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มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เรื่อง การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 
หนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เรื่อง การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 
จัดพิมพ์โดย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
ฝ่ายบริหาร 
อาจารย์ สุรินทร์  ศรีสังขง์าม 
อาจารย์กันยารัตน์ คงพร 
อาจารย์อุมาภรณ์  กล้าหาญ 
ผศ.ชนิกานต์  ผลเจริญ 
ดร.เกษรา ศรีวิเชียร 
 

งานบริหารงานทั่วไป 
ธัญวลัย  แก้วแหวน 
สายรุ้ง  กล่ําเพชร 
ประภาพร  แตงพันธ์ 
ศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา 
ยุพดี ป้อมทอง 

งานอยุธยาศึกษา 
พัฑร์ แตงพันธ ์
สาธิยา รื่นชล 

งานศิลปวฒันธรรมและ
สิ่งแวดลอ้ม 
ปัทพงษ์ ชื่นบุญ 
อายุวัฒน์ คา้ผล 
อรอุมา โพธิ์จ๋ิว 

ภาพปก และภาพรองปก : อนัตตา วิมุตต ิ
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๙๖ ถนนปรีดี พนมยงค์ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๑๔๐๗ 
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ค าน า 

 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในฐานะเป็นหน่วยงานใน

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทําหน้าที่ในการดําเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น อีกทั้งยังทําหน้าที่เป็นหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จึงได้ดําเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น ควรค่าต่อ

การอนุรักษ์เผยแพร่คือ การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ และนํามาจัดพิมพ์เอกสาร

เพื่อให้เยาวชนและผู้สนใจได้ศึกษา ให้เกิดความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณครูภูมิปัญญาการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ทุกท่าน 

ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณนางสาววันลีย์ กระจ่างวี ที่ได้กรุณาอํานวย

ความสะดวกในด้านการประสานงาน รวมถึงขอบคุณชาวชุมชนบ้านกรด ตําบลบ้านกรด อําเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ในที่น้ี 

 หนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเล่มน้ี จะเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการ

เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่อันเป็นมรดกภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติ และเพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานไว้ให้อยู่คู่กับ

ชุมชนตลอดไป 

 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
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สารบัญ 

ที่มาและความสําคัญ ๕ 

ประวัติความเป็นมาของการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่          
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๗ 

กระบวนการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ๑๑ 

คุณค่า และการส่งเสริมรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม 
การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 

๒๔ 

บรรณานุกรม ๓๙ 
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มรดกภมูิปญัญาทางวัฒนธรรม 
เรื่อง การท าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก ่

 

ที่มาและความส าคญั 

 “โสน” ชื่อน้ีพบในเอกสารทางประวัติศาสตร์กรุ งศรีอยุธยา ตั้ งแต่ครั้งสมเด็จ         

พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ใน พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยทรงเลือกใน

การสร้างเมืองใหม่ขึ้นบริเวณ “หนองโสน” จากชื่อที่ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์      

ทําให้ภายหลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเลือก “ดอกโสน” มาเป็นดอกไม้ประจําจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

“โสน” เป็นต้นไม้ในตระกูล Leguminosae จัดอยู่ในตระกูลพืชล้มลุก (Shrub) ทรงพุ่ม

ขนาดกลาง ลําต้นสูง อวบ เปราะบาง ไม่มีแก่น สูงประมาณ ๒ - ๓ เมตร มีก่ิงก้านห่างๆ ใบเล็ก

ฝอยคล้ายกับใบมะขามหรือ ใบกระถิน มีดอกสีเหลืองลักษณะดอกคล้ายดอกแค แต่ดอกเล็กกว่า 

ต้นโสนสามารถปลูกและขึ้นเองได้โดยทั่วไป ตามแม่นํ้า ลําคลอง หนองบึง โสนในเมืองไทย       

มีหลายพันธ์ุ ได้แก่ โสนหิน โสนคางคก โสนหางไก่ สําหรับดอกโสนที่ใช้รับประทานเป็นอาหาร 

คือ โสนหิน ส่วนโสนคางคกและโสนหางไก่ มีดอกเล็กมากไม่นิยมรับประทาน และมักขึ้นใน  

แปลงนาเปรียบเสมือนวัชพืชในนาข้าว แต่ด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้าน จึงมีการคิดค้นกรรมวิธี

จัดการกับต้นโสนที่เป็นวัชพืชในแปลงนา มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งสถานที่หรือ

ใช้ในงานพิธีต่างๆ ต้นโสนที่นิยมนํามาประดิษฐ์ดอกไม้ นิยมใช้ต้นโสนหางไก่มากกว่าโสนชนิดอ่ืน

เน่ืองจากมีลําต้นอวบและไม่มีขนสากมือเหมือนต้นโสนคางคก 
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 การนําโสนหางไก่ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีคุณค่าแต่มีอยู่มากในท้องถิ่น มาประดิษฐ์

เป็นดอกไม้สําหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่หรือใช้ในงานพิธีต่างๆ แทนการใช้ดอกไม้สดที่     

เหี่ยวเฉาง่าย ซ่ึงนับเป็นภูมิปัญญาทางฝีมือช่างที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างชิ้นงาน

ออกมาได้อย่างประณีตบรรจง 

 โดยในอดีตการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําดอกไม้จากโสนหางไก่จะทําการถ่ายทอด

ให้กับคนในครอบครัวและคนชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการประดิษฐ์ เพื่อนําชิ้นงานที่ได้ไปใช้ในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานพิธีต่างๆ ที่ทําร่วมกันในภายในชุมชน และมีการถ่ายทอด

องค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น จนภายหลังเม่ือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน มีเปลี่ยนแปลงไป

ตามกาลเวลา ส่งผลให้มีปรับเปลี่ยนแนวความคิดการเดิมที่ทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่เพื่อใช้   

ในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อภายในชุมชน มาเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อผลิต

เป็นสินค้าส่งออกไปจําหน่ายให้กับกลุ่มคน ร้านค้าและบริษัทที่สนใจสั่งซ้ือ ทําให้เกิดการรวมกลุ่ม

กันเพื่อสร้างงาน จนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทําให้ต้นโสนซ่ึงเป็น

วัตถุดิบสําคัญในการประดิษฐ์ดอกไม้มีจํานวนลดน้อยลง จึงจําเป็นต้องสั่ง ซ้ือจากจังหวัด

