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Lecanora achroa Nyl.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวเข้ม	

ผิวขรุขระ	หลุดล่อนเป็นผง	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	หน้าจานสีเหลืองอม

ส้มถึงเหลืองอมน�้าตาลอ่อน	รูปกลม	หน้าจานแบน

ราบถึงโค้งนูน

แอสคัส รูปกระบอง

แอสโคสปอร์ รูปทรงรีหรือคล้ายเมล็ดถั่ว	ใส	

ไม่มีผนังกั้น	ขนาด	12-15	x	6-8	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคัส	

วงศ์  Lecanoraceae
ลักษณะทั่วไป
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Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวอม

เทา	ผิวเป็นปุ่มนูนเล็กน้อย	ไม่แตกร้าว

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปจาน	สีแดงถึงแดง

อมน�้าตาล	ขอบสีเหลืองอมส้ม	ผิวหน้าจานแบนราบ

ถึงโค้งนูนเล็กน้อย	แบบเดี่ยวหรือกลุ่ม	1-2	อัน	ยกตัว

เหนือแทลลัสชัดเจน	

เอกซิเปิล สีเหลืองอ่อน	ไม่มีชั้นสาหร่าย

แอสคัส	รูปทรงกระบอง	

แอสโคสปอร์ รูปทรงรี	ใส	แบบมีผนังกั้นตามขวาง	

6-10	ผนังกั้น	ขนาด	60-90	x	16-22	ไมโครเมตร

วงศ์  Letrouitiaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Letrouitia leprolyta (Nyl.) Hafellner

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลือง	ส่วนใหญ่ผิว

เรียบถึงขรุขระเล็กน้อย	แตกร้าว	และแตกตามรอยผิว

เปลือกไม้

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วย	หน้าจานสีส้ม

แก่ถึงน�้าตาลเข้ม	ขอบสีส้ม	ขนาด	0.5-0.8	มิลลิเมตร	

ส่วนใหญ่เกิดเดี่ยวๆ	โดยยกตัวเหนือผิวแทลลัส	

เอกซิเปิล สีเหลืองอ่อน

แอสคัส	รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	ใส	แบบมีผนังกั้นตาม

ขวาง	3-5	ผนังกั้น	ขนาด	20.0-46.0	x	7.0-14.0	

ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Letrouitiaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Letrouitia transgressa (Malme) Hafellner & Bellem.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Letrouitiaceae แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวเข้ม		

ส่วนใหญ่ผิวเรียบถึงขรุขระ	แตกร้าว	และแตกตามรอย

ผิวเปลือกไม้

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	หน้าจานสีส้มแก่ถึง

น�้าตาลเข้ม	ขอบสีเหลืองอมส้ม	ไม่สมมาตร	ส่วนใหญ่

เกิดเดี่ยวๆ	ยกตัวเหนือผิวแทลลัส

เอกซิเปิล สีเหลืองอ่อน	ไม่มีชั้นสาหร่าย	

แอสคัส	รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ แบบมีผนังกั้นตามขวางถึงกึ่งมูริฟอร์ม	

ใส	ขนาด	25-60	x	11-20	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Malmidea aurigera (Fée) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มอมเทา	

เป็นปุ่มปม	เปิดออกเห็นเส้นใยเมดัลลา	ไม่สะท้อนแสง	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วยกลมมน	

หน้าจานสีน�้าตาลอ่อนถึงน�้าตาลเข้ม	ขอบสีขาวอม

น�้าตาล	หน้าจานแบนราบถึงโค้งนูน

เอกซิเปิล ใส	ไม่พบชั้นของสาหร่าย

แอสคัส	รูปกระบอง

แอสโคสปอร์ ทรงรี	ใส	ไม่พบผนังกั้นตามขวาง	

ขนาด	9-13	x	6-9	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคัส

วงศ์  Malmideaceae
ลักษณะทั่วไป
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Malmidea bakeri (Vain.) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Malmideaceae แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเทาถึงสีเขียวอม

น�้าตาลอ่อน	เป็นปุ่มปม	ปลายปุ่มมักเปิดออกเห็นชั้น

เมดัลลา	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วยกลมมน	

สีน�้าตาลถึงน�้าตาลเข้ม	ขอบหยักสูงสีขาวอมน�้้าตาล	

โผล่ขึ้นเหนือแทลลัส

เอกซิเปิล ใส	ไม่พบชั้นของสาหร่าย	มีชั้นเมดัลลา

สีขาวแทรกอยู่ภายใน

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ ทรงรี	ใส	ไม่พบผนังกั้นตามขวาง	

ขนาด	11-16	x	5-10	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Malmidea inflata Kalb

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเทาถึงสีเขียวเข้ม	

ผิวเป็นปุ่มปม	ไม่สะท้อนแสง	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วย	สีน�้าตาลอม

แดงถึงสีน�้าตาลเข้มอมด�า	ขอบสีเดียวกับแทลลัส	

หน้าจานแบนราบหรือโค้งนูนเมื่อแก่	ลักษณะยกตัว

เหนือแทลลัส	เกิดแบบเดี่ยวถึงชิดติดกัน

เอกซิเปิล สีด�า	ไม่พบสาหร่ายที่ขอบ	มีเส้นใยเมดัลลา

แทรกตัวเป็นจุดๆ	

แอสคัส	ใส	รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ รูปทรงรี	ใส	ไม่มีผนังกั้นตามขวาง	

ขนาด	10-17	x	6-8	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส	

วงศ์  Malmideaceae
ลักษณะทั่วไป



LICHEN

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา422

Malmidea piae (Kalb) Kalb

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Malmideaceae แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอ่อนอมเหลืองถึงสีเขียว

อมเทา	ผิวขรุขระ	เป็นปุ่มปม	ปลายปุ่มมักเปิดออก

เห็นชั้นเมดัลลา

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วยกลมมน	

สีน�้าตาลถึงน�้าตาลอมแดง	ขอบสีขาวถึงสีครีม	

เกิดแบบเดี่ยวหรือชิดกัน

เอกซิเปิล ใส	ไม่พบสาหร่ายที่ขอบ	มีเส้นใยเมดัลลา

สีขาวแทรกอยู่เป็นจุดๆ

แอสคัส	รูปกระบอง

แอสโคสปอร์ ทรงรี	ใส	ไม่พบผนังกั้นตามขวาง	

ขนาด	16-22	x	9-12	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวอมเทา

โลบ ขนาดใหญ่	ผิวเรียบจนถึงยับย่น	แผ่กว้าง

ตอนปลาย	ขนาด	0.5-1.0	เซนติเมตร	

ซอรีเดีย สีขาว	หนาแน่นบริเวณขอบโลบ	ไม่พบหรือ

พบได้น้อยบริเวณกลางแทลลัส

ไรซีน สีด�า	เป็นเส้นเดี่ยว

แอสโคมาตา ไม่พบ

วงศ์  Parmeliaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเขียวจนถึงสีเขียวอมเทา	

