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ผาไหม

ลายปราสาท

ชุมชนบานโคกเมืองเปนชุมชนที่มีความเกาแกแตโบราณ ตั้งอยูในเขต อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนแหลงมรดกทางวัฒนธรรม คือ ปราสาทหินอารยธรรมขอม
โบราณ ท่ีพบไดหลายแหงในพื้นที่ ไดแก ปราสาทหินเขาพนมรุง ปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทเขาปลายบัด1 ปราสาทเขาปลายบัด 2 และปราสาทนอย ดวยเหตุนี้ อ.ดร.
จารุณี ชัยโชติอนันต อาจารยจากมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย จึงมีแนวคิดออกแบบลวดลายปราสาท เพื่อเปนศิลปะสรางสรรคลงบนผืนผาไหมทอมือของชุมชนบาน
โคกเมือง และยังถือเปนหนึ่งในลายอัตลักษณของชุมชนดวย แตเนื่องจาก ชาวบานชุมชนบานโคกเมืองใหความเคารพนับถือปราสาทและคิดวาไมควรนํามานุงเปน
ผาซิ่นหรือกระโปรง แตเหมาะท่ีจะนํามาตัดเปนเสื้อหรือใสกรอบรูปเพื่อประดับตกแตงบานหรือสถานที่มากกวา ดังนั้น ทางฐานการเรียนรูการทอผาไหมจึงไมคอย
ผลิตผาไหมลายปราสาทออกมาวางจําหนายมากนัก
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ผาไหมลายอัตลักษณ
จังหวัดบุรีรัมย
ผาไหมทอมือลายที่
ผสมผสานอัตลักษณของ
ชุมชนโคกเมือง ทั้ง 3 
ลายมารวมไวอยูบนผา
ผืนเดียวกัน 
ประกอบดวย ลายผักกูด
 ลายปราสาท และลาย
นกกระเรียน

นักทองเที่ยวที่มีโอกาสไดไปสัมผัสกลิ่นอาย และวิถีชีวิตชุมชนบานโคกเมือง คงจะพลาดไมไดกับกิจกรรมหรือการไปเยี่ยมเยียนฐานเรียนรูการทอผาไหมของชุมชน
อยางแนนอน โดยมีแมมะลิวัลย สีลา เปนผูรับผิดชอบดูแล เมื่อเขาไปภายในฐานการเรียนรู จะพบกับกระบวนการผลิตและทอผาไหม รวมไปถึงผาไหมมัดหมี่ของ
ชุมชนที่มีลวดลายสวยงามตาง ๆ วางเรียงรายไวใหเลือกหาเปนที่ระลึกติดไมติดมือกลับมาดวย ไมเพียงแคนั้น ถาไดสังเกตมองอีกสักนิด ก็จะพบกับผาไหมผืนหนึ่งที่
ลวดลายแตกตางไปจากผืนอื่น ๆ และยังมีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้นในตอนนี้ นั่นก็คือ ผาไหมทอมือลายที่ผสมผสานอัตลักษณของชุมชนโคกเมือง ทั้ง 3 ลายมารวมไวอยู
บนผาผืนเดียวกัน ประกอบดวย ลายผักกูด ลายปราสาท และลายนกกระเรียน เมื่อรวมกันแลวก็มีความหมายเทากับ บุรีรัมย โดยผาผืนนี้ไมไดทอไวสําหรับจําหนาย
และยังไมสามารถกําหนดราคาได เนื่องจากมีคุณคาทางจิตใจจึงประเมินคาไมไดนั่นเอง 

เมื่อนึกถึงสิ่งที่โดดเดนเปนอัตลักษณของจังหวัดบุรีรัมย เกือบทุกคนคงคิดถึงบุรีรัมยในฐานะ ดินแดนแหงปราสาทหิน และอารายธรรมขอม พบปราสาทหินหลายแหง
 และอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจเพิ่งรู คือ จังหวัดบุรีรัมยเปนแหลงเลี้ยงนกกระเรียนพันธุไทย นกขนาดใหญที่สุดท่ีเปนสัตวปาสงวน 1 ใน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และยังเปนนกที่สูญหายไปจากธรรมชาติของไทยมานานกวา 50 ป แลว

