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ข้อมูลวัฒนธรรมต ำบลอรัญญิก จ.พิษณุโลก 

รวบรวมข้อมูลโดย กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองอรัญญิก 

ไข่เค็มกะทิแม่อัมพร 
ผู้ประสานงาน  ร้อยตรีถวิล  ปัญญา  
สถานที่ผลิต  ๙๘๙/๔๗  ม.๓ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  
หมายเลขติดต่อ  081-9715191  

 เดิมที ร้อยตรีถวิล  ปัญญา เป็นข้าราชการทหารอยู่กองพัน
ทหารม้าที่ ๙ ผู้บังคับกองพัน อยากให้แม่บ้านมีอาชีพ จึงได้ไปดูงานที่
จังหวัดลพบุรี  ซึ่งมีการท าไข่เค็ม จึงได้มาท าไข่เค็มกันและปรับปรุงมา
เรื่อยๆ เป็นไข่เค็มกะทิ ซึ่งน ามาต่อยอด เป็นสูตรของตัวเอง และขอ
อนุญาตน ามาต่อยอดท าเป็นไข่เค็มกะทิแม่อัมพร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ซึ่งจากนั้น พัฒนาชุมชนจึงได้ให้เป็นสินค้า OTOP และชักชวนให้น าไปขายที่ตลาดที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 
จึงมีคนรู้จักเพ่ิมมากข้ึน  
 วัตถุดิบและส่วนประกอบ 
 1. ไข่เป็ด 30 ฟอง 2. ดินสองพอง 600 กรัม 
 3. เกลือ 125 กรัม 4. กะทิ 250 กรัม 
 5. แกลบด า 1 กิโลกรัม 
  ขั้นตอนและวิธีการท า 
 1.ล้างไข่เป็ดให้สะอาดผึ่งให้แห้ง 
 2.น าเกลือผสมกับดินสอพองให้ทั่วใส่กะทิลงผสมถ้าข้นเกินไปให้เติมน้ านิดหน่อย 
 3.น าไข่ที่แห้งแล้วลงคลุกในดินสอพองแล้วน าไปคลุกในแกลบด า เพื่อให้แกลบด ารัดดินสอพองให้ติดกับไข่ 
 4. น าใส่ถังบรรจุปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ 15 วัน 
 5.น ามาล้างแกลบด าออกให้สะอาดใส่ลังถึงนึ่งนานประมาณ 20 นาทีหลังจากน้ าเดือด 

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต 
 1. เทคนิคการล้างไข่ต้องสะอาดไม่น าไข่แช่ในน้ าสกปรกให้ใช้น้ าไหลผ่าน 
 2. ต้มแล้วควรรับประทานภายใน 3 วัน ถ้ารับประทานไข่ไม่หมดควรใส่ตู้เย็น 
 3. ไข่ที่น ามาผลิตต้องเป็นไข่ใหม่ 



ข้อมูลวัฒนธรรมต ำบลอรัญญิก จ.พิษณุโลก 

รวบรวมข้อมูลโดย กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองอรัญญิก 

กลุ่มกระยาสารทแม่ทองหล่อ 
ผู้ประสานงาน  ศุภกร แพฎิษฐ์ 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระยาสารท 
สถานที่ผลิต  ๔๔ ม.๔ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 
หมายเลขติดต่อ  ๐๙๔-๘๓๗๕๕๘๘  

 กระยาสารท  เป็ นขนม ไทย โบราณ ท า จ ากถั่ ว ลิ ส ง  ง าขาว  หรื อ  ง าด า  ข้ า วพอง  ข้ า ว เ ม่ า 
(สีขาว,สีเขียว) และน้ าตาล มักท ากันมากในช่วงสารทไทยแรม 15 ค่ า เดือน 10 หรือช่วงตั้งแต่เวลาเข้าพรรษา ถึง
ออกพรรษา เมื่อสิ้นออกพรรษาก็จะหยุดท ากระยาสารท ซึ่งจะท าเฉพาะในช่วงเทศกาล โดยมีข้อสังเกตว่า วัตถุดิบ  
ที่ใช้ในการท ากระยาสารทเป็นพวกธัญพืช ที่มีผลผลิตออกมาในช่วงฤดูท่ีท ากระยาสารท 
 ส่วนผสมและสัดส่วน 
1. ข้าวตอก 1 ½ กิโลกรัม 
2. ถั่วลิสง 6 กิโลกรัม 
3. งาขาว/งาด า คั่ว 5 กิโลกรัม 
4. ข้าวเม่า 12 กิโลกรัม 
5. แบะแซ 8 กิโลกรัม 
6. น้ าตาลปี๊บ 15 กิโลกรัม 
7. กะทิ 12 กิโลกรัม 
 วิธีปรุง 
1. น าถั่วลิสง งา ข้าวเม่า มาคั่วให้สุกพอประมาณ แล้วพักไว้ 
2. น ากะทิมาเคี่ยวกับน้ าตาลปี๊บ จนน้ าตาลละลาย จากนั้นใส่แบะแซลงไปผสม เคี่ยวให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน 
หรือจนเหนียวข้นเป็นยางมะตูม 
3. ใส่ถั่วลิสง ข้าวตอก ข้าวเม่า งาขาวที่คั่วเตรียมไว้ลงไปผสมในน้ ากะทิ เคี่ยวไปเรื่อย ๆ  โดยใช้ไฟอ่อน ประมาณ 
30 นาที 
4. ตักใส่ถาดสี่เหลี่ยม พักไว้พออุ่น ตัดเป็นสี่เหลี่ยม พักไว้ให้เย็น 
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แกงขี้เหล็ก  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสมศรี  ชุมพลศรี    
ที่อยู่    ๔๓๕/๓๕  หมู่ที่ ๘  ต าบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก  
          จังหวัดพิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๐๓๐๔๐๗ 

 แกงขี้เหล็ก เป็นการน าใบอ่อน ดอกและยอดของต้นขี้เหล็ก มาปรุงเป็นอาหาร นอกจากจะรับประทานใน
ครั ว เ รื อน  ยั ง นิ ย มปรุ ง เ ลี้ ย ง แขก เทศกาล ง านต่ า ง ๆ  เ ช่ น  ง านบวช  ง านแต่ ง ง าน  ง านศพ  ด้ ว ย  
นอกจากนี้  ในงานบุญต่างๆ ก็ยังนิยมแกงไปถวายพระอีกด้วย โดยมักถวายร่วมกับแกงบอน, แกงหยวก  
ซึ่งรสชาติของขี้เหล็กมีรสขม ก่อนปรุงจึงต้องน ามาต้มน้ าทิ้งก่อน และท าให้มีรสชาติดีขึ้นเมื่อน ามาปรุงเป็นอาหาร 
 แกงขี้เหล็กคือหนึ่งในแกงกะทิที่ส าคัญในครัวไทย มีรสชาติหวาน มัน เผ็ดเล็กน้อย เนื้อสัตว์ ที่ใส่ในแกง 
อาจเป็นปลาย่าง หรือ เนื้อหมูย่าง  
 ส่วนผสม 
ใบขี้เหล็กที่ต้มรินน้ าทิ้ง บีบน้ าออกแล้ว 500 กรัม  ขาหมู หรือ หมูย่าง หรือ ปลาย่าง 100 กรัม 
ต้นหอมตัดท่อนสั้น ¼ ถ้วยตวง    น้ าปลา 2 ช้อนโต๊ะ 
ตะไคร้ ตัดท่อนยาว 2 นิ้ว 2 ต้น    น้ ากะทิ 
น้ าปลาร้า 4 ช้อนโต๊ะ      
 ส่วนผสมน้ าพริกแกง 
พริกแห้งหรือพริกสด 15 เม็ด    หอมแดง 10 หัว 
ตะไคร้หั่นฝอย 7 – 8 ต้น     เกลือ 2 ช้อนชา 
 วิธีการท า 
1. โขลกส่วนผสมเครื่องแกง ตะไคร้ พริกแห้งหรือพริกสด หอมแดงพอหยาบ ๆ ใส่เกลือ 
2. น าน้ าใบย่านาง ใส่หม้อตั้งไฟใส่ใบขี้เหล็ก คนให้เข้ากัน ใส่ตะไคร้หั่นท่อน และเนื้อสัตว์ 
3. พอเดือดปรุงรสด้วย น้ าปลาร้า น้ าปลา ต้มต่อไปให้เดือดอีกครั้ง ชิมรส ใส่ผักแต่งกลิ่น ต้นหอม ใบแมงลัก  
ยกลงเตรียมรับประทาน 
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บัวลอยเบญจรงค์  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสมศรี  ชุมพลศรี    
ที่อยู่    ๔๓๕/๓๕  หมู่ที่ ๘  ต าบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก  
          จังหวัดพิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๐๓๐๔๐๗ 

