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เสื่อกกลาย
ยกลาย (สี
ธรรมชาติ)

ผักกูด ลายปราสาท ลายนกกระเรียน ที่มิไดแครังสรรคอยูบนผืนผาไหมทอมือแตเพียงเทานั้น นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผืนกกมาทําเปน
หมอนอีกดวย หากนํามาใชงานรวมกันกับเสื่อกกทอมือเหมาะดีนักแล 
การทอเสื่อกก เปนอีกหนึ่งอาชีพดั้งเดิมของชาวอีสาน ที่ใชเวลาท่ีชวงที่วางจากการทําไรทํานา นํากกหรือผือท่ีขึ้นอยูตามหัวไรปลายนา มา
ทอเปนเสื่อ หรือที่ชาวอีสานเรียกวา สาด ไวใชในครัวเรือน เสื่อที่ชาวอีสานนิยมใชมักมีสีสันสดใส ดวยสียอมจากเคมี แตกลุมทอเสื่อกกยก
ลายคนพิการบานโคกเมือง ไดพัฒนาท้ังสีสันที่ใชในการยอมเสนกก กรรมวิธีในการยอม การเหลาเสนกกใหมีขนาดตางๆ ลวดลายท่ีใชใน
การทอ รวมไปถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑแบบตางๆ เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคา ซึ่งมีทั้งตลาดลูกคาภายในประเทศ และ
ตลาดลูกคาตางประเทศ 
การทอเสื่อกกมีขั้นตอนที่สําคัญ 2 สวน คือ ขั้นตอนการเตรียมเสนกก มีท้ังวิธีการเตรียมเสนกกใหเปนเสนขนาดพอดีกับความตองการ 
และการยอมสีท่ีมีการนําภูมิปญญายอมสีธรรมชาติกลับมาใช เชน ใบกระโดน ใบยาง ใบมะมวง ผลหมาก พรอมกับประยุกตการหมัก
โคลนบารายพันปเขาไปชวยใหไดสีสวยและติดทนทาน กับขั้นตอนการทอยกลาย มีท้ังลวดลายแบบดั้งเดิมที่มีความวิจิตร และลวดลายที่
คิดคนขึ้นมาใหม
ผลิตภัณฑจากการทอเสนกกท่ีรูจักกันดีของชุมชนบานโคกเมือง คือ การทอเสื่อกกยกลาย ที่มีลายอันเปนเอกลักษณของชุมชน นั่นก็คือ 
ลายผักกูด ลายปราสาท ลายนกกระเรียน ที่มิไดแครังสรรคอยูบนผืนผาไหมทอมือแตเพียงเทานั้น ดวยความสามารถในการแกะลวดลาย
ของสมาชิกกลุมทําใหไมวาจะเปนลวดลายแบบใด ก็สามารถคิดคนวิธีการทอใหไดลวดลายตามท่ีตองการ เปะเหมือนกับการสั่งตัด โดยการ

