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>> บอกกล่าวเล่าความ 
 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำพื้นที่  
ลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ กรมป่าไม้ ซึ่งได้
ดำเนนิการในปงีบประมาณ 2552 มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อนรุกัษ ์และใชป้ระโยชนค์วามหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึี่งมีกิจกรรมการดำเนินงาน คือ 
 1. สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้  
 2. อนุรักษ์ชนิดพันธ์ุพืชป่าเฉพาะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธ์ุ  
 3. เสริมสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง  
  ชีวภาพป่าไม้และการจัดการป่าไม้เพื่อการนันทนาการและการศึกษาธรรมชาติ 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง       
  ชีวภาพป่าไม้ 
 5. พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 
  
 นับว่าเป็นปีที่สองของการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
ทีเ่ขม้ขน้ขึน้ ทำใหม้เีรือ่งราวความรูจ้ากปา่ชมุชนดงภทูีย่งัมคีวามนา่สนใจ และนา่คน้หา ไมน่อ้ย
กว่าปีที่แล้วเลย ป่าดงภู ณ ปัจจุบัน ยังคงอุดมสมบูรณ์ และยังเป็นป่าที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิต 
สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ของคนกับป่า ที่ได้พึ่งพาอาศัย ผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคน 
ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเล่มเลยค่ะ 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยรักและหวงแหนในทรัพยากร 
คณะผู้จัดทำแห่งป่าดงภู 

สิงหาคม 2552 
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ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม ้
 
    
     
 กิจกรรมการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 

ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 5 กลุ่ม ได้แก่ ความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช สัตว์ 

แมลง เห็ด รา ไลเคน และภูมิปัญญา  

  

 

 

 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มพืช 

 จากการสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น  

 - พบชนิดพรรณไม้ มากกว่า 143 ชนิด (โดยพรรณไม้ 143 ชนิด ทำการ

จำแนกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพรรณไม้แล้ว)  

 -  จัดทำพรรณไม้อัดแห้ง จำนวน 192 ตัวอย่าง  

 -  พบพรรณไม้ที่เป็นสมุนไพรประมาณ 19 ชนิด เช่น สมัด หนอนตายหยาก

ต้องแล่ง กระโดน หนามแท่ง และข่อย เป็นต้น 

 - พรรณไม้ที่เป็นผักป่า ประมาณ 16 ชนิด เช่น เปราะป่า อีน้อยนางแหน

กระโดนน้ำ ฮุนไฮ ผักสาบ ติ้ว เสม็ด และแสง เป็นต้น 

 - พรรณไม้ที่เป็นผลไม้ป่า ประมาณ 18 ชนิด เช่น ผีผ่วน มะกอกป่า องุ่นป่า 

เครือหมาว้อ มะหวด ตะคร้อ และมะยางเครือ เป็นต้น 

 - พรรณไม้ที่เป็นพืชหายาก ประมาณ 2 ชนิด เช่น ต้นธนนไชย และพุดน้ำ 

เป็นต้น 

 

พุดน้ำ ไลเคน เขียดขาคำ มวนนักกล้าม
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พืชอาหารป่า  

น้อยนางแหน

ophioblacia fimbricalyx

อีลอก

Pseudodracontium kerrii Gagnep

องุ่นป่า

Ampelocissus martinii Plach

เปราะป่า 

Kaempferia marginata Carey

ข่อย 

Streblus asper Lour

มะเม่าไข่ปลา

Antidesma ghaesembilla Gaertn            

ผักสาบ

Adenia viridiflora Craib          

มะหวด

Lepisanthes rubiginosa (Roxb) Leenho

คอลแลน

Nephelium hypoleucum Kurz

นมน้อย (ท่องแล่ง)

Polyalthai evecta

ผีผ่วน (นมควาย)

Uvaria grandiflora Roxb.ex Hornem 
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สมุนไพร 
 

คัดเค้า

Randia horrida Roem.&Schult.

หนอนตายหยาก(สามสิบกีบ)

Stemona tuberosa Lour.

สมัด (ส่องฟ้าดง)

Clausena harmandiana

หนามแท่ง

Catunaregam spathulifolia Tirveng.

ชิงชี่ 

Capparis micracantha DC.

กระโดนบก

Careya  Sphaerica Roxb.
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ไม้หายากในป่าดงภู

ธนนไชย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Buchanania siamensis Miq. 

วงศ ์: ANACARDIACEAE 

 ธนนไชยเป็นพืชหายากของประเทศไทย พบในป่าผลัดใบ

บริเวณภาคตะวันออก และภาคตะวันตกเฉียงใต้ ที่ระดับความสูง 

50-300 เมตร ต่างประเทศพบที่ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ธนนไชยเป็นไม้ต้นสูง 4-10 

เมตร ลำต้นแตกกิ่งต่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลุ่มแน่น กิ่งอ่อนและ  

ใบอ่อนและช่อดอกมีขนนุ่มสีน้ำตาลปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงเวียน

เป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปไข่กลับ โคนใบมนหรือแหลม ขอบใบเรียบ 

แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านล่างมีขนสั้นนุ่มปกคลุมโดยเฉพาะ

ตามเส้นใบ เส้นใบแบบร่างแห เมล็ดมีเมล็ดเดียว แข็ง บริเวณที่พบ

ในป่าดงภู คือพบบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าบุ่ง ป่าทาม 

บริเวณโรงสูบน้ำ 

 ประโยชน์ของธนนไชย เนื้อในเมล็ดใช้เป็นอาหารของคน

และสัตว์ป่า ใบ ใช้รับประทาน เป็นผักสด  
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รัง  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea siamensis Miq. 

