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    มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท

แมลง        เป็นสัตว์ขนาดเล็กท่ีผ่านวิวัฒนาการมาประมาณ ๔๐๐ ล้านปี  

จนสามารถปรับตัวอาศัยอยู่ได้เกือบทุกระบบนิเวศ มีโครงสร้างแข็ง 

ห่อหุ้มร่างกาย ออกลูกเป็นไข่และมีการเจริญเติบโตแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่าง มีปีกบิน

ได้  มีบทบาทส�าคัญส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ทั้งเป็นผู้ผสมเกสร

พืชพรรณไม้ดอก เป็นผู้ย่อยสลายกินพืชและเป็นผู้ล่าสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ  

มนุษย์กับแมลงเก่ียวข้องกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งความเชื่อ ประเพณีและเป็น

แหล่งอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลายเป็นสินค้าสะท้อน

อารยธรรมอันรุ่งเรืองของมนุษยชาติ  

           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติที่ยาวนาน

ประกอบด้วยที่ราบสูงแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร เคยมีลิงไร้หางซึ่งเช่ือว่าเป็น

บรรพบรุษุของมนษุย์อาศยัอยูจ่นมาถงึมนษุย์ในปัจจบุนั จากก่อนประวตัศิาสตร์ยคุหนิเก่า

เรื่อยมาจนถึงยุคโลหะ และเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์อารยธรรม มนุษย์ปรับตัวอาศัย 

อยู่ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทุ่งกุลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

แอ่งโคราชมีแม่น�้ามูนเป็นแม่น�้าสายหลักไหลผ่านตอนกลาง ในฤดูน�้าหลากน�้าจะท่วม

ไปทัว่บรเิวณ ครัน้ฤดแูล้งแล้งจนขาดน�า้ในการบรโิภค และเนือ่งจากสภาพเป็นดนิทราย

และดินเค็ม พืชพรรณจึงขึ้นกระจายอย่างเบาบาง สัตว์ที่สามารถปรับตัวได้ดีที่สุดใน

ระบบนเิวศทุง่กลุาคอืเหล่าแมลงต่าง ๆ  ไม่เพยีงแมลงทีป่รบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม

ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างสดุขัว้ ยงัมพีชืพรรณป่าเตง็รงัและป่าบุง่ป่าทามทีป่รบัตวัตาม

ไปด้วย ผู้คนในดินแดนทุ่งกุลายังสามารถพึ่งพาแมลงเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค และ

เกี่ยวพันด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑๓ ด้าน สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่สั่งสมกันมา

ตั้งแต่บรรพบุรุษ 

           จากการศึกษาแมลงในพื้นท่ีโครงการนี้พบแมลงจ�านวนมากถึง ๓๑๘ ชนิด 

กระจายอยูท่ัง้ในระบบนเิวศป่าไม้ ระบบนเิวศเกษตร ระบบนเิวศชุ่มน�า้ และพืน้ท่ีชุมชน 

การศึกษาส�ารวจครั้งนี้ของคณะท�างานได้ด�าเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน 

 ๓ ชุมชน อันก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับแมลงเชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าไม้

ประสิทธิ์ วงษ์พรม.
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และนิเวศเกษตร ท�าให้คนในชุมชนได้เห็นและตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรอย่าง

เด่นชัด รวมถึงมูลค่าของแมลงที่ชุมชนใช้ประโยชน์ส�าหรับการบริโภคทั้ง ๓ หมู่บ้าน

จากฐานคิดมูลค่าต�่าสุดรวมกันเป็นเงิน ๒,๘๐๐,๙๐๐ บาทในระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ สะท้อนให้เห็นเชงิประจกัษ์ถงึคณุค่าของแมลงต่อการด�ารงชีวติของคนในชมุชน 

ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์ทั้งมรดกทางธรรมชาติและภูมิปัญญาท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป  

           ในการเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนและคณะมิได้ต้องการให้เป็น

หนังสอืเชงิวชิาการ แต่มคีวามตัง้ใจจะสือ่สารเรือ่งราวและข้อมลูทีค้่นพบอย่างเรยีบง่าย

เหมาะแก่การอ่านส�าหรับทั้งผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชน เพื่อให้พ่ีน้องลูกหลานชาวอีสาน

โดยเฉพาะ “ไทบ้านร้อยเอ็ด” ได้เกิดความรักและภาคภูมิใจในถ่ินก�าเนิดท่ีพบได้จาก

หลักฐานความมั่งค่ังของ “มูนมัง” ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท่ี

บรรพบุรุษได้มาสร้างสมสืบทอดมาจนบัดนี้  และมุ่งหมายว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่าน 

เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

 การจัดท�าหนังสือ “แมลงแห่งชีวิต” วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน เล่มนี้

ได้ด�าเนินการเป็นระยะเวลา ๒ ปี ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  ด�าเนินงานโดย มูลนิธิเพื่อเยาวชน

ชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด) ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะไม่ส�าเร็จลุล่วงได้เลยหากไม่ได้รับการ

สนับสนุนจาก กองทนุสิง่แวดล้อม ส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และความร่วมมอืร่วมใจจาก

คณะผู้ส�ารวจ “ไทบ้าน” ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก เยาวชน ท่านผู้รู้  ผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน และโดย

เฉพาะ คุณประสิทธิ์ วงษ์พรม ซึ่งเป็นผู้น�าส�ารวจไปพร้อม ๆ กับให้ความรู้เรื่องแมลง

กับความเชื่อมโยงของระบบนิเวศ รวมทั้งยังเป็นนักเขียนหลักอีกด้วย  ดิฉันในนามของ

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทขอขอบพระคุณยิ่งมา ณ โอกาสนี้

                                       นิธิมา  โรจนวงศ์

                                             มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด)

 ในการจัดท�าหนังสือ “แมลงแห่งชีวิต” วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน  

เล่มน้ี  คณะผู้จัดท�าและมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ขอขอบพระคุณ กองทุนสิ่งแวดล้อม  

ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตามมต ิคณะกรรมการกองทนุสิง่แวดล้อม ในการ

ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันศุกร์ที่  ๗  มกราคม  ๒๕๖๐ รอบระยะเวลาการด�าเนิน

งานโครงการตัง้แต่วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถงึวันท่ี ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒ โดยได้สนบัสนุน

ทุนอุดหนุนการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนี้คือ การส�ารวจ

และศึกษาแมลงด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จ�านวน ๓ พ้ืนที่ใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน อ�าเภอโพนทอง อ�าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด และน�าผล

การส�ารวจศึกษามาเรียบเรียงเป็นหนังสือเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่องค์ความรู้ โดย

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ

แก่คนในชุมชนเป้าหมายและผู้อ่านทั่วไปให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความรักและตระหนักถึงคุณค่าของแมลงที่มีต่อระบบ

นิเวศต่อไป

กิตติกรรมประกำศ
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 •  อีสานบรรพกาล   ๑๖ 

 •  กุดจี่เทวดากับซาตานอีสาน   ๒๑  

 •  แมงไม้วิทยาประสาคนอีสาน   ๒๗     

 •  แมลงและแมงต่างกันอย่างไร   ๓๐                           

 •  ทุ่งกุลาร้องไห้   ๓๓ 

 •  กุลาค้าคร่ังและดินแดนแห่งผ้าไหม   ๓๗             

 •  สาเกตนครเมืองหลวงแห่งอาณาจักรกุลุนทะ   ๔๒

บทที่ ๒  จากเทพสี่หน้าถึงวิชาแมลง    ๕๑-๘๓                                                                       

 •  เทพสี่หน้าแห่งบ้านเมืองหงส์   ๕๒   

 •  หนองบัวแดงด้วยแรงสามัคคี   ๕๕

 •  โพนทองกับพลเยี่ยม   ๕๙   

 •  วิธีวิจัยในแบบนักล่าแมลง   ๖๔ 

 •  ล่าแมลงในแล้งร้อน   ๖๕   

 •  ล่าแมลงต้นฝน   ๖๙   

 •  ส�ารวจและเสวนาดีกว่าแบบสอบถาม   ๗๓   

 •  ลยุส�ารวจแบบวทิยาศาสตร์ขาดไม่ได้   ๗๗     

 •  การรักษาสภาพ การจ�าแนกและจัดท�าบัญชีรายช่ือแมลง   ๗๙    

 •  การวเิคราะห์ข้อมลู   ๘๒

สำรบัญ บทที่ ๓  ภูมิปัญญาแมลงแห่งอีสาน                     ๘๕-๑๒๕

 • มรดกภูมิปัญญาด้านแมลงในภาคอีสาน   ๘๖

 • อาหารอีสานยามแล้งสู่อาหารโลกแห่งอนาคต   ๘๘

 • แมลงจากป่าสู่สินค้าและการเลี้ยงขาย   ๑๐๗    

 • แมลงมีพิษและแมลงที่เป็นยา   ๑๑๒

 • แมลงเป็นเหยื่อล่าและอาหารสัตว์  ๑๑๖ 

 • แมลงพยากรณ์   ๑๑๗

 • แมลงกับประเพณีและความเชื่อ   ๑๑๘    

 • กีฏวิทยาทางการแพทย์และปศุสัตว์   ๑๒๐

 • แมลงที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง ของเล่น   ๑๒๑ 

 • แมลงศัตรูพืช..องค์ความรู้ท่ีต้องเพิ่มพูน   ๑๒๒   

 • แมลงที่ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ  ๑๒๕

บทที่ ๔   นิเวศวิทยาพื้นบ้านกับการจัดการสิ่งแวดล้อม   ๑๒๗-๑๖๕                                

 • นิเวศวิทยาพ้ืนบ้านและการจัดการสิ่งแวดล้อม   ๑๒๘   

 • ดงแดงและหนองเอียด   ๑๒๙

 • ดงเค็งและหนองโจน   ๑๓๒ 

 • โคกค�าปลาก้ังถึงบ๋าบักเค    ๑๓๕

 • แมลงในระบบนิเวศเกษตร   ๑๓๖  

 • นาข้าว..ท้องทุ่งแห่งชีวิต   ๑๓๘

 • ไร่ สวน จากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลัก   ๑๔๑  

 • แมลงในระบบนิเวศป่าไม้   ๑๔๓

 • โคก..วีถีชีวิตสุดข้ัว   ๑๔๖ 

 • แมลงกับการจัดการไฟป่าเต็งรัง   ๑๕๒

 • ดง..ยังคงให้ชีวิต   ๑๕๓ 

 • ค�า..ขุมทรัพย์แห่งชีวิต โอเอซิสอีสาน   ๑๕๙

 • โพน..มินินิเวศมหัศจรรย์  ๑๖๐ 

 • แมลงในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้า   ๑๖๒

 • แมลงในบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย   ๑๖๔ 
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 นับตั้งแต่แผ่นดินอินโดจีนเคล่ือนตัวจากซีกโลกใต้ขึ้นทางเหนือ มีช่วงเวลา 

