
แบบสรุปรายงานการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 
คณะ/ศูนย์/สำนัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

“การจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารเพื่อการพัฒนาฐานทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร” 

 
1. ชื่อชุมชนเป้าหมายที่เข้าไปพัฒนา  ชุมชนบ้านท่าช้าง 
    ที่ตั้ง    หมู่ 4 บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
2. ช่ือผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ 
3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน  
     ประกอบด้วยสาขาวิชา การพัฒนาสังคม 
     โดยบูรณาการกับรายวิชา 1) วิชาเครือข่ายทางสังคมและการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา 2) วิชาการ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 2 วิชาเป็นการบูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  และ
ศิลปวัฒนธรรม  
    ชื่อผู้รับผิดชอบ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผศ.ดร.โอกามา  จ่าแกะ  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวางแผนพัฒนา
เบอร์ติดต่อ : 095 -6407292 email address : Okama24@hotmail.co.th 
 2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ำนุ่ม และ อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ 
 3. คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกำแพงเพชร ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, อ. พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และ อ.อำไพ แสงจันทรไ์ทย 

 4. คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย อ.ณัฐพล บ้านไร่, อ.สุทธีรา คำบุญเรือง และอ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ 
 5. อาจารย์โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.รัษฎากร  วินิจกุล และ ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม   
 6. อาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  อ.บุญมา  กุพันธ์   
4. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
   4.1  ครัวเรือนที่เข้ารับการพัฒนา    จำนวน     10  ครัวเรือน 
   4.2 เครือข่ายท่ีเข้าร่วมการพัฒนา    จำนวน     1  เครือข่าย  
      ระบุชื่อเครือข่าย   ไทยทรงดำบ้านท่าช้าง   
   4.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม .............-........................... 
   4.4 รายได้ของครัวเรือนที่เข้ารับการพัฒนาเพิ่มข้ึน จำนวน........-............ครัวเรือน (จากเป้าหมายที่เข้า
ร่วมทั้งหมดในข้อ 1)  
   4.5 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น เฉลี่ย............-..................บาทต่อครัว (ข้อนี้ตอบเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ) 
5. รายละเอียดการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย 

ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย 

วิธีการดำเนินการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

     คนไทยมีภูมิปัญญาในการดำรงชีพเช่นเดียวกับชน
ชาติอื่นๆ เพราะว่าภูมิปัญญาเป็นความคิดทางสังคมที่
สำคัญอย่างหนึ่งซึ ่งสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยาวนาน
และสังคมไทยเป็นสังคมเก่าแก่สังคมหนึ่งที่ปรากฏภูมิ
ปัญญาอยู่จำนวนมาก โดยภูมิปัญญาเหล่านี้นอกจาก
แสดงถึงความเป็นไทย ความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่าง
หนึ ่งแล้ว ยังเป็นเครื ่องหมายชี ้ว ัดความเจริญ และ
พัฒนาการของความเป็นคนในชาติไทย เพราะภูมิ

       การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้าน
อาหาร สำหร ับการพัฒนาฐานทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอ
คลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร นี้ผู้วิจัยได้ทำการ
ตรวจเอกสาร และงานวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
กำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย กำหนดรูปแบบและ
วิธีการศึกษา ตลอดจนการสร้างเครื่องมือวิจัย คือ
แนวคิดเกี ่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ ่น กระบวนการ
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ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน
เป้าหมาย 

วิธีการดำเนินการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 

ปัญญาเหลานั้นถือเป็นสิ่งละเอียดอ่อน ซึ่งชาติที่เจริญ
แล้วมักมีสังคม ที่สงบสุขร่มเย็นไม่ระส่ำระสาย มีความ
เป็นอิสระจึงจะสามารถสร้างสรรค์และสั่งสมภูมิปัญญา
เฉพะตนขึ้นมาได้ (จักรพันธ์  โสมะเกษตริน, 2551, หน้า 
1) ทั้งนี้การสั่งสมภูมิปัญญาเฉพาะตนที่มีอยู่เป็นจำนวน
มากนั้น บางพื้นที่มีการสร้างภูมิปัญญาที่ใช่ในพื้นที่ของ
ตน จ ึง เร ียกได ้ว ่ า เป ็นภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ ่น (Local 
Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom 
) เป็นเรื ่องของการใช้ความรู ้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นองค์ประกอบของ
คนกับคน คนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ รวมไปถึงกิจกรรมทุกอย่างในวิธีชวีิต
ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการการปรับตัวหรือการเรียนรู้เพ่ือ
การอยู ่รอดของบุคคล ทั ้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
เนื ่องจากภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจากการเรียนรู ้จาก
ประสบการณ์ และแนวคิดที่ชุมชนมีการถ่ายทอด สืบ
สานต่อกันมา ด้วยคนไทยแต่โบราณมีปัญญาที่ฉลาดล้ำ
ลึกในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อให้ใช้จ้อมูล
จากสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ท้องถิ่น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ด ังน ั ้น คณะผ ู ้จ ัดทำว ิจ ัย ได ้ตระหน ักถึ ง
ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการที่จะนำมาต่อ
ยอดเพ่ือเป็นฐานรากการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน จึง
ได้ทำการศึกษาการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหาร 
สำหรับการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที ่ยวโดย
ชุมชน  ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  จังหวัด
กำแพงเพชร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบค้น แลกเปลี่ยน
ความรู้เรื่องอาหารให้ทราบถึงศึกษาภาพภูมิปัญญาของ
ไทยทรงดำอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญา
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ และผสมผสานแบบบูรณการ
ระหว ่างภ ูม ิป ัญญาท ้องถ ิ ่นก ับภ ูม ิป ัญญาสากล 
(เทคโนโลยี) ให้เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้าน
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐาน
ของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อนำไปสูงการ
พัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป 
 
