


 
 

คํานํา 

 แผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในพ้ืนที่ป่าชุมชน เป็นแผนงานที่อยู่
ภายใต้กิจกรรมหลักวิจัยด้านป่าไม้ กิจกรรมวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ โดยสํานักงาน      
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้รบัผิดชอบแผนงานดังกล่าว แผนงานนี้มีระยะเวลา
ดําเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2551 -พ.ศ. 2555) ซึ่งประกอบไปด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่            
 โครงการที่ 1 ความหลากหลายของเห็ดราในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

          โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
ในปีงบประมาณ 2553 ได้ดําเนินการในพ้ืนที่ป่าชุมชน ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน  จ.อุบลราชธานี 
 

 บัดน้ี การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ป่าชุมชน ประจําปี
งบประมาณ 2553 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้จัดทํารายงานฉบับน้ี ซึ่ง
ผลงานน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หน่วยงาน      
กรมป่าไม้และหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งประชาชนในพ้ืนที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
 
       
             ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ 

     ผู้อํานวยการสํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
         มีนาคม 2554 
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แผนงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
(Biodiversity and Indigenous Knowledge in Community Forest) 

ประจ าปีงบประมาณ 2553 

บทน า 

1. โครงการวิจัยภายใต้แผนงาน 4 โครงการ ดังนี้ 

           โครงการที่ 1 ความหลากหลายของเห็ดราในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
       Biodiversity of Macro-Fungi in the Community Forests 

           โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
        Biodiversity of Insect in the Community Forests 

          โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
   Biodiversity of Plant Community in the Community Forests 

            โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
   Indigenous Knowledge of Utilization in the  Community Forests 

2. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นล าดับที่ 188 มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งอนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งพันธุกรรม   
ชนิดพันธุ์และระบบนิเวศ ที่มีวัตถุประสงค์ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์องค์ประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ การแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรม กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่อนุรักษ์ควบคุมดูแลพ้ืนที่ ป่าชุมชน ป่าส งวนแห่งชาติและป่า
เศรษฐกิจ ท าให้กรมป่าไม้มีภารกิจงานที่ต้องตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ที่
เกีย่วข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาส ารวจ รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ด้านเห็ดรา แมลง และพืชที่ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธานและอง ค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพ้ืนที่ป่าไม้ อย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
การบุกรุกเข้าท าลายที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

 ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้จัดท าแผนงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่   
ป่าชุมชนขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้มาตรฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนทรัพยากรชีวภาพทางด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที่ ที่อยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทย และจัดเผยแพร่องค์ความรู้
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ความหลากหลายของชนิดเห็ดรา แมลง สถานภาพสังคมพืช ชนิดพรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเว็บไซด์ เอกสาร
เผยแพร่ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 

3. วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย 

 เพ่ือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า ในพื้นที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที ่

4. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย  

 ศึกษาจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์ของป่า เพ่ือการคุ้มครอง การจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

5. เป้าหมายของผลผลิต(output) และตัวชี้วัด 

                       ผลผลิต     KPI             ตวัชี้วัด ค่า/เกณฑ์การวัด 
ความหลากหลายของชนิดเห็ดราป่าไม้ ปริมาณ  

คุณภาพ 
-จ านวนชนิดของเห็ดรา 
-การค้นพบเห็ดราชนิดใหม่/ 
ชนิดของเห็ดราที่น ามา
พัฒนาการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

1 ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

ความหลากหลายของชนิดแมลงป่าไม้ ปริมาณ  
คุณภาพ 

-จ านวนชนิดแมลง 
-การค้นพบแมลงชนิดใหม่/ 
ชนิดของแมลงที่น ามา
พัฒนาการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

1 ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

ความหลากหลายของสังคมพืชและ 
ชนิดพรรณพืชป่า 

ปริมาณ 
 คุณภาพ 

-จ านวนสังคมพืชและชนิด
พรรณพืช 
-การค้นพบพรรณพืชชนิด 
ใหม/่ชนิดของพืชที่น ามา
พัฒนาการใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ 

1ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

ความหลากหลายภูมปิัญญาท้องถิ่น 
การใช้ประโยชน์ของป่า 

ปริมาณ  
คุณภาพ 

-จ านวนองค์ความรู้ 
-การค้นพบองค์ความรู้ใหม/่ 
องค์ความรู้ที่น ามาพัฒนา 
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 ฐานข้อมูล 
ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด 

 



5 
 

 

6. เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome)  และตัวชี้วัด 

                          ผลลัพธ์    KPI               ตัวชีว้ัด     ค่าเกณฑ์การวัด 
ประเทศไทยมีฐานข้อมูลความหลากหลายทาง 
ชีวภาพของเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของ 
พ้ืนที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที่ 

ปริมาณ  
คุณภาพ 

-จ านวนหน่วยงานที่น า 
  องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
-ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 3 
หน่วยงาน  
มากกว่าร้อยละ 80 

 

7. กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 

 องค์ความรู้ของความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ เห็ดรา แมลง และ พรรณพืช 
ในพ้ืนที่ป่าชุมชน ที่ชุมชนอาศัยอยู่ได้ใช้ประโยชน์เป็นอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งภูมิปัญญา  การใช้
ประโยชน์ของป่าในแต่ละพ้ืนที่ ไม่ได้มีการส ารวจรวบรวมเป็นระบบข้อมูลขาดความเชื่อถือไม่ได้มาตรฐานตามหลัก
อนุกรมวิธาน ประกอบกับประเทศไทยต้องด าเนินงานตามโปรแกรมงานความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นกรมป่าไม้ในฐานะหน่วยงานดูแลพ้ืนที่ป่าชุมชน จึงเห็นควรที่
ต้องมีส ารวจจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็น
สมบัติของชาติและของชุมชนในพ้ืนที่ รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพัฒนาใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ทรัพยากรชีวภาพด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนน าร่อง 5 พ้ืนที ่
 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่การค้นพบทรัพยากรป่าไม้ชนิดใหม่และองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์
ของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
 เผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซด์ของกรมป่าไม้ 
 

9. ระยะเวลาและสถานที่ท าการวิจัย 
 

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 ณ ป่าชุมชนต าบลหนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการที่ 1 ความหลากหลายของเห็ดราในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

Biodiversity of Macro-Fungi in the Community Forests 
 
 

การศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

 ต าบลหนองเหล่า อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

พ้ืนที่ป่าชุมชนดงเซ ตั้งอยู่ที่ต าบลหนองเหล่า อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 635 ไร่ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  เป็นป่าดิบแล้ง ค่อนข้างโปร่ง มีพันธุ์ไม้หลากชนิดเป็นแหล่งอาหารป่าของชุมชน 
พ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังท าให้พบเห็ดมากมายหลายชนิด สามารถจัดจ าแนกเห็ดออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 2 ชนิดคือ
เห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ เห็ดแต่ละชนิดพบได้ในช่วงเวลาแตกต่างกันแต่จะพบจ านวนและชนิดเห็ดมากที่สุดในช่วง
ฤดูฝน  

 เห็ดกินได้พบทั้งหมด 21 ชนิด ได้แก่ เห็ดโคน  3 ชนิด เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ดระโงกส้ม เห็ด
ข้าวแป้ง เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดก่อแดง เห็ดโคนไก่น้อย เห็ดไคลนกแขก เห็ดไคล เห็ดเผาะ เห็ดผึ้งยูคา เห็ดผึ้งชาด 
เห็ดผึ้งแย่ เห็ดผึ้งหลวง เห็ดผึ้งหอม เห็ดผึ้งด า เห็ดผึ้งขาลาย และเห็ดขล าหมา  เห็ดที่กินไม่ได้ พบจ านวน 6 ชนิด
ได้แก่ Xylaria sp.  Scleroderma sp.  เห็ดหัวเข่า เห็ดขอนแดง  และเห็ดปะการัง 2 ชนิด 
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1. กลุ่มเห็ดกินได้ 

ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย 

 

 

เห็ดโคน 

 

Termitomyces  

Fuliginosus Heim 

 

พ.ค. – ต.ค.  

 

 

บนดิน 

  

 

เห็ดโคน 

 

Termitomyces 
sp. 2 

  

พ.ค. – ต.ค.  

 

 

บนดิน 

 

 

เห็ดโคน 

 

Termitomyces 
sp. 3 

 

      พ.ค.- ต.ค. 

 

บนดิน 
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เห็ด
ระ
โงก
ส้ม 

 

 

Amanita  

caesarea 

(Fr.) Schw 

 

 

พ.ค.- ส.ค. 

 

 

บนดิน 

 

 

  

 

 

 

 

เห็ดระโงกขาว 

 

Amanita 
princeps Corner 

& Bas 

 

 

 

 

 

พ.ค.- ส.ค. 

 

 

บนดิน 

 

 

  

 

 

 

เห็ดระโงกเหลือง 

 

 

 

Amanita 
hemibapha 

Berk.& Broome 

 

พ.ค.- ส.ค. 

 

 

บนดิน 
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เห็ดแดงน้ าหมาก 

 

Russula emetic 
(Scheff. Gray) 

 

พ.ค. – ส.ค. 

 

บนดิน 

 

 

 

 

 

 

เห็ดแดง 

 

Russula rosacea 
Pers. Ex S.F.Gray 

 

มิย. – ธ.ค. 

 

บนดิน 

 

 
 

เห็ดข้าวแป้ง 

 

 

Russula 
alboareolata 

Hongo 

 

ก.ย. – ส.ค. 

 

บนดิน 
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เห็ดโคนไก่น้อย 

 

 

Termitomyces 
microcarpus 

(Berk. &  
Br.)Helm 

 

 

 

 

พ.ย. – ส.ค. 

 

 

 

บนดิน 

 

 

เห็ดไคล 

 

 

Russula 
virescens 

(Schaeff.) Fr. 

 

มิย.-ธ.ค. 

 

บนดิน 

 

 

เห็ดเผาะ 

 

Astraeus 

hygrometricus 

(Pers.) Morgan  

 

พ.ค. –พ.ย. 

 

บนดิน 
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เห็ดผึ้งยูคา 

 

Boletus sp. 1 

 

พ.ค. – ส.ค. 

 

บนดิน 

 

 

เห็ดผึ้งชาด 

 

Boletus sp. 2 

 

พ.ค. –ส.ค. 

 

บนดิน 

 

เห็ดผึ้งหอม 

 

 

Boletus sp. 3 

 

พ.ค. –ส.ค. 

 

บนดิน 
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เห็ดผึ้งด า 

 

 

Boletus sp. 4 

 

 

พ.ค. –ส.ค. 

 

 

 

บนดิน 

เห็ดผึ้งขาลาย 

 

Boletus sp. 5 

 

พ.ค. –ส.ค. 

 

บนดิน 

เห็ดผึ้งแย่ 

 

Boletus sp. 6 

 

พ.ค. –ส.ค. 

 

 

บนดิน 

 

 

 

 

เห็ดผึ้งหลวง 

 

Boletus sp. 7 

 

พ.ค. –ส.ค. 

 

 

บนดิน 
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เห็ดกินไมไ่ด ้

 

 

เห็ดหวัเข่า  เห็ดกอ้นกรวด 

 

Pisolithus 

tinctorius Pers. 

 

พ.ค. – ส.ค. 

 

 

 

 

 

บนดิน 

 

 

Scleroderma sinnamariense 

 

 

Scleroderma 
sinnamariense 

Mont. 

 

พ.ค. – ส.ค. 

 

บนดิน 

 

 

Xylaria sp. 

 

 

Xylaria sp. 

ระยะอ่อน 

(Anamorph) 

 

พ.ค. – ต.ค. 

 

บนดิน 
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เห็ดขอนแดง 

 

Pysnoporus 
cinnabarinus 
(jacq. Ex Fr.) 

Karst 

 

มิย. – ส.ค. 

 

บนดิน 

 

 

เห็ดปะการัง 

 

Scytinopogon sp. 

 

พ.ค.- ส.ค. 

 

บนดิน 

 

 

 

 

 

 

เห็ดปะการัง 

 

 

Ramaria sp. 2 

 

 

พ.ค.- ส.ค. 

 

 

บนดิน 
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วิจารณ์ผลการศึกษาวิจัย 

 จากผลการศึกษาส ารวจเห็ดในพ้ืนที่ป่าชุมชนดงเซซึ่งพ้ืนที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ท าให้พบเห็ดกินได้
หลากหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มเห็ดครีบ เช่น  เห็ดไคล เห็ดระโงก เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดก่อแดง เห็ดอีกกลุ่มที่พบ
มากคือในตระกูลเห็ดตับเต่าซึ่งมีหลายชนิด เช่น เห็ดผึ้งหอม เห็ดผึ้งแย่ เห็ดผึ้งหลวง เป็นต้น ทั้งนี้การพบเห็ดแต่ละ
ชนิดยังพบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเดือน  เช่น เห็ดโคน พบได้ตั้งแต่ช่ วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนเห็ด   
ระโงกและเห็ดตับเต่า พบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากป่าชุมชนดงเซเป็นระบบนิเวศป่าดิบแล้ง 
ซึ่งเป็นระบบที่มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการหลั่งไหลของพลังงานค่อนข้างรวดเร็ว หลังจากที่พันธุ์ไม้ในชั้น
เรือนยอดผลัดใบทิ้งร่วงในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ต่อเนื่องด้วยฤดูฝนระหว่างเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศมีความชื้นและปริมาณน้ าฝนมาก จึงเหมาะสมต่อการเจริญของ
เชื้อรา ท าให้ช่วงเวลาดังกล่าวพบเห็ดหลากหลายชนิดและพบในปริมาณมาก ดั งจะเห็นได้จากการน าเห็ดป่ามา
วางขายตามท้องตลาดเช่น เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดตับเต่า เห็ดไคล และเห็ดระโงก เห็ดบางชนิดมีพิษต่อระบบทางเดิน
อาหารแต่สามารถรับประทานได้เม่ือปรุงผ่านความร้อนจนเห็ดสุกเช่น เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดแดง เห็ดไคล   กลุ่มเห็ด
ที่ต้องระมัดระวังเมื่อเก็บมาบริโภคคือ กลุ่มเห็ดระโงก เนื่องจากเห็ดในกลุ่มนี้บางชนิดมีพิษร้ายแรงท าให้ถึงตายได้ ซึ่ง
มีเรียกกันในท้องถิ่นว่า เห็ดระงาก เนื่องมาจากเก็บเห็ดในระยะที่เป็นเห็ดอ่อนที่ดอกเห็ดยังไม่เจริญโผล่พ้นเปลือกหุ้ม
สีขาวท าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเห็ดที่กินได้   

ส่วนใหญ่เห็ดกินได้ที่พบมากในป่าดิบแล้ง เป็นเห็ดที่มีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน 
เช่น เห็ดโคนจะขึ้นที่รังปลวกใต้ดิน  เห็ดเผาะ เห็ดไคล เห็ดหัวเข่า เป็นเห็ดเอ็กโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับราก
พืชโดยเฉพาะไม้ในวงศ์ยาง วงศ์สน โดยเห็ดกลุ่มนี้ท าให้พืชมีความแข็งแรงทนทานในสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตได้ดี และยังช่วยดูดซึมแร่ธาตุบางชนิดให้กับรากพืชท าให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น เห็ดที่พบบางชนิด
ไม่สามารถนับมารับประทานได้และเป็นเห็ดที่อยู่ในกลุ่มผู้ย่อยสลายอินทรียสาร เช่น เห็ดขอนแดง  Xylaria sp. ซึ่ง
เป็นเห็ดราที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในระบบนิเวศป่าท่ีท าให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารในวัฎจักร ซึ่งหากปราศจากผู้
ย่อยสลายแล้วการหมุนเวียนของธาตุอาหารและพลังงานจะเกิดขึ้นได้ช้าและไม่สมดุล ดังนั้นเห็ดราจึงสิ่งมีชีวิตที่มี
บทบาทความส าคัญในระบบนิเวศป่าไม้และยังเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆในแง่ของอาหาร 
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เมนูเห็ดป่าจากชุมชน 

ต้มเหด็ระโงก  

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนผสม    

1. เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง 
2. ผักติ้ว 
3. ใบแมงลัก 
4. ตะไคร้ 
5. พริก  
6. เกลือ 
7. น้ าปลาร้า 
8. เกลือ 

วิธีท า 

1. ต าพริกให้พอละเอียด จากนั้นใส่เห็ดที่หั่นเตรียมไว้ 
2. เติมน้ าเปล่าลงไปเล็กน้อย (ห้ามใส่มากเพราะมีน้ าเห็ดออกมาเม่ือต้ม) 
3. เติมน้ าปลาร้าลงไปประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นเติมเกลือ (ใช้น้ าปลาร้าปริมาณน้อยกว่าเกลือ) 
4. ต้มให้เดือด หลังจากเดือดต้มต่ออีก 45 นาที ต้องต้มให้นานเพราะสุกยาก ห้ามใช้เวลาสั้นบางครั้งเกิดอาการ

คลื่นไส้ 
5. ใส่ใบแมงลักเพ่ือให้เกิดกลิ่นหอม ก่อนยกหม้อลง 
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ย าเห็ดโคน 
 
 
 
 
 
ส่วนผสม 
1. เห็ดโคน 
2. ต้นหอม 
3. ผักชี 
4. สะระแหน่ 
5. มะนาว 
6. พริกข้ีหนูสด 
7. ข้าวคั่ว 
8. น้ าปลาร้า 
 
วิธีท า 
1. น าเห็ดโคนมาล้างท าความสะอาด 
2. น าเห็ดโคนที่ท าความสะอาดแล้วมา

ต้มให้สุก 
3. น าเห็ดโคนที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็น

ชิ้นพอเหมาะ 
4. ใส่ต้นหอม ผักชี สะระแหน่ พริก

ขี้หนูหั่น ข้าวคั่ว และน้ ามะนาว 
คลุกเคล้าให้เข้ากัน 

5. ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า 
6. ชิมแล้วปรุงรสตามใจชอบ 
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หมกเห็ดปลวกไก่น้อย 
 
 

ส่วนผสม 
1. เห็ดปลวกไก่น้อยล้างสะอาด 
2. ใบตอง 
3. ตะไคร้หั่นฝอย 
4. พริกสด 
5. ใบแมงลัก 
6. น้ าปลาร้า 
7. เกลือป่น 
 

วิธีท า 
1. ล้างเห็ดปลวกไก่น้อยให้สะอาด 
2. น าเห็ดมาผสมกับตะไคร้หั่นฝอย พริกสด ใบแมงลัก น้ าปลาร้า เกลือป่น  
3. คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
4. น าเห็ดมาห่อกับใบตอง 
5. น าห่อหมกไปย่างไฟอ่อนๆประมาณ 30 

นาท ี
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น้ าพริกเห็ดไคล 
 
 

ส่วนผสม 
1. เห็ดไคลล้างสะอาด 
2. กระเทียม 
3. พริกข้ีหนูสด 
4. น้ าปลาร้า 
5. น้ าปลา 

 
วิธีท า 

1. น าเห็ดไคลมาย่างให้สุก 
2. น าพริกขี้หนูสดกับกระเทียมมาย่าง 
3. น าพริกกับกระเทียมที่ย่างแล้วมาโขลกให้ละเอียด 
4. ใส่เห็ดไคลที่ย่างสุกแล้วโขลกให้ละเอียด 
5. ปรุงรสด้วยน้ าปลาร้า น้ าปลา 
6. ชิมแล้วปรุงรสตามใจชอบ 
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แกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม ้
 

ส่วนผสม 
1. เห็ดเผาะล้างสะอาด 
2. หน่อไม้ 
3. ใบย่านาง 
4. ใบแมงลัก 
5. ตะไคร้ 
6. พริกสด 
7. น้ าปลาร้า 
8. น้ าปลา 

 
วิธีท า 

1. น าหน่อไม้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆมาต้มให้สุก 
2. น าใบย่านางมาคั้นเอาน้ า 
3. น าหน่อไม้ที่ต้มแล้วมาผสมกับน้ าใบย่านาง 
4. ใส่เห็ดเผาะที่ล้างสะอาดแล้วลงไป 
5. ใส่ตะไคร้ พริกสด น้ าปลาร้า 
6. น าไปตั้งไฟให้เดือด และคนให้เข้ากัน 
7. พอสุกแล้วยกลง และใส่ใบแมงลักลงไป 
8. ชิมดูรสชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22 
 

 

แกงเห็ดรวมมิตร 
 

ส่วนผสม 
1. เห็ดรวม 
2. ผักติ้ว 
3. ใบแมงลัก 
4. ตะไคร้ 
5. พริกสด 
6. น้ าปลาร้า 
7. น้ าปลา 
8. เกลือ 

 
วิธีท า 

1. ล้างเห็ดให้สะอาด 
2. น าเห็ดใส่หม้อ เติมน้ าพอประมาณ 
3. ใส่ตะไคร้ พริกสด น้ าปลาร้า น้ าปลา และเกลือเล็กน้อย 
4. น าไปตั้งไฟให้น้ าเดือด 
5. พอเห็ดใกล้สุกใส่ผักติ้วลงไป แล้วทิ้งไว้สักครู่ 
6. พอสุกยกลงและใส่ใบแมงลัก  
7. ชิมดูรสชาติ 
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หมกเห็ดทา 
ส่วนผสม  

1. เห็ดทาล้างสะอาด 
2. ใบตอง 
3. ตะไคร้หั่นฝอย 
4. พริกสด 
5. ใบแมงลัก 
6. น้ าปลาร้า 
7. เกลือป่น 

 
วิธีท า 

1. ล้างเห็ดทาให้สะอาด 
2. น าเห็ดมาผสมกับตะไคร้หั่นฝอย พริกสด ใบแมงลัก น้ าปลาร้า เกลือป่น  
3. คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
4. น าเห็ดมาห่อกับใบตอง 
5. น าห่อหมกไปย่างไฟอ่อนๆประมาณ 30 นาท ี
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ผลการด าเนินงาน 
โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน 

Biodiversity of Insect in the Community Forests 
 
 

การศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน 

 ต าบลหนองเหล่า อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

บทคัดย่อ 

          การส ารวจความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซและป่าชุมชนโคกป่าตอง  ต .หนองเหล่า  
อ.เขื่องใน  จ .อุบลราชธานี  เพื่อจัดท าบัญชีรายช่ือ โดยด าเนินการส ารวจในเส้นทางของป่าชุมชน ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2552 – เดือนกันยายน 2553   ซึ่งการส ารวจแมลงในพื้นที่ป่าชุ มชนดงเซ  พบผีเสื้อกลางวัน จ านวน 
50  ชนิด  ผีเสื้อกลางคืน จ านวน 9 ชนิด  ด้วง จ านวน 23 ชนิด  และปลวก จ านวน 15 ชนิด และพื้นที่ป่า
ชุมชนโคกป่าตอง  พบผีเสื้อกลางวันจ านวน 23  ชนิด และปลวก จ านวน 6 ชนิด ซึ่งแมลงแต่ละกลุ่มมีบทบาท
ความส าคัญยิ่งต่อระบบนิเวศป่าไม้และกา รด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ที่อาศัยอยู่รอบป่าชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง 

ค าน า 

         แมลง (Class Insecta)  เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีจ านวนมากที่สุดถึง 3ใน 4 ของ
อาณาจักรสัตว(์Metazoa) ทั้งหมด   มีการด ารงชีวิตอิสระและบางชนิดเป็นปรสิ ต   ล าตัวแบ่งออกเป็นส่วนหัว 
อก และท้อง  ส่วนหัวมีหนวด 1 คู่  มีปากแบบต่างๆ กัน  ขึ้นอยู่กับนิสัยการกินอาหาร  ส่วนอกแบ่งออกเป็น 3 
ปล้อง  แต่ละปล้องมีขา 1 คู่  สองปล้องสุดท้ายของอกมีปีกปล้องละ 1 คู่  หรือมีคู่เดียว  หรือแมลงบางชนิดไม่
มีปีก   มีตาเด่ียวหรือตารวมเป็นอวัยวะรับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็น   หายใจโดยใช้ท่อลม  มีเพศแยกกัน
เป็นตัวผู้ตัวเมีย   ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง รูปร่างขณะเจริญเติบโตโดยการลอกค ราบแทบทั้งสิ้น (สุรินทร์
,2531) 

         ผีเสื้อเป็นแมลงในอันดับ Lepidoptera  ซึ่งมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์ (Complete Metamorphosis)         
ในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยมีรูปร่างที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  โดยเฉพาะปากของตัวหนอนจะเป็นแบบกัด
กิน   ซึ่งกว่า 90 เปอร์เซนต์  ของตัวหนอนผีเสื้อกลางวันกินใบไม้เป็นอาหาร   มีส่วนน้อยที่เป็นตัวห้ า
(Predators)  กินแมลง เช่น  ปลวก มด  ซึ่งได้แก่  ผีเสื้อในวงศ์สีน้ าเงิน (Lycaenidae)  เช่น  ผีเสื้อหนอนกิน
เพลี้ย( Miletus spp. )  หลายชนิด   หรือผีเสื้อดักแด้หัวลิง (Spalgis epeus) โดยในระยะตัวหนอนจะกิน
เพลี้ยและมดเป็นอาหาร   ขณะที่ในระยะตัวเต็มวัยมีปากเป็นหลอดซึ่งสามารถดูดได้เฉพาะของเหลว เช่น น้ า 
หรือ  น้ าหวาน  เท่านั้น (สุรชัย,2553) 

       ด้วงเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  เช่นเดียวกับแมลงอ่ืนๆ  ระยะตัวอ่อนอาจจะมีขา 3 คู่ 
หรือไม่มีขาเลยก็ได้   ทั้งนี้เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนที่และการไล่ล่าเหย่ือซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นอา หารแต่
ตัวอ่อนด้วงบางชนิดที่กินไม้ผุอยู่ใต้ดิน  มักเคลื่อนที่อยู่ใกล้ๆ  อย่างเชื่องช้า  จึงมีขาสั้นหรือไม่มีขาเลย    ตัว
เต็มวัยมีปีก 2 คู่  โดยปีกคู่หน้าเป็นปีกแข็งที่มีความหนาเท่ากัน   ส่วนปีกคู่หลังเป็นแผ่นปีกใหญ่ค่อนข้างบาง
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โปร่งแสง   เมื่อเวลาด้วงเกาะปีก คู่หลังจะพับซ้อนกันอย่างมีระเบียบและซ่อนอยู่ภายใต้ปีกคู่หน้าอย่างมิดชิด   
อย่างไรก็ตามยังมีด้วงปีกแข็งบางชนิดที่ปีกคู่หน้าหลอมติดกันจึงท าให้ด้วงชนิดนั้นไม่สามารถบินได้  เช่น  ด้วง
เสือปีกหลอมค่อม  และด้วงดินขอบทองแดง   ส่วนด้วงบางชนิด  เช่น  ด้วงก้นกระดกและ ด้วงหนวดยาวปีก
ม้วน   ปีกคู่หน้ามีขนาดเล็กหรือสั้นกว่าล าตัวมากจนปิดส่วนท้องไม่มิด (พิสุทธิ,์2552) 

        ปลวกเป็นแมลงจัดอยู่ในอันดับ Isoptera  มีชีวิตความเป็นอยู่สังคมแบ่งประชากรในรังออกเป็น 3 
วรรณะ คือ  วรรณะทหาร (Soldier)  ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายหรือศัตรูที่จะเข้ามาท าร้ายปลวกในรัง  ปลวก
วรรณะน้ีส่วนหัวมีขนาดใหญ่  กรามใหญ่ยาวและแข็งแรง  และปลวกทหารบางชนิดไม่มีกราม  แต่มีท่ออยู่ตรง
ส่วนหัวส าหรับปล่อยสารเคมีออกมาต่อสู้กับศัตรูแทนการใช้กราม  วรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน (Worker)  
เป็นปลวกที่มีจ านวนมากที่สุดในรัง  ท าหน้าที่ซ่อมแซมรังดูแลตัวอ่อนและหาอาหาร  เป็นปลวกวรรณะเดียวที่
สามารถท าลายไม้หรือวัสดุต่างๆได้  วรรณะสืบพันธุ์ (Reproductive)  ท าหน้าที่ในการสืบพันธุ์ และวางไข่   
ซึ่งปลวกแต่ละวรรณะมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกัน  แต่อาศัยอยู่ร่วมกั นภายในรังปลวกที่มีการจัดระบบเป็น
อย่างดี  ปลวกแต่ละวรรณะมีหน้าที่เฉพาะของตนเองและมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   สังคมปลวกที่ต่างชนิด
กันจะมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป(กรมป่าไม,้2548) 

อุปกรณ์และวิธีการ 

         พื้นที่ส ารวจ 

1.  ป่าชุมชนดงเซ   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเหล่า  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   
มีเนื้อที่ 601 ไร่  สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าทาม เป็นพื้นที่ราบ ทิศ
ตะวันออกติดแม่น้ าล าเซบาย   ทิศใต้ติดห้วยน้ าต้อน  ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชน โดยเก็บหาของป่ า  เห็ด และแมลง  โดยเฉพาะแมลงที่ใช้เป็นอาหาร ได้แก่  มดแดง  
แมลงนูนหลวง  แมลงนูนเขียว  และด้วงแรดมะพร้าว  เป็นต้น  ซึ่งสามารถเก็บหาหมุนเวียนได้
ตลอดทั้งปี  

2.  ป่าชุมชนโคกป่าตอง   ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเหล่า  อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี  มี เนื้อที่ 603ไร่  สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง  เป็นพื้นที่ราบ   ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็น
แหล่งอาหาร โดยเก็บหาของป่า  เห็ดและแมล ง ได้แก่  ผักหวาน  มดแดง  แมลง กินูน  เป็นต้น  
ซึ่งสามารถเก็บหา หมุนเวียนได้ตลอดทั้งป ี

 
         วิธีการส ารวจ 

1. ผีเสื้อกลางวัน  โดยการวางแนวส ารวจ ความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร  ในป่าชุมชนดงเซ 
และโคกป่าตอง  ใช้ผู้ส ารวจ 3 คน  พร้อมด้วยสวิงจับแมลง 2 อัน  โฉบเก็บตัวอย่างเฉพาะผีเสื้อ
กลางวันทุกตัวภายในเส้นทางที่ก าหนด  ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ทุกวันที่ 1 และ 2 ของทุก
เดือน  โดยก า หนดการโฉบผีเสื้อพื้นที่ละ 1 วัน  น าตัวอย่างผีเสื้อที่ได้ใส่ซองบรรจุผีเสื้อ  บันทึก
ข้อมูลรายละเอียดประจ าตัวเพื่อจ าแนกชนิด(Species) ต่อไป 

2. ผีเสื้อกลางคืนและด้วง   โดยการวางกับดักแสงไฟบริเวณพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ  บันทึกข้อมูล
รายละเอียดประจ าตัว  พร้อมเก็บตัวอย่างผี เสื้อกลางคืนและด้วง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง  คือ  เวลา 
6.00 น. และ 22.00 น.  เพื่อน าไปจ าแนกชนิด(Species) ต่อไป 
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3. ปลวก  โดยการเดินส ารวจในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซและโคกป่าตอง  ส ารวจพื้นที่ละ 1 วันต่อเดือน
ซึ่งสามารถพบปลวกได้ตามพ้ืนดิน  ใต้ดิน  ใต้ใบไม้ผุและบนต้นไม้  บั นทึกข้อมูลรายละเอียด
ประจ าตัว  พร้อมเก็บตัวอย่างปลวกเฉพาะวรรณะทหาร  จ านวนไม่เกิน 20 ตัว  ต่อการพบปลวก 
1 ครั้ง  โดยเก็บใส่ขวดที่บรรจุแอลกอฮอล์ 80 % จุดละ 1 ขวด  ต่อการพบ 1 ครั้ง   เพื่อน าไป
จ าแนกชนิด(Species) ต่อไป 

        ผลการส ารวจ 

1. พื้นที่ป่าชุมชนดงเซ    การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลง  พบผีเสื้อกลางวัน  
จ านวน 50  ชนิด  ผีเสื้อกลางคืน จ านวน 9 ชนิด  ด้วง จ านวน 23 ชนิด  และปลวก จ านวน 15 
ชนิด(ตารางที่ 1,2 และ3) 

2. พื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าตอง   การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลง  พบผีเสื้อ
กลางวัน  จ านวน  23  ชนิด   และปลวก จ านวน 6 ชนิด(ตารางที่ 4 และ5)



28 
 

ตารางที่ 1 ตารางบัญชีรายชื่อผีเสื้อป่าชุมชนดงเซ 

 
ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

1 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมัว
สันดอน 

The Deltal 
Dull Oakblue 

Arhopala delta  
(Evans) 

Lycaenidae 

 
2 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ

มดเลี้ยง 
The Centaur 
Oakblue 

Arhopala 
pseudocentaurus 
(Doubleday) 

Lycaenidae 

 
3 ผีเสื้อฟ้าขอบขน

ธรรมดา 
The Common 
Ciliate Blue 

Anthene emolus 
(Godart) 

Lycaenidae 

 
4 ผีเสื้อสีหมากสุก

ลายเส้น 
The Narrow-
banded 
Sunbeam 
 
 
 

Curetis  insularis  
(Horsfield) 

Lycaenidae 

 

5 ผีเสื้อจรกาเชิง
ขีดยาว 

The Striped 
Black Crow 

Euploea  
doubledayi 
C.&R.Felder 

Nymphalidae 

 
6 ผีเสื้อหนอน

หนามกระทกรก 
The Tawny 
Coster 

Acraea violae  
(Fabricius) 

Nymphalidae 

 
7 ผีเสื้อสีอิฐเล็ก The Little 

Yeoman 
Cirrochroa  surya  
Moore 

Nymphalidae 
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ล าดับที ่
 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

8 ผีเสื้อกะทกรก
ธรรมดา 

The Leopard 
Lacewing 

Cethosia cyane 
euanthes 
Fruhstorfer 

Nymphalidae 
 

 
9 ผีเสื้อหนอนใบ

รักลายเสือ 
The Common 
Tiger 

Danaus genutia 
(Cramer) 

Nymphalidae 
 
 

   
10 ผีเสื้อหนอนใบ

รักขีดขาว 
The White 
Tiger 

Danaus 
melanippus       
( Cramer ) 

Nymphalidae  

 
 

11 ผีเสื้อดุ๊กจุกแดง The Red-spot 
Duke 

Euthalia evelina  
(Stoll) 

Nymphalidae  

 
 

12 ผีเสื้อจรกาลาย
จุด 

The Spotted 
Black Crow 

Euploea  crameri  
Lucas 

Nymphalidae  

 
 
 
 

13 ผีเสื้อจรกา
หนอนยี่โถ 

The Common 
Indian Crow 

Euploea  core  
(Cramer) 

Nymphalidae  

 
 

14 ผีเสื้อจรกาจุดฟ้า The Blue-
Spotted Crow 

Euploea  
midamus  
(Linnaeus) 

Nymphalidae  

 
 

15 ผีเสื้อจรกาสีตาล The Brown 
King Crow 

Euploea klugii 
erichsonii Felder 

Nymphalidae 
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

16 ผีเสื้อแพนซี
เหลือง 

The Yellow  
Pansy 

Junonia hierta  
(Fabricius) 

Nymphalidae 

  
16 ผีเสื้อแพนซี

เหลือง 
The Yellow  
Pansy 

Junonia hierta  
(Fabricius) 

Nymphalidae 

  
17 ผีเสื้อแพนซีสี

ตาล 
The Lemon 
Pansy 

Junonia 
lemonias 
(Linnaeus) 

Nymphalidae 

  
18 ผีเสื้อหนอนใบ

รักฟ้า 
The Blue 
Glassy Tiger 

Ideopsis vulgaris 
(Butler) 

Nymphalidae 

   
19 ผีเสื้อนิโกร The Nigger Orsotriaena  

medus (Fabricius) 
Nymphalidae 

  
20 ผีเสื้อแพนซีเทา The Gray 

Pansy  
Junonia atlites 
atlites (Linnaeus) 

Nymphalidae  

 
 

21 ผีเสื้อแพนซี
มยุรา 

The Peacock  
Pansy 

Junonia almana 
(Linnaeus) 

Nymphalidae  

 
 

22 ผีเสื้อสะพายขาว
ปีกโค้ง 

The Knight Lebadea martha 
(Fabricius) 

Nymphalidae  
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

23 ผีเสื้อกลาสี
ธรรมดา 

The Common 
Sailor 

Neptis  hylas 
(Linnaeus) 

Nymphalidae  

 
 

24 
 

 

ผีเสื้อกะลาสี
แถบสั้น 
 

The Short-
banded Sailor 

Neptis columella 
martabana 
Moore 

Nymphalidae ไม่มีรูปถ่าย 

25 
 

 

ผีเสื้อกะลาสี
ลายเส้นโตนด 

The 
Chestnut-
streak Sailor 

Neptis  jumbah  
Moore 

Nymphalidae ไม่มีรูปถ่าย 

26 ผีเสื้อเสือดาว
ใหญ่ 

The Common 
leopard 

Phalanta  
Phalantha 
(Drury) 

Nymphalidae  

 
27 ผีเสื้อเชิงลาย

ธรรมดา 
The Common 
Mine 

Chilasa clytia  
(Linnaeus) 
f.clytia 

Papilionidae 

  
28 ผีเสื้อหนอนจ าปี

จุดแดงต่อ 
The Spotted 
Jay 
 
 
 

Graphium 
arycles 
(Boisduval) 

Papilionidae   

 

29 ผีเสื้อหนอนจ าปี
จุดแยก 

The Common 
Jay 

Graphium doson 
(C.&R.Felder) 

Papilionidae  

 
 

30 ผีเสื้อม้าลายลาย
จุด 

The Spotted 
Zebra 

Graphium 
megarus 
megapenthes 
(Fruhstorfer) 

Papilionidae  
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

31 ผีเสื้อหางดาบ
ธรรมดา 

The Fivebar 
Swordtail 

Graphium 
antiphates  
(Cramer ) 

Papilionidae  

 
 

32 ผีเสื้อหนอนจ าปี
ธรรมดา 

The Tailed 
Jay 

Graphium 
agamemnon 
agamemnon 
(Linnaeus) 

Papilionidae  

 
 

33 ผีเสื้อลายเสือฟ้า
สีคล้ า 

The Dark 
Blue Grassy 
Tiger            

Ideopsis vulgaris 
macrina 
Fruhstorfer 

Danaidae  
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ผีเสื้อหางตุ้มจุด
ชมพ ู

The Common 
Rose 

Pachliopta 
aristolochiae  
(Fabricius) 

Papilionidae   

 

35 ผีเสื้อหนอน
มะนาว 

The Lime 
Butterfly  

Papilio  
demoleus 
Linnaeus 

Papilionidae  

 

36 ผีเสื้อหางติ่ง
ธรรมดา 

The Common 
Mormon 

Papilio  polytes  
Linnaeus 

Papilionidae 

 

 

 

 

37 ผีเสื้อหนอนใบ
กุ่มธรรมดา 

The Common 
Albatross 

Appias albina 
(Boisduval) 

Pieridae  
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

38 ผีเสื้อหนอนใบ
กุ่มขอบตาลไหม้ 

The 
Chocolate 
Albatross 

Appias lyncida 
(Cramer) 

Pieridae  

 
 

39 ผีเสื้อหนอนคูน
ธรรมดา 

The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia 
pomona 
Fabricius 
f.jugurtha 

Pieridae  

 
 

40 ผีเสื้อหนอนคูน
ธรรมดา 

The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia 
pomona 
Fabricius 
f.pomona 

Pieridae  
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ตารางที่ 2 ตารางบัญชีรายชื่อผีเสื้อกลางคืนป่าชุมชนดงเซ 

 
ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

1 ผีเสื้อลายเสือ - Peridrome 
orbicularis 
Walker 

 Arctiidae               

 
2 ผีเสื้อหัว

กะโหลก 
- Acherontia styx  

medusa Moore 
 Sphingidae               

 
3 ผีเสื้อจรวด           - Theretra nessus 

(Drury). 
 Sphingidae               

 
4 ผีเสื้อจรวด           - Thyas coronata 

Fabricius 
Comb.n. 