นครนายกและปราจีนบุรี ทําให้ต้นทุกการผลิตสูงขึ้น  ส่งผลให้จํานวนผู้ผลิตมีลดน้อยลง         

จากปัญหาดังกล่าวสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเข้ามาให้การสนับสนุน

เงินทุนให้กับกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ และริเริ่มให้มีการฝึกอบรมในการพัฒนารูปแบบ

และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด ซ่ึงภายหลังได้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนแล ะ

สถาบันการศึกษาเข้ามาสนับสนุนเพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีผู้ผลิตดอกไม้จากโสนหางไก่มีทั้งแบบบุคคล

และการรวมกลุ่ม สําหรับรูปแบบดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ที่ นิยม ได้แ ก่ ดอก เยอบีร่ า           

ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และดอกไม้ชนิดอ่ืนๆ โดยผลิตจําหน่ายทั้งในรูปแบบเฉพาะ ดอกเดี่ยว

พร้อมก้านและแบบเข้าช่อ โดยจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 



 ๗ 

 

 

ราวช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี ชาวบ้านชุมชนบ้านกรด จะนําต้นโสนหางไก่ที่สั่งซ้ือมาจาก
จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกมาตากไว้ตามริมทางภายในชุมชน 
ที่มา : ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๓, [ภาพถ่าย] 

 
ประวัติความเป็นมาของการท าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก ่
ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 ในอดีตชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอาชีพทํานาเป็นส่วนใหญ่ การทํานาแต่ละแปลง

มักจะมีวัชพืชที่มาแย่งอาหารจากต้นข้าว โดยหน่ึงในน้ันคือ “ต้นโสนหางไก่” ซ่ึงโสนชนิดน้ีมีช่อ

และดอกที่มีขนาดเล็กจึงไม่นิยมนําดอกมาบริโภค โดยทั่วไปชาวนาจะถอนหรือตัดทิ้งไว้ตามคันนา

ปล่อยให้แดดเผาจนแห้ง แต่ด้วยภูมิปัญญาของนักประดิษฐ์  จึงมีแนวคิดที่จะนําเอาวัชพืช        

ไร้ประโยชน์นํามาประดิษฐ์ของใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเริ่มจากการนําต้นโสนหางไก่ไปใช้สําหรับ

ปักติดกัณฑ์เทศน์ในงานเทศกาลเทศน์มหาชาติ การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ในอดีตน้ัน

ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและใช้ในการประดับตกแต่ง หรือใช้เป็นอุบะเครื่องแขวนใน

งานที่สําคัญต่างๆ แทนการใช้ดอกไม้สดที่ไม่คงทนถาวร  
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ศิลปะงานแทงหยวกพระนครศรีอยุธยา ในส่วนที่เรียกว่า “การแตง่หน้าลาย” มกีารใช้ใบแสยก และ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่มาประดับตกแต่งเพ่ิมเติม ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่
พบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มา :  วดัเกาะแก้วเจษฎาราม, ๒๕๖๑, [ภาพถ่าย] 

 

  ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงไม่ปรากฏหลักฐานว่าเริ่มมีการประดิษฐ์ขึ้นมาตั้งแต่เม่ือใด แต่คงมีการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นภายในชุมชน เน่ืองจากคนภายในชุมชนมีความผูกพันกันในระบบ

เครือญาติ รวมทั้งต้นโสนหางไก่ก็ยังเป็นทรัพยากรธรรมชาติขึ้นอยู่ทั่วไปในแปลงนา ทําให้ผู้คน    

ในอดีตมีกระบวนการเรียนรู้และมีความคุ้นชินกับงานฝีมือประเภทน้ี จนทําให้นางซ่ิน วงศ์สุกรรม 

หรือยายซ่ิน๑ ชาวบ้านตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกิดแนวความคิดที่จะนําต้นโสนหางไก่มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้สําหรับใช้ในงานศพของชาวบ้านใน

ตําบล ซ่ึงต่อมาก็ได้พัฒนารูปแบบผลิตเป็นดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีทางศาสนาและงานประเพณีต่างๆ 

ให้กับชาวบ้านในตําบลคลองสวนพลู  

                                                             
๑

 ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 



 ๙ 

 

 การถ่ายทอดการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ไม่ได้ถ่ายทอดให้เฉพาะในคน
ตําบลคลองสวนพลู  แต่ มีการกระจายองค์ความรู้ออกไปในตําบลเกาะเรียน อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําบลบ้านกรดและตําบลขนอนหลวง อําเภอ    
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง เน่ืองจากในอดีตคนในพื้นที่บริเวณน้ี      
มีการเดินทางสัญจร ไปมาหาสู่กันตลอด โดยเฉพาะในช่วงมีงานบุญทางศาสนา หรืองานพิธีต่างๆ 
ส่งผลให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่นําไปใช้ในชุมชน
ของตนด้วย 

 เม่ือวิถีทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยใช้ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ประดับ

เฉพาะในงานสําคัญทางศาสนา เน่ืองด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่มีคงทนถาวรมากกว่า

ดอกไม้สด จึงทําให้ความนิยมในการนําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ไปใช้ประโยชน์อย่าง

หลากหลาย การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่เพื่อจําหน่ายในช่วงแรก มีการสั่งซ้ือดอก

ผีเสื้อและดอกเยอบีร่าย้อมสี เพื่อไปประดับตามศาลเจ้าแทนดอกไม้สด รวมถึงการนําดอก      

เยอบีร่าไปปักบนยอดก่ิงต้นกวนอิม นําออกจําหน่ายในรูปแบบความเชื่อให้กับผู้ที่ต้องการเสริมสิริ

มงคลให้กับชีวิต แต่ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําให้วัตถุดิบคือต้นโสนหางไก่       

มีจํานวนลดน้อยลง  ส่งผลไปถึงผู้ที่ผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ ก็ลดลงตามไปด้วย              

แต่ปรากฏการณ์น้ีกลับสวนทางกับความนิยมในตลาด และความต้องการสั่งซ้ือที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 นางสมหมาย มีศรีเรือง๒ ซ่ึงเป็นทายาทผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการทําดอกไม้ประดิษฐ์

จากต้นโสนหางไก่จากยายซ่ิน ได้ทําการพัฒนารูปแบบดอกไม้ให้สวยงาม และมีความหลายหลาย

มากขึ้น เพื่อส่งจําหน่ายตามงานวัดในย่านปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร จนเป็นที่นิยมอย่าง

