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ค าน า 
  ภูมิปัญญาทຌองถิไน คือ ความรูຌของชาวบຌาน ซึไงรียนรูຌมาจากปูຆ ยา ตา ยาย ญาติพีไนຌอง ละความ
ฉลียว ฉลาดของตละคน หรือผูຌมีความรูຌ฿นหมูบຌาน฿นทຌองถิไนตาง โ ภูมิปัญญาชาวบຌานปຓนสวน฿หญรืไองทีไ
กีไยวกับการท ามาหากิน การด ารงชีพ การรักษาจากการจใบปຆวย ดย฿ชຌภูมิปัญญา ความชืไอทีไสืบทอดมาตัๅงต
บรรพบุรุษจนสืบลูกสืบหลาน ซึไงภูมิปัญญาหลานีๅ ปຓนสิไงทีไดี ควรคากการอนุรักษ์เวຌพืไอ฿หຌชนรุนหลังเดຌ สืบ
ทอดตอเป 
 
            ดังนัๅน พืไอปຓนการอ านวยความสะดวก฿หຌกผูຌทีไสน฿จศึกษาหาความรูຌดຌานภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นต าบล
มจดีย์ กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม องค์การบริหารสวนต าบลมจดีย์ จึงเดຌรวบรวมขຌอมูลภูมิ
ปัญญาทຌองถิไนสาขาตางโ เวຌกผูຌทีไสน฿จเดຌศึกษา฿นบืๅองตຌนตอเป 
 

   กองการศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม องค์การบริหารสวนต าบลมจดีย์ 
        โๅๆเ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
         หนຌา 

สาขาคติ ความชืไอ หลักปฏิบัติ 
- ภูมิปัญญาหมอสีไยงทาย       1 
- ภูมิปัญญาการลงขกด านาละการลีๅยงทวดา    2 

สาขาประพณี พธิกีรรม ศลิปะพืๅนบຌาน 
 - ภูมิปัญญาการบวชปຆา       4 
 - ภูมิปัญญาพิธีกรรมสะดาะคราะห์     4 
 - ภูมิปัญญาหมอสงคราะห์         6 
 - ภูมิปัญญาหมอขวัญ       7 
 - ภูมิปัญญาการรียกขวัญ ิฮຌองขวัญี      8 
 - ภูมิปัญญาดຌานศิลปะดຌานดนตรีพืๅนบຌาน     8 
สาขาการด ารงชพี ละภชนาการ 

- ภูมิปัญญาการท าหนอเมຌหຌอย      ้ 
 - ภูมิปัญญาการท ากลอยดอง      แเ 
 - ภูมิปัญญาผักกุมดอง        11 
 - ภูมิปัญญาการหาอาหารจากปຆา      13 
สาขาดຌานการดูลสุขภาพพืๅนบຌาน 

- ภูมิปัญญาดຌานสมุนเพรพืๅนบຌาน      14 
 - การท าลูกประคบ       แไ 

- ภูมิปัญญาดຌานยาฝน       แๅ 
- ภูมิปัญญาหมอปຆา       15 
- ภูมิปัญญาการนวดจับสຌน      16 

สาขาทคนลยีพืๅนบຌาน 
- ภูมิปัญญาดຌานการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์     16 
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-แ- 

ฐานภมูิปญัญาทຌองถิไนต าบลมจดยี์  อ าภอวยีงปຆาปງา  จงัหวดัชยีงราย 
  ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษวา Wisdom หมายถึง ความรูຌ ความสามารถ ทักษะความชืไอ 
ละศักยภาพ฿นการกຌปัญหาของมนุษย์ทีไสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอยางเมขาดสายละชืไอมยงกัน
ทัๅงระบบทุกสาขา 
  ภูมิปัญญาเทย ิThai wisdom) หมายถึง ความรูຌ ความสามารถ ทักษะละทคนิคการตัดสิน฿จผลิต
ผลงานของบุคคล อันกิดจากการสะสมองค์-ความรูຌทุกดຌานทีไผานกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง ละ
ลือกสรรมาลຌวปຓนอยางดีสามารถกຌเขปัญหา ละพัฒนาวิถีชีวิตของคนเทยเดຌอยางหมาะสมกับยุคสมัย 
  ภูมิปัญญาทຌองถิไนิlocal wisdom ) หรือภูมิปัญญาชาวบຌานหมายถึง ทุกสิไงทุกอยางทีไชาวบຌานคิดขึๅน
เดຌองละน ามา฿ชຌ฿นการกຌปัญหา ปຓนทคนิควิธีปຓนองค์ความรูຌของชาวบຌาน ทัๅงทางกวຌางละทางลึกทีไ
ชาวบຌานคิดอง ท าอง ดยอาศัยศักยภาพทีไมีอยูกຌปัญหาการด านินชีวิต฿นทຌองถิไนเดຌอยางหมาะสมกับยุค
สมัยความหมือนกันของภูมิปัญญาเทยละภูมิปัญญาทຌองถิไน คือ ปຓนองค์ความรูຌ ละทคนิคทีไน ามา฿ชຌ฿นการ
กຌปัญหาละการตัดสิน฿จ ซึไงเดຌสืบทอดละชืไอมยงมาอยางตอนืไองตัๅงตอดีตถึงปัจจุบัน 
  องค์การบริหารสวนต าบลมจดีย์ มีประชากรสวน฿หญปຓนคนพืๅนมือง ซึไงมีความชืไอทีไปຓน
อกลักษณ์ ดยบงตามสาขาตางโ เดຌ ดังนีๅ 
แ. สาขาคติ ความชืไอ หลักปฏิบัติ 

ภมูปิัญญาหมอสีไยงทาย 

 
ลักษณะดนของภมูปิญัญา 
  ปຓนพิธีกากละปຓนกุศลบาย฿หຌชุมชนชวยกันรักษาปຆา ดย฿ชຌเมຌเผ฿นการสีไยงทายหมอสีไยงทาย 
รายละอียด ตละหมูบຌานจะมี ดงชาวบຌาน ปຓนบริวณทีไมีตຌนเมຌสูง฿หญสรຌางปຓนสถานทีไส าหรับ บูชาจຌาปຆา
จຌาขา ทีไหมู 1 จะมีจຌาปຆา 4 ตน คือ จຌาพอปูຆหลวง จຌาพอพาลตน จຌาพอหมืไน พืๅน ละจຌามบัวตอง คน
฿นหมูบຌานจะบนมืไอตຌองการสิไงของทีไหายเป หรือบน฿หຌกับบุตร หลาน฿นการกณฑ์ทหาร ปຓนตຌน มีการบน
บานกับจຌาพอ สามารถบนมืไอเรกใเดຌ ตการกຌ บนจะตຌองมากຌบนเดຌ฿นดือน 3 กับ 9 ทานัๅน การกຌบนจะ
฿ชຌ หลຌาเหเกคู ปลวาหลຌา 1 ขวด เก 2 ตัว หรือกຌบนดຌวยหัวหมู มืไอตຌองการกຌบนตຌองบอกกับผูຌสีไยง
ทาย ตละ หมูบຌานจะมีผูຌสีไยงทาย 1 คน ฿ชຌเมຌเผ฿นการสีไยงทาย รียกวา เมຌวา ขณะก าลังกຌบน ผูຌสีไยงทาย
จะจับเมຌเผทัๅง 2 ขน ลຌวยืดขนทัๅง 2 ขຌางออก ตามความยาวของเมຌเผ ดยเมຌเผ จะยาวสุดขนของผูຌสีไยง
ทาย หากจຌาปຆามารับของเมຌเผจะยาวกวามือของผูຌสีไยงทาย ปຓนพิธี ทีไท าการสืบทอดมาตัๅงตบรรพบุรุษ การ
฿ชຌประยชน์ทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌมีความกีไยวขຌอง กับการสีไยงทาย พราะมีการ฿ชຌประยชน์จากเมຌเผละ
บริวณทีไปຓนดงชาวบຌานยังปຓน สถานทีไทีไยังมีตຌนเมຌขนาด฿หญ อยูปຓนจ านวนมาก ชาวบຌานชวยกันดูล พรรณ
เมຌขนาด฿หญ หลายชนิดทีไอยูบริวณรอบดงชาวบຌาน เม฿หຌมีการท าลายหรือคนลຌมพรรณเมຌทีไมีอยู ดงชาวบຌาน
มีพืๅนทีไดยประมาณ 100 x100 มตร มีพรรณเมຌขนาด฿หญ คือ ตຌนดง ตຌน ปอกระสา ตຌนกระพีๅขาควาย 
ตຌนมะมุน ละตຌนถานเฟผี ปຓนพรรณเมຌทีไมีมาตัๅงตริไมตัๅงดง ชาวบຌาน ชาวบຌานจึงรวมกันอนุรักษ์฿หຌคงอยูคูกับ
ชุมชนสืบเป ลักษณะดน ปຓนพิธีกากละปຓนกุศลบาย฿หຌชุมชนชวยกันรักษาปຆา ดย฿ชຌเมຌเผ฿นการ  สีไยง
ทาย กีไยวขຌองกับความหลากหลายทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌ๊ เผ ตຌนดง ตຌนปอกระสา ตຌนกระพีๅ- ขาควาย ตຌนมะ
มุน ตຌนถานเฟผี ดงชาวบຌาน จຌาพอปูຆ หลวง จ 
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ภมูปิัญญาการลงขกด านาละการลีๅยงทวดา 

 
 