 บัวลอยเป็นอาหารที่คู่ส ารับกับข้าวไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยทั่วไปประชาชนชาวต าบลอรัญญิก มักจะท า
ขนมในงานเลี้ยง นับตั้งแต่การท าบุญเลี้ยงพระ งานมงคล และงานพิธีการ วัตถุดิบการท าที่กลมกลืน พิถีพิถันในเรื่อง
รสชาติ สีสัน ความสวยงาม กลิ่นหอม รูปลักษณะ ชวนรับประทาน 
  ส่วนผสมบัวลอย 
* แป้งข้าวเหนียว 2 ถ้วยตวง   * น้ าเปล่า 1/4 ถ้วยตวง 
* เผือกนึ่งสุกบดละเอียด 1 ถ้วยตวง (กรณีต้องการบัวลอยหลายสีสามารถเลือกใช้ฟักทอง เพ่ือท าบัวลอยสีเหลือง, 
ใบเตย เพื่อท าบัวลอยสีเขียว, อัญชัน เพ่ือท าบัวลอยสีม่วง หรือ แครอท เพื่อท าบัวลอยสีส้ม) 
 ส่วนผสมน้ ากะทิ 
* กะทิ 2 ถ้วยตวง * น้ าตาลมะพร้าว 100 กรัม  * น้ าตาลทราย 1 ถ้วยตวง 
* เกลือป่น 1 ช้อนชา * เนื้อมะพร้าวอ่อน, ไข่ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)  * งาขาว (ส าหรับแต่งหน้า จะมีหรือไม่มีก็ได้) 
 วิธีท าและข้ันตอนการท าบัวลอย 
1. ท าบัวลอยโดยผสมแป้งข้าวเหนียว, เผือกนึ่งและน้ าเปล่าเข้าด้วยกัน นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อ
เดียว จากนั้นจึงน ามาปั้นเป็นลูกกลมๆ ระหว่างปั้นนั้น ควรโรยด้วยเศษแป้งข้าวเหนียวเล็กน้อยเพ่ือป้องกันไม่ให้ลูก
บัวลอยติดกัน (ถ้าต้องการท าบัวลอยหลายสีก็ใช้ส่วนผสมเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นฟักทองส าหรับสีเหลือง หรือใบเตย
ส าหรับสีเขียว เป็นต้น) 
2. ต้มน้ าในหม้อขนาดกลาง รอจนเดือดจึงใส่ลูกบัวลอยที่ปั้นไว้แล้ว เมื่อบัวลอยสุกให้น าออกมาแช่ในน้ าเย็น  
(บัวลอยที่สุกแล้วจะลอยขึ้น) 
3. ท าน้ ากะทิโดยผสม กะทิ, น้ าตาลมะพร้าว, น้ าตาลทรายและเกลือป่นลงไป ควรใส่น้ าตาลทรายแค่ครึ่งเดียวก่อน 
ถ้ายังหวานไม่พอจึงค่อยใส่เพ่ิมลงไป ต้มจนเดือด จึงหรี่ไฟลง น าบัวลอยท่ีต้มไว้แล้วใส่ลงไปในน้ ากะทิ ต้มต่ออีกสัก
พักจึงปิดไฟ ถ้ามีมะพร้าวอ่อนก็ใส่ได้เลย พร้อมลูกบัวลอย (กรณีต้องการท าบัวลอยไข่หวาน ก็ตอกไข่ใส่ไปในหม้อ
หลังจากท่ีใส่บัวลอยลงไป รอจนไข่สุกจึงปิดไฟ) 
4. ตักใส่ถ้วย โรยหน้าด้วยงาขาว เสิร์ฟขณะร้อนหรือรอให้เย็นก็ได้ 
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ต้มเค็มปลำตะเพียน 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสมศรี  ชุมพลศรี    
ที่อยู่    ๔๓๕/๓๕  หมู่ที่ ๘  ต าบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก  
          จังหวัดพิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๐๓๐๔๐๗ 

 เป็นอาหารที่สืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ อาหารชนิดนี้จะได้ความหวานจากอ้อยและน้ าตาล  
ยิ่งเคี่ยวก้างยิ่งเปื่อย รสชาติกลมกล่อม เปรี้ยว หวาน เค็ม และอร่อย   เก็บได้นานด้วยการอุ่นไฟอ่อนๆ ไปเรื่อยๆ  
อย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาด 
 เครื่องปรุง ปลาตะเพียนต้มเค็ม 
    ปลาตะเพียน    ผงพะโล้    ซีอิ๊วขาว    ซอสถั่วเหลือง    อัอย    ขิงแก่    น้ ามะขามเปียก    กระเทียม 
    หอมแดง    พริกไทยเม็ด    รากผักชี    น้ าตาลโตนด    ซีอ๊ิวด า    มะละกอดิบ    พริกข้ีหนูแห้ง 
 วิธีท า ปลาตะเพียนต้มเค็ม 
 ๑.ท าความสะอาดปลาตะเพียนให้เรียบร้อย ก่อนจะใส่ปลาลงในหม้อให้ทุบอ้อยให้แตกแบบหยาบๆ  
วางรองก้นหม้อ พร้อมด้วยขิงแก่หั่นแว่นๆ กระเทียม หอมแดง พริกไทยบุบหยาบ รากผักชีบุบหยาบๆ น้ าตาลโตนด 
วางเครื่องปรุงเหล่านี้เรียงก้นหม้อ แล้วจึงน าตัวปลาวางเรียงอีกชั้น พยายามอย่าให้ตัวปลาสัมผัสกับผิวหม้อ เพราะ
อาจจะท าให้ไหม้ได้ ในกรณีเค่ียวปลาแล้วน้ างวด ซึ่งการท าปลาตะเพียนต้มเค็มนี้ จะไม่มีการคน หรือพลิกตัวปลาเป็น
อันขาด 
 ๒.พอเรียงตัวปลาเสร็จ ก็ราดด้วยน้ ามะขามเปียก และวางมะลอกอดิบ 2 -3 ชิ้น จะช่วยให้ก้างปลานิ่มเร็ว 
เหมือนก้างปลากระป๋อง สามารถเคี้ยวได้ ไม่ติดคอ จากนั้นก็ราดซีอ๊ิวขาว ซอสถั่วเหลือง วางพริกขี้หนูแห้งบนตัวปลา 
แล้วใส่น้ าสะอาดจนท่วมตัวปลา หยดซีอิ๊วด า 2-3 หยด เพ่ือช่วยให้สีสวยขึ้น 
 ๓.เคี่ยวต้มเค็มด้วยไฟรุมๆ ประมาณ 5 ชั่วโมง ระหว่างนั้นให้คอยเปิดดูเรื่อยๆ เผื่อว่าน้ างวดมากไปให้เติมน้ า
สะอาดด้วยปริมาณเท่าเดิม เคี่ยวไปจนครบจ านวนชั่วโมงที่จับเวลาไว้ ก็จะได้ปลาตะเพียนต้มเค็ม ที่มีรสชาติหวาน
หอม และก้างเปื่อยจนสามารถเคี้ยวได้ทั้งตัวโดยไม่กลัวติดคอ 
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รวบรวมข้อมูลโดย กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองอรัญญิก 

ต้มส้มปลำตะเพียน 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสมศรี  ชุมพลศรี    
ที่อยู่    ๔๓๕/๓๕  หมู่ที่ ๘  ต าบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก  
          จังหวัดพิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๗๐๓๐๔๐๗ 