แพร่หลาย แต่ก็ยังคงไม่สามารถผลิตออกมาได้ในจํานวนที่มากเพียงพอกับความต้องการของ
                                                             
๒

 นางสมหมาย มีศรีเรือง เริ่มทําต้ังแต่อายุ ๑๖ ปี มีความชํานาญในการทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่จนได้รับ

ยกย่องและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันเสียชีวิต
แล้ว 



๑๐   

ตลาด รวมทั้งปัญหาสําคัญด้านวัตถุดิบที่ยังคงมีอยู่คือ ต้นโสนหางไก่ที่เคยมีจํานวนมากในพื้นที่

เกษตรกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจํานวนลดลง ทําให้ต้องมีการสั่งซ้ือและนําเข้าวัตถุดิบ

มาจากแหล่งอ่ืนได้แก่ จังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีในราคาที่ค่อนข้างสูง คือเฉลี่ยราคา 

๑,๘๐๐ – ๒,๐๐๐ บาทต่อ ๑ กิโลกรัม ซ่ึงกระทบต่อต้นทุนการผลิตดอกไม้ ทําให้ราคาดอกไม้

เพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีตหลายเท่าตัว ส่งผลให้ชาวบ้านที่เคยผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 

มีน้อยลงเพราะขาดทุนทรัพย์ในการซ้ือวัตถุดิบ จนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมการพัฒนา

ชุมชนได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ

หัตถกรรมและช่างทั่วไป และโครงการส่งเสริมการดําเนินงานธุรกิจขนาดเล็ก นางสมหมายจึงได้

ริเริ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ขึ้นมา โดยในระยะแรกน้ันมีผู้ผลิตเข้าร่วม

กลุ่มประมาณ ๒๐ คน  

 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจากภาครัฐ สมาชิกในกลุ่มจึงมีเงินลงทุนในการ

สั่งซ้ือต้นโสนหางไก่และสามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของตลาด นางสมหมาย

ได้รับเชิญในฐานะวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 

รวมทั้งเข้าฝึกอบรมในด้านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ การตลาดและการทําบรรจุภัณฑ์ ที่จัดโดย

หน่วยงานภาครัฐ  โดยเฉพาะสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ หน่วยงานภาคเอกชน              

และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง ทําให้องค์ความรู้การทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่มีการต่อยอดไป

ยังชุมชนอ่ืนที่สนใจและประกอบเป็นอาชีพหลัก ปัจจุบันมีผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่

ทั้งแบบบุคคลและการรวมกลุ่ม ได้แก่ พื้นที่หมู่ ๓ ตําบลคลองสวนพลู อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่ ๕-๖ ตําบลบ้านกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และหมู่ ๑ ตําบลขนอนหลวง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงในแต่ละกลุ่มก็มีการ

พัฒนารูปแบบจนผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่มีความหลากหลายมากขึ้น       

และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



 ๑๑ 

 

กระบวนการท าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 

 

ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

วัสดแุละอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ 

 ต้นโสนหางไก่ 

 เป็นวัสดุหลักที่นํามาใช้ทําดอกไม้ประดิษฐ์ ในอดีตมีอยู่มากในแปลงนา และริมคลอง

หนอง บึง แต่ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนใหม่ และหมู่บ้านจัดสรร   

ทําให้พื้นที่การเกษตรและแหล่งนํ้าขังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดน้อยลง ส่งผลให้ต้นโสน

หางไก่ที่เคยมีอยู่เป็นจํานวนมากลดจํานวนลง ที่เหลืออยู่ก็มีลําต้นที่ไม่สมบูรณ์ และมีปริมาณที่ไม่

เพียงพอต่อการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องสั่งซ้ือต้นโสนหางไก่มาจากจังหวัด

นครนายกและจังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกต้นโสนต้นหางไก่ที่มีคุณภาพ มีลําต้นอวบโต

สมบูรณ์ ซ่ึงมีฤดูกาลจําหน่ายปีละครั้งในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมของทุกปี   



๑๒   

 เม่ือได้ต้นโสนหางไก่มาแล้วต้องนํามาล้างให้สะอาด โดยใช้กาบมะพร้าวถูเอาดินออก

จากลําต้นจนหมดแล้วนํามาตากแดดให้แห้ง จากน้ันนํามาเก็บเข้ายุ้งหรือโรงเก็บที่มีอากาศถ่ายเท 

ห้ามถูกฝนหรือความชื้น โสนที่แห้งแล้วจะมีสีนํ้าตาลนํ้าหนักเบา สามารถเก็บได้นาน ๒-๓ ปี 

  
ลักษณะต้นและใบโสนหางไก่  ที่มา :  ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๒, [ภาพถ่าย] 

 

 
ต้นโสนที่ล้างทําความสะอาดแล้วจะนํามาตากในช่วงที่มแีดดจัดจนแห้ง  

ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๒, [ภาพถ่าย] 



 ๑๓ 

 

มีดสแตนเลสขนาดยาวพร้อมหินลบัมีด  

มีดสแตนเลส และหินลับมีด ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการฝานต้นโสนและตัดฝาน

กลีบดอกไม้ แม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีใช้ทั่วไปในครัวเรือน แต่สําหรับมีดที่จะนํามาฝานต้นโสนหาง

ไก่จะต้องมีความคมอย่างมาก ผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องลับมีดตลอดเวลา เพราะความคมของมีดมีส่วน

ทําให้การฝานต้นโสนมีคุณภาพ การที่จะฝานต้นโสนให้เป็นแผ่นที่บางเสมอกันต้องใช้ผู้ที่ทักษะ

และมีความชํานาญ ไม่เช่นน้ันจะทําให้แผ่นโสนที่ฝานออกมาเป็นแผ่นที่ไม่สมํ่าเสมอกันและ

อาจจะขาดออกจากกันได้ การใช้สมาธิในการฝานต้นโสนก็เป็นสิ่งสําคัญ เพราะหากไม่ระมัดระวัง 

ความคมของมีดก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้งานได้เช่นกัน 

 

 
มีดสแตนเลสสําหรับใชฝ้านต้นโสนหางไก่  

ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

  

 

 



๑๔   

 เครื่องฝานต้นโสน  

 จากการสํารวจข้อมูลพบว่า ขั้นการฝานต้นโสนในปัจจุบัน หากมีการใช้มีดเพียงอย่าง

เดียวจะทําให้เกิดความล่าช้า ไม่เพียงพอทันต่อการผลิตเพื่อส่งออกจําหน่ายได้ตรงตามความ