จมอยูใ่ต้ทะเลและชนกบัเข้ากบัแผ่นฉาน-ไทยในลกัษณะการมดุตวั จดุขอบของการชน 

ดันตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขา เกิดทั้งภูเขาไฟระเบิดพร้อม ๆ กับการยกตัวของแผ่นดิน

เป็นแนวยาวต้ังแต่จังหวัดเลยจนถึงสระบุรี สูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก คร้ันเวลา

ผ่านไปน�้าทะเลถูกตัดขาดจากกัน ตะกอนทรายพัดพาจากสายน�้าลงสู่แอ่งตอนกลาง 

ทบัถมเป็นชัน้หินทรายหนา บางช่วง

เกิดความแห้งแล ้ง ทะเลทราย  

น�า้ระเหยออกไปจนหมด เหลือเพยีง 

แค่ทะเลเกลือมหาศาลและกว้างใหญ่ 

ทับถมจนกลายเป็นหินเกลืออยู่ช้ัน

ใต้ดิน แอ่งขนาดใหญ่นี้ เรียกว่า  

แอ่งโคราช แม่น�้าสายส�าคัญไหล

ผ่านตอนกลางของแอ่งนีเ้ป็นเสมอืน

มรดกที่ตกทอดมาสู่คนอีสาน ไหล

ลงแม่โขงเรียกว่า แม่น�้ามูน 

 แต่กว่าจะตกทอดมายงัสงัคม

มนษุย์ แอ่งโคราชเคยเป็นทีค่รอบครองของเหล่าไดโนเสาร์ในยคุจแูรสสิค เมือ่เวลาผ่าน

ไปโลกร้อนเพราะภูเขาไฟระเบิดหรือเพราะอาจถูกอุกกาบาตถล่ม จนท�าให้ไดโนเสาร์

สูญพันธุ์ เมื่อโลกเริ่มเย็นลงอีกครั้งแอ่งโคราชกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่และป่าฝน 

ชุม่ชืน้ เป็นยคุของเหล่าสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม ทัง้ แพนด้ายกัษ์ อุรงัอตุงั ช้างโบราณ ม้าและ

แรดโบราณ เม่ือประมาณห้าแสนปีที่แล้วยังมี โฮโม อิเร็คตัส หรือ มนุษย์ล�าปาง อาศัย

ภาพไดโนเสาร์แห่งที่ราบสูงโคราช 

อำรัมภบทบทที่ ๕  แมลงและป่าแห่งการเรียนรู้สู่อนาคต                      ๑๖๗-๑๙๑                                                     

 •  ป่าแห่งการเรียนรู้   ๑๖๘

 •  หาอยู่หากิน..บทเรียนชีวิต   ๑๗๒

 •  การเพาะเลี้ยงเกษตรกรและนักธุรกิจ   ๑๗๔    

 •  เรียนรู้แมลงสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติ   ๑๗๖

 •  แมลงกับการท่องที่ยวโดยชุมชน   ๑๗๙    

 •  การเล่นและกีฬา   ๑๘๐

 •  เรียนรู้แมลงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์   ๑๘๑

 •  ธรรมเกษตรหัวใจแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ   ๑๘๒    

 •  วนเกษตรกับไร่ในมิติสมดุล   ๑๘๔ 

 •  ป่าชุมชนและการจัดการป่าร่วมกัน   ๑๘๖  

 •  ป่าชุ่มน�้าท่ีควรฟื้นฟู..เรียนรู้จากอดีต   ๑๘๘

บทสรุปส่งท้าย          ๑๙๓-๒๐๑                                                                                   

 •  ภูมินิเวศและการต่อยอดภูมิปัญญา   ๑๙๓    

 •  ธรรมชาติกับพลังการเรียนรู้   ๑๙๘

เอกสารอ้างอิง               ๒๐๓-๒๐๙                                                          

ภาคผนวก                    ๒๑๐-๒๕๓                                                                                      



ภาพภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์อายุราว ๓,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปี 

ยังแสดงให้เห็นภาพตุ้มจับปลาขนาดใหญ่ในล�าน�้าโขง 
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ในแผ่นดินประเทศไทย จนเข้าสู่ยุคโฮโม เซเปียนส์ หรือมนุษย์อย่างเช่น

พวกเราในปัจจบุนักระจายมายงัแอ่งโคราชววิฒันาการก่อเกดิอารยธรรม

จนถึงปัจจุบัน  

 ผมฝันไปว่ายามเย็นอาทิตย์อัสดงริมล�าเซบาย ท้องฟ้าทอ

ประกายสีทองไปจรดทั้งคุ้งน�้า ทอดเงาเมฆสีทองและสีแดงดั่งแตงโม 

ผ่าครึ่งของดวงอาทิตย์ พ่อแจวเรือออกไปในแผ่นน�้าหลากอันกว้างใหญ่ 

เกดิเป็นเงาย้อนแสงของชายวัยห้าสบิกับตุ้มใหญ่ส�าหรบัดกัใส่ปลาซวิข้าว 

ช่างเป็นภาพที่แสนงดงามในยามนี้แต่ใจของเด็กน้อยหวาดหวั่นกลัวพ่อ

จะตกน�้ายามที่เรือโยกเยก  

พ่อใช้ขาพยุงพายคล้ายกับ

ชาวอินเลทั้ง ๆ ที่พ่อไม่เคย

รู้จกัชาวน�า้ในพม่าเลยและไม่

เคยล่องเรือหาปลาในล�าโขง 

มีแต่ล�าเซบายที่พ่อรู ้จักทุก 

วังปลา พ่อเอามือทั้งสองข้าง

บรรจงจมตุ ้มที่สูงราวสอง

เมตรลงในน�้าตามแนวรวง

ทางปลาที่ท�าไว้แล้ว จากนั้น

พ่อก�ามดแดงลงลอยในตุ้ม

แล้วปิดฝา ...ผมสะดุ้งตื่นในวัยเกือบสี่สิบเศษ ส่วนพ่อเข้าสู่วัย ๖๗ แล้ว 

ภาพน้ันมิใช่ความฝันแต่มันเป็นภาพแห่งความทรงจ�าในวัยเยาว์ของ 

ผมเอง ชีวิตชาวนาถึงเวลาท�านาก็ปลูกข้าวยังชีพ พ้นหน้าท�านาเข้าป่า

หาเห็ด ของป่า ผ่านถึงหน้าน�้าหลากเดือนสิบเอ็ดสิบสองก็ลงหนองลง 

เซบายไปหาปลา จากนั้นก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าวยิงหนู หาปลาข่อน นอนนา 

เล่นว่าวตามประสา เดือนสามเดือนสี่ยิงกิ้งก่า หาแมลง แมงแคงในป่า

โคกใหญ่ ใกล้เดือนหกตกกล้าลงนาหาส่อนฮวกและแมงละง�า รวมทั้ง

ลูกแมงดานา นี่เป็นวัฏจักรของลูกอีสานบ้านสร้างถ่อนอก ที่ล้อมด้วย

ป่าดงใหญ่ มรดกผืนสุดท้ายของคนในต�าบลสร้างถ่อ แห่งอ�าเภอ

หัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ 

 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งเมื่อไป

ท่องเที่ยวตามประสาคนชอบป่าและธรรมชาติ ผืนผาหินทรายทอดยาวตามริมน�้าโขง

ปรากฏภาพตุ้มใหญ่บนแผ่นหินก่อนประวัติศาสตร์จารึกไว้อายุราว ๓๐๐๐-๔๐๐๐ ปี 

แต่ไม่แตกต่างไปจากตุ้มดักปลาของพ่อมากนัก ภาพนี้ท�าให้ผมนึกถึงภาพของพ่อใน 

วันอาทิตย์อัสดง เวลาแห่งธรรมชาติผ่านไปสองพันกว่าปีมีอะไรยังคงอยู่ และอะไรท่ี 

หายไป แต่อย่างน้อยความภมูใิจลกึๆ ยงัประทบัอยูไ่ม่รูจ้างหาย ไม่มใีครขโมยวัฒนธรรม

ของความเป็นมนุษย์ไปจากเรานอกจากว่าเราจะทิ้งขว้างและลืมไปเอง เรื่องราวของ

มดแดงตวัน้อยในต้นเดอืนพฤศจกิายนในตุม้ของพ่อกลายเป็นเหยือ่ในฤดนู�า้หลากบอก

เล่าเร่ืองปลาซิวข้าว (ปลาซิวควาย) ขึ้นจากโขงผ่านมาล�าน�้ามูนเพ่ือมาวางไข่ในป่าทาม

ข้างล�าเซบาย รวมทัง้ปลาซวย (ปลาบกึ) ตวัใหญ่แห่งล�าน�า้โขงกว่็ายทวนน�า้ขึน้มาวางไข่

ในป่าทามล�าเซบายเช่นกัน ระบบนิเวศป่าบุ่งป่าทามส�าคัญต่อคนลุ่มล�าน�้ามูนและโขง 

ป่าทามยามน�้าท่วมกลายเป็นแหล่งวางไข่และอนุบาลลูกปลาช่ัวเวลาหนึ่ง ในขณะท่ี

มดแดงหนขีึน้มาหลบน�า้ทีเ่รอืนยอดไม้ หากเรารกัษาป่า รักษาน�า้ เรากจ็ะรักษาอาหารไว้ 

เล้ียงลูกหลานเราอย่างไม่มวัีนหมด ความสัมพันธ์อนัลึกซึง้ระหว่างน�า้ คน ปลา ป่า แมลง 

เชื่อมร้อยกันเป็นประวัติศาสตร์ ผมก็เพียงเป็นผู้ซึมซับเรื่องราวผ่านเผ่าพันธุ์ที่งดงามนี้ 

น่าเสียดายหลายเขื่อนปิดกั้นล�าน�้าล�าเซบาย ล�ามูน ป่าบุ่งป่าทาม ไม้ยืนต้นตายเพราะ

น�า้ขังตดิต่อกนัหลายปี ไม่เว้นแม้แต่ลุม่ป่าทามล�าเซบายทีบ้่านเกดิของผม  อกีท้ังมดแดง

ตัวน้อยยังมีความหมายมากมายต่อแม่ของผมไม่น้อยในฐานะของป่าสร้างรายได้ 

 ในเดอืนมนีาคมอนัแล้งร้อน ใบไม้เก่าก�าลังจะหล่นร่วงแล้วผลิใบใหม่ในป่าเตง็รงั

และป่าทาม ผมในวัยเด็กประถมต้นกับแม่ยามนั้นเดินทางออกไปแหย่ไข่มดแดงเพื่อ

เตรียมมาขายในวันตลาดนัด อย่างน้อยมดแดงท�าให้ผมได้เงินค่าสีเมจิกในราคา ๑๐ 

บาท เท่ากบัไข่มดแดง ๑ ขีด หรอื ๑๐ รงั สมยันัน้ไข่มดแดงราคาถูก คนซือ้น้อย พอเหลือ 

กลับบ้านก็น�ามาเป็นอาหารจุนเจือปากท้อง ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างคน 

ธรรมชาติเช่นน้ีก�าลังจะเลือนหายไปกับคนรุ่นใหม่ ในยุคแห่งการเรียนประวัติศาสตร์

กันแบบชาตินิยม ผมยังท่องจ�าเสมอว่าสินค้าออกสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แก่ของป่า เช่น 