ชื่ออื่นๆ : เปาดอกแดง (ภาคเหนือ) เรียง (เขมร-สุรินทร์) 

ฮัง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE 

 รังเป็นไม้หายากในป่าดงภู ต้นไม้

ชนิดนี้มีคุณสมบัติทนแล้งและทนไฟได้มาก 

พบต้นรังบริเวณป่าฝั่งบ้านเหล่าโดน   

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : รังเป็น

ไม้ต้น สูงถึง 25 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือก

หนาสีเทาอมน้ำตาล แตกเป็นร่องลึกตามยาว 

ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนานหรือรูป

ไข่แกมขอบขนาน ปลายแหลมเป็นติ่งสั้นๆ 

โคนหยักเว้า ขอบใบเรียบ ดอกช่่อแยกแขนงออกตามง่ามใบ และปลายกิ่ง มีกลิ่นหอม 

กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ผลรูปไข่ปลายแหลม ผิวเกลี้ยง โคนหุ้มด้วยกระพุ้งโคนปีก มีปีกยาว   

3 ปีก สั้น 3 ปีก 

 ประโยชนข์องรงั เนือ้ไมน้ำมาใชใ้นการกอ่สรา้งบา้นเรอืน เพราะถอืวา่ เนือ้ไมร้งั

มีความแข็งแรงทนทานเป็นอันดับหนึ่งคู่กับไม้เต็ง เหมาะสำหรับ ใช้ในการก่อสร้าง  

ที่ต้องการความแข็งแรงทนทานมากเป็นพิเศษ เช่น ทำเสาเรือน รอด ตง คาน และ  

พื้นชานเรือนที่อยู่กลางแจ้้ง 
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ผีเสื้อแมลงปีกสวย 
 

  

 เมื่อเอ่ยถึงผีเสื้อ คงไม่มีใครไม่รู้จัก และคงมีใครหลายๆ คน หลงใหลในสีสัน

อันงดงามของเจ้าผีเสื้อ ผีเสื้อเป็นแมลงที่่ชอบแสงอาทิตย์และอากาศที่เย็นสบาย   

การศึกษาผีเสื้อทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ลักษณะทางสรีรวิทยา วงจรชีวิต พืชอาหาร 

แหล่งอาศัย และชนิดของผีเสื้อ ผีเสื้อมีหลายชนิด มีชื่อเรียกมากมายแตกต่างกันไป   

การพบผีเสื้อบางชนิดในพื้นที่หนึ่ง ๆ สามารถบ่งชี้ได้ว่าในพื้นที่นั้น ๆ มีสภาพเป็นอย่างไร 

เช่น การพบผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา โดยเฉพาะตัวเมีย แสดงว่าพื้นที่นั้น ๆ   

มีมะพร้าว ปาล์ม หรือหมาก หรือการพบผีเสื้อแฟนซี หรือผีเสื้อเณร แสดงว่าพื้นที่นั้น ๆ 

เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง เป็นต้น  

 

 จากการสำรวจผเีสือ้ในปา่ชมุชนดงภ ูพบผเีสือ้กลางวนั จำนวน 18 ชนดิ 5 วงศ ์ 

เช่น ผีเสื้อถุงทองธรรมดา ผีเสื้อหนอนใบรักลายเสือ ผีเสื้อหนอนกะทกรก ผีเสื้อเณร

ธรรมดา และผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู เป็นต้น  

 

ผีเสื้อหางตุ้มจุดขมภู

หนอนผีเสื้อ

ผีเสื้อหนอนกะทกรก
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 เห็ด รา ไลเคน สิ่งมีชีวิตขนาดจิ๋วแต่แจ๋ว 
 

 เมื่อเอ่ยถึงเห็ด หลายๆ ท่านคงรู้จักดี 

และร้องอ๋อ เพราะเป็นเมนูเด็ด โดยเฉพาะเห็ด

ที่แสนอร่อย และสามารถเก็บหาตามป่ามา  

บริโภคได้ เช่น เห็ดโคน เห็ดระโงก เห็ดไคล 

เห็ดเผาะ จากการศึกษาในเบื้องต้นเราพบเห็ด

กินได้ ประมาณ 22 ชนิด เห็ดกินไม่ได้

ประมาณ 7 ชนิด พบไลเคนที่เด่นประมาณ   

3 ชนิด แต่ถ้าพูดถึงไลเคน หลายๆ ท่านคงมีคำถาม อะไรหนอที่เขาเรียกว่าไลเคน ทำไม

จำยากจัง มีชื่อเป็นฝรั่งด้วย แล้วทำไมต้องมีการศึกษาเรื่องนี้ด้วย ยิ่งเห็นเจ้าหน้าที่กับ