ต้องการของลูกค้า รวมทั้งแผ่นโสนที่มีความหนา-บางไม่สมํ่าเสมอกันจากการใช้มีดฝานเพียงอย่าง

เดียว ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพต่อความสวยงามในการทําดอกไม้ประดิษฐ์ ดังน้ันเครื่องฝานต้นโสน 

จึงเป็นเครื่องมือที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านและมีการพัฒนาขึ้นให้ มี

ประสิทธิภาพในการผลิต โดยเครื่องฝานต้นโสนสามารถกําหนดขนาดความหนา – บางของแผ่น

โสนได้อย่างแม่นยํา มีความเรียบเสมอกันและสามารถฝานได้ความยาวยาวจนสุดแกน ที่สําคัญคือ

สามารถช่วยลดระยะเวลาการผลิตให้สั้นลง ทําให้ปริมาณการผลิตแผ่นโสนสําหรับทําดอกไม้     

มีจํานวนมากตามที่ต้องการและเพียงพอต่อการใช้งาน 

 

            
เครื่องฝานต้นโสนเป็นแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ 

ที่มา :  วันลยี์  กระจ่างว,ี ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 
 
 



 ๑๕ 

 

 สีส าหรับย้อม  

 ส่วนใหญ่ใช้สีย้อมผ้าเน่ืองจากติดทน สีที่นิยมใช้ได้แก่ สีบานเย็น สีเหลืองสด สีเขียว 
หรือเป็นสีที่นํามาผสมกันให้ได้สีที่หลากหลายอ่อนแก่ตามความต้องการของตลาด สําหรับขั้นตอน
การย้อม จะใช้วิธีจุ่มย้อมสีโดยคลี่แผ่นโสนออกจุ่มย้อมสีที่ละแผ่น สามารถทําการย้อมสีได้ ๓ วิธี
คือ ย้อมหลังจากตัดกลีบดอกแล้ว ย้อมทั้งแผ่นก่อนตัดกลีบ หรือย้อมหลังจากที่ขึ้นรูปดอกไม้  
เสร็จแล้ว เม่ือได้สีตามที่ต้องการแล้วให้นําไปตากในที่ร่มจนแห้งสนิท 
 

   
แผ่นโสนที่ย้อมสีแล้วที่จะนําไปประดิษฐ์ดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ 

ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 

ลักษณะเนื้อไม้โสนที่ไม่สมบูรณ์แกนด้านในมีสีที่ไม่สม่ําเสมอ แต่กลับได้รับความนิยมอย่างยิ่งในตลาด 

ที่มา :  วันลยี์  กระจ่างว,ี ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



๑๖   

 ด้าย  

 เป็นอุปกรณ์ที่สําคัญ เน่ืองจากเป็นตัวยึดกลีบดอกไม้ไม่ให้คลี่หลุดออกจากกัน ด้ายที่ใช้

ต้องมีความเหนียวไม่ขาดง่าย เพราะการพันเพื่อยึดกลีบดอกไม้ในการขึ้นรูปจําเป็นต้องดึงให้แน่น 

หากไม่แน่นกลีบดอกไม้จะหลุดออกจากกัน หรือถ้าด้ายขาดก็ต้องขึ้นรูปดอกไม้ใหม่อีกครั้งทําให้

เสียเวลาในการผลิต 

 

    
ด้ายที่ใช้สําหรับพันและเข้าดอกไม้เพ่ือไม่ให้กลีบดอกหลุดออกจากกัน  

ที่มา :  วันลยี์  กระจ่างว,ี ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 
 

อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ในการตกแต่งชิ้นงาน  

ได้แก่ ฟลอร่าเทป ก้านลวด ใบไม้สําเร็จรูปชนิดต่างๆ ริบบิ้น ฯลฯ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีใช้

สําหรับทําดอกไม้ประเภทดอกเดี่ยวเข้าก้านติดใบ แบบเข้าช่อดอกไม้ และแบบจัดเป็นของชําร่วย

หรือทําเป็นพวงหรีด 

     



 ๑๗ 

 

ขั้นตอนพ้ืนฐานในการผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ 

 การผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ เริ่มจากนําต้นโสนหางไก่มาตากแดดให้แห้ง        

โสนที่แห้งแล้วจะมีสีนํ้าตาลนํ้าหนักเบา นําต้นโสนที่แห้งที่ได้แล้วมาตัดเป็นท่อนๆ ให้แต่ละท่อน   

มีความยาวประมาณ ๕ น้ิว หรือตามแต่ขนาดที่ต้องการ ใช้มีดที่คมปอกเปลือกต้นโสนออก 

จากน้ันฝานให้เป็นแผ่นบางๆ และเรียบเสมอกัน ฝานติดต่อกันโดยไม่ให้ขาดจนถึงแก่นโสน      

ซ่ึงขั้นตอนน้ีผู้ทําต้องมีความชํานาญและมีสมาธิในการทํางานสูง ไม่เช่นน้ันแผ่นโสนจะขาดออก

จากกันและมีความหนาที่ไม่สมํ่าเสมอ นอกจากน้ียังมีต้นโสนหางไก่ที่ไม่สมบูรณ์แกนด้านในมีสี

แดง ในอดีตผู้ผลิตจะทําการคัดทิ้งแต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยม เพราะเม่ือฝานแล้วสีแผ่นโสนที่

ได้จะสลับกันระหว่างสีขาวกับสีนํ้าตาลอ่อนๆ ทําให้ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่มีสีสัน

สวยงามแบบธรรมชาติ 

 สําหรับขั้นตอนการฝานโสน ในปัจจุบันผู้ผลิตส่วนใหญ่จะนิยมใช้เครื่องฝานโสนมาช่วยใน

การผลิตแผ่นโสนเพื่อลดระยะเวลาการผลิต รวมทั้งแผ่นโสนที่ได้ยังเรียบเสมอกัน โดยต้นโสน ๑ ท่อน 

จะฝานได้ความยาวประมาณ ๑ เมตร จากน้ันนําแผ่นโสนที่ฝานแล้วมาขึ้นรูปเป็นดอกไม้ชนิด

ต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การทําดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทดอกไม้กลีบใหญ่ จะนําแผ่นโสนที่ฝานแล้ว

มาเรียงซ้อนกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากน้ันนําแม่แบบมาวางทาบใช้มีดตัดให้เป็นดอกและใบ 

