
แหล่งเรียนรู้ในชุม 

1. ช่ือแหล่งเรียนรู้  สินค้า O-Top ขนมถ่ัวตัดงาขาว  งาด า 
2. ประเภทแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เจ้าของแหล่งเรียนรู้  คุณขวัญจิตร  ขีดกลาง 
 

 

 

 

 

4.ที่ตั้ง  33/1 หมู่ 3 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000  
          โทร  01 0746121, 044 207464 
 

5. ประวัติโดยสังเขป (พร้อมรูปภาพประกอบตามสมควร) 

ขนมถ่ัวตัดรวงทอง มีมานานกว่า 100 ปีแล้ว แม่พิน สุพรรณกลาง อายุ 78 ปี เล่าว่า เคยท าขนม
ทอฟฟ่ีถั่ว มาตั้งแต่เป็นเด็ก โดยช่วยแม่ท าไว้กินเองในครอบครัวโดยไม่ต้องซื้อ ผู้ถ่ายทอดท าขนมคือ คุณยาย
หริ่ง กิ่งโพธิ์  

ปี พ.ศ. 2536 แม่ดวงใจ ทิศกลาง กับนางขวัญจิต ขีดกลางได้ช่วยกันท าขนมถั่วตัดโดยเริ่มท าขนม
เพียง 2 ครอบครัว ท าขายภายในหมู่บ้าน โรงเรียน หลังจากนั้นแม่ดวงใจ และนางขวัญจิตได้ไปศึกษารูปแบบ
การท าขนมถ่ัวตัดจากอ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาสินค้าของตนเอง แล้วเริ่ม
ผลิตถั่วกระจก และงาตัดจ าหน่ายเรื่อยมา 

ปี พ.ศ. 2542 ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น กลุ่มขนมถ่ัวตัดรวงทองให้โอกาสชาวบ้านในบ้านรวง และ
หมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามาเป็นสมาชิก ประมาณ 30 ครอบครัว ผลิตสินค้าขนมถั่วตัด งาตัด ถั่วทอดสมุนไพร 
จ าหน่ายภายในอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และในงานประจ าปีฉลองชัยชนท้าวสุระนารี และงานต่างๆ ที่ส่วน
ราชการจัดขึ้น และมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

ต่อมาป ีพ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบาย หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ขนมถั่วตัดรวงทองได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของต าบลหนองงูเหลือม และส่งเข้าคัดสรรในปี พ.ศ. 2546 ได้รับการ
คัดสรร ระดับ 3 ดาว ปัจจุบัน กลุ่มขนมถั่วตัดรวงทองมีสมาชิก 64 คน ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสมีา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือม สหกรณ์การเกษตรและหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นอย่างดี 

การผลิตขนมถ่ัวตัด งาตัด ใช้แรงงานของคนในชุมชน เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น
และมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ท าให้คนในชุมชนมีความผูกพันสามัคคี มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน เป็นการ

 

 

http://www.thaitambon.com/product/161207103643
http://www.thaitambon.com/product/11519122535


สร้างงานในชุมชน เกิดกระบวนการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่น
ของตน 

 

  

ที่ท าการกลุ่มเม่ือปี 2542(แห่งแรก)          ผลิตภัณฑ์ในสมัยเริ่มต้น             ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน 
 

 
 

 
6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
 6.1 การท าขนมพ้ืนบ้าน 

6.2 การสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
6.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.4 การรวมกลุ่มของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
7. มาตรฐานรางวัลที่ได้รับ 
 ผ่านการจัดสรรสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย  
    7.1 มผช. เลขท่ี710/2547  
    7.2 OTOP คัดสรรระดับ 4 ดาว 
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แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
1. ช่ือแหล่งเรียนรู้           กลุ่มทอเสื่อบ้านสวาสดิ์ 
2. ประเภทแหล่งเรียนรู้     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เจ้าของแหล่งเรียนรู้      นางเปลยวญ เสนกลาง 
 

 
 
4. ที่ตั้ง  บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000 
           โทร  08-6254-3206  / 0-4420-7765        
5. ประวัติโดยสังเขป  

การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น  ที่น าเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้ว
สานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพ่ือน ามาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน  หรือท าธุรกรรมต่างๆ  ตลอดจนท าพิธีกรรมทาง
ศาสนาและความเชื่อ 
     เสื่อกก  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืช
ธรรมชาติที่ข้ึนอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่น าต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน 
หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ท าให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจ าเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้คนในอดีต  ดังนั้นภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อกกจึงเสมือนภูมิรู้พ้ืนบ้านที่แต่ละครัวเรือนต้อง
ปลูกฝังให้ลูกหลานมีความรู้  มิให้ได้ชื่อว่าเกียจคร้าน  มิต้องเสียทรัพย์สินเงินทองไปซื้อหา  และมิให้เวลาว่าง
สูญไปโดยเปล่าประโยชน์  ซึ่งนอกจากจะทอไว้เพ่ือใช้เองในครัวเรือนแล้วยังสามารถทอเป็นอาชีพสร้างรายได้
เสริมอีกทางหนึ่ง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 

 6.1 ความรู้เรื่องกก 
 6.2 การทอเสื่อกก 
 6.3 การสร้างรายได้ในชุมชน  
 
7. มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ 

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  รหัสทะเบียน : 4-30-32-04/1-0005    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
1. ช่ือแหล่งเรียนรู้           กลุ่ม อสม.ต าบลหนองงูเหลือม(กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์ พวงหรีด) 
2. ประเภทแหล่งเรียนรู้     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เจ้าของแหล่งเรียนรู้     นางสมคิด ตากงูเหลือม    

 
 
4. ที่ตั้ง  เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทร 044207089 
5. ประวัติโดยสังเขป 

 เกิดจากการว่างงานของคนในท้องถิ่น ทางอสม. ต าบลหนองงูเหลือม โดยนางสมคิด ตากงูเหลือม  จึง
ได้รวมกลุ่มชาวบ้านมาจัดสอนท าพวงหรีดดอกไม้จันทน์ และตั้งเป็นกลุ่ม อสม. ต าบลหนองงูเหลือม ทีผ่ลิตและ
จ าหน่าย พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ พานพุ่ม เป็นการสร้างรายได้ในชุมชนอีกด้วย 

6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 

   6.1 การท าพวงหรีด ดอกไม้จันทน์  
   6.2 การรวมกลุ่มประกอบอาชีพในชุมชน  
 
7. มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ 

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  รหัสทะเบียน : 4-30-32-04/1-0008  
 

 

 

 



แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 
1. ช่ือแหล่งเรียนรู้           กลุ่มตีมีด 
2. ประเภทแหล่งเรียนรู้     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เจ้าของแหล่งเรียนรู้      นายประวิทย์ เชยโพธิ์ 
 

 
 
4.ที่ตั้ง  71 หมู่ที่ 8 บ้านนาตาวงษ์ ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30000 
          โทร 08-7169-6950 08-7965-4154 
5. ประวัติโดยสังเขป  

งานตีเหล็กถือเป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ กลุ่มบ้านนาตาวงษ์ โนนหมัน 
ต าบลหนองงูเหลือมนั้น เป็นแหล่งตีมีด และเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งที่มีช่างตีมีด บ้านไหนที่ตีเหล็กหรือมีดจะ
สังเกตได้จากโรงเรือนหรือเพิงมุงหลังคาจะแยกออกจากตัวบ้าน ใช้เป็นที่ส าหรับตีเหล็กหรมีด  สมาชิกในกลุ่ม
ประกอบการเอง โดยท าส่งพ่อค้าคนกลาง และขายปลีกเองด้วย 

 

6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 

 6.1 การตีมีด 
 6.2 อาชีพในชุมชน  
 
7. มาตรฐาน/รางวัลที่ได้รับ 
           ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  รหัสทะเบียน 

 

 



แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

 
1. ช่ือแหล่งเรียนรู้        สินค้า O-Top ไม้กวาดเสี้ยนตาล 
2. ประเภทแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เจ้าของแหล่งเรียนรู้   นางสะอ้ิง จันทร์โพธิ์ 
 
 
 

 

 

 

 
4.ที่ตั้ง  79 หมู่ที่ 9 บ้านโนนหมัน ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 
          โทร  08-3798-2130, 08-4411-1755   อีเมล์: cdd_korat@chaiyo.com 
 
5. ประวัติโดยสังเขป  

ชาวบ้านโนนหมัน หมู่ที่ 9 ต าบลหนองงูเหลือม ท าไม้กวาดจากเสี้ยนตาล มาตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายาย 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในหมู่บ้าน เมื่อท านาเสร็จก็เริ่มหา กาบตาลมาทุบเอาเสี้ยนตาลมาท าไม้กวาดไว้ใช้
เอง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จ าหน่ายบ้าง ต่อมามีพ่อค้ามาสั่งซื้อมากข้ึน จึงขยายการผลิตเกือบทุกครัวเรือน 
ปัจจุบันมีครัวเรือนท าไม้กวาดเสี้ยนตาล ประมาณ 78 ครัวเรือน เงินทุน 8,000 บาท ผลิตได้เดือนละประมาณ 
5,000 ด้าม  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตายาย ประโยชน์ใช้กวาดพื้นท่ีหยาบ มี
น้ าขัง ใบไม้ ขยะ เป็นของใช้ และของที่ระลึก  เริ่มรวมกลุ่มกันครั้งแรกเม่ือปี 2535 สมาชิกผลิตที่บ้านของ
ตนเอง แล้วน าไม้กวาดที่ผลิตได้มารวมกันไว้ ณ ที่บ้านประธานกลุ่มเพ่ือส่งจ าหน่ายให้พ่อค้าต่อไป 
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6. ความรู้ที่สามารถเรียนได้จากแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ 
 6.1 การท าไม้กวาดเสี้ยนตาล 

6.2 การสร้างรายได้ในท้องถิ่น 
6.3 ประโยชน์ของตาล 

 
7. มาตรฐานรางวัลที่ได้รับ 

 ปี 2550  ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
 
 

 

 

 

 

 
 


