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....

เมื่อทำาพิธีบวชป่า

และสร้างรูปปั้นจำาลอง

ชาวบ้านจะไม่ตัดต้นไม้ที่บวชแล้ว	

พิธีกรรมบวชป่าจึงเป็นการวางอุบาย

ให้คนในชุมชนและนอกชุมชนร่วมกัน

อนุรักษ์ป่าไว้	เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็น

ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และคนในชุมชน

ยังสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า

ในการดำารงชีวิต	ทั้งทางด้านอาหาร

และยารักษาโรค	

จีวรที่ผูกไว้...
     ผูกหัวใจ........................................ให้รักษ์ป่า

“กุศโลบาย
  ในการอนุรักษ์ผืนป่าของชุมชน”

การบวชป่า

...
นายต้อย	ก๋วนปัง

...ผู้รู้พิธีกรรมการบวชป่า
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ต้นไม้ที่ทำ�พิธีบวชป่าแล้ว
จะมีผ้าเหลืองหรือจีวรผูกไว้�

เป็นสัญลักษณ์ให้คนในชุมชนรู้
ว่าเป็นต้นไม้ที่ห้ามตัดมาใช้งาน

........................................

การทำาพิธีบวชป่า

คือการห่มจีวรให้ต้นไม้	

และผูกสายสิญจน์ล้อมรอบบริเวณ

ที่ทำาการบวชป่า	นิมนต์พระสงฆ์

มาสวดมนต์บริเวณพิธีเพื่อเป็นสิริมงคล	

และนำาอาหารคาวหวาน

มาไหว้ประกอบพิธี				

บริเวณผืนป่าบ้านคลองบ่วงสามัคคี

เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น	

ผู้นำาชุมชนและผู้รู้พิธีกรรมจึงได้อัญเชิญ

ตาฤาษี
	ซึ่งเป็นเทพผู้ปกปักรักษาป่า	

ลงมาสถิตในรูปปั้นจำาลองที่คนในชุมชน

ร่วมกันสร้าง	พร้อมทั้งสร้างศาลไว้

บริเวณที่ทำาพิธีบวชป่า	
	เครื่องเซ่นไหว้ตาฤาษี	

คือ	ดอกไม้	ธูป	เทียน	น้ำาดื่ม	และอาหาร	

การไหว้จะใช้	

ธูปและเทียน	9	ดอก
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ผู้รู้การถนอมอาหารจากหน่อไม้ 	นางลักคนา	บึงบุญยืน

 | แบบเผาหน่อสด

นำาหน่อไม้ที่หามาได้เผาไฟจนนิ่ม	
จากนั้นปอกเปลือกล้างน้ำาสะอาด	

และนำาไปบรรจุลงในถุงพลาสติกเช่นเดียวกัน

รสชาติของหน่อไม้ที่ถนอมแบบเผา
มีรสขมน้อยกว่าแบบนึ่ง

 | แบบนึ่งหน่อสด 

ปอกเปลือกหน่อไม้และล้างให้สะอาด
จากนั้นนำาใส่ถุงพลาสติกสำาหรับใส่อาหารร้อน

นำาไปนึ่งจนหน่อไม้สุก มีสีเหลืองนวล
พักทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำาถุงซ้อนอีกหนึ่งชั้น	

มัดปากถุงให้แน่น 

วิธีการถนอมหน่อไม้

ไผ่รวก เมื่อผ่านการถนอมอาหาร
จะมีรสชาติอร่อยกว่าไผ่ชนิดอื่นๆ 
และสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 2 ปี
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วิธีการถนอมเห็ด 