 เป็นอาหารที่สืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ  
 วัตถุดิบส่วนผสม 
    * ปลาตะเพียน ขอดเกล็ดผ่าท้องแล้วบั้งละเอียด 
    * หัวไชเท้า ปลอกเปลือก หั่นตามชอบ 
    * เครื่องต้มส้ม ได้แก่ รากผักชี หอมแตง กระเทียม พริกไทย กะปิ 
    * เครื่องปรุงรส ได้แก่ น้ ามะขาม น้ าตาลปี๊บ น้ าปลา เกลือ ผงปรุงรส 
    * ผักโรยหน้า ได้แก่ คื่นช่าย ต้นหอม หั่นเป็นท่อน ขิ่ง ซอยละเอียด 
 วิธีท าต้มส้มปลาตะเพียน 
    ๑. ต าพริกไทยเม็ดให้ละเอียด ใส่รากผักชีต าให้ละเอียด ตามด้วยหอมแดง กระเทียม ละเอียดแล้วใส่กะปิลง  
ต าให้เข้ากัน 
    ๒. ตั้งน้ าให้เดือด ใส่เครื่องที่ต าต้มให้เดือดไฟแรงใส่ปลาลงไปห้ามคน แต่คอยตักฟองทิ้ง 
    ๓. ปลาสุกใส่หัวไชเท้าลงไป น้ าเดือดให้ปรุง น้ าปลา น้ าตาล น้ ามะขาม ผงปรุงรส (หากชอบ) ชิมออกเปรี้ยว  
หวานน า  
    ๔. สังเกตหัวใชเท้าสุก ให้ใส่ต้นหอม คื่นช่ายลง พร้อมขิงซอย ดับไฟปิดฝาเพ่ือให้หอม 
    ๕. ตักเสิร์ฟ โรยพริกไทยป่นผักชี 
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ขนมจีนน้ ำยำ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางอรสา  ทองขาว   
ที่อยู่    ๒๒/๙  หมู่ ๕ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๖๘๘๕๓๔๘  

 เป็นอาหารที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ โดยสมัยก่อนจะมีการท าแป้ง หมักแป้งเอง ส่วนใหญ่จะรับประทาน
กันในงานบุญ เช่น งานบวช งานแต่งงาน ซึ่งจะขาดไม่ได้เลย แต่จะไม่ใช้ในงานศพ ส าหรับเครื่องเคียงจะเป็น
ถั่วฝักยาว, ใบแมงลัก, หัวปลีสดซอย, พริกคั่ว แต่ในยุคปัจจุบันก็มีการรับประทานกับแกงเขียวหวานด้วยนอกจาก
น้ ายา ซึ่งขนมจีนน้ ายาที่ต าบลอรัญญิกนี้ จะเป็นน้ ายาปลาช่อนเท่านั้น 
 ส่วนผสม 
 ขนมจีน     ๕ กิโลกรัม   เนื้อปลาช่อนต้ม  ๑ - ๒ กิโลกรัม 
 น้ า (ใช้น้ าต้มปลาและเครื่องพริกแกง) ๕  ถ้วยตวง   ปลาร้า   ๑/๒  กิโลกรัม 
 หัวกะทิ     ใช้น้ าหนักเท่ากันกับน้ าหนักปลา 
 หางกะทิ    ใช้น้ าหนักเท่ากันกับน้ าหนักปลา 
 ส่วนผสมพริกแกง    
 พริกแห้ง (แกะเม็ดออก)   ๑/๒  กิโลกรัม   เกลือป่น   ๑  ช้อนชา 
 ตะไคร้ซอย    ๑  ต้น    ข่าซอย   ๒ - ๓ ขีด 
 หอมแดงซอยหยาบ   ๑ กิโลกรัม   กระเทียมซอยหยาบ ๑ กิโลกรัม 
กระชายขูดเปลือกซอยเป็นแว่น  ๑.๕ - ๒ กิโลกรัม 
 วิธีท าขนมจีนน้ ายา 
 ๑. น าเครื่องแกงทั้งหมด ต้มไว้พอสุกจากนั้น ใส่ปลาลงไปต้มกับเครื่องแกงด้วยจนสุก จากนั้น คัดแยกเครื่องแกง และ
ปลาออก โดยแกะเนื้อปลาออก ไม่ใช้หนังปลา 
๒. โขลกเครื่องพริกแกงทั้งหมด  
๓. เนื้อปลาน าไปโขลกกับเครื่องพริกแกง และน าไปละลายน้ าเปล่าก่อน 
๔. เคี่ยวกะทิให้ได้ที่ จากนั้นน าปลาและพริกแกงที่ละลายด้วยน้ าใส่ไปเคี่ยวในน้ ากะทิให้ได้ที่ ปรุงรสด้วยเกลือตาม
ชอบ 
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แกงหัวตำล 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางอรสา  ทองขาว   
ที่อยู่    ๒๒/๙  หมู่ ๕ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๖๘๘๕๓๔๘  

 สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เนื่องจากบริเวณนี้ (หมู่ที่ ๕ ต.อรัญญิก) แต่เดิมเป็นพ้ืนที่ท้องนา และมีต้นตาล
จ านวนมาก ในปัจจุบันก็ยั งมีต้นตาลให้พบเห็นอยู่ บ้ า ง  จึ งมีการน าส่ วนต่ างๆของตาลมาท าอาหาร  
เช่น ลูกตาล ก็จะมีลอนตาล ที่สามารถเอามารับประทานได้ และหัวตาลก็สามารถน ามาท าอาหารคาวได้ จึงเกิดการ
คิดประยุกต์เป็น แกงหัวตาล 
 ส่วนผสม 
1. หัวตาลอ่อน 500 กรัม 2. เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ   
3. น้ าพริกแกงเผ็ด ส่วนประกอบมี  
 ตะไคร้ 200 กรัม พริกแห้ง 200 กรัม กระเทียม 150 กรัม กระชาย 200 กรัม 
 ข่าอ่อน 50 กรัม  ผิวมะกรูด 1 ช้อนโต๊ะ ปลาทูนึ่ง แกะเอาแต่เนื้อ (น าไปย่างยิ่งอร่อย) 1 ขีด  
 เกลือ 1 ช้อนชา  กะปิเผา 1 ช้อนโต๊ะ ต าพอแตกๆ หยาบๆ 
4. กะทิสด 750 กรัม  5. ปลาย่าง 300 กรัม 6. น้ าปลา   7. น้ าตาลโตนด  
8. มะขามเปียก   9. ใบมะกรูด  10. พริกแดงหั่นแฉลบส าหรับตกแต่ง 
 วิธีท าแกงหัวตาล 
1. เอาหัวตาลอ่อนมาหั่นเป็นชิ้นบาง น าไปต้มจนเดือด เทน้ าทิ้งก่อน จะน าไปแกงสดๆเลยไม่ได้ 
๒. น ากะทิตั้งไฟจนเดือด ใส่น้ าพริกแกงเผ็ดลงไปพร้อมกันจนกะทิแตกมันเล็กน้อยเติมน้ าปล่าวนิดหน่อย คนให้เข้ากัน 
จนเดือดอีกครั้ง 
๓. ใส่หัวตาลลงไปแล้วคนให้เข้ากันรอจนเดือดอีกครั้ง แล้วปรุงรสด้วยน้ าปลาอย่างดีและน้ าตาลโตนด 
๔. ใส่ปลาย่างลงไปด้วย แล้วเติมหางกะทิอีกเล็กน้อย รอจนเดือด 
๕. ตักใส่ถ้วย แล้วโรยหน้าด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยและพริกแดงหั่นแฉลบจัดเสิร์ฟ 
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หมี่แดงสด 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางก าไร  หนูเทศ   
ที่อยู่    ๖๑/๑ หมู่ ๔ ต าบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๗๒๙๙๒๘๓  