เรียบจนถึงยับย่น	ไม่เป็นเงามัน	เจริญแผ่เป็นแนวรัศมี	

เกาะกับแหล่งอาศัยแบบหลวมๆ	โคโลนีกว้าง	3.2-

23.0	เซนติเมตร	หนา	76.0-190.0	ไมโครเมตร	

โลบ ขอบซ้อนกัน	แผ่กว้างตอนปลาย	ขนาด	0.02-1.5	

เซนติเมตร	

ไอซิเดีย ทรงกระบอก	หนาแน่นตอนกลางแทลลัส	

ไม่พบหรือพบได้น้อยบริเวณปลายโลบ

ไรซีน เป็นเส้นเดี่ยว	สีด�า	

แอสโคมาตา ไม่พบ

วงศ์  Parmeliaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

LICHEN

425

Relicinopsis rahengensis (Vain.) Elix & Verdon

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเขียวอมเหลือง	ขนาดเล็ก	

ผิวแทลลัสเรียบ	จนถึงเป็นรอยแตกตามขวางโลบ	

โลบ 	แบนราบจนถึงโค้งนูน	เป็นมันวาว	เกาะติดแน่น

กับที่อาศัย	โลบเรียวเล็ก	แคบ	เติบโตอิสระ	หรือใน

แนวรัศมี	ขนาด	1-2	มิลลิเมตร	ปลายตัด	ขอบเรียบ

ไอซิเดีย ทรงกระบอก	กระจายทั่วแทลลัส

ไรซีน เป็นเส้นเดี่ยว	สีด�า	เป็นมันวาว	พบกระจายหรือ

เป็นกลุ่ม	

แอสโคมาตา ไม่พบ

วงศ์  Parmeliaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi

ลักษณะทั่วไป
วงศ์  Physciaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเทาถึงเทาอมเหลือง	และ

เทาอมเขียว	ผิวแทลลัสปกคลุมด้วยผงเกล็ดสีขาวของ

แคลเซียมออกซาเลท	สะท้อนแสง	ยึดเกาะแน่นกับ

พื้นที่อาศัย	

โลบ ขนาดเล็ก	ยกตัวโค้งนูนซ้อนกันแน่น	ปลายโลบ

แผ่ออกคล้ายพัด		

ซอรีเดีย สีขาว	หนาแน่นบริเวณกลางแทลลัส	ไม่พบ

หรือพบได้น้อยบริเวณขอบโลบ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Pyxine meissneriana Nyl.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีขาวอมเทา	เกาะติดกับที่

อาศัยด้วยไรซีนแบบไม่แนบแน่น

โลบ กว้าง	0.5-1.2	มิลลิเมตร	เจริญเป็นเส้นตรง	

แตกกิ่งก้าน	ปกคลุมด้วยฝุ่นผงสีขาวของแคลเซียม-

ออกซาเลท 

ซอรีเดีย สีขาวถึงสีเหลือง	แบบตุ่มนูนบริเวณขอบโลบ

วงศ์  Physciaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Porina eminentior (Nyl.) P.M. McCarthy

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเทา	เป็นเงามัน	

ผิวเรียบจนถึงยับย่นเล็กน้อย

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	สีด�า	ขนาด	0.43-0.55	

มิลลิเมตร	ยกตัวหรือกึ่งฝังตัวใต้ผิวแทลลัส	ส่วนใหญ่

เจริญแบบเดี่ยว	บางครั้งอาจอยู่เป็นกลุ่ม	ผนังสีน�้าตาล

แดง	บริเวณรอบช่องเปิดสีด�า

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ รูปทรงรี	ใส	แบบมูริฟอร์ม	

ขนาด	50.0-90.0	x	13.0-30	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคัส

วงศ์  Porinaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Porina glabra (A. Massal.) Zahlbr. 

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเทา	ผิวเรียบจนถึง

ยับย่นเล็กน้อย	เป็นเงามัน	

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	สีด�า	ขนาด	0.43-0.55	

มิลลิเมตร	ยกตัวหรือฝังตัวใต้แทลลัส	เจริญแบบเดี่ยว	

บางครั้งอยู่เป็นกลุ่ม	ผนังสีน�้าตาลแดง	บริเวณรอบ

ช่องเปิดสีด�า

แอสคัส รูปกระบอง

แอสโคสปอร์ ทรงกระสวย	ใส	แบบมีผนังกั้นตาม

ขวาง	5-6	ผนังกั้น	ขนาด	34.0-46.0	x	4.0-7.0	

ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Porinaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Anthracothecium cristatellum Nagarkar & Patw. 

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวปนเหลือง	ส่วนใหญ่

ผิวเรียบ

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	ขนาดใหญ่	สีด�า	

ฐานกว้าง	ขนาด	10.0-20.0	มิลลิเมตร	ยกตัวเหนือผิว

แทลลัสชัดเจน	ส่วนใหญ่เจริญแบบเดี่ยว

เอกซิเปิล สีด�า	ชั้นไฮมีเนียม	ใส	ไม่สร้างหยดน�้ามัน 

แอสคัส รูปกระบอง

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	สีน�้าตาลถึงน�้าตาลเข้ม	

แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	40-50	x	15-20	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Pyrenulaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Pyrenula anomala (Ach.) Vain.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Pyrenulaceaeแทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลือง	ส่วนใหญ่

ผิวเรียบ	สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	สีด�า	ฝังตัวใต้ผิวแทลลัส	

ส่วนใหญ่เจริญรวมกันเป็นกลุ่มในเนื้อเยื่อสโตรมา				

แผ่กระจาย	ขนาด	0.5-3.5	x	0.5-2.5	มิลลิเมตร							

ยกตัวเหนือแทลลัสเล็กน้อย

เอกซิเปิล สีด�า	

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	สีน�้าตาล	แบบผนังกั้น

ตามขวาง	2-3	ผนังกั้น	ขนาด	14.0-20.0	x	6.0-8.5	

ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Pyrenula kurzii Ajay Singh & Upreti

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวถึงน�้าตาลอมเหลือง	

ส่วนใหญ่ผิวเรียบ	สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	ทรงครึ่งวงกลม	สีด�า	