ดวยความโดดเดนของอัตลักษณตางๆ ของจังหวัดบุรีรัมยนี้ เปนแรงบันดาลใจใหนักออกแบบลวดลายที่เปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดสรรคสราง
ลวดลายอันเปนศิลปะบนผืนผาไหม และไดฝมือการมัดหมี่ของแมมะลิวัลย สีลา ประธานกลุมทอผาไหมชุมชนบานโคกเมือง ในการมัดและทอผาไหมออกมาเปน
ลวดลายเอกลักษณ 3 ลาย ในผาไหมผืนเดียว จึงเปนผาไหมผืนล้ําคา ที่มีลวดลายไมซ้ําใคร 

ผาไหมทอมือลายผสมผสานอัตลักษณ ท้ัง 3 ลายมารวมไวอยูบนผาผืนเดียวกัน ประกอบดวย ลายผักกูด ลายปราสาท และลายนกกระเรียน เมื่อรวมกันแลวก็มี
ความหมายเทากับ บุรีรัมย โดยผาผืนนี้ไมไดทอไวสําหรับจําหนายและยังไมสามารถกําหนดราคาได เนื่องจากมีคุณคาทางจิตใจจึงประเมินคาไมไดนั่นเอง
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ผามัดหมี่ลาย

หมากบก

ผามัดหมี่ลายหมากบก หรือลายกระบกเปนลายพื้นเมืองดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแตโบราณและสงผานภูมิปญญาจากรุนสูรุน ซึ่งเปนลายที่ยังสามารถพบเห็นไดใน
ชุมชนบานโคกเมือง การออกแบบลวดลายผาแบบดั้งเดิมนั้นมีตนแบบของการคิดลายมาจากธรรมชาติหรือสวนของพืช คือ เมล็ดของหมากบก ซึ่งหมากบกหรือ
กระบกเปนไมยืนตนและยังเปนพืชที่อยูใกลตัวของคนเราจึงทําใหชางมัดหมี่หรือชางทอผาเกิดความคิดท่ีจะสรางสรรคลายในลักษณะนี้ขึ้น อีกทั้งตนกระบกออกผล
ปริมาณมาก จึงมีความเชื่อวาถาใครสามารถนําลูกกระบกมาทําเปนลายของผาก็จะแสดงถึงความอดทนและมีความอุดมสมบูรณตอไปในภายหนาจึงทําใหเกิดลายของ
หมากบกขึ้นบนผามัดหมี่

ทะเบียนผลิตภัณฑชุมชน ตําบลจรเขมาก
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ผามัดหมี่ลาย

แมงมุม

ผามัดหมี่ เปนการทอผาอยางหนึ่งที่มีการสรางลวดลายกอนที่จะทําการยอมสี การทําลายผามัดหมี่เปนการเอาเชือกมามัดดาย หรือมัดเสนไหมตามลวดลายที่ได
ออกแบบไว การทอผามัดหมี่แมจะมีการพัฒนาลายใหมๆขึ้นเพื่อความแปลกใหมและสวยงาม เหมาะกับความตองการของตลาด แตไมวาจะพัฒนาลวดลายไปมาก
นอยเพียงใด ลายดั้งเดิมยังคงเปนองคประกอบสําคัญของลายประดิษฐท่ีพัฒนาขึ้นอยูนั่นเอง “ผามัดหมี่ลายแมงมุม” เปนลายพื้นเมืองที่พบไดในชุมชนบานโคกเมือง 
ซึ่งเปนลายดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาแตโบราณท่ีผูเฒาผูแกคิดคนขึ้นมาตั้งแตในอดีตและสงผานภูมิปญญาจากรุนสูรุน โดยมีตนแบบของการคิดลายมาจากธรรมชาติ 
ดังเชน ผามัดหมี่ลายแมงมุม ตนแบบมาจากแมงมุมนั่นเอง
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ผามัดหมี่ลาย