 ชาวนาเมวาจะนับถือศาสนาพุทธ หรือคริสต์ จะมีความชืไอหมือนกัน คือ การถือทวดา ถือจຌาทีไ  ถือ
ผีตาง โ ชน ผีปຆา ผีนๅ า ผีทาง ปຓนตຌน มืไอถึงฤดูการท านา ชาวนาจะมีการลงขกท านา คืออารงเปชวย
ด านา ดยทีไจຌาของทีไนาจะมีการลีๅยงนๅ าชาละขຌาวกลางวันส าหรับคนทีไมาชวยด านา ดยปกติชาวนาจะ
ชวยกันด านาตัๅงตปดมงชຌาจนถึงวลาสิบมงกใจะพักกินนๅ าชาิอาจมีขนมดຌวยี  หลังจากพักกินนๅ าชาลຌวกใจะ
ชวยกันด านาตอจนถึงทีไยงวันกใจะพักรับประทานอาหารกลางวัน อาหารกลางวันสวนมากทีไน ามาลีๅยงขกเดຌกขຌาว
หนียว กงตางโมีสวนประกอบหลายอยาง เดຌก วุຌนสຌน ขຌาวจຌาว หนอเมຌ พริกขีๅหนู กลือ ฿บมงลัก นืๅอหมู 
ลือดหมู ตะเครຌ ขา จนกระทัไงถึงวลาบายมงกใจะริไมชวยกันด านาตอละพักดืไมนๅ าชาอีกครัๅงตอนบายสาม
มงจนถึงบายสามมงครึไงกใจะชวยกันด านาจนถึงวลาสีไมงครึไงกใจะยกยຌายกันกลับบຌาน จะปฏิบั ติอยางนีๅทุก
วันจนกวาจะด านาสรใจ  
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ส าหรับการลีๅยงทวดานัๅน ชาวนาชืไอวาผืนนามีทวดา จຌาทีไ รักษาอยู มืไอลีๅยงทวดาจຌาทีไลຌว ทวดาจຌาทีไ
จะดูลรักษาผืนนา ขຌาวทีไปลูก฿หຌจริญงอกงามเดຌผลผลิตตามตຌองการตถຌาปเหนเมลีๅยงกใจะท า฿หຌขຌาว฿นนาทีไ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปลูกเวຌเดຌรับความสียหายเดຌ การลีๅยงทวดาจะท าพิธีชวงทีไผืนนาเดຌด านาเปลຌวบางสวน ดยจຌาของนาจะ
ตรียมครืไองซนเหวຌตาง โ รอเวຌ ชวงวลาทีไท าพิธีสวนมากท าตอนสิบอใดมงถึงทีไยงวัน  
ครืไองซนเหวຌทวดา 

ส าหรับครืไองซนเหวຌทวดาทีไชาวนานิยม฿ชຌจะประกอบดຌวย หมู ขຌาวสุก ธูป 3 ดอก ทียน 2 ลม 
ผลเมຌ ขนมหวาน ขຌาวตอก ดอกเมຌ  

 
 
 
 

ขัๅนตอน/พธิกีาร 
1. จຌาของนา

จะท าการตรียมครืไองซนเหวຌตาง โ เวຌ ดยตรียมขຌาวสุก หมูด าิ฿ชຌครืไอง฿นหมู ชน เสຌ ตับ หัว฿จ ปอด ละ
ฉพาะสวนปลายของอวัยวะหมูทานัๅน ประกอบดຌวย ปลายจมูก ลใบ หาง หูี ผลเมຌ ขนมหวาน ขຌาวตอก 
ดอกเมຌ วางลง฿บตอง จ านวนหอทีไจะ฿สขึๅนอยูกับขกทีไเปรวม฿นพิธีฉพาะผูຌชายทานัๅน 

2. มืไอมืไอจຌาของทีไนาตรียมครืไองซนเหวຌรียบรຌอยลຌว พิธีลีๅยงทวดาปกติจะริไมวลา 11.00-
12.00 ดยจຌาของทีไนาจะชิญขกผูຌชายทีไมาชวยด านาละขกทีไมารวม฿นพิธีลงเปท าพิธี฿นนาิชิญคนฒา
คนกมารวมดຌวยี มืไอทุกคนพรຌอมกันทีไบริวณพิธีลຌว จຌาของนาจะปຓนคนรกทีไจะน าครืไองซนเหวຌเป฿ส฿น
ภาชนะทีไตัๅงเวຌทีไหัวมุมคันนา ตอเปกใจะปຓนขกทีไมาชวยด านาละขกทีไมารวม฿นพิธีน าครืไองซนเหวຌเป฿สจน
ครบทุกคน 

3. มืไอ฿สครืไองซนเหวຌจนครบทุกคนลຌว ผูຌมารวม฿นพิธีจะนัไงลงละพนมมือ พรຌอมอธิษฐานจิต
รวมกัน  
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สาขาประพณี พธิกีรรม 
 ภูมิปัญญาการบวชปຆา ปຓนพิธีกรรมทีไคน฿นชุมชนรวมมือกันพืไอสรຌางสถานทีไ฿นการอนุรักษ์ปຆาเมຌ ปຓน
กุศลบาย฿หຌกคน฿นชุมชนละนอกชุมชนรวมกันอนุรักษ์ปຆา ตຌนเมຌทีไท าพิธีบวชปຆาลຌวจะมีผຌาหลืองหรือจีวร
ผูกเวຌปຓนสัญลักษณ์ท า฿หຌคน฿นชุมชนรูຌวาปຓนตຌนเมຌทีไหຌามตัดมา฿ชຌงาน 
 การท าพิธีบวชปຆา คือ การหมจีวร฿หຌตຌนเมຌละผูกสายสิญจน์ลຌอมรอบบริวณทีไท าการบวชปຆา นิมนต์
พระสงฆ์มาสวดมนต์บริวณพิธีพืไอปຓนสิริมงคล ละน าอาหารคาวหวานมาเหวຌประกอบพิธี บริวณผืนปຆาบຌาน
คลองบวงสามัคคีริไมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึๅน ผูຌน าชุมชนละผูຌรูຌพิธีกรรมจึงเดຌอัญชิญตาฤแษี ซึไงปຓนทพผูຌ
ปกปักรักษาปຆา ลงมาสถิต฿นรูปปัຕนจ าลองทีไคน฿นชุมชนรวมกันสรຌาง พรຌอมทัๅงสรຌางศาลเวຌบริวณทีไท าพิธีบวช
ปຆา ครืไองซนเหวຌตาฤแษี คือ ดอกเมຌ ธูป ทียน นๅ าดืไม ละอาหาร การเหวຌจะ฿ชຌ ธูปละทียน 9 ดอก 
 การท าพิธีบวชปຆาละการสรຌางรูปปัຕนจ าลอง ปຓนการท าพิธีพืไอ฿หຌคนรุน฿หมเดຌหในถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์ปຆา฿นพืๅนทีไชุมชน พืไอ฿หຌคนรุนหลังเดຌหในผืนปຆาทีไอุดมสมบูรณ์ละคน฿นชุมชนสามารถขຌาเป฿ชຌ
ประยชน์จากปຆา฿นการด ารงชีวิต ทัๅงทางดຌานอาหาร ยารักษารค ดยเมจ าปຓนตຌองตัดเมຌท าลายปຆา 
ลักษณะดน: กุศลบายของผูຌน าชุมชนพืไอ฿หຌคน฿นชุมชนชวยกันอนุรักษ์ผืนปຆาทีไอยู฿กลຌบຌานของตนอง 

 
ภมูปิัญญาพธิีกรรมสะดาะคราะห์ 
วธิกีารสะดาะคราะห์ละขอชคลาภ  มีขัๅนตอนดงันีๅ 
แ. กระทงทีไท าจากหยวกกลຌวยปຓนสีไหลีไยมมีรูปคนละธงกระดาษ 
โ. กระทงสามหลีไยม  มีรูปคนละธงกระดาษ 
ใ. กระทงรือ  มีรูปคนละธงกระดาษ  
ไ. พานบายศรี  โ  พาน 
ๅ. ผลเมຌ 
ๆ. กลຌวยดิบ  ใ  หวี 
็. มะพรຌาวออน  ใ  ลูก 
่. ขนมหวาน ทองหยิบ ทองหยอด พรຌอมของคาว จ าพวกลาบตาง โ  
้. หมากพลูุ ยาสูบ 
แเ. ขຌาวดง  น าขຌาวมาคลุกกับซอสมะขือทศหรือสีผสมอาหารสีดง  -  ขຌาวด า ขຌาวผสมซอส หรือซีอิๅวด า 
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แแ. ดอกเมຌุ ธูปุ ทียน ิทียนนๅ ามนต์ี 
แโ. พริกหຌงุ หอมดงุ กระทียม 
แใ. หรียญบาท จ านวนทาอายุ หรือมากกวานัๅน ละหรียญ  ๅ  บาท  แ  หรียญ 
แไ. ครืไองประดับจ าลอง ิสรຌอยุ หวนุ ก าเลี 
แๅ. ผຌาขาวุ ดงุ ด า  ผืน฿หญ 
แๆ. ปງงขຌาวหนียว ส าหรับปัຕนรูปคน หรือ ดินนๅ ามัน ดินหนียว 
แ็. เขเก  แ  หลขึๅนเป 
ขัๅนตอนพิธี 
  แ. น าขຌาวดงุ ขຌาวด าุ ขนมทองหยิบทองหยอดุ ลาบหมูุ หมากพลู ละยาสูบุ พริกหຌงุ หอมดงุ 
กระทียมุ สຌมปอกปลือกลຌวยกปຓนกลีบุ หรียญบาททีไตรียมมาทาอายุหรือมากกวานัๅน฿สลงเป฿นชอง
กระทง  ใ  บบ  ทีไตรียมเวຌ  
  โ. น าปງงขຌาวหนียวหรือดินนๅ ามันมาปัຕนปຓนรูปคน ชายุหญิง ขียนชืไอลงเป฿นรูปปัຕน  ถຌาผูຌมาท าพิธี
ปຓนชายกใ฿หຌปัຕนปຓนรูปผูຌชาย สวนรูปปัຕนผูຌหญิงหมายถึง มซืๅอิผูຌลีๅยงดูราี ทีไจะน าวิญญาณ รูปปัຕนตัวทน
ของผูຌท าพิธีเป ปัຕนสรใจวางลง฿นกระทง พืไอชิญวิญญาณทีไอยู฿นตัวผูຌทีไมาท าพิธีมา฿สกระทง พรຌอมทัๅงน าสรຌอย 
หวน หรือครืไองประดับอืไน โ ฿สเวຌทีไรูปปัຕนผูຌหญิงดຌวย 