การดองเปรี้ยว	 ล้างเห็ดให้สะอาด แล้วนำาไปแช่น้ำาปลา

ทิ้งไว้	1	วัน	จากนั้นนำาไปต้มจนสุกทิ้งไว้ให้เย็น	นำาเห็ดที่ได้

บรรจุถุงพลาสติก	แล้วเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็น

การต้มน้ำาปลา	 นำาเห็ดมาล้างให้สะอาด จากนั้นนำาไปต้ม

กับน้ำาปลาได้ทันทีไม่ต้องแช่ทิ้งไว้ ต้มจนสุกทิ้งไว้ให้เย็น	

แล้วจึงบรรจุถุงพลาสติก นำาไปเข้าช่องแช่แข็ง

การต้มสด วิธีการนี้ใช้วิธีการถนอมโดยการนึ่งจนเห็ดสุก

โดยล้างเห็ดให้สะอาดแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วนำาไปนึ่ง	

เมื่อเย็นลงก็นำาเข้าตู้เย็นเช่นกัน

ผู้รู้การถนอมอาหารจากเห็ด

เห็ดที่ชาวบ้านนิยม
นำ มาถนอมอาหาร เช่น 
เห็ดระโงก เห็ดเผาะ 
เห็ดโคน เป็นต้น 

	นางบุญหลาน	มงคลเคหา
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วิธีการถนอมอาหารจากกลอย
1 ปอกเปลือกกลอยแล้วล้างน้ำ าสะอาด

หลังจากนั้นหั่นเป็นแผ่นบางขนาดพอเหมาะ
วางเรียงเป็นแผ่นแล้วจึงนำาเกลือโรยให้ทั่ว
ทิ้งไว้สักระยะกลอยที่เป็นแผ่นบางจะหดตัว

2นำากลอยที่โรยเกลือแล้วใส่ในถังพลาส-
ติกสะอาดเติมน้ำาจนเต็มถัง ปิดฝาถังแช่น้ำาไว้
3 วัน (กลอยที่แช่ยังคงมีเกลือติดอยู่จึงคล้าย
แช่กลอยในน้ำาเกลือ)

3 เมื่อครบ 3 วัน นำากลอยออกจากถัง
ล้างน้ำาสะอาด นำากลอยใส่โอ่งพร้อมเติมน้ำา
สะอาดจนเต็ม ปิดฝาโอ่งใช้เวลาแช่ 4-5 วัน
ระยะเวลาที่แช่จะต้องนำากลอยออกมาเหยียบ
วันละ 2 ครั้ง คือ เช้า-เย็น โดยสวมถุงสะอาด
ก่อนเหยียบกลอย

...4นำากลอยใส่ตะกร้าล้างน้ำาสะอาดรอให้
สะเด็ดน้ำา นำาใบตองมาห่อกลอยแล้ววางทิ้งไว้
โดยหาของหนักวางทับไว้อีก 3 วัน

5นำากลอยที่ห่อใบตองไว้ตากแดดจนแห้ง
อีก 1-2 วันกลอยจะมีสีเหลืองอ่อน สามารถ
รับประทานได้

กลอยที่ดีที่สุดต้องมีสีเหลืองอ่อน
หากผ่านขั้นตอนการหมักไม่ดีกลอยจะมีสีขาว
	 กลอยที่ผ่านวิธีการถนอมอาหารแล้ว
	 สามารถเก็บไว้รับประทานได้	2	ปี

วิธีการรับประทาน
ก่อนนำากลอยไปประกอบอาหาร จะต้องนำา

กลอยแช่น้ำาสะอาดเพื่อให้กลอยนุ่มแล้วจึงนำาไป
ประกอบอาหารได้

การถนอมอาหารโดยการแปรรูปกลอยให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานเป็นภูมิปัญญา
หนึ่งที่ผู้รู้ศึกษาด้วยตนเองจนสามารถหาวิธีการเพื่อแปรรูปกลอยที่มีอยู่ในป่าใกล้ชุมชน
เป็นอาหารที่คนในชุมชนสามารถรับประทานได้ ทำาให้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกชุมชน

นางพลับ หงษ์
ผู้รู้การถนอมอาหารจากกลอย

ผู้รู้การถนอมอาหารจากกลอย
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นางประสาท ปิยะศาตร์
ผู้รู้ด้านสมุนไพร