    

เร ียนรู ้ภ ูม ิปัญญา และการถ่ายทอดภูมิป ัญญา
ท้องถิ่นของเอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) มูลนิธิภูมิ
ปัญญา (2536) ประเวศ วสี (2530) สุมาลี สังข์ศรี 
(2550) เทิดชาย ช่วยบำรุง (2554) และ Brundage 
and Mackeracher (1980) ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ่น
สามารถแบ่งตามลักษณะของคนในท้องถิ ่นหรือ
ชุมชนได้คิดหรือ ได้รับการถ่ายทอดและถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากความเชื่อ 
ความรู้สึก ความนึกคิด ในการสร้างสรรค์แบบแผน
ของการดำเน ินช ีว ิต รวมถึงการนำเทคโนโลยี
พ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ ของนักวิชาการ
ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ Tiwana (2003); Laudon 
and Laudon (2002); Mertins, Heisig and 
Vorbeck (2003); Keyser (2004); Dalkir (2005)  
 
1. การสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตำบลคลองน้ำไหล 
มิติภูมิปัญญา 
      - มนุษยก์ับมนุษย์  
      - มนุษยก์ับธรรมชาติแวดล้อม  
      - มนุษยก์ับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาด้าน 
      - อาหาร อาหารพื้นฐาน  
 
2. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของตำบลคลองน้ำไหล 
1) การกำหนดความรู้  
(Knowledge Identification)  
2) การแสวงหาและได้มาซึ่งความรู้ (Knowledge 
Acquisition and Capture)  
3) การแลกเปลี่ยนความรู้  
(Knowledge Sharing)  
4) การจัดเก็บความรู้ 
(Knowledge Storage)  
5) การถ่ายทอดความรู้  
(Knowledge Transfer) 
 
 



6. กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
1 กิจกรรมที่ 1  ลงพื้นที่

สำรวจและรวบรวมภูมิ
ปัญญาด้านอาหารของ
ตำบลคลองน้ำไหล 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 
 

กำหนดการลงพ้ืนที่ 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ศึกษาโดยสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย ที่ศึกษามี
ลักษณะที่ตรงตามการศึกษาตาม
วัตถุประสงค ์เป็นการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลักษณะตามความ
ต้องการของผู้วิจัย โดยกำหนดเป็น
คุณลักษณะเฉพาะเจาะจงกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงดำ ที่มีวิถีชีวิต
และสืบสานมรดกวัฒนธรรม
ประเพณีด้านการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาด้านอาหาร ของตำบล
คลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร 

แผนลงพ้ืนที่แบบ
มีส่วนร่วม 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ปราชญ์ชาวบ้านสูงอายุ
เดินทางไม่สะดวก 
 
แนวทางแก้ไข 
ผู้วิจัยอำนวยความ
สะดวกโดยไปรับมา
จากบ้านเพ่ือไปที่ศาลา
ประชาคมหมู่บ้านท่า
ช้าง 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus 
group) ประเด็นภูมิ
ปัญญาด้านอาหารของ
ตำบลคลองน้ำไหล 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 

ภูมิปัญญาด้านอาหารของตำบล
คลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร 
อาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ 
หมายถึง อาหารในท้องถิ่นของคน
บ้านท่าช้าง เช่น แกงบอน แกง
หนอ่ไม้ กบโอ๋ น้ำพริกมะแขว่น 
ยำผัก และขนมเปียกปูนและอ่ืนๆ 
อีกมากมายปรับให้เข้ายุคสมัย ซ่ึง
เป็นสูตรเฉพาะของชาวไทยทรงดำ
ที่ได้รับการสืบทอดสูตรอาหาร
จากบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
 
 

อาหารพื้นบ้าน
ไทยทรงดำ 
หมายถึง อาหาร
ในท้องถิ่นของคน
บ้านท่าช้าง เช่น 
แกงบอน แกง
หน่อไม้ กบโอ๋ 
น้ำพริกมะแขว่น 
ยำผัก และขนม
เปียกปูน 

- 

3 กิจกรรมที่ 3 
วิเคราะห์ สังเคาระห์ 
เรียบเรียงข้อมูลและ
จัดทำรูปเล่ม 
 

กำลังดำเนินการ   

4 กิจกรรมที่ 4 คืน
ข้อมูลสู่ชุมชนและ
เผยแพร่ข้อมูลภูมิ
ปัญญาด้านอาหารของ

กำลังดำเนินการ   



ที ่ กิจกรรม ผลผลิตของกิจกรรมที่ได้ 
ผลลัพธ์ 

(OUTCOME) 
ปัญหา/อุปสรรค 

และแนวทางการแก้ไข 
ตำบลคลองน้ำไหล 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 