ใ. น าผลเมຌ฿สถาด มีกลຌวยดิบ ใ หวีุ มะพรຌาวออน ใ ลูกุ สຌม อปปຂຕล ฝรัไง พรຌอมทัๅงพานบายศรี โ 
พาน วางลงทีไหนຌาตຍะหมูบูชา จากนัๅนหลวงพอจะจุดธูปทียนทีไหนຌาตຍะหมูบูชา พืไอบอกกลาวบืๅองบน ลຌว฿หຌ
น ารงศพทีไยังเมเดຌ฿ชຌ ิทางส านักสงฆ์จะมีเวຌ฿หຌี มาวางเวຌ฿หຌผูຌมาท าพิธีลงเปนอนดยหันหัวเปทางทิศตะวันตก 
น าเขทีไตรียมเวຌวางลงบนตัวพรຌอมทัๅงงิน ๅ บาท พนมมือถือดอกเมຌธูปทียน฿ชຌผຌาดง ผຌาด า คลุม หลวงพอจะ
ท าพิธีสวด รียกวา สวดตาย สรใจลຌว฿หຌผูຌทีไนอน฿นลง ลุกขึๅนมาลຌวนอนลงเป฿หมดยหันหัวเปทางทิศ
ตะวันออก ลืมตาเวຌพระกใจะสวดปຓนภาษาพืๅนบຌาน รียกวา สวดปຓน มืไอหลวงพอสวดสรใจ฿หຌ คน฿นลงลุก
ขึๅนมา น าหรียญ ๅ บาท เปเวຌทีไตຌนพธิ์ 

ไ. หลวงพอจะมาท าพิธีสวดทีไกระทงหยวกกลຌวย ลຌวรดดຌวยนๅ ามนต์ มืไอสรใจกใจะน ากระทง ใ ฿บ     
เปวางตามจุดทีไหลวงพอบอก  

ๅ. หลวงพอจะน าเขเกทีไท าพิธีลຌวมาตอก฿สกะละมังพืไอดูวามีสิไงปลกปลอมอยู฿นเขหรือเม  ชน 
ตะปู สຌนผม ถຌามีจะท าการกຌ฿หຌ ิ฿นกรณีผูຌทีไอาจจะดนของหรือเสยศาสตร์฿สตัวมาี 

ๆ. หลวงพอจะนัไงสวดภาวนาทีไหนຌาตຍะหมูบูชาอีกครัๅง ละผูຌทีไมาท าพิธี จะน าผຌา ใ สี คือ ขาว ดง 
ด า เปผูกกับเมຌทอนยาว น าเปปักเวຌทีไตຌนเมຌบริวณส านักสงฆ์ พืไอบอก฿หຌทวดาเดຌรับรูຌ 
ความหมายของผຌา  ใ  สี 
ผຌาขาว   หมายถึง    การถือศีล 
ผຌาดง   หมายถึง    ชีวิตละลือดนืๅอของรา 
ผຌาด า   หมายถึง    สิไงทีไเมดี 
ตรียมกระทงสามหลีไยมละสีไหลีไยมพรຌอมทัๅงของหวานของคาว ผลเมຌ บายศรี฿สขຌาวด าุ ขຌาวดงุ ของคาว
ของหวานุ พริกุ หอมุ กระทียมุ ผลเมຌุ บุหรีไุ หมากพลู งินทาอายุตัวองุ ปัຕนหุนทนตัวองละมซืๅอ฿น
กระทงพรຌอมครืไองประดับ 
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ภมูปิัญญาหมอสงคราะห ์   
          จากการบอกลามีบันทึกบราณทีไสืบทอดตอกันมาซึไงปຓนภาษาลຌานนา ดยผูຌรูຌพิธีกรรมปຓนผูຌประกอบ
พิธี฿นหมูบຌาน ชน การขึๅนบຌาน฿หม การสงคราะห์ การสงเฟ การรียกขวัญ บูชาทียน สรຌางหรือรืๅอบຌาน    
ของสຌน ดอกเมຌ ธูป ทียน อาจมีกงสຌมกงหวาน ดยกงสຌมจะมี฿บมะขาม ฿บมะละกอ ฿บมะยม น ามาตຌมรวมกัน 
สะตวง คือ กาบกลຌวยทีไน ามาท าปຓนภาชนะ฿สของเหวຌ฿นการท าพิธี   ขຌนตัๅงอาจมีสะตวง ไุ ๆุ ุ่ แโ         
เมทากัน 
การบูชาทียน ปຓนการสืบชะตา ดยน าทียนขียนชืไอ-นามสกุล วันดือนปกิด ทีไทียน ผูຌท าพิธีจะขียนคาถา
ลง฿นทียนลຌวบูชา ฿นตละพิธีจะมีขันตัๅง(ครืไองสຌน) เมหมือนกัน  
การบูชาท าวทัๅงสีไ ปຓนการบูชาส าหรับการรืๅอหรือสรຌางบຌาน จะตຌองท าพิธีชิญทวดามาปຓนสักขีพยาน ละมืไอ
สรใจพิธีจึงสงทวดากลับ จะมีครืไองถวาย คือ พระยาอินทร์(สีขียว) อยูตรงกลาง ละมีสะตวงสีไอัน฿สขຌาวสีไสี 
คือ ทิศหนือ-สีดง, ทิศ฿ตຌ-สีหลือง, ทิศตะวันออก-สีด า, ทิศตะวันตก-สีขาว ละมีดอกเมຌ ธูป ทียน ประกอบ
พิธี   
         มืไอคน฿นชุมชนมีอาการปวดมืไอยจะมาหาหมอสงคราะห์ดยหมอสงคราะห์จะ฿ชຌขีๅยวหมูปຆาขูดทีไ
ผิวหนังบริวณทีไปวดมืไอยพรຌอมทัๅงทองคาถาท า฿หຌอาการปวดมืไอยลดลง การท าพิธีตางโ พืไอท า฿หຌกิดความ
ปຓนสิริมงคลกสถานทีไหรือบุคคลทีไมาท าพิธีกับหมอสงคราะห์ พิธีกรรมมีความกีไยวขຌองกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดยการ฿ชຌขีๅยวหมูปຆามาตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะดน : ผูຌรูຌภาษาลຌานนา สืบทอดจากบรรพบุรุษ มีความรูຌดຌานพิธีกรรมบราณทีไสืบทอดตอโกันมา  
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ภมูปิัญญาหมอขวญั 

 

การท าบายศร ี
 อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการท าบายศรี  
1. ฿บตอง ิ฿บตองกลຌวยตานีี  
2. พานบายศรี ละรองพืๅนพานดຌวยฟมิมี 3 ขนาดี  
3. ภาชนะปากกวຌางส าหรับ฿สนๅ าช฿บตอง 2 ฿บ 
4. สารสຌม  
5. นๅ ามันมะกอก ชนิดสีหลือง หรือขาว  
6. เมຌปลายหลม ิเมຌสียบลูกชิๅนี  
7. ดอกพุด ดอกดาวรือง ดอกบานเมรูຌรย ฯลฯ  
8. กรรเกร ส าหรับตัด฿บตอง  
9. ลวดยใบกระดาษ  
10. เมຌมงคลละชือกฝງาย  
  การลือก ละ การท าความสะอาด฿บตอง ฿บตองทีไนຌามา฿ชຌส าหรับท าบายศรี มักนิยม฿ชຌ฿บตองจาก
กลຌวยตานี นืไองจากปຓน฿บตองทีไมี ลักษณะปຓนงา มันวาว มืไอดนนๅ าจะยิไงกิดประกายสีขียวขຌมสวยงาม
ยิไงขึๅน ละทีไส าคัญ ฿บตองจาก กลຌวยตานี มีความคงทน เมตกงาย เมหีไยวงาย สามารถนຌามาพับมຌวนปຓน
รูปลักษณะตางโเดຌงาย ละสามารถกใบเวຌเดຌนานหลายวัน หรือถຌารักษาดยหมัไนพรมนๅ าบอยโ ฿บตองกลຌวย
ตานี จะสามารถ คงทนอยูเดຌนานปຓนสัปดาห์ทีดียว มืไอเดຌ฿บตองกลຌวยตานีมาลຌว จะตຌองนຌามาท าความ
สะอาดกอน ดຌวยการชใด ดย฿ชຌผຌานุมโ ชใดฝุຆน ละอองละสิไงสกปรกตางโออกจาก฿บตองสียกอน ดยการ
ชใด จะตຌอง฿ชຌผຌาชใดตามรอยของสຌน฿บเป ฿นทางดียว อยาชใดกลับเปกลับมา หรืออยาชใดขวางสຌน฿บปຓน
อันขาด พราะจะท า฿หຌ฿บตองสียหาย มีรอยตก ละชๅ า ท า฿หຌเมสามารถนຌา฿บตองมา฿ชຌงานเดຌตใมทีไมืไอชใด
สะอาดดีลຌว กใ฿หຌพับพอหลวมโ รียงซຌอนกันเวຌ฿หຌปຓนระบียบ พืไอรอนๅ ามา฿ชຌงาน฿นขัๅนตอนตอเป การฉีก
฿บตองพืไอตรีมท ากรวยบายศร ี 
 