 Noctuidae               

 
5 ผีเสื้อจรวด           - Agrius 

convolvuli  
Linnaeus 

 Sphingidae              

 
6 ผีเสื้อจรวด           - Clanis titan 

Rotschild & 
Jordan 

 Sphingidae             

 
7 ผีเสื้อจรวด           - Theretra latreillii 

lucasii 
 Sphingidae       

 
8 ผีเสื้อบุ้งสันหลัง

ขาว           
- Neochera 

domonia 
Cramer 

 Noctuidae  
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ล าดับที ่
 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

9 - The Common 
Phalera Moth 

Phalera grotei Notodontidae 

 
ตารางบัญชีภาพด้วงป่าชุมชนดงเซ 

 
ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

1 ด้วงหนวดปมจุด
เหลืองด า     

The  Black 
and yellow 
Long-horned 
beetle             

Aristobia   
approximator 

Cerambycidae   

 
2 ด้วงบ่าหนามจุด

นูนด า     
The  Black 
Raised-spot 
Long-horned 
beetle             

Batocera  
rufomaculata 

Cerambycidae 

 
3 ด้วงหนวดยาว

ก ามะถัน     
The  Sulphur 
Long-horned 
beetle             

Celosterna  
pollinosa 
sulphurea 

Cerambycidae 

 
4 ด้วงหนวดยาว

หนวดแบนย้อย      
The  Flat 
Long-horned 
beetle             

Rhytidodera 
grandis 
 

Cerambycidae 

 
5 ด้วงหนวดยาว

อ้อยหรือแมลง
แม่แดดธรรมดา 

 Dorysthenes 
buqueti 
(Guerin) 

Cerambycidae ไม่มีรูปถ่าย 
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

6 แมลงแม่แดดผิว
มันเล็ก 

 Dorysthenes 
beli Lameere 

Cerambycidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

7 ด้วงหนวดยาว
กลมสันเรียบ 

 Megopis sinica 
ornaticollis 
(White) 

Cerambycidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

8 ด้วงกินูนอะโน
โกเนีย        

 Leistus sp. Cerambycidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

9 ด้วงหนวดยา
วอกหนาม 

 Macrotoma sp. Cerambycidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

10   Elater sp. Elasteridae  

 
 

11 แมลงเหน่ียง      Hydrophilus 
bilineatus 
cashimirensis 

Hydrophilidae     

 

12 ด้วงด่ิงไซปิ
สเตอร์                                     

                             
- 

Cybister sp. cytiscidae  

 
 

13 แมลงนูนเขียว
ธรรมดา     

The  
Common 
Green June 
Beetle            

Anomala 
grandis 

Scarabaeidae 
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ล าดับที ่
 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

14 ด้วงกินูนอะโพ
โกเนีย        

The  
Apogonia 
June Beetle             

Apogonia sp. Scarabaeidae    

 
15 ด้วงแรด

มะพร้าว      
The  
Common  
Rhinoceros 
Beetle             

Oryctes 
rhinoceros 
(Linnaeus) 

Scarabaeidae      

 
16 แมลงนูนหลวง  Lepidiota 

stigma 
Fabricius 

Scarabaeidae   
 
 
 
 

17 แมลงนูนเขียว
ธรรมดา 

 Anomala 
grandis (Hope) 

Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

18   Melolontha sp. Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

19   Holotrichia sp. Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

20   Phyllophaga 
sp. 

Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

21   Heplophylla 
sp. 

 Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

22   Mimela sp.  Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
 

23   Mimela  
aurata 

 Scarabaeidae ไม่มีรูปถ่าย 
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ตารางที่ 3 ตารางบัญชีรายชื่อปลวกป่าชุมชนดงเซ 

 
ล าดับที ่
 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

    
บริเวณที่พบ 

         
วงศ์ย่อย 

 
รูปภาพ 

1 Coptotermes  gestroi บริเวณที่พบในเนื้อ
ดิน 

Coptotermitinae 

 
2 Hypotermes 

makhamensis 
บริเวณที่พบรังบน
ดิน 

Macrotermitinae 

 
3 Macrotermes  

annandalei 
บริเวณที่พบรังใต้
ดิน 

Macrotermitinae 

    
4 Macrotermes  gilvus บริเวณที่พบรังใต้

ดิน 
Macrotermitinae 

 
5 Odontotermes  

mesoderilsis 
บริเวณที่พบรังใต้
ดิน 

Macrotermitinae 

 

6 Odontotermes  
profesmasanus 

บริเวณที่พบรังใต้
ดิน 

Macrotermitinae 

 
7 Odontotermes  feae บริเวณที่พบในดิน Macrotermitinae 

 
8 Hospitalitermes  

ataramensis 
บริเวณที่พบรังบน
ดิน 

Nasutitermitinae 

 
9 Nasutitermes  sp. บริเวณที่พบในเนื้อ

ไม้ 
Nasutitermitinae 
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ล าดับที ่
 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

    
บริเวณที่พบ 

         
วงศ์ย่อย 

 
รูปภาพ 

10 Nasutitermes  
matangensiformis 

บริเวณที่พบรังบน
ต้นไม้ 

Nasutitermitinae 

 
11 Schedorhinotermes  

medioopscurus 
บริเวณที่พบในเนื้อ
ไม้ 

Rhinotermitinae 

 
12 Dicuspiditermes  

gasthwaitei 
บริเวณที่พบรังบน
ดิน 

Termitinae 

 
13 Globitermes  sulphureus บริเวณที่พบในเนื้อ

ไม้ 
Termitinae 

 
14 Microcerotermes  crassus บริเวณที่พบใน

ต้นไม ้
Termitinae 

 
15 Termes cosmis บริเวณที่พบในเนื้อ

ดิน 
Termitinae 
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ตารางที่ 4 ตารางบัญชีรายชื่อผีเสื้อป่าชุมชนโคกป่าตอง 

 
ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

1 ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ
มดเลี้ยง 

The  Centaur  
Oakblue 

Arhopala  
pseudocentaurus 
(Doubleday) 

Lycaenidea 

 
2 ผีเสื้อหางคู่

หนอนกาฝาก 
The  Peacock  
Royal 

Tajuria  cippus  
cippus  Fabricius 

Lycaenidea 

 
3 ผีเสื้อหนอน

หนามกระทกรก 
The  Tawny  
Coster 

Acraea  violae  
(Fabricius) 

Nymphalidae   

 
4 ผีเสื้อจรกา

หนอนยี่โถ 
The Common 
Indian Crow 

Euploea  core  
(Cramer) 

Nymphalidae 

 
5 ผีเสื้อหนอนใบ

รักขีดยาว 
The  Glassy 
Tiger  

Parantica  aglea  
(Stoll) 

Nymphalidae 

 
6 ผีเสื้อจรกาเชิง

ขีดยาว 
The Striped 
Black Crow 

Euploea doubledayi 
C.&R.Felder 

Nymphalidae 
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

7 ผีเสื้อหางดาบ
ธรรมดา 

The Fivebar 
Swordtail 

Graphium 
antiphates ( Cramer) 

Papilionidae  

 
 

8 ผีเสื้อหนอนจ าปี
จุดแดงต่อ 

The Spotted 
Jay  

Graphuim arycles 
(Boisduval) 

Papilionidae 

 
9 ผีเสื้อหางตุ้มจุด

ชมพู 
The Common 
Rose 

Pachliopta 
aristolochiae 
Fabricius 

Papilionidae 

 
10 ผีเสื้อหนอน

มะนาว 
The Lime 
Butterfly 

Papilio demoleus 
Linnaeus 

Papilionidae 

 
11 ผีเสื้อหางติ่ง

ธรรมดา 
The Common 
Mormon 

Papilio polytes 
Linnaeus  

Papilionidae 

 
12 ผีเสื้อหนอนคูน

ธรรมดา 
The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia pomona  
(Fabricius)  f.crocale 

Pieridae ไม่มีรูปถ่าย 
 

13 ผีเสื้อหนอนคูน
ธรรมดา 

The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia pomona  
(Fabricius) f. hilaria 

Pieridae ไม่มีรูปถ่าย 
 

14 ผีเสื้อหนอนคูน
ธรรมดา 

The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia pomona 
(Fabricius)  f. 
alcmeone 

Pieridae ไม่มีรูปถ่าย 
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ล าดับที ่

 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

15 ผีเสื้อหนอนคูน
ธรรมดา 

The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia pomona 
(Fabricius)  f. 
pomona 

Pieridae 

 
16 ผีเสื้อหนอนคูน

ธรรมดา 
The Lemon 
Emigrant 

Catopsilia pomona  
(Fabricius)  f .catifla 

Pieridae ไม่มีรูปถ่าย 

17 ผีเสื้อหนอนคูณ
ลายกระ 

The Mottled  
Emigrant 

Catopsilia pyranthe 
Linnaeus 

Pieridae 

 
18 ผีเสื้อลายเสือขีด

ขาว 
- Danaus melanippus 

hegesippus Cramer  
see  Anosia 

Nymphalidae 

 
19 ผีเสื้อถุงทอง

ธรรมดา 
The Golden 
Birdwing 

Troides aeacus 
(C.&R.Felder) 

Papilionidae 

 
20 ผีเสื้อหางริ้ว

ขาวใหญ่ 
The Great 

White-Imperial 
Neomyrina nivea 
hiemalis 
(Godman&Savlin) 

Lycaenidae 

 
21 ผีเสื้อหนอนไม้

ผลสีชนวน 
The Slate 

Flash 
Rapala manea 
(Hewitson) 

Lycaenidae ไม่มีรูปถ่าย 
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ล าดับที ่
 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่ออังกฤษ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
วงศ ์

 
รูปภาพ 

22 ผีเสื้อปีกไข่ใหญ่ The Great 
Eggfly 

Hypolimnas bolina 
(Linnaeus) 

Nymphalidae 

 
23 ผีเสื้อหนอนจ าปี

ธรรมดา 
The  Tailed Jay Graphium 

agamemnon(Linnae
us) 

Papilionidae 
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ตารางที่ 5 ตารางบัญชีรายชื่อปลวกป่าชุมชนโคกป่าตอง 

 
ล าดับ

ที่ 

 
ชื่อวิทยาศาสตร ์

 
บริเวณที่พบ 

 
วงศ์ย่อย 

 
รูปภาพ 

1 Macrotermes  
annandalei    

บริเวณที่พบรังใต้ดิน Macrotermitinae 

 
2 Globitermes  

sulphureus 
บริเวณที่พบในเนื้อไม้ Termitinae 

 
3 Microcerotermes  

crassus   
บริเวณที่พบรังผิวดิน Termitinae 

 
4 Termes  propinquus บริเวณที่พบรังผิวดิน 

โคนต้นไม ้
Termitinae 

 
5 Microcerotermes 

minutus 
บริเวณที่พบรังผิวดิน Termitinae 

 
6 Schedorhinotermes  

medioopscurus 
บริเวณที่พบในเนื้อไม้ Rhinotermitinae 
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สรุปและวิจารณ ์

            การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ   ผีเสื้อกลางวัน  พบทั้งหมด 50 
ชนิด แบ่งออกได้ 6 วงศ์ ได้แก่ Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Danaidae, Pieridae และ
Notodontidae  นอกจากนี้ สามารถแบ่งผีเสื้อกลางวันได้หลายกลุ่ม  ตามพฤติกรรมการหากิน   และถิ่นที่อาศัย
(สุรชัย, 2553) ได้แก่  กลุ่มผีเสื้อที่พบในที่โล่งมีแสงแดดส่อง  เช่น  ผีเสื้ อแพนซีมยุรา ผีเสื้อแพน ซีเทา แพนซีสีตาล 
ผีเสื้อกลาสีธรรมดา  ผีเสื้อหนอนหน ามกะทกรก ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู  ผีเสื้อหนอนมะนาว ผีเสื้อเณรธรรมดา และ
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา เป็นต้น  กลุ่มผีเสื้อที่พบในพื้นที่ร่มร าไร  เช่น ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ มดเลี้ยง ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ 
และผีเสื้อนิโกร  เป็นต้น และกลุ่มที่พบตามริมน้ า ดูดน้ าและเกลือแร่ เช่น ผีเสื้อสีอิฐเล็ก ผีเสื้อเสือดาวใหญ่ ผีเสื้อหาง
ดาบธรรมดา ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นด า ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้  และผีเสื้อหนอนคูน
ธรรมดา  เป็นต้น ผีเสื้อกลางคืนพบทั้งหมด 9 ชนิด แบ่งออกได้ 4 วงศ์ ได้แก่ Aectidae, Springidae, Noctuidae 
และ Notodontidae  ด้วง พบทั้งหมด 23 ชนิด แบ่งออกได้ 6วงศ์ ได้แก่ Cerambycidae, Cytiscidae, 
Elasteridae, Elasteridae, Hydrophilidae  และ Scarabaeidae  และ ปลวก พบทั้งหมด 16 ชนิด 11 สกุล จัด
อยู่ใน 5 วงค์ย่อย ได้แก่  SF: Coptotermitinae, SF: Macrotermitinae, SF: Nasutitermitinae, SF: 
Rhinotermitinae และ SF: Termitinae ปลวกเด่น ที่พบคือ กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา , กลุ่มปลวกกินไม้ และ
กลุ่มกินดินและอินทรีย์วัตถุ  ซึ่งปลวกแต่ละชนิดเป็นปลวกที่มีความส าคัญอย่า งยิ่งในระบบนิเวศป่าไม้  กลุ่มปลวก
เพาะเลี้ยงเชื้อรา  เป็นปลวกที่มีความสามารถในการย่อยสลายสูง กินอาหารได้หลายอย่างทั้งเนื้อไม้  กิ่งไม้ ใบไม้
ตลอดจนเศษซากพืช  และที่ส าคัญเป็นปลวกที่เพาะเลียงเชื้อราไว้ภายในรังเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเชื้อรานี้จะ
เจริญออกมาภายนอกรังกลายเป็นเห็ดโคนหรือเห็ดปลวก ชนิดปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือราที่ส ารวจพบในพื้นที่ป่าชุมชนดง
เซมี 6 ชนิดได้แก่ Macrotermes annandalei, Hypotermes makhamensis, Odontotermes feae, 
Odontoterme profesmasanus, Odontotermes  mesoderilsis และ Macrotermes gilvus  กลุ่มปลวกกิน
เนื้อไม้ เป็นปลวกที่มีบทบาทส าคัญในกระ บวนการย่อยสลายไม้หรือเซลลูโลส เป็นปลวกที่กินอาหารประเภทเน้ือไม้
ได้เท่านั้น จากการส ารวจในป่าชุมชนดงมี 6 ชนิด ได้แก่ Microcerotermes crassus, Globitermes sulphureus, 
Schedorhinotermes  medioopscurus, Nasutitermes sp., Nasutitermes matangcnsiformis และ 
Coptotermes gestsoi กลุ่มปลวกกินดินและอินทรีย์วัตถุ  ปลวกกลุ่มนี้เป็นปลวกที่ไม่ท าลายเนื้อไม้แต่จะกินดิน
เศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร  มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศป่าไม้ในการช่วยหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน
และปรับโครงสร้างของดินในป่าให้มีความสามารถในการอุ้มน้ าได้ดี ชนิดปลวกที่ส ารวจพบมี 3 ชนิด ได้แก่ Termes 
cosmis, Dicuspiditermes gasthwaitei และ Hospitalitermes ataramensis 

            การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้ านแมลงพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าตอง  ผีเสื้อกลางวัน พบทั้งหมด 
23 ชนิด  แบ่งออกได้ 4 วงศ์  ได้แก่ Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae และ Pieridaeนอกจากนี้ 
สามารถแบ่งผีเสื้อกลางวันได้หลายกลุ่มตามพฤติกรรมการหากิน และถิ่นที่อาศัย(สุรชัย, 2553) ได้แก่ กลุ่มผีเสื้อที่พบ
ในที่โล่งมีแสงแดดส่อง เช่น  ผีเสื้อหนอนหนา มกะทกรก ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู และผีเสื้อหนอนมะนาว เป็นต้น  กลุ่ม
ผีเสื้อที่พบในพื้นที่ร่มร าไร เช่น ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อมดเลี้ยง ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ เป็นต้น และกลุ่มที่พบตามริมน้ า  ดูดน้ า
และเกลือแร่ เช่น ผีเสื้อหางดาบธรรมดา และผีเสื้อหนอนคูนธรรมด เป็นต้น ปลวก พบทั้งหมด 6 ชนิด 5 สกุล จัดอยู่
ใน 3 วงค์ย่อย ได้แก่ SF: Macrotermitinae, SF: Rhinotermitinae และ SF: Termitinae ปลวกเด่น ที่พบคือ
กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา  กลุ่มปลวกกินไม้  และกลุ่มกินดินและอินทรีย์วัตถุ  ซึ่งปลวกแต่ละชนิดเป็นปลวกที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศป่าไม้ กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา  เป็นปลวกที่มีความสามารถในการย่อยสลายสูง 
กินอาหารได้หลายอย่างทั้งเนื้อไม้   กิ่งไม้ ใบไม้ตลอดจนเศษซากพืช และที่ส าคัญเป็นปลวกที่ เพาะเลี้ยงเชื้อราไว้
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ภายในรัง ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเชื้อรานี้จะเจริญออกมาภายนอกรั งกลายเป็นเห็ดโคนหรือเห็ดปลวก ชนิด
ปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือราที่ส ารวจพบในพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าตองมี 1 ชนิด  ได้แก่ Macrotermes annandalei กลุ่ม
ปลวกกินเนื้อไม้   เป็นปลวกที่มีบทบาทส าคัญในกร ะบวนการย่อยสลายไม้หรือเซลลูโลส เป็นปลวกที่กินอาหาร
ประเภทเนื้อไม้ได้เท่านั้น   จากการส ารวจในป่าชุมชนโคกป่าตอ ง มี 4 ชนิด ได้แก่  Microcerotermes  crassus, 
Globitermes sulphureus, Schedorhinotermes  medioopscurus และ Microcerotermes minutus   กลุ่ม
ปลวกกินดินและอินทรีย์วัตถุ  ปลวกกลุ่มนี้เป็นปลวกที่ไม่ท าลายเนื้อไม้แต่จะกินดิน เศษซากพืชและอินทรีย์วัตถุเป็น
อาหาร มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศป่าไม้ในการช่วยหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินและปรับโครงสร้างของดินในป่าให้
มีความสามารถในการอุ้มน้ าได้ดีชนิดปลวกที่ส ารวจพบมี 1 ชนิด ได้แก่ Termes  propinquus 

            แมลงที่ส ารวจนี้จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อระบบนิเวศป่าไม้ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบป่า เช่น     
การขยายพันธ์ุของพืชป่า โดยมีผี เสื้อเป็นตัวช่วยผสมเก สรดอกไม้  ปลวกช่วยในกระบวนการย่อยสลาย เศษซาก กิ่ง 
ใบ และต้นไม้  นอกจากนี้ปลวกยังผลิตเช้ือราเห็ด โคนที่นิยมน าไปบริโภคกันทั่วไป  และด้วงที่น ามาเป็นอ าหารและ
สร้างรายได้แก่ชาวบ้าน ดังนั้นการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลงจึงเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ ส าหรับการ
จัดการพื้นที่แห่งนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป 
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โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน 
Biodiversity of Plant Community in the Community Forests 

สังคมพืชป่าชุมชนดงเซ 

ข้อมูลทั่วไป 

 ป่าชุมชนดงเซ ตั้งอยู่บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเหล่า อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 635 ไร่ รหัสโครงการป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้คือ 3404180901 ได้รับการจัดต้ัง
ขึ้นจากกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก  ลักษณะพื้นที่เป็นเนินลูกคลื่นลอนลาด
ลงสู่ล าเซบาย ดินเป็นดินทราย ดินเหนียว และดินร่วนปนทราย บริเวณรอบป่ าชุมชนเป็นอ่างเก็บน้ าและพื้นที่
เกษตรกรรม ซึ่งส่วนมากปลูกข้าวและพืชไร่อื่นๆ สังคมพืชที่ปกคลุมมีความหนาแน่นของเรือนยอดประมาณ 
60-85 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าทาม  การศึกษาป่าชุมชนดงเซ
มุ่งเน้นการศึกษาทางไม้ดัชนี (Indicator species) ที่เป็นองค์ประกอบของป่าและค่าส าคัญทางนิเวศวิทยา
เบื้องต้น ประกอบด้วยการศึกษาเบื้องต้นได้แก่การสอบถามข้อมูลทั่วไปและการวางแปลงตัวอย่างเพื่อศึกษา
องค์ประกอบทางพรรณไม้ 

ภาพแสดงสภาพการส ารวจพ้ืนที่เบื้องต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจพื้นที่เบื้องต้น สอบถามข้อมูลสภาพป่าไม้เบ้ืองต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจพื้นที่เบื้องต้น สอบถามข้อมูลสภาพป่าไม้เบ้ืองต้น 
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       ภาพที่ 1 แสดงต าแหน่งพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ จ. อุบลราชธานี 
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ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าชุมชนดงเซ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่างเก็บน้ าด้านหน้าป่าชุมชน ป่าเบญจพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณป่าทาม บริเวณป่าทาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป่าเต็งรัง ป้ายแสดงพื้นที่ป่าชุมชน 
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วิธีการศึกษา 

1. การวางแปลงเพื่อศึกษาสังคมพืชป่าชุมชนดงเซ ใช้การวางแปลงตัวอย่างศึกษาขนาด 40x40 เมตร 
และท าการแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร อีกจ านวน 16 แปลง วางแปลงในบริเวณที่ เป็นตัวแทน
สังคมพืชได้ดีที่สุด กล่าวคือ มีลักษณะโครงสร้างทางพรรณไม้เด่น (Indicator Species) ครอบคลุมสังคมที่
เราศึกษา และลักษณะสังคมชัดเจนในการจ าแนกเป็นป่าไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง จากการเดินส ารวจพื้นที่เบื้องต้น
พบว่าชนิดป่าไม้ 4 ชนิดคือ ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) และป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous 
Forest) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) และป่าทาม (Seasonal Flooded Forest) เนื่องจากพื้นที่ป่า
ชุมชนมีขนาดเล็ก และจากการส ารวจเบ้ืองต้นป่าแต่ละชนิดคลอบคลุมพื้นที่บริเวณไม่กว้างนัก การศึกษาจึง
ท าวางแปลงตัวอย่างเป็นตั วแทนสังคมเพียงชนิดป่าละ 1 แปลงตัวอย่าง โดยเลือกต าแหน่งที่เป็นตัวแทน
สังคมได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
2. การเก็บข้อมูลพรรณไม้จากแปลงตัวอย่าง จากการวางแปลงตัวอย่างขนาด 40x40 เมตร และแปลง

ย่อยจ านวน 16 แปลง เพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาป่าไม้แต่ละชนิด ท าการบันทึกชื่อพร รณไม้ (Tree 
Species) ซึ่งได้รับการบอกโดยผู้รู้ในท้องที่ชื่อพรรณไม้ที่ท าการบันทึกส่วนมากจึงเป็นช่ือท้องถิ่น (Local 
Name) ท าเก็บข้อมูลพรรณไม้โดยการวัดโตที่ความสูงเพียงอก (Gird at Breath Height: GBH) ความสูงของ
ต้นไม้ (High) พิกัดต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง และข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการศึกษาด้วย 
 2. ท าการค านวณค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยา ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด ในแต่ละสังคมพืช ได้แก่ 

2.1. ค่าความเด่น (Dominance: Do) เป็นค่าที่บ่งช้ีความสามารถในการยึดครองพ้ืนที่ ซึ่ง D = 
พื้นที่หน้าตัดรวมของชนิดพันธุ์ / พื้นแปลงตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พ้ืนที่แปลงส ารวจคือ 1,600 ตาราง
เมตร 



40 
 

2.2. ค่าความหนาแน่น (Density: D) เป็นค่าที่บ่งช้ีความสามารถชนิดพันธ์ุในการยึดครองพ้ืนที่ และ
การตอบสนองต่อพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง D = จ านวนต้นทั้งหมดของชนิดพันธ์ุ / พื้นที่แปลงตัวอย่าง 

2.3 ค่าความถี่ (Frequency: F) เป็นค่าที่บ่งช้ีความสม่ าเสมอของชนิดพันธ์ุในพื้นที่ ซึ่ง F = จ านวน
แปลงตัวอย่างที่พบชนิดพันธ์ุ / จ านวนแปลงตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีแปลงตัวอย่างทั้งหมดคือ 16  

2.3. ค่าดัชนีความส าคัญรวม (Importance value index:IVI) เป็นค่าที่บ่งช้ีถึงความส าคัญ หรือค่า
แสดงออกรวมเมื่อเทียบกันระหว่างชนิดพันธ์ุ ณ สังคมเดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งเป็น IVI = RDo + RD + 
RF โดย RDo และ RD เป็นค่าสัมพัทธ์ของ Do D และ F 

ผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ได้วางแปลงตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 4 แปลง เป็นตัวแทนของสังคมพืชแต่ละชนิด
ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าทาม จ านวนชนิดพรรณไม้ที่พบทั้งในแปลงตัวอย่างและจาก
การเดินส ารวจทั้งหมด 100 ชนิด สามารถแยกตามลักษณะวิสัย (Habits) ได้ดังนี้ ไม้ต้น (Tree) 64 ชนิด ไม้
ต้นขนาดเล็ก (Shrubby Tree) 6 ชนิด ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก (Shrub/Shrubby Tree) 8 ชนิด ไม้ล้มลุก 
(Herb) 7 ชนิด ไม้เถาล้มลุก (Herbaceous Climber) 1 ชนิด ไม้เถา (Climber) 6 ชนิด ไม้พุ่มกึ่งไม้ต้น 
(Shrub/Tree) 1 ชนิด ไม้พุ่ม (Shrub) 2 ชนิด ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป  (Scandent Shrub) 1 
ชนิด กาฝากเถาล้มลุก (Parasitic Herbaceous Climber) 1 ชนิด กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้ 1 ชนิด 
ผักกูดที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้ 1 ชนิด และไม้เถาล้มลุก (Herbaceous Climber) 1 ชนิด มีจ านวนชนิดพรรณ
ไม้ที่ไม่สามารถจ าแนกได้จ านวน 14 ชนิด 

การศึกษาค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้แต่ละชนิดในแปลงตัวอย่าง ตามที่กล่าวมาแล้ว
ว่าค่าค่าดัชนีความส าคัญรวมจากการศึกษาครั้งน้ี จะเป็นผลรวมของค่าสัมพัทธ์ของค่าความเด่น ค่าความ
หนาแน่น และค่าความถี่ ซึ่งผลรวมทั้งหมดจะไม่เกิน 300 ซึ่งค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ที่
ส ารวจ และลักษณะทั่วไปของป่าไม้แต่ละชนิดและผลการศึกษาค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาเป็นดังนี้ 

ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ป่าเต็งรังเป็นป่าผลัดใบที่มีไม้วงศ์ยางบางชนิดเป็นไม้เด่น ปัจจัยส าคัญ
ที่สุดที่ก าหนดการคงอยู่ของป่าเต็งรังคือ ไฟป่า ซึ่งมักเกิดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม เนื่องจากไฟ
เป็นตัวจัดการโครงสร้างป่าและคัดเลือกพันธุ์ไม้  ต้นฤดูแล้งใบไม้ในป่าเต็งรังจะพร้อมใจกันผลัดใบเป็นสีแดง 
เหลือง ส้ม อย่างสวยงาม แล้วจะสลัดใบทิ้งจนหมด ดินต้ืนกักเก็บน้ าได้น้อย มีหินบนผิวดินมาก ก่อให้เกิดความ
แห้งแล้ง  จากการศึกษาป่าเต็งรังที่ป่าชุมชนดงเซ พบว่ า พรรณไม้เด่นของป่าแห่งนี้เป็นไม้วงศ์ยาง 
(Dipterocarpaceae) เช่นกัน แต่ก็มีไม้ดัชนีอ่ืนที่มีความเด่นอีกด้วยที่ขึ้นเป็นองค์ประกอบของป่าเต็งรังแห่งนี้
ด้วย ส าหรับพรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความส าคัญรวม  (IVI) สูงสุด 5 ล าดับได้แก่ ชาด น้ าเกลี้ยง หมุนขึ้น เลือดนก 
พะยอม นอกจากนี้ยังพบพรรณไม้อื่นๆ อีกได้แก่ มะพอก พยูง อะฮวน ประดู่ ยมป่า นมวัว และมะค่าโมง เป็น
ต้น ส าหรับรายละเอียดอื่นแสดงตามตารางแสดงค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยาพรรณไม้ป่าเต็งรัง ดินที่ป่า
ชุมชนดงเซมีลักษณะดินเป็นดินทราย  กักเก็บน้ าได้น้อยมาก ผืนดินมีความแห้งแล้ง พรรณไม้มีความสูง
ประมาณระหว่าง 5-12 เมตร ทั้งนี้เน่ืองจากสภาพดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้ง
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แล้ง ป่าเต็งรังบริเวณนี้จึงไม่สมบูรณ์มากนัก อย่างไรก็ตามชาวบ้านได้อาศัยป่าแห่งนี้เพื่อการเก็บหาฟืน เห็ด 
และแมลง ตามฤดูกาล อีกด้วย 

แสดงสภาพทั่วไปของป่าเต็งรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง 

 
ตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง 
 

ชนิด Do D F RF RD RDo IVI 

ชาด 0.0007018 0.066 0.938 46.164 60.000 25.862 132.026 

น้ าเกลี้ยง  0.0003922 0.008 0.500 25.799 6.857 13.793 46.450 

หมุนขึ้น  0.0001264 0.010 0.500 8.317 9.143 13.793 31.253 

เลือดนก  0.0000900 0.008 0.500 5.921 7.429 13.793 27.142 

พะยอม  0.0000672 0.007 0.375 4.422 6.286 10.345 21.053 

มะพอก 0.0000199 0.003 0.188 1.306 2.286 5.172 8.765 

พะยูง 0.0000334 0.001 0.125 2.196 1.143 3.448 6.787 

อะฮวน  0.0000145 0.002 0.125 0.954 1.714 3.448 6.117 

ประดู่  0.0000211 0.001 0.125 1.387 1.143 3.448 5.978 

ยมป่า  0.0000063 0.002 0.125 0.412 1.714 3.448 5.575 

นมวัว  0.0000180 0.002 0.063 1.182 1.714 1.724 4.620 

มะค่าโมง 0.0000295 0.001 0.063 1.939 0.571 1.724 4.235 

รวม 100 100 100 300 
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ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ เป็นป่าที่มีพรรณไม้เด่น 5 
ชนิด ตามความหมายของค าว่า  “เบญจะ” คือ ห้า ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน  ป่าเบญจพรรณ
เป็นป่าผลัดใบที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ต่างทิ้งใบหมดในช่วงฤดูแล้งและเริ่มผลิใบใหม่ในต้นฤดูฝน  ประเทศไทยพบป่า
เบญจพรรณได้ทั่วไปทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร สังคมป่าเบญจพรรณมีไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน แสงตกถึงพ้ื นได้มาก 
มีพืชตระกูลหญ้าอยู่หลายชนิด  ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าขึ้นช่วยเผาเศษซากใบไม้แห้งที่สะสมบนพื้นป่า  อีกทั้งไฟยัง
ช่วยกระตุ้นให้เมล็ดไม้หลายชนิดงอกงามดี  การศึกษาป่าเบญจพรรณที่ป่าชุมชนดงเซ พบว่า เป็นสังคมพืชที่มี
การคลอบคลุมมากที่สุดของพื้นที่ ส าหรับพรรณไม้เด่นที่ ส ารวจพบมีดังนี้ พะยอม ชาด หว้าใหญ่ มะพอก มั่ง 
กะบก ยอป่า เหมือดแอ และอื่นๆ ตามตารางพรรณแสดงค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยาพรรณไม้               
ป่าเบญจพรรณ ยังพบว่ามีไผ่เพ็กกระจายในพื้นที่ป่าเบญจพรรณอีกด้วย พื้นป่ามีหน้าดินตื้นและแห้งแล้ง  
พรรณไม้มีความสูงประมาณระหว่าง 7-15 เมตร ชาวบ้านอาศัยป่าแห่งนี้ในการเก็บฟืน หาของป่า และอาหาร
จ าพวก แมลง นก และสัตว์อื่นๆ 
 

ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าเบญจพรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป่าเบญจพรรณ ป่าเบญจพรรณ 
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ตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ 
 

ชนิด Do D F RF RD RDo IVI 

พะยอม  0.0006144 0.021 0.938 27.569 18.232 13.158 58.959 

ชาด  0.0002142 0.014 0.688 9.612 12.155 9.649 31.415 

หว้าใหญ ่ 0.0001479 0.013 0.688 6.634 11.050 9.649 27.333 

มะพอก  0.0002232 0.006 0.438 10.017 4.972 6.140 21.129 

มัง  0.0001751 0.007 0.500 7.859 6.077 7.018 20.954 

กะบก  0.0003207 0.003 0.250 14.392 2.762 3.509 20.663 

ซักผ้า  0.0000508 0.007 0.500 2.278 6.077 7.018 15.373 

ยอป่า  0.0000947 0.003 0.188 4.250 2.762 2.632 9.644 

เหมือดแอ  0.0000196 0.006 0.250 0.881 4.972 3.509 9.362 

กวกั  0.0000507 0.005 0.125 2.274 4.420 1.754 8.448 

มะค่าโมง  0.0000446 0.003 0.250 2.000 2.762 3.509 8.272 

 
ตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ในป่าเบญจพรรณ (ต่อ) 
 

ชนิด F D Do RF RD RDo IVI 

ล าดวน  0.0000136 0.003 0.188 0.609 2.210 2.632 5.451 

คอแลน  0.0000181 0.002 0.188 0.812 1.657 2.632 5.101 

มะหาด  0.0000354 0.001 0.125 1.589 1.105 1.754 4.449 

พะอุง  0.0000245 0.001 0.125 1.101 1.105 1.754 3.961 

แดง  0.0000305 0.002 0.063 1.370 1.657 0.877 3.905 

พะยูง  0.0000074 0.002 0.125 0.331 1.657 1.754 3.743 

กาม  0.0000185 0.001 0.125 0.832 1.105 1.754 3.691 

มุ่น  0.0000124 0.001 0.125 0.557 1.105 1.754 3.417 

ส้าน  0.0000115 0.001 0.125 0.516 1.105 1.754 3.375 

ยางนา  0.0000099 0.001 0.125 0.443 1.105 1.754 3.302 
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ขว้าว  0.0000180 0.001 0.063 0.806 1.105 0.877 2.788 

(ไม่ทราบช่ือ1) 0.0000217 0.001 0.063 0.972 0.552 0.877 2.401 

นกกรด  0.0000045 0.001 0.063 0.204 1.105 0.877 2.186 

มะค่าแต ้ 0.0000145 0.001 0.063 0.651 0.552 0.877 2.080 

กะบาก  0.0000076 0.001 0.063 0.339 0.552 0.877 1.769 

หนามแท่ง  0.0000051 0.001 0.063 0.228 0.552 0.877 1.658 

ช้างน้าว  0.0000036 0.001 0.063 0.163 0.552 0.877 1.592 

ตาไก้  0.0000024 0.001 0.063 0.108 0.552 0.877 1.538 

อะราง 0.0000024 0.001 0.063 0.108 0.552 0.877 1.538 

กวัก  0.0000022 0.001 0.063 0.098 0.552 0.877 1.528 

ดักด า  0.0000020 0.001 0.063 0.089 0.552 0.877 1.519 

ตับเต่าต้น 0.0000016 0.001 0.063 0.072 0.552 0.877 1.502 

มะเกลือป่า  0.0000014 0.001 0.063 0.064 0.552 0.877 1.494 

ข่อยหนาม  0.0000013 0.001 0.063 0.057 0.552 0.877 1.487 

เด็ง  0.0000013 0.001 0.063 0.057 0.552 0.877 1.487 

เปือย  0.0000013 0.001 0.063 0.057 0.552 0.877 1.487 

รวม 100 100 100 300 

 
 

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าดิบแล้งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับป่าดิบช้ืน กล่าวคือ เรือนยอดของ
ป่าจะดูเขียวชอุ่มมากหรือน้อยตลอดปี  แต่ในป่าดิบแล้งจะมีไม้ยืนต้นผลัดใบ ขึ้นแทรกกระจัดกระจายมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและความชุ่มช้ืนในดิน  ป่าดิบแล้งในบริเวณที่มีความชุ่มช้ืนในดินน้อยหรือไม่
สม่ าเสมอตลอดปี ก็จะปรากฏไม้ผลัดใบมากขึ้นในชั้นเรือนยอด  ป่าดิบแล้งในที่มีความชุ่มชื้นสูงก็จะมีไม้ผลัดใบ
ปะปนอยู่เป็นจ านวนไม่มากนัก การศึกษาป่าดิบแล้งที่ป่าชุมชนดงเซ พบว่าพรรณไม้เด่นที่พบมีดังนี้ ยางนา ก่อ 
เลือดนก เลื่อม กระบาก น้ าเกลี้ยง และอื่นๆ ตามตารางพรรณแสดงค่าความส าคัญทางนิเวศวิทยาพรรณไม้ป่า
ดิบแล้ง ป่าดิบแล้งที่แห่งนี้ค่อนข้างโปร่ง เนื่องจากต้ังอยู่ในสภาพ อากาศค่อนข้างแล้งจัด ป่าจึงมีสัดส่วนของ
พรรณไม้ผลัดใบมากกว่าไม้ไม่ผลัดใบ ผืนป่าปกคลุมหนาแน่นด้วยลูกไม้ เฟิร์น ไม้เถา และพืชล้มลุก ดินเป็นดิน
ร่วน ป่าดิบแล้งที่ป่าชุมชนดงเซครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่าป่าชนิดอื่นๆ ตั้งอยู่ถัดจากป่าเบญ จพรรณเข้าไป ต้นไม้
มีความสูงระหว่าง 13-18 เมตร ถ้าสภาพอากาศแห้งแล้งลงอีก ป่าดิบแล้งแห่งนี้อาจมีสัดส่วนของชนิดไม้ผลัด
ใบเพิ่มมากขึ้น และอาจมีการเปลี่ยนเป็นป่าเบญจพรรณเลยได้ เนื่องจากป่าดิบแล้งค่อนข้างทึบ จึงเป็นแหล่ง
อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิดในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ เพ่ือเป็นการความหลากหล ายทางชีวภาพของพื้นที่จึง
มีความจ าเป็นในการอนุรักษ์ป่าดิบแล้งนี้ไว้ 
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ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าดิบแล้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป่าดิบแล้ง ป่าดิบแล้ง 

 

ตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง 
 

ชนิด DO D F RF RD RDo IVI 

ยางนา  0.0005206 0.016 0.688 19.106 16.447 10.577 46.130 
ก่อ  0.0003459 0.011 0.750 12.697 11.842 11.538 36.077 

เลือดนก  0.0002582 0.013 0.625 9.475 13.158 9.615 32.248 

เลื่อม  0.0002568 0.003 0.313 9.427 3.289 4.808 17.524 

กระบาก  0.0002332 0.003 0.250 8.558 3.289 3.846 15.693 

น้ าเกลี้ยง  0.0001713 0.003 0.250 6.287 2.632 3.846 12.765 

สั่น  0.0000638 0.004 0.375 2.340 3.947 5.769 12.057 

หม้อ  0.0000292 0.005 0.313 1.071 5.263 4.808 11.142 

ติ้ว  0.0000368 0.006 0.188 1.352 6.579 2.885 10.815 

กะบก  0.0001410 0.002 0.188 5.176 1.974 2.885 10.034 

มั่ง  0.0000355 0.003 0.313 1.302 3.289 4.808 9.399 

กันทาง  0.0000659 0.004 0.188 2.418 3.947 2.885 9.250 

ยอป่า  0.0001363 0.001 0.125 5.004 1.316 1.923 8.243 

พะยอม  0.0000474 0.003 0.250 1.740 2.632 3.846 8.218 
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คั่ง  0.0001331 0.001 0.125 4.885 1.316 1.923 8.124 

มะพอก  0.0000939 0.002 0.125 3.447 1.974 1.923 7.343 

ล าดวน  0.0000298 0.002 0.188 1.093 1.974 2.885 5.952 

แดง  0.0000283 0.002 0.063 1.037 1.974 0.962 3.973 

แคฝอย  0.0000104 0.001 0.125 0.381 1.316 1.923 3.620 

มะเกลือป่า  0.0000111 0.001 0.063 0.407 1.316 0.962 2.684 

นกกรด  0.0000140 0.001 0.063 0.513 0.658 0.962 2.132 

สะแบง  0.0000129 0.001 0.063 0.475 0.658 0.962 2.094 

(ไม่ทราบช่ือ1) 0.0000080 0.001 0.063 0.292 0.658 0.962 1.911 

สะดาบ  0.0000064 0.001 0.063 0.236 0.658 0.962 1.856 

คอแลน  0.0000061 0.001 0.063 0.224 0.658 0.962 1.843 

ดอกไข่ห่วน  0.0000061 0.001 0.063 0.224 0.658 0.962 1.843 

 
ตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง (ต่อ) 
 

ชนิด F D Do RF RD RDo IVI 

มะค่าโมง  0.0000054 0.001 0.063 0.199 0.658 0.962 1.818 

พะยูง  0.0000031 0.001 0.063 0.114 0.658 0.962 1.733 

มะค่าแต ้ 0.0000022 0.001 0.063 0.080 0.658 0.962 1.700 

(ไม่ทราบช่ือ2) 0.0000020 0.001 0.063 0.073 0.658 0.962 1.692 

นมวัว  0.0000020 0.001 0.063 0.073 0.658 0.962 1.692 

คัดล า  0.0000018 0.001 0.063 0.066 0.658 0.962 1.685 

ไข่เน่า  0.0000016 0.001 0.063 0.059 0.658 0.962 1.679 

ดักด า  0.0000016 0.001 0.063 0.059 0.658 0.962 1.679 

อึงเปาะ  0.0000016 0.001 0.063 0.059 0.658 0.962 1.679 

เปือยเลือด  0.0000014 0.001 0.063 0.053 0.658 0.962 1.672 

รวม 100 100 100 300 

 

 



47 
 

ป่าทาม (Seasonal Flooded Forest) ทาม หมายถึง พื้นที่ริมฝั่งล าน้ าซึ่งมีน้ าท่วมถึงเป็นครั้งคราว ป่าทาม 
หมายถึง ป่าริมแม่น้ าที่มีน้ าท่วมถึงในฤดูฝนและน้ าแห้งขอดลงในฤดูแล้ง  พบป่าชนิดนี้ในบริเวณที่ราบริมแม่น้ า
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เ ช่น บริเวณแม่น้ ามูลและแม่น้ าศรีสงครามในแอ่งสกลนคร  โดยช่วงฤดูแล้งป่า
ชนิดนี้จะมีนิเวศเป็นป่าบกทนแล้ง  การศึกษาป่าทามที่ป่าชุมชนดงเซ พบว่า มีการกระจายตลอดแนวล าเซบาย 
ส าหรับพรรณไม้ดัชนีของป่าแห่งนี้ ได้แก่ หว้าขี้มด มะดัน เปือย แสง ขี้ตะลุ่ย และหว้าใหญ่ ส าหรับพร รณไม้
อืน่ที่ส ารวจพบและค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของแต่ละแสดงตามตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณ
ไม้ในป่าทาม เนื่องจากป่าทามเกิดจากความผันแปรในช่วงปี ฤดูที่น้ าหลากป่าแห่งนี้น้ าจะท่วมขังนาน พรรณไม้
ที่พบในป่าแห่งนี้จึงค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่ นเฉพาะ เพราะมีการปรับตัวให้เข้ากับ
ความผันแปรของฤดูกาลได้อย่างดี ช่วงที่น้ าท่วมขังป่าทามเป็นแหล่งอนุบาลให้แก่ตัวอ่อนสัตว์น้ าอีกด้วย ป่า
แห่งนี้จึงเป็นแหล่งที่ จับสัตว์น้ าของชาวบ้าน การอนุรัก ษ์ป่าทามจึงเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายของพื้นที่
แห่งนี้อย่างมาก 

ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าทาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณล าเซบาย โครงสร้างภายในป่า 

 
ตารางแสดงค่าส าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ในป่าทาม 

ชนิด DO D F RF RD RDo IVI 

หว้าขี้มด  0.001331 0.026 0.688 42.311 22.778 13.750 78.839 
มะดัน  0.000369 0.026 0.813 11.718 23.333 16.250 51.302 

เปือย 0.000210 0.013 0.563 6.685 11.111 11.250 29.046 

แสง  0.000262 0.008 0.563 8.315 6.667 11.250 26.232 

ขี้ตะลุ่ย  0.000148 0.008 0.563 4.718 6.667 11.250 22.634 

หว้าใหญ ่ 0.000430 0.003 0.125 13.670 2.222 2.500 18.392 
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ชี  0.000092 0.005 0.375 2.917 4.444 7.500 14.861 

เหมือดแอ  0.000048 0.008 0.313 1.536 6.667 6.250 14.453 

ฝ้ายน้ า  0.000057 0.004 0.313 1.825 3.889 6.250 11.963 

มั่ง  0.000031 0.006 0.188 0.980 5.000 3.750 9.730 

มะเกลือป่า  0.000072 0.003 0.125 2.276 2.778 2.500 7.554 

กระโดนน้ า  0.000014 0.002 0.125 0.437 1.667 2.500 4.604 

จวง  0.000042 0.001 0.063 1.338 1.111 1.250 3.699 

มันจ าปา  0.000036 0.001 0.063 1.142 0.556 1.250 2.947 

มะค่าโมง  0.000002 0.001 0.063 0.070 0.556 1.250 1.875 

น้ าผึ้ง  0.000002 0.001 0.063 0.063 0.556 1.250 1.869 

รวม 100 100 100 300 
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ตัวอย่างพรรณไม้อื่นๆ ที่ส ารวจพบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทกรก หมอกบ่มิวาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวาย หญ้ายายเภา 

 

 

 

 

 

 

 

โฮย่า (Hoya) พุดป่า 
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สังคมพืชที่ป่าชุมชนดงเซ เป็นลักษณะของป่าไม้ที่กระจายเป็นกลุ่มย่อยๆ (Scattered) ถูกล้มรอบ
ด้วยพื้นที่เกษตรกรรม การจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชน เป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้ชุมชนช่วยการอนุรักษ์คุ้มครองป่าไม้ให้
คงอยู่ต่อไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอีกทางหนึ่งด้วย  

สรุปและวิจารณ์ 

1.สังคมพืชของป่าชุมนดงเซ พิจารณาจากพรรณไม้ดัชนีสา มารถจ าแนกเป็น 4 ชนิดป่า ได้แก่ ป่าเต็ง
รัง ป่าดิบแล้ง ป่าทาม และป่าเบญจพรรณ กระจายตัวบนพื้นที่ลอนลาดที่ลาดเอียงลงสู่ล าเซบาย จากอิทธิพล
ของการที่มีปริมาณน้ าผันแปรตามฤดูกาลท าให้มีป่าทาม ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า (Wetland) และพืชพรรณมีความ
เฉพาะ เป็นสังคมพืช แบบหนึ่ งที่มีคนหันมาให้ความสนใจกันอย่างมาก ทั้งในแง่ความหลากหลายทางชีภาพ 
และเป็นแหล่งอาหารที่ผูกพันมากับชุมชนมาช้านาน ส าหรับ ป่าเต็งรังพบกระจายอยู่บนพื้นที่ดินทรายที่มีความ
แห้งแล้ง ป่าเบญจพรรณพบกระจายทั่วพ้ืนที่และมีบริเวณกว้างที่สุด ป่าดิบแล้งพบกระจายเป็นพื้นที่ไม่กว้างนัก
อยู่ถัดลึกเข้าไปด้านหลังของป่าชุมชนดงเซ ป่าชุมชนดงเซถึงแม้มีพื้นที่ไม่กว้างมากนัก และความผันแปรทางภูมิ
ประเทศไม่ได้ผันแปรมาก ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบ แต่ความหลากหลายทางสังคมนับว่ามี มากมาย โดยเฉพาะ
การที่มีล าเซบายไหลผ่านท าให้มีป่าทาม จากการที่ชุมชนหันม าให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พื้นที่เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควร ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะการให้สนั บสนุน
ให้ความรู้ทางวิชาการและการอบรมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. การศึกษาทางสังคมพืชให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น มี ความจ าเป็นต้องศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย อาทิเช่น ลักษณะและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลักษณะทางด้านภูมิประเทศ ฤดูกาล อุณหภูมิ สังคมพืช
ที่ใกล้เคียงที่กระจายรอบพื้นที่ที่เราศึกษา และอื่นๆ จะท าให้เราเข้าใจลักษณะทางนิเวศวิทยาของสังคมพืชมาก
ขึ้น เนื่องจากข้อจ ากั ดของการศึกษาที่มีระยะเวลาและบุคลากรที่จ ากัด การศึกษาในครั้งนี้จึงได้ข้อมูลเฉพาะ
องค์ประกอบทางชนิดพันธ์ุของสังคมพืชแต่ละชนิดเท่านั้น 

3. การจ าแนกชนิดพรรณไม้ เป็นส่วนส าคัญในการศึกษาสังคมพืชมากที่สุด เพราะการจ าแนกสังคมพืช
ออกจากกันใช้ไม้ดัชนีเป็นปัจจัย เนื่องจากการเรียกชื่อแต่ละท้องถิน่มีความแตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาทาง 
ด้านชื่อเรียกเหมือนกันแต่เป็นพืชคนละชนิด หรือ พืชชนิดเดียวกันแต่เรียกช่ือต่างกัน การศึกษาทางด้านสังคม
จึงต้องการความรู้จากทั้งผู้รอบรู้พรรณไม้ในพื้นที่และนักวิชาการทางด้านพรรณไม้
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
1 กระอวม(ชุ่มล่ า) กระอวม Acronychia pedunculata (L.)  

Mig 

Rutaceae 

S/ST 

2 มะค่าโมง  มะค่าโมง  Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Leguminosae-
Caesalpinoideae T 

3 ยมปา่  ยมป่า  Ailanthus triphysa (Dennst.)  

Alston 

Simaroubaceae 

T 

4 กระบาก  กระบาก  Anisoptera sp. Dipterocarpaceae T 

5 สารภีป่า(ค าโซ)่ คันโซ Anneslea fragrans Wall. Theaceae ST 

6 โลด เลือดนก Aporosa villosa (wall.ex Lindl.) 
Baill. 

Euphoriaceae 
ST 

7 นมวัว  นมวัว  Artabotrys harmandii Finet & 
Gagnep. 

Annonaceae 
C 

8 มะหาด  มะหาด  Artocarpus lucucha Roxb. Moraceae T 

9 ผักชีช้าง สาวน้อย
ร้อยผัว 

Asparagus racemosus Willd. Asparagaceae 
C 

10 กระโดนน้ า  กระโดนน้ า  Barringtonia acutangula (L.) 
Gaertn. 

Lecythidaceae 
ST/T 

11 ตังหน พะอุง Calophyllum sp. Guttiferae T 

12 นางจุ่ม _ Cansjera rheedei J.F. Gmel. Opiliaceae C 

13 กรอยป่า ดูกป่า Casearia grewiifolia Vent Flacourtiaceae ST 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ)  

 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
14 หนามแท่ง  หนามแท่ง  Catunaregam longispina (Roxb.ex 

Link) Tirveng 
Rubiaceae 

S/ST 

15 โกสุม โกสุม Chionanthus velutinus (Kerr) P.S. 
Green 

Oleaceae 
T 

16 จวง จวง Cinnamomum sp. Lauraceae T 

17 สันโสก สมัด Clausena excavata Burm .f. Rutaceae S/ST 

18 กุ่มบก กาม Crateva adansonii DC. Capparaceae T 

19 ติ้ว  ติ้ว  Cratoxylum sp. Guttiferae T 

20 ฝอยทอง เครือคาค า Cuscuta chinensis Lam. Convolvulaceae PaHC 

21 หญ้าตีนกา กกนาค Cyperus laxus Lam. Cyperaceae H 

22 พะยูง พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre  Leguminosae-
Papilionoideae T 

23 เอื้อง
ดอกมะขาม 

ลิงลม Dendrobium venustum Teijsm. & 
Bim. 

Orchidaceae 
EO 

24 ส้าน ส้าน(สั่น) Dillenia ovata Wall. ex Hook.f. & 
Thomson 

Dilleniaceae 
T 

25 ตับเต่าตา ฮ่องฮีค่า Diospyros ehretioides Wall. ex 
G.Don 

Ebenaceae 
T 

26 คันจ้อง คันจ้อง Diospyros filipendula Pierre ex 
Lecomte 

Ebenaceae 
T 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
27 มะเกลือป่า  มะเกลือป่า  Diospyros montana Roxb. Ebenaceae T 

28 ยางเหียง ชาด  Dipterocarpus  obtusifolius    
Teijsm. Ex  Miq. 

Dipterocarpaceae T 

29 ยางนา  ยางนา  Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. 
Don 

Dipterocarpaceae T 

30 มุ่น  มุ่น  Elaeocarpus lanceifolius  

Roxb. 

Elaeocarpaceae T 

31 ค ารอก คอแลน Ellipanthus tomentosus  

Kurz 

Connaraceae T 

32 มันปลา มันปลา Fagraea fragrans Roxb. Gentianaceae T 

33 มะดัน มะดัน Garcinia schomburgkiana  

Pierre 

Guttiferae T 

34 พะวา กวัก Garcinia sp. Guttiferace T 

35 แดงน้ า ดักด า Glochidion sp. Euphorbiaceae T 

36 ช้างน้าว ช้างน้าว Gomphia serrata (Gaertn.)  

Kanis 

Ochnaceae S 

37 ผักกาดกบ  Gynura sp. Compositae H 

38 ขว้าว  ขว้าว  Haldina cordifolia (Roxb.)  

Ridsdale 

Rubiaceae T 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
39 เลือดนก  เลือดนก  Horsfieldia glaba (Blume) 

 Warb. 

Myristicaceae T 

40 นมพิจิตร _ Hoya sp. Asclepiadaceae C 

41 เข็มป่า เข็มดอกสี
ส้ม 

Ipora sp. Rubiaceae S/ST 

42 กะบก  กะบก  Irvingia malayana Oliv. Ex A. W. 
Benn. 

Irvingiaceae T 

43 ตูบหมูบ ตูบหมูบ Kaempferia sp. Zingiberaceae H 

44 ตะแบกนา เปือย Lagerstroemia floribunda Jack Lythraceae T 

45 กระตังใบ _ Leea sp. Leeaceae H 

46 หมากว้อ หมาว้อ Lepisanthes senegalensis (poir) 
Leenh. 

Sapindaceae ST 

47 หมีเหม็น หมี่ Litsea glutinosa (Lour.)  

C.B.Rob. 

Lauraceae T 

48 ฝ่ายน้ า  ฝ่ายน้ า  Mallotus thorelii Gagnep Euphorbiaceae S/ST 

49 รักน้ าเกลี้ยง  น้ าเกลี้ยง  Melanorrhoea laccifera  

Pierre 

Anacardiaceae T 

50 ล าควน ล าดวน Melodorum fruticosum 

 Lour. 

Annonaceae T 

51 พลองเหมอืด _ Memecylon edule Roxb. Melastomataceae T 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
52 เหมือดแอ เหมือดแอ

ใหญ ่ 
Memecylon scutellatum Naudin Melastomataceae S/ST 

53 หัสคุณ _ Micromelum minutum (G.Forst.) 
Wight & Arn. 

Rutaceae S/ST 

54 ปีบ _ Millingtonia hortensis L.f. Bignoniaceae T 

55 กระทุ่ม ต้นเคาะ Mitragyna sp. Rubiaceae T 

56 ยอป่า  ยอป่า  Morinda tomentosa Heyne ex 
Roth 

Rubiaceae ST 

57 ว่านข้าวเหนียว _ Murdannia sp. Commelinaceae H 

58 ช้างน้าว _ Ochna integerrima (Lour.)  

Merr. 

Ochnaceae S/ST 

59 คัดเค้า คัดเค้า Oxyceros horridus Lour. Rubiaceae ScanS 

60 มะพอก  มะพอก  Parinari anamense Hance  Chrysobalanaceae T 

61 อะราง สะดาบ Peltophorum dasyrachis (Miq.) 
Kurz 

Leguminosae-
Caesalpinoideae 

T 

62 สร้อยทองทราย _ Polycarpaea corymbosa (L.)  

Lam. 

Caryophyllaceae H 

63 ดูกไก ่ _ Prismatomeris sp. Rubiaceae S 

64 ประดู่  ประดู่  Pterocarpus macrocarpus  

Kurz 

Legumminosae-
Papilionoideae 

T 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ วิสัย 
65 ผักปีกไก ่ เฟิร์น Pyrrosia adnasens (G.Forst.)  

Ching 

Polypodiaceae EF 

66 ก าแพงเจ็ดช้ัน ตาไก้ Salacia chinensis Linn. Celastraceae T 

67 เต็ง  เต็ง  Shorea obtusa Wall. ex  

Blume 

Dipterocarpaceae T 

68 พะยอม พะยอม Shorea roxburghii G.Don Dipterocarpaceae T 

69 สะแบง  สะแบง  Shorea thorelii Pierre ex  

Laness 

Dipterocarpaceae T 

70 เขือง เขียงน้อย Smilax sp. Smilacaceae C 

71 สามสิบกีบ สามสิบกีบ Stemona sp. Stemonaceae HC 

72 แคฝอย  แคฝอย  Stereospermum cylindricum 
Pierre ex Dop 

Bignoniaceae T 

73 ข่อยหนาม ข่อยหนาม  Strebus asper Lour. Moraceae T 

74 เสม็ดชุม(เล็ก) _ Syzygium gratum (Wight) S.N. 
Mitra 

Myrtaceae T 

75 หว้า หว้าขี้มด Syzygium sp.1 Myrtaceae T 

76 หว้า หว้าใหญ ่ Syzygium sp.2 Myrtaceae T 

77 พริกนายพราน พุดป่า Tabernaemontana bufalina  

Lour. 

Apocynaceae S/ST 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
78 ข้าวเม่านก ตองหมอง Tadehagi triguetrum (L.)  

Ohashi 

Papilionoidace H 

79 เปือยเลือด เปือยเลือด Terminalia mucronata Craib & 
Hutchison 

Combretaceae T 

80 รสสุคนธ ์ แกลบ Tetracera loureiri (Finet & 
Gagnep.) Pierre ex Craib 

Dilleniaceae C 

81 ไข่เน่า ไข่เน่า Vitex glabata R. Br. Labiatae T 

82 แสง แสง Xanthophyllum lanceatum (Miq.) 
J.J.Sm. 

Xanthophyllaceae ST 

83 แดง แดง Xylia xylocarpa var. kerrii (Craib & 
Hutch.) 

Legumminosae-
Mimosoideae 

T 

84 กั้นทาง กั้นทาง Xylopia vielana Pierre Annonaceae T 

85 มัง มัง - Celastraceae T 

86 ก่อ ก่อ _ Fagaceae T 

87 ไม่ทราบช่ือ1 กวัก _ _ T 

88 ไม่ทราบช่ือ2 ขี้ตะลุย _ _ T 

89 ไม่ทราบช่ือ3 คั่ง _ _ T 

90 ไม่ทราบช่ือ4 คัดล า _ _ T 

91 ไม่ทราบช่ือ5 ชี  _ _ T 

92 ไม่ทราบช่ือ6 ซักผ้า  _ _ T 
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ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส ารวจพบจากการศึกษาวิจัย (ต่อ) 
 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น  ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ วิสัย 
93 ไม่ทราบช่ือ7 ดอกไข่ห่วน  _ _ T 

94 ไม่ทราบช่ือ8 น้ าผึ้ง  _ _ T 

95 ไม่ทราบช่ือ9 เลื่อม  _ _ T 

96 ไม่ทราบช่ือ10 หม้อ  _ _ T 

97 ไม่ทราบช่ือ11 หมุนขึ้น  _ _ T 

98 ไม่ทราบช่ือ12 อะฮวน  _ _ T 

99 ไม่ทราบช่ือ13 นกกรด _ _ T 

100 ไม่ทราบช่ือ14 อึงเปาะ  _ _ T 

 
หมายเหตุ 
 T = Tree (ไม้ต้น หมายถึง พืชที่มีเนื้อไม้มาก มีล าต้นสูงชลูดจากพ้ืนดินขึ้นมาระยะหน่ึง แล้วจึงแตก
กิ่งก้านสาขาอยู่ในระดับสูง 
 S/ST = Shrub/Shrubby Tree (ไม้พุ่ม กึ่ง ไม้ต้นขนาดเล็ก) 
 HC = Herbaceous Climber (ไม้เถาล้มลุก) 
 H = Herb (ไม้ล้มลุก) 
 C = Climber (ไม้เถา หมายถึง พืชที่ห้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นหลักในการเลื้อยพันเสมอ เพราะไม่สามารถ
ทรงตัวอยู่ได้โดยล าพัง) 
 ST = Shrubby Tree (ไม้ต้นขนาดเล็ก) 
 S/T = Shrub/Tree (ไม้พุ่ม กึ่ง ไม้ต้น) 
 S = Shrub (ไม้พุ่ม หมายถึง พชืที่มีเนื้อไม้ และแตกกิ่งก้านสาขาในระดับใกล้กับผิวดิน ท าให้ดูเป็นกอ 
หรือ เป็นพุ่ม) 
 ScanS = Scandent Shrub (ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป) 
 PaHC  = Parasitic Herbaceous Climber (กาฝากเถาล้มลุก) 
 EF = Epiphytic Fern (ผักกูดที่อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้) 
 EO = Epiphytic Orchid (กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้) 
(อ้างตาม ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) 
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โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
Indigenous Knowledge of Utilization in the  Community Forests 

 

รายงานการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์จากป่าในพ้ืนที่ป่าชุมชน 

ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการใช้ประโยชนจ์ากป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชนในท้องท่ี 
ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอบเขตการวิจัย 
 ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนใน
ท้องท่ีตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานีในด้านต่างๆ ได้แก่ พืชผักอาหารป่าและแมลง       
ท่ีนํามาเป็นอาหาร พืชสมุนไพรและของป่าอ่ืนๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจโดยใช้การสัมภาษณ์จาก
ชาวบ้านในเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชนเป้าหมาย ท้ังท่ีอาศัยอยู่ในเขตป่าชุมชนและบริเวณรอบป่าชุมชนท่ีคาดหมายได้
ว่าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนได้ 

การตรวจเอกสาร 

 นิยามและความหมายภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ความคิดท่ีชาวบ้านได้สั่งสมไว้ ดังผลการเรียนรู้จากการดํารงชีวิต และมี
การถ่ายทอดสืบกันมาท้ังทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นสิ่งท่ีชาวบ้านคิดได้เองและนํามาใช้ในการแก้ปัญหา   
การดําเนินชีวิตได้ในท้องถ่ินอย่างสมสมัยในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน และมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็น
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านยังหมายถึง มวลความรู้และมวลประสบการณ์ของชาวบ้านท่ีใช้ในการดํารงชีวิต
ให้เป็นสุข โดยได้รับการถ่ายทอดสั่งสมกันมา ผ่านกระบวนการพัฒนาให้สอดคล้องสมสมัยมีขอบเขตกว้างขวาง 
ลึกซ้ึง รวมเอาคตินิยม ความรู้ ความสันทัด การรู้เท่าทันธรรมชาติของสรรพสิ่งรอบตัวและการเลือกเฟ้นเอา
ความคิดวิธีการมาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างได้ผล เป็นเรื่องของการสั่งสมประสบการณ์มาหลายชั่วคน (พัทยา, 
2524 และประเวศ 2537) 

 ประกิต (2546) กล่าวว่า ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หมายถึง ความรู้ท่ีชาวบ้านคิดเอง หรือเกิดจากการเรียนรู้ 
สะสม ถ่ายทอดประสบการณ์ท่ียาวนานของคนในท้องถ่ินนั้นๆ ซ่ึงมีท่ีมาของแหล่งภูมิปัญญาดังนี้ คือ           
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ประสบการณ์ของตนเอง มีลักษณะท่ีเชื่อมโยงกันไปทุกเรื่องและสามารถนําไป
แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 
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พรพรรณ (2544) ได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาพ้ืนบ้านว่า เป็นความรู้ของชุมชนในท้องถ่ิน เป็นวิถี
ของการแก้ปัญหา และมีระยะเวลายาวนาน ดังนั้น ความรู้ท่ีปรากฏว่าเป็นภูมิปัญญา จึงเป็นความรู้ท่ีมีลักษณะ
เฉพาะท่ีได้รับการทดลองโดยชุมชนเอง บ่มความรู้โดยผ่านช่วงเวลาระยะใดระยะหนึ่ง จนเป็นรากผล ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนผู้ใช้ ความรู้เหล่านี้ จึงนับว่าเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการสังเกตใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยตรง   
เป็นความรู้ท่ีกลั่นกรองโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ไม่ได้ผ่านความคิด กระบวนการ หรือรูปแบบทาง
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ดังนั้น บางอย่างอาจสามารถอธิบายได้โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์โดยผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ แต่ความหลายอย่าง ถูกต้ังข้อสังเกตว่าเป็นสิ่งงมงายและล้าหลังต้ังแต่ยังไม่ได้ศึกษา
เบ้ืองหลังของการปฏิบัตินั้นเลย ป่ินแก้ว (2534) ได้แนะนําการศึกษาด้าน ภูมิปัญญาชาวบ้านว่า เป็นการศึกษา
แห่งความรู้ของชาวบ้านโดยแท้ ดังนั้นจึงควรยอมปล่อยวางความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้
ศึกษาองค์ความรู้ท่ีแท้จริง การศึกษาภูมิปัญญานี้ก็เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ท้ังหลายเพ่ือเป็นฐานข้อมูล ซ่ึงอาจ
เป็นท้ังข้อมูลท่ีอธิบายได้ทันที และยังไม่สามารถอธิบายได้ เพ่ือไม่ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ ตกหล่นไปอย่าง        
น่าเสียดาย ก่อนจะได้มีการพิสูจน์ความจริงในการปฏิบัติ อนึ่ง การจัดการลุ่มน้ําเป็นวิชาท่ีต้องบูรณาการ
ความรู้ทุกด้านเข้ามาประสานอย่างสอดคล้อง ด้วยการรักษาไม่ให้ภูมิความรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดตกหล่นไป เพราะ
ความรู้เหล่านี้อาจเป็นความรู้ทางตรงท่ีมีข้อเปรียบเทียบทางวิทยาศาสตร์ หรือเป็นภูมิความรู้ทางอ้อมท่ียังรอ
การค้นพบความหมายเพ่ือการจัดการลุ่มน้ําท่ีต้องการต่อไป 

ลักษณะของภูมิปัญญา 

ป่ินแก้ว (2534) กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาว่าเป็นความสามารถหรือแนวทางในการแก้ปัญหาหรือ
ป้องกันปัญหา เช่น ความสามารถในการสร้างหรือการดํารงความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว หรือความสามารถ
ในการรักษาเสถียรภาพทางการผลิตอย่างพอเพียง ภูมิปัญญาจําแนกได้เป็น 3 ลักษณะ (เสรี, 2536) เป็น
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมท่ีใกล้ตัว จนถึงสิ่งท่ีมองไม่เห็น ซ่ึงกลายเป็นรากฐานในการ
ดํารงชีวิตของชุมชน กล่าวคือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนบ้าน หรือระบบเครือญาติเดียวกัน 
การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน การเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ในระดับนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันภายในหน่วยย่อย
ของชุมชน และจะมีความคุ้นเคยและกระชับแน่นแฟ้นกันมากในหมู่เครือญาติเดียวกัน 

