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เอกสารประกอบการเรยีนการสอน  
ระดับกอนประถมศึกษา(ปฐมวัย)  – ประถมศกึษา และระดับมัธยมศกึษา 
โรงเรียนบํารุงวิทยา และโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรมัย 
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อรัมภบท 
 

 ดุยดุย..ชวนชม เลมนี้ ไดจัดทําตามความคิดของดุยดุยเองครับ โดยมจีุดประสงคคือ 
1. ใหเด็ก ๆ ไดรูแหลงความรูตาง ๆ รอบ ๆ ตัว 
2. กอเกิดความสงสัย(สรางความคิด)ใหกับเด็ก อยากรูอยากเห็นของจริง 
3. สรางจิตสํานึกในดานคุณธรรม จรยิธรรม และการอนุรักษ 
4.  เพื่อใหคุณครูใชเปนสื่อในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน สรางสรรค

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรูเปนสื่อ พรอมทัง้สอดแทรกหลกั
คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว หรือใช
ประกอบการเรียนการสอนหลักสตูรทองถิ่นฯ กระทัง่นําไปสรางสื่อนวัตกรรม 
หรือ จัดทําหลักสูตรทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ ได 

5. ใชจุดประกายความคิดใหกับสังคม รูสํานึกรักษาขนบธรรมเนยีม ประเพณี 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  ประชาชนสามารถดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ  
การทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และการปฏิบัติตามคําพูด(ดําริ)ของผูใหญ
ของบานเมือง  

 

        
...ดุยดุย... 

             กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 
 

       
 
 

       

ภาพนี่ละ ท่ีมาของชื่อ
“ ดุยดุย ” 
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ศาลเจาพอลําปลายมาศ 
 

 
 

ประตูทางเขาศาลเจาพอลาํปลายมาศ 
 

 ศาลเจาพอลําปลายมาศ อยูดานหลังโรงเรียนดุยดุยนี่เอง เปนศาลหลังใหม สราง
เสร็จมาเกอืบ 2 ป แลวแตยังไมไดทําพิธีเปด และไมไดเชญิเจาพอ-เจาแม(ปุงเถากงมา) เขา
ประทับภายในศาลฯ เลย 
 นักเรียนใหม (ชั้นอนุบาล1 และประถมศึกษาปที่ 1) จะตองไปทําพิธีเคารพกราบไหว
ศาลเจาพอลําปลายมาศทุกป ใครที่ยังไมไดไปกราบไหวกร็ีบไปกราบไหวใหเรียบรอย เทาที ่
ดุยดุยรูมา ศาลเจาพอลําปลายมาศ ไดอนุเคราะหทุนสนับสนุนการจัดสรางอาคารเรียน และ
ใหการชวยเหลืองบประมาณในการจัดการเรียนการสอน กับทางโรงเรียนอยางสม่ําเสมอมา
ตลอด 

 

เมื่อไรจะไดเปดศาลฯ นอ.. 
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 ใคร ? อยากรูบางวา ภายใน ศาลเจาพอลําปลายมาศ มีอะไรบาง ? 
- มีเทพกีอ่งค มีชื่อวาอะไรบาง ? 
- มีรูปปนสัตวมงคลอะไรบาง แตละตวัมีความหมายวาอะไร ? 
- เสามังกร มไีวทําไม ? 
- อักษรภาษาจีน ตามประตู  กําแพง หรือ ภายในศาลฯ มีความหมายอยางไร ? 
- พิธีการไหว ควรเริ่มจากจุดไหน ใชธูปกี่ดอก  ? 
-  เราควรมากราบไหวเจาพอ-เจาแม (ปุงเถากงมา) ในวันใดบาง ? 
 

