
 

คำนำ 

 

โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน
พัฒนา  จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโครงการย่อย ภายใต้แผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมนฐานราก(แก้ไขปัญหาความยากจน)  โดยงานบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ้ืนที่ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัด
กำแพงเพชร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  บนพ้ืนฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ในด้านอ่ืนๆ  นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่า
ใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580) 
ซึ่งในโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลานพัฒนา  
จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นโครงการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวชุม และผลิตภัณฑ์ชุมชนอัน
เนื่องมาจากการสำรวจชุมชน  และพบว่าชุมชนคลองน้ำไหลยังขาดการประชาสัมพันธ์ในด้านสื่อข้อมูล
สารสนเทศในระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายนอกชุมชน   

ดังนั้นจึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนนี้ขึ้น  เพ่ือให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกชุมชนหรือในชุมชน และนักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสาร  ชมผลิตภัณฑ์ทั้งแปรรูป  ไม่แปรรูป 
และสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านคลองน้ำไหล  ในช่องทางซึ่งได้จัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
ท่องเที่ยวชุมชน  เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งช่องทางเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนหากมีผู้ต้องการสินค้า หรือสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์  และสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ  สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดได้จากฐานข้อมูลนี้ได้ที่
ฐานข้อมูลท้องถิ่นเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรคณะ
ผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชนนี้จักษ์มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา
ค้นคว้าทางข้อมูลท้องถิ่น และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเป็นอย่างยิ่ง 

                                                                                                 คณะผู้จัดทำ 
17 สิงหาคม 2563 
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ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : น้ำตกคลองน้ำไหล 
ประเภท  : สถานที่ท่องเที่ยว 
วันที่จัดทำ : วันที่ 24 มีนาคม 2563 
คำสำคัญ : น้ำตกคลองน้ำไหล 
ประวัติ : สืบเนื่องจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเทพ ไสยานนท์) ได้มี

หนังสือ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2521 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการ
ไปตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2521 ว่าน้ำตกคลองลาน 
อำเภอคลองลาน เป็นบริเวณป่าต้นน้ำลำธารขาดการดูแลรักษา ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ และมีการลักลอบตัดไม้ไปใช้สอย หากปล่อยทิ้งไว้บริเวณป่าต้นน้ำลำธารก็จะถูกทำลาย 
ลงไป ทั้งนี้อยู่ในเขตของศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา 

กรมป่าไม้จึงมีหนังสือลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2521 แจ้งให้ป่าไม้เขตนครสวรรค์
ตรวจสอบ ได้รับรายงานตามหนังสือ ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2521 ว่าได้ทำการสำรวจ
สภาพพ้ืนที่บริเวณน้ำตกคลองลานไว้แล้ว เพ่ือจะขออนุมัติกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน 
เพราะเห็นว่ามีทิวทัศน์สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งน้ำตกคลองลานอยู่ใน
พ้ืนที่สงวนไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 40 เปอร์เซ็นต์ ของเขตพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา
กำแพงเพชร กรมประชาสงเคราะห์ ป่าไม้เขตนครสวรรค์จึงได้ประสานงานกับจังหวัด
กำแพงเพชร ดำเนินการขอกรมประชาสงเคราะห์ใช้พ้ืนที่บริเวณน้ำตกคลองลาน จำนวน 
5,000 ไร่ ที่อยู่ในพ้ืนที่สงวนไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 40 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือจัดเป็นวันอุทยาน ซึ่งกรม
ประชาสงเคราะห์ไม่ขัดข้อง จังหวัดกำแพงเพชรจึงมีหนังสือ ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2521 
แจ้งให้กรมป่าไม้ดำเนินการจัดตั้งวนอุทยานเพ่ือสงวนป่าต้นน้ำลำธารแห่งนี้ กองอุทยาน
แห่งชาติ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2523 ให้นายปรีชา จันทร์ศิริตานนท์ 
นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปสำรวจและจัดพ้ืนที่บริเวณป่าคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็น
อุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีสภาพป่าทั้งไม้สักและไม้กระยาเลยสมบูรณ์มาก 
เป็นภูเขาสูง มีธรรมชาติสวยงาม เป็นป่าต้นน้ำลำธารเหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ 
กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน พ.ศ.2525 เห็นสมควรให้ออกพระราชกฤษฎีกา
กำหนดพ้ืนที่ป่าคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติโดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดิน
ป่าคลองลาน ในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ตำบลคลองลาน และตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอ
คลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2525 ซึ่งประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 191 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2525 เป็นอุทยาน
แห่งชาติ แห่งที่ 44 ของประเทศ  
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ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : สามารถมองเห็นน้ำตกได้ชัดเจนบรรยากาศจุดกางเต็นท์ดีมากเห็นวิวน้ำตกอยู่ใกล้มี

ทั้งที่นั่งรับประทานอาหารใกล้ๆน้ำตกห้องน้ำสะอาดนักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวเนื่องจากเห็น
วิวน้ำตกได้ชัดเจน 

รายละเอียด : น้ำตกคลองน้ำไหลเป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 9 ชั้นแต่ละชั้นมีแอ่งเก็บน้ำและ
ความสูงต่างกัน ลานหินมีขนาดกว้างเป็นสีนิล เมื่อตัดกับสายน้ำในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 
2 สายดูสวยงามทางฝั่งขวาจะไหลลงสู่แอ่งน้ำ กว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่น
น้ำตก มีสถานที่กางเต็นท์และมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร แนะนำให้ไปในช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศจะดีมาก ถ้ามาหน้าแล้งน้ำจะน้อย 

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : 
ผู้ให้ข้อมูล : นายสง่า  อุตราช   (หัวหน้าหน่วย) 
ที่อยู่ : บ้านคลองน้ำไหล หมู่ 2 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน  

