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เกริ่นน�า
พืชอาหารจากป่าแม่ปืม

	 อาหารพื้นบ้านจากพืชในป่าแม่ปืมเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ	 ที่เรียนรู้	 สั่งสม	 และสืบทอดกันมา	

หลายชั่วอายุคน	 แสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์และการจัดการป่า	

อย่างชาญฉลาด	แสดงถึงความรัก	ผูกพัน	และเคารพต่อธรรมชาติ	ซึ่งควรจะ

ได้มีการรวบรวมและสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นต่อๆ	 ไป	 ด้วยเห็นความส�าคัญ	

ดังกล่าว	 ชาวบ้านต�าบลบ้านเหล่า	 เครือข่ายแม่ญิงพะเยา	 เครือข่ายแม่ญิง	

ลุ่มน�้าอิง	 สถาบันชุมชนลุ่มน�้าโขง	 และอุทยานแห่งชาติแม่ปืม	 จึงได้ร่วมกัน	

ท�าวิจัยจาวบ้านขึ้น

	 การท�าวิจัยด�าเนินขึ้นโดยมีชาวบ้านจากต�าบลบ้านเหล่า	 อ�าเภอแม่ใจ	

จังหวัดพะเยา	และเครือข่ายแม่ญิงพะเยาเป็นนักวิจัย	เจ้าหน้าที่สถาบันชุมชน

ลุ่มน�้าโขงเป็นผู้ช่วยนักวิจัยท�าหน้าที่ในการบันทึก	 เรียบเรียง	 และสรุปข้อมูล	

ซึง่ท�าการวจิยัโดยการระดมความคดิเหน็และเดนิส�ารวจในป่า	พร้อมกบัการศกึษา

ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ
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	 ข้อมลูทีไ่ด้พบว่าชาวต�าบลบ้านเหล่าใช้ประโยชน์จากพชืในป่าแม่ปืมทัง้ส่วนที่

เป็นป่าอุทยานแห่งชาติและป่าชุมชนในการน�ามาเป็นอาหารและเป็นผลไม้กินเล่น

มากถึง	131	ชนิด	พร้อมกับมีความรู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดโดยละเอียด	

ทั้งแหล่งที่พบ	ฤดูที่พบ	สรรพคุณทางยา	วิธีปรุงอาหาร	และเคล็ดลับในการกิน	รวม

ไปถึงความรู้อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ความเชื่อ	การจัดการป่าชุมชน	การจัดการน�้า	ซึ่ง

สิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าชาวต�าบลบ้านเหล่ามคีวามสมัพนัธ์กบัป่าแม่ปืมมายาวนาน	

มคีวามรกัและหวงแหนต่อป่า	พร้อมกบัมคีวามรูใ้นการทีจ่ะรกัษาป่าไว้ได้อย่างยัง่ยนื

	 การน�าเสนอข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เน้นการน�าเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาว

ต�าบลบ้านเหล่า	เช่น	ชือ่ท้องถิน่	การใช้ประโยชน์ของชาวบ้านทีน่ี่	ทัง้นีด้้วยข้อจ�ากดั

ของพื้นที่หนังสือจึงท�าให้ไม่สามารถน�าเสนอข้อมูลจากการวิจัยได้ทั้งหมด	 ท่านที่

สนใจข้อมูลทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดอ่านจากรายงานการวิจัยในเว็บไซต์ของ

สถาบันชุมชนลุ่มน�้าโขงที่	www.mekongci.org
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1. ป่าต้นน�้า
	 ชาวบ้านแบ่งป่าในพื้นที่ต�าบลบ้านเหล่าตามการจัดการออกเป็น	 4	 ประเภท	

ได้แก่	 1)	 ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม	 2)	 ป่าสงวนแห่งชาติ	 3)	 ป่ากันชนแคม	

(ริม)ห้วย-แคมฮ่อง(คลอง)	และ	4)	ป่าชุมชน

 1) ป่าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม

	 อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีพื้นที่ประมาณ	222,500	ไร่	ประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	

1)	ป่าดอยปุย	อยู่ในเขตอ�าเภอพาน	และอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	2)	ป่าแม่ปืม	

อยูใ่นอ�าเภอพาน	และอ�าเภอป่าแดด	จงัหวดัเชยีงราย	และอ�าเภอแม่ใจ	จงัหวดัพะเยา	

มีป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังเป็นจุดเด่นที่สร้างสีสันในหน้าแล้ง

	 หลังจากที่ป่าได้ถูกบุกรุกไปมากท�าให้พื้นที่ป่าและความอุดมสมบูรณ์ลดลง		

แม้จะมกีารประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาตกิย็งัมบีคุคลบางกลุม่เข้าไปบกุรกุ	ด้วยเหน็

ความส�าคัญและหวงแหนผืนป่า	 ชาวบ้านและผู้น�าจึงได้ยื่นเรื่องต่อทางการให้มีการ

ประกาศป่าเป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี	2525	ซึ่งช่วงแรกของการประกาศเขตเป็น

อทุยานฯ	มชีาวบ้านบางกลุม่คดัค้านเพราะคดิว่าจะเข้าไปหากนิไม่ได้	แต่หลงัจากได้

พูดคุยกันทุกคนก็เข้าใจและร่วมกันรักษาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเรื่อยมา

กบัการจดัการโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนท้องถิน่
ป่าและต้นน�้าแม่ปืม
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	 ปัจจบุนัการบรหิารจดัการอทุยานฯ	เป็นไปอย่างมส่ีวนร่วมของชาวบ้าน	มกีาร

ประสานงานและท�างานร่วมกันตลอด	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาใน	

การจดัการป่าอทุยานแห่งชาต	ิซึง่ประกอบด้วยตวัแทนประชาชนและภาคส่วนต่างๆ	

ในพื้นที่

	 ประโยชน์จากป่าอุทยานฯ	ต่อชุมชนท้องถิ่นที่ส�าคัญคือ	การเป็นแหล่งอาหาร

และแหล่งน�้า	 รวมทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมและความเชื่อเพราะเป็นที่สถิตของ	

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ	 ป่าแม่ปืมมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายทั้งพืช

และสตัว์	มอีาหารให้ชาวบ้านได้หาอยูห่ากนิหลากหลายหมนุเวยีนตามฤดกูาลตลอดปี	

ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก	 เห็ด	หน่อไม้	 ไข่มดแดง	ปูปลาตามแหล่งน�้า	ฯลฯ	และที่ส�าคัญ	

ยงัเป็นต้นก�าเนดิขนุน�า้อนัเป็นต้นน�า้ส�าคญัสายหนึง่ของกว๊านพะเยา	ท�าหน้าทีห่ล่อเลีย้ง

ผู้คนและระบบนิเวศตลอดเส้นทางจากป่าแม่ปืมลงสู่กว๊านและไหลต่อเป็นแม่น�้าอิง

ก่อนที่จะลงสู่แม่น�้าโขงที่อ�าเภอเชียงของ	จังหวัดเชียงราย

พืชอาหารจากป่าแม่ปืม10



 2) ป่าสงวนแห่งชาต ิปัจจบุนัถกูจดัให้เป็นพืน้ทีป่่าเสือ่มโทรม	ชาวบ้านสามารถ

เข้าไปใช้ประโยชน์ในการหาอาหาร

 3) ป่ากันชนแคม(ริม)ห้วยและแคมฮ่อง(ร่อง/คลอง) เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้

ที่พบในบางหมู่บ้านคือ	หมู่บ้านดงบุญนาค	ซึ่งจะห้ามไม่ให้ตัดไม้บริเวณริมห้วยและ

ฮ่อง	(ร่อง/คลองน�้า)	ในระยะ	10	เมตรจากริมฝั่ง
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แผนที่ป่ำเยำวชน