ดางแห
ผามัดหมี่ลายดางแห เปนลายผาแบบดั้งเดิมที่ผูเฒาผูแกคิดคนขึ้นมาตั้งแตในอดีตและสงผานภูมิปญญาจากรุนสูรุน ตนแบบของลายผานี้ไดมาจากลวดลายของแหซ่ึง
เปนอุปกรณท่ีใชในการจับปลา

6 ผามัดหมี่ลายขอ
เจาฟาสิริวัณณว

รีฯ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวไดมีโอกาสตามเสด็จสมเด็จยา สมเด็จพระพันปหลวง และไดเห็นทานทรงงาน
และรับรูถึงความทุมเทของพระองคทานในการอนุรักษศิลปหัตถกรรมพื้นบาน และสืบสานภูมิปญญาไทยมาโดยตลอด เห็นการสรางงาน สรางรายได ใหประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางมั่นคง จึงทรงมีความตั้งใจที่จะสืบสานพระราชปณิธาน โดยไดทรงทําการศึกษาคนควา เก็บขอมูล ลงพื้นที่จริงนํา
ประสบการณตาง ๆ ที่ไดมาพัฒนาผาไทยใหมีความรวมสมัยและเปนสากล และดวยเหตุนี้เอง จึงไดทรงออกแบบลายมัดหมี่พระราชทานชางทอผา ชื่อลาย “ผามัดหมี่
ลายขอเจาฟาสิริวัณณวรีฯ” สงมอบความรัก ความสุข ใหชาวไทยทุกคน เพื่อเปนการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลวดลายผา และพัฒนาผลิตภัณฑผาไทยใหมี
ความรวมสมัย สามารถกาวสูระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน อีกทั้งลวดลายยังเปยมไปดวยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง “Sirivannavari” สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารี
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ผาคลุมไหลไหม

ทอมือยอมสี
เปลือกมะพราว

การยอมสีผาเปนภูมิปญญาที่สืบสานตอกันมาจากบรรพบุรุษ การนําเปลือกมะพราวมายอมสีถือเปนการนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกเหนือจาก
การนําเปลือกมะพราวไปใชแคการเปนวัสดุเพาะปลูกเทานั้น สําหรับชุมชนบานโคกเมือง ไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑไหมทอมือโดยการนําวัสดุธรรมชาติและเปนวัสดุท่ี
เหลือใช อาทิเชน การใชเปลือกมะพราวแกมายอมสีเสนไหมดวยวิธีการนํามาตมเปนเวลา 2-3 ชั่วโมง จนไดสีน้ําตาล จากนั้นทําการกรองเปลือกมะพราวออกแลวจะ
นําไปตมใหเดือดอีกครั้งจึงเอาเสนไหมลงไปยอมอีกประมาณ 20 นาที แลวตักเอาเสนไหมขึ้นมาตากใหเย็นกอน ขั้นตอนตอไปจึงนําไปลางน้ําใหสะอาด ซ่ึงสีที่ไดจาก
การยอมจากเปลือกมะพราว คือ สีน้ําตาล ผลิตภัณฑของชุมชนบานโคกเมืองที่ยอมสีจากเปลือกมะพราว เชน ผาคลุมไหลจากไหมทอมือ
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ผาคลุมไหลไหม
ทอมือยอมสี
เปลือกมะพูด