หมอสมุนไพร พืชสมุนไพรเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่อดีต

จากการบอกกล่าวหรือบันทึกของบรรพบุรุษ

ในแต่ละพื้นที่จะพบพืชสมุนไพรทั้งเหมือนและ

ต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ บ้านคลองห้วยหวายเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่สนับสนุนผู้รู้ด้านสมุนไพร

ในการนำาสมุนไพรจากป่ามาปลูกในชุมชนเพื่อลดการนำาสมุนไพรจากป่ามาใช้

...ตัวอย่างสมุนไพรที่ปลูกในชุมชน...

ปัจจุบันผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง ชุมชนจึงได้
นำาสมุนไพรจากป่ามาปลูกในบ้านแทนการเก็บจากป่าโดยตรง
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของคนในชุมชน

พืชสมุนไพรและพืชอาหารที่ผู้รู้นำาจากป่ามาปลูกมี กระทือ
ไพล ขมิ้น มะตูม บอระเพ็ด ย่านาง และกระเจียวแดง

นอกจากนี้ยังมีการนำาสมุนไพรอย่าง
อัญชัน ฟักข้าว มะตูม มะนาวโห่
และย่านาง มาต้มเป็นเครื่องดื่มในการ
ประชุมหมู่บ้านเป็นประจำาทุกเดือน

บอระเพ็ด ไพล

ย่านาง

ขมิ้น
แก้ความดันสูง แก้ปวดเมื่อย แก้ปวดท้อง

เป็นยาขับลม

แก้ความดันสูง

แก้ร้อนใน
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ยาที่น่าสนใจอีกมากมาย 

ผู้รู้ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กเรื่องการเก็บสมุนไพร 

ยาที่ผู้รู้แนะนำา คือ ยาอายุวัฒนะ

วิธีการปรุงยาส่วนผสมในการปรุงยา

         ยาอีสุกอีใส ยาห้ามเลือดและ

นายพร กล้าหาญ หมอสมุนไพร

หมอสมุนไพร
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ส่วนประกอบ...ยาอายุวัฒนะ
สมุดบันทึกภูมิปัญญา

“ นำ�ส่วนประกอบท้ัง 6 บดเป็นผง 
ผสมกับ น้ำ�ผ้ึง ป้ันเป็นก้อนสำ�หรับไว้รับประท�น ”

4.	ผักเสี้ยนผ ี

5.	เจตมูลเพลิง	

6.	โคกกระสุน	

1.	บอระเพ็ด	

2.	หัวแห้วหมู	

3.	ขมิ้นอ้อย	
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หมอสมุนไพร

สมุนไพรที่มีในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนมี

หลากหลายชนิดพันธุ์และยังไม่ถูกนำามาใช้

มากนัก จากการเดินหาของป่าทำาให้สังเกต

เห็นสมุนไพรในป่ารอบชุมชนจำานวนมาก

เมื่อมีผู้รู้ในชุมชนเริ่มสนใจและศึกษาในเรื่อง

พืชสมุนไพร จึงได้ลองหาสูตรยาสมุนไพรมา

ต้มน้ำาดื่ม

“รางแดง” สรรพคุณเป็นยาบำารุงกำาลัง	

ละลายไขมัน บำารุงหัวใจ รับประทานได้ทั้งชาย

และหญิง

ผู้รู้สมุนไพรนำารางแดงมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ

นำาไปตากแดดให้แห้งแล้วจึงบรรจุถุ งขาย

การรับประทานคือนำาไปต้มน้ำาดื่มจิบได้บ่อยๆ

สามารถต้มดื่มจนกว่าสีน้ำาเปลี่ยนจากสีน้ำาตาล

แดงเป็นใสจึงทิ้งได้

จากสูตรสมุนไพรดังกล่าวทำาให้ผู้รู้เป็นที่

รู้จักมากขึ้น นำารางแดงมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์

สร้างรายได้เสริมให้ครัวเรือน

นายถวิล ชินฮาด
ผู้รู้ด้านสมุนไพร
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ป่าลำานำ้าน่านฝั่งขวา

