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              ในปีงบประมาณ 2553  ส�านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

กรมป่าไม้ ได้ด�าเนินการแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

พื้นที่ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดท�าฐานข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่า

ในพื้นที่ป่าชุมชน อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีโครงการย่อย 

จ�านวน 4 โครงการ คือ

     โครงการที่ 1 ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ป่าชุมชน

     โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ป่าชุมชน

     โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

     โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

             ส�านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้หวังว่าผลการศึกษาของพื้นที่ป่า

ชุมชนต�าบลหนองเหล่า จะเป็นข้อมูลที่น�ามาซึ่งการคุ้มครอง การจัดการ อนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม และตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป

                  ส�านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 

                                                                   กันยายน 2553
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ข้อมูลทั่วไป
 ป่าชุมชนดงเซ ตั้งอยู่บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองเหล่า อ�าเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 635 ไร่ รหัสโครงการป่าชุมชนที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมป่าไม้คือ 3404180901 ได้รับการจัดตั้งขึ้นจากกรมป่าไม้ในปี พ.ศ. 

2550 ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก ลักษณะพื้นที่เป็นเนินลูกคลื่นลอน

ลาดลงสู่ล�าเซบาย ดินเป็นดินทราย และดินร่วยปนทราย บริเวณรอบป่าชุมชนเป็น

อ่างเก็บน�้าและเกษตรกรรม ซึ่งส่วนมากปลูกข้าวและพืชไร่อื่นๆ ส�าหรับอ่างเก็บน�้า

สร้างเพื่อส�ารองน�้าเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่ง

แหล่งที่หาปลาของชาวบ้านที่อยู่ศัยโดยรอบอีกด้วย สังคมพืชที่ปกคลุมมีความ

หนาแน่นของเรือนยอดของต้นไม้ใหญ่ประมาณ 70-85 เปอร์เซ็นต์ ประกอบด้วยป่า

เต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และป่าบุ่งป่าทามส�าหรับต�าแหน่งของป่าชุมชน

ดงเซแสดงตามภาพที่ 1 และ 2
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ภาพแสดงสภาพการส�ารวจพื้นที่เบื้องต้น

สอบถามข้อมูลสภาพป่าไม้เบื้องต้น
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ภาพที่ 1 แสดงต�าแหน่งพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ
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อ่างเก็บน�้าด้านหน้าป่าชุมชน

บริเวณป่าทาม

ป่าเบญจพรรณ

บริเวณป่าทาม

ป้ายแสดงพื้นที่ป่าชุมชน

8
ป่าเต็งรัง



วิธีการศึกษา
          1.การวางแปลงเพื่อศึกษาสังคมพืชป่าชุมชนดงเซ ใช้การวางแปลงตัวอย่าง

ศึกษาขนาด 40x40 เมตร และท�าการแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 อีกจ�านวน 

16 แปลง วางแปลงในบริเวณที่เป็นตัวแทนสังคมพืชได้ดีที่สุด กล่าวคือ มีลักษณะ

โครงสร้างทางพรรณไม้เด่น (Indicator Species) ครอบคลุมสังคมที่เราศึกษา และ

ลักษณะสังคมชัดเจนในการจ�าแนกเป็นป่าไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง จากการเดินส�ารวจ

พื้นที่เบื้องต้นพบว่าชนิดป่าไม้ 4 ชนิดคือ ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) 

และป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen- 

Forest) และป่าบุ่งป่าทาม (Seasonal Flooded Forest) เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชน

มีขนาดเล็ก และจากการส�ารวจเบื้องต้นป่าแต่ละชนิดครอบคลุมพื้นที่บริเวณไม่

กว้างนัก การศึกษาจึงท�าวางแปลงตัวอย่างเป็นตัวแทนสังคมเพียงชนิดป่าละ 

1 แปลงตัวอย่าง โดยเลือกต�าแหน่งที่เป็นตัวแทนสังคมได้ดี
40 เมตร

40 เมตร
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         2.การเก็บข้อมูลพรรณไม้จากแปลงตัวอย่างจากการวางแปลงตัวอย่างขนาด 

40x40 เมตร และแปลงย่อยจ�านวน 16 แปลง เพื่อเป็นตัวแทนในการศึกษาป่าไม้

แต่ละชนิด ท�าการบันทึกชื่อพรรณไม้ (Tree Species) ซึ่งได้รับการบอกโดยผู้รู้ใน

ท้องที่ชื่อพรรณไม้ที่ท�าการบันทึกส่วนมากจึงเป็นชื่อท้องถิ่น (Local Name) ท�า

เก็บข้อมูลพรรณไม้โดยการวัดโตที่ความสูงเพียงอก (Gird at Breath Height : 

GBH) ความสูงของต้นไม้ (High) พิกัดต้นไม้ในแปลงตัวอย่าง และข้อมูลอื่นๆ 

เพื่อประกอบการศึกษาด้วย

          3. ท�าการค�านวณค่าความส�าคัญทางนิเวศวิทยา ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดใน 

แต่ละสังคมพืช ได้แก่

             3.1. ค่าความเด่น (Dominance: Do) เป็นค่าที่บ่งชี้ความสามารถในการ

เป็นค่าที่บ่งชี้ความสามารถในการยึดครองพื้นที่ ซึ่ง D = พื้นที่หน้าตัดรวมชนิดพันธุ์

/ พื้นแปลงตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พื้นที่แปลงส�ารวจคือ 1,600 ตารางเมตร

             3.2. ค่าความหนาแน่น (Density: D) เป็นค่าที่บ่งชี้ความสามารถชนิด

พันธุ์ในการยึดครองพื้นที่ และการตอบสนองต่อพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง D = จ�านวนต้นทั้ง

หมดของชนิดพันธุ์ / พื้นที่แปลงตัวอย่าง

           3.3. ค่าความถี่ (Frequency: F) เป็นค่าที่บ่งชี้ความสม�่าเสมอของชนิด

พันธุ์ในพื้นที่ ซึ่ง F = จ�านวนแปลงตัวอย่างที่พบชนิดพันธุ์ / จ�านวนแปลงตัวอย่าง

ทั้งหมด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แปลงตัวอย่างทั้งหมดคือ 16 

            3.4. ค่าดัชนีความส�าคัญรวม (Importance value index:IVI) เป็นค่า 

ที่บ่งชี้ถึงความส�าคัญ หรือค่าแสดงออกรวมเมื่อเทียบกันระหว่างชนิดพันธุ์ ณ 

สังคมเดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งเป็น IVI = RDo + RD + RF โดย RDo และ 

RD เป็นค่าสัมพัทธ์ของ Do D และ F
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ผลการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ได้วางแปลงตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 4 แปลง จ�านวน

ชนิดพรรณไม้ที่พบทั้งในแปลงตัวอย่างและจากการเดินส�ารวจทั้งหมด 64 ชนิด 

สามารถแยกตามลักษณะวิสัย (Habits) ได้ดังนี้ ไม้ต้น (Tree) 42 ชนิด ไม้ต้นขนาด

เล็ก (Shrubby Tree) 9 ชนิด ไม้พุ่ม กึ่ง ไม้ต้นขนาดเล็ก (Shrub/Shrubby Tree) 2 

ชนิด ไม้เถาล้มลุก (Herbaceous Climber) 1 ชนิด ไม้เถา (Climber) 2 ชนิด ไม้พุ่ม กึ่ง 

ไม้ต้น (Shrub/Tree) 1 ชนิด ไม้พุ่ม (Shrub) 1 ชนิด ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล�าต้นเกาะเกี่ยว

ขึ้นไป (Scandent Shrub) 1 ชนิด ไม้ต้นที่น�ามาจากต่างประเทศ (Exotic Tree) 2 ชนิด 

และที่ไม่สามารถระบุวิสัยจากการศึกษาอีกจ�านวนกว่า 3 ชนิดการศึกษาค่าความ

ส�าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้แต่ละชนิดในแปลงตัวอย่าง ตามที่กล่าวมาแล้วว่า

ค่าดัชนีความส�าคัญรวมจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นผลรวมของค่าสัมพัทธ์ของค่า

ความเด่น ค่าความหนาแน่น และค่าความถี่ ซึ่งผลรวมทั้งหมดจะไม่เกิน 300 ซึ่งค่า

ความส�าคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ที่ส�ารวจ และลักษณะทั่วไปของป่าไม้แต่ละ

ชนิดเป็นดังนี้

ป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) จากการศึกษา พบว่าพรรณไม้เด่นที่มีค่าดัชนี

ความส�าคัญรวม (IVI) ที่มีค่าสูงสุดตามล�าดับได้แก่ ชาด น�้าเกลี้ยง หมุนขึ้น เลือดนก 

พะยอม มะพอก พยูง อะฮวน และอื่นๆ นั่นแสดงว่าพรรณไม้ดังกล่าวเป็นพรรณไม้

เด่นพบได้ทั่วไปในป่าเต็งรังที่ป่าชุมชนแห่งนี้ ส่วนพรรณไม้ที่ส�ารวจพบและค่าความ

ส�าคัญเป็นตามตารางแสดงค่าความส�าคัญทางนิเวศวิทยาพรรณไม้ป่าเบญจพรรณ 

ลักษณะดินเป็นดินทราย พื้นดินแห้งแล้งความชื้นน้อยมาก ส�าหรับลูกไม้และพืชอื่นๆ 

ที่มีขนาดเล็ก พบดังนี้ คมขวาน ข่อยหนาม กวาวเครือ หนอนตายยาก ชิงชี่ 

ต้นเสน จันทน์ผา เป็นต้น

ภาพแสดงการวางแปลงตัวอย่างเพื่อศึกษาสังคมพืช
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ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าเต็งรัง

ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัด 

ใบ เป็นป่าที่มีพรรณไม้เด่น 5 ชนิด ตามความหมายของค�าว่า “เบญจะ” คือ ห้า 

ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน ป่าเบญจพรรณเป็นป่าผลัดใบที่ต้นไม้

ส่วนใหญ่ต่างทิ้งใบหมดในช่วงฤดูแล้งและเริ่มผลิใบใหม่ในต้นฤดูฝน ประเทศไทย

พบป่าเบญจพรรณได้ทั่วไปทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน�้าทะเลไม่เกิน 1,000 เมตร สังคมป่าเบญจพรรณมี

ไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่าง ๆ กัน แสงตกถึงพื้นได้มาก  มีพืชตระกูลหญ้าหลายชนิด

ฤดูแล้งมักเกิดไฟป่าขึ้นช่วยเผาเศษซากใบไม้แห้งที่สะสมบนพื้นป่า อีกทั้งไฟยัง

ช่วยกระตุ้นให้เมล็ดไม้หลายชนิดงอกงามดี การศึกษาป่าเบญจพรรณที่ป่าชุมชน

ดงเซ พบว่า เป็นสังคมพืชที่มีการครอบคลุมมากที่สุดของพื้นที่ ส�าหรับพรรณไม้

เด่นที่ส�ารวจพบมีดังนี้ พะยอม ชาด หว้าใหญ่ มะพอก มั่ง กะบก ยอป่า เหมือดแอ 

และอื่นๆ ตามตารางพรรณแสดงค่าความส�าคัญทางนิเวศวิทยาพรรณไม้

ป่าเบญจพรรณ ยังพบว่ามีไผ่เพ็กกระจายในพื้นที่ป่าเบญจพรรณอีกด้วย พื้นป่ามี

หน้าดินตื้นและแห้งแล้ง พรรณไม้มีความสูงประมาณระหว่าง 7-15 เมตร ชาวบ้าน

อาศัยป่าแห่งนี้ในการเก็บฟืน หาของป่า และอาหารจ�าพวก แมลง นก และสัตว์

อื่นๆ
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ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าเบญจพรรณ

ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest) ป่าดิบแล้งมีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับป่า

ดิบชื้น กล่าวคือ เรือนยอดของป่าจะดูเขียวชอุ่มมากหรือน้อยตลอดปี แต่ในป่าดิบ

แล้งจะมีไม้ยืนต้นผลัดใบ ขึ้นแทรกกระจัดกระจายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพดิน

ดินฟ้าอากาศและความชุ่มชื้นในดิน ป่าดิบแล้งในบริเวณที่มีความชุ่มชื้นในดินน้อย

หรือไม่สม�่าเสมอตลอดปี ก็จะปรากฏไม้ผลัดใบมากขึ้นในชั้นเรือนยอด ป่าดิบแล้ง

ในที่มีความชุ่มชื้นสูงก็จะมีไม้ผลัดใบปะปนอยู่เป็นจ�านวนไม่มากนัก การศึกษาป่า

ดิบแล้งที่ป่าชุมชนดงเซ พบว่าพรรณไม้เด่นที่พบมีดังนี้ ยางนา ก่อ เลือดนก เลื่อม

กระบาก น�้าเกลี้ยง และอื่นๆ ตามตารางพรรณแสดงค่าความส�าคัญทางนิเวศวิทยา

พรรณไม้ป่าดิบแล้ง ป่าดิบแล้งที่แห่งนี้ค่อนข้างโปร่ง เนื่องจากตั้งอยู่ในสภาพอากาศ

ค่อนข้างแล้งจัด ป่าจึงมีสัดส่วนของพรรณไม้ผลัดใบมากกว่าไม้ไม่ผลัดใบ ผืนป่าปก

คลุมหนาแน่นด้วยลูกไม้ เฟิร์น ไม้เถา และพืชล้มลุก ดินเป็นดินร่วน ป่าดิบแล้งที่ป่า

ชุมชนดงเซครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่าป่าชนิดอื่นๆ ตั้งอยู่ถัดจากป่าเบญพรรณเข้าไป 

ต้นไม้มีความสูงระหว่าง 13-18 เมตร ถ้าสภาพอากาศแห้งแล้งลงอีก ป่าดิบแล้งแห่ง

นี้อาจมีสัดส่วนของชนิดไม้ผลัดใบเพิ่มมากขึ้น และอาจมีการเปลี่ยนเป็นป่าเบญจ

พรรณเลยได้ เนื่องจากป่าดิบแล้งค่อนข้างทึบ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ขนาดเล็ก

หลายชนิดในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ เพื่อเป็นการความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่

จึงมีความจ�าเป็นในการอนุรักษ์ป่าดิบแล้งนี้ไว้
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ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าดิบแล้ง

ป่าทาม (Seasonal Flooded Forest) ทาม หมายถึง พื้นที่ริมฝั่งล�าน�้าซึ่งมีน�้าท่วม

ถึงเป็นครั้งคราว ป่าทาม หมายถึง ป่าริมแม่น�้าที่มีน�้าท่วมถึงในฤดูฝนและน�้าแห้ง

ขอดลงในฤดูแล้ง พบป่าชนิดนี้ในบริเวณที่ราบริมแม่น�้าทางภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ เช่น บริเวณแม่น�้ามูลและแม่น�้าศรีสงครามในแอ่งสกลนคร โดยช่วงฤดูแล้งป่า

ชนิดนี้จะมีนิเวศเป็นป่าบกทนแล้ง การศึกษาป่าทามที่ป่าชุมชนดงเซ พบว่า มีการ

กระจายตลอดแนวล�าเซบาย ส�าหรับพรรณไม้ดัชนีของป่าแห่งนี้ ได้แก่ หว้าขี้มด 

มะดัน เปือย แสง ขี้ตะลุ่ย และหว้าใหญ่ ส�าหรับพรรณไม้อื่นที่ส�ารวจพบและค่า

ส�าคัญทางนิเวศวิทยาของแต่ละแสดงตามตารางแสดงค่าส�าคัญทางนิเวศวิทยาของ

พรรณไม้ในป่าทาม เนื่องจากป่าทามเกิดจากความผันแปรในช่วงปี ฤดูที่น�้าหลากป่า

แห่งนี้น�้าจะท่วมขังนาน พรรณไม้ที่พบในป่าแห่งนี้จึงค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์

และมีความโดดเด่นเฉพาะ เพราะมีการปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรของฤดูกาลได้

อย่างดี ช่วงที่น�้าท่วมขังป่าทามเป็นแหล่งอนุบาลให้แก่ตัวอ่อนสัตว์น�้าอีกด้วย ป่า

แห่งนี้จึงเป็นแหล่งที่จับสัตว์น�้าของชาวบ้าน การอนุรักษ์ป่าทามจึงเป็นการอนุรักษ์

ความหลากหลายของพื้นที่แห่งนี้อย่างมาก
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ภาพแสดงสภาพทั่วไปของป่าทาม

15

              สังคมพืชที่ป่าชุมชนดงเซ เป็นลักษณะของป่าไม้ที่กระจายเป็นกลุ่มย่อยๆ 

(Scattered) ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่เกษตรกรรม การจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชน เป็นสิ่งที่

จ�าเป็นเพื่อให้ชุมชนช่วยการอนุรักษ์คุ้มครองป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์ 

ความหลากหลายทางชีวภาพอีกทางหนึ่งด้วย 



ไม้ต้น

16

ตารางแสดงรายชื่อพรรณไม้ที่ส�ารวจพบจากการศึกษาวิจัย 

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 มะค่าโมง มะค่าโมง Afzelia xylocarpa 

(Kurz) Craib

Leguminosae-Caesal-

pinoideae

T

2 มะยมป่า ยมป่า Ailanthus triphysa 

(Dennst.) Alston

Simaroubaceae T

3 กระบาก กระบาก Anisoptera sp. Dipterocarpaceae T

4 มะหาด มะหาด Artocarpus lacucha 

Roxb.

Moraceae T

5 ตังหน พะอุง Calophyllum sp. Guttiferae T

6 เขี้ยวฟาน โกสุม Chionanthus 

velutinus 

(Kerr) P.S. Green

Oleaceae T

7 จวง ยมป่า Cinnamomum sp. Lauraceae T

8 กุ่มบก กาม Crateva adansonii 

DC.

Capparaceae T

9 ติ้ว มะหาด Cratoxylum sp. Guttiferae T

10 พะยูง พะอุง Dalbergia 

cochinchinensis 

Pierre 

Leguminosae-Papil-

ionoideae

T

11 ส้านใบ

เล็ก

ส้าน(สั่น) Dillenia ovata Wall. 

ex Hook.f. & 

Thomson

Dilleniaceae T



12 ตับเต่าต้น ฮ่องฮีค่า Diospyros 

ehretioides 

Wall. ex G.Don

Ebenaceae T

13 ล�าบิดดง คันจ้อง Diospyros filipendu-

la Pierre ex Lecomte

Ebenaceae T

14 ตานด�า

ป่า

มะเกลือ

ป่า

Diospyros montana 

Roxb.

Ebenaceae T

15 ยางเหียง ชาด Dipterocarpus  

obtusifolius 

Teijsm. ex  Miq.

Dipterocarpaceae T

16 ยางนา ยางนา Dipterocarpus 

alatus Roxb. 

ex G. Don

Dipterocarpaceae T

17 พีพ่าย มุ่น Elaeocarpus 

lanceifolius

 Roxb.

Elaeocarpaceae T

18 ค�ารอก คอแลน Ellipanthus

 tomentosus Kurz

Connaraceae T

19 ก้นเกรา มันปลา Fagraea fragrans 

Roxb.

Gentianaceae T

20 มะดัน มะดัน Garcinia 

schomburgkiana 

Pierre

Guttiferae T

21 กวัก กวัก Garcinia sp. Guttiferae T

22 ดักด�า ดักด�า Garcinia sp. Euphorbiaceae T

23 ขว้าว ขว้าว Haldina cordifolia 

(Roxb.) Ridsdale

Rubiaceae T

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย
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อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

24 เลือดนก เลือดนก Horsfieldia glabra 

(Blume) Warb.

Myristicaceae T

25 กะบก กะบก Irvingia malayana 

Oliv. ex A. W. Benn.

Irvingiaceae T

26 ตะแบกนา เปือย Lagerstroemia 

floribunda Jack

Lythraceae T

27 หมีเหม็น หมี Litsea glutinosa 

(Lour.) C.B.Rob.

Lauraceae T

28 น้�าเกลี้ยง น้�าเกลี้ยง Melanorrhoea 

laccifera Pierre

Anacardiaceae T

29 ล�าควน ล�าดวน Melodorum 

fruticosum Lour.

Annonaceae T

30 พลอง

เหมือด

- Memecylon edule 

Roxb.

Melastomataceae T

31 ปีบ - Millingtonia

 hortensis L.f.

Bignoniaceae T

32 กระทุ่ม ต้นเคาะ Mitragyna sp. Rubiaceae T

33 มะพอก มะพอก Parinari anamense 

Hance 

Chrysobalanaceae T

34 อะราง สะดาบ Peltophorum 

dasyrachis (Miq.) 

Kurz

Leguminosae-Caesal-

pinoideae

T

35 ประดู่ ประดู่ Pterocarpus 

macrocarpus 

Kurz

Legumminosae-Papil-

ionoideae

T
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45 มะเกลือ

เลือด

เปือยเลือด Terminalia mucro-

nata 

Craib & Hutchison

Combretaceae T

46 ไข่เน่า ไข่เน่า Vitex glabrata R. Br. Labiatae T

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

36 ก�าแพง

เจ็ดชั้น

ตะไก้ Salacia chinensis

Linn.

Celastraceae T

37 เต็ง ชาด Shorea obtusa Wall. 

ex Blume

Dipterocarpaceae T

38 พะยอม ยางนา Shorea roxburghii 

G.Don

Dipterocarpaceae T

39 ตะเคียน

เต็ง

มุ่น Shorea thorelii 

Pierre ex Laness.

Dipterocarpaceae T

40 แคฝอย คอแลน Stereospermum 

cylindricum Pierre 

ex Dop.

Bignoniaceae T

41 ข่อย

หนาม

มันปลา Strebus asper Lour. Moraceae T

42 - มะดัน Syzygium gratum 

(Wight) S.N. Mitra

Myrtaceae T

43 หว้า

ขี้มด

กวัก Syzygium sp.1 Myrtaceae T

44 หว้าใหญ่ ดักด�า Syzygium sp.2 Myrtaceae T

519



47 แดง แดง Xylia xylocarpa var. 

kerrii 

Craib & Hutch.

Legumminosae-

Mimosoideae

T

48 กล้วยน้อย กั้นทาง Xylopia vielana 

Pierre

Annonaceae T

49 มัง มัง - Celastraceae T

50 ก่อ ก่อ - Fagaceae T

ไม้พุ่ม กึ่ง ไม้ต้นขนาดเล็ก

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 จิกนา กระโดน

น้�า

Barringtonia 

acutangula (L.) 

Gaertn.

Lecythidaceae ST/T

2 เคล็ดน�้า หนาม

แท่ง

Catunaregam longi-

spina (Roxb.ex Link) 

Tirveng

Rubiaceae ST/T

3 สันโสก สมัด Clausena excavata 

Burm .f.

Rutaceae ST/T

4 เหมือดจี้ เหมือดแอ

ใหญ่

Memecylon s

scutellatum

 Naudin

Melastomataceae ST/T

5 พริก

นายพราน

พุดป่า Tabernaemontana 

bufalina Lour.

Apocynaceae ST/T

6 หัสคุณ - Micromelum 

minutum (G.Forst.) 

Wight & Arn.

Rutaceae ST/T

7 ตาล

เหลือง

- Ochna integerrima 

(Lour.) Merr.

Ochnaceae ST/T

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย
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8 ฝ่ายน�้า ฝ่ายน�้า Mallotus thorelii 

Gagnep.

Euphorbiaceae ST/T

9 เข็มป่า เข็ม

ดอกสีส้ม

Ipora sp. Rubiaceae ST/T

10 กระอวม

(ชุ่มล�า)

กระอวม Acronychia 

pedunculata 

(L.) Mig

Rutaceae ST/T

ไม้เถาล้มลุก

ไม้ล้มลุก

อันดับ ชื่อสามัญ ชชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 สามสิบ

กีบ

สามสิบ

กีบ

Stemona sp. Stemonaceae HC

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 ตูบหมูบ ตูบหมูบ Kaempferia sp. Zingiberaceae H

2 ว่าน

ข้าวเหนียว

- Murdannia sp. Commelinaceae H

3 กระตังใบ - Leea sp. Leeaceae H

4 สร้อย

ทองทราย

- Polycarpaea 

corymbosa 

(L.) Lam.

Caryophyllaceae H

5 หญ้าตีนกา กกนาค Cyperus laxus Lam. Cyperaceae H

6 ข้าวเม่านก ตองหมอง Tadehagi triguetrum 

(L.) Ohashi

Leguminosae -

Papilionoidace

H

7 ผักกาดกบ - Gynura sp. Compositae H

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย
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อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 นางจุ่ม - Cansjera rheedei 

J.F. Gmel.

Opiliaceae C

2 นม

พิจิตร

- Hoya sp. Asclepiadaceae C

3 สามสิบ สาวน้อย

ร้อยผัว

Asparagus 

racemosus 

Willd.

Asparagaceae C

4 เขื่อง เขียงน้อย Smilax sp. Smilacaceae C

5 รสสุคนธ์ แกลบ Tetracera loureiri 

(Finet & Gagnep.) 

Pierre ex Craib

Dilleniaceae C

6 นมงัว นมวัว Artabotrys 

harmandii Finet & 

Gagnep.

Annonaceae C

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 สารภีป่า

(ค�าโซ่)

คันโซ Anneslea fragrans 

Wall.

Theaceae ST

2 กรวยป่า ดูกป่า Casearia grewiifolia 

Vent.

Flacourtiaceae ST

3 ยอป่า ยอป่า Morinda tomentosa 

Heyne ex Roth

Rubiaceae ST

4 ชุมแสง เแสง Xanthophyllum 

lanceatum (Miq.) 

J.J.Sm.

Xanthophyllaceae ST

ไม้เถา

ไม้ต้นขนาดเล็ก
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อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 ฝอยทอง เครือคาค�า Cuscuta chinensis Lam. Convolvulaceae PaHC

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 เอื้องดอก

มะขาม

ลิงลม Dendrobium 

delacourii Guill.

Orchidaceae EO

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 คดัเค้าเครอื คัดเค้า Oxyceros horridus Lour. Rubiaceae ScanS

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 ผักปีกใบ เฟิร์น Pyrrosia adnascens 

(G.Forst.) Ching

Polypodiaceae EF

5 หมากว้อ หมาว้อ Lepisanthes sen-

egalensis (Poir) 

Leenh.

Sapindaceae ST

6 โลด เลือดนก Aporosa villosa 

(Wall.ex Lindl.) Baill.

Euphorbiaceae ST

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย

1 ดูกไก่ - Prismatomeris sp. Rubiaceae S

2 ช้างน้าว ช้างน้าว Gomphia serrata 

(Gaertn.) Kanis

Ochnaceae S

ไม้พุ่ม

กาฝากเถาล้มลุก

กล้วยไม้ที่เกาะอาศัยอยู่บนต้นไม้

ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล�าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป

ผักกูดที่อาศัยเกาะอยู่บนต้นไม้

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ วิสัย
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ชื่อทั่วไป คัดเค้าเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์   Oxyceros  Horridus  Lour.

ชื่อวงศ์ RUBIACEAE

ลักษณะ  ไม้เลื้อยมีล�าต้นแข็งแรง  อายุยืน  ตามล�าต้นจะมีข้อ  ปล้อง และมีหนาม

ออกมาสองข้างใบมีผิวเกลี้ยง ดอกมีสีขาว  และหอมมากจะชอบบานตอนเย็นใบมี

ผิวที่เกลี้ยง  เป็นมัน  ใบมีขนาด 6 นิ้วมีดอกสีขาว  หอมมาก  ออกเป็นกระจุกตาม

ซอกใบและปลายกิ่ง บานตอนเย็น  ดอกจะออกเป็นช่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางช่อดอก  

4 - 7 ซม.ช่อประมาณ 12 ดอก  โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดยาว 1ซม.  ปลาย

แยกเป็น 5 กลีบ  เมื่อดอกบาน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 - 2 ซม.  เมื่อแรกบานมี

สีขาวบริสุทธิ์  ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีขาวอมเหลือง และสีเหลืองมีก้านดอกที่แข็งแรง

มากผลออกเป็นกลุ่ม ผลย่อยรูปกลมรี  เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม. ผลอ่อนมีสีเขียว 

เมื่อแก่จะกลายเป็นสีด�า

ฤดูออกดอก เดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม
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ชื่อทั่วไป เอื้องดอกมะขาม

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium delacourii Guill.

ชื่อวงศ์ ORCHIDACEAE

ลักษณะ ล�าลูกกล้วยรูปไข่แกมรูปรี ขนาด 1-1.5 x 1-4 ซม. ขึ้นชิดกันเป็นกอใบ 

รูปใบหอกขนาด 1.5 x 4-5 ซม. ช่อดอกเป็นช่อกระจะ ออกที่ปลายล�าใหม่ที่ยัง

เจริญไม่เต็มที่ และยังไม่พัฒนาเป็นล�าลูกกล้วย มีช่อละ 8-10 ดอก ดอกสีขาวจน

ถึงสีเหลืองครีม ขนาด 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปหอกกลับกลีบเลี้ยง

คู่ข้างเบี้ยว กลีบปากรูปไข่กลับ ปลายกลีบมีขนครุย ปลายครุยเป็นปุ่มเส้นเกสร

และคางยาวใกล้เคียงกัน

ฤดูออกดอก เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ช่วงออกดอกไม่ทิ้งใบ
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ชื่อทั่วไป พลองเหมือด                                                   

ชื่อวิทยาศาสตร์   Memecylon  edule  Roxb.

ชื่อวงค ์  MELASTOMATACEAE

ลักษณะ
       ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 ม. เปลือกสีเทาอมน�้าตาล กิ่งอ่อนแบน
หรือเป็นเหลี่ยม มีร่องตามยาว 2 ร่อง กิ่งแก่กลม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง
1.5-4 ซม. ยาว 2.5-6 ซม. ปลายทู่หรือเหลี่ยม โคนมนหรือสอบ ขอบเรียบ แผ่นใบ
หนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็นร่องทางด้านบน นูนทาง
ด้านล่าง เส้นแขนงใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 4-5 มม. เป็นร่องทางด้านบน ช่อดอก 
ออกแบบช่อกระจุก ออกตามซอกใบหรือตามข้อ ที่ใบร่วงไปแล้ว ช่อยาว 1-1.5 ซม.
ดอกในช่อ 2-8 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 0.8-1 ซม. ก้านช่อดอกยาว 1-5 มม.
ก้านดอกยาว 1.5-2.2 มม.ใบประดับขนาดเล็กมาก ฐานดอกรูปถ้วย สีชมพู ยาว 
2-4 มม. เกลี้ยง ปลายตัดหรือแยก เป็นกลีบเลี้ยง 4 แฉกเล็กๆ กลีบดอก 4 กลีบ 
หนา สีขาวอมม่วง รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้างยาวประมาณ 3 มม. ปลายแหลม 
เกสรเพศผู้ 8 อัน ก้านชูอับเรณูสีม่วงอ่อน อับเรณูรูปจันทร์เสี้ยว มีต่อมตรงกลาง 
รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง มีออวุล 2-จ�านวนมาก ก้านเกสรเพศเมียสีม่วงอ่อน 
ยอดเกสรเพศเมียขนาดเล็ก ผลแบบผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด กลม เส้นผ่าน
    ศูนย์กลาง 6-7 มม. สีเขียวอมเหลือง เมื่อสุกมีสีม่วงด�า

      ฤดูออกดอก เดือนเมษายน-พฤษภาคม26
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ชื่อทั่วไป ก�าแพงเจ็ดชั้น

ชื่อท้องถิ่น ตาไก้ บักขี้ฮาก

ชื่อวิทยาศาสตร์   Salacia chinensis L.

ชื่อวงค ์ CELASTRACEAE

ลักษณะ

ไม้พุ่มรอเลื้อย สูง 2-6 เมตร ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี  รูปไข่ 

หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 4-12 ซม. ปลายแหลมหรือมน โคนสอบ 

ขอบหยักหยาบๆ ก้านใบยาว 0.6-1.5 ซม. ดอกเล็ก สีเขียวอมเหลืองหรือเหลือง 

ออกเป็นกลุ่มหรือช่อสั้นๆ ที่ซอกใบกลีบเลี้ยงเล็กมาก กลีบดอก 5 กลีบ  ผลค่อน

ข้างกลมหรือรี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ผลสุกสีแดงหรือสีแดงอมส้ม
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ป่าอยู่
คนอยู่

ป่าไม่อยู่
คนอยู่ไม่ได้





           แมลง (Class Insecta)  เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มี

จ�านวนมากที่สุดถึง 3ใน 4 ของอาณาจักรสัตว์ (Metazoa) ทั้งหมดมีการด�ารง   

ชีวิตอิสระและบางชนิดเป็นปรสิต ล�าตัวแบ่งออกเป็นส่วนหัว อก และท้อง ส่วน

หัวมีหนวด 1 คู่ มีปากแบบต่างๆ กันขึ้นอยู่กับนิสัยการกินอาหาร ส่วนอกแบ่ง 

ออกเป็น 3 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่  สองปล้องสุดท้ายของอกมีปีกปล้อง

ละ 1 คู่  หรือมีคู่เดียว  หรือแมลงบางชนิดไม่มีปีก มีตาเดี่ยวหรือตารวมเป็น

อวัยวะรับความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็น หายใจโดยใช้ท่อลมมีเพศแยกกัน

เป็นตัวผู้ตัวเมีย ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขณะเจริญเติบโตโดยการ

ลอกคราบแทบทั้งสิ้น (สุรินทร์, 2531)

         ผีเสื้อเป็นแมลงในอันดับ Lepidoptera  ซึ่งมีวงจรชีวิตแบบสมบูรณ์

(Complete Metamorphosis) ในระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัยมีรูปร่างที่แตก

ต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะปากของตัวหนอนจะเป็นแบบกัดกิน ซึ่งกว่า 90 

เปอร์เซ็นต์  ของตัวหนอนผีเสื้อกลางวันกินใบไม้เป็นอาหาร   มีส่วนน้อยที่เป็น

ตัวห�้า (Predators)  กินแมลง เช่น  ปลวก มด  ซึ่งได้แก่ ผีเสื้อในวงศ์สีน�้าเงิน

(Lycaenidae)  เช่น  ผีเสื้อหนอนกินเพลี้ย (Miletus spp.)  หลายชนิด 

หรือผีเสื้อดักแด้หัวลิง (Spalgis epeus) โดยในระยะตัวหนอนจะกินเพลี้ยและ

มดเป็นอาหาร ขณะที่ในระยะตัวเต็มวัยมีปากเป็นหลอดซึ่งสามารถดูดได้

เฉพาะของเหลว เช่น น�้า หรือ น�้าหวาน  เท่านั้น (สุรชัย, 2553)
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           พื้นที่ส�ารวจ
  

                            ป่าชุมชนดงเซ  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองเหล่า  อ�าเภอ

                เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   มีเนื้อที่ 635 ไร่  สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ 

                ป่าดิบแล้ง และป่าทามเป็นพื้นที่ราบ ทิศตะวันออกติดแม่น�้าล�าเซบาย   

               ทิศใต้ติดห้วยน�้าต้อน ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเก็บหา

                ของป่า  เห็ด และแมลงโดยเฉพาะแมลงที่ใช้เป็นอาหาร ได้แก่  มดแดง

                แมลงนูนหลวง  แมลงนูนเขียว และด้วงแรดมะพร้าว  เป็นต้น  ซึ่งสามารถ

                เก็บหาหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

            ด้วงเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  เช่นเดียวกับแมลง

อื่นๆ ระยะตัวอ่อนอาจมีขา 3 คู่ หรือไม่มีขาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ

เคลื่อนที่และการไล่ล่าเหยื่อเป็นอาหารแต่ตัวอ่อนด้วงบางชนิดที่กินไม้ผุอยู่ใต้ดิน  

มักเคลื่อนที่อยู่ใกล้ๆ อย่างเชื่องช้าจึงมีขาสั้นหรือไม่มีขาเลย ตัวเต็มวัยมีปีก 2 คู่  

โดยปีกคูห่น้าเป็นปีกแขง็ทีม่คีวามหนาเท่ากนั ส่วนปีกคูห่ลงัเป็นแผ่นปีกใหญ่ค่อนข้าง

บางโปร่งแสง เมื่อเวลาด้วงเกาะปีกคู่หลังจะพับซ้อนกันอย่างมีระเบียบและซ่อนอยู่

ภายใต้ปีกคู่หน้าอย่างมิดชิด อย่างไรก็ตามยังมีด้วงปีกแข็งบางชนิดที่ปีกคู่หน้า

หลอมติดกันจึงท�าให้ด้วงชนิดนั้นไม่สามารถบินได้ เช่น ด้วงเสือ ปีกหลอมค่อม และ

ด้วงดินขอบทองแดง ส่วนด้วงบางชนิด เช่น ด้วงก้นกระดกและด้วงหนวดยาว

ปีกม้วน ปีกคู่หน้ามีขนาดเล็กหรือสั้นกว่าล�าตัวมากจนปิดส่วนท้องไม่มิด (พิสุทธิ์, 

2552)

 

                    ปลวกเป็นแมลงที่จัดอยู่ในอันดับ Isoptera  มีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกัน

แบบสงัคม สามารถแบ่งประชากรในรงัออกเป็น 3 วรรณะ คอื  วรรณะทหาร (Soldier)  

ท�าหน้าที่ป้องกันอันตรายหรือศัตรูที่จะเข้ามาท�าร้ายปลวกในรัง  ปลวกวรรณะนี้

ส่วนหัวมีขนาดใหญ่  กรามใหญ่ยาวและแข็งแรง  และปลวกทหารบางชนิดไม่มี

กราม  แต่มีท่ออยู่ตรงส่วนหัวส�าหรับปล่อยสารเคมีออกมาต่อสู้กับศัตรูแทนการใช้

กราม วรรณะกรรมกรหรือปลวกงาน (Worker) เป็นปลวกที่มีจ�านวนมากที่สุดในรัง 

ท�าหน้าที่ซ่อมแซมรัง ดูแลตัวอ่อนและหาอาหาร เป็นปลวกวรรณะเดียวที่สามารถ

ท�าลายไม้หรือวัสดุต่างๆ ได้ วรรณะสืบพันธุ์ (Reproductive) ท�าหน้าที่ในการสืบพันธุ์ 

และวางไข่ ซึ่งปลวกแต่ละวรรณะมีรูปร่างลักษณะไม่เหมือนกัน  แต่อาศัยอยู่ร่วมกัน

ภายในรังปลวกที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดี  ปลวกแต่ละวรรณะมีหน้าที่เฉพาะของ

ตนเองและมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สังคมปลวกที่ต่างชนิดกันจะมีพฤติกรรม

การด�ารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป (กรมป่าไม้, 2548)

32



           พื้นที่ส�ารวจ
  

                            ป่าชุมชนดงเซ  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต�าบลหนองเหล่า  อ�าเภอ

                เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี   มีเนื้อที่ 635 ไร่  สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ 

                ป่าดิบแล้ง และป่าทามเป็นพื้นที่ราบ ทิศตะวันออกติดแม่น�้าล�าเซบาย   

               ทิศใต้ติดห้วยน�้าต้อน ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยเก็บหา

                ของป่า  เห็ด และแมลงโดยเฉพาะแมลงที่ใช้เป็นอาหาร ได้แก่  มดแดง

                แมลงนูนหลวง  แมลงนูนเขียว และด้วงแรดมะพร้าว  เป็นต้น  ซึ่งสามารถ

                เก็บหาหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

533



         

          ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองเหล่า  อ�าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

มีเนื้อที่ 603 ไร่ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่ราบ ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นแหล่ง

อาหาร โดยเก็บหาของป่า เห็ดและแมลง ได้แก่ ผักหวาน มดแดง แมลงกินูน   

เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บหาหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

ป่าชุมชนโคกป่าตอง 
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วิธีการส�ารวจ

           ผีเสื้อกลางวัน  โดยการวางแนวส�ารวจ ความยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 

10 เมตร ในป่าชุมชนดงเซและโคกป่าตอง  ใช้ผู้ส�ารวจ 3 คน พร้อมด้วยสวิงจับ

แมลง 2 อัน  โฉบเก็บตัวอย่างเฉพาะผีเสื้อกลางวันทุกตัวภายในเส้นทางที่ก�าหนด

ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. ทุกวันที่ 1 และ 2 ของทุกเดือน โดยก�าหนดการโฉบ

ผีเสื้อพื้นที่ละ 1 วัน น�าตัวอย่างผีเสื้อที่ได้ใส่ซองบรรจุผีเสื้อ  บันทึกข้อมูลราย

ละเอียดประจ�าตัวเพื่อจ�าแนกชนิด (Species) ต่อไป

    ผีเสื้อกลางคืนและด้วง  โดยการวางกับดักแสงไฟบริเวณพื้นที่ป่า

ชุมชนดงเซ บันทึกข้อมูลรายละเอียดประจ�าตัว  พร้อมเก็บตัวอย่างผีเสื้อกลางคืน

และด้วง ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง  คือ  เวลา 6.00 น. และ 22.00 น. เพื่อน�าไปจ�าแนก

ชนิด (Species) ต่อไป

               ปลวก  โดยการเดินส�ารวจในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซและโคกป่าตอง  

ส�ารวจพื้นที่ละ 1 วันต่อเดือน ซึ่งสามารถพบปลวกได้ตามพื้นดิน  ใต้ดิน ใต้ใบไม้ผุ

และบนต้นไม้ บันทึกข้อมูลรายละเอียดประจ�าตัว พร้อมเก็บตัวอย่างปลวกเฉพาะ

วรรณะทหาร จ�านวนไม่เกิน  20 ตัว ต่อการพบปลวก 1 ครั้ง โดยเก็บใส่ขวดที่

บรรจุแอลกอฮอล์ 80% จุดละ 1 ขวด  ต่อการพบ 1 ครั้ง เพื่อน�าไปจ�าแนกชนิด 

(Species) ต่อไป



           ผลการส�ารวจ
 

  พื้นที่ป่าชุมชนดงเซ การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

 กลุ่มแมลง  พบผีเสื้อกลางวัน  จ�านวน 50 ชนิด  ผีเสื้อกลางคืน 

 จ�านวน 9 ชนิด  ด้วง จ�านวน 23 ชนิด  และปลวก จ�านวน 15 ชนิด    

  พื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าตอง การส�ารวจความหลากหลายทาง

 ชีวภาพกลุ่มแมลง พบผีเสื้อกลางวัน  จ�านวน  23 ชนิด และปลวก

 จ�านวน 6 ชนิด
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ผีเสื้อ

แมลงในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ

ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

1 ผีเสื้อฟ้าไม้

ก่อมัวสันดอน

The Deltal 

Dull Oakblue

Arhopala delta  

(Evans)

Lycaenidae

2 ผีเสื้อฟ้าไม้

ก่อมดเลี้ยง

The Centaur 

Oakblue

Arhopala 

pseudocentaurus 

(Doubleday)

Lycaenidae

3 ผีเสื้อฟ้าขอบ

ขนธรรมดา

The Common 

Ciliate Blue

Anthene emolus 

(Godart)

Lycaenidae

4 ผีเสื้อสีหมาก

สุกลายเส้น

The Narrow-

banded 

Sunbeam

Curetis  insularis  

(Horsfield)

Lycaenidae

5 ผีเสื้อจรกา

เชิงขีดยาว

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

8 ผีเสื้อกะทกรก

ธรรมดา

The 

Leopard 

Lacewing

Cethosia 

cyane euanthes 

Fruhstorfer

Nymphalidae

9 ผีเสื้อหนอน

ใบรักลายเสือ

The 

Common 

Tiger

Danaus genutia 

(Cramer)

Nymphalidae
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38

ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

10 ผีเสื้อหนอน

ใบรักขีดขาว

The White 

Tiger

Danaus 

melanippus 

( Cramer )

Nymphalidae

11 ผีเสื้อดุ๊กจุกแดง The 

Red-spot 

Duke

Euthalia 

evelina  

(Stoll)

Nymphalidae

12 ผีเสื้อจรกา

ลายจุด

The Spotted 

Black Crow

Euploea crameri  

Lucas

Nymphalidae

13 ผีเสื้อจรกา

หนอนยี่โถ

The Common 

Indian Crow

Euploea core  

(Cramer)

Nymphalidae

14 ผีเสื้อจรกา

จุดฟ้า

The 

Blue-Spotted 

Croww

Euploea  

midamus  

(Linnaeus)

Nymphalidae

15 ผีเสื้อจรกา

สีตาล

The Brown 

King Crow

Acraea violae  

(Fabricius)

Nymphalidae

16 ผีเสื้อแพนซี

สีเหลือง

The Yellow  

Pansy

Junonia hierta  

(Fabricius)

Nymphalidae

17 ผีเสื้อแพนซี

สีตาล

The Lemon 

Pansyg

Junonia 

lemonias 

(Linnaeus)

Nymphalidae

18 ผีเสื้อหนอน

ใบรักฟ้า

The Blue 

Glassy Tiger

Ideopsis vulgaris 

(Butler)

Nymphalidae



ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

19 ผีเสื้อนิโกร The Nigger Orsotriaena  

medus 

(Fabricius)

Nymphalidae

20 ผีเสื้อแพนซี

เทา

The Gray 

Pansy 

Junonia atlites 

atlites (Linnaeus)

Nymphalidae

21 ผีเสื้อแพนซี

มยุรา

The Peacock  

Pansy

Junonia almana 

(Linnaeus)

Nymphalidae

22 ผีเสื้อ

สะพายขาว

ปีกโค้ง

The Knight Lebadea martha 

(Fabricius)

Nymphalidae

23 ผีเสื้อ

กะลาสีธรรมดา

The Common 

Sailor

Neptis  hylas 

(Linnaeus)

Nymphalidae

24 ผีเสื้อกะลาสี

แถบสั้น

The Short-

banded 

Sailor

Acraea violae  

(Fabricius)

Nymphalidae
ไม่มีรูป

25 ผีเสื้อกะลาสี

ลายเส้นโตนด

The Chest-

nut-streak 

Sailor

Neptis columella 

martabana Moore
Nymphalidae

ไม่มีรูป

26 ผีเสื้อดาวใหญ่ The 

Common 

leopard

Phalanta  Pha-

lantha (Drury)

Nymphalidae

27 ผีเสื้อเชิงลาย

ธรรมดา

The 

Common 

Tiger

Chilasa clytia  

(Linnaeus) f.clytia
Papilionidae
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ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

28 ผีเสื้อหนอนจ�าปี

จุดแดงต่อ

The Spotted 

Jay

Graphium ary-

cles (Boisduval)

Papilionidae

29 ผีเสื้อหนอนจ�าปี

จุดแยก

The Common 

Jay

Graphium 

doson 

(C.&R.Felder)

Papilionidae

30 ผีเสื้อม้าลาย

ลายจุด

The Spotted 

Zebra

Graphium 

megarus 

megapenthes 

(Fruhstorfer)

Papilionidae

31 ผีเสื้อหางดาบ

ธรรมดา

The Narrow-

banded 

Sunbeam

Graphium

antiphates 

 (Cramer )

Papilionidae

32 ผีเสื้อหนอนจ�าปี

ธรรมดา

The Tailed 

Jay

Graphium 

agamemnon 

(Linnaeus)

Papilionidae

33 ผีเสื้อลายเสื้อฟ้า

สีคล�้า

The Dark 

Blue Grassy 

Tiger           

Ideopsis vulgaris 

macrina 

Fruhstorfer

Papilionidae

34 ผีเสื้อหางตุ้ม

จุดชมพู

The Common 

Rose

Pachliopta 

aristolochiae  

(Fabricius)

Papilionidae

35 ผีเสื้อหนอน

มะนาว

The Lime 

Butterfly 

Papilio  

demoleus 

Linnaeus

Papilionidae

36 ผีเสื้อหางติ่ง

ธรรมดา

The 

Common 

Tiger

Papilio  

polytes  

Linnaeus

Papilionidae
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541

ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

37 ผีเสื้อหนอน

ใบกุ่มธรรมดา

The Common 

Mormon

Appias albina 

(Boisduval)

Pieridae

38 ผีเสื้อหนอน

ใบกุ่ม

ขอบน�้าตาลไหม้

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

41 ผีเสื้อหนอนคูน

ลายกระ

The Mottled 

Emigrant

Catopsilia 

pyranthe Linnaeus
Pieridae

42 ผีเสื้อ

เณรจิ๋ว

The Small  

Grass Yellow

Eurema  brigitta 

(Stoll)

Pieridae

43 ผีเสื้อเณร

ทัลบอต

The Talbot’s 

Grass Yellow

Eurema ada 

Distant & Pryer

Pieridae

44 ผีเสื้อเณร

ธรรมดา

The Common 

Grass Yellow
Eurema  

hecabe 

(Linnaeus)

Pieridae

45 ผีเสื้อเณร

แอนเดอร์สัน

The 

Anderson’s 

Grass Yellow

Eurema 

andersonii 

Moore

Pieridae
ไม่มีรูป



42

ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

46 ผีเสื้อปลาย

ปีกส้มเล็ก

The Yellow 

Orange Tip

Ixias  pyrene 

Linnaeus

Pieridae

47 ผีเสื้อฟ้า

เมียเลียน

ธรรมดา

The common 

Wanderer

Pareronia anais  

Lesson

Pieridae

48 ผีเสื้อ

ขาวแคระ

The Psyche Leptosia  nina 

(Fabricius)

Pieridae

49 ผีเสื้อหนอน

ใบกุ่ม

เส้นด�า

The Striped  

Albatross

Appias libythea 

Swinhoe

Pieridae
ไม่มีรูป

50 ผีเสื้อปมลาย

ธรรมดา

- Phalera  grotei 

Moore

Noto

dontidae



ผีเสื้อกลางคืน

543

ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

1 ผีเสื้อ

ลายเสือ

- Peridrome 

orbicularis 

Walker

Arctiidae  

2 ผีเสื้อ

หัวกะโหลก

- 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 ผีเสื้อบุ้ง

สันหลังขาว

- Neochera do-

monia 

Cramerr

 Noctuidae

9 - The Common 

Phalera Moth
Phalera grotei Notodontidae



ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

1 ด้วงหนวดปม

จุดเหลืองด�า

The  Black 

and yellow 

Long-horned 

beetle            

Aristobia   

approximator Cerambycidae 

2 ด้วงบ่าหนาม

จุดนูนต�่า

The  Black 

Raised-spot 

Long-horned 

beetle            

Batocera  

rufomaculata Cerambycidae 

3 ด้วงหนวดยาว

ก�ามะถัน

The  Sulphur 

Long-horned 

beetle            

Celosterna  pol-

linosa 

sulphurea

Cerambycidae 

4 ด้วงหนวดยาว

หนวดแบนยาว

The  Flat 

Long-horned 

beetle            

Rhytidodera 

grandis       Cerambycidae 

5 ด้วงหนวดยาว

อ้อยหรือแมลง

แม่แดดธรรมดา

- Dorysthenes 

buqueti (Guerin) Cerambycidae ไม่มีรูป

6 แมลงแม่แดด

ผิวมันเล็ก

- Dorysthenes 

beli Lameere Cerambycidae ไม่มีรูป

7 ด้วงหนวดยาว

กลมสันเรียบ

- Megopis 

sinica ornaticollis 

(White)

Cerambycidae ไม่มีรูป

8 ด้วงกินูน

อะโนโกเนีย

- Leistus sp.
Cerambycidae ไม่มีรูป

9 ด้วงหนวดยาว

อกหนาม

-
Macrotoma sp. Cerambycidae ไม่มีรูป

ด้วง
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545

ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

10 - - Elater sp. Elasteridae

11 แมลงเหนี่ยง - Hydrophilus 

bilineatus 

cashimirensis

Hydrophilidae   

12 ด้วงดิ่ง

ไซปิสเตอร์                                    

- Cybister sp. cytiscidae

13 แมลงนูนเขียว

ธรรมดา

The  Common 

Green June 

Beetle           

Anomala grandis
Scarabaeidae

14 ด้วงกินูน

อะโพโกเนีย

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 ไม่มีรูป

18 - - Melolontha sp. Scarabaeidae ไม่มีรูป



ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

19 - - Holotrichia sp. Scarabaeidae ไม่มีรูป

20 - - Phyllophaga sp Scarabaeidae ไม่มีรูป

21 - - Heplophylla sp. Scarabaeidae ไม่มีรูป

22 - - Mimela sp. Scarabaeidae ไม่มีรูป

23 - - Mimela  aurata Scarabaeidae ไม่มีรูป
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ปลวก

ที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ บริเวณที่พบ วงศ์ย่อย ภาพ

1 Coptotermes  gestroi บริเวณที่พบในเนื้อดิน Coptotermitinae

2 Hypotermes 

makhamensis

บริเวณที่พบรังบนดิน Macrotermitinae

3 Macrotermes  

annandalei

บริเวณที่พบรังใต้ดิน Macrotermitinae

4 Macrotermes  gilvus บริเวณที่พบรังใต้ดิน Macrotermitinae

5 Odontotermes  

mesoderilsis

บริเวณที่พบรังใต้ดิน Macrotermitinae

6 Odontotermes  

profesmasanus

บริเวณที่พบรังใต้ดิน Macrotermitinae

7 Odontotermes  feae บริเวณที่พบในดิน Macrotermitinae

8 Hospitalitermes  

ataramensis

บริเวณที่พบรังบนดิน Nasutitermitinae

9 Nasutitermes sp. บริเวณที่พบในเนื้อไม้ Nasutitermitinae
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48

ที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ บริเวณที่พบ วงศ์ย่อย ภาพ

10 Nasutitermes  

matangensiformis

บริเวณที่พบรังบนต้นไม้ Nasutitermitinae

11 Schedorhinotermes  

medioopscurus

บริเวณที่พบในเนื้อไม้  Rhinotermitinae

12 Dicuspiditermes  

gasthwaitei

บริเวณที่พบรังบนดิน Termitinae

13 Globitermes  

sulphureus

บริเวณที่พบในเนื้อไม้ Termitinae

14 Microcerotermes  

crassus

บริเวณที่พบในต้นไม้ Termitinae

15 Termes cosmis บริเวณที่พบในเนื้อดิน Termitinae



ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

1 ผีเสื้อฟ้าไม้

ก่อมดเลี้ยง

The  Centaur  

Oakblue   

Arhopala  pseu-

docentaurus 

(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

หนอนยี่ดถ

The Common 

Indian Crow     

Euploea  core  

(Cramer)      

Nymphalidae

5 ผีเสื้อหนอน

ใบรักขีดยาว

The  Glassy 

Tiger 

Parantica  aglea  

(Stoll)

Nymphalidae

6 ผีเสื้อจรกา

เชิงขีดยาว

The Striped 

Black Crow

Euploea 

doubledayi 

C.&R.Felder

Nymphalidae

7 ผีเสื้อหางดาบ

ธรรมดา

The Fivebar 

Swordtail

Graphium 

antiphates 

(Cramer)

Papilionidae

8 ผีเสื้อดอกจ�าปี

จุดแดงต่อ

The Spotted 

Jay 

Graphuim 

arycles 

(Boisduval)

Papilionidae

9 ผีเสื้อหางตุ้ม

จุดชมพู

The 

Common 

Rose

Pachliopta 

aristolochiae 

Fabricius
Papilionidae

ผีเสื้อ

49

แมลงในพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าตอง



ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

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. 

hilaria

   Pieridae ไม่มีรูป

13 ผีเสื้อหนอนคูน

ธรรมดา

The Lemon 

Emigrant

Catopsilia pomona  

(Fabricius) f. 

hilaria

   Pieridae ไม่มีรูป

14 ผีเสื้อหนอนคูน

ธรรมดา

The Lemon 

Emigrant

Catopsilia pomona  

(Fabricius) f. 

hilaria

   Pieridae ไม่มีรูป

15 ผีเสื้อหนอนคูน

ธรรมดา

The Lemon 

Emigrant

Catopsilia pomona  

(Fabricius) f. 

hilaria

   Pieridae

16 ผีเสื้อหนอนคูน

ธรรมดา

The Lemon 

Emigrant

Catopsilia pomona  

(Fabricius) f. 

hilariae

   Pieridae ไม่มีรูป

17 ผีเสื้อหนอนคูน

ลายกระ

The Mottled  

Emigrant

Catopsilia 

pyranthe Linnaeus
   Pieridae

18 ผีเสื้อหนอน

ใบรักฟ้า

The Blue 

Glassy Tiger

Danaus 

melanippus 

hegesippus 

Cramer see  

Anosia

Nymphalidae
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ที่ ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ภาพ

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

สีชนวน

The Slate 

Flash

Rapala manea 

(Hewitson)

 Lycaenidae ไม่มีรูป

22 ผีเสื้อ

สะพายขาว

ปีกโค้ง

The Knight Lebadea martha 

(Fabricius)

Nymphalidae

23 ผีเสื้อหนอน

จ�าปีธรรมดา

The  Tailed 

Jay

Graphium 

agamemnon

(Linnaeus)

Papilionidae



ปลวก

52

ที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ บริเวณที่พบ วงศ์ย่อย ภาพ

1 Macrotermes  

annandalei   

บริเวณที่พบรังใต้ดิน Macrotermitinae

2 Globitermes  

sulphureus

บริเวณที่พบในเนื้อไม้ Termitinae

3 Microcerotermes  

crassus  

บริเวณที่พบรังผิวดิน Termitinae

4 Termes  propinquus บริเวณที่พบรังผิวดิน 

โคนต้นไม้

Termitinae

5 Microcerotermes 

minutus

บริเวณที่พบรังผิวดิน Termitinae



สรุปและวิจารณ์

            การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ ผีเสื้อ

กลางวันพบทั้งหมด 50 ชนิด แบ่งออกได้ 6 วงศ์ ได้แก่ Lycaenidae, Nymphalidae, 

Papilionidae, Danaidae, Pieridae และNotodontidae นอกจากนี้สามารถแบ่งผีเสื้อ

กลางวันได้หลายกลุ่ม ตามพฤติกรรมการหากินและถิ่นที่อยู่อาศัย (สุรชัย, 2553) ได้แก่ 

กลุ่มผีเสื้อที่พบในที่โล่งมีแสงแดดส่อง เช่น ผีเสื้อแพนซีมยุรา ผีเสื้อแพนซีเทา แพนซีสีตาล 

ผีเสื้อกะลาสีธรรมดา ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก  ผีเสื้อหางตุ้มจุดชมพู  ผีเสื้อหนอนมะนาว 

ผีเสื้อเณรธรรมดา และผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา เป็นต้น กลุ่มผีเสื้อที่พบในพื้นที่ร่มร�าไร 

เช่น ผเีสือ้ฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง ผเีสือ้จรกาหนอนยีโ่ถ  และผเีสือ้นโิกร  เป็นต้น  และกลุม่ทีพ่บ

ตามรมิน�า้ ดดูน�า้และเกลอืแร่ เช่น ผเีสือ้สอีฐิเลก็ ผเีสือ้เสอืดาวใหญ่ ผเีสือ้หางดาบธรรมดา 

ผีเสื้อใบกุ่มธรรมดา ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นด�า ผีเสื้อหนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้ และผีเสื้อ

หอนคนธรรมดาเป็นต้น ผีเสื้อกลางคืน พบทั้งหมด 9 ชนิด แบ่งออกได้ 4 วงศ์ ได้แก่ 

Aectidae, Springidae, Noctuidae  และ Notodontidae ด้วงพบทัง้หมด 23 ชนดิ แบ่งออก

ได้ 6 วงศ์ ได้แก่ Cerambycidae, Cytiscidae, Elasteridae, Elasteridae, Hydrophilidae 

และ Scarabaeidae  และ ปลวก 16 ชนิด 11 สกุล จัดอยู่ใน 5 วงศ์ย่อย ได้แก่  SF: 

Coptotermitinae, SF: Macrotermitinae, SF: Nasutitermitinae, SF: Rhinotermitinae 

และ SF: Termitinae 
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ปลวกเด่น ทีพ่บคอื กลุม่ปลวกเพาะเลีย้งเชือ้รา, กลุม่ปลวกกนิไม้และกลุม่กนิดนิและอนิทรยี 

วัตถุ ซึ่งปลวกแต่ละชนิดเป็นปลวกที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศป่าไม้ กลุ่มปลวก

เพาะเลี้ยงเชื้อรา เป็นปลวกที่มีความสามารถในการย่อยสลายสูงกินอาหารได้หลายอย่างทั้ง

เนื้อไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ตลอดจนเศษซากพืช และที่ส�าคัญเป็นปลวกที่เพาะเลี้ยงเชื้อราไว้ภายใน

รังเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเชื้อรานี้จะเจริญออกมาภายนอกรังกลายเป็นเห็ดโคนหรือ

เห็ดปลวก ชนิดปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ส�ารวจพบในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซ มี 6 ชนิดได้แก่ 

Macrotermes annandalei, Hypotermes makhamensis, Odontotermes feae, Odon

totermes profesmasanus, Odontotermes  mesoderilsis และ Macrotermes gilvus   

กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ เป็นปลวกที่มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการย่อยสลายไม้หรือเซลลูโลส

เป็นปลวกทีก่นิอาหารประเภทเนือ้ไม้ได้เท่านัน้ จากการส�ารวจในป่าชมุชนดงเซม ี6 ชนดิ ได้แก่ 

Microcerotermes  crassus, Globitermes sulphureus, Schedorhinotermes medioop-

scurus, Nasutitermes sp., Nasutitermes matangcnsiformis และ Coptotermes 

gestsoi กลุม่ปลวกกนิดนิและอนิทรยีวตัถ ุ ปลวกกลุม่นีเ้ป็นปลวกทีไ่ม่ท�าลายเนือ้ไม้แต่จะกนิดนิ

เศษซากพชืและอนิทรยีวตัถเุป็นอาหาร มปีระโยชน์ต่อระบบนเิวศป่าไม้ในการช่วยหมนุเวยีน

ของธาตุ



อาหารในดินและปรับโครงสร้างของดินในป่าให้มีความสามารถในการอุ้มน�้าได้ดี ชนิดปลวก

ที่ส�ารวจพบมี 3 ชนิด  ได้แก่  Termes cosmis, Dicuspiditermes gasthwaitei และ Hospi-

talitermes ataramensis

            การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าตอง ผีเสื้อ   

กลางวนั พบทัง้หมด 23 ชนดิ  แบ่งออกได้ 4 วงศ์  ได้แก่   Lycaenidae, Nymphalidae, Pa-

pilionidae และ Pieridae นอกจากนี้ สามารถแบ่งผีเสื้อกลางวันได้หลายกลุ่มตามพฤติกรรม 

การหากิน และถิ่นที่อาศัย (สุรชัย, 2553) ได้แก่   กลุ่มผีเสื้อที่พบในที่โล่งมีแสงแดดส่อง เช่น  

ผเีสือ้หนอนหนามกะทกรก  ผเีสือ้หางตุม้จดุชมพ ู และผเีสือ้หนอนมะนาว เป็นต้น กลุม่ผเีสือ้

ทีพ่บในพืน้ทีร่่มร�าไร เช่น ผเีสือ้ฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง ผเีสือ้จรกาหนอนยีโ่ถ เป็นต้น และกลุม่ทีพ่บ   

ตามริมน�้า  ดูดน�้าและเกลือแร่  เช่น   ผีเสื้อหางดาบธรรมดา  และผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา  

เป็นต้น ปลวก พบทัง้หมด 6 ชนดิ 5 สกลุ จดัอยูใ่น 3 วงศ์ย่อย ได้แก่ SF: Macrotermitinae,

SF: Rhinotermitinae และ SF: Termitinae ปลวกเด่น ที่พบคือกลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา 

กลุ่มปลวกกินไม้   และกลุ่มกินดินและอินทรียวัตถุ   ซึ่งปลวกแต่ละชนิดเป็นปลวกที่มีความ

ส�าคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศป่าไม้   
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                  กลุ่มปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อรา เป็นปลวกที่มีความสามารถในการย่อยสลายสูง 

กินอาหารได้หลายอย่างทั้งเนื้อไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ตลอดจนเศษซากพืช และที่ส�าคัญเป็นปลวกที่

เพาะเลี้ยงเชื้อราไว้ภายในรัง ซึ่งเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเชื้อรานี้จะเจริญออกมาภาย

นอกรังกลายเป็นเห็ดโคนหรือเห็ดปลวก ชนิดปลวกเพาะเลี้ยงเชื้อราที่ส�ารวจพบในพื้นที่ป่า

ชุมชนโคกป่าตองมี 1 ชนิด  ได้แก่ Macrotermes annandalei กลุ่มปลวกกินเนื้อไม้ เป็น

ปลวกที่มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการย่อยสลายไม้หรือเซลลูโลส เป็นปลวกที่กินอาหาร

ประเภทเนื้อไม้ได้เท่านั้น จากการส�ารวจในป่าชุมชนโคกป่าตอง มี 4 ชนิด ได้แก่ Microcero-

termes  crassus, Globitermes sulphureus, Schedorhinotermes  medioopscurus และ 

Microcerotermes minutus กลุ่มปลวกกินดินและอินทรียวัตถุ  ปลวกกลุ่มนี้เป็นปลวกที่ไม่

ท�าลายเนื้อไม้แต่จะกินดิน เศษซากพืชและอินทรียวัตถุเป็นอาหาร มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

ป่าไม้ในการช่วยหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินและปรับโครงสร้างของดินในป่าให้มีความ

สามารถในการอุ้มน�้าได้ดีชนิดปลวกที่ส�ารวจพบมี 1 ชนิด ได้แก่ Termes propinquus

              แมลงที่ส�ารวจนี้จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศป่าไม้และชาวบ้านที่

อาศัยอยู่รอบป่า เช่น การขยายพันธุ์ของพืชป่า โดยมีผีเสื้อเป็นตัวช่วยผสมเกสรดอกไม้ ปลวก   

ช่วยในกระบวนการย่อยสลาย  กิ่ง  ใบ  และต้นไม้ นอกจากนี้ปลวกยังผลิตเชื้อราเห็ดโคนที่

นิยมน�าไปบริโภคกันทั่วไป และด้วงที่น�ามาเป็นอาหารและสร้างรายได้แก่ชาวบ้าน ดังนั้น

การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มแมลงจึงเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ส�าหรับการ

จัดการพื้นที่แห่งนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป
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               พื้นที่ป่าชุมชนดงเซ ตั้งอยู่ที่ต�าบลหนองเหล่า อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบล

ราชธานี มีเนื้อที่ประมาณ 635 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ  เป็นป่าดิบแล้ง 

ค่อนข้างโปร่ง มีพันธุ์ไม้หลากชนิดเป็นแหล่งอาหารป่าของชุมชน พื้นที่ป่าส่วนใหญ่

เป็นป่าเต็งรังท�าให้พบเห็ดมากมายหลายชนิด สามารถจัดจ�าแนกเห็ดออกเป็นกลุ่ม

ใหญ่ได้ 2 ชนิด คือ เห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ เห็ดแต่ละชนิดพบได้ในช่วงเวลาแตก

ต่างกันแต่จะพบจ�านวนและชนิดเห็ดมากที่สุดในช่วงฤดูฝน 

    เห็ดกินได้พบทั้งหมด 19 ชนิด ได้แก่ เห็ดโคน  3 ชนิด เห็ดระโงกขาว 

เห็ดระโงกเหลือง เห็ดระโงกส้ม เห็ดข้าวแป้ง เห็ดแดงน�้าหมาก เห็ดแดง เห็ดโคน  

ไก่น้อย เห็ดไคล เห็ดเผาะ เห็ดผึ้งยูคา เห็ดผึ้งชาด เห็ดผึ้งแย่ เห็ดผึ้งหลวง เห็ดผึ้ง

หอม เห็ดผึ้งด�า และเห็ดผึ้งขาลาย เห็ดที่กินไม่ได้ พบจ�านวน 6 ชนิด ได้แก่ Xylaria 

sp. Scleroderma sinnamariense เห็ดหัวเข่า เห็ดขอนแดง และเห็ดปะการัง 

2 ชนิด

     การศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ป่าชุมชน

               ต�าบลหนองเหล่า อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
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ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

เห็ดโคน  

Termitomyces 

fuliginosus 

Heim

พ.ค. - ต.ค. บนดิน

(รังปลวกใต้ดิน)

เห็ดโคน  

Termitomyces 

sp. 1

พ.ค. - ต.ค. บนดิน

(รังปลวกใต้ดิน)

เห็ดโคน

Termitomyces 

sp. 2

พ.ค. - ต.ค. บนดิน

(รังปลวกใต้ดิน)

เห็ดระโงกส้ม

Amanita 

caesarea

(Fr.) Schw

พ.ค.- ส.ค. บนดิน

กลุ่มเห็ดกินได้
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     การศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ป่าชุมชน

               ต�าบลหนองเหล่า อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี



ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

เห็ดระโงกขาว

Amanita 

princeps

Corner & Bas

พ.ค.- ส.ค. บนดิน

เห็ดระโงกเหลือง

Amanita 

hemibapha

Berk. & Broome

พ.ค.- ส.ค. บนดิน

เห็ดแดงน้�าหมาก

Russula

 emetic

(Scheff. Gray)

พ.ค.- ส.ค. บนดิน

เห็ดแดง

Russula

 rosacea

Pers. ex S.F. 

Gray

มิ.ย.- ธ.ค. บนดิน
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ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

 

เห็ดข้าวแป้ง

Russula 

alboareolata

Hongo

ก.ย. - ส.ค. บนดิน

เห็ดโคนไก่น้อย

Termitomyces

 microcarpus

 (Berk. &  Br.)

Helm

พ.ย. - ส.ค. บนดิน

เห็ดไคล

Russula 

virescens 

(Schaeff.) Fr.

มิ.ย.- ธ.ค. บนดิน

เห็ดไคล

Russula sp. มิ.ย. - ธ.ค. บนดิน
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ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

เห็ดเผาะ

Astraeus 

hygrometricus

(Pers.) Morgan

พ.ค. - พ.ย. บนดิน

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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ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

เห็ดผึ้งด�า

Boletus sp. 4 พ.ค. - ส.ค. บนดิน

เห็ดผึ้งขาลาย

Boletus sp. 5 พ.ค. - ส.ค. บนดิน

เห็ดผึ้งแย้

Boletus sp. 6 พ.ค. - ส.ค. บนดิน

เห็ดผึ้งหลวง

Boletus sp. 7 พ.ค. - ส.ค. บนดิน
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ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

เห็ดเผาะ

Mycoamaran-

thus sp.

มิ.ย. - ส.ค. บนดิน

ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

เห็ดหัวเข่า เห็ดก้อนกรวด

Pisolithus 

tinctorius Pers.

พ.ค. - ส.ค. บนดิน

Scleroderma sinnamariense

Scleroderma 

sinnamariense

Mont.

พ.ค. - ส.ค. บนดิน

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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ชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตร์ ช่วงที่พบ ที่อยู่อาศัย

Xylaria sp.

Xylaria sp.

ระยะอ่อน

(Anamorph)

พ.ค. - ต.ค. บนขอนไม้

เห็ดขอนแดง

Pycnoporus 

cinnabarinus

(Jacq. ex Fr.)

Karst.

มิ.ย. - ส.ค. บนขอนไม้

เห็ดปะการัง

Scytinopogon 

sp.

พ.ค - ส.ค บนดิน

เห็ดปะการัง

Ramaria sp. พ.ค - ส.ค บนดิน
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วิจารณ์ผลการศึกษาวิจัย
      จากผลการศึกษาส�ารวจเห็ดในพื้นที่ป่าชุมชนดงเซซึ่งพื้นที่ป่าส่วนใหญ่

เป็นป่าเต็งรัง ท�าให้พบเห็ดกินได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มเห็ดครีบ เช่น  

เห็ดไคล เห็ดระโงก เห็ดแดงน�า้หมาก เห็ดก่อแดง เห็ดอีกกลุ่มที่พบมากคือในกลุ่ม

เห็ดตับเต่าซึ่งมีหลายชนิด เช่น เห็ดผึ้งหอม เห็ดผึ้งแย่ เห็ดผึ้งหลวง เป็นต้น ทั้งนี้

การพบเห็ดแต่ละชนิดยังพบแตกต่างกันในแต่ละช่วงเดือน  เช่น เห็ดโคน พบได้

ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนเห็ดระโงกและเห็ดตับเต่า พบตั้งแต่

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม เนื่องจากป่าชุมชนดงเซเป็นระบบนิเวศป่าดิบ

แล้ง ซึ่งเป็นระบบที่มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารและการหลั่งไหลของพลังงาน

ค่อนข้างรวดเร็ว หลังจากที่พันธุ์ไม้ในชั้นเรือนยอดผลัดใบทิ้งร่วงในช่วงฤดูแล้ง

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ต่อเนื่องด้วยฤดูฝนระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศมีความชื้นและปริมาณน�้าฝน

มาก จึงเหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อรา ท�าให้ช่วงเวลาดังกล่าวพบเห็ดหลาก

หลายชนิดและพบในปริมาณมาก ดังจะเห็นได้จากการน�าเห็ดป่ามาวางขายตาม

ท้องตลาด เช่น เห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดตับเต่า เห็ดไคล และเห็ดระโงก เห็ดบางชนิด

มีพิษต่อระบบทางเดินอาหารแต่สามารถรับประทานได้เมื่อปรุงผ่านความร้อนจน

เห็ดสุก เช่นเห็ดแดงน�้าหมาก เห็ดแดง เห็ดไคล   กลุ่มเห็ดที่ต้องระมัดระวังเมื่อเก็บ

มาบริโภค คือ กลุ่มเห็ดระโงก เนื่องจากเห็ดในกลุ่มนี้บางชนิดมีพิษร้ายแรงท�าให้ถึง

ตายได้ ซึ่งมีเรียกกันในท้องถิ่นว่า เห็ดระงาก เนื่องมาจากเก็บเห็ดในระยะที่เป็น

เห็ดอ่อนที่ดอกเห็ดยังไม่เจริญโผล่พ้นเปลือกหุ้มสีขาวท�าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเห็ด

ที่กินได้  
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           ส่วนใหญ่เห็ดกินได้ที่พบมากในป่าดิบแล้ง เป็นเห็ดที่มีความสัมพันธ์แบบ

พึ่งพาอาศัยกันกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น เห็ดโคนจะขึ้นที่รังปลวกใต้ดิน เห็ดเผาะ 

เห็ดไคล เห็ดหัวเข่า เป็นเห็ดเอ็กโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับรากพืชโดย

เฉพาะไม้ในวงศ์ยาง วงศ์สน โดยเห็ดกลุ่มนี้ท�าให้พืชมีความแข็งแรงทนทานใน

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตได้ดี และยังช่วยดูดซึมแร่ธาตุบาง

ชนิดให้กับรากพืชท�าให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น เห็ดที่พบบางชนิดไม่สามารถน�ามา

รบัประทานได้ เหด็บางชนดิทีอ่ยูใ่นกลุม่ผูย่้อยสลายไม้ เช่น เหด็ขอนแดง Xylaria sp. 

ดังนั้นเห็ดราที่มีบทบาทหน้าที่ส�าคัญในระบบนิเวศป่าที่ท�าให้เกิดการหมุนเวียนธาตุ

อาหารในวัฏจักร 
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เมนูเห็ดป่าจากชุมชน

ต้มเห็ดระโงก

68

ส่วนผสม    
1. เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง       5. พริก
2. ผักติ้ว                               6. เกลือ
3. ใบแมงลัก                           7. น�้าปลาร้า
4. ตะไคร้                              

วิธีท�า
1. ต�าพริกให้พอละเอียด จากนั้นใส่เห็ดที่หั่นเตรียมไว้
2. เติมน�้าเปล่าลงไปเล็กน้อย (ห้ามใส่มากเพราะมีน�้าเห็ดออกมาเมื่อต้ม)
3. เติมน�้าปลาร้าลงไปประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ จากนั้นเติมเกลือ 
   (ใช้น�้าปลาร้าปริมาณน้อยกว่าเกลือ)
4. ต้มให้เดือด หลังจากเดือดต้มต่ออีก 45 นาที ต้องต้มให้นานเพราะสุกยาก 
   ห้ามใช้เวลาสั้นบางครั้งเกิดอาการคลื่นไส้
5. ใส่ ใบแมงลักเพื่อให้เกิดกลิ่นหอม ก่อนยกหม้อลง



ย�าเห็ดโคน

ส่วนผสม
1. เห็ดโคน                    5. มะนาว
2. ต้นหอม                    6. พริกขี้หนูสด
3. ผักชี                        7. ข้าวคั่ว
4. สะระแหน่                  8. น�้าปลาร้า

วิธีท�า
1. น�าเห็ดโคนมาล้างท�าความสะอาด
2. น�าเห็ดโคนที่ท�าความสะอาดแล้วมาต้มให้สุก
3. น�าเห็ดโคนที่ต้มสุกแล้วมาหั่นเป็นชิ้นพอเหมาะ
4. ใส่ต้นหอม ผักชี สะระแหน่ พริกขี้หนูหั่น ข้าวคั่ว และน�้ามะนาว  
   คลุกเคล้าให้เข้ากัน
5. ปรงุรสด้วยน�้าปลาร้า
6. ชิมแล้วปรงุรสตามใจชอบ

569



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

วิธีท�า
1. ล้างเห็ดปลวกไก่น้อยให้สะอาด
2. น�าเห็ดมาผสมกับตะไคร้หั่นฝอย พริกสด ใบแมงลัก น�้าปลาร้า เกลือป่น 
3. คลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. น�าเห็ดมาห่อกับใบตอง
5. น�าห่อหมกไปย่างไฟอ่อนๆ ประมาณ 30 นาที

หมกเห็ดปลวกไก่น้อย
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ส่วนผสม
1. เห็ดไคลล้างสะอาด          4. น�้าปลาร้า
2. กระเทียม                   5. น�้าปลา
3. พริกขี้หนูสด

วิธีท�า
1. น�าเห็ดไคลมาย่างให้สุก
2. น�าพริกขี้หนูสดกับกระเทียมมาย่าง
3. น�าพริกกับกระเทียมที่ย่างแล้วมาโขลกให้ละเอียด
4. ใส่เห็ดไคลที่ย่างสุกแล้วโขลกให้ละเอียด
5. ปรงุรสด้วยน�้าปลาร้า น�้าปลา
6. ชิมแล้วปรงุรสตามใจชอบ

น้�าพริกเห็ดไคล
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แกงเห็ดเผาะใส่หน่อไม้

ส่วนผสม
1. เห็ดเผาะล้างสะอาด     5. ตะไคร้
2. หน่อไม้                 6. พริกสด
3. ใบย่านาง               7. น�้าปลาร้า

4. ใบแมงลัก              8. น�้าปลา

วิธีท�า
1. น�าหน่อไม้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ มาต้มให้สุก
2. น�าใบย่านางมาคั้นเอาน�้า
3. น�าหน่อไม้ที่ต้มแล้วมาผสมกับน�้าใบย่านาง
4. ใส่เห็ดเผาะที่ล้างสะอาดแล้วลงไป
5. ใส่ตะไคร้ พริกสด น�้าปลาร้า
6. น�าไปตั้งไฟให้เดือด และคนให้เข้ากัน
7. พอสุกแล้วยกลง และใส่ ใบแมงลักลงไป
8. ชิมดูรสชาติ
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แกงเห็ดรวมมิตร

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

วิธีท�า
1. ล้างเห็ดให้สะอาด
2. น�าเห็ดใส่หม้อ เติมน�้าพอประมาณ
3. ใส่ตะไคร้ พริกสด น�้าปลาร้า น�้าปลา และเกลือเล็กน้อย
4. น�าไปตั้งไฟให้น�้าเดือด
5. พอเห็ดใกล้สุกใส่ผักติ้วลงไป แล้วทิ้งไว้สักครู่
6. พอสุกยกลงและใส่ ใบแมงลัก 
7. ชิมดูรสชาติ
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หมกเห็ดทา

ส่วนผสม 
1. เห็ดทาล้างสะอาด        5. ใบแมงลัก
2. ใบตอง                  6. น�้าปลาร้า
3. ตะไคร้หั่นฝอย           7. เกลือป่น
4. พริกสด

วิธีท�า
1. ล้างเห็ดทาให้สะอาด
2. น�าเห็ดมาผสมกับตะไคร้หั่นฝอย พริกสด ใบแมงลัก น�้าปลาร้า เกลือป่น 
3. คลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. น�าเห็ดมาห่อกับใบตอง
5. น�าห่อหมกไปย่างไฟอ่อนๆ ประมาณ 30 นาที
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การใช้ประโยชน์ของป่า



ข้อมูลภูมิปัญญาเด่น เกี่ยวกับการจัดการ การอนุรักษ์ หรือการใช้ประโยชน์จาก

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อาหารจากป่าหน้าฝน จ�าพวกพืช ผักต่างๆ

เช่น เห็ด หน่อไม้เห็ดแนวกินแนวอยู่คู่ป่าหนองเหล่า

วิธีสังเกตเห็ดมีพิษหรือเห็ดเบื่อ มีดังนี้

1.สถานที่เก็บเห็ด ถ้าใกล้สวนยาง

   สวนมันส�าปะหลัง ให้ระวังว่าจะเป็นเห็ดพิษ 

   เพราะมีการใช้ ยาฆ่าหญ้ามาก

2.เห็ดที่ไม่เคยกินให้สงสัยว่าเป็นเห็ดเบื่อหรือเห็ด

   มีพิษไว้ก่อน 

3.เห็ดที่มีคนเคยเบื่อเมาแล้ว ไม่ควรเก็บมากิน

4.เห็ดที่มีรูปทรงแปลกตาจากที่เคยกินจะไม่เก็บ

   มากิน

5.เห็ดที่แมลงหรือหอยที่อยู่ในป่าไม่กิน

   แสดงว่ามีพิษ

6.เห็ดที่เก็บมาถ้าน�ามาปรุงอาหารแล้วให้ทดลอง

   ใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ลงไปสักเล็กน้อย ถ้าข้าว

   เปลี่ยนเป็นสีด�าคล�้าแสดงว่าเป็นเห็ดมีพิษ 

   กินไม่ได้
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หลายหลาก...อาหารจากเห็ด 

       แกง ล้างเห็ดใส่หม้อ เติมน�้าพอประมาณ 

เมื่อน�้าเดือด เติมเครื่องปรุง พริก ปลาร้า น�้าปลา 

เมื่อเห็ดสุก ชิมรสตามชอบ ใส่ผักติ้ว ใบผักอีตู่ 

       เอาะ ล้างเห็ดใส่หม้อ เติมเครื่องปรุงปลาร้า

น�้าปลา ใบผักอีตู่ หอมสด ตะไคร้ หั่นลงไป พร้อม

เติมน�้าเล็กน้อย ยกขึ้นตั้งไฟ ห้ามคนจนกว่าเห็ด

จะสุก

      หมก น�าเห็ดไปล้างฉีกเป็นชิ้นๆ ใส่ลงภาชนะ

เติมเครื่องปรุงจ�าพวกพริก น�้าปลา ปลาร้า  

หอมแดง ใบผักอีตู่ คนให้ทั่วแล้วห่อใบตองน�าไป

ย่างไฟอ่อน 

      นึ่ง ล้างเห็ด เรียงลงในหวดนึ่งข้าว ปิดด้วยใบ

ผักอีตู่ ตะไคร้ ผักอีหล�่า และผักอื่นๆ ตั้งไฟให้สุก 

รับประทานกับแจ่ว

       ย่าง เห็ดที่นิยมเอามาย่าง ได้แก่ เห็ดไค 

เห็ดปลวก ล้างให้สะอาด น�าไปย่างบนถ่านไฟ 

ถ้าดอกเล็กให้เสียบไม้พอสุก กินกับแจ่ว ป่น 

ล้างเห็ดต้มรวมกับปลาใส่น�้าปลาร้าต�ารวมกัน

พอแหลก
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การเตรียมเห็ด
        น�าเห็ดที่หาได้จากป่า มาล้าง โดยน�้าแรกมีเคล็ดลับคือต้องใส่เกลือใน
อัตราส่วน เกลือ 1 ก�าต่อน�้า 1 กะละมัง ล้างให้สะอาด จากนั้นล้างน�้าธรรมดา
อีกสองครั้ง เมื่อล้างครบสามน�้า  แล้วน�าเห็ดไปผึ่งไว้ให้สะเด็ดน�้าเพื่อเตรียมน�า
ไปแกงต่อไป 

เครื่องปรงุ : เห็ด พริก น�้าปลาร้า น�้าตาล ใบย่านาง ผักอีตู่ 

การปรงุ
ให้ต้มเห็ดประมาณ  5 นาที แล้วขยี้ ใบย่านางเอาน�้าใบย่านางต้มให้นาน
10-15 นาที จึงจะไม่มีกลิ่นเหม็นของใบย่านาง จากนั้นจึงใส่พริกและผัก แล้ว
ปรงุรสตามใจชอบ 

แกงเห็ด
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การเตรียม 
      หาหน่อไม้จากป่าก็ได้หรือหน่อไม้ที่ปลูกไว้เอง  เพื่อประกอบเป็น
อาหารขั้นตอนที่เราจะแกงต้องน�าเอาหน่อไม้มาปอกเปลือกออกก่อน
แล้วล้างน�้าให้สะอาดน�ามาซอยเป็นชิ้นเล็กๆ หรือทุบก็ได้แล้วแต่ชอบ

เครื่องปรงุและวิธีการ
  1. น�้าคั้นใบย่านาง ถ้าหน่อไม้ 5  กิโลกรัม  จะใช้น�้าย่านาง 100 กรัม  
  2. ข้าวเหนยีวแช่ให้อ่อน ถ้าหน่อไม้ 5 กิโลกรัม  
     จะใช้ข้าวเหนยีว 15 – 20 กรัม
  3. พริกจะใช้ 20-25 เม็ด ต่อหน่อไม้ 5 กิโลกรัม
  4. จะใช้ปลาร้า ปลาทูเค็ม หรือปลาเค็มก็ได้ ปริมาณ 25 กรัม ต่อหน่อไม้ 
     5 กิโลกรัม
  5. เกลือประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ และน�้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ

แกงหน่อไม้
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ต้มปลาใส่ไข่มดแดง

80

การเตรียม
 สิ่งแรกต้องไปแหย่ไข่มดแดงมาจากป่า ได้มาแล้วเอาใส่ภาชนะจะเป็น
กะละมังหรือหม้อก็ได้ จากนั้นเทน�้า ใส่ไข่มดแดงที่หามาแล้วน�าเศษผ้าคนในหม้อ
ที่ ใส่ไข่มดแดงไว้ แม่มดแดงที่เกาะมากับไข่จะออกมากับเศษผ้า คนประมาณ 3 
รอบ แม่มดก็จะออกหมด น�าไข่มดขึ้นมาจากน�้า แล้วเอามาใส่ไว้ในชาม ทีนีก้็เอา
ปลามาจะเป็นปลาแห้งหรือปลาสดก็ได้ ปริมาณที่ต้องท�าให้พอดีคือ ไข่มดสอง
ถ้วยต่อปลาสดหนึง่กิโลกรัม ถ้าปลาแห้งก็ ใส่ไข่มดสองถ้วยต่อปลาแห้งครึ่ง
กิโลกรัม  
เครื่องปรงุและวิธีการ
1. ต้มน�้าให้เดือดก่อนแล้วทุบข่า ตะไคร้ และหัวหอมแห้ง     
   แล้วก็ ใบมะกรดูตามความเหมาะสม
2. ใส่เกลือก่อน 2 ช้อนโต๊ะ (ต่อไข่มดแดง 2 ถ้วย) แล้วตามด้วยปลา 1 กิโลกรัม
3. เหยาะน�้าปลาตามลงไป 2 ทัพพี และน�้าตาล 1 ช้อนโต๊ะ
4. เผาพริกสด 20 เม็ด ทุบแล้วใส่ลงในหม้อ
5. ต้มได้ 10-15 นาที เอาลงได้



นึ่งปลา ผัก และแจ่ว

การเตรียมผัก
 การนึง่ผักใส่ปลา  เราไปหาผักมาจะเป็นผักหนามหรือผักที่นึง่ได้ก็คือ  
ผักหม  ผักหวาน  ผักต�าลึง  ผักมะหล�่า  ผักบวบ  ผักฟักทอง  ผักกะจ่อน  
ผักกะหล�่า  ผักกาดขาวและผักที่ ใช้นึง่ได้เตรียมเอาผักมาล้างให้สะอาดแล้ววาง
ไว้ในถาดให้น�้าล้างหยดออก คือการเตรียมผักไว้

การเตรียมปลา
        น�าปลามาล้างแล้วเอาไส้ออก  ถอดเกล็ด และล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้น
พอดี  เอาเครื่องมาต�าโดยมีส่วนประกอบดังนี ้ คือ ตะไคร้หอม เกลือ ข่า  ใบ
ส้ม ต�าให้ละเอียด ตักออกมาคลุกกับปลาที่หั่นเตรียมไว้แล้วน�าไปนึง่ ก่อนนึง่
ให้เอาตองรองถาดซึ้งก่อนที่จะเอาปลา ที่ผสมไว้มานึง่สักประมาณ 5-10 นาที 
แล้วค่อยเอาผักที่เตรียมไว้มานึง่ทีหลัง อีกประมาณ 3 นาทีทั้งปลาและผักก็จะ
สุกพร้อมกัน
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เตรียมแจ่วกินกับนึง่ปลาและผัก
 เผาหอม  และเผาพริก และเผากระเทียม  สามอย่างเผาเสร็จแล้วมา
ต�ารวมกันพอต�าละเอียดแล้วปรงุใส่น�้าปลา คือการปรงุพริก หอม กระเทียมที่
ต�ารวมกันนั้นได้ถ้วยหนึง่ต่อปลาร้าสามช้อนโต๊ะ คนให้มันเข้ากัน  ถ้าจะให้ดีคือ
ต้องใส่น�้าตาลนดิหน่อย  ตักออกใส่ถ้วยเสริฟพร้อมกับปลา

นึง่ผักกับแจ่ว
วิธีท�า  
       ไปหาผักมาแล้วล้างผักให้สะอาดใส่ซึ้งนึง่สัก 5 นาที แล้วเอาผักวางลง 
เอาผักออกใส่จาน

วิธีการท�าแจ่ว 
       เผาพริก  เผาหอม  เสร็จแล้วเอามาต�าให้เข้ากันให้ละเอียดแล้วปรงุใส่
น�้าปลาร้าและน�้าปลา  ใส่น�้าตาล

การปรงุแจ่วนี้ 
      คือถ้าพริก 20 เม็ด ต่อหอม 5 ลูก กระเทียม 2 หัว  น�้าปลาร้า 
5 ช้อนโต๊ะ น�้าตาลช้อนกาแฟ  ต�าให้เข้ากันจนละเอียดแล้วตักใส่ถ้วยใช้จิ้มกับ
ผักนึง่ได้ กินกับข้าวได้
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พาแลงจากป่าของคนบ้านป่าก่อ
       บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 มีป่าชุมชนห้วยน�้าต้อน เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่  

และป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองข่า, โคกสนาม, โคกหนองหมู, โคกดอนกลาง 

และป่าช้าสาธารณประโยชน์เนื้อที่รวมประมาณ 1,000 ไร่ เมื่อชุมชนได้ร่วมกันดู

แลรักษาพื้นที่ป่า โดยการออกกฎระเบียบการห้ามตัดไม้ท�าลายป่าและจัดกิจกรรม

ในการอนุรักษ์ป่าเป็นประจ�าทุกปี ท�าให้สภาพป่าในปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์

เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน เป็นแหล่งเก็บหาอาหารจากป่าของชุมชนได้ตลอดปี โดย

เฉพาะในฤดูฝนผลผลิตจากป่าที่คนบ้านป่าก่อได้เก็บหาเพื่อน�ามาประกอบอาหาร     

มื้อเย็น (พาแลง) มีหลากหลายเมนู
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           วัฒนธรรมการกินข้าวร่วมพาแลงของคนบ้านป่าก่อ เป็นเวลาที่ทุกคนใน

ครอบครัวจะได้มาล้อมวงกินข้าวมื้อเย็น ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่ได้พบเจอในแต่ละ

วัน พ่อแม่ได้ใช้เวลานี้ในการสั่งสอนลูกหลาน และบอกเล่าถึงที่มาของอาหารใน

ส�ารับ แหล่งเก็บหาจากป่า วิธีการเก็บหาแนวอยู่แนวกินได้ถ่ายทอดจากผู้ใหญ่

ไปสู่เด็ก สร้างความผูกพันในครอบครัวและลูกหลานได้ปลูกฝังความรู้สึกด้าน

การอนุรักษ์ป่าที่เป็นแหล่งอาหารในกิจกรรมการกินข้าวมื้อเย็นร่วมกันของทุก

ครอบครัวในชุมชนนี้เอง

กินข้าวฮ่วมพา  สืบสานคุณค่าภูมิปัญญาชุมชน
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                 ค�าว่า “ซ�าฮะ” เป็นภาษาลาวตรงกับค�าไทยภาคกลางว่า “ช�าระ” ซึ่ง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ได้ให้ความหมายว่า  “ช�าระ”  

เป็นค�ากริยา  แปลว่า  ชะล้าง  ให้สะอาด  เช่น  ช�าระร่างกาย  สะสาง ปรับปรุง

ให้ดีขึ้น  เช่น  ช�าระพระไตรปิฎก  พิจารณาตัดสิน  เช่น ช�าระความ  ใช้ในค�าว่า 

ช�าระหนี้ 

                 ส�าหรับค�า  ซ�าฉะ  ในภาษาลาวซึ่งวัดจะนานุกรมพาสาลาวของ

ดร.ทองค�า อ่อนมะนีสอน ฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 1992  โรงพิมพ์เวียงจันทน์ ได้ให้

ความหมายไว้ดังนี้  “ซ�าฮะ สะสาง, ขับไล่, ล้างอาบ,  อาบน�้าเพื่อให้ฮ่างกาย

สะอาดเอิ้นว่า ซ�าฮะกาย,  ไล่ผีออกจากบ้านเอิ้นว่าซ�าฮะบ้าน” (ค�าแปล  ช�าระ

สะสาง  ขับไล่  ล้าง  อาบ  อาบน�้าเพื่อให้ร่างกายสะอาด  เรียกว่าช�าระกาบ  ไล่

ผีออกจากบ้านเรียกว่า  ช�าระบ้าน)

ฮีตที่  7  บุญซ�าฮะ  หรือบุญเดือนเจ็ด
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มูลเหตุที่ท�า
 มีเรื่องเล่าไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่า ครั้งหนึ่ง

เมืองไพสาลีเกิดภาวะข้าวยาก หมากแพประชาชน

ขาดแคลนอาหารซึ่งเรียกว่า “ทุพภิกขภัย”  เพราะ

ฝนแล้งสัตว์เลี้ยงต่างๆ ล้มตายเพราะความหิวเป็น

จ�านวนมาก  ซ�้าร้ายเกิดอหิวาตกโรค  หรือชาวบ้าน

เรียกว่า  “โรคห่า”  ระบาด ท�าให้ผู้คน ล้มตายกัน

มากมาย ชาวเมืองกลุ่มหนึ่ง จึงพากันเดินทางไป

นิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาปัดเป่าภัยพิบัติครั้งนี ้ 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์พร้อมด้วย

ภิกษุ 500 รูป โดยมาทางเรือ ใช้เวลาเดินทาง 7 วัน

จึงถึงเมืองไพสาลี ครั้นพระพทุธเจ้าเสด็จถึงเมือง

ไพสาลีก็เกิดฝน “ห่าแก้ว” ตกลงมาอย่างหนัก จน

น�า้ฝนท่วมแผ่นดนิสงูถงึหวัเข่า และน�า้ฝนกไ็ด้พดัพา

เอาซากศพของผู้คนและสัตว์ต่างๆ ไหลล่องลอย

ลงแม่น�้าไปจนหมดสิ้น  พระพุทธเจ้าทรงท�าน�้า

พระพุทธมนต์ ใส่บาตรแล้วมอบให้พระอานนท์

น�าไปประพรมทั่วเมือง โรคภัยไข้เจ็บก็สูญสิ้นไป

ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพ  ดังนั้นคนลาวโบราณ

รวมทั้งไทอีสานจึงท�าบุญซ�าฮะขึ้นในเดือน 7 ของ

ทุกๆ  ปี
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5

พิธีกรรม
 พอถึงวันท�าบุญชาวบ้านทุกครัวเรือนจะน�า

ดอกไม้  ธูปเทียน  ขันน�้ามนต์  ขันใส่กรวดทราย

และฝ้ายผูกแขนมารวมกันที่ศาลากลางบ้าน ถ้า

หมู่บ้านใดไม่มีศาลากลางบ้านชาวบ้าน จะช่วยกัน

ปลูกปะร�าพิธีขึ้นกลางหมู่บ้าน ตกตอนเย็นจะนิมนต์

พระสงฆ์มาสวดชัยมงคลคาถา (ชาวอีสานเรียกว่า-

ตั้งมุงคุณ) ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นจะพากันน�าข้าวปลา

อาหารมาท�าบุญตักบาตรเลี้ยงพระถวายจังหัน เมื่อ  

พระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วจะให้พรและพรมน�้าพุทธมนต์

ให้แก่ทกุคนทีม่าร่วมท�าบญุเลีย้งพระ จากนัน้ชาวบ้าน

จะน�าขนัน�า้มนต์  ฝ้ายผกูแขน ขนกรวดทรายกลบัไป

ที่บ้านเรือนของตนเอง  แล้วน�าน�้ามนต์ไปพรมให้แก่

ทุกคนในครอบครัวตลอดจนบ้านเรือน และวัวควาย

และน�าด้ายสายสินธ์ผูกแขนลูกหลานทุกคน เชื่อว่า

จะน�าความสุขและสิริมงคลมาสู่สมาชิกทุกคน ส่วน

กรวดทรายก็จะเอามาหว่านรอบๆ บริเวณบ้าน  และ

ที่สวนที่นาเพื่อขับไล่เสนียดจัญไรและสิ่งอัปมงคล

ทั้งหลายให้หมดสิ้นไป
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บุญซ�าฮะ  

           บุญซ�าฮะ  นี้ถือเป็นอุบายให้คนในหมู่บ้านร่วมกันท�าความสะอาดบริเวณ

บ้านของตน  และที่สาธารณะของหมู่บ้าน  เช่น ถนนหนทางตลอดจน  “หลักบ้าน”  

และ  “ดอนปู่ตา”  นอกจากนี้ก็ถือเป็น  “การเลี้ยงบ้าน”  หรือ  “เลี้ยงหลักบ้าน”  

พร้อมทั้ง  “เลี้ยงผีปู่ตา”  ซึ่งถือว่าเป็น  “ผีบ้าน”  เพื่อให้คุ้มครองชาวบ้านทุกคนทั้ง

หมู่บ้านให้อยู่ดีมีสุข
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พิธีเลี้ยงปู่ตา

               พิธีเลี้ยงปู่ตา  แทบทุกหมู่บ้านในภาคอีสานจะมี  “ดอนปู่ตา”  ซึ่งเป็นป่า

สงวนของชาวบ้านที่อยู่ติดกับหมู่บ้าน  โดยมีความเชื่อว่า  “บริเวณดอนปู่ตานี้ เป็น

ที่อยู่อาศัยของผีบรรพบุรุษของหมู่บ้าน”  ชาวบ้านจึงปลูก  “ตูบ”  หรือ  “หอ” ให้ผี  

ปู่ตาอาศัย  นอกจากนี้ต้นไม้ใบหญ้าและสัตว์ป่าทุกชนิดในดอนปู่ตา ถือว่าเป็นสิ่ง 

หวงห้ามหรือ  “ของเข็ดขวง”  ชาวบ้านไม่กล้าท�าลาย ใครขืนท�าลายจะมีอันเป็นไป

จนถึงแก่ชีวิต  “ดอนปู่ตา”  จึงเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดของหมู่บ้านนั้น  ดังนั้นในเดือน 

7  ของทุกปีนอกจากจะมี  บุญซ�าฮะแล้วก็จะมี  “บุญเลี้ยงหลักบ้าน” และจะมีบุญ  

เลี้ยง  “ผีปู่ตา”  ไปด้วย  ซึ่งส่วนมากจะเลี้ยงผีปู่ตาหลังการเลี้ยงหลักบ้าน
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             ในการเลี้ยงปู่ตานั้น  ชาวบ้านจะน�าข้าวปลาอาหารที่ขาดไม่ได้คือ ไก่ต้ม 

หนึ่งตัวพร้อมสุราและยาดูดไปเลี้ยงปู่ตาที่ดอนปู่ตา นอกจากนี้ชาวบ้านจะท�า 

“บั้งไฟ” ไปเสี่ยงทายเรื่องฟ้าฝนอีกหนึ่งบั้ง ซึ่งเป็นบั้งไฟหางขนาดเล็ก

 หลังจาก (“จ�้า” คือ คนที่พาท�าพิธี เช่น ไหว้ผีต่างๆ)  พาชาวบ้านน�าสุรา

อาหาร (ซึ่งส่วนมากจะเป็น  เหล้าไหไก่ตัว)  เลี้ยงปู่ตาเรียบร้อยแล้ว  ก็จะน�าสุรา

อาหารทัง้หมดมาเลีย้งดกูนัเอง  ทกุคนทีน่�าสรุาอาหารมาเลีย้งผปีูต่ากจ็ะรบัประทาน

อาหารร่วมกนัอย่างสนกุสนานและสนทิสนมกนั นบัเป็นอบุายสร้างความสามคัคขีอง

คนในหมู่บ้าน ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไป ลงมือ “ท�าไร่ ท�านา” ซึ่งเป็นงานหนัก

ของแต่ละคน

 ในช่วงเดือนเจ็ดจะมีบุญพิธีเกี่ยวกับผีหลายอย่าง  เพราะผีฝ่ายดีที่ชาว

อีสานนับถือมีมากมาย  เช่น ผีอาฮัก (อารักษ์) คือมเหศักดิ์หลักเมือง ผีปู่ตาหรือตา

ปู่คือผีประจ�าหมู่บ้าน ผีตาแฮกคือ  ผีประจ�าทุ่งนา ตลอดจนผีบ้านผีเรือน  ผีต่างๆ  

ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิต  ความเชื่อของชาวอีสานเพราะเกี่ยวกับความเป็นอยู่ 

สุขภาพ  ความก้าวหน้า  ต�่าทรามด้วยเกี่ยวกับผีเหล่านี้ทั้งนั้น  ดังนั้นในช่วงนี้จึงมี

การท�าพิธีเลี้ยงผีให้ถูกต้องตามประเพณี  ส่วนผีไม่ดีก็จะไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องภาย

ในหมู่บ้าน  ผีผ่านอาฮักก็จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างดี  เพราะเชื่อกันว่าจะช่วย

ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ์ด้าน  ฟ้าฝน  ข้าวปลาอาหาร  ความสงบสุขให้ผู้คน 

หากจะว่าตามฮีตค�าสอนก็จะได้ดังนี้ 

“ฮีตหนึ่งนั้นพอเดือนเจ็ดแล้วจงพากันบูชาราช ฝูงหมู่เทพเหล่านั้นบูชาแท้สู่ภาย

     ตลอดไปยอดอ้ายอาฮักใหญ่มเหศักดิ์ ทั้งหลักเมืองสู่หน  บูชาเจ้า

พากันเอาใจตั้งท�าตามฮีตเก่า  นิมนต์สังฆเจ้าช�าระแล้วสวดมนต์

ให้ฝูงคนเมืองนั้นท�ากันอย่าได้ห่าง             สูตรช�าระเมืองอย่าค้างสิเสียเศร้าต�่าสูญ

ทุกข์สิแล่นวุ่นมาโฮมใส่เติมเมือง  มันสิเคืองค�าขัดต�่าลงศูนย์เศร้า

ให้เจ้าท�าตามนี้คือเฮาได้บอกกล่าว จึงสิสุขอยู่สร้างสรรค์ฟ้าเกิ่งกัน

แม่นทุนข์ฮ้อนหมื่นชั้นบ่มีว่าสิมาทาน ปานกับเมืองสวรรค์สุขเกิ่งกันเทียมได้”
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        หมายความว่าประเพณีหนึ่ง คือพอถึงเดือนเจ็ดให้พากันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เทพยดา มเหศักดิ์หลักเมือง ให้ท�าตามจารีตประเพณีเก่า  นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้า

มาสวดมนต์ช�าระเสนียด  จัญไร ให้ท�าอย่าละเลย หาไม่แล้วจะท�าให้เกิดภัยพิบัติ  

จัญไรแก่บ้านเมือง หากท�าแล้วก็จะท�าให้อยู่เย็นเป็นสุขปานเมืองฟ้าสวรรค์

           ตาแฮกเป็นพระภูมิเจ้าที่ผู้รักษาไร่นา  บันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล  

และบันดาลให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์  ตาแฮกเป็นที่เคารพบูชาของชาวไร่ชาวนา

ทั่วไป เรื่องราวของตาแฮกมีดังนี้

 มีคหบดีผู้หนึ่งอยู่กินกับภรรยาเป็นเวลาหลายปี ก็ไม่มีบุตรสืบสกุล จึงแต่ง

งานกับหญิงอีกผู้หนึ่งและให้ภรรยาทั้งสองอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันต่อมาไม่นาน

ภรรยาคนที่สองก็ตั้งครรภ์  ฝ่ายภรรยาคนแรกเมื่อเห็นดังนั้นให้บังเกิดความอิจฉา

ริษยาว่าสามีจะรักมากกว่าตน จึงเอายาพิษมาผสมอาหารให้นางกิน  เมื่อนางจวน

จะสิ้นใจได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นการจองเวรไว้ว่า ขอให้นางได้มีโอกาสแก้แค้นภรรยา

หลวงให้จงได้

 ทันทีที่ภรรยาน้อยได้สิ้นชีวิตลง  ชายผู้สามีได้ทราบเรื่องก็มีความโกรธ จึง  

ฉวยได้ดาบฟันภรรยาหลวงตายไป  ณ  บัดนั้น  ก่อนที่ภรรยาหลวงจะสิ้นใจ นางได้

ผูกใจอาฆาตกับภรรยาน้อยไว้เช่นเดียวกัน

            ในเวลาต่อมา  ภรรยาหลวงได้ไปเกิดเป็นแม่ไก่ภรรยาน้อยไปเกิดเป็นแมว 

ทุกครั้งที่แม่ไก่ออกไข่     แมวตัวนั้นก็ไปขโมยไข่กินจนหมด  แม่ไก่มีความเจ็บแค้น

ยิ่งนักจึงผูกใจอาฆาตจองเวรไว้

            ในชาติต่อมา แม่ไก่ไปเกิดเป็นเสือ แมวไปเกิดเป็นกวาง เมื่อกวางออกลูก

มาคราวใดเสือก็จับไปกินทุกตัว แม่กวางเจ็บใจนักจึงผูกใจจองเวรกับเสือต่อ

ไปอีก

ต�านานตาแฮก
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                ในชาติต่อมาเสือไปเกิดเป็นหญิงคนหนึ่ง และกวางไปเกิดเป็นนางยักษ์ 

เมื่อหญิงนั้นคลอดบุตรคนแรก  นางยักษ์ก็ปลอมตนเป็นเพื่อนบ้านไปเล่นกับเด็ก

นั้น พอได้โอกาสก็จับเด็กกิน เมื่อนางคลอดลูกคนที่สองนางยักษ์ก็ปลอมตนมาเอา

ไปกินอีก  คราวนี้พอจวนจะคลอดบุตรคนที่สาม หญิงนั้นจึงไปที่บ้านของพ่อสามี        

เมื่อคลอดบุตรแล้วก็หลบซ่อนตัวอยู่จนบุตรนั้นอายุได้สามเดือน  สามีจึงพากลับมา

บ้านพร้อมด้วยบุตรที่ก�าลังน่ารัก

 เมื่อนางยักษ์ทราบว่าหญิงนั้นน�าบุตรกลับมา มันก็ปลอมตนเพื่อหลอกจับ

เอาเด็กนั้นไปกินอีก แต่หญิงผู้เป็นแม่รู้ทัน  จึงอุ้มลูกไปเฝ้าพระพุทธองค์ในขณะที่

พระองค์ก�าลังแสดงธรรมเทศนาแก่คนทั้งหลาย  นางและสามีได้เล่าเรื่องที่จ�าต้อง

หนีภัยมาพึ่งพระองค์ และขอถวายบุตรนั้นแก่พระองค์  พร้อมกันนั้นนางยักษ์ก็

ตามมาถึงที่วัดแห่งนั้น

 พระพุทธองค์ได้ทราบเรื่องต่างๆ  โดยญาณแล้ว จึงทรงแสดงธรรมให้ทั้ง

สองฝ่ายเห็นโทษแห่งการจองเวรแล้วก็ให้เลิกจองเวรต่อกัน ซึ่งทั้งนางยักษ์และ

หญิงนั้นก็ได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยดี

 เมื่อกลับมาถึงบ้าน  หญิงนั้นกับสามีก็ได้สร้างบ้านให้นางยักษ์อาศัยอยู่

ใกล้ๆ  กับบ้านของตน  และได้พึ่งพาอาศัยกันด้วยดี มีความรักใคร่นับถือกันด้วยดี 

มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ตามประสาเพื่อนบ้านที่ดี

 ฝ่ายนางยักษ์เป็นผู้รู้ในคัมภีร์เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ จนสามารถที่จะรู้ว่า

ปีใดเดือนใดฝนจะตก หรือจะแล้ง  ก็ได้บอกกล่าวแก่สองสามีภรรยานั้น เพื่อจะได้

เตรียมการท�าไร่นาและเพาะปลูกพืชผลให้เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศ ดังนั้น ไม่

ว่าฝนจะตกจนน�้าท่วมหรือฝนแล้ง สองสามีภรรยาก็ปลูกพืชผล และเก็บเกี่ยวได้ผล      

อุดมสมบูรณ์กว่าชาวบ้านอื่นใด  เป็นที่แปลกใจแก่คนทั่วไป ในเวลาต่อมาสอง

สามีภรรยาก็ได้น�าความรู้ที่นางยักษ์บอกให้ไปบอกกล่าวแก่ชาวบ้านอื่นๆ ท�าให้

ชาวบ้านทั้งหลายมีความยินดีมาก
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            นางยักษ์ยังได้บอกชาวบ้านเกี่ยวกับการบวงสรวงบูชาเทวดาผู้รักษาไร่นา 

เพื่อดลบันดาลให้การเพาะปลูกได้ผลดี เทวดานี้มีชื่อว่า ตาแฮก โดยให้ชาวนา

สร้างที่อยู่ให้ตาแฮกไว้  ณ ที่ใดที่หนึ่งในที่นาของตน อาจสร้างเป็นศาลหรือกระ

ท่อมไว้  ณ  ที่อันสมควร  เช่น จอมปลวก หรือโคนต้นไม้ใหญ่ ก่อนถึงฤดูท�านาก็ให้

เซ่นไหว้ตาแฮกด้วยหมากพลู ยาสูบ มะเขือและปลาร้าใส่กระทงหน้าวัว พร้อมด้วย

ไม้ไผ่จักตอกแล้วสานขัดตาแหลว  โดยใช้ไม้ไผ่ล�าที่ปลายกุด เมื่อน�าของเหล่านี้ไป

เซ่นตาแฮกให้กล่าวถ้อยค�าดังนี้

 “ดูราตาแฮกเอย  จงรับเอาของสังเวยเหล่านี้  แล้วดลบันดาลให้ข้าวกล้า

ในนาอุดมสมบูรณ์ สูงท่วมหลังช้างหลังม้า  ปูปลาและหม่อนไหมจงหลั่งไหลมา 

อย่าให้ขาด”

 นับแต่นั้นเป็นต้นมาพวกชาวไร่ชาวนาทั้งหลายก็พากันเซ่นสรวงตาแฮก

ประจ�าที่นาของตน ในตอนต้นฤดูท�านาทุกปี  และก็บังเกิดผลดีได้ข้าวปลาอุดม

สมบูรณ์  ทั้งนี้ด้วยบุญคุณความดีที่นางยักษ์และหญิงนั้นเลิกจองกรรมจองเวรต่อ

กันและหันหน้าเข้าผูกมิตรกันตามค�าสอนของพระพุทธองค์
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