และแกนสะเดา

สียอมจากธรรมชาติที่มีการนํามาใชยอมสีของผลิตภัณฑจากไหมของชุมชนบานโคกเมือง ยังมีสีจากแกนและเปลือกของสะเดา และสีจากเปลือกของมะพูด ซึ่งการ
สกัดสีจากแกนและเปลือกของตนสะเดานั้นทําไดโดยการนํามาตมและจะใชเวลาคอนขางนานประมาณ 3-4 ชั่วโมง หากสียังไมออกก็ตองทําการตมตอไปเรื่อย ๆ จน
ออกสีน้ําตาล แตสําหรับสีท่ีไดจากเปลือกของตนมะพูดนั้นใชเวลาตมเพียง 30 นาที ก็จะใหสีเหลืองออนออกมา เมื่อตมจนไดสีออกมาแลวก็จะนําไปกรองเอาเปลือก
และเศษตาง ๆ ออก จากนั้นนําสีท่ีไดมาตมจนเดือดแลวจึงนําเสนไหมลงไปยอม ใชเวลาในการยอมประมาณ 1 ชั่วโมง จึงตักไหมขึ้นผึ่งใหเย็นแลวนํามาลางดวยน้ํา
สะอาด แตเนื่องจากตนมะพูดเปนพืชที่ขึ้นอยูในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร ศรีษะเกษ ลาว กัมพูชา ซึ่งจะไมพบในชุมชนบานโคกเมืองหรือแมแตในจังหวัดบุรีรัมยจึงตอง
เดินทางไปหาซื้อเปลือกของตนมะพูดที่จังหวัดสุรินทร
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ตางห,ู สรอยคอ
จากเสนไหมและ

รังไหม

ผลิตภัณฑชุมชนพัฒนาใหมลาสุดโดยกลุมซาวบาน ที่ไดนํารังไหมท่ีเหลือจากการเก็บไหมในชุมชนมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคา จากการสนับสนุน ถายทอด
และแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานตาง ๆ ชาวบานจึงรวมกลุมพัฒนาตางหูและสรอยคอจากรังไหม ทดสอบฐานลูกคาดวยการโพสตขายผาน facebook page ของ
ชุมชน พบวาผลิตภัณฑไดรับความสนใจและมีการตอบรับเปนอยางดีจากลูกคากลุมตาง ๆ จึงเปนนิมิตรหมายอันดีในการรวมกลุมของชาวบานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ
และวางจําหนายเพื่อเปนของที่ระลึก ประเภทของสินคาตางหูและสรอยคอรังไหม สนนราคาอยูที่ ตางหูราคาคูละ 25 บาท สรอยเสนละ 200 บาท ปจจุบันผลิตภัณฑ
วางจําหนายที่ 239 โฮมสเตย
 กลุมซาวเปนกลุมท่ีตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนบานโคกเมือง เพื่อฝากขายหรือเพื่อติดตอซื้อขาย ใหขอมูลผลิตภัณฑในชุมชน เพื่ออํานวย
สะดวกแตผูประกอบการวิชาชีพท่ียังไมไดจัดตั้งเปนฐานการเรียนรู

10
ผลิตภัณฑไหม
ทอมือยอมสีจาก
ดอกดาวเรือง

ดาวเรืองเปนไมประดับที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปตามบานเรือน และจากภูมิปญญาที่ตองการใหผาทอมีสีสันสวยงามขึ้น ชุมชนบานโคกเมืองไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
ไหมทอมือมายอมสีจากวัสดุธรรมชาติ นั่นก็คือ ดอกดาวเรือง ในการสกัดสีของดอกดาวเรืองก็ทําไมยาก โดยการนําดอกดาวเรืองจะสดหรือตากแหงแลวมาตมนาน
ประมาณ 30 นาที ก็จะไดสีเหลืองออกมา แลวจึงนําไปกรองเอาดอกดาวเรืองออก เมื่อกรองดีแลวก็จะนําน้ําสีที่ไดไปผานการตมอีกครั้งจนเดือดจากนั้นจึงนําเสนไหม
มายอมโดยใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ตักเอาเสนไหมขึ้นมาผึ่งใหเย็น เมื่อไหมเย็นแลวเราจึงนําไปลางน้ําสะอาด