มีอะไรอีกหลายอยาง ที่เรายังไมรู และเราจะไปศึกษาเรื่องใดไดบาง  
 ใน ศาลเจาพอลําปลายมาศ 

  (ศึกษาเพิ่มไดดวยตนเอง ไมเชือ่เด็ก ๆ ถามครปูระจําชั้นไดนะ) 
 

 
 

มีรูปปนสัตวมงคลหลายชนิด ทั้งดานนอกและดานในศาลเจาฯ  
 ใคร อยากรู ลองเขาไปดูสิ 
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วัดสุภโสภณ (วัดใหญ) 
 

        
 
 วัดสุภโสภณ หรือ วัดใหญ เปนวดัประจําอําเภอลําปลายมาศ ชาวตลาดลําปลายมาศ 
ที่รูจักวดันีอ้ยางดี ตัง้อยูดานหลังโรงเรียนของดุยดุย ฝงทิศตะวันตก  
 ดุยดุย จําไดวา แตเดิมนัน้จะมีการจดังานประจาํปฉลองทุกป และดุยดุยจะชอบไป
เที่ยวงานวดัเปนประจาํ มีมหรสพ เกมการละเลนหลายอยาง โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัย ก.ไก 
ที่มีเกมการละเลนที่สนกุสนาน ไดความรู ไดไหวพริบ และที่สําคัญหากชนะในเกมนั้น ๆ ก็จะ
ไดของรางวลักลับบานดวย  

หากจําไมผิด มหาวิทยาลัย ก.ไก จะตั้งอยูดานหนาของหอระฆัง ซึง่อยูติดกับหอพระ
ที่มี รอยพระพุทธบาท ประดิษฐานอยูดวย เมือ่มีงานวัดทกุครั้ง กอนจะไปเลนเกม ก.ไก   
ดุยดุยจะตองข้ึนไปปดทองรอยพระพุทธบาทกอนเสมอ สําหรับเด็ก ๆ ที่ยังไมเคยเห็น 
รอยเทาใหญ ๆ ตองไปดูใหไดนะครับ.. 
 

 
หอระฆัง และ หอประดษิฐานรอยพระพุทธบาท 
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 นอกจากสิ่งที่เปนมงคลแลว ภายในวัดยังม ีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
สําหรับพระสงฆ เณร อบุาสก อุบาสิกาและพุทธศาสนิกชน มาศึกษา ฝกปฏิบัติ ฟงเทศน 
ฟงธรรมจากพระสงฆ / ผูมีความรู เปนประจาํ ดวยนะ 
 ยังมีสิ่งที่นาเรียนรูอีกมาก ภายในวัด ถึงแมวาปจจุบัน จะไมมีกิจกรรมตาง ๆ ที่
กลาวมาแลว แตขอฝากใหลูกหลานชาวลําปลายมาศ ชวยกันสงเสรมิเปนแรงผลักดันให
ผูใหญที่มีอาํนาจที่จะปฏิบัติได ปฏบัิติใหเปนวฒันธรรมทีด่ี ที่ชาวลําปลายมาศควรอนุรักษ
ไวเชนกัน 
 
 ** สิ่งที่ขอฝากเด็ก ๆ ชวยสอบถาม กับ กรรมการวัดสุภโสภณ ดวยวา ชื่อจรงิ ๆ 
ที่ทางวดัไดรับใบอนุญาตใหจัดตัง้วัด ที่ไดจากกรมการศาสนา หรือ กระทรวงศาสนาและ

วัฒนธรรม นั้น มีชื่อวา อะไร  “ สุภโภณ “   หรอื   “ ศุภโสภณ ”   กันแน และ ถาเปนไปได 
ก็ชวยแกไขชื่อวัด ที่หนาประตูทางเขาทุกดานดวยนะครับ  
 
 

 

นี่ไง ! รอยพระพุทธบาท 
ที่ประดิษฐานอยูที่ 
 วัดสุภโสภณ 
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หนองยาง 
 

 
 
หนองยาง  เปนแหลงน้ําขนาดเล็กตามธรรมชาติ สมัยกอนมีตนยางนาขนาดใหญ

ยืนเดน ดานทิศตะวันออก เปนชื่อเดิมของ อําเภอลําปลายมาศ ดวย นั้นคือ บานหนองยาง 
นับวาเปนจุดที่การรถไฟฯ เขาเลือกที่จะใชเปนสถานีรถไฟ เปนจุดพักรถไฟสมัยกอน (กอนที่
จะเปนชุมชนขนาดใหญในปจจุบัน คือ อําเภอลําปลายมาศ) ทัง้เด็ก ๆ และคุณครู สามารถ
ศึกษาเพิ่มไดจาก หลกัสูตรหนองยาง ที่มีอยูในโรงเรียนนะครับ ดุยดุยจัดทําใหไปแลว  

