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              ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง จัดตั้งขึ้นใน 

ปี พ.ศ.2551 โดยผู้ใหญ่สมบูรณ์ ไทยยันโต ร่วมกับสมาชิกในหมู่บ้าน ได้ยื่นคำขอจัดตั้งป่าชุมชน

กับกรมป่าไม้ เนื่องจากป่าเดิมถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก เพราะในพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน

ตลาดข้ีเหล็กอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้มีค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดเช่น ไม้สัก ไม้ประดู่ และไม้แดง

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ และเป็นการรักษาป่าเดิมเพื่อให้ป่าไม้กลับคืนสภาพ

สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและให้ชุมชนที่อาศัยอยู่รอบป่าสามารถใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

              ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเนินเขาล้อมรอบอ่างเก็บน้ำห้วยก้า ที่สร้างโดยสำนักงาน

เร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ประโยชน์ของชุมชนที่อยู่รอบป่า และ

เป็นแหล่งหาปลาของชุมชนด้วย  พื้นที่โดยรอบป่าชุมชนล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม

เป็นนาข้าวและไม้ผล

               สภาพป่า   ประกอบไปด้วยป่าเต็งรังและป่าเบญพรรณ ที่เป็นป่ารุ่น 2 ซึ่งเร่ิมมีการ

ฟื้นตัวทดแทนหลังจากมีการใช้ประโยชน์ทั้งที่ถูกกฎหมาย (สัมปทานป่าฟืน) และการลักลอบ

ตัดไม้ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า นกยูง กระรอก และนกชนิดต่างๆ

                การใช้ประโยชน์ในพื้นที่   เป็นแหล่งไม้ใช้สอย ไม้ฟืน และสมุนไพรเป็นที่อยู่อาศัย

ของสัตว์ป่า ซึ่งชุมชนให้ความสำคัญที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเนื่องจากมีอ่าง

เก็บน้ำในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งหาของป่าเพื่อบริโภคเช่นหน่อไม้ เห็ด และเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน กิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนที่สำคัญของหมู่บ้าน ได้แก่ พิธีบูชา

เทวดารักษาขุนน้ำ ทำแนวกันไฟ ปลูกป่า และทำฝายดักตะกอน เป็นต้น

สภาพพื้นที่
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64   (Habits) 

  (Tree) 42   
(Shrubby Tree) 9    

 (Shrub/Shrubby Tree) 2   
(Herbaceous Climber) 1   (Climber) 
2     (Shrub/Tree) 1   

 (Shrub) 1  
 (Scandent Shrub) 1  

 (Exotic Tree) 2   
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1  Combretum deciduum Collet & Hemsl. Combretaceae 

2  Thunbergia laurifolia Lindl. Acanthaceae 

    

1  Catunaregam spathulitolia Tirveng. Rubiaceae 

2  Croton roxburghii N.P.Balakr. Euphorbiaceae 

  

    

1  Albizia lucidior (Steud.) I.C.Nielsen 
Leguminosae-
Mimosoidea 

2  Artocarpus lacucha Roxb. Moraceae 

3  Bombax insigne Wall. Bombacaceae 

4  Canarium subulatum Guillaumin Burseraceae 

5  Careya sphaerica Roxb. Lecythidaceae 
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6  
Castanopsis argyrophylla King ex Barnett 

Hook.f. Fagaceae 

7  Castanopsis cerebrina (Hickel & A. Camus) Fagaceae 

8  
Choerospondias axillaris (Roxb.) B.L. Burtt & 

Hill Anacardiaceae 

9  Cratoxylum formosum (Jack) Dyer Sub sp. 
Pruniflorum 

Guttiferea 

10  Dalbergia cana Graham ex Kurz 
Leguminoseae-
Papilionoideae 

11  Dalbergia cultrata Graham ex Benth. 
Leguminoseae-
Papilionoigeae 

12  Dillenia spp. Dilleniaceae 

13  Dipterocarpus intricatus Dyer Dipterocarpaceae 

14  Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq Dipterocarpaceae 

15  Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Dipterocarpaceae 

16  Firmiana colorata (Roxb.) R.Br. Sterculiaceae 
17  Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale Rubiaceae 

18  Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. Rubiaceae 

19  Irvingia malayana Oliv. ex A.W. Benn. Irvingiaceae 

20  Lagerstroemia calyculata Kurz Lythraceae 



15

    

21  Mangifera caloneura Kurz. Anacardiaceae 

22  Markhamia stipulate Seem. var.stipulata Bignoniaceae 

23  Millettia leucentha var. buteoide(Gangnep.) Leguminoseae-
Papilionoideae 

24  Millettia xylocarpa Miq. Leguminoseae-
Papilionoideae 

25  Paranephelium xestophyllum Miq. Sapindaceae 

26  Parinari anamense Hance Chrysobalanaceae 

27  Phyllanthus emblica L. Euphorbiaceae 

28  Protium serratam Engl. Burseraceae 

29  Pterocarpus macrocarpus Kurz Leguminoseae-
Papilionoideae 

30  Sarcosperma arboreum Hook.f. Sapataceae 

31  Schleichera oleosa (Lour.) Oken Sapindaceae 

32  Semecarpus albescens Kurz Anacardiaceae 

33  Shorea obtusa Wall. ex Blume Dipterocarpaceae 

34  Shorea siamensis Miq. Dipterocarpaceae 
15
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35  Streblus asper Lour. Moraceae 

36  Syzygium cumini (L.) Skeels Myrtaceae 

37  Tectona grandis L.f. Labiatae 

38  Teminalia pedicellata Nanakorn Combretaceae 

39  Terrminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. Combretaceae 

40  Vitex canescens Kurz Labiatae 

41  Vitex pinnata L. Labiatae 

42  Xylia xylocapa (Roxb.) Taub. Var. Leguminoseae-
Papilionoideae 

 

 
    

1  Rhinacanthus nasutus (L.)Kurz Acanthaceae 

   
    

1  Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Apocynaceae 

    

1  Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau Acanthaceae
2  Selaginella argentea (Wall. ex Hook. 

& Grev.) Spring
Selaginellaceae
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1  Harrisonia perforate (Blanco)Merr. Simaroubaceae 

 

    

1  Alangium chinensc Rehder Alangiaceae 

2  Garcinia vilersiana Pierre Guttiferea 

3  Helicia nilagirica Bedd. Proteaceae 

4  Helicia sp. Proteaceae 
5  Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh. Sapindaceae 
6  Morinda coreia Ham. Rubiaceae 
7  Oroxylum indicum (L.) Kurz Bignoniaceae 
8  Strychnos nux-vomica L. Strychnaceae 
9  Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Apocynaceae 

 

    

1  Acacia catechu (L.f.) Willd. 
Leguminosae-
Mimosoidea 

2  Phyllocarpus septentrionalis 
Donn.Sm. 

Leguminosae-
Caesalpinoideae 
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Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex.Miq  
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Dipterocarpus tuberculatus Roxb.  
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7 

 
 

 
Schleichera oleosa (Lour.) Oken 
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  Xylia xylocapa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.Nielsen 
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   47   35   6  14   
 4   8   24   

9   1   1   

   
   ( F. Papilionidae) 
1 Troides aeacus thomsoni  

2 Pachliopta aristochiae goniopeltis  

3 Parides adamsoni  

4 Graphium nimius swinhoei  

   ( F. Pieridae )   
5 Leptosia nina  

6 Dalias pasithoe thyra  

7 Catopsila pomona pomona  

8 Catopsila pyranthe pyranthe  

9 Eurema hecabe contubernalis  

10 Eurema simulatrix inonei  

11 Eurema brigita fruhstorferi  

12 Eurema ada iona  

  
13 Hypolimnas bolina jacintha  

14 Junonia iphita iphita  

15 Junonia lemonias lemonias  

16 Yoma sabina vasuki  

17 Neptis tiga camboja  

18 Neptis hylas kamurupa  

19 Neptis magadha magadha  

20 Neptis columella martabana  

( F. Nymphalidae )   
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21 Lexias paradalis jadeitina  

22 Tanaecia lepidae sthavara  

23 Tanaecia julii odilina  

24 Lebadea martha matha  

25 Ideopsis vulgaris macrina  

26 Parantica aglea melanoides   

27 Danaus genutia genutia  

28 Euploea core  

29 Mycalesis mineus minues  

30 Lethe eropa malaya  

31 Lethe minerva trilogeneia  

32 Melanitis leda leda  

33 Melanitis zitenius zitenius  

34 Orsotriaena medus cinerae  

35 Yuthima yunosukei - 

36 Cethosia cyane euanthes  

   ( F. Lycaenidae )   
37 Jamides talinga  

38 Jamides pura pura  

39 Everes lacturnus rileyi  

40 Abisara echerius paionea  

41 Spindasis syama  

42 Arhpala pseudocentaurus nakula  

43 Cheritra freja evansi  

44 Loxura atymnus fuconius  

45 Deudorix epijarbas amatius  

   ( F. Hesperiidae )   
46 Udapes folus  

  
47 Ambulyx canescens canescens - 

 ( F. Sphingidae )   
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..... 