จังหวัดกำแพงเพชร 62180 อุทยานแห่งชาติคลองลาน 
เบอร์ติดต่อ : 063-845-9019 
เว็บไซต์  : http://www.kamphaengphet.go.th/kp/index.php/site_content/9-

gallery/44-khlongnam-laiwaterfall 
Facebook  : อุทยานแห่งชาติคลองลาน - Khlong Lan National Park 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1942027 

 Longitude   99.2623034 
อ้างอิง : ข้อมูล นายสง่า  อุตราช   (หัวหน้าหน่วย) 
ปัญหา : 1. สัญญาณมือถือเครือข่าย one-2-call ไม่เสถียร สามารถใช้สัญญาณ เครือข่าย 

True move ได้เครือข่ายเดียว 
2. ในช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำสัตว์ป่าจากบนเขาจะลงมากินน้ำที่ด้านล่าง 
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ภาพที่ 1 
 

ภาพที่ 1 น้ำตกคลองน้ำไหล 
ที่มา: (จังหวัดกำแพงเพชร, 2563)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 และภาพที่ 3  
ภาพแอ่งน้ำข้างล่างน้ำตกคลองน้ำไหลและภาพธรรมชาติรอบน้ำตก ต้นไม้ป่า และอกไม้ป่า 

ทีม่า: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม, 2563) 
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ชื่อเรื่อง  : โอฟาร์มวัว 
ประเภท  : เศรษฐกิจ 
วันที่จัดทำ : วันที่ 24 มีนาคม 2563 
คำสำคัญ : ฟาร์มวัว 
ประวัติ : เริ่มเลี้ยงวัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีเพ่ือนของลูกสาวที่อยู่ พงษ์พัฒน์ฟาร์ม เป็นคน

แนะนำเพราะเศรษฐกิจไม่ดีจึงหันมาเริ่มเลี้ยงวัวขุนเริ่มแรกเลี้ยง 11 ตัวปัจจุบันมีประมาณ 
100 กว่าตัวปัจจุบันมีหลายครัวเรือนที่เลี้ยงวัวครัวเรือนจะเลี้ยงตามทุ่งแต่ผู้ที่ทำการบุกเบิก
ในการเลี้ยงวัวคือคุณลุงเจ้าของฟาร์ม ลีโอฟาร์มวัว 

  
ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : พันธุ์วัวที่เลี้ยงเป็นพันธุ์บรามันห์และวัวพม่า  เป็นฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในคลองน้ำไหล 
รายละเอียด : ฟาร์มวัวลีโอปัจจุบันมีโรงเรือนเลี้ยงวัว 3 โรงเรือนโดยเลี้ยงแต่วัวตัวผู้เพ่ือชั่งกิโลขาย

ตอนที่ขายจะขายยกคอก เวลาซื้อวัวมาเลี้ยงจะเป็นวัวหนุ่ม ราคาวัวที่ซื้อมา ราคาจะอยู่ที่
ประมาณ 28,000 บาทต่อตัวใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 4-5 เดือนเมื่อต้องขายจะติดต่อกับ
นายหน้าจะพาผู้รับซื้อมาดูเพ่ือส่งออกขายต่อประเทศจีนเวียดนามโดยหลักๆจะคิดราคาขาย
ต่อตัวจักประมาณตัวละ 40,000 บาท อาหารที่ใช้เลี้ยงจะเป็นอาหารวัวหาซื้อตามร้านอาหาร
สัตว์ทั่วไปนำมาผสมกับข้าวโพดมื้อเช้าจะให้เวลา 7:00 น ตอนเย็นเวลา 16:00 น 

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : ขายขี้วัว 1 กระสอบ 10 กิโลกรัมกระสอบละ 30 บาทแต่หากนำ
กระสอบมาเองหรือซื้อไปแล้วคืนกระสอบราคากระสอบละ 25 บาท  

ผู้ให้ข้อมูล : นายปัญญา  เมืองงาม  (ลุงยืน) 
ที่อยู่ : 178 หมู่  16 บ้านสามัคคีธรรม  ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลานพัฒนา   

จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 093-1786-9512 
เว็บไซต์  : - 
Facebook  : ลีโอฟาร์ม 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2122587 

 Longitude   99.2805708 
อ้างอิง : นายปัญญา  เมืองงาม  (ลุงยืน) 
ปัญหา : เกิดโรคระบาดต่างๆจะยกเลิกการซื้อขายวัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ต้อง

เลื่อนเวลาในการขายออกไป 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ภาพที่ 4 นายปัญญา  เมืองงาม  (ลุงยืน) เจ้าของ               ภาพที ่5  โรงเรือนเลี้ยงวัว 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

               ภาพที่ 6  วัวพันธุ์บรามันห ์                                  ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์แปรรูปปุ๋ยขี้วัว 

ที่มา: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม, 2563)  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : สุธีรา ฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดม 
ประเภท  : เศรษฐกิจ 
วันที่จัดทำ : วันที่ 24 มีนาคม 2563  
คำสำคัญ : ปูนา 
ประวัติ : ก่อนที่จะทำฟาร์มปูนาเคยทำอาชีพรับจ้างมาก่อน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนมี

หน่วยงานรัฐบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปูนา จึงทดลองเพาะเลี้ยงปูไว้ในที่ว่างหลัง
บ้าน จากนั้นก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขอซื้อไปขายต่อ จึงเริ่มหันมาสนใจการเลี้ยงปูนาอย่าง
เต็มตัว เมื่อเริ่มเพาะเลี้ยงปูนาได้มากขึ้นแต่บางช่วงตลาดตัน ราคาขายไม่สูง เลยได้นำไปแปร
รูปเป็นอาหาร ส่งจำหน่ายแทน โดยจะนำไปวางจำหน่ายตามร้านขายของฝากต่างๆ รวมถึง
ส่งขายไปยังต่างประเทศ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี  