 

http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=320&Itemid=24
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ภมูปิัญญาการรยีกขวญั ิฮຌองขวัญี  
  อุปกรณ ์ขันตัๅง ประกอบดຌวย ขนม ปลา มีไยง บุหรีไ เก 2 ตัว ขຌาวสุก กลຌวย ดอกเมຌ หวี กระจก หลຌา 
1 ขวด บทสวดมี฿จความประมาณวา หากขวัญตัวคนทีไสูขวัญ ขวัญทัๅง 32 เปตกอยูทีไเหน฿หຌขวัญกลับมาสู 
ตนอง ลักษณะดน บทสวดทีไ฿ชຌปຓนบทสวดบราณทีไสืบทอดกันตอโมา ความส าคัญ ปຓนความชืไอมาต
บราณ หมอสงคราะห์ นๅ ามนต์ ประกอบดຌวย นๅ าสຌมปຆอย ฿บหนาด ฿บพุทรา ขันตัๅง ประกอบดຌวยขຌาวสาร ธูป 
ดอกเมຌสีขาว . กระทง ประกอบดຌวย พริก กลือ หัวหอม ปลารຌา พลู ลักษณะดน ปຓนพิธีกรรมตัๅงตบราณ
ส าหรับสงคราะห์ ชน คนทีไดนผีทัก ประสบอุบัติหตุ ความส าคัญ ปຓนความชืไอมาตบราณ 
 
ภมูปิัญญาดຌานศลิปะดຌานดนตรีพืๅนบຌาน 

 
  ดนตรีพืๅนบຌาน ิซึงี รายละอียด ซึงปຓนครืไองดนตรีประภทสาย สวนมากจะท าจากเมຌสัก หรือเมຌ
ประดู ซึงประกอบดຌวย กลองสียง มีคอยืไนละขึงสาย ซึไงปຓนตຌนก านิดสียงจากปลายคอผานกลางกลองสียง
เปยัง ขอบของกลองสียงอีกดຌานดียวกัน ความหนาของกลองสียงขึๅนอยูกับชนิดของเมຌทีไจะ฿ชຌท า ควຌานขຌาง
฿น฿หຌกลวงปຓนรูปวงรีหลือขอบดยรอบกับพืๅนกลองสียงซึไงเมหนามากนัก จากนัๅน฿ชຌผนเมຌบางโติดกันปຂด
ดຌานบน จาะรูบริวณ฿กลຌศูนย์กลางคอนเปทางคอลใกนຌอย ฿หຌมีขนาดกวຌางพอสมควรพืไอ฿หຌสียงผานออกมา 
สวนคอจะมีลักษณะปຓนคันยาวยืไนออกมา ซึงทีไชาวบຌาน฿ชຌท าจากเมຌสัก สายทีไ฿ชຌจะ฿ชຌสายบสิสายอในตก
ปลาีบอร์ 1 จ านวน 4 สຌน จะบงสายทีไขึงออกปຓน 2 คู ปัจจุบันการลนครืไองดนตรีซึงจะมีตผูຌฒาภาย฿น
หมูบຌาน นืไองจากเมมีลูกหลานทีไสน฿จ฿นการสืบทอดการลนซึง หากเมมีการสืบทอดผูຌทีไสามารถลน ซึงเดຌคงมี
จ านวนนຌอยลงอยางมาก เมຌสักทีไน ามา฿ชຌ฿นการท าซึงปຓนเมຌสักทีไชาวบຌานสามารถหาเดຌจากปຆา นืๅอเมຌจึงมี 
ความขใงรง ท า฿หຌเดຌสียงซึงทีไเพราะ ตปัจจุบันเมมีผูຌสืบทอดท า฿หຌเมมีการท าซึงชิๅน฿หม ขึๅน อีกทัๅงบริวณ
ดยรอบหมูบຌานมีการปลูกสวนเมຌสักมากขึๅน เมຌสักทีไมีการปลูกอาจมีคุณภาพ ทีไตกตางจากเมຌสักทีไเดຌจากปຆา
฿นสมัยกอน ฿นการท าครืไองดนตรีซึง ลักษณะดน ฿ชຌประกอบ฿นพิธีการส าคัญของหมูบຌาน คือ พิธีเหวຌผี
หมูบຌาน กีไยวขຌองกับความหลากหลายทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌ๊ ตຌนสัก 
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  ดนตรีพืๅนบຌาน ิสะลຌอี รายละอียด สะลຌอ ปຓนครืไองดนตรีคลຌายซอของภาคกลาง ฿ชຌกะลาตัดกะลา
ดຌานหนึไง฿หຌปຓนชอง กวຌางลຌว฿ชຌเมຌผนบางโปຂดปากกะลา จาะกะลา฿หຌทะลุลงขຌางลางพืไอสอดคันทวนทีไท า
ดຌวย เมຌสัก พราะมีความคงทน ตรงกลางคันทวนมีรัดอกท าดຌวยหวายดยมีระดับสียงเดຌสูงสุด 12 ระดับสียง 
ปลายคันทวนดຌานบนจาะรูส าหรับสอดลูกบิด ซึไงมี 2 หรือ 3 อัน ส าหรับขึงสຌน อใน฿ชຌสายบส บอร์ 1 
จ านวน 2 สຌน ขึงสຌนอในจากปลายลูกบิดลงมาถึงดຌานกลางของ กะหลก คันชักสะลຌอท าดຌวยเมຌดัดปຓนรูปคຌง
฿นอดีตขึงดຌวยหางมຌา ตปัจจุบันปลีไยนมา฿ชຌ ปຓนสຌนอในทีไ฿ชຌตกปลาหรืออในทีไ฿ชຌส าหรับครืไองดนตรี วลาสี
฿ชຌยางสนถูท า฿หຌกิดสียง การท าสะลຌอชืไอมยงกับปຆาเมຌ฿นอดีต฿นการน าเมຌ฿นปຆามาท าครืไองดนตรีสดง฿หຌ
หในคุณคา อดีต฿นปຆานีๅมีเมຌสักขนาด฿หญอยูปຓนจ านวนมาก ปัจจุบันการลนสะลຌอมีผูຌทีไสามารถลนเดຌ จ านวน
นຌอยลง จึงเมมีการท าครืไองดนตรีสะลຌอชิๅน฿หม ลักษณะดน ฿ชຌประกอบ฿นพิธีส าคัญของหมูบຌาน คือ พิธีเหวຌผี
หมูบຌาน กีไยวขຌองกับความหลากหลายทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌ๊ ตຌนสัก ตຌนหวาย ตຌนสน ยางสน 
 
สาขาการด ารงชพี ละภชนาการ 
ภมูปิัญญาการถนอมอาหาร 

 
ภมูปิัญญาการท าหนอเมຌหຌอย 

อาหารปຓนปัจจัยหนึไง฿นการด ารงชีวิต ดยอาหารทีไรับประทานจะตกตางกันเปตามวิถีชีวิตของ 
มนุษย์ฉกชนดียวกับอาหารการกินของผูຌคนทีไอาศัยบริวณปຆาจะด ารงชีพดຌวยการหาของปຆามา รับประทาน 
ดย฿นตละฤดูกาลจะมีอาหารทีไน ามารับประทานตกตางกันเป ฿นปัจจุบันคน฿นชุมชนเดຌมี การพัฒนา฿น
รืไองการถนอมอาหาร พืไอกใบอาหารเวຌรับประทานนอกฤดูกาล เผ ปຓนพืชชนิดหนึไงดยสวนของหนอออนทีไ
รียกวา หนอเมຌ น ามารับประทานเดຌ หนอเมຌปຓน วัตถุดิบทีไน ามาประกอบอาหารเดຌหลากหลาย มีจ านวนมาก
฿นชวงฤดูฝนหนอเมຌทีไนิยมน ามาถนอม อาหาร คือ เผรวก สวนเผชนิดอืไนผูຌรูຌเดຌทดลองน ามาถนอมอาหารลຌว
พบวา เผชนิดอืไนตຌอง฿ชຌวลานึไง หรือผานานกวา ท า฿หຌตຌองพิไมคา฿ชຌจายมากกวา ละรสชาติเมอรอยทา
หนอเมຌของเผรวก การถนอมหนอเมຌมี 2 วิธี คือ 

 1. การถนอมหนอสด น าหนอเมຌสดปอกปลือก ลຌวลຌางดຌวยน าสะอาด วางพัก฿หຌสะดใดน า ขณะรอ
ท าการจุดตาถาน ลຌววางหมຌอนึไง฿หຌรຌอน น าหนอเมຌทีไตรียมเวຌ฿สถุงพลาสติก฿สส าหรับ฿สอาหารรຌอนลຌวจึง฿ส
หมຌอนึไง ท า การนึไงจนหนอเมຌนิไมละมีสีหลืองนวล มืไอนึไงสรใจน าออกจากหมຌอวางพักเวຌจนหนอเมຌคลาย
ความ รຌอน น าถุง฿ส฿สซຌอนทับอีกครัๅงลຌวมัดปากถุง฿หຌนนปຓนอันสรใจ 
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2. การถนอมหนอผา น าหนอเมຌผาเฟจนนิไมลຌวปอกปลือก ลຌางน าสะอาด ขัๅนตอนหลังจากนีๅ จะ