  
(Lexias paradalis jadeitina)  

 
  

 
  

 
  

  

 
 (Yoma sabina vasuki)
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 (Troides aeacus thomsoni )

 
 (Pachliopta aristochiae goniopeltis )

 
  

   
  

   

 



44

  
    

  
  

  
  

 
   

     
     



45

  

   
1. Philidris sp.1 Dolichoderinae
2. Aroplolepis gracillipes Formicinae
3. Oecophylla smaragdina Formicinae
4. Camponotus sp.1 Formicinae
5. Paratrechina sp.1 Formicinae
6 Polyrhachis sp.1 Formicinae
7. Polyrhachis sp.2 Formicinae
8. Polyrhachis sp.3 Formicinae
9. Polyrhachis sp.4 Formicinae
10. Aphaenogaster sp.1 Myrmicinae
11. Pheidole sp.1 Myrmicinae
12. Tetramorium sp.1 Myrmicinae
13. Tetramorium sp.2 Myrmicinae
14. Tetramorium sp.3 Myrmicinae
15. Monomorium sp.1 Myrmicinae
16. Pheidologeton sp.1 Myrmicinae
17. Odontomachus sp.1 Ponerinae
18. Odontoponera denticulata Ponerinae
19. Diacamma sp.1 Ponerinae
20. Pachycondyla sp.1 Ponerinae
21. Pachycondyla sp.2 Ponerinae
22. Leptogenys sp.1 Ponerinae
23. Tetraponera ruflonigra Pseudomyrmicinae
24. Tetraponera sp.1 Pseudomyrmicinae

 
-

 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 24  17    5                 
Dolichoderinae 1   Formicinae  8     Myrmicinae 7    

 Ponerinae 6    Pseudomyrmicinae 2    
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(Diacamma sp.1) 

 
(Odontoponera denticulata)
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  2  
    

   
 

 

    
   

   
  

      
 

 
  ( Oecophylla smaragdina ) 

 
(Polyrhachis sp.1) 
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 5    
(Gymnopleurus aethiops)  (Onthophagus seniculas)  Copris sp. 

 Onthophagus sp.   Drepanocerus sp.  

 
   (Onthophagus seniculas) 

  
Copris sp. 

  
Onthophagus sp.  

  
Drepanocerus sp.  
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 (Scavenger)     

   
  

  

   
  

 
     

 
 

  
(Gymnopleurus aethiops) 
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1 Coptotermes havilandi
2 Ancistrotermes pakistanicus    

3 Hypotermes makhamensis    

4 Macrotermes annandalei    

5 Macrotermes gilvus    

6 Microtermes obesi    

7 Odontotermes takensis    

8 Odontotermes sp.1    

9 Odontotermes sp.2    
10 Odontotermes sp.3    

11 Globitermes sulphureus
12 Microcerotermes annandalei
13 Microcerotermes crassus
14 Dicuspiditermes makhamensis
15 Prohamitermes sp.
16 Mirocapritermes sp.
17 Pericapritermes semarangi
18 Termes cosmis
19 Termes propinquus
20 Bulbitermes prabhae
21 Hospitalitermes ataramensis
22 Nasutitermes perparvus
23 Euhamitermes hamatus

 
Coptotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae
Macrotermitinae

Termitinae
Termitinae
Termitinae
Termitinae
Termitinae
Termitinae
Termitinae
Termitinae
Termitinae

Nasutitermitinae
Nasutitermitinae
Nasutitermitinae
Apicotermitinae

  23  16    5            
Coptotermitinae 1   Macrotermitinae  9     Termitinae 9   
Nasutermitinae 3    Apicotermitinae 1    
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    9                               
 Hypotermes makhamensis   Macrotermes annandalei         

  Macrotermes gilvus  Odontotermes sp. 
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 Hypotermes makhamensis 

 Hypotermes makhamensis 

 Macrotermes annandalei 

 Macrotermes annandalei 

 Odontotermes sp.  

 Odontotermes sp. 
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 7     (Globitermes          
sulphureus)   Microcerotermes crassus  Bulbitermes 
prabhae  

 Globitermes sulphureus 

 Globitermes sulphureus 

  Globitermes sulphureus   
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 Microcerotermes crassus  Microcerotermes crassus 

 Microcerotermes crassus   

  

 Bulbitermes prabhae  Bulbitermes prabhae  

 Bulbitermes prabhae  
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Dicuspiditermes makhamensis, Mirocapritermes sp, Termes cosmis, Termes 
propinquus, Pericepritermes semarangi,  Euhamitermes hamatus 

 Euhamitermes hamatus 

 Euhamitermes hamatus 

 Dicuspiditermes makhamensis 

    Dicuspiditermes makhamensis   
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Termes cosmis   

 
 

 
 

 

 
“ ”  

  
 

 

 Termes cosmis 
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Xylotrupes gideon  

 
Lepidiota stigma  

 
Threnetica lacrymans  

 
Pyrocoelia praetexta 

 
Sternocera ruficornis  

 
Sternocera aequisignata  

 
Megapomponia intermedia  

 
Vespa affinis  

 
Mecopoda elongata  
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เห็ดรา

                เห็ดราเป็นเชื้อราขนาดใหญ่ที่จัดอยู่ใน Class Basidiomycetes และAscomycetes 

ที่มีความหลากหลายของจำนวนชนิดพันธุ์มาก เห็ดราบางชนิดกินได้บางชนิดมีพิษ ( Watling,

1995) บางชนิดย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์และอินทรียวัตถุให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้และพืชต่างๆ

เห็ดราบางชนิดอาศัยอยู่กับรากพืชช่วยดึงธาตุอาหารให้กับพืชเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต เห็ดรา

บางชนิดเป็นแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ทางด้านต่างๆ ใช้เป็นยารักษาโรค 

และอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์

จากเห็ดราในพื้นที่เป็นอาหาร และขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 

               ปัจจุบันคาดว่ามีเห็ดราอยู่บนโลกราว 1.5 ล้านชนิด (เปรียบเทียบกับพืชมีดอก ซึ่งมี 

250,000 ชนิดเท่านั้น) และสามารถจัดจำแนกทางด้านอนุกรมวิธานประมาณ 80,000 ชนิดคิด 

เป็น 5 % ของจำนวนเห็ดราที่มีอยู่ในโลกนี้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในป่าเขตร้อน สำหรับประเทศไทยเรา

นั้น พบว่ามีเห็ดราไม่ต่ำกว่า 3,000 ชนิด ( Paramate et al .,2001)
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          ป่าชุมชน........

          บ้านตลาดขี้เหล็ก
                พื้นที่ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก มีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาดินมีความลาดชัน

ปานกลาง พื้นที่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ เห็ดราเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญ

ต่อระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนี้แบ่งออกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเห็ดกินได้ กลุ่มเห็ดกินไม่ได้ (เห็ดพิษ)  

และกลุ่มเห็ดราย่อยสลายไม้ ซึ่งพบมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเห็ดรา 
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                           ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก พบเห็ดกินได้จำนวน 

              24 ชนิด ได้แก่  เห็ดเผาะ เห็ดกระด้าง เห็ดหล่มกระขาว  

              เห็ดหล่มกระเขียว เห็ดไข่เหลือง เห็ดระโงกขาว เห็ดหน้า    

              ม่วง  เห็ดข่า เห็ดตับเต่า  เห็ดน้ำหมาก  เห็ดน้ำแป้ง

                                                      เห็ดฟานสีน้ำตาลแดง

                                                      เห็ดปลวกจิก เห็ดปลวกตาบ

                                                      เห็ดถ่านใหญ่ เห็ดขมิ้นใหญ่   

                                                      เห็ดขมิ้นน้อย เห็ดหำฟาน

             เห็ดข้าวตอก   

         เห็ดผึ้ง เห็ดแครง

เห็ดถ่านเล็ก เห็ดหูหนู

ป่า และเห็ดข่าเหลือง

            กลุ่มเห็ดกินไม่ได้ เนื่องจากมีความเป็นพิษ จำนวน 7 ชนิด    

ได้แก่ เห็ดระโงกหิน เห็ดขี้ควาย  เห็ดค่ำคืน เห็ดไข่นกเค้า เห็ดพิษ   

        Scleroderma citrinum  และ เห็ดพิษสกุล Lepiota จำนวน    

              จำนวน 2 ชนิด กลุ่มเห็ดราย่อยสลายไม้ จำนวน 11 ชนิด

                 ได้แก่  เห็ดใบพัดลาน เห็ดขนม้า เห็ดกรวยทองตากู 

                   เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอมเหลือง เห็ดปะการังสีขาว  

                    เห็ด Xylaria sp. Xylaria sp.4 Xylaria grammica 

                                             Hypoxylon fendleri  และ

                                              Hypoxylon monticulosum 

                    