 
7. ภาพชุมชนก่อนการพัฒนา และหลังการพัฒนา (ถ้ามี) (ขอ 8 ภาพ) 
 

 
 
 

 
 
 
  



8. ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการแต่ละกิจกรรม (ให้ระบุชื่อกิจกรรม วันที่ สถานที่) 

ภูมิปัญญาด้านอาหารของตำบลคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร 
 
 2.1 ภูมิปัญญาด้านอาหารแกงบอน 

 
 

 
ภาพที่ 4.1  อาหารแกงบอน 
 
 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก "กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารสำหรับพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน" บูรณา
การการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำบ้านท่าช้าง 

ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 นักวิจัยได้สัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ คุณป้า ปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพ เกษตรกร ณ บ้านท่าช้าง 
ตำบลคลองน้ำไหลจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า แกงบอนนั้นเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีอยู่คู่กับกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยไทยทรงดำมาแต่โบราณ ใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผี  พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีเสนเรือน ทุกปีหรือ    
2-3 ปีครั้ง หรือนิยมแกงกินเป็นอาหารทั่วไป 
 
 



ภาพที่ 4.2 แผนที่ความคิดอาหารแกงบอนคุณป้าปิยะณัฐ ทองดอนใหม่  
 
 1. สถานภาพบุคคล 
 คุณป้าปิยะณัฐ ทองดอนใหม่ อายุ 55 ปี  
 ที่อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 4 บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  
 เบอร์โทรศัพท์ 0942094087 ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
 
 2. สรรพคุณอาหารแกงบอน 

1. น้ำจากลำต้นใต้ดินเป็นยาแก้ไข้ (น้ำจากลำต้นใต้ดิน) 
2. รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้อาการเจ็บคอและเสียงแหบแห้ง (ราก) 
3. รากนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเสีย (ราก) 
4. หัวใช้เป็นยาระบาย (หัว) 
5. ช่วยขับปัสสาวะ (หัว) 
6. หัวและน้ำจากก้านใบใช้เป็นยาห้ามเลือด (หัว, น้ำจากก้านใบ) 
7. ลำต้นนำมาบดใช้เป็นยาพอกรักษาแผล รวมทั้งแผลจากงูกัด (ลำต้น) 
8. น้ำจากลำต้นใต้ดินใช้เป็นยาแก้พิษแมลงป่อง (น้ำจากลำต้นใต้ดิน) 
9. น้ำยางใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้ (น้ำยาง) 
10. ยางใช้เป็นยาช่วยกำจัดหูด (ยาง) 
11. น้ำคั้นจากก้านใบใช้เป็นยานวดแก้อาการฟกช้ำ (น้ำคั้นจากก้านใบ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาพที่ 4.3 ต้นบอน 
 
 3. ส่วนประกอบของแกงบอน 

  1. พริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่กรีดนำเมล็ดออกแช่น้ำจนนิ่ม 
  2. พริกข้ีหนูแห้งเม็ดเล็กแช่น้ำจนนิ่ม 
  3. ข่า 
  4. ตะไคร้ 
  5. ผิวมะกรูด 
  6. หอม 
  7. กระเทียม 



  8. กระชาย 
  9. กะปิ 
  10. เนื้อปลาร้าหรือปลาเค็มต้ม 
  11. เนื้อปลาช่อนย่างสุกแกะเอาแต่เนื้อ 
  12. น้ำเปล่า 
  13. บอนต้นอ่อน 
  14. หมูสามชั้น 
  15. น้ำตาลปี๊บ  
  16. มะขามเปียก  
  17. น้ำมะกรูด  
  18. น้ำปลาร้า 
  19. เกลือ 
  20. ผลมะกรูด ปอกเปลือกสีขาวออกแล้วให้ผ่าครึ่งผล ใช้มีดแคะเมล็ดออกจนหมด  
  21. ใบมะกรูดฉีก 
 