หมือนกับวิธีการทีไ 1 อายุการถนอมหนอเมຌทัๅงจากหนอสดละหนอผาสามารถกใบเดຌนาน 2 ป การ
รับประทานหลังผานกระบวนการถนอมอาหาร 1. การถนอมหนอสด กอนรับประทานควรน าหนอเมຌตຌมน า
ดือนอีกครัๅงกอนน าเปประกอบ อาหาร หากน ามารับประทานดยเมตຌมจะมีรสชาติขมลใกนຌอย 2. การถนอม
หนอผา สามารถน ามาประกอบอาหารดยเมตຌองผานการตຌม ผูຌรูຌการถนอมอาหารจากหนอเมຌ เดຌสืบทอด
วิธีการถนอมหนอเมຌรูปบบนีๅ จากบิดาละมารดา พืไอถนอมหนอเมຌ฿หຌเดຌนานทีไสุด ท า฿หຌมีหนอเมຌรับประทาน
เดຌตลอดป ละชวยสรຌางรายเดຌสริม นอกหนือจากการท าเร  
 

 
 ภมูปิัญญาการท ากลอยดอง 
  ปຆาทีไสมบูรณ์ปຓนสถานทีไมีพืชละสัตว์ทีไหลากหลาย ชุมชนทีไอาศัย฿กลຌปຆาเดຌรับประยชน์จากปຆา  ทีไ
สมบูรณ์นีๅ คน฿นชุมชนสามารถหาอาหารจากปຆาเดຌหลากหลายตามฤดูกาล กลอยปຓนเมຌถาลຌมลุกทีไ สามารถน า
หัว฿ตຌดินมารับประทานเดຌ ตตຌองน ามาผานกระบวนการท าทีไดีมิชนนัๅนอาจกิดอาการพຌเดຌ นืไองจากกลอย
฿นปຆามีจ านวนมากจึงท า฿หຌผูຌรูຌคิดหาวิธีปรรูปทีไจะลดพิษของกลอยพืไอน ามา รับประทานเดຌ จากการทดลอง
ละศึกษาวิธีการลดพิษ฿นกลอยจนส ารใจ ท า฿หຌผูຌรูຌปຓนทีไรูຌจักของคน฿น ชุมชนรวมทัๅงเดຌรับการสนับสนุนของ
ผูຌน าชุมชน ฿นงานประชุมละงานบุญของหมูบຌานผูຌรูຌเดຌน ากลอยเป ประกอบอาหารยิไงท า฿หຌปຓนทีไรูຌจักมากขึๅน
ทัๅง฿นละนอกชุมชน วิธีการถนอมอาหารจากกลอย  

1. ปอกปลือกกลอยลຌวลຌางนๅ าสะอาด หลังจากนัๅนหันปຓนผนบางขนาดพอหมาะ วางรียง ปຓน
ผนลຌวจึงน ากลือรย฿หຌทัไว ทิๅงเวຌสักระยะกลอยทีไปຓนผนบางจะหดตัว  

2. น ากลอยทีไรยกลือลຌว฿ส฿นถังพลาสติกสะอาดติมนๅ าจนตใมถัง ปຂดฝาถังชนๅ าเวຌ 3 วัน (กลอยทีไ
ชยังคงมีกลือติดอยูจึงคลຌายชกลอย฿นนๅ ากลือี  

3. มืไอครบ 3 วัน น ากลอยออกจากถังลຌางนๅ าสะอาด น ากลอย฿สองพรຌอมติมนๅ าสะอาดจน ตใมปຂด
ฝาอง฿ชຌวลาช 4-5 วัน ระยะวลาทีไชจะตຌองน ากลอยออกมาหยียบ วันละ 2 ครัๅง คือ ชຌายใน ดยสวมถุง
สะอาดกอนหยียบกลอย  

4. น ากลอย฿สตะกรຌาลຌางนๅ าสะอาดรอ฿หຌสะดใดนๅ า น า ฿บตองมาหอกลอยลຌววางทิๅงเวຌดยหาของ
หนักวางทับเวຌอีก 3 วัน  

5. น ากลอยทีไหอ฿บตองเวຌตากดดจนหຌงอีก 1-2 วัน กลอยจะมีสีหลืองออน สามารถรับประทาน
เดຌ กลอยทีไดีทีไสุดตຌองมีสีหลืองออน หากผานขัๅนตอนการหมักเมดีกลอยจะมีสีขาว กลอยทีไผาน วิธีการถนอม
อาหารลຌวสามารถกใบเวຌรับประทานเดຌ 2 ป วิธีการรับประทาน กอนน ากลอยเปประกอบอาหาร จะตຌองน า
กลอยชนๅ าสะอาดพืไอ฿หຌกลอยนุมลຌวจึงน าเป ประกอบอาหารเดຌ การถนอมอาหารดยการปรรูปกลอย฿หຌ
สามารถกใบเวຌรับประทานเดຌนานปຓนภูมิ ปัญญาหนึไงทีไผูຌรูຌศึกษาดຌวยตนองจนสามารถหาวิธีการพืไอปรรูป
กลอยทีไมีอยู฿นพืๅนปຆา฿กลຌชุมชน ปຓน อาหารทีไคน฿นชุมชนสามารถรับประทานเดຌท า฿หຌปຓนทีไรูຌจักของคนทัๅง฿น
ละนอกชุมชน  
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ภมูปิัญญาผักกุมดอง  
ขຌอมลูบืๅองตຌนของภมูิปญัญา 

กุม ปຓนเมຌยืนตຌนทีไมักขึๅนอยูริมฝัດงมนๅ า ล าคลอง ขอบบึง สวนของกุมทีไน ามา รับประทานคือ ฿บออน 
ละดอกออน การรับประทาน ผักกุมตຌองผานการดองสียกอน เมนิยมน ามากินดิบ พราะผักกุมสดนัๅนมีรสขม 
การกใบ฿บออนจะกใบ฿น ชวงฤดูรຌอน  
ขຌอมูลทางพฤกษศาสตร์ 
ชืไอวทิยาศาสตรผ์ักกุม ( Scientific Name ) : Crateva adansonii DC. ssp. trifoliata ( Roxb.) 
ชืไอวงศผ์ักกุม ( Family Name ) : CAPPARACEAE 
ชืไออืไนโผกักุม( Common Name ) : ผักกุม (ภาคตะวันออกฉียงหนือ ี 
ลักษณะทัไวเป 

ล าตຌน ๊ เมຌตຌนขนาดลใก สูง 4 – 12 มตร ล าตຌนสีทาหรือนๅ าตาลอมทา ปลือกคอนขຌางรียบ 
  ฿บ ๊ ฿บปຓน฿บประกอบชนิดทีไมีสาม฿บยอย ฿บยอยรูปรีหรือรูปเข ปลาย฿บหลม กวຌาง 8 –10 
ซนติมตร ยาว 12 – 14 ซนติมตรคน฿บสอบคบหรือบีๅยว กຌาน฿บยาว 
  ดอก ๊ ดอกออกปຓนชอตรงซอก฿บหรือปลายกิไง ระยะรกมีสีขียว ตอมามีสีขาวหรือขาวอมหลือง 
กอนออกดอกจะผลัด฿บลຌวจึงออกดอกพรຌอมกับผลิ฿บ฿หม กลีบดอก 4 กลีบ กสรตัวผูຌจ านวนมาก กຌานชู
กสร ตัวผูຌสีมวง 
  ผล ๊ ผลกลมรีหรือรูปเข สีทาอมขาว มืไอกจะปลีไยนปຓนสีนๅ าตาลดง 
  มลใด ๊ มลใดรูปเต จ านวนมาก 
สรรพคุณทางยาของผักกุม 
  • ราก รสรຌอน กຌปวดทຌอง บ ารุงธาตุ 
  • ฿บ รสขมหอม ขับหงืไอ กຌเขຌ จริญอาหาร ระบาย ขับพยาธิ กຌปวดสຌน กຌรคเขขຌออักสบ 
  • ดอก รสยใน กຌจใบตา ละกຌจใบ฿นคอ 
  • ลูก รสขม กຌเขຌ 
  • ปลือกตຌน รสรຌอน กຌสะอึก ขับผายลม ขับหงืไอ กຌกระษัย 
ประยชนท์างอาหาร  สวนทีไ฿ชຌปຓนอาหาร ยอดออน ฿บออน ละชอดอกออน 
การปรุงอาหาร  คนเทยรับประทาน฿บออนละดอกออนของผักกุมบกละกุมนๅ า พบวาชาวบຌานทุกภาคของ
เทยรับประทานผักกุมดຌวยวิธีดียวกัน คือ น า฿บออน ละดอกออนมาดองกอน ลຌวจึงน าเปรับประทานหรือ
น าเปปรุงปຓนผัดออนผักกุม ท าคลຌายกับกงขีๅหลใก ดยการน าดอกมาตຌมคัๅนนๅ าทิๅงสัก 1-2 ครัๅง พืไอลดรสขม
ละปรุงดຌวยขาออน ตะเครຌ นๅ าปลารຌา นๅ าปลากลือ ขຌาวสารลใกนຌอย ฿บมงลัก ละผักชีฝรัไง ชาวบຌานลาวา
ถຌา฿สนๅ าครัๅน฿บยานางลงเปดຌวยจะท า฿หຌผักกุมจืดรใว ชาว฿ตຌน าผักกุมเปรับประทานกับขนมจีนนๅ ายา ชาวหนือ
ิชียง฿หมีน ายอดผักกุมมาผาทานกลຌมกับลาบปลา ฿นชวงหนຌาหนาวรามักพบผักกุมดองวางขาย฿นตลาดสด 



