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คำ�นำ�

� พ.ศ.� 2504� รัฐบาลไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่� 1� ให้เกษตรกรไทยปลูกพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว� ส่งออกทำ�เงินให้ได้มาก� ๆ� ตามคำ�ขวัญ� งานคือเงิน� เงินคืองาน� บันดาลสุข� รัฐบาล
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน�น้ำ�ไหล�ไฟสว่าง�ทางดี�การพัฒนาสำ�เร็จตามแผน�แถมด้วยสารพัดปัญหาตาม
เข้าสู่ครัวเรือน� ปัญหาหนี้สิน� ยาเสพติด� โรคอุบัติใหม่� การทอดทิ้งเด็กคนชรา� ดินเสื่อม� ป่าโทรม��
ลัทธิบริโภคนิยมครอบงำ�ชาวบ้านเต็มรูป� อยากรวยเร็ว� อยากได้เยอะ� ต้องนำ�เข้าทุกสิ่งทุกอย่างจาก
ภายนอกแม้กระทั่ง�ภูมิปัญญา�ชาวบ้านจึงอยู่ในภาวะ�“ตั้งรับ”�
� ภาวะตั้งรับของชาวไทยมีทางออก� เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย� ร่ำ�รวยความ�
หลากหลายทางชีวภาพ� ดินดำ�น้ำ�ชุ่ม� ในน้ำ�มีปลาในนามีข้าว� มีตัวอย่างชุมชนและงานวิจัยมากพอที่จะ
ตอบว่า�ชาวบ้านมีกินมีใช้� ไม่มีหนี้สิน�จากการทำ�เกษตรผสมผสาน�หาอยู่หากินด้วยการพึ่งพาป่า�พึ่งพิง
ตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น� ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกับชาวบ้านท่าสีดา� อ.หนองพอก� จ.ร้อยเอ็ด�
โชคดีที่มีป่าภูคำ�บกเนื้อที่�2,500�ไร่�ป่าให้อาหาร�สมุนไพรให้สายน้ำ�ไหลผ่านหลาย�ลำ�ห้วยและให้ปุ๋ยที่
สะสมบนป่าแล้วไหลลงสู่แปลงนาของชาวบ้านที่อยู่ต่ำ�ลงมา� สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้พืชเกษตร� การใช�้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน� จึงเป็นการรุกกลับกระแสทุนนิยม
เงินตรา�นำ�ชาวบ้านเดินสู่อิสรภาพทางการเงินได้�
� ปี�2552�กรมป่าไม้ร่วมกับอาสาสมัครชาวบ้านท่าสีดา�สำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น� เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูล� ข้อค้นพบส่วนหนึ่งได้นำ�เสนอ� ณ� ที่นี�้ กิจกรรมต่อจากนี้คือ��
อยากเห็นชาวบ้านเข้มแข็งทางปัญญา�ความคิด�ตั้งรับปัญหาอย่างมีศักดิ์ศรี�แบบ�“รับเชิงรุก”�

คณะวิจัยแห่งป่าภูคำ�บก
สิงหาคม�2552
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กระบวนการทำ�งาน

ก.� สำ�รวจและจัดทำ�ฐานข้อมูลและองค์ความรู้�(Education&Action)
� เริ่มเข้าหมู่บ้าน�ถามหาผู้รู้�เป็นนักวิจัยไทบ้าน�
� นำ�ผู้รู้�อาสาสมัคร�อบรมการสำ�รวจ�พืช�สัตว์�แมลง�ไลเคนเห็ดราและภูมิปัญญาท้องถิ่น
� กำ�หนดแนวคิดแผนดำ�เนินงานสำ�รวจและรวบรวมข้อมูล
� นำ�เสนอผลการดำ�เนินงาน�

ข.� อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์�ด้วยการสัมมนา�และ�
� ขยายพันธุ์พืช�

ค.� สร้างเสริมความตระหนักให้ชุมชนด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
� และจัดการป่าไม้เพื่อการ�นันทนาการและการศึกษาธรรมชาติ�ด้วยการอบรม
� นักอนุกรมวิธานน้อย�และเวทีประชาคม�

ง.� พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้�

จ.� ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ�

ฉ.� ศูนย์เรียนรู้�ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น�ภูคำ�บก�

ช.� ประเมินผล�(Evaluation)
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หมากหม้อกี่โก่ย หมากไทสง

หวดข่า หมากยางหมากกวาง
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ผลไม้น่ากินจากป่าภูคำ�บก

ก่อ ก้นครก ข่าลิ้น ข้าวจี่

ค้อ ต้องแล่ง ตากวง ตาไก้

มะพลับ มะกล่ำ� มะม่วงป่า มะขามป้อม

มะค่าโมง มะเดื่อ มะเม่าตาเขียด มะไฮ่

มะตูมป่า มะออม มะกอก มะดูก

ลำ�ดวน ส้มสั้น ส้มโมง ส้มเสี้ยว

ส่าเหล้า หมากเค็ง หมากหม้อ หมากส้มมอ

หมากแท่น หมากแงว หมากคายข้าว หมากเหลี่ยม
ใบใหญ่กว่าสมอ

หมากยาง หว้าดากโกน หวดข่า หางลิ้น

หว้าเขียว



กระบก : ความสัมพันธ์ระหว่างพืช แมลง สัตว์ และคน

 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ชาวนาเริ่มปักดำ ข้าวกล้า วัวควายของชาวนา ไม่มีทุ่งหญ้าเลี้ยง 
ต้องนำ วัวขึ้นไปเลี้ยงบนภูคำ บก นอกจากมีใบไม้ใบหญ้าให้วัวควายกินแล้ว ฤดูนี้ลูกกระบกเริ่มสุกร่วงหล่น 
ลงโคนต้นมาก วัวควาย รวมทั้งสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น เก้ง กินเนื้อลูกกระบกที่สุกงอมจนเละ แล้วคายเมล็ด 
ลงกองลงบนพื้นดิน เป็นอาหารให้ปลวกแทะเปลือกเมล็ดจนบาง

 เช่นเดียวกับ ประณีต วงศ์กะโซ่ เคยเก็บเมล็ดกระบกที่ผ่านการกินเน้ือกระบกจากวัวมากะเทาะ 
เปลือกแล้วนำ ไปขาย ใน พ.ศ. 2540 ราคาขายกิโลกรัมละ 6 บาท ฤดูกาลหนึ่งได้เงินหลักหมื่นบาท

 กระบก เป็นสัญลักษณ์ของการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพืช แมลงปลวก สัตว์ และคน กล่าวได้ว่า 
ไฟลัมต่างกันแต่ความสัมพันธ์แนบแน่น

 กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) หรือมะมื่น มะลื่น เป็นไม้ต้นขนาด
ใหญ่ชนิด วงศ์ IXONANTHACEAE เนื้อไม้เผาให้ถ่านชนิดดีพิเศษ ไม่นิยมสร้างบ้านเพราะตอกตะปูยาก
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สมหมาย โรมจันทร์ เล่าว่า เคยเก็บผลสุกกระบกมาให้วัวกิน
และคายเมล็ดลงพื้นคอก แล้วแม่ของตนก็เก็บมาแกะเอาเนื้อ
ข้างใน โดยใช้มีดบางกะเทาะเฉียงๆ จนได้เนื้อในออกมาคั่ว
กินเป็นของกินเล่น



แมลงบนป่าภูคำ บก
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ผีเสื้อเสือดาวใหญ่ ผีเสื้อเณรธรรมดา

ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู ผีเสื้อถุงทองธรรมดา

ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าจาง



7

ผึ้ง

แตน

ต่อ

จักจั่น

ปลวก

แมลงทับ
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กิ้งก่า

สัตว์บนป่าภูคำ บก

เขียดขายาว

กิ้งกือค้างคาว

อึ่งเผ้า

เขียดโมด อึ่งยาง

หอยลายปูแป้ง

ปลาไหลกิ้งกือกระสุนพระอินทร์งูลายเทา

นกปลาหมอปลาดุก

ข้อค้นพบ ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ8



ไลเคน นักสืบสายลม

 ไลเคน คือ สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยสาหร่ายกับรา ชนิดของไลเคนบอกให้เรารู้ว่าอากาศบริเวณ 
ดังกล่าวเป็นอย่างไร ลมแรง อากาศเย็น หรือมลพิษสูง และยังใช้ตรวจหาอายุของวัตถุโบราณด้วย

Bulbothrix queenslandica

Parmotrema sp.Dirinaria sp.