งาช้าง นอแรด ครั่ง ไม้หอม กฤษณา พริกไทย เครื่องเทศ ซึ่งสะท้อนว่าป่าหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์อย่างยิ่ง ในปัจจุบันกลายเป็นส่ิงหายากหรือเด็กไทยอาจ

จะเคยได้ยนิแค่ชือ่ ส�าหรบัผมในสมยัเดก็ยงัพอเหน็ตาไปหาครัง่ทีต่ดิอยูต่ามก่ิงไม้สะแก

และต้นฉ�าฉา (จามจุรี) มาเป็นวัสดุในการยึดด้ามพร้า โดยน�ามาเผาไฟให้เหนียวเทลง

ในรดู้ามพร้าแล้วแทงส่วนปลายด้ามเหลก็แหลมเข้าไปยดึ พอเยน็ลงมนักแ็ขง็กลายเป็น
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กาวชัน้ด ีผมเองรูจ้กัครัง่แต่ไม่เคยทราบว่ามันเป็นแมลงชนดิหนึง่ จนเมือ่

ได้มาเรยีนระดบัอุดมศกึษาในเมอืงกรงุจงึได้ทราบว่ามนัเป็นแมลงทีม่ค่ีา

สารพัด ทั้งเป็นสีย้อม เป็นสารเคลือบเงา เป็นยารักษาโรค ฯลฯ พอนึก

ขึ้นได้วันนี้ไปตามหากลับหายากแสนยากเพราะมันหายไปพร้อม ๆ กับ 

ความรู้และการเพิ่มขึ้นของยาฆ่าแมลงหลายยี่ห้อในประเทศนี้ 

 แมลงจึงมีประโยชน์และคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตของมนุษย์ 

แมลงยังเป็นยารักษาโรค ผลผลิตจากแมลงกลายเป็นเครื่องนุ ่งห่ม  

พิษของแมลงบางชนิดถูกน�า

มาวจิยักลายเป็นยารกัษาโรค

ของมนุษย์ พืชอาหารของ

มนุษย์ที่น�ามาปลูกเกิดผลจน

น�ามาใช ้ด�ารงชี วิตมาจาก 

ผลงานการผสมเกสรของ

แมลง น่าเสียดายองค์ความรู ้

มากมายและลุ ่ มลึ กของ 

บรรพชนเราถูกมองข้ามและ

น�ามาศกึษากันเพียงด้านใดด้านหน่ึง ขาดความลุม่ลกึรอบด้าน การน�าเข้า

และใช้ยาฆ่าแมลงอย่างแพร่หลายกลายเป็นเครือ่งมอืฆ่าคนเราทางอ้อม 

ในยคุเกษตรกรรมเชงิเด่ียวมองแมลงเป็นผูร้้าย การมวีชิากฏีวทิยาในบาง

สถาบนักลายเป็นวชิาทีเ่รยีนแมลงเพือ่หาทางก�าจดัแมลง ผลติความรูใ้ห้

ผู้คนทีจ่บออกมาเป็นตัวแทนขายยาฆ่าแมลง แต่ไม่มสีถาบนัใดเลยทีส่อน

กฏีวิทยาเพ่ือการอนรุกัษ์หรอืเรยีนรูอ้ยูร่่วมกบัแมลงได้อย่างสมดุล แมลง

ที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กคือเพื่อนเล่น อาหาร สิ่งที่แลกเป็นสมุด สี หนังสือ 

หรือแม้แต่อื่น ๆ ที่เราอยากได้ ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแมลงเป็นศัตรู

พืช..นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมจบกีฏวิทยามาแบบงง ๆ..

 ผมจบกีฏวิทยาจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ หอบเอาทั้ง 

ความรู้ป่าไม้และแมลงมาเข้าป่าดงใหญ่ที่บ้านเกิด เริ่มสนใจความรู้ของ

คนรุน่ตายายในวนัทีต่ายายจากไปแล้วไม่มีวนักลบั เดนิเข้าป่าบุง่ป่าทาม

ในขณะทีล่�าเซบายถกูเขือ่นกัน้และน�า้ท่วม ป่าโคกถกูเปิดป่าท�าคลองส่งน�า้ 

แต่ยังดีที่ความรู้ป่าไม้และแมลงจากตายายยังแนบแน่นในความทรงจ�า

อันงดงาม นั่นเป็นจุดเริ่มที่ผมเริ่มวิจัยแมลงในมิติพื้นบ้านที่เรียกกันสวย ๆ  ว่า กีฏวิทยา

พืน้บ้าน หรอื Ethnoentomology  และเป็นโอกาสดทีีผ่มได้รูจ้กักับพ่ีเอ๋ นธิมิา โรจนวงศ์ 

และน้องอรัญ นามจันดา จากมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้โอกาสน�า

ความรูก้ฏีวิทยาพืน้บ้านจากป่าดงใหญ่ขยายสูป่่าดงหนองเอยีด อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

ป่าดอนหนองโจน แห่งอ�าเภอปทุมรัตต์ และป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง แห่งอ�าเภอโพนทอง 

จงัหวดัร้อยเอ็ด ภาพความงามของแผ่นดนิทุง่กลุาและล�าเซบายยงัประทบัใจไม่เคยจาง

หาย ความรู้มากมายจากปราชญ์ชุมชนบ่มเพาะลูกอีสานให้เติบใหญ่ เพื่อให้มีโอกาส

ขยายความรู้สู่สากลต่อไป 

 หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการศึกษากีฏวิทยาพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ี

โครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่งการเรียนรู้เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมอย่างมส่ีวนร่วม จงัหวดัร้อยเอด็ เสมอืนการถอดบทเรยีนและประสบการณ์

งานวิจัยท่ีเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้วิจัยและคนในชุมชน จนก่อเกิดความ

สัมพันธ์อันดีดั่งญาติพ่ีน้อง ขอบคุณพ่ีเอ๋ นิธิมา โรจนวงศ์ แห่งมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท 

น้องอรัญ นามจันดา ท่ีเป็นท้ังนักวิจัย เป็นท้ังผู้ช่วยเหลือประสานงานทุกอย่างในพ้ืนท่ี 

สมาชิกชมุชนบ้านบะเค เช่น อาจารย์นรินัดร์ สาหบั แม่คณู สนัน่เอือ้ พ่อบญุเพง็ สนัน่เอือ้ 

พ่อบัวพันธ์ พวงปัญญา  ผู้ใหญ่เวียงชัย สุขพร้อม  พี่วะศัลย์ รสชา  บ้านดงแดง เช่น 

น้องโบ พัณณิกา วงศ์อามาตย์  พ่ีแก้ว ณัฏฐนิช แก้ววงศา แม่ประหยัด ตรีสอน   

แม่ต๋ิม ประไพ เปรมปราโมทย์ พ่ีมานพ  เมืองวงค์ พ่ีอุดม  เมืองนาม  พ่ีสัมฤทธ์ิ  จันทร์-

เหลือง บ้านส�าราญ เช่น พี่สว่าง สุขแสง พี่ผ่องศรี หละเหลา พี่สุวรรณา สุขแสง   

น้องนก ทิพรัตน์ นาคะ  พี่ดาวเรือง  สีมา  แม่ล�าใย เหลาชนิด  และอีกหลายท่านท่ีไม่

ได้ระบุนาม รวมทั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้   

“ ไมม่ใีครขโมยวฒันธรรมของ
ความเปน็มนษุย์ไปจากเรา 

นอกจากวา่เราจะทิง้ขวา้งและ
ลมืไปเอง “
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“หล้าน้องสาวเอย..

ซาติว่ากุดจี่ขี้น้ี  ต�่าต้อย กว่ากา

ดุดดินกินน�าไฮ่นา ขี้ควยน�าพ้อม

แต่วาใจอ้ายนั่น สูงชัน บินสู้ส่ง

แม้นจะอยู่ต�่าต้อย อย่าได้หยามเหยียดกัน

เกิดเป็นกุดจี่ข้ีนั่น มีดีแต่ขี้เพ่ิน

บ่มีผู้อยากใกล้ กายก�้าเพ่ินกะเหม็น

บัดเป็นกุดจี่เบ้าเด้ มีแต่ผู้อยากสิกิน

หาขุดดินวินจั่งบ้า ราคานั่นวาทองค�า

ตกมายุครถไถ ไฮ่นาควยบ่อยู่

เหมิดฮอดขี้บักตู้ บ่มีหม่องให้ก่นกิน

ได้อาศัยควยบักตู้ ขุดฮูอยู่ขี้เพ่ิน

กะพอได้ให้ลูกน้อย สืบซวงต่อแนว

กะพอได้หลบหลีกซ้น แดดฮ้อน ของตาเวน

เฮากะเป็นจั่งสิแล้ว..กุดจ่ีก้อม ก�่าด�า”

         บทที่ ๑

    จำกบรรพกำลถึงบ้ำนกุ่ม

ประสิทธิ์ วงษ์พรม   
ณ บ้านส�าราญ มีนาคม ๒๕๖๑
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อีสานบรรพกาล

 เมื่อเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากกรุงเทพถึงสระบุรีเป็นท่ีราบกว้างใหญ่ จากนั้นเลี้ยวขวาท่ีจังหวัด

สระบุรีไปตามถนนมิตรภาพ เริ่มขึ้นเขาที่แก่งคอยเข้าสู่มวกเหล็ก สิ่งที่

เห็นสองข้างทางคือโรงงานปูนซีเมนต์ต้ังตระหง่านคอยบดกินลูกเขา

หินปูนลูกแล้วลูกเล่า บาดแผลของภูผาปรากฏชัดขึ้นทุกวัน ก่อนจะหาย

ราบเป็นหน้ากลอง ภเูขาหินปนูมค่ีาในฐานะสิง่ทีเ่กบ็เรือ่งราวในอดตีของ

โลกเมือ่หลายล้านปีก่อน บ่งบอกถงึทะเลและสตัว์น�า้ทีต่ายทบัถมกนัเป็น

เวลานานแสนนาน แม้เมื่อเข้าสู่ปากช่องก็ยังเห็นเขาหินปูนกระจาย 

เรยีงรายอยูบ้่าง แต่เมือ่รถมุง่หน้าขึน้เขาเข้าอ�าเภอสคีิว้ เรือ่งราวของภูเขา

เปลี่ยนไป จากเขายอดแหลมคมกลายเป็นภูสันตัดเป็นที่ราบเอียงบน

สันเขามองดูคล้ายมีดอีโต้ ภูเขาเหล่านี้เป็นภูเขาหินทราย หินทรายท่ีก�า

ความลับของไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตเม่ือสองร้อยล้านปีก่อน เมื่อมาถึง