2 ธนาคารน้ํา
ใตดิน

ธนาคารน้ําใตดิน คือ การนําน้ําลงไปเก็บในชั้นใตดิน ธนาคารน้ําใตดินมี 2 ประเภท คือ ธนาคารน้ําใตดิน ระบบปด และธนาคารน้ําใตดิน
ระบบเปด
ธนาคารน้ําใตดินระบบปด เปนการขุดบอใหลึกถึงชั้นหินอุมน้ํา จากนั้นใสยางรถยนตเพื่อปองกันขอบบอพังทลาย ใสวัสดุที่หาไดในพื้นที่ 
เชน ขวดน้ํา จะใส 1 ใน 3 สวน, ทอนไม หรือเศษปูนใหเต็มชองวางดานนอกยางรถยนต นําทอ PVC มาวางตรงกลางบอเพื่อเปนชอง
ระบายอากาศ นําวัสดุชนิดเดียวกับที่ใสชองวางดานนอกมาเติมใสชองวางดานในใหเต็ม คลุมดวยผาไนลอน แลวทับดวยกอนหิน และตาม
ดวยหินละเอียดอีกที เพื่อเปนตัวกรองใหเศษดิน หรือขยะไมใหเขาไปอุดตันในบอ เมื่อฝนตกลงมาน้ําจะไหลผานธนาคารน้ําใตดิน สูชั้นใต
ดินโดยตรง 
ธนาคารน้ําใตดินระบบเปด เปนการขุดบอขนาดใหญ แลวเจาะพื้นบอเปนหลุม 3 หลุมใหลึกถึงชั้นหินอุมน้ํา เพื่อใหน้ําไหลลงชั้นหินอุมน้ํา
ไดดี และมีชองสําหรับถายเทอากาศจากโพรงใตดินเมื่อถูกน้ําเขาไปแทนที่
โดยน้ําท่ีนํามาเก็บนั้นมาจากหลายแหลงดวยกัน เชน น้ําฝน หรือน้ําจากการทําธนาคารน้ําใตดิน ระบบปด ซึ่งเมื่อน้ําถูกเติมลงชั้นใตหินอุม
น้ําปริมาณมากพอ น้ําจะเออลนมาที่บอโดยอัตโนมัติ 
ประโยชนของธนาคารน้ําใตดิน
1. ชวยแกปญหาน้ําทวมได 
2. ชวยแกปญหาภัยแลง 

3 ผาไหม
ลายผักกูด

การทอผา เปนศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝมือท่ีเกิดขึ้นมาจากภูมิปญญาตั้งแตสมัยโบราณ เพื่อผลิตเปนเครื่องแตงกาย แมในปจจุบันจะ
มีการใชเครื่องจักรในการทอผา และมีคอมพิวเตอรมาชวยออกแบบลวดลาย แตการทอผาดวยมือก็ยังคงความมีเสนหและเปนศิลปะท่ี
ยังคงคุณคามาจนถึงปจจุบัน
สําหรับชุมชนบานโคกเมืองไดมีการทอผาไหมท่ีมีลายเปนเอกลักษณของชุมชนเอง คือ ผาไหมลายผักกูด โดยไดถอดแบบมาจากซุมประตู
ของปราสาทเมืองต่ํา ซึ่งเปน “ลายกานขด” หรือ “ขอตอขอ” ที่มีลักษณะคลายคลึงกับผักกูด ซึ่งชุมชนไดรับความรวมมือจากทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดบุรีรัมย โดยมี อ.ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต มาชวยถอดแบบนําลายผักกูดมาใสลงบนผืนผาไหม และมอบใหเปน
แบบแกชุมชนบานโคกเมือง จนเกิดเปน “ผาไหมลายผักกูด” ลายผาท่ีเปนอัตลักษณของชุมชนบานโคกเมืองจนถึงทุกวันนี้ ทางชุมชนก็มี
การจําหนายผาไหมทอมือลายผัดกูดเปนสินคา OTOP อีกดวย

4
ผาบาราย

พันป
สีกลีบบัว

พันปสีกลีบบัว” นอกจากจะเปนผาทอประจําชุมชนโคกเมืองแลว ผาทอบารายพันปสีกลีบบัวไดรับการขนานนามวาเปนผาประจําอําเภอ
ประโคนชัย จ.บุรีรัมยอีกดวย โดยไดถอดแบบมาจากปราสาทเมืองต่ําซึ่งเปนสัญลักษณของความรัก ที่แทนดวยสีชมพู หรือหมายถึง
ดอกบัวที่กําลังเบงบาน และมีความสุข นอกจากนี้ยังเปนสีของศิลาทราย คือ ปราสาทหินสีชมพู ซึ่งจะพบไดที่ปราสาทพนมรุงและปราสาท
เมืองต่ํานั่นเอง ผาทอบารายพันปสีกลีบบัวชาวชุมชนโคกเมืองถือวาเปนผาที่มีครูบาอาจารยปกปกรักษา เพราะเปนผาที่เกิดจากภูมิปญญา
 และมีคุณคาทางจิตใจ อีกทั้งยังผานการยอมดวยสีจากธรรมชาติดวยสัดสวนที่ผสมกันอยางลงตัวของครั่งและเปลือกของตนอะราง (ตน
นนทรี) ทําใหผาออกมาเปนสีชมพูสวยหวานคลายกลีบดอกบัว สําหรับชื่อ “ผาทอบารายพันปสีกลีบบัว” มาจาก “บาราย” คือสระน้ําที่มี
มาแตโบราณ “พันป” คือ อายุพันกวาป และ “สีกลีบบัว” แทนสีของดอกบัว  นอกจากจะเปนผาทอมือประจําชุมชนแลว ยังผลิตจําหนาย
กับนักทองเที่ยวหรือผูที่มาเยี่ยมเยือนชุมชนโคกเมืองอีกดวย 
ภูมิปญญาการยอมผาดวยสีจากธรรมชาติของสตรีบานโคกเมือง นับวาไมเปนสองรองใคร โดยชุมชนบานโคกเมืองไดพัฒนาผาทอจากเสน
ไหมและเสนฝายจนเกิดเปนอัตลักษณของชุมชน นั่นก็คือ “ผาทอบารายพันปสีกลีบบัว” ที่นอกจากจะเปนผาทอประจําชุมชนโคกเมืองแลว
 ยังไดรับการยอมรับวาเปนผาประจําอําเภอประโคนชัยอีกดวย 
สีกลีบบัว เกิดจากการถอดความหมายมาจากปราสาทเมืองต่ํา ซึ่งเปนสัญลักษณของความรัก จึงแทนดวยสีชมพู และหมายถึงดอกบัวที่
กําลังเบงบาน และมีความสุข นอกจากนี้ สีชมพูยังเปนสีของศิลาทราย คือ ปราสาทหินสีชมพู ซึ่งจะพบไดที่ปราสาทพนมรุงและปราสาท
เมืองต่ํา
ผาทอบารายพันปสีกลีบบัว ของชาวบานโคกเมืองถือวาเปนผาที่มีครูบาอาจารยปกปกรักษา เพราะเปนผาที่เกิดจากภูมิปญญา และมี
คุณคาทางจิตใจ ผานการยอมดวยสีจากธรรมชาติดวยสัดสวนที่ผสมกันอยางลงตัวของครั่งและเปลือกของตนอะราง (ตนนนทรี) ทําใหผา
ออกมาเปนสีชมพูสวยหวานคลายกลีบดอกบัว 
ชื่อ “ผาทอบารายพันปสีกลีบบัว” มาจาก “บารายพันป” ซึ่งสระน้ําโบราณที่อยูคูกับปราสาทเมืองต่ํา เปนสิ่งคูบานคูเมืองบานโคกเมืองมา
ยาวนาน และ “สีกลีบบัว” แทนสีของดอกบัว และสีแหงความรัก ตัวแทนของปราสาทเมืองต่ํา ปราสาทแหงความรักนั่นเอง

5
ผาไหมมัดหมี่

ลายนก
กระเรียนไทย

นกกระเรียนพันธุไทยเปนนกขนาดใหญท่ีสุด ที่ไมใชนกอพยพ และเปนสัตวปาสงวน 1 ใน 15 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปา พ.ศ. 2535 ปจจุบันนกชนิดนี้ไดสูญหายไปจากธรรมชาติของประเทศไทยมานานกวา 50 ป แตดวยความผูกพันของคนประโคนชัย
และนกกระเรียนไทยที่มีมายาวนาน โดยมีหลักฐานสําคัญจากภาพถายในอดีตที่บานของกงพูน เอี่ยมสิริ หมู 5 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย
 จ.บุรีรัมย ซึ่งเปนภาพถายของบุคคลในครอบครัวพรอมนกกระเรียนพันธุไทยตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว นอกจากนี้ ในงานเทศกาลขามหอมมะลิ 
ปลาจอมกุง ชมทุงประโคนชัย ของอําเภอประโคนชัย จะพบหุนนกกระเรียนไทยถูกประดับอยูในงานดวย จากความสําคัญดังกลาว รศ.ดร.
สมบัติ ประจญศานต อาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดมีแนวคิดในการออกแบบลวดลายนกกระเรียนลงบนผืนผามัดหมี่ จนเปน
ผาไหมมัดหมี่ลายนกกระเรียน ที่เปนเอกลักษณประจําทองถิ่น อันเกิดจากการสะทอนความผูกพันของคนประโคนชัยกับนกกระเรียนไทย 
อีกทั้ง นกกระเรียนยังเปนสัญลักษณของความรักที่ม่ันคง เนื่องจากนกกระเรียนจะมีคูเพียงตัวเดียว และยังแสดงถึงความสงางาม และการ
มีอายุยืนยาวอีกดวย ดังนั้น ผาไหมมัดหม่ีลายนกกระเรียนถือเปนสินคาทางวัฒนธรรมสรางสรรคที่สะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น และ
ทรัพยากรนกกระเรียนไทยในจังหวัดบุรีรัมย ใหจารึกและคงอยูตอไปผานลวดลายบนผืนผานั่นเอง

ทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น ตําบลจรเขมาก



6
น้ํากระชาย

ขาว
สูตรน้ําผึ้ง
มะนาว

เมนูน้ําสมุนไพร "น้ํากระชายขาว" เปนเมนูที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เพราะเชื่อสรรพคุณของกระชายท่ีมีฤทธ์ิตานเชื้อโควิด-19 
เนื่องจากขาวผลศึกษาในระยะ ‘หองทดลอง’ พบวา ‘สารสกัดในกระชายขาว’ มีฤทธ์ิตานเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดโรค โควิด-19 ที่กําลังทวี
ความรุนแรงในการระบาด ซึ่งเปนความหวังของ ศาสตรการแพทยแผนไทย และอยูในความสนใจของประชาชน “กระชาย” มีสารสําคัญ 2
 ตัว คือ พิโนสโตรบิน (Pinostrobin) และ แพนดูราทิน เอ (Panduratin A) มีฤทธ์ิยับยั้งเชื้อโควิด-19 ถาเชื้อไวรัสเขาสูรางกายแลวเจอ
สารสําคัญสองตัวนี้ในปริมาณที่เหมาะสม ทําใหเชื้อไวรัสฝอ แบงตัวไมได ซึ่งกําลังอยูในระยะหองทดลอง ดังนั้นที่เห็นกันบอยๆ ขณะนี้ คือ
การนํากระชายมาตมน้ําดื่ม เปนการดูแลสุขภาพวิธีหนึ่ง สําหรับผูสนใจทําเครื่องดื่มกระชาย หรือ น้ํากระชาย ไวดื่มเองเพื่อเสริมสุขภาพ
สูตรพรอมวิธีทํา "น้ํากระชายขาวน้ําผึ้งมะนาว" เพื่อใหบุคคลทั่วไปสามารถเรียนรูในรูปแบบออนไลน สวนประกอบดังนี้ : กระชายขาว 2 
ขีด, น้ําเปลา 1200 ml, น้ํามะมาวคั้นสด (แบงน้ําหัวเชื้อ 120 ml ผสม มะนาว 15 ml และ น้ําผึ้ง 15 ml) 
บานโคกเมือง มีท้ังกระชายขาวปลูกตามสวนสมุนไพรและขึ้นตามธรรมชาติทั่วบริเวณเขาปลายบัด มีฐานวัตถุดิบกระชายในทองถิ่น ชุมชน
แหงนี้ก็ใหความสนใจกับการพัฒนาสูตรการทําเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายขาว ดานโควิด-19 ดวยเชนกัน ดวยรสกระชายท่ีเผ็ดรอน การทํา
น้ําดื่มเพื่อสุขภาพจึงตองคํานึงถึงผูดื่ม ดวยการเพิ่มน้ําผึ้งรวง น้ําผึ้งเดือนหาท่ีเก็บไดในชุมชน บีบมะนาวสด ๆ เพิ่มความเปรี้ยวตัดหวานกัน
เลี่ยน จะไดรสน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพที่ดื่มงาย เหมาะสําหรับการพัฒนาเปน welcome drink และสรางจุดขายใหกับชุมชนบนฐานของ
ทรัพยากรทางชีวภาพ เปนน้ําสมุนไพรกระชายภูเขาไฟ ก็นาสนใจ

7 ตนกก

คัดขนาดกอนนํามาทอ
ตนกกท่ีตัดมาได ตองนํามาคัดแยกและจะตัดสวนปลายที่ไมเทากันออกเพื่อใหไดตนกกท่ีมีความยาวเทาๆ กัน ความยาวของตนกกก็จะเปน
ตัวกําหนดขนาดความกวางของผืนกกที่ไดจากการทอ ไมวาขั้นตอนไหน ๆ ก็จะตองมีความใสใจ เพื่อความสวยงามและไดมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ 

การหมุนเวียนตนกก เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
ผลิตภัณฑจากกกของชุมชนบานโคกเมืองที่เกิดจากการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาผลิตภัณฑมาอยางตอเนื่องนั้น สิ่งสําคัญที่ขาด
ไมไดในการผลิตและเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญ นั่นก็คือ ตนกก หรือตนไหล ซึ่งมีการปลูกอยางแพรหลายในชุมชน เมื่อเติบโตจนไดขนาดที่
สามารถนํามาทอหรือทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆนั้น จําเปนจะตองมีการบริหารจัดการหมุนเวียนวัตถุดิบเขาสูการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อให
เกิดการสรางผลิตภัณฑจากกกหรือตนไหลที่ย่ังยืน ดังนั้น ทางกลุมฐานการเรียนรูไดนําภูมิปญญาในการปลูกตนกก โดยนําสวนยอดของตน
กกท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตมาแชน้ําเพื่อใหออกราก สามารถนํากลับไปปลูกใหมในแปลงได นอกจากนี้ ในขั้นตอนการตัดกกท่ีจะ
นํามาใชทอ ถาตนนั้นมีหนอเล็กขึ้นอยูก็จะเก็บไวเพื่อใหเจริญเติบโตเปนตนกกตอไป ทําใหในชุมชนโคกเมืองจะมีตนกก หรือตนไหล
หมุนเวียนนํามาใชสรางสรรผลิตภัณฑไดแบบยั่งยืน

เสนกกจากสีธรรมชาติ
เสนกกท่ีผานการตากแดดประมาณ 3-4 วันจนแหงดีแลว ก็พรอมจะนํามาทําการเปลี่ยนสี โดยจะยอมสีจากวัสดุธรรมชาติ เชน ใบกระโดน
 ใบยาง ใบมะมวง ผลหมาก สําหรับกระบวนการยอมสีเสนกก จะใชความรอนโดยผานการตมในถังปบเปนวลานานประมาณ 4 ชั่วโมง ใน 
1 ถังปบจะใสเสนกกได 6 มัด แตละมัดจะวางสลับกับวัสดุธรรมชาติที่ใชยอม เมื่อตมจนครบเวลาแลว จะนําเสนกกไปทําการหมักดวย
โคลนจากบารายพันปตออีก ใชเวลาหมักโคลนนาน 1 คืน จึงนําออกตากแดดใหแหงอีกครั้งหนึ่ง  สีกกท่ีไดจากการยอมก็จะถูกนําไปถักทอ