ใคร ? ที่อยากเห็นการพัฒนาหนองยาง ในทางที่ดีข้ึน ก็ชวย ๆ กัน ถามไถกับ 
บรรดา สท. (สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลําปลายมาศ) อยางทั่วถึงทกุหมูบาน เพราะเทาที่รู
มา เหลา สท. ทัง้หลายยังไมยอมผานงบประมาณในการพัฒนาหนองยาง (อาจไมเห็นความ
จําเปนก็ได) 

เฉพาะคุณครูโรงเรียนบํารุงวิทยา ลองชวยกันจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให
นักเรียนฝกการจินตนาการวาดภาพหนองยางในอนาคต ตามมุมมองของตนเองดูบาง หาก
ทางเทศบาลฯ ไดพัฒนาจริงแลว อาจคลายกับความคิดของเด็ก ๆ กไ็ด “หนองยาง” ก็อยู
หนาโรงเรียนนี่เอง. 
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สถานีรถไฟลําปลายมาศ 
 

       
 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

เสด็จพระราชดําเนินโดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง 
 เพื่อเยี่ยมราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ทรงลงประทับแผนดิน อําเภอลําปลายมาศ 
ณ สถานีรถไฟลําปลายมาศ  พฤศจกิายน พ.ศ.๒๔๙๘ 

 
ราษฎรชาวลําปลายมาศ ไดรวมกนัจัดสราง ซุมประตูมังกร เพื่อรับเสด็จฯ ดวย 

 

      
 

สถานีรถไฟลําปลายมาศ ในปจจุบัน 

                    
 ใคร ? ยังไมเคยขึ้นรถไฟ ชวงนี้มีรถไฟฟรี สําหรับประชาชน เด็ก ๆ ก็เสนอใหครู
ประจําชั้นพาขึ้นรถไฟฟรี ไดนะครับ วาแตคุณครูจะตองจดัเวลาใหตรงกับเวลาเดินรถของ
ทางการรถไฟ เพือ่ไป-กลับไดโดยไมตองเสียเงนิ 

 

รถไฟเขาใหบริการ ฟร!ี 
ตั้งแตสมัยทานสมัคร 
เปนนายกฯ โนน. 
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หองสมุดรถไฟ 
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย 

 

 
 

หองสมุดรถไฟ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
 

 หองสมุดรถไฟ อําเภอลําปลายมาศ ดุยดุย..ขอชื่นชม ฯพณฯ โสภณ ซารัมย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ทีม่ีสวนในการดําริใหจัดตัง้หองสมุดรถไฟขึน้ บริเวณ
ดานหลังสถานีรถไฟลําปลายมาศ โดยเปนหองสมดุรถไฟฯ ประจําอําเภอแหงแรกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แมวาการดาํเนินงานจะรวบรัดไปบาง จากที่ ดุยดุย..พบเห็น การ
ดําเนินงานกอสราง ใชเวลาเพยีง 1 สัปดาหเทานั้น ตั้งแตการเตรียมพื้นที่ การจัดตัง้ตูรถไฟ 
ตบแตงสวนโดยรอบ ทกุฝาย ไดรวมกันดําเนนิงานอยางเขมแข็ง ทัง้การรถไฟฯ จังหวัด
บุรีรัมย  เทศบาลตําบลลําปลายมาศ การศึกษานอกระบบฯ (กศน.) รวมถงึหนวยงาน
ราชการอื่น ๆ ที่ชวยกันดําเนินงาน ไดลลุวงดวยดี 
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 ดุยดุย เชญิชวนเด็ก ๆ และทกุทานมาเยี่ยมชมหองสมุดรถไฟใหมาก
เพราะทานนายกเทศมนตรี ไดฝากขาวมาวา หากพวกเราชาวลําปลายมาศ ชวยกันดูแล
หองสมุดรถไฟใหดี มาใชบริการอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมกิจกรรมการรักการอานอยาง
จริงจงัทางสํานักพิมพตางๆ จะนําหนังสือมามอบใหกับหองสมุดรถไฟฯ  เพิ่มเติมทุก ๆ ป 
 

 
ทางข้ึนหองสมุดรถไฟ อําเภอลําปลายมาศ 

 