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ โลก สิ่งแวดล้อม สัตว์ พืช เป็น
การแสดงถึงศักยภาพในการคิดค้นของมนุษย์โดยการเรียนรู้จากธรรมชาติแวดล้อม เพ่ือนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการดํารงชีวิตของตน และมีความสอดคล้องกับธรรมชาติ อาทิ เครื่องมือทําการเกษตร หรือการ
พ่ึงพาธรรมชาติท่ีเก่ียวกับปัจจัย 4 เป็นต้น 

ความสัมพันธ์กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งท่ีไม่สามารถสัมผัสได้ท้ังหลาย เป็นการสร้าง
สัญลักษณ์ธรรมชาติท่ีมีท้ังคุณและโทษกับมนุษย์ เพราะว่ามนุษย์ปรารถนาความปลอดภัยและความม่ันคง      
ท้ังในการดําเนินชีวิต รวมท้ังต้องการการคุ้มครองปกป้องจากสิ่งท่ีมองไม่เห็น และด้วยความต้องการให้
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ความคิดเหล่านี้ได้ดํารงอยู่ จึงสร้างพิธีกรรมต่างๆ ข้ึนมาเพ่ือเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความคิดเหล่านี้ให้อยู่ในรุ่น
ลูกหลานต่อไป ด้วยการประกอบพิธีกรรมท่ีเคร่งครัดและกระทําอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นความเชื่อของคนใน
สังคมนั้นๆ 

ประมวล (2521) ยืนยันว่า พิธีกรรมต่างๆ เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการใช้เป็นเครื่องบันทึกเหตุการณ์ความรู้
และใช้เป็นสื่อถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นต่อไปได้อย่างยาวนานตราบท่ีความศรัทธายังคนอยู่ในสังคมนั้นๆ  

ประเวศ (2537) ได้สรุปลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 1) มีวัฒนธรรมเป็นฐาน 
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ 2) มีการบูรณาการสูงท้ังในเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3) มีความเชื่อมโยงไปสู่
นามธรรมท่ีลึกซ้ึงสูงส่ง และ 4) เน้นความสําคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม 

ซ่ึงจากท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้ พอสรุปลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุและการกระทําท้ังหลาย ซ่ึงกระทําออกมาเป็นเรื่องเฉพาะด้านต่างๆ เช่น 
การทํามาหากิน หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืนๆ 

2) เป็นนามธรรม คือ ความรู้ ความเชื่อ ความสามารถเฉพาะ เป็นโลก ชีวทัศน์ เป็นแนวทางหรือ
ปรัชญาในการดําเนินชีวิต เก่ียวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน เป็นเรื่องของ
ความรู้ท่ีแฝงอยู่ไม่แสดงเหตุผลความหมายโดยตรง เช่น การสอนการปฏิบัติตนโดยผ่านพิธีกรรมต่างๆ 

 ประเภทของภูมิปัญญา 

จากการกล่าวถึงนิยามของภูมิปัญญา และลักษณะสําคัญของภูมิปัญญา ท่ีแสดงออกมาแบบต่างๆ     
ท้ังรูปธรรมและท่ีเป็นนามธรรม พบว่า ภูมิปัญญาเป็นความรู้ท่ีมีบริบทในตัวเอง มีพลวัตรยาวนานตามยุคสมัย 
ดังนั้นจึงสามารถแบ่งภูมิปัญญาออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ภูมิปัญญาด้ังเดิม (Indigenous knowledge) หมายถึง ภูมิปัญญาอันเป็นความรู้ท้องถ่ินด้ังเดิม 
ได้รับการถ่ายทอดสั่งสมจากอดีต กลั่นแน่นเป็นเนื้อเดียว องค์ความรู้ไม่มีการแบ่งแยก มีลักษณะเชื่อมโยงกัน
หมดในทุกสาขา ภูมิปัญญาท่ีมีลักษณะเฉพาะของชุมชน และมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซ่ึงประเวศ (2537) 
ได้กล่าวถึงลักษณะสําคัญของภูมิปัญญาด้ังเดิมไว้ว่าควรมีลักษณะดังนี้ 

     1.1 มีความจําเพาะกับท้องถ่ิน เป็นเรื่องของการสืบทอดความรู้ในแต่ละท้องถ่ิน เพราะภูมิปัญญา
ท้องถ่ินสะสมข้ึนมาจากประสบการณ์หรือความจัดเจนจากชีวิตและสังคมในท้องถ่ินหนึ่งๆ เพราะฉะนั้น        
ภูมิปัญญาท้องถ่ินจึงมีสอดคล้องกับเรื่องของท้องถ่ินมากกว่าภูมิปัญญาท่ีมาจากสังคมภายนอก แต่อาจนําไปใช้ใน
ท้องถ่ินท่ีแตกต่างกันไม่ได้ หรือได้แต่ไม่ดีนัก 

      1.2 มีบูรณาการสูง ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นภูมิปัญญาท่ีเกิดจากประสบการณ์จริง จึงมีความเป็น
บูรณาการสูง ท้ังในเรื่องของกาย จิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดท่ีเชื่อมโยงสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติกับ
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ธรรมชาติ เป็นตัวอย่างของการนําเอาธรรมชาติมาเป็นนามธรรมท่ีสื่อไปถึงส่วนลึกของจิตสํานึกท่ีเชื่อมโยงไปสู่
อัตถประโยชน์ โดยสร้างความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องให้คนเคารพธรรมชาติ 

      1.3 เคารพผู้อาวุโส เพราะผู้อาวุโสย่อมผ่านการใช้ความรู้ต่างๆ มาอย่างใกล้ชิด มีความสามารถ และ
ปฏิบัติให้เห็นเป็นจริงได้ เรียกว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ จึงได้รับความเคารพจากลูกหลานมาก 

ตัวอย่างของภูมิปัญญาด้ังเดิม ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น การศึกษาของ ป่ินแก้ว 
(2534) สรุปความสัมพันธ์ระหว่างชาวปกาเกอะญอในทุ่งใหญ่นเรศวรท่ีมีข้ันตอนการดําเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ท้ังในระบบการผลิตแบบไร่หมุนเวียน และในชีวิตประจําวัน โดยมีผู้อาวุโสเป็นผู้นําและศูนย์รวมของ
จิตใจ มีวิถีชีวิตท่ีมีการจัดการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับถ่ินท่ีอยู่อาศัย สามารถใช้ทรัพยากรท้องถ่ินได้
อย่างยั่งยืน 

 2. ภูมิปัญญาอันเกิดจากการถ่ายทอดทางนวัตกรรม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยน
ไปตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หากการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกส่งผลกระทบต่อชุมชน ชุมชนจะมี
การปรับเปลี ่ยนในแบบแผนที่เกิดจากกลไกภายในของชุมชนเอง โดยใช้พื้นฐานแนวความคิดมากจาก        
ภูมิปัญญาด้ังเดิมนั้น 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นสหสาขาวิชาซ่ึงเสรี (2529) จําแนกภูมิปัญญาท้องถ่ินไว้ 2 ลักษณะ คือ 

 1. ลักษณะท่ีเป็นนามธรรมท่ีเป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดําเนินชีวิต เก่ียวกับการเกิด แก่ 
เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน 

 2. ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมท่ีเก่ียวกับการประกอบอาชีพ การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอ่ืนๆ  

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน 

 ความรู้ใดท่ีจะคงอยู่ได้ความรู้นั้นต้องมีคุณค่าและเป็นจริงอย่างเพียงพอ ระบบการส่งต่อหรือถ่ายทอด
ความรู้ก็นับเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงอยู่ แม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญา
นี้เป็นแบบแผนท่ีแตกต่างจากแบบแผนการถ่ายทอดความรู้สมัยใหม่ เนื่องจากพัฒนาการความรู้นี้มาจากการ
สั่งสมประสบการณ์ในชนแต่ละรุ่น การถ่ายทอดกันมาจึงต้องอาศัยเวลา ความใกล้ชิดในเนื้อหาแต่ละเรื่อง แต่
ละข้ันตอน มีลักษณะท่ีเป็นความรู้ ซ่ึงส่งผ่านคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งในสังคม รวมเป็นลักษณะกลุ่มวัฒนธรรม 
(Traditional knowledge) ผ่านทางคติความเชื่อพ้ืนบ้าน บริบททางพิธีกรรมและประเพณีต่างๆ หรือ ความรู้
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล (Personal knowledge) เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของการรับรู้และ
ฝึกฝนท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ความรู้ในลักษณะนี้ จึงมีความผันแปรไปตามอายุ เพศ สถานภาพของคน
ในสังคม 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาอาจแบ่งตามลักษณะการถ่ายทอดได้ 2 รูปแบบ คือ (1) แบบไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร เช่น ผ่านทางพิธีกรรม การเล่านิทาน การร้องเพลง การละเล่น เป็นต้น และ (2) แบบเป็นลายลักษณ์
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อักษร ซึ่งในอดีตจะใช้วิธีจารึกความรู้ต่างๆ ลงในใบลาน หรือ สมุดข่อยหรือที่ชาวใต้เรียกว่า บุดขาว บุดดํา 
ป่ินแก้ว (2534) กล่าวเพ่ิมเติมว่า การศึกษาความรู้ทางด้านภูมิปัญญานั้น มักมีการศึกษาในฐานะของการเป็น 
“ความรู้” เท่านั้น ทําให้ภูมิปัญญาชาวบ้านอันเปรียบเสมือนคลังความรู้นี้มีลักษณะหยุดนิ่ง มากกว่าท่ีจะเป็น 
“กระบวนการอันเป็นพลวัตรท่ีมีการเคลื่อนไหว และปะทะสังสรรค์กันระหว่างเจ้าของความรู้และความรู้นั้น”  

แม้ว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินจะก่อกําเนิดข้ึนจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและมีลักษณะเป็นองค์
รวมรอบด้านโดยมิอาจแยกส่วนต่างๆ ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด แต่เราสามารถแบ่งแยกเพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบของภูมิปัญญาท้องถ่ินได้เป็น 4 ระดับ ดังต่อไปนี้ (ยศ, 2542) 

 1. องค์ความรู้ในเรื่องของอาหารและยา 

 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในส่วนท่ีเป็นพ้ืนฐานท่ีสุดหรืออาจเรียกว่าเป็นความรู้เชิงเทคนิค คือ องค์ความรู้ใน
เรื่องของอาหารและยา เช่น ภายในระบบนิเวศชุดหนึ่ง พืชผักชนิดใดบ้างท่ีกินได้ อะไรกินไม่ได้  พืชและสัตว์
แต่ละชนิดมีคุณและโทษอย่างไร ในบรรดาพืชท่ีกินได้นั้น ควรกินส่วนไหน กินอย่างไร พืชชนิดใดบ้างท่ีเป็นยา 
แก้โรคอะไร เป็นต้น โดยปกติแล้ว ผู้หญิงมักมีบทบาทสําคัญในการหาอาหารและยาเพ่ือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ความรู้พ้ืนฐานในเรื่องของอาหารและยา เช่น ยาแก้ไข้ 
แก้อาการปวดหัวตัวร้อน ฯลฯ มักจะได้รับการถ่ายทอดจากยายไปสู่แม่ เป็นต้น นอกจากนั้น บุคคลพิเศษบางคน 
เช่น หมอสมุนไพร คนทรง หัวหน้าผู้ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ อาจมีความรู้พิเศษเก่ียวกับคุณสมบัติและฤทธิ์ทาง
ยาของ พืชสมุนไพรบางชนิด อีกท้ังยังอาจมีความรู้ในเรื่องของเวทย์มนต์คาถาและเทคนิควิธีในการ
รักษาพยาบาล ซ่ึงมีท้ังการใช้สมุนไพรและคาถาอาคมร่วมกัน 

 2. องค์ความรู้ในเรื่องของระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร 

 องค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้มีลักษณะซับซ้อนและพัฒนาข้ึนมาจากความรู้เชิงเทคนิคในด้านอาหารและ
ยา ดังเช่น องค์ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการจัดการระบบการผลิต วิธีการคัดเลือกผืนป่าเพ่ือตัดฟันโค่นเผา     
การพิจารณาคุณสมบัติของดิน การคัดเลือกและเก็บรักษาสายพันธุ์พืชสําคัญๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถ่ัว ผัก ฟัก
และพืชอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต องค์ความรู้เก่ียวกับการสร้างระบบการจัดการน้ํา เช่น เทคนิคการทํา
เหมืองฝาย การทดน้ําและควบคุมน้ํา องค์ความรู้เก่ียวกับการจําแนกประเภทของท่ีดินและผืนป่า โดยพิจารณา
ดินประเภทไหนเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด การจําแนกป่าออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือการใช้ประโยชน์และ
การอนุรักษ์ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมและองค์กรเพ่ือจัดการการผลิตและดูแล
ทรัพยากรส่วนรวม เช่น การจัดต้ังกลุ่มเหมืองฝายเพ่ือดูแลน้ํา กลุ่มแลกเปลี่ยนแรงงานเพ่ือการจัดการผลิต 
คณะกรรมการป่าชุมชนเพ่ือดูแลควบคุมการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาป่า เป็นต้น 

 3. ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านท่ีปรากฏในรูปความเช่ือ พิธีกรรม จารีตประเพณีและวิถีปฏิบัติ 

 การสร้างระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรของชุมชน ทําให้เกิดความจําเป็นในการท่ีจะต้อง
ออกกฎระเบียบเพ่ือให้เป็นแบบแผนและบรรทัดฐานร่วมกันของชุมชน โดยปรกติแล้วการแสดงอํานาจของ
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ชุมชนในการตรากฎระเบียบต่างๆ มักออกมาในรูปของความเชื ่อ พิธีกรรมและการสร้างจารีตประเพณี 
ดังเช่น ความเชื่อในเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์ในป่า ก่อให้เกิดประเพณีการใช้ป่าอย่างอ่อนน้อมยําเกรงและตระหนักใน
บุญคุณของป่า และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีสิงสถิตอยู่ในป่า ป่าท่ีต้ังสิ่งศักด์ิสิทธิ์และความเชื่อต่างๆ เก่ียวกับความศักด์ิสิทธิ์
ของป่า เป็นความเชื่อท่ีพบเห็นได้โดยท่ัวไป ความเชื่อเหล่านี้ได้ตกผลึกและพัฒนากลายเป็นพ้ืนฐานทาง
ศีลธรรมและการใช้อํานาจออกกฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรซ่ึงเชื่อมโยง
โดยตรงกับรูปแบบทางการผลิตในภาคเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชนท่ีตั้งถ่ินฐานบริเวณเชิงเขาและพ้ืนท่ี
ราบ ซ่ึงจําเป็นต้องพ่ึงพิงการควบคุมน้ําในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลดีภายในบริบทของระบบนิเวศเช่นนี้ ทําให้กลุ่มคน
พ้ืนราบ เช่น คนเมือง ไทลื้อ และไทใหญ่ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยบางกลุ่มท่ีมีการผลิตแบบนาดํา เช่น 
ชาวลัวะ ปกาเกอะญอและขมุ ทําการจัดต้ังองค์กรและรูปแบบในการจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีเรียกว่าเหมืองฝาย 
องค์กรเหมืองฝายนี้กลายเป็นสื่อกลางท่ีมีนัยสําคัญทางศีลธรรมระหว่างการพิทักษ์รักษาป่าต้นน้ํา กับการสร้าง
ความม่ันคงในการ  ยังชีพของชุมชน ความสําคัญของป่าต้นน้ําต่อระบบการผลิตของชุมชนทําให้เกิดอุดมการณ์
อํานาจข้ึนเพ่ือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่าต้นน้ํา ในรูปของความเชื่อเรื่องผีขุนน้ํา ชุมชนมากมาย
หลายแห่งยังคงทําพิธีบวงสรวงผีขุนน้ําเป็นประจําทุกปีเพ่ือแสดงความกตัญญูต่อผีท่ีช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ําใน
การผลิตของชุมชน ความสําคัญของป่าต้นน้ํา ยังทําให้กลุ่มเหมืองฝายซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลป่าต้นน้ํากลายมาเป็น
องค์กรชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งและมีอํานาจต่อรองทางการเมืองภายในชุมชนสูง 

 พิธีกรรมและความเชื่อเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนเพ่ือจัดระเบียบให้กับการ
ผลิตและการจัดการทรัพยากร โดยการเสริมสร้างความผูกพันทางศีลธรรมและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ระหว่างชุมชนกับป่า ภูมิปัญญาท้องถ่ินในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรจึงเป็นการผสมผสานร่วมกัน
ระหว่างหลักการท่ีเป็นเหตุผล กับการใช้ความเชื่อแลพิธีกรรมมาเป็นมาตรการในการออกกฎระเบียบของ
ชุมชน ด้วยเหตุนี้เอง เราจึงพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะมีกฎระเบียบ จารีตประเพณี วิถีปฏิบัติ ตลอดจน
ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรในลักษณะท่ีแตกต่างและหลากหลายกันออกไป 

 4. วิธีคิด 

 ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชน ผ่านกาลเวลาหลายชั่วอายุคนจนตกผลึกกลายเป็นวิธีคิดและ
แสดงออกในรูปแบบระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น ภาษิตของชาวปกาเกอะญอซ่ึงแปลความได้ว่า “ป่าอยู่ คน
อยู่ ป่าไม่อยู่ คนอยู่ไม่ได้” และ “นกเงือกตายหนึ่งตัว ต้นไทรเจ็ดต้นเงียบเหงา ชะนีตายหนึ่งตัว เจ็ดป่าวังเวง” 
หรือในประเพณีของชาวปกาเกอญอในการนําเอาสายสะดือของเด็กทารกแรกเกิดห่อผ้าแล้วใส่ในกระบอกไม้ไผ่
นําไปวางไว้บนต้นไม้ใหญ่บริเวณพ้ืนท่ีชายขอบของป่าใกล้หมู่บ้าน โดยมีความเชื่อว่า “ขวัญ” ของเด็กจะอยู่กับ
ต้นไม้ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ใดตัดฟันต้นไม้ต้นนั้น ความเชื่อในลักษณะนี้นอกจากมาตรการในการอนุรักษ์ป่าอย่าง
ได้ผลแล้วยังเป็นวิธีการอันแยบยลและชาญฉลาดในการปลูกฝังจิตสํานึกในการรักษาป่าสร้างความผูกพันทาง
จิตวิญญาณระหว่างคนกับธรรมชาติไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป 
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 การสืบสานภูมิปัญญาของท้องถ่ินซ่ึงพัฒนาข้ึนอย่างต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคน ยังผลให้วิธีคิดซ่ึง
พัฒนาข้ึนจากความสัมพันธ์ระหว่างคนและชุมชนกับธรรมชาติ เป็นวิธีคิดท่ีมีระบบมีหลักเหตุผล ผ่านการ
ตรวจสอบและการพิสูจน์ในชีวิตจริงมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้น เม่ือเราพูดถึงความคิดของชุมชน เช่น ความคิด
เรื่อง “สิทธิชุมชน” ความคิดนี้จึงมิใช่เป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย หากแต่เป็นวิธีคิดท่ีพัฒนาข้ึนจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติมาเป็นเวลานาน มีพัฒนาการและพลวัตในตัวเอง 

 ในทํานองเดียวกัน การมองภูมิปัญญาท้องถ่ินในลักษณะเป็นวิธีคิดของชาวบ้าน ทําให้เรามองความเชื่อ
บางประการของชุมชน เช่น ความเชื่อเรื่องผีขุนน้ําของคนเมืองในบริบทของประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับธรรมชาติ ความเชื่อนี้มิได้เป็นเพียงระบบคุณค่าหรือค่านิยมท่ีไร้เหตุผล หากแต่เป็นวิธีคิดท่ี
สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์อํานาจ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์
กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ ความเชื่อนี้เป็นพ้ืนฐานของการวางกฎระเบียบ ข้อบังคับและจารีตประเพณี
ต่างๆ เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน อุดมการณ์อํานาจในรูปแบบของความเชื่อดังกล่าวมีการผลิต
ซํ้าผ่านสมาชิกของชุมชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า มีการปรับเปลี่ยนและการประยุกต์ใช่ใหม่ตามสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การนําเอาความเชื่อเรื่องผีขุนน้ํามาเป็นพลังในการต่อต้านสัมปทานไม้หรือปรับความเชื่อ
ทางศาสนามาเป็นพิธีกรรมการบวชต้นไม้เพ่ือเป็นพลังในการต่อสู้กับขบวนการลักลอบตัดไม้ของนายทุนจาก
ภายนอก เป็นต้น 

 การมองภูมิปัญญาท้องถ่ินในลักษณะท่ีเป็นวิถีคิด ยังเป็นมุมมองทางวัฒนธรรมท่ีให้ความเคารพแก่
ศักด์ิศรี อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ซ่ึงมีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณีระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากรท่ีแตกต่างกันออกไป 

 โดยเนื้อแท้ความจริงแล้ว วิถีชีวิตเรียบง่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ตลอดจนระบบการผลิตและการค้า
ในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดําเนินไปในอดีตของกลุ่มชนเหล่านี้ มีผลกระทบต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ยังเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพให้กับระบบนิเวศท่ีพวกเขาดํารงชีพอยู่ไม่ว่าจะด้วยการเพาะปลูกพืชหลากลายชนิดและสายพันธุ์ในท่ีไร่ 
นา สวนและผืนป่า เทคนิคในการเก็บรักษาสายพันธุ์พืชในพ้ืนท่ีไร่ การขยายพันธุ์พืชท่ีเป็นยาสมุนไพร เป็นต้น   
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ช่วยกันสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมท่ีพวกเขาอาศัยอยู่ โดยมุ่งพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพเป็นอันดับแรก การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อาจเกิดข้ึนจากวิถีปฏิบัติท่ีดูเรียบง่ายและถูกมองข้ามหรือเข้าใจ
ผิดไป ตัวอย่างเช่น กลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในภาคเหนือของประเทศไทยท้ังท่ีอยู่บนท่ีสูงและเชิงเขา มักทําการ
เผาไร่ในป่าและเปิดพ้ืนท่ีสร้างช่องว่างข้ึนสําหรับธรรมชาติพลิกฟ้ืนคืนสภาพด้วยตัวเอง  ในกระบวนการท่ีป่า
ฟ้ืนสภาพหลังไฟไหม้ช่องว่างเหล่านี้กลายเป็นแหล่งกําเนิดของเห็ด พืชผักท่ีเป็นอาหารและสมุนไพรนานาชนิด   
การเผาป่าจุดเล็กๆ เป็นครั้งคราวจึงเป็นระบบการจัดการทรัพยากรในรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยเพ่ิมความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้สูงข้ึนและยังช่วยให้ป่าไม่ถูกครอบงําโดยไม้เด่นเพียงไม่ก่ีชนิด นั่นคือ การเพ่ิมความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ในผืนป่าเกิดใหม่อีกด้วย 
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 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา สาธารณชนเริ่มหันมาให้ความสนใจและเล็งเห็นความสําคัญของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึนเป็นลําดับ หากแต่ความสนใจนั้นมักยึดติดอยู่กับความรู้เชิงเทคนิค มากกว่าความสนใจใน
ภูมิปัญญาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระบบการจัดการทรัพยากร งานวิจัยชิ้นนี้เสนอว่า การทําความเข้าใจและสร้าง
ความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างถ่องแท้ จะต้องเริ่มต้นด้วยการขยายกรอบคิดออกไป
นอกเหนือจากความสนใจในประเด็นเชิงเทคนิค เช่น ความรู้เก่ียวกับสมุนไพรพ้ืนบ้าน หรือการประดิษฐ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซ่ึงเป็นเพียงความรู้ระดับฐานล่างของภูมิปัญญาท้องถ่ิน และย้อนกับไปทบทวนเพ่ือ
สร้างความเข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมและระบบนิเวศซ่ึงภูมิปัญญาท้องถ่ินของแต่ละกลุ่ม
พัฒนาข้ึน เรามีความจําเป็นท่ีจะต้อง “เรียนรู้” (re-learn) เพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในแต่ละแห่งแต่ละพ้ืนท่ีนั้น พัฒนาข้ึนอย่างไรและภายใต้เง่ือนไขอะไร การเรียนรู้ใหม่ในลักษณะ
ดังกล่าว ทําให้เราจําเป็นต้องทบทวนวิธีคิดของเราเองเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และทํา
ความเข้าใจถึงขีดจํากัดของระบบการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวตะวันตกท่ีเรากําลัง
เดินตามอยู่ในปัจจุบัน 

แนวทางการศึกษา  

 การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการทํางานแบบมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful Participation) โดย
ให้หน่วยงานและกลุ่มบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการคิด ร่วมดําเนินการ และร่วมตัดสินใจ โดยมีกลุ่ม
ผู้วิจัยหลักท่ีร่วมดําเนินงานได้แก่ 

1. เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 

2. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

3. สถาบันการศึกษาในท้องท่ี 

4. องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหล่า 

5. คณะกรรมการป่าชุมชน 

6. ชาวบ้านท่ีมีความรู้ ความสนใจ 

วิธีดําเนินการศึกษา 

1. กําหนดกลุ่มและสถาบันต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการสร้างความเข้าใจในงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 

3. กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วม 

4. สร้างทีมเก็บข้อมูล 

5. วางแผนและเตรียมงานก่อนลงพ้ืนท่ี 

5.1 กําหนดกรอบข้อมูลและประเด็นท่ีจะศึกษา 
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5.2 กําหนดวิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

5.3 กําหนดแผนงาน ตารางเวลา และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

5.4 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

 6.   เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์จากผู้รู้และปราชญ์ชาวบ้าน หรือกลุ่มคนต่างๆ ในชุมชนท่ีเก่ียวข้อง
ซ่ึงทีมเก็บข้อมูลจะเป็นผู้กําหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะศึกษา 

 7.   เก็บข้อมูลโดยใช้การสังเกตโดยตรง (Direct observation) 

 8.   รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลต่อไป 

 9.   สรุปและรายงานผล 
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ผลการศึกษา 
 

ส่วนที่ 1 บริบทชุมชน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน ตําบลหนองเหล่า มีอายุการก่อต้ังประมาณสองร้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ประวัติการก่อต้ังเดิม
ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน คือ นายถา ศรีสง่า เล่าว่าเม่ือปี พ.ศ.2478        
เคยเป็นเมืองมาก่อนมีชื่อว่า "เมืองคอนสวรรค์" ตําบลหนองเหล่าแยกมาจากตําบลศรีสุขเม่ือปี พ.ศ. 2533 
ปัจจุบันมีนายคํากอง สารบูรณ์เป็นกํานัน 

ท่ีตั้ง  ตําบลหนองเหล่า ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอเข่ืองใน ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เดินทางไปตามถนนสาย
เข่ืองใน - หนองเหล่า  ทางหลวงชนบทหมายเลข อบ 2014 อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ            
50  กิโลเมตร 

อาณาเขต    

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต.หัวดอน อ.เข่ืองใน  

ทิศใต้   ติดต่อกับ  ต.ก่อเอ้ ต.ท่าไห อ.เข่ืองใน  

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ  

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต.เข่ืองใน อ.เข่ืองใน 

เน้ือที่ 
ตําบลหนองเหล่า มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 46.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,233  ไร่   
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ป่าชุมชนบ้านหนองเหล่า 

ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 



74 

 

 

ประชากร  จํานวนประชากรรวม  5,859 คน และจํานวนหลังคาเรือน 1,249 หลังคาเรือน อาชีพหลัก ทํานา   
อาชีพเสริม ปลูกผัก เย็บปักถักร้อย ทอเสื่อ ทอผ้า 

ศาสนาและชาติพันธุ ์  ราษฎรนับถือศาสนาพุทธ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยอีสาน 

จํานวนประชากรและครัวเรือน 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหล่า มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 1,348 หลัง มีประชากรท้ังสิ้น    
จํานวน  5,838 คน  โดยแยกเป็นชายจํานวน  2,911 คน  แยกเป็นหญิง  จํานวน  2,927  คน  (ข้อมูลจาก
ฝ่ายทะเบียนราษฎร์อําเภอเข่ืองใน  เดือน กุมภาพันธ์  2553)  โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ 

 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

รวม หมายเหตุ 
ชาย หญิง 

1 บ้านหนองเหล่า 136 314 297 611  
2 บ้านคูขาด 185 402 357 759  
3 บ้านคูขาด 149 333 344 677  
4 บ้านโพนเมือง 124 273 291 564  
5 บ้านโพนเมือง 111 215 221 436  
6 บ้านป่าก่อ 116 273 247 520  
7 บ้านสร้างช้าง 77 152 184 336  
8 บ้านคําหมี 85 169 171 340  
9 บ้านป่าก่อ 128 257 294 551  
10 บ้านหนองเหล่า 111 264 250 514  
11 บ้านหนองเหล่า 126 259 271 530  

รวม         1,348 2,911 2,927 5,838  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหล่า   อําเภอเข่ืองใน  จังหวัดอุบลราชธานี มีจํานวนหมู่บ้านท่ี
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเต็มท้ังหมู่บ้านจํานวน 11 หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ช่ือผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน ตําแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 บ้านหนองเหล่า นายจันดี            ชินทวัน ผู้ใหญ่บ้าน 08-4829-2889 

2 บ้านคูขาด นายสุดี              ทองไทย ผู้ใหญ่บ้าน 08-7870-6501 

3 บ้านคูขาด นายคําตา           สารบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-6259-4216 

4 บ้านโพนเมือง ร.ต.ต. เอ้ือ          สามาอาพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9584-8948 

5 บ้านโพนเมือง นายคําผอง          ทองไทย ผู้ใหญ่บ้าน 08-9916-8837 

6 บ้านป่าก่อ นายลุน               บริสุทธิ ์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9751-3147 

7 บ้านสร้างช้าง นายคํากอง           สารบูรณ์ กํานันตําบล 08-7876-1645 

8 บ้านคําหมี นายวาสนา           อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้าน 08-4825-7538 

9 บ้านป่าก่อ นายอําคา             บุญโสม ผู้ใหญ่บ้าน 08-9023-5234 

10 บ้านหนองเหล่า นายคําดี               ภารการ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9023-8789 

11 บ้านหนองเหล่า นานเขียน             ชินทวัน ผู้ใหญ่บ้าน 08-7230-6955 

สถาบันการศึกษา  ( ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหล่า มีสถานศึกษา/แหล่งท่ีให้ความรู้กับเด็ก นักเรียน ภายในตําบล 
จํานวน 10  แห่ง  ดังนี้  

1. โรงเรียนในสังกัดการประถมศึกษา 5 แห่ง  / ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 แห่ง 

ท่ี สถาบันการศึกษา ท่ีตั้ง ผู้อํานวยการศึกษา 
เปิดสอน
ระดับชั้น 

เบอร์โทรศัพท์ 

1. โรงเรียนบ้านหนองเหล่า  หมู่1 นายสุรพล  ทับทิมหิน ป.1- ม.ต้น 08-1669-1664 
2. โรงเรียนบ้านคูขาด หมู่2 นายอุทัย   บุญพ่ึง ป1. – ป.6 08-5208-7540 
3. โรงเรียนบ้านโพนเมือง หมู่4 นายไพศาล  พิลาศาสตร์ ป1. – ป.6 08-9865-8896 
4. โรงเรียนบ้านป่าก่อ หมู่9 นายเสนอ  ศรไชย ป1. – ป.6 08-9949-4705 
5. โรงเรียนบ้านคําหมี หมู่8 นายอุทัย  รักวิจิตร์ ป1. – ป.6 08-9286-1268 

6. 
ศูนย์บริการการศึกษา
นอกระบบและตาม

อัธยาศัย 
หมู่11 

นางสาวพิมพ์พร  ยอดดี 
(ครูประจําตําบลหนองเหล่า) ม.ต้น–ม.ปลาย - 
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2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 
 

ท่ี สถาบันการศึกษา ท่ีตั้ง หัวหน้าศูนย์/รักษาการ 
เปิดสอน
ระดับชั้น 

เบอร์โทรศัพท์ 

1. ศพด. บ้านหนองเหล่า หมู่1 นางสาวสมคิด       บุญเลิศ เด็กปฐมวัย 08-1065-8525 
2. ศพด. บ้านคูขาด หมู่2 นางผ่องศรี             สารบูรณ์ เด็กปฐมวัย 08-1071-8379 
3. ศพด. บ้านโพนเมือง หมู่5 นางนารี                  เครือดี เด็กปฐมวัย 08-5764-3857 
4. ศพด. บ้านป่าก่อ หมู่9 นางวราภรณ์           ทองไทย เด็กปฐมวัย 08-6254-1353 

สาธารณสุข ( ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2553) 
 

 ตําบลหนองเหล่า  มีสถานีอนามัยประจําตําบลหนองเหล่า 1 แห่ง ต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองเหล่า หมู่ท่ี 1 
ให้บริการตรวจรักษาโรคตลอดทุกวัน วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการต้ังแต่เวลา  09.30 – 18.30 น. และ         
วันเสาร์-วันอาทิตย์ ให้บริการต้ังแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. โทรศัพท์ 0-4532-1010 โดยมีบุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือ  - สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทร 
1. นายพรชัย                  ครอบบัวบาน จพง.สาธารณสุขอาวุโส 08-7251-3883 
2. นางสุดใจ                   มนตรี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 08-9054-1429 
3. นางสายธาร               จันทรสุข จพง.สาธารณสุขชุมชน 08-9628-4164 
4. นางอารียา                  บุญประภาร จนท.บันทึกข้อมูล 08-1966-4616 
5. นายสุเทพ                   พิมพ์โสภา ผช.จนท.สถานีอนามัย 08-5768-5084 
6 นางอุบล                     ชินทวัน อสม.จิตอาสาสถานีอนามัย 08-7878-3540 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ( ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2553) 

 ตําบลหนองเหล่า   มีสถานีตํารวจชุมชนตําบลหนองเหล่า  ต้ังอยู่ท่ีบ้านหนองเหล่า  หมู่ 11 ท่ีให้ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน ให้บริการประชาชนทุกวัน และมีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดังนี้ 

 1.  ดต.นิรพงษ์   คําสิลา โทรศัพท์ 08-0737-3533 

 2.  ดต.วิชัย        ชนะเกตุ  

 3. ดต.จอมพล   จันทรา  

การนับถือศาสนา  ( ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2552) 

 ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหล่า นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อย 96.90 
และศาสนาอ่ืนๆร้อยละ 0.10  
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 สถานบันทางศาสนา มีท้ังหมด 7 แห่ง ดังนี้ 

ท่ี สถาบันทางศาสนา เจ้าอาวาส เบอร์โทร 

1. วัดบ้านหนองเหล่า พระอธิการประสิทธิ์      อตุโล 0-4523-1008 

2. วัดบ้านคูขาด พระครูโสภณ                 ขนฺติธรรม 08-7035-7619 

3. วัดบ้านโพนเมือง พระครูวิรัตน์                   ฐิตฺสาโล 08-9517-4100 

4. วัดบ้านป่าก่อ พระอธิการปรีชา             อสโม 08-7249-1906 

5. วัดบ้านคําหมี พระอธิการคําดี               จนฺทวํโส 08-9719-2670 

6. ท่ีพักสงฆ์บ้านคูขาด พระอาจารย์จันทร์           จนฺทสีโร - 

7. ท่ีพักสงฆ์บ้านป่าก่อ(ทุ่งศรีวิไล) พระอธิการชินกร             จนฺทสาโร - 

สภาพภูมิประเทศ 

ตําบลหนองเหล่า  ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบสูงและท่ีดอน มีพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ
คือ ป่าสีสุก และมีลําเซบายติดต่อเขตพ้ืนท่ีทางทิศเหนือ 

ข้อมูลสาธารณูปโภค  (ประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์) 