ตามที่ต้องการ นําแผ่นโสนที่ตัดกลีบตามแม่แบบแล้วมาจับขึ้นรูปให้เป็นทรงดอกไม้ที่ต้องการ  

แล้วใช้ด้ายผูกโดยมีลวดเป็นแกนกลาง หากต้องการย้อมสีดอกไม้สามารถย้อมสีได้ตั้งแต่เป็น   

แผ่นโสนหลังจากที่ฝานแล้ว หรือย้อมหลังจากตัดกลีบดอก หรือย้อมหลังจากทําดอกโสน      

เสร็จแล้วก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดและเทคนิคของผู้ผลิต นําดอกไม้ที่ขึ้นรูปในแบบต่างๆ มาใส่ก้าน 

ใส่ใบตามชนิดของดอกไม้ 



๑๘   

 
ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๓, [ภาพถ่าย] 

ขั้นตอนที่ ๑ เม่ือได้ต้นโสนหางไก่ซ่ึงเป็นวัตถุดิบมาแล้ว จะต้องนํามาตากแดดแรงจัดจนแห้งสนิท 

ซ่ึงนิยมตากบนพื้นปูน หากไม่มีฝนตกก็จะใช้เวลาประมาณ ๑-๒ วัน 

 

     
ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

ขั้นตอนที่ ๒ นําก้านต้นโสนหางไก่ที่แห้งสนิทแล้ว มาตัดเป็นท่อนๆ ตามขนาดที่ต้องการ ซ่ึงความ

ยาวน้ันจะเป็นตัวกําหนดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกไม้ประดิษฐ์แต่ละประเภท 

 



 ๑๙ 

 

      
ที่มา :  วันลยี์  กระจ่างว,ี ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

ขั้นตอนที่ ๓ ปอกเปลือกต้นโสนออก แล้วใช้มีดสแตนเลสฝานให้เป็นแผ่นบาง และมีความ

สมํ่าเสมอเป็นแผ่นต่อเน่ืองโดยไม่ให้ขาดจากกันจนถึงแก่นโสน ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน 

ผู้ผลิตต้องอาศัยทักษะ ความชํานาญ และมีสมาธิในการทํางานสูง ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนา

เครื่องฝานเปลือกโสนมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทุ่นแรงและลดระยะเวลาการทํางาน 

 

      
ที่มา :  วันลยี์  กระจ่างว,ี ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



๒๐   

 
 

ไม้โสนหางไก่ที่ผ่านการฝานเป็นแผ่นก่อนนําเข่าสู่กระบวนการย้อมสี 
ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 

 
 

แผ่นไม้โสนหางไก่ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีแล้ว 
ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 

ขั้นตอนที่ ๔ แผ่นเปลือกโสนที่ฝานเสร็จแล้ว สามารถนําย้อมสีตามต้องการด้วยสีผสมอาหาร  

แล้ววางในตะกร้า ผึ่งลมให้แห้ง ไม่นิยมนําไปตากแดดซํ้าเพราะจะทําให้แผ่นโสนกรอบแตกหักง่าย  

หรือหากลูกค้าต้องการใช้เป็นสีเน้ือไม้ตามธรรมชาติ ก็ไม่ต้องผ่านกระบวนการย้อมสี 



 ๒๑ 

 

      
 

 
 

ที่มา :  วันลยี์  กระจ่างว,ี ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 
 

ขั้นตอนที่ ๕ นําแผ่นโสนที่ตัดกลีบตามแม่แบบแล้วมาจับขึ้นรูปให้เป็นทรงดอกไม้ที่ต้องการโดยใช้

ลวดเป็นแกนกลาง จากน้ันใช้ด้ายผูกให้แน่น 



๒๒   

ตัวอย่างขั้นตอนการท าดอกมะลิบานจากโสนหางไก่  

ดอกมะลิบานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซ้ือมากในลําดับต้นๆ ของสินค้าที่ผลิตอยู่ การทํา

ดอกมะลิบานมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่จะสวยงามแค่ไหนขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้ผลิต โดยเริ่ม

จากการนําแผ่นโสนที่ฝานแล้วมาม้วนให้แน่น เม่ือม้วนจนหมดความยาวของแผ่นโสนแล้วหากยัง

ไม่ได้ขนาดความหนาเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการ ให้นําแผ่นโสนอีกแผ่นมาม้วนต่อจาก

แผ่นเดิม จนได้ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกมะลิที่ต้องการเช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

๒ น้ิว จากน้ันตัดหัวตัดท้ายให้เรียบ แล้วใช้มีดคมๆ ผ่าส่วนหัวของโสนที่ม้วนไว้ให้เป็นกลีบ (๑) 

เม่ือเสร็จแล้วก็ใช้น้ิวมือบิดกลีบของดอกมะลิในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา เพื่อให้กลีบดอกมะลิที่ผ่า

ไว้สลับกลีบกัน ทําการกดหน้าดอกตรงกลางให้บุ๋มเล็กน้อย (๒) ใช้ด้ายพันโคนด้านล่างของดอก

มะลิแล้วดึงให้กลีบขยายออก จากน้ันใช้ด้ายผูกให้แน่นเพื่อป้องกันกลีบหลุดออกจากกัน (๓-๔) 

เม่ือเสร็จแล้วก็จะได้ดอกมะลิบานในส่วนของตัวดอก หากต้องการทําเป็นดอกเดี่ยวหรือหาก

จัดเป็นช่อ ก็สามารถนําดอกมะลิที่ได้มาใส่ก้านใส่ใบและเข้าช่อตามที่ต้องการ 

 

 
ดอกมะลิบานจากโสนหางไก่ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว 
ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 



 ๒๓ 

 

  
(๑) (๒) 

 

  
(๓) (๔) 

 

ภาพแสดงขั้นตอนการทําดอกมะลิบานจากโสนหางไก่ 

ที่มา :  ปัทพงษ ์ ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



๒๔   

คณุค่า และการส่งเสริมรกัษามรดกภูมิปญัญาวัฒนธรรม 
การท าดอกไม้ประดษิฐ์จากต้นโสนหางไก ่

 

 

คุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 ในปัจจุบัน การทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ แมว่้าจะมีกรรมวิธีการผลิตที่มีการ

พัฒนาให้รูปแบบของดอกไม้มีความหลากหลายมากขึ้น มีความทันสมัยและเหมาะกับผู้บริโภค

มากเพียงใด แต่รูปแบบและขั้นตอนกระบวนการผลิต รวมทั้งวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ก็ยังคง