11 น้ําปูรา

“น้ําปูรา” อีกหนึ่งผลิตภัณฑที่ทําออกมาแลวไมพอขาย ใครไดลองแลวเปนตองติดใจ ใชเปนสวนประกอบชวยปรุงรสในอาหาร ไมวาจะเปน ตม แกง หรือสมตํา ใช
แทนน้ําปลาราไดเลย ปรุงใสอาหารจานไหนเปนตองไดชวยชูรสใหเดนขึ้นได มีความหอมกลิ่นปูนา ใหรสที่ตางจากน้ําปลาราเล็กนอย หนึ่งไอเทมใหมท่ีไมควรพลาด
หากมีโอกาสมาเยี่ยมเยือน 239 ฟารมปูนาท่ีบานโคกเมืองแหงนี้ ปูนาท่ีนี่ไมธรรมดาอีกตอไป มีหลากหลายผลิตภัณฑแปรรูปใหเลือกจับจาย ลิ้มลอง ความคิด
สรางสรรคและความกลาทดลองลงมือทํา เปดโอกาสในการสรางรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาของการระบาดของ Covid-19 นี้ ฟารมแหงนี้ยังเปนฐานการ
เรียนรูการเลี้ยงปูนา มีบรรยายครบวงจร ตั้งแตกระบวนการเลี้ยง ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ เหมาะสําหรับผูท่ีสนใจและมองหาอาชีพเสริมอยางมาก

12
ขาวเกรียบปูนา

ภูเขาไฟ

อีกหนึ่งผลิตภัณฑที่มาจากภูมิปญญาชุนชนบานโคกเมือง จากฐานการเรียนรูปูนารวมกับฐานการเรียนรูสัมมาชีพภูเขาไฟ ขาวเกรียบมีสวนผสมพิเศษท่ีเปนเคล็ดลับ
ความหอมอรอยของขาวเกรียบคือมันปูเขมขน แกะออกจากปูเนน ๆ จากฟารม นําไปตมใหสุก และยังมีสวนผสมลับคือขาวไรสเบอรี่บด เพิ่มความหอมและสรางสีให
กับขาวเกรียบ ขาวเกรียบทอดกรอบ ๆ มีกลิ่นมันปูออน ๆ พอใหรูรส ทานกับน้ําพริมมันปูอีกหนึ่งผลิตภัณฑที่ตอมหามพลาดของฐานการเรียนรูปูนา เขากันมาก ทาน
เพลินจนแทบหยุดไมได ตองกลับมาซ้ือซ้ําอยางแนนอน ขาวเกรียบทอดแลวราคาถุงละ 35 บาท เหมาะกับการซ้ือติดไมติดมือไปฝากเพื่อนฝูงก็ดี

13
น้ําพริกกุงจอม

อบแหง

ผัดกุงจอมภูเขาไฟอบแหง ผลิตภัณฑนองใหมของชุมชนบานโคกเมือง พัฒนามาจากเมนูตองหามพลาดของชุมชน คือ “ผัดกุงจอมสมุนไพรภูเขาไฟ” โดยฐานการ
เรียนรูเชฟชุมชน เดิมที่จะตองเดินทางไปรับประทานที่ฐานการเรียนรูและตองสั่งทําลวงหนาเทานั้น แตปจจุบันมีผลิตภัณฑนี้ออกมาสามารถจับจายซื้อฝากคนทาง
บานแบงปนความอรอยลงตัว สูตรการผัดกุงจอมสมุนไพรมีวิธีการทําไมซับซอนและมีการสาธิตท่ีฐานการเรียนรูแตมีรสชาติเฉพาะ กุงจอมผัดสมุนไพร ทําจากกุงจอม
ที่หมักพอดี นํามาผัดกับสมุนไพรที่หาไดในชุมชน อาทิ พริกสด ตะไคร ใบมะกรูด หอมแดงซอย และเครื่องปรุงเลิศรส ยิ่งนํามาอบแหงบรรจุภัณฑเรียบรอย สามารถ
ซื้อกลับบานแลวนํามาโรยขาวสวยรอน ๆ รับประทานกับผักสด อิ่มอรอยไปกับกลิ่นอายของอาหารบานโคกเมืองไดท่ีบาน