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : ปูที่เลี้ยงมี 2 สายพันธุ์สายพันธุ์พระเทพตัวจะสีม่วงดำและสายพันธุ์กำแพงเพชรตัว

จะสีดำแดงเลี้ยงระบบน้ำใสมีการถ่ายน้ำตลอดไม่เหมือนตามทุ่งนา 
รายละเอียด : จะเลี้ยงปูแยกเป็นบ่อจะมีบ่อปูนหนุ่มสาวคือปูที่เลี้ยงมาประมาณ 3-4 เดือนเป็นปูที่

พร้อมผสมพันธุ์แล้ว ราคาขายอยู่ที่คู่ละ 60 บาท ปูนาแม่ 1 ตัวจะมีลูกอยู่ที่ประมาณ 600-
800 ตัว ถ้าปูนาตามธรรมชาติจะผสมพันธุ์แค่ปีละครั้งในฤดูฝนเท่านั้น  ช่วงเดือนพฤษภาคม 
– กรกฎาคม ถ้าเป็นปูเลี้ยงจะสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ปีละประมาณ 3-4 ครั้ง โดย
การจำลองหน้าฝนที่ทำขึ้นทำให้บ่อเกิดความเย็นตลอด  ปูสามารถแยกขายกล้ามกับเนื้อปูสด
ได้กล้ามปูจะอยู่ที่กิโลละ 1,300 บาท ปูสดกิโล ละ 80 - 130 บาท ตามฤดูกาล ต่อมาเป็นบ่อ
ปูอายุประมาณ 1-2 เดือนสามารถขายได้คู่ละ 40 บาทหรือตัวละ 20 บาท บ่อต่อมาเป็นบ่อปู
ท้องลักษณะเด่นของปูท้องจะชอบอยู่ที่สูงเสมอไม่ให้ท้องโดนพ้ืน  อาหารปูนาจะใช้เป็น
อาหารปลาดุก ถ่ายน้ำ 2-3 วันต่อ 1 ครั้ง ปูจะโตไวต้องให้กินกล้วยน้ำว้าและมะพร้าวแก่ 

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : ปูดองสมุนไพร  กะปิปูนา  อ่องมันปูนา น้ำพริกเผามันปูนา  ปูนา
ทอดกรอบ  ปูนาสามรส ขนมจีนปูนา 

ผู้ให้ข้อมูล : นายวิโรจน์ แก้วแสงทอง 
ที่อยู่ : 224 บ้านไร่อุดม หมู่ 18 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 061-582-9748 
เว็บไซต์  : สุธีรา ฟาร์มปูนา บ้านไร่อุดม 
Facebook  : สุธีรา ฟาร์มปูนา บ้านไร่อุดม 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.4346504 

 Longitude   99.250959 
อ้างอิง : สุธีรา ฟาร์มปูนา บ้านไร่อุดม 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ปัญหา : เวลาหน้าแล้งน้ำจะไม่ค่อยไหลจึงไม่มีน้ำไว้สำหรับถ่ายน้ำเปลี่ยนในบ่อเลยทำให้ปู  
                               ตายมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม, 2563)  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 วิธีการเลี้ยงปูนาและบ่อปูนา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การคัดแยกปูนาที่นำไปแปรรูป 
ที่มา: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟื่องอ่ิม, 2563)  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : เครื่องเงิน , แก้วขนเหล็ก 
ประเภท  : เครื่องประดับ 
วันที่จัดทำ : วันที่ 24 มีนาคม 2563 
คำสำคัญ : แก้วขนเหล็ก 
ประวัติ : เป็นคนมาจากต่างถิ่น มีเพ่ือนแนะนำมาเลยมาเปิดร้านที่นี้ เปิดร้านมาประมาน 4 ปี   
                                มาแล้ว   
ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : ของส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเงิน 
รายละเอียด : ของที่รับทำส่วนใหญ่แก้วขนเหล็กลูกค้าจะเป็นคนนำมาเองส่วนทางร้านจะมีช่าง 

คอยออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการและ ส่วนใหญ่จะเป็นการรอรับออเดอร์จากลูกค้า 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : เครื่องเงิน กรอบเงิน แหวน  
ผู้ให้ข้อมูล : นางนิยม เสาแก้ว 
ที่อยู่ : 99/28 หมู่ 22 ตำบลคลองน้ำไหล  อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 081-343-6419 
เว็บไซต์  : - 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude    

 Longitude    
อ้างอิง : นางนิยม เสาแก้ว 
ปัญหา : ส่วนใหญ่ปัญหามาจากการขาดแคลนช่างเงิน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แก้วขนเหล็ก 
ที่มา: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม, 2563)  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 12 เครื่องประดับโปร่งข่าม แก้วขนเหล็ก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 13 เครื่องประดับเงิน และต่างหูทอง   

ที่มา: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม, 2563)  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : กลุ่มสตรีทอผ้าพ้ืนเมืองย้อมสีธรรมชาติบ้านชัยมงคล 
ประเภท  : ผลิตภัณฑ์ทำมือ/ภูมิปัญญา 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563  
คำสำคัญ : ผ้าทอ ผ้าพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ 
ประวัติ : จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 มีสมาชิกก่อตั้ง 6 คนมีกี่ทอผ้า 3 ตัวโดยใช้

อาคารกลุ่มออมทรัพย์เป็นที่ตั้งทำการชั่วคราวสมาชิกลงทุนคนละ 1850 บาทสมาชิกกลุ่มได้
รวมตัวกันจ้างครูฝึกสอนจาก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มาฝึกสอน 1 เดือนโดยใช้ 
ส่วนตัวของสมาชิก ปัจจุบันมีสถานที่ทำการกลุ่มจากกองทุนชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : เป็นผ้าที่ได้จากการย้อมสีจากธรรมชาติ  
รายละเอียด : ผ้าที่ทอจะเป็นผ้าที่ย้อมสีที่มาจากสีธรรมชาติ พวกดอกอัญชัน เปลือกต้นมะค่า

สามารถนำไปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : กระเป๋า ผ้าทอพ้ืนเมือง ผ้าลายขัดพ้ืนฐาน  
ผู้ให้ข้อมูล : นางแสงจันทร์ แปงปางใส  
ที่อยู่ : 198/2 หมู่ 19 บ้านชัยมงคล ตำบลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 055 786 453 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1830761 

 Longitude   99.2128518 
อ้างอิง : นางแสงจันทร์ แปงปางใส 
ปัญหา : ปัจจุบันหยุดผลิตเนื่องจากการระบาดของโรค 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khlongnamlai.go.th/home
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15  ผ้ามัดยอมลายขัดพ้ืนฐาน 
ที่มา : (ไทยตำบล,2560)  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : แหนมหมู 
ประเภท  : อาหาร 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563  
คำสำคัญ : แหนมหมู 
ประวัติ : เริ่มทำแหนมหมูแม่บังอรทำมาหลายปีแล้วจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะทำส่งร้านต่างๆ 

ราคาส่งเมื่อก่อนอันละ 8 บาท จะมาขายอันละ 10 บาท   
ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : เป็นแหล่งผลิตส่งขายร้านต่างๆ  
รายละเอียด : ก่อนเกิดโรคจะมีกลุ่มแม่บ้านมารวมตัวกันทำ พวกอาหารพ้ืนบ้านที่สามารถนำไป

วางขายตามร้านค้าได้ จะทำแค่ส่งขายไม่มีการขายหน้าร้าน ปัจจุบันหยุดชั่วคราว 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : แหนมหมู แคบหมู อาหารพื้นบ้าน 
ผู้ให้ข้อมูล : นางบังอร ปิไธสงค์  
ที่อยู่ : 385 หมู่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 081-474-7348 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2036253 

 Longitude   99.3151671 
อ้างอิง : นางบังอร ปิไธสงค์  
ปัญหา : ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ต้องหยุดผลิตชั่วคราว 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : โฮมสเตย์ 
ประเภท  : สถานที่พัก 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563  
คำสำคัญ : แหนมหมู 
ประวัติ : เริ่มทำโฮมสเตย์แม่บังอรทำมาหลายปีแล้ว ส่วนใหญ่จะจะมีนักท่องเที่ยวมาพักตาม

ฤดูกาล หากมาในฤดูหนาวจะมีอากาศดี นักท่องเที่ยวนิยม ปัจจุบันปรับปรุงที่พัก  
ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : เป็นแหล่งผลิตส่งขายร้านต่างๆ  
รายละเอียด : โฮมสเตย์ ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ ต้นไม้ ป่ าเขา มีที่

พักเป็นเสมือนบ้าน มีกิจกรรมที่สามารถหาทำได้ในท้องถิ่น 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : - 
ผู้ให้ข้อมูล : นางบังอร ปิไธสงค์  
ที่อยู่ : 385 หมู่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 081-474-7348 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2036253 

 Longitude   99.3151671 
อ้างอิง : นางบังอร ปิไธสงค์  
ปัญหา : ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกโรคระบาดโควิด-19 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : สวนผึ้งรีสอร์ท 
ประเภท  : สถานที่พัก 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563  
คำสำคัญ :  โฮมสเตย์ 
ประวัติ : เริ่มทำโฮมสเตย์ของตำบลคลองน้ำไหล เปิดมาได้ประมาณ 6-7 ปี ส่วนใหญ่จะจะมี

นักท่องเที่ยวมาพักตามฤดูกาล หากมาในฤดูหนาวจะมีอากาศดี นักท่องเที่ยวนิยม ปัจจุบัน
ปรับปรุงที่พัก  

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : ที่พักตามธรรมชาติ  
รายละเอียด : โฮมสเตย์ ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ ต้นไม้ ป่าเขา มีที่

พักเป็นเสมือนบ้าน มีกิจกรรมที่สามารถหาทำได้ในท้องถิ่น โดยราคาเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อ
คืนพักได้ 2-4 คน จำนวนห้องพัก 10 หลัง ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงได้ 200-250 คน 1 หลัง 
ร้านค้า 1 ร้าน อาหารเช้า เครื่องอำนวยความสะดวก  

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : - 
ผู้ให้ข้อมูล : นายบวร เตชะ  
ที่อยู่ : 219 หมู่ 16 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 084-374-2692 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : https://www.facebook.com/pg/ 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.3656277 

 Longitude   99.0053157 
อ้างอิง : นายบวร เตชะ 
ปัญหา : ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยภายนอกโรคระบาดโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

https://www.khlongnamlai.go.th/home
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 สวนน้ำผึ้งโฮมสเตย์ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 บรรยากาศห้องพักสวนน้ำผึ้ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ที่พักสวนน้ำผึ้ง 
ที่มา: (บวร แตชะ, 2559) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : จักสานไม้ไผ่ 
ประเภท  : ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คำสำคัญ : จักสาน 
ประวัติ : เริ่มสานไม้ไผ่ได ้30 ปี  ทำตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ แล้วส่งต่อมาให้นางเกษร   นางเกษรได้

เริ่มทำตั้งแต่อายุ 40 จนถึงปัจจุบันอายุได ้70 แล้ว จักสานเป็นทุกอย่าง  นอกจากนี้นางเกษร
ยังเป็นวิทยากรให้ตามโรงเรียนต่างๆ ที่ได้เชิญไปให้ความรู้ในเรื่องของการจักสานไม้ไผ่เสมอ 
และได้จัดตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่ขึ้นมาเพ่ืออนุรักษ์การจักสานไม้ไผ่อีกด้วย  