ขนาด	0.6-1.0	มิลลิเมตร	ยกตัวเหนือแทลลัส	

ส่วนใหญ่เจริญรวมกันเป็นกลุ่ม

เอกซิเปิล สีด�า	

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	สีน�้าตาล	แบบผนังกั้น

ตามขวาง	2-3	ผนังกั้น	ขนาด	30.0-50.0	x	13.0-18.0	

ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส	

ปลายแอสโคสปอร์นูนเล็กน้อย	เซลล์รูปหกเหลี่ยม

วงศ์  Pyrenulaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Laurera benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Trypetheliaceaeแทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลือง	ผิวเรียบถึง

ขรุขระ		

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	ทรงครึ่งวงกลม	สีด�า	

ขนาด	0.3-0.6	มิลลิเมตร	ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อสโตรมา

สีเหลืองส้ม	โดยยกตัวโดดเด่นเหนือผิวแทลลัส	เจริญ

เป็นระเบียบเรียงเป็นแถวยาวหรือกระจายเดี่ยวๆ	อาจ

พบฝุ่นผงสีเหลืองส้มกระจายบนผิวแทลลัสจ�านวนมาก	

เอกซิเปิล สีด�า	สมบูรณ์		

แอสคัส รูปกระบอง

แอสโคสปอร์  ทรงกระบอก	ใส	แบบมูริฟอร์ม	

ขนาด	55.0-75.0	x	15.0-17.0	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเหลืองอมเขียว	ผิวเรียบถึง

ขรุขระ

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	ทรงครึ่งวงกลม	สีด�า

ขนาด	0.3-0.7	มิลลิเมตร	ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อสโตรมา

สีด�า	ขนาด	0.5-1.0	มิลลิเมตร	โดยยกตัวโดดเด่น

เหนือผิวแทลลัส	เจริญเป็นกลุ่ม	

เอกซิเปิล สีด�า	สมบูรณ์	

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	ใส	แบบมูริฟอร์ม	

ขนาด	55.0-75.0	x	15.0-17.0	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Trypetheliaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Trypethelium eluteriae Spreng. 

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Trypetheliaceaeแทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวมะกอกถึงเทาด�าอมเขียว	

ผิวเรียบถึงขรุขระ

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	ทรงครึ่งวงกลม	สีด�า	

ขนาด	0.3-0.6	มิลลิเมตร	ฝังตัวในเนื้อเยื่อสโตรมา

สีเหลือง	ขนาด	0.5-1.0	มิลลิเมตร	โดยยกตัวโดดเด่น

เหนือผิวแทลลัส	เจริญเป็นระเบียบเรียงเป็นแถวยาว	

อาจพบฝุ่นสีเหลืองเข้มกระจายบนผิวแทลลัส

เอกซิเปิล สีด�า	สมบูรณ์	

แอสคัส	รูปกระบอง		

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	ใส	มีผนังกั้นตามขวาง	

11-15	ผนังกั้น	ขนาด	45.0-75.0	x	15.0-17.0	

ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Trypethelium nigroporum Makhija & Patw.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวมะกอกถึงเขียวอมเหลือง	

ส่วนใหญ่ผิวเรียบ

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	ทรงครึ่งวงกลม	สี

ด�า	ขนาด	0.3-0.5	มิลลิเมตร	ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อสโต

รมาสีด�า	ขนาด	0.5-0.7	มิลลิเมตร	โดยยกตัวโดดเด่น

เหนือผิวแทลลัส	เจริญเป็นกลุ่มหรืออยู่เดี่ยวๆ

เอกซิเปิล สีด�า	สมบูรณ์	

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์ ทรงกระบอก	ใส	แบบมูริฟอร์ม	

ขนาด	32.0-40.0	x	8.0-10.0	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Trypetheliaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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										ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความส�าคัญ	และมีคุณค่าต่อวิถีการด�ารงชีวิต	

และความอยู่รอดของบุคคลในท้องถิ่นนั้นๆ	มีความส�าคัญในฐานะที่เป็นฐาน

วัฒนธรรม	หมายความว่า	ชนใดที่ด�ารงความเป็นกลุ่มหรือความเป็นชนชาติ	

หรือประเทศมาเป็นเวลานานต้องมีภูมิปัญญาของกลุ่มหรือของชนชาติของ

ประเทศนั้นๆ	ที่รวมเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

	 	ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นความรู้สะสมมาจากประสบการณ์ชีวิต

สังคม	และในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันโดยมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา 

เป็นวัฒนธรรม	และมีความส�าคัญในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหว่าง 

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
ความรู้ ความคิด ความเชื่อ 

ทักษะ หรือพื้นเพรากฐานความรู้

ของชาวบ้าน ที่ได้สั่งสมสืบทอด

และปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ระหว่าง

คนกับคน คนกับธรรมชาติและ

คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
           โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ 

ตลอดจนสถาบันต่างๆ	ในสังคม	สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างสมสมัย	 

ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่าง

เข้าด้วยกัน	ทั้งคนกับธรรมชาติ	วิถีชีวิต	สังคม	หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ความส�าคญั
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ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น		แบ่งออกเป็น	6	สาขา

1.	สาขาคติ	ความเชื่อหลักปฏิบัติ

2.	สาขาประเพณี	พิธีกรรม

3.	สาขาการด�ารงชีพ	 

			และโภชนาการพื้นบ้าน

4.	สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน

5.	สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

6.	สาขาบริหารจัดการความหลากหลาย 

			ทางชีวภาพ

1.	สอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้น�าชุมชน	 

			เพื่อเข้าไปสัมภาษณ์ผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละสาขา

2.	ใช้วิธีสัมภาษณ์และสอบถาม	พร้อมทั้งจดบันทึก	ถ่ายภาพนิ่งและถ่าย 

				วีดีโอ	เพื่อช่วยเก็บข้อมูล

3.	น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล	เพื่อใช้เป็น 

				แนวทางในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ต่อไป

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ต้นทุนของแผ่นดิน

 ดิน...น�้ำ...พืช...สัตว์...จุลินทรีย	์เป็นองค์ประกอบหลักของป่าที่เราเรียกว่า

ทรัพยากรธรรมชาติ	เป็นสมบัติที่มีอยู่กับแผ่นดินที่ธรรมชาติสร้างให้โดยที่เราไม่

ต้องสร้างหรือท�าขึ้นใหม่แต่อย่างใด	เราต่างได้รับและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

เหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

																	ป่าสงวนแห่งชาติป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวาจังหวัดอุตรดิตถ์	เป็นป่าที่

อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพแม้ว่าในอดีตเคยถูกสัมปทาน

ท�าไม้ก็ตาม	บ้านห้วยเจริญและบ้านน�้าต๊ะเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รอบป่าชาวบ้าน

ต่างเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อเป็นปัจจัยสี่ในการด�ารงชีวิต	และพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ	สร้างเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง	องค์ความรู้

หรือทักษะเหล่านี้ต่างได้รับการถ่ายทอดจากปราชญ์หรือผู้รู้ของชุมชนจากรุ่นสู่

รุ่น	จนเป็นภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 

																	ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความหลาก

หลายทางชีวภาพของทรัพยากรในพื้นที่	ได้แก่	การจักสานเครื่องมือเครื่องใช้

จากไม้ไผ่	ยารักษาโรคจากสมุนไพรในป่า	แสดงเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

ระหว่างชุมชนกับป่า	

																	ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้เหล่านี้มีคุณค่าในเชิงสังคมและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น	ซึ่งสามารถน�ามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	

ทั้งนี้เราต้องค�านึงถึงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ให้เกิดความยั่งยืน	เพื่อความ

คงอยู่ของทรัพยากร	ที่เป็นต้นทุนของแผ่นดินไม่ให้หมดไป
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ท�าเนียบผู้รู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อ - นามสกุล อายุ (ปี) ที่อยู่

สาขาประเพณี	พิธีกรรม

หมอส่งเคราะห์ นายเถิง	ขันรินทร์	 61 บ้านน�้าต๊ะ 24	ม.8

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน

ผู้รู้ด้านสมุนไพร	 นายมา	น้อยขัน 76 บ้านน�้าต๊ะ	ม.8

หมอเป่า	  นายปทุม	เป็นแก้ว      60 บ้านน�้าต๊ะ	147	ม.8

สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

หวดนึ่งข้าว	 นางทองวรรณ	ใจพิยะ 78 บ้านห้วยเจริญ	35	ม.8

สานทางมะพร้าว	 นางวิจิตรา	ล�าใย   			51 บ้านห้วยเจริญ	ม.8

ข้อง  นางพิน	จันทร์ฤทธิ์ 60 บ้านห้วยเจริญ	122	ม.8

เข่งปลา	  นางชวนชม	ใจพิยะ 70 บ้านห้วยเจริญ	57	ม.8

จักสานสุ่มไก่ นายบุญ	บัวเข็ม 76 บ้านห้วยเจริญ	81/1	ม.8

ไม้กวาดดอกหญ้า

เสื่อล�าแพน 
นางสังวาลย์	วงศ์ปัน 44 บ้านน�้าต๊ะ	172	ม.8

กระติบข้าวเหนียว	 นายสุข	ขันเชียง 72 บ้านน�้าต๊ะ	17	ม.8

ผู้รู้จักสาน	 นายเหรียญ	ขันรินทร์ 67 บ้านน�้าต๊ะ	19	ม.8
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                                            การส่งเคราะห์ 
                           เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดจากอดีต ผู้ที่ได้รับสืบทอด 

                    จะต้องเป็นบุรุษเพศ อาจจะสืบทอดจากปู่ พ่อ หรือพ่อตา  

             การส่งเคราะห์เป็นการท�าพิธีเพื่อส่งสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเป็นความเชื่อ 

           ของคนในชุมชนตั้งแต่อดีต การท�าสะเดาะเคราะห์จะนับจากอายุรวมกับ 

      ราศีเดือนเกิดของแต่ละคน หรือบางคนที่มีลางบอกเหตุที่ไม่เป็นมงคล จึงได้มาหา 

    หมอส่งเคราะห์ให้ช่วยท�าพิธี

   เครื่องเซ่น  

  ดอกไม้ ธูป เทียน แกงส้มแกงหวาน หมาก ข้าวสาร  

  แต่ละพิธีอาจเตรียมเครื่องเซ่นที่แตกต่างกันไป บางพิธีนอกจากเครื่องเซ่นหลัก จะเพิ่ม  

   ไก่หรือหมูรวมไปด้วย

หมอส่งเคราะห์
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                                 การท�าพิธีแต่ละครั้ง 

															จะต้องเตรียมน�้ามนต์เพื่อใช้ในการประกอบพิธี	

											น�้ามนต์ต้องใส่ฝักส้มป่อยและมะกรูด	รวมทั้งมี 

						การท่องคาถาตามบทที่จดบันทึกไว้เป็นภาษาล้านนา	 

			ซึ่งน้อยคนจะสามารถอ่านได้	หมอส่งเคราะห์ได้จดบันทึกไว้	

เพื่อใช้ในการท�าพิธี	ในการท�าพิธีส่งเคราะห์จะท�าในตอนเช้า

ก่อนเที่ยงวัน	เมื่อเตรียมของเสร็จมีการท่องคาถาแล้วจึงน�า

น�้ามนต์ที่ท�าพิธีมาอาบผู้ที่ต้องการส่งเคราะห์เป็นอันเสร็จสิ้น	 

												หมอส่งเคราะห์เป็นผู้ที่สามารถช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ

ให้กับคนในชุมชนให้เกิดความสบายใจ	การส่งเคราะห์จึงเป็น

พิธีกรรมที่เป็นความเชื่อในชุมชนหากไม่มีผู้สืบทอดพิธีกรรมนี้ 

																																																			อาจสูญหายไปจากชุมชน	 

																																																			รวมถึงผู้ที่สามารถอ่าน 

																																																			ภาษาล้านนาได้ก็จะลด 

																																																			น้อยลงอีกด้วย

  ลักษณะเด่น  พิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ	 

			รวมทั้งสืบทอดภาษาล้านนาที่ใช้ในการประกอบพิธีเป็นการอนุรักษ์ 

						พิธีกรรมจากอดีต	เพื่อส่งต่อให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลาน		 

                       เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย 

                   ทางชีวภาพ  คือ	ส้มป่อย	และมะกรูด

                         ปราชญ์ชุมชน   

                                    นายเถิง	ขันรินทร ์
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อุปกรณ์ในการท�าครัวนั้น 

มีหลากหลายอย่างแล้วแต่

หน้าที่ไม่ว่าจะเป็นอุ่น	 

หุง	ต้ม	นึ่ง	ล้วนมีอุปกรณ์ 

ที่ใช้แตกต่างกันไป	สิ่งที่

เกือบทุกครัวเรือนต้องมี	

คือ	หวดนึ่งข้าว

หวดนึ่งข้าว
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                                  หวดนึ่งข้าว เป็นอุปกรณ์ 