 เป็นอาหารที่ได้รับการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ มักนิยมท าในงานบุญ งานมงคล ส าหรับงานอวมงคลนั้นจะ
ไม่ท าเลย สามารถท าได้ตลอดทั้งปี 
 เครื่องปรุง  
- เส้นหมี่ขาว หรือ เส้นหมี่ข้าวกล้อง  - กระเทียมจีน – สับหยาบ - น้ ามันส าหรับผัด 
- ซอสเย็นตาโฟ หรือ ซอสมะเขือเทศ  - น้ าตาลปีบ    - น้ าส้มสายชู   
- น้ าปลา     - เต้าเจี้ยวด า    - น้ าเปล่า  
- ถั่วงอกเด็ดราก      - ใบกุ้ยช่าย หั่นท่อน  
 สิ่งท่ีต้องเตรียม 
1. ตีไข่ไก่กับน้ าปลานิดหน่อย ตั้งกระทะบนไฟกลาง ใส่น้ ามันลงไป พอกระทะร้อนก็เอาไข่ที่ตีไว้ลงทอดเป็นแผ่นบาง 
ๆ สุกดีแล้วตักข้ึน รอให้เย็นแล้วม้วน หั่นเป็นเส้นฝอย รอไว้ 
2. แช่เส้นหมี่ในน้ าสะอาดประมาณ 3 นาที พอเส้นเริ่มนิ่มซาวขึ้นใส่ในตะแกรง พักให้สะเด็ดน้ า  
(ไม่ควรแช่เส้นหมี่ ในน้ านานเกิน เพราะเม่ือซาวขึ้นจากน้ าเส้นหมี่จะอุ้มน้ า พองและนิ่มขึ้นอีก) 
3. เอาน้ าตาลปีบ น้ าปลา น้ าส้มสายชู พริกป่นใส่ในชาม คนผสมให้เข้ากัน เตรียมไว้  
 วิธีผัด 
1. ตั้งกระทะใส่น้ ามัน เอากระเทียมสับลงเจียวให้หอมและเหลืองเล็กน้อย ใส่เต้าเจี้ยวลงผัดให้มีกลิ่นหอม 
2. ใส่ซอสแดงเย็นตาโฟ หรือซอสมะเขือเทศลงไป ตามด้วยเส้นหมี่ เติมน้ าเปล่า แล้วผัดคลุกเคล้าเส้นหมี่กับ
กระเทียมให้เข้ากันจนซอสแดงเคลือบเส้นจนทั่ว  
3. เทเครื่องปรุงรสที่ท าไว้ในถ้วยลงไป ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ชิมรสก่อน ชอบรสใดใส่เพ่ิมลงไป (หมี่แดง/หมี่กะทิ
ควรมีรสหวานน าเค็มตาม เปรี้ยวจากน้ าส้มสายชู หรือน้ ามะนาว) 
4. ใส่ถั่วงอก ใส่ใบกุ้ยช่ายลงไปผัด ผัดแค่พอให้ผักสลดแล้วปิดไฟ อย่าผัดนานจนผักสุกเกินไป 
5. ตักหมี่แดงใส่จาน โรยหน้าด้วยไข่เจียวหั่นฝอย ตกแต่งพริกแดงหั่นซอยให้สวยงาม ยกเสิร์ฟพร้อมมะนาว และ
พริกป่น 
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ห่อหมกหน่อไม้ใส่กระบอกไม้ไผ่/ห่อหมกไม้ไผ่ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางบุญเทียม  มียวน 
ที่อยู่   ๓๓๔/๓๒ ม.๙ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
 

 เป็นอาหารที่คิดเอง เกิดจากการเห็นคนท าอยู่แล้ว จึงเกิดแนวคิดที่จะน ามาประยุกต์ท าเป็นของตัวเอง เมื่อ
ท าแล้วมีคนชอบ ติดใจ จึงสั่งมากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดการท าขายเป็นอาชีพ โดยการท าจะต้องใช้หน่อไม้สด กระบอกไม้
ไผ่สด 
 วิธีท า 
 โขลกพริกแกง  คั่วพริกแกง โดยใส่กะทิลงไปด้วย 
 ใส่หมูสับลงไป ใส่ไข่ ใส่แป้ง ใส่ใบแมงลัก 
 น าของทุกอย่างที่ผสมกันใส่ลงไปในกระบอกไม่ไผ่สด 
 น าไป นึ่งจนสุก 
 ปัจจุบันได้ท าขายเป็นอาชีพ โดยท าอยู่ในครัวเรือน แต่ยังไม่มีใครสนใจสืบทอดมากนัก โดยมีการน าเอาไป
เป็นอาหารขึ้นส ารับ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในหมู่บ้าน แต่เมื่อจะรับประทานจะต้องสั่งไว้ก่อนล่วงหน้า 
เนื่องจากต้องมีเวลาในการหาวัตถุดิบ 
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ผัดไทย 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางศจีรัตน์  ศรีคมข า   
ที่อยู่   ๘๓๔/๓ ม.๗ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๔๕๗๓๙๙๙  
 

 ผัดไทยเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารจีน เดิมเรียกอาหารชนิดนี้ว่า "ก๋วยเตี๋ยวผัด" และได้รับการ
เปลี่ยนแปลงด้านรสชาติใหม่ตามอย่างอาหารไทยมากข้ึนในเวลาต่อมา 
 ผัดไทยได้กลายเป็นที่รู้จักของคนต่างชาติในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นซึ่งเป็น
ช่วงเดียวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านได้รณรงค์ให้ประชาชนหันมานิยมรับประทานก๋วยเตี๋ยว เพ่ือลดการบริโภค
ข้าวภายในประเทศเนื่องจากในช่วงนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ า ข้าวแพง โดยท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า 
 "อยากให้พ่ีน้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกัน เพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีรสเปรี้ยว เค็ม หวานพร้อม 
ท าเองได้ในประเทศไทย หาได้สะดวกและอร่อยด้วย หากพ่ีน้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวัน วันหนึ่ง
จะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชาม ตกลงวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์เท่ากับ
เก้าแสนบาท เป็นจ านวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนั้นก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ ชาวนา ชาวทะเลทั่วกันไม่
ตกไปอยู่ในมือใครคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว และเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาท ซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไร
ก็ไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงิน" 
 แต่เพราะกระแสชาตินิยมที่มองว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจีนจึงได้ดัดแปลงให้ผัดไทยเป็นอาหารไทย  
ผัดไทยในยุคแรกใช้เส้นจันทบูรเป็นเส้นในการผัด ส่วนหมูนั้นก็จะไม่ใส่เพราะมองว่าเป็นผัดซีอ๊ิวมากกว่า ซึ่งจะท าให้
เหมือนกับอาหารจีนมากเกินไป โดยจะใส่กุ้งแห้งแทน นอกจากนี้ยังใส่ เต้าหู้เหลือง มะนาว ใบกระเทียม  
หัวปลีและถั่วงอก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศไทย และเรียกเปลี่ยนชื่อ "ก๋วยเตี๋ยวผัด" เป็น "ก๋วยเตี๋ยวผัด
ไทย" ตามชื่อใหม่ของประเทศ ปัจจุบันเรียกกันโดยย่อเหลือเพียงแค่ "ผัดไทย" 
 ปัจจุบันผัดไทยได้กลายเป็นหนึ่งในอาหารประจ าชาติไทย 
 ส าหรับ สูตรผัดไทย ของนางศจีรัตน์ ได้มาจากบรรพบุรุษ และเป็นลูกจ้างมาก่อน มีประสบการณ์แล้วจึง
น ามาประยุกต์เป็นสูตรของตัวเอง โดยมีสูตรดังนี้ 
 ใช้มะนาวแท้ในการเป็นวัตถุดิบ 
 น้ ามันหมู  กากหมู ท าเอง 
 ผักกาดเค็ม ปั่นเอง ท าเอง 
 มีเทคนิคการท าเป็นของตัวเองคือ เวลาใส่ผักแล้วจะปิดไฟ ท าให้ผัดไทยไม่แฉะ 
 น้ าผัดไทย มีความเข้มข้น ส่งผลให้รสชาติมีความพอดี 
 มีการชั่งตวงวัดทุกอย่าง เพ่ือให้เป็นไปตามสูตร 
 คิดสูตรเอง ลองผิดลองถูกจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
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ข้ำวต้มมัด 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสายทอง  คนใหญ่ 
ที่อยู่   ๘๐๐/๙  ม.๗  ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๓-๙๕๗๒๓๕๔  
 