 - ประปา มีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 

 - ไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
 - โทรศัพท์ มีโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อทุกหมู่บ้าน (โทรศัพท์สาธารณะ,เคลื่อนท่ีส่วนบุคคล) 

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 - พ้ืนท่ีปลูกข้าว   จํานวน  19,469   ไร่ 

 - พ้ืนท่ีทําสวน   จํานวน      320   ไร่ 
 - พ้ืนท่ีทําไร่   จํานวน    1,210   ไร่ 

 - พ้ืนท่ีป่า   จํานวน    3,103    ไร่ 
 - ท่ีสาธารณะประโยชน์  จํานวน       -    ไร่ 

 - พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา   จํานวน       -      ไร่ 
 - พ้ืนท่ีบริเวณท่ีอยู่อาศัย  จํานวน     1,265   ไร่ 

  รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด   25,367 ไร่ 
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อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ 
ประชากรในเขตตําบลหนองเหล่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําการเกษตร เช่น ทํานา ทําสวนพริก    

เลี้ยงสัตว์ เช่น โค หมู ไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายอาชีพ เช่น รับราชการ รับจ้างท่ัวไป ทําธุรกิจ ค้าขาย 
รายได้/ครัวเรือน/ปี  เฉลี่ย  23,000  บาท/ครัวเรือน/ปี   

 หน่วยธุรกิจในเขตตําบลหนองเหล่า มีหน่วยธุรกิจอยู่ในเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

  -  ป๊ัมน้ํามัน   จํานวน  10 แห่ง 

  -  โรงสีข้าว   จํานวน  31 แห่ง 

  -  ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  จํานวน  42 แห่ง 

  -  ร้านขายอาหาร  จํานวน  14 แห่ง 

  -  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์  จํานวน    9 แห่ง 

  -  ร้านตัดผม   จํานวน    8 แห่ง 

  -  โรงขนมจีน   จํานวน    3 แห่ง 

  -  โรงฆ่าสัตว ์   จํานวน    1 แห่ง 

  -  ร้านรับซ้ือ – ขาย ของเก่า จํานวน    8 แห่ง 

ลักษณะบ้านเรือน ชุมชนนิยมสร้างบ้าน 2 แบบด้วยกันคือ  

 1. บ้านสองชั้นพ้ืนยกสูงจากใต้ถุนประมาณ 4 เมตร พ้ืนและฝาบ้านปูด้วยไม้กระดาน หลังคา
บ้านมุงด้วยสังกะสีหรือกระเบ้ือง หรือไม่ก็ทําเป็นบ้านสองชั้นแบบสมบูรณ์ โดยชั้นล่างเทพ้ืนด้วยปูนและผนัง
บ้านทําด้วยปูน สําหรับเป็นห้องครัว ห้องนั่งเล่น ห้องน้ํา และห้องทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีต้องใช้พ้ืนท่ีมากๆ ส่วน
ชั้นท่ี 2 ของบ้าน นิยมใช้เป็นห้องนอน  

 2. บ้านชั้นเดียว พ้ืนบ้านและฝาบ้านทําด้วยปูน หลังคาอาจจะมุงด้วยกระเบ้ืองหรือสังกะสี          
ใช้สําหรับเป็นพ้ืนท่ีนั่งเล่น ห้องนอนนอน ห้องครัว ห้องน้ํา และทํากิจกรรมต่างๆ ในชั้นเดียวกัน 

ข้อมูลด้านสังคม 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนและ รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน 

 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหนองเหล่า หมู่ 1 ,10 และ11  

เม่ือประมาณ  200  ปีท่ีผ่านมาได้มีผู้นํา 2 คน  คือ  หลวงพ่อศิลา  และ  นายบุญ  ได้นําชาวบ้าน
ประมาณ  6 -7  คน  อพยพจากบ้านโพนเมืองมาต้ังบ้านใหม่ ประมาณปี  พ.ศ. 2350  โดยต้ังบ้านและบ้าน
พร้อมกันและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองเหล่า  เพราะว่าสภาพหมู่บ้านมีหนองน้ําจํานวนมาก และมีป่าเป็น



79 

 

 

เหล่าเป็นดอน ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้าน คือนาย  จันดี ชินทวัน ต่อมาชุมชนได้ขยายตัวข้ึนหนาแน่นจนเม่ือปี พ.ศ. 
2542  ได้เสนอโครงการแยกหมู่บ้านใหม่เป็นบ้านหนองเหล่าหมู่ท่ี 10 ปัจจุบันมีนายคําดี ภารการเป็น
ผู้ใหญ่บ้านและต่อมาเม่ือ วันท่ี 30 พฤษจิกายน 2549  กระทรวงมหาดไทยได้มีมติแยกหมู่บ้านใหม่เพ่ิมอีกหนึ่ง
หมู่บ้านเป็นหมู่ท่ี 11 มี นายเขียน  ชินทวัน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านคูขาด  หมู่ท่ี  2 และหมู่ท่ี 3 

บ้านคูขาดต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ.2335 ผู้มาต้ังหมู่บ้านชื่อว่า จ่าโก และจ่าแฮน สองพ่ีน้องนี้ได้อพยพมาจาก
ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี และอําเภอตระการพืชผล ในระยะแรกไม่มีชื่อหมู่บ้าน ต่อมา        
สองพ่ีน้องมาทําคันก้ันน้ําข้ึน เพราะเห็นว่ามีน้ําไหลมาจากทางทิศตะวันตกมากเกินไป ทําให้คันก้ันน้ําขาดบ่อย  
จ่าโกและจ่าแฮนทําคันก้ันน้ําข้ึนใหม่อีกครั้งคันน้ําก็ยังขาด จึงได้ต้ังชื่อหมู่บ้านข้ึนมีชื่อว่าบ้านคูขาด และต่อมา
ได้ทําไร่ทํานาก็ได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดี จนเล่าลือกันไปต่างถ่ินชาวบ้านอ่ืนก็ย้ายกันมาอยู่ร่วมกันประมาณ 10    
หลังคาเรือน และภายในหมู่บ้านได้เลือกจ่าโกและจ่าแฮน เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน และสองพ่ีน้องได้ปกครอง
หมู่บ้านประมาณ ปี พ.ศ. 2400 จึงได้เปลี่ยนหัวหน้าหมู่บ้านใหม่ คือท้าวสีหาโคตร ดํารงตําแหน่งมาถึง
ประมาณปี พ.ศ. 2410 ได้เปลี่ยนหัวหน้าใหม่ ชื่อท้าวสีหานาม และได้ดํารงตําแหน่งถึงปี พ.ศ. 2425 ได้เปลี่ยน
หัวหน้าใหม่ชื่อท้าวพรมวงศ์ษา และท้าวผาภักดี สองพ่ีน้องดํารงตําแหน่งประมาณ ปี พ.ศ. 2439 ประชากรได้
เพ่ิมอีกเป็น 30 หลังคาเรือน และได้เลือกผู้นําข้ึนมาอีก 2 คน คือ นายบุญ  สารบูรณ์ และนายบุญ ทองไทย ใน
สมัยนั้นเพ่ิงได้ตั้งนามสกุลและท้ังสองได้คนละนามสกุล ท้ังสองคนได้ปกครองหมู่บ้านมาถึงปีพ.ศ. 2479 จึงได้มี
การเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้านข้ึนมา คือ นายสังข์  ทองไทย ปกครองหมู่บ้านจนถึง ปี พ.ศ. 2516 จึงได้เกษียณอายุ 
และเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ คือ นายบุญมี ทองไทย ในสมัยนี้มีประชากร 210 หลังคาเรือน จึงได้มาแยกหมู่บ้าน
คือ หมู่ท่ี 13 และหมู่ท่ี 16 ข้ึนกับตําบลศรีสุข โดยหมู่ท่ี 16 มีนายทองคํา สารบูรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และต่อมา
ได้แยกตําบลใหม่ จากตําบลศรีสุข เป็นตําบลหนองเหล่า ปัจจุบันนายพิมนต์  ทองไทย  ดํารงตําแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านคูขาด หมู่ท่ี 2   

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านโพนเมือง  หมู่ท่ี  4 และหมู่ท่ี 5 

บ้านโพนเมือง ต้ังอยู่ท่ีราบสูงทางก้านหนองใหญ่  ต้ังข้ึนวันท่ี 25  มีนาคม   พ.ศ.  2410 ประชากรมี
อาชีพทํานา อพยพมาจากบ้านชีทวน บ้านเสียม สมัยนั้นตรงไหนท่ีทํากินอุดมสมบูรณ์จะไปต้ังรกรากอยู่ท่ีนั้น 
เช่น ต้องมีลําห้วย  หนองน้ําหรือแหล่งน้ํ าตามธรรมชาติ ในครั้ งแรกมีการต้ังครัวเรือน ประมาณ                  
6  ครัวเรือน  ต่อมาหมู่บ้านขยายตัวมากข้ึน จึงแยกออกเป็นบ้านโพนเมืองหมู่ท่ี 4และหมู่ท่ี 5 ตําบลหนอง
เหล่า  อําเภอเข่ืองใน โดยปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 คือ นายคําตา   ชูแก้ว หมู่ท่ี 5 คือ นายคําผอง  ทองไทย   

 ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านป่าก่อ  หมู่ท่ี  6 และหมู่ท่ี 9 

 เม่ือประมาณ 130 ปี ท่ีผ่านมาแล้วนั้น ประมาณปี พ.ศ. 2410 เริ่มแรกท่ีท้าวบุตรวงศ์ (นายบุตรวงศ์) 
ได้พาพวกชาวบ้านศรีสุข ประมาณ 4-5 ครัวเรือนต้ังรกรากอยู่ ต่อมามีพ่ีน้องจากบ้านโพนเมือง บ้านดู่น้อยและ
อีกส่วนหนึ่งของลําเซบาย คือ ชาวบ้านหนองคู ผักกะย่า มารวมตัวกันอยู่มากข้ึนจึงต้ังเป็นหมู่บ้าน พ้ืนท่ีส่วน
ใหญ่สมัยนั้นยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นก่อข้ึนอยู่เป็นจํานวนมากจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าป่าก่อ คือ บ้านป่าก่อ   
หมู่ 9  ผู้นําสมัยนั้นคือ  นายสน บุญโสม ซ่ึงเป็นลูกเขยของท้าวบุตรวงค์ ผู้ใหญ่บ้านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ปี พ.ศ. 2531 เกิดการเปลี่ยนแปลง ชุมชนได้แยกตัวออกจากตําบลศรีสุข ต้ังเป็นตําบลใหม่ คือ ตําบล
หนองเหล่า และบ้านป่าก่อเปลี่ยนเป็นหมู่ท่ี 6 ตําบลหนองเหล่า ปี พ.ศ. 2536 เกิดการแบ่งเขตการปกครอง 
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ออกเป็น 2  หมู่  คือบ้านป่าก่อหมู่ท่ี 6 และป่าก่อหมู่ท่ี 9  ปัจจุบัน นายลุน บริสุทธิ ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6 
และมีนายอําคา ทองโสมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 9 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านสร้างช้าง หมู่ท่ี  7 

 บ้านสร้างช้าง หมู่ท่ี 7 ต. หนองเหล่า อ.เข่ืองใน จ. อุบลราชธานี ต้ังข้ึนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2486      
มีราษฎรย้ายมาอยู่จํานวน  11  ครอบครัว โดยย้ายมาจากบ้านโพนเมือง หมู่ 11 ตําบลศรีสุข อ.เข่ืองใน พอมา
อยู่ได้หลายปีจึงได้ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่หมู่ท่ี 12 ตําบลเดียวกัน ซ่ึงมาต้ังบ้านอยู่บริเวณเนินริมห้วย ซ่ึงมี
ประวัติว่าได้มีพ่อค้านําช้างมากินน้ําท่ี “สร้าง” จึงเรียกห้วยนี้ว่า”ห้วยสร้างช้าง”พอมีผู้มาต้ังถ่ินฐานบริเวณห้วย
จึงต้ังชื่อหมู่บ้านว่า”บ้านสร้างช้าง” เม่ือปี พ.ศ. 2531 ต่อมาได้แยกหมู่บ้านออกจากหมู่ 12 มาเป็นหมู่ 15  
ตําบลศรีสุข มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายคํากอง สารบูรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2531 เม่ือปี พ.ศ. 2533 ได้แยกตําบล
ศรีสุขออกเป็น 2 ตําบลคือ 1. ตําบลศรีสุข 2. ตําบลหนองเหล่า บ้านสร้างช้างจึงได้เป็นหมู่ท่ี 7 ตําบลหนองเหล่า 
 

ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านคําหมี  หมู่ท่ี  8 

เม่ือสมัยก่อนสภาพภูมิศาสตร์โดยรอบ ๆ ของหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าไม้ขนาดใหญ่และมีสัตว์ป่า
มากมาย อีกท้ังยังมีทุ่งนาและหนองน้ํา ชาวบ้านได้พบเห็นฝูงหมีลงมาหาอาหาร ท่ีหนองน้ําในหมู่บ้านและจาก
การท่ีหมีลงมาหาอาหารนั้นเอง  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นท่ีมาในการต้ังชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านคําหมี 

หมู่บ้านคําหมีเป็นหมู่บ้านท่ี 12 ของตําบลศรีสุข อําเภอเข่ืองใน ต้ังข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2485        
คนกลุ่มแรกท่ีมาเริ่มก่อต้ังหมู่บ้าน คือ นายสุ่ย สารบูรณ์ นายเฮือง ทองไทย ย้ายมาจากบ้านคูขาด นางเผิ่ง    
บุญยืน นางหมา ภารการ ย้ายมาจากบ้านหนองเหล่า นายปุ๊ก มุคํา ย้ายมาจากบ้านดอนแดงใหญ่ อําเภอ    
ม่วงสามสิบ  มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือนายสว่าง สืบสิงห์ ดํารงตําแหน่งจากปี 2519-2538 คนท่ี 2  คือนายหาญ      
มุคํา ดํารงตําแหน่งจากปี  2539 - 2544   จนปัจจุบันได้ผู้ใหญ่บ้านคือนายสี  จิตรักษ์ 
ข้อมูลระบบวัฒนธรรมและองค์กรชุมชน 

ข้อมูลประเพณีและพิธีกรรม  

 จากการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลภาคสนาม พบว่ามีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาข้ึน เม่ือมีการ
ตาย งานบวช งานข้ึนบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นพิธีกรรมในรูปแบบทางภาคอีสาน ส่วนการรักษาพยาบาล คนรุ่น
เก่าซ่ึงยังเชื่อวิธีการรักษาแบบโบราณ คือ มีเรื่องไสยศาสตร์รวมกับยาสมุนไพร ในการรักษาคนท่ีป่วยในหมู่บ้าน  

ปฏิทินกิจกรรมงานบุญประเพณีในรอบ 1 ปี ของชุมชนบ้านป่าก่อ 

 ชุมชนบ้านป่าก่อส่วนใหญ่ยังมีประเพณีและวัฒนธรรม แบบโบราณและคล้ายภาคอีสานตอนล่าง
โดยท่ัวไป และนิยมมีประเพณีและวัฒนธรรมตามช่วงฤดูกาลและเทศกาล ดังนี้  

 เดือนมกราคม จะเป็นวันข้ึนปีใหม่ จะมีการตักบาตร ทําบุญเลี้ยงพระ (จังหันเช้า) ในตอนเช้า      
จะเป็นวันหนึ่งในรอบปีที่เป็นวันรวมญาติอีกเดือนหนึ่งของปี ซึ่งจะมีการฉลองในวันครบรอบปีใหม่และเป็น
การกลับบ้านของคนท่ีไปทํางานต่างถ่ิน  
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 เดือนกุมภาพันธ์ จะมีประเพณีบุญข้าวจี่ และมีเซ่นไหว้ปู่ตา ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเสร็จจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิตทุกปี เม่ือมีการนําข้าวข้ึนเก็บท่ีฉางแล้ว จะมีการทําบุญให้ข้าว ซ่ึงจะนําข้าวไปกองรวมกันในตอนเย็นและ
รุ่งเช้าก็จะทําพิธีสู่ขวัญข้าวและชาวบ้านก็จะนําข้าวไปทําข้าวจี่ เพ่ือไปถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์  

 การเซ่นไหว้ตาปู่ ข้ึน 3 คํ่าเดือน 3 จัดทําหลังการเก็บเก่ียวเสร็จแล้ว เป็นการเซ่นไหว้ตาปู่ท่ีเรียกว่า 
“จ้ําข้าว” เชื่อว่าถ้าไม่มีการทําบุญนี้ จะนําข้าวไปขายไม่ได้ แต่สามารถนําไปบริโภคได้อย่างเดียว เครื่องเซ่นไหว้ปู่ตา 
ได้แก่ ข้าวดําผสมถ่าน ข้าวแดงผสมขม้ิน ไก่ต้มหรือไข่ต้ม   

 เดือนเมษายน เป็นวันสงกรานต์มีการทําบุญเลี้ยงพระ พร้อมกับการรดน้ําดําหัวผู้อาวุโส 
ขณะเดียวกันลูกหลานท่ีทํางานต่างถ่ิน จะจัดผ้าป่าสามัคคีมาทอดท่ีวัดในวันสงกรานต์นี้ด้วย 

 เดือนพฤษภาคม (ข้ึน 6 คํ่า เดือน 6 ) เซ่นไหว้ปู่ตาครั้งท่ี 2 ก่อนลงนา  ครั้งนี้แต่ละครอบครัวจะ
นําไก่ต้มไปเซ่นไหว้ และจะมีการทํานายโชคชะตากับคางไก่ เรื่องท่ีทํานายเก่ียวกับการเกษตร ดินฟ้า อากาศ    
การมีฝนตก สุขภาพ ความอยู่ดีกินดี ของแต่ละครอบครัว การดูคางไก่นั้นชาวบ้านบอกว่า ถ้าคางไก่ออกมาโค้ง
สวยแสดงว่าทุกอย่างจะดี แต่ถ้าคางไก่มีรูปไม่สวย จะหมายถึง คนในครอบครัวมีสุขภาพไม่ดี การเกษตรก็ไม่ค่อยดี     
มีการวิตกกังวล ในเดือนนี้จะมี ประเพณีกินข้าวป่า  

 เดือนมิถุนายน (เดือน 7) บุญชําระ เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

 เดือนกรกฎาคม วันเข้าพรรษา (ข้ึน 11 คํ่า เดือน 8) ได้จัดทําบุญตักบาตร เวียนเทียน 

 เดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม วันออกพรรษา (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 11) ประเพณีบุญข้าวสาก 
เป็นวิธีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ท่ีล่วงลับไปแล้ว จะจัดกันทุกครอบครัว เครื่องเซ่นไหว้จะมี ขนม ข้าวต้ม เนื้อ ไก่ 
หมู และผลไม้ หมาก บุหรี่ เหล้าขาว 

 เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 12) ได้จัดขบวนแห่ ไปร่วมกิจกรรมร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบล ทุกปี 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 

 ช่วงฤดูฝน พฤษภาคม – กรกฎาคม ชาวบ้านส่วนใหญ่จะทํานา มีการไถหว่าน ปักดํา ปลูกข้าวไว้
กินเอง สําหรับผู้ท่ีมีท่ีนาเป็นของตนเอง ถ้าไม่มีท่ีนาก็จะเช่าท่ีนา โดยจะแบ่งรายได้ให้เจ้าของท่ีดิน ประมาณร้อยละ 
40 ชาวบ้านจะเก็บหาของป่า เช่น เก็บเห็ด ผักป่า ผลไม้ป่าเพ่ือบริโภคและจําหน่ายในชุมชน แรงงานหลักท่ีใช้ใน
การเกษตรส่วนใหญ่ยังเป็นหัวหน้าครอบครัว เม่ือเสร็จภารกิจท่ีนาของตนเองแล้ว ก็จะไปรับจ้างผู้อ่ืนท้ังในและ
นอกหมู่บ้านโดยมีนายหน้ามาหาแรงงานและนํารถยนต์มารับแรงงานท่ีหมู่บ้านออกไปรับจ้าง 

 ช่วงฤดูหนาว ทําสวนพริก 
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 ช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว พฤศจิกายน – มกราคม มีการเก่ียวข้าวและช่วงนี้ชาวบ้านจะมีรายได้จาก
การรับจ้างเก่ียวข้าว เม่ือเสร็จจากภารกิจท่ีนาของตนเอง มีรายได้ประมาณ 180-200 บาท/วัน 

 อาชีพท่ีหมุนเวียนตลอดปี ได้แก่ การค้าขายปลีก ในหมู่บ้านมีร้านค้าเล็กๆ ขายเครื่องใช้ท่ีจําเป็น 
อาหารสด อาหารแห้ง สิ่งของท่ีจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวัน นอกจากนั้นยังมีร้านขายอาหารตามสั่ง ก๋วยเต๋ียว 
ปัจจุบันมีอาชีพทําสวนยางพาราและทําไร่มันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนในชุมชน 

พัฒนาการระหว่างชุมชนกับป่า  

ในอดีตป่าไม้ในตําบลหนองเหล่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าเป็น
แหล่งปัจจัยสี่ จนกระท่ังในปีพ.ศ.2518 มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพ่ิมข้ึนมากเพ่ือทําไร่ปอ ทําให้ป่าไม้ลดน้อยลง
ประกอบกับมีการตัดไม้ทําลายป่าและเกิดไฟป่าเป็นประจําทําให้สภาพป่าเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก  ในช่วงปี  
2533 นายสุบิน ภารการเป็นกํานันตําบลหนองเหล่าคนแรก ได้เป็นผู้นําชุมชนในด้านการรักษาป่า โดยติดต่อ
ทางราชการให้ดําเนินการออกหนังสือสําคัญท่ีหลวง และเริ่มมีการรักษาป่า ต่อมาในปี 2542 สํานักงานป่าไม้
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับชาวบ้านจัดทําโครงการพัฒนาป่าชุมชนข้ึน    ทําให้มีการต้ังคณะกรรมการป่า
ชุมชนและออกกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่าชุมชน  และมีกิจกรรมการรักษาป่าโดยชุมชนเช่น การ
ประชาสัมพันธ์ความรู้เพ่ือการรักษาป่า การฝึกอบรมราษฎร การลาดตระเวนรักษาป่า   การทําแนวกันไฟป่า
และการปลูกป่า 

ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

        ป่าชุมชนบ้านป่าก่อ หมู่ 9   เนื้อท่ี 601 ไร่  อยู่ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก เดิมมีชื่อว่าป่าดง
เซ เพราะพ้ืนท่ีป่าติดกับลําเซบายตลอดท้ังแนวด้านทิศเหนือและตะวันออก สภาพป่าเป็นป่าฟ้ืนตัวรุ่นท่ีสอง        
มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ประเภทป่าเป็นป่าดิบแล้ง เต็งรังและป่าเบญจพรรณ  มีไผ่ป่า
ผสมอยู่บริเวณริมน้ํา บริเวณด้านทิศใต้ติดอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําต้อน  ราษฎรได้เล็งเห็นความสําคัญของป่าไม้จึงได้
เริ่มอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ ต้ังแต่ปี พ.ศ.2542 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานสํานักงานป่าไม้จังหวัด
อุบลราชธานี  ต่อมาชุมชนได้รับงบประมาณจากกองทุนเพ่ือสังคมในการดําเนินกิจกรรมดูแลรักษาป่าชุมชนจึง
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ.2549 คณะกรรมการป่าชุมชนและราษฎรบ้านป่าก่อ ได้ขอจัดต้ังโครงการ   
ป่าชุมชนข้ึนเพ่ือดูแลรักษาป่าให้พ้ืนท่ีป่ามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งข้ึนและเป็นแหล่งอาหาร  แหล่งไม้ใช้สอย  
แหล่งพืชสมุนไพรของราษฎรในชุมชนสืบต่อไป 

กฎระเบียบของป่าชุมชน 

1. ห้ามตัดไม้ทําลายป่าชุมชน ถ้าใครฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

2. ห้ามวางเพลิงในเขตป่าชุมชน ถ้าใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 

3. ห้ามล่าสัตว์ทุกชนิดในเขตป่าชุมชน ถ้าใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
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4. การใช้ไม้ท่ีตายแล้วต้องผ่านคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องก่อน ถ้าใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท 

5. ค่าปรับ 50 % จะเป็นรางวัลแก่พลเมืองดีท่ีแจ้งข่าว และส่วนท่ีเหลือจะเป็นทุนในการ
ดําเนินงานต่อไป 

6. ในการทําผิดของบุคคลคนเดียว ถ้าคณะกรรมการได้ใช้ดุลยพินิจโดยการตักเตือนปรับแล้วยัง
ไม่หยุดการกระทําความผิด คณะกรรมการสามารถดําเนินการจับกุม หรือดําเนินการตามกฎหมายแก่บุคคลนั้น
โดยชอบธรรม 

7. ห้ามใครบุกรุกเขตป่าชุมชนทําประโยชน์ส่วนตัว ถ้าใครฝ่าฝืนปรับไม่เกิน  10,000 บาท 

แผนการดําเนินงาน 

1. จัดให้มีการประชุมสมาชิก จัดแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
อย่างเหมาะสม 

2. การสํารวจตรวจสอบแนวขอบเขตพ้ืนท่ีป่าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. ดําเนินการปลูกต้นไม้เสริมในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และหลากหลายของชนิด
พันธุ์มากข้ึน สามารถใช้เป็นแหล่งป่าพ้ืนบ้านของชุมชน 

4. การป้องก้นไฟป่าและลาดตระเวนควบคุมไฟป่า เตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่า 

5. การบํารุงดูแล รักษา ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างอนุรักษ์ สามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ  เช่น แหล่งอาหาร ไม้ฟืน สมุนไพร เป็นต้น 

สถานภาพป่าในปัจจุบัน  แบ่งเป็น 

ป่าชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมป่าไม้ ประกอบด้วย 

1. บ้านคําหมี  เนื้อท่ี 132 ไร่ หมู่ 8 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชบุรี 

2. บ้านดงทําเลเลี้ยงสัตว์ เนื้อท่ี  687  ไร่ หมู่ 2 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชบุรี 

3. บ้านดงสนามบิน  เนื้อท่ี  84  ไร่ หมู่ 3 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชบุรี 

4. บ้านดงเซ  เนื้อท่ี  601  ไร่  หมู่ 9 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชบุรี 

5. บ้านโคกป่าตอง  เนื้อท่ี  603  ไร่  3  งาน  16  ตารางวา หมู่ 7 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน 

     จังหวัดอุบลราชบุร ี

6. บ้านดงสีหนาม  เนื้อท่ี  67  ไร่ หมู่ 1 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชบุรี 

7. บ้านโคกอีนิล  เนื้อท่ี  200  ไร่ หมู่ 11 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชบุรี 



84 

 

 

ป่าหัวไร่ปลายนา และป่าสาธารณะประโยชน์อ่ืนๆ จํานวน 450 ไร่ 

กลุ่ม องค์กรชุมชนและภาคีท่ีเก่ียวข้องในการจัดการป่า ประกอบด้วย 

 1.คณะกรรมการป่าชุมชน 

 2.คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นําชุมชน 

 3.องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเหล่า 

4.อําเภอเข่ืองใน 

5. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 สาขาอุบลราชธานี 

6. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนท่ี 11  
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภมูิปัญญาท้องถิ่นทั่วไป 
 

2.1 ทําเนียบผู้รู้และบัญชีภาพผู้รู้ 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านหนองเหล่า  หมู่ท่ี 1  ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายสมาน ชินทวัน 52 160 น้ํามันสมุนไพรแก้โรคเส้น 

2 นายสัมฤทธิ์ ทองสะอาด 62 46/1 ยารักษาโรคเส้น, เอ็น 

 

 

 

 

 

 

     1. นายสมาน ชินทวัน    2.  นายสัมฤทธิ์ ทองสะอาด 

 

ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางอนงค์ ภารการ 53 37 ด้านการเก็บหาของป่า 

2 นางมยุรี  ปะระทัง 44 217 ด้านการหาเห็ดและหน่อไม้ 
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   1. นางอนงค์ ภารการ         2. นางมยุรี  ปะระทัง 

 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายสุบิน ภารการ 65 108/1 หมอขวัญ 

2 นายสุทัศน์  บุญยืน 52 5/1 หมอทรง 

3 นายสา  ภารการ 76 9 พิธีกรรมทางศาสนา 

4 นายวิชา บุญยืน 26 165 หมอลํา 

5 นายอาคม บุญยืน 26 165 หมอลํา 

6 นายบุญโฮม  พันลํา 59 49/1 หมอลํา 

7 นายสวัสด์ิ  บุญยืน 57 165 หมอลํา 
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1. นายสุบิน ภารการ   2. นายสุทัศน์  บุญยืน     3. นายสา  ภารการ 

 

 

 

 

 

 

   4. นายวิชา บุญยืน     5. นายอาคม บุญยืน            6. นายบุญโฮม  พันลํา  

 

 

 

 

 

 

 

     7. นายสวัสด์ิ  บุญยืน 
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ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านคูขาด  หมู่ท่ี 2   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายเลื่อน  ทองไทย 72 88 ยาแก้โรคปวดท้อง 

 

 

 

 

 

                                                      นายเลื่อน  ทองไทย 

ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางไสว  สารบูรณ์ 39 81 ด้านการหาเห็ดและแมลงจากป่า 

2 นางพันธ์  สารบูรณ์ 74 9 ด้านการหาและปรุงอาหารจาก
หน่อไม้ 

 

1. นางไสว  สารบูรณ์  2. นางพันธ์  สารบูรณ์ 
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ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายคําดี  เจริญสุข 62 124/1 พิธีกรรมทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

นายคําดี  เจริญสุข 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านคูขาด  หมู่ท่ี 3   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายทองพูล บุญประภาร 68 11 นวดแผนโบราณ 

 

 

 

 

      

 

                                                     นายทองพูล บุญประภาร 



90 

 

 

ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางบรรจง  สารบูรณ์ 51 38 ด้านการหาเห็ดและแมลงจากป่า 

 

 

 

 

 

 

นางบรรจง  สารบูรณ์ 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายสวน  ทองไทย 81 9 พิธีกรรมทางศาสนา 

2 นายอ่อนสี  พลศรี 76 17 พิธีกรรมทางศาสนา 

หมอแคน 

 

 

 

 

 

 

  1. นายสวน  ทองไทย                   2. นายอ่อนสี  พลศรี 
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ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านโพนเมือง  หมู่ท่ี 4   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายอ่อน  ภารการ 61 19/2 ยารักษาโรคหอบหืด 

2 นายหาญ  อยู่สุข 71 5 ยาแก้โรคท้องร่วง 

3 นายวันทา สืบสิงห์ 63 43 ยาแก้ปวดเม่ือย 

4 นายทองมา  จันทร์เพชร 60 23 ยาแก้ปวดเม่ือย 

 

 

 

 

 

 

1. นายอ่อน  ภารการ     2. นายหาญ  อยู่สุข 

 

 

 

 

      

    

   3. นายวันทา สืบสิงห ์           4. นายทองมา  จันทร์เพชร 
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ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางบัวสา ชูแก้ว 51 24 ด้านการทําอาหารจากหน่อไม้ 

2 นางเสริม  สืบสิงห์ 51 14 ด้านการหาเห็ด 

3 นางไพรวัลย์ สืบสิงห์ 53 15/1 ด้านการหาแมลงจากป่า 

4 นางประยูร  ทองไทย 44 21 ด้านการเก็บหาของป่า 

5 นางมะลิ  ภูศิริ 52 15 ด้านการเก็บหาของป่า 

 

 

 

 

 

 

  1. นางบัวสา ชูแก้ว           2. นางเสริม  สืบสิงห์ 

 

 

 

 

 

 

3. นางไพรวัลย์ สืบสิงห์            4. นางประยูร  ทองไทย 
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  5. นางมะลิ  ภูศิริ 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายสังวาล  สืบสิงห ์ 78 33 หมอสูตร 

2 นายทา  จันทร์เพชร 73 18 พ่อจ้ํา 

3 นายพูล  ภารการ 85 37/1 หมอขวัญ 

4 นางจอมศรี  ศรีวรรณ์ 50 6/4 หมอลํา 

5 นายหลง  สืบสิงห์ 82 29 จักสาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายสังวาล  สืบสิงห ์          2. นายทา  จันทร์เพชร 
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   3. นายพูล  ภารการ           4. นางจอมศรี  ศรีวรรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านโพนเมือง  หมู่ท่ี 5   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายสุนทร การินทร์ 63 4/1 ยารักษาโรคนิ่ว 

2 นายก่อง  ทองไทย 76 28 ยารักษาโรคท้องของวัวควาย 

 

5. นายหลง  สืบสิงห ์



95 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายสุนทร การินทร์    2. นายก่อง  ทองไทย 

ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางจอมสี  ชินทวัน 72 7 ด้านการหาเห็ด 

2 นางประคอง สืบสิงห์ 48 28 ด้านการหาแมลงจากป่า 

 

 

 

 

 

 

                      1. นางจอมสี  ชินทวัน          2. นางประคอง สืบสิงห์ 

 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายอ่อนสี  สืบสิงห์ 63 26 หมอแคน 

2 นายก่อง  ทองไทย 76 28 พิธีกรรมทางศาสนา 
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1. นายอ่อนสี  สืบสิงห์           2. นายก่อง  ทองไทย 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านป่าก่อ  หมู่ท่ี  6   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายหนา ภูศิริ 83 4 ยาแก้โรคเหน็บชา, ตาแดง,ปวดขา 

2 นางตา บุญยิ่ง 78 13 ยารักษาโรคนิ่วกระเพาะปัสสาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

         1. นายหนา ภูศิร ิ         2. นางตา บุญยิ่ง 
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ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นายประกิจ  สร้อยมาศ 59 13/2 ด้านการหาหน่อไม้และแมลงจากป่า 

2 นางเทียมใจ  บุญเสริม 38 19 ด้านการหาเห็ด 

 

 

 

 

 

 

  1. นายประกิจ  สร้อยมาศ    2. นางเทียมใจ  บุญเสริม 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายพรมมา  จันทัย 81 18 พ่อจ้ํา 

2 นายสุนทร  ศรีสุข 40 7 หมอลํา 

3 นายไสว  บุญเสริม 85 7 พิธีกรรมทางศาสนา 

 

 

 

 

 

          1. นายพรมมา  จันทัย           2. นายสุนทร  ศรีสุข 
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     3. นายไสว  บุญเสริม 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านสร้างช้าง  หมู่ท่ี  7   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายบุดดา  สืบสิงห์ 71 14 ยาต้มรักษาโรคเส้น 

 

 

 

 

 

 

 

    นายบุดดา  สืบสิงห์ 
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ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นายสิทธิ์  อยู่สุข 60 3 ด้านการหาหน่อไม้และแมลงจากป่า 

2 นางสมบูรณ์  ชินทวัน 53 33 ด้านการหาเห็ดและหน่อไม้ 

3 นางสุทัศน์  ภารการ 53 25 ด้านการหาเห็ด แมลงและหน่อไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

  1. นายสิทธิ์  อยู่สุข             2. นางสมบูรณ์  ชินทวัน 

 

 

 

 

 

 

                                                         3. นางสุทัศน์  ภารการ 
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ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายนนท์  ชินทวัน 70 31 พิธีกรรมทางศาสนา 

2 นายสิงโต  ภารการ 73 32 หมอสูตร 

3 นางสีดา  ภารการ 71 32 จักสาน 

 

 

 

 

 

 

     1. นายนนท์  ชินทวัน        2. นายสิงโต  ภารการ 

 

 

 

 

 

 

    3. นางสีดา  ภารการ 
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ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านคําหมี  หมู่ท่ี  8   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายสา  สืบสิงห ์ 87 23 ยารักษาโรคเส้น, ยาแก้โรคซาง 

2 นายสมาน  มุคํา 56 30 ยารักษางูสวัด, แผลพุพอง 

3 นายสี  จิตรักษ์ 58 5 ยารักษาโรคเส้น 

4 นายเหล็ก พิบุลบุญ 65 16 รักษางูพิษกัด 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายสา  สืบสิงห ์         2. นายสมาน  มุคํา 