 4. วิธีการทำแกงบอน 
  1. ขั้นแรก ต้องเลือกบอนให้ถูก อย่าไปเลือกบอนที่กินไม่ได้มาพอได้บอนมาแล้ว อย่าเพ่ิงผ่าน
น้ำ ให้ผู้ทำสวมถุงมือ แล้วปอกเปลือกก้านบอนออกจนหมด แล้วตัดเป็นชิ้นๆ (ขั้นตอนนี้หากต้องการนำไปล้าง 
ก็ควรล้างบอนโดยอย่าสัมผัสมือโดยตรง อาจใช้ตะหลิวยาวๆ คนไปมาในน้ำแล้วจึงใช้กระชอนช้อนขึ้นก็ได้) 
  2. นำบอนไปผ่านความร้อน วิธีทำได้ตั้งแต่ต้มน้ำให้เดือด ใส่บอนลงต้มพร้อมด้วยใบตำลึงสัก 1 
กำมือ หรือจะใช้การต้มกับใบมะขามอ่อนสัก 1 กำมืออย่างสูตรภาคอีสานก็ได้ เมื่อบอนสุกแล้วตักข้ึนจากน้ำ
พักใส่กระด้งให้สะเด็ดน้ำ(ข้ันตอนนี้ใครจะทับน้ำออกด้วยก็ได้) หรือจะนำบอนไปนึ่งจนสุกก็ได้ 
  3. จากนั้น ต้มน้ำหม้อที่จะแกงบอน นำปลาอินทรีย์เค็ม หรือปลาร้าชิ้นที่มีเนื้อมาก ห่อใบตอง 
กลัดให้เรียบร้อย ใส่ลงต้มกับน้ำกะว่าปลาด้านในใบตองสุก ตักขึ้น (น้ำอย่าทิ้ง) นำเนื้อปลาร้าหรือปลาเค็มไป
โขลกรวมกับพริกแกง 
  4. พริกแกงที่ใช้ทำแกงบอน โขลกจาก พริกชี้ฟ้าแห้งเม็ดใหญ่กรีดนำเมล็ดออกแช่น้ำจนนิ่มพริก
ขี้หนูแห้งเม็ดเล็กแช่น้ำจนนิ่ม ข่า ตะไคร้ ผิวมะกรูด หอม กระเทียม กระชายกะปิห่อใบตองย่าง และเนื้อปลา
ร้าหรือเนื้อปลาเค็มต้มที่เตรียมไว้พร้อมด้วยเนื้อปลาช่อนย่างสุกแกะเอาแต่เนื้อ แล้วโขลกทุกอย่างรวมกันให้
ละเอียด 
  5. นำพรกิแกงไปละลายในน้ำต้มปลาเค็ม แล้วปรุงรส ให้มี หวาน จากน้ำตาลปี๊บ เปรี้ยวจาก
มะขามเปียก น้ำมะกรูด เค็ม น้ำปลา และเกลือปรุงออกมาแล้วให้มีสามรสเท่าๆ กัน  
  6. ใส่บอนลงไป นำผลมะกรูดที่เหลือจากการเฉือนผิวมะกรูดมาโขลกพริกแกง ปอกเปลือกสี
ขาวออกแล้วให้ผ่าครึ่งผล ใช้มีดแคะเมล็ดออกจนหมด แล้วใส่ลงต้มไปกับแกงด้วยต้มต่อจนชิ้นบอนเปื่อย  
  7. ใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปให้หอม ก็เป็นอันเสร็จวิธีแกงบอน 
 
 5. เคล็ดลับในการทำแกงบอน 

 1. การนึ่งบอนหรือต้มให้สุกจับดูแล้วนิ่มจนเละ เพราะถ้าบอนไม่สุกจะทำให้เกิดการระคายคอ 
  2. การนำบอนมาขยำกับเกลือจะช่วยให้ยางบอนออกมามากท่ีสุด 



 3. ต้องใส่น้ำปลาร้าแต่พอประมาณ ถ้าใส่เยอะเกินไปอาจจะทำให้เค็มจนแก้ไม่ได้ 
 

 6. ปัญหาในการทำแกงบอน 
  1. อาการคันขณะสัมผัสหรือปลอกบอน 
  2. อาการคันหลังรับประทานแกงบอน 
 
 7. วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการทำแกงบอน 
  1. วิธีแก้คันจากสัมผัสบอน ให้ใช้ของรสเปรี้ยว เช่น มะขามเปียก มะกรูด มะนาว ฯลฯ ถู
บริเวณท่ีสัมผัสบอนแล้วเกิดอาการคัน 
  2. หากคันช่องปากจากการรับประทานแกงบอนให้เคี้ยวกินใบตำลึง ดื่มน้ำต้มอุ่น ดื่มน้ำมะนาว 
หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว หรือดื่มนมก็ได้  
  3. หากมีอาการแพ้จากโรคภูมิแพ้ให้รีบนำน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะกลั้วปากแล้วบ้วนทิ้ง เพื่อให้
กรดเข้าไปสลายผลึกแคลเซียมออกซาเลตเพ่ือลดการแสบร้อนแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีควรรีบไปพบแพทย์ให้
เร็วที่สุด 
 
 8. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ   
 1. บอน เป็นพืชล้มลุกชอบขึ้นตามชายน้ำหรือที่ลุ่มมีน้ำขัง สามารถหาได้ทั่วไปทุกภาค  
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับความเชื่อ  
 2. แกงบอนใช้ในการเลี้ยงผีที่ขาดไม่ได้ในชาติพันธ์ของชาวไทยทรงดำ 
 3. แม่ครัวสมัยก่อนและปัจจุบันถือเคล็ดว่าหากกำลังปรุงอาหารด้วยบอนห้ามพูดคำว่าคัน 
เพราะจะเกิดอาหารคันข้ึนมาจริง ๆ 
 4. ในพิธีแต่งงานห้ามปรุงแกงบอนกินเด็ดขาด เพราะไม่เป็นมงคลต่อชีวิตคู่บ่าวสาวแต่สามารถ
ปรุงในงานบุญอ่ืน ๆ ได้ 
 