 ข้าวต้มมัด หรือ ข้าวต้มผัด เป็นขนมชนิดหนึ่งที่ท าด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิ แล้วน าไปห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าว
อ่อน ใส่ไส้กล้วย น าไปนึ่งให้สุก ทางภาคใต้ใช้ขา้วเหนียวกับน้ ากะทิ ห่อด้วยใบพ้อ เรียกห่อต้ม ถ้าห่อด้วยใบมะพร้าว และมัด
ด้วยเชือกเรียกห่อมัด ในปี พ.ศ. 2557 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดให้
เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่จบัตอ้งไม่ได้ ในสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจกัรวาล เพื่อป้องกันมิให้สูญหาย 
พร้อมกับมรดกทางวัฒนธรรมอย่างอื่น 
 ส าหรับข้าวต้มมัดของเจ้าของสตูรนี้ ได้มาจากการท าตามบรรพบุรุษ ที่สบืทอดกันมาเปน็รุ่น และมีการท าขายเพื่อหา
รายได้ด้วย นอกจากนี้ ข้าวต้มมดันี้ยังนยิมเป็นอย่างมากในงานบุญประเพณีตา่ง ๆ  
 วิธีท า   ใช้ข้าวเหนียว ๑ ลิตร มะพร้าว ครึ่งกิโลกรัม เกลือป่น ๑ ช้อนแกง น้ าตาลทรายขาว ๑ ลิตร 
 1. ล้างข้าวเหนียวเข้ียวงูประมาณ 2 คร้ัง น าไปแช่น้ าสะอาดประมาณ 4 ชั่วโมงขึ้นไป หรือข้ามคืน พอแช่ครบเวลาตัก
ขึ้นสะเด็ดน้ า เตรียมไว้ 
      ๒. ใส่หัวกะทิกับเกลือป่นลงในกระทะ น าขึ้นตั้งใช้ไฟปานกลางโดยคนไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นใส่ใบเตยลงไป  
พอกะทิเดือดพล่านใส่ข้าวเหนียวลง ไปคนไปทิศทางเดียวกันเบา ๆ ด้วยพายยางหรือพายไม้ (อย่าคนมากจนเกินไปไม่เช่นนั้น
เม็ดข้าวเหนียวจะหักและไม่สวย) พอคนผสมไปประมาณ 2-3 นาที ข้าวเหนียวจะดูดซึมกะทิ ท าให้กะทิลดลงไปเยอะ 
      ๓. จากนั้นผัดต่ออีกประมาณ 5-6 นาที จากนั้นปรับเป็นไฟอ่อน ข้าวเหนียวจะแห้งตัวลงเกือบสุกแล้วใส่น้ าตาลทราย
ลงไปแล้วคนไปเร่ือย ๆ คนจนข้าวเหนียวขึ้นเงา ปิดไฟ 
      ๔. ปอกเปลือกกล้วยแล้วผ่าคร่ึง เตรียมไว้ 
 วิธีห่อข้าวต้มมัด 
 1. วางใบตอง 2 ใบซ้อนกัน โดยหันด้านที่เป็นมันประกบกัน 
      2. ตักข้าวเหนียวลงไปประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ จากนั้นวางกล้วยตามลงไป ตักข้าวเหนียวอีกหนึ่งช้อนลงไปปิดทับหน้า
กล้วย 
      3. พับใบตองคร่ึงหนึ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมให้เหลื่อมกันนิดหน่อย ต่อมาจึงพับปลายใบตองลงมาครึ่งหนึ่ง และพับอีก
คร่ึงหนึ่งลงมาให้สวยงาม พับเก็บริมใบตองขึ้นมาด้านหนึ่ง 
      4. เริ่มจับจีบอีกด้านโดยให้จับห่อใบตองในลักษณะตั้งขึ้นแล้วก็ใช้นิ้วชี้มือขวากดไขว้ใบตองไปทางซ้าย ต่อมาก็กดพับ
ใบตองโดยเก็บริมปลายใบตองลงมาให้สวยงาม อีกด้านก็ท าเช่นเดียวกัน 
      5. พอท าครบก็จับทั้งสองชิ้นมาประกบกัน โดยหันด้านในชนกัน น าตอกมามัดให้แน่นเป็น 2 เปลาะ เก็บปลายตอกให้
สวยงาม 
 6. น าข้าวต้มมัดไปวางเรียงในชดุนึ่ง น าไปตั้งบนน้ าเดือดพล่าน ใช้ไฟแรงนึ่งประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ถึง 2 ชั่วโมง 
(ขึ้นอยู่กับขนาดของข้าวต้มมัด และการผัดข้าวเหนียวว่าสุกมากน้อยแค่ไหน) ยกออกจากเตา พักไว้ให้เย็น พร้อมเสิร์ฟ  
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ปลำส้ม—ป้ำน้อยปลำส้ม 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายประสาน  มานะการ   
ที่อยู่   ๓๓๔/๑๕ ม.๙ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๙๖๒๒๕๒๙  
 

 มาจากกลุ่มแม่บ้านที่ท า OTOP แยกตัวมาท าเอง เรียนรู้จากกลุ่มต้นกล้าอาชีพที่มาอบรมให้ เริ่มเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จนน ามาท าขายเองได้ 
 ปลาส้ม เป็นการแปรรูปอาหารจากปลาชนิดหนึ่งที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องปรุงหลัก
ประกอบด้วย ปลา เกลือ กระเทียม ข้าวสุก ผสมกัน หมักจนมีรสเปรี้ยว มีทั้งแบบที่ใช้ปลาทั้งตัว และแบบที่ใช้
เฉพาะเนื้อปลา ซึ่งแบบที่ใช้เนื้อปลาอย่างเดียวอาจเรียกปลาส้มฟักหรือแหนมปลา สัดส่วนต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น 
เช่น ชาวไทญ้อ มีสูตรปลาส้มเป็นของตนเอง โดยเครื่องปรุง ใช้พริก เกลือ กระเทียม น้ าซาวข้าว ข้าวเหนี่ยวใหม่นึ่ง 
วิน จะต้องคั่วเกลือให้แห้งและต าให้ละเอียดก่อนน ามาคลุกกับส่วนผสมอื่น 
 ปลาส้มของภาคใต้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ต่างไป โดยจะน าปลา เช่น ปลากระดี่ ปลาตะเพียน มาผ่าท้องเอา
ไส้ออก หมักเกลือไว้ 2-3 วัน แล้วจึงล้างจากนั้น น าไปชุบในน้ าตาลโตนด ที่เคี่ยวกับข้าวคั่วจนข้น เรียงใส่ไห  
ปิดปากไหให้แน่น ทิ้งไว้ 7-10 วัน ถ้าใช้กุ้งแทนเรียกกุ้งส้ม 
 อย่างไรก็ตามการบริโภคปลาส้มควรปรุงให้สุกก่อน ไม่ควรบริโภคดิบๆ เพราะอาจมีพยาธิใบไม้ในตับอยู่ ท า
ให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งล าไส้ 
 วิธีท า 
 ใช้ปลาจีน  ปลานวลจันทร์ ในการท าปลาส้ม โดยการ 
 ๑.ล้างปลาให้สะอาด  ขอดเกล็ด  ตัดหัว ควักเครื่องในออก และน าไปล้าง ๓ น้ า 
 ๒.ใช้ กระเทียมไทย ข้าวเหนียว เกลือ น ามาคลุกเคล้ากับปลาและน าไปหมักไว้ ๓ วัน 
 เมื่อได้ปลาส้มแล้วสามารถเก็บได้นานเป็นเดือน 
 บางทีมีการใช้สมุนไพรใส่ในการหมักเพ่ือให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัว เช่น กระชาย ใบมะกรูด 
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เสื้อสกรีน เสื้อกีฬำ เสื้อโฆษณำ (พีที สปอร์ต)  
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายจรัล  กรีอินทน์ทอง   
ที่อยู่   ๓๙๔/๓๐ ม.๙ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๐-๕๑๓๕๘๓๖ 

 เริ่มจากการตัดเย็บเสื้อผ้า จากการวัดตัว มาตั้งแต่สมัย พ่อแม่ ประมาณ ๓๐ - ๔๐ ปีมาแล้ว โดยในปัจจุบัน
ได้น าขนาดที่เป็นมาตรฐานมาตัดเป็นเสื้อผ้าขนาดต่างๆ ตามแบบสมัยนิยม แล้วแต่ค าสั่งซื้อของลูกค้า จากนั้น จึงได้
มีการท าพิมพ์ขึ้นมาสกรีนเสื้อผ้าให้เป็นลายตามที่ลูกค้าสั่ง 
 การตัดเย็บ การพิมพ์ลาย ท าเองหมดทุกขั้นตอนตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งมีการตัดตามขนาดโดยทั่วไป  
มีแบบเป็นของตัวเอง ลวดลายแบบไหนก็สามารถท าได้ตามสั่ง รวมทั้งสามารถออกแบบลายให้ได้ 
 ภูมิปัญญานี้ เป็นการท ากิจการในครัวเรือน มีการให้คนในชุมชนรับจ้างน าไปตัดเย็บ เพื่อเป็นการกระจาย
รายได้ให้กับคนในชุมชนได้ 

หมูพวง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายชนุพงษ์  ศรีสุข   
ที่อยู่   ๔๐๗/๔๔ ม. ๙ ต.อรญัญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๔-๙๕๖๔๘๘๙  