 4) ป่าชุมชน

	 ในต�าบลบ้านเหล่ามีป่าชุมชน	4	แห่ง	โดยอยู่ในเขตหมู่บ้านดงบุญนาค	3	แห่ง

คือ	 ป่าเยาวชน	 ป่าแม่บ้าน	 และป่าผู้สูงอายุ	 ซึ่งการตั้งชื่อป่าชุมชนของหมู่บ้านนี้	

เป็นกุศโลบายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนต่างๆ	 ในชุมชน	 และอยู่ในเขต

หมู่บ้านดงอินตาเหนือ	1	แห่งคือ	ป่าเวียงห้าว	ซึ่งชาวบ้านทั้ง	14	หมู่บ้านในต�าบล

บ้านเหล่า	เข้าไปหากินได้ตลอดทั้งปี	ด้านการบริหารจัดการจะท�าโดยชุมชนท้องถิ่น

ทีไ่ด้ตัง้คณะกรรมการขึน้มาดแูล	ทัง้นีย้งัมกีารขึน้ทะเบยีนเป็นป่าชมุชนกบักรมป่าไม้

ด้วยเพือ่ให้เกดิการรบัรองสทิธิท์างกฎหมาย	มกีารวางกฎระเบยีบในการใช้ประโยชน์	

รักษา	และปรับไหมผู้กระท�าผิด

	 ก)	ป่าเยาวชน	 มีขนาด	 88	 ไร่	 ตั้งขึ้นเมื่อปี	 2527	 เนื่องจากเมื่อก่อนมีคน	

จะมาซือ้พืน้ทีป่่าไป	แต่กลุม่วยัรุน่ในหมูบ้่านกงัวลถงึผลทีจ่ะตามมา	จงึมาปรกึษากบั	

ผูน้�าชมุชนว่า	“ป่ามกีารบกุรกุเอาไปท�าเป็นทีท่�ากนิส่วนบคุคลมากขึน้ ถ้าเป็นอย่างนี้

วันข้างหน้าเราจะไปเลี้ยงควาย หาอยู่หากินกันที่ไหน”	จากนั้นจึงได้มีการหารือกัน

ของชาวบ้านและคนที่มาขอซื้อที่	 ซึ่งตกลงให้คืนเงินมัดจ�าให้กับคนที่มาซื้อที่และ	

ตัง้ชือ่เป็น	“ป่าเยาวชน”	เพือ่ให้เยาวชนได้รูส้กึเป็นเจ้าของ	ได้หวงแหน	ใช้ประโยชน์	

และเรียนรู้จากป่า
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	 ข)	ป่าแม่บ้าน	 มีขนาด	 129	 ไร่	 ตั้งขึ้นเมื่อปี	 2535-2536	 แต่เดิมเป็นดอย	

ดินลูกรังที่ถูกขุดเอามาสร้างบ้าน	 ท�าถนน	 และมีนายทุนบุกรุก	 ชาวบ้านเห็นว่า	

ถ้าปล่อยไว้เช่นนีท้ัง้ป่าทัง้ดนิจะไม่เหลอื	จงึตกลงกนัว่าจะตัง้เป็นป่าชมุชนขึน้อกีแห่ง	

โดยยกให้เป็นป่าของกลุม่แม่บ้าน	ให้แม่บ้านออกชือ่ยืน่ขอพืน้ทีแ่ละช่วยกนัรกัษาป่า	

เพราะเหน็ว่าแม่ญงิมคีวามส�าคญัต่อป่าและท�าอะไรท�าจรงิ	อย่างทีพ่่อน้อยเตงิกล่าวว่า	

“แม่ญิงถ้าว่ายะหยังแล้วมันยะ(ท�า)แต้(จริง)กว่าป้อจายเฮาหนา อู้แต้ท�าแต้”

แผนที่ป่ำผู้สูงอำยุ

แผนที่ป่ำแม่บ้ำน

พืชอาหารจากป่าแม่ปืม 13



แผนที่ป่ำชุมชนเวียงห้ำว

	 ค)	ป่าผู้สูงอายุ	 มีขนาด	 33	 ไร่	 ตั้งขึ้นเมื่อปี	 2547	 ตั้งให้เป็นป่าผู้สูงอายุ	

เพราะอยู่ในโบราณสถานจอมก้อ	 ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ	

เป็นทีป่ระดษิฐานของพระเจ้าหนิทพิย์ทีถ่กูอญัเชญิมาประดษิฐานทีน่ีใ่นปี	2512	ต่อมา

ชาวบ้านได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดของหมู่บ้านเพราะกลัวคนมาขโมยไป	 และมี

ประเพณีสักการะพระเจ้าหินทิพย์ที่วัดดงบุญนาคในเดือน	6	ออก	8	ค�่าของทุกปี

	 ง)	 ป่าเวยีงห้าว	มขีนาด	82	ไร่	เป็นรปูวงกลมมคีนู�า้ล้อมรอบตามเขตคเูมอืงโบราณ	

ตัง้ขึน้ประมาณปี	2530	โดยการน�าของพ่อหลวงหลัน่	ป่ินใจ	ประธานคณะกรรมการ	

และชาวบ้าน	 ที่ได้ช่วยกันพัฒนาและรักษาป่าในเขตเมืองโบราณนี้ให้เป็นป่าชุมชน	

ในการดแูลป่าชาวบ้านดงอนิตาเหนอืจะดแูลเองโดยตัง้กรรมการหมูบ้่านขึน้มา	10	คน	

ประกอบด้วย	พ่อหลวง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	3	คน	ส.ท.	3	คน	และลูกบ้านอีก	4	คน		

ซึ่งชาวบ้านก็ดูแลรักษาป่าได้เป็นอย่างด	ี ที่ผ่านมาไม่มีไฟป่าเข้าเลยเพราะมีการท�า

แนวกันไฟไว้โดยรอบทุกปี
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2. ขุนน�้าแม่ปืม
	 น�้าแม่ปืมมีต้นก�าเนิดมาจากฮูหิน	 (รูหิน)	 เล็กๆ	 ขนาดเท่าลูกนิมิตซึ่งมีน�้าผุด

ตลอดทั้งปีที่ดอยด้วนซึ่งเป็นดอยที่อยู่บนสุดของป่า	จากฮูหินน�้าก็จะไหลเรื่อยลงมา

วังจ้าง	(วังช้าง)	และผาลาด	ตลอดเส้นทางจะมีล�าห้วยสาขาหลายสายไหลมาสมทบ

เป็นน�า้แม่ปืม	ท�าหน้าทีห่ล่อเลีย้งผนืป่า	เช่น	ห้วยกัง้	ห้วยข้าวหลาม	ห้วยม่วง	ห้วยยาง	

ห้วยเกี๋ยง	ห้วยงิ้ว	ห้วยหลวง	ห้วยเคียน	เป็นต้น	ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน�้าแม่ปืม	

และไหลต่อไปบรรจบกับแม่น�้าอิงที่ไหลมาจากหนองเล็งทรายที่ต�าบลบ้านใหม่		

จากนัน้กล็งสูก่ว๊านพะเยา	และไหลต่อไปลงแม่น�า้โขงทีบ้่านปากองิใต้	อ�าเภอเชยีงของ	

จังหวัดเชียงราย

	 ก่อนจะมาเป็นอ่างเกบ็น�า้แม่ปืม	เดมิมกีารสร้าง	“ฝายพ่อกู”้	และ	“เหมอืงพ่อกู”้	

ขึน้เพือ่ท�าไร่	ท�านา	ต่อมาชาวบ้านต�าบลบ้านเหล่าอยากจะได้อ่างเกบ็น�า้จงึได้ปรกึษา