Pyxine sp. Lecanora sp.

Peltula sp. Aspicilia sp.
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เห็ดกระด้าง

เห็ดหูหนูเห็ดโคนเห็ดเข็ม

เห็ดระโงกขาวเห็ดหลินจือ

เห็ด

รา

มอส
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ไหว้ผีบูชาฟ้ารักษาป่าถนอมดิน
ไหว้พ่อค้าบูชาเงินตรา ถางป่าทำ ลายดิน

 ระบบความเชื่อในผีและเทวดาของชาวบ้าน มีอิทธิพลให้เกิดข้อขะลำ หรือข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติ 
ความเชื่อเหล่านี้กำ กับให้คนเคารพธรรมชาติ อยู่อย่างกลมกลืน สร้างสมดุลระหว่างคนกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ จัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน บริเวณใดเป็นที่อยู่ของผี เทวดา จะรักษาไว้เป็นป่าไม้ 

 ป่าเหล่าน้ีจะสะสมความอุดมสมบูรณ์สร้างปุ๋ยอินทรีย์ เม่ือฝนตกจะชะไหลลงสู่พ้ืนท่ีทำ กินท่ีอยู่ต่ำ กว่า 
เป็นการถนอมให้ดินอ่อนนุ่มร่วนซุย และอุดมสมบูรณ์ ไม่แข็งกระด้างเหมือนการใส่ปุ๋ยเคมี ดังเกษตรกรรม
แผนใหม่
 ผีและเทวดาที่ยังอยู่ในพิธีกรรมของชาวบ้านท่าสีดา 
 บุญบั้งไฟ บูชาพญาแถน เทวดาแห่งฟ้าฝน 
 พิธีเลี้ยงดอนปู่ตา บูชาวิญญาณบรรพบุรุษที่ห่วงลูกหลาน
 พิธีเลี้ยงหลักบ้าน บูชาผู้กำ กับ กฎ กติกาของหมู่บ้าน
 เลี้ยงผีตาแฮก บูชาพระภูมิ เจ้าที่ พิธีกรรมส่วนบุคคล
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หมากแหน่ง เรียก นกมาถ่ายรูป

 ลุงกองแก้ว สามพันธ์ กับ นายเดี่ยว ไกรศรี ชาวบ้านท่าสะอาด ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก  
ผู้ที่เดินช็อปปิ้งป่าภูคำ บก นานเท่ากับอายุของตนเอง ชำ นาญเส้นทางในป่า เท่ากับประสบการณ์ในการ
เลียนเสียงสัตว์ เรียกสัตว์ออกมาเป็นเพ่ือน เวลาเดือนห้าเดือนหก ถ้าต้องการเห็นนกเค้า และกระแต  
ใช้เสียงที่เกิดจากลำ ต้นเร่วกระวาน ที่ชาวบ้านเรียกว่า หมากแหน่ง

 ตัดลำ ต้นหมากแหน่ง (เร่ว กระวาน) เลือกกลางลำ ต้นยาวประมาณ ๒๖ เซนติเมตร  
ผ่ากลางลำ ออกเป็นสองซีก ส่วนของลำ ต้นจะแยกออกเป็นกาบสามส่วน ใช้กาบกลางซึ่งไม่แข็งไม่อ่อนเกินไป 
พับครึ่งตามยาวประมาณ ๑๓ เซนติเมตร แล้วใช้มุมปากดูดตรงรอยพับ จะเกิดเสียงคล้ายเสียงร้อง  
ของสัตว์ ถ้าป่าบริเวณนั้นเป็นรังที่อยู่ของกระแต นกเค้า แล้วล่ะก้อหยิบกล้องถ่ายรูปออกมาเตรียมลั่นไก 
เก็บภาพได้เลย
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เครื่องมือหากินพื้นบ้าน

ต่างบาน ดัก ไก่ป่า ไซ ใช้ ดักปลา

โบม ใช้รักษาคุณภาพข้าวนึ่งด้วง ดัก หนู

ฉมวก จับ ปลาโหน่วง ดัก กระรอก,กระแต

ข้อง ใส่ ปลาหน้าเก้ง ยิง สัตว์
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เพลงกล่อมเด็ก