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : เป็นแหล่งเรียนรู้การสานไม้ไผ่ด้วย 
รายละเอียด : รับสานทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง   ถ้าไม่มีรายการสั่งมาก็จะทำเรื่อยๆ เอาออกมา

ขายตามแถวบ้านหรือเวลาที่อำเภอจัดแสดงงานของดีตำบล ถ้ามีงานเคลื่อนที่ก็จะนำออกมา
ขาย ส่วนมากจะเป็น กระเป๋า ตะกร้า ตะแกรง หวดนึ่งข้าว  

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : กระเป๋า ตะกร้า ตะแกรง หวดนึ่งข้าว  
ผู้ให้ข้อมูล : นางเกษร เที่ยงตรง 
ที่อยู่ : 79 หมู่ 24 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 080-570-2850 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1910597 

 Longitude   99.2431842 
อ้างอิง : นางเกษร เที่ยงตรง 
ปัญหา : - 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 จักสานเครื่องใช้สอยไม้ไผ่ 
ที่มา: (กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านสุขสราญ, 2559) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : น้ำยาอเนกประสงค์ 
ประเภท  : ผลิตภัณฑ์แปรรูป 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คำสำคัญ : น้ำยาอเนกประสงค์ 
ประวัติ : เป็นศูนย์เรียนรู้ของคลองน้ำไหลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 

โดยมีโครงการปิดทองหลังพระ ของ รัชกาลที่ 9 ลงมาที่หมู่ 16 บ้านสามัคคีธรรม และได้เข้า
อบรมเรียนรู้การทำสมุนไพร เป็นโครงการหลวงที่สามารถนำมาช่วยลดรายจ่ายภายใน
ครัวเรือนได้ เลยเริ่มรวมกลุ่มกันทำ น้ำยาอเนกประสงค์ เบอร์กลุ่มมีสมาชิกประมาณ 20 คน
หรือ 30 ครัวเรือน โดยจะแบ่งเป็นหมู่ หมู่ละ 10 ครัวเรือน 3 หมู่ หมู่ที่ 1 จะเลี้ยงหมูหลุม 
หมู่ที่ 2 จะทำน้ำยาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 การเลี้ยงไส้เดือนดินของพ่อหลวง 

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : การจัดทำน้ำยาเอนกประสงค์จากสมุนไพร 
รายละเอียด : จัดทำน้ำยาเอนกประสงค์ ออกขายตามงานแสดงสินค้าตำบลต่างๆ ที่ทางจังหวัด 

หรืออำเภอจัดขึ้น เช่น งานนบพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง และมี
ช่องทางจำหน่ายทางไลน์ด้วย โดยลูกค้าสามารถแอดไลน์จากเบอร์ที่อยู่ข้างขวด แต่กลุ่ม
ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าท่ีเคยใช้สินค้าแล้วติดใจจึงกลับมาซื้อต่อผลิตภัณฑ์ 

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : น้ำยาเอนกประสงค์ ครีมนวด  แชมพู แปรรูปจากสมุนไพร 
ผู้ให้ข้อมูล : นางบุญชอบ โมกข์ทอง 
ที่อยู่ : 206/ 2 หมู่  16 บ้ านสามั คคี ธรรม  ตำบลคลองน้ ำไหล  อำเภอคลองลาน         

จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 090-679-6576 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1824303 

 Longitude   99.1031133 
อ้างอิง : นายบุญชอบ  โมกข์ทอง 
ปัญหา : ปัญหาที่พบปัจจัยภายนอกโรคระบาดทำให้ลูกค้าไม่ออกมาซื้อผลิตภัณฑ์ 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 น้ำยาเอนกประสงค์จากสมุนไพร 

ที่มา: (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล, 2560) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล 

 

ชื่อเรื่อง  : น้ำส้มควันไม้ เตาเผาถ่าน เตาพลังงาน เตาเศรษฐกิจ เตาย่างไร้ควัน น้ำหมักรกหมู 
ประเภท  : ผลิตภัณฑ์แปรรูป/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน  
ประวัติ : มีการก่อตั้งกลุ่มข้ึนมาเป็นกลุ่มของพลังงานกลุ่มหนึ่งจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ 20-30 

คนแต่จะแบ่งแยกการศึกษาตามฐานเรียนรู้หลายฐานโดยจะมีฐานผลิตน้ำส้มควันไม้ เตาเผา
ถ่าน เตาพลังงาน เตาเศรษฐกิจ เตาย่างไร้ควัน น้ำหมักรกหมู 

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
รายละเอียด : ปัจจุบันมิได้ผลิตเตาพลังงานแล้ว เนื่องจากประธานกลุ่มของพลังงานเสียชีวิตจึงยัง

ไม่มีแกนนำในการผลิตคนใหม่มีแต่ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป :  
ผู้ให้ข้อมูล : นายเฉลียว กลิ่นซ้อน  
ที่อยู่ : 144 หมู่ 6 ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 081-039-1470 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  :  
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2076602 

 Longitude   99.3059005 
อ้างอิง : นายเฉลียว กลิ่นซ้อน  
ปัญหา : ขาดผู้นำที่จะผลิต เตาพลังงาน   
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 น้ำส้มควัน 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 23 เตาย่างไร้ควัน 

ที่มา: (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล, 2560) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล 

  

ชื่อเรื่อง  : การบูรฟักทอง 
ประเภท  : สมุนไพร 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
คำสำคัญ : การบูรฟักทอง 
ประวัติ : เริ่มมาจากมีการก่อตั้งกลุ่มรวมใจเพชรน้ำหนึ่ง ที่เกิดจากการที่ป้าบังอรได้ไปสอน

ให้กับ นักศึกษาการศึกษานอกระบบ เพ่ือฝึกให้เป็นอาชีพเสริม  
ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : สมุนไพรบำบัดโรค 
รายละเอียด : สมาชิกในกลุ่ม มีประมาณ 30 คน แล้วจะทำเก็บไว้เยอะๆ เพื่อจำหน่ายส่งต่อร้านค้า