หารอืกบัผูน้�า	โดยท�าการส�ารวจและท�าอ่างเลก็ขึน้มาก่อนในปี	2519	จากนัน้กส่็งเรือ่ง

ไปยงัส�านกันายกเพือ่ขอพระราชทานเป็นโครงการในพระราชด�าร	ิเริม่ท�าอ่างต้นปี	2525	

และท�าเสร็จได้ใช้น�้าปี	2531-2532



3. วัฒนธรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการป่าและต้นน�้า
	 มตี�านานและความเชือ่อยูห่ลายเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างชาวบ้าน

กับป่าและน�้าแม่ปืม	ซึ่งมีผลต่อการจัดการ	ใช้ประโยชน์	และรักษาผืนป่าและขุนน�้า

แห่งนี	้ซึง่ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ของชมุชนอย่างพ่อน้อยเตงิได้กล่าวไว้ว่า	“ป่าบ้านเฮาเป็นป่าต้นน�า้ 

และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะ” “หากป่าสิ้นแล้วต้นน�้าจะอยู่อย่างไร เพราะป่าของเราเป็น

ป่าต้นน�้าแท้ๆ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง ต้องอนุรักษ์ไว้”

	 ก) ต�านานเจ้าพ่อดอยด้วน

	 ตามต�านานเชือ่ว่าดอยด้วนเป็นทีส่งิสถติของเจ้าพ่อดอยด้วยและเป็นทีต่ัง้ของ

เมอืงลบัแลด้วย	ซึง่มเีรือ่งเล่าเกีย่วกบัเรือ่งนีอ้ยูห่ลายเรือ่ง	เช่น	เมือ่ครัง้ครบูาศรวีชิยั

ได้มาสร้างวิหารวัดศรีโคมค�า	 จังหวัดพะเยา	 ในช่วงที่จัดพิธีฉลองวิหารท่านครูบาฯ	

ได้บอกว่า	“ให้สังเกตนักบุญจากดอยด้วนเขาจะมาร่วมงานโดยจะใส่ชุดสีฟ้ามาร่วม

ท�าบญุ”	หรอืเรือ่งเล่าว่าพ่อขนุง�าเมอืงเคยไปศกึษาวชิากบัฤๅษทีีด่อยด้วนแห่งนีด้้วย	

นอกจากนีย้งัเชือ่ว่าเจ้าพ่อดอยด้วนกบัเจ้าพ่อฝายหนิมคีวามเกีย่วข้องกนั	โดยเจ้าพ่อ

ฝายหนิเป็นลกูขนุอยูข้่างล่าง	ส่วนเจ้าพ่อดอยด้วนอยูห่วัรกัษาต้นน�า้	ด้วยความเคารพ

ในความศักดิ์สิทธิ์	 เมื่อครั้งตั้งบ้านดงบุญนาคในปี	2474	ชาวบ้านได้อัญเชิญเจ้าพ่อ

ดอยด้วยมาเป็นเจ้าอารักษ์บ้าน
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 ข) น�้าศักดิ์สิทธิ์จากฮูหินและผีขุนน�้าแม่ปืม

	 ชาวบ้านเชื่อว่าน�้าแม่ปืมที่ก�าเนิดมาจากดอยด้วนเป็นน�้าศักดิ์สิทธิ์	 และขุนน�้า

แม่ปืมกเ็ป็นขนุน�้าศกัดิส์ทิธิเ์พราะมสีิง่ศกัดิส์ทิธิอ์าศยัอยู่	เป็นพืน้ทีบ่รสิทุธิป์ราศจาก

คนและสิง่สกปรกต่างๆ	เมือ่ครัง้อดตีชาวบ้านและผูน้�าเคยน�าเอาน�า้แม่ปืมจากบรเิวณ

ผาลาดไปถวายในหลวง

	 เมื่อหลายปีก่อนเกิดวิกฤติล�าน�้าปืมแห้ง	 ชาวบ้านและผู้น�าจึงได้เดินป่าขึ้นไป

ส�ารวจบนดอย	 และพบว่าน�้าแห้งหมดและต้นไม้หักโค่น	 จึงได้ท�าพิธีขอขมาและ	

เลี้ยงขุนน�้าแม่ปืมด้วยไก่	21	คู่	จากนั้นมาก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ดังกล่าวอีก	ชาวบ้าน

จึงเชื่อเรื่องผีขุนน�้าแม่ปืมยิ่งขึ้น

 ค) ต�านานเวียงห้าว

	 เดิมไม่มีใครรู้ว่าเมืองโบราณนี้ชื่ออะไร	แต่พ่อเลิศ	นวลวงศ์อิน	และพ่อปัญญา	

จ�าปาวงษ์	บอกว่าได้ยนิผูเ้ฒ่าผูแ้ก่เล่าต่อๆ	กนัมาว่า	มกีารขดุคลู้อมรอบกนัเมอืงดงักล่าว

อย่างเร่งรบีหรอือย่าง	“ห้าว”	ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมอืง	เพราะกลวัช้าง	“ปูก้�า่งาเงยีว”	

ที่มีอิทธิฤทธิ์ยิงแทงไม่เข้าและดุร้ายผ่านไปทางไหนฆ่าคนตายทั้งเมือง

	 พ่อน้อยเติงบ้านดงบุญนาคยังเล่าต่อถึงต�านานนี้ว่า	 ช้างตัวนี้มาจากเชียงตุง		

เจ้าเมอืงน่านได้ส่งหมอเมอืงซึง่เป็นผูม้วีชิามาปราบช้างตวันี	้“จ้างปูก้�า่งาเขยีวโดนยงิ 

ที่ดอกค�าใต้ มันก็ทุรนทุรายกระเสือกกระสนมาอยู่ที่ห้วยแห่งหนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียก

ห้วยนั้นว่า ห้วยฮ่องจ้าง สุดท้ายจ้างตัวนั้นก็มาตายที่หนองล่ม นายเมืองได้ตัดงา 

ข้างหนึง่ไปถวายเจ้าเมอืงน่าน ตอนนีง้าจ้างข้างหนึง่อยูท่ีน่่าน แต่อกีข้างไม่รูไ้ปไหน”

 ง) ต�านานเจ้าพ่อผาหิน

	 เจ้าพ่อผาหนิตัง้อยูบ่รเิวณใต้อ่างเกบ็น�า้แม่ปืมลงมา	ซึง่แต่ก่อนจะมต้ีนตะเคยีน

ใหญ่อยู่	และชาวบ้านได้น�าหินไปกั้นเป็นฝายขึ้นพร้อมกับเซ่นไหว้	ซึ่งพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อ

ผาหินและสืบชะตาล�าน�้าปืมได้ท�าขึ้นจริงจังครั้งแรกในปี	 2544	 และท�าสืบทอด	

กันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน	 ในเดือน	 9	 ออก	 9	 ค�่า	 โดยเชิญชาวบ้านทุกต�าบลที่ใช้	

น�้าแม่ปืมและพระสงฆ์ทุกวัดมาร่วมจัดพิธ	ี โดยมีกิจกรรมหลักคือ	 1)	 การสืบชะตา

ขุนน�้าล�าห้วย	2)	ฟังธรรมปลาช่อน	3)	ตานก๋วยสลากแด่เทวดา	25	ตนที่รักษาทั้ง	

ผืนน�้าผืนดิน	4)	เลี้ยงเจ้าพ่อฝ่ายหินโดยการถวายหมู	1	ตัว
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	 จากการเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้น	พบชนดิพนัธุพ์ชืทีเ่ป็น