 คนท่ีรู้รากเหง้าของตน จะอยู่กับปัจจุบันอย่างต้ังม่ัน และเดินสู่อนาคตอย่างม่ันคง เพลงกล่อมเด็ก
เป็นวรรณกรรมที่บอกให้เรารู้วิถีชีวิตของชุมชนและรากเหง้าว่า เราเป็นอยู่อย่างไร ดังตัวอย่าง

ชื่อเพลง โอ่นโล่นโต่น

 ๑ โอ่นโล่นโต่น โอ่นโล่นซา  สาวไปไฮ่ กะขี่ควายเขาลา

 สาวไปนา กะขี่ควายเขาตู้  ขาหนึ่งกู้ ขาหนึ่งเหยียดซอย

 ๒ ฮอยผู้เฒ่า กะเป็นฮอยยาวๆ  ฮอยผู้สาว กะเป็นฮอยน่อยน่อย

ฮอยเด็กน้อย กะขวงปิ่นขวงลา

 ๓ โอ่นซ่าปุ่ม อี่พุ่มขายแตง อี่แพงเคี้ยวหมาก  ปากจ้อยจ้อย กะเด็กน้อยเลี้ยงควาย

ควายกะเสีย กะอีแม่กูด่า เต้นเข้าป่า กะเห็นนกแจนแวน

 ๔ แจนแวนเอย กะเห็นควายกูบ่  บ่เห็นแหล่ว กะอยู่เล้ากุกกู

++++++++++++++++++++++



แม่ครัวบ้านท่ากับตำ ราอาหารพื้นบ้าน
 

ก้อยจักจั่น

 ตำ รับนี้แม่ครัวระเบียบ พรรคพล บอกว่า เครื่องปรุงประกอบด้วย จั๊กจั่น พริกตำ  หอมซอย  
ข้าวคั่ว มะม่วงดิบสับ น้ำ ปลา ผงนัว

 วิธีปรุง คือ เด็ดปีกจั๊กจั่นล้างน้ำ ให้สะอาด ใส่ครกตำ ให้ละเอียด ได้ที่แล้วใส่เครื่องปรุงที่เตรียม 
ลงไป คนให้เข้ากัน ก็พร้อมสำ หรับกินกับข้าวเหนียว ยิ่งถ้าได้ยอดกระโดนอ่อนเป็นผักแนม จะได้รสชาติ
ที่สุดยอด

ข้อค้นพบ ทุนความหลากหลายทางชีวภาพ 15



PAREIRA JELLY

 แม่ครัวบัวลัย นามชารี บอกถึงเคร่ืองปรุงได้แก่ ใบแก่ของเครือหมาน้อยท่ีมีสีเขียวเข้ม ๑๐-๒๐ ใบ 
น้ำ สะอาด ๑ถ้วย เกลือ น้ำ หวาน น้ำ ผึ้ง อุปกรณ์เครื่องครัว ได้แก่ ชาม ผ้าขาวบาง ช้อน 
 วิธีทำ  คือล้างใบเครือหมาน้อยให้สะอาด ขยี้ในน้ำ สะอาด เวลาขยี้จะมีเมือกลื่นๆ เมื่อขยี้จนได้น้ำ 
สีเขียวเข้ม ให้กรองเอากากออก เติมเกลือเล็กน้อยจะช่วยให้วุ้นแข็งตัวเร็วขึ้น แต่อย่าใส่มากจะออกรสเค็ม 
ตั้งทิ้งไว้ประมาณ ๔-๕ ชั่วโมงน้ำ คั้นจะจับตัวเป็นก้อนเหมือนวุ้น แล้วเติมน้ำ หวาน หรือน้ำ ผึ้งลงไป  
รับประทานเป็นอาหารว่างที่อร่อย และมีประโยชน์ทางยาอีกด้วย

