
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจติร 

****************************** 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง 
หมาย
เหต ุ

การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

ด้านเกษตรกรรม นายพิษณุ  มีสิทธัตถานนท์ การท าเกษตรแบบผสมผสาน  มีโรงเรือนเม
ล่อน จ านวน 4 โรงเรือน ซึ่งมีโรงเรือนขนาด 
6*12 เมตร และ 6*15 เมตร สามารถปลูก
เมล่อนได้ประมาณ 200 ต้นต่อโรงเรือน 
ขนาดของผลประมาณ 1.5 กก. ถึง 1.8 กก. 
การจ าหน่ายจะจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์
และเฟสบุค นอกจากปลูกเมล่อน ยังปลูกผัก
เชียงดา สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยการท า
เป็นชาผักเชียงดา จ าหน่ ายสินค้าทาง
ออนไลน์ของทางสวน และได้มีการปลูก ไม้
ผล พืชผัก ในพ้ืนทีประมาณ 5 ไร่ ซึ่งมีการ
บริหารจัดการน้ าที่ดี แบ่งที่ท านา ท าสวน 
ปลูกผัก โดยแบ่งพ้ืนที่ให้คนในชุมชนมาร่วม
กันปลูกผักเพ่ือสร้างอาหารในชุมชนเหลือจึง
น าไปจ าหน่ายในตลาดพ้ืนที่  นับว่าเป็น
แปลงต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้มาศึกษา
ดูงานด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งนี้
เป็นตัวอย่างที่ดี  เนื่องจากไม่ได้ปลูกพืช
เชิ ง เดี่ ย วท า ให้ ล ด ค ว าม เสี่ ย ง ใน ด้ าน
การตลาด  สามารถสร้ างรายได้ ให้ กั บ
เกษตรกรได้ทุกวัน ในช่วงวิกฤตนี้” 

105/1 หมู่  10 ต าบลหนอง
หลุม  อ าเภอวชิรบารมี  

จังหวัดพิจิตร 

 



 
 

ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.2564 
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******************************* 
ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง หมายเหต ุ

ก า ร ท า ไ ม้ ก ว า ด                        
ดอกหญ้า 

ด้านหัตถกรรม นายมโน  ทองดอนเถื่อน ก่อตั้งเมื่อปี 2537 โดยมี นายมโน ทองดอน
เถื่อน เป็นผู้เริ่มต้นจากการเรียนรู้อบรมจาก
หน่ วยงานภาครัฐแต่ละหน่ วยงานและ
บริษัทเอกชน จากต าราด้วยตนเอง บวกกับ
พรสวรรค์ที่มีอยู่  ท าให้มีแรงบันดาลใจ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สมาชิก 
และสิ่งแวดล้อมสืบค้นเอาภูมิปัญญาดั่งเดิม
มาประยุกต์บูรณาการกับวิชาการใหม่ๆ เข้า
ร่วมกับตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
อิงหลักการ สามห่วง สองเงื่อนไข และท า
เป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพท าการเกษตรเริ่มแรกมีสมาชิกจ านวน 
5 คน โดยมี นางวิจิตร ทองกองเฮียน เป็น
ประธาน ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 170 – 
200 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน
และหมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ “หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 

 

47 ห มู่ ที่  4 บ้ าน ป่ า สั ก 
ต าบล หนองหลุม จังหวัด 
พิจิตร  
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********************** 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง 
หมาย
เหต ุ