ต่างๆ 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : การบูรตุ๊กตา การบูรฝักทอง 
ผู้ให้ข้อมูล : นางบังอร ปิไธสงค์ 
ที่อยู่ : 385 หมู่ 21 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 081-474-7348 
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : - 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2036253 

 Longitude   99.3151671 
อ้างอิง : นางบังอร ปิไธสงค์ 
ปัญหา : - 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 กลุ่มรวมใจเพชรน้ำหนึ่ง 
ที่มา: (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล, 2560) 

 

https://www.khlongnamlai.go.th/home
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : จักสานยางพารา 
ประเภท  : เครื่องจักสาน 
วันที่จัดทำ : วันที่ 10 มิถุนายน  2563 
คำสำคัญ : จักสานยางพารา 
ประวัติ : เริ่มต้นจาก ตอนที่ป้าดำได้ไปช่วยงานพ่ีสาวที่ทุ่งโพธิ์ทะเล แล้วไปเห็นคนที่นั่น กำลัง

สานตะกร้ายางพาราอยู่ เลยเกิดความสนใจ จึงเรียนรู้ จากการได้ศึกษาจากบ้านทุ่งโพธิ์ทะเล
แล้วประมาณ 5-6 วัน ได้ขอซื้อโครงจักสานมา กลับมาลองฝึกเองที่บ้าน พอสานเป็นก็เริ่มหา
ซื้อโครงมากขึ้น และเริ่มสอนในหมู่บ้านโดยการสอนไม่คิดค่าใช้จ่าย และเมื่อปี พ.ศ. 2552 ได้
มีองค์การบริหารส่วนตำบลมาลงพ้ืนที่ จึงได้ให้ป้าดำเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม จักสานยางพาราขึ้นมา 
เพ่ือสอน ให้คนในชุมชนมีอาชีพ 

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : เป็นสินค้าทำมือจากชาวบ้าน 
รายละเอียด : ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่ม ที่ยัง จักสานยางพาราอยู่ ประมาณ 7-8 คนจะมีลวดลาย

ออกมาใหม่อยู่เรื่อยๆ ซึ่งเกิดจากการศึกษาผ่านช่องทาง YouTube ส่วนใหญ่จะจักสานตาม
ลูกค้าสั่ง หรือ จะสั่งเก็บไว้เพ่ือนำมาออกขายตามงานแสดงสินค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็น 
หน่วยงานราชการ ที่ต้องการนำ กระเช้าไปมอบให้ที่ต่างๆ 

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : กระเป๋า กระเช้า ตะกร้า 
ผู้ให้ข้อมูล : นางวาสนา  เพชรไทย (ป้าดำ) 
ที่อยู่ : 52 หมู่ 7 บ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 087-205-5841  
เว็บไซต์  : https://www.khlongnamlai.go.th/home 
Facebook  : วาสนา  เพชรไทย 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2321042 

 Longitude   99.3558166 
อ้างอิง : วาสนา  เพชรไทย 
ปัญหา : ปัญหาที่พบในตอนนี้ ขาดบุคลากรที่จะสืบต่อความรู้ 

 

 

 

 

https://www.khlongnamlai.go.th/home
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 กลุ่มจักสานยางพารา 
ที่มา: (องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล, 2560) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้านคลองด้วน 
ประเภท  : สมุนไพร 
วันที่จัดทำ : วันที่ 13 มิถุนายน  2563 
คำสำคัญ : สวนเกษตร, สมุนไพร 
ประวัติ : เริ่มต้นจากการต่อตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชน  สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้าน

คลองด้วนเริ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน มา 3 ปีแล้ว โดยร่วมกันปลูกผักและสมุนไพร
เข้าร่วมโครงการปลูกป่า กับบ้านนาโคก มีการปลูกป่า 10 ไร่ เพ่ือทำเป็นแปลงสมุนไพรและ
ผู้นำกลุ่มได้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรียนแพทย์แผนไทยเอาความรู้ที่ได้มาส่งเสริมกลุ่ม
สมุนไพร มีแปลงสาธิตสมุนไพร 200 ชนิด  

ข้อมูลทั่วไป 
จุดเด่น : เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แปรรูปจัดจำหน่ายเองมีความปลอดภัย 
รายละเอียด : ส่วนใหญ่แล้วที่มีคนสนใจมาก จะเป็นผู้ที่สนใจเรื่องของการใช้สมุนไพรในการรักษา

โรคต่างๆ และมีการแปรรูปสมุนไพรหลากหลายชนิดจัดจำหน่าย  มีทั้งการรับสั่งออเดอร์จาก
ลูกค้า มาการขายตามงานเกษตรและจำหน่ายที่หน้าเฟสบุ๊ค  

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : สมุนไพรหญ้าเอ็นยืด หญ้ารางจืด  โด่ไม่รู้ล้ม แปรรูปเป็นชา และ
เป็นต้นกล้า แบบแห้ง แบบสด เมล็ดภัณฑ์ 

ผู้ให้ข้อมูล : นางสาววาสนา  แก้วชา (น้อย) 
ที่อยู่ : สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้านคลองด้วน ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลอง

ลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ : 097-979-1190 
เว็บไซต์  : สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้านคลองด้วน 
Facebook  : สวนเกษตรพืชผักปลอดภัย หมู่ 28 บ้านคลองด้วน 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   @16.2358785 