อาสาสมัครชุมชน ก้ม ๆ เงย ๆ เอาแผ่นใสทาบกับต้นไม้จากนั้นก็ปาดเปลือกไม้ใส่ซอง

กระดาษ ยิ่งงงกันไปใหญ่ เอาละเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะคะว่าเรากำลัง ทำอะไรกัน 

ทางทีมวิจัย ได้ทำการศึกษาความหลากหลายชนิดของเห็ด รา และไลเคน เพื่อเป็นฐาน

ข้อมูลสำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคต ไลเคนมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า ขี้กลากต้นไม้ เอาละ

คงพอนึกออกนะคะ ไลเคนมีความสำคัญคือ เป็นดัชนีบ่งชี้สภาพอากาศ กล่าวคือ ไลเคน

ชอบอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ไม่มีมลพิษ  

 

ไลเคน

Laurera benguelensis (Mll. Arg.) Zahlbr

ไลเคน

Trypethelium eluterfae Spreng

ไลเคน

Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle

เห็ดไคล

Russula delica

 

เห็ดโคน                

Termitomyces fuliginosus

  เห็ดระโงกขาว

 Amaitica citrine var citrine

เห็ดขอน

Lentinus polychrous Lev.
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ไปใต้กบ ใต้เขียดกันบ่? 
 

“หอมดอกผักกะแยง ยามฟ้าแดงค่ำลงมา 

แอ๊บๆ เขียดจะนา ร้องยามฟ้าฮ้องหวนๆ 

เขียดโม้เขียดขาคำ เหมือนหมอลำพากันม่วน 

เมฆดำลอยปั่นป่วน ฝนตกมาสู่อีสาน... 

ม่วน..เอ๊ย..โอ... 

ม่วนเอยม่วนเสียงกบ ร้องอ๊บๆ กล่อมลำเนา 

ผักเม็กผักกะเดา ผักกระโดนและผักอีฮีน 

ธรรมชาติแห่งบ้านนา ฝนตกมามีของกิน 

ฝนแล้งแห้งแผ่นดิน ห้วยบึงหนองแห้งเหือดหาย.... 

 เพลง อีสานบ้านเฮา ศิลปิน เทพพร เพชรอุบล  

  

 ช่างเป็นบทเพลงที่สะท้อนชีวิตของชาวชนบทและทีมนักวิจัยยิ่งนัก ด้วยใน

คำ่คนืนีพ้วกเรา เตรยีมพรอ้มจะไปใตเ้ขยีด ดว้ยอปุกรณค์รบมอื ไดแ้ก ่ไฟฉาย รองเทา้บูท๊ 

ถุงผ้าเก็บตัวอย่างกบ เขียด ฯลฯ วันนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบสำรวจตามแนวเส้นทางเดิน

โดยการจับเวลา เราเดินสำรวจบริเวณทางเข้าศาลเจ้าพ่อดงภูดิน จนถึง ป่าบุ่งป่าทาม

บริเวณศาลเจ้าพ่อ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง การเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความตื่นเต้น เจ้าหน้าที่

ของเรามีความสามารถในการจับกบ เขียด เสมือนเสกคาถาให้กบ เขียด อยู่กับที่ได้ และ

จับเอา จับเอา จนคนบันทึกข้อมูล จดแทบไม่ทัน และเป็นที่น่ายินดีป่าของเรายังมีความ

หลากชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ไม่น้อย ซึ่งเราพบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   

5 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่าง เขียดจะนา เขียดขาคำ เขียดอีโม่ และคางคก นอกจากการสำรวจ

ตามเส้นทางเดินแล้ว เราก็ทำการสำรวจโดยการวางกับดักแบบหลุม ทำการเลือกพื้นที่ที่

คาดว่าเป็นที่อาศัยและที่หากินของกบ เขียดและวางกับดักไว้ในแต่ละครั้งประมาณ   

3-5 วัน โดยวางไป 2 จุด พบสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   

3 ชนิด ได้แก่ เขียดขาคำ เขียดจะนา และคางคก ตาแป๋ว

อยู่ในปี๊บ ซึ่งเจ้ากบ เขียด ทั้งหลายแหล่ ล้วนเป็นอาหาร

ของคนอีสาน เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอด ด้วยเมนูเด็ด ไม่ว่า 

อ่อมกบ อ่อมเขียด กบทอดกระเทียม เขียดทอด หมกเขียด 

พูดแล้วน้ำลายไหล ขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะ 

 

เขียดขาคำ

เขียดจะนา

เขียดอีโม่
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ภูมิปัญญา คุณค่าที่ไม่สูญหาย 
 

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นความรู้ ความเชื่อ ความสามารถของคนในท้องถิ่น 

และประสบการณท์ีส่ัง่สมและสบืทอดกนัมา เพือ่การดำรงอยู ่หรอืเปน็วถิชีวีติของชาวบา้น  

ในป่าดงภูก็เช่นกัน นอกจากความโดดเด่นของคนกับป่า คนกับน้ำมูล ที่อยู่กันมาด้วย

ความผูกพันแล้ว ในชุมชนนี้ ยังมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากมาย ดังเช่น ภูมิปัญญาด้าน