ทอผ้าบ้านห้วยห้าง ด้านหัตถกรรม นางละอองดาว  ตรีอินทอง ปีที่จัดตั้งกลุ่ม พ.ศ.2542 วัตถุประสงค์  เพ่ือฟ้ืนฟูการทอ
ผ้าซิ่นลาย  แตงโม การทอผ้าส าหรับใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเป็นการสร้าง 
รายได้เสริมให้กับผู้ที่ว่างจาการท านาท าสวนแต่มีทักษะใน
การทอผ้า  เย็บเสื้อ  ปักผ้าเปียวและอ่ืนๆ อีกทั้งยังเป็น
การอนุรักษ์  และสืบสานการทอผ้าของไททรงด าเอาไว้
ไม่ให้สูญหาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตเพ่ือจ าหน่าย  
ได้แก่  ผ้าซิ่นลายแตงโม  ผ้าพ้ืนสีต่างๆ เช่น สีขาว  สีด า  
สีแดง  สีเหลือง สีเขียว  ผ้าขาวม้า  และผ้าดิบ  (ผ้าฝ้ายไม่
ฟอกขาว) ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทางกลุ่มได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  เมื่อปี  พ.ศ.2550 โดยผลิตภัณฑ์
จะจ าหน่ายให้กับชาวไททรงด าในหมู่บ้านและอ าเภอ
ใกล้เคียง  มีสมาชิก  10 คน  1. นางละอองดาว  ตรีอิน
ทอง เป็นประธานกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยห้าง  2. นางขวัญ 
สิงห์เรือง 3. นางใส สิงห์ลอ 4. นางแหลม แก้วทอง 5. 
นางเสือง ดอนไพรย้อน 6. นางสายวงค์ ดอนไพรย้อน 7. 
นางนาค ออมสิน (ทอผ้าซิ่นลายแตงโม) 8. นางสร้อย 
เพชรห้อย (ทอผ้าซิ่นลายแตงโม) 9. นางทองอยู่ ตรีอิน
ทอง (ทอผ้าซิ่นลายแตงโม) 10. นางประยูร ทองสุก (ทอ
ผ้าซิ่นลายแตงโม)  

38/3  หมู่ที่  8 บ้ านห้วยห้ าง  
ต าบลหนองหลุ ม   อ า เภอว
ชิ ร บ า ร มี  จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร                   
เบ อ ร์ ติ ด ต่ อ  083-228-5277 
/ 095-784-0942 
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************************ 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
เจ้าของภูมิ

ปัญญา 
ข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง หมายเหต ุ

ร าแคนอ่ินกอน ด้านศิลปกรรม นายสงัด ปานแย้ม นายสงัด ปานแย้ม เป็นศิลปินพ้ืนบ้านเพราะมีความสามารถ
ด้านศิลปะการแสดงเรียกว่า”ร าแคนอ่ินกอน”ของชาติพันธุ์
ไทยด า บ้านห้วยห้าง ต าบล หนองหลุม อ าเภอ วชิรบารมี 
จังหวัด พิจิตร เมื่อว่างจากการประกอบอาชีพก็จะรวมกลุ่มกับ
ศิลปินในหมู่บ้านเพ่ือสืบสารศิลปะการแสดงโดยการฝึกร าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนภายในต าบล เนื่องจาก
มีแนวคิดที่ว่าหากไม่มีการสืบทอดศิลปะพ้ืนบ้านของชาติพันธ์
ตน ก็จะค่อยๆ เลือนหายไปในที่สุด เนื่องจากชาวไทยด ากลุ่มนี้
อพยพมาจากภูมิภาคอ่ืนแล้วมารวมกลุ่มตั้งหมู่บ้านที่อ าเภอว
ชิรบารมีแห่งนี้ จึงนับเป็นการรักษาเอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของตนเองไปในตัว โดยมีท่ าร าได้แก่  แกนยาง                   
แกนแล่น แกนแกร แกนระบ า 

13 หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหลุม 
อ า เ ภ อ  ว ชิ ร บ า ร มี
จังหวัด พิจิตร 
 

 

 
 
 

 



 
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจติร 
**************************** 