 

 

 

 

 

 

     3. นายส ี จิตรักษ์       4. นายเหล็ก พิบุลบุญ 
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ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นายพันธ์  แข็งกล้า 56 31 ด้านการหาแมลงจากป่า 

2 นางหนูกร  อยู่สุข 50 59 ด้านการหาเห็ดและหน่อไม้ 

 

 

 

 

 

 

       1. นายพันธ์  แข็งกล้า     2. นางหนูกร  อยู่สุข 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายเภา  เกษมวัน 77 9 หมอสูตร 

2 นางสุเบญจ์  นารีกุล 55 32 หมอลํา 

3 นายสว่าง  สืบสิงห ์ 76 1 ทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

 

 

 

 

       

      1. นายเภา  เกษมวัน       2. นายสว่าง  สืบสิงห ์
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3. นายสว่าง  สืบสิงห ์

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านป่าก่อ  หมู่ท่ี  9   ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายพรมมา  สายทอง 67 16 ยาแก้แม่ลูกอ่อนผิดสําแดง 

2 นายเฉย  ชินทวัน 69 21 ยาแก้โรคเด็กเป็นซาง 

 

 

 

 

 

 

 

      1. นายพรมมา  สายทอง                   2. นายเฉย  ชนิทวัน 
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ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางสุภี  พ่ึงทอง 42 123 ด้านการหาเห็ด, หน่อไม้และแมลงจากป่า 

2 นางมณฑ์สิริ  บุญชื่น 41 82 ด้านการหาเห็ด, หน่อไม้และแมลงจากป่า 

3 นางสําราญ  ชูบุญ 54 45 ด้านการหาเห็ด, หน่อไม้และแมลงจากป่า 

4 นายใจ  บุญชื่น 61 58 ด้านการหาเห็ด, หน่อไม้และแมลงจากป่า 

5 นายกรม  ศรีสมุทร 62 110 ด้านการหาเห็ด, หน่อไม้และแมลงจากป่า 

 

 

 

 

 

 

 

  1. นางสุภี  พ่ึงทอง        2. นางมณฑ์สิริ  บุญชื่น 

 

 

 

 

 

 

          3. นางสําราญ  ชูบุญ         4. นายใจ  บุญชื่น 
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                                                           5. นายกรม  ศรีสมุทร 

ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายโสภา พวงปัญญา 78 53 หมอสูตร 

2 นายเนาว์  บุญยิ่ง 70 10 พิธีกรรมทางศาสนา 

3 นายบุญมี  พิมพ์วัน 62 34 หมอขวัญ 

4 นายสมศรี  ภูศิริ 60 11 พิธีกรรมทางศาสนา 

5 นายทองจันทร์  ศรีสมุทร 56 20 พ่อจ้ํา 

6 นายพรม  เจริญบุญ 58 40 จักสาน 

 

 

 

   

                  

 

       1. นายโสภา พวงปัญญา         2. นายเนาว์  บุญยิ่ง 
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3. นายบุญมี  พิมพ์วัน                      4. นายสมศรี  ภูศิริ 

 

 

 

 

 

  

                 5.นายทองจันทร์  ศรีสมุทร                      6. นายพรม  เจริญบุญ 

 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านหนองเหล่า  หมู่ท่ี 10  ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายดาว ชินทวัน 76 4 รักษาโรคเด็กเป็นซาง 

2 นายโทน  ภารการ 61 19/1 รักษาโรควัวควาย 
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       1. นายดาว ชินทวัน             2. นายโทน  ภารการ 

 

ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นายสุดี  บุญสมัย 61 7 ด้านการเก็บเห็ดและแมลงจากป่า 

2 นางบุญมา  ชินทวัน 68 4 ด้านการหาเห็ด แมลงกินูนและ   
ไข่มดแดง 

 

 

 

 

 

 

 

     1. นายสุดี  บุญสมัย                          2. นางบุญมา  ชินทวัน 
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ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายอ่อน  สืบสิงห์ 72 1/1 พ่อจ้ํา 

2 นางอุดม  บุญสมัย 54 7 หมอขวัญ 

 

 

 

 

 

 

 

1. นายอ่อน  สืบสิงห์                               2. นางอุดม  บุญสมัย 

 

ทําเนียบผู้รู้หรือปราชญ์ท้องถ่ินตําบลหนองเหล่า  

บ้านหนองเหล่า  หมู่ท่ี 11  ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้รู้ด้านหมอสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี สูตรยาพ้ืนบ้านเด่น 

1 นายสมศรี  สืบสิงห์ 69 68/4 แก้โรคปวดหลังปวดเอว 

2 นายบุญล้อม  เชื้อสิงห์ 70 67 ยาแก้เลือดกําเดาออก 
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1. นายสมศรี  สืบสิงห์              2. นายบุญล้อม  เชื้อสิงห์ 

ผู้รู้ด้านอาหารจากป่า 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ความรู้เด่น 

1 นางเลื่อน  จันทร์เพชร 62 210 ด้านการเก็บเห็ดและหน่อไม้ 

2 นางหนูไล  พันลํา 62 81/3 ด้านการเก็บเห็ด  

3 นางมี  สมฉลวย 70 71/1 ด้านการเก็บเห็ด  

 

 

 

 

 

    1. นางเลื่อน  จันทร์เพชร            2. นางหนูไล  พันลํา 

 

 

 

                      

                   

3. นางมี  สมฉลวย 
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ผู้รู้ด้านประเพณีและวัฒนธรรม 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ (ปี) ท่ีอยู่ /บ้านเลขท่ี ลักษณะภูมิปัญญาเด่น 

1 นายคําปน  จันทร์เพชร 44 71/1 หมอลํา 

2 นางจําปี ชินทวัน 57 61/1 หมอลํา 

3 นายวิเชียร ชินทวัน 50 171 หมอลํา 

4 นายสมศรี  สืบสิงห์ 69 68/4 หมอธรรม, หมอสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

    1. นายคําปน  จันทร์เพชร    2. นางจําปี ชินทวัน 

 

 

 

 

 

 

  3. นายวิเชียร ชินทวัน   4. นายสมศรี  สืบสิงห์ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลภูมิปญัญาเด่น เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์ หรือการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 

2.2 บัญชีองค์ความรู้และบัญชีภาพถ่ายองค์ความรู้ 

1. อาหารจากป่าหน้าฝน 

1.1  เห็ดแนวกินแนวอยู่คู่ป่าหนองเหล่า 

การสังเกตเห็ดมีพิษหรือเห็ดเบ่ือ มีวิธีการสังเกตดังนี้ 

1. สถานท่ีเก็บเห็ด ถ้าใกล้สวนยาง สวนมันสําปะหลัง ให้ระวังว่าจะเป็นเห็ดพิษ เพราะมีการใช้           
ยาฆ่าหญ้ามาก 
 

2. เห็ดท่ีไม่เคยกินให้สงสัยว่าเป็นเห็ดเบ่ือหรือเห็ดมีพิษไว้ก่อน  
 

3. เห็ดท่ีมีคนเคยเบ่ือเมาแล้ว ไม่ควรเก็บมากิน 
 

4. เห็ดท่ีมีรูปทรงแปลกตาจากท่ีเคยกินจะไม่เก็บมากิน 
 

5. เห็ดท่ีแมลงหรือหอยท่ีอยู่ในป่าไม่กินแสดงว่ามีพิษ 
 

6. เห็ดท่ีเก็บมาถ้านํามาปรุงอาหารแล้วให้ทดลองใส่ข้าว
เหนียวนึ่งสุกใหม่ลงไปสักเล็กน้อย ถ้าข้าวเปลี่ยนเป็นสีดํา
คล้ําแสดงว่าเป็นเห็ดมีพิษ กินไม่ได้ 

หลากหลายวิธีการปรุงอาหารจากเห็ด  

แกง ล้างเห็ดใส่หม้อ เ ติมน้ําพอประมาณ เม่ือน้ํ าเ ดือด        
เติมเครื่องปรุง พริก ปลาร้า น้ําปลา เม่ือเห็ดสุก ชิมรสตามชอบ    
ใส่ผักต้ิว ใบผักอีตู่  

 

เอาะ ล้างเห็ดใส่หม้อ เติมเครื่องปรุง ปลาร้าน้ําปลา ใบผักอีตู่ 
หอมสด ตะไคร้ หั่นลงไป พร้อมเติมน้ําเล็กน้อย ยกข้ึนต้ังไฟ ห้าม 
ไม่ให้คนจนกว่าเห็ดจะสุก 

 

หมก นําเห็ดไปล้างฉีกเป็นชิ้นๆ ใส่ลงในภาชนะ เติมเครื่องปรุงจําพวกพริก น้ําปลา ปลาร้า หอมแดง ใบผัก
อีตู่ คนให้ท่ัวแล้วห่อใบตองนําไปย่างไฟอ่อน  

 

นึ่ง ล้างเห็ด  เรียงลงในหวดนึ่งข้าว ปิดด้วยใบผักอีตู่ ตะไคร้ 
ผักอีหล่ํา และผักอ่ืนๆ ต้ังไฟให้สุกรับประทานกับแจ่ว 
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ย่าง เห็ดท่ีนิยมเอามาย่าง ได้แก่ เห็ดไค เห็ดปลวก ล้างให้สะอาด นําไปย่างบนถ่านไฟ ถ้าดอกเล็กให้เสียบ
ไม้พอสุก กินกับแจ่ว 

ป่น ล้างเห็ดต้มรวมกับปลาใส่น้ําปลาร้าตํารวมกันพอแหลก 
 

1.2  พาแลงจากป่าของคนบ้านป่าก่อ 

บ้านป่าก่อ หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 9 มีป่าชุมชนห้วยน้ําต้อน     
เนื้อท่ีประมาณ  600 ไร่ และป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองข่า,        
โคกสนาม, โคกหนองหมู, โคกดอนกลาง และป่าช้าสาธารณะ
ประโยชน์เนื้อท่ีรวมประมาณ 1,000 ไร่ เม่ือชุมชนได้ร่วมกันดูแล
รักษาพ้ืนท่ีป่า โดยการออกกฎระเบียบการห้ามตัดไม้ทําลายป่าและ
จัดกิจกรรมในการอนุรักษ์ป่าเป็นประจําทุกปี ทําให้สภาพป่า        
ในปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์เอ้ือประโยชน์แก่ชุมชน เป็นแหล่ง   
เก็บหาอาหารจากป่าของชุมชนได้ตลอดปี  โดยเฉพาะในฤดูฝน
ผลผลิตจากป่าท่ีคนบ้านป่าก่อได้เก็บหาเพ่ือนํามาประกอบอาหาร     
ม้ือเย็น (พาแลง) มีหลากหลายเมนู 

 

 

 

 

 

 

กินข้าวฮ่วมพา  สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาชุมชน 

วัฒนธรรมการกินข้าวร่วมพาแลงของคนบ้านป่าก่อ เป็นเวลาท่ีทุกคนในครอบครัวจะได้มาล้อมวงกิน
ข้าวม้ือเย็น ได้พูดคุยกันถึงเรื่องท่ีได้พบเจอในแต่ละวัน พ่อแม่ได้ใช้เวลานี้ในการสั่งสอนลูกหลาน และบอกเล่า
ถึงท่ีมาของอาหารในสํารับ แหล่งเก็บหาจากป่า วิธีการเก็บหาแนวอยู่แนวกิน ได้ถ่ายทอดจากผู้ใหญ่ไปสู่เด็ก 
สร้างความผูกพันในครอบครัวและลูกหลานได้ปลูกฝังความรู้สึกด้านการอนุรักษ์ป่าท่ีเป็นแหล่งอาหารใน
กิจกรรมการกินข้าวม้ือเย็นร่วมกันของทุกครอบครัวในชุมชนนี้เอง 
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การประกอบอาหารของหน่อไม้ 

การเตรียม ไปหาหน่ อ ไ ม้มาหน่ อ ไ ม้ ป่ า ก็ ไ ด้หรื อหน่ อไ ม้ เ ราปลู กไว้ ก็ ไ ด้   เ พ่ื อประกอบ เ ป็น 
   อาหาร ข้ันตอนท่ีเราจะแกงต้องนํ า เอาหน่อไ ม้มาปอกเปือกออกก่อนแล้วล้ างน้ํ า 
   ให้สะอาดแล้วมาซอยเป็นชิ้นเล็กหรือทุบก็ได้แล้วแต่คนท่ีชอบกัน 

วิธีการ  ต้อง ก่อไฟต้มน้ํ า ก่อน  ดูว่ าน้ํ า เ ดือดและร้ อนมากๆ แล้ว ก็ เอาหน่อไ ม้ลงในหม้อ 
   ท่ีต้มน้ําไว้  ต้มจนหน่อไม้สุก มีรสจืดไม่ขม 

 เครื่องปรุงของหน่อไม้จะมี  

       1.  น้ําค้ันใบย่านาง  ถ้าหน่อไม้ 5  กิโลกรัม  จะใช้น้ําย่านาง 100 กรัม   

  2.  ข้าวเหนียวแช่ให้อ่อน ถ้าหน่อไม้ 5 กิโลกรัม  จะใช้ข้าวเหนียว 15 – 20 กรัม 

  3.  พริกจะใช้ 20 ลูก  หรือ 25 ลูก ต่อหน่อไม้ 5 กิโลกรัม 

  4.  ปลาร้าหรือปลาทูเค็ม หรือปลาเค็มก็ได้จะใช้ 25 กรัม ต่อหน่อไม้ 5 กิโลกรัม 

  5.  หอมหรือตะไคร้ก็ได้ ทุบลงหม้อในแกงอย่างละกรัม เป็นผักกะแพงหรืออีตู่ก็ได้ 

  6.  เกลือประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ  และน้ําตาล 1 ½ ช้อนโต๊ะ 

การปรุงแกงหน่อไม้  

  เอาย่านางมาตํารวมกับข้าวเหนียวแช่
อ่อนแล้ ว  และพริ ก เกลือ ตําผสมกันให้ ละ เ อียด         
พอละเอียดแล้วดูว่าหน่อไม้ท่ีต้มไว้น้ํามันจะเดือดและ
เหลือน้อยลงก็ดูว่าหน่อไม้จืดและไม่ขมนั้นเอง  ต้อง   
ค้ันน้ําย่านางท่ีตําใส่ข้าวเหนียวแช่ และพริกเกลือแล้ว
กองเกาท่ีข้นและให้น้ําหน่อไม้ท่ีต้มให้เหลือสักหน่อย
แล้ว เทน้ํ าย่านางลงแล้วปรุงลงด้วยปลาร้ า หรือ       
ปลาทูเค็ม หรือปลาเค็มก็ได้และน้ําตาล  ท่ีเตรียมไว้
ตามปริมาณท่ีเตรียมไว้เป็นส่วนประกอบ พอปรุงรสว่า
อร่อยแล้ว ให้ย่านางสุกไม่มีกินเหม็นและเดือนสัก 5 นาที แล้วใช้หอมสอยก็ได้ ผักอีตู่ก็ได้ ผักแขยงก็ได้  
แล้วแต่คนชอบ  ผักท่ีใส่มันจะมีตามฤดูกาลคือ หน่อไม้ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์  มีนาคม เมษายน 
พฤษภาคม จะใช้สอยเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม  กันยายน  จะใช้ผักอีตู่  เดือนตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม จะใช้   ผักแขยง  ถ้าชาวบ้านจะใช้หอมพวกนี้ตามฤดูกาล  

การเตรียมการของเห็ดป่า 

 ข้ันตอนแรกไปหาเห็ดใส่ตะกร้ามา  หามาได้ก็เตรียมน้ําไว้ล้าง  พอได้เห็ดมาเอาน้ําใส่กะละมัง พร้อม
กําเกลือลง 1 กํามือ หรือ 1 ต่อน้ํา 1 กะละมัง  คือน้ําแรกของการล้างเห็ด  ต่อมาจะเป็นน้ําท่ีสองล้างน้ํา
ธรรมดา  ต่อไปล้างครั้งท่ีสามเพ่ือให้เห็ดสะอาด  เม่ือล้างครบสามน้ํา  เอาเห็ดวางไว้เพ่ือให้น้ําท่ีค้างอยู่ในเห็ด
นั้นออก  แล้วต่อไปเอานําใส่หม้อต้มให้เดือดก่อนแล้วเอาเห็ดเทลงในหม้อให้เห็ดร้อนแล้วเดือดนาน 10 - 15 
นาทีแล้วค่อยปรุง 
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การปรุงแกงเห็ด 

 เห็ด 5 กิโลกรัม ใส่พริก 20 ลูก และเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ  น้ําแกงเห็ดคิดว่าให้มันพอดี แล้วใส่ปลาร้า
ประมาณ 2 กรัม และตามด้วยน้ําตาล 1 ช้อนโต๊ะ คนให้ท่ัวน้ํา 2 ช้อนโต๊ะ ให้เดือดประมาณ 5 นาที แล้วเอา
หอมใส่คือ ผักอีตู่ หอมหัวก็ได้ตําใส่กับพริกประมาณ 5 หัว  
แล้ววางลงกินได้ 

 ข้ันตอนการใช้เห็ดจากป่านั้นมีหลายชนิด  เห็ด
กินได้ประมาณ 20 ชนิด  ถ้าเราใช้ใบย่านาง  ใส่ลงไปใน
แกงก็ได้  เพ่ือให้มันเข้มข้น ตอนใส่ใบย่านางนั้นใส่ก่อน
จะใส่พริก คือตอนใส่นําย่านางนั้น  ต้มเห็ดประมาณ     
5 นาที แล้วขยี้ใบย่านางเอาน้ําใบย่านางต้มให้นาน     
10-15 นาที  เห็ดและย่านางจะไม่มีกลิ่นเหม็นน้ําย่านาง
จะสุกและก็ปรุงด้วย  แกงเห็นทุกเห็ดใส่น้ําใบย่านางได้ 

 

ก้อยจีนูนหรือป่น 

 ข้ันตอนแรกหาจีนูนมาแล้วล้างน้ําให้สะอาด  ล้างครั้งแรกคือล้างแล้วกรองออกล้างใหม่  ข้ันตอนท่ี
สองคือล้างแกะปีกแข็งและปีกอ่อนพร้อมนิ้วหนามของจีนูน  พอเอาปีกและนิ้วหนามออกเสร็จแล้วนํามาค้ันใส่
เกลือ จีนูน 100 ตัว  เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ  แล้วต้ังกระทะให้ร้อนก่อนใส่น้ําในกระทะสักหน่วย  น้ําประมาณหนึ่ง
ทัพพี แล้วน้ําร้อนหรือว่ากระทะร้อนแล้วเอาจีนูนลงค่ัวอยู่ประมาณ 3-5 นาที  ตัวจีนูนจะตึงเต็มท่ีคือจีนูนจะ
สุก  แล้วเอามาเทให้เย็นก่อน ถ้าจีนูนเย็นแล้วเอามาสับให้ละเอียดสับท้ังตัว  พอคิดว่าจีนูนละเอียดแล้วเอาใส่
หม้อหรือกะละมังเล็กพอประมาณใช้ได้ 

ข้ันตอนแรก 

 1.  บีบมะนาวใส่ก่อนคนให้ท่ัว จีนูนร้อยตัวมะนาวลูกครึ่งถึงสองลูก 

 2.  ข้าวค่ัว 2  ช้อนถึง 3 ช้อนโต๊ะ 

 3.  พริกป่น 1 ช้อนโต๊ะ 

 4.  น้ําปลาร้า  2 ช้อนโต๊ะ 

 5.  น้ําปลา 1 ช้อนโต๊ะ 

 6.  น้ําตาลหรือชูรสครึ่งช้อนชา 

 7.  หอมรวมใส่ลงไปแล้วคนให้ท่ัว  
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ต้มปลาใส่ไข่มดแดง 

 ไปแหย่ไข่มดแดงมา  ได้มาแล้วเอาใส่กะละมัง
หรือหม้อพอเทไข่มดแดง ใส่หม้อแล้วเทน้ําลงใส่ไข่มดแดง
ท่ีหามาแล้วเศษผ้าจุ่มน้ํา  ให้เปียกแล้วคนไข่มดแดง คน
แล้วแม่มดท่ีเกาะมากับไข่มดจะเอาตัวเกาะออกมากับเศษ
ผ้าท่ีคน พอแม่มดท่ีปนมากับไข่หมดก็จะแยกกันออกได้ 
คนประมาณ 3 รอบ แม่มดก็จะออกหมด พอเอาแม่มด
ออกเสร็จแล้วก็เอาไข่มดข้ึนมาจากน้ําท่ีคนอยู่ แล้วเอามา
ใส่ไว้ในชาม ท่ีนี้ก็เอาปลามาจะเป็นปลาแห้งหรือปลาสดก็ได้ 
ปริมาณท่ีต้องทําให้พอดีคือ ไข่มดสองถ้วยต่อปลาสดหนึ่ง
กิโลกรัม ถ้าปลาแห้งก็ใส่ไข่มดสองถ้วยต่อปลาแห้งครึ่ง
กิโลกรัม  พอเตรียมไข่มดและปลาไว้พร้อมกันแล้ว 

ข้ันตอนก่อไฟต้นน้ํา 

 1.  ต้มน้ําให้เดือดก่อนแล้วทุบข่า ตะไคร้ และหัวหอมแห้ง  แล้วก็ใบมะกูดใส่คิดว่าเหมาะสม 

 2.  เอาเกลือลงก่อนปลา  ในปลา 1 กิโลกรัม และไข่มด 2  ถ้วยจะใช้เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ 

 3.  หยดน้ําปลาลง 2 ทัพพี 

 4.  น้ําตาล 1 ช้อนโต๊ะ 

 5.  เผาพริกสด 20 ลูก แล้วทุบลงในหม้อ 

 6.  ต้มได้ 10-15 นาที เอาลงได้ 

นึ่งปลา  ผัก  และแจ่ว 

 การนึ่งผักใส่ปลา  เราไปหาผักมาจะเป็นผักหนามหรือผักท่ีนึ่งได้ก็คือ  ผักหม  ผักหวาน  ผักตําลึง  ผัก
มะล่ํา  ผักบวบ  ผักฟักทอง  ผักกะจ่อน  ผักกะหล่ํา  ผักกาดขาวและผักท่ีใช้นึ่งได้ 

วิธีทํา  

เตรียมเอาผักมาล้างให้สะอาดแล้ววางไว้ในถาดให้น้ําล้างหยดออก คือการเตรียมผักไว้ 

วิธีทําปลา   

ก็เอาปลามาล้างแล้วก็ใช้ปลาเอาข้ีปลาออก  และถอดเกล็ดออก ล้างปลาให้ดีแล้วหั่นปลาเป็นชิ้นพอดี  
แล้วเอาเครื่องมาตําใส่  การปรุงปลาช่อนนึ่งคือตําตะไคร้หอม เกลือ ข่า ใบส้ม ตําให้ละเอียด แล้วตักออกมา
จากครก เอามาคลุกใส่ปลาท่ีหั่นเตรียมไว้แล้วเอาใบตองรองถาดซึง หรือหวดนึ่งข้าว ก็ใส่ได้ก่อนไปเอาน้ําใส่
หม้อท่ีจะนึ่งแล้วเอาต้ังเตา  เอาปลาท่ีคลุกเครื่องปรุงมาข้ึนนึ่งก่อน พอประมาณสัก 5-10 นาที แล้วค่อยเอาผัก
ท่ีเตรียมไว้ลงทีหลัง พอเอาผักลงสัก 3 นาทีก็วางลงปลาและผักก็จะสุขพร้อมกัน 
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เตรียมแจ่วกินกับนึ่งปลาและผัก 

 เผาหอม  และเผาพริก และเผากระเทียม  สามอย่างเผาเสร็จแล้วมาตํารวมกันพอตําละเอียดแล้วปรุง
ใส่น้ําปลา คือการปรุงพริก หอม กระเทียมท่ีตํารวมกันนั้นได้ถ้วยหนึ่งต่อปลาร้าสามช้อนโต๊ะ คนให้มันเข้ากัน  
ถ้าจะให้ดีคือต้องใส่น้ําตาลนิดหน่อย  ตักออกใส่ถ้วยกินได้ 

นึ่งผักกับแจ่ว 
วิธีทํา  ไปหาผักมาแล้วล้างผักให้สะอาดใส่ซึงนึ่งสัก 5 นาที 
แล้วเอาผักวางลง เอาผักออกใส่จาน 

วิธีการทําแจ่ว คือเผาพริก  เผาหอม  และเผากระเทียมพอเผา
เสร็จแล้วเอามาตําให้เข้ากันให้ละเอียดสักหน่อย         
ก็ปรุงใส่น้ําปลาร้าและ  น้ําปลา  ใส่น้ําตาล 

  การปรุงแจ่วนี้ คือถ้าพริก 20 เม็ด ต่อหอม 5 ลูก 
กระเทียม 2 หัว  น้ําปลาร้า 5 ช้อนโต๊ะ น้ําตาลช้อนกาแฟ  ตําให้ 
เข้ากันจนละเอียดแล้วตักใส่ถ้วย ใช้จิ้มกับผักนึ่งได้ กินกับข้าวได้ 
 

ฮีตท่ี  7  บุญซําฮะ  หรือบุญเดือนเจ็ด 

 คําว่ า  “ซําฮะ” เ ป็นภาษาลาวตรงกับคําไทยภาคกลางว่ า  “ชํ าระ” ซ่ึงพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายว่า  “ชําระ”  เป็นคํากริยา  แปลว่า  ชะล้าง  ให้สะอาด  เช่น  
ชําระร่างกาย  สะสาง  ปรับปรุงให้ดีข้ึน  เช่น  ชําระพระไตรปิฎก  พิจารณาตัดสิน  เช่น ชําระความ  ใช้ในคํา
ว่า  ชําระหนี้  

สําหรับคํา  ซําฉะ  ในภาษาลาวซ่ึงวัดจะนานุกรมพาสาลาวของ ดร.ทองคํา อ่อนมะนีสอน ฉบับพิมพ์ปี 
ค.ศ. 1992  โรงพิมพ์เวียงจันทน์ ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  “ซําฮะ สะสาง, ขับไล่, ล้างอาบ,  อาบน้ําเพ่ือให้ฮ่าง
กายสะอาดเอ้ินว่า ซําฮะกาย,  ไล่ผีออกจากบ้านเอ้ินว่าซําฮะบ้าน” (คําแปล  ชําระสะสาง  ขับไล่  ล้าง  อาบ  
อาบน้ําเพ่ือให้ร่างกายสะอาด  เรียกว่าชําระกาบ  ไล่ผีออกจากบ้านเรียกว่า  ชําระบ้าน) 

 และในหนังสือพจนานุกรมภาษาถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ  ฉบับพิมพ์ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2537  ได้ให้ความหมายว่า  “ซําฮะ  ก.  ชําระ, สะสาง  ทําให้ดี  เช่น  
อาบน้ําชําระกาบ,  พิจารณาตัดสินให้,  เช่น  ชําระความ;  ปัดรังควาน  เช่น  สูตรชําฮะ  เป็นต้น” 

ฉะนั้น  “บุนซําฮะ”  จึงหมายถึง  การทําบุญเพ่ือเป็นการปัดรังควาน  และขับไล่สิ่งไม่ดี ไม่งามหรือสิ่ง
ท่ีเป็นอัปมงคลออกไปจากหมู่บ้าน บางท้องถ่ินเรียกว่า  “บุนเบิกบ้าน”  ก็มี หรือ  “บุนซําฮะบ๋ะเบิก” ก็มี  
อย่างไรก็ตาม  “บุญซําฮะ”  นี้เป็นบุญท่ีทําเพ่ือขจัดสิ่งสกปรก สิ่งท่ีเป็นเสนียดจัญไรให้หมดไปจากหมู่บ้าน 

มูลเหตุท่ีทํา 

 มีเรื่องเล่าไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่า  ครั้งหนึ่งเมืองไพสาลีเกิดภาวะข้าวยาก  หมากแพง  ประชาชนขาด
แคลนอาหารซ่ึงเรียกว่า  “ทุพภิกขภัย”  เพราะฝนแล้งสัตว์เลี้ยงต่างๆ  ล้มตายเพราะความหิวเป็นจํานวนมาก  
ซํ้าร้ายเกิดอหิวาตกโรค  หรือชาวบ้านเรียกว่า  “โรคห่า”  ระบาด ทําให้ผู้คนล้มตายกันมากมาย ชาวเมืองกลุ่ม
หนึ่งจึงพากันเดินทางไปนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาปัดเป่าภัยพิบัติครั้งนี้  พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์
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พร้อมด้วยภิกษุ  500  รูป  โดยมาทางเรือใช้เวลาเดินทาง 7 วันจึงถึงเมืองไพสาลี  ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จถึง
เมืองไพสาลีก็เกิดฝน  “ห่าแก้ว”  ตกลงมาอย่างหนัก  จนน้ําฝนท่วมแผ่นดินสูงถึงหัวเข่า และน้ําฝนก็ได้พัดพาเอา
ซากศพของผู้คนและสัตว์ต่างๆ  ไหลล่องลอยลงแม่น้ําไปจนหมดสิ้น  พระพุทธเจ้าทรงทําน้ําพระพุทธมนต์     
ใส่บาตรแล้วมอบให้พระอานนท์นําไปประพรมท่ัวเมือง  โรคภัยไข้เจ็บก็สูญสิ้นไป  ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ  
ดังนั้นคนลาวโบราณรวมท้ังไทอีสานจึงทําบุญซําฮะข้ึนในเดือน 7  ของทุกๆ  ปี 

พิธีกรรม 

 พอถึงวันทําบุญชาวบ้านทุกครัวเรือนจะนําดอกไม้  ธูปเทียน  ขันน้ํามนต์  ขันใส่กรวดทรายและฝ้าย
ผูกแขนมารวมกันท่ีศาลากลางบ้าน  ถ้าหมู่บ้านใดไม่มีศาลากลางบ้านชาวบ้าน จะช่วยกันปลูกปะรําพิธีข้ึน
กลางหมู่บ้าน  ตกตอนเย็นจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดชัยมงคลคาถา (ชาวอีสานเรียกว่า  ต้ังมุงคุณ)   ตอนเช้า
วันรุ่งข้ึนจะพากันนําข้าวปลาอาหารมาทําบุญตักบาตร เลี้ยงพระถวายจังหัน  เม่ือพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วจะให้
พรและประพรมน้ําพุทธมนต์ให้แก่ทุกคนท่ีมาร่วมทําบุญเลี้ยงพระ  จากนั้นชาวบ้านจะนําขันน้ํามนต์  ฝ้ายผูก
แขน ขนกรวดทรายกลับไปท่ีบ้านเรือนของตนเอง  แล้วนําน้ํามนต์ไปประพรมให้แก่ทุกคนในครอบครัว  
ตลอดจนบ้านเรือนและ วัวควาย  เอาด้ายผูกแขนลูกหลานทุกคน  เชื่อว่าจะนําความสุขและ  สิริมงคลมาสู่
สมาชิกทุกคน ส่วนกรวดทรายก็จะเอามาหว่านรอบๆ  บริเวณบ้าน  และท่ีสวนท่ีนาเพ่ือขับไล่เสนียดจัญไรและ
สิ่งอัปมงคลท้ังหลายให้หมดสิ้นไป 
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บุญซําฮะ  นี้ถือเป็นอุบายให้คนในหมู่บ้านร่วมกันทําความสะอาดบริเวณบ้านของตน  และท่ี
สาธารณะของหมู่บ้าน  เช่น ถนนหนทางตลอดจน  “หลักบ้าน”  และ  “ดอนปู่ตา”  นอกจากนี้ก็ถือเป็น  
“การเลี้ยงบ้าน”  หรือ  “เลี้ยงหลักบ้าน”  พร้อมท้ัง  “เลี้ยงผีปู่ตา”  ซ่ึงถือว่าเป็น  “ผีบ้าน”  เพ่ือให้คุ้มครอง
ชาวบ้านทุกคนท้ังหมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข 

 พิธีเล้ียงปู่ตา  แทบทุกหมู่บ้านในภาคอีสานจะมี  “ดอนปู่ตา”  ซ่ึงเป็นป่าสงวนของชาวบ้านท่ีอยู่ติด
กับหมู่บ้าน  โดยมีความเชื่อว่า  “บริเวณดอนปู่ตานี้เป็นท่ีอยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้าน”  ชาวบ้านจึง
ปลูก  “ตูบ”  หรือ  “หอ”  ให้ผีปู่ตาอาศัย  นอกจากนี้ต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ป่าทุกชนิดในดอนปู่ตา  ถือว่าเป็น
สิ่งหวงห้ามหรือ  “ของเข็ดขวง”  ชาวบ้านไม่กล้าทําลาย ใครขืนทําลายจะมีอันเป็นไปจนถึงแก่ชีวิต  “ดอนปู่
ตา”  จึงเป็นป่าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของหมู่บ้านนั้น  ดังนั้นในเดือน 7  ของทุกปีนอกจากจะมี  บุนซําฮะแล้วก็จะมี  
“บุญเลี้ยงหลักบ้าน”  และจะมีบุญเลี้ยง  “ผีปู่ตา”  ไปด้วย  ซ่ึงส่วนมากจะเลี้ยงผีปู่ตาหลังการเลี้ยงหลักบ้าน 

 ในการเลี้ยงปู่ตานั้น  ชาวบ้านจะนําข้าวปลาอาหาร ท่ีขาดไม่ได้คือ  ไก่ต้มหนึ่งตัวพร้อมสุราและยา   
ดูดไปเลี้ยงปู่ตาท่ีดอนปู่ตา นอกจากนี้ชาวบ้านจะทํา “บ้ังไฟ” ไปเสี่ยงทายเรื่องฟ้าฝนอีกหนึ่งบ้ัง ซ่ึงเป็นบ้ังไฟหาง
ขนาดเล็ก 

 หลังจาก (“จ้ํา” คือ คนท่ีพาทําพิธี เช่น ไหว้ผีต่างๆ)  พาชาวบ้านนําสุราอาหาร (ซ่ึงส่วนมากจะเป็น  
เหล้าไหไก่ตัว)  เลี้ยงปู่ตาเรียบร้อยแล้ว  ก็จะนําสุราอาหารท้ังหมดมาเลี้ยงดูกันเอง  ทุกคนท่ีนําสุราอาหารมา
เลี้ยงผีปู่ตาก็จะรับประทานอาหารร่วมกันอย่างสนุกสนานและสนิทสนมกัน นับเป็นอุบายสร้างความสามัคคี
ของคนในหมู่บ้าน ก่อนท่ีทุกคนจะแยกย้ายกันไป ลงมือ“ทําไร่ ทํานา”  ซ่ึงเป็นงานหนักของแต่ละคน 

 ในช่วงเดือนเจ็ดจะมีบุญพิธีเก่ียวกับผีหลายอย่าง  เพราะผีฝ่ายดีท่ีชาวอีสานนับถือมีมากมาย  เช่น ผีอาฮัก 
(อารักษ์) คือมเหศักด์ิหลักเมือง ผีปู่ตาหรือตาปู่คือผีประจําหมู่บ้าน ผีตาแฮกคือ  ผีประจําทุ่งนา ตลอดจนผี
บ้านผีเรือน  ผีต่างๆ  ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิต  ความเชื่อของชาวอีสานเพราะเก่ียวกับความเป็นอยู่ สุขภาพ  
ความก้าวหน้า  ตํ่าทรามด้วยเก่ียวกับผีเหล่านี้ท้ังนั้น  ดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการทําพิธีเลี้ยงผีให้ถูกต้องตาม
ประเพณี  ส่วนผีไม่ดีก็จะไม่ให้เข้ามาเก่ียวข้องภายในหมู่บ้าน  ผีผ่านอาฮักก็จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างดี  
เพราะเชื่อกันว่าจะช่วยดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ด้าน  ฟ้าฝน  ข้าวปลาอาหาร  ความสงบสุขให้ผู้คน หาก
จะว่าตามฮีตคําสอนก็จะได้ดังนี้ 

