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“ถงึอยางไรเรากอ็ยกูนัมาได”

ในชวงเวลาหนึง่ทีไ่ดคลกุคลกีบัชาวบานทาสดีา  ตำบลทาสดีา อำเภอหนองพอก
จังหวัดรอยเอ็ด พบวาชาวบานไดใชปจจัยสี่จากปาภูคำบก เปนอาหารจำพวกพืชผัก
ผลไมปา ไดแก เครอืหมานอย อรีอก ดอกกระเจยีว  หนอไม  ผกัหวาน ผักกดู ผกัเมก็
ผกักระโดน สะเดา ผกัติว้ ยอดหวาย กระบก  หมากหมอ  หมากยาง  หวา  มะหวด  สมอ
มะขามปอม ตะโก พืชหัวใตดินแทน อาหารประเภทแปง  ไดแก  กลอย  มันเหิบ
มนันอน  มนันก  มนัน้ำ  มนัเทยีน  สมนุไพร  เชน  สามสบิกบี  เปนตน เหด็  ไดแก  เหด็
ปลวก  เหด็ผึง้  เหด็เผาะ  เหด็ระโงก  เหด็ไค  เหด็คอนขาว  แมลงจำพวก  กดุจี ่ แมงแครง
แมงตบัเตา  จกัจัน่  ตัก๊แตน  แมงกีช่อน  แมงมนั  ผึง้  เปนตน

การใชประโยชนจากปาในวถิขีองคนทาสดีา  จะใชอยางรคูา  ดงักรณขีองกลอย
ชาวบานจะเก็บหัวขนาดใหญปลอยหัวเล็กๆ ไวขยายพันธุ  เพื่อมีกินมีใชอยางยั่งยืน
ทรัพยากรชีวภาพจากปาภูคำบก   เปรียบเหมือนภูมิคุมกันตนเองของชาวบานทาสีดา
จากกระแสบรโิภคนยิมทีโ่ถมเขาใส  ทำใหชาวบานทาสดีาอยอูยางมคีวามสขุใจ  มคีวาม
สงบ  เรยีบงาย  มนี้ำใจตอเพือ่นบานและผมูาเยอืน  ออกแรงชวยเหลอืกนัในหมเูพือ่นบาน
เสยีสละในงานสวนรวม  แมวฒันธรรมบรโิภคนยิมจะไหลบาเชีย่วกรากโถมใสชาวทาสดีา
สกัเพยีงใด  ชาวทาสดีากพ็ดูไดวา “ถงึอยางไรเรากอ็ยกูนัมาได” ในออมกอดของปา

คณะผวูจิยัประจำพืน้ทีจ่งัหวดัรอยเอด็
                                                                                       กนัยายน 2551

การสำรวจและจดัทำฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพปาไม
ปาภคูำบก  อ.หนองพอก  จ.รอยเอด็
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ความเปนมาของโครงการ

มิติในการทำงานครั้งนี้ คือ ใหชาวบานมีสวนรวมตั้งแตการกำหนดรูปแบบ
การสำรวจ การศกึษา การใชประโยชนอยางยัง่ยนื การสบืทอดรนุสรูนุ ราชการทำหนาที่
เปนผูเกื้อกระบวนการการสำรวจ แบงเปน 4 ดาน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานพืช สัตว จุลินทรีย และภูมิปญญาทองถิ่น สวนหนึ่งของผลการสำรวจไดนำเสนอ
3 ประเดน็หลกั คอื ตนทนุชมุชน  การอนรุกัษและพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพ
และการใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพดานปาไม

ในป 2551 กลมุงานความหลากหลายทางชวีภาพดานปาไม สำนกัวจิยัและพฒันา
การปาไม กรมปาไม ไดจัดทำ โครงการสำรวจและจัดทำฐานขอมูล ความหลากหลาย
ทางชีวภาพปาไม ภูมินิเวศนลุมน้ำชี ไดเลือกพื้นที่นำรอง ณ ปาภูคำบก ต.ทาสีดา
อ.หนองพอก จ.รอยเอด็ เพราะเปนปาบนภเูขาผนืเลก็ ๆ ทีย่งัเหลอือย ูทามกลางการรกุคบื
ของพชืเศรษฐกจิ กอปรกบัเปนปาตนน้ำยงั ลำน้ำสาขาของลมุน้ำช ีอกีทัง้ชมุชนทีม่คีวาม
เขมแขง็ในดานอนรุกัษ ไดรวมตวักนัเปนองคกร ราษฎรอาสาสมคัรพทิกัษปา รสทป.
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ปาภคูำบก เปนสวนหนึง่ของปาสงวนแหงชาตปิาดงมะอี ่ ประกาศ
เปนปาสงวนแหงชาตเิมือ่วนัที ่ 12  ตลุาคม  2521  เนือ้ทีป่ระมาณ 2,500  ไร
ภูมิประเทศเปนภูเขา ประกอบดวยภูตางๆ เชน  ภูดิน  ภูไมเปาะ ภูสิม
ภถู้ำพระ ภคูำบก ความสงูจากระดบัน้ำทะเลปานกลาง  300 – 373  เมตร
ยอดสงูสดุ คอื ภไูมเปาะ

ปาภคูำบก ตัง้อยทูีต่ำบลทาสดีา  อำเภอหนองพอก จงัหวดัรอยเอด็
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมูบานทาสีดา  ปจจุบันปาภูคำบก
เปนแหลงเกบ็อาหาร  สมนุไพร  และเลีย้งสตัว  ของชาวบาน  ตำบลทาสดีา
1,293  หลังคาเรือน  ประชากร  5,930  คน  รวมทั้งตำบลใกลเคียง  คือ
ตำบลรอบเมอืง  ตำบลโคกสวาง  อำเภอหนองพอก  จงัหวดัรอยเอด็

ขอมูลคุณสมบัติดิน  ในพื้นราบ ชุดดินที่ 17, 22  การระบายน้ำ
คอนขางเลวถงึเลว  เนือ้ดนิ เปนดนิรวนปนทราย/ทรายปนดนิรวน/ดนิรวน
pH 4.5 – 5.5 ความอดุมสมบรูณต่ำปานกลาง เหมาะสมตอการทำนา พืน้ทีด่อน
ชุดดินที่ 35, 40, 44  การระบายน้ำคอนขางดี,  ดี ถึงคอนขางดีเกินไป
เนือ้ดนิ ดนิรวนปนทราย ดนิรวน และดนิทรายปนรวน  pH 4.5 – 5.5 ความ
อุดมสมบูรณต่ำ เหมาะสมตอการปลุกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และภูเขา
การระบายน้ำดีถึงคอนขางดีเกินไป  เนื้อดินขึ้นกับหินวัตถุ ตนกำเนิด
ไมเหมาะสมตอการเพาะปลกู

ภมูอิากาศ ไดรบัอทิธพิลจาก
ลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตและมรสมุ

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื  ปรมิาณน้ำฝนเฉลีย่
รายป 1,384.6  มลิลเิมตร  อณุหภมูเิฉลีย่ 22.7  องศา

เซลเซยีส  ในเดอืนธนัวาคม และ 29.6  องศา
เซลเซยีส ในเดอืนเมษายน  ความชืน้สมัพทัธ

39 % ในเดอืนมนีาคม และ 94 %
ในเดอืนกนัยายน

ประวตัปิาภคูำบก
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เกรด็…….ความรู

สันนิษฐานวา มาจากเสียงรองของจักจั่น
ซึ่งพบมากในบริเวณนี้  จักจั่น หรือ Cicada
ชื่อวิทยาศาสตร Meimuna opalifera อันดับ
Homoptera  วงศ CICADIDAE  เปนแมลงขนาดใหญ
ดดูกนิน้ำเลีย้งจากตนไม พบมากทีต่นกงุ หรอืกอหนอไม
เพศผทูำเสยีงไดดงัประมาณ 200 เดซเิบล เพือ่หาคคูรอง
ตัวเมียไมสามารถทำเสียงได เมื่อผสมพันธุวางไขแลว
จะตาย ชาวบานนยิมบรโิภคทัง้ดบิและประกอบอาหาร
เชน ทอด คั่ว หมก ยำ แกง กอย ลาบ ปน (ตำดิบ)
และทำเมีย่ง

ภคูำบก สนันษิฐานวา มาจากชือ่ตนไม กระบก
ไมเดนในพื้นที่ กระบกเปนไมยืนตน พบในปาเต็งรัง
ชื่อวิทยาศาสตร Irvingia malayana  ในวงศ
IXONANTHACEAE เปนไมมงคลพระราชทาน
ประจำจงัหวดัรอยเอด็ นยิมใชทำถาน ใหคาความรอนสงู
แกรง ควนันอย

...ดงมะอี.่...
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หมอยาสมุนไพร นางจวง  สาระบรรณ  นายบวั  บบุผา
นางเมอืง  วงศกะโซ

หมอเปา นายสวสัดิ ์เนตวงศ   นายล้ำ  หงสทอง
นายชอน ประทมุชยั   นายพวน สรุทิำมา

หมอน้ำมนต นายไพร  พนมเขต  นายโฮม  หนองขนุสาร
หมอนวดจับเสน นางยภุาพร พนัชาร ี นางดาวเรอืง ชณิบตุร

นางทองคำ ประทมุชยั

หมอตำแย นางไกร ทองทอง  นางออน เกตมุาชม

หมอเหยียบเทาไฟ นายจัน่  แสงพล   นายทองเลือ้น  คมีหนัต

หมอสักน้ำมัน นายกองแกว  สามพนั   นายคำด ี เกตมุาชม

หมอสูตร นายบญุมา  สเีลา

หมอมอ/หมอสอง คอื นายคำนยั  พรมชาติ

เฒาจ้ำ นายม ี ประทมุชยั  นางมลู  จนัทะนอย
นางฝอย แสงหวัชาง

เจาโคตร นายบวั  โคตรศร ี   นายบญุ ชมผา   นายสธุ ี จำนงจติร

นักจัดรายการ/นักกิจกรรม นายปนุ  โคตรวงศ
พธิกีรงานบญุ นายบญุเลยีง  ดลีมรมัย   นายเสนห  มาตยรนิทร

นายถาวร  สวางวงค   นายชาล ี ฤทธิศ์รี

นายหนาแรงงาน นายอบุล  จนัทะนอย

ศิลปน นายเตม็  วงศศร ี  นายม ี เศษจนัทร   นายนาค  เกตมุาชม

นักผญา นางทองสาย  สายรตัน  นางดารา  สามพนั

ปราชญชาวบาน..
ผสูบืทอดภมูปิญญาของปาภคูำบก

หมอพืน้บาน จำแนกไดดงันี้
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นกัประดษิฐ นางบวัลยั   นามชารี
นางบญุธรรม   ศรเีกนิดี

ผรูดูานพชื/ภมูปิระเทศ นายกองแกว   สามพนั
นายล ี  วริชล

ผรูดูานการหาสตัวปา นายวเิศษ   โชตวงค
นายสมพงษ   พรรคพล
นายสามารถ  สองบตุร
นายสมชาย   โรมจนัทร

ผรูดูานการหาปลา นายบญุกวาง   สรุาอามาตย
นายสมบตั ิ  กรไชยา
นายบญุรวม   โสลา

ผดูานอาหาร นางราตร ี  ดลีมรมัย
นางระเบยีบ  พรรคพล
นางจำลอง  พลเยีย่ม

ผรูดูานการเกบ็เหด็ นางนลิ   โสมะจนัทร
นางสำเนยีง   สวางวงค
นางทองยนุ   สอนบตุร
นางหนเูฮยีง   มาตยวเิศษ
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ผรูกูารทอผาพืน้เมอืง/ยอมสี นางนวล   เมฆกกตาล
นางอรณุ   วงคคำ
นางไสว   ล้ำเลศิ

ผรูดูานการเกษตร นายผาย   ยานพุรม
นายนอย   เนนิสนทิ
นายบญุกอง   สรุยิกมล
นายทองด ี  มาตยวเิศษ

ผรูดูานการสรางบาน นายบญุเพง็   แสนศริิ
นายสวสัดิ ์  วนัทอง
นายเสถยีรพงษ   สมวงศ

ผรูดูานการจกัสาน นายตาล   แวงวรรณ
นายทองแดง   มานดั
นางตวน   บรูณกติิ
นายสบุรรณ   โสภา

 หมอดนิ นายชชูาต ิ  นามชารี
นายทองสขุ   พมิพศกัดิ์
นายสทุนิ   โคตรา
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ภสูมิ เปนภเูขาทีอ่ยเูทอืกเดยีวกบัภคูำบก เมือ่ป 2492  มพีระธดุงคมาสรางวดั
พรอมกับสรางสิมหรือโบสถไว เปนสวนหนึ่งทำใหปาผืนนี้ไมไดรับสัมปทานทำไม
นอกจากมีสิมแลวยังมีจารึกภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ชาวบานที่เดินทางมาหาของปา
มกัจะขึน้มาพกัผอนบรเิวณนีเ้นือ่งจากมอีากาศเยน็สบาย

ภถู้ำพระ เปนภูเขาที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูในถ้ำ  ตอมามีผูศรัทธา
ในพระพทุธศาสนา  ตระกลู ณ ปอมเพช็ร จาก กรงุเทพฯ มาสรางวดัในบรเิวณเดยีวกนั
ปจจบุนัชาวบานใชเปนสถานทีจ่ดังานบญุบัง้ไฟเสีย่งทายประจำป

อางเกบ็น้ำหวยหนิแตก  เปนพืน้ทีก่กัเกบ็น้ำบนลมุน้ำยงั  สวนที่ 5
กัน้ลำหวยหนิแตกทีไ่หลจากปาภคูำบก  สรางโดยกรมชลประทานเมือ่ป 2544  ความจนุ้ำ
0.76  ลาน ลบ.ม. พืน้ทีเ่กษตรกรรมทีไ่ดรบัประโยชน  1,000 ไร  มนี้ำตลอดปปจจบุนั
ชาวบานใชประโยชนในการเกษตรและทำน้ำประปาหมบูาน

...แหลงทองเทีย่วรอบปาภคูำบก
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พธิกีรรมความเชือ่ของชมุชนในการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ

พชืบางชนดิสญูหายไปจากปาภคูำบก
แตยงัพบไดทีด่อนปตูา

เชน  กรงุเขมาหรอืเครอืหมานอย
พชืทีช่าวบานใชเปนอาหาร  และไมกระบาก ไมเตง็ดง

ซึ่งเปนแหลงกำเนิดเห็ดกระดาง  เปนตน
จากการศกึษาพบวา

ดอนปตูาบานทาสดีาเปนทีอ่ยใูหพชื
และสตัวอาศยัอยางปลอดภยัสามารถสบืพนัธแุละขยายพนัธุ
ไดจำนวนมาก  แลวจงึแพรกระจายไปยงัปาภคูำบก

เพือ่ใหคนไดใชประโยชนตอไป
กลาวไดวาดอนปตูาบานทาสดีาเปนการอนรุกัษ

ความหลากหลายทางชวีภาพดวยภมูปิญญาทองถิน่

ดอนปตูา

ดอนปูตาบานทาสีดา ตั้งอยู
ดานทิศตะวันออกของหมูที่ 5 และ 8
เปนพื้นที่ป าสาธารณะอันเกิดจาก
ความเชือ่ของชาวบานเกีย่วกบัผบีรรพบรุษุ
ชาวอีสานเรียกวา “ปูตา” ชาวบาน
ยอมรับวา “ดอนปูตา” เปนสิทธิเฉพาะ
ของปูตาทุกคนจึงไมกลาเขาไปตัดไม

ทำลายปา ถาใครกระทำไมเหมาะ
ไมควรจะทำใหปูตาโกธรและบันดาล
ใหเกิดภัยพิบัติ  จากความเชื่อถือและ
ยึดมั่นจนเปนศูนยกลางจิตใจของ
ทุกคนในหมูบาน จึงทำใหดอนปูตา
มีสภาพปาไมรมรื่นหลากหลายดวย
ทรพัยากรชวีภาพ
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การมสีวนรวมของชมุชนในการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ

พิธีกรรมเลี้ยงปูตา

พิธีกรรมเลี้ยงปูตา  เปนพิธีการบวงสรวงผีบรรพบุรุษ โดยกระทำ
ในวนัพธุแรกของเดอืน 6 ในปนี ้(พ.ศ. 2551)  ตรงกบัวนัที ่7 พฤษภาคม  พธิกีรรม
เริ่มประมาณเวลา  08.00 น เฒาจ้ำ ชวนชาวบานออกไปรวมกันที่ศาลปูตา
พรอมกบัสิง่ของ  ไดแก  ขาวเปลอืก  ขางนึง่  ไก  ดอกไมธปูเทยีน เมลด็ธญัพชื
 เกลือ  พริก  เงิน  ที่นาสนใจคือ ใบมะพราวสานเปนสัญลักษณแทนสัตวเลี้ยง
จำพวก  ววัควาย  หม ู ไก  เปด  เปนตน  จากการสงัเกตพบวา  ชาวบานคนใดไม
สามารถมาเขารวมพิธีกรรมได  จะฝากของเซนไหวมารวม  สิ่งของเซนไหว
ที่สำคัญ คือ  ไก เพราะเปนสิ่งของที่จะใชในการเสี่ยงทาย  เจาของไกทุกคน
จงึตองการใหฆาไกมากกวาปลอย

อาจจะกลาวไดวา  พิธีกรรมเลี้ยงปูตาเปนอุบายใหชาวบานมีสวนรวม
ในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
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 “เฒาจ้ำ”
เฒาจ้ำ เปนผนูำดานจติวญิญาณ  เปนบคุคลสำคญัทีไ่ดรบัมอบหมายให

เปนตวัแทนของชมุชน  ทำหนาทีต่ดิตอสือ่สารกบัผปีตูา  หรอืรบับญัชาจากผปีู
มาแจงแกชุมชน  ตลอดจนมีหนาที่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปูตาและ
ทรพัยากรผลติผลจากดอนปตูา  ใหอยใูนสภาพปกตติามบญัชาจากปตูา  บคุลกิ
และลกัษณะของเฒาจ้ำเปนบคุคลทีช่มุชนมคีวามเคารพ  ศรทัธา  เชือ่ถอื  และ
ผปีตูากย็อมรบัไววางใจเชนกนัอาจเรยีกไดหลายชือ่  เชน  กระจ้ำ  ขะจ้ำ  ขาวจ้ำ
เฒาประจำ  เจาจ้ำ  หรอื จ้ำ

เฒาจ้ำของบานทาสีดา  คือ
นายม ี  ประทมุชยั  อาย ุ 69  ป  เริม่รบั
หนาที่ เมื่อป 2482  จนถึงปจจุบัน
โดยสบืทอดจาก พอลไีมทราบนามสกลุ
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ไชยา  กองสงิหคณู

ยกปามาไวในสวน : การขยายพนัธหุวาย
 นายธาต ุ  หาระโคตร  เกษตรกรทีม่วีถิพีอเพยีง เปนหนึง่ในชาวบานทาสดีาที่

เพาะเมลด็หวายและนำมาปลกูในสวนตนเอง เพือ่นำหนอหวายมาประกอบอาหารกนิเอง
และขายใหชาวบานในหมบูานหนอละ 4 – 5 บาท การพฒันาอาชพีตอไป  คอื  การเพาะกลา
หวายขายรวมทั้งการปลอยใหหวายใหญขึ้นเปนวัตถุแทนไมจากปาภูมิปญญาของธาตุ
นบัวาเปนการปองกนัรกัษาปาทางออมอกีทางหนึง่

ยกปามาไวในสวน : การขยายพนัธเุครอืหมานอย
นายไชยา  กองสงิหคณู  นกัประสานงานประจำหมบูาน  มแีนวคดิขยายพนัธุ

เครอืหมานอยปลกูในสวนของตนเองเพือ่ประกอบอาหารกนิในครวัเรอืน  บางสวนทีเ่หลอื
จะนำกลบัไปปลกูคนืแกปาภคูำบก  และแบงปนใหเพือ่นบานรวมกนั

11

การอนรุกัษและการพฒันาความหลากหลายทางชวีภาพ



12

“วนุหมานอย”
วนุหมานอย  ทำจากใบหมานอย  ประกอบเปนอาหารวางของชาวบาน โดยเฉพาะ

ผทูีฟ่นไข  ไดรบัประทานจะชวยใหรางกายสดชืน่  กระปรีก้ระเปรา

วัสดุ
1. ใบแกของเครอืหมานอย  ทีม่สีเีขยีวเขม  10 – 20 ใบ
2. น้ำสะอาด  1  ถวย
3. เครือ่งปรงุ  กรณอีาหารคาว  ไดแก เนือ้ปลาตมสกุ น้ำปลารา น้ำปลา พรกิปน

ขาวคัว่ ใบหอม ผกัชี
4. เครือ่งปรงุ กรณอีาหารหวาน  ไดแก  น้ำตาล  น้ำผึง้ สารแตงกลิน่

อุปกรณ
1.     ภาชนะทรงลกึ เชน ชาม
2.     ผาขาวบาง
3. เครือ่งมอือืน่ทีจ่ำเปน

เครอืหมานอย
1. เครอืหมานอย เปน ชือ่ทองถิน่  ชือ่สามญัคอื กรงุเขมา ชือ่อืน่ กรงุบาดาล

ใบกนบดิ ชือ่วิทยาศาสตร Cissampelos pareira  วสิยั เปนไมเลือ้ย
2. คุณสมบัติ ใบคั้นไดวุน (สารเพคติน) ใบแหง 100 กรัม ใหโปรตีน

12.5-15 กรัม ใยอาหาร 44.3-60.3 กรัม Ca 596-2,004 มิลลิกรัม Mg 171-370 มิลลิกรัม
ใชพอกหนาใหเตงตงึ

3. สรรพคุณทางยา ชวยในการรักษาโรคกระเพาะอาหาร แกอาการรอนใน
และรกัษาโรคตบั รากมกีลิน่หอม รสสขุมุ แกไขและยาอายวุฒันะ

ภมูปิญญาชาวบาน
กับการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
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วธิทีำวนุหมานอย
1. ลางใบเครอืหมานอยใหสะอาด
2. ขยีใ้บในน้ำสะอาดแลวกรองเอากากออก
3. ปรงุดวยเครือ่งปรงุตามตองการ

3.1 ทิง้ไวประมาณ 10-15 นาท ีจะจบัเปนกอนรบัประทานได
3.2 กรณทีำเยลล ีใหแชในชองแชแขง็ของตเูยน็

การใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
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ปองกนัหนอนแมลงวนัในปลาราตนขีห้นอน

ปลาราเปนเครื่องชูรสอาหารที่สำคัญของคนอีสาน ปลาราที่สะอาดจะตอง
ปราศจากหนอน  ในการหมักปลาราคนทาสีดาจะใชใบและสวนของตนขี้หนอน
เปนสารปองกนัหนอนแมลงวนัในปลารา

วสัดุ
1. ปลารา
2. ใบและกิง่ขีห้นอน

อปุกรณ
1. ไห
2. มดีและเขยีง

วธิกีาร
1. หมกัปลาราใสไห
2. นำใบและกิง่ขีห้นอนมาสบัเปนทอน ๆ
3. ใสชิน้สวนตนขีห้นอนลงบนปลารา แลวปดไห

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร    ชือ่สามญั ขีห้นอน ชือ่อืน่ กองขาวเยน็หมากแปบผี
หำพะยาว  อัญชัญปา  เอื้องชันปา  ชื่อวิทยาศาสตร Clitoria macrophylla
วงศ  LEGUMINOSAE  (FABACEAE) PAPILIONOIDEAE  วสิยั  ไมลมลกุนอกจาก
ใชปองกนัหนอนแมลงวนัในปลาราแลวขีห้นอนยงัมสีรรพคณุอยางอืน่ โดย ตนตำแลว
พอกชวยหามเลอืดและรกัษาแผลสดหรอืถลอกและใสไหปลาราหรอืปดปากไหปองกนั
หนอนแมลงวนั

การใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ
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ลกัษณะทางพฤกษศาสตร  ชือ่สามญั กลอย ชือ่วทิยาศาสตร Dioscorea hispida
วงศ  DIOSCOREACEAE วสิยั ไมเลือ้ย ในประเทศไทยพบมากกวา 32 ชนดิ ทีบ่รโิภคได
ประมาณ 3 ชนดิ  คอื

1. กลอยขาวเหนยีว  หรอืกลอยเหลอืง
กลอยหวัเหนยีว กลอยนก กลอยไข

2. กลอยขาว หรอืกลอยขาว
3. กลอยจดื

สารสำคญั  ทีเ่ปนประโยชน คอื Tryptophan เปนสารทีพ่บมากในขาวเหนยีว
ชวยใหอารมณดีลดอาการซึมเศรา   สารที่เปนพิษ Dioscorine เปนสารพิษประเภท
อัลคาลอยด มีฤทธิ์กดประสาทสวนกลาง ผูไดรับพิษมีอาการคันปาก คันลิ้น มึนเมา
คลืน่ไส อาเจยีน ใจสัน่ ตาพรามวั  การเตรยีมเนือ้กลอย เกบ็หวักลอยในเดอืน เม.ย. – พ.ค.
เพราะหวักลอยจะโต โผลขึน้มาใหเหน็บรเิวณผวิดนิ เกบ็งาย และเชือ่วาพษินอย กลอยที่
ขุดชวงเดือนสิงหาคม จะมีสารพิษสูงที่สุด ชาวบานทาสีดาจะเก็บหัวกลอยขนาดใหญ
และคงเหลือหัวเล็กไวพรอมกับกลบดินเพื่อขยายพันธุตอไป เปนการใชประโยชน
อยางฉลาดของชาวบาน

ประโยชน ของกลอย
ดานโภชนาการ หัวของกลอยมีแปง

อยมูากจงึนำไปแปรรปูเปนอาหารไดหลากหลาย
เชน  ขาวเหนยีวนึง่ กลอย  กลอยพลา กลอยทอด
ขาวเกรยีบ กลอย   บวดกลอย  บวัลอยกลอย ฯลฯ

ดานหัตถกรรม สารละลายหัวกลอย
แชผาไหม ชวยใหผาไหมมคีวามมนัวาว และทนทานตอแรงดงึ

ดานสมนุไพร เขาเครือ่งปรงุยาแกทองเปนเถาดาน หงุเปนน้ำมนั ใสแผลกดัฝา

...กลอย...อาหารมหัศจรรยของคนทาสีดา
การใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ



ดานการเกษตร เชน น้ำคัน้จากหวักลอยสด พนฆาแมลงศตัรพูชื ปลวก มด
กำจัดหอยเชอรี่ในนาขาวดวยการนำหัวกลอยฝานบาง ๆ โปรยในนาใหทั่วถึง
อตัรา 20 ก.ก.  ตอไร เมือ่หอยเชอรีม่ากนิกจ็ะตายรากของกลอยบดผสมน้ำมนัมะพราว
ใบยาสบู ใบลำโพง หรอืพรกิ พอกฆาหนอนในแผลสตัวเลีย้ง

วิธีที่สอง หั่นกลอยเปนแผนบางๆ คลุกกับเกลืออัตราเนื้อกลอยสด
10 กิโลกรัม ตอเกลือ 1 กิโลกรัมหมักไว 3 วัน แลวนำไปลางน้ำไหล 6 ชั่วโมง
เนือ้กลอยจะนมุ นำไปประกอบอาหารได

กำจดัสารพษิหรอืหกัเมา

วธิทีีห่นึง่  ปอกเปลอืก
หัวกลอยใหหมดแลวฝาน
เปนแผนบางๆ ใสตะกรา
แชในน้ำไหล 5 – 7 วนั

1
2

วิธีที่สาม กรณีไมมีน้ำไหล ใชประโยชนจากเกลือ โดยนำกลอย
หั่นแผนบาง ๆ หมักในถังน้ำเกลืออัตราเนื้อกลอย 10 กิโลกรัม ตอเกลือ
10 กิโลกรัม 4–5 วัน ระหวางนี้เปลี่ยนน้ำเกลือทุกวันและคั้นน้ำออก
จนน้ำทีอ่อกจากกลอยใสแลวนำมาลางหลาย ๆ  น้ำ แลวตากไวใหแหง
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สวนผสม
1. กลอยฝานเปนชิน้บาง ๆ 1 กก.
2. กลวยน้ำหวาสกุบด 6 ผล
3. มะพราวทนึทกึขดูฝอย 2 ถวยตวง
4. แปงขาวเหนยีว 1/2 กก.
5. น้ำตาลทราย 3 ถวยตวง
6. หวักะทิ 1 ถวยตวง
7. เกลอืปน 2 ชอนชา

อปุกรณ
1. ลงัถงึ
2. ใบตอง
3. ชาม
4. ชอนโตะ

ขนมแรมจนัทร.. (กลอย)
ในปที่นาแลงไมสามารถปลูกขาวได คนทาสีดาจะขุดกลอยในปามากิน

เพราะหัวกลอยมีขนาดใหญกินไดหลายวัน ความสำคัญของกลอยเห็นไดจากใน
งานบุญขาว ประดับดิน (บุญเดือน 9) หรือวันสารทไทย   ชาวบานจะทำขนมกลอย
ไปถวายพระ แสดงถงึความพยายามและตัง้ใจจรงิ เชือ่วาจะไดบญุมาก
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ภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับกลอย ไดแก  ฤดูกาลที่เก็บจากปา การหักเมา
(การกำจัดสารพิษ) และการเก็บจากปาโดยเหลือสวนขยายพันธุแลวกลบไว จะทำให
มกีลอยอยคูปูายัง่ยนื

18

ทำความสะอาด
ใ บ ต อ ง แ ล ว
ฉี ก ใ ห ก ว า ง
ประมาณ   9   นิว้

นำ ไป เ รี ย ง ในลั ง ถึ ง
นึง่ประมาณ   45  นาที
สกุรบัประทานได

 ตกักลอยที่ผสมกนัแลวใสใบตอง แลวหอ

ผสมสวนผสม
ทัง้หมดเขาดวยกนั

๑
๔
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ธรรมชาติของปาภูคำบกตลอดจนไรนาของชาวบานทาสีดาชุกชุม
ดวยงพูษิ ความรนุแรงจะเกดิในฤดฝูนตกหนกั  เนือ่งจากเกดิภาวะน้ำทวม

ภูมิปญญาชาวบานในการ
ปองกันงูพิษ  ของคนทาสีดา
โดย  นายกองแกว   สามพัน
หมอพื้นบาน แกปญหาดวยการ
ผลิตสมุนไพร  “ไลพิษงู”

ประกอบดวยวัตถุธาตุ คือ  ดีงู เหลือม สวนสมุนไพร  คือ  รากพุด
ตนสมดัใหญ (สองฟา)  รากงวงชาง   ไขเหา  กอมกอย  (รอดขอน)  เครอืสะทาน  วานงู

ขอหาม  หามกนิยาซมุ   ยารากไม เพราะยาดแีกกนั  ถาผดิพลาดถกูงกูดั
กอ็าบน้ำแลวสกัตวัยาเพิม่ โดยมคีาถากำกบั

วธิปีรงุยา
นำสมุนไพร  ตากแดด  ฝนใส

ฝาละมแีลวเอาเขม็สกับรเิวณหลงัเทา
2 – 3 ครัง้ ปองกนัไดนานถงึ 12  เดอืน

..ยาสักปองกันงูพิษ..

มนั พชือาหารแปง ทดแทนขาวคราววกิฤต
ชมุชนบานปาพืน้ทีเ่กษตรอาศยัน้ำฝน การปลกูขาวฝากความหวงัไวกบั

ธรรมชาติในคราววิกฤตฝนแลงไมสามารถทำนาปลูกขาวไดชาวบานไดอาศัย
มัน พืชหัวใตดินใหแปงทดแทนขาวปาภูคำบกพบมันกินไดหลายชนิด  เชน
มันเทียน  (Dioscorea  dauneae),  มันนก  (Dioscorea  myriantha),  มันเสา
(Dioscorea  alata)  มนันอน มนัน้ำ มนัฮบื สามารถนำมาตมรบัประทาน หรอืปรงุ
ประกอบเปนอาหารอืน่ได
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