ดนตรีพื้นบ้าน หมอยาสมุนไพร ภูมิปัญญาด้านการหาปลา การจักสาน การทอเสื่อ   

การทอผ้าไหม ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกับป่า ชี้ให้เห็นว่า

ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่า ที่เชื่อมโยงวิถีชุมชน  

ให้อยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างสอดคล้องสมดุล ในที่นี้จะขอ  

ยกตัวอย่างภูมิปัญญาที่น่าสนใจดังนี้ 

 

ภูมิปัญญาด้านดนตรี ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าไหม ภูมิปัญญาด้านสมุนไพร

ภูมิปัญญาด้านการจักสาน เจ้าของภูมิปัญญาด้านการจักสาน ตะกร้าห่าง ภูมิปัญญาด้านการจักสาน

ภูมิปัญญาด้านหมอสูตร หมอขวัญ ภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อกก (ผือ,กก 

ได้มาจากป่าทามลุ่มน้ำมูล)

ภูมิปัญญาด้านการถักมองปลิว
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“สะไน” ภูมิปัญญา เครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ 
   

สะไนเป็นเครื่องดนตรีของชนเผ่าเยอ ซึ่งเป็น

ชนเผ่าหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนมาก

นิยมทำจากเขาควาย ส่วนลิ้นจะทำด้วยไม้ไผ่

ใหญ่ เพราะว่ามีความหนาและการสั่นดีกว่า

ไม้ไผ่ชนิดอื่น วัฒนธรรมการเป่าเขาสัตว์หรือ

สะไนโดยทั่วไปเป่าเพื่อเป็นสัญญาณสำหรับ

การคล้องช้าง ต่างจากท้องที่อำเภอราษีไศล 

จังหวัดศรีสะเกษ จะใช้เป็นเครื่องดนตรีใน

พิธีกรรม บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อดงภูดิน ที่ป่าชุมชนดงภู 

ประกอบด้วยการรำบวงสรวง โดยมีวงดนตรีสะไน บรรเลงทำนองประกอบ เครื่องดนตรีที่

สำคัญ คือ สะไน พังฮาด ฆ้องโหม่ง ฉาบ กลองทอม กลองรำมะนา ซึ่งการเป่าสะไนถือ

เปน็การสือ่สารระหวา่งมนษุยก์บัเจา้พอ่ (ญาพอ่) หรอืวญิญาณศกัดิส์ทิธิท์ีป่กปกัรกัษาปา่ 

ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการรักษาป่า ทำให้มีป่าชุมชนดงภูสมบูรณ์ดั่งเช่น  

ปัจจุบัน 

 

 

หนังบักตื้อ,หนังปราโมทัย  
  

หนังปราโมทัยหรือหนังบักตื้อ เป็นศิลปะ  

การแสดง ผสมระหว่างหนังตะลุงกับหมอลำ 

ปรากฏอยู่ที่บ้านผึ้งนานกว่า 40 ปี ลุงสิง 

จำเริญ หัวหน้าวงหนังบักตื้อบ้านผึ้ง เล่าว่า   

ลุงแกะหนังเอง เชิดเอง ร้องเอง วรรณกรรมที่

นำมาแสดงคือ รามเกียรติ์ และวรรณกรรม  

พืน้บา้น สอดแทรกเรือ่งราวคนรกัษป์า่ ตวัละคร

ตัวเอกคือ บักตื้อ ที่เป็นตัวตลก นั้นคือที่มา  

ของชื่อหนังบักตื้อ 
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   เจ้าพ่อดงภูดิน ความเชื่อ ศรัทธา  
    ...สู่การรักษาป่า 
 

 

 

พิธีกรรมการเซ่นไหว้เจ้าพ่อดงภูดิน 

 ในป่าดงภู มีศาลเจ้าพ่อดงภูดิน และศาล  

เจ้าพ่อพระเกษ ซึ่งทั้ง 2 ศาลเป็นที่เคารพนับถือของ

ราษฎรในชุมชนนี้มาก ในแต่ละปีจะมีการเลี้ยงศาล  

เจ้าพ่อ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่งในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า 

ตรงกับวันพุธ หรือวันถัด (ก่อนวันสงกรานต์) เสร็จเลี้ยง

หอเจ้าแล้ว ชาวบ้านจึงจะลงมือทำพิธีเซ่น “ผีตาแฮก”  

ก่อนลงมือทำนาเชื่อว่าหากไม่ทำการเซ่นบวงสรวงญา

พ่อก่อน จะทำให้ผลผลิตไม่ดี มด แมลง มารบกวนเยอะ และฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล  

ครั้งที่สองในวันพุธแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันที่ทำพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อ ตรงกับวันพุธ หรือ  

วนัถดัจากวนัออกพรรษา เสรจ็พธิภีายในวนันัน้จะมกีารปลอ่ยเรอืสว่ง หรอืพธิแีขง่เรอืยาว 

ซึ่งชาวบ้านเล่าว่า หากไม่มีพิธีบวงสรวงในช่วงนี้ก่อน จะนำเรือส่วงไปแข่งที่ไหนไม่ได้   