14
ขาวแตนน้ํา

แตงโม

ขาวแตนน้ําแตงโม หนึ่งผลิตภัณฑเดนของฐานการเรียนรูสัมมาชีพภูเขาไฟ มีการเตรียมสวมผสมแบงเปนตัวขาวแตน และน้ําราด น้ําแตงโมไมไดใชทําน้ําราดแตเปน
การทําตัวขาวแตน ความหวานและกลิ่นเฉพาะของแตงโมจะทําใหขาวแตนมีรสชาติหวานออน ๆ และมีกลิ่นเบา ๆ ของแตงโม วิธีทําขาวแตนไมซับซอน แตก็ไมงาย มี
ขั้นตอนทําตามสูตรของฐานการเรียนรูสัมมาชีพภูเขาไฟดังนี้ 1.ทําแผนขาวแตนโดยผสมเกลือกับน้ําตาลทรายลงในน้ําแตงโม คนผสมจนละลาย 2.เทน้ําแตงโมลงไปใน
ในชามขาวเหนียวคลุกเคลาใหท่ัว ใสกะทิลงไป พักใหขาวดูดน้ําประมาณ 2-3 นาที จากนั้นใสงาดําลงไป 3.นําพิมพจุมน้ํา ตักขาวเหนียวใสลงไปกดใหเสมอกัน ไมตอง
กดแนนมากแคพอจับตัวกันไมหลุด จากนั้นนําไปตากแดดประมาณ 1 วัน 4.พอแหงแลวนําไปทอดดวยไฟแรงพอขาวแตนพองสุกเหลืองแลวรีบตักขึ้น พักใหสะเด็ด
น้ํามัน 5.ทําน้ําตาลราดโดยใสน้ําตาลมะพราวลงไปในหมอ ตามดวยน้ําตาลทรายกับเกลือปน เติมน้ําลงไปเล็กนอย ตมดวยไฟออนจนน้ําตาลละลาย 6.ตักน้ําตาลราด
บนขาวแตน พักจนน้ําตาลเซ็ตตัว พรอมรับประทาน 

ขาวแตนน้ําแตงโม หนึ่งผลิตภัณฑเดนของฐานการเรียนรูสัมมาชีพภูเขาไฟ มีการเตรียมสวมผสมแบงเปนตัวขาวแตน และน้ําราด น้ําแตงโมไมไดใชทําน้ําราดแตเปน
การทําตัวขาวแตน ความหวานและกลิ่นเฉพาะของแตงโมจะทําใหขาวแตนมีรสชาติหวานออน ๆ และมีกลิ่นเบา ๆ ของแตงโม ขาวแตนทอดแลวกรอบพอดีไมอมมัน 
อรอย ทานเปลา ๆ แบบไมมีน้ําราดก็อรอยเพลิน ทานแบบมีน้ําตาลราดก็อรอย มีวางขาย ณ ตลาดชุมชนบานโคกเมือง