ชื่อภูมิ
ปัญญา 

สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง 
หมาย
เหตุ 

ภาษาถิ่นไทย
ทรงด า 

ด้านภาษาและ
วรรณกรรม 

นายรวย  ตรีอินทอง ไทยทรงด ายังมีเอกลักษณ์ของภาษาท้องถิ่นตน และใช้ภาษาพูดในกลุ่มชุมชนของตน 
ภาษา ไทยทรงด านับว่าเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาติที่สมบูรณ์แบบ ได้เผ่าพันธุ์หนึ่งใน
เผ่าพันธุ์ ของมนุษย์ชาติที่มีภาษาพูด ภาษาเขียนวัฒนธรรม จารีต ประเพณี เป็นของ
ตนเองมาช้านานควรเป็นความภาคภูมิใจของผู้สืบสายเลือดของไทยทรงด าทั้งหลาย ที่
ควรส านึกในอุปการคุณของบรรพชน ที่มอบมรดกเหล่านี้ไว้ให้แก่บุตรหลานเหลนมา
ตราบเท่าทุกวันนี้ ไทยทรงด า อ าเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร  ถึงแม้นจะเกิดใน
ดินแดนของประเทศไทย ใช้ภาษาไทยในการพูด อ่าน  เขียน และสื่อสาร เพราะทุกคน
ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทย แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภาษา
ท้องถิ่นตน แม้นจะไม่มีการเรียนการสอนภาษาไทยทรงด าในโรงเรียน แต่ไทยทรงด าก็
ยังคงใช้ภาษาพูดในกลุ่มชนของตนจะใช้ภาษาไทยกับการติดต่อสื่ อสารกับ
บุคคลภายนอกเท่านั้น ภาษาพูด ภาษาของไทยทรงด า อ าเภอ วชิ รบารมี จังหวัด
พิจิตร ค าขานรับ เฮย อือ ค าสรรพนาม บุรุษท่ี ๑ กู ฮา ข้อย บุรุษที่ ๒ ซู สู เพิน บุรุษ
ที่ ๓ เซา หม่ง (เขา มัน) ค ากิริยา แลน-วิ่ง/ ยาง-เดิน/ เบิ๋ง-มอง/ ผอ-ดู/ เอ็ด-ท า ค า
วิเศษณ์ เอ๋-มาก / น้อย-น้อย / ปี้-อ้วน(ปี้-พี) / เลิ๊ก-ลึก / ริว-เร็ว / จอง-ขยัน/ ขี่จ้าน-
ขี้เกียจ/ ขี่ถี่-ขี้เหนียว / ยะ(อยาก)-หิว / ซือ-ตรง / ค านาม ส้วง(หรือซ่วง)-กางเกง / 
เปาะแขน-ก าไลแขน / เต่าหู-ต่างหู / น ามอ-ล าตัว / สบ-ปาก ค าเบ็ดเตล็ด ไคนี่-
ขณะนี้ / ทีแขวะ-ทีแรก / ต้าง-ทางเดิน / เจืองเฮือน-เครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน (เครื่อง
เรือน)/แกว๋งอู่-ไกวเปล / ฮิตคอง-สัทธิ,ขนบธรรมเนียมประเพณี ฯลฯ 

38/3 หมู่ที่  8บ้ านห้วย
ห้ างต าบลหนองหลุ ม 
อ าเภอวชิรบารมี จังหวัด
พิจิตร เบอร์ติดต่อ 083-
228-5277 /  095-784-
0942 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจติร 
******************************** 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง 
หมาย
เหตุ 

ผลิตภัณฑ์
น้ าพริกแกง 

ด้านอื่นฯ 
(อาหาร) 

นางออรณี  ทองดอนยอด 1.ปีที่จัดตั้งกลุ่ม พ.ศ.2560 
2.วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นอาชีพเสริมรายได้และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสร้างสามัคคีในชุมชม โดยมีการรวมตัวของสมาชิก จ านวน 
12 คน  มีนางออรณี  ทองดอนยอด เป็นประธานกลุ่ม 
3.ที่อยู่กลุ่มวิสาหกิจ/กลุ่มอาชีพ  กลุ่มน้ าพริกแกงแม่บ้านป่าสัก  

 119หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหลุม   
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร  
เบอร์ติดต่อ 083-228-5277 
/ 095-784-0942 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจติร 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง 
หมาย
เหตุ 

ไข่แจ๊บหรือไข่เค็ม ด้านอื่นๆ 
(อาหาร) 