																				ที่มีทุกครัวเรือนในชุมชน	เพราะเมื่อชาวบ้านเข้าไป 

													ท�าสวนท�าไร่มักจะนึ่งข้าวเหนียวและต�าน�้าพริกน�าไปกินเป็น

									มื้อกลางวัน	ท�าให้อิ่มท้องได้ดี	

      หวดนึ่งข้าวเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบอาหารส�าหรับนึ่งข้าวเหนียว 

   ผู้รู้เริ่มเรียนรู้การสานจากการดูตัวอย่างของหวดนึ่งข้าวที่ซื้อมาใช้ในครัวเรือน  

		ปัจจุบันสานหวดนึ่งข้าวเป็นเวลา	3	ปี	โดยใน	1	วัน	สามารถสานได้มากที่สุด

จ�านวน	5	หวด	แต่เนื่องจากผู้รู้มีอายุมากขึ้นจึงสามารถสานได้เพียง	2-3	หวดต่อ	1	

วัน	โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้าน	สานขายอาทิตย์ละประมาณ	20	หวด	ไผ่ที่น�ามา

ใช้	คือ	ไผ่ข้าวหลาม	สามารถตัดได้จากป่า	และตามพื้นที่ท�าการเกษตรกรรม	ในการ	 

	คัดเลือกไผ่ที่น�ามาสาน	จะเลือกไผ่ที่มีอายุ	1-2	ปี	เป็นไผ่ที่เหมาะต่อการน�ามาตอก	 

			เพื่อใช้สานหวดนึ่งข้าว

										หวดนึ่งข้าวเป็นเครื่องจักสานอย่างหนึ่งที่ท�าจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ก่อ 

							ผลเสียให้กับสภาพแวดล้อมและมนุษย์	ควรมีการสืบทอดให้คนในชุมชน 

													ได้รู้จักวิธีการสาน	เพื่อใช้ในชุมชนและสามารถสร้างรายได้เสริม

																		ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน	

 ลักษณะเด่น  

การใช้วัสดุธรรมชาติสร้าง		 

ผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน	 

และสามารถสร้างรายได้ให้		

แก่ครัวเรือน	รวมทั้งสอนให้		 

กับผู้ที่สนใจในการสานหวดนึ่งข้าว 

            เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย  

            ทางชีวภาพ  คือ	ไผ่ข้าวหลาม 

                       ปราชญ์ชุมชน   

                        นางทองวรรณ	ใจพิยะ	
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สานทางมะพร้าว
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                                      งานบุญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

                   งานแต่งงาน งานท�าบุญบ้าน งานขึ้นบ้านใหม่  

           ล้วนเป็นงานที่ต้องมีการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม การใช้วัสดุ 

     ธรรมชาติมาตกแต่งงานอาจเป็นดอกไม้ ใบไม้ แต่หลายคนอาจคิดไม่ถึง 

   ว่าทางมะพร้าวก็เป็นอีกวัสดุหนึ่งที่น่าสนใจในการน�ามาตกแต่งงานบุญต่างๆ															 

		ทางมะพร้าวในอดีตมีการใช้ตกแต่งในงานบุญต่างๆ	โดยไม่มีการสานที่เป็น

ลวดลายมากนัก	อาจท�าเป็นซุ้มหลายๆ	ชั้นก็สามารถสร้างความสวยงามได้แล้ว	

แต่มีผู้รู้ท่านหนึ่งได้ดู	ตัวอย่างจากงานบุญต่างๆ	แล้วน�ามาทดลองสานเอง	

เป็นลวดลายที่สวยงาม	จนสามารถสานเป็นกระเปราะที่คล้ายแจกันส�าหรับใส่

ดอกไม้ผู้รู้เรียกว่า	แจกัน	และการน�าทางมะพร้าวมาสานเป็น

ตาข่ายสลับกันจากโคนจนถึงปลายยอดของทางมะพร้าว	 

ผู้รู้	เรียกว่า	เกล็ดมังกร	ใช้เพื่อตกแต่งงานเทศกาล	 

	และงานบุญต่างๆ	ท�าให้บุคคลภายนอกชุมชนเห็นและ 

				เป็นที่ชื่นชอบ	การสานทางมะพร้าวจึงสร้างรายได้ให้อีก 

								ทางหนึ่ง	นอกจากนั้นผู้รู้ยังได้ชักชวนคนในชุมชนมา 

												ร่วมกันจักสานจนเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและ 

																				นอกชุมชนอีกด้วย

   ลักษณะเด่น  

    การใช้วัสดุธรรมชาติสร้างสิ่งประดิษฐ์	เพื่อใช้ในงานบุญของหมู่บ้าน	 

	พร้อมทั้งสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนและชุมชน	 

               เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย

               ทางชีวภาพ  คือ มะพร้าว 

                            ปราชญ์ชุมชน   

                                 นางวิจิตรา	ล�าใย

สานทางมะพร้าว
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ข้อง

การหาอาหารจากบึง	บ่อ	หรือล�าห้วย	สัตว์ที่ได้

คงไม่พ้นต้องเป็นปลา	ปู	หอย	อึ่ง	เขียดอย่าง

แน่นอน	เมื่อจับแล้วจะต้องมีอุปกรณ์ใส่
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                                            ข้อง เป็นอุปกรณ์

																		ที่ใช้ใส่ปลา	อึ่ง	เขียด	รูปร่างคล้ายหม้อดินและมีฝาปิด 

											เรียกว่า	งาแซง	ข้องจะมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับสัตว์ที่จับมาบริโภค	 

						การสานข้องผู้รู้ได้รับสืบทอดจากคุณยาย	และยังคงสานมาจนถึงปัจจุบัน

                               ไผ่ที่ใช้สาน คือ ไผ่ไร่ และไผ่สีสุก  

   สาเหตุที่ใช้ไผ่ทั้งสองชนิดนี้	เนื่องจากไผ่ไร่มีความเหนียวและหาได้ง่ายบริเวณ 

	ป่ารอบชุมชน	ไผ่สีสุกหายากในพื้นที่ป่าจึงมีการน�ามาปลูกในสวนท�าให้สามารถตัด

มาสานได้ง่าย	ใน	1	วัน	สามารถสานได้	1	อัน	การสานข้องเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในด้านการจักสานและเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาในการด�ารงชีวิตอีกด้วย	 