 ผูรู้้สืบทอดการจักสานจากผู้เป็นบิดามาตั้งแต่เด็ก

การสานสุ่มไก่ผู้รู้ใช้ไผ่สีสุกเนื่องจากเป็นไผ่ที่มีอยู่ในพื้นที่

ซึ่งเป็นไผ่ที่ขึ้นเอง หากไม่มีไผ่สีสุกก็สามารถนำาไผ่รวก

มาสานแทนได้	 การสานสุ่มไก่ใช้ไผ่แก่ที่มีลำาปล้องสีเขียว

เข้ม นำามาตอกเป็นเส้นขนาดเล็กแล้วสานได้เลยโดยไม่

ต้องนำาไผ่ตากแดด สุ่มไก่ลูกเล็กใช้ไผ่	4	ปล้อง	

	 											สุ่มไก่ลูกใหญ่ใช้ไผ่	5	ปล้อง	

การสานสุ่มไก่ใช้เวลาสาน	1	วัน

ผู้รู้ด้านการจักสาน

นายสุธี	เพชรดี

การจักสานสุ่มไก่
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ผู้รู้ในการกองหญ้าแฝก

กองหญ้าแฝก

วิธีการกองหญ้า
  ตัดหญ้าแฝกท่ีแก่แต่ยังไม่แห้งบริเวณ
โคนต้นหญ้า จะได้หญ้าแฝกยาวๆ น�ามาตาก
แดด 3 วัน ใช้ไผ่ขนาดเล็กเป็นแกนในการ
สานหญ้าแฝก และใช้เชือกฟางมัดหญ้าทีละ
น้อย ต่อกันจนสุดแกนไม้ไผ่เรียกว่า ตับ
ผู้รู้สามารถขายได้ตับละ 16-17 บาท
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การจักสานอีจู้



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน342

“เสื่อกลายเป็นอุปกรณ์ที่คนในชุมชน
ต้องใช้ในชีวิตประจำาวัน และยังสร้างรายได้

ให้กับผู้รู้การทอเสื่อได้เป็นอย่างดี”

นางบุญศรี แสนนา 
ผู้รู้การทอเสื่อ		

เสื่อเป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่เราใช้ปูพื้นเพื่อรองนั่งหรือทำา
กิจกรรมอื่นๆ คนในชุมชนเมื่อเข้าสวนเข้าไร่มักพกเสื่อไปด้วย แต่ก่อนนั้นผู้รู้มี
ความรู้เรื่องการทอผ้าสำาหรับใช้ในครัวเรือนและขายให้คนในชุมชน เมื่อความ
นิยมผ้าทอในหมู่บ้านเริ่มลดลงจึงผันตัวมาทอเสื่อ อีกทั้งวิธีการทอเสื่อคล้ายกับ
การทอผ้าจึงไม่ยากสำาหรับการเรียนรู้ การทดลองสานในช่วงแรกยังคงทอผิด
ทอถูกจนได้ผู้รู้คนอื่นๆ ในหมู่บ้านช่วยชี้แนะ ทำาให้สามารถทอได้ถูกวิธี เสื่อที่
ทอจะใช้ ต้นกก ที่หาได้ในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชน

ต้นกก ที่นำามาใช้จะต้องมีสีเขียวเข้ม นำาไปตากแดด 2 วัน และแช่นำ้าก่อนนำา
มาทอ โดยเสื่อหนึ่งผื่น จะใช้กกหนึ่งกำาที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
4	เซนติเมตร