 9. พิษของบอน 

 1. ห้ามหญิงมีครรภ์ กินอาหารจากบอน เพราะจะทำให้รกของทารกเปื่อย 
 2. หากสัมผัสจะทำให้เกิดการระคาย เคือง เป็น ผื่น คัน ผิวหนังบวมแดง ปวดแสบปวดร้อน 
ต่อมาจะอักเสบบวมและพองเป็นตุ่มน้ำใส 
 3. หากเข้าตาจะทำให้ตาอักเสบ อาจทำให้ตาบอดชั่วคราวหรือถาวรได้ 
 4. หากรับประทานส่วนของพืชที่มีน้ำยาง จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกในปากและ
ลำคอ ทางเดิน 
 5. อาหารอักเสบ คันปาก คันคอ แสบร้อน เพดานบวมพองเป็นตุ่มน้ำใส อาการอาจรุนแรง
จนกระท่ังกลืนอาหารไม่ได้ พูดลำบาก ไม่มีเสียง และอาจทำให้หายใจลำบากได้ 
 
 
 
 
 
 



2.2 ภูมิปัญญาด้านอาหารแกงหน่อไม้ 
 

 
  ภาพที่ 4.3 อาหารแกงหน่อไม้ 
 
 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารสำหรับพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
บูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำบ้านท่า
ช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วันที่  7 มีนาคม พ.ศ.2563 ปราชญ์ชาวบ้าน 
ได้แก่ คุณ อธิติยา  บู่สาลี อธิบายว่าอาหารแกงหน่อไม้ใช้ในพิธีเสนบ้านหรือใช้เลี้ยงแขกที่มาในพิธี ในการ
ประกอบพิธีเสนบ้าน 4 ปี มี 1 ครั้ง 

 
 1. สถานภาพบุคคลคุณอธิติยา  บู่สาลี 

 
 คุณอธิติยา  บู่สาลี อายุ 19 ปี  
 ประกอบอาชีพ นักศึกษา ณ บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  
  

                                                                    
 
ภาพที่ 4.4 แผนที่ความคิดอาหารแกงหน่อไม้คุณอธิติยา  บู่สาลี 



 
 2. ส่วนประกอบของแกงหน่อไม้ 
 1. หน่อไม้ 
 2. กะทิ 
 3. ไก่บ้าน 
 4. ไก่ฟาร์ม 
 5. พริกแกง 
 6. น้ำปลาร้า 
 7. ไก่ซ๊อง 
 
 3. ขั้นตอนในการทำแกงหน่อไม้ 
 1. ผัดพริกแกงกับน้ำหัวกะทิแล้วใส่น้ำปลาร้า 
 2. ใส่ไก่ผัดพอสุก 
 3. ใส่หน่อไม้ดอง 
 4. ตามด้วยหางกะทิ 
 5. ปรุงรส 
 
 3. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เมื่อก่อนไม่มีวัตถุดิบในการประกอบแกง จึงใช้หน่อไม้ เพราะหาได้ง่าย จึงทำเป็นแกงหน่อไม้ขึ้นมา 
การจัดได้ในงานพิธีจึงเป็นต่อวัยวะครบ จึงเลือกไก่ในการประกอบพิธี เรียกว่าไก่ซ๊อง  การถ่ายภูมิปัญญาแกง
หน่อไม้คนในครอบครัวหรือบุคคลที่ทำเป็นสามรถเรียนรู้ได้ เอกลักษณ์ในการทำแกงหน่อไม้ที่โดดเด่น ไก่บ้าน 
หน่อไม้ดองทำเอง น้ำปลาร้า คุณประโยชน์ของแกงหน่อไม้ ใช้ในพิธีใช้ในพิธีเสนบ้านใช้เลี้ยงแขกที่มาในพิธีใน
การประกอบพิธีและค่าใช้จ่ายประมาณ 50000 บาท ต่อการทำพิธีใน 4 ปี ป่าต๋ง ไม่เกิน จำนวน 10,000 – 
20,000 บาท หมูต้องมีประมาณต้องใหญ่ปัญหาในการทำแกงหน่อไม้ อาจจะเกิดการเสียในการเก็บรักษา ปลา
ร้าอาจจะผิดสูตร ไก่อาจจะเป็นไก่ฟาร์ม อาหารแกงหน่อไม้แตกต่างจากอาหารอื่น คือไก่ต้องครบทั้งตัว และ
จัดเรียงตัวให้เป็นตัวอวัยวะทุกชิ้น ต้องครบในการจัดในถ้วยประกอบพิธี  ใส่ปลาร้าตอนผลัดเครื่อง พริกแกง
ต้องมีกลิ่นหอม เทคนิคการทำอาหารการเลือกไก่ฟาร์ม แล้วนำมาประกอบการแกงหน่อได้ หน่อไม้หาตามบ้าน
นำมาดอง ถ้าทำปลาร้าต้องคัดปลาในการมาทำ ถ้าซื้อก็ต้องเลือกปลาร้าในการประกอบอาหารเป็นอย่างดี 
อาหารแกงหน่อไม้มีความสัมพันธ์ตามแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
   1. ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับคน คือคนที่สามารถทำได้ต้องเป็นคนโซ้งหรือไททรงดำเท่านั้นที่
สามารถทำแกงที่ประกอบพิธีได้ ในเวลา 1 ปี มี 1 ครั้ง เสนบ้าน 4 ปี มี 1 ครั้ง อยู่กับพ่อแม่ในการทำแกง
หน่อไม ้นอกจากนี้อาหารสำคัญในการประกอบพิธี แกงหน่อไม ้ผักจุ๊บ ปลาปิ้งตุ๊บ กบปิ้งโอ่ ต้มจืดอะไรก็ได้อีก
หนึ่งอย่าง ขนมต้ม ขนมเทียนทำเองเท่านั้น อ้อย มัน เผือก ขนมกรุบกรอบ ผลไม้อะไรก็ได้ 
   2. ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับธรรมชาติ คือการที่นำส่วนประกอบในการทำมาจากธรรมชาติหาได้
ตามบ้านหรือเลี้ยงเอง 
   3. ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับสิ่งลี้ลับ คือพิธีป้าตง, พิธีเสนบ้าน หรือทำบุญให้บรรพบุรุษ 
เป็นพิธีเล็ก, เป็นพิธีใหญ่ เชิญหมอเสนมาทำพิธี (เต่าน้อยจะสมหมูจะประกอบพิธีทั้งตัว เต่าใหญ่ จะใช้วัวควาย
ในการประกอบพิธีทั้งตัว) 
 
  



2.3 ภูมิปัญญาด้านอาหารกบโอ๋ 
 

 
 
ภาพที่ 4.5 อาหารกบโอ๋ 
 
 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก "กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารสำหรับพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน" บูรณา
การการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำบ้านท่าช้าง 
ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 พบว่า ปราชญ์ชาวบ้าน 
ได้แก่ คุณป้ามลฑา เพ็งสมยา อายุ 60 ปี ประกอบอาชีพ เกษตรกร ณ บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำไหลจังหวัด
กำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กบโอ๋นั้นเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีอยู่คู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยไทยทรงดำมาแต่
โบราณ ใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผี พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ พิธีเสนเรือน ทุกปีหรือ 2-3 ปีครั้ง ไม่นิยมกินเป็น
อาหารทั่วไป 
 

 
ภาพที่ 4.6 แผนที่ความคิดอาหารกบโอคุ๋ณป้ามลฑา เพ็งสมยา 
 
 
 1. สถานภาพบุคคลคุณป้ามลฑา เพ็งสมยา 

คุณป้ามลฑา  เพ็งสมยา อายุ60 ปี 
ที่อยู่บ้านเลขที่ 217 หมู่4 บ้านท่าช้าง ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 



ประกอบอาชีพ เกษตรกร 
 

 2.ส่วนประกอบของกบโอ๋ 
 - กบ    
 - พริกแกง    
 - ข่า     
 - ตะไคร้     
 - ผิวมะกรูด     
 - กระเทียม     
 - มะแขว่น  
 - ใบมะกรูดซอย 

 
 3.วิธีทำกบโอ๋ 

1. นำกบมาควักไส้ออกแล้วนำมาล้างน้ำให้สะอาด 
2. จากนั้นนำข่า ตะไคร้  ใบมะกรูด มาโขลกให้ละเอียดแล้วนำมาผัดรวมกับพริกแกง 
3. จากนั้นรอให้พริกแกงหายร้อนแล้วจึงนำมายัดใส่ในตัวกบ 
4. แล้วนำมาย่างให้สุก จากนั้นจึงนำเข้าไปในพิธีเลี้ยงผีข้าวใหม่ได้ 
5. จากนั้นก็นำมารับประทานเพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 
 4.แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอาหารที่นิยมนำมาเลี้ยงผีบรรพบุรุษ และวิญญาณภายใน
หมู่บ้าน ชาวไทดำต้องทำกันทุกบ้านโดยประเพณีนี้ จะทำ 1 ครั้งจะระยะเวลาห่างออกไปอีก 3 ปี                                                                     
จึงจะทำได้อีกครั้ง ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่ชาวไทดำก็สามารถมาเข้าร่วมพิธีได้รวมถึงนักศึกษาท่ีต้องการหาข้อมูล
เกี่ยวกับพิธีนี้ก็สามารถมาเข้าร่วมเพ่ือศึกษาหาข้อมูลในพิธีนี้ได้  
 

2.4 ภูมิปัญญาด้านอาหารน้ำพริกมะแขว่นและยำผัก 
 

 
 
 ภาพที่ 4.7 อาหารน้ำพริกมะแขว่นและยำผัก 



 
 จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก "กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านอาหารสำหรับพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยชุมชน" บูรณา
การการเรียนการสอน งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำบ้านท่าช้าง 
ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ คุณป้ายุพิน กลิ่นสด อายุ 52 ปี ประกอบอาชีพ แม่บ้าน  ณ บ้านท่าช้าง ตำบลคลองน้ำ
ไหลจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้สัมภาษณ์ว่าน้ำพริกมะแขว่นและยำผักนั้นเป็นอาหารพ้ืนบ้านที่มีอยู่คู่กับกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดำมาแต่โบราณ ใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผี พิธีต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ไหว้ผีบรรพบุรุษ 3 ปี / 
ครั้ง และพิธีป้าตงเลี้ยงผีปีละ1ครั้ง  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 แผนที่ความคิดอาหารน้ำพริกมะแขว่นและยำผักคุณยุพิน กลิ่นสด 
 
 
 1. สรรพคุณของมะแขว่น  
 ยอดอ่อนมะแขว่นรับประทานเป็นผักคู่กับอาหารจำพวกลาบ ซุปหน่อไม้ ซึ่งให้รสเผ็ดร้อน และมีกลิ่น
หอม ผล และเมล็ดนิยมนำมาสกัดน้ำมันหอมระเหยสำหรับใช้ในด้านความสวยความงาม หรือสำหรับทานวด
กล้ามเนื้อ ใช้รักษาโรคต่างๆ และใช้ฉีดพ่นป้องกันยุงลาย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 ผลมะแขว่น 
 
 ช่วยบรรเทาความร้อนในร่างกาย ระงับอาการร้อนใน แก้ร้อนใน แก้อาการกระหายน้ำ ช่วยบรรเทา
อาการปวดศีรษะ ช่วยดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ เป็นยาบำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย เมื่อยล้า นิยมนำทั้งต้นมาตาก
แห้งแล้วบดเป็นผง ผสมในน้ำยาหอมแล้วละลายในน้ำร้อน 

https://www.honestdocs.co/hot-in-the-cause-of-what-to-eat
https://www.honestdocs.co/hot-in-the-cause-of-what-to-eat


 
 1. ส่วนประกอบอาหารน้ำพริกมะแขว่น) 
 1. ลูกมะแขว่น 
 2. พริกใหญ่แห้งคั้ว 
 3. กระเทียม 
 4. น้ำมะขามเค้ียวสุก  
 5. น้ำตาล 
 6. ปลาร้า   
 7. ผงชูรส 

 

 2. ส่วนประกอบอาหารยำผัก 
 1. ลูกมะแขว่น 
 2. พริกใหญ่แห้งคั้ว 
 3. น้ำปลาร้าสุก 
 4. ปลาย่าง 
 5. กระเทียมคั้ว 
 6. ข่า 
 7. ตะไคว้คั่ว 
 8. หอมคั้ว 
 9. ผักแว่นคั้ว 
 10. ผักบุ้ง 
 11. ถั่วฝักยาว 
 3. วิธีการทำน้ำพริกมะแขว่ง 
 1. นำลูกมะแขว่นมาตำให้ละเอียด 
    2. ใส่พริกใหม่แห้ง  กระเทียม 
    3. ปรุงรสด้วยมะขาม  น้ำตาล  น้ำปลา และผงชูรส 
    4. คนให้เข้ากัน 
  4. วิธีการทำยำผัก 
    1. เตรียมเครื่อง 
    2. ตำเครื่องให้เข้าอย่างละเอียด 
    3. นึ่งผักให้สุกแล้วนำมาหั่น  
    4. ใส่น้ำปลาร้าสุก   
    5. คลุกให้เข้า 
 5. ความสำคัญ 
 น้ำพริกมะแขว่น 
    1. เป็นอาหารดั้งเดิมของไทยดำตั้งแต่บรรพบุรุษ 
    2. นิยมรับประทานทุกบ้าน 
   3. น้ำพริกมะแขว่นเป็นเอกลักษณ์ของไทยดำ 
  ส่วนยำผักเป็นอาหารแบบดั้งเดิมและนิยมรับประทานในพิธี เช่น ป้าตงเลี้ยงผีปีละ 1 ครั้ง และข้าว
ใหม่เลี้ยงผีบรรพบุรุษ 3 ปี/ครั้ง 



2.5 ภูมิปัญญาด้านอาหารขนมเปียกปูน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.10 อาหารขนมเปียกปูน 
 
 

 
 

 ภาพที่ 4.11 แผนที่ความคิดอาหารขนมเปียกปูนคุณสุรินทร์ สังวาลวงษ์   
 
 1.สถานภาพบุคคลนางสุรินทร์ สังวาลวงษ์ 
 นางสุรินทร์ สังวาลวงษ์  อายุ 57 ปี 
       ที่อยู่ 150 ม.4  ต.คลองน้ำไหล  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร 
       เบอร์ 081-532-8273 ประกอบอาชีพ ทำไร่,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,จิตอาสา,อสม. 
  