15 โมบายตุง

ตุง หรือ ธุง มักประดิษฐขึ้นเพื่อใชในงานบุญตามประเพณีของชาวอีสาน มีหลากหลายรูปแบบ หลายหลายสีสัน มีวัสดุการทําที่แตกตางกัน ซึ่งตุงแตละแบบจะมีการ
สื่อความหมายเกี่ยวพันถึงมนุษยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องเลาของตุงมีอยูวา ในอดีตพวกเหลาปศาจขึ้นไปกอกวนเทวดาบนสวรรค เกิดความวุนวายและความหวาดผวา
ของเหลาเทวดาเปนอยางมา เจาแหงสวรรคจึงสราง “ตุง” ขึ้น เพื่อปองกันไมใหเหลาปศาจเขามารบกวนได ตุง จึงเสมือนเปนสัญลักษณศักดิ์สิทธิ์ ปกปองแดนสวรรค
นั่นเอง มนุษยเองก็มีการประดิษฐตุงขึ้นในเวลาตอมา เพื่อใชเปนสื่อกลางในการเชื่อมตอโลกสวรรคกับโลกมนุษย หรือติดตอสื่อสารกับผูลวงลับ ใชตุงเปนพุทธบูชา 
หรือใชเปนปจจัยในการสรางกุศลใหกับตนเองเพื่อใหไดเกิดในสวรรคภูมิ
 มีการใช “ตุง” เปนเครื่องสักการะ ใชในงานบุญหรือขบวนแหตาง ๆ หรือเปนเครื่องประดับประดาในงานพิธี เพื่อความสวยงาม สรางสีสัน ภายใตกรอบความเชื่อที่
แตกตางกันของการประกอบพิธีกรรมในแตละทองถิ่น โดยทั่วไปตุงจะมีลักษณะคลายธงความยาวประมาณ 1-3 เมตร อาจทอดวยผาฝายเปนลายขิด ลวดลายสัตว คน
 ตนไม หรือพระพุทธรูปถวายใหกับพระสงฆเพื่อเปนพุทธบูชา
 ตุงมีหลายรูปแบบ อาทิ ตุงราว ตุงเชย ตุงสิบสองราศี ตุงเจดียทราย ตุงไสหมู หรือกระท่ังตุงใยแมงมุม
ตุงใยแมงมุม ปนตุงที่ทําจากเสนดายจากเสนฝายหรือเสนไหม ผูกโยงกันคลายใยแมงมุม นิยมใชแขวนตกแตงไวหนาพระประธาน หรือโดยรอบในงานพิธีกรรม ใชใน
การปกปองคุมครองคลายกับตุงไชย เปนที่แพรหลายในภาคอีสาน การประดับธุงใยแมงมุมของวัดไชยศรี งานบุญเผวสบานสาวะถี และประดับในงานรวมสมัย ชุมชน
บานโคกเมืองมีการประดิษฐตุงเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก โดยฐานการเรียนรูการทอเสื่อกก มีการจัดทําเปนตุงโมบาย หลากหลายสีสัน สวยงาม สามารถจับจาย
และซ้ือติดไมติดมือไปเปนของฝากจากชุมชนได

16
ผลิตภัณฑฺจาก

กกทอมือ

ผลิตภัณฑจากเสื่อกก
- กลองใสกระดาษทิชชู
- แจกัน
- แผนรองแกว, แผนรองจาน
- กระเปา
- หมวก
- เสื่อกกยกลาย

17

เสื่อแกนกก 
(ตนแบบ

ผลิตภัณฑ Zero
 Waste)

การตากแดด ยอมสี และทอขึ้นรูปเปนผืนกกในลําดับถัดไป สวนเนื้อกกที่อยูดานในหรือไสกกไมไดถูกปลอยทิ้งไปใหสูญเปลา แตไดถูกนํามาสรรสรางเปนผลิตภัณฑท่ี
หลากหลายเพื่อเปนการเพิ่มมูลคา และนํามาทําใหเกิดประโยชนสูงสุด อาทิเชน นํามาทอเปนเสื่อไดอีกเพื่อไวใชในครัวเรือน หรือนํามาเปนของตกแตงบาน เปนตน 

รายการสั่งสินคาจากกลุมเสื่อกกยกลายบานโคกเมืองไมเคยตก แมจะเปนภาวะโควิดท่ีทุกอยางเกือบจะหยุดชะงัก แตสมาชิกกลุมเสื่อกกยังคงทอเสื่อกันมือเปนระวิง 
ทั้งออเดอรจากลูกคาตางประเทศ และลูกคาในประเทศ เสนกกจํานวนมากถูกนํามาใชในการทอ ทําใหเหลือแกนในสวนที่เปนเนื้อกก หรือ ไสกก ที่ไมใชวัตถุดิบใน
การทอเสื่อ
ไสกก เหลานี้ไมไดถูกทิ้งใหขยะที่ไรประโยชน  แตถูกนํามาสรรสรางเปนผลิตภัณฑอื่น เชน เสื่อรองนั่ง หรือ เสื่อรอสําหรับตกแตงบาน กลายเปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา
จากวัสดุเหลือใชในการทอกก เปนตนแบบของผลิตภัณฑเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ไมมีเศษวัสดุเหลือท้ิงในชุมชน หรือที่เรียกวา Zero Waste