 Longitude   99.3145572 
อ้างอิง : นางสาววาสนา  แก้วชา (น้อย) 
ปัญหา : ปัญหาที่พบตัวสินค้าท่ียังไม่ได้รับการจดทะเบียนองค์การอาหารและยา  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 สวนเกษตรปลอดภัยสมุนไพร 
ที่มา: (ภาพถ่ายโดย นารถนรี  เฟ่ืองอ่ิม, 2563) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรใบชา 
ที่มา: (ภาพถ่ายโดย อาจารย์นารถนรี  เฟื่องอ่ิม, 2563) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : แก้วขนเหล็ก 
ประเภท  : เครื่องประดับ 
วันที่จัดทำ : วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 
คำสำคัญ : แก้วขนเหล็ก 
ประวัติ : ร้านแก้วขนเหล็กตั้งอยู่ที่ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน เริ่มเปิดตั้งแต่ปี 2558 หรือ

ประมาณ 5 ปี เริ่มต้นทำเนื่องจากเมื่อก่อนไปรับจ้างขุดแก้วขนเหล็กในหมู่บ้านแล้วเห็นว่ามี
เยอะเลยสนใจที่จะมาเปิดร้านทำเป็นของตนเอง ช่วงแรกไปจ้างคนมาเจียระไนแก้วขนเหล็ก 
คิดค่าจ้างเม็ดละ 50 บาท เลยมาทดลองหัดเจียระไนเองแล้วจึงไดม้าเปิดร้านรับเจียระไน  
พอร้านเริ่มดีขึ้นก็ซื้อเครื่องเจียระไน  แก้วขนเหล็กที่เจียระไนแล้วจะขายในราคาที่แตกต่าง
กันตามลักษณะของแต่ละเม็ดมีราคาตั้งแต่ 50 – 1000 บาท 

จุดเด่น : เป็นแก้วขนเหล็กท่ีมีคุณภาพเพราะทางร้านจะเลือกมาอย่างดี 
รายละเอียด : แก้วขนเหล็กท่ีเจียระไนแล้วจะนำมาทำเป็น หัวแหวน และกำไรข้อมือ  
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : แหวน กำไร 
ผู้ให้ข้อมูล : นางพวงทอง เหลี่ยมบาง 
ที่อยู่ : 16 ม 7 ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ :  098-927-9186 
เว็บไซต์  : แก้วขนเหล็ก กำแพงเพชร 
Facebook  : แก้วขนเหล็ก กำแพงเพชร 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1630399 

 Longitude   99.3000447 
อ้างอิง : นางพวงทอง เหลี่ยมบาง 
ปัญหา  : ปัจจัยภายนอกในเรื่องของโรคระบาด  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 30  แก้วขนเหล็กทำหัวแหวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 แก้วขนเหล็กทำหัวแหวนและสร้อยข้อมือ 
ที่มา: (พวงทอง เหลี่ยมบาง, 2560) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล 

 

ชื่อเรื่อง  : กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 
ประเภท  : วิถีชุมชน 
วันที่จัดทำ : วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 
คำสำคัญ : กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 
ประวัติ : กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หรือเดิมเรียกกันว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานกระจายไปทั่วประเทศไทย และส่วนหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานที่
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจากการสำรวจ มี 2 หมู่บ้าน คือ 1) หมู่ 3 บ้าน
คลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวน
ประมาณ 80 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ รับจ้างทำไร่มันสำปะหลัง 2) หมู่ 18 บ้าน
กะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีจำนวน
ประมาณ 100 หลังคาเรือน อาชีพหลัก คือ ทำไร่มันสำปะหลังและหาของป่าขาย 

จุดเด่น : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท่ีสืบทอดต่อกันมา  
รายละเอียด : ผู้นำหมู่บ้านนายโกวิท เศรษวัฒณ์เทพา บ้านหมู่ที่ 18 เล่าให้ฟังว่า ประชากรทั้งสอง

หมู่บ้านนี้ อพยพมาจากบนเขาบริเวณน้ำตกคลองลาน วิถีความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์   
ปกาเกอะญอทั้งสองหมู่บ้านนี้ ยังคงมีเอกลักษณ์ทางประเพณีที่ โดดเด่นตามแบบวิถีชีวิตของ
ชาวปกาเกอะญอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากมายนัก 

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : ผ้าทอชาวปกาเกอะญอ  มันสัมปะหลัง 
ผู้ให้ข้อมูล : นายโกวิท เศรษวัฒณ์เทพา 
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัด

กำแพงเพชร  
เบอร์ติดต่อ :  - 
เว็บไซต์  : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร 
Facebook  : https://www.facebook.com/KamphaengphetTourismsports/ 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2844429 

 Longitude   98.93256 
อ้างอิง : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกำแพงเพชร, นายโกวิท เศรษวัฒณ์เทพา 
ปัญหา  : ปัจจัยภายนอกในเรื่องของโรคระบาด  
 

 

 



32 

โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ชาวปกาเกอะญอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 ผลิตภัณฑ์กะเหรี่ยง 
ที่มา: (ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร, 2559) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 32 วิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ 

ที่มา: ที่มา: (ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร, 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 33 วิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอ 

ที่มา: (สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง, 2557) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : กลุ่มเครื่องเงินชาวเขา 
ประเภท  : เครื่องประดับ 
วันที่จัดทำ : วันที่ 22 กรกฎาคม  2563 
คำสำคัญ : เครื่องเงิน, ชาวเขา 
ประวัติ : ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลานตั้งอยู่หมู่บ้านบ้านคลองลาน ตำบลคลองลาน

พัฒนา บริเวณปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 
55 กิโลเมตร ศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขาเผ่าต่างๆ อันได้แก่เผ่าม้ง 
เย้า ลีซอ มูเซอและกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอคลองลานและอำเภอคลองขลุง มี
รายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตอำเภอคลองลาน โดยนำสินค้าของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ของแต่ละเผ่ามา
จำหน่ายเช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชาวเขา เครื่องประดับประเภทต่างๆ ที่ทำจากเงิน มี
การสาธิตการทำเครื่องประดับจากเงินให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยศูนย์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร 