โคราชเราได้มายืนอยู่ที่จุดเริ่มของแอ่งโคราชจากนั้นความลาดชันของ

พืน้ท่ีจะค่อย ๆ  เอยีงไปทางทศิตะวนัออก ทีร่าบลุม่น�า้มนูคอืแอ่งขนาดใหญ่

มีผู้ให้นามแอ่งนี้ว่า แอ่งโคราช นักธรรมชาติวิทยา นักบรรพชีวินวิทยา 

นักธรณวีทิยา ค้นหาอดตีจากหนิและซากสิง่มชีีวติต่าง ๆ  ทีถ่กูฝังไว้ใต้ดนิ 

เรื่องราววิวัฒนาการของแผ่นดินอีสานค่อย ๆ เปิดเผยให้เราได้รับรู้ถึง

ความเป็นมาที่ยาวนาน นานจนมนุษย์เป็นเพียงฝุ่นละอองที่ปลิวผ่านมา

ในดวงดาวโลกอันแสนจะเล็กจิ๋วในจักรวาลที่กว้างใหญ่ 

 โลกของเราก�าเนิดมาแล้วประมาณ ๔,๖๐๐ ล้านปี จนมาถึง

ปัจจุบัน มีรูปร่างคล้ายส้มที่มีผิวขรุขระ ลึกลงในใจกลางของโลกมี

ของเหลวจากหนิหนดืทีเ่รยีกว่าแมกม่า ผวิของโลกส่วนใหญ่ปกคลมุด้วย

น�้า แผ่นดินเมื่อประมาณ ๔๔๔-๓๕๙  ล้านปี แบ่งเป็นแผ่นทางเหนือคือ 

แผ่นธรณีทวีปลอเรเซีย และแผ่นทางใต้เรียกแผ่นธรณีทวีปกอนด์วานา  

และในซีกโลกใต้น่ีเองมีแผ่นธรณีท่ีเรียกว่า อินโดจีน เคลื่อนตัวไปทาง

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือข้ึนไปทางเส้นศูนย์สูตร  ซ่ึงขณะท่ีเคลื่อนตัวนั้น

บางส่วนมุดลงใต้ทะเลจนท�าให้เกิดแนวภูเขาไปบริเวณรอยต่อและการ

สะสมของตะกอนของสตัว์ใต้ทะเลไปด้วย เช่นปะการงั จนมาถึงประมาณ 

๓๕๙-๒๙๙ ล้านปี แผ่นอินโดจีนยังมุดตัวต่อไปจนมีซากตะกอนทับถม เช่น สาหร่าย 

ปะการัง และแบรคิโอพอด ซ่ึงจะพบหินชนิดนี้ที่จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ ภายหลังที่

แผ่นอนิโดจนีหยดุการมดุตวัในระยะหนึง่ มแีผ่นธรณทีีเ่รยีกว่า ฉาน-ไทย เคลือ่นตวัจาก 

กอนด์วานาขึ้นไปทางเส้นศูนย์สูตรเข้าหาทางทิศตะวันตกของแผ่นธรณีอินโดจีน จน

เกดิการชนกนัแบบมดุตวัลงทัง้สองด้านกลายเป็นแนวเทอืกเขาในมหาสมทุร แนวเทอืก

เขาท่ีเกิดการชนกันเป็นภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง จนท�าให้ส่ิงมีชีวิตในช่วงเวลานั้น 

สูญพันธุ์โดยเฉพาะสัตว์ทะเล ซึ่งจะพบหินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ (Agglomerate) 

หินทฟัฟ์ (Tuff) หินไรโอไลต์ (Rhyolite) หินแอนดไีซต์ (Andesite) และหินบะซอลต์

(Basalt) ตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลยต่อเนื่องลงมาถึงขอบด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ

ที่ราบสูงโคราช

 ประมาณ ๒๕๑-๑๙๙.๖ ล้านปี การมุดตัวของรอยต่อธรณีฉาน-ไทยและ 

อินโดจีนยังด�าเนินต่อ ในขณะเดียวกันก็ยกตัวขึ้นจนท�าให้แผ่นธรณีท้ังสองเช่ือมต่อกัน 

ท�าให้ทะเลปิดตัวจนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่จากตะวันตกสู่ตะวันออก ต่อมากระแส

น�า้ไหลพดัพาตะกอนไปรวมกันตามทีลุ่ม่ต�า่ เกดิแหล่งน�า้จดื ในช่วงนีเ้ป็นจดุเริม่ต้นของ

สตัว์มกีระดกูสนัหลงั ไดโนเสาร์ จระเข้น�า้จดื เต่าและสตัว์เลือ้ยคลาน รวมทัง้พชืมเีมลด็

ไดโนเสาร์คล้ายจระเข้ Siamosaurus suteehorni
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หลายชนิด ครั้นเมื่อประมาณ ๑๙๙.๖-๑๔๕.๕ ล้านปี การระเบิดของ

ภูเขาไฟด�าเนินอยู่ทางทิศตะวันตกเกิดแนวเขายกตัวจากจังหวัดสระบุรี

จนถึงจังหวัดเลย ความสูงลาดเทไปทางทิศตะวันออก เกิดแม่น�้าล�าธาร

ขนาดใหญ่พัดพาเอาตะกอนรวมกันเป็นที่ราบกว้างใหญ่ สิ่งแวดล้อม 

มีพืชอุดมสมบูรณ์และเป็นยุคไดโนเสาร์เฟื ่องฟูในช่วงประมาณ  

๑๔๕.๕-๖๕.๕ ล้านปี ไดโนเสาร์ Ratchasimasaurus suranareae 

ที่พบในโคราชของชุดหินโคกกรวดในช่วง ๑๐๐ ล้านปี เช่น Ratchasi-

masaurus suranareae จัดเป็นไดโนเสาร์อีกัวโนดอนต์ที่พบตัวแรก

ของไทย และไดโนเสาร์ Siamodon nimngami นอกจากนี้เมื่อ

ประมาณ ๑๑๐ ล้านปียังพบจระเข้ Khoratosuchus jintasakuli เต่า 

Kizylkumemys khoratensis และไดโนเสาร์ Sirindhorna khor-

atensis  เวลาผ่านไปจนถึงปลายยุค

สภาพแวดล้อมร้อนรุนแรงขึ้น ท�าให้

น�้าระเหยไปจนเป็นทะเลทรายและ

ทะเลสาบเหลือแต่ตะกอนเกลือ

สะสมและแร่โปแตสเป็นชั้นหนา ใน

ปลายยุคนี้สัตว์และพืชพันธุ์สูญพันธุ์

ซึง่สนันษิฐานว่าอาจเกดิจากภเูขาไฟ

ระเบิดต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือมี

อกุกาบาตพุง่ชนโลกด้วย นบัเป็นการ

สิ้นสุดของยุค 

 ล่วงเวลาประมาณ ๖๕.๕-

๒.๖ ล้านปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แผ่น

ทวปีอนิเดยีเข้ามาชนแผ่นยเูรเซยี ยิง่

ท�าให้แผ่นอินโดจีนยกตัวสูงขึ้นเป็น

ที่ราบสูงโคราช ท�าให้เกิดรอยแตก 

รอยแยก และรอยเลื่อน เกิดเป็น

แม่น�้าขนาดใหญ่ นั่นคือแม่น�้ามูนใน

ปัจจุบัน และพัดพาตะกอนไปสะสม

ได้มากขึ้น ตะกอนที่พัดพาสะสม

กลายเป็นป่าหนาแน่นและที่ราบทุ่งชุ่มแฉะขนาด

ใหญ่ มสีตัว์เลีย้งลกูด้วยนม เช่น หมาป่าไฮยน่ีา แรด

โบราณไร้นอ Aceratherium porpani มีอายุราว 

๗.๕-๖ ล้านปีทีผ่่านมา รวมทัง้ลงิไม่มหีางขนาดใหญ่

หรือ เอป (Ape) ดังได้มีการค้นพบซากดกึด�าบรรพ์ 

“เอปโคราช” หรือ “Khoratpithecus piriyai” 

บรรพบรุษุใกล้ชดิท่ีสดุของสายพนัธ์ุอรุงัอุตงัในปัจจบุนั 

ร่วมกับซากดึกด�าบรรพ์หลายชนิด เช่น ช้างส่ีงา  

ช้างงาจอบ ช้างโปรตานันคสั แรดโบราณ ม้าโบราณ

รวมถึงเต่ายักษ์และจระเข้ขนาดใหญ่ ซึ่งซากสัตว์

เหล่านีพ้บทีบ่ริเวณบ่อทรายในอ�าเภอเฉลิมพระเกยีรติ  

จังหวัดนครราชสีมา ผ่านมาเมื่อ ๕ ล้านปีก่อน  

ความแห้งแล้งน่าจะเพ่ิมมากขึน้ท�าให้สภาพป่ากลาย

เป็นป่าโปร่ง ในช่วงเวลานีพ้บเสอืเขีย้วดาบ ยรีาฟโบราณ  

ซ่ึงอาจจะเป็นต้นก�าเนิดของยีราฟท่ีกระจายพันธุ์ใน

ทั่วโลกขณะนี้ 

 จาก ๒.๕ ล้านปีถึงปัจจุบัน น�้ายังคงพัดพา

ตะกอนไม่หยุดน่ิง เกิดเป็นที่ราบกว้างใหญ่ น�้าและ

ลมเซาะหินทรายกลายเป็นภเูขายอดป้าน ภเูขายอด

ราบ และภูเขาที่ลาดเอียงลงด้านหนึ่ง แม่น�้าที่ไหลผ่านแผ่นดินอินโดจีนที่ส�าคัญคือ 

แม่น�้ามูน ผ่านที่ราบสูงโคราช ตะกอนดินทับถมมีธาตุอาหารจนเหมาะสมกับการเกิด

ป่าดงดิบ ป่าบุ่งป่าทาม ป่าเบญจพรรณ พื้นที่เป็นหินลูกรังและหินทรายกลายเป็นป่า

เต็งรัง ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ในช่วงเวลา ๑.๘ ล้านปี ถึง ๑๐,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา พบ

ช้างสเตโกดอน ช้างเอลิฟาส หมาป่าไฮยีน่า พบตระกูลปาล์ม เมื่อราว ๘๐๐,๐๐๐ ปี

ที่แล้ว ต้นตะครองโคกสูง Ziziphus khoksungensis กระบก มะม่วงโบราณ สะเดา 

ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา เป็นต้น สัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ในยุคนี้คาดว่าเกิด

อุทกภัยขนาดใหญ่อย่างกระทันหัน ท�าให้สัตว์ต่าง ๆ  หนีไม่ทัน พบท่อนซุงจ�านวนมาก

ทับถมใต้พื้นทรายในล�าน�้ามูนพร้อมกับซากสัตว์ที่ขุดพบได้ในบ่อทรายอ�าเภอ

เฉลิมพระเกียรติ 

ภาพฟัน Stegodon 

ภาพฟัน Stegolophodon
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กุดจี่เทวดากับซาตานอีสาน 