 เป็นอาหารพ้ืนบ้านที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษของผู้ท า คิดจะท าอาหารขายเป็นอาชีพ นึกไปถึงว่า  
ตอนเด็ก ๆ แม่เคยท าให้ทานจึงคิดว่าอยากท าขายเป็นอาชีพ และสมัยนั้น ในพิษณุโลกยังไม่มีใครท าขาย  
 วิธีท า 
 ๑.ใช้เนื้อหมูสด ล้างได้สะอาด 
 ๒.หั่นเนื้อหมู ขนาดประมาณ ๑ นิ้วมือ ให้เท่ากัน 
 ๓.หมักเนื้อหมูด้วย น้ าตาลทรายแดง, ซีอ๊ิวขาว, น้ ามันหอย, รสดี, เม็ดงาขาว, น้ ามันงา และเมล็ดผักชี 
 ๔.น าเนื้อท่ีหมักไปแช่เย็น 
 ๕.น ามาร้อยตอก  ตากแดด ประมาณ ครึ่งชั่วโมง 
 ๖.น าไปรับประทาน โดยการทอด ปิ้ง ย่าง อบ 
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ลูกอมโบรำณ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางปาริชาติ  สุขสวัสดิ์   
ที่อยู่   ๔๓๕/๑ ม.๕ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๐๔๐๔๘๖๘  
 

 ผู้ให้ข้อมูลแจ้งว่า สูตรลูกอมโบราณนี้ เป็นสูตรที่คิดเอง เกิดจากการลองผิดลองถูก เนื่องจากมีญาติพี่น้องท าขนม
อยู่ มีกิจการเป็นของครอบครัว จึงอยากท าอะไรที่เป็นของตัวเอง จึงได้คิดท าลูกอมโบราณขึ้น ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆตังเม 
 มีวัตถุดิบ คือ มะพร้าว แปะแซ น้ าตาล น ามาขูดคั้นรวมกัน น าไปหยดลงในพิมพ์ที่ เป็นลักษณะของ  
ลูกอม จากนั้นจึงน ามาห่อเพื่อน าไปขายต่อไป 
 ในปัจจุบันมีการจ้างลูกจ้างจากในหมู่บ้านมาท างาน มีการสอนให้แก่เด็กนักเรียนที่สนใจได้น าไปท าได้  ซึ่งสามาถ
ท าขายส่งในตลาด หรือร้านอาหารที่รับเป็นประจ า วันละ ๔,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ เม็ด สามารถด ารงภูมิปัญญานี้อยู่ได้ต่อไป  

โมบำยปลำตะเพียน 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางอารีย์  ดอนดีไพร   
ที่อยู่   ๓๓๘/๑๑ ม.๘ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก 
จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๖-๙๒๘๐๙๘๘  

 ปลาตะเพียนสาน เปน็งานประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทย เดิมมักใช้ใบลานมาท าเป็นเส้นแผ่นยาว ๆ  
บาง ๆ มาตากแดด 2-3 นาท ี แล้วมาสานเป็นรูปปลาตะเพียน เนื่องจากใบลานมีโครงสร้างที่แข็งแรง แล้วลงสีให้สวยงาม 
จากนั้นกน็ ามาประกอบเปน็โมบาย สมัยก่อนคนไทยมีอาชีพท านากันเปน็ส่วนใหญ่ ในคูคลองกจ็ะมีปลาตะเพียนเป็นจ านวน
มาก ปลาตะเพียนสานจึงเปน็สญัลักษณ์แห่ง ความอุดม สมบูรณ์ เนื่องจากช่วงที่ ปลาโตเต็มทีน่ั้น เป็นช่วงเดียวกับ ช่วงเวลา
ที่ ข้าวตกรวง นอกจากนี้ผู้ใหญม่ักจะแขวน ปลาตะเพียนสาน ไว้เหนือเปลเด็ก เพื่อเป็นการอวยพร ให้เด็กสุขภาพแข็งแรง
อีกด้วย และในโอกาสที่มีพระราชพิธสีมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พ.ศ. 2548 
จึงให้ประชาชนคนไทยร่วมสานปลาตะเพียนร้อยเป็นโบมายแขวนประดบัไวท้ี่หน้าบ้าน หรือห้างร้านเพื่อถวายพระพรอีก
ด้วย ปลาตะเพียนสาน มี 2 ชนดิ คือ ชนิดลวดลายและตกแต่งสวยงาม ซึง่ประดษิฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และอีกชนิดหนึ่ง
เป็นเพียงสีใบลานตามธรรมชาติ 
 ส าหรับการท าโมบายปลาตะเพียน ของผู้ให้ข้อมูลนี้ เกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง จ ารูปแบบการท ามา โดยการ
ซื้อของคนอ่ืนมาแล้วน ามาแกะแบบ และเลียนแบบว่ามีแนวทางเป็นอย่างไร จากนั้นจึงสามารถท าได้เป็นแบบอย่างของ
ตัวเอง 
 วิธีท า 
 ใช้หลอดกาแฟน ามาผ่าครึ่งพับเป็นทรงสามเหลี่ยม สอดไปมา จากนั้น น าเอาเส้นเอ็นมาร้อยเข้าด้วยกัน และ  
จัดทรงให้เป็นรูปปลาตะเพียน 
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บ้ำนไทยจ๋ิว 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางอรสา  ทองขาว   
ที่อยู่    ๒๒/๙  หมู่ ๕ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๖๘๘๕๓๔๘  

 จากเดิม ชุมชนหมู่ ๕ ต าบลอรัญญิก เป็นพ้ืนที่นา ชาวบ้านประกออบอาชีพท านากันเป็นจ านวนมาก ต่อมา 
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น ที่นาจึงลดน้อยลง หันไปท าอาชีพ รับจ้างก่อสร้างต่างๆ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ฟองสบู่แตกเกิดขึ้น ผู้คนที่ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างจึงตกงาน จากนั้น จึงได้ไปฝึกงานจาก 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเนื่องจากทางกลุ่มมีฝีมือในการก่อสร้างบ้านอยู่แล้วจึงมีพ้ืนฐานในการประดิษฐ์อยู่
บ้าง จากนั้นจึงรวมกลุ่มกันประดิษฐ์บ้านเรือนไทยเพ่ือท าขาย สร้างรายได้ ในตอนแรกนั้น ขายไม่ได้ เนื่องจากยังไม่
รู้จักตลาด ต่อมาพัฒนาชุมชน จึงแนะน าให้เอาสินค้าไปแสดงกรุงเทพพมหานคร มีรายการโทรทัศน์จาก สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ จึงมีคนรู้จักมากข้ึน และท าให้ขายสินค้าได้ 
 เป็นภูมิปัญญา เรื่องการสร้างบ้าน ซึ่งจะต้องรู้จักทุกส่วนของบ้านเรือนไทยเป็นอย่างดี เช่นว่าส่วนไหนเรียก
แบบไหน บ้านหนึ่งหลังต้องมีส่วนประกอบใดบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างบ้านเรือนไทยจิ๋วทั้ง  
๔ ภาค เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาของคนไทยในแต่ละภาค ในเรื่องของแบบบ้านนั้น ได้มาจากการเรียน
กับพัฒนาฝีมือแรงงาน และสัดส่วนของบ้านได้รับความช่วยเหลือจากวิทยาลัยเทคนิค เข้ามาช่วยก าหนดสัดส่วนของ
บ้าน และยังมีการใส่รายละเอียดรอบ ๆ บ้านเรือนไทยจิ๋ว เช่น มีสัตว์เลี้ยง มีโอ่ง มีต้นไม้ มีการท าไร่นา ซึ่งจะช่วยให้มี
ความสมจริงมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วิถีชีวิตของคนไทยในอดีตไว้อีกด้วย 
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โรงหล่อพุทธรัตนะ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายวิรัตน์  บุตรดี   
ที่อยู่ ๗๙๓/๗ ม.๗ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๖๐๓๑๑๓ 