 
ปายดานหนาหองสมดุ 

 

มาใชบริการบอย ๆ นะคะ ......  
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ลานกีฬาอเนกประสงค 
 

   
 

บริเวณที่จะกอสรางลานกีฬา ของเทศบาลตําบลลําปลายมาศ 
 

 บริเวณหลงัสถานีรถไฟลําปลายมาศ (ดานหนาหองสมุดรถไฟ) เปนพื้นที่ของการ
รถไฟฯ โดย ฯพณฯ โสภณ ซารัมย รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ไดดํารทิี่จะพัฒนา
พื้นที่ดังกลาว ใหเปนสนามกีฬาอเนกประสงค ในวันที่มาเปนประธานฯ เปดหองสมุดรถไฟ
อําเภอลําปลายมาศ  
 เราชาวลําปลายมาศคอยติดตามดวูา สนามกีฬาอเนกประสงค ของเทศบาลตําบล 
ลําปลายมาศ ตามดํารขิอง ฯพณฯ จะออกมาเปนอยางไร  
 คุณครู ควรจะพาเด็ก ๆ มาใชสนามกีฬาอเนกประสงคนี้ ไดบางหรือไม ? 
 สนามกีฬานี้ จะมีตนไมใหรมเงาบางหรือไม ? 
 อุปกรณกีฬา ที่จะใชเลนจะหาไดที่ไหน ? 
 คําถามตาง ๆ เหลานี้ สามารถสอบถามไดทีเ่ทศบาลฯ นะครับ 
 

 

           
 

พวกเราจะอนุรักษ การละเลน 
แบบสมัยกอนไวใหนาน ๆ ครับ 
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โรงเรียนธารทองพิทยาคม 
 

 
 

 เดิมชือ่วา โรงเรียนบานลําปลายมาศ สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ดุยดุย จําไดวา
เมื่อกอน โรงเรียนนี้เปดสอนตั้งแต ระดับประถมศึกษาปที่ 5 ข้ึนไป กอนที่จะมีการปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอนสมัยนั้น (พ.ศ.2521) ดวยเหตุผลใดไมทราบไดจงึเปลี่ยนชื่อมา
เปน โรงเรียนธารทองพทิยาคม เดก็ ๆ ลองสบืคนดูไดที่โรงเรียนธารทองฯ 
 โรงเรียนธารทองพิทยาคม มีแหลงเรียนรูประเภทหองปฏบัิติการ และกิจกรรมการ
เรียนรูตาง ๆ หลายดานเชน หอง e-Learning หองสมุดขนาดใหญ หองปฏบัิติการทาง
วิทยาศาสตร(ฟสิกส . เคมี . ชวีวิทยา) และยังมีธนาคารขยะ ธนาคารเพื่อการเก็บออม 
รวมถึงแหลงเรียนรูธรรมชาติที่หลากหลาย โดยเฉพาะสระน้ําขนาดใหญ หลงัวดัสุภโสภณ 
ดุยดุยเคยไปชวยพี่รดนํ้าผักสวนครัวและเลนน้ําในสระดวย  

แหลงเรียนรูหลายอยางเกดิข้ึนใหม เมื่อเริม่มี “โรงเรยีนในฝน” หนึ่งอําเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝน (ฝนไปกอน) มกีิจกรรมตาง ๆ ดี ๆ เปนที่สนใจของนักเรียน มีการฝกทักษะ
โดยใหปฏิบัติจริงเปนกลุม ๆ เพยีงแตการฝกทักษะอาชพียังมีนอยไปหนอย และที่สําคัญ
กิจกรรมดี ๆ หลายอยางไดหายไปโดยสิ้นเชิง เมื่อโรงเรียนไดรับการประเมนิเปน “ โรงเรียน
ในฝน ” (โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน) อยากรูวาทําไมจึงหายไป เด็ก ๆ สามารถ
ไปถามไดกบัคุณครูในโรงเรียนธารทองพิทยาคมไดนะ 
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บานตีหมอ 
 