 โลกแห่งความทรงจ�าในท้องทุ ่งนา 

หน้าแล้งแดนอีสาน วูบลมแล้งพัดผ่านซังข้าว

แห้งปลิวไปกับสายลมในกลางเดือนมีนาคม 

ดินทรายละเอียดไร้น�้าในยามนี้ แม้แต่หญ้าก็

ไม่อาจทนกบัสภาพแล้งโหดร้ายเช่นนี ้หนอง บงึ

ตามธรรมชาติขาดน�้าจนหมดส้ินเห็นก็แต่ดิน

โคลนแตกเป็นแผ่น คนอีสานเรียกการแตก

แบบนี้ว่า แตกเขิบ รอเวลาที่จะหลุดร่อนไป  

ในอดตีความแห้งแล้งเหมอืนซาตานทีค่ร่าชวีติ

บนแผ่นดินอีสาน แต่ความแห้งแล้งก็น�าพา

ความเคม็ขึน้มาบนดนิ ตามรมิหนองเป็นทราย

ผสมกับส่าเกลือเรียกว่า ขี้ทา คุณตาของผม

กวาดเอามาละลายกับน�้า แล้วเอาน�้าเค็ม ๆ 

ไปต้มจนระเหยเหลือแต่เกลือ กลายเป็นเกลือ

สินเธาว์ชั้นดี ท่านบอกว่าเอาไปท�าปลาร้าได้

ถนอมเนื้อปลาไว้กินยามหน้าแล้งปีหน้า 

 ทุก ๆ วันตาจะต้อนฝูงควายกว่า ๓๐ 

ตัวลงทุ่ง ให้และเล็มหญ้าตามคันนาที่พอจะมี

หญ้าอยูบ้่าง ระยะทางจากบ้านถงึนาประมาณ 

๒ กิโลเมตร นาของเราเรียกว่า นาหลุบ หรือ

นาที่อยู่ที่ลุ่มหุบโคก มีหนองน�้าที่ขุดไว้ส�าหรับ

เกบ็น�า้ยามแล้ง เม่ือควายหากนิมาถึงกไ็ด้เวลา

เพล ปล่อยให้มันลงน�้าตามอัธยาศัย จากนั้น

ตาจัดแจงก่อไฟต้มเกลือ ส่วนผมก็ซุกซนตาม

 บ่อยครั้งที่เดินทางผ่านไปยังที่จังหวัดนครราชสีมา หากมีเวลา

พอก็จะแวะพักรถและเข้าหาความรู ้ที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

พพิธิภัณฑ์ช้างโบราณ และพพิธิภณัฑ์ธรณีวทิยา ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั 

ณ บ้านโกรกเดือนห้า ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้

ความรู้ทั้งเรื่องปลาโบราณ ไดโนเสาร์ และวิวัฒนาการของถ่ินฐานบ้าน

เรา และหากมีเวลาได้ข้ามเทือกเขาภูพานก่อนข้ามเขาอย่าลืมแวะ

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวที่อ�าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และ

ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จะท�าให้รับรู้ถึงคุณค่าและความส�าคัญของ 

แผ่นดินอีสานเรามากขึ้น หนึ่งหม่ืนปีให้หลังเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเร่ิม 

ครองโลก ปากขนาดเล็ก ท้องขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยความต้องการที ่

ไม่สิ้นสุด ท�าลายผลาญทุกอย่าง ความฉลาดของมนุษย์รับรู้เรื่องราวทุก

อย่าง แต่ความต้องการอันไร้ข้อจ�ากัดก�าลังเผาผลาญท�าลายตัวเองลง 

เวลาของมนุษย์เราส้ันเพยีงโลกกะพรบิตา หาได้ส�าคญัอะไรไม่ ...เผ่าพนัธุ์

ที่สั้นกว่ากุดจ่ีในกองข้ีควายหลายเท่า 

ภาพเสือเขี้ยวดาบ

ภาพการต้มเกลือสินเธาว์แบบโบราณ
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ก่อนที่จะแบ่งปันให้พระแม่ธรณีได้มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นอาหารเลี้ยง 

คนอีสานให้ผ่านพ้นความอดอยากในหน้าแล้งไปได้ ส�าหรับคนอีสานในยุค ๘๐-๙๐ ปี

ย้อนไป ผมเชื่อว่าน้อยคนท่ีจะไม่รู้จักกุดจ่ี..ที่โลกพึงคารวะนี้ 

 โอกาสของผมผ่านเข้ามาอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป ๓๕ ปี ได้มาเป็นนักวิจัย

ท�างานร่วมกับชุมชนอีสานอีกครั้งในเรื่องแมลงของจังหวัดร้อยเอ็ด โดย มูลนิธิเพ่ือ

เยาวชนชนบท กลางฤดูแล้งในเดือนมีนาคมผมลงพื้นที่ส�ารวจแมลงกับผู้ร่วมวิจัยใน

ชุมชน พร้อมกับเด็ก ๆ  ปราชญ์ชุมชนคนสูงวัย กิจกรรมที่สนุกสนานที่สุดในทุ่งอันแล้ง

และร้อนคือ ขัวกุดจี่ โดยใช้เสียมหรือจอบขุดหากุดจี่ เด็กอีสานในเวลานี้มีน้อย

คนจะท�ากัน แต่เมื่อสามสิบปีก่อนคืองานหาอยู่หากินในวิถีชีวิต 

ที่เด็ก ๆ สามารถท�ามาหาเล้ียงปากท้องให้ผ่านวิกฤติความ

อดอยากหน้าแล้งได้เลย ขณะที่ขุดเอากุดจี่พี่ ๆ ผู้ช่วยนักวิจัย

และคุณตา คุณยายจะบอกว่านี ่กดุจีห่มุม่ กนิแซบ นีก่ดุจีห่วาย 

มันขี้น้อย แต่น่าเสียดายในยุคนี้ไม่มีกุดจี่เบ้าใหญ่และเบ้า 

ขี้ควาย เพราะขี้ควายหายาก กุดจี่เบ้านี้อร่อยสุด ๆ ตอนที่มัน

เข้าดักแด้ในก้อนขี้ควาย มักจะหาได้ตอนปลายเดือนสี่ แต่ต้อง

ขุดลงไปในดินลึกกว่านี้มาก ค�าพูดของตา..ท�าให้พวกเราชาววัย 

ส่ีสิบต้น ๆ ร�าลึกความหลังครั้งขุดกุดจี่เบ้าในท้องทุ่งยามหน้าแล้ง  

เดก็อสีานในยคุนัน้ล้วนรูดี้ว่าเจอขวยกดุจีเ่บ้าใหญ่เท่ากบัเจอขมุทรพัย์ จากกจิกรรมหา 

กุดจ่ีในนาข้าวหน้าแล้งท�าให้ผมนึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาวไอยคุปต์ ใน

ลุ่มน�้าไนล์ประเทศอียิปต์เมื่อประมาณหกพันปีก่อนหน้านี้ พวกเขาบูชาแมงกุดจ่ีและ

ยกให้เป็นเทพเจ้า ในขณะเราเสวนาแลกเปลี่ยนการขุดหากุดจี่เบ้ามากินเป็นอาหาร..

ผมเลยนึกข�าในใจแบบตลกร้าย..นี่เรารู้กันไหม ว่าเราก�าลังพูดถึงการกินเทพเจ้า คิด

แล้วยังอดข�าในใจลึก ๆ ไม่ได้  

 ด้วง Scarab หรือที่รู้จักกันดีอีกชื่อคือ ด้วงมูลสัตว์ และคนอีสานเราเรียกว่า 

แมงกุดจี่ ในต�านานเรื่องเล่าเทพเจ้าในไอยคุปต์  ชาวอียิปต์นั่งดูแมงกุดจี่กล้ิงขี้หรือ 

Dung Beetles ช่ือวิทยาศาสตร์ Scarabaeus sacer ปั้นเป็นก้อนกลม ๆ  แล้วตัวเมีย

วางไข่ไว้ตรงกลางของก้อนมูลสัตว์นั้น เปรียบเสมือนผู้หมุนดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟ้าใน

ยามเช้าและเคลือ่นข้ามผนืฟ้าไปจนตะวนัลบัไปในความมดื แล้วหมนุขึน้กลบัมาใหม่ใน

วันรุ่งขึ้นเป็นเช่นนี้เรื่อยไป คล้ายดังการเกิดใหม่ จึงยกให้แมงกุดจ่ีเป็นเทพชื่อว่า เคปริ 

ประสาเด็ก ๆ ออกไปหาขวยกุดจี่หรือรอยขุดรูดินของกุดจ่ี ตามร่มต้น

หว้าในทุ่งนา กุดจี่ที่หาง่ายและมีรสชาติดีที่สุดคือ กุดจ่ีหมุ่ม นั่นเพราะ

ขนาดตวัพอเหมาะพอค�าไม่เลก็ไป ไม่ใหญ่เหมอืนกุดจีข่ีค้วาย กดุจีข่ีช้้าง 

ถ้ากดุจีต่วัใหญ่ ๆ  เราจะไม่เอามากนิและปล่อยให้มนัไปออกไข่จนโตเป็น 

เบ้า เราเรียกอีกชื่อว่า กุดจี่เบ้า ถึงวันน้ันเราค่อยไปหาขุดเอาตัวอ่อน 

(ดกัแด้) มากิน ซึง่มรีสชาติอร่อยสดุแสนจะวเิศษส�าหรบัเดก็น้อยอย่างผม 

 ภายใต้แสงแดดยามเพลถอืว่าสายแล้วส�าหรับกดุจีท่ีเ่พิง่มาพบ

กองขี้ควายในยามที่แสงตะวันสาดส่องทั่วพื้นนา นั่นเพราะกองขี้ควาย

สดใหม่ท่ีถ่ายออกมาเม่ือวานเยน็ ๆ  จะถกูกดุจีต่วัอืน่แย่งไปเรยีบร้อย ใน

เวลากลางคืนที่ไร้แสง ความชื้นจากน�้าค้างช่วยให้ดินชุ่มช่ืน ข้ีควายท่ีสด

ใหม่เหมาะที่จะปั้นเป็นก้อนได้ง่าย รวมทั้งไม่เหนื่อยล้าง่าย ๆ ในการ

ท�างานแห่งชวีติ แต่สายวนัน้ีผมยงัได้เหน็กุดจ่ีพยายามป้ันข้ีควาย กดุจ่ีป้ัน

ก้อนขี้ควายโดยเอาหน้าดุนขี้ให้แยกออกจากกองใหญ่ พอได้ขนาดพอ

เหมาะเท่าปลายนิ้วก้อย จากนั้นใช้ขาหลังปั้นเป็นก้อนกลม ๆ โดยกล้ิง

ไปเร่ือย ๆ จนได้ขนาดราวหัวแม่เท้าจึงกลิ้งลงรูท่ีขุดเตรียมไว้ใต้กองข้ี

ควาย ภายในก้อนกลมแต่ละก้อนมันจะวางไข่ไว้ตรงกลาง เมือ่ไข่ฟักออก

มามันจะเป็นตัวหนอนแล้วกินขี้ควายที่สดใหม่ที่แม่ปั้นไว้ให้ ในรูหนึ่งแม่

จะป้ันแล้ววางไข่ไว้ราว ๘-๑๐ ก้อน ดงันัน้ชัว่ข้ามคนืต้องท�าให้เสรจ็ก่อน

ที่แสงแดดวันใหม่จะท�าให้กองขี้ควายแห้ง ส�าหรับกุดจ่ีท่ีหากองข้ีควาย

ได้ช้าหมายถึงเวลาแห่งชีวิตได ้

สั้นลง ส�าหรับแม่ผู้ท�างานหนัก 

เธอจะตายหลงัจากวางไข่โดยไม่มี

โอกาสเห็นลูกได ้เติบโต การ

สังเกตเรียนรู้ข้างกองขี้ควายใน

วัยเด็กของผมก่อเกิดเรื่องราว

และความอยากรู ้มากมาย ตา 

บอกเสมอว่ากุดจ่ีคือรางวัลแห่ง

โลก ผู้ท่ีโลกส่งมาให้ฉลาดย่อย

มลูสตัว์สดใหม่เป็นอาหารเลีย้งลกู 

เครื่องรางรูปแมลงสคาแร็บ ซึ่ง

ชาวอียิปต์ยกย่องเป็นเทพเจ้า

ที่มา: http://www.flagfrog.