18 หมวกบักเก็ต
แบรนด Baraya

ผลิตภัณฑภายใตแบรนด Baraya เปนผลิตภัณฑของคนในชุมชนบานโคกเมือง ประกอบกิจการเปนระยะเวลา 1 ป เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 มีหลากหลาย 
หมวกบักเก็ตผาทอมือก็คือหนึ่งในผลิตภัณฑภายใตแบรนดดังกลาว ผาทอมือรับซ้ือมาจากชาวบานในชุมชน หรือฐานการเรียนรูผาทอหมักโคลน นอกจากหมวกแลว 
คุณสมคิดยังพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับอื่น ๆ ดวย ทั้งกระเปาผูหญิง กระเปาเครื่องสําอาง กระเปาใส Ipad/Tablet ราคาหมวกอยูที่ 250-390 บาท ขึ้นอยูกับชนิดผา 
และความยาก งายของการทําลายหมวก ทางรานมีโปรโมชั่นสําหรับชวงการระบาดของโควิด-19 คือ ซื้อสินคา 1 ชิ้น ฟรี หนากากอนามัย 1 ชิ้น
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ขาวหอมมะลิดิน
ภูเขาไฟบุรีรัมย 
ขาว GI บานโคก
เมือง

ขาวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย (Kaow Hom Mali Din Phu Kao Fai Buriram Rice) หมายถึง ขาวเปลือก ขาวกลอง และ ขาวขาว เปนตน ที่แปรรูปมาจากขาว
หอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 15 ปลูกในฤดูนาปบนพื้นที่ท่ีมีแรธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมยซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ ทําใหเมล็ดขาวเรียวยาว เลื่อมมัน มี
ทองไขนอย เมื่อขาวหุงสุกจะมีลักษณะเหนียวนุมและไมแข็งกระดาง 

“เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ําเมืองกีฬา” คําขวัญจังหวัดบุรีรัมยที่สะทอนถึงภูมิประเทศของจังหวัดบุรีรัมยที่มีภูเขาไฟที่ดับสนิท
แลวมากที่สุดในประเทศไทย ไดแก ภูเขาไฟพนมรุง ภูเขาไฟอังคาร ภูเขาไฟปลายบัด ภูเขาไฟคอก ภูเขาไฟหลุบ และภูเขาไฟกระโดง การสลายตัวของหินภูเขาไฟ 
เปนตน ซึ่งในการกําเนิดของชุดดินภูเขาไฟของกลุมชุดดินที่ 1 และ กลุมชุดดินที่ 28 ทําใหเกิดแรธาตุท่ีมีประโยชนตอการปลูกพืชผลทางการเกษตร และทําใหจังหวัด
บุรีรัมยเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ มีกลิ่นหอม เหนียวนุม ไมแฉะ ไมแข็งกระดาง ยิ่งไปกวานั้นขาวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมยไดรับการรับรอง ขาวส่ิง
บงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) ภายใตแบรนดขาวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย (Kaow Hom Mali Din Phu Kao Fai Buriram Rice)

 ขาวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย เปนขาวหอมมะลิพันธุขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ กข 15 ที่ปลูกในฤดูนาป บนพื้นที่ท่ีมีแรธาตุจากดินภูเขาไฟบุรีรัมย ลักษณะของ
เมล็ดขาวจะเรียวยาว เลื่อมมัน มีทองไขนอย เมื่อขาวหุงสุกจะมีลักษณะเหนียวนุมและไมแข็งกระดาง