ใช้ต้นโสนหางไก่เป็นหลักเหมือนอย่างเช่นเดิมในอดีต รวมทั้งยังคงอนุรักษ์ขั้นตอนการผลิตใน

ลักษณะงานช่างฝีมือแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะขั้นตอนการฝานต้นโสนซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความ

ชํานาญและความอดทนสูง แม้ปัจจุบันจะมีเครื่องฝานต้นโสนเป็นเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยให้การ

ผลิตสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่กระบวนการผลิตในขั้นตอนน้ีก็ยังมีการถ่ายทอดให้ผู้สนใจทําดอกไม้

ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ได้เรียนรู้ และฝึกทําเพื่อให้เกิดความชํานาญด้วยวิธีการใช้มีดฝานแบบ

  

ปัจจุบันชาวชุมชนบางส่วนในแถบตําบลบ้านกรด ยังคงสืบทอดการทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ ส่วนใหญ่

จะเป็นผู้สูงอายุที่มีเวลาว่างอยู่กับบ้าน  ที่มา : ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



 ๒๕ 

 

ดั้งเดิม เพราะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการทําดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ส่วนขั้นตอน   

การทําดอกไม้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าถนัดในการทําดอกไม้ชนิดใด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่มักจะต่อยอด

มาจากการทําดอกเยอบีร่า ดอกมะลิตูม ดอกมะลิบาน ดอกกุหลาบ และพัฒนาไปสู่การทําดอกไม้

อีกหลายชนิด จึงนับเป็นการสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 ความชํานาญในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ทั้งในส่วนของขั้นตอนและ

กระบวนการผลิตนับเป็นพื้นฐานทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่ชาวชุมชนคลองสวนพลู อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นําความรู้แบบช่างฝีมือดั้ งเดิมถ่ายทอดการผลิต

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ถ่ายทอดไปยังชุมชนอ่ืนและผู้ที่สนใจเรียนรู้ในงานหัตถกรรม 

ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมทําให้การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ มีแหล่งผลิตเพิ่ม 

และผู้ผลิตสามารถนําความรู้มาพัฒนาต่อยอดรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเหมาะกับ

การนําใช้ประโยชน์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน  

 นอกจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีหน่วยงานราชการและสถานศึกษาเช่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทําการวิจัย คิดค้น และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

เก่ียวกับกรรมวิธีการย้อมแผ่นโสนที่ฝานแล้วให้มีสีสันที่หลากหลาย ทําให้ดอกไม้ประดิษฐ์จาก   

ต้นโสนหางไก่มีรูปแบบสีสันใกล้เคียงกับธรรมชาติ และมีความสวยงามจนได้รับความนิยมไปไกล

ถึงต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นดอกไม้ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและคงสภาพถาวรมากกว่า

ดอกไม้สด ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  นอกจากน้ีการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ยังมีส่วนในการส่งเสริม

สนับสนุนสถาบันครอบครัวซ่ึงเป็นสถาบันหลักและมีการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชน ส่งผลให้สมาชิก

ในครอบครัวและชุมชน เกิดความรักและหวงแหนมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เป็นงานฝีมือ        

ภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ รวมทั้งยังทําให้คนในครอบครัวและชุมชนมีรายได้จากการผลิตดอกไม้

ประดิษฐ์จากโสนหางไก่ออกจําหน่ายจนกลายเป็นอาชีพหลักในปัจจุบัน   



๒๖   

บทบาทของชุมชนท่ีมีต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 เน่ืองจากปัจจุบันการผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ

กระจายตัวของแหล่งการผลิตอยู่หลายแห่ง แต่ละแห่งมีการสนับสนุนจากชุมชนแตกต่างกัน 

ดังต่อไปน้ี  

 กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ในพื้นที่หมู่  ๓ ตําบลคลองสวนพลู อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นแหล่งผลิตดั้ งเดิมซ่ึงมีนางสมหมาย           

มีศรีเรือง เป็นประธานกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสน เพื่อช่วยกันพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและเหมาะกับการใช้สอย รวมทั้งแนวทางจําหน่ายการดอกไม้ประดิษฐ์จาก

ต้นโสนหางไก่ให้เป็นมาตรฐานจนกลายเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ภายหลังจากที่นางสมหมาย

เสียชีวิตแล้ว แม้ว่าสมาชิกภายในกลุ่มจะขาดผู้นําแต่ยังคงมีการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสน

หางไก่กันอย่างต่อเน่ือง เพียงแต่แยกตัวออกมาผลิตเองทั้งในรูปแบบครัวเรือนและแบบตั้งกลุ่ม   

ขึ้นมาใหม่ ทําให้การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ของชาวชุมชนคลองสวนพลูยังคง      

มีการสืบทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชาวชุมชนคลองสวนพลู 

 กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ในพื้นที่หมู่  ๕ และ หมู่ ๖ ตําบลบ้านกรด         

อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกลุ่มผู้ผลิตทั้งในแบบครัวเรือนและในรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชนฯ ทําให้ผู้ผลิตเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งผู้ผลิตในพื้นที่ตําบลบ้านกรด

ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้ามา

สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง     

นางจินตนา คชชา หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกรด ยังออกแบบต่อยอดดอกไม้ประดิษฐ์   

จากต้นโสนหางไก่ให้เป็นผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบที่เหมาะกับประโยชน์การใช้สอยในปัจจุบัน     

และการที่นางจินตนา คชชา มีบทบาทในองค์กรการปกครองท้องถิ่น ทําให้สามารถช่วยเหลือชาว

ชุมชนโดยสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้จากการผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ นับเป็นการ

สานต่อภูมิปัญญาการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  



 ๒๗ 

 

 กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ในพื้นที่หมู่ ๑ ตําบลขนอนหลวง อําเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปแบบการผลิตแบบในครัวเรือน โดยเรียนรู้

กระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่สืบต่อกันมาภายในครอบครัว และพัฒนา

รูปแบบดอกไม้ให้มีความสวยงาม เป็นสากลแบบตะวันตกมากขึ้นเช่น ดอกโบตั๋น ดอกแมกโนเลีย 

ดอกดาห์เลีย เป็นต้น จํานวนการผลิตดอกไม้จะผลิตตามการสั่งซ้ือ โดยมีการจัดจําหน่ายผ่าน