com/แมลงศักดิ์สิทธิ์ของชาว/
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(Khepri ,Kheper, Khepera, Chepri, Khephir)  kheper” means 

“to emerge” or “to come into being” แปลว่า ออกมา หรือท่ีจะ

เกิดขึ้น เสมือนผู้อัญเชิญดวงอาทิตย์ให้ปรากฏข้ึนมา เมื่อชาวอียิปต์

โบราณได้ถ่ายทอดความเชือ่ลงในคัมภีร์หลงัความตาย นัน่เพราะเหน็กดุจ่ี

ตวัเล็กเกดิใหม่ภายในก้อนขีก้ลม ๆ  ท�าให้เกิดความเชือ่เชือ่มโยงเกีย่วกบั

การเกิดใหม่หรือฟื้นคืนชีพ ตรงกับค�าว่า เคเพร 

หรือ xpr เป็นที่มาของชื่อเทพเจ้าองค์นี้ มีความ

หมายว่า การปรากฏขึ้น หรือการพัฒนา Khepri 

was strongly associated with rebirth,  

renewal, and resurrection. การเกิดใหม่ การ

เริ่มใหม่ หรือ การคืนชีพ 

 เทพเคปริ เป็นเทพเจ้าแห่งนครฮีลิโอ-

โปลสิ (Heliopolis) สญัลกัษณ์ของพระองค์คือดวง

อาทิตย์และด้วงสคาแร็บ (Scarab) ทรงเป็น

สัญลักษณ์ของการสร้างโลก และเป็นสุริยเทพอีก

องค์หน่ึง เทวลักษณะเป็นเทพบุรุษที่มีพระเศียร

เป็นรูปแมลงสคาแร็บ

 มนุษย์มีความสัมพันธ์กับแมลงมาตั้งแต่

ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนเข้าสู ่ยุคแรกแห่งการเริ่ม

อาณาจกัร มคีวามเชือ่ทางศาสนาและเทพเจ้าในหลาย

รูปแบบก่อนจะรู้จักน�าแมลงมารับประทาน มาเป็นยาสมุนไพร หรือ

แม้แต่เลี้ยงถักทอเป็นผ้าไหมสวยงามจนก่อให้เกิดเส้นทางสายไหมอัน

ลือโลก เส้นทางสายไหมมีความยาว ๘,๐๐๐ ไมล์ ได้ช่ือมาจากการค้า

ผ้าไหมจีนที่มีก�าไรมาตลอดเส้นทาง เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น (๒๐๖ ปีก่อน

คริสตกาลจนถึงคริสตศักราช ๒๒๑) ราชวงศ์ฮั่นขยายเส้นทางการค้าสู่

เอเชียกลางราว ๑๑๔ ปีก่อนคริสตกาล ส่วนใหญ่ผ่านคณะทูตและ 

การส�ารวจของผู้แทนทางการทูตจักรวรรดิจีน จางเชียน (Zhang Qian) 

ชาวจีนสนใจมากกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การค้าของพวกตน

และขยายก�าแพงเมอืงจนีเพือ่ประกนัการคุม้ครองเส้นทางการค้านีล้้วนแต่

เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับแมลง 

 ปัจจุบันมีงานวิจัยหลายเรื่องที่สะท้อนว่ามีความสนใจแมลงกินได้ในฐานะ

อาหารในอนาคตของประชากรบนโลก จากการรวบรวมขององค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้รวบรวมแมลงที่กินได้จากนักวิจัยหลายคนท่ัว

โลก ท�าให้ทราบว่ามีแมลงกินได้ที่ทราบชนิดแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ชนิด และมีผู้คน

ราวสองพันล้านคนมีวัฒนธรรมการกินแมลงเหล่านี้ รวมท้ังผู้คนในภาคอีสานของ

ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ยังมีแมลงและผลิตภัณฑ์จากแมลงถูกน�ามารับประทาน 

หรอืรบัประทานเป็นส่วนผสมในอาหารเพือ่บ�ารงุร่างกาย ป้องกนัโรค และมหีลายชนดิ

น�ามาพฒันาเป็นยารกัษาโรคได้อีกด้วย ทีรู่จ้กักันดแีละใช้แบบไม่ซบัซ้อนคอื น�า้ผึง้ เป็น

ผลิตผลจากผึ้ง สารสกดัถงัเช่า Ugyen Choda แห่งภูฏาณ ได้รายงานคณุประโยชน์ของ

สารสกดัถงัเช่า ท�าจากหนอนผีเสื้อชื่อ Hepialus armoricanus Oberthiir และบน

ตัวหนอนมีเห็ดชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cordyceps sinensis (Berk.) Saec. ที่

ถูกเชื้อราเข้าท�าลายกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์บ�ารุงร่างกาย เป็นต้น 

 จากกดุจีต่วัน้อยคอยกลิง้ขีเ้ลีย้งลกูจนท�าให้มูลสัตว์กลายเป็นปุ๋ยเลีย้งเทพแห่ง

ปฐพี คุณความดีท่ีท�าให้พืชพรรณอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงมนุษย์ ความดีเหล่านี้อยู่ใน

ความเชือ่ของมนษุย์ผู้เคารพธรรมชาตแิละเกดิปัญญา กลายเป็นสญัลกัษณ์แห่งการเกดิ

ใหม่และการเวียนว่าย ไม่ใช่แค่เป็นอาหารเล้ียงโลกเท่านั้น นอกจากแมลงตัวดีก็ยังมี

แมลงแห่งความตายหลายชนิดที่คร่าชีวิตมนุษย์และเริ่มจะระบาด

รุนแรงขึ้น แมลงท่ีก่อผลกระทบกับคนเกิดขึ้นไม่นานมานี้ ซ่ึงก็ไม่

น่าจะเกิน ๒๐๐ ปี ทั้งนี้คนในยุคโบราณไม่มีหลักฐานว่าเกรง

กลัวแมลงถึงขั้นตั้งให้เป็นปีศาจหรือเทพแห่งการท�าลายล้าง 

แมลงที่ว่าคือเหล่าแมลงน�าโรคต่าง ๆ เช่น แมลงวัน ยุง 

เป็นต้น สาเหตุท่ีแมลงเหล่านี้ส่งผลต่อคนอย่างมากก็ล้วนเกิด

จากคนท่ีเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมจนไปกระทบต่อความสมดุล

ของแมลง โดยเฉพาะในเขตร้อนทีส่ิง่แวดล้อมมผีลต่อการปรบัตวัของ

แมลง เมื่อเราบุกรุกท�าลายป่ามากขึ้น ไปอยู่ในป่ามากขึ้น ยุงก้นปล่องก็มีโอกาสกัดเรา

มากขึน้ซึง่กท็�าให้เกดิการระบาดของไข้มาลาเรยี ในยามหน้าแล้งหรอืหน้าหนาวแทนที่

จะไม่พบยงุลายระบาด เนือ่งเพราะไม่มแีหล่งน�า้นิง่สะอาดให้วางไข่ แต่การทิง้ขยะพวก

แก้วพลาสติก ขวดน�้า หรือแม้แต่ล้อรถยนต์ไม่เป็นที่กลับไปเพ่ิมพ้ืนที่วางไข่ของยุงลาย

ที่มาภาพ https://en.wikipedia.org/

wiki/Khepri
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แมงไม้วิทยา..ประสาคนอีสาน

 คนลาวและคนอสีานทัว่ไปเรยีกขานแมลงว่า แมงทัง้หมด รวมทัง้แมงป่องด้วย 

ซึ่งค�าว่าแมลงมีการเรียกกันเมื่อไม่นานมานี้ แม้ปัจจุบันก็ยังมีความเข้าใจว่าแมงกับ

แมลงเป็นสตัว์กลุม่เดยีวกนั มแีมลงหลายชนดิถกูเรยีกขานว่าแมง เช่น แมงดา แมงแคง 

แมงมัน เป็นต้น ทั้งที่สัตว์เหล่านี้เมื่อจ�าแนกในทางสัตววิทยามันถูกจัดว่าเป็นแมลง แม้

กระทัง่ต�าราโหราศาสตร์ไทยยงัจดัว่าแมงป่องเป็นแมลง จดัว่าอยูใ่นอดุมเกณฑ์ที ่๔ คอื 

กีฏะเกณฑ์ คือท่ีอยู่ในลัคนาราศีพิจิก ดังนั้นในปัจจุบันเรายังให้เกียรติผู้ที่ตั้งชื่อและ

เรียกขานมาก่อน แม้มันจะไม่ได้เป็นแมลงก็ตาม และยังเรียกแมลงปอ ว่าแมงปอ เรียก

แมลงดาว่าแมงดา ฯลฯ ซ่ึงก็ไม่ผิดแต่อย่างใดเพียงแต่ให้เข้าใจตรงกัน 

 การตั้งชื่อและเรียกขานเป็นวิชาการของแต่ละชาติพันธุ์ เผ่าพงศ์แต่ละท้อง

ถิน่ แต่ละประเทศ การตัง้ชือ่สะท้อนถงึภมูปัิญญาของชาติพนัธุห์รอืชมุชนนัน้ ๆ  ซึง่เป็น

แนวคดิ ความเชือ่เชือ่มโยงกบัสิง่แวดล้อมทีอ่ยูร่อบตวั ทัง้นีค้วามสนใจในชาตพินัธุว์ทิยา 

หรือ ชนชาติวิทยา (ethnology) จึงเป็นสาขาวิชาหนึ่งของมานุษยวิทยาที่ศึกษา 

และเปรียบเทียบเกี่ยวกับความเชื่อและวิธีปฏิบัติของแต่ละสังคม เป้าหมายหนึ่งคือ  

การศกึษาประวัตศิาสตร์มนษุย์ กฎทางวฒันธรรม การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม และ

นัยทั่วไปเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ ส�าหรับผู ้ ท่ีศึกษาในสาขาวิชานี้ จะเรียกว่า  