อาหารและผลไม้กนิเล่นในป่าทัง้หมด	131	ชนดิ	ซึง่แบ่ง

ตามวฒันธรรมการกนิของคนท้องถิน่ในแถบนีอ้อกเป็น	

2	ประเภท	คือ	1)	พืชอาหาร	จ�านวน	114	ชนิด	ซึ่งใช้

ส่วนต่างๆ	ของพืชทั้งใบ	ดอก	ก้าน	ล�าต้น	 ราก	หรือ	

ผล	 มาเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องเคียง		

ในจ�านวนนี้เป็นเห็ด	 40	 ชนิด	 ซึ่งพืชในประเภทนี้	

บางชนิดกินได้ทั้งเป็นอาหารและผลไม้กินเล่น	 เช่น	

ขนุน	มะเม่า	และ	2)	พืชที่เป็นผลไม้กินเล่น	รวมแล้ว	

17	 ชนิด	 ทั้งนี้ชื่อหลักที่ใช้เรียกในรายงานฉบับนี้ใช้	

ชือ่ท้องถิน่เพือ่แสดงถงึวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่	

ซึ่งข้อมูลหลักได้จากการวิจัยร่วมกันของคนท้องถิ่น	

ข้อมูลบางส่วน	เช่น	ชื่อวิทยาศาสตร์	น�ามาจากแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ	ตามที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

พืชอาหาร
จากป่าต้นน�้าแม่ปืม
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1.	กล้วยป่า

2.	ก๋อย	(กลอย)

3.	ข่าป่า

4.	บะหนุน	(ขนุน)

5.	ขิงแมงดา

6.	ค�ามอก	(ชะมวง)

7.	งิ้วป่า

8.	จ้อยนาง	(ย่านาง)

9.	จะค้านขาว

10.	ดอกก้านเต๊าะแตะ

11.	ดอกอาว	(ดอกกระเจียว)

12.	เตา	(ไหม)

13.	ป๋งเป้ง

14.	ผักก้อแก้	(พ่อค้าตีเมีย)

15.	ผักกุ่มน�้า

16.	ผักกูดน�้า

17.	ผักกูดก้อง	(กูดหง้อง)

18.	ผักขี้มด

19.	ผักแคบ	(ต�าลึง)

20.	ผักจ�้า	(พิลังกาสา)

21.	ผักดีเหยี่ยน

22.	ผักตุ๊ด	(มะกล�่าต้น)

23.	ผักบัวกวัก	(ตาลปัตรฤๅษี)

24.	ผักปู่ย่า

25.	ผักเผ็ด	(ผักคราดหัวแหวน)

26.	ผักสาบ	(ผักอีนูน)

27.	ผักแส้ว

28.	ผักกะทกรกป่า

29.	ผักกาบปี

30.	ผักหนอก	(ใบบัวบก)

31.	ผักหมเกลี้ยง	(ผักหมเล็ก)

32.	ผักหมป้าว	(ผักหมหนาม)

33.	ผักเฮียก	(ผักเฮือก)

34.	ผักข้าว	(ฟักข้าว)

35.	ผักสลิด

36.	พริกขี้นก

37.	มะกอกป่า

38.	มะแคว้ง	(มะเขือพวง)

39.	มะแขว่น

40.	มะเดื่อเกลี้ยงป่า

41.	มะนอยจา	(มะนอยกระต๊อบ)

42.	มะฮ่อย	(มะระขี้นก)

43.	มะปิน	(มะตูม)

44.	มะเม่าต้น	(เม่าตาควาย)

45.	มะเม่าสาย

46.	มะลิดไม้

47.	มะแหลบ

48.	มะแตก	(กระทงลาย)

49.	ส้มป่อย

50.	สะเลียม	(สะเดา)

ประเภทพืชอาหาร
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51.	หญ้าดอกปุ๊	(หญ้ามูเซอ)

52.	หญ้าตดหมา	(ตดหมูตดหมา)

53.	หญ้าหนอนตาย	(ขอบชะนาง)

54.	หางหวาย

55.	เครือเขาง่อง

56.	ดอกแกหางค่าง	(แคหางค่าง)

57.	ดีงัวด�า

58.	ต้นเกี๋ยง

59.	ผักไข่เหา

60.	ผักเพี้ยพาน

61.	ผักมันปลา	(ผักกันเกรา)

62.	ผักหนาม

63.	มะข่วง

64.	มะแคว้งค่า

65.	มะแฮะดิน

66.	ไม้ส้มเห็ด

67.	ไม้มะก่อ	(แอ๊บ)

68.	เสลดพังพอน

69.	หน่อไม้บง

70.	หน่อไม้ไร่

71.	หน่อไม้ซาง

72.	หน่อไม้ตง

73.	หน่อไม้หก

74.	หน่อไผ่สีสุก

75.	เห็ดแดงน้อย

76.	เห็ดแดงใหญ่

77.	เห็ดถอบ

78.	เห็ดโคนน้อย

79.	เห็ดโคนปลวก

80.	เห็ดโคนโคนขาว

81.	เห็ดโคนแดง

82.	เห็ดโคนด�า

83.	เห็ดโคนขี้ไก่

84.	เห็ดโคนควยลอก

85.	เห็ดโคนพาน

86.	เห็ดไข่/เห็ดโจโหล

87.	เห็ดโม้งโก้ง

88.	เห็ดหิน

89.	เห็ดถ่าน

90.	เห็ดขมิ้น

91.	เห็ดซ่าห่าง

92.	เห็ดไคร้

93.	เห็ดจั่น

94.	เห็ดกะโดง

95.	เห็ดลม

96.	เห็ดขอน

97.	เห็ดหน้าม่อย

98.	เห็ดด�า

99.	เห็ดขะหล�าหมา

100.	เห็ดน�้ามิ้ม
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101.	เห็ดน�้าเผิ้ง

102.	เห็ดห้า

103.	เห็ดปอดม้า

104.	เห็ดไร่

105.	เห็ดซาง

106.	เห็ดไข่นก

107.	เห็ดไข่เหลือง

108.	เห็ดแก้น

109.	เห็ดเยี่ยวหมู

110.	เห็ดหน้ามื่นหน้ามอย

111.	เห็ดน�้าแป้ง

112.	เห็ดตีนจุม

113.	เห็ดตีนปอก

114.	เห็ดหาด

1.	มะเกน	(มะเกว๋น	ตะขบป่า)

2.	มะมื่น	(กระบก)

3.	มะก่อ

4.	มะขามป้อม

5.	มะคอแลน

6.	มะค่าโมง

7.	มะเคาะ	(มะโจก	ตะคร้อ)

8.	มะแฟน

9.	มะไฟ

10.	มะม่วงป่า

11.	มะหลอด

12.	มะห้าขี้นก

13.	มะห้าควาย	(ลูกหว้าใหญ่)

14.	มะมา

15.	มะกิ้ม	มะเกิ้ม

16.	มะหลิด

17.	มะนะ	(สมอ)

	 จากการท�าวิจัยร่วมกันของชาวบ้านต�าบลบ้านเหล่า	 เครือข่ายแม่ญิงพะเยา	

สถาบนัชมุชนลุม่น�า้โขง	และอทุยานแห่งชาตแิม่ปืม	ท�าให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัพชือาหาร

และผลไม้กินเล่นจากป่าอยู่มาก	 แต่เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีพื้นที่จ�ากัดจึงน�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวข้องเพียงบางส่วน	 ซึ่งมูลฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดอ่านเพิ่มเติมได้ที่

เวบ็ไซต์	www.mekongci.org	ข้อมลูเกีย่วกบัพชืป่าแม่ปืมตามความรูแ้ละภมูปัิญญา

ท้องถิ่นของบ้านเหล่าที่ยกมาน�าเสนอมีดังนี้

ประเภทผลไม้กินเล่น
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ชื่ออื่นๆ	 กล้วยเถื่อน	