นางสมบุญ  เพชรน้อย จัดตั้งกลุ่ม  วันที่  22 มีนาคม  พ.ศ.  2560 
ไข่เค็ม  หมายถึง  แจ็ปเป็นภาษาไทยของไทยทรงด าท่ีแปลว่า  อร่อย 
2.วัตถุประสงค์   เพ่ือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขึ้นมาเพ่ือแปรรูปไข่เป็ด 
เป็นการพัฒนาอาชีพและเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว
หลังจากเสร็จจากการท านาซึ่งทางชาวบ้านได้น าสมุนไพรเข้ามาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตท าไข่เค็มสมุนไพร มีรสชาติดีไม่เค็มมาก หอมกลิ่น
สมุนไพร และช่วยบ ารุงสุขภาพ 
จ านวน  20  คน 
ประธานกลุ่มชมรม  นางสมบุญ  เพชรน้อย 
รองประธานชมรม  นายศิริ  ธีรโชคอนันต์ 

  บ้านเลขท่ี  8  หมู่ที่ 9                     
ต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี   
จังหวัดพิจิตร  เบอร์ติดต่อ  08 8148  
7028 , 08 4594 6394 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
ฐานข้อมูลภมูิปัญญาท้องถิ่น  ประจ าปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลุม  อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจติร 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ตั้ง 
หมาย
เหตุ 

พิธีกรรมเสนเรือน ด้านอื่นๆ 
(พิธีกรรม) 

นายบุญมา  แก้วทอง ชื่อพิธีกรรมเสนเรือน 
ความหมาย ค าจ ากัดความ ค านิยามค าว่า “เสน” เป็นภาษาชาวไท
ด า หมายถึง การเซ่นไหว้ หรือสังเวยบรรพบุรุษ พิธีกรรมเสนเรือน 
หมายถึง การเซ่นไหว้ผีเรือน หรือหมายถึงวิธีการท าบุญให้ทาน ตาม
ความเชื่อของไทด า ประวัติ ต านาน ความเป็นมาพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
การเซ่นไหว้ผีเรือนของชาว ไทด า ซึ่งเชื่อกันว่าผีเรือน คือ พ่อ แม่ ปู่ 
ย่า ตา ยาย บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และจะท าพิธี อัญเชิญวิญญาณ
ให้ขึ้นมาอยู่บนบ้าน โดยจัดห้องที่มีอยู่มุมด้านขาวของบ้านให้อยู่ 
เรียกว่า“กะล่อ หอง” ภายในห้องไม่มีเถ้ากระดูก หรือสัญลักษณ์ใดๆ 
ที่สื่อว่าเป็นผีตนใด แต่มีเพียงแก้วน้ า ถ้วย ชาม วางตั้งไว้ส าหรับใส่
อาหารที่จะน ามาเซ่นไหว้ ทุกๆ 10 วัน ส่วนข้างฝาบ้านจะเจาะเป็นรู
กลมประมาณ เท่าไข่เป็ด ส าหรับให้หมอเสนทิ้งอาหารที่เซ่นผีเรือนลง
ไปใต้ถุนเรือน พร้อมกับการเรียกชื่อบรรพบุรุษที่ ได้ตายไปแล้ว ซึ่ง
ลูกๆ จะจดชื่อใส่ไว้ในบัญชีประจ าบ้านเรียกว่า “ปับปีเรือน” เชื่อกันว่า
ผีเรือนตาม รายชื่อที่ได้เรียกขานจะมารับเครื่องเซ่นไหว้จากลูกหลาน 
พิธีจะท าเป็นประจ าทุก ๆ 2-3 ปี ถ้า ครอบครัวใดที่มีรายได้น้อยก็จะ
ก าหนดการเลี้ยงผีเรือน ทุก 5 – 6 ปี ต่อหนึ่งครั้งก็ได้ ไม่ถือว่าเป็นการ 
ผิดธรรมเนียมประเพณ ี

17  หมู่ที่  8  ต าบลหนองหลุม  
อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