 บานตีหมอ ออกเสียงวา “ หมอ ” (ภาษาไทยโคราช) เปนที่รูกันของชาวลําปลายมาศ    
เมื่อพดูถึง บานตีหมอ คือ กลุมชนที่อาศัยอยูขางลําน้ํามาศ บานหนองแสง คุมหนองตะแบง
ในปจจุบัน ซึ่งสวนหนึ่งมีอาชีพในการปนหมอขาย ลักษณะเปนหมอดินที่ทําจากดินเหนียว ใช
ดินจากลําน้ํามาศ แลวนําไปเผาดวยวิธีเผาเตาผี คือ ใชฟนรองจากพืน้ประมาณ 15 ซม. 
รองเพื่อใหอากาศผานทําใหการเผาไหมดีข้ึน ทําใหไมมีควัน 
 

   
 

การปนหมอดิน ของชาวบานตีหมอ ชุมขนหนองแสง คุมหนองตะแบง มีข้ันตอนดังนี ้
1. ใชดินเหนียวขนาดกลาง นํามาแชน้ําประมาณ 1 วัน นําไปผสมกับแกลบเล็ก ในอัตราสวน 

3 : 5 คลุกเคลาใหเขากันใชเทาย่ําใหเปนเนื้อเดียวกัน นํามาปนเปนกอนกลม ๆ เอาไปเผาให
สุก นําไปบด ตําดวยครกมือใหละเอียด ทําเปนเชื้อ 

2. นําเชื้อที่ไดจากการบดผสมกับดินเหนียวจัด ในอัตราสวน 2.5 : 5 โดยใชแรงคนคลุกใหเปน
เนื้อเดียวกัน 

3. ปนเปนรูปภาชนะ(หมอ) ตาง ๆ ตามตองการ 
4. นําหมอที่ปนแลวไปผึ่งลม 10 – 15 นาที เพื่อใหดินแข็งตัว แตไมใหถูกแสงแดด แลวนํามา

ตีตกแตงเปนรูปตามขนาดของหมอ 
5. นําหมอที่ตีตกแตงแลวนําออกผึ่งแดดรําไร กอนจะนําออกผึ่งแดดจัดใหแหงดี กอนนําไป

เก็บไว และกอนจะนําไปเผาแบบเผาเตาผี ตอไป 

 
 

หนูก็ปนหมอไดนะ
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 วิธีการเผา นําหมอที่จะเผามาเรียงเปนชั้น ๆ ถาหมอเล็กก็ใสในทองหมอใหญแตละ
แถวจะตองไมมีชองวางหรือร ูเพราะจะทําใหสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมาก เมือ่เรียงเสร็จแลวก็จดุ
ไฟเผารอบ ๆ เตา เมื่อไฟติดดีแลวก็เอาฟางคลุมใหทั่วอยางมิดชิด ดแูลอยางดไีมใหเห็นหมอ 
ถาเห็นจะทําใหเปนสีดําตองรีบปดดวยฟาง ใหความรอนเฉลี่ยโดยทั่วไป เผานานประมาณ 
1–1.5 ชั่วโมง ปลอยทิง้ไวใหเย็นแลวนําหมอออกจากเตาเพื่อจําหนาย 
 

 
 

เตาผี (เปนเตาเผาแบบโบราณ) 
 

 คุณครูลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนฝกปนหมอดินดกู็ไดนะ หรือ
อาจนํานักเรียนไปดูการปนของชาวบานตีหมอก็ได  

บานตีหมอ อยูหางจากโรงเรียนดุยดุย เพียง 1.5 กม. ไปตามถนนหลังสถานีรถไฟ
ลําปลายมาศ(ถนนรถไฟพัฒนาใต) ดานทิศตะวันตก ไปจนสุดถนนทางโคง ก็จะพบชุมชน
ชาวบานตีหมอ มหีมอดนิวางใหเห็นชัดเจน 
 
 

 

      

เด็ก ๆ บานตีหมอ 
เขาก็ปนหมอไดสวย
เหมือนกัน

หมอสวยไหม 

ฉันก็ปนได 
เหมือนกัน
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ลํามาศ 

         
 