																																																ผู้รู้มีการเก็บตัวอย่างการสานข้อง 

																																																เพื่อถ่ายทอดต่อไปยังลูกหลาน	 

                                                        	ท�าให้ภูมิปัญญานี้ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

  ลักษณะเด่น 

   ภูมิปัญญาที่สืบทอดจากอดีต	และยังคงใช้จนถึง

ปัจจุบัน	เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการด�าเนินชีวิต	

            เกี่ยวข้องกับความ 

            หลากหลายทางชีวภาพ     

             			คือ ไผ่ไร่	ไผ่สีสุก 

                    ปราชญ์ชุมชน   

                             นางพิน	จันทร์ฤทธิ์
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เข่งปลา
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                                          เข่งปลาเป็นสิ่งที่เราเจอ 

																						ได้ทั่วไปตามตลาดสด	ที่เราเห็นคือ	เข่งใส่ปลาทู	 

														เป็นทรงกลมสามารถใช้นึ่งได้มีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการน�า

										ไปใช้	ผู้รู้มีการศึกษาการสานโดยดูตัวอย่างเข่งปลาทูแล้วจึงทดลอง 

						สานจนสามารถสานได้	จึงมีการสานขายสร้างรายได้เสริมนอกจากการ 

		ท�าสวนท�าไร่	ในอดีตมีการสานเข่งในชุมชนหลายครัวเรือน	แต่ปัจจุบันมีเพียง 

	ไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงสานเข่งอยู่			ไผ่ที่ใช้สาน คือ ไผ่สีสุก  

เนื่องจากในป่ามีไผ่สีสุกจ�านวนน้อย	ท�าให้ผู้รู้น�าไผ่มาปลูกในสวนของตนเอง	

เพื่อสะดวกในการน�ามาใช้ประโยชน์ไม่กระทบต่อไผ่สีสุกที่มีในพื้นที่ป่า	การสานเข่ง	

ใช้ตอก	2	ขนาด	คือ	ขนาดกลาง	ใช้สานฐาน	และขนาดใหญ่	ใช้งอและมัดเป็นระยะ		 

	ให้เข่งมีขนาดกลมเป็นขอบ	การเลือกใช้ไผ่ต้องเป็นไผ่ที่มีอายุ	2	ปี	การสานเข่งจะ	 

			ต้องใช้ข้อนิ้วมือในการดันตอก	ตอกไม้ไผ่ค่อนข้างมีความคมท�าให้เกิดแผลที่ 

						นิ้วมือ	ท�าให้หลายๆ	ครัวเรือนเลิกสานเข่ง	ในหมู่บ้านจึงมีแต่บ้านของ

									ผู้รู้ที่ยังคงสานเข่งอยู่และผู้รู้ได้ถ่ายทอดให้กับคนใน	 

													ครอบครัวของตนเองอีกด้วย

    ลักษณะเด่น  

  การสานที่สร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน		 

	และใช้วัสดุธรรมชาติที่สามารถน�ามา	 

		ปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเองได้	 

              เกี่ยวข้องกับ  

              ความหลากหลายทางชีวภาพ  

                   คือ ไผ่สีสุก 

                           ปราชญ์ชุมชน   

                               นางชวนชม	ใจพิยะ
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จักสานสุ่มไก่

       สุ่มไก่เป็นเครื่องจักสานประเภทหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน	ใช้ส�าหรับ 

ครอบหรือขังไก่	เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชน	เนื่องจากผู้เลี้ยงจะต้องดูแลไก่

อย่างใกล้ชิด	สุ่มไก่จึงไม่เคยหายไปจากวิถีชีวิตของคนไทย	แม้ว่าปัจจุบันการ

สานสุ่มไก่จะลดน้อยลง	เนื่องจากผู้รู้หรือบุคคลที่สานสุ่มไก่ขายมีจ�านวนลด

น้อยลงเรื่อยๆ
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                                ผู้รู้ได้ศึกษาจากตัวอย่างสุ่มไก่	

																		แล้วทดลองจักสานด้วยตนเองจนส�าเร็จ	โดยจักสาน 

												มานานกว่า	40	ปี	จึงมีความช�านาญสูง	สามารถสร้างรายได้ 

							เสริมให้กับครัวเรือนได้อย่างดี	แต่ปัจจุบันเหลือผู้รู้ 

					การจักสานสุ่มไก่เพียงคนเดียวในหมู่บ้าน	หากไม่มีผู้ 

			สืบทอดภูมิปัญญานี้อาจหายไปจากชุมชน 

       ไผ่ที่ใช้สานสุ่มไก่ คือ ไผ่ข้าวหลาม 

เนื่องจากเป็นไผ่ที่มอดไม่กิน	มีความทนทาน	 

มีปล้องที่ยาว	และสามารถหาได้จากพื้นที่ป่าใกล้ 

	ชุมชน	ใน	1	วัน	สามารถสานสุ่มไก่ได้	2	สุ่ม	 

		ใช้ไผ่ประมาณ	1	ล�า	หากมีการดูแลที่ดีสามารถ 

						ใช้งานได้นาน	4-5	ปี

  ลักษณะเด่น   
การใช้วัสดุจากธรรมชาติ 

ภายในชุมชน	และสร้าง 

รายได้เสริมแก่ครัวเรือน  

เกี่ยวข้องกับ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

 คือ	ไผ่ข้าวหลาม 

        ปราชญ์ชุมชน   

             นายบุญ	บัวเข็ม 
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ไม้กวาด 

   ดอกหญ้า

 การสานไม้กวาดเป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้บ้านและบริเวณชายป่า

           อุปกรณ์ที่ใช้ 	1.ตองกง	2.ไผ่ข้าวหลาม	3.หวายหรือริบบิ้น	4.มีด

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์

1. การเตรียมตองกง ตัดตองกงที่ก้านมีสีเขียวเข้ม	เมื่อตัดแล้วน�าไปตากแดดเป็นเวลา	3	

วัน	แล้วจึงเอาดอกย่อยเล็กๆ	ผู้รู้จะเรียกว่า	ขี้ดอก	โดยการฟาดกับพื้นท�าให้ดอกหลุดได้ง่าย	

จากนั้นลิดก้านย่อยของตองกงออก	เพื่อเตรียมน�าไปจักสาน	ในการลิดก้านย่อยจะต้องเก็บ

ตีนของก้านย่อยไว้ 

2. การเตรียมไผ่ข้าวหลาม	ตัดไม้ดิบที่มีสีเขียว	น�ามาตากแดด	3	วัน	เอาไม้แช่น�้าไว้	1	ด้าน	