	 	 กล้วยลิง	

	 	 กล้วยหม่น

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Musa	

	 	 acuminata

	 	 Colla

ฤดูการที่พบ	 ทุกฤดู	ออกดอกติดผลตลอดปี

ประโยชน์ทางอาหาร	 หยวกน�ามาแกงใส่ไก่	ใส่เนื้อ	ส่วนปลีกล้วยจะนิ่ม	ชาวบ้าน

นิยมน�ามาย�า	และกินเป็นเครื่องเคียงโดยเฉพาะกินกับปลาจ่อม

ประโยชน์อื่นๆ	 เป็นสมุนไพร	 แก้ท้องเสีย	 ลดน�้าตาลในเลือด	 และบ�ารุง	

	 	 น�้านมแม่

กล้วยป่า01
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ดอกก้านเต๊าะแตะ02

ชื่ออื่นๆ	 อีหง้อ	อีหง้อง	เตียง	(สุราษฎร์)

บริเวณที่พบ	 ป่าเบญจพรรณ

ฤดูที่พบ	 พบช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม	(ช่วงต้นฝน)

ประโยชน์ทางอาหาร	 ก้านจะลอกเปลอืกออกน�าไปท�าอาหารได้คล้ายบอน	ชาวบ้าน

จะนิยมน�าไปแกง	 เช่น	แกงแค	 เมนูแกงหน่อใส่ดอกก้าน	 เมนูแกงดอกก้านผักหละ	

(ชะอม)	แกงเห็ดขอนขาวใส่ดอกก้าน	เป็นต้น	ไม่นิยมน�าดอกก้านไปต้มหรือลวกจิ้ม

น�้าพริกเพราะจะมีเมือกเหนียวและคัน

ประโยชน์อื่นๆ	 เป็นยาระบายอ่อนๆ	เจริญอาหาร
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ดอกอาว03

ชื่ออื่นๆ	 อาวขาว	 (เชียงใหม่	 พะเยา)	 กระเจียวขาว	 (นครราชสีมา)		

	 	 ว่านม้าน้อย	(สุโขทัย)	ดอกดิน	เป็นต้น

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Curcuma	parviflora	Wall.

บริเวณที่พบ	 ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ

ฤดูกาลที่พบ	 ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ประโยชน์ทางอาหาร	 ดอกอ่อนนึ่งกับน�้าพริก	ต�ามะม่วง	ใส่แกงแค

ประโยชน์อื่นๆ	 ดอกเป็นสมุนไพร	 ช่วยขับลมและเป็นยาระบาย	 รสเผ็ด	

เล็กน้อย	มีกลิ่นหอม	ช่วยเจริญอาหาร	หัวใช้ดองเหล้าช่วยให้กระชุ่มกระชวย
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ผักก้อแก้04

ชื่ออื่นๆ	 พ่อค้าตีเมีย	ผักกับแก้	(ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Selaginella	argentea

บริเวณที่พบ	 ป่าเบญจพรรณและในป่าที่มีความชื้นสูงมีอุณหภูมิที่เย็น

	 	 แต่ปัจจุบันเริ่มหายากในป่าแถบนี้

ฤดูกาลที่พบ	 พบในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

ประโยชน์ทางอาหาร	 ชาวบ้านนิยมน�ามาแกง	นึ่ง	 โดยใช้ส่วนของยอดอ่อน	 เช่น	

น�ามาแกงใส่ปลาแห้ง	 เห็ดหูลั้วะ	 (เห็ดหูหนู)	 ผักชะอม	 ลักษณะเด่นของผักนี้คือ	

ความกรอบ	 ถึงจะต้มนานแค่ไหนก็จะคงความกรอบไว้	 คล้ายกับต้มหรือนึ่งไม่สุก		

วิธีการสังเกตว่าสุกหรือยังคือถ้าน�า้แกงไม่มีรสเฝื่อนแสดงว่าผักสุกแล้ว	 แต่ถ้าแกง

นานเกินไปน�้าแกงจะเสียรสชาติ
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ผักกุ่มน�้า05

ชื่ออื่นๆ	 กุ่มน�้า	(ภาคกลาง)	ผักกุ่ม	ก่าม	ผักก่าม	(ภาคอีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Crateva	religiosa	G.Forst.

บริเวณที่พบ	 พบตามรมิน�า้หรอืทีช่ืน้แฉะ	ในป่าเบญจพรรณ	ป่าดบิแล้ง

	 	 และป่าผลัดใบ

ฤดูกาลที่พบ	 ตลอดทัง้ปี	ใบหล่นช่วงเดอืนเมษายน-พฤษภาคม	ออกดอก	

	 	 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

ประโยชน์ทางอาหาร ยอดอ่อนนยิมน�ามาปรงุเป็นอาหารหรอืกนิเป็นผกัเครือ่งเคยีง	

โดยจะดองน�้าเกลือ	ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ	2-3	วัน	แล้วค่อยน�าไปปรุงเป็นอาหาร	

เช่น	 ย�า	 หรือกินกับลาบ	 (จะออกรสขมหน่อยๆ)	 บางพื้นที่อาจน�าไปแกงหรือผัด		

หรือจะใช้ดอกและใบอ่อนต้มหรือลวกเป็นผักจิ้มน�้าพริก

ประโยชน์อื่นๆ	 เป็นสมุนไพร
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ผักขี้มด06

ชื่ออื่นๆ	 ชุมเส็ด	(ตราด)	ไคร้เส็ด	(เพชรบูรณ์)	ไคร้ป่าปิ้น	(พิษณุโลก)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Glochidion	zeylanicum	var.	tomentosum	(Dalzell)		

	 	 Trimen

บริเวณที่พบ	 พบบริเวณใกล้แหล่งน�้า	ล�าห้วย

ฤดูกาลที่พบ	 พบตลอดทั้งปี

ประโยชน์ทางอาหาร	 จะนยิมกนิยอดอ่อน	น�ามาเป็นเครือ่งเคยีงกนิกบัต�ามดแดง	

กับลาบ	นิยมกินสดไม่กินสุก

ประโยชน์อื่นๆ	 เป็นยาระบายอ่อนๆ	เพราะมีรสเปรี้ยว
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ผักดีเหยี่ยน07

ชื่ออื่นๆ	 ดเีอีย่น	ดแีปลว่าขม	(ภาคเหนอื)	บปีลาไหล	ไส้เอีย่น	บเีอีย่น		

	 	 (ภาคอีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Hydrolea	zeylanica	(L.)	Vahl

บริเวณที่พบ	 พบในป่าทั่วไป	 ป่าชุมชน	 ภูเขา	 เขตพื้นที่อนุรักษ์	 รวมทั้ง	

	 	 ในนาและล�าห้วย

ฤดูกาลที่พบ	 ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

ประโยชน์ทางอาหาร	 กนิเป็นผกัสดเครือ่งเคยีงกบัลาบ	ต�าส้มโอ	ปลาจ่อม	รสออก

ขมและหวานปลาย

ประโยชน์อื่นๆ	 แก้ร้อนใน
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ผักบัวกวัก (ตาลปัตรฤๅษี)08

ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ	 ผักก้านจอง	 บัวกวัก	 ผักน�้ารั้ว	 (ภาคเหนือ)	 ตาลปัตรฤๅษี	

	 	 ผักพาย	(ภาคกลาง)	ผักก้านจอง	ผักคันจอง	(ภาคอีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Limnocharis	flava	(L.)	Buch