ระบบออนไลน์ แม้ว่าการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ของชาวตําบลขนอนหลวง จะมี

ผู้ผลิตในรูปแบบครัวเรือน แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริการส่วนตําบลบ้านโพธ์ิ ในการ

ประชาสัมพันธ์และยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจําตําบล รวมทั้งยังมีการเชิญผู้ผลิตไปถ่ายทอด

องค์ความรู้ ในการทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ให้กับองค์ กรและบุคคลที่สนใจ ทําให้เกิด

กระบวนการสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 

 

 

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ รูปแบบดอกมะลิตูม 

ที่มา : วันลีย ์ กระจ่างวี, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 



๒๘   

   

   

   

   
รูปแบบอันหลากหลายของดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่  

ที่มา : กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ตําบลขนอนหลวง, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 
 



 ๒๙ 

 

   

   

   

   
ที่มา : กลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ตําบลขนอนหลวง, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



๓๐   

 

   
 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ โดยนํามาขึ้นรูปเป็นพวงหรีด ของนางจินตนา คชชา 
หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกรด  ที่มา : ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 
 

 

 



 ๓๑ 

 

รายชื่อผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ 

 

 

รายชื่อบุคคล/หัวหน้า
คณะ/กลุ่ม 

อายุ/อาชีพ องค์ความรู้ หมายเลขโทรศัพท ์

นางสมคิด  วรถา 
อายุ ๕๒ ปี 

ผู้ผลิตและหัวหน้ากลุ่ม 

ภูมิปัญญา 
การทําดอกไม้ 

จากต้นโสนหางไก่ 
๐๘-๖๑๓๐-๖๕๒๓ 

นางจินตนา คชชา 

อายุ ๕๑ ปี 
ผู้ผลิตและผู้นําวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านกรด 

ภูมิปัญญา 
การทําดอกไม้ 

จากต้นโสนหางไก่ 
๐๘-๕๔๒๐-๘๐๔๒ 

นางราวรรณ สุขกสิกร 
 

อายุ ๔๗ ปี 
ผู้ผลิตดอกไม้ 

จากต้นโสนหางไก่ 

ภูมิปัญญา 
การทําดอกไม้ 

จากต้นโสนหางไก่ 
๐๘-๑๗๕๙-๗๖๕๓ 

นางสุจินต์ จําแนกทรัพย์ 
อายุ ๔๗ ปี 

ผู้ผลิตดอกไม้ 
จากต้นโสนหางไก่ 

ภูมิปัญญา 
การทําดอกไม้ 

จากต้นโสนหางไก่ 
๐๘-๗๑๑๖-๘๑๗๒ 

 

 

 

 



๓๒   

สถานภาพปัจจุบันในการถ่ายทอดความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 สําหรับกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ในปัจจุบันผู้ผลิตซ่ึงอยู่ในฐานะเป็นภูมิปัญญา     

ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ให้กับคนในครอบครัว 

ชุมชนและถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจ ในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ผู้นํากลุ่มและผู้ผลิต

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ในกลุ่มต่างๆ ก็ยังคงได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการถ่ายทอด

องค์ความรู้ในการทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ทั้งในทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และสถาบันการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม และค่านิยมในการดํารงชีวิต  

ทําให้ลูกหลานและคนในชุมชนผันตัวออกไปทํางานหรือประกอบอาชีพอย่างอ่ืนที่มีรายได้มากกว่า 

ดังน้ันแรงงานผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ยังคงมีจํานวนไม่มากนัก และแม้ว่าจะมีการ

สนับสนุนโดยทําวิจัยจากสถาบันทางการศึกษา รวมไปถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐให้มี

การปลูกต้นโสนหางไก่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ผลลัพธ์ที่ก็ได้ยังไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการผูข้องผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากโสนหางไก่ได้มากนัก ผู้ผลิตยังคงมีความจําเป็นต้อง

สั่งซ้ือต้นโสนหางไก่จากจังหวัดปราจีนบุรีในราคาตกราคากิโลกรัมละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นปัจจัย    

ที่ทําให้ต้นทุนการผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่มีราคาที่สูงขึ้นตามราคาของวัตถุดิบ  ผู้ผลิต       

จึงต้องการให้ภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความความสําคัญและเข้ามามีบทบาทให้มากยิ่งขึ้น

กว่าเดิม เพื่อกระตุ้นและช่วยกันสนับสนุน ส่งเสริมให้ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่เป็นที่

ต้องการของตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มยอดขายทําให้เกิดรายได้

ในการผลิตที่สูงขึ้นจนสามารถดึงดูดความสนใจคนในชุมชนให้หันกลับมาทําดอกไม้ประดิษฐ์จาก

ต้นโสนหางไก่กันมากขึ้น  

 นอกจากน้ียังมีปัจจัยสําคัญอันเน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ 

ในปัจจุบัน ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซบเซาอย่างหนัก  ทําให้ยอด

จําหน่ายปลีกตามหน้าร้านขายของที่ระลึกมีจํานวนลดลงอย่างต่อเน่ือง ผู้ผลิตจึงเริ่มให้ความสนใจ



 ๓๓ 

 

การจําหน่ายดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ในรูปแบบแบบออนไลน์มากขึ้น แต่ผู้ผลิตก็ยัง     

ขาดความชํานาญในการทําธุรกิจประเภทน้ีอย่างครบวงจร จึงต้องการให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามา

มีส่วนในการสนับสนุนการจัดอบรมให้และความรู้ในการทําธุรกิจแบบออนไลน์กับผู้ประกอบการ 

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและเพิ่มยอดจําหน่ายให้ได้ราคาที่สูงขึ้น   

 

การส่งเสรมิ สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

 การทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการถ่ายทอดขั้นตอนกระบวน    

การผลิตสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้รูปแบบของดอกไม้ประดิษฐ์

จากต้นโสนหางไก่มีความทันสมัยสวยงาม เหมาะกับการใช้สอยในยุคปัจจุบัน ซ่ึงการพัฒนา

ดังกล่าวน้ี ส่วนหน่ึงได้การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และสถานศึกษาเช่น การพัฒนาเครื่องฝานโสน การย้อมสีแผ่นโสนหางไก่ รวมทั้งมีการทํา

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการทําดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ 

จึงทําให้มีผู้สนใจและต้องการสั่งซ้ือสินค้าเพิ่มขึ้น จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ สํานักพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนงบประมาณ

เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและช่างทั่วไป และโครงการ

ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจขนาดเล็ก  ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 

๖๕,๔๓๐ บาท ตามโครงการมาตรการเพื่อการใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มพร.)     