“นักชาติพันธุ์วิทยา” (ethnologist)  ในภาษาอังกฤษอาจมีหลายคนสับสนกับค�าว่า 

ethology ซ่ึงเป็นวิชาพฤติกรรมวิทยาเป็นสาขาวิชาหนึ่งของสัตววิทยา ที่ศึกษาเกี่ยว

กบัพฤติกรรมของสัตว์ โดยจะเน้นไปทีก่ารศึกษาพฤตกิรรมภายใต้สภาวะตามธรรมชาติ 

ซึง่แตกต่างจากแนวคดิแบบพฤตกิรรมนยิม (behaviorism) ในทางจติวทิยา ทีจ่ะศึกษา

พฤติกรรมต่าง ๆ โดยมีการวางเงื่อนไข อย่างไรก็ตามการศึกษามานุษยวิทยาบ่อยครั้ง

ที่เก่ียวข้องกับสัตว์และพืชพรรณต่าง ๆ ในมิติที่มีผลต่อความเช่ือ ประเพณีหรือการใช้

ประโยชน์ รวมท้ังเศรษฐกิจด้วย แต่ก็ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญลึกซ้ึงกับองค์ความรู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับพืชหรือสัตว์ที่มนุษย์น�ามาใช้ประโยชน์เท่ากับความรู้ทางด้านวัฒนธรรม 

 ในปีค.ศ. ๑๘๘๙ Stearns ได้ศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจังกับชนเผ่าอินเดียแดง 

ในอเมริกาเหนือว่ามีการใช้เงินจากหอยเบี้ยจนได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรก แต่ยังไม่ม ี

ชื่อวิชาที่ชัดเจนเป็นเพียงแต่วิชาที่เรียกว่า ethno-science หรือศาสตร์ท้องถิ่น หรือ

ท้องถิ่นวิทยา ท่ีเรียกว่า “ethno-conchology” ต่อมามีผู้ให้ความสนใจและศึกษา

ได้มากขึ้นเมื่อฝนตกมีน�้าขัง พฤติกรรมเหล่าน้ีเพิ่งเกิดข้ึนกับมนุษย์เรา 

ไม่นานพร้อมกับการพัฒนาทางวัตถุและวัฒนธรรมบริโภคนิยมท่ีขาด

จิตส�านึก ในที่สุดต้องเสียงบประมาณมากมายในการพัฒนายา สั่งซ้ือ

วัคซีน รวมทั้งยาฆ่าแมลงต่าง ๆ ที่จะกระทบกับคนและสิ่งแวดล้อมใน

ระยะยาว และเมื่อเอ่ยถึงแมลงที่กระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ยังมีแมลงท่ี

ท�าลายพืชผัก ผลไม้ ข้าว ทั้งที่แมลงเหล่าน้ีก็ไม่เคยระบาดรุนแรงใน 

ยคุโบราณ แต่การน�าพชืพรรณ ผกั ผลไม้ ต่างถิน่เข้ามาปลกู การปลกูเพือ่

สนองตลาดบรโิภค หรือปลกูเพือ่ขายคร้ังละมาก ๆ  แมลงท่ีชอบพชืเหล่านี้

ก็ระบาดออกหากินอย่างกว้างขวาง สุดท้ายก็ต้องสั่งซ้ือยาฆ่าแมลง เมื่อ

กนิผกัผลไม้กจ็ะได้รบัสารเคมยีาฆ่าแมลงทีต่กค้างไปด้วยเป็นการท�าลาย

สุขภาพคนและสิ่งแวดล้อมไปจนชั่วลูกชั่วหลาน ที่ส�าคัญแมลงเหล่านี้

ปรับตัวเก่งมากขึ้นเพื่อต่อต้านยา ยิ่งฉีดพ่นยามากก็ยิ่งพัฒนาสายพันธุ์

มากขึ้น เพราะยาฆ่าแมลงเหล่านี้ไปมีผลต่อพันธุกรรมของแมลง ที ่

น่ากลัวคอืยาฆ่าแมลงตกค้างในร่างกายมนษุย์กม็ผีลต่อพันธุกรรมมนษุย์

ด้วย นับเป็นปีศาจซานตานที่เกิดจากมนุษย์เองโดยแท้ !!!

ตั๊กแตนขาลายแข้งแดง (Xenocatantops humilis (Serville, 1838))
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ด้านชีววิทยาพ้ืนบ้านคนแรก คือ Edward F. Castetter แห่ง

มหาวิทยาลัย New Mexico ให้ความหมายไว้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๔๔ ว่า

เป็นการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ของคนโบราณ ซ่ึงการศึกษาครั้ง

นั้นมีจุดหมายเพื่อผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พื้นบ้านใน

เรื่องพฤกษศาสตร์กับสัตววิทยา 

 อย่างไรก็ตามวิธีทางชีววิทยาพื้นบ้านยังรวมถึงการศึกษา 

เชิงวัฒนธรรมและภาษาที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา ทั้งค�าศัพท์ ความหมาย 

ศิลปะ และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ในระยะหลังการศึกษาครอบคลุมถึง

มานุษยวิทยาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา อันน�าไปสู่การ

จัดการ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ซึ่งท�าให้เกิดแขนงวิชาที่

มากมายตามหัวข้อทางชีววิทยาที่ศึกษา เช่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 

(Ethnobotany) สัตววิทยาพ้ืนบ้าน (Ethnozoology) ราวิทยาพื้นบ้าน 

(Ethnomycology) นิเวศวิทยาพื้นบ้าน (Ethnoecology) รวมท้ัง

กีฏวิทยาพื้นบ้าน (Ethnoentomology) ด้วย 

 ในทีส่ดุวชิาความรูด้้านศาสตร์พืน้บ้านทีเ่กีย่วข้องกบัแมลงกไ็ด้

รับความสนใจมากขึ้นจนมีชื่อเรียกยาวเหยียดว่า กีฏวิทยาพื้นบ้าน หรือ

ภาษาอังกฤษว่า Enthnoentomology ซึ่ง กีฏะ  แปลตามพจนานุกรม

ของราชบัณฑิตยสถานว่า แมลง แต่อันที่จริงตามรากภาษาสันสกฤต 

แปลว่า ตั๊กแตน แต่ก็หมายความรวมกันว่าเป็นแมลง ส่วน วิทยา แปล

ว่า ความรู้ ซึ่งแปลมาจากภาษากรีกค�าว่า logos หรือ logia ส่วนภาษา

อังกฤษว่า logy ส่วนค�าว่า entomon เป็นภาษากรีก แปลว่า แมลง ซ่ึง 

Entomology เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลงและเป็นสาขาหนึ่งของ

สัตววิทยา เม่ือเอาค�าทั้งหมดมารวมกันเป็น กีฏวิทยาพื้นบ้าน หรือ 

Ethnoentomolgy โดยนายประสทิธิ ์วงษ์พรม นกักฏีวทิยา เคยนยิามไว้ 

เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ว่า กฏีวทิยาพืน้บ้านเป็นส่วนหนึง่ของชวีวทิยาพืน้บ้าน

โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนใดชุมชนหนึ่งที่มีความเชื่อ 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของตนโดยเฉพาะอันเก่ียวข้องกับ

แมลงทั้งรูปธรรมและนามธรรม การศึกษากีฏวิทยาพื้นบ้านจ�าเป็น 

ต้องรวบรวมเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา และ

กีฏวิทยาเข้ามาผสมผสานรวมกันอย่างได้สัดส่วน เพื่อให้ได้ความรู้ท้ังคุณภาพและ

ปริมาณ สามารถแสดงความส�าคัญของแมลงว่ามีบทบาทต่อมนุษย์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต 

 ในขณะส�ารวจแมลงกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ลมแล้งพัดมาวูบวาบพร้อม 

ไอร้อนระอุ ผมพยายามมองหากองขี้ควายในนาแต่ไม่พบสักกอง นั่นเพราะทุกวันนี้

เทคโนโลยกีารท�านาและเกบ็เก่ียวข้าวเแทนควาย เมือ่ไม่มคีวาย ไม่มีคนเลีย้งควาย ไม่มี

ต้นสะแกนาให้หลบร้อนอกีต่อไป คิดถงึประวัตศิาสตร์ของชาวกลุาทีต้่องหาบสินค้าเดนิ

ผ่านทุ่งเสียวอันร้อนระอุเพื่อน�าสินค้าจากรัฐฉานและล้านนามาเร่ขาย ถึงกับร้องไห้

เพราะทนหิวน�้าและความร้อนแล้งไม่ไหว อันเป็นต�านานเล่าขานของคนรุ่นหลังว่า  

ทุ่งกุลาร้องไห้ ความแห้งแล้งของแผ่นดินแอ่งโคราชมีมานานก่อนกุลาจะเกิด และแล้ง

ซ�้าแล้วซ�้าเล่ามาหลายพันหลายหมื่นปี แล้ว กุลา เป็นใคร ท�าไมต้องร้องไห้ !!!
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แมลงและแมงต่างกันอย่างไร

  แมลง เป็นสตัว์ขาปล้องทีว่วิฒันาการบนโลกมาประมาณ ๔๐๐ 

ล้านปีมาแล้ว เป็นญาติร่วมกับ แมง ต่าง ๆ เช่น แมงดา

ทะเล แมงมุม แมงป่อง แมงโหย่ง รวมทั้งก้ิงกือ

และตะขาบ ประสบผลส�าเรจ็ในการด�ารงชวีติ 

มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ เท่าที่ม ี

การตัง้ชือ่แล้วประมาณ ๑ ล้านชนดิ ส่ิงที่ 

ท�าให้แมลงประสบผลส�าเร็จในการด�ารง

ชีวิตผ่านวิวัฒนาการของโลกท่ียาวนาน 

เนื่องจากมีการปรับตัวให้มีขนาดเล็ก 

ขนาดเฉลี่ยประมาณ ๑ เซนติเมตร  

เล็กที่สุดคือ แตนเบียนไข่เพลี้ยไฟ ม ี

ขนาด ๐.๑๘ มิลลิเมตร ขนาดใหญ่และ 

ยาวที่สุดคือ ต๊ักแตนกิ่งไม้ในป่าฝน ขนาด ๓๕ 

เซนติเมตร แมลงมีโครงสร้างภายนอกเป็นเกราะแข็งแรง 

ซึ่งลดการสูญเสียน�้าและป้องกันการกระแทก ความแข็งแรงมากกว่า

มนุษย์หลายเท่าหากแมลงมีขนาดเท่ามนุษย์ ด้วงบางชนิดยกของท่ีมีน�้า

หนักมากกว่าน�้าหนักตัวมันเองถึง ๘๐๐ เท่า หมัด เป็นแมลงไม่มีปีกท่ี

เราคุ้นเคย มันสามารถกระโดดสูงหลายนิ้ว หากเทียบกับคนก็เท่ากับ

กระโดดข้ามตึก ๓๐ ช้ันได้อย่างสบาย ๆ  ส่วนเจ้าของรางวัลนักกระโดด

ไกลยกให้ตั๊กแตนที่สามารถกระโดดได้ระยะทางเป็นเมตรเทียบเท่ากับ

คนทีส่ามารถกระโดดข้ามสนามฟตุบอล สิง่ทีแ่มลงปรบัตวัได้เปรยีบจาก

สัตว์อ่ืน ๆ คือส่วนใหญ่บินได้ หลายชนิดอพยพด้วยการบินเป็นระยะ

ทางหลายพันไมล์ นอกจากน้ีมันสามารถเลียนแบบสิ่งต่าง ๆ สภาพ

แวดล้อม หรือการพรางตัวได้อย่างกลมกลืน เหตุผลท่ีส�าคัญอีกประการ

หนึ่งคือแมลงมีการเจริญเติบโตแบบถอดรูปได้หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