บริเวณที่พบ	 ตามแหล่งน�้า	หนอง	แอ่ง	สระ	(คล้ายๆ	ผักตบชวา)	ในป่า	

	 	 ชุมชน	ภูเขา	เขตพื้นที่อนุรักษ์

ฤดูที่พบ	 ออกตลอดปี

ประโยชน์ทางอาหาร	 ยอดอ่อนและดอกอ่อนน�ามาปรงุเป็นอาหาร	เช่น	แกงใส่ปลา		

แกงส้ม	 ผัดน�้ามัน	 ผัดใส่หมู	 (โดยจะทุบพริก	 กระเทียม	 ผัดใส่หมู	 เติมเครื่องปรุง	

ตามชอบ	 แล้วใส่ผักบัวกวักลงไป)	 นอกจากนั้นยังน�ามาเป็นเครื่องเคียงกินสดหรือ

ลวกจิ้มน�้าพริก	 ซึ่งชาวบ้านที่นี่นิยมลวกแบบไม่สุกมาก	 กินกับต�าเตา	 (สาหร่าย)		

ซึ่งเข้ากันมาก

ประโยชน์อื่นๆ	 ช่วยลดอาการปวดเมื่อย
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ผักปู่ย่า09

ชื่ออื่นๆ	 ผักปู่ย่า	(ภาคเหนือ)	ช้าเลือด	ผักกาดย่า	(ภาคกลาง)

	 	 ผักขะยา	หรือผักคายา	(อีสาน)

บริเวณที่พบ	 พบตามป่าเตง็รงั	ป่าผสมผลดัใบและบรเิวณชายป่า	ชอบขึน้	

	 	 ในทีด่อนน�า้ไม่ท่วมขงั

ฤดูกาลที่พบ	 ตลอดทั้งปี	(ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม)

ประโยชน์ทางอาหาร	 ผกัปูย่่ามรีสชาตแิละกลิน่เฉพาะตวั	มรีสเปรีย้วๆ	นดิๆ	กลิน่

ฉุนในตัวหน่อยๆ	 ชาวบ้านนิยมกินยอดอ่อน	 น�ามากินเป็นเครื่องเคียงกับแกงหน่อ		

น�้าพริกน�้าปู	 กับน�้าพริกปลา	 นิยมกินสด	 เวลาเคี้ยวจะขึ้นจมูก	 และดอกสามารถ	

น�ามาย�าได้

ประโยชน์อื่นๆ	 แก้ท้องอืด	ช่วยให้เจริญอาหาร
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ผักเผ็ด10

ชื่ออื่นๆ	 ผักคราด	ผักคราดหัวแหวน	หญ้าตุ้มหู	ผักตุ้มหู

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Acmella	oleracea	(L.)	R.K.Jansen

บริเวณที่พบ	 พบได้ทั่วไปในที่ลุ่ม	ชื้นแฉะ	ป่าละเมาะ	ในป่าชุมชน	ภูเขา		

	 	 เขตพื้นที่อนุรักษ์

ฤดูกาลที่พบ	 พบตลอดทั้งปี

ประโยชน์ทางอาหาร	 ลกัษณะเฉพาะตวัของผกัเผด็คอืมรีสเผด็เฝ่ือนร้อนแรง	และ

กลิ่นหอมดับคาวได้ดี	 ยอดอ่อนและดอกอ่อนน�ามาประกอบอาหาร	 เช่น	 แกงแค		

ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่ขาดไม่ได้	 แกงใส่เห็ดลม	 แกงอ่อม	 ซึ่งในการท�าแกง	

ชาวบ้านไม่นิยมน�ามาแกงเฉพาะผักเผ็ดแต่น�าผักอื่นมาแกงรวมด้วย	 เมนูอื่นๆ	 เช่น	

ใส่ห่อนึ่ง	ใส่ย�าทุกอย่าง	และเป็นเครื่องเคียง	ลวกกับน�้าพริก

ประโยชน์อื่นๆ	 แก้ปวดฟัน	บ�ารุงน�้านม
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ผักแส้ว11

ชื่ออื่นๆ	 ผักแส้ว	(เหนือ)	เถาวัลย์ด�า	(สระบุรี)

บริเวณที่พบ	 ป่าชุมชน	ภูเขา	เขตพื้นที่อนุรักษ์

ฤดูกาลที่พบ	 ช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

ประโยชน์ทางอาหาร	 นิยมน�ายอดอ่อนมาแกงใส่เห็ดขอน	แกงใส่ผักหละ	(ชะอม)	

แกงอ่อม	(ออกขมเล็กน้อย)	เป็นเครื่องเคียงสดกินกับต�ามะม่วง	เป็นต้น

ประโยชน์อื่นๆ	 ช่วยให้เจริญอาหาร
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ผักเฮียก12

ชื่ออื่นๆ	 ผักฮี้	 ผักเฮือด	 ผักเฮือก	 (ภาคเหนือ)	 ผักเลือด	 ผักเลียบ		

	 	 (ภาคกลาง,	ใต้)

บริเวณที่พบ	 ป่าชุมชน	ภูเขา	เขตพื้นที่อนุรักษ์

ฤดูกาลที่พบ	 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ประโยชน์ทางอาหาร	 ชาวบ้านนยิมกนิยอดอ่อน	ซึง่รสชาตจิะมรีสฝาดและเปรีย้ว	

ก่อนจะน�ามาท�าอาหารจะน�ามาต้มหรือนึ่งเพื่อลดความฝาดและเปรี้ยวก่อน	 หรือ	

ถ้าแกงยอดสดจะนิยมท�าแกงเมืองใส่หมู	ท�าแกงส้มกระดูกหมู	ย�า

ประโยชน์อื่นๆ	 บ�ารุงน�้านม
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มะเม่าต้น13

ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ	 เม่าขน	เม่าตาควาย

บริเวณที่พบ	 พบได้ทัว่ไป	ทางเหนอืจะม	ี2	พนัธุค์อื	เม่าต้น	(เม่าตาควาย)		

	 	 และเม่าสาย

ฤดูกาลที่พบ	 เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ประโยชน์ทางอาหาร	 ใบอ่อนมีรสเปรี้ยวนิยมน�ามาใส่แกง	 เช่น	 แกงเห็ดถอบ	

แกงส้ม	ฯลฯ	ลูกทั้งดิบและสุกกินได้	น�ามากินเล่นและน�ามาต�า

ประโยชน์อื่นๆ	 เป็นยาระบายอ่อนๆ	เนื่องจากมีรสเปรี้ยว
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มะแหลบ14

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Peucedanum	dhana	A.	Ham.

บริเวณที่พบ	 ในป่าบนดอย

ฤดูกาลที่พบ	 ทุกฤดู

ประโยชน์ทางอาหาร	 เป็นเครือ่งเทศใส่ลาบ	น�า้พรกิ	แกงปลา	ย�าจิน้กบ	แต่ส�าหรบั

ลาบหมูหรือลาบเนื้อนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนัก

ประโยชน์อื่นๆ	 แก้หวัด	แก้ท้องอืด
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หญ้าตดหมา15

ชื่ออื่นๆ	 หญ้าตดหมา	(ภาคเหนือ)	พังโหม	(ภาคกลาง)	ย่านพาโหม		

	 	 (ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Paederia	linearis	Hook.f.

บริเวณที่พบ	 พบได้ทั่วไป

ฤดูกาลที่พบ	 ตลอดทั้งปี

ประโยชน์ทางอาหาร	 ยอดอ่อนน�ามาใส่แกงอ่อม	แกงโฮะ	และเป็นเครือ่งเคยีงกนิ

กับลาบได้

ประโยชน์อื่นๆ	 แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
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มะคอแลน16

ชื่ออื่นๆ	 บัก/หมัก/หมากแงว	มะแงะ	หมักแวว	(ภาคอีสาน)	

	 	 คอลัง	กะเบน	สังเครียดขอน	(ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Nephelium	hypoleucum	Kurz

บริเวณที่พบ	 ในป่าทั่วไป

ฤดูกาลที่พบ	 เดือนเมษายน-พฤษภาคม

ประโยชน์ทางอาหาร	 ผลสุกมีรสเปรี้ยวอมหวาน	เป็นผลไม้ป่า	ผลกินเล่น

ประโยชน์อื่นๆ	 เป็นยาระบาย	บ�ารุงผิว

พืชอาหารจากป่าแม่ปืม38



มะเคาะ17

ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ	 มะเคาะ	เคาะจ้ก	

	 	 มะจ้ก	มะโจ้ก	(ภาคเหนือ)

	 	 ตะคร้อไข่	(ภาคกลาง)

	 	 บัก/หมากค้อ	ตะค้อ

	 	 (ภาคอีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Schleichera	oleosa	(Lour.)	Merr.

บริเวณที่พบ	 ในป่าทั่วไป

ฤดูกาลที่พบ	 ออกผลในช่วงเดือนมีนาคม-กรกฎาคม

ประโยชน์ทางอาหาร	 ผลน�ามากินเล่น	 ผลสุกหรือเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลืองและ	

ฉ�่าน�้า	มีรสเปรี้ยว	นิยมน�ามาจิ้มเกลือ	ล�าต้นนิยมน�ามาขูดใส่ลาบไก่	ใส่น�้าปู

ประโยชน์อื่นๆ	 ยาระบาย	วิตามินซี
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มะห้าขี้นก18

ชื่ออื่นๆ	 สีฮอกน้อย	 หวดลาว	 (ภาคเหนือ)	 หวดข่า	 หวดค่า	 สีหวด		

	 	 มะหวดป่า	 (ภาคอีสาน)	ก�าซ�า	มะหวด	 (ภาคกลาง)	ก�าจ�า		

	 	 น�าซ�า	มะจ�า	หมากจ�า	(ภาคใต้)	มะซ้าหวด	(ไทลื้อ)

ชื่อวิทยาศาสตร์	 Lepisanthes	rubiginosa	(Roxb.)	Leenh.

บริเวณที่พบ	 ในป่าทั่วไป

ฤดูกาลที่พบ	 ออกปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม

ประโยชน์ทางอาหาร	 เป็นผลไม้สุก	ท�าไวน์	น�้าผลไม้	ผลไม้ดอง

ประโยชน์อื่นๆ	 ผิวพรรณดี	สายตาดี	ระบาย	เจริญอาหาร	วิตามินซี
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เมนูอาหาร
จากป่าต้นน�้าแม่ปืม
	 อาหารพื้นบ ้านจากป่าเป ็นวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน

กับธรรมชาติ	ที่เรียนรู้	สั่งสม	และสืบทอดกันมาหลาย

ชั่วอายุคน	 นอกจากแสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้

ประโยชน์และการจัดการป่าอย่างชาญฉลาดแล้วยัง

แสดงถึงความรัก	 ผูกพัน	 และเคารพต่อธรรมชาติ	 ซึ่ง

เป็นสิง่ทีค่วรจะได้มกีารสบืทอดต่อไปยงัคนรุน่ต่อๆ	ไป	

และอาหารจากป่าของชมุชนในต�าบลบ้านเหล่าทีพ่ึง่พา

ป่าแม่ปืมมาช้านานนี้ก็เช่นกัน

	 เมนจูากป่าพชืในแม่ปืมส่วนมากจะเป็นแกงเมอืง

ต่างๆ	เพราะใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลัก	เช่น	แกงแค	

แกงส้ม	แกงผกัต่างๆ	รวมไปถงึกนิเป็นผกัแกล้มน�า้พรกิ

และลาบ	และเมนจู�าพวกย�า	เช่น	ส้าผกั	ย�าผกั	ย�าหน่อไม้	

ส่วนเมนูจากเห็ดเกือบทั้งหมดนิยมน�าไปท�าอาหาร	

ทั่วๆ	ไป	ประเภทแกง	นึ่ง	ผัด	ต้ม	บางชนิดนิยมน�าไป

ท�าย�าหรือหมก	 เช่น	 เห็ดหิน	 ที่คนที่นี่จะน�าไปย�า	

อย่างเดียว	 หรือไม่ก็เป็นเครื่องเคียงกับย�าหรือลาบ		

ส่วนเห็ดที่น�าไปหมกก็เช่น	เห็ดไคร้	เห็ดแก้น

พืชอาหารจากป่าแม่ปืม 41





  เครื่องแกง
	 พริกแห้ง	(คั่ว)	 กระเทียม	 ข่า

	 ตะไคร้	 เกลือ	 กะปิ

	 ปลาร้าสับ	 มะแขว่น	 หอมแดง

  ส่วนประกอบ
	 ผักเผ็ด

	 เห็ด	(หูหนู/ลม/นางฟ้า)

	 ดอกแค	(ขาว/แดง)

	 มะเขือ	(ขาว)

	 ดอกงิ้วแห้ง

	 ชะอม	 ถั่วแปบ	 ต�าลึง

	 มะเขือพวง	 ใบชะพลู	 หอมแย้

	 พริกสด	 จะค้าน	(หั่นเป็นแว่น)

แกงแคไก่เมือง01
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  เคล็ดลับการปรุง
	 1.	การคั่วหรือผัดเครื่องแกงนั้นควรใช้ไฟกลาง	 ถ้าใช้ไฟแรงจะท�าให้

เครื่องแกงไหม้และกลิ่นไม่หอม

	 2.	ไก่ทีน่�าลงไปคัว่ต้องคัว่จนเครือ่งแกงซมึเข้าไปในเนือ้ไก่เพือ่ลดกลิน่

คาวและเพิ่มความหอม

	 3.	ลกัษณะเฉพาะของแกงแคคอืความเผด็ร้อนทีเ่กดิจากส่วนประกอบ

ต่างๆ	 เช่น	 มะแขว่น	 จะค้าน	 และผักเผ็ด	 ถ้าใครชอบความเผ็ดร้อนมากก็

สามารถเพิ่มส่วนประกอบเหล่านี้ได้

	 4.	ไก่ทีน่�ามาแกงแคควรเป็นไก่บ้านเพราะเนือ้จะแน่นและมนัจะน้อย

  วิธีการท�า
	 1.	เตรียมไก่	โดยสับเป็นชิ้นพอค�า

	 2.	เด็ดและหั่นผักทุกชนิด	ล้างน�้าให้สะอาดแล้วพักไว้

	 3.	โขลกเครื่องแกง	โดยใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วโขลกให้ละเอียด

	 4.	ตัง้หม้อ	เตมิน�า้มนัลงหม้อแล้วน�าเครือ่งแกงลงไปผดัให้หอม	โดยใช้ไฟกลาง

	 5.	เมื่อเครื่องแกงหอมน�าไก่ไปผัดให้สุก

	 6.	เติมน�้าเปล่าลงหม้อพอท่วมไก่	แล้วต้มจนไก่เปื่อยได้ที่

	 7.	ใส่ผกัลงไป	โดยน�าผกัทีส่กุยากลงก่อนแล้วตามด้วยผกัทีส่กุง่าย	คนให้เข้ากนั	

(ถ้าน�้าน้อยสามารถเติมน�้าเพิ่มได้)	 เมื่อผักสุกชิมรสและเพิ่มเติมด้วยเกลือ	 น�้าปลา	

ผงชูรสตามชอบ	เมื่อเรียบร้อยปิดไฟยกลงพร้อมรับประทาน

01 แกงแคไก่เมือง
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  เครื่องแกง
	 พริกแห้งคั่ว	 กระเทียม	 ข่า

	 ตะไคร้	 เกลือ	 กะปิ

	 หอมแดง	 มะแขว่น	 ปลาร้า

  ส่วนประกอบ
	 ปลาแห้ง

	 หวายป่า

	 เห็ดลม

แกงปลาแห้งใส่หางหวายและเห็ดลม02
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  วิธีการท�า
	 1.	เตรยีมหวาย	โดยปอกส่วนทีแ่ก่ทิง้ไปเอาเฉพาะส่วนทีอ่่อน	หัน่เป็นท่อนแล้ว

ฝานบางๆ	แล้วล้างด้วยน�้าเกลือพักไว้

	 2.	หั่นปลาแห้งเป็นชิ้นพอประมาณ

	 3.	โขลกเครื่องแกง

	 4.	ตั้งหม้อใส่น�้าพอประมาณ	เมื่อน�้าเดือดใส่เครื่องแกงลงไปคนจนเครื่องแกง

แตกตัว

	 5.	ใส่ปลาแห้งลงหม้อ	 พอปลาสุกชิมรส	 อาจจะปรุงเพิ่มด้วยเกลือ	 น�้าปลา	

ผงชูรสตามชอบ

	 6.	ใส่หวายที่เตรียมไว้ลงไป	 รอจนหม้อเดือด	 พอหวายสุกตักใส่ถ้วยเตรียม	

รับประทาน

02 แกงปลาแห้งใส่หางหวายและเห็ดลม
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  เครื่องแกง
	 พริกสด	 กระเทียม	 หอมแดง

	 ขมิ้นสด	 ตะไคร้	 กะปิ

	 ปลาร้าสับ	(เล็กน้อย)

แกงส้มปลาใส่ตูนและส้มป่อย03
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  ส่วนประกอบ
	 ปลาสด	 ตูน	 ยอดผักส้มป่อย

	 ใบแมงลัก	 มะขามเปียก	 น�้ามะกรูด

  วิธีการท�า
	 1.	เตรียมปลา	ขอดเกล็ด	เอาไส้ออก	ล้างพุงปลาให้สะอาดและสับเป็นชิ้นๆ

	 2.	แกะตูน	ลอกเปลือกด้านนอกออก	ทุบพอบุบแล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีค�า

	 3.	โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด

	 4.	ตั้งหม้อใส่น�้าพอประมาณ	พอหม้อเดือดน�าเครื่องแกงลงไปละลายน�้า

	 5.	หม้อเดือดใส่ตูนลงไป	คนให้เข้ากันรอหม้อเดือดอีกครั้งแล้วใส่ปลา

	 6.	ใส่ยอดผักส้มป่อย	 รอสักพักชิมรส	 ปรุงรสเพิ่มด้วยน�้าปลา	 ผงชูรส	 และ	

น�้ามะกรูด

	 7.	ปิดท้ายด้วยใบแมงลัก	ปิดไฟพร้อมรับประทาน

  เคล็ดลับการปรุง
	 1.	ตูนเมื่อลอกเปลือกออกแล้วควรทุบพอบุบก่อนน�าไปแกง	 จะได้	

เข้าเครื่อง	อ่อน	และสุกง่าย

	 2.	ปลาที่น�ามาแกงควรเป็นปลาสด	 และก่อนน�าปลาลงหม้อต้องรอ	

ให้น�้าเดือดก่อนทุกครั้งเพื่อลดความคาวของปลา

	 3.	ยอดส้มป่อยมีความเปรี้ยวในตัวอยู่แล้ว	 มะขามเปียกและมะนาว	

ไม่ต้องใส่ก็ได้

03 แกงส้มปลาใส่ตูนและส้มป่อย
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ภาคผนวก

1.	 นายหน้อย	เต๋จ๊ะบุญ

2.	 นายเสาร์แก้ว	แสนเขียว

3.	 นางจันจิรา	หอมนาน

4.	 นายพงษ์ศิลป์	บุญมาเครือ

5.	 นางสิริกาญจน์	กิตติกรวรชาติ

6.	 นายมงคล	จินะวรรณ์

7.	 นางอ�าพร	พาไต่

8.	 นางมาลัย	ทะนันใจ

9.	 นายปัด	คุ้มสุวรรณ

10.	นายสมศักดิ์	ก๋าอินทร์

11.	นายบุญมี	ค�าอ้าย

12.	นางกัญญา	ลือไชย

13.	นางสิเรียมลักษณ์	บุญทาเครือ

14.	นายสว่าง	ใจเย็น

15.	นายศุภชีพ	สิริวงศ์ใจ

16.	นางนงคราญ	หล้าแก้ว

17.	นางอมรรัตน์	มิงวงค์

18.	นางช้อน	จินะวรรณ

19.	นางสุนันท์	วงศ์ศรีชัย

• รายชื่อนักวิจัย
20.	นางวรินธร	ยิ่งกิจไพศาล

21.	นางสาวกรรณิการ์	ก๋าอินตา

22.	นางสาวโสภาวรรณ	วินทะวุธ

23.	นางผกาพันธุ์	ถาใน

24.	นางจันทร์ทิพย์	แสนเขียว

25.	ด.ญ.พิชญ์สินี	ศรีแก้ว

26.	นางรุ่งรัสณี	ณ	ล�าปาง

27.	นางวันทิตย์	ชอบจิตต์

28.	นางสุภาภรณ์	จันทร์มา

29.	นางชลีพร	ยอดฟ้า

30.	นางสุภัคสร	วรรณปลูก

31.	นางวัชราภรณ์	อินต๊ะวงศ์

32.	นางศรีประภา	มีสุข

33.	นางปราณี	เฉลิมทรัพย์

34.	นางชินใจ	ใจเย็น

35.	นางเจริญศรี	ไชยขัติธ์

36.	นางสาวนภาพรรณ	วงค์ปัด

37.	นายเติง	ใจใจ

38.	นายหลั่น	ปิ่นใจ

1.	 นายธีระพงศ์	โพธิ์มั่น

2.	 นางสาวอริตา	รัชธานี

3.	 นางสาวอนงค์นาถ	ทองเกิด

• รายชื่อผู้ช่วยนักวิจัย
4.	 นางสาวปรัชญาพร	โพธิ์แก้ว

5.	 นางสาวศิริลักษณ์	ค�าจันทร์

6.	 นางสาวยุภาวรรณ	แสงกาศ
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• ชาวบ้านต�าบลบ้านเหล่า

• เครือข่ายแม่ญิงพะเยา

• เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน�้าอิง

• สถาบันชุมชนลุ่มน�้าโขง

• อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

อาหารพืน้บ้านจากพชืในป่าแม่ปืม เป็นวฒันธรรมท้องถิน่ทีแ่สดงถงึ 
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่เรียนรู้ สั่งสม และสืบทอด 
กันมาหลายชั่วอายุคน แสดงถึงภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์และ 
การจัดการป่าอย่างชาญฉลาด แสดงถึงความรัก ผูกพัน และเคารพ
ต่อธรรมชาต ิซึง่ควรจะได้มกีารรวบรวมและสบืทอดต่อไปยงัคนรุน่
ต่อๆ ไป ด้วยเห็นความส�าคัญดังกล่าว ชาวบ้านต�าบลบ้านเหล่า  
เครือข่ายแม่ญิงพะเยา เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน�้าอิง สถาบันชุมชน 
ลุม่น�า้โขง และอทุยานแห่งชาตแิม่ปืม จงึได้ร่วมกนัท�าวจิยัจาวบ้านขึน้
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• เครือข่ายแม่ญิงพะเยา

• เครือข่ายแม่ญิงลุ่มน�้าอิง

• สถาบันชุมชนลุ่มน�้าโขง

• อุทยานแห่งชาติแม่ปืม
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