 “ฮีตหนึ่งนั้นพอเดือนเจ็ดแล้วจงพากันบูชาราช  ฝูงหมู่เทพเหล่านั้นบูชาแท้สู่ภาย 

       ตลอดไปยอดอ้ายอาฮักใหญ่มเหศักด์ิ ท้ังหลักเมืองสู่หน  บูชาเจ้า 
 พากันเอาใจต้ังทําตามฮีตเก่า  นิมนต์สังฆเจ้าชําระแล้วสวดมนต์ 
 ให้ฝูงคนเมืองนั้นทํากันอย่าได้ห่าง  สูตรชําระเมืองอย่าค้างสิเสียเศร้าตํ่าสูญ 
 ทุกข์สิแล่นวุ่นมาโฮมใส่เติมเมือง  มันสิเคืองคําขัดตํ่าลงศูนย์เศร้า 
 ให้เจ้าทําตามนี้คือเฮาได้บอกกล่าว  จึงสิสุขอยู่สร้างสรรค์ฟ้าเก่ิงกัน 
 แม่นทุนข์ฮ้อนหม่ืนชั้นบ่มีว่าสิมาทาน ปานกับเมืองสวรรค์สุขเก่ิงกันเทียมได้” 

 หมายความว่าประเพณีหนึ่ง คือพอถึงเดือนเจ็ดให้พากันบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ เทพยดา มเหศักด์ิหลักเมือง 
ให้ทําตามจารีตประเพณีเก่า  นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาสวดมนต์ชําระเสนียด  จัญไร ให้ทําอย่าละเลย หาไม่
แล้วจะทําให้เกิดภัยพิบัติ  จัญไรแก่บ้านเมือง หากทําแล้วก็จะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขปานเมืองฟ้าสวรรค์ 
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ตํานานตาแฮก 
 ตาแฮกเป็นพระภูมิเจ้าท่ีผู้รักษาไร่นา  บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  และบันดาลให้ข้าวปลา
อุดมสมบูรณ์  ตาแฮกเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวไร่ชาวนาท่ัวไป เรื่องราวของตาแฮกมีดังนี้ 

 มีคหบดีผู้หนึ่งอยู่กินกับภรรยาเป็นเวลาหลายปี ก็ไม่มีบุตรสืบสกุล จึงแต่งงานกับหญิงอีกผู้หนึ่งและให้
ภรรยาท้ังสองอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกัน ต่อมาไม่นานภรรยาคนท่ีสองก็ต้ังครรภ์ ฝ่ายภรรยาคนแรกเม่ือเห็น
ดังนั้นให้บังเกิดความอิจฉาริษยาว่าสามีจะรักมากกว่าตน จึงเอายาพิษมาผสมอาหารให้นางกิน เม่ือนางจวนจะ
สิ้นใจได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นการจองเวรไว้ว่า ขอให้นางได้มีโอกาสแก้แค้นภรรยาหลวงให้จงได้ 

 ทันทีท่ีภรรยาน้อยได้สิ้นชีวิตลง ชายผู้สามีได้ทราบเรื่องก็มีความโกรธ จึงฉวยได้ดาบฟันภรรยาหลวง
ตายไป  ณ  บัดนั้น ก่อนท่ีภรรยาหลวงจะสิ้นใจ นางได้ผูกใจอาฆาตกับภรรยาน้อยไว้เช่นเดียวกัน 

 ในเวลาต่อมา ภรรยาหลวงได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่ภรรยาน้อยไปเกิดเป็นแมว ทุกครั้งท่ีแม่ไก่ออกไข่     
แมวตัวนั้นก็ไปขโมยไข่กินจนหมด  แม่ไก่มีความเจ็บแค้นยิ่งนักจึงผูกใจอาฆาตจองเวรไว้ 

 ในชาติต่อมา แม่ไก่ไปเกิดเป็นเสือ แมวไปเกิดเป็นกวาง เม่ือกวางออกลูกมาคราวใดเสือก็จับไปกิน   
ทุกตัว แม่กวางเจ็บใจนักจึงผูกใจจองเวรกับเสือต่อไปอีก 

 ในชาติต่อมาเสือไปเกิดเป็นหญิงคนหนึ่ง และกวางไปเกิดเป็นนางยักษ์ เม่ือหญิงนั้นคลอดบุตร คนแรก  
นางยักษ์ก็ปลอมตนเป็นเพ่ือนบ้านไปเล่นกับเด็กนั้น พอได้โอกาสก็จับเด็กกิน เม่ือนางคลอดลูกคนท่ีสองนาง
ยักษ์ก็ปลอมตนมาเอาไปกินอีก  คราวนี้พอจวนจะคลอดบุตรคนท่ีสาม หญิงนั้นจึงไปท่ีบ้านของพ่อสามี        
เม่ือคลอดบุตรแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่จนบุตรนั้นอายุได้สามเดือน  สามีจึงพากลับมาบ้านพร้อมด้วยบุตรท่ีกําลัง
น่ารัก 

 เม่ือนางยักษ์ทราบว่าหญิงนั้นนําบุตรกลับมา มันก็ปลอมตนเพ่ือหลอกจับเอาเด็กนั้นไปกินอีก แต่หญิง 
ผู้เป็นแม่รู้ทัน  จึงอุ้มลูกไปเฝ้าพระพุทธองค์ในขณะท่ีพระองค์กําลังแสดงธรรมเทศนาแก่คนท้ังหลาย นางและ
สามีได้เล่าเรื่องท่ีจําต้องหนีภัยมาพ่ึงพระองค์ และขอถวายบุตรนั้นแก่พระองค์ พร้อมกันนั้นนางยักษ์ก็ตาม
มาถึงท่ีวัดแห่งนั้น 

 พระพุทธองค์ได้ทราบเรื่องต่างๆ โดยญาณแล้ว จึงทรงแสดงธรรมให้ท้ังสองฝ่ายเห็นโทษแห่งการจอง
เวรแล้วก็ให้เลิกจองเวรต่อกัน ซ่ึงท้ังนางยักษ์และหญิงนั้นก็ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยดี 

 เม่ือกลับมาถึงบ้าน หญิงนั้นกับสามีก็ได้สร้างบ้านให้นางยักษ์อาศัยอยู่ใกล้ๆ กับบ้านของตน และได้
พ่ึงพาอาศัยกันด้วยดี มีความรักใคร่นับถือกันด้วยดี มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามประสาเพ่ือนบ้านท่ีดี 

 ฝ่ายนางยักษ์เป็นผู้รู้ในคัมภีร์เก่ียวกับดินฟ้าอากาศ จนสามารถท่ีจะรู้ว่าปีใดเดือนใดฝนจะตกหรือ      
จะแล้ง ก็ได้บอกกล่าวแก่สองสามีภรรยานั้น เพ่ือจะได้เตรียมการทําไร่นาและเพาะปลูกพืชผลให้เหมาะสมกับ
ดินฟ้าอากาศ ดังนั้น ไม่ว่าฝนจะตกจนน้ําท่วมหรือฝนแล้ง สองสามีภรรยาก็ปลูกพืชผล และเก็บเก่ียวได้      
ผลอุดมสมบูรณ์  กว่าชาวบ้านอ่ืนใด  เป็นท่ีแปลกใจแก่คนท่ัวไป ในเวลาต่อมาสองสามีภรรยาก็ได้นําความรู้ท่ี
นางยักษ์บอกให้ไปบอกกล่าวแก่ชาวบ้านอ่ืนๆ ทําให้ชาวบ้านท้ังหลายมีความยินดีมาก 

 นางยักษ์ยังได้บอกชาวบ้านเก่ียวกับการบวงสรวงบูชาเทวดาผู้รักษาไร่นา เพ่ือดลบันดาลให้การ
เพาะปลูกได้ผลดี เทวดานี้มีชื่อว่า ตาแฮก โดยให้ชาวนาสร้างท่ีอยู่ให้ตาแฮกไว้  ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งในท่ีนาของตน  
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อาจสร้างเป็นศาลหรือกระท่อมไว้  ณ  ท่ีอันสมควร  เช่นจอมปลวก หรือโคนต้นไม้ใหญ่ ก่อนถึงฤดูทํานาก็ให้
เซ่นไหว้ตาแฮกด้วยหมากพลู  ยาสูบ  มะเขือและปลาร้า  ใส่กระทงหน้าวัว พร้อมด้วยไม้ไผ่จักตอกแล้วสานขัด
ตาแหลว  โดยใช้ไม้ไผ่ลําท่ีปลายกุดเม่ือนําของเหล่านี้ไปเซ่น ตาแฮกให้กล่าวถ้อยคําดังนี้ 

 “ดูราตาแฮกเอย  จงรับเอาของสังเวยเหล่านี้  แล้วดลบันดาลให้ข้าวกล้าในนาอุดมสมบูรณ์ สูงท่วม
หลังช้างหลังม้า  ปูปลาและหม่อนไหมจงหลั่งไหลมา อย่าให้ขาด” 

 นับแต่นั้นเป็นต้นมาพวกชาวไร่ชาวนาท้ังหลายก็พากันเซ่นสรวงตาแฮกประจําท่ีนาของตน ในตอนต้น
ฤดูทํานาทุกปี  และก็บังเกิดผลดีได้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  ท้ังนี้ด้วยบุญคุณความดีท่ีนางยักษ์และหญิงนั้นเลิก
จองกรรมของเวรต่อกันและหันหน้าเข้าผูกมิตรกันตามคําสอนของพระพุทธองค์ 

คาถาบุญเบิกบ้าน  (บุญซําฮะ) 
คําบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้  ธูปเทียน 

 ภูมิ มัสมิง  ทิสาภาเค  สันติ ภมมา  มะหิทธิกา  เตปิ  อัมเห  อะนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ   
สุเขนะ  จะฯ 

คําถวายเครื่องสังเวย 
 นะโมเม  พระภูมิเทวานัง  ธูปะทีปะ  จะ  ปุปผัง สักการะ  วันทะนัง  สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง      
โภชะนานัง  สาลีนัง สะปะริทธัง  อุทะกังวะรัง  อาคัจฉันตุ  ปะริภุญชันตุ สัพพะพา หิตายะ  สุขายะ สันติเทวา 
มะหิทธิกา  เตปิ  อนุรักขันตุ  อาโรคะเยนะ  สุเขนะ  จะ 

คําลาเครื่องสังเวยพระภูมิ 
 อายันตุ  โภนโต  อิธะ  ทานะสีละ  เนกมัมมะปัญญา สะหะ วิริยะ  ขันตี  สัจจาธิฏฐานะ  เมตตุเปกขา  
ยุทธายะโว  ทิสสาวินะติ  อะเสสะโต 

ประวัติของกระทงหน้าวัว 
 มีเมียหลวง-น้อย อยู่คู่หนึ่ง เมียหลวงมีลูก 2 คน  เมียน้อยเลยอิจฉา  เลยฆ่าลูกเมียหลวง    ในท้อง  
เมียหลวงเลยไปพ่ึงพระพุทธเจ้า  พระพุทธเจ้าจึงเทศน์ให้เมียน้อยไปเกิดเป็นผีตาแฮกอยู่ตามทุ่งนา ให้คอยไป
เฝ้าดูแลไร่นา  โดยมีชาวบ้านทําอาหารไปบูชาในรูปของกระทบหน้าวัว  เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลในการทําไร่-
ทํานา  ให้ได้ผลดีไม่มีอันตรายใดๆ แก่ชาวบ้าน 

ประวัติบุญเบิกบาน 
 จะทําในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม  เป็นการทําพิธีถวายสักการะพระภูมิเจ้าท่ีเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่
ลูกหลานในหมู่บ้านท่ีเตรียมจะลงทําไร่ทํานา 

รูปแม่ใหญ่คําตา  บุญย่ิง  อายุ 78 ปี  บ้านเลขท่ี 13 หมู่ 6 
สูตรยาแก้โรคนิ่ว  นิ่วไต  ปัสสาวะเหลือง  ปัสสาวะแดง  ส่วนประกอบ  เครือสตัน, เครือลิ้นแฮด,     

หัวหวาย, ต้นฝ้าย  และหัวอีเอียง 
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สูตรอาหารจากป่า 
 1.  บ้านเลขท่ี  47  หมู่ 9 

       ตาทอน  ชูบุญ  อายุ  63 ปี 

       ยายวรรณา  ชูบุญ  อายุ  58 ปี 

       นายประสิทธิ์  ชัยกุม    อายุ  42 ปี 

       นางอําพวัน  ชัยกุม  อายุ  30 ปี 

       ด.ญ.จตุพร  ชัยกุม  อายุ  10 ปี 

       ด.ช.สรวิศ  ชัยกุม  อายุ  4   ปี 

       นายวีระชัย  บุญชู  อายุ  18 ปี 

 2.  บ้านเลขท่ี  79  หมู่ 9 

       นายนิพล  ชินทวัน  อายุ  43 ปี 

       นางภัทรวดี  ชินทวัน  อายุ  42 ปี 

       น.ส.สุวิมล  ชินทวัน  อายุ  21 ปี 

       ด.ช.ปฐวี  ชินทวัน  อายุ  11 ปี 

       ด.ช.ธนพล  กล่อมจิต  อายุ  3  ปี 

 3.  บ้านเลขท่ี  78  หมู่ 9 

       นางบุตร  ชูบุญ  อายุ  72 ปี 

       นางบัวศรี  แก้วแรมเรือน  อายุ  72 ปี 

       นางอิสรีย์  ชูบุญ   อายุ  31 ปี 

       นางราตรี  ฉลวยงาม   อายุ  43 ปี 

 4.  บ้านเลขท่ี  9  หมู่ 9 

       นางปุ่น  พาชื่น  อายุ  73 ปี 

       นายเพชร  สายทอง   อายุ  43 ปี 

       ด.ญ.มณีรัตน์  สายทอง อายุ  10 ปี 

       ด.ญ.ชุติกาญจน์  สายทอง อายุ  3  ปี 

 5.  บ้านเลขท่ี  7  หมู่ 6 

       นายสุนพร  ศรีสุข  อายุ  40 ปี 

       นางอุไร  ศรีสุข  อายุ  41 ปี 
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       นายสง่า  ศิริโม้  อายุ  42 ปี 

       นายนิคม  ศรีสมุทร  อายุ  28 ปี 

 6.  บ้านเลขท่ี  19  หมู่ 6 

       นายสมบูรณ์  บุญยิ่ง  อายุ  41 ปี 

       นางเทียมใจ  บุญเสริม  อายุ  38 ปี 

       นางหนูเวียง  พ่ึงทอง  อายุ  40 ปี 

       นางสุภี  พ่ึงทอง  อายุ  42 ปี 

 7.  บ้านเลขท่ี  51  หมู่ 9 

       นายสง่า  ศิริแพงพา  อายุ  42 ปี 

       นางอ้ัว  ศิริแพงพา  อายุ  42 ปี 

       นางสม  ศรีสมุทน  อายุ  56 ปี 

       น.ส.จินตหรา  ศิริแพงพา อายุ  20 ปี 

       ด.ญ.สุภาพร  ศิริแพงดา อายุ  10 ปี 

 8.  บ้านเลขท่ี  81  หมู่ 9 

       น.ส.ศรศิริ  ดวงแก้ว  อายุ  15 ปี 

       น.ส.กนกพร  อยู่สุข  อายุ  17 ปี 

       น.ส.กิตติมา  อยู่สุข  อายุ  16 ปี 

       น.ส.กรองกาญจน์  บุญยิ่ง อายุ  15 ปี 

       น.ส.เบญจมาศ  สถาพร อายุ  16 ปี 

       (ทําขนมไส้ถ่ัวเหลือง) 
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ธรรมเนียมหมอยาสมุนไพรโบราณอีสาน 
 

ธรรมเนียมหมอยาโบราณ  ดังท่ีข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้  เป็นข้อท่ีท่านหมอสมุนไพรโบราณอีสาน       
ถือปฏิบัติ  ข้าพเจ้าอาจกล่าวไว้ในท่ีนี้ไม่หมด หรืออาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้  ซ่ึงต้องขออภัยท่านผู้รู้ เพราะ 

 1. ข้อปฏิบัติในแต่ละท้องท่ีอาจจะแตกต่างกัน 

 2. ผู้เล่าอาจเรียนรู้ไม่หมดทุกแง่มุมของวงการยาสมุนไพร 

 3. มีบางอย่างท่ีท่านหมอยาสมุนไพรปิดบังไว้เพราะกลัวคนรู้ทีเด็ดในการรักษาจะมาแย่งอาชีพหากิน  
และกลัวศิษย์ล้างครู 

 4. ขาดข้อมูลท่ีครบถ้วน 

 5. อ่ืน ๆ 

 ถ้าท่านผู้ใดมีข้อมูลท่ีดีและครบถ้วน  กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง  ธรรมเนียม
ปฏิบัติของหมอยาสมุนไพรสมัยโบราณอีสาน  ท่านทําดังนี้ 

1. การเรียนรู้ยาสมุนไพร 

 ท่านอาจารย์ครูยาสมุนไพร  ท่านจะตรวจตราดวงของท่านศิษย์ท่ีจะมาเรียน  ด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

 1. ดูหน้าตาไว้วางใจหรือไม่  จะเป็นศิษย์ล้างครูไหม?  

 2. เป็นสายเลือดลูกหลานท่ีใกล้ชิด  หรือห่างไกลเพียงใด  มีท่ีอยู่ใกล้พอท่ีจะแย่งท่ีหากินหรือไม่ 

 3. วัน เดือน ปีเกิด  สมพงษ์กับหมอใหญ่ (ครู) หรือไม่? ถ้าไม่สมพงษ์มักจะเป็นศิษย์ล้างครู  หรือ
ประมาทครู 

 4. บางรายต้องให้อยู่คนละฟากแม่น้ํา  ถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันอาถรรพ์ยาจะมาหาอาจารย์หมอ  จะไม่ไปอยู่
กับลูกศิษย์  เรียนแล้วนําไปใช้จะไม่ได้ผล 

 5.อธิษฐานต่อพ่อครูยา  (หมอชีวก, ครูผู้ท่ีตนเคยเรียนมา)  หรืออธิษฐานต่อห่อยาครูท่ีต้ังไว้บนหิ้งบูชา  
ถ้าฝันไม่ดีจะไม่รับศิษย์คนนั้นเลย  ถ้าฝันดีก็จะรับ 

 6. ต้องให้มีการเรียนรู้ท้ังชื่อ  ต้นยา  และวิธีใช้  เช่น  เป็นยาแก้โรคอะไร  ต้นเดียวแก้โรคอะไร ผสม
กับต้นอ่ืนแก้โรคอะไร  เป็นยาต้ม, ยาฝน, ยาแช่, ยาอาบหรือยากิน, ยารมหรือยาอบ, ยาผงหรือป้ันเป็น
ลูกกลอน  ใช้ส่วนผสมเป็นสูตรอย่างไร? เป็นต้น 

 7. ต้องเรียนรู้วัน  เวลา  วิธีเอายา  และการใช้ยา 

 8. ต้องยกครูทุกครั้งก่อนเรียนหรือหลังเรียน  แล้วแต่ครูไหนจะมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างไร? 

 9. ผู้เรียนจะต้องมีอายุเป็นพ่อคนได้เป็นต้นไป 
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2. การเก็บ  และรักษายาสมุนไพร 
 โดยท่ัวไปแล้ว  หมอยาสมุนไพรจะพาลูกศิษย์เข้าป่าไปดูต้นยา  อธิบายลักษณะต้นยาท่ีอาจมีต้นไม้อ่ืน
ละม้ายคล้ายคลึงกัน  ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  แล้วเอายาผิด ๆไปรักษาคนไข้  ซ่ึงต้นไม้ท่ีคล้ายคลึง
ต้นยานั้นอาจจะเป็นต้นไม้พิษ  ทําให้คนไข้ได้รับอันตรายได้  เม่ือท่านบอกแล้วชี้แจง  แล้วท่านก็จะแนะนําอีก
ดังนี้ 

 1. ยาชนิดนี้ให้เอาวันอังคาร  ยาชนิดนี้ให้เอาวันพฤหัสบดี   เป็นต้น  หรือแรมเท่านั้นคํ่าอะไรทํานองนั้น 
 2. เวลาเอาให้เอาเวลากลางวัน เช้า เท่ียง เย็น หรือให้เอาเวลากลางคืน เป็นต้น 

 3. เวลาเอาให้เข้าไปเอาด้านตะวันออกอย่างเดียว หรือให้ไปเอาทิศใดก็ได้แต่อย่าให้เงาทับต้นยา เป็นต้น 
 4. ใช้กลวิธีในการเอา  คือ  เวลาจะเอายาให้แก้ผ้าเปลือยกายเอา 

 5. ให้ใช้คาถาเรียกยาและปราบพญาธรก่อนค่อยเอายาจึงจะศักด์ิสิทธิ์ 
 6. ให้มีการเก็บและเปลี่ยนยาสมุนไพรท่ีหามาแล้วนั้นทุก 6 เดือน หรือทุกปี หรือทุก 2 ปี หรือทุก      
3  ปี  แล้วแต่ครูสั่ง 

 7. ให้ตากแดดให้แจ้งแล้วใส่ไว้ในร่วม  (ถุง) ยา 
 8. ให้เก็บร่วมยาไว้ในท่ีสูง  ให้มีการสวดบูชาครูทุกคืน  โดยเฉพาะวันพระต้องเก็บดอกไม้บูชาทุกวันพระ 

3. การรับคําเชิญไปรักษาคนไข้ 
 ปกติหมอยาโบราณอีสาน  ท่านจะมีจิตใจบริสุทธิ์มีเมตตาธรรมสูง  ท่านจะไม่มีคิดค่าเดินทาง         
ค่าเสียเวลา  เหมือหมอในปัจจุบัน  ท่านจะไปดูแลเอาใจใส่คนไข้ของท่านอย่างใกล้ชิด  แม้ว่าสมัยก่อนไม่มี
ยานพาหนะ  ท่านก็จะเดินไปด้วยมีจิตเมตตาและห่วงใย  บางรายหมอเฒ่าเก่ง ๆเดินไม่ไหว  ลูกหลานก็จะเอา
เกวียนไปรับมา  ท่านจะมานอนกับคนไข้  คนไข้เองก็จะมีความรู้สึกอบอุ่น  และหายจากไข้ได้เร็วข้ึน        
ความสํานึกในบุญคุณก็จะผูกพันคนไข้  และญาติของคนไข้ตลอดไป  ส่วนมาการรับคําเชิญนี้  ท่านจะปฏิบัติ
ดังนี้ 

 1. ถ้ามาตรงเวลาหรือยามดีของท่านท่านก็จะรับทันที 
 2. ถ้าดูเวลาไม่ดี  ท่านก็จะไม่รับและไม่ปฏิเสธ  แต่ท่านจะแนะนําให้ไปหาหมอยาคนนั้น  คนนี้  ที
ท่านเชื่อถือ เป็นเคล็ดในการแก้อาถรรพ์เวลา ซ่ึงถ้าไปถึงหมอยาท่ีท่านแนะนํา ก็จะได้ยามดี  แต่ถ้าไปถึงในยาม 
ไม่ดี  ก็จะชื่อว่าได้แก้เคล็ดแล้ว 

 3. ถ้าท่านฝันล่วงหน้าในทํานองไม่ดี  ท่านจะบอกก่อนว่าไม่ไหวแล้วอย่าให้ไปเลย  ถ้าคนมาหา  
คะยั้นคะยอขอให้ไป  ท่านก็จะไปโดยขัดใจไม่ได้  ส่วนมากถ้าเป็นเช่นนั้น  คนไข้มักจะตาย 
 4. กรณีดังข้อ 3  ถ้าท่านหมอยาใหญ่ท่านจะบอกว่า  “ให้พ่อเสี่ยง  ดูใหม่  พรุ่งนี้มาหาหมอใหญ่นะ”  
ท่านจะบอกกับคนมาเชิญอย่างนี้  แล้วท่านจะไหว้ครูท่านอธิษฐานต่อห่อยา  แล้วขอให้เจ้ากรรมนายเวรให้
ท่านจะรู้ความฝันหมดว่า 
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 ก. คนไข้คนนี้ถึงอย่างไรก็ต้องตาย  ขอไม่ให้คนไข้นั้นก็จะตายจริง 
 ข. คนไข้คนนี้ชะตาถึงคาดแล้ว  แต่ต่อดวงชะตาได้  โดยให้ทําอย่างนั้น อย่างนี้ ท่านก็จะบอกไปแต่งไป
ทํา  ส่วนโรคท่านก็จะรักษาแล้วหายจริง ๆ  

 ค. กรณีข้อ ข. ถ้าเป็นชะตาขาดธรรมดา  ท่านก็จะให้สวดต่ออายุ ถ้ามีเคราะห์ท่านก็จะให้สะเดาะ
เคราะห์  ถ้าเป็นผีไร่ผีนาผีป่าทํา  ท่านก็จะบอกให้แก้ด้วยหมอผี  ถ้าเป็นบรรพบุรุษมาทํา  ท่านก็จะให้แก้ตามท่ี
ผีบรรพบุรุษเขาต้องการโดยวิธีอย่างนี้ไม่รักษาด้วยยาก็หาย 

 5. ท่านจะถามคนมาหาว่า  เดินทางมาเห็นงูใช่ไหม? มันมาอยู่ตรงหน้า  ไล่ก็ไม่หนีใช่ไหม? แล้วฆ่ามัน
ใช่ไหม? ถ้าฆ่าท่านว่าไปฆ่าทูตเจ้ากรรมนายเวร  จะรักษาไม่หายเขามาห้ามมาขวางทางเราให้ขอเขาดี ๆ กรณี
เช่นนี้จะเกิดกับคนมาเชิญหมอยา  และจะเกิดกับหมอยาในขณะเดินทางมารักษา  ผู้ไปเชิญหมอยาหรือหมอยา
ต้องฉลาด 
 6. ผู้ไปเชิญหมอยา  หรือหมอยา  ในขณะเดินทางถ้าพบฟาน (อีเก้ง) หรือสุนัขจิ้งจอกวิ่งตัดหน้า หรือ
พบลางอย่างอ่ืนท่ีไม่ดี  ท่านว่าอย่าไปเลยรักษาจะไม่หาย  ยกเว้นหมอยาขมังเวทย์ท่ีท่านรู้ทิศทางแก้ทางขอ  
จากลางมัจจุราชเหล่านั้น  แต่ท่านว่าทุกอย่าง  ต้องอยู่ในวิสัยด้วย 

 7. จะมีมหัศจรรย์  คือ  ก่อนจะมีคนมาให้ไปรักษาคนไข้ ท่านจะรู้ล่วงหน้าก่อน  บางท่านรู้จากฝัน  
(ห่อยาบอก)  บางท่านจะรู้จากจิตใต้สํานึกเองขณะท่ีนั่งอยู่บ้าน 

4. การตรวจวินิจฉัยโรค 
 หมอเฒ่าอีสานท่านจะไปรักษาคนไข้  หรือจะรักษาคนไข้นั้น  ท่านจะมีวิธีการตรวจโรคของคนไข้ดังนี้ 

 1. ตรวจดูท่ีตาว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่? เพราะโรคบางอย่างมันแสดงออกมาทางตา เช่น โรคดีซ่าน
และโรคตับ  เป็นต้น 

 2. ตรวจดูลิ้นว่าเป็นฝ้า  เป็นตุ่มหรือผิดปกติอย่างไรหรือไม่? เพราะโรคบางอย่างแสดงออกมาทางลิ้น 
 3. คลําดูอุณหภูมิท่ีร่างกายว่าปกติหรือผิดปกติหรือไม่ 

 4. เคาะและฟังเสียงดูท่ีท้อง  จะมีสภาพผิดปกติหรือไม่ 
 5. จับดูชีพจรว่าเต้นผิดปกติหรือไม่ 

 6. สอบถามผู้ป่วยเก่ียวกับอาการปกติและผิดปกติภายในตัวคนไข้  เช่น การกิน การขับถ่าย ความ
เม่ือยล่าและสภาพจิตใจเป็นอย่างไรด้วย 

 7. เอามืออังดูท่ีลมหายใจว่า  ร้อนหรือเย็น  ผิดปกติหรือปกติหรือไม่ 
 8. เป่าควันยาสูบผ่านใกล้ ๆ จมูกของคนป่วย  แล้วถามว่าได้กลิ่นควันยาสูบเป็นกลิ่นอย่างไร 

 9. ดูตุ่มหรือผื่นตามร่างกายว่ามีหรือไม่  ถ้ามีเป็นอาการแสดงออกของโรคอะไร  ท่านจะวินิจฉัยถูก 
 10. สังเกตผู้ป่วยว่า  นอนไม่หลับ  หรือนอนหลับซึมจมอยู่อย่างเดียว  ไม่ยอมต่ืนหรือแม้ต่ืนแต่ซึมง่วง
ไม่เบยเบิก 

 11. ในกรณีท่ีสงสัยวินิจฉัยไม่ออก  ท่านว่าอาการไข้มันหลบข้างใน จะไม่มีใครดูออก ท่านจะมียาท่ังไข้  
(คือยาท่ีฝนให้กินแล้วคนเป็นโรคอะไรก็จะแสดงออกมาให้เห็น  แม้ผีทําก็แสดงออกให้รู้)  แล้วท่านก็จะรู้จักโรค
แล้วรักษาได้ถูกต้อง  ยาท่ังไข้นั้นมีดังนี้ 

  1. แฮนทําทาน 
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  2. แฮนจองอาง 
  3. แฮนปลาก้ัง 

  4. ยานางแดง 

 ฝนให้กินอาการไข้หลบในท่ีไม่รู้ว่าเป็นไข้อะไร  ก็จะแสดงออกมาให้เห็น (ของพ่อใหญ่ทองดี  พงษ์
สุทธิ) 
 ดังกล่าวมานี้  เป็นเพียงกระบวนการในหลาย ๆ กระบวนการท่ีท่านหมอเฒ่าโบราณท่านใช้วินิจฉัยโรค  
ใครได้มามากวิธีกว่านี้  กรุณาช่วยแนะหรือพิมพ์เอกสารเผยแพร่  ให้ลูกหลานได้สืบสานต่อด้วย  จักมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

5. การช่ังหรือการตวง 
 ยาบางขนานต้องผสมกันหลาย ๆ อย่างจึงออกฤทธิ์แก้โรคนั้น ๆ ได้  และการผสมนั้นต้องมีสูตรบอก
ปริมาตร  โดยครูยาหรือหมอเฒ่าท่านจะสอนให้ทุกข้ันตอน  สูตรมาตราชั่งโบราณท่านมีดังนี้ 

มาตราช่ัง เทียบกับมาตราช่ังหลวง 
1  ชั่ง     เท่ากับ   80  บาท 
1  ตําลึง  เท่ากับ     4  บาท 
1  บาท   เท่ากับ     4  บาท 
1  เฟ้ือง  เท่ากับ     4  ไพ 
1  ไพ     เท่ากับ     3  สตางค์ 

1  ชั่ง     เท่ากับ   1,200      กรัม 
1  ตําลึง  เท่ากับ        60     กรัม 
1  บาท   เท่ากับ        15     กรัม 
2  สลึง   เท่ากับ        7.5     กรัม 
1  ไพ    เท่ากับ     0.46875   กรัม 

 ในการชั่งยานั้น  ท่านจะใช้ตราชั่งเล็ก ๆชั่ง  คันชั่งจะทําด้วยงา  หรือกระดูกงดงามมากมีการฝังทอง
เป็นเม็ด ๆ บอกปริมาตรตราชั่ง  หรือคันชั่งแบบนี้  คนอีสานเรียกว่า  “ตราเต็ง” 

6. จรรยาแพทย์สมุนไพร 
 คุณสมบัตินี้เป็นของผู้รวมรวมเอง  ไม่ใช่คัดจากตํารา  หากแต่ได้จากการสังเกตจริยาวัตรของท่าน  
น่าจะมีดังนี้ 

 1. มีบุคลิกเป็นท่ีศรัทธา 
 2. ห่วงหาอาทรคนไข้  เหมือนกับญาติของตน 

 3. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง  คือไม่เรียกร้องค่ารักษาอ่ืนนอกจาก  ครู-คายของตน  ส่วนคนไข้จะให้
นอกเหนือจากนั้น  อยู่ท่ีน้ําใจคนไข้เอง 

 4. เป็นคนไม่เห็นแก่ตัว  เสียสละไปดูและเฝ้าไข้คนไข้ถึงบ้านไม่ว่าจะเป็นเวลาใด  แม้จําเป็นต้องนอน
เฝ้าไข้ก็ยอม 

 5. ในกรณีท่ีอยู่ไม่ไกลกัน  ท่านจะมาเยี่ยมไข้และสอบถามอาการไข้  การป้อนยาให้คนไข้และการกิน
ยาของคนไข้  จากคนไข้และหรือจากญาติของคนไข้ทุกวัน 

 6. กรณีคนไข้ยากจนจริง ๆ  ท่านก็รักษาให้เปล่า ๆ  โดยค่าครู-คาย  ท่านก็ให้ลูกเมียของท่านหรือใคร
ก็ได้ต้ังให้  เม่ือปลงคาย  (ให้ค่าครู)  แล้วท่านจะส่งเงินเขาคืน  (ค่าครูนี้เป็นสิ่งจะต้องให้แม้คนไข้ตายก็ต้องให้  
เพราะมันเก่ียวพันกับความศักด์ิสิทธิ์ของยา) 
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 7. การฝนยาของท่านไม่ว่าจะเป็นการฝนเด่ียวหรือฝนรวมรสยาจะกลมกล่อมพอดี  ไม่มีอะไรขาด ไม่มี
อะไรเกิน  ชวนให้คนไข้อยากกิน 

 8. การรักษาห่อ  (ร่วม) ยาของท่าน  จะเก็บเอาไว้ท่ีสูงเสมอ 

7. ส่ิงท่ีควรทราบเก่ียวกับการใช้ยาสมุนไพร 
 การใช้ยาสมุนไพรนี้  นอกจากจะรู้ต้นยา  รู้รสยา  รู้ว่าแก้โรคอะไร  ใช้ในปริมาณเท่าไร  ใช้ฝน  ใช้ต้ม  
ใช้แช่  ใช้ทา  ใช้กิน  ใช้พอก  ใช้อาบ  เป็นต้น  แล้วยังรู้ถึงเคล็ดลับอ่ืนด้วย  เคล็ดลับดังกล่าวนี้อาจจะต่างครู
ต่างวิธีไม่เหมือนกันก็ได้  แต่ข้าพเจ้าขอเสนอของอาจารย์นี้ดังนี้ 

 7.1 คาถาปราบพญาธร 
 ก่อนเอายา  นอกจากจะเอายาตามวันท่ีครูอาจารย์บอก  เช่น  วันอาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, 
พฤหัสบดี,ศุกร์, เสาร์, หรือข้ึนแรม, กลางวัน, กลางคืน, แก้ผ้าเข้าไปเอา  หรือนุ่งผ้าเข้าไปเอาและเวลาไปเอา
อย่าให้เงาทับต้นยาเป็นต้นแล้ว  หมอยาต้องใช้คา ๔ ปราบพญาธร  (นางไม้) ผู้เฝ้ารักษาต้นยาก่อน  มิฉะนั้น  
หมอยาจะได้แต่สมุนไพรไปแต่สรรพคุณยาไม่ได้ไปด้วย  คาถาปราบพญาธรนั้นมีดังนี้ 
 อมผาบ ๆ กูจักผาบพญาธร  กูจักหลอนหมากกอก  ค้อนกูสิตอกหัวพญาธร มึงอย่ามาเฝ้ากกแหนกู
เด้อ  มึงอย่ามาแทนกกไม้กูเด้อ  อมสะหะเพิก  เสก  3 ที  เป่าไปท่ีต้นยา  3  ที 

 7.2 คาถาปลุกยา 
 หมอเฒ่าอีสานว่า  ถ้าอยากได้ยาดีต้องปลุกยาก่อนจึงเอา  ท่านว่าเรียกชีพจร  (สรรพคุณ  หรือ
อาถรรพ์)  ยาให้ชีพจรนามาตรงจุดท่ีเราจะเอาก่อนค่อยเอายา  ยาท่ีเราจะเอาไปใช้จึงจะดี  คาถาปลุกยามีดังนี้ 

 อมเป  อมปัง  อมเพียน ๆ ชะนัม  อมอะชะวาปลุก  อมคะลาคะลุก  กูจักปลุกฮากยาให้ลุกก็ลุก  กูจัก
ปลุกฮากยาให้ต่ืนก็ต่ืน  กูจักปลุกฮากยาให้ชื่นก็ชื่น  ให้ชื่นข้ึนสิ้นเตียน  ยามสินอนอย่าไปวิ่งให้นอนนิ่งอยู่
ข้างหน้ากอ ยาอยู่เขาน้อยก็ให้มา ยาพระอินทาปลูกสําหรับแก้โรคก็ให้มาอมชะลา ชัยยะ ปลุกเสก 3 ที เป่าไป
ท่ีกกยา 3 ที ดีนักแล 

 7.3 คาถาเสกใส่ยา 
 เม่ือฝน  หรือต้ม  หรือปรุงยาแล้ว  หมอเฒ่าอีสานมักจะเสกคาถานี้ 3 ที แล้วเป่าไปท่ียา 3 ที ก่อนใช้ดังนี้ 
 สักกัตวา  พุทธระตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง   หิตัง  เทวะ  มะนุสสานัง  พุทธเตเชนะ  โสตถินา  
นัสสันตุปัทวา  สัพเพทุกขา  วูปะสะเมนตุ  เต 

 สักกัตวา  ธัมมะระตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง  ปะริฬาหูปะ  สะมะนัง  ธัมมะเตเชนะ  โสตถินา  
นัสสันตุปัทวา  สัพเพ  ภะยา  วูปะสะเมนตุ  เต 

  

สักกัตวา  สังฆะระตะนัง  โอสะถัง  อุตตะมัง  วะรัง  อาหุเนยยัง  ปาหุเนยยัง  สังฆะเตเชนะ  ฌสตถินา  นัสสัน
ตุปัทวา  สัพเพ  โรคคา  วูปะสะเมนตุ  เต 

 เสก  3  ที  เป่าลงท่ียา  3  ที  ดีนักแล 

 7.4 คาถากํากับยา 
 คาถาบทนี้ก็เหมือนคาถาเสกใส่ยา  แต่หมอโบราณบางท่านเรียกว่า  “คาถากํากับยา”  เสกใส่ทุกครั้ง
ก่อนเอายาให้คนไข้กิน  คาถาว่าดังนี้ 
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 โร  ปุ  สุสะวิพุ  สัง  ภะวะ 

 เสก  3  ที  เป่าใส่ยา  3  ที  ดีนักแล 

 7.5 คายและค่าครู 
 สําหรับการให้ค่าตอบแทนนั้น  มี  2  อย่าง  อย่างหนึ่งนั้น  เป็นการให้ค่าครูตอนไปเรียนยา  เรียกว่า  
“ค่าครู” อีกอย่างหนึ่งให้เป็นค่าตอบแทนหมอผู้รักษาคนไข้  เรียกว่า “คายหรือปลงคาย” สําหรับรายละเอียด
ในทางปฏิบัติแต่ละสํานักอาจจะแตกต่างกัน 

 7.6 ข้อขรํา  (ยกเว้นไม่ควรทํา) 
 ในขณะท่ีมีการรักษาคนไข้ค้างอยู่  พ่อเฒ่าหมอยาอีสานหลาย ๆ คน ท่านมักจะห้ามดังนี้ 
 1. อย่าแตะต้องขันครูท่าน 

 2. อย่าให้คนบนบ้านเรียกคนข้างล่างข้ึนบนบ้าน  โดยเรียกแรง ๆ ท่านว่า มันเป็นการเรียกผีมาเข้า
คนไข้ 

 3. อย่าให้คนข้างล่างเรียกคนบนบ้านลงจากบ้านแรง ๆ ท่านว่ามันเท่ากับเป็นการเรียกขวัญคนไข้ลงไป
ให้ผี 

 4. ห้ามป้อยด่ากันในขณะท่ีขันครูท่านอยู่บ้าน 

 5. ห้ามนั่งค้างบันใด  ห้ามนั่งขวางประตู 
 6. ห้ามทําสายสิญจน์ท่ีท่านขึงรอบบ้านไว้ให้ขาด  ถ้าทําขาดภูตผีจะเข้ามา  หรือวิญญาณผู้ป่วยจะ
ออกไปข้างนอก  เป็นโอกาสให้ภูตผีมาเอาดวงวิญญาณไปได้ 

 7. ห้ามฆ่าสัตว์มีคุณ  เช่น  วัว  ควาย  และห้ามป้อยด่าสัตว์  ดังกล่าวด้วย 

 8. ห้ามนําของกินท่ีแสลงยามากินใกล้คนไข้  จะทําให้ยาจืด  การรักษาจะได้ผลช้า  หรือไม่ได้ผลเลย 

 9. ห้ามหาหมออ่ืน  ถ้ายังไม่บอกเลิกหมอเดิม  ซ่ึงปกติหมอโบราณอีสานท่านจะไม่ก้าวก่ายกัน  ท่าน
จะเคารพในสิทธิของกัน  เม่ือไปหาหมอท่านจะถามเสมอว่ามีใครไปรักษาแล้วหรือยัง  ถ้ามีท่านจะไม่ไป  หรือ
ถ้าไปจะต้องได้รับอนุญาตจากหมอนั้นก่อน 

 10. ให้เอายาให้คนไข้กินตามสั่ง 
 11. ห้ามทําให้คนไข้ขัดใจ 

ฯลฯ 

 7.7 ข้อปฏิบัติของหมอยาโบราณอีสาน 
 เม่ือพ่อเฒ่าหมอยาท่านเข้าไปรักษาคนไข้ในบ้านคนไข้  ท่านจะปฏิบัติดังนี้ 

 1. คารวะและขออนุญาตของฮักษา  (เทพผู้คุ้มครองเรือน)  ก่อน 
 2. ขอพรจากของฮักษาบ้านนั้นให้ช่วยรักษา 

 3. มีติดขัดอะไรขอให้ผีเรือน  (ของฮักษา) บ้านนั้นบอกโดยวิธีนี้  ท่านจะรู้สาเหตุของไข้และวิธีรักษา  
ในบางครั้งของฮักษาบ้านนั้น  จะบอกแม้กระท่ังยา  หรือหมอยาท่ีมารักษาคนไข้นั้นให้หาย  โดยการเข้าฝัน  
หรือคนไข้มีอายุขัยแล้วจะรักษาไม่หายท่านก็จะรู้จากผีบ้านนั้นบอก 

ฯลฯ 
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 บางหมอท่ีไม่ทําเช่นนี้  จะเจ็บไข้เองก็มี  จะมีอันเป็นอย่างอ่ืนให้ต้องเลิกรักษาไปก็มี 

 7.8 ตํานานชีพจรยา 
 ชีพจรหรืออาถรรพ์ของยา  ตามข้อ  2  ว่าด้วยคาถาปลุกยานั้น  เหตุผลท่ีท่านให้ทําเช่นนั้น  เพราะว่า
ท่านต้นไม้ทุกต้นจะเป็นต้นไม้ท่ีเทพคนหรือฤๅษีปลูกก็ตาม  ความเป็นยาของต้นไม้นั้นจะไม้อยู่ท่ีเดิมจะเคลื่อน
ไปอยู่ตรมจุดต่าง ๆของต้นไม้ตามเวลา  ซ่ึงก็หมายถึงอุณหภูมินั้น ๆ เหมือนชีพจรของคนท่ีเคลื่อนไปตามเวลา
นั้นๆ นั่นเอง  ท่านเปรียบเทียบเป็นนิทานให้ทราบไว้ดังนี้ 

 เม่ือพระลักษณ์น้องชายของพระรามถูกหอกโมกขศักด์ิของกุมภกัณฑ์  พญาพิเพกได้ให้หนุมานไปเอา
ยาถอนและแก้พิษ  หอกโมกขศักด์ิซ่ึงต้องถอนและแก้ให้ได้ก่อนตะวันตกดิน  ถ้าตะวันตกดินก่อนแล้ว  จะแก้
ไม่ได้เลยพระลักษณ์ต้องตาย  ยานั้นมีท้ังยาหลักและส่วนผสมรวม  4  อย่างดังนี้ 

1. ต้นหูหมาน  ชื่อจริง ๆ คือต้นหัวลิง  แต่บอกตรง ๆ ไม่ได้กลัวหนุมานจะไม่พอใจ  เพราะหนุมาน
เป็นลิงซ่ึงเลี่ยงไปเรียกว่า  “ต้นหูหมาน”  ไม้ต้นนี้ให้เอาเฉพาะท่ีเกิดในเขาตรีกูฏ (เขา 3 ยอด) อย่างเดียวเอาท่ี
อ่ืนไม่ได้  (คงเป็นเพราะดินท่ีอ่ืนจืดยาก็จะไร้คุณภาพด้วยก็อาจเป็นได้) 

2. หูหมานพญากาฬนาค  พญากาฬนาคนี้นอนหลับชั่งพุทธันดร  คือ  ชั่วระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละ
องค์มาตรัสรู้เท่านั้น  กล่าวคือ  แกจะต่ืนเฉพาะวันท่ีถาดอธิษฐานของพระพุทธเจ้าลอยมาตกถูกกันแล้วแกก็ต่ืน
มาดูแล้วพูดว่า “บ๊ะทําไมตรัสรู้บ่อยเหลือเกิน  เม่ือวานก็ตรัสรู้ไปพระองค์หนึ่ง  วันนี้ก็มาตรัสรู้อีกพระองค์
หนึ่ง”  ก็แสดงว่าแกมาดูถาดแล้วแกก็ไปหลับต่อแล้วก็หลับนานจนถาดใบใหม่ลอยมาตกใส่กันมีเสียงข้ึนปลุก
แกแกจึงต่ืนข้ึนมา 

 ท่ีพญานาคหลับนาน ๆ นั้น  เพราะชาติก่อนเขาเคยบวชเป็นสามเณรอุปัฏฐานพระสงฆ์  500  รูป ไม่
มีเวลาหลับนอนเลย  ครั้นจะนอนรูปนั้นก็เรียก เลยไม่ได้นอน  เพราะแรงปรารถนานี้เขาจึงได้มาเกิดเป็นพญา
กาฬนาค  หลับเป็นพุทธันดรเลย 

 3. ข้ีวัวอุสุภราช  วัวอุสุภราชนี้ตามตํานานกล่าวว่า  1  ปี  จึงข้ีครั้งหนึ่ง  หนุมานต้องเอายามารักษา
พระลักษณ์ไม่ให้ได้ชั่วเวลาก่อนตะวันตกดิน  จะได้ข้ีวัวอุสุภราชอย่างไร? 

 4. น้ําปัจจมหานที  คือต้องเอาน้ําจากแม่น้ํา  5  สาย มาเป็นกระสายยา แม่น้ํา  5  สายนั้น  คือ คงคา  
ยมุนา สรภู  มหี และสรัสตรี  จะเอาอย่างไรให้ทันตะวันตกดิน  เพราะแม่น้ําบางสายก็อยู่ห่างไกลกันมาก      
แต่ต้องเอาให้ได้เพราะเป็นน้ําศักด์ิสิทธิ์ 

 ถ้าเล่าตามนิยายรามเกียรต์ิและปฐมสมโพธินั้นยาวมากและเยิ่นเย้อไปจึงขอรวบรัดเอาเฉพาะท่ีจะใช้
เก่ียวกับยาสมุนไพรนั้นคือ  หนุมานไปเอาหูหมอนพญานาคขอและปลุกเท่าไรพญานาคก็ไม่ต่ืน  เพราะมีเวลา
น้อยชั่วตะวันตกดิน  หนุมานรอไม่ได้จึงขออนุญาตดึงเอาเลย  พอไปเอาข้ีวัวอุสุภราชก็บอกว่าให้ไม่ได้เพราะ   
ยังไม่ปวดข้ี  ปีหนึ่งจึงข้ีครั้งหนึ่ง  หนุมานต้องไปให้ทันก่อนตะวันตกดินเอาอย่างไร  หนุมานต้องใช้บทบู๊          
ขออนุญาตจับหางวัวอุสุภราช  กระตุกอย่างแรงจนข้ีแตกออกมาจึงได้ห่อเอาถ้าคนเราจะทําการอย่างหนุมานนี้    
ชั่วชีวิตหนึ่งคงได้งานเยอะเพราะไม่ต้องรอ 

 ได้สองอย่างเท่านั้นตะวันก็สายแล้ว  หนุมานร้อนใจน้ําจากแม่น้ํา  5  สายก็ยังไม่ได้  จึงเหาะข้ึนไปหา
สุริยะเทพคือพระอาทิตย์ขอให้หยุดเดินก่อน  มิฉะนั้นจะไม่ทันการณ์  ยังไม่ได้ถามกันในรายละเอียด          
พระอาทิตย์ก็บอกว่า “ฉันทําตามหน้าท่ีของฉันใครจะห้ามไม่ได้ถ้าฉันหยุดทุกอย่างก็จะหยุดหมดแม้กระท่ัง   
การเกิดการตายของสิ่งมีชีวิต” 
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 หนุมานได้ยินดังนั้นก็โมโหจัด  กระโดดเข้าไปรั้งรถของพระอาทิตย์ไว้  พระอาทิตย์เลยไหม้หนุมาน
เหลือแต่ขนท่ีเป็นเพชรกองอยู่  พระอาทิตย์จึงเสกมนต์เป่าคืนมา  ถามได้ความว่าเป็นทหารเอกของพระรามจึง
ชะลอความเร็วของรถให้หนุมานมีเวลาพอหายาทันรักษาพระลักษณ์  หนุมานจึงไปเอาน้ําปัจจมหานทีมาทัน
ก่อนตะวันตกดิน  และเอามาให้พิเพกประกอบยาถอนหอกโมกขศักด์ิให้พระลักษณ์ได้สําเร็จ 

 แต่เรื่องท่ีน่าทําความเข้าใจในท่ีนี้ก็คือ  ตอนท่ีหนุมานไปเอาต้นหมานท่ีเขาตรีกูฏ  พอไปถึงเขาตรีกูฏ 
ไม่รู้จักต้นหูหมานเลยเสกคาถาแล้วเรียกชื่อท่ีเชิงดอยว่า  หูหมานเอย  เสียงขานกุ๊กท่ีจอมดอย หนุมานก็เดินข้ึน
ไปบนจอมดอย  เรียกว่า “หูหมานเอยเสียงขานกุ๊กท่ีเชิงดอย” เรียกอยู่หลายครั้งหลายหนก็เป็นอย่างนี้ หนุ
มานไม่รู้จะทําอย่างไรจึงหอบท้ังภูเขามาให้พิเพกเลือกเอา 

 จุดสําคัญเรื่องนี้  หมอเฒ่าอีสานท่านบอกว่า  ไม่ใช่เรื่องต้นยาเล่นตลกกับหนุมานท่ีเชิงดอยและ      
บนยอดดอยแต่อย่างใด  ปรัชญาในเรื่องนี้ก็คือว่า “ชีพจรยาหรืออาถรรพ์ยา หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์เป็นยาของต้นยา
ดังกล่าวในข้อ 2 นั้นมันเลื่อนไปอยู่ในต้นไม้นั้นย่อมเลื่อนไปตามอุณหภูมินั้นๆ ในเวลานั้นๆ ด้วย 

 ดังนั้นผู้ประสงค์จะเรียนยาสมุนไพร  จะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ไม่สักแต่รู้ว่าต้นยาและรู้ว่าแก้โรคอะไร
ได้เท่านั้น  ควรจะรู้ครบวงจรทางพฤกษศาสตร์ด้วย เช่น ควรจะรู้ว่าเวลานั้น ๆ ตัวยาจริง ๆในต้นไม้นั้นมันอยู่ท่ี
ไหนด้วยการรักษาจึงจะได้ผล  ไม่ใช่รวบท้ังภูเขาเหมือนหนุมาน  ถ้ารวบอย่างนั้นอาจจะไม่ได้ผลเลยเพราะใน
ต้นไม้นั้น  บางส่วนและบางเวลาอาจจืดชืดไม่เป็นยาก็มีจงคิดให้ดี 

 7.9 แปลกแต่จริงในวงการยาสมุนไพร 
 พ่อใหญ่ทองดี พงษ์สุทธิ 86 หมู่ 5 บ้านโนนสูง ตําบลค้อน้อย อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี       
ซ่ึงเคยเป็นลูกศิษย์สมุนไพรพ่อใหญ่คูณอดีตทหารเสนารักษ์  หมอยาสมุนไพรรักษาทหารออกสงครามโลกครั้งท่ี
สองในสนามรบกลางป่า 

 พ่อใหญ่คูณบอกว่า  ท่านเป็นทหารเป็นไข้หมากไม้กินน้ําแข็งแล้วตาย  กินผลไม้ตาย  กินอาหารท่ีปรุง
ด้วยเกลือหมากเม็ด  (เกลือทะเล) แล้วตาย  ให้น้ําเกลือแล้วตาย  ท่านเคยผ่าขาและแขนศพพวกนี้ดูเห็นเลือด
จับกันเป็นก้อน ๆ จนสุดแนวกระดูก  พอทหารเป็นไข้หมากไม้  (ไข้รากสาด) ทีท่านจึงเอายาซุมกระดูกฝนให้
กิน  หายทุกราย  และท่านเคยบอกหมอปัจจุบันสมัยนั้นว่าคนเป็นไข้ชนิดนี้ห้ามให้นําเกลือ ห้ามฉีดยา ห้ามกิน
น้ําแข็ง ห้ามกินผลไม้ แต่แพทย์แผนปัจจุบันสมัยนั้นไม่เชื่อ พ่อใหญ่ทองดีเล่า (พ่อใหญ่คูณขณะนี้เสียชีวิตแล้ว  
พ่อใหญ่ทองดียังมีชีวิตอยู่) 

 7.10 แพทย์แผนปัจจุบันบางอย่างเรียนรู้จากหมอสมุนไพร 
 นายประสิทธิ์  อมรวงค์  น้องเขยของแม่ใหญ่เผย  หลักรัฐ ลูกเขยพ่อใหญ่กํานันพร  บ้านปัจจุบันอยู่
ตะวันตกสนามบินเมืองอุบลราชธานี  ปัจจุบันนี้นายประสิทธิ์เสียชีวิตแล้ว  เหลือแต่ลูก  นายประสิทธิ์  อม
รวงค์  ผู้นี้รู้จักกันดีกับข้าพเจ้า  (นายสวิง  บุญเจิม)  และนายประสิทธิ์ผู้นี้แหละ  เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า  ท่าน
สนิทกันมากกับนายแพทย์ชลวิทย์  ชุติกร  ผู้อํานวยการสรรพสิทธิประสงค์สมัยเม่ือ  พ.ศ. 2490  เศษๆ โน้น 

 นายประสิทธิ์เล่าว่า  วันหนึ่งนายแพทย์ชลวิทย์  ชุติกร ฉีดยาให้คนไข้ตายสองราย  ตอนเย็นหมอชลฯ  
เล่าให้นายประสิทธิ์ฟัง  (นายประสิทธิ์เป็นคนไข้ประจําหมอชลฯ) นายประสิทธิ์เลยพูดกับหมอว่า  วงการเสนา
รักษ์เขาว่า  คนเป็นไข้หมากไม้  ถ้าฉีดยาตายไม่ใช่หมอฉีดยาให้คนไข้ประเภทนี้หรือ? หมอบอกว่าใช่  อยู่มาไม่
นานไข้หมากไม้นั้นมันติดหมอชลฯ เป็นผื่นข้ึนตามตัว เม่ือย หายใจกระเส่า หมอชลฯ เลยถามนายประสิทธิ์ว่า  
ฉันจะทําอย่างไรดีมอน? (หมอชลฯ มักเรียนนายประสิทธิ์ท่ีนามสกุลอมรวงค์ ว่า มอน) 
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 นายประสิทธิ์บอกว่า “อย่างนี้  หมอต้องกินยาสมุนไพร  ฉีดยาไม่ได้ตายแน่นอน”  หมอเลยบอกให้ไป
หามาให้ นายประสิทธิ์จึงไปฝนยาจากพ่อใหญ่หมุน ชื่นชอบ หมอยาสมุนไพรคุ้มวัดกลางสมัยนั้นมาให้ พอ    
คุณหมอรับประทานยาแล้ว  รู้สึกว่าอาการดีข้ึน  จึงชวนนายประสิทธิ์ให้พาไปดูหมอยาสมุนไพรท่านนี้ 

 นายประสิทธิ์เล่าว่า  คุณหมอชล ฯ เป็นคนสะอาดร่างกายงดงาม  ไปเยี่ยมพ่อใหญ่หมุนโดยไม่ได้    
นัดหมาย พอไปถึงเห็นพ่อใหญ่หมุน นุ่งผ้าขาวม้าตัวเดียว ก็ทําท่าแหยแล้ว พอบอกให้พ่อใหญ่หมุนฝนยาให้ดู  
พ่อใหญ่หมุนก็ตักน้ํามา เอามือจับหินฝนยา จุ่มลงในขันท้ังฝ่ามือ เล็บมือก็ยาวๆ ฝนน้ํายาก็ไหลลงตามง่ามมือ 

 หมอชล ฯ เห็นเข้าถึงกับร้องว่า  “ตายแล้วมอนแบบนี้ฉันกินไม่ได้แล้ว”  นายประสิทธิ์ก็ตอบสวนควัน
ทันทีว่า  หมอไม่กินหมอก็ตาย  เอาซีเอาไงก็เอา  ผลท่ีสุดหมอชล ฯ ก็ยอม  และดึงนายประสิทธิ์ออกมา
กระซิบข้างนอกว่า  ให้แกตัดเล็บด้วย  และก่อนฝนยาก็ให้ล้างมือให้สะอาดด้วย  คุณหมอชล ฯ ก็กินยาพ่อใหญ่
หมุนจนหาย เรื่องนี้ถามแม่ใหญ่เผยหลักรัฐก็ได้ ขณะนี้แม่ใหญ่เผยยังมีชีวิตอยู่และรู้เรื่องนี้ด้วย 

 นี่คือยาสมุนไพร  ถ้าเรียนจริง  รู้จริง  ท้ังตัวยา สรรพคุณและวิธีใช้  แม้แพทย์แผนปัจจุบันก็ยังอาศัย
ดังกล่าวมาแล้ว 

 7.11 การหายไปของหมอสมุนไพร 
 ตลอดเวลาท่ีผ่านมา  50  กว่าปีมานี้  ข้าพเจ้าพอมีประสบการณ์เรื่องการหายไปของหมอยาสมุนไพร   
ท้ังนี้จากการสังเกต  และสอบถามตัวหมอยาเอง  มีดังนี้ 

 1. การเข้มงวดจ้องจะเอาผิดของวงการสาธารณสุขสมัยนั้นว่า เป็นหมอยาเถ่ือน สกปรก มีเชื้อรา      
(ในยาลูกกลอน) 

 2. ถูกจํากัดให้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น  สาธารณสุขต้องตามตรวจสอบอยู่ประจํา 
 3. มีการนําตํารวจจับจริง ๆ ก็มี  (ข้าพเจ้าเคยเห็นด้วยตนเอง) 

 4. กรรมวิธีการใช้และการกินมันยาก  ต้องมาฝน, ต้ม, แช่, บด ฯลฯ ซ่ึงยุ่งยากมาก  ไม่เหมือนยา
ปัจจุบันสําเร็จรูปสมัยใหม่ 

 5. ป่าถูกทําลายต้นไม้จะเอามาทํายาก็ถูกทําลายด้วย  ต้องไปเอายาไกล ๆ 

 6. ยาสมุนไพรนี้  ถ้ารักษาคนไข้หายไปแล้ว  ต้องมียาล้างให้อีก  เพ่ือไม่ให้เป็นไข้อย่างนั้นอีก กรรมวิธี
มันช้า  สู้ยาสมัยใหม่ท่ีรวดเร็วไม่ได้ 

 7. การรักษาต้องมีการต้ังครูต้ังคาย  ยุ่งยาก  เยิ่นเย้อ และอยู่ในความดูแลของพ่อหมอตลอดเวลา  
ต้องขรํา (งด) อะไรหลาย ๆอย่าง ไม่เหมือนยาปัจจุบัน หาซ้ือกันตามตลาดหรือเข้าคลินิกประเด๋ียวประด๋าวก็เสร็จ 

 8. ถูกโกงค่ารักษา  เนื่องจากหมอยาโบราณมีธรรมเนียมอยู่ว่า  รักษาหายแล้วจึงให้ปลงคาย (ให้ค่า
รักษา)  ไม่เหมือนหมอยาปัจจุบัน  เขาเอาทันทีท่ีมีการตรวจการรักษา  คนไข้บางรายหมอโบราณรักษาหายแล้ว  
ก็บอกว่าหายเพราะยาคนอ่ืน ๆ ไม่ใช่หมอโบราณ  ทําให้หมอโบราณหมดกําลังใจท่ีจะรักษาสืบต่อ 

 9. ความเจริญของโลกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีทันใจ  และทันสมัยทุกอย่าง 
 10. ไม่มีการเรียนกันต่อเนื่อง  เพราะปัญหาดังกล่าวมาแล้ว 

 11. ระยะหลังกุลบุตรรู้แต่ชื่อยาในตําราแต่ไม่รู้ต้นยาและรายละเอียดในการใช้ยา 
 12. อ่ืน ๆ 
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 แต่ก็นับเป็นบุญของวงการสมุนไพรท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงให้ความสน
พระทัยส่งเสริมท่ีเรียกว่า  “โครงการสมุนไพรในพระราชดําริ” และกระทรวงสาธารณสุข  ก็หันมาสนองพระ
บรมราโชบายด้านสมุนไพรอย่างเต็มท่ี  แต่ก็เป็นท่ีน่าเสียดาย  ท่ีการถูกบีบและถูกทอดท้ิงมาในสมัยหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสองนี้  ทําให้ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไป  ไม่เกิดการปฏิบัติต่อเนื่อง  ซ่ึงคงจะต้องใช้
เวลานานพอสมควรท่ีจะต่อเชื่อมให้อยู่ในระดับท่ีสมบูรณ์ได้ 

 อีกอย่างหนึ่งท่ีสังคมปัจจุบันไม่ควรลืม นอกจากยาสมุนไพรรักษาไข้แล้ว ยังมีพวกสมุนไพรดับพิษไฟ  
จอด  (เชื่อม) บาดแผลต่อกระดูกท่ีหักหรือแตกทุกแห่งได้โดยไม่ต้องตัดท้ิงด้วย  ช่วยกันสนใจส่งเสริมด้วย    
หากวิชาแนวนี้สูญหายไปอีกเราอาจจะพบแต่คนแขนด้วน  ขาด้วนเต็มบ้านเต็มเมืองก็ได้ 
 

สูตรยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน พ่อหนา ภูศิริ  อายุ 83 ปี  

ท่ีอยู่ เลขท่ี 4 หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัด
อุบลราชธานี   

สูตรยารักษาโรคข้อและเอ็นพิการ แก้ปวดกล้ามเนื้อ 
และเหน็บชา 

ส่วนประกอบ 

1. มะกรูด 33 ลูก  
2. กระเทียม 3 ลูก 
3. ขิงบ้าน 1 กํา 
4. ส้มป่อยบ้าน 1 กํา 
5. ส้มป่อยป่า 1 กํา 
6. ข้ีเหล็กสาร 1 กํา 
7. บอระเพ็ด 1 กํา 
8. หัวว่านหอม 1 กํา 
9. ใบมะกา 1 กํา  
10. การบูร 1 หยิบมือ 
11. พิมเสน 1 หยิบมือ 
12. ดินประสิว 1 หยิบมือ   
13. อ้อยขาว 1 มัด 
14. แก่นมะขาม 1 มัด 
15. ดีเกลือ 1 หยิบมือ 
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นําเครื่องยาท้ังหมดใส่น้ําพอท่วมต้มในหม้ออลูมิเนียมประมาณ 2 ชั่วโมง ด่ืมทีละครึ่งแก้ววันละ 3 เวลา 
ระหว่างรักษาให้ระวังของแสลง (ขะลํา) ห้ามกินกบ ปลากราย (ปลาตอง) ปลาซิว กุ้ง ลาบก้อยเนื้อไม่สุก
หลังจากท่ีดื่มแล้วถ้าถ่ายท้องเม่ือขับถ่ายเป็นมูกเหนียวแสดงว่าถูกกับยาท่ีรักษาให้กินต่อไปได้ แต่ละปีจะมีคน
จากท้ังในและนอกหมู่บ้านประมาณปีละ 20-30 รายมารักษากับพ่อหนา  

 
 
 
หม้อต้มยาสูตรพ่อหนาต้องใบนี้เท่านั้น 
ตอนก่อกองไฟจะพูดว่าแม่เจ้าธรณีขอต้ัง 
หม้อยาท่ีนี่ให้รักษาหม้อยาไว้ อุ อะ มุ มะ 
 (3 ครั้ง) 
 
 

 
 
 
 
 

หม้อดินแบบนี้ใช้ไม่ได้กับสูตรยาพ่อหนาเพราะ 
 ไม่สามารถทนทานกับการเค่ียวยาได้ตัวยาจะกัด 

หม้อดินแตก 
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ป่าหัวไร่ปลายนา ภูมิปัญญาเพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้ 
                                                                                                   
ป่าหัว ไร่ปลายนา คือ พ้ืน ท่ี ป่า ใน ท่ี ดิน ท่ี มี 
เจ้าของครอบครองอยู่  ซ่ึงเกิดจากการกันพ้ืนท่ี             
ป่าธรรมชาติไว้ส่วนหนึ่ง ก่อนถากถางพ้ืนท่ีทํา
กินโดยเฉพาะแปลงไร่นา โดยพ้ืนท่ีป่าท่ีกันไว้จะ
มากน้อยข้ึนอยู่กับเจ้าของท่ีดินผู้ถือกรรมสิทธิ์
ครอบครอง ประโยชน์ของป่าหัวไร่ปลายนาเพ่ือ
กันไว้เป็นพ้ืนท่ีปล่อยสัตว์เลี้ยงวัวควายหลังจาก
หมดภารกิจในการไถนาก็จะถูกนํามามัดล่ามไว้
ให้กินหญ้าในพ้ืนท่ีบริเวณนี้ ซ่ึงป่าหัวไร่ปลายนา
มีท้ังต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และหญ้าอาหารสัตว์
ปริมาณมากพอสมควร นอกจากเป็นท่ีเลี้ยงสัตว์
ของ ครอบครัวแล้ว ยังเป็นแหล่งใช้สอยและไม้
ฟืนท่ีสําคัญ เพ่ือรองรับการขยายตัวออกเรือน
ใหม่ของลูกหลานอีกด้วย  พ้ืนท่ีป่าหัวไร่ปลายนา
ท่ีได้รับการอนุรักษ์มานานหลายสิบปีจะมีสภาพ
ป่าท่ีอุดมสมบูรณ์มาก ได้ประโยชน์แก่ส่วนร่วม
คือสมาชิกในชุมชนได้เก็บหาเห็ด หน่อไม้ และ
อาหารป่าอ่ืนๆ ซ่ึงเจ้าของท่ีดินไม่ได้หวงห้ามใน
การเข้าไปเก็บหาแต่อย่างใด จะห้ามเฉพาะการ
ตัดต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงทุกคนในชุมชนก็จะรับรู้และยอมรับในสิทธิ์ของเจ้าของท่ีดิน มีการรับรู้ในแนวเขต
ธรรมชาติท่ีมีในพ้ืนท่ีเช่น กอไผ่ใหญ่ ต้นกระบก หรือลําห้วย ไม่ละเมิดกัน นอกจากนี้เพ่ือนบ้านยังได้ช่วยเหลือ
ในการดูแลการลักลอบตัดไม้จากคนนอกพ้ืนท่ีและการเฝ้าระวังไฟป่า 

ดังนั้นป่าหัวไร่ปลายนาจึงเป็นแหล่งทรัพยากรท่ี
สําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนในชุมชน ในปัจจุบันพ้ืนท่ี  
ป่าหัวไร่ปลายนาหลายแห่ง ถูกแผ้วถางเพ่ือปลูกพืช
เศรษฐ กิจไ ด้แ ก่  มันสํ าปะหลั ง  พริ กและยางพารา  
เนื่องจากชาวบ้านได้รับการกระตุ้นจากนโยบายการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน และการส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเด่ียว พ้ืนท่ีป่าหัวไร่ปลายนาจึงถูกมองว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ี
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ไร้ค่าทางเศรษฐกิจ เนื่องจากชาวบ้านคิด
ว่าหากปลูกพืชเศรษฐกิจถือว่าได้ทําประโยชน์ในพ้ืนท่ี      

ปีหนึ่งๆ มีรายได้ท่ีชัดเจน ถึงแม้บางปีจะประสบกับภาวะขาดทุน แต่มูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บเห็ดไปกินใน
ครอบครัวและครอบครัวอ่ืนในชุมชน ท่ีเหลือได้ขาย มีแหล่งสมุนไพรไว้รักษาโรค มีแหล่งไม้ใช้สอยและแหล่งไม้
ฟืน ไม่ถูกตีออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้มูลค่าท่ีพ้ืนท่ีป่าเหล่านี้ได้ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
ท่ีส่งผลต่อภาวะโลกร้อน ไม่นับรวมถึงการเพ่ิมความชุ่มชื้นแก่ดิน เป็นท่ีรวมของอินทรียวัตถุท่ีสร้างความ
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สมบูรณ์ยังมีค่ามหาศาล และถ้าได้พิจารณาถึงระบบความเชื่อท่ีมีมานานนี้ จะได้เห็นถึงความเคารพในสิทธิของ
ผู้อ่ืน ความเก้ือกูลและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันของคนในชุมชนผ่านการจัดการป่าหัวไร่ปลายนา ซ่ึงระบบความเชื่อนี้
จะได้ช่วยให้ความเป็นสังคมเก้ือกูลกันยังคงอยู่ได้ ไม่เกิดการล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชนเม่ือต้องเผชิญกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีถ่ังโถมมาสู่ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป่าหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านป่าก่อ หมู่ท่ี 6 ตําบลหนองเหล่า อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
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ต้นไม้มีขนาดใหญ่ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีไม้พ้ืนล่างหนาแน่น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประธานป่าชุมชนบ้านป่าก่อ พาสํารวจสมุนไพรในป่าหัวไร่ปลายนา 
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การทําขุมน้ํามันยาง ในพ้ืนท่ีป่าหัวไร่ปลายนา 
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พ้ืนท่ีป่าหัวไร่ปลายนาถูกเปลี่ยนสภาพเป็นแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 
 
 
 
 

ป่านายอําคา บุญโสม ผู้ใหญ่บ้านป่าก่อหมู่ท่ี 9 เป็นแหล่งเก็บหาอาหารจากป่าท่ีสําคัญของชุมชน 
 
 

 
 
 

การปรับพ้ืนท่ีป่าหัวไร่ปลายนาเป็นแปลงปลูกพริก 
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แปลงปลูกยูคาลิปตัสทดแทนป่าหัวไร่ปลายนา 
 

      ข้ีขอนดอกอ่อยไฟจากป่าหัวไร่ปลายนา อาชีพเก่าแก่เลี้ยงชีพของแม่ใหญ่สุที (เปียก) พวงปัญญา  
 

                        
          เก็บปลายไม้และก่ิงไม้มะพอกแห้งตายจากป่าหัวไร่ปลายนานํามาสับแล้วตากแห้ง 
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  นํามาผสมกับข้ีซีจากต้นกระบกคลุกเคล้าให้เท่ากัน 

          

ป้ันเป็นก้อนแล้วนําไปผึ่งแดดอีกครั้ง                         ข้ีขอนดอกสําหรับเป็นเชื้ออ่อยไฟ 
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