มิเช่นนั้นจะเกิดอาเพศตามมา  

 วัตถุประสงค์ของการบวงสรวงศาลเจ้า เพื่อความ

ร่มเย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยชาวบ้านมีความเชื่อ

ว่า หากใครมาทำลายป่า เจ้าพ่อก็จะดลบันดาลให้มีเหตุ

เภทภัยต่างๆ คนที่นับถือบูชาญาพ่ออย่างมั่นคง ชีวิตจะไม่

ตกต่ำ จะไปรบทัพจับศึก ขึ้นรถ ลงเรือ ไปเหนือ ล่องใต้ นึกถึง

ญาพ่อ แล้วจะปลอดภัย พิธีบวงสรวงญาพ่อ ก่อให้เกิดความ

สามัคคีในประเพณีงานบุญต่างๆ ของชุมชน เช่น บุญบั้งไฟ

และแข่งเรือยาว ความเชื่อเรื่องญาพ่อดงภูดินเป็นเมืองหลวง

ของเหล่าดวงวิญญาณ มีบริวารเป็นผีที่สิงสถิตย์ตามกุด 

หนอง โนน ป่า ในบริเวณลุ่มน้ำมูล ลำน้ำเสียวแถบนี้   

ชาวบ้านไปทำไร่ ทำนาต้องเคารพ นับเป็นกุศโลบายที่  

ชาญฉลาด 

 

ครื่องเซ่นไหว้ ได้แก่  ดอกไม้ 

ธูป เทียน พลู หมาก เหล้า 

บุหรี่ ข้าวสวย น้ำอ้อย 

น้ำเปล่า และ  เงิน 12 บาท
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กอ่นการเลีย้งญาพอ่ ๑ - ๒ วนั ตอ้งนมินตพ์ระไปฉนัภตัตาหาร

ก่อนเสมอ เฒ่าจ้ำ จะไปเอิ้น (บอก) ชาวบ้านเพื่อ ขอรับ

บริจาคเงินและบอกไปร่วมงาน สายญาพ่อที่ไปร่วมพิธีเลี้ยง

ญาพ่อดงภูดินในแต่ละปีประกอบด้วย ๑. อำเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด ๒. บ้านห้วยใหม่ บ้านจันดูม อ.พลับพลาชัย 

จ.บุรีรัมย์ ๓. บ้านหนอตอ บัวเสียว อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์   

๔. จ.ศรีสะเกษ เช่น บ้านสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย อ.ราษีไศล อ.บึงบูรพ์ ฯลฯ  

 

ลำดับขั้น พิธีกรรมการเซ่นไหว้ศาลเจ้าพ่อดงภูดิน 

๑. พิธีชุมนุมเทวดา แม่จ้ำและนางเทียมซึ่งเป็นร่างทรง

ของญาพ่อทุกองค์จะมารวมกันที่หอเจ้า (ศาลาพ่อดงภูดิน) 

เมื่อถึงเวลามงคลฤกษ์แม่จ้ำ (แม่ทองพูน สุทาวัน) จะทำพิธี

จดุธปูเทยีนอนัเชญิดวงวญิญาณพอ่ตา่ง ๆ ใหม้าประทบัทรง 

ญาพ่อทุกองค์เข้าสูน (เข้าทรง) นางเทียมทุกคนเมื่อญาพ่อ

เข้าประทับร่างนางเทียมแล้ว จะมีการแต่งกายใหม่ตาม

ตำแหน่ง บทบาทและเพศ โดยทั่วไปญาพ่อที่เป็นชาย  

จะนุ่งโสร่ง  

๒. พิธีเซ่นไหว้ แม่จ้ำ พ่อเทียม แม่เทียม ทำพิธีโดยการ

ปัก ธูป เทียน บอกกล่าวผีสางเทวดาให้รับรู้ และ ร่ายรำ

รอบศาลเจ้าพ่อ โดยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านประกอบการ  

ร่ายรำได้แก่ แคน กลอง สะไน ฉิ่ง ฉาบ  

 

๓. พิธีส่งท่า แม่จ้ำ พ่อเทียม แม่เทียม ทำพิธีขจัดปัดเป่าสิ่ง  

ชั่วร้าย และนำขบวนไปสู่ลำน้ำมูล 

๔. พิธีขึ้นโฮง แม่จ้ำ พ่อเทียม แม่เทียม ขึ้นจากท่าน้ำ มาไหว้

เจ้าพ่อ ที่ศาลเจ้าพ่ออีกครั้ง 

๕. พิธีสาวท่า “สาวท่า” คือ การพายเรือตามลำน้ำโดยการ

ปล่อยเรือล่องตามลำน้ำ แล้วพายแข่งพอเป็นพิธี เพื่อบวงสรวง

แม่ย่านาง 

 