แช่น�้าเพื่อให้ไม้นิ่ม	หลังจากแช่น�้าน�ามาผ่าบริเวณปลายด้ามเพื่อรอส�าหรับจักสาน	เวลาตัด

ไม้ไผ่ต้องตัดตอนไผ่ยังนิ่มๆ	ถ้าไผ่แก่เวลาตัดจะมีเสียงเพี๊ยงๆ	ใช้ไม่ได้	

3. หวาย และริบบิ้น	ในอดีตใช้หวาย	แต่เนื่องจากในป่ามีหวายลดลงผู้รู้จึงเปลี่ยนมาใช้

ริบบิ้นแทน	ซึ่งมีความเหนียวเทียบเท่าหวาย 
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                                            ขั้นตอนการจักสาน

																				1.	น�าไผ่ข้าวหลามมาผ่าที่ปลายด้าน

																							ที่แช่น�้า	ท�าให้ไผ่สามารถงอตัวได้เมื่อสาน

										2.	ตัดริบบิ้นยาวประมาณ	3	เมตร

						3.	เริ่มจักสานจากปลายไม้ก่อน	ก�าแรกใช้ตองกงที่สั้น	ก�าเล็กๆ	พอดีมือ 

			ก่อนว่างบนไม้ไผ่	แล้วใช้ริบบิ้นผูกทีละก�า	เวลาดึงริบบิ้นจะต้องดึงไปข้างหน้า 

ถ้าดึงข้างหลังตองกงจะหลุด	ท�าซ�้าๆ	โดยไม้กวาด	1	ด้าม	จะใช้ประมาณ	24-26	ก�า	

ถ้ามากไปหรือน้อยไปจะไม่สวยช่วงปลายด้ามจะใช้ตองกงที่ยาวมากกว่าตอนช่วงต้น

	4.	เมื่อสานครบตามจ�านวนก�า	จะสานริบบิ้นต่อไปอีกเล็กน้อยแล้วตัดริบบิ้นออก	

ตัดบริเวณโคนของตองกงที่เหลือทิ้ง	แล้วตกแต่งปลายของตองกงให้เรียบร้อยเป็น

อันเสร็จ 

			การจักสานจะท�าในช่วง	 

			เดือนมกราคม-เมษายน	ของทุกปี		 

			เนื่องจากเป็นช่วงที่ตองกงมีดอก	 

			ซึ่งเป็นช่วงที่คนในชุมชนจะ	 

			หารายได้เสริมจากตองกง 

			ได้อย่างมาก

     ลักษณะเด่น  

   ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ป่าให้เกิด		 

			ประโยชน์สูงสุด	รวมทั้งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้รู้และชุมชน 

           เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย 

           ทางชีวภาพ  

              คือ ตองกง	ไผ่ข้าวหลาม 

                 ปราชญ์ชุมชน   

                           	นางสังวาลย์	วงศ์ปัน
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เสื่อล�าแพน

เสื่อล�าแพน	หรือเสื่อกะลา	เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ	ในอดีตมีการใช้

เสื่อล�าแพนเป็นที่นิยมท�าเป็นฝาบ้าน	และในฤดูเกี่ยวข้าวก็ใช้เสื่อล�าแพนรองพื้นใน

บริเวณที่ฟาดข้าวอีกด้วย	การสานเสื่อล�าแพนเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ	
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  ลักษณะเด่น  

   มีมาแต่โบราณใช้ท�าฝาบ้านมาตั้งแต่อดีตและยังมีใช้อยู่ถึงปัจจุบัน

                      เกี่ยวข้องกับความหลาย 

                 ทางชีวภาพ    

                       คือ	ไผ่ข้าวหลาม	และไผ่เฮี๊ยะ																	 

                           ปราชญ์ชุมชน   

                             นางสังวาลย์	วงศ์ปัน

                                            	วัสดุธรรมชาติที่ใช้	 

                                	คือ ไผ่ข้าวหลาม และไผ่เฮี๊ยะ  

               	เป็นไผ่ที่มีปล้องยาว	น�าไผ่มาตอกเป็นเส้นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบางๆ	 

									แล้วจึงน�ามาสาน	ลายที่สานผู้รู้จะเรียกว่า	ลายสอง	คือ	ยกสองเส้น	 

							ข้ามสองเส้นเวลาท�ามุมจะเรียก	ลายสาม	คือ	ยกสามเส้น	ข้ามสามเส้น	 

				เสื่อล�าแพนขนาดยาว	3	เมตร	กว้าง	1	เมตร	จะขายในราคา	45	บาท	ถ้าท�า 

		ตอกเส้นเล็กราคาจะแพงกว่าและใช้เวลาสานนานกว่า	การสานเสื่อล�าแพนเป็น			 

	ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์	เนื่องจากเป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยมานานหลายปี	 

																																		จนกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับหลายๆ	ชุมชน
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            ภาชนะที่ใช้ใส่ข้าวเหนียวสุก และสามารถเก็บความร้อนได้ดี ไม่ท�าให้ 

ข้าวเหนียวแฉะหรือแข็งเกินไป รูปทรงกระบอกกลม มีฝาปิดสานด้วยไม้ไผ่ หลายๆ คน

รู้จักกันดีที่เรียกว่า กระติบข้าว ในครัวเรือนทุกบ้านย่อมมีกระติบข้าวเป็นภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นที่สานเพื่อใช้ในการด�ารงชีวิต ชาวบ้านใช้ใส่ข้าวเหนียวเวลาออกไปท�าไร่ท�านา 

ผู้รู้ได้รับสืบทอดจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นบิดาของผู้รู้และมีประสบการณ์สานเป็นเวลา  

       ประมาณ 10 ปี

กระติบ 

ข้าวเหนียว
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                                              วัสดุธรรมชาติที่ใช้	 

																											คือ	ไผ่บง	เนื่องจากเป็นไผ่ที่มีเนื้อเหนียวจึง 

																		นิยมน�ามาใช้	โดยจะเลือกใช้ไผ่แก่

           ขั้นตอนการสาน

       1.	ตอกไม้ไผ่เป็นเส้นเล็กและบาง	จากนั้นน�าตอกมา	เข้าอุปกรณ์ที่เรียกว่า	

					มีดขูดตอก	หรือ	มีดรูดตอก	เพื่อให้ตอกมีความเรียบไม่มีเสี้ยน

		2.	น�าตอกที่ได้มาแช่น�้าแล้วจึงน�าไปสาน

3.	การสานจะเรียกลายที่สานว่า	ลายสอง(สาม)	คือ	ยกสอง(สาม)เส้น	ข้ามสอง(สาม)	

จะสานเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ความยาวแล้วแต่ก�าหนด

4.	สานเชื่อมต่อเป็นวงกลม	แล้วพับครึ่งตามความยาว	จะได้กระติบ	1	วง	จากนั้นสาน

แบบเดียวกันแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเพื่อเป็นที่ครอบ	

	5.	สานฝาปิดทั้งสองข้าง	น�าเชือกไนลอนเย็บฝากับกระติบทั้งสองด้าน	เป็นอันเสร็จ	 

		สมบูรณ์

							การสานกระติบข้าวมีหลายขนาดโดยจะวัดขนาด					 

	จากจ�านวนเส้นตอกที่ใช้สาน	ท�าให้กระติบมีหลายราคา	 

	ตั้งแต่	60-100	บาท	โดยมีบุคคลจากหมู่บ้านอื่นๆ	

	มารับซื้อและสั่งท�า	นอกจากจะสานใช้ใน 

	ครัวเรือนยังสามารถสร้างรายได้เสริม 

						อีกด้วย   ลักษณะเด่น  

   การใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชนและสืบทอดต่อจาก	 

	บรรพบุรุษ	มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพื่อให้สะดวกใน 

		การสานกระติบข้าวเหนียว 

               เกี่ยวข้องกับความ  

               หลากหลายทางชีวภาพ  

               คือ	ไผ่บง

                           ปราชญ์ชุมชน   

      นายสุข	ขันเชียง
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         การจักสานเป็นการคิดค้นสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ของคนในชุมชนนั้นๆ โดยใช้

วัสดุธรรมชาติที่สามารถหาได้ในพื้นที่ใกล้ชุมชน หรือในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน ข้องเป็น

เครื่องมือจักสานชนิดหนึ่งที่มีความส�าคัญในการด�ารงชีวิตของคนในชุมชน มีรูปทรง

คล้ายหวดหรือหม้อดิน มีงาแซงเป็นฝาปิดด้านบน ชาวบ้านใช้ส�าหรับใส่สัตว์ 

    ขนาดเล็ก เช่น อึ่ง กบ ปลา 

ผู้รู้การจักสาน
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                                       						วัสดุที่ใช้สานข้อง	 

                        คือ	ไผ่บงหรือไผ่ไร่ 	นิยมใช้ไผ่บงเนื่องจาก

														มีเนื้อเหนียว	เหมาะแก่การสาน	เลือกไผ่ที่มีอายุ	2-3	ปี	ตัดไผ่

									เป็นท่อนเพื่อน�ามาตอกเป็นเส้นเล็กๆ	รูดตอกให้เรียบจึงน�ามาสาน	 

				การสานเริ่มจากฐานของข้องแล้วดัดตอกขึ้นให้เป็นรูปทรงในการสานผู้รู้จะใช้ 

   ตอกขนาดเล็กจ�านวน 3 เส้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผู้รู้ที่ได้จากการ

เรียนรู้และทดลองในการสาน	ท�าให้ข้องมีอายุการใช้งานนานขึ้นและมีความแข็งแรง	

นอกจากนี้ผู้รู้ยังสามารถสานกระด้ง	ซึ่งเป็นภาชนะสานที่มีรูปกลม	แบน		สานตอกให้

ชิดกันและมีขอบแน่นหนา	ปากขอบกว้างประมาณ	1	เมตร	เพื่อให้จับได้ถนัด	กระด้ง

ใช้ส�าหรับฝัดข้าว	คือ	ใส่ข้าว จ�านวนหนึ่งเป็นข้าวที่สีหรือต�าแล้ว			 

			แต่ยังมีแกลบและร�าปนอยู่มาก		 

		แล้วกระดกกระด้งขึ้นๆ	ลงๆ	เร็วๆ		 

		เพื่อสะบัดให้แกลบ	ร�า	หรือ	ผง		 

			ซึ่งเบาแยกตัวออกจาก

 เมล็ดข้าว

ปราชญ์ชุมชน   
 นายเหรียญ	ขันรินทร์ 

ลักษณะเด่น  

    การใช้วัสดุธรรมชาติในชุมชนที่มีเอกลักษณ์		 

					เฉพาะและสามารถประยุกต์การสานเป็น 

							เครื่องใช้อื่นๆ 

        เกี่ยวข้องกับความหลากหลาย 

           ทางชีวภาพ  

                	คือ ไผ่บง	และไผ่ไร่
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                                              ยาสมุนไพร 

																					เป็นสิ่งที่ใช้กันมายาวนาน	ถึงแม้ในปัจจุบัน 

												จะมียาแผนปัจจุบันแต่ในพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากโรงพยาบาล 

									ก็ยังคงใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเบื้องต้นได้	ผู้รู้สมุนไพรเป็น 

						ผู้ที่เรียนรู้สูตรยา	แล้วน�ามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวจนเป็นที่รู้จักทั้ง 

			คนในและนอกชุมชน	สูตรยาที่เป็นที่รู้จักกันในชุมชน	คือ ยาแก้ริดสีดวง 

ส่วนประกอบมี ว่านกีบแรด หญ้าสาบเสือ หัวข้าวเย็น โด่ไม่รู้ล้ม เครือเถา 

เฒ่าหนังหุ้ม  ผู้รู้ยังมีสูตรยาสมุนไพรอีกหลายสูตรที่ใช้รักษาโรคต่างๆ	อีกมาก	

เช่น	ยาแก้ไข้	ยาแก้ปวดหลัง	ยาถ่ายพยาธิ	เป็นต้น	การใช้ยาสมุนไพรต้องมี	 

	สัดส่วนและระยะเวลาในการรับประทานยาแต่ละตัวที่แตกต่างกัน	ผู้ที่ 

		รับประทานจะต้องปฏิบัติตัวในการรับประทานให้ตรงตามที่ผู้รู้ได้บอก			 

			สมุนไพรที่ผู้รู้น�ามาปรุงยา	ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้บริเวณป่า	

ผู้รู้ด้านสมุนไพร

  

ปราชญ์ชุมชน   
   นายมา	น้อยขัน	

 ลักษณะเด่น  
 การเรียนรู้ด้านสมุนไพรเพื่อประยุกต์ใช้ในครัวเรือน	 

				และชุมชน	ท�าให้ชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ 

								สมุนไพรภายในชุมชนและบริเวณป่า


