีอาศัยอยู�ตามผิวดินหรือใต ซากอินทรีย%และไส เดือนดิน ท่ีอาศัยอยู� 

ยการขุดรูอยู� โดยไส เดือนดินท่ีอยู�ตามผิวดินหรือใต ซากอินทรีย%จะมีประสิทธิภาพในการย�อยสารอินทรีย%ใน 
ดินได ดีกว�า และมีการขยายพันธุ%ท่ีรวดเร็วกว�าด วย โดยท่ัวไปในธรรมชาติไส เดือนดินมีอายุท่ียาวนาน ต้ังแต� 4 - 10 

พาะเลี้ยงมักพบว�าไส เดือนดินมีอายุสั้นลง โดยท่ัวไปจะมีอายุเฉลี่ยไม� 

หุน เจาะให ท่ัวกะละมัง เพ่ือให น้ําไหลผ�านออกได สะดวก 
นําข้ีวัวมาทําการรดน้ํา ให ข้ีวัวเปRยก เพ่ือล างความร อนของข้ีวัวและแกbสออกให หมด รดน้ําข้ีวัว 

นํามาผสมให เข ากัน มะพร าวสับควรแช�น้ํา
ผสมกากมะพร าวผสม เพ่ือช�วยในการเพ่ิมความเย็นให กับข้ีวัว 

แล วนําไว ในโรงเรือนท่ีเย็น โดยทําเป>นชั้นเหล็ก หรือชั้น
3-4 วันต�อครั้ง ประมาณ 1

เต็มกะละมัง สามารถนําไปใส� พืช ผักผลไม  หรือ



 
ส่ิงท่ีควรคํานึงในการเล้ียงไส�
1. กองเพาะเลี้ยงหรือกระบะต องทาในท่ีร�มเพ่ือปJองกันแสงแดดและฝน 
2. จะต องรดน าอย�างสมํ่าเสมอ 
3. ไม�ควรใช ปุ]ยคอกใหม� ควรตากให แห งและควรบดก�อนนามาใช  
4. การใช มูลสัตว%ชนิดอ่ืนๆ ควรมีการผสมกับมูลวัวก�อน 
5. ไส เดือน 1 กิโลกรัม มีจานวนประมาณ 
6. ไส เดือน 10 กิโลกรัม จะกินอาหารได 
7. ไส เดือน 1,000 ตัว สามารถเลี้ยงในพ้ืนท่ีขนาด 
8. ควรใช ไส เดือนสีเข มท่ีพบบริเวณผิวหน าดินถึงลึก 
9. ระหว�างฝนตกให นํามูลวัววางตามยาวของกองเพาะเลี้ยงเพ่ือปJองกันไส เดือนหลบหนี
10. ศัตรูของไส เดือนดิน  เช�น ไรแดง มด หนู นก กบ ก้ิงกือ ตะขาบ หอย งู ตัวอ�อน แมลงปRกแข็ง จิ้งจก

ตุbกแก แมงกระชอน จิ้งหรีด ดังนั้น ในการเลี้ยงจึงจํา
ไส เดือน 

 

 

ส่ิงท่ีควรคํานึงในการเล้ียงไส� 
กองเพาะเลี้ยงหรือกระบะต องทาในท่ีร�มเพ่ือปJองกันแสงแดดและฝน  

เสมอ  
ไม�ควรใช ปุ]ยคอกใหม� ควรตากให แห งและควรบดก�อนนามาใช   
การใช มูลสัตว%ชนิดอ่ืนๆ ควรมีการผสมกับมูลวัวก�อน  

กิโลกรัม มีจานวนประมาณ 1,000 ตัว จะกินอาหารได 5 กิโลกรัมต�อวัน 
กิโลกรัม จะกินอาหารได  1 ตันต�อเดือน 

ตัว สามารถเลี้ยงในพ้ืนท่ีขนาด 1 ตารางเมตร  
ควรใช ไส เดือนสีเข มท่ีพบบริเวณผิวหน าดินถึงลึก 25 เซนติเมตร สําหรับเลี้ยง ทํา

มูลวัววางตามยาวของกองเพาะเลี้ยงเพ่ือปJองกันไส เดือนหลบหนี
เช�น ไรแดง มด หนู นก กบ ก้ิงกือ ตะขาบ หอย งู ตัวอ�อน แมลงปRกแข็ง จิ้งจก

ตุbกแก แมงกระชอน จิ้งหรีด ดังนั้น ในการเลี้ยงจึงจําเป>นต องมีตาข�าย ปJองกันแมลงและสัตว%ต�างๆ เข าไปกิน

       

     

กิโลกรัมต�อวัน  

หรับเลี้ยง ทําปุ]ยมูลไส เดือน  
มูลวัววางตามยาวของกองเพาะเลี้ยงเพ่ือปJองกันไส เดือนหลบหนี  

เช�น ไรแดง มด หนู นก กบ ก้ิงกือ ตะขาบ หอย งู ตัวอ�อน แมลงปRกแข็ง จิ้งจก 
เป>นต องมีตาข�าย ปJองกันแมลงและสัตว%ต�างๆ เข าไปกิน 

 

 