พิธีชุมนุมเทวดา

พิธีเซ่นไหว้

พิธีส่งท่า

พิธีขึ้นโฮง

พิธีสาวท่า
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 ปา่บุ่ง ปา่ทาม  
  ปา่ชายเลนน้ำจืดอีสาน 
 สรรพชีวิตในป่าทามงอกเงยและเติบโตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมครึ่งบกครึ่งน้ำ 
ทำนองเดียวกับป่าชายเลนน้ำเค็ม แต่ห่างไกลกันมากในแง่ของช่วงเวลา วงจรของป่าชายเลน
ริมฝั่งทะเลหมุนเวียนอยู่ในรอบวัน แต่ป่าทามริมแม่น้ำภาคอีสานกินเวลายาวนานเป็นขวบปี 
นักวิชาการให้สมญาป่าทามในความหมายว่าเป็นแหล่งกำเนิดอาหารให้แก่แผ่นดิน และเป็น
ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่ง ช่วยชะลอการไหลของกระแสน้ำหลากและกรองเอา
ตะกอนธาตุอาหารไว้ในบุ่งทาม ก่อนสายน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่และออกสู่ทะเล แต่หนุ่มลูก
แม่น้ำมูลแห่งหมู่บ้านผึ้งบอกว่า “ป่าทามเป็นตู้กับข้าวของชาวบ้าน” ดว้ยในทามนัน้มทีกุอยา่งที่
กนิไดใ้หเ้กบ็หาตลอดทัง้ป ี ไมว่า่อาหาร ผกั หนอ่ไม ้ฟนื ปลา สมนุไพร และเป็นอยู่เช่นนี้มาแต่  
บุพกาล  
 
พรรณไม้ที่พบในป่าทาม จากการสำรวจพบพรรณไม้ มากกว่า 20 ชนิด  

กระโดนน้ำ ยอดอ่อนเป็นผัก
พุดน้ำ พรรณไม้หายาก

เครือบักเห็บ ยอดอ่อนกินได้

พุดป่า หรือพริกนายพราน
บัวหลวง ไซเหล้า เมล็ดสุกสีดำ ใช้ย้อมแห

หูลิง ผลอ่อนมีรสเปรี้ยว ต้นแสง ยอดอ่อนเป็นผัก ต้นเขยตายแม่ยายชักลาก
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ความหมายของการหาปลา 
  

 ป่าบุ่ง หรือป่าทาม ซึ่งถูกนับเป็น “พื้นที่ชุ่มน้ำ” ประเภทหนึ่งนี้ ถือเป็นพื้นที่ที่มี

ความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นอย่างมาก แต่คุณค่าความสำคัญที่แท้จริงและใกล้ตัว

ที่สุดก็คือคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะต่อชาวชุมชนลุ่มน้ำมูลที่พึ่งพา

อาศัยพื้นที่นี้มาเป็นเวลาอันยาวนาน และต้องพึ่งพาอาศัยพื้นที่นี้ต่อไปอีกยาวนาน ไม่ว่า

เป็นการหาผัก การหาปลา อาชีพประมงน้ำจืด ที่สร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจให้

จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชนรายรอบป่าดงภู จึงเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการทำประมง  

น้ำจืดมาก วิธีการทำประมงของไทบ้านมีหลายแบบ 

ได้แก่ การใส่เบ็ด,การวางลอบ,การลงโต่ง(โพงพาง), 

ลงเยาะ, การลากอวน, การทอดแห, การใส่มอง  

หรือ การวางข่าย เป็นต้น  

 การหาปลาหรือจับปลามิใช่เพียงเป็นการ

หาปลา เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน หรอืเพือ่ขายเปน็รายได้

ทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่การหาปลายังมีความหมาย

ทางสังคม เนื่องจากการใช้เครื่องมือหาปลาหลายชนิดต้องรวมกลุ่มกันหา เพราะไม่

สามารถหาคนเดียวได้ เครื่องมือหาปลาที่ต้องหาร่วมกันได้แก่ ตีปลาฮอง, ลงเยาะ หรือ

ในอดีตการหาปลายังเกิดจากเหตุผลทางสังคมที่ชาวบ้าน ลงหาปลาร่วมกันเพื่อหา  

อาหารมาทำบุญเลี้ยงแขกในงานพิธีต่างๆ เช่น งานกฐิน,งานศพ การหาปลาร่วมกันหรือ

การช่วยเหลือกันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้เกิดความสามัคคีและการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ยังทำให้เกิดสังคมแบบพึ่งพาอาศัยกัน  

 ชาวบ้านมีความเชื่อว่าแหล่งน้ำที่ใช้ในการหาปลา เช่น หนอง ฮอง กุด บึง   

แม่คงคา เจ้าแม่ธรณีเป็นผู้ดูแลรักษา ก่อนการหาปลา จึงต้องบอกกล่าวและขอจาก   

เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าแม่ธรณี ที่ดูแลบริเวณนั้นเสียก่อน ไทบ้านถือว่า แม่น้ำมูลและป่าทาม

เป็นพื้นที่ส่วนรวม ทุกคนสามารถไปหาปลาได้

ตลอดเวลา แต่ต้องเคารพซึ่งกันและกัน โดย

ไม่รบกวนการหาปลาของบุคคลอื่น และมขีอ้

ปฏิบัติที่ยึดถือร่วมกันว่า ต้องไม่ใช้เครื่องมือ  

หาปลาแบบ ทำลายล้าง หรือไม่จับปลาโดย

วิธีการใดๆ ที่ทำให้ปลาสูญพันธ์ุ  
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 จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาในแม่น้ำมูล บริเวณ