และเพื่อเป็นต้นทุนในการซ้ือวัตถุดิบการผลิตคือ ต้นโสนหางไก่ ให้สมาชิกกลุ่มยืมไปดําเนินการ  

 ในส่วนอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิสาหกิจชุมชนได้มีการผลักดันให้มี

การรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ในตําบลบ้านกรด เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น



๓๔   

วิสาหกิจชุมชนบ้านกรดผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ เป็นสินค้าที่มีการส่งเข้าประกวดใน

โครงการ OTOP 

 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนกระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่สิ่งที่

สร้างปัญหาให้กับผู้ผลิตมากที่สุดคือ ขั้นตอนการฝานต้นโสน เน่ืองจากขั้นตอนน้ีต้องทําด้วยความ

ชํานาญและมีสมาธิในการฝานค่อนข้างมาก เพราะการฝานต้นโสนหางไก่ต้องฝานให้มีความหนาที่

สมํ่าเสมอ และฝานให้ยาวจนถึงแกน ทําให้ฝานแต่ละครั้งใช้ระยะเวลานาน และได้จํานวนแผ่น

โสนหางไก่ที่ ไม่เพียงพอต่อการผลิตดอกไม้ ดังน้ันในช่วงแรก ชาวตําบลบ้านกรดจึงใช้ภูมิปัญญา

พื้นบ้านในการออกแบบสร้างเครื่องฝานต้นโสนหางไก่ขึ้นมาใช้กันเอง แต่เน่ืองด้วยชาวบ้านที่ผลิต

เครื่องฝานต้นโสนหางไก่ขาดความรู้ความชํานาญในทางวิศวกรรม จึงทําให้เครื่องฝานโสนไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ แผ่นโสนที่ได้ไม่มีคุณภาพ  ใน พ.ศ.๒๕๕๗ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงเข้ามาช่วยวิจัยและพัฒนาเครื่องฝานโสนหางไก่ 

ให้สามารถฝานโสนได้คุณภาพที่ตรงตามความต้องการของผู้ผลิต โดยมีการออกแบบให้สามารถ

ปรับเพิ่ม-ลดระดับในการฝานโสน ให้ได้ความหนา-บางได้ถึงในระดับ ๐.๕ ถึง ๑.๐ มิลลิเมตร 

สามารถฝานแผ่นโสนได้กว้างถึง ๑๖๐ มิลลิเมตร รวมทําเพิ่มกําลังการผลิตให้ได้ถึง  ๒.๔ กิโลกรัม

ต่อวัน สามารถปรับความเร็วรอบในการหมุนลูกกลิ้งขับแกนโสนได้ ๑๐ ถึง ๑๐๐ รอบต่อนาที  

ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยออกแบบดังกล่าว ทําให้ผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่สามารถ

ฝานแผ่นโสนได้ในปริมาณที่เพียงต่อต่อความต้องการ และมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนําไปผลิต

ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อจัดจําหน่ายสู่ตลาดต่อไป 

 นอกจากน้ียังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําดอกไม้

ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ทั้งในด้านงานค้นคว้าวิจัย งบประมาณ รวมถึงพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 ๓๕ 

 

 

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับใช้บรรจุผลิตภัณฑ์จากต้นโสนหางไก่ 
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน 

ที่มา : ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



๓๖   

 

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่โดยนํามาขึ้นรูปเป็นพวงหรีด 
โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ที่มา : ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 



 ๓๗ 

 

แนวทางในการส่งเสริมเพ่ือรักษาคุณค่าภูมิปัญญามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

เน่ืองจากภูมิปัญญาในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ เป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ที่สามารถอธิบายถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัวในการถ่ายทอดงานช่างฝีมือดั้งเดิม

จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ผู้ผลิตมีความชํานาญและสามารถต่อยอดสร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในทุกยุคทุกสมัย เพื่อให้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผลิต

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่คงอยู่ต่อไป  จึงควรมีการกําหนดมาตรการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ ดังน้ี 

๑. รวบรวมและจัดทําข้อมูลประวัติ “การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่” ของ   

แต่ละชุมชนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทําเอกสาร “ขั้นตอนกระบวนการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จาก

ต้นโสนหางไก่ในแต่ละประเภท” ลงในในแบบรูปเล่ม วีดีทัศน์ และฐานข้อมูลของกระทรวง

วัฒนธรรม 

๒. ยกย่องและมอบรางวัลให้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและปราชญ์ท้องถิ่นในด้านการ 

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านงานหัตถกรรมประเภท การประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่  

๓. ให้การสนับสนุนให้ชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมด้านการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน โดยให้มี

รูปแบบที่ทันสมัย มีเน้ือหาที่น่าสนใจและเข้าถึงง่าย 

๔. จัดทําหลักสูตรเรื่อง การผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ การพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในสังกัดกรม

อาชีวศึกษา เพื่อเป็นการต่อยอดในการอนุรักษ์และการสืบสานภูมิปัญญาฝีมือช่างดั่งเดิมให้คงอยู่ 

รวมทั้งให้ผู้ศึกษาในหลักสูตรนําความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 



๓๘   

๕. กรมการพัฒนาฝีมือแรงงานควรเข้าสํารวจแหล่งผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่     

ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้การสนับสนุนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  

๖.กระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     

เป็นศูนย์กลางในการผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ เป็นศูนย์กลางการตลาดการค้า

ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ในเขตภาคกลาง 

๗. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

โดยจัดทําเส้นทางที่เชื่อมโยงกับชุมชนที่ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนและเป็นกระจายรายได้ให้กับชุมชน 

 

 

 

ที่มา : ปัทพงษ์  ชื่นบุญ, ๒๕๖๔, [ภาพถ่าย] 

 

 



 ๓๙ 
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สุวันชัย สินโพธ์ิ.  (๒๕๕๗).  การพัฒนาเครื่องฝานต้นโสน.  การวิจัย.  คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. 
สุวิทย์ เฑียรทอง และคณะ.  (๒๕๔๘).  การพัฒนาปรับปรุงวัสดุที่น าไปผลิตสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ของการผลิตดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ กรณีศกึษา: อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  งานวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 
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