 เริ่มจากเจ้าของโรงหล่อฯ มีความชอบในการปั้นแบบต่าง ๆ จึงมีการฝึกปั้นพระขึ้นมาและน ามาท าเป็น
อาชีพ โดยการปั้นแบบพระส่งตามวัดต่าง ๆ เช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ส่งแบบพระพุทธชินราช 
จากนั้นมีวัดต่าง ๆ ติดต่อให้หล่อพระ โดยการศึกษาลักษณะการปั้นพระพุทธรูปจากต ารา โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ.๒๕๓๗ 
 มีข้ันตอนการปั้นดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการปั้น คือ การปั้นต้นแบบองค์พระประธานหรืองานต่างๆตามแบบที่ลูกค้าต้องการ หรือให้ทาง
โรงหล่อออกแบบให้ก็ได้เมื่อปั้นต้นแบบเสร็จแล้วทางโรงหล่อจะให้ทางเจ้าภาพหรือลูกค้ามาตรวจต้นแบบ ก่อน
ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปโดยปกติแล้วช่างปั้นแต่ละท่าน จะใช้วัสดุการปั้นที่แตกต่างกัน แล้วแต่รูปแบบของงาน 
อาทิ ขี้ผึ้ง ปูน ดินเหนียว เป็นต้น 
 2. ขั้นตอนในการท าแม่พิมพ์  ขั้นตอนการถอดแม่พิมพ์หรือท าบล็อกนั้น โดยการถอดแบบจากผลงานรูป
ปั้นต้นแบบ เพ่ือเป็นแม่พิมพ์ในการผลิตผลงานมากกว่า 1 ชิ้น โดยไม่ต้องปั้นต้นแบบใหม่ วัสดุอุปกรณ์ หลักๆในการ
ถอดพิมพ์  อาทิ ไฟเบอร์หรือปูนปลาสเตอร์  ยางซิลิโคน 
 3. ขั้นตอนการท าหุ่น  ขั้นตอนการท าหุ่นนั้น คือ การน าต้นแบบที่เป็นขี้ผึ้งที่แกะมาจากพิมพ์  น าไปเผาไฟ 
โดยก่อนเผาไฟ ช่างหุ่นจะต้องน าต้นแบบขี้ผึ้งมาท าการเดินฉนวน(ท าทางเดินน้ าทอง) พอกด้วยปูน และใช้วัสดุอ่ืนๆ
ตามความช านาญของช่างแต่ละคน ก่อนน าไปเผา วัสดุหลักๆ อาทิ ขี้ผึ้ง ปูน ทราย ลวด ตะปู 
 4. ขั้นตอนการเผาหุ่นและการเททองในการหล่อ โดยจะแบ่งเป็นเนื้อ งานทองเหลือง หรือ งานสัมฤทธิ์ เมื่อ
ท าหุ่นเสร็จแล้ว ให้น าหุ่นน าไปตั้ง เตรียมก่อเตาหุ่นและเผาไฟ การเผาหุ่นเพ่ือที่จะให้ขี้ผึ้งที่อยู่ในหุ่นละลายออกมา 
แล้วเป็นโพรงด้านในหุ่นเพ่ือให้น้ าทองเหลืองที่หลอมละลายแล้วเข้าไปแทนที่ วัสดุ อาทิ ทองเหลือง เบาหลอมทอง 
อินบล็อก น้ ามัน เป็นต้น 
 5. ขั้นตอนในการขัดเงาตกแต่ง หลังจากท่ีได้เททองแล้ว ช่างจะท าการทุบหุ่นที่เททองแล้วออกมา แกะลวด
และตะปู แต่ตกแต่งและประกอบตามความช านาญของช่าง วัสดุ อาทิ ลวดอ๊อค หัวอ๊อค ลมออกซิเจน แก๊ส เครื่อง
เจียร์ตกแต่งต่างๆ 
 6. ขั้นตอนในการท าสี โดยจะแบ่งเป็น รมด า, พ่นทอง, ท าสีเหมือนจริง, ปิดทองแท้ ขั้นตอนการท าสี 
ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าว่าต้องการสีใด ประเภทใด อาจจะเป็น สีพ่น หรือสีเคมี แต่ลูกค้าบางท่านก็จะชอบที่
ทองเหลืองแท้ๆเลย ท าการขัดมันให้ดูเงางาม 
 ที่โรงหล่อพระนี้ เน้นงานออกมาสวยงาม ตามพุทธลักษณะ มีการ ประกันคุณภาพก่อนส่งลูกค้า งานที่
ออกมาจึงมีความประณีต สวยงาม   
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บำยศรี 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางล าโพย  ศรีค าจันทร์  
ที่อยู่   ๙๒๕ ม.๘ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์  ๐๕๕-๒๑๑๔๙๑  
 

 พิธีบายศรีสู่ขวัญ บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีท าขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่ง
ของคนไทย และคนลาว ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมี
หน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การท าพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไป
ให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท  
 ประเพณีบายศรีสู่ขวัญใช้เครื่องเชิญขวัญที่เรียกว่า บายศรี ท าด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทง เป็นชั้น ๆ  
มีขนาดใหญ่เล็กสอบข้ึนไปตามล าดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวย
วางอยู่ในบายศรี และมีไข่ขวัญ (ไข่ต้ม) เสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายประเภท เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม 
บายศรีใหญ่ (ภาษาเขมร บาย = ข้าว + ศรี = สิริ หมายความว่า ข้าวอันเป็นสิริหรือข้าวขวัญ) มีการพันสายสิญจน์
ไว้โดยรอบเพ่ือใช้ผูกข้อมือผู้รับขวัญ ผู้น าท าพิธีเรียกว่า หมอขวัญ 
 ส าหรับ การท าบายศรีของผู้ให้ข้อมูลนี้ มีการสืบทอดมรดกจากบรรพบุรุษของตนเอง ได้เรียนรู้แบบ จาก
พ่อแม่ ที่เคยท ามา เนื่องจากเคยไปบวชมา และวัดที่ได้ไปบวช ได้ถ่ายทอดวิชาท าบายศรีมาให้ นอกจากนี้ บายศรีนี้
ยังนิยมใช้กันในงานบุญ งานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวชพระ งานบวงสรวงต่าง ๆ เป็นต้น 
 วิธีการท าบายศรี 
 การท าเริ่มจาก การน าใบตองมาฉีก ตัด ให้เท่ากัน ต้องมีขนาดเท่ากัน จากนั้น ม้วนลูก เข้าช่อให้ได้ จากนั้น
เมื่อได้ช่อบายศรีแล้วจึงน ามาประกอบพาน ประดับดอกไม้ต่าง ๆ โดยการท าบายศรีนั้น ก่อนจะท าได้ต้องเตรียม
อุปกรณ์ให้ครบก่อน และบายศรีจะอยู่ได้ในระยะเวลา ๖ - ๗ วัน 



ข้อมูลวัฒนธรรมต ำบลอรัญญิก จ.พิษณุโลก 

รวบรวมข้อมูลโดย กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองอรัญญิก 

พรมเช็ดเท้ำ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางทุเรียน อุ่นเกตุ  
ที่อยู่  ๓๖/๑๙ หมู่ ๔ ต าบลอรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๙๓-๒๒๓๘๗๒๗  

 ภูมิปัญญาที่เกิดจากการที่มีคนมาเสนอให้ท า โดยเสนอขายเครื่องทอพรมเช็ดเท้า และพร้อมกันนั้นยังได้
ขายเศษผ้าให้ส าหรับการทอด้วย จากนั้นจึงได้ท ามาเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีงานแสดงสินค้าต่างๆก็น าไปแสดง
และขาย  
 ลายผ้ามาจากการน าเศษผ้ามาทอกับเครื่องทอพรมเช็ดเท้า  โดยมีพ้ืนฐานมาจากการทอผ้าในสมัยอดีต แต่
ได้ประยุกต์ลายผ้าใหม่เป็นการออกแบบของตนเองบอกจากนี้ยังได้แนะน าให้ชาวบ้านได้ท าเป็นอาชีพ นอกจากนี้ยัง
ได้น าไปขายในงานต่าง ๆ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน 
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กลองยำว 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายชิษณุพงษ์  มานะการ   
ที่อยู่   ๓๓๓/๔ ม.๙ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๒๘๐๗๑๗๔, ๐๙๔-๗๐๖๖๔๕๙  

 กลองยาว เป็นเครื่องดนตรี ส าหรับตีด้วยมือ ตัวกลองท าด้วยไม้ มีลักษณะกลมกลวง ขึงด้วยหนังมีหลาย
ชนิด ถ้าท าด้วยหนังหน้าเดียว มีรูปยาวมากใช้สะพายในเวลาตี เรียกว่ากลองยาวหรือเถิดเทิง 
 เชื่อกันว่ากลองยาวได้แบบอย่างมาจากพม่า ในสมัยกรุงธนบุรี หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยที่ไทยกับพม่า
ก าลังท าสงครามกัน เวลาพักรบ ทหารพม่าก็เล่น "กลองยาว" กันสนุกสนาน พวกชาวไทยได้เห็นก็จ าแบบอย่างมา
เล่นบ้าง แต่บางท่านก็เล่าว่า กลองยาวของพม่าแบบนี้ มีชาวพม่าพวกหนึ่งน าเข้ามาเล่นในงานที่มีกระบวนแห่ เช่น 
บวชนาค ทอดกฐิน เป็นต้น และนิยมเล่นกันเป็นที่รื่นเริง สนุกสนานในเทศกาลสงกรานต์ และเล่นกันแพร่หลายไป
แทบทุกหัวบ้านหัวเมือง วงหนึ่งๆ จะใช้กลองยาวหลายลูกก็ได้ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงร่วม มี ฉิ่ง, ฉาบเล็ก, กรับ, 
โหม่ง เรียกการเล่นชนิดนี้ว่า "เถิดเทิง" หรือ "เทิงกลองยาว" ที่เรียกเช่นนี้เข้าใจว่า เรียกตามเสียงกลองที่ตีและตาม
รูปลักษณะกลองยาว 
 ส าหรับในกลุ่ม กลองยาว ม.๙ ต.อรัญญิก นี้ มีการเล่นกันมาแต่โบราณ สมัยบรรพบุรุษแต่เดิมมา นิยมกัน
ในงานบุญประเภทรื่นเริงต่าง ๆ เช่น งานบวช งานกฐิน เป็นต้น 
 การตีกลองยาวของกลุ่มมีการตีเป็น ๓ จังหวะ คือ เบิ้ง บ่อม ป๊ะ 
 มีกลุ่มตี ต้อนรับ นักท่องเที่ยว รวมกลุ่มกันเป็นวล มี ฉิ่ง ฉาย ฆ้อง ร ามะนา และกลองยาว โดยในวงมี
ทั้งหมด ๑๑ คน 
 จังหวะการตีเป็นจังหวะที่มีมาแต่เดิม คือ จังหวะตีเดิน  ร าแคน  และ ๓ ปอม 
 กลุ่มกลองยาวนี้ เป็นกลุ่มเดิมของชุมชนที่รวมกลุ่มกันมาตีกลองยาวอยู่แล้ว โดยมีการรับสอนเด็ก หรือ ผู้ที่
ในสนใจในชุมชน หรือนอกชุมชน โดยมีผู้สูงอายุมาร่วมสอนด้วย ซึ่งมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ส าหรับการสืบทอดกลอง
ยาวให้คงอยู่ต่อไป 
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มังคละ โรงเรียนสะพำนที่ ๓ 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นางสาวรัชดาพร  ค ามา 
ที่อยู่    โรงเรียนสะพานที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก  
เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๑-๔๑๙๗๘๕๖  

 วงมังคละ หรือ ปี่กลอง, ปี่กลองมังคละ เป็นดนตรีชั้นสูงส าหรับพระพุทธศาสนาของอาณาจักรสุโขทัย
โบราณ โดยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 และศิลาจารึกวัดช้างล้อม สันนิษฐานว่าดนตรีมังคละนั้นรับธรรม
เนียม "มงคลเภรี" มาจากศรีลังกา ก่อนที่จะกลายมาเป็นดนตรีพื้นบ้าน ในชุมชนกลุ่มคนที่ใช้ส าเนียงอาณาจักรสุโขทัย
โบราณ ปัจจุบันพบการละเล่นอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ รวมทั้งพบ
ร่องรอยการละเล่นมังคละในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ (วงตุ๊บเก่ง) รวมทั้งวงกาหลอ 
 วงมังคละ มีความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่ใช้ส าเนียงอาณาจักรสุโขทัยโบราณ โดย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ์ บันทึกไว้ในคราวตรวจการที่หัวเมืองพิษณุโลก เมื่อ พ.ศ. 2444 ได้ยินดนตรีดังกล่าวบริเวณ  
วัดสกัดน้ ามัน จึงได้เรียกมาแสดงให้ดู ได้ให้ทัศนะต่อดนตรี "มังคละ" ว่า "เครื่องมังคละนี้เป็นเครื่องเบญจดุริยางค์แท้" 
 ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ดนตรีปี่กลองมังคละเสื่อมความนิยมในสมัยหลัง เนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของดนตรี
กลองยาว แตรวง และดนตรีสมัยใหม่ ตามล าดับ ท าให้ปัจจุบัน วงมังคละ ได้รับขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาศิลปะการแสดง เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดให้เป็นการละเล่นพ้ืนบ้านดั้งเดิมอัน
เป็นเอกลักษณ์ 3 จังหวัด ของทั้งจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ได้ต่อไป 
 ส าหรับวง มังคละ ของ รร.สะพานที่ ๓ สืบเนื่องมาจากการรณรงค์ เอกลักษณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงปี 
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ได้มีการให้การแสดงมังคละ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก มีการเผยแพร่ ซึ่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนมีกการสนับสนุนให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 เป็นการละเล่นพ้ืนบ้าน สมัยก่อนเป็นการเล่นช่วงหลังเกี่ยวข้าว เป็นกิจกรรมเพ่ือความบันเทิง ให้ความ
สนุกสนาน โดยการน านักเรียนในโรงเรียนมาฝึกซ้อมกัน โดยบูรณาการในช่วงเช้าเป็นการออกก าลังกายของนักเรียน 
 ซึ่งนักเรียนสามารถ ร าได้ท้ังโรงเรียน มีครูที่ฝึกนักเรียน และนักเรียนที่ได้รับการฝึกดีแล้วฝึกนักเรียนรุ่นน้อง
ต่อ ๆ ไปให้สามารถแสดงมังคละได้ 
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ลิเก คณะยอดชำยมำลัยทอง 
ชื่อผู้ให้ข้อมูล  นายประสาน  มานะการ   
ที่อยู่   ๓๓๔/๑๕ ม.๙ ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๑-๙๖๒๒๕๒๙  
 

 ลิเก เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา หรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ค าว่า ลิเก เพ้ียนมาจากค าว่า ذکر   (เษกรฺ)  
ในภาษาเปอร์เซีย ที่ยืมมาจากค าว่า ِذْكر   (ษิกรฺ) ในภาษาอาหรับ อันหมายถึงการอ่านบทสรรเสริญเป็นการร าลึก
ถึงอัลลอหฺพระเจ้าในศาสนาอิสลาม พระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ก็ได้กล่าวถึงลิเกไว้ ว่า พวกมุสลิมนิกายชีอะห์ หรือ
เจ้าเซ็นจากเปอร์เซีย น าสวดลิเกที่เรียกว่า ดิเกร์ เข้า มาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพก็ทรง บันทึกว่า ยี่เกนั้น เพี้ยนมาจาก จิเก 
 มีบันทึกว่า พวกแขกเจ้าเซ็นได้สวดถวายตัวในการบ าเพ็ญพระราชกุศล เมื่อ พ.ศ. 2423 ต่อมาคิดสวด
แผลงเป็นล าน าต่าง ๆ คิดลูกหมดเข้าแกมสวด ร้องเป็นเพลงต่างภาษา และท าตัวหนังเชิด โดยเอาร ามะนาเป็นจอก็
มี ลิเกจึงกลายเป็นการเล่นขึ้น ต่อมามีผู้คิดเล่นลิเกอย่างละคร คือ เริ่มร้องเพลงแขก แล้วต่อไปเล่นอย่างละครร า 
และใช้ปี่พาทย์อย่างละคร 
 ส าหรับลิเกคณะยอดชายมาลัยทองนี้ มีการสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษเนื่องจากพ่อแม่เคยท าแต่ละทิ้งไป  
เกิดจากใจรักของลุงหัวหน้าวง ชอบศิลปะ ชอบไปดูในงานวัด จึงไปเรียนกับครู ฝึกร้อง ฝึกร า พอเก่งจึงมาตั้งคณะ
ของตนเอง ท าการอบรม ฝึกสอนให้แก่คนที่สนใจในหมู่บ้าน 
 ปัจจุบัน มีวงปี่พาทย์ แต่ต้องหาผู้เล่นมาเล่น แต่ภาครัฐยังไม่สนับสนุนเท่าที่ควร คุณลุงผู้ให้ข้อมูลเป็นคน
สอน โดยมีครูคนอ่ืนมาช่วยสอน 
 บทละครเป็นแนวเจ้า, แนวลูกทุ่ง มีเค้าโครงของเรื่องอยู่ แต่ค าพูดจะเป็นแบบไหนก็ได้ตามแล้วแต่บท 
 การเล่นลิเก ต้องมีใจรัก ผิดแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เนื่องจากเป็นการแสดงสด 
 ใช้ระยะเวลาในการฝึกยาวนานเป็นปีกว่าจะมีความช านาญ 
  