ป่าชุมชนดงภู พบชนิดพันธ์ุปลามากกว่า 40 ชนิด ได้แก่ ปลากราย ปลากด   

ปลาหลด ปลารากกลว้ย ปลาหม ูปลาเนือ้ออ่น ปลาชะโด และปลากระทง (โถดทง) 

เป็นต้น 

 

ปลากราย ปลากด

ปลาหลด ปลารากกล้วย

ปลาหมู ปลาเนื้ออ่อน

ปลาชะโด ปลากระทง (โถดทง)
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การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ชมนิทรรศการ เดินป่า เที่ยวป่าทาม ล่องน้ำมูล 
 ศูนย์เรียนรู้ป่าดงภู ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านผึ้ง ต. หนองแค อ.ราษีไศล ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ 
มีนิทรรศการบริการข้อมูลความรู้ สามารถศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ป่าดงภู ให้บริการแก่ชุมชน นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาค
เอกชน และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลโดยภาพรวมก่อนการศึกษาธรรมชาติใน
พื้นที่จริงได้  
 ป่าดงภูเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นความ
หลากหลายทางชวีภาพดา้นพชื สตัว ์แมลง เหด็ราและไลเคน มทีรพัยากรธรรมชาตทิีโ่ดดเดน่
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ คือ ป่าและน้ำ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่า   
ซึ่งประกอบด้วย 3 ชนิดป่า คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าบุ่งป่าทาม ประกอบกับมี
แม่น้ำไหลมาบรรจบกัน 2 สาย คือ แม่น้ำมูลและแม่น้ำเสียว 

ภายในพื้นที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อันได้แก่ ให้

ชมุชนมสีว่นรว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ รว่มดำเนนิการ 
ร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยว
ดังกล่าวมีมัคคุเทศน์ท้องถิ่น เป็นผู้นำศึกษา
ธรรมชาติโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และการบริการการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบ
ทรัพยากรธรรมชาติและมีความกลมกลืน

กับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้แก่  

 - กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ตามเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติ บริเวณศาลเจ้าพ่อดงภูดิน และ เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ ศาลเจ้าพ่อดงภูดิน - วังใหญ่ สามารถศึกษาความหลาก
หลายของชนิดป่า พรรณไม้ ผีเสื้อ นก แมลง เห็ด รา และไลเคน 
 - กิจกรรม ศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ 
โดยการล่องเรือชมลำน้ำมูล ศึกษาพรรณไม้ป่าบุ่งป่าทาม ชมนกเป็ดน้ำ เรียนรู้
ภูมิปัญญาการหาปลา วิถีชีวิตของชาวประมงลำน้ำมูล และศึกษาระบบนิเวศ
ป่าบุ่งป่าทาม 

18



19

ห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงภู 

กิจกรรมการสำรวจพรรณไม้

กิจกรรมการล่องเรือชมนิเวศป่าทามและลำน้ำมูล

กิจกรรมศึกษาพรรณไม้

กิจกรรมการล่องเรือชมนิเวศป่าทามและลำน้ำมูล

กิจกรรมการสำรวจพรรณไม้

กิจกรรมการล่องเรือชมนิเวศป่าทามและลำน้ำมูล
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การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นต่ออาสาสมัครชุมชน 
 เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชุมชน เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

 

 กระบวนการการทำงานกับ ชุมชนรอบป่าดงภู 

 ในการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯเชิญ

ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และ ครูจาก

โรงเรียนในพื้นที่มาประชุมรับทราบโครงการ ฯ เสียง

สะท้อนจากผู้นำว่าดี “จะได้มีการดูแลป่า ปลูกป่า   

ให้มีเห็ด มีของป่ากินตลอดไป” 

 

 

สิ่งที่ได้จากการทำโครงการฯ 

1. ได้เผยแพร่ภูมิปัญญา ความเชื่อ ผี เทวดาในป่าดงภู จะได้เกรงกลัว  

 หรือไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ช่วยกันดูแลป่าให้งาม 

2.  ได้บอกเล่ากับชาวบ้าน ว่าเราทำอะไร - สำรวจพืช สัตว์ 

 เจออะไรบ้าง ช่วยอะไรได้บ้าง ชาวบ้านบอกว่า ดี จะได้ช่วยกันดูแลป่า 

อาสาสมัครชุมชน 

1. มีความรู้มากขึ้น (รู้จักประโยชน์และคุณค่าของพืชและสัตว์  

 และชนิดของพืชและสัตว์และแมลงต่างๆ) 

2.  กระตุ้นให้ชาวบ้านทั่วไปสนใจอยากรู้ว่าเราทำอะไรบ้าง  

 บางคนถามว่าจะช่วยอะไรได้บ้าง 

3.  มีโอกาสพูดคุยกับผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน จ้ำ มากขึ้น 

4.  เกิดความสนุกได้มาพบ มาแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ศูนย์ฯ 