ได้ เช่น ผีเสื้อต่าง ๆ เริ่มจากเป็นไข่ฟักออกมากลายเป็นหนอน จากนั้น

เข้าดักแด้ จึงลอกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัย ทั้งหมดท่ีกล่าวมาจึงท�าให้

แมลงกระจายพันธุ์เพิ่มทั้งชนิดและปริมาณอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไร

กต็ามแม้มนษุย์จะทราบชือ่เพยีงล้านชนดิ แต่กย็งัเหลอืทีย่งัไม่ทราบชือ่มากกว่าด้วยซ�า้ 

ส่ิงที่น่าห่วงคือเรารู้จักแมลงต่าง ๆ  เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีน้อยกว่าที่มนุษย์ท�าลายมันไป เรา

จงึสญูเสยีโอกาสทีจ่ะน�ามาใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการท�าลายป่าอนัเป็นแหล่งอาศยั

ส�าคัญของแมลง 

 หลายคนยังสับสนระหว่างชื่อกับลักษณะอันแท้จริงของ แมลง และ แมง ว่า

ต่างกนัอย่างไร ล�าพังจ�าแค่ชือ่กแ็ยกไม่ออกแล้ว เช่นเราเรียกแมงดานามาตัง้นาน จริง ๆ  

มันคือแมลง เรียกแมงปอ อันที่จริงคือแมลงปอ แล้วมันต่างจากแมงที่เราเข้าใจกัน

อย่างไร การจ�าแนกความแตกต่างระหว่าง แมง กับ แมลง นั้นอาศัยรูปลักษณ์ภายนอก

พื้นฐานก็พอจะแยกออก ส�าหรับ แมลง มีลักษณะภายนอกทั่วไป โดยมีร่างกายแบ่ง

เป็นสามส่วนชัดเจน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง แมลงอาจจะมีปีกหรือไม่มีก็ได้ 

ขึ้นอยู่กับกลุ่มและระยะการเติบโตของแมลง ส่วนหัวเป็นศูนย์รวมระบบประสาท การ

รับความรู้สึก และการกิน ประกอบด้วย ตา หนวด ส่วนของปาก  ส่วนอกเป็นท่ีตั้งของ

อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ ได้แก่ ขาและปีก ส�าหรับขาแมลงตัวเต็มวัยมี ๖ ขา ส่วน

ปีกนั้นมีสองคู่ หนึ่งคู่ หรือไม่มีก็ได้ ส่วนท้องเป็นที่ตั้งของอวัยวะรับความรู้สึกและ 

อวัยวะภายในต่าง ๆ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบ

ขับถ่าย เป็นต้น 

มวนเพชรฆาตแดงด�า ( Sphedan-

olestes mendicus (Stal, 1867) 

ตั๊กแตนหนวดยาวทหาร 

(Sanaa imperialis 

(White, 1846)
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ทุ่งกุลาร้องไห้

 การเดินทางมาร้อยเอ็ดเพ่ือส�ารวจและเก็บข้อมูลแต่ละคร้ังผมเลือกเส้นทาง

ที่ต่างกัน เพราะต้องการสัมผัสภาพท้องทุ่งกุลาอันกว้างใหญ่  ครั้งหนึ่งขับรถจากถนน

มติรภาพเข้าสู่ถนนหมายเลข ๒๐๗ ทีแ่ยกจากอ�าเภอประทายมุง่หน้าสู่อ�าเภอสุวรรณภมูิ 

ที่ราบกว้างใหญ่สองข้างทางในยามหน้าแล้งมีเพียงต้นยูคาลิปตัสในยามนี้ที่กลายเป็น

สิง่คุน้ชนิสายตา ทัง้ทีใ่นสมยัเด็กทีเ่คยผ่านถนนสายนีม้ต้ีนกระถนิพมิานและต้นตาลขึน้

อยู่ข้างทาง กระถินพิมานเป็นพันธุ์ไม้ท่ีทนแล้งและทนเค็ม แต่ข้อเสียคือมีหนามยาว 

หากใครหลงไปเหยียบเข้าจะปวดมาก กระถินพิมานจัดอยู่ในสกุลอเคเซีย เช่นเดียวกับ

ที่กระจายในทุ่งหญ้าสะวันน่าของแอฟริกา จินตนาการของผมเลยเถิดย้อนไปยุค 

หนึง่ล้านปีก่อนมเีสอืเขีย้วดาบ ยรีาฟ และฝงูช้างสเตโกดอน หากนิในทุง่แห่งนี ้ปัจจบุนั

ที่ราบกว้างใหญ่แห่งนี้มีชื่อเรียกขานมากมาย แต่ที่คนรุ่นหลังยุค ๘๐ รู้ดีคือนาม  

ทุ่งกุลาร้องไห้ 

 ส�าหรับ แมง นั้นยังแยกออกเป็นหลายกลุ่ม ส่วนใหญ่แมงมี

แปดขาและไม่มีปีก ร่างกายของแมงมีทั้งแบ่งเป็นสองส่วน คือ หัวและ

อกเชือ่มตดิกนัแยกกนักบัส่วนท้อง โดยมส่ีวนเชือ่มบาง ๆ  เรยีก pedicel 

แมงที่มองเห็นร่างกายสองส่วนชัดเจน เช่น แมงมุม 

แมงมุมแส้ แมงป่องแส้ เป็นต้น แมงบาง

กลุ ่มมองเห็นว่าส่วน หัว อก ท้อง 

เชื่อมติดกันเป ็นชิ้นเดียว เช ่น 

แมงป่อง แมงโหย่ง เป็นต้น 

นอกจากนี ้ ไร ยังจัดเป็นพวก

แมง มีขา ๘ ขาและไม่มีปีก 

มีส ่ วนหัวอกและท ้อง

เชือ่มตดิกนั แต่ความเป็น

จริง ไร มีส่วนปากแยก

ส่วนอกและท้อง ซึง่เชือ่ม

ติดกัน บางคร้ังหากอ้าง

ตามชื่อเราก็ยังสับสน ไร  

ที่อาศัยอยู ่ตามล�าตัวของ 

ไก่ เป็ด และนก จดัเป็นแมลง 

มีหกขาไม่มีปีก แต่ ไรแดง ที่ 

กินพืช หรือดูดน�้าเลี้ยงจากพืช 

จัดเป็นพวกแมง อย่างไรก็ตามสัตว์ 

กลุ ่ม น้ีมีขนาดเล็กมากจึงต ้องส ่องด ้วย

กล้องจุลทรรศน์ จึงจะสามารถจ�าแนกแยกแยะได้ 

กูค่นัธนาม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอด็

แมงมุมสวนท้องสามเหลี่ยม 

(Parawixia dehaani  

Doleschall, 1859)
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ค่อยไป มีบางครั้งตาเอาไม้ไล่ควายเขียนแผนที่ลงบนลานดินทรายริมหาดล�าเซบาย 

อธิบายจนผมเข้าใจ และในวันหนึ่งก็ตาก็พาดพิงถึงทุ่งกุลา จนผมรบเร้าให้ตาอธิบาย

เพิ่มว่ากุลาเป็นใคร ท�าไมทุ่งใหญ่ถึงขนาดท่ีล�าน�้ามูลไหลผ่านได้ แค่ที่ราบป่าทาม ล�า

เซบายนี่ก็กว้างใหญ่เกินกว่าเราจะเลี้ยงควายให้กินหญ้าพอกินไปทั้งชาติ

 ตาเริม่เล่าว่า..ทุง่กลุามอีกีชือ่หนึง่ว่า ถ่งปูป๋่าหลาน (ทุ่งปูท่ิง้หลาน) ทุง่มนักว้าง

ใหญ่จนปู่ถึงกับทิ้งหลานเลยหรือ ตาเร่ิมเล่าต่อว่า แม่นแล้ว ปู่กับหลานกะคือเฮากับโต

นั่นหละ เดินทางรอนแรมจะข้ามทุ่งจากทางอุบลขึ้นไปทางสารคาม พอผ่านทุ่งกว้าง

ใหญ่ในยามหน้าแล้ง น�า้ทีเ่ตรียมไปกห็มด แดดร้อนเหมอืนกบัว่าจะเผาทกุอย่างให้หมด

ไป ไอแดดยามเที่ยงก็ร้อนจนมองอะไรไม่ถนัด พอมาถึงร่มสะแบงต้นหนึ่ง หลานก็เร่ิม

หิวหนักมากข้ึน ปู่ก็กระหายน�้าเช่นกัน ปู่จึงบอกหลานให้นอนคอยปู่ใต้ร่มสะแบงน้ี  

ปู่จะออกไปหาขอน�้าหรือแนวกินแถวนี้มาให้ จากนั้นปู่ได้เดินทางไกลออกไปจนลับตา

หลานในไอแดด เพื่อหาแหล่งน�้าหรือหมู่บ้านในทุ่งที่กว้างใหญ่ ความร้อนและความ

เหนื่อยล้าท�าให้ปู่หมดแรงและหลงทาง จนจ�าทางกลับมาหาหลานไม่ได้ ไม่พบทั้ง

หมู่บ้านและน�้า จนในที่สุดหลานก็คอยแล้วคอยเล่าปู่ก็ไม่กลับมา..ชะตากรรมทั้งสอง

จะเป็นอย่างไรไม่รู ้ ไม่มีใครบอกได้ ..ในที่สุดก็กลายเป็นต�านานมาถึงปัจจุบันว่า  

..ทุ่งกลุาร้องไห้กคื็อทุ่งปูป๋่าหลานนัน่หละ ..ตอนนัน้ผมยงัค้างในอารมณ์ท่ีไม่คล่ีคลายตาม

ประสาเด็กที่ได้ฟังนิทาน ซ่ึงตอนจบมักจะมีข้อสรุปและโล่งใจ แต่นิทานของตาเรื่องปู่

ป๋าหลานนั้นท�าให้ผมข้องใจและเป็นค�าถามในใจเสมอมาว่า ทั้งปู่และหลานจะเป็น

อย่างไร จะมีใครมาพบเจอไหม ทุ่งมันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนกัน และแน่นอนค�าถาม

ของผมก็ตามมาทั้งที่ค�าตอบจากค�าถามเก่ายังไม่กระจ่างคือ กุลาเป็นใคร ท�าไมต้อง

ร้องไห้ ตาเลยตอบว่าแล้วจะเล่าให้ฟังวันพรุ่งนี้ 

เพราะวันนี้ค�่าแล้วต้องต้อนฝูงควายกลับบ้าน 

  ตืน่เช้าในวันใหม่ตาต้อนควายออกจาก

คอก ๓๐ กว่าชีวิต คุณตาปลุกผมเอาข้าวเหนียว

ปั้นโรยเกลือขี่หลังควายตัวโปรดแล้วต้อนควาย

ผ่านทางกลางบ้านลงทุง่นายามหน้าแล้ง เป้าหมาย

คือล�าเซบายในยามบ่าย ทุกวันต้องปