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1) เกร่ินน้า 
 

1.1) ความเป็นมา 

บ้านทุ่งงิ้วหมู่ 2 มีป่าชุ่มน้้าที่อุดมสมบูรณ์มีประโยชน์ส้าคัญทั้งต่อระบบนิเวศและชุมชน โดยเฉพาะ

การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้้าที่อพยพมาจากแม่น้้าโขงในฤดูวางไข่ และเป็นแหล่งอาหารและ

รายได้ของชาวบ้าน ที่ได้ร่วมกันรักษาป่านี้ไว้มายาวนาน แต่ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ีมคีวามพยายามจาก

ภาครัฐและธุรกิจเอกชนที่จะยึดเอาป่าชุ่มน้้าของชาวบ้านไปใช้เป็นพื้นที่รองรับเศรษฐกิจพิเศษ โดยไม่ค้านึงถึง

ความเหมาะสม สิทธิของชาวบ้าน และผลกระทบต่างๆที่จะตามมา ซึ่งชาวบ้านหมู่ 2 ได้ร่วมกันท้ากิจกรรม

หลายอย่างเพื่อที่จะรักษาป่านี้ไว้ทั้งเรื่องการบวชป่า ปลูกป่า รวมทั้งการศึกษาวิจัยในหลายเรื่องที่ได้ท้ามา เช่น 

เรื่องสัตว์ป่า พรรณไม้และศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เครื่องมือหาปลาพื้นบ้าน  

งานวิจัยเรื่อง “พืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้ว” นี้ก็เช่นกันเป็นหนึ่งในความพยายาม

ในการปกป้องรักษาป่า เป็นงานวิจัยที่ท้าในรูปแบบงานวิจัยจาวบ้าน(ชาวบ้าน) ซึ่งวิธีการศึกษาและเนื้อหา

ความรู้ตั้งอยู่บนความรู้ท้องถ่ินของชาวบ้านโดยมีชาวบ้านเปน็นักวิจัยหลกั การวิจัยครั้งนี้ได้ท้าการศึกษา 2 ครั้ง 

โดยการระดมความรู้ของนักวิจัยชาวบ้าน และการลงส้ารวจพืชและระบบนิเวศในป่า ทั้งนี้เพื่อจะแสดงให้เห็น

ถึงความส้าคัญของป่าชุ่มน้้าดังกล่าวที่มีต่อชุมชน และความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับป่าที่สั่งสมอยู่ในองค์ความรู้

ของชาวบ้าน โดยจะได้รวบรวมและเรียบเรียงออกมาเป็นรายงานการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งท้าข้ึนโดยความร่วมมือ

กับสมาคมแม่น้้าเพื่อชีวิต โฮงเฮียนแม่น้้าของ และสภาประชาชนลุ่มน้้าอิง โดยการสนับสนุนโดย ส้านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Synchronicity Earth และเนช่ันแนลจีโอกราฟฟิก  

ผลการวิจัยพบว่าในป่ามีพืชอาหารและสมุนไพรถึง 100 ชนิด โดยแบ่งเป็นพืชอาหาร 27 ชนิด พืช

สมุนไพร 18 ชนิด และพืชที่เป็นทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพร 55 ชนิด ซึ่งพืชอาหารเหล่านี้น้าไปปรุงเป็น

อาหารหลากหลายเมนูพื้นบ้านในรูปแบบต่างๆ เช่น ต้ม แกง ผัดหรือค่ัว ต้า ย้า นึ่ง ลวก รวมทั้งน้าไปถนอม

อาหารในรูปของการหมักดอง ที่ส้าคัญผลการวิจัยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์กับป่าที่มีมา

ยาวนานที่สืบทอดกันมาในองค์ความรู้ท้องถ่ิน แสดงให้เห็นถึงสิทธิของชุมชนในการใช้และรักษาป่า แสดงให้

เห็นถึงความส้าคัญของป่าที่มีประโยชน์มากมาย ที่ส้าคัญมันแสดงให้เห็นถึงความรักและความหวงแหนป่าแห่ง

นี้ และความตั้งใจของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันรักษาไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานและคนทั้งประเทศ และจะปกป้อง

รักษาไว้ต่อไปอย่างถึงที่สุด   
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1.2) บริบทบ้านทุ่งงิ ว 

 บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเชียงราย

ประมาณ 110 กิโลเมตร และห่างจากตัวอ้าเภอเชียงของประมาณ 7 กิโลเมตร มีจ้านวนประชากร 853 คน 

ชาย 408 คน หญิง 445 คน จ้านวนครัวเรือน 367 ครัวเรือน (จากข้อมูลฐานชุมชนส้ารวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 

2559) ปัจจุบันมีนายประเสริฐ วงค์งาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

 

 
ภาพแสดง ข้อมลูการประกอบอาชีพในชุมชน ที่มา: จปฐ. ป ีพ.ศ. 2559 
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2) ป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งงิ ว 
 

2.1) ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับป่า   

ป่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 531 ไร่ 3 งาน เป็นป่าชุ่มน้้าที่มีน้้าท่วมขังบางฤดูกาล 

(seasonal wetland forest) ในฤดูน้้าหลาก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้้าอิง ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ 3 กิโลเมตร ที่ตั้งป่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้วมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านสถาน ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   

ทิศใต ้  ติดกับ  ทุ่งนา พื้นที่ทางการเกษตร  

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านทุ่งอ่าง ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   

ทิศตะวันตก ติดกับ  บ้านเชียงคาน ต้าบลสถาน อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   

 

 
ภาพแสดง แผนทีป่่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้ว 

  

2.2) ระบบนิเวศย่อยในป่าชุ่มน ้า 

ป่าชุ่มน้้าเป็นป่าที่มีลักษณะเฉพาะ ต้นไม้ที่พบจะเป็นไม้ทนน้้าเป็นหลักเช่น ต้นข่อย ต้นชุมแสง เป็น

ต้น เนื่องจากช่วงน้้าหลากน้้าอิงจะหนุนเข้าท่วมพื้นที่แรมเดือน ตะกอนดินหรือแร่ธาตุต่างๆที่พัดมากับ

กระแสน้้าจะมาทับถมเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ในป่า ช่วงแล้งน้้าลดจะพบเห็นระบบนิเวศย่อยภายในป่าที่
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หลากหลายและแตกต่างกนัออกไป มีทั้งหนองน้้า บวก ร่อง ควน วัง ฯลฯ โดยมีหนองน้้า 5 แห่งคือ หนองปลา

ขาว หนองควรบน หนองควรลุ่ม หนองปลาเพี้ย และหนองบวกบ้วน ผลจากการส้ารวจระบบนิเวศย่อยในป่า

ชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้วพบว่ามีระบบนิเวศย่อยที่แบ่งตามภูมิปัญญาท้องถ่ินได้ คือ 

1) หนอง คือ พื้นที่ที่มีน้้าท่วมขังขนาดกว้างและใหญ่แตจ่ะมีขนาดน้อยกว่าบึง ลักษณะของหนองนั้น 

ส่วนมากจะมีน้้าจะท่วมขังตลอดทัง้ปี แต่อย่างไรก็ตามน้้าจะท่วมตลอดทัง้ปหีรอืไม่นั้นก็ข้ึนอยู่กบั

ปริมาณน้้าที่ไหลเข้าหนอง หนองจะรับน้้าจากแม่น้้าองิและล้าน้้าสาขาอื่น ๆ ที่ไหลเข้ามาในช่วง

น้้าหลาก ขนาดของหนองแตล่ะแหง่จะแตกต่างกันข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นที่ หนองที่ส้ารวจพบมีดงันี้ 

1) หนองปลาขาว 2) หนองปลาเพี้ย 3) หนองควนบน 4) หนองควนลุ่ม 5) หนองบวกบ้วน 6) 

หนองบังลอย 

2) บวก คือ แอ่งน้้าขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามพื้นทีร่าบลุ่มต่าง ๆ บวกจะมีความตื้นเขิน มีน้้าขัง

ระยะสั้น เป็นโคลนแล้วจะแห้งไป บวกทีส่้ารวจพบมีดงันี้ 1) บวกบ้วน 

3) ร่อง คือ ทางน้้าที่เช่ือมให้น้้าไหลเข้าพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงน้้าหลากไม่ว่าจะเป็นทางน้้าเพือ่เช่ือม

ระหว่างน้้าจากแม่น้้าองิเพือ่ให้ไหลเข้าสู่พื้นทีป่่าชุ่มน้้าและหนองน้้า ร่องที่ส้ารวจพบมีดังนี้ 1)ร่อง

ถ่อน ร่องปลาเพี้ย 

4) ควน คือ พื้นที่เนินตามริมแม่น้้าอิง พืชส้าคัญที่พบตามพื้นทีค่วน เช่นต้นอ้อ ต้นแขม ชาวบ้าน

นิยมเรียกว่าป่าควน 

5) วัง คือ พื้นน้้าลึก น้้านิ่งในแม่น้้าอิง  ช่วงน้้าหลากจะมีความลึกประมาณ10เมตร ช่วงหน้าแลง้

ความลึกจะอยู่ประมาณ3-5เมตร ส่วนใหญ่พื้นที่วังจะเปน็ทีอ่าศัยของปลาขนาดใหญ่ชนิดต่าง ๆ 

วังที่ส้ารวจพบคือ วังซาง 

6) หาดหรายหรือดอนทราย คือ ที่ลาดลงไปในแม่น้้าอิง ซึง่เปน็พื้นที่เนินทรายทีเ่กิดจากการทับถม

กันของตะกอนดินต่าง ๆ ที่พัดมาทบัถมกันในช่วงน้้าหลากจนเกิดเป็นพื้นทีห่าด ส่วนมากจะพบ

หาดให้ช่วงหน้าแล้ง หาดเป็นพื้นทีท่ี่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอข้ึนอยู่กับการไหลของกระแสน้้า  

พืชที่พบตามหาดจะเป็นพืชจ้าพวกต้นไคร้น้้า ปลาที่พบตามหาดเช่น ปลาบอก ปลาจอนทราย 

ปลากด เป็นต้น หาดทีส่้ารวจพบคือ หาดวังซาง 

7) ป่า โม้ง ดง คือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ข้ึนจ้านวนมาก ถ้ามีต้นไผ่ข้ึนเยอะก็เรียกว่า ป่าไผ่ มี

พรรณไม้ชนิดใดข้ึนส่วนมากกจ็ะเรียกช่ือตามชนิดของพรรณไม้นั้น ๆ เช่น ป่าไผ่ ป่าสา ป่าถ่อน 

ป่าหางหวาย ดงผักแส้ว ดงผักกูด ดงมะนอย ดงยอดเดา 
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2.3) ล้าดับเหตุการณ์เกี่ยวกับป่าชุ่มน ้าทุ่งงิ ว 

ยุคบุกเบิก บ้านทุ่งงิ้วเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ตั้งมานานกว่า 100 ปี แรกเริ่มเดิมทีช่ือ “บ้านต้นงิ้ว” ผู้ก่อตั้ง

หมู่บ้านช่ือพ่อจันทร์เพ็ง โรงสะอาด ต่อมาเมื่อหมู่บ้านได้ขยายครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน มีกลุ่มคนที่อพยพมาจาก

หลายที่ทั้งเมืองน่าน, 12 ปันนา, บ้านเชียงคาน, บ้านแฟน, บ้านสถาน, เมืองเชียงค้า, บ้านน้้าม้า จึงได้ท้าการ

ก่อตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ มีการเปลี่ยนช่ือจากบ้านต้นงิ้วเป็นบ้านทุ่งงิ้วตามบริบทของพื้นที่คือ พื้นที่มีทุ่ง

นากว้างขวางและมีต้นงิ้วที่มากมายจึงเป็นที่มาของช่ือหมู่บ้าน  

บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 เดิมเป็นผืนดินเดียวกันกับผืนป่า มีเนื้อที่รวมประมาณ 1,000 กว่าไร่ ยาวไปจนถึง

ต้าบลศรีดอนมูล ชาวบ้านทุ่งงิ้วจะเรียกป่าน้ีว่า “ป่าปางควาย” เพราะสมัยก่อนอาชีพหลักของชาวบ้านคือการ

ท้านาซึ่งทุกครัวเรือนจะเลี้ยงควายไว้ไถนา ในช่วงท้านาชาวบ้านจะน้าควายเข้าไปเลี้ยงในป่าเพื่อไม่ให้ควายลง

ไปกินข้าวในนา และก็จะท้าค่ังไว้พักในป่าด้วย บางครอบครัวจะไปนอนเฝ้าควายวัวในป่าด้วย 

 ยุคต่อสู้ การต่อสู้ของชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเพื่อปกป้องป่ามีหลายช่วง เริ่มจากช่วงก่อนปี 2539 ป่าชุมชน

ของบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ที่เดิมมีเนื้อที่รวม 1,000 กว่าไร่ ช่วงหนึ่งได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาแพ้วถางป่าเพื่อท้าไร่

ท้าสวน สร้างบ้านเรือน เมื่อคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านทุ่งงิ้วเห็นเช่นน้ันจึงหารือชาวบ้านและได้ข้อตกลงร่วมกัน

ว่าจะแบ่งพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านกลุ่มนั้นไป 500 กว่าไร่ เพื่อก่อตั้งเป็นหมู่บ้านและขอห้ามไม่ให้ชาวบ้านท้า

การรุกป่าเพิ่ม หลังจากนั้นชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ตั้งหมู่บ้านข้ึนช่ือบ้านทุ่งอ่าง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่ามากกว่า

บ้านทุ่งงิ้วที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร หลังจากแบ่งที่ให้แล้วชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าบางกลุ่มที่ยังท้าการ

รุกพื้นที่ป่าอยูเ่รื่อยๆ ซึ่งชาวบ้านทุ่งงิ้วเองก็รับรู้แต่ไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากตัวหมู่บ้านอยู่ห่างจากป่า จน

ในปี 2539 สมัยพ่อหลวงสืบ ได้น้าพื้นที่ป่าบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ไปข้ึนทะเบียนเพื่อออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่

หลวง (น.ส.ล.) ป้องกันการเข้ามารุกพื้นที่ป่า พอมีใบ น.ส.ล. ก็ไม่มีชาวบ้านเข้าไปรุกป่าอีก  

 ต่อมาในปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เข้ามาพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อขอแบ่งพื้นที่ป่าฯบ้าน

ทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ไปสร้างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะท้าเป็นสถานศึกษานานาชาติที่เน้นเรื่องธรรมชาติเป็น

หลัก ช่วงนั้นชาวบ้านได้ท้าการประชาคมหมู่บ้านร่วมกัน ผลคือชาวบ้านเห็นด้วยและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ แต่มี

ข้อเสนอว่าพื้นที่ป่าทั้งหมด 531 ไร่ ชาวบ้านจะแบ่งให้สถานศึกษา 400 ไร่ อีก 131 ไร่จะกันไว้เพื่อเป็นพื้นทีป่า่

ของชุมชนเพื่อชาวบ้านจะเข้าไปหากินในป่าได้ เมื่อพูดคุยและยื่นข้อเสนอร่วมกันจึงสรุปตามข้อเสนอของ

ชาวบ้าน แต่หลังจากพูดคุยกันแล้วทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ไม่ได้มีการเข้ามาด้าเนินการต่อ ชาวบ้าน

กลับมาประชุมกันอีกครั้ง แล้วมีการตั้งข้อเสนอกันอีกรอบไม่ให้พื้นที่ป่าแล้ว เพราะไม่เห็นทางมหาวิทยาลัยฯ

ด้าเนินการใด ๆ ไม่รู้ว่ารออะไรอยู่หรือไม่อย่างไรกระแสนั้นก็เงียบไป 

 จนปี 2558 มีกระแสข่าวเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้ามา ซึ่งชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยถ้าจะน้าพื้นที่ป่าฯไป

เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวและเห็นตรงกันว่าการมีป่าดีกว่าอุตสาหกรรมแน่นอน เพราะเป็นป่า
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ที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วทั้งดิน น้้า อาหาร มีประโยชน์อย่างมากกับชาวบ้าน ชาวบ้านทั้งในและนอกชุมชน

สามารถเข้าไปหากินและสร้างรายได้ตลอดทั้งปี เป็นป่ายังชีพที่ไม่สามารถเปรียบเป็นมูลค่าได้  

สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันชาวบ้านบ้านทุ่งงิ้วมีข้อขัดแย้งเรื่องป่าอยู่ 2 ทางคือ 1) 

ความขัดแย้งกับทางราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ราชการเหมือนเข้ามาบีบชาวบ้านทุ่ง

งิ้วทางอ้อมโดยหว่านล้อมให้ชุมชนรอบข้างขายที่ มีการเสนอราคาที่ดินสูงข้ึนเป็น 2 เท่า นอกจากนั้นมีการ

เสนอโครงการเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อแลกกับการท้าประชาคมให้ผ่านแต่ก็ไม่ส้าเร็จ 2) ความขัดแย้งกับชุมชน

รอบข้าง โดยมีความพยายามให้ชุมชนรอบข้างเข้ามาบีบเอาพื้นที่ป่าบ้านทุ่งงิ้ว แนะให้ผู้น้ามาคุยกับชาวบ้าน

บ้านทุ่งงิ้วแต่ชาวบ้านทุ่งงิ้วไม่ยอมเนื่องจากมองเห็นร่วมกันว่า อยากรักษาป่าผืนน้ีไว้ให้ลูกหลาน 

 “การต่อสู้ของเราคือ เรามองเห็นประโยชน์จากป่าเพื่อส่งตอ่ผืนป่าที่อุดมสมบรูณ์ใหลู้กหลาน 

มากกว่าการแลกป่าเพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมบางอย่างเข้ามา” ชาวบ้านทุ่งกล่าว 

 

2.4) ความสัมพันธ์ระหว่างคน ชุมชน และป่าชุ่มน ้า 

ในอดีตพื้นที่นี้เป็นที่เลี้ยงวัวควายของชาวบ้าน มีวัวควายหลายพันตัว และมีปางควายจ้านวนมากอยู่

ในป่า เนื่องจากพื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มีทั้งหนองน้้าและติดกับแม่น้้าอิง โดยชาวบ้านที่เลี้ยงวัวควาย 

จะก้าหนดพื้นที่การท้ารัว้รอบผนืปา่เพื่อปอ้งกนัวัวควาย ออกจากป่าไปกัดกินพืชผลทางการเกษตรของชาวบา้น

รอบๆในช่วงฤดูท้านา การเลี้ยงวัวควายในช่วงนี้จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยในป่าชุ่มน้้าและไล่ต้อนกลับปางพัก

บางช่วงเวลาเท่านั้น หลังการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวบ้านเสร็จก็จะน้าวัวควายออกมาเลี้ยงตามทุ่งนารอบๆผืนป่า 

ซึ่งคนเลี้ยงในพื้นที่ทั้งหมดจะช่วยกันดูแลวัวควายของเพื่อนบ้านในชุมชนด้วย  

นอกจากจะเป็นที่เลี้ยงสัตว์แล้วยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านและหมู่บ้านรอบๆป่าอีกด้วย ป่า

ชุ่มน้้าแห่งนี้มีความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร  และแหล่ง

เพาะพันธ์ุสัตว์น้้าในช่วงน้้าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าชุ่มน้้า และแก้มลิงธรรมชาติ ซึ่งท้าให้พื้นที่มี

ความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาป่าไม้และแม่น้้า  ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ใน

ป่าตลอดทั้งปี ป่าเป็นที่ท้ากินและสร้างรายได้ให้ทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชมชนอย่างเช่น บ้านทุ่งงิ้ว บ้านทุ่ง

งิ้วเหนือ บ้านใหม่ บ้านทุ่งอ่าง บ้านดงหลวง บ้านศรีดอนชัย บ้านเชียงคาย บ้านศรีดอนมูล ฯลฯ อาหารที่

ชุมชนเข้าไปหาได้มีหลากหลายทั้ง ปลา กุ้ง หอย (ขม,อีแง๊บ) มดแดง แมงมัน จิกกุ่ง แมงทับ มิ้ม จิ้งหรีด มดฮี่ 

ผึ้ง กวง ต่อ กุดจี่ สัตว์ป่า พืชอาหารตามฤดูกาล พืชสมุนไพร เป็นต้น 

เมื่อแบ่งบทบาทชาย-หญิงที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในป่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้ว สามารถแบ่งได้ดังนี้ ผู้ชาย และ

ผู้หญิงจะมีบทบาทและการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ เช่น ผู้ชายจะใช้ 

แห แหน่ง ซุม แหลม (ใช้แทงปลาไหล) บริเวณที่หาในที่เสี่ยงมากปลาที่ได้มีปลาลิ่ม ปลาดุก ปลาตอง ปลา
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ชะโด ผู้หญิงใช้ จ่้า หิง แซะ หาบริเวณที่มีความเสี่ยงน้อย บางอย่างก็ต้องไปด้วยกันทั้งพ่อบ้าน-แม่บ้านคือไป

หามดแดง การเข้าไปใช้ประโยชน์ป่าผู้หญิงถ้าไปหาผักผักบางชนิดจะตอนและปลูกไว้ใหม่ด้วย  

 

2.5) การจัดการป่า 

ป่าชุ่มน้้าปัจจุบันมีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) รับรองการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน  ชุมชน

มีการท้ากิจกรรมเกีย่วกับป่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ร่วมกัน คือ 1) ตีแปลงเพื่อส้ารวจความอุดมสมบูรณ์ของป่า 

2) การบวชป่าเพื่อสร้างจิตส้านึกให้คนในชุมชนให้ชุมชนมีส้านึกร่วมในการหวงแหนผืนป่า 3) การลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลงานวิจัยจาวบ้าน ส้ารวจพืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่า พร้อมทั้งท้าข้อมูลเรื่องเครื่องมือหาปลา   

นอกจากนี้ยังมีการท้าเส้นทางเรียนรู้ระบบนิเวศและวัฒนธรรมป่าชุ่มน้้า โดยได้มีการวางตัวปราชญ์

ชาวบ้านที่จะเป็นผู้ให้ความรู้ในแต่ละด้านคือ 1. ด้านพืชอาหาร ปราชญ์ชาวบ้านผู้จะท้าหน้าที่บรรยายให้

ความรู้คือ 1) นางสาวลัดดาวัลย์ ส้าเนียงเย็น 2) นางออน ริมพิสอน 3) นายด้ารงค์ โนวิชัย และ 4) นายสุพจน์ 

จ้าปาค้า 2. ด้านสมุนไพร ปราชญ์ชาวบ้านคือ 1) นายพุธ จ้าปาค้า 2) นายจ้าลอง ส้าเนียงเย็น 3) นายสวย 

ไชยพุฒ 4) นางสาวประกายรัตน์ ตันดี 3. ด้านเครื่องมือหาปลา ปราชญ์ชาวบ้านคือ 1) นายเกษม ส่องแสง 2) 

นายนวม ไชยพุฒ 3) นายสุพจน์ จ้าปาค้า 4) นางสาวลัดดาวัลย์ ส้าเนียงเย็น 4. ด้านวัฒนธรรมและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้านคือ 1) นายวิฑูรย์ จ้าปาค้า 2) นายประเสริฐ วงศ์งาม 3) นายชัยพร อินต๊ะสงค์ 4) 

นายทวี นันชัย 5. ด้านประวัติศาสตร์ป่า ปราชญ์ชาวบ้านคือ 1) นายวิฑูรย์ จ้าปาค้า 2) นายประเสริฐ วงศ์

งาม 3) นายชิน ทะกัน 4) นายด้ารงค์ โนวิชัย 
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3) พืชอาหารและพืชสมุนไพรจากป่าชุ่มน ้า 
 

ผลการส้ารวจเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ 1 กรกฎาคม 2563 พบว่ามีพืชอาหาร พืชสมุนไพร 

และพืชที่เป็นทัง้พืชอาหารและพืชสมุนไพรในป่าชุ่มน้้าบ้านทุ่งงิ้วทัง้หมด 100 ชนิด แบ่งเป็นพืชอาหาร 27 

ชนิด พืชสมุนไพร 18 ชนิด และพืชที่เป็นทั้งพืชอาหารและพชืสมุนไพร 55 ชนิด  

 

3.1 พืชอาหาร 

1. ปุ่มเป้ง 

 
 

ประโยชน์: กินผล ตอนสุกจะเป็นสีด้า รสชาติหวาน บางพื้นที่น้าหัวมาแกงคล้ายกันแกงยอดพร้าว 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี ผลสุกจะสุกช่วงเมย.- พค. 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นที่ดอน และป่าแพะ 

 

2. ป๋อแต๊บ 

 
ประโยชน์: กินผลสุก ก่อนสุกจะออกสีแดงสุกจัดมสีีด้า 

ช่วงที่พบ: ออกผลช่วงเมย.- พค. 

บริเวณที่พบ: พบได้ตามป่าควนป่าแขม มีความสัมพันธ์กบัควาย ควายกินแล้วไปข้ี ชอบพื้นที่ 
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3. ผักจ ้า 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามาท้าส้า และกินสดกับน้้าพริกและลาบ 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี แต่จะแตกยอดและพบมากช่วงฤดฝูน 

บริเวณที่พบ: พบตามทีร่าบลุ่มทั่วไป กระจายอยู่ตามป่า ชอบพื้นที่ช่ืน ชุ่ม แต่ไม่แฉะ 

 

4. ผักหมเกลี ยง 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อน ต้นอ่อน น้ามาแกง ลวก นึ่ง กินกบัน้้าพริก 

ช่วงที่พบ: พบมาช่วงฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีลุ่่ม พื้นชุ่มช้ืน 
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5. ผักปู่ย่า 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามากินกบัแกงหน่อไม้ น้้าพรกิ ดอกนา้มาย้าคล้ายย้าหน่อไม(้เมอืงเหนือ) 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี พบยอดอ่อนช่วงฝนช่วงหน้าแล้งยอดอ่อนจะแข็งรับประทานยาก ออกดอกช่วง

กรกฎาคม 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าบทั่วไป ตามชายป่าและหัวไรป่ลายนา 

 

6. ผักไหม 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามากินกบัลาบ และน้้าพริก 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี แต่จะมีเยอะช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: รมิหนอง หลง 
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7. ผักมะแตก 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามาแกงผักรวม ลวกและนึง่ กินกบัน้้าพริก 

ช่วงที่พบ: ช่วงเมย.- ฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: ทีร่าบลุ่มทั่วไป ตามพุม่ไม ้

 

8. ผักจีจ้อ 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามาลวกกินกับน้้าพริก 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: รมิหนอง ริมแม่น้้าอิง 
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9. ผักกูดงอ 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามาแกง แกงส้ม ลวกและนึง่กินกบัน้้าพริก  

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นที่ชุ่ม ช้ืน 

 

10. ผักตีนฮุ้ง 

 
ประโยชน์: นิยมน้าก้านอ่อนมาแกงใสป่ลาแห้ง ลวกและนึ่งกนิกับน้้าพรกิ 

ช่วงที่พบ: ฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบลุ่มทั่วไปที่มีความชุ่ม ช่ืน 
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11. ผักขี เสียด 

 
ประโยชน์: น้ามาแกงใสป่ลาแห้ง แกงส้ม แกงผักรวม นึ่งและลวกกินกบัน้้าพรกิ รสชาติจะมีความขมเล็กนอ้ย 

ช่วงที่พบ: เมย.- พค. ต้นฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามบวกแหง้ ริมหนอง หรือที่ราบลุม่ทั่วไปที่มีความชุ่ม ช้ืน 

 

12. ผักดีเอ่ียน 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามาย้า ลวด นึ่ง กินกับน้้าพริก รสชาติออกขมเล็กน้อย 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งปี พบมากช่วงหน้าฝน 

บริเวณที่พบ: ตามริมหนอง พื้นทีลุ่่มทีม่ีความชุ่มช้ืน 
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13. ผักขี มด 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามากินกบัลาบ น้้าพริก คนสมัยก่อนนิยมน้ายอดอ่อนกินกบัต้ามดส้ม(มดแดง) 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามรมิอิง บวก และหนองน้้า ชอบพื้นที่ชุ่มช้ืน 

 

14. ผักมะห้าหมอย 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อนน้ามาต้ม ลวก นึ่ง กินกบัน้้าพรกิ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งปี พบมากช่วงต้นฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: ตามริมหนอง ริมน้้า ชอบพื้นที่ทีม่ีความชุ่มช้ืน 
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15. ผักปุย 

 
ประโยชน์: ยอดอ่อน้ามากินกบัลาบ น้้าพริก ต้ามดส้ม 

ช่วงที่พบ: แตกยอดช่วงตนฝน 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไปที่มีความชุ่มช้ืน 

 

16. ผลเล็บแมว 

 
ประโยชน์: กินเมล็ด เมล็ดสุกสีด้าสกุแล้วมรีสหวาน 

ช่วงที่พบ: ติดผลช่วงหน้าแลง้ 

บริเวณที่พบ: ป่าแพะทั่วไป 
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17. มะเกว๋น 

 
ประโยชน์ด้านอาหาร: กินผลสุก มรีสหวาน ออกฟาด 

ช่วงที่พบ: ติดผลและสุกช่วงกค.- กย. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะทั่วไป 

 

18. ยอดกระถิน 

 
ประโยชน์: ยอด ผลอ่อน และผลแก่ น้ามากินกบัน้้าพรกิ ลาบ 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งปี  

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วไป 
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19. ยอดถ่อน 

 
ประโยชน์: ยอดน้ามาลวกกินกบัน้้าพริก 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งปีแตกยอดตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ 

 

20. ยอดหนามสอน 

 
ประโยชน์: ลวกกินกับน้้าพริก 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบลุ่มทั่วไป 
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21. หน่อไผ่บง 

 
ประโยชน์: หนอ่น้ามาแกง ต้ม กินกบัน้้าพริก หรือน้ามาท้าหน่อส้ม 

ช่วงที่พบ: ช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: ป่าไผ ่

 

22. เห็ดฝอยไผ่ 

 
ประโยชน์: น้ามาแกง นึ่ง หมก  

ช่วงที่พบ: พบช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามโคนไผ่ เกิดจากการทบัถมของใบไผ่ทีเ่น่า เห็ดฝอยจะมหีลายชนิด แต่ละชนิดจะมีกลิ่น

เฉพาะ 

 

23. เห็ดโคน ใช้ แกง นึ่ง กินกับน้้าพริก 

24. เห็ดแดง แกง นึ่ง กินกับน้้าพริก 

25. เห็ดฝอย  

ประโยชน์: น้ามาแกง นึ่ง หมก 

ช่วงที่พบ: พบช่วงฤดูฝน 
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บริเวณที่พบ: พบตามโคนไผ่บง เห็ดฝอยบงเกิดจากการทับถมกันของใบไผ่ที่ทบัถมจนเน่าและเกิดเช้ือเห็ด

ข้ึนมา 

 

26. เห็ดฝอยบง  

ประโยชน์: น้ามาแกง นึ่ง หมก 

ช่วงที่พบ: พบช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามโคนไผ่บง เห็ดฝอยบงเกิดจากการทับถมกันของใบไผ่ที่ทบัถมจนเน่าและเกิดเช้ือเห็ด

ข้ึนมา 

 

27. เห็ดตะมอด 

ประโยชน์: แกง นึ่ง  

ช่วงที่พบ: พบช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: ชอบเกิดตามต้นไม้ที่ตายแล้ว และเป็นไม้แหง้ 

 

3.2 พืชท่ีเป็นทั งอาหารและสมุนไพร 

1. ก๋วยแก๋ว ฝรั่งขี นก 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ผลกินเล่น ผลดบิจะออกรสเปรี้ยว 

ประโยชน์ทางยา: แก้ท้องเสีย 

ช่วงที่พบ: พค. 

บริเวณที่พบ: พบตามรมิป่า  
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2. ขี เหล็ก 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อน ๆ บ้ารุงธาตุ 

ช่วงที่พบ: 

บริเวณที่พบ: 

 

3. ขี เหล็กหวาน 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาแกง ทานเป็นผกั 

ประโยชน์ทางยา: ถอนพิษไข้ เป็นยาระบาย 

ช่วงที่พบ: แตกยอดช่วงหน้าฝน  

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะทั่วไป 
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4. เครือตดหมา 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้ายอดอ่อนมาต้มหรือลวกกินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: ขับลม แก้ไข้ แก้ท้องเสีย 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบได้ตามป่าแพะทั่วไป 

 

5. งิ วป่า 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ดอกน้าส่วนของเกสรมาแกงใส่น้้าเงี้ยว 

ประโยชน์ทางยา: แก้ปวด แก้คัน รักษาแผลจากน้้าร้อนลวก 

ช่วงที่พบ: ดอกจะบานช่วงธค.- กพ. 

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วไปตามป่าแพะ 
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6. ดอกก้าน 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้าก้านอ่อนไปแกงใส่ผักรวม หรือลวกกินกับน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาแก้ไข้ และช่วยบ้ารุงธาตุ 

ช่วงที่พบ: ช่วงหน้าฝน  

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบลุ่มทั่วไปที่มีความช้ืน 

 

7. ผักแส่ว 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาแกงใส่ปลา ลวก ต้ม นึ่งกินกับน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ บ้ารุงน้้าด ี

ช่วงที่พบ: ช่วงต้นฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามทีร่าบทั่วไป ชอบพื้นที่ชุ่มช้ืน 
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8. ผักสลิดป่า 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาแกง ลวก ต้ม นึ่งกินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: ถอนพิษเบือ่เมา บ้ารุงตบัและปอด 

ช่วงที่พบ: พบมาช่วงต้นฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: ทีร่าบทั่วไปที่มีความชุ่มช้ืน 

 

9. ผักหนอก 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: กินสด นึ่งหรือลวกกินกับน้้าพริก ลาบ 

ประโยชน์ทางยา: แก้ช้้าใน บ้ารุงร่างกาย 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามแคมป่า หรือริมป่าที่มีความชุ่มช้ืน 
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10. ผักเผ็ด 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: นิยมน้ามาใส่แกงแค แกงผักรวม ลวกกินกับน้้าพริก ส่วนมากจะไม่นิยมแกงเฉพาะ

ผักเผ็ดเพราะจะมรีสเผ็ดและเฝื่อนและชาลิ้น 

ประโยชน์ทางยา: แก้ปวดฟัน ช่วยขับลม 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าบทั่วไป ชอบพื้นที่ชุ่มช้ืน 

 

11. ผักหมหนาม 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้ายอดอ่อนมาแกง ค่ัว นึ่งและลวกกนิกับน้้าพรกิ 

ประโยชน์ทางยา: ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน ช่วยขับปัสสาวะ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ ชอบที่ช่ืนแต่ไม่แฉะ 
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12. ผักแคขี นก 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้ามากินกบัต้ามะม่วง แกงหนอ่ 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาแก้ไข้ และช่วยบ้ารุงน้้าด ี

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากช่วงฤดูฝน  

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วไป ชอบพืน้ที่ชุ่มช้ืน 

 

13. ผักแคบ ผักต้าลึง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาใส่แกงผักรวม ต้ม ลวกกินกับน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อน ๆ แก้ฟกช้้า แก้ช้้าใน 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งปี แตกยอดมาช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบได้ตามพ้นที่ราบทั่วไป ชอบพื้นที่ที่ชุ่มช้ืน 
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14. ผักม่วนหมู ผักง่วนหมู ผักฮ้วนหมู 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนและดอกอ่อนน้ามาแกง ลวก ต้ม นึ่งกินกับน้้าพริก นิยมกินกบัต้ามะม่วง

เนื่องจากรสเปรี้ยวของต้ามะม่วงจะตัดกบัรสขมนิดหนอ่ยของผักม่วนหมู 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ บ้ารุงน้้าดี บ้ารุงธาตุ 

ช่วงที่พบ: ยอดอ่อนจะแตกช่วงฤดูฝน ดอกจะออกช่วกพ.- เมย. 

บริเวณที่พบ: พบตามทีร่าบทั่วไป 

 

15. ผักหนัง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้ามาแกง จอ ต้ม ลวก กินกับน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: ดับพิษไข้ และเป็นยาบ้ารุงก้าลัง 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: รมิอิง รมิหนอง ป่าทั่วไปทีม่ีความชุ่มช้ืน 
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16. ผักหนามหัน 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามากินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: ช่วยดับพิษร้อนในร่างกาย แก้พิษไข้ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วไป 

 

17. ผักกูดใหญ่ 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาแกงส้ม ลวก ต้ม นึ่งกนิกับน้้าพรกิ หรอืผัด 

ประโยชน์ทางยา: แก้ฟกช้้า บ้ารงุธาตุดิน 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งปี พบมากและยอดอวบใหญ่ช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามรมิอิง รมิหนอง ร่องน้้า ที่มีความชุ่มช้ืน แฉะ 
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18. ผักแค 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ใส่แกงแค ใบสดกินกบัเมี่ยงค้า ต้ามะม่วง ลาบและน้้าพรกิ 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาแก้ไข้ และช่วยบ้ารุงน้้าด ี

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ป ี

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไป ชอบพื้นที่ชุ่มช้ืน 

 

19. ผักกาดนา 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้ามาแกง ต้ม นึ่งกินกับน้้าพริก คล้ายผักขี้เสียด 

ประโยชน์ทางยา: ช่วยกระทุง้พิษ แก้หัดสกุ 

ช่วงที่พบ: มีค.- เมย. 

บริเวณที่พบ: พบตามทีร่าบลุ่ม ริมหนอง ฮ่อง ชอบความชุ่มช้ืน 
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20. ผักกุ่ม 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนและดอกน้ามาดอง ออกดอกช่วงกพ.- มิย. 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ ดับพิษไข้ และช่วยขับลม 

ช่วงที่พบ: หลังน้้าเอ่อ ตค.- ธค. 

บริเวณที่พบ: พบตามแคมป่าทีร่าบลุ่มที่มีความช่ืนแฉะ ริมฝัง่น้้าอิง 

 

21. ผักปลาบหรือผักกาบปี 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามานึ่งผักรวม ลวก ต้มกินกับน้้าพรกิ 

ประโยชน์ทางยา: แก้ผื่นคัน ช่วยในระบบย่อยอาหาร 

ช่วงที่พบ: ช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามรมิน้้า ร่อง ดอน พื้นที่ทีม่ีความชุ่มช้ืน ปัจจุบันส่วนมากพบตามทุ่งนา 
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22. ผักเป๋ว 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: เป็นเครือ่งเคียงกินกบัลาบ น้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: แก้เลือกลม ช่วยขับปัสสาวะ 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ป ี

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าบทั่วไป 

 

23. มะห่อย 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ผลอ่อนน้ามาใส่แกงแค แกงอ่อม แกงหน่อ ลวก ต้ม นึ่งกินกบัน้้าพรกิ  

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ บ้ารุงน้้าดี แก้โรคเบาหวาน ลดน้้าตาลในเลอืด 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี พบมากช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าบทั่วไป ชอบความชุ่มช้ืน 
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24. มะแคว้ง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ผลน้ามากินกับน้้าพริก ใส่แกง 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไอ แก้เจบ็คอ ขับเสมหะ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งปี ติดผลมากช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ ทนความแหง้แลง้ 

 

25. มะเดื่อเกลี ยง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ผลอ่อนและยอดออ่นน้ามากินกบัน้้าพริก ลาบ หรอืน้ามาใส่แกง 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ ดับพิษไข้ เป็นยาอายุวัฒนะ 

ช่วงที่พบ: ดอกและผลจะออกตลอดทัง้ป ี

บริเวณที่พบ: ป่าเบญจพรรณ และริมน้้า ชอบพื้นที่ชุ่มช้ืน 
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26. มะเดื่อป่อง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนและผลออ่นน้ามากินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ ดับพิษไข้ แก้ท้องเสีย 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี ติดผลช่วงเมย.- พค. 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าบลุ่มทั่วไป ชอบความชุ่มช้ืน 

 

27. มะขามป้อม 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: รบัประทานผลดบิ มีรสเปรี้ยว 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไอ ขับเสมหะ บ้ารงุธาตุ 

ช่วงที่พบ: ออกผลช่วงพย.- กพ. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ 
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28. มะเมา้ตาควาย 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนและใบอ่อนน้ามาใส่แกง เช่นแกงเห็ดถอบ เพิม่ให้แกงมีรสเปรี้ยว มะเม่าตา

ควายจะมีความเปรี้ยวอร่อยกว่ามะเม่าสาย มะเม่าสายจะเปรี้ยวแต่ยังติดความเฟื่อนนิดหนอ่ย ส่วนดอกและผล

ของมะเม่าตาควายจะมลีักษณะตั้งขึ้นและลูกใหญ่ ผลสุกสีดา้น้ามากินเล่นมีรสหวานอมเปรี้ยว ปัจจุบันเริม่หา

ยาก นอกจากนั้นยังนิยมน้ายอดสดมากินกบัน้้าพรกิ 

ประโยชน์ทางยา: ช่วยขับปัสสาวะ บ้ารงุไต แก้เส้นเอ็น แก้ปวดเนื้อปวดตัว 

ช่วงที่พบ: ติดผลช่วงพค.- กค. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ ป่าทั่วไป 

 

29. มะเมา้สาย 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนและใบอ่อนน้ามาใส่แกง และกินกับน้้าพริก ถ้ากินกบัน้้าพริกนิยมกินสด 

ประโยชน์ทางยา: ช่วยขับปัสสาวะ แก้ตกขาวในผู้หญงิ 

ช่วงที่พบ: ติดผลช่วงพค.-กค. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ ป่าทั่วไป 
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30. มะปิน (มะตูม) 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามากินกบัลาบ 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาบ้ารงุก้าลัง บ้ารุงธาตุ และช่วยขับลม 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งปี ติดผลช่วงพค.- กค. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ 

 

31. มะมา 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: กินผลสุกสีเหลอืง มีรสหวานกลิ่นกอมอ่อนๆ 

ประโยชน์ทางยา: เปลือกเป็นสมุนไพร  

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ปี ออกผลช่วงพค. 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าบทั่วไป 
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32. มะเคาะ มะโจ้ก 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: กินผลสุก มรีสเปรี้ยว 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อน ๆ 

ช่วงที่พบ: ติดผลและสุกช่วงมิย.- กค. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ 

 

33. มะขวดเหลา้ มะหวดเหลา้ 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: กินผลสุก ผลสุกมสีีด้า รสหวานแต่ออกฟาดนิดหน่อย 

ประโยชน์ทางยา: บ้ารงุธาตุ บ้ารุงน้้าดี แก้ไข้ 

ช่วงที่พบ: ติดผลช่วงเมย.- พค. 

บริเวณที่พบ: พบได้ตามป่าแพะทั่วไป 
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34. มะห้า 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: เป็นผลไม้กินเล่น 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยบ้ารุงธาตุ 

ช่วงที่พบ: ติดผลช่วงพค.- กค. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าดิบช้ืน 

 

35. มะแขว่น 

 
ประโยชน์ทางอาหาร:  

ประโยชน์ทางยา: ช่วยขับลม แก้จกุเสียดแน่นท้อง แกป้วดทอ้ง 

ช่วงที่พบ: จะติดผลช่วงพย.- ธค. 

บริเวณที่พบ: พบตามพื้นทีร่าลลุ่ม ทีม่ีดินชุ่ม 
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36. มะตัน 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: กินผลกินไดท้ั้งผลดบิและสุก ผลดิบมรีสเปรี้ยว ฝาด ส่วนผลสุกจะออกรสเปรี้ยวอมหวาน 

ประโยชน์ทางยา: แก้ตกเลือด แก้บวม แกฝ้ ี

ช่วงที่พบ: ติดผลผลสกุช่วง มีค.- เมย. 

บริเวณที่พบ: ป่าแพะทั่วไป 

 

37. มะขาม 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาย้า ใส่แกง ผลอ่อนน้ามาท้าน้้าพรกิมะขาม ผลสุกน้าไปปรุงอาหารเพิม่รส

เปรี้ยว 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อนๆ 

ช่วงที่พบ: ติดผลเมย.- ตค. 

บริเวณที่พบ: พบได้ตามป่าแพะทั่วไป 
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38. มะกอก (เปลือกกอก) 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ลกูสุกน้ามาใสส่้มต้า ยอดอ่อนน้ามากนิกับลาบ และน้้าพริก(ยอดอ่อนนิยมกินสดจะออก

รสเปรี้ยว) 

ประโยชน์ทางยา: แก้ธาตุพิการ แก้พิษ แก้กระหายน้้า แก้เลอืดออกตาไรฟัน และท้าให้ชุ่มคอ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ 

 

39. มันเลี่ยม 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้าหัวมานึง่ ท้าขนมหวาน 

ประโยชน์ทางยา: แก้อักเสบ แก้ฝ ี

ช่วงที่พบ: ช่วงต้นฝนจะเริ่มลงหัว 

บริเวณที่พบ: ทีร่าบลุ่มทีม่ีความชุ่มช้ืน อาศัยต้นไม้ในการพันเถา 
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40. มันแกบ 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: น้าหัวมานึง่ ท้าขนมหวาน 

ประโยชน์ทางยา: แก้ช้้าใน แก้อักเสบ 

ช่วงที่พบ: ต้นฝนจะเริ่มลงหัว 

บริเวณที่พบ: ทีร่าบลุ่มทีม่ีความชุ่มช้ืน อาศัยต้นไม้ในการพันเถา 

 

41. มันหวาย 

 
ประโยชน์: น้าหัวมานึง่ ท้าขนมหวาน 

ช่วงที่พบ: ต้นฝนจะเริ่มลงหัว 

บริเวณที่พบ: ทีร่าบลุ่มทีม่ีความชุ่มช้ืน อาศัยต้นไม้ในการพันเถา 
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42. ย่านาง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ใส่แกงหนอ่ไม้ น้้าสามารถกินสดได ้

ประโยชน์ทางยา: แก้พิษไข้ ล้างสารพิษในร่างกาย 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามที่ดอนทีม่ีความชุ่ม 

 

43. ยอดเดา 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาแกง ต้ม นึ่งกินกบัน้้าพริก หรอืน้ามาต้าคล้ายหวายป่า รสชาติขม 

สามารถกินสดได ้

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ บ้ารุงน้้าดี ช่วยดับพิษร้อน 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งปี ยอดอวบใหญ่จะพบช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามราบทั่วไป ชอบความชุ่มช้ืน เป็นผกัเฉพาะของป่าชุ่มน้้า ไม่ค่อยพบตามป่าแพะ 



41 
 

44. ส้มเสี ยว 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามากใส่แกง นึ่ง ลวก กินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: ฟอกโลหิต ขับปัสสาวะ แก้ไอ 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งปี แต่จะแตกยอดช่วงฤดูแลง้ 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไป 

 

45. ส้มป่อย 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาใส่แกงเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยว 

ประโยชน์ทางยา: ขับโลหิต ขับระดูของสตรี บ้ารุงธาตุผูห้ญงิ และขับเสมหะ 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งปี แตกยอดช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบลุ่มทั่วไปที่มีความชุ่มช้ืน 
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46. หางหวาย 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: แกะเอาล้าออ่นด้านในน้ามาแกง 

ประโยชน์ทางยา: แก้ไข้ แก้ไอ บ้ารุงน้้าด ี

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พื้นทีลุ่่มที่มีความช้ืน 

 

47. เห็ดโล๊ะละ (ทุกชนิด) 

 
ประโยชน์ทางยา: ช่วยบ้ารุงร่างกาย บ้ารุงก้าลัง กระจายโลหิต และดับพิษไข้อ่อน ๆ 

ช่วงที่พบ: ช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบตามต้นไม้หรือขอนไม้ที่ตาย 

 

48. มันสาย 

ประโยชน์ทางอาหาร: น้าหัวมานึง่ ท้าขนมหวาน 

ประโยชน์ทางยา: แก้ช้้าใน แก้อักเสบ 
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ช่วงที่พบ: ช่วงต้นฝนจะเริ่มลงหัว 

บริเวณที่พบ: ทีร่าบลุ่มทีม่ีความชุ่มช้ืน อาศัยต้นไม้ในการพันเถา 

 

49. มะม่วงไข ่

ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามาย้า หรือกินกับน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อนๆ 

ช่วงที่พบ: ติดผลและสุกช่วงพค.- มิย. 

บริเวณที่พบ: พบตามดอน พื้นที่ป่าแพะ 

 

50. ผักกาดปี 

ประโยชน์ทางอาหาร: ลวก นึ่ง กินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: ขับปสัสาวะ ช่วยให้เจรญิอาหาร 

ช่วงที่พบ: แตกยอดและพบมากช่วงต้นฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: รมิหนอง พื้นทีลุ่่มทีม่ัความชุ่มช้ืน ที่ไร่ที่นา 

 

51. ผักกันผง 

ประโยชน์ทางอาหาร: กินกบัน้้าพรกิ 

ประโยชน์ทางยา: แก้ช้้าใน แก้บวม แก้อักเสบ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไป 

 

52. พญายอ 

ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนใส่แกงแค ลวด นึ่ง กินกับน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: แก้แมลงสัตว์กัดต่อย แกผ้ื่นคัน 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไป 

 

53. ผักปุ๋มป๋า 

ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดน้ามาย้า หรือลวดกินกับน้้าพริก 



44 
 

ประโยชน์ทางยา: แก้พิษไข้ ช่วยขับลม 

ช่วงที่พบ: พค.- กค. จะพบปีละครั้ง ปจัจบุันส่วนมากจะพบตามที่ไร่ทีห่นาแต่ในป่าก็มบี้างเป็นบางที่ 

บริเวณที่พบ: พบตามรมิน้้าที่น้้าท่วมถึง พื้นที่ช้ืนแฉะ 

 

54. ผักบวบป่า 

ประโยชน์ทางอาหาร: น้ามากินกบัน้้าพริก 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาระบายอ่อน ๆ ช่วยขับปัสสาวะ 

 

55. เป้าต้องแตก 

ประโยชน์ทางอาหาร: ยอดอ่อนน้ามากินกบัส้มต้า 

ประโยชน์ทางยา: เป็นยาถ่ายพยาธิ มีฤทธ์ิเป็นยาระบายอ่อน ๆ 

ช่วงที่พบ: ช่วงหน้าฝน 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไปที่มีความชุ่ม 

 

3.3 พืชสมุนไพร 

1. ก้างปลา 

 
ประโยชน์ทางยา: เป็นยาขับปสัสาวะ แก้น้้าเหลอืงเสีย ฟอกโลหิต ใบน้าไปตม้แก้ท้องอืด 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไป 
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2. กว๋าวเครือแดง 

 
ประโยชน์ทางยา: บ้ารงุเลือด เบารงุผิวท้าใหผ้ิวพรรณผอ่งใสและเต่งตงึ 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: ทีร่าบทั่วไป ทนน้้า ทนแล้ง 

 

3. กาสะลอง 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: 

ประโยชน์ทางยา: แก้ริดสีดวงจมูก บ้ารงุน้้าดี บ้ารงุก้าลงั 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ  



46 
 

4. กระดองดิน 

 
ประโยชน์:  

ช่วงที่พบ:  

บริเวณที่พบ: 

 

5. ขมิ น 

 
ประโยชน์:  

ช่วงที่พบ:  

บริเวณที่พบ:  
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6. เครือย้าว 

 
ประโยชน์:  

ช่วงที่พบ:  

บริเวณที่พบ: 

 

7. ต้นเป้า 

 
ประโยชน์:  

ช่วงที่พบ:  

บริเวณที่พบ: 
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8. บุกน้อย 

 
ประโยชน์ทางอาหาร: 

ประโยชน์ทางยา: ช่วยขับปัสสาวะ และช่วยบ้ารงุธาตุ 

ช่วงที่พบ: ช่วงต้นฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: ตามตามพื้นที่ราบทั่วไป ชอบพื้นที่ชุ่มช้ืน 

 

9. บุกใหญ่ หรือ บุกหลวง 

 
ประโยชน์ทางยา: เป็นยาแก้ไข้ และช่วยบ้ารุงธาตุ 

ช่วงที่พบ: พบช่วงฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไปที่มีความชุ่มช้ืน 
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10. ปอบิด 

 
ประโยชน์ทางยา: น้าฝักไปตากให้แห้งแล้วน้้าไปต้มกินน้้าแกป้วดท้อง แก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้ ลดความดัน

และลดไขมันในเลือด 

ช่วงที่พบ: ติดผลช่วง ธค.- มค. 

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะทั่วไป 

 

11. พลับพลึงป่า 

 
ประโยชน์:  

ช่วงที่พบ: พบมากช่วงหน้าฝน ออกดอกช่วงมิย.- กค. 

บริเวณที่พบ: พื้นทีร่าบทั่วไป 
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12. มะข่อย 

 
ประโยชน์ทางยา: แก้ปวดฟัน แก้ร้ามะนาด 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ป ี

บริเวณที่พบ: เป็นไม้ทนน้้า พบตามพื้นทีร่าบทั่วไป 

 

13. มะเย้ย 

 
ประโยชน์: แกป้วดเมื่อย แก้ตะคริว 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: ทีร่าบทั่วไป 
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14. มะแฮะเลือด 

 
ประโยชน์ทางยา: เป็นยาแก้ปวดหลัง ปวดเอว บรรเทาอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนื้อ 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามป่าทั่วไป เป็นพืชทนแล้ง 

 

15. ลมแล้ง (ต้นดอกคูน) 

 
ประโยชน์ทางยา: ฝักแก่เป็นยาระบาย 

ช่วงที่พบ: พบได้ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามป่าแพะ 
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16. สาบเสือ 

 
ประโยชน์ทางยา: สมานแผล รักษาบาดแผล แผลสด 

ช่วงที่พบ: ตลอดทั้งป ี

บริเวณที่พบ: พบตามทีร่าบทั่วไป ชอบที่ชุ่มแต่ไม่แฉะ 

 

17. หญ้าพากควาย 

 
ประโยชน์ทางยา: แก้พิษไข้ แก้ปวด บวม และแก้อาการอังเสบต่าง ๆ 

ช่วงที่พบ: พบมากช่วงต้นฤดูฝน 

บริเวณที่พบ: พบได้ทั่วไปตามแคมหนอง แคมป่า ชอบพื้นทีชุ่่มช้ืน 
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18. หญ้าปกตอ 

 
ประโยชน์ทางยา: ลดความดันโลหิตสูง ลดน้้าตาลในเลือด 

ช่วงที่พบ: พบตลอดทัง้ป ี

บริเวณที่พบ: ตามทีร่าบลุ่มทั่วไป 

 

3.4 อาหารจากพืชอาหารในป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งงิ ว 

 จากการส้ารวจเบื้องต้นพบว่า อาหารจากป่าชุ่มน้้าบ้านทุง่งิ้วสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ 6 

ประเภท ดังตารางแสดง นอกจากนี้ยังมีการถนอมอาหารโดยการหมักดองอีก 1 ประเภท 

ล้าดับ ประเภท เมน ู
1 แกง แกงห่อไม้ แกงผักกูด แกงผกัรวมใส่ปลา แกงผกัแส้ว แกงสม้บุก จอผักหนัง 
2 นึ่ง นึ่งผักรวมใสป่ลา นึ่งเห็ดกับน้้าพริก 
3 ลวก ลวกผักกับน้้าพริก 
4 ค่ัว ผัด ผัดยอดผกักูด ค่ัวผักหมใสห่ม ู
5 ต้า ต้ามะม่วงป่ากับผักม่วนหม ู
6 ย้า ย้าหน่อใส่น้้าป ู
  

ตัวอย่างอาหารจากป่าชุ่มน้้าบ้านทุง่งิ้ว 

 1) แกงหน่อไม้ใส่มะนอย 

 ส่วนประกอบ 

 หน่อไม้ มะนอยป่า บวบป่า เห็ดโหลล๊ะ พรกิสด รางจืด ตะไคร้ 
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 เครื่องแกง เครือ่งปรุง 

 พริกแหง้ หอมแดง กระเทียม น้้าปู เกลอื  

 วิธีท้า 

1) เตรียมเครื่องแกง โขลกพรกิ กระเทียม หอมแดง เกลือ น้า้ปูเข้าด้วยกัน เสร็จแล้วพักไว้  

2) น้าหน่อไม้มาแกะ หั่นเป็นช้ินแล้วน้้าไปล้างน้้าให้ละอาด จากนั้นน้าไปต้มแล้วกรองน้้าทิ้ง

หนึ่งรอบเพื่อลดรสขมแล้วพักไว้  

3) ตั้งหม้อใส่น้้าย่านางลงไป  

4) น้้าเดือดใส่เครื่องแกง ตามหน่อไม้และรางจืด รอเดือด 

5) ปรุงรสตามชอบ น้้าปลา ผงชูรส น้้าปลาร้า (ใส่ไม่ใส่ก็ได้เพราะสูตรนี้ใส่น้้าปูแล้ว) สุกแล้ว

ยกลงตักใส่ถ้วยพร้อมทาน 

 เคล็ดลบั 

 หน่อไม้สดจะมรีสขม ดังนั้นต้องลวกเพือ่น้าน้้าขมออกก่อนสกั1รอบ และใสร่างจืดเพื่อลด

ความขม เครื่องเคียงที่คู่กับแกงหน่อไม้คือยอดผักปู่ย่า 

 

   
ภาพแสดง แกงหน่อไม ้

  

2) เมนูแกงผักรวมใส่ปลา 

 ส่วนประกอบ 

 ปลา ยอดผกัแส้ว ยอดผักแคบ ยอดผักมะแตก  

 เครื่องแกง เครือ่งปรุง 

 พริกสดหรือพริกแหง้ ข่า ตะไคร้ หอมแดง กระเทียม กะปิ เกลือ น้้าปลา ผงชูรส  
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 วิธีท้า 

1) น้าปลาสดมาย่างไฟใสสุ้กหอมแล้วพักไว้  

2) ตั้งหม้อใส่น้้าเปล่ารอน้้าเดือด เตรียมผักรวม น้ายอดผักมามัดรวมกันเพื่อน้าไปแกง 

3) หม้อเดอืดใส่เครื่องแกง ตามด้วยผักรวมที่มัดเตรียมไว้  

4) ผักสกุปรุงรสตามชอบ น้้าปลา ผงชูรส ปิดท้ายด้วยปลาย่าง สุกแล้วตักใส่ถ้วยพร้อมทาน 

 เคล็ดลบั 

 ผักแส้วจะมรีสขมเลก็น้อย บางคนไม่ชอบขมใสผ่ักแคบหรอืผักรวมชนิดอื่นเพิ่มมากขึ้นจะตัด

รสขมลงได้  

 แกงผักรวมจะแกงใส่ปลาแหง้หรือปลาสดก็ได้ แต่ถ้าแกงใส่ปลาแห้งจะมีความหอมและกลม

กล่อมมากขึ้น ทั้งนีล้าแห้งสามารถโขลกใส่เครื่องแกงเลยก็ได้เพิ่มความเข้มข้นของน้้าแกง 

 

   
ภาพแสดง แกงผักแส้วใส่ปลา 
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ภาคผนวก 

รายชื่อนักวิจัยชาวบ้าน บ้านทุ่งงิ ว 

1. นางสาวลัดดาวัลย์ ส้าเนียงเย็น 

2. นางออน ริมพสิอน 

3. นายชิน ทะกัน 

4. นายพุธ จ้าปาค้า 

5. นายทวี นันชัย 

6. นางสาว มัธยา เบาจิตต์ 

7. นางจินตนา วงศ์งาม 

8. นางสาวศิดิภา การิยะ 

9. นางสาวประกายรัตน์ ตันดี 

10. นายชัยพร อินต๊ะสงค์ 

11. นายด้ารงค์ โนวิชัย 

12. นายวิฑูรย์ จ้าปาค้า 

13. นายประสิทธ์ิ ทะกัน 

14. นายสวย ไชยพุฒ 

15. นายเชวง วังเย็น 

16. นายสุพจน์ จ้าปาค้า 

17. นายนวม ไชยพุฒ 

18. นายตา สุวรรณทา 

19. นายเกษม ส่องแสง 

20. นายประเสริฐ วงศ์งาม 

21. ดต. ศิริชัย มูลศิร ิ

 

 

  