ความหลากหลายของเห็ดรา
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          1.  ต้องรู้จักเห็ดชนิดที่จะเก็บอย่างถ่องแท้และแน่ใจชนิดเห็ดกินได้ ก่อนจะเก็บ

               มารับประทาน                                                                 

          2.  เวลาเก็บให้แยกชนิดเห็ด โดยนำกระดาษรองในตะกร้าเป็นชั้น เพื่อป้องกันการปนเปื้อน  

               หากเก็บเห็ดพิษปะปนมาด้วย

          3.  อย่าเก็บเห็ดภายหลังพายุฝนใหม่ ๆ มีเห็ดบางชนิดที่สีบนหมวกอาจถูกชะล้างให้   

               จางลงได้

          4.  เก็บเห็ดมาแล้วให้นำมาปรุงอาหารเลย ไม่ควรเก็บไว้นาน เพราะเห็ดจะเน่าเสียเร็ว 

          5.  ห้ามกินเห็ดดิบ ๆ  โดยเด็ดขาด

          6.  เห็ดที่ไม่เคยกิน ควรกินแต่เพียงเล็กน้อยในครั้งแรก เห็ดที่ไม่เป็นพิษสำหรับคนอื่น         

               อาจทำให้เรามีอาการแพ้ได้

          7.  ไม่ควรเก็บเห็ดที่ขึ้นใกล้โรงงานสารเคมี สนามกอล์ฟ หรือข้างถนน  เนื่องจากเห็ด           

                และเชื้อรามีคุณสมบัติดูดซับสารพิษต่าง ๆ สะสมไว้ในตัวไว้มาก รวมถึงโลหะหนัก

                                                                                  (อนงค์ จันทร์ศรีกุลและคณะ, 2552)

ข้อควรรู้ในการเก็บเห็ดมารับประทาน
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กลุ่มเห็ดกินได้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดหล่มกระเขียว (เห็ดตะไคล)

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Russula virescens Fr.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-สิงหาคม 

ที่อยู่อาศัย -  บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดหล่มขาว (เห็ดตะไคลขาว)

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Russula delica Fr.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดน้ำแป้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Russula alboareolata Hongo 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดถ่านใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Russula   nigricans (Bull.) Fr. 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม - มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

วงศ์ Russulaceae
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กลุ่มเห็ดกินได้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดหน้าม่วง (เห็ดหน้าม่อย)

ช่ือวิทยาศาสตร์ - Russula  cyanoxantha Schaff.ex 

Fr. ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-กรกฎาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดแดงน้ำหมาก

ช่ือวิทยาศาสตร์ - Russula emetica (Schaff.ex Fr.) Pers.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-กรกฎาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดข่า 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Lactarius flavidulus lmai 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดข่าเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Lactarius sp.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดถ่านเล็ก

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Russula  densifolia (Secr.) Gill.

ช่วงที่พบ - มิถุนายน-ธันวาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน
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ชื่อท้องถิ่น - เห็ดปลวกจิก

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Termitomyces clypeatus Heim

ช่วงที่พบ - มิถุนายน-สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนรังปลวกที่อยู่ใต้ดิน 

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดฟานสีน้ำตาลแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Lactarius volemus (Fr.) Fr.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

กลุ่มเห็ดกินได้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดระโงกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Amanita princeps Corner & Bas. 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-มิถุนายน 

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดระโงกเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Amanita hemibapha (Berk.&Br.)

                            Sacc subsp javanica Cor.&Bas.

ช่วงที่พบ - มิถุนายน -สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดปลวกตาบ

ช่ือวิทยาศาสตร์ - Termitomyces eurrhigus (berk.) Heim    

ช่วงที่พบ - กรกฎาคม - พฤศจิกายน

ที่อยู่อาศัย - บนรังปลวกที่อยู่ใต้ดิน
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ชื่อท้องถิ่น - เห็ดขมิ้นใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Craterellus cibarius Fr.

ช่วงที่พบ - กรกฎาคม-กันยายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดขมิ้นน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Craterellus aureus  Berk. & Curt.

ช่วงที่พบ - กรกฎาคม-กันยายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

กลุ่มเห็ดกินได้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดข้าวตอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Termitomyces microcarpus 

               (Berk.et Broome) Heim   

ช่วงที่พบ - มิถุนายน-สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดินบริเวณใกล้จอมปลวก

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ)

ช่ือวิทยาศาสตร์ - Astraeus  hygrometricus (Pers.) Morgam

ช่วงที่พบ - มิถุนายน - กรกฎาคม 

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดกระด้าง (เห็ดลม)

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Lentinus polychrous L,V.

ช่วงที่พบ - ตุลาคม-ธันวาคม 

ที่อยู่อาศัย - บนกิ่งไม้และตอไม้
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ชื่อท้องถิ่น - เห็ดหำฟาน (เห็ดขลำหมา)

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Mycoamaranthus 

  cambodgensis (Pat.) Trap. 

ช่วงที่พบ - มิถุนายน-กันยายน

ที่อยู่อาศัย - บนดินที่มีใบไม้ทับถม

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดแครง (เห็ดตีนตุ๊กแก)

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Schizophyllum commune Fr. 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนกิ่งไม้และตอไม้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดหูหนูป่า

ช่ือวิทยาศาสตร์ - Auricularia delicata (Fr.) Henn.

ช่วงที่พบ - เมษายน-สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนท่อนไม้ผุ

กลุ่มเห็ดกินได้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดตับเต่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Boletus sp. 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม-มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดผึ้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Botellus sp.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม - สิงหาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน
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ลักษณะเห็ดพิษที่สังเกตได้
ลักษณะเห็ดพิษที่สังเกตได้ 

1. สีเข้มจัด เช่น แดง ส้ม ดำ หรือมีสีฉูดฉาด 

2. มีแผ่นหรือเกล็ดขรุขระบนหมวกเห็ด 

3. มีวงแหวนพันรอบบนก้านดอกเห็ด วงแหวนนี้จะเป็นตัวเชื่อมเนื้อเยื่อของหมวกเห็ด 

และก้านดอกให้ติดกันเมื่อดอกเห็ดบาน 

4. มีขนหรือหนามเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป 

5. มีกลิ่น เหม็นฉุน

การทดสอบเห็ดพิษแบบชาวบ้าน  

 วิธีการทดสอบเห็ดพิษแบบชาวบ้านจัดว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จะใช้ทดสอบ

ว่าเห็ดชนิดใดรับประทานได้ 

1. นำข้าวสารมาต้มกับเห็ด ถ้าไม่เป็นพิษข้าวสารจะสุก ถ้าเป็นพิษข้าวสารจะสุกๆ ดิบๆ 

2. ใช้ช้อนเงินคนต้มเห็ด ถ้าช้อนเงินกลายเป็นสีดำ จะเป็นเห็ดพิษ 

3. ใช้ปูนกินหมากป้ายดอกเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำ 

4. ใช้หัวหอมต้มกับเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษจะเป็นสีดำ 

5. ใช้มือถูเห็ดจนเป็นรอยแผล ถ้าเป็นพิษรอยแผลนั้นจะเป็นสีดำ 

6. ดอกเห็ดที่มีรอยแมลงและสัตว์กัดกิน เห็ดนั้นไม่เป็นพิษ 

7. เห็ดที่เกิดผิดฤดูกาล มักจะเป็นพิษ 

8. เห็ดพิษมักจะมีสีฉูดฉาด

การช่วยเหลือผู้ที่รับประทานเห็ดพิษเบื้องต้น 

 หากพบผู้ป่วยที่รับประทานเห็ดพิษและเกิดอาการพิษขึ้น

ควรทำให้ผู้รับประทานเห็ดพิษอาเจียนโดยเร็ว เพื่อให้เศษ

อาหารที่ ตกค้าง ออกมามากที่สุด หากอาเจียนออกยาก

ให้ใช้เกลือแกง 3 ช้อนชา ผสมน้ำอุ่นดื่มจะทำให้อาเจียน

ได้ง่ายขึ้น (แต่วิธีนี้ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ) 

แล้วรีบนำส่งแพทย์โดยด่วน พร้อมกับตัวอย่างเห็ดพิษ

(หากยังเหลืออยู่) เพื่อให้แพทย์รักษาต่อไป 

    (สมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 2549)
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ชื่อท้องถิ่น - เห็ดระโงกหิน 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Amanita verna (bull.ex Fr.) Vitt.  