5.  มีคนมาดูแลป่า เดิน สำรวจ สอดส่องทำให้คนไม่กล้าตัดต้นไม้ 

เจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรมรำวงชาวบ้าน

และร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ณ วัดบ้านผึ้ง

สำรวจจัดเก็บข้อมูลและทำความรู้จักชุมชน
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เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน 

1. ได้เข้าถึง ลงลึกข้อมูลของชุมชนมากขึ้น เช่น ชาวบ้านพึ่งพาป่าอย่างไรบ้าง 

2. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพฯ ในป่า (ในเชิงลึก) 

3. ได้ทำงานและเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวบ้านมากขึ้น 

4. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้าน 

5. อาศัยความเชื่อเรื่อง ผี เจ้าพ่อ โดยผ่านทาง         

 จ้ำ ซึ่งจะทำให้ป่านั่นอยู่ต่อไป เพราะไม่มีใคร     

 กล้าเข้าไปตัดไม ้

เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ 

1. ได้ทำงานร่วมกับชุมชน ทำให้เข้าใจและเข้า  

 ถงึประเพณ ีความเชือ่ของคนในชมุชนมากขึน้ 

2. มีเครือข่าย ภาคีทำงานมากขึ้น 

 ภายในกรมป่าไม้ 

 โรงเรียน 

 องค์การปกครองในท้องถิ่น  

 มหาวิทยาลัยต่างๆ 

 

ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรำผีฟ้าพร้อมทั้ง

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

สนับสนุนกิจกรรมการจัดนิทรรศการ

แก่โรงเรียนในพื้นที่

กิจกรรมกลุ่มแสดงความคิดเห็นของชุมชน

เครือข่ายภาคี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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>> บรรณานุกรม 
 

นุชนารถ นิลกำแหง และประเชิญ สร้อยทองคำ.2542. กรณีศึกษาศักยภาพการส่งเสริม  

 ของป่าเขตร้อนป่าดงภู อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

โครงการส่งเสริมของป่าเขตร้อนในประเทศไทย กลุ่มพัฒนาของป่า, ส่วนวิจัยและพัฒนา

ผลิตผลป่าไม้, สำนักวิชาการป่าไม้, กรมป่าไม้  

เพยีรพร ดเีทศนแ์ละคณะ.2548.ราษไีศล: ภมูปิญัญา สทิธ ิและวถิแีหง่ปา่ทาม แมน่ำ้มลู 

ไพรัตน์ สกุลศิรจิตร กฤษชนะ นิสสะ และ ยุวพร โสภาพ.2548.การสำรวจและประเมิน

ในพื้นที่ป่าชุมชนโนนใหญ่ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ,   

ศนูยศ์กึษาและพฒันาวนศาสตร-์ชมุชนที ่10 (ศรสีะเกษ) สำนกัจดัการปา่ชมุชน 

กรมป่าไม้  

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 10 (ศรีสะเกษ) สำนักจัดการป่าชุมชน   

กรมป่าไม้ในรายงานข้อมูลพื้นฐานป่าชุมชนดงภู.  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.).พืชป่ากินได้ในป่า  

สะแกราช. 

พีรชัย วงษ์เลิศ บทความ “ดงภูดิน” เปิดโลกนครแห่งผี หนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน   

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11222 มติชนรายวัน 

ข้อมูลต่างๆ จากอินเตอร์เน็ต 

กรมป่าไม้. ความรู้เกี่ยวกับป่าชุมชน, ข้อมูลพรรณไม้, สมุนไพร, ชนิดป่าในเมืองไทย,  

 รายงานวนวัฒนวิจัย ประจำปี 2543. www.forest.go.th 

ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ www.forest.ku.ac.th 

ธวัชชัย สันติสุข.ชนิดป่าไม้ของประเทศไทย (Vegetative types in Thailand).   

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช www.dnp.go.th/botany/ 

เต็ม สมิทธินันท์ ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย.สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช. www.dnp.go.th/botany/  
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>> คณะทำงาน 

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ 

ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

อ.เรณู สุวรรณรัตน์ 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการฯ

นายชวน ธีรวุฒิอุดม 

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ ฯ ประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

นางสาววราพร โพธิสาร 

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นายปราโมทย์ สมงาม 

เจ้าหน้าที่การเกษตร   

นายสุนทร สมภาวะ 

เจ้าหน้าที่การเกษตร  

นายฤทธิชัย มนัส 

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวปัฐมา ทองพานเหล็ก 

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสุภารัตน์ สูงรัง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

นางสาวพนิตพิชา ธานีพูน 

เจ้าหน้าที่ธุรการ   

นายนันธวัช แสงกล้า 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 
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อาสาสมัคร 

นายประดิษฐ๊ นรสาร

ประธานป่าชุมชนดงภู

นายสิงห์ จำเริญ   นายเหลือง ติละบาล  นางสาวพนมวรรณ ติละบาล  

นางพิไลวรรณ อนันเอื้อ  นายประภาส ศรีวะรมย์  นายวิชัย จำเริญ

นายคำภา เสนา      นายจุติภพ ป้องสีดา นายสี สีภูมาตย์

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ 
โทรศัพท์ 0-2579-2814 
website : web1.forest.go.th/forest/biodiversity/ 
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