จุดเด่น : ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 
รายละเอียด : ศูนย์วัฒนธรรมชาวเขาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ห่าง

จากจังหวัดกำแพงเพชร 60 กม. เป็นแหล่งศูนย์กลางข้อมูลการท่องเที่ยวชาวเขา และ
รวบรวมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขา จำนวน 6 เผ่า คือ ม้ง เย้า มูเซอ 
ลีซอ กะเหรี่ยง และลัวะ และมีบ้านพักไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยว ผู้สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์
พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-786250 หรือ สมาคมส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-711455  

ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : เครื่องเงิน  
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวนัฐศิมา รอดอุมา 
ที่อยู่ : หมู่บ้านบ้านคลองลาน อำเภอคลองลานพัฒนา บริเวณปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติ

น้ำตกคลองลานห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ :  055-786250 
เว็บไซต์  : ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร 
Facebook  : ศูนย์จัดแสดงวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา จังหวัดกำแพงเพชร 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1465417 

 Longitude   ,99.3256227 
อ้างอิง : ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวนัฐศิมา รอดอุมา 
ปัญหา  : ปัจจัยภายนอกในเรื่องของโรคระบาด  
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 
ภาพที่ 34 เครื่องเงินชาวเขา 

 

 

 
ภาพที่ 35 เครื่องเงินชาวเขา 

ที่มา: (ชัชเวชย์ ศรีเมฆ) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : สวนเกษตร สวนทุเรียน สวนผลไม้ 
ประเภท  : ผลไม้เศรษฐกิจ 
วันที่จัดทำ : วันที่ 14  สิงหาคม  2563 
คำสำคัญ : สวนเกษตร  สวนผลไม้ 
ประวัติ : ก่อตั้งโดย คุณมงคล  ตั้งมงคลกิจการ โดยเดิมทีคุณมงคลเป็นผู้รับทำเครื่องประดับ 

แต่มีที่ทางอยู่ที่ ตำบลคลองน้ำไหล ประมาณ 4 ไร่ จึงได้เริ่มต้นลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  
พันธุ์หลงลับแล มะปรางพันธุ์มะยงชิด เงาะ ขึ้นและดูแลสวนเรื่อยมาจนปัจจุบัน 

จุดเด่น : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี 
รายละเอียด : สวนทุเรียนประมาณ 4 ไร่ ปลูกทุเรียนประมาณ 300 ต้น มะปรางพันธุ์มะยงชิด 

และเงาะ เป็นระยะเวลา 5 -6 ปี ได้ผลผลิตทุเรียนเป็นปีแรก2562 เริ่มออกสู่ตลาด ปี 2563  
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : ทุเรียน 
ผู้ให้ข้อมูล : นางสาวนภชนก  ตั้งมงคลกิจการ 
ที่อยู่ : หมู่ 25 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลานพัฒนา บริเวณแถวอ่างเก็บน้ำคลองลาน

จังหวัดกำแพงเพชร 
เบอร์ติดต่อ :  091-495-9562 
เว็บไซต์  : - 
Facebook  : https://www.facebook.com/tangmongkhonkitchakan/ 
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.2767562, 

 Longitude   98.8279293,9 
อ้างอิง : นางสาวนภชนก  ตั้งมงคลกิจการ 
ปัญหา  : ปัจจัยภายในเรื่องของโรคต้นใบ ของทุเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tangmongkhonkitchakan/
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 36 ทุเรียนสวนตั้งมงคลกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 36 ผลผลิตทุเรียนสวนตั้งมงค  ลกิจการ 
ที่มา: (นภชนก ตั้งมงคลกิจการ, 2563) 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนบา้นคลองน้ำไหล  

 

ชื่อเรื่อง  : สวนเกษตร สวนทุเรียน สวนผลไม้ (สวนสุขุม) 
ประเภท  : ผลไม้เศรษฐกิจ 
วันที่จัดทำ : วันที่  14  สิงหาคม  2563 
คำสำคัญ : สวนเกษตร  สวนผลไม้ 
ประวัติ : ก่อตั้งโดย คุณสุขุม  เจ้าของสวน  จึงได้เริ่มต้นลงปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง  พันธุ์

กานยาว  มังคุด เป็นระยะเวลา 15 ปีแล้ว  ดูแลสวนเรื่อยมาจนปัจจุบัน 
จุดเด่น : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ก้านยาว มังคุด  
รายละเอียด : นัดหมายก่อนการเยี่ยมชม มาที่บ้านที่อยู่ข้างไปรษณีย์คลองลานเวลา 09.00-   

17.00 น. สวนสุขุมเปิดให้เข้าชม และเลือกซ้ือทุเรียนสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ 
ผลผลิตภัณฑ์และการแปรรูป : ทุเรียน  มังคุด  พันธุ์ทุเรียน  
ผู้ให้ข้อมูล : สวนสุขุม 
ที่อยู่ : ตำบลคลองน้ำไหล ข้างไปรษณีย์คลองลาน  อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวัด

กำแพงเพชร 
เบอร์ตดิต่อ :  089-192-9862 
เว็บไซต์  : - 
Facebook  : https://www.facebook.com/pg/สวนสุขุม-ทุเรียนหมอนทองมังคุด-อคลองลาน-จกำ

แพงเพชร-105806703629123/about/?ref=page_internal  
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ : Latitude   16.1628751 

 Longitude   99.3000452 
อ้างอิง : สวนสุขุม 
ปัญหา  : ปัจจัยภายในเรื่องของโรคต้นใบ ของทุเรียน มังคุด 
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โครงการบริการวิชาการ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ตำบลคลองน้ำไหล  
อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวดักำแพงเพชร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 สวนสุขุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 38 ทุเรียนผลผลิตจากสวนสุขุม 
ที่มา: (สวนสุขุม, 2563)  

 