ช่วงที่พบ - มิถุนายน - กรกฎาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดขี้ควาย  

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Psilocybe cubensis (Earle) Sing.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม - กรกฎาคม

ที่อยู่อาศัย - บนมูลควาย

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดค่ำคืน

ชื่อวิทยาศาสตร ์ -        - 

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม - มิถุนายน 

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดไข่นกเค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Amanita virosa Secr.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม - กรกฎาคม

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

กลุ่มเห็ดพิษ
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ชื่อท้องถิ่น - - 

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Lepiota sp.  

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม -มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - -

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Lepiota sp.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม -มิถุนายน

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

ชื่อท้องถิ่น - -

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Scleroderma  citrinum Pers.

ช่วงที่พบ - พฤษภาคม - มิถุนายน 

ที่อยู่อาศัย - บนดิน

กลุ่มเห็ดพิษ
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ชื่อท้องถิ่น - เห็ดพัดใบลาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Polyporus grammocephalus Berk. 

ที่อยู่อาศัย - บนขอนไม้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดหิ้งหรือเห็ดแข็ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Fomitopsis sp .     

ที่อยู่อาศัย - บนตอไม้และขอนไม้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดกระด้างรูน้ำตาลอ่อนอมเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Trametes cingulata Berk 

ที่อยู่อาศัย - บนขอนไม้ผุ

กลุ่มเห็ดราย่อยสลายไม้ 

(Wood decay fungi)
                 กลุ่มเห็ดรา   ย่อยสลายเป็นตัวการสำคัญในการย่อยสลายเศษซากพืชได้แก่ กิ่งไม้ 

ใบ ผล เมล็ด เปลือกไม้ เนื้อไม้ ที่ร่วงหล่นหรือหักโค่นลงตามธรรมชาติ รวมทั้งมูลสัตว์และ

อินทรียวัตถุต่างๆที่อยู่ในดิน ให้ผุพังเน่าเปื่อยสลายกลายเป็นสารอินทรีย์ให้ธาตุอาหารที่เป็น

ประโยชน์กับต้นพืช ( ราชบัณฑิตสถาน 2539 ; Thienhirun, 1997 ; Laessoe & Conte,1996 

; Lincoff, 1995  ) 
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ชื่อท้องถิ่น - เห็ดกรวยทองตาภู

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze

ที่อยู่อาศัย - บนกิ่งไม้ร่วงและขอนไม้

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดขนม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Marasmius  sp.

ที่อยู่อาศัย - บนอินทรียวัตถุที่ผุสลายแล้ว

ชื่อท้องถิ่น - เห็ดปะการังสีขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Ramaria sp.

ที่อยู่อาศัย - บนดินที่มีเศษใบไม้ผุทับถมกัน

ชื่อท้องถิ่น -        -

ช่ือวิทยาศาสตร์ - Hypoxylon fendleri Berk.ex Cooke

ที่อยู่อาศัย - บนอินทรียวัตถุที่ผุสลายแล้ว

เห็ดราย่อยสลายไม้

ชื่อท้องถิ่น -        -

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Hypoxylon monticulosum Mont.

ที่อยู่อาศัย - บนตอไม้
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ชื่อท้องถิ่น -        -

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Xylaria grammica (Mont.) Fr. 

(ระยะอ่อน)
ที่อยู่อาศัย - บนขอนไม้ 

ชื่อท้องถิ่น -        -

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Xylaria sp.4

ที่อยู่อาศัย - บนกิ่งไม้

ชื่อท้องถิ่น - -

ชื่อวิทยาศาสตร์ - Xylaria sp. (ระยะอ่อน)
ที่อยู่อาศัย - บนขอนไม้

เห็ดราย่อยสลายไม้
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               เห็ดราเป็นทรัพยากรความหลากหลายกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในป่า มีความเกี่ยวพันกับห่วงโซ่

อาหาร ในระบบนิเวศป่าไม้ ( อนงค์ จันทร์ศรีกุล, 2539 ) เห็ดกินได้หลายชนิดเป็นแหล่งอาหาร 

และแหล่งรายได้ที่สำคัญของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ตัวอย่างเห็ด

ที่สำคัญของพื้นที่นี้ได้แก่เห็ดหล่ม เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง พบมากในช่วงเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน  เห็ดหล่มมีราคา 80-120 บาทต่อกิโลกรัม เห็ดระโงกเหลือง

และเห็ดระโงกขาว ราคา 80-130 บาทต่อกิโลกรัม เห็ดโคน ราคา 200 บาทต่อกิโลกรัม ชาวบ้านที่

อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชุนตลาดขี้เหล็กแห่งนี้สามารถเก็บเห็ดขายคิดเป็นมูลค่า 400,000 บาทต่อ 

ปี ซึ่งไม่รวมมูลค่าที่ชาวบ้านบริโภคภายในครัวเรือนด้วย

 ดังนั้นเห็นได้ว่าป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีค่าอนันต์ ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์จากป่าไม้ทาง

ตรงหรือทางอ้อม ป่าไม้ก็เปรียบเสมือนกับตลาดของชุมชนที่ผลิตปัจจัยสี่ให้กับชุมชนได้ทั้งยา

สมุนไพร  อาหาร เครื่องใช้สอย และรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว สิ่งเหล่านี้จะยังคงดำรงอยู่ได้หาก

ชุมชนยังคงตระหนักในการอนุรักษ์และรักษาผืนป่าของชุมชนไว้ ให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปสู่รุ่นต่อ

รุ่นเและจะต้องมีการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนการวางมาตรการใน

การจัดการป่าชุมชนอย่างเข้มแข็ง เหมือนคำกล่าวว่า เราพึ่งพิงป่า ป่าพึ่งพิงเรา
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เมนูเห็ดป่าจากชุมชน

บ้านตลาดขี้เหล็ก

คั่วเห็ดถอบ หรือผัดเห็ดถอบ  

ส่วนผสม 

เห็ดถอบล้างสะอาด ฝานเป็นชิ้นบาง ๆ  

เนื้อกุ้งสับละเอียด (หรือหมูสับก็ได้)  

พริกขี้หนูแห้ง  

เกลือป่น  

กะปิดี  

ยอดมะขามอ่อน  

หอมแดงปอก  

กระเทียมแกะกลีบไม่ต้องปอกเปลือก  

น้ำปลาดี  

น้ำมันพืช 

วิธีทำ 

1. เอาพริกขี้หนูแห้ง เกลือป่น กะปิดี โขลกละเอียดรวมกับหอมแดง กระเทียม โขลกให้ละเอียด 

2. ผัดเครื่องน้ำพริกที่โขลกเอาไว้ในกระทะกับน้ำมันพืชจนเครื่องน้ำพริกหอมดีได้ที ่

3. ใส่กุ้งสับลงไปผัด ผัดจนกุ้งสุกก็ใส่เห็ดถอบที่ฝานบางๆ ลงไปจนสุกเช่นเดียวกัน 

4. ใส่ยอดมะขามอ่อนลงไปผัด 

5. ปรุงรสด้วยน้ำปลาดี 

6. ชิมแล้วปรุงรสตามใจชอบ
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ต้มเค็มเห็ดถอบ กับน้ำพริก

                                                                                  ส่วนผสมต้มเค็มเห็ดถอบ

                                                                                                     เห็ดถอบ        

                                                                                       เกลือ                

                                                                                       ใบมะเม่าสายเพื่อเพิ่มรสชาติให้

                                                                                       เปรี้ยวนิดๆ

                                                                                       วิธีทำ

                                                                                        1. นำน้ำตั้งไฟ ประมาณ ครึ่งลิตร 

                                                                                        2. เติมเห็ดถอบ ใส่ใบมะเม่าสาย 

                                                                                        3. ปรุงรสด้วยเกลือให้มีรสชาติ

                                                                                            เค็มเล็กน้อย

ส่วนผสมของน้ำพริก

พริกแห้งคั่ว  

เกลือ  

กระเทียม  

วิธีทำ

1.นำส่วนประกอบทั้งหมดมาโขลกให้ละเอียด 

2. นำไปรับประทานกับต้มเค็มเห็ดถอบ 
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แกงเห็ดระโงก

ส่วนผสม

เห็ดระโงกล้างให้สะอาด  พริกขี้หนูสด    

หอมแดง กะปิ  ใบแมงลัก  น้ำปลาร้า   

น้ำปลา

วิธีทำ

1. โขลกพริกขี้หนูดิบ หอมแดง กะปิ 

     ให้ละเอียด 

2. ตั้งน้ำให้เดือด นำพริกแกงใส่หม้อ 

3. ใส่เห็ดระโงก 

4. ปรุงรสด้วย น้ำปลาร้า น้ำปลา

5. ยกลงใส่ใบแมงลัก ตักใส่ถ้วยกินตอนร้อนๆ 

ส่วนผสม

เห็ดหล่มล้างให้สะอาด  พริกสด  กระเทียม ยอดฟักทอง  น้ำปลา น้ำปลาร้า  เกลือ

วิธีทำ

1. เอาพริกสด เกลือป่น  โขลกละเอียดรวมกระเทียมโขลกให้ละเอียด 

                                                          2. ตั้งน้ำให้เดือด แล้วใส่น้ำพริกที่ตำเสร็จแล้วลงไป 

                                                                      3. นำเห็ดหล่มที่ล้างแล้วและผ่าเรียบร้อยแล้วใส่

                                                                             ลงไปต้มให้สุก

                                                                                     4. ใส่ยอดฟักทองลงไป ทิ้งไว้สักครู่ 

                                                                                         5. ปรุงรสด้วย น้ำปลาร้า น้ำปลา

แกงเห็ดหล่ม ใส่ยอดฟักทอง
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ผัดเห็ดหล่ม

                                                                                                    ส่วนผสม

                                                                                      เห็ดหล่มดอกตูมล้างให้สะอาด 

                                                                                      หั่นเป็นชิ้นพอประมาณ

                                                                                      พริกสด

                                                                                      กระเทียม

                                                                                      น้ำปลา

                                                                                      ซีอิ๊วขาว

                                                                                      ตะไคร้หั่น

                                                                                      น้ำมันพืช

วิธีทำ

1. สับกระเทียม ซอยพริกเป็นชิ้นบางๆ 

2. ตั้งน้ำมันให้ร้อน ใส่กระเทียม และพริก

3. นำเห็ดหล่มที่ล้างแล้วและผ่าเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผัดนานๆ ให้สุก

4. ใส่ตะไคร้หั่นลงไป 

5. ปรุงรสด้วยน้ำปลา

6. ชิมแล้วปรุงรสตามใจชอบ 
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น้ำพริกเห็ด

ส่วนผสม

เห็ดหล่มล้างให้สะอาด 

พริกสด

กระเทียม

กะปิเผาไฟ

น้ำปลา

หอมแดง

เกลือ
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วิธีทำ

1. นำเห็ดหล่มมาย่างไฟให้สุก 

2. นำกระเทียม หอมแดง พริกสด มาย่าง

3. นำกระเทียม หอมแดง เกลือ  พริกสดที่ย่าง

    แล้วโขลกให้ละเอียด จากนั้นก็ใส่กระปิย่าง

4. ใส่เห็ดหอมที่ย่างแล้ว โขลก ให้ละเอียด 

5. ปรุงรสด้วยน้ำปลา

6. ชิมแล้วปรุงรสตามใจชอบ 



แหนมเห็ด

ส่วนผสม

เห็ดรวม

พริกสด

กระเทียม

ข้าวเหนียว

เกลือ

วิธีทำ

1. นำเห็ดมานึ่งให้สุก 

2. นำกระเทียมมาโขลกผสมคลุกเคล้ากับเห็ดที่นึ่งสุกแล้ว

3. นำข้าวเหนียวมาคลุกเคล้าอีกที จากนั้นใส่เกลือ ใส่พริกสด

4. นำเห็ดที่คลุกเคล้าส่วนผสมแล้วมาใส่ถุง และห่อด้วยใบตอง

5. ทิ้งไว้ 2 วัน เห็ดจะเริ่มมีรสเปรี้ยว และรับประทานได้
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                                                                              นึ่งเห็ดน้ำหมาก 

                                                และเห็ดไข่ห่านกับน้ำพริกข่า   
 

                                                                                           ส่วนผสม

                                                                               เห็ดนึ่ง  : เห็ดน้ำหมาก หรือเห็ดไข่ห่าน 

                                                                               วิธีทำ  

                                                                               ล้างเห็ดให้สะอาด แล้วนำเห็ดมานึ่ง

                                                                       ส่วนประกอบน้ำพริกข่า  

                                                                        ข่าดิบ เกลือ พริกแห้งหรือพริกขี้หนูสด 

                                                                        

                                 

                                 วิธีทำ  

                                     นำส่วนประกอบมาโขลกรวมกันให้ละเอียด  รับประทานกับเห็ดนึ่ง

ต้มยำเห็ดโคน

ส่วนผสม 

เห็ดโคนครึ่งกิโล   พริก   เกลือ มะนาว  

ต้นหอมผักชี ใบสาระแหน่ 

วิธีทำ

1. นำเห็ดโคนมาตัดเป็นท่อนแล้วนำไปต้ม 

2. ปรุงรสด้วยพริก เกลือ มะนาว ต้นหอมผักชี 

 ใบสาระแหน่ 
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               นางแสงคำ ตาคำสุข หรืออุ้ยคำ ตามภาษาชาวเหนืออาศัยอยู่

บ้านเลขท่ี 46/1 หมู่ท่ี 1 บ้านตลาดข้ีเหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอายุ 66 ปี มีสมาชิกในครอบครัว 2 คน คือ

อาศัยอยู่กับหลานสาว อายุ 10 ขวบ

              ปัจจุบันยายคำยึดอาชีพให้บริการตู้อบสมุนไพรการประคบด้วย

ลูกประคบ ค่าบริการอบสมุนไพรครั้งละ 20 บาทต่อคน และยังมียาต้ม

บำรุงกำลัง ยาแก้โรคเบาหวานห่อละ 20 บาท ลูกประคบพร้อมนวด 50 

บาท ในวันหนึ่งๆ จะมีคนไปใช้บริการประมาณ 4 - 5 คน หรือบางวันก็ 

ไม่มีเลย แต่ก็ทำให้ยายคำมีรายได้ดีกว่าแต่ก่อน ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่

นำมาจ่ายในครอบครัวและดูแลหลานสาวที่กำลังเรียนอยู่ รายได้เฉลี่ย

จากเมื่อก่อนเดือนละประมาณ 700 บาท ขณะนี้ยายคำมีรายได้ประมาณ

เดือนละ 1,500 - 2,000 บาท

              สมุนไพรที่ยายคำใช้ ประมาณ 20 กว่าชนิด ส่วนใหญ่เก็บหาเอง

จากป่าชุมชนของหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง เช่น เปล้า หนาด ลมแล้ง 

ตะไคร้ ปูเลย (ไพล) มะเขือแจ้เครือ กำลังเสือโคร่ง เก็ดเก้า จ่องก่อง 

ฮ้อสะพายควาย เฒ่าลืมเต้า ก้องแกบ แต่ก็มีบางส่วนท่ียายคำต้องจ้างคน

ในหมู่บ้านไปเก็บ ได้แก่ โด่ไม่รู้ล้ม ยูคาลิปตัส ต้นก้าเป็นต้น ยายคำเล่าว่า 

สมุนไพรในป่าชุมชนยังมีเป็นจำนวนมากเพียงพอต่อการนำมาใช้ โดยใน

การเก็บแต่ละครั้งยายคำจะต้องเก็บอย่างระมัดระวังมากเพราะเกรงว่า

สมุนไพรต้นแม่จะตาย สมุนไพรที่มีมากในป่าชุมชน คือ เปล้า ทั้งเปล้า 

หลวง เปล้าน้อย เปล้าตองตีบ และได้ให้ความสำคัญกับสมุนไพรที่เสี่ยง

ต่อการสูญพันธุ์ ควรรักษาไว้ คือ มะเขือแจ้เครือ เฒ่าลืมเต้า และต้นก้า

เป็นต้น ในอนาคตยายคำได้วางแผนจะปลูกสมุนไพรภายในพื้นทีี่บริเวณ

บ้าน และปรับปรุงบ้านให้สวยงามมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ง่ายและสะดวกใน

การนำมาใช้ ส่วนหลานสาวที่ยังเล็ก ยายคำคิดเอาไว้ว่าเมื่อหลานโตขึ้น

จะถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรให้ เพราะยายคำไม่อยากให้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นนี้สูญหายไป ปัจจุบันหลานสาวก็รู้จักสมุนไพรหลายชนิดแล้วจาก

การติดตามยายไปเก็บสมุนไพรในป่า

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

              “ด้านการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน”
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               สมุนไพรที่ยายคำใช้ ประมาณ 20 กว่าชนิด ส่วนใหญ่เก็บหาเองจากป่าชุมชนของ

หมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง เช่น เปล้า หนาด ลมแล้ง ตะไคร้ ปูเลย(ไพล) มะเขือแจ้เครือ

กำลังเสือโคร่ง เก็ดเก้า จ่องก่อง ฮ้อสะพายควาย เฒ่าลืมเต้า ก้องแกบ แต่ก็มีบางส่วนที่ยายคำ

ต้องจ้างคนในหมู่บ้านไปเก็บ ได้แก่ โด่ไม่รู้ล้ม ยูคาลิปตัส และต้นก้า เป็นต้น

               จากการสอบถามคนที่เข้ามาใช้บริการอบสมุนไพรของยายคำ ซึ่งจะเป็นผู้คนที่มาจาก

หลายแห่งและติดใจกล่ินสมุนไพรในหม้ออบ และทำให้อาการเจ็บป่วยทุเลาข้ึนก็จะมาใช้บริการ 

เป็นประจำ ได้แก่ ชาวบ้านในท้องท่ีอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอพร้าว

(นำไปขาย) บ้านวังธาร บ้านป่าเหว อำเภอสารภี อำเภอสันกำแพง และในเขตอำเภอเชียงใหม่ 

การต้มยาสมุนไพร ตำรับอุ๊ยคำ
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                ยาต้มสมุนไพร ตำรับอุ๊ยคำ เป็นยาต้มสมุนไพรที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบ

สมุนไพรได้ใช้ดื่ม ในระหว่างการเว้นช่วงพักอบสมุนไพร เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำอันเนื่องจาก

การอบสมุนไพร และเป็นการปรับสมดุลของร่างกาย เสริมสร้างภาวะภูมิต้านทานของร่างกาย 

โดยใช้ตัวยาสมุนไพร ต้มในน้ำประมาณ 3 ลิตร ต่อ 1 ชุด ใช้เวลาต้ม 15 – 20 นาที แล้วจึงดื่ม

ข้อควรระวังในการใช้ยาต้ม

             ควรต้มรับประทานเฉพาะวันไม่ควรเก็บค้างคืน หากจำเป็นต้องทำการอุ่นทุกวันห้าม

ใช้ภาชนะต้มที่เป็นโลหะอะลูมิเนียมหรือเหล็ก เพราะสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือ แทนนิน 

(สารฝาด) จะทำให้เกิดปฏิกิริยากับโลหะเป็นพิษต่อผู้ใช้ระยะยาว
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ตำรับยาอุ้ยคำ
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ตำรับยาอุ้ยคำ

89



ตำรับยาอุ้ยคำ
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ตำรับยาอุ้ยคำ
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ตำรับยาอุ้ยคำ
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              เป็นวิธีการดูแลรักษา

สุขภาพแผนไทยโบราณชนิดหนึ่ง 

ซึ่งในอดีตจะพบมีการใช้ในกลุ่ม

หมอแผนโบราณ หมอพื้นบ้าน 

โดยมักจะนำมาใช้ในกรณีเสริม

สุขภาพมารดาหลังการอยู่ไฟและ 

ต่อมาพบว่านำมาใช้ในอีกหลาย

กรณีทั้งการรักษาอาการ/โรคบาง

ชนิด เช่น โรคผิวหนัง อาการปวด 

เมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น

การอบสมุนไพร

ประโยชน์ของการอบสมุนไพร

1.    ทำให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้มากขึ้น

       เป็นผลทำให้อวัยวะภายในต่างๆ เช่น ปอด สมอง หัวใจทำงานดีขึ้น

2.    ช่วยขับเหงื่อออกมากขึ้น เป็นการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย ซึ่งจะลดการทำงานของ

 ไตในการทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย และผลจากการขับของเสียจะทำให้ผิว

 พรรณผ่องใส

3.    ช่วยทำให้ประสาททุกส่วนผ่อนคลายความตึงเครียด

4.    กล้ามเนื้อผ่อนคลายทำให้หายจากอาการปวดเมื่อย หรือปวดศีรษะ

5.    สมุนไพรบางตัวที่ใช้อบมีผลต่อการรักษาโรค เช่น กลุ่มโรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

6.    การอบสมุนไพรช่วยขับเหงื่อออกจากร่างกาย ทำให้ช่วยลดน้ำหนักได้

7.    การอบสมุนไพรไอน้ำจะช่วยขยายรูขุมขนที่ผิวหนัง สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่จะถูกขับออก

       มาพร้อมกับเหงื่อ คนที่ผิวหน้ามันในการอบสมุนไพร ช่วยลดความมันบนใบหน้าได้เพราะ    

       ถ้าไขมันอุดตันจะทำให้เกิดสิว
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  สรรพคุณสมุนไพรอบยา สูตรอุ้ยคำ

1. หัวไพร แก้ครั่นเนื้อครั่นตัว ลดการอักเสบของผิวหนัง บำบัดโรคผิวหนัง

2. หัวต้นก้า บำรุงหัวใจ แก้โรคผิวหนัง ดับพิษไข้

3. ใบคูณ แก้โรคผิวหนัง กลากเกลื้อน แก้ไข้

4. ใบกรวยป่า แก้ไข้พิษ โรคผิวหนังผื่นคัน แก้ริดสีดวงจมูก

5. ใบตองกล้วยตีบ แก้เม็ดผดผื่นคัน

6. ใบปอหมัน แก้บวม แก้เจ็บคอ

7. ใบเปล้าหลวง แก้เสมหะ แก้ลมจุกเสียด แก้คัน บำรุงกำลัง แก้กระหาย

8. ใบหมากผู้ หมากเมีย ขับพิษไข้ ไข้กาฬ แก้ตัวร้อน ร้อนใน กระหายน้ำ  

     และแก้เม็ดผดผื่นคัน

9. ใบรางจืด ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้ประจำเดือนไม่ปกติ แก้พิษเบื่อเมา

10. ใบยูคาลิปตัส แก้ไอ แก้ไข้ คัดจมูก

11. เทียนคำ แก้อักเสบ แก้อาเจียน บำรุงโลหิตให้สมบูรณ์

12. เทียนแกลบ แก้ลมขึ้นทำให้ตาพร่างพราย หูอื้อ

13. ใบหนาด แก้การเกร็งของกล้ามเนื้อ ขับเหงื่อ แก้เหน็บชา ขับเสมหะ ระงับประสาท

14. ใบส้มป่อย แก้บิด แก้โรคตา มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ทำความสะอาดผิว แก้โรคผิวหนัง

15. ตะไคร้ ลดความดันโลหิต แก้ไอ ขับลม แก้หืด ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ

      บำรุงธาตุ

16. ขมิ้นชัน สมานแผล แก้โรคผิวหนัง ขับกลิ่นและสิ่งสกปรกในร่างกาย 

      ลดการอักเสบ แก้ตาแดง

17. มะกรูด แก้ไอ ขับเสมหะในลำคอ ขับลมในลำไส้
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  สรรพคุณสมุนไพรอบยา สูตรอุ้ยคำ  สรรพคุณสมุนไพรอบยา สูตรอุ้ยคำ   การปฏิบัติตัวในการอบสมุนไพร

   ข้อห้ามสำหรับการอบสมุนไพร

  1. ควรอาบน้ำก่อนเข้าอบสมุนไพร เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่อาจติดบริเวณรูขุมขนและเป็น

                                                   การกระตุ้นตามผิวหนังและเส้นเลือดให้พร้อมต่อการยืด

                                                   ขยายและหดตัว

                                                   2. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าให้น้อยชิ้นเมื่อเข้าตู้อบสมุนไพร

                                                   3. ผู้เข้าอบสมุนไพรควรใช้เวลาอยู่ในตู้อบนานครั้งละ

                                                       10 - 15 นาที แล้วออกมานั่งพัก 3 - 5 นาที ทำซ้ำประมาณ          

                                                       3 - 4 ครั้ง ซึ่งใช้เวลารวมทั้งหมดประมาณ 45 - 60 นาที  

                                                       หลังการอบในแต่ละครั้งควรดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำสมุนไพรเพื่อ

                                                       ทดแทนน้ำที่สูญเสียจากการอบสมุนไพรไม่ควรดื่มน้ำเย็น

                                                   4. ขณะอบสมุนไพรรอบสุดท้ายอาจใช้สมุนไพรขัดผิวหรือ

                                                       บำรุงผิวพรรณได้ เช่น มะขามเปียก ผงขมิ้น โยเกิร์ต   

                                                       เป็นต้น

                                                   5. หลังจากการอบครบเวลาไม่ควรอาบน้ำทันที ให้นั่งพักหรือ             

รอจนเหงื่อแห้งแล้วจึงค่อยอาบน้ำอีกครั้ง เพื่อชำระเหงื่อไคลและช่วยให้เส้นเลือดหดตัวเป็นปกติ

6. ความถี่ในการอบสมุนไพรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละราย แต่โดยปกติจะอบสมุนไพร 

    อย่างน้อย 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์

1. ห้ามอบสมุนไพรขณะมีไข้สูงมากกว่า 

    38 องศาเซลเซียส หรือหลังฟื้นไข้ใหม่ๆ เนื่องจากง่ายต่อการติดเชื้อ

2. โรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด เช่น วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น

3. คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบหืดระยะรุนแรง โรคติดเชื้อระบบ                 

    ทางเดินหายใจที่รุนแรง ความดันโลหิตสูง หากความดันโลหิตสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตรปรอท

4. สตรีขณะมีประจำเดือน ร่วมกับมีอาการไข้และปวดศีรษะร่วมด้วย

5. มีอาการอักเสบจากบาดแผลลึกหรือแผลผ่าตัดต่างๆ

6. อ่อนเพลีย อดนอน อดอาหารหรือหลังรับประทานอาหารใหม่ๆ

7. สตรีมีครรภ์

8. ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้

9. ห้ามตั้งเตาถ่านเพื่อต้มยาในตู้อบสมุนไพรรูปแบบต่างๆ โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ขาด

    อากาศหายใจเป็นอันตรายได้
95



การนวดประคบสมุนไพร

                การประคบสมุนไพร หมายถึง การนำเอาสมุนไพรทั้งสดหรือแห้งหลายๆ ชนิด โขลก

พอแหลกและคลุก           รวมกัน ห่อด้วยผ้าทำเป็นลูกประคบนึ่งด้วยไอความร้อนแล้วนำไป

ประคบ ยายคำ                ได้รับการฝึกการนวดแผนไทย จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน

อำเภอ                                     ดอยสะเก็ด กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความรู้ด้านการทำและ

ใช้ลูก                                           ประคบจากโรงพยาบาลแม่ออน กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัด 

                                                         เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยและ

                                                             เชื่อใจได้

ข้อควรระวังในการประคบ

1. ห้ามใช้ลูกประคบที่ร้อนจนเกินไปโดยเฉพาะกับบริเวณ  

    ผิวหนังอ่อนๆ หรือบริเวณเป็นแผลมาก่อนถ้าจำเป็นต้อง

    ประคบควรมีผ้ารอง หรือรอจนกว่าลูกประคบจะคลาย

    ความร้อนลง

2. ควรระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก

    และผู้สูงอายุ เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการตอบ

    สนองความรู้สึกช้าอาจทำให้ผิวหนังพองได้ ถ้าจำเป็น

    ต้องประคบใช้ลูกประคบอุ่นๆ

3. ไม่ควรใช้ลูกประคบกรณีที่มีการอักเสบใน 24 ชั่วโมงแรก  

    เพราะอาจทำให้อักเสบมากขึ้นควรประคบด้วยความ

    เย็นก่อน

4. หลังประคบสมุนไพรแล้ว ไม่ควรอาบน้ำทันทีเพราะจะ

    ไปชะล้างตัวยาออกไปจากผิวหนังและร่างกายอาจปรับ 

    ตัวไม่ทัน

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพร

1. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย

2. ช่วยลดอาการบวม

3. ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ

4. ช่วยให้กล้ามเนื้อ พังผืดยืดตัวออก

5. ลดอาการติดขัดของข้อต่อ

6. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต

7. ลดอาการปวด

                                                                 ขั้นตอนการประคบ

                                                     1. จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม ในท่านั่งหรือนอน

2. นำลูกประคบนึ่งจนร้อน มาทดสอบความร้อนโดยแตะที่ท้องแขน หรือหลังมือก่อนนำไปประคบ

3. ในการประคบต้องทำด้วยความรวดเร็วในขณะที่ลูกประคบกำลังร้อน เมื่อลูกประคบเย็นลงให้

     นำไปนึ่งใหม่

4. ควรมีลูกประคบ 2 ลูก เพื่อสับเปลี่ยนทดแทน
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ผีเสื้อปีกเหลือง ผีเสื้อปีกขาว หนอนขี้เหล็ก 

(Sulfur-yellow butterfly, white butterfly)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catopsilia crocale 

crocale Cramer., Catopsilia pomona 

pomona F., Catopsilia pyranthe pyranthe L.

                                                       

                                                      วงศ์ : Pieredae

                                                      พืช :   อาหารขี้เหล็ก ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ชุมเห็ดเทศ     

                                                                ชุมเห็ดไทย เสี้ยว ทองกวาว แคบ้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในป่าชุมชน  

              “แด้ขี้เหล็ก”
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              แด้ขี้เหล็กเกิดจากหนอนกินใบขี้เหล็กจนอ้วนเต็มที่แล้วจะตกลงมาจากต้นขี้เหล็กชาว

บ้านก็จะเก็บตัวหนอนมาใส่กระสอบแล้วใส่ใบขี้เหล็กให้หนอนกินจนอ้วนเต็มที่หนอนก็จะทำ

การเข้าแด้ชาวบ้านก็จะนำมาคั่วกิน
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  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในป่าชุมชน 

              “การเลี้ยงต่อหัวเสือ”

ต่อหัวเสือ (Paper wasp)
ชื่อวงศ์ : Vespidae

ชื่อวิทยาศาสตร์์  : Vespa cincta  

                ลักษณะของลำตัวต่อหัวเสือมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 3 – 3.50 เซนติเมตร 

มีสีดำ  ท้องมีแถบ สีส้มปนเหลืองพาดขวาง 3 แถบที่ท้องคล้ายลายเสือจนเห็นได้ชัด 

ปีกน้ำตาล มีปีก 2 คู่ เป็นแผ่นเยื่อบางๆ ปีกคู่หลังเชื่อมต่อกับปีกคู่หน้าด้วยแถวตะขอเล็กๆ 

(hamuli) ซึ่งอยู่ตรงด้านหลังของปีกคู่หน้า ด้านหน้าของส่วนท้องที่เชื่อมต่อกับส่วนอกมี

ลักษณะคอดกิ่ว ส่วนท้องปล้องสุดท้ายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอวัยวะที่ใช้ต่อย เรียกว่า 

เหล็กใน (sting)

              ต่อหัวเสือเป็นแมลงที่ดุร้าย ความจำดี ดมกลิ่นได้ไกล บินเร็วแบ่งหน้าที่กันชัดเจน 

เช่น แผนกหาอาหารและน้ำ แผนกสร้างรังและรักษารัง แผนกเลี้ยงลูก ต่อมีพิษรุนแรงหาก

โดนต่อยมากๆ มีอันตรายถึงแก่ชีวิต แต่ถ้าหากเข้าใจวิถีชีวิตของต่อหัวเสือก็จะทำให้ เล้ียงง่าย 

อยู่ร่วมกับมนุษย์โดยไม่มีอันตราย ในบ้านเราพบ ได้ทั่วทุกภาค จึงมีชื่อเรียกที่ต่างกัน
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      วงจรชีวิตของต่อหัวเสือ

ตัวต่อจะมีการเติบโตแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก ่

ระยะที่ 1 ตัวหนอน ระยะที่ 2 ตัวนาง ระยะที่ 3 ตัวแก่
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      พิษของต่อหัวเสือ

              เมื่อได้รับพิษของแมลงเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดอาการแสดงต่างๆแต่สามารถแยกได้

เป็น 2 ลักษณะ

1. อาการเฉพาะท่ี ได้แก่ ปวด บวม แดง ร้อน หรือเป็นผื่นแพ้ลมพิษตรงบริเวณที่ถูกต่อย ในคน

    ที่ได้รับสารฮีสตามีน (Histamine) บ่อยๆ พิษจะไปกระตุ้นการหลั่งฮีสตามีนจากเนื้อเยื่อ

    ทำให้บริเวณที่ถูกต่อยเกิดรอยไหม้ได้ ในกรณีที่ถูกต่อยใกล้คอ จมูก หรือ ตา อาจมีอาการ  

    มากกว่าปกติได้ บางรายที่แพ้พิษอาจจะทำให้สีของผมกลายเป็นสีขาวโพลนทั้งหัวเลยก็ได้

2. พิษที่ไปตามกระแสโลหิต ทำให้เกิดอาการทั่วร่างกาย เช่น มีอาการคัน ลมพิษ หลอดเลือด 

     บวม หายใจขัด เป็นลม ความดันโลหิตต่ำ และปวดท้อง เป็นต้น บางรายถึงกับเสียชีวิต

การรักษาอาการพิษจากต่อหัวเสือ

              เมื่อได้รับพิษให้ประคบด้วยน้ำแข็ง หรือให้ยา 

ระงับอาการปวด ให้รับประทานยาแก้แพ้(Antihistamine)

        และ corticosteroid เพื่อลดอาการอักเสบ อาจให้ยา

          ปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน

               ด้วยก็ได้ ในบางรายที่มีอาการรุนแรงให้รีบนำส่ง

                โรงพยาบาล ความรุนแรงของพิษนั้นจะผันแปร   

                ตามจำนวน แผลที่ถูกต่อย ปริมาณพิษที่ได้รับ

               รับต่อน้ำหนักตัว อายุ และประวัติการแพ้
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บ้านตลาดขี้เหล็กมีชาวบ้านเข้าไปเก็บรังต่อหัวเสือ

จากในป่าชุมชนมาเลี้ยงทำกันเป็นอาชีพเค้าเก็บ 

มาเลี้ยงได้ประมาณ 30 - 40 รัง

ที่บ้านลุงในแต่ละปีจะเลี้ยงประมาณ 10 รัง 

มากที่สุด 15 รัง แล้วแต่ว่าจะขยันหามาเลี้ยง

หรือไม่ ส่วนมากเลี้ยงไว้กินเหลือกินแล้วก็แบ่ง

ให้ญาติๆ หรือไม่ก็ขาย
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วิธีการหารังต่อ

ชาวบ้านจะเริ่มออกหาตัวต่อและรังต่อในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงการเริ่มเข้าสู่ฤดู

ฝน แมลงต่างๆ ก็จะฟักออกจากไข่เริ่มวงจรชีวิตใหม่

เช่นเดียวกับตั๊กแตน ตัวหนอน ซึ่งเป็นอาหารของตัว 

ต่อ ตัวต่อจะออกหากินในเวลากลางวัน การออกหา

รังต่อแต่ละคร้ังต้องมีทีมงานประมาณ 2 -3 คน คนท่ี 1

จะอยู่ที่เหยื่อโดยใช้เนื้อหมูหรือตั๊กแตนเสียบไม้ไว้ 

พอตัวต่อมากินเหยื่อก็รอดูทิศทางการบินของตัวต่อ

ว่าบินไปทางใด บินสูงหรือบินต่ำ เมื่อวางจุดทีมงาน

ทีมงานในการสังเกต แล้วรอดูตัวต่ออยู่ที่เดิม พร้อม

ทั้งจับเวลาว่าตัวต่อจะกลับมาที่เดิมใช้เวลาเท่าไหร่

หากแม่ต่อกลับมาภายใน 3 นาที แสดงว่ารังต่อจะ

อยู่ไม่ไกลเกิน 500 เมตร (เวลาบินของต่อประมาณ 

150 - 200 เมตรต่อนาที) รอบแรกยังไม่ผูกบ่วงให้ตัว

ต่อกลับรังก่อน แล้วรอบ 2 - 3 จะมาหลายตัวเราจะ

ไม่ผูกตัวแรกเนื่องจากตัวต่อจะรู้ทันมันจะกัดบ่วงทิ้ง

ต้องรอรอบที่ 2 ตัวต่อจะพาพวกมาด้วยแล้วค่อยเอา

เชือกผูกบ่วงที่ก้นตัวต่อแล้วตรงบ่วงก็ห้อยกระดาษ

ต่อก็จะบินช้าลง คนที่ 2 ก็จะคอยดูทิศทางการบิน

ของตัวต่อที่โดนผูกบ่วง เมื่อทราบจุดมุ่งหมายบริเวณ

ที่ตัวต่อบินลง ก็จะเริ่มค้นหารังต่อ ณ บริเวณนั้น 
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                เมือ่เราพบรงัตอ่แลว้ตอ้งรอถงึเวลาตกเยน็หรอืกลางคนืประมาณ 1-2 ทุม่ รอให ้ 

ตวัแมต่่อหัวเสือกลับเข้ารังเสียก่อนจึงจะทำการตัดกิ่งไม้ที่มีรังต่อที่เราตามจนเจอกลับไปเลี้ยง

โดยต้องเตรียมอุปกรณ์ เช่น ชุดพลาสติกหนา ๆ ชุดจะร้อนมากต้องมีน้ำไปรดตัวเพื่อคลายร้อน   

ใส่เพื่อป้องกันการต่อยของตัวต่อ สำลี เลื่อย กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ถุงพลาสติก ไฟฉาย หรือ  

ไฟแบตเตอรี่ แล้วเดินเข้าไปใกล้บริเวณรังต่อส่องหารูต่อว่าอยู่ด้านใด เมื่อเจอแล้วใช้สำลีอุดรู 

ใช้ถุงพลาสติกครอบไว้ แล้วตัดไม้ นำรังต่อกลับมาเลี้ยงหรือผูกไว้บริเวณท้ายสวนหลังบ้าน

หรือหัวไร่ปลายนา แล้วดึงสำลีที่อุดปากรูไว้ออกในรังจะมีเยอะทั้งตัวอ่อนและแก่ได้ทุกขนาด 

ต่อก็จะทำรังอยู่ที่นั่นและออกหากินปกติรังจะขยายขึ้นโดยเอามาเลี้ยงในสวนต้องไม่มีเด็ก 

เนื่องจากอันตราย 
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 เนื่องจากป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็กเป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวจากการใช้ประโยชน์อย่าง 

เข้มข้นมาแล้วในอดีต ประกอบกับลักษณะการดำรงชีวิตของราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีมีอาชีพเกษตรกรรม

เป็นหลักและมีการอาศัยพึ่งพิงป่าไม้โดยการใช้ประโยชน์จากของป่า เช่น เห็ดและแมลงกินได้ 

และการเก็บหาสมุนไพร เฉพาะช่วงฤดูกาล ไม่มีการใช้ประโยชน์ด้านเนื้อไม้จึงไม่มีปัญหาด้าน 

การบุกรุกพื้นที่ป่า มีการใช้พื้นที่ป่าชุมชนบางส่วนเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนรูปแบบใน 

การจัดการป่าชุมชนจะเน้นด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและที่อยู ่

อาศัยของสัตว์ป่าเป็นหลักมากกว่าเพ่ือการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เน้นกิจกรรมด้านการปลูกป่า และ

มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ 

ป่าชุมชน
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ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ

ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หัวหน้าชุดแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน

นายขวัญชัย เจริญกรุง

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าโครงการความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน

นายสุกันฑ์ พึ่งกุล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

นายวรากร เกษมพันธ์กุล

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าใน

พื้นที่ป่าชุมชน

นายศักดา มณีวงค์

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นายสุภโชติ อึ๊งวิจารณ์ปัญญา

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
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นางสาวนฤมล นุชเปลี่ยน

นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการ

นางสาวกฤษณา ชายกวด

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวนิรดา แป้นนางรอง

นักวิทยาศาสตร์

นายอานุภาพ โตสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์

นายสนั่น หมัดส๊ะ

เจ้าพนักงานการเกษตร
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นางสาวนภาลัย เสมอใจ

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวจิตติมา อยู่หาญ

นักวิทยาศาสตร์

นางสาววรรษชล เพ็งแย้ม

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ จันทร์มี 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นางสาวชรินรัตน์ ศิริสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

นางสาววลัยภรณ์ เทพวงษ์

นักวิชาการป่าไม้

112



นางสาววิภาดา คงเอียด

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวลออรัตน์ ปานมา

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาววีรณา สัมพีร์วงค์

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาพ วิลาศ

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวอภิษฎา เพ็ชรศรี

ผู้ช่วยนักวิจัย
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นายก้องเกียรติ แก้วมหากาฬ

นักวิชาการเผยแพร่

นายอรรถพล รุจิราวรรณ

นักวิทยาศาสตร์