 ตำ รับอาหารคาว หวาน บ้านท่า ทั้ง ๔ ตำ รับ สามารถหาวัตถุดิบได้จากป่าภูคำ บก อาหาร
เหล่านี้ ทำ ให้อิ่มท้องและเป็นยาเพื่อสุขภาพ ลดภาระค่าอาหารและ ค่ายา จึงเป็นเสริมภูมิต้านทานหนึ่งห่วง
ในเศรษฐกิจพอเพียง ใครก็ตามที่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงจึงต้องมีอาหารพื้นบ้านกินเอง ไม่เช่นนั้น ก็ป่วย
การที่จะรณรงค์
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จั๊กจั่นติดตัง 
เรียงความของ เด็กชายวีระชาติ ประชุมไชย

 ผม เด็กชายวีระชาติ ประชุมไชย เรียนอยู่ชั้น ม ๒/๑ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา อยู่ที่บ้านหนอง 
ไฮงาม เลขที่ ๑๕๘ หมู่ ๙ ตำ บลท่าสีดา อำ เภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลูกของ นายบุญศรี 
ประชุมไชย และนางสุกุล ประชุมไชย บ้านผมอยู่ห่างจากภูคำ บก ๖ กิโลเมตร ภูคำ บกเป็นภูเขาที่มีสภาพ 
ป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่ของจั๊กจั่นจำ นวนมาก
 จั๊กจั่น เป็น สัตว์ที่อยู่ในป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ จั๊กจั่นจะพบมากในฤดูร้อน ประมาณเดือน 
มีนาคม จั๊กจั่น เป็นสัญลักษณ์ของฤดูร้อน จั๊กจั่นจะร้องช่วงปลายเดือนมีนาคม จั๊กจั่นเป็นสัตว์ที่จับยาก 
จึงมีวิธีจับโดยใช้ลำ ไม้ไผ่เซียงไพรตัดให้เป็นกระบอก นำ มีดไปฟันเปลือกไม้ต้นตีนเป็ดให้น้ำ ยางไหลหรือต้น
ดอกจำ ปาก็ได้ แต่น้ำ ยางที่ได้จะไม่มากนัก นำ กระบอกไม้ไผ่รองรับน้ำ ยางที่ไหลจากต้นไม้ จากนั้นนำ 
กระบอกไม้ไผ่ที่รองน้ำ ยางแล้วไปเผาไฟ ให้น้ำ ยางเหนียว เรียกว่า ตัง แล้วจึงเหลาไม้ไผ่ยาวตามความถนัด 
ปลายของไม้ไผ่ด้านหนึ่งทา “ตัง” หรือน้ำ ยางของต้นตีนเป็ดหรือต้นดอกจำ ปา หลังจากนั้นก็ต้องสังเกต
ว่าทำ เลที่ไหนมีจักจั่นมาก อย่างที่บอกไปแล้วว่าจักจั่นเป็นสัตว์ที่จับยากเพราะว่าจักจั่นเป็นสัตว์สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับที่อยู่ได้ เราสังเกตด้วยการฟังเสียง จั๊กจั่นจะมีเสียงกรีดร้องอย่างชัดเจน เมื่อเราพบจั๊กจั่น
แล้วนำ ไม้ไผ่ที่ทาตังหรือยางต้นตีนเป็ด ค่อย ๆ แหย่ขึ้นไปอย่าให้จั๊กจั่นรู้สึกตัว เนื่องจากจั๊กจั่นมีการรับรู้
ที่เร็วมาก ตังที่เรากวนจนเหนียวจะมีประโยชน์ เป็นกาวยึดจั๊กจั่นให้ติดกับไม้ไผ่ จั๊กจั่นสามารถนำ ไปทำ 
อาหารได้หลายอย่างเช่น คั่วจักจั่น เป็นต้น จักจั่นจะไม่ค่อยเห็นโดยทั่วไป และไม่ค่อยมีใครนำ มาขายตาม
ท้องตลาดเพราะว่าจั๊กจั่นหายาก จั๊กจั่นจะกินน้ำ เลี้ยงของยอดใบไม้ ในยอดใบไม้จะมีน้ำ เลี้ยงให้จั๊กจั่นดูด
กิน จั๊กจั่นถือว่าเป็นสัตว์หายาก และเป็นสัญลักษณ์อย่างแน่ชัดว่า ถ้าจั๊กจั่นกรีดร้องแสดงว่ากำ ลังจะเข้าสู่
ฤดูร้อน ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
 ปัจจุบันประชากรจั๊กจั่นลดลงจำ นวนมาก สาเหตุจาก การตัดไม้ทำ ลายป่า การเผาป่า และ 
การบุกเบิกที่ดิน เพ่ือสร้างบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เราควรช่วยกันดูแลรักษาป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อ 
อนุรักษ์สัตว์ป่าและต้นไม้ให้อยู่สืบต่อไป เพื่อยังประโยชน์ในการดำ รงชีวิตถึงภายภาคหน้า ให้คนรุ่นหลังได้
รู้จักป่าธรรมชาติ อีกทั้งมีแหล่งเก็บหาอาหาร มีแหล่ง เรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี 