ผู้รู้ด้านการทอเส่ือ
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.....การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณ	
ในอดีตมีการทอผ้าฝ้ายและย้อมสีธรรมชาติใช้กันในชุมชน ปัจจุบันการทอ
ผ้าไม่เป็นที่นิยมของคนในชุมชนทำาให้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติลดน้อยลง
รวมทั้งฝ้ายที่ใช้ย้อมและทอเป็นผ้าที่ซื้อมาจากชุมชนอื่น แต่ผู้รู้ยังคงสืบทอด
การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติไว้ การย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้พืชที่หาได้จาก
ป่าหรือในชุมชนเอง พืชที่นำามาใช้ เช่น เปลือกต้นสีเสียดให้สีแดงเข้ม ขมิ้นชัน
ให้สีเหลืองอ่อน หากต้องการสีเหลืองเข้มให้เพิ่มแก่นต้นขนุน	เป็นต้น

“ทุกอย่างล้วนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ผ่านการทดลองและเรียนรู้มาจากอดีต 
และมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ”

นางจันทร์เที่ยง ภูผิวเมฆ   
ผู้รู้การย้อมสีธรรมชาติ   

ผู้รู้การย้อมสีธรรมชาติ
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ในชุมชนบ้านคลองบ่วงสามัคคีมีผู้รู้ในเรื่องการจักสาน ที่ใช้ในการ
ดำารงชีพได้อย่างหลากหลาย อาทิ กระติบข้าว ไซดักปลา เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ลักจำาและดูตัวอย่าง เป็นสิ่งที่ผู้รู้ทำามาตั้งแต่วัยเยาว์
รวมทั้งลองผิดลองถูกในการสานจนเกิดความชำานาญ โดยสิ่งที่ผู้รู้ใช้ในการ
จักสาน ได้แก่
ต้นคล้า ใช้คล้าที่มีอายุ 2-4 ปี ตัดคล้านำามาตอกเป็นเส้นเล็กแล้วนำาไปตาก
แดด 3 วัน ปัจจุบันมีต้นคล้าน้อยลง บางครั้งต้องไปหาจากหมู่บ้านอื่น
ไผ่บง ไผ่สีสุก และไผ่รวก เลือกไผ่ที่มีอายุ 2 ปี หรือไผ่ที่มีสีเขียวเข้ม ซึ่งไผ่ที่
เลือกมาใช้แต่ละชนิดมีความเหนียวและความคงทนแตกต่างกันไป	

“การจักสานอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้ทำาเพื่อ่ใช้ในชีวิตประจำาวันเท่านั้น 
แต่ทำาให้ผู้รู้เป็นที่รู้จักของคนทั้งในและนอกชุมชน 
และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้รู้อีกด้วย”

นายประเสริฐ แสนนา
ผู้รู้การจักสาน

ผู้รู้ด้านการจักสาน
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นายเฉลียว ทิพย์เนตร

“ ใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในผืนป่ามาจักสานให้เกิดประโยชน์ ”

เมื่อเข้าฤดูฝนคนในชุมชนจะมีความต้องการใช้เข่ง	
เพื่อใช้ในการเก็บเห็ด ใช้ไซและอีจู้ เพื่อการดักปลา
ผู้รู้สามารถจักสานมาใช้หรือขายให้กับคนทั้งในและ
นอกชุมชน ไผ่ที่สามารถนำามาจักสาน ได้แก่ ไผ่นวล
ไผ่สีสุก ไผ่ป่า และไผ่บง การจักสานเป็นการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติอย่างแท้จริง บางพื้นที่จะใช้จักสานสิ่ง
ประดิษฐ์ที่แตกต่างกันตามชนิดของไผ่

ผู้รู้บ้านคลองห้วยหวายสามารถใช้ไผ่ชนิดเดียวจักสาน
ได้หลายแบบ แต่ก็มีความรู้เรื่องชนิดไผ่ที่นำามาจักสาน เช่น
การสานไซ ข้อง ควรจะใช้ไผ่บง เป็นต้น

ผู้รู้การจักสาน

ผู้รู้ด้านการจักสาน
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