 2.ส่วนประกอบของขนมเปียกปูน 
       1. น้ำเปล่า 
       2. กะทิ 
       3. น้ำปูนใส 
       4. น้ำตาล 
       5. เกลือ 
      6. สีดำ มาจากกราบมะพร้าวเผา 
       7. สีเขียว มาจากใบเตย 



 
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ทำขนมเปียกปูน 
      - หม้อ 
      - กะละมัง 
      - กระชอน 
      - ไม้กวนที่มีลักษณะกลมๆ 
      - ผ้าขาวบาง 
 
 4.ขั้นตอนการทำขนมเปียกปูน 

      - กะทิ 2 โล, แป้ง 1 ถุง, น้ำตาล 1 
1

2
 กิโลกรรม 

      - ผสมแป้ง เติมน้ำกากมะพร้าวเผา น้ำปูนใสประมาณ 1 ถ้วยเล็กลงไป 
      - เติมน้ำตาลและน้ำเปล่าคนให้เข้ากัน ตัดเกลือนิดหน่อย 
      - เอามือจุ่มลงไปในน้ำเพื่อให้แป้งติดมือ เช็คให้แน่ใจว่าเข้าที่แล้ว 
      - กวน 1-2 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่มโมง 
 
 5.ประวัติความเป็นมาของขนมเปียกปูน 
      ก่อนจะมาเป็นขนมเปียกปูน  สมัยก่อนในชุมชนมีผลไม้ตามฤดูกาลที่หลากหลายรวมทั้งมะพร้าวซึ่ง
เป็นส่วนผสมในการทำขนมนานาชนิด และในสมัยนั้นไม่มีการซื้อขาย นอกจากแต่ละครอบครัวจะทำ
รับประทานกันเองจึงได้มีการคิดท่ีจะปรับปรุงแต่งอาหารไว้เพ่ือการบริโภคเองในครอบครัว และสำหรับเลี้ยงใน
งานบุญต่างๆเช่น งานบวช งานแต่ง งานบุญขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งเวลาที่มีงานชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำขนมถือว่า
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันให้กับคนในชุมชน 
      ขนมเปียกปูน จัดเป็นอาหารที่คนในสมัยก่อนได้คิดประดิษฐ์ขึ้นโดยดัดแปลงมาจากขนมกวนหรือกา
ลาแม แต่ไม่มีการใส่กะทิที่มีชื่อว่า  ขนมเปียกปูน ก็เพราะส่วนผสมไทยชนิดนี้มีน้ำปูนใส  เป็นส่วนประกอบ
สำคัญอยู่ด้วย เป็นขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งที่ยังหาทานได้ในปัจจุบันขนมจะมีลักษณะนิ่มๆมีมะพร้าวขูด
ฝอยโรยหน้าสีขนมจะเป็นสีดำซึ่งคนในสมัยโบราณใช้ภูมิปัญญาในการหาสีดำจากธรรมชาติโดยใช้กาบมะพร้าว
เผา แต่ในปัจจุบันมีการดัดแปลงสูตร จากขนมเปียกปูนสีดำมาเป็นมีสีเขียวโดยใช้น้ำใบเตยเป็นส่วนผสมแทน
กาบมะพร้าวเผา 
  
 6.แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน การค้าขายและการคบค้าสมาคม พูดจาสุภาพ หน้าตายิ้มแย้ม เวลาที่
มีงานบุญชาวบ้านก็จะมาช่วยกันทำขนมถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันให้กับคนในชุมชน 
      ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ด้านสัมพันธ์กันคือไม่ได้ทำร้ายธรรมชาติ มนุษย์อาศัยอยู่กับ
ธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต มนุษย์กับธรรมชาติไม่อาจแยกตัวออกจากกันและกัน
ได ้ มนุษย์เราเอาธรรมชาติมาทำอาหารได้ เช่นการนำกาบมะพร้าวมาเผาเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทำขนม
เปียกปูน 
      ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นของคู่กันให้เกิด
ความเชื่อตามไปด้วย การใช้ขนมไทยมาประกอบงานบุญต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่ง งานบุญขึ้นบ้านใหม่ 
เพราะเชื่อว่าจะเป็น สิริมงคล นำสิ่งดีๆ มาให้และความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางต่างๆ ที่คนไทย จะต้องมีของ
ศักดิ์สิทธิ์ ติดตัวไว้ เพื่อปกป้องคุ้มครอง และรู้สึกปลอดภัยจากอันตรายรอบตัว  หรือในการทำมาค้าขาย 



สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ก็จะมีเครื่องราง ของขลัง เพ่ือช่วยให้กิจการเจริญรุ่งเรือง ซื้อง่าย ขายคล่อง กำไรงาม 
เหล่านี้เป็นความเชื่อท่ีมีมาตั้งแต่อดีต และยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน 
 
 7. เทคนิคพิเศษในการทำขนมเปียกปูน ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนของการทำและต้องใจเย็นๆ ถ้ากวน 
1-2 ชม ขนมเปียกปูนจะอยู่ได้ไม่นานอาจจะเละ แต่ถ้ากวน 4 ชม จะทำให้ขนมเปียกปูนเด้งแล้วก็อยู่ได้นาน        
1) เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนที่โดดเด่น สีของขนมที่เป็นสีดำ มาจากกาบมะพร้าวเผา สีเขียว ทำจากใบเตย 
สีม่วงจากดอกอัญชัน 2) วิธีการเก็บรักษาขนมเปียกปูน ห่อใบตองนำใส่ตู ้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 วัน              
3) ความนิยม นิยมใช้ในงานบุญ เช่น งานบวช งานแต่ง งานบุญขึ้นบ้านใหม่  มีการจัดการจำหน่าย ชิ้นละ             
4 บาท สถานที ่ ตลาดกาดไหล (ข้างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล) เปิดฟรีไม่เสียค่าที่  สสส. 
(สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ) สั่งทำขนม 
 