 ลํามาศ หรือ ลําน้ํามาศ เปนแมนํ้าสําคัญของทองถ่ิน มีจุดกําเนิดบนเทือกเขาดงพญาเย็น 
บริเวณปาทับลาน เขตอําเภอเสิงสาง จงัหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนที่ตั้งของเขื่อนลําปลายมาศ แลวไหล
ลงสูเบื้องลางสูอําเภอนางรอง อําเภอชํานิ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยตามลําดบั จนกระทั่งไหล
ไปบรรจบกับแมนํ้ามูล ที่อาํเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสมีา  
 ลําน้ํามาศ น้ีมีกระแสน้ําไหลอยางรวดเร็วในชวงน้ําหลาก กรมชลประทานจึงไดจดัทําฝายน้าํลน 
(เข่ือนกั้นน้ําขนาดเล็ก) เพื่อกักเก็บนํ้าไวหลายจุด ไวใหเกษตรกรไดใชนํ้าเพื่อการเกษตร และเปนผลดีกับ
ชาวลําปลายมาศอยางยิ่ง 
 

    
 
     ฝายน้ําลนบานแทนพระ   ลําน้ํามาศ มุมมองบนสะพานดํา(ทางรถไฟ) 
 

   
 
สะพานดํา (ทางรถไฟขามลําน้ํามาศ) 
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 เกาะแกงกลางแมนํ้า บริเวณอุทยานลําน้ํามาศ     
 
 

     
 
ดอกไมหลากสี ทีพ่บริมลําน้ํามาศ  บัวจิ๋ว พืชนํ้าขนาดเล็ก ปรากฏในลําน้ํามาศดวย 
 
 

          
  

พระอาทิตยตก บริเวณเขื่อนลําปลายมาศ       ลําน้ํามาศไหลลงสูแมนํ้ามูล 
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา   อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

 
 

ลําน้ํามาศ มีอะไรนาเรียนรู 
เยอะเลย ดูตวัอยาง
ดานลางนี้ส ิ

คุณครู ตองพาหนู ๆ ไปชม
ดวงอาทิตยตก ที่เขื่อนลาํมาศ
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หวยขีห้นู 
 
 หวยขี้หนู เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ อยูทางทศิตะวันออกของอําเภอลําปลายมาศ 
เดิมที ใชเปนแหลงน้ําดบิในการผลิตน้ําประปาใหกับชาวลําปลายมาศ และยังปลอยน้ําผาน
คลองสงน้ําของกรมชลประทาน เพือ่ชวยเหลอืเกษตรกรในการเพาะปลูก พรอมทั้งไหลผา
เมืองลําปลายมาศ ระบายน้ําเสียจากชุมชนลงลาํหวยขี้หนู บําบัดน้ําโดยธรรมชาต ิกอนจะ
ไหลลงสูลําน้ํามาศ บริเวณสะพานดํา(ทางรถไฟขามลําน้ํามาศ)  
 

     
 

อางเก็บนํ้าหวยขี้หนู สมัยที่ยังใชผลิตน้าํประปา   ความเปนอยูของคนรอบอาง 
 
 ดุยดุย ทราบขาวจากทางเทศบาลฯ วาจะมีการจัดทาํฝายแมว 4 – 5 จุด ตลอดลําหวยขี้หน ู
เพื่อใหกักเก็บนํ้าไวใช และใหแสงอาทิตย พืชนํ้า กอหญา ชวยในการบําบัดนํ้าแบบธรรมชาติ กอนที่จะ
ปลอยน้ําไหลลงสูลําน้ํามาศตอไป 
 
 
    ลําหวยขี้หนู     อางเก็บนํ้าหวยขี้หนู 

ลําน้ํามาศ        
 
 

        
 
 

พวกเราจะรวมกันอนุรักษนํ้า และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ใหคงอยู
กับลําปลายมาศ นาน ๆ  
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แหลงเรียนรู 
ตาม คําขวัญ อําเภอลําปลายมาศ 

 

 
 

 
 
 

     
 

     
 

อุทยานลําน้ํามาศ 
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พระธาตุทะเมนชัย 

 

   
 

 
 

    
ภายในเจดียฯ       พระพุทธรูป 

ประดิษฐานภายในเจดีย 
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ยิ่งใหญศาลเจาพอ 

 

 
 
 
 

สิ่งทอผาพื้นเมือง 
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อาหารเลื่องลือไกล 
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มีชัยศูนยสรางงาน 

 

     
 

       
 

      
 
 
 

 
 

คุณครนูําไปพฒันาตอได นะครับ ! 