ข้อมูลเสริม
 จั๊กจั่น เป็น แมลงพวกหน่ึงใน วงศ์ CICADAE อันดับ HOMOPTERA เช่นเดียวกับ  
เพลี้ย ครั่ง มีปาก แบบเจาะดูด หนวดแบบเส้นขน 
ปีก ๒ คู่ (หลายชนิดไม่มีปีก) เวลาเกาะจะหุบ
ปีกไว้บนลำ ตัวเป็นรูปหลังคา ตัวผู้ มีอวัยวะพิเศษ
ทำ เสียงดังได้ยินไปไกล ตัวเมียฟักไข่โคนกอไผ่  
เม่ือตัวอ่อน โตเต็มวัยจะบินไปอยู่บนต้นไม้ เช่นต้น
สาธร ต้นจักจั่น ป่าภูคำ บกมีจักจั่นมากบริเวณภูดิน 
ภูไม้เปาะและ ภูถ้ำ พระ
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นกแดงบนป่าภูคำ บก
เรียงความของ เด็กหญิงศิริฤทัย ไชยะแสง

 ในเช้าวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ภายในวัดของหมู่บ้านต่างพากัน 
ขมักเขม้น ช่วยกันจัดเตรียมงานบุญซึ่งมีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย คือ บุญผะเหวด และฉันก็เป็นอีกคนที่มี 
ส่วนด้วย หน้าที่ของฉันคือไปตามหานกแดงบนป่าภูคำ บก
 ฉันคิดว่าทุกคนคงจะอยากรู้กันว่าเจ้านกแดงมีรูปร่างเป็นอย่างไร บริเวณที่จะพบนกแดงได้  
คือ บนภูคำ บก ระยะการเดินทางจากบ้านไปภูคำ บกประมาณ ๕ กิโลเมตร ฉันและเพื่อนๆอีกสามคน  
ปั่นจักรยานเดินทางไปถึงภูคำ บก แม้ระยะทางจะไกลแต่ก็คุ้มค่า เพราะเมื่อขึ้นไปบนภูเขาจะพบกับความ
สวยงามของภูคำ บก สำ หรับเจ้านกแดงนั้นแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ นก อย่างที่ทุกคนคิด แต่มันคือ ดอกของ 
ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีดอกสีแดงสวยงาม สาเหตุที่เรียกว่า นกแดง เนื่องจากเวลาที่มันตกลงมาจากต้น 
มันจะมีลักษณะคล้ายกับนกที่มีสีแดงบินลงมาเกาะบนพื้นดิน ฉันจึงเรียกมันว่า นกแดง ชื่อจริงของมันคือ 
ดอกสะแบง
 หลังจากจอดจักรยานไว้ที่เชิงเขา ฉันกับเพื่อนก็เดินขึ้นภูเขาจนถึงบริเวณที่มีต้นสะแบง พวกเรา
ลงมือเก็บดอกสะแบงจนได้ปริมาณมากพอแล้วจึงลงจากภูและพากันปั่นจักรยานกลับบ้าน ช่วงเวลาบ่ายมาก 
แดดอ่อนๆ ลมเย็นโชยพัด ยิ่งได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำ ให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งนัก เมื่อกลับถึงบ้าน ฉันรีบ 
อาบน้ำ และมานั่งร้อยมาลัยดอกสะแบง นำ ไป สมทบกับชาวบ้าน เพื่อประดับในงานบุญผะเหวด
 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ เป็นวันสุกดิบก่อนวันงานบุญผะเหวด บุญใหญ่ของบ้านเรา ฉันได้
นำ มาลัยดอกสะแบงท่ีร้อยเป็นพวงสวยงามไปประดับท่ี ธรรมาส ซ่ึงมีหอน่ังสำ หรับพระสวด ยายของฉัน เล่าว่า 
ธรรมาสเป็นสมมุติว่าเป็นวิมานของพระอินทร์บนสรวงสวรรค์ช้ันฟ้า บริเวณรอบๆหอสวดเป็นพ้ืนท่ีส่ีเหล่ียมประดับ
ด้วยข้าวตอก ดอกไม้แห้ง ประดิษฐ์จากต้นมอน (หม่อน) นำ มาจักปลายให้บานออกเป็นช่อ แล้วจุ่มสี
ย้อมผ้าก็จะได้ดอกไม้หลากสีสวยงาม นอกจากนี้ยังมีม่านข้าวสารทำ จากด้ายสีขาวชุบแป้งเปียกแล้วโรยด้วย
ข้าวสาร มองดูเป็นม่านระย้า ยายบอกว่าสิ่งที่ทำ ขึ้นสมมุติเป็นดอกใบของต้นปาริชาติบนสรวงสวรรค์ แล้วก็
ถึงเจ้านกแดงของฉัน ที่ฉันบรรจงร้อยด้วยเข็มเย็บผ้าและเส้นด้ายขนาดกลางเป็นพวงยาวหนึ่งช่วงแขน  
ฉันเอาไปผูกใกล้ๆราวม่านข้าวสาร มองดูงามตาขาวสลับแดง เวลาลมพัดจะหมุนติ้วๆดีจัง รู้สึกเหมือน 
ตัวเองได้บุญได้กุศลอิ่มใจมาก ฉันอธิษฐานว่าขอให้ยาย และน้อง รวมถึงตัวฉันมีความสุขสงบด้วย
 สุดท้ายฉันขอให้ทุกคนที่ได้อ่านเรียงความเรื่องนี้รู้ว่า พืชทุกชนิดมีความหมาย เราไม่ควรทำ ลาย 
ควรเก็บรักษา เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษา เหมือนกับฉันที่ได้เรียนรู้ดอกไม้ชนิดต่างๆ ฉันจะไม่ลืมเธอเลย 
“เจ้านกแดง” ดอกสะแบงบนป่า ที่ฉันรัก ป่าภูคำ บก แห่งนี้ตลอดไป
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ข้อมูลเสริม
 สะแบง ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ชนิด 
Dipterocarpus intricatus. DYER. 
วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ขึ้นในป่า
เต็งรัง ต้นมียางเหนียวเจาะเอาน้ำ มันยางได้
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ดอกกระเจียวแสนรักงามนักที่ภูคำ บก
เรียงความของ เด็กหญิงเข็มพร จันทะน้อย

 เช้าแล้ว ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยแต่ได้กลิ่นหอมของลวกดอกกระเจียว กับกลิ่นส้มตำ ปล้าร้า 
โชยมาเข้า จมูกฉัน ทำ ให้น้ำ ลายสอ จึงรีบลุกจากที่นอนโดยเร็ว หลังจากทำ ธุระส่วนตัวเสร็จ ฉันก็เดิน
เข้าไปในครัว พูดกับแม่ว่า “หอมดอกกระเจียวจังเลย” แม่บอกว่า “ใช่แล้ว วันนี้เราจะกินดอกกระเจียว
ลวกกับส้มตำ ปลาร้าเป็นอาหารเช้ากันจ้ะ” ฉันพูดกับแม่ว่า “เป็นอาหารโปรดของหนูเลยนะ แบ่งให้ป้ากิน
ด้วยดีกว่า” 
 ป้าดีใจที่ครอบครัวเราเอาดอกกระเจียวลวกไปให้ เลยแบ่งกล้วยน้ำ ว้าสุกสวยๆ มาให้ ๒ หวี 
“เอาไปจังหัน ด้วยนะลูก” เสียงแม่ดังก่อนที่จะออกไปนา
 เออ วันนี้วันเสาร์ฉันจะไปวัดก่อนดีกว่า ทำ บุญก่อนท่าจะดีแน่
 คุณ ๆ อยากรู้ไหมว่าแม่ฉันเก็บดอกกระเจียวมาจากไหน แม่ฉันเก็บดอกกระเจียวมาจากป่า 
ภูคำ บกจ้ะ ภูนี้เป็นป่าชุมชนของตำ บลท่าสีดาของเรามานานตั้งแต่แม่ของฉันยังไม่เกิด ป่ายังคงอุดมสมบูรณ์
พอให้ชาวบ้านหาอยู่หากินได้ดอกกระเจียวเป็นพืชตระกูลเดียวกับขิง ข่า เมื่อถึงฤดูฝน กระเจียวจะแทง 
ช่อดอกโผล่พ้นดินขึ้นมายาวประมาณ สิบนิ้ว ดอกชูช่อสวยงามน่ามอง และน่ากินด้วย เวลาเก็บควรใช้เสียม
สับตรงโคนดอก แล้วนำ ไปทำ อาหาร อ้อ ล้างให้ดินหมดก่อน นะไม่งั้นกินไม่ได้ จะเสียวฟันเวลาเคี้ยว  
ลวกดอกกระเจียวอร่อยมาก แซ่บมาก ๆ
 ฉันรักดอกกระเจียวมาก เพราะฉันเคยรอดจากการต้องกินยาธาตุน้ำ แดงที่ฉันไม่ชอบที่สุด  
แต่คงไม่ใช่ฉันคนเดียวชาวบ้านอีกหลายคนก็เหมือนกับฉัน
 วันนั้น ฉันทำ การบ้านทั้งวันลืมกินข้าวเช้าและเที่ยง พอถึงตอนบ่ายฉันรู้สึกหิว จึงไปซื้อบะหมี่
สำ เร็จรูป ๒ ซอง มาต้มกิน อิ่มได้สักพักก็รู้สึกแน่นท้อง จุกเสียดยอดอก หายใจไม่ค่อยออก คงเป็นเพราะ
บะหมี่สำ เร็จรูปบานเต็มท้อง แม่หายามาให้ เป็นยาธาตุเหม็นๆ เผ็ดๆ ที่ฉันไม่ชอบมาบังคับให้กิน ฉันร้อง
บอกแม่ว่าไม่เอา เพราะไม่ชอบรสชาตของยานี้เลย แม่ไม่รู้จะทำ อย่างไร เสียงพ่อเรียกให้แม่ลงไปผูกวัวในคอก
เร็วๆ แม่เลยบอกฉันว่า “เอ้า ถ้าไม่กินยาก็กินลวกดอกกระเจียวในตู้กับข้าวเสียจะได้หายจุก” ฉันเลยลุก
ไปเอาดอกกระเจียวลวกมาเคี้ยวกิน กลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายกลิ่นขมิ้น ทำ ให้สดชื่น รสชาติออกมันๆ 
เฝื่อนๆเ ค็มเกลือปะแล่มๆ ฉันกินลวกดอกกระเจียวสัก ๔-๕ ดอกแล้วดื่มน้ำ  ออกไปเดินแถวคอกวัวช่วย
แม่ผูกวัวจนเสร็จ ประมาณ ๑๕ นาที สรรพคุณขับลมจากดอกกระเจียวก็ออกฤทธิ์ ฉันรู้สึกว่าจะขับลมออก
มาแล้วผายลมออกมาเป็นระยะๆ ต้องเดินเลี่ยงไปห่างจากแม่ รู้สึกโล่งท้องดีจัง หายจุกเสียด สบายขึ้นเยอะ 
บุญคุณของดอกกระเจียว ทำ ให้ฉันปฏิญญาณกับตัวเองว่า จะกินอาหารให้เป็นเวลา จะกินอาหารสำ เร็จรูป
ให้น้อยลง กินดอกกระเจียวดีกว่า

ข้อมูลเสริม
 กระเจียว ไม้ล้มลุก ชนิด CURCUMA 
AERUGINOSA. ROXB. วงศ์ ZINGIBERACEAE 
ร่วมตระกูลกับขิงข่า ในป่าภูคำ บกมีมากบริเวณ
ดานใหญ่ เลยจากภูดินขึ้นไป



ความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากโครงการ
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 (ลี วริชล ; สัมภาษณ์ เมื่อ 9 ก.ค.2552)
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