-แโ- 

ขัๅนตอนการดองกุม 
น ายอด฿บออนของกุมทีไกใบเดຌมาลຌางนๅ า฿หຌสะอาด จากนัๅนน ามาผึไงดด ฿หຌหຌงพอหมาดโ 

      
น า฿บออนกุมทีไผานการตากดด มาชนๅ าปลาทิๅงประมาณ 2 วัน จากนัๅนน ามาบีบคัๅน อานๅ าออก 2-3 รอบ 
พืไอเม฿หຌกุมติดรสขม  

 
 
น ากลือมาละลาย฿นอางทีไมีนๅ าตรียมเวຌพอประมาณ น า฿บออนกุมเป฿สลง฿นอาง ทนๅ าซาวขຌาวลงเป฿หຌทวม฿บ
กุม ิถຌานๅ าเมทวม฿บกุมจะท า฿หຌ฿บกุมมีสีด า เมนารับประทานี ฿สขຌาวสุกลงเปพืไอท า฿หຌกุมมีรสปรีๅยว ปຂดฝา 
ลຌวน าเปตากดดเวຌ ประมาณ 2 วัน สรใจลຌวสามารถน า฿บกุมมาบริภคเดຌ  
 

 
 
 
คุณคาทางภชนาการของกุม ดอง รสปรีๅยว ฿บผักกุมดอง 100 กรัม ฿หຌพลังงาน 88 กิลคลอรีไ 
ประกอบดຌวยสารอาหารทีไมีประยชน์กรางกาย คือ นๅ า 73.4 กรัม คาร์บเฮดรต 15.7 กรัม ปรตีน 3.4 
กรัม เขมัน 1.3 กรัม กาก 4.9 กรัม คลซีไยม 124 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 20 มิลลิกรัม หลใก 5.3 มิลลิกรัม 
วิตามินอ 6083 IU วิตามินบีหนึไง 0.08 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.25 มิลลิกรัม เนอาซีน 1.5 มิลลิกรัม 
ละวิตามินซี 5 มิลลิกรัม 
 



-แ3- 
 
ประยชน์ดຌานอืไนโ ของกุม 
นอกจาก฿บออนทีไน ามาดองปรีๅยวลຌว กุมยังมีประยชน์ดຌานอืไนโ 
ตຌน  ฿ชຌท าอุปกรณ์ครืไอง฿ชຌทีไเมถาวรเดຌ          
นืๅอเมຌ  ท ากระดาษละท าเหมทียม 
รากละปลือก  มีสรรพคุณดຌานสมุนเพร น ามาชนๅ ารับประทานปຓนยาธาตุ   
ปลือก  ฿ชຌตຌมปรุงปຓนยา รับประทานขับลม฿นล าเสຌ 
 
ภมูปิัญญาการหาอาหารจากปຆา 
การตผีึๅง 
 การสังกตรังผึๅง ผึๅงจะพบมาก฿นปຆา฿หญทีไมีความอุดมสมบูรณ์ ถบตຌนเมຌขนาดสูง฿หญชนตຌน ยาง 
ละตຌนช ามะรียง ตຌนเมຌชนิดนีๅจะพบผึๅงจ านวนมาก บางตຌนมีตัๅงต ๅเ จนกระทัไงปຓนรຌอยรัง 

อุปกรณ ์
แ. ขวาน 
โ. ทอย ิเมຌเผซางทีไตัดปຓนทอนโ ยาวประมาณ โเ ซนติมตร น ามาผาลบหลียมออกทัๅงสีไดຌาน ลຌวน าเป
ตากดด฿หຌหຌง ประมาณ ใ ดด กใจะสามารถเป฿ชຌตอกบนตຌนเมຌลຌวปนขึๅนเปกใบรังผึๅงเดຌี 
โ. ปຖบนๅ า ขนาด โเ ลิตร 
ใ. ชือกยาว 
ไ. คบเฟ ทีไท ามาจากตຌนมะละกอหຌง ฉีก฿หຌปຓนฝอย หอดຌวย฿บเมຌขนาด฿หญ มัดดຌวยตอก คบเฟมีขนาดยาว 
แ มตร 

วธิกีารตผีึๅง 
แ. ทองคาถาสะกดตຌนเมຌ ละพญาผึๅงกอน 
โ. ตอกทอยกับตຌนเมຌ พืไอจะขึๅนเปตีรังผึๅง 
ใ. ปนขึๅนเปยังบริวณทีไมีผึๅงลຌวจุดคบเฟ พืไอรมควันทีไรังผึๅง จากนัๅนจะตຌองกวาดตัวผึๅงออกจากรัง หมอผึๅง
จะตຌองบริกรรมคาถา ละจึงปาดรังผึๅงเดຌ 
 ขຌอควรปฏบิตัิ฿นการตผีึๅง 
แ. หຌามทับขวาน 
โ. หຌามถอย 
ใ. หຌามขຌามปຖบ 
ไ. หຌามขຌามชือก 
ๅ. หຌามขຌามคบเฟ 
        หมอผึๅงจะตຌองบอกลูกหลาน฿หຌปฏิบัติตาม หากเมปฏิบัติตาม หมอผึๅงจะเมสามารถตีผึๅงเดຌอีกลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-แไ- 

 
สาขาดຌานการดูลสุขภาพพืๅนบຌาน 
ภมูปิัญญาดຌานสมุนเพรพืๅนบຌาน 
การท าลูกประคบ 

การ฿ชຌสมุนเพร฿นการรักษารค ปຓนภูมิปัญญาทีไสืบทอดกันมาตัๅงตสมัยบราณกาล มຌวาปัจจุบันคน
สวน฿หญจะหันเป฿ชຌการรักษาผนปัจจุบันกันมากกวา ตชาวบຌานบຌานทาทองดงบางสวน กใยังมีการ฿ชຌ
สมุนเพร฿นการรักษารคกันอยูดยฉพาะการท าลูกประคบรักษาอาการคลใดขัดยอก ฟกชๅ า ดย฿ชຌหัวของตຌน
เพลหลือง เพลด า ละขมิๅนชัน 

 
 

วิธีการท าละการรักษาลูกประคบ  น าเพลหลือง เพลด า ละขมิๅนชัน ซึไงหาเดຌ฿นพืๅนทีไของชุมชน มาขลก฿หຌ
ละอียดลຌวน ามาหอดຌวยผຌาขาวบาง มัด฿หຌนน ลຌวจึงน ามานึไง฿หຌเดຌความรຌอนลใกนຌอยมาประคบบริวณทีไมี
อาการฟกชๅ า หรือบริวณทีไมีมลงกัดตอย ดยการประคบทิๅงเวຌประมาณ แเ -โเ นาที กใจะชวยบรรทา
อาการจใบปຆวย฿หຌหายเปเดຌ 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
 
 
 
 
สรรพคุณละวิธีการน ามาปรุงปຓนยา   
- น าหัวมาฝนทากຌคลใดขัดยอก   
- น ามาปຓนสวนประกอบของอาหารรับประทานชวย฿นการขับประจ าดือน  
- หัวเพลสดโ น ามาต าคัๅนอานๅ าออกมาผสมกับกลือละสุราพืๅนบຌานประมาณ แ ชຌอนตຍะ รับประทาน  
   ปຓนยาถาย กຌบิด สมานล าเสຌ       
 
 
 
 
 
 



-แๅ-  
ภมูปิัญญาดຌานยาฝน 

 
  หมอยาฝน รายละอียด ยากຌปวดหัวศีรษะ สมุนเพรทีไน ามา฿ชຌ มีดังนีๅ กุมนๅ า กุมบก มะวຌงขาว    
ฝักดีด มะขามบຌาน ผักหวานบຌาน มวนหมู วิธีการท า 1. นๅ าอุน฿สขຌาวสารประมาณครึไงก ามือ 2. น าเมຌสมุนเพร
มาฝนกับหินลง฿นนๅ าอุน วิธีการ฿ชຌ 1. น ายาสมุนเพรทีไฝนผสมนๅ าลຌวดืไม หຌามน ายาสมุนเพรเปชยใน 2. น ายา
สมุนเพรมาพรมหนຌาผากขຌางทีไปวดศีรษะ สรรพคุณ ๊ ชวยลดอาการปวดเมกรน ยากຌลมพิษ ประกอบดຌวย 
สารบຌาน สารกง สารงิน สารค าถากຌองกบ ปปปຆา สารเมຌสຌาว สารถัไวนา มะจๅ า ปຂດง ด าหัว ถัไวพู หาด หียง 
วิธีการ 1. นๅ าอุน฿สขຌาวสารประมาณครึไงก ามือ 2. น าเมຌสมุนเพรมาฝนกับหินลง฿นนๅ าอุน วิธีการ฿ชຌ ๊ ดืไมกิน 
สรรพคุณ ๊ กຌคัน กຌลมพิษ ลักษณะดน ๊ ปຓนการสืบทอดตอโกันมา ท า฿หຌรูຌถึงสรรพคุณของพืชสมุนเพรทีไ
น ามาผสม กันท า฿หຌสามารถกຌรคภัยเขຌจใบเดຌอยางดี กีไยวขຌองกับความหลากหลายทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌ ๊ 
กุมนๅ า กุมบก มะวຌงขาว ฝักดีด มะขามบຌาน ผักหวานบຌาน มวนหมู สารบຌาน สารกง สารงิน สารค าถากຌอง
กบ ปป ปຆา สารเมຌสຌาว สารถัไวนา มะจ า ปຂດงินางยຌมปຆา ด าหัว ถัไวพู หาด ี หียง 
ภมูปิัญญาหมอปຆา 
  ถอดบทรียนภูมิปัญญาทຌองถิไน อุปกรณ์ ปูนหຌง หรือ ฿บตองหຌง การปຆา หมอปຆาจะถือ฿บตองหຌง
เวຌทีไมือลຌวทองคาถา ลຌวน า฿บตองหຌงเปถูบริวณทีไผูຌตຌองการปຆามี อาการ ชน ปຓนตอมทอมซิลอักสบกใจะ
น า฿บตองหຌงเปถูทีไตຌนคอ ขณะน า฿บตองหຌงถูหมอปຆาจะทอง คาถาลຌวปຆาเปทีไบริวณทีไถู 3 ครัๅง ปຓนอัน
สรใจพิธี หมอปຆาจะรักษาคนทีไมีอาการ ชน ปຓนงูสวัด กຌางปลาติดคอ ตอมทอมซิลอักสบ การปຆาจะมีคาถาทีไ
มีการสืบทอดตอโกันมาตัๅงตบราณ ดยสวน ฿หญจะ฿ชຌปูนหຌง ตหากเมมีจะปลีไยนมา฿ชຌ฿บตองหຌงทน 
ลักษณะดน สืบทอดจากรุนสูรุน 
  อุปกรณ์ งาชຌาง หรือ ขีๅยวหมูปຆา การปຆา หมอปຆาจะมีนๅ ามนต์ กอนท าพิธีผูຌทีไตຌองการปຆาจะตຌองดืไม
นๅ ามนต์กอนการท าพิธี ลຌวจึงท าการ ปຆาคาถา ปຓนการสืบทอดมาตบราณ ฿นอดีตสามารถหางาชຌางเดຌจาก
ปຆาตปัจจุบันเมสามารถตัด งาชຌางเดຌ รวมทัๅงมีการอนุรักษ์ชຌางมากขึๅนงาชຌางทีไ฿ชຌ฿นปัจจุบันจึงปຓนงาชຌาง
บราณทีไผูຌสืบทอดรักษาเวຌ ขีๅยวหมูปຆา จะมีการขຌาเปหาหมูปຆา฿นปຆาซึไงนຌามา฿ชຌทนงาชຌางเดຌ ตปัจจุบันหมู
ปຆามีจຌานวนนຌอยลง การขຌาเปปຆาเปหาจึงตຌอง฿ชຌวลานาน฿นการตามรอยหมูปຆา ดังนัๅน จึงกิดความชืไอมยง
ความหลาก หลายทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌทีไหในเดຌชัดจน คือ การหางาชຌางละขีๅยวหมูปຆาท าเดຌยากขึๅน  
  หมอปຆา ถอดบทรียนภูมิปัญญาทຌองถิไน หมอปຆาปຓนผูຌรูຌ฿นการรักษากระดูกดยการทองคาถาปຆา
ผสมผสานกับ วิธีการขຌาฝือกเมຌ เดຌรับการสืบทอดภูมิปัญญาจากตา วิธีการรักษา฿ชຌคาถาปຆา บริวณ
กระดูกหัก หรือกระดูกรຌาวรวมกับการ฿ชຌนๅ ามนต์ ดยนๅ ามนต์ทีไ฿ชຌ ตຌอง฿สขຌาวสารละรากอຌอย ลຌวจึงทอง
คาถาพืไอท าการสมานผล พิธีกรรมกอนท าการรักษา฿นการปຆาจะตຌองตรียมตัๅงขัน ประกอบดຌวย พลู ๐ ธูป 
๐ ดอกหมาก๐ ฝງายขาว ๐ ฝງายดง ๐ ละงิน ๖๐ บาท ดยจຌานวนงินตຌองพอดีหຌามขาดหຌามกินมืไอท าพิธี
สรใจลຌวจึงขຌา ฝือกเมຌ หลังจากทีไหายจะตຌองปลดขัน คือการ฿ชຌนๅ ามนต์ ฿ส฿บหนาด ๏ ฿บหนาม ๏ สຌมปຆอย 
ทียน ๑ ดอก ทองคาถา ลຌว฿ชຌอาบ ลักษณะดน ๊ การสืบทอดพิธีกรรม฿นอดีตพืไอการรักษา฿หຌกผูຌอืไน 
 
 



-แๆ- 
 
ภมูปิัญญาการนวดจบัสຌน 
  หมอนวดจับสຌน หมอนวดจับสຌนปຓนภูมิปัญญาทຌองถิไนทีไมีมาชຌานานซึไง฿นสมัยกอนชาวบຌานทีไออกเป
ท าเรท า นามักมีอาการปวดมืไอยกลຌามนืๅอนืไองจากการท างานหนักซึไง฿นสมัยกอนเมมีพทย์ผนปัจจุบัน
ชาวบຌานจึง ตຌองพึไง หมอนวดจับสຌน ซึไงปຓนการนวดพืไอคลายกลຌามนืๅอ฿หຌหายจากอาการจใบปวด ปຓนการ
ถายทอดวิชาจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน ดยกอนทีไจะมีการถายทอดวิชา฿หຌ จะตຌองมีการขึๅนครู หรือบูชาครูกอน
ซึไงปຓนความชืไอของคนสมัยกอน ดยสิไงของทีไจะน ามา฿ชຌ฿นการขึๅนครู ประกอบดຌวย หมากหัว พลูมัด หลຌา 
สตางค์ิลຌวตจะ฿หຌี วิธีการถายทอดความรูຌนัๅนมอุຌยสาจะสมมุติตัวอง  ปຓนคนทีไมารับการรักษา ลຌว฿หຌลูก
ศิษย์ปຓนคนจับสຌนละจะตຌองจับ฿หຌตรงจุดละตຌองสามารถอธิบายเดຌวา  อวัยวะสวนเหนมีสຌนอะเรบຌางกีไจุด 
฿นการรียน฿ชຌวลาประมาณ 4 -5 ดือน จึงจะสามารถเปประกอบอาชีพ ปຓนหมอนวดจับสຌนเดຌ กอนทีไจะ
ริไมท าการนวด หมอนวดจับสຌนจะตຌองลຌางมือกอนทุกครัๅง ดยมีความชืไอวาถຌาเม  ลຌางมือกอน ผูຌทีไมารับการ
นวดจะเมหายจากอาการจใบปวด ฿นการนวดจะมีทานวดหลายทาดຌวยกันดยจะนวด ตัๅงตหัวจรดท าละจะ
นวดจนกวาสຌนจะออนตัว ปງาสุพรรณกลาววา มืไอมีอาการปวดหัว ปวดเหล หรือปวด มืไอยกลຌามนืๅอ มืไอมา
นวดกใจะหายจากอาการปวด ดยเมจ าปຓนตຌองทานยา มืไอผูຌทีไมารับการนวดหายจาก อาการปวดกใจะบอกตอ 
โ กันเปท า฿หຌปຓนทีไรูຌจักของชุมชนมากขึๅน ฿นการนวดตละครัๅงจะเดຌรับคาตอบทน  จากผูຌทีไมานวดชัไวมงละ 
50 บาท ดยฉลีไยจะมีผูຌมารับการนวดวันละ 6-7 คน ท า฿หຌกิดรายเดຌน าเปจุลจือ ครอบครัว นอกจากนีๅยังมี
ผูຌทีไสน฿จมาศึกษาวิธีการนวด ละบอยครัๅงทีไปງาสุพรรณเดຌรับชิญ฿หຌเปสอนการนวด  จับสຌน฿หຌกับชุมชน ต
การนวดจับสຌน฿นชุมชนยังขาดหนวยงานทีไสนับสนุนอยางจริงจัง หมอนวดจับสຌน฿น  ชุมชนจึงมีจ านวนนຌอย
ราย หมอนวดจับสຌนถือปຓนภูมิปัญญาทีไกากมีมาตบราณซึไงปຓนภูมิปัญญาละปຓนองค์  ความรูຌทางดຌาน
การพทย์ผนบราณทีไสืบตอกันมาชຌานานปຓนประยชน์ตอคน฿นชุมชนจึงปຓนภูมิปัญญาทีไควร เดຌรับการ
อนุรักษ์ละพัฒนา฿หຌสืบทอดเปยังลูกหลานตอเป  
 
สาขาทคนลยีพืๅนบຌาน 
ภมูปิัญญาดຌานการประดิษฐผ์ลติภัณฑ์ 
การเพหญຌาคา 
อุปกรณ ์
แ. หญຌาคา  โ. เมຌตับส าหรับกองหญຌาคา  ใ. ปอทีไ฿ชຌ฿นการถัก  ไ. มีดหนใบหรือมีดตຌ 
การกีไยวหญຌาคา 
แ. ฿ชຌตຌนก 
โ. กีไยวละตาก฿หຌหຌงประมาณ ใ-ไ วัน 
ใ. สัดตຌนออนละทีไเม฿ชหญຌาคาออก 
ไ. มัดปຓนก า฿หຌพอประมาณพืไอน ามากใบยัง   
     สถานทีไทีไตรียมเวຌ 
 
หมายหตุ : ลือกตຌนหญຌาคาทีไล าตຌนตรงละเมมีหญຌาอืไนขึๅนซมมากจนกินเป 
 
 
 
 
 
 



-แ็- 
 
การตดัเมຌตบัหญຌาคา 
แ.ตัดเมຌลวกประมาณ โ มตร 
โ.ผาปຓน โ ซีกตอ แ ทอนลຌวจึงลบคมออก 
การลอกปอ ิขีๅตกี   รียกวา ปอขีๅตกปຓนพราะปอชนดินีๅ 
ลอกยาก 
แ.  ตຌองคอยโดึง฿หຌปຓนชิๅนพืไอจะเดຌออกมาปຓนผนบางโ 
โ.  ลอกออกมาลຌวยกปຓนสຌนเปตากดด฿หຌหຌงลຌวน ามาชนๅ าพืไอ฿หຌสຌนปอหนียวละปอทีไ฿ชຌ฿นการถัก
ตຌองลือกปอทีไมีหลายชัๅนพืไอ฿หຌพอกับการกองหญຌาคาดังนัๅนจึงลือก฿ชຌปอขีๅตกพราะมีหลายชัๅนตการลอก
ปอขีๅตกตຌองขຌา฿จลอกถึงจะเดຌปอชนิดนีๅออกมาดี   
หมายหตุ : ปอชนิดอืไนทีไสามารถท าเดຌกใคือ แ. ปอกระบิด  โ.ปอเหม  ใ. ปอลาย  ไ. ปอกระสาหรือหมอพี   

 
 
 
 
 

การเพหญຌาคา 
แ. น าหญຌาคาเปชุบนๅ า ประมาณ ๅ - แเ นาที ิตຌนหญຌาคาจะนิไมเมหักงายี 
โ. ตรงปลายเมຌตับหญຌาคาพืไอผูกปอเม฿หຌหลุด 
ใ. ฿ชຌหญຌาคา ๅ-ๆ ตຌนตอการถัก แ ครัๅงท าบบนีๅจนสุดเมຌ 
ไ. หลังจากการถักตับหญຌาคารียบรຌอยลຌวน าเปตาก฿หຌหຌง 
ๅ. หลังจากนัๅนน าเปกใบตามสถานทีไทีไตรียมเวຌ 

วธิกีารกใบ 
จับทางดຌานล าตຌนลงดຌานลางมืไอวลาฝนตกนๅ าจะเดຌเหลลงเปขຌางลางท า฿หຌหญຌาคาเมอมนๅ าละเมผุงาย 
ประยชนก์าร฿ชຌงาน 
แ. ฿ชຌ฿นการมุงหลังคาพืไอปຓนทีไอยูอาศัยของมนุษย์ 
โ. ฿ชຌ฿นการมุงหลังคารงลีๅยงสัตว์ 
ใ. ฿ชຌ฿นการมุงหลังคารงกใบของ 
ไ. ฿ชຌ฿นการมุงหลังคารຌานอาหารละซุຌมตางโ 
 หมายหตุ : อายุการ฿ชຌงานใ-ๅปขึๅนอยูกับการมุงถีไหรือมุงหาง นอกจากตຌนหญຌาคาทีไสามารถกองมุง
หลังคาเดຌยังมีชนิดอืไนโทีไสามารถท าเดຌคือ แ.฿บพวง โ.฿บจาก ใ.฿บมะพรຌาว ไ.฿บลาน ๅ.฿บตาน ๆ.ฟางขຌาว 
็.หญຌาฝก 
 ส าหรับหญຌาคาละหญຌาฝกมีความตกตางกันคือ หญຌาคาขึๅนปຓนตຌนดีไยวละปຓนปลง หญຌาฝก
ขึๅนปຓนกอ฿บลใกยาวคมกวาตຌนหญຌาคา 
 



-แ่- 
 
 ดຌานการท าดຌามจอบ 
 อปุกรณ ์ 

1. จอบ  
2. สียบ  
3. มีด  
4. อุปกรณท์ าสวนอืไนโทีไมีดຌามจับ  
การซอมซม อุปกรณ์ทีไซืๅอมา฿ชຌ฿นการท าสวนดຌามจับมีการช ารุดหรือปຓนสนิมท า฿หຌเมสามารถ

น ามา฿ชຌ ประยชน์เดຌ จึงกิดความคิด฿นการซอมซมอุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการท าสวนดยการน าเผเร มาท าปຓนดຌาม 
จับของจอบ พราะเผเรมีความคงทน ล าตຌนหนา มืไอเผริไมผุกใสามารถหาเผมาปลีไยนเดຌรืไอยโ ละ การ
ซอมซมดย฿ชຌเผเรสามารถน าเป฿ชຌกับดຌามมีด ละอุปกรณ์อืไนโเดຌดຌวย ดังนัๅนจึงหในความส าคัญ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฿นการน าเผจากปຆามา฿ชຌประยชน์฿นการซอมซมอุปกรณ์ท า฿หຌ สามารถ฿ชຌอุปกรณ์เดຌ
ยาวนานยิไงขึๅน  
  
ดຌานการจกัสาน 

 
  ผูຌรูຌการจักสาน รายละอียด ผูຌรูຌจักสาน ปຓนผูຌทีไมีความรูຌวิธีการจักสาน สุมเก หมวก เซละฝักมีด ซึไง
ปຓน อุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นการด ารงชีวิตตัๅงตอดีตจนถึงปัจจุบัน ริไมรกจักสานพืไอ฿ชຌ฿นครัวรือน มืไอมี ผูຌพบหในจึง
มีการขอ฿หຌจักสานละริไมซืๅอขายครืไองจักสาน จนกลายปຓนอาชีพทีไ฿ชຌหาลีๅยง ชีพ฿นปัจจุบัน วิธีการ สุมเก ๊ 
฿ชຌเผฮีๆยะ พราะล าปลຌองยาว นืๅอบาง สุมเก 1 ลูก ฿ชຌสຌนเผนวตัๅงิฐานี 28 สຌน นวนอน 24 สຌน จะท า
ขายตามจ านวนทีไมีการสัไงท าทานัๅน ฝักมีด ๊ ท าจากตຌนหวายปຆา มืไอท าสรใจตຌองน าเปยางเฟพืไอ฿หຌกิดความ
หนียว เซ ๊ ท าจากเผบง พราะมีความทนนๅ า เมผุงาย ฿ชຌ฿นการดักปลา พวกปลากຌาง ปลาจาด ฿ชຌ฿นครัวรือน 
หมวก ๊ ท าจากเผบง ปຓนครงสรຌางของหมวก สวนทีไสวมหัวจะ฿ชຌเผเร พราะดัดงาย การท าจักสานตางจะท า
ตามจ านวนทีไมีการสัไงท าทานัๅน ชน สุมเกนืไองจากมีการ ลีๅยงเก฿นบຌานนຌอยลง ลุงผัดจึงเมสานสุมเกพิไมต
จะสานมืไอมีคนมาสัไงท าทานัๅน รวมทัๅงฝัก มีดละเซดຌวย สวนหมวกจะสานลຌวน ามา฿ชຌองภาย฿นบຌานมืไอถึง
ชวงฤดูฝนจะน าออกมา฿ชຌ วิธีการสานมีการสืบทอดมาตัๅงตบราณจึงควรมีการอนุรักษ์การสาน฿หຌคงอยู 
นืไองจากมีการ สานหลายอยาง รวมทัๅง฿ชຌเผตางชนิดกัน ท า฿หຌหในถึงความหลากหลายทางชีวภาพดຌานปຆาเมຌ ทีไ
น ามา฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวันเดຌหลากหลาย  
          สมัยกอนปຓนชางกะสลัก สานตะกรຌาละสานฝักมีด ปัจจุบันยังคงสานฝักมีดพืไอจ าหนาย฿นหมูบຌาน 
ฝักมีดราคาริไมตัๅงต 50-100 บาท ปัจจุบันมีการปลูกหวาย฿นบຌานรือน ลักษณะของหวายบຌานละหวายปຆาจะ
ตกตางกัน  ฿ชຌตอกเผซาง฿นการยึดหวายขณะสาน 
 
 
 
 



-แ้- 
 
 
  การสานฝักมีด : ฿ชຌตຌนหวายปຓนหลัก฿นการสาน การกใบตຌนหวายตຌองปຓนตຌนหวายทีเมออนเมก
จนกินเป ปัจจุบันมีการปลูกหวาย฿นบຌานรือน ลักษณะของหวายบຌานละหวายปຆาจะตกตางกัน ฿ชຌตอกเผ
ซาง฿นการยึดหวายขณะสาน 
 
    
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 การสานขຌอง  
    การหาอาหารจากบึง บอ หรือล าหຌวย สัตว์ทีไเดຌคงเมพຌนตຌองปຓนปลา ปู หอย อึไง ขียดอยาง
นนนอน มืไอจับลຌวจะตຌองมีทีไ฿ส ท า฿หຌคิดวา ฿นอดีตนาจะมีอุปกรณ์หรือครืไองจักสานทีไน ามา฿สพวกปลา ปู 
จึงนึกถึงขຌอง ขຌองปຓนครืไองจักสานรูปรางคลຌายหมຌอดิน ละมีฝาปຂดรียกวา งาซง ขຌองจะมีหลายขนาดขึๅน  
อยูกับสัตว์ทีไจับมาบริภค การสานขຌองผูຌรูຌเดຌรับการสืบทอดจากคุณยาย ละผูຌรูຌยังคงสานมาจนถึงปัจจุบัน เผทีไ
฿ชຌสาน คือ เผเร ละเผสีสุก เผเรทีไมีความหนียวละหาเดຌงายบริวณปຆารอบชุมชน เผสีสุกหายาก฿นพืๅนทีไปຆา
จึงมีการน ามาปลูก฿นสวนท า฿หຌสามารถตัดมาสานเดຌงาย ฿น 1 วันสามารถสานเดຌ 1 ขຌอง ถຌาตอกมีขนาดลใก
สามารถสานเดຌ 2 อัน ขຌอง 1 อัน฿ชຌเผประมาณ 3-4 ปลຌอง การสานขຌองปຓนภูมิปัญญาทຌองถิไน฿นดຌานการจัก
สานละชืไอมยงกับภูมิปัญญา฿นการด ารงชีวิตอีก ดຌวย ผูຌรูຌมีการกใบความรูຌการสานขຌองพืไอถายทอดตอเปยัง
ลูกหลาน  
 
 
 
 
 


