
รายละเอียดขอ้มลูปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาสาร 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
ประวัต ิ 
 

ชื่อ ............นางเสวียน  ..............นามสกุล.....................ไชยสาร......................................................  
เกิดวันที่.........-.........เดือน................-.................พ.ศ......2483......อาย.ุ.................78....................ปี  
ชื่อบิดา..............นายเพิ่ม     เกตุสุพน...............ชื่อมารดา.......นางแสวง  เกตุสุพน.........................
ภูมิล าเนาเดิม   หมู่ท่ี......3.......ต าบล..........นาสาร..........อ าเภอ..........พระพรหม...........................
จังหวัด..................นครศรีธรรมราช.........................................................................................………  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได)้..บ้านเลขที่ ……60/1…....หมู่ที …..2....ต าบล...........นาสาร........
อ าเภอ............พระพรหม................... จังหวัด.....................นครศรีธรรมราช...................................  
หมายเลขโทรศัพท์............................................-.............................................................................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................ท านา , จักรสาน.......................................................... 
 

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา  
 

อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม    
เกษตรกรรมและการท ามาหากิน  ภาษาและวรรณกรรม  
    ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ   ศิลปะการแสดงและดนตร ี 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน  
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 
 

รายละเอียด  ผลงาน  ความรู้  ความสามารถของภูมิปัญญา  
ชีวิต การศึกษา  และการท างาน  
 

 จบการศกึษา  (เรียนนกัธรรมตรี   จากวดัหนองแตน)   จากโรงเรียน  วดัหนองแตน 
หมู่ท่ี 3 ต  าบลนาสาร  จงัหวดันครศรีธรรมราช   หลงัจากจบการศึกษาชํวยพํอแมํท างานบ๎าน 
เนื่องจากอาชีพเดิมของพํอ  แมํท าอาชีพท านา หลังจากวํางจะใช๎เวลาวําง สานกระด๎ง  ชะลอม 
ตะกร๎า สํุม เจ๎ย ฯลฯ 
 
 
 

 

 

 



ความรู้ 

จักสานเป็นภูมิปัญญาท๎องถิ่นของชุมชนท่ีส าคัญยิ่งตํอการด ารงชีวิต   ตั้งแตํอดีตจนถึง
ปัจจุบัน หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นตัวอยํางหนึ่งท่ีแสดงให๎เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคน
ในท๎องถิ่น  ท่ีใช๎ภูมิปัญญาสามารถน าสิ่งท่ีมีอยูํในชุมชนมาประยุกต์ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งมีประโยชน์ในการด ารงชีวิต จะเห็นได๎วําหัตถกรรมเครื่องจักสานมีมานานแล๎ว
และได๎มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการถํายทอดความรู๎จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํน
หนึ่ง การด ารงชีวิตประจ าวันของชาวบ๎านสํวนใหญํไมํได๎เอาการรู๎หนังสือมาเกี่ยวข๎อง  การเรียนรู๎
ตํางๆ อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเลําซึ่งไมํเป็นระบบในการบันทึก  สะท๎อนให๎เห็นการเรียนรู๎ 
ความรู๎ท่ีสะสมท่ีสืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือท่ีเรียกกันวําภูมิปัญญาท๎องถิ่น ดังนั้น
กระบวนถํายทอดความรู๎จึงมีความส าคัญอยํางยิ่งท่ีท าภูมิปัญญาท๎องถิ่นนั้นคงอยูํตํอเนื่องและ
ยั่งยืน 

กระด้ง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช๎ในการลํอนข๎าวหรือตากเมล็ดพันธุ์ตํางๆ นอกจากนี้ ยังใช๎รองใน
การท าขนม ตัวกระด๎งท ามาจากไม๎ไผํ และในการสานกระด๎งนั้นจะสานจากสํวนกลางให๎เรียบร๎อย
กํอน แล๎วจากนั้นจะท าการตัดขอบและดัดให๎โค๎งเป็นวงกลมเพื่อท่ีจะท าสันกระดังหรือขอบกระด๎ง 
ซึ่งการท าขอบกระด๎งนั้นเพื่อให๎กระด๎งแข็งแรงทนทานกับการใช๎งาน  
 

วัตถุดิบที่ใช้ในการสาน 
1 ไม๎ไผ ํ
2 มีด 
3 เชือก 
4 เหล็ก 
5 คีม 
 

วิธีสานกระด้ง 

1 เลาไม๎ไผํให๎แบนกว๎าง ประมาณ 2 เซนติเมตร 
2 จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 2 แถว 
3 เริ่มสานไปจนได๎ขนาดตามต๎องการ 
4 เตรียมขอบกระด๎ง ใช๎ไม๎ไผํหนาๆมาดัดให๎เป็นวงกลม 
5 น าไม๎ไผํที่สานแล๎วมาเข๎ารูป 
 

ประโยชน์ 

1 กระด๎งหํางๆ ใช๎ตากปลา ตากเนื้อ ตากกริก และอื่นๆท่ีต๎องการตากแห๎ง 
2 กระด๎งท่ีสาน ใช๎เป็นภาชนะรํอนข๎าวเปลือก ตาเมล็ดข๎าว รองขนมตํางๆ 

 



องค์ความรู ้

 
 

 

                    



     ลักษณะการถ่ายทอดภมูิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง  

มีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีน  ลกูๆ  หลานๆ    ในเขตต าบลนาสาร    อ  าเภอ 

พระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช และพืน้ท่ีใกลเ้คียง   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดขอ้มลูปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาสาร 

 

 
 
ประวัต ิ 
 

ชื่อ....................นายเพิ่ม ........................นามสกุล........................บุญเลิศ........................................ 
เกิดวันที่.........-.........เดือน................-.................พ.ศ....................อาย.ุ..................81....................ปี  
ชื่อบิดา.........นายเกลี้ยง  บุญเลิศ..........ชื่อมารดา.......นางเพียร  บุญเลิศ........................................
ภูมิล าเนาเดิม  หมู่ท่ี....6.....ต าบล.....นาสาร....อ าเภอ....พระพรหม....จังหวัด...นครศรีธรรมราช...... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได)้..บ้านเลขที่ ……22/1…....หมู่ที …..6....ต าบล...........นาสาร..........
อ าเภอ............พระพรหม................... จังหวัด.....................นครศรีธรรมราช....................................  
หมายเลขโทรศัพท์............................................-............................................................................... 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ................ท าการเกษตร เช่น ยางพารา ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา...... 
 

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา  
 

อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม    
เกษตรกรรมและการท ามาหากิน  ภาษาและวรรณกรรม  
    ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ   ศิลปะการแสดงและดนตร ี 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน  
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียด  ผลงาน  ความรู้  ความสามารถของภูมิปัญญา  
ชีวิต การศึกษา  และการท างาน  
 
จบการศึกษาชั้น.................ป.4..................จากโรงเรียน........รร.วัดคันนาราม........................
จังหวัด..............นครศรีธรรมราช........................................... หลังจากจบการศึกษา  ได๎ออกมาชํวย
พํอแมํท านาระยะหนึ่ง  และมีครอบครัวได๎แยกครอบครัวมาท ามาหากิน ในระยะแรกประกอบ
อาชีพท านา และขยายพื้นท่ีมาท าการเกษตรผสมผสาน วางแผนการจัดแบํงพื้นท่ีปลูกพืชระยะยาว 
ปลูกไม๎ยืนต๎น เชํน ยางพารา สะตอ มะพร๎าว ปลูกพืชระยะสั้น เชํน ผักสวนครัว บริโภคภายใน
ครัวเรือนเหลือแบํงปันเพื่อบ๎านและขายเป็นรายได๎ครอบครัว   
 
 มีผลงานดีเดํนด๎าน หมอดิน อาสา และใช๎ชีวิตตามตามแนวพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรู้ 

ลุงเพิ่มได๎น๎อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มาปรับใช๎ในการด ารงชีวิตมาเป็นเวลากวํา 50 ปีแล๎ว โดยการท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน ท้ังท านา ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกผลไม๎ ขุดบํอเลี้ยงปลาไว๎บริโภคในครัวเรือน หาก
เหลือก็แบํงปันเพื่อนบ๎านและขายสร๎างรายได๎ นอกจากนั้น ยังได๎เลี้ยงเป็ด ไกํ  เพื่อน ามูลไปท าเป็น
ปุ๋ยคอกใสํนาข๎าวหรือพืชผักท่ีปลูกไว๎แทนการใช๎สารเคมีอีกด๎วย ซึ่งนอกจากจะเป็นต๎นแบบในการ
ใช๎ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล๎ว ยังได๎ถํายทอดความรู๎ตามแนวพระราชด าริของในหลวง
รัชกาลท่ี ๙ ให๎กับชาวบ๎านละแวกใกล๎เคียง  

และเลําวํ า  ภูมิ ใจ ท่ี ได๎ เกิดมาบนผืนแผํนดินไทยและได๎อยูํ ใต๎ รํมพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรู๎สึกเสียใจมากเมื่อทราบขําวการสวรรคต 
เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีมีคุณธรรม และพระเมตตา ดังนั้นเพื่อตอบแทน
พระคุณของพระองค์ ชีวิตท่ีเหลือก็ยึดหลักความพอเพียง พอประมาณ ท าความตอบแทนบุญคุณ
แผํนดินและเดินตามรอยพระบาทของพระองค์จนกวําชีวิตจะหาไมํ ท่ีส าคัญก็จะเดินหน๎าถํายทอด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระองค์ให๎กับชาวบ๎าน เกษตรกร และ
ลูกหลานได๎ยึดถือปฏิบัติตลอดไป 

 ลุงเพิ่ม เป็นหมอดินอาสา ประจ าหมูํท่ี  6 ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาท่ีดิน เป็นแกนน าและคอยประสานงานระหวําง
เกษตรกรในพื้นท่ีกับเจ๎าหน๎าท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน(หมอดิน) รับ-แจ๎งขําวสารให๎แกํชาวบ๎าน ในเขต
รับผิดชอบ เชํน รํวมประชุม/จัดท าแผนฯ นัดหมายมารับการฝึกอบรม ถํายทอดความรู๎  รับบริการ
วิเคราะห์ดิน แจกจํายปัจจัย/วัสดุปรับปรุงดิน สารเรํงจุลินทรีย์  (พด.ตํางๆ) ปุ๋ยอินทรีย์น้ าพร๎อมใช๎ 
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด กล๎าหญ๎าแฝก แจกเอกสารแผํนพับ ติดโปสเตอร์หรือน าเทป (วิชาการ) ออก
รายการในหอกระจายขําว ฯลฯ  

 
 

 

 
 

 

 

 

 



องค์ความรู ้

  
 

   
 

 



    ลักษณะการถ่ายทอดภมูิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง  

 
มีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัลกูๆ  หลานๆ   เพ่ือนบา้น   ในเขตต าบลนาสาร   อ าเภอ

พระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช  และพืน้ท่ีใกลเ้คียง   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดขอ้มลูปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาสาร 

 

 
 
ประวัต ิ 
 

ชื่อ ............นายบุญเปรม ..............นามสกุล....................นาคสัน......................................................  
เกิดวันที่.........25........เดือน..........กรกฎาคม.............พ.ศ.........2506.........อายุ............55............ปี  
ชื่อบิดา.......นานเลี่ยม  นาคสัน...............ชื่อมารดา.............นางพริ้ม    นาคสัน...............................
ภูมิล าเนาเดิม หมู่ท่ี....1....ต าบล......................นาหมอบุญ..................อ าเภอ......จุฬาภรณ์……….....
จังหวัด................................นครศรีธรรมราช………………………………………………………………………….  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได)้..บ้านเลขที่ ……78/1…....หมู่ที …..5....ต าบล...........นาสาร........
อ าเภอ............พระพรหม................... จังหวัด.....................นครศรีธรรมราช...................................  
หมายเลขโทรศัพท์.......................................085-8948247............................................................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.....................แพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน....................................... 
 

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา  
 

อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม    
เกษตรกรรมและการทามาหากิน  ภาษาและวรรณกรรม  
    ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ   ศิลปะการแสดงและดนตร ี 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน  
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 
 



 
 
 

รายละเอียด  ผลงาน  ความรู้  ความสามารถของภูมิปัญญา  
ชีวิต การศึกษา  และการท างาน  
จบการศกึษาชัน้..........มศ.3......จากโรงเรยีน........................มธัยมวีรศิลปิน..........................

จงัหวดั............................................นครศรธีรรมราช...........................................................                            

                       หลงัจากจบการศกึษา  ได๎ศึกษาตํอทางธรรม  ณ  วัดวังฆ๎อ  อ าเภอจุฬาภรณ์  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และเข๎ารับเกณฑ์ทหารตามหน๎าท่ีของชายไทย   หลังเกณฑ์ทหารมี
ครอบครัวและอาศัยอยํูกับพํอแมํที่อ าเภอจุฬาภรณ์ ชีวิตในชํวงนั้นท าการเกษตร  ปลูกยางพารา
เป็นหลัก  และมีความสนใจสมุนไพรพื้นบ๎าน จึงได๎ไปศึกษาด๎านสมุนไพรพื้นบ๎าน  ได๎รับใบ
ประกอบโรคศิลป์ด๎านสมุนไพรพื้นบ๎าน   หลังจากนั้นย๎ายมาอยูํบ๎านภรรยา  บ๎านเลขที่   78/1   
หมูํท่ี  5  ต าบลนาสาร   อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด าเนินชีวิตโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบอาชีพหมอและ และท าการเกษตรควบคูํกันไป 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ความรู ้

 

 

 

มีความรู๎ในด๎านสมุนไพรพื้นบ๎านและมีบทบาทการรักษาอาการเจ็บปุวย ด๎วยโรคตําง ๆ 
โดยมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเป็นพิเศษ คือ โรคพื้นบ๎าน อาการผิดส าแดง งูสวัด คางทูม 
เด็กเป็นซางตานขโมย ผู๎สูงอายุปวดเมื่อย นอนไมํหลับ ริดสีดวง โรคเกี่ยวกับระบบขับถําย เลือด
ลมไมํดี และเป็นวิทยากรในการอบรมให๎ความรู๎เรื่องสมุนไพรให๎กับเด็กเยาวชน นักเรียน และให๎
ความชํวยเหลือและรักษาชาวบ๎านในต าบล 

       



ลักษณะการถ่ายทอดภมูิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง  
 

 มีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัลกูๆ  หลานๆ  เพ่ือนบา้น นกัเรยีน ในเขตต าบลนาสาร 
อ าเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช และพืน้ท่ีใกลเ้คียง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดขอ้มลูปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาสาร 

 

 
 

 
 
ประวัต ิ
 

ชื่อ ..................พณรัญชน์  ..............นามสกุล..................พล
ภักดี  ....................................................  
เกิดวันที่.........-.........เดือน................-.................พ.ศ....................อาย.ุ............................................
ปี  
ชื่อบิดา..................-....................ชื่อมารดา...................-....................ภูมิล าเนาเดิม   หมู่ท่ี 
.....7........ต าบล..........นาสาร............อ าเภอ..........พระพรหม...........จังหวัด.......นครศรีธรรมราช
............………  



ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได)้..บ้านเลขที่ ……26/3....หมู่ที …..7....ต าบล.........นาสาร
.................อ าเภอ..............พระพรหม................... จังหวัด.....................นครศรีธรรมราช
.....................................  
หมายเลขโทรศัพท์............................................-
.................................................................................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................ธุรกิจส่วนตัว
.................................................................... 
 

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา  
 

อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม    
เกษตรกรรมและการทามาหากิน  ภาษาและวรรณกรรม  
    ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ   ศิลปะการแสดงและดนตร ี 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน  
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 
 

รายละเอียด  ผลงาน  ความรู้  ความสามารถของภูมิปัญญา  
ชีวิต การศึกษา  และการท างาน  

ทํานจบ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล  และจบปริญญาตรี ท่ีมหาวิทยาลัย
นิด๎า  และไปท างานบริษัทตํางชาติหลายบริษัท  จากนั้นมาศึกษาเรื่องแผนไทย  และได๎ค๎นคว๎า 
และไปสอบแพทย์แผนไทย  ได๎วุฒิบัตร  จากกระทรวงสาธารณสุข  ด๎าน เภสัชกรรม เวชกรรม 
ผดุงครรภ์ และศึกษาตํอ จนเป็นอาจารย์สอน และจบผู๎ประกอบการสปา จากนั้นกะไปสอบกับ
สุโขทัยธรรมราธิราช แผนกแพทย์แผนไทย และได๎ปริญญาบัตรมาอีกใบ ทํานชอบการสอน และ
ควบคูํกับการเรียนรู๎ ทํานไมํเคยหยุดการเรียนรู๎เรื่องแพทย์แผนไทย และใช๎ชีวิตมีความสุข กับการ
กินอาหารเป็นยา โดยไมํต๎องกินยาท าชีวิตประจ าวันให๎เรียบงําย และพอเพียง มีความสุข กับการ 
คิดค๎นสิ่งใหมํๆ และให๎ทุกคนสุขภาพดี ไมํต๎องพึ่งพาเคมี  ปัจจุบัน ทํานผลิต สินค๎าและควบคูํกับ
การเป็นอาจารย์พิเศษให๎กับสมาคมแพทย์แผนไทยนครศรีธรรมราช และ อาจารย์พิเศษให๎กับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนตํางๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ความรู้ 
 

คุณหมอ พณรัญชน์  พลภักดี  ทํานมีความรู๎เรื่องแพทย์แผนไทย  และใช๎ชีวิตมีความสุข 
กับการกินอาหารเป็นยา โดยไมํต๎องกินยาท าชีวิตประจ าวันให๎เรียบงําย และพอเพียง มีความสุข 
กับการ คิดค๎นสิ่งใหมํๆ และให๎ทุกคนสุขภาพดี ไมํต๎องพึ่งพาเคมี  ปัจจุบัน ทํานผลิตสินค๎า ผลิตยา 
และควบคูํกับการเป็นอาจารย์พิเศษให๎กับสมาคมแพทย์แผนไทยนครศรีธรรมราช และ อาจารย์
พิเศษให๎กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงเรียนตํางๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



รายละเอียดขอ้มลูปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปญัญาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลนาสาร 

 

 
 
ประวัต ิ 
 

ชื่อ ............นายประเสริฐ ..............นามสกุล........................มิตรรัตน์............................................. 
เกิดวันที่.........-.........เดือน................-.................พ.ศ....................อาย.ุ.........................................ปี  
ชื่อบิดา......................................ชื่อมารดา.......................................ภูมิล าเนาเดิม   หมู่ท่ี .............
ต าบล...............................อ าเภอ..................................จังหวัด...............................................………  
ท่ีอยู่ปัจจุบัน (ท่ีสามารถติดต่อได)้..บ้านเลขที่ ……159/2…....หมู่ที …..6....ต าบล...........นาสาร........
อ าเภอ............พระพรหม................... จังหวัด.....................นครศรีธรรมราช...................................  
หมายเลขโทรศัพท์............................................-.............................................................................. 
ปัจจุบันประกอบอาชีพ.................................ท านา...…..................................................................... 
 

เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขา  
 

อาหารและโภชนาการ    ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม    
เกษตรกรรมและการท ามาหากิน  ภาษาและวรรณกรรม  
    ศิลปหัตถกรรมและสิ่งทอ   ศิลปะการแสดงและดนตร ี 
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน  
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 
 
 
 
 
 



 

 

ลักษณะการถ่ายทอดภมูิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง  
 

มีการถ่ายทอดความรูใ้หก้บัลกูๆ  หลานๆ  เพ่ือนบา้น  ในเขตต าบลนาสาร   อ าเภอพระ
พรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช และพืน้ท่ีใกลเ้คียง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีข้าว 
กวนข้าวมธุปายาส  (ข้าวยาคู) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการกวนข้าวมธุปายาส 
 

  ภูมิปัญญาชาวบ๎านในการกวนข๎าวมธุปายาส เป็นความรู๎ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตใน
อดีตผํานการสังเกต การทดลอง การปฏิบัติแบบลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ชีวิตจริงของชาวบ๎าน ภูมิ
ปัญญาชาวบ๎านเป็นมรดกที่สืบทอดจากรุํนหนึ่งไปรุํนหนึ่ง เป็นองค์ความรู๎ที่ไมํตายตัวระหวํางการสืบทอดก็มี
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมและสังคมที่เปลี่ยนไปจนกลายเป็นองค์ความรู๎ใหมํที่สังคมปัจจุบันให๎
การยอมรับ การน าความรู๎ในการประกอบพิธีกรรมให๎สอดคล๎องกับธรรมชาติและท๎องถิ่นของตนเองถือเป็นการ
ปรับเปลี่ยนทางภูมิปัญญาเพ่ือสืบทอดประเพณีให๎คงอยูํ  

  ชาวบ๎านชุมชนพระเพรง มีความรู๎ ความช านาญ ในเรื่องการกวนข๎าวมธุปายาส (ข๎าวยาคู) ใน
อดีตการกวนข๎าวมธุปายาสไมํมีสูตรที่แนํนอนตายตัว วัตถุดิบกวนข๎าวมธุปายาสขึ้นอยูํกับฤดูกาลของผลไม๎ๆ ที่
น ามาท าขนมได๎ เชํน จ าปา ขนุน ทุเรียน ด๎วยภูมิปัญญาที่ได๎ลองปฏิบัติจริงท าให๎มีการคัดเลือกวัตถุดิบที่
เหมาะสม วัตถุดิบบางอยํางเมื่อน ามากวนแล๎วไมํอรํอย เชํน ผลไม๎พวก เงาะ มังคุด ลางสาด มีเมล็ดมากใสํไป
แล๎วกวนให๎เป็นเนื้อเดียวล าบาก ผลไม๎ที่ออกรสชาติเปรี้ยวก็ไมํนิยมน ามาผสมเพราะท าให๎ขนมออกรสเปรี้ยว
รสชาติไมํอรํอย สูตรการกวนได๎รับการปรับปรุง ตัดวัตถุดิบบางอยํางให๎คงเหลือแตํวัตถุดิบที่สามารถน ามาท า
ขนมได๎และจ าเป็นต๎องเพ่ิมรายการวัตถุดิบบางอยํางที่หางํายเพ่ือชูรสให๎อรํอยยิ่งขึ้น เชํน โอวัลติน ใสํเพ่ือเพ่ิม
รสชาติและสีสันให๎นํารับประทาน เพ่ิมแปูงข๎าวเจ๎า แปูงข๎าวเหนียวส าเร็จรูป ใช๎น้ ามันพืชควบคูํกับน้ ามัน
มะพร๎าวเพ่ือคอยเติมเพ่ือไมํให๎ติดกระทะ และเพ่ิมความหอมหวานด๎วยนมข๎นหวาน ชาวบ๎านมีการปรับปรุง
ดัดแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ปัจจุบันมีความสะดวกขึ้น สามารถดัดแปลงตัดสํวนที่เกินเพ่ิมสํวนที่
ขาดในสํวนผสมได๎อยํางลงตัวรสชาติอรํอย 

  ด๎วยความโดดเดํนในความอรํอยของข๎าวมธุปายาส (ข๎าวยาคู) ในด๎าน สูตรการปรุง เพราะ
ข๎าวมธุปายาสของแตํละท๎องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นมีความแตกตําง ทั้งในด๎านรสชาติและสํวนผสม 
ไมํมีสูตรที่แนํนอนสามารถดัดแปลงวัตถุดิบและสัดสํวนของสํวนผสมเครื่องปรุงได๎ตามความเหมาะสม รสชาติ
ของแตํละที่จึงแตกตํางกัน สูตรข๎าวมธุปายาของชาวบ๎านชุมชนบ๎านพระเพรงเป็นสูตรเฉพาะมีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์ได๎รับการสืบสอดมาอยํางยาวนานจากบรรพบุรุษ และได๎รับการปรับปรุงจากชาวบ๎านพระเพรงซึ่ง
เป็นชุมชนที่เข๎มแข็ง สามารถสืบทอดสูตรการกวนข๎าว โดยชุมชนให๎ความส าคัญและมีการจัดประเพณีกวนข๎าว
ในชุมชนทุกปี ณ วัดพระเพรง   

  ด๎วยเอกลักษณ์ ด๎านรสชาติอรํอยเป็นที่ถูกปากของคนทั่วไปสูตรการปรุงของข๎าวมธุปยาส 
(ข๎าวยาคู)  ท าให๎ได๎รับเกียรติในการเผยแพรํสูตรไปยังชุมชนตํางๆ ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และชุมชน
ใกล๎เคียง ผู๎น าของชาวบ๎านชุมชนบ๎านพระเพรง น าโดยนางชีพ  เสนากัลป์ และชาวบ๎านกวํา 50 ชีวิต ได๎รับ
การยํองยกและชื่นชมและได๎รับเกียรติเป็นผู๎น าในการกวนข๎าวมธุปายาสวัดพระมหาธาตุทุกปี 

  องค์ความรู๎ด๎านประเพณีกวนข๎าวมธุปายาสไมํมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร การ
ถํายทอดในอดีตสํงผํานความเชื่อความศรัทธาในวิถีแหํงบุญจากคนรุํนหนึ่งไปสูํอีกรุํน การสืบทอดเป็นไปใน



ลักษณะปฏิบัติให๎คนรุํนหลังเห็นเป็นตัวอยําง กาลเวลาได๎สั่งสมประสบการณ์ซึมซับความรู๎ อาศัยความคุ๎นชิน
จากการเข๎ารํวมพิธีตั้งแตํเยาว์วัย จนมีความช านาญและสามารถลงมือท าได๎ส าเร็จ แตํในปัจจุบันการถํายทอด
ภูมิปัญญาของชาวบ๎านมีลักษณะแตกตํางไปจากอดีต จากแตํเดิมลักษณะการถํายทอดให๎แกํคนรุํนตํอไปด๎วย
การปลูกฝังความเชื่อความศรัทธาและปฏิบัติให๎ เห็นเป็นตัวอยํางพร๎อมกับการมีสํวนรํวมของคนในชุมชน 
ความรู๎เหลํานี้จะคํอยๆ ซึมซับจน 

กลายเป็นความช านาญ แตํกระบวนการถํายทอดภูมิปัญญาในปัจจุบันมีความยืดหยุํนสามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการเพ่ือให๎กับสถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน จึงมีการรวบรวมองค์ความรู๎เป็นลายลักษณ์อักษรสืบทอดโดยการ
น าผู๎ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นหัวหน๎าฝึกอบรม และสาธิตการกวนข๎าวมธุปายาสให๎แกํผู๎ที่สนใจเพื่อเป็นตัวอยํางใน
การปฏิบัติยังชุมชนของตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา 
  ข๎าวมธุปายาส  ข๎าวทิพย์ หรือ ข๎าวยาคู เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่ง สมัยกํอนชาวภาคใต๎นิยมท า
ขึ้นที่วัดทุกๆปีในชํวงเดือน 6 หรือเดือน 10 โดยถือเอาระยะข๎าวแตกรวงผลิเม็ดพอเป็นน้ านม แตํภายหลัง
นิยมท ากันในเดือน 3 ชํวงวันมาฆบูชา เป็นประเพณโีบราณที่เกิดจากความเชื่อในพระพุทธศาสนา  
 
  ตามพุทธประวัติ “ข๎าวมธุปายาส หรือข๎าวยาคู” เป็นข๎าวทิพย์ที่นางสุชาดา บุตรีกระฎุมพี 
มหาเศรษฐี แหํงบ๎านเสนานิคม ณ ต าบลอุรุเวลา  ประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาล  ซึ่งจัดปรุงขึ้นแล๎วน าไป
ถวายพระมหาบุรุษกํอนที่จะตรัสรู๎เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า หลังจากพระองค์ได๎เสวยข๎าวมธุปายาสของนาง
สุชาดาแล๎วก็ได๎ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณในย่ ารุํงของคืนนั้นเอง จึงเชื่อกันวํา ข๎าวมธุปายาส (ยาคู) เป็นยาวิเศษ  
เป็นอาหารทิพย์ผู๎ใดได๎รับประทานจะขจัดโรคร๎ายทุกชนิด ชํวยให๎สมองดีเกิดปัญญาแกํ ท าให๎ผิวพรรณผํองใส 
อายุยืนยาว บันดาลความส าเร็จให๎แกํผู๎บริโภคด๎วย ดังนั้นชาวนครศรีธรรมราชที่มีวิถีชีวิตยึดมั่นในศาสนาพุทธ
จึงได๎รํวมกันสืบทอด   ประเพณีกวนข๎าวมธุปายาส (ข๎าวยาคู) โดยกวนที่วัดพระมหาธาตุเป็นส าคัญ 
   
 

ความเชื่อ 

  ชาวพุทธเชื่อกันวํา ข๎าวมธุปายาส (ข๎าวยาคู) เป็นยาวิเศษ  เป็นอาหารทิพย์ผู๎ใดได๎รับประทาน
จะขจัดโรคร๎ายทุกชนิด ชํวยให๎สมองดีเกิดปัญญา ท าให๎ผิวพรรณผํองใส อายุยืนยาว บันดาลความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพเป็นศิริมงคลแกํผู๎บริโภคด๎วย  
 

ก าหนดเวลากวนข้าว 
  การกวนข๎าวของชาวต าบลนาสาร ถือเดือนสาม ระยะเวลาที่ข๎าวในนาก าลังเป็นน้ านม  โดย
ใช๎วัดเป็นสถานที่กวนข๎าวยาคู   
 

การเตรียมการ 
1. เครื่องปรุง  ข๎าวมธุปายาส  มีสํวนผสมทั้งหมด 27 ชนิด มีทั้ง

พืชผลและพืชสมุนไพร ผลไม๎ที่มีอยูํตามฤดูกาลซึ่งแยกประเภทได๎ดังนี้ 
1.1 น้ านมข๎าว  เป็นเครื่องปรุงที่ส าคัญท่ีสุดในการกวนข๎าวมธุปายาส 

สํวนใหญํเป็นข๎าวที่ได๎จากเก็บข๎าวที่ก าลังมีน้ านมของชาวบ๎าน และข๎าวจากแปลงนา
สาธิต และแปลงนาชาวบ๎านผู๎มีจิตศรัธา  น ามาสับด๎วยมีด น ามาต ากับครกให๎แหลก  
แล๎วคั้นเอาน้ านมข๎าวแล๎วกรองด๎วยผ๎าขาวให๎สะอาด 

1.2 ประเภทผลไม๎ เชํน ขนุน จ าปาดะ ทุเรียนสด ทุเรียนกวน ผลไม๎ที่มี
ในท๎องถิ่นตามฤดูกาล  ผลไม๎สดทุกชนิดปอกเปลือกแกะเมล็ดออกแล๎วหั่นเป็นชิ้นน าไป
กวดให๎สุกนิ่มเตรียมไว๎ 



1.3 ประเภทพืชผัก ได๎แกํ หอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  ฟักทองหั่นเป็นชิ้น
เล็กๆ และน าไปต๎มให๎สุกนิ่ม ถั่วลิสงคั่วแล๎วน าให๎ละเอียด  งาขาว ลูกบัว ข๎าวฟุาง น าไป
คั่วเตรียมไว๎ 

1.4 ประเภทพืชมีหัว ได๎แกํ เผือก มันเทศ หัวมันหอม ปอกเปลือกหั่น
ชิ้น น าไปต๎มในน้ ากะทิให๎สุกนิ่มเตรียมไว๎ 

1.5 ประเภทเครื่องปรุงรส ได๎แกํ น้ าผึ้งรวง น้ าตาลทราย น้ าตาลกรวด 
น้ าตาลปิ๊บ น้ าอ๎อย นมสด นมข๎น  นมผง  โอวัลติน  

 
 
 

1.6 ประเภทเครื่องเทศ ได๎แกํ พริกไทย ลูกกระวาน กานพลู ราแดง รา
ขาว ราตั๊กแตน ชะเอม ดีปลีเชือก (ดีปลี) ลูกจันทร์ รกจันทร์ ดอกจันทน์ น าเครื่องเทศ
ทั้งหมดค่ัวให๎มีกลิ่นหอมแล๎วน าไปต ารํอนเอาแตํสํวนที่ละเอียดเตรียมไว๎ 

1.7 ประเภทเภทแปูง เชํน แปูงข๎าวเจ๎า แปูงข๎าวเหนียว น ามาละลาย
น้ าแล๎วกรองด๎วยผ๎าขาวบางเตรียมไว๎ 

1.8 มะพร๎าว น าไปขูดเอาน้ ากะทิ แล๎วเคี่ยวให๎แตกมันจนกลายเป็น
น้ ามันมะพร๎าวพักไว๎  ซึ่งต๎องกวนลํวงหน๎า 2 วัน  และสํวนที่เป็นกะทิสดพักไว๎  

2. การผสมเครื่องปรุง 
     เมื่อเตรียมพร๎อมเครื่องปรุงเสร็จ ตํอไปน าเครื่องปรุงผสมในภาชนะขนาดใหญํ ปรุงรสข๎าว
มธุปายาสให๎มีรสชาติตามท่ีต๎องการกํอนการกวน เพราะในขั้นตอนการกวนจะไมํมีการปรุงรสเพ่ิม แบํง
สํวนผสมลง 5 กระทะ  
 

3. การเตรียมอุปกรณ์เตาไฟ 
     อุปกรณ์ มี เตาไฟ ไม๎ฟืน และกระทะ จ านวน 5 ใบ ต๎องเตรียมไว๎ลํวงหน๎า การกวนข๎าว
มธุปายาส (ยาคู) ต๎องใช๎ความร๎อนสูงให๎ความร๎อนระอุตลอดเวลา การกวนใช๎เวลานานหลายชั่วโมงติดตํอกันใช๎
ฟืนจ านวนมากต๎องเตรียมฟืนให๎พร๎อมและเพียงพอ 
 

4. การเตรียมบุคลากรที่ส าคัญในงานพิธีกรรมทางศานา 
    1. สาวพรหมจารี  คือสาวพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์ จ านวน 15 คน ต๎องแตํงกายนุํงขาวหํมขาว เพ่ือ
ความเป็นศิริมงคลในการกวนข๎าวมธุปายาส  
    2. นิมนต์พระสงฆ์ ส าหรับสวดชัยมงคลคาถาพร๎อมจัดหาเครื่องใช๎พิธีสงฆ์ เชํน ด๎าย สายสิญจน์ 
ฯลฯ 
   3. พราหมณ ์ผู๎ท าพิธบวงสรวงท๎าวพังพะการ สิ่งศักดิ์ตํางๆ ในวัด 
   4. สายสิญจน์ วงจากพระสงฆ์มาผูกไว๎ที่ไม๎พาย(ไม๎กวน)เพ่ือให๎สาวพรหมจารีจับไม๎พายที่ผูก
สายสิญจน์ไว๎ 
 

5. พิธีกรรม 
  การกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) 



    เริ่มด๎วยพิธีพราหมณ์ในตอนเช๎า เวลา 09.00 น. บวงสรวงท๎าวพังพะการ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
วัดมะมํวงขาว  

ชํวงเย็นเวลา 17.00 น เป็นพิธีสงฆ์ด๎วยการบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สาวพรหมจารี
รับ 

สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ให๎สาวพรหมจารี และเริ่มพิธีกวนโยสาว
พรหมจารี 15 คน ยืนประจ ากระทะละ 3 คน พนักงานน าเครื่องปรุงข๎าวมธุปยาส (ข๎าวยาคู) วางบนโต๏ะข๎าง
กระทะ ประธานในพิธีเข๎าประจ าที่กระทะ เริ่มพิธีกวนข๎าวมธุปายาส โดยประธานเทเทเครื่องปรุงลงในกระทะ 
สาวพรหมจารีจับไม๎กวน ตั้งแตํเริ่มกวนพระสงฆ์เจริญเจริญชัยมงคลคาถาซึ่งชาวบ๎านเรียกกันวํา “ชยันโต” 
ระหวํางสวดจะตอ๎งให๎สาวพรหมจารีกวนจนพระสวดจบ จากนั้นให๎ประธานในพิธีเป็นผู๎กวนเป็นอันวําเสร็จพิธี  

 
 
 
 
 
 

สูตรข้าวมธุปายาส (ข้าวยาคู) ของดีชาวบ้านชุมชนพระเพรง 
ต าบลนาสาร  อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

(1) น  านมข้าว     จ านวน   60 เลียง 
ใช๎ข๎าวตั้งท๎อง  น ามาขูดเมล็ดข๎าวออกจากรวง ใสํครกต า แล๎วน ามาคั้นกรองเอาเฉพาะน้ านมข๎าว 
 

(2) ประเภทผลไม้  
- ขนุน    จ านวน 200 กก. 
- จ าปาดะ   จ านวน 200 กก. 
- ทุเรียน    จ านวน 200 กก. 
- ทุเรียนกวน  จ านวน 9 กก.  
- ผลไม๎ที่มีในท๎องถิ่นตามฤดูกาล  ผลไม๎สดทุกชนิดปอกเปลือกแกะเมล็ดออกแล๎วหั่นเป็นชิ้น
น าไปกวนให๎สุกนิ่มเตรียมไว๎ 
 

(3) ประเภทพืชผัก  
- ฟักทอง   จ านวน 10 กก. 
- ลูกบัว   จ านวน 2 กก. 
- งาขาว   จ านวน 2 กก. 
- ถั่วลิสง   จ านวน 15 กก. 
- หัวหอม   จ านวน 15 กก. 
- ข๎าวฟุาง   จ านวน 10 กก. 
พืชผักหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ  และน าไปต๎มให๎สุกนิ่ม ถ่ัวลิสงคั่วแล๎วน าให๎ละเอียด  งาขาว ลูกบัว 

ข๎าวฟุาง น าไปคั่วเตรียมไว๎ 



 

(4)  (4) ประเภทพืชมีหัว  
- มันเทศ   จ านวน 10 กก. 

 - เผือก  จ านวน 10 กก. 
- หัวมันหอม  จ านวน 30 กก. 
ปอกเปลือกหั่นชิ้น น าไปต๎มในน้ ากะทิให๎สุกนิ่มเตรียมไว๎ 
 

(5) ประเภทเครื่องปรุงรส   
- น้ าตาลปิ๊บ   จ านวน 2 ปิ๊บ  
- น้ าตาลทราย  จ านวน 6 กระสอบ  
- นมข๎น    จ านวน 9 โหล 
- นมสด   จ านวน 18 โหล 
- น้ าผึ้งรวง   จ านวน 9 ขวด หรือมากกวํา   
- น้ าอ๎อย   จ านวน 9 แกลอน  
- โอวัลติน   จ านวน 10 กก. 

 

 (6) ประเภทพืชสมุนไพร     

เชํน พริกไทย  พริกเชือก ลูกกระวาน อบเชย โกษฐบัว โกษฐพุงปลา โปูยกั๊ก กานพลู  
จ านวน 4 กก. น าเครื่องเทศทั้งหมดไปอบให๎สุกน าไปบดให๎ละเอียดแล๎วรํอนเอาเฉพาะผง ละเอียด   
 

(7) ประเภทแป้ง 
      - แปูงข๎าวเจ๎า   จ านวน 5 ลัง    
      - แปูงข๎าวเหนียว   จ านวน 5 ลัง   
       น ามาละลายน้ าแล๎วกรองด๎วยผ๎าขาวบางเตรียมไว๎ 

(8) ประเภทมะพร้าว และน้ ามัน 

- มะพร๎าว   จ านวน 900 ลูก   
- น้ ามันพืช  จ านวน   18 ปี๊บ 

หมายเหตุ           สูตรกวนข๎าวมธปุายาส  9  กระทะ 
 
อ๎างอิง ที่มา           1.   จลุสาร วฒันธรรมภาคใต๎ ประเพณีกวนข๎าวมธุปายาส   (ยาคู) 
  2.   วิทยานิพนธ ์ ประเพณีกวนข๎าวมธุปายาส   
                        ภาพสะท๎อนทางสงัคมและวัฒนธรรมของชาวนครศรธีรรมราช  :  กรณีศึกษาวัดพระมหาธาตวุรมหาวิหาร 
  3.  จากการสัมภาษณ์ นางชีพ  เสนากัลป์ ผู๎น าชาวบ๎านพระเพรง ต าบลนาสาร อ าเภอพระพรหม  
       จังหวัดนครศรธีรรมราช 
 
 

 



 
 

ขั นตอนการกวนข้าวมธุปายาส 
 

 ขั้นตอนการกวนข๎าวของวัดมะมํวงขาว  เริ่มด๎วยพิธีบวงสรวงเทพยดา บวงสรวงองค์พํอพังพการ 
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในตอนเช๎าซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ชํวงเย็นเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนา  บูชาพระ
รัตนตรัย  อาราธนาศีล  สาวพรหมจารีรับสมาศีล  พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ าพระพุทธมนต์ให๎
สาวพรหมจารี 

1. เริ่มพิธีกวนข้าวมธุปายาส 
     สาวพรหมจารียืนประจ ากระทะ เจ๎าหน๎าที่น าเครื่องปรุงผสมวางบนเตรียมไว๎ข๎างกระทะ 

ประธานในพิธีเข๎าประจ ากระทะ เริ่มพิธีกวนข๎าวโดยประธานเทเครื่องปรุงลงกระทะ สาวพรหมจารีเริ่มกวน 
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจนจบเป็นอันเสร็จพิธี ตํอไปใครจะกวนก็ได๎ 

 

2. วิธีกวน 
           การกวนข๎าวมธุปายาส ต๎องกวนอยูํตลอดเวลา  เพ่ือจะได๎ไมํติดกระทะ เมื่อข๎าวเริ่มเหนียว

หนืดจะใช๎น้ ามันมะพร๎าวที่เค่ียวไว๎เติมลงในกระทะ ไมํให๎ข๎าวมธุปายาสติดกระทะ ข๎าวมธุปายาสจะเปลี่ยนเป็น
สีน้ าตาลคล้ าเมื่อกวนเสร็จ 

 

3. ระยะเวลาในการกวนข้าว 
     ใช๎เวลาตั้งแตํเวลา 17.30 น. ถึง 1.00 น. ใช๎เวลาประมาณ 8 - 9 ชั่วโมง แตํละกระทะจะ

ใช๎เวลากวนไมํเทํากัน เพราะการใสํสํวนผสม และขนาดของกระทะไมํเทํากัน รวมทั้งการเติมไฟเชื้อเพลิงแตํละ
กระทะไมํเทํากัน   

 

4. ตักข้าวมธุปายาสใส่ถาด 
   เกลี่ยให๎บางๆ ตั้งทิ้งไว๎ให๎เย็น  ในวันรุํงขึ้นตัดข๎าวมธุปายาสใสํถุงน าถวายพระยังวัดตํางๆ  

พร๎อมแจกจํายญาติมิตร  ผู๎มีจิตศรัทธา  ที่รํวมพิธีทุกคน 

 

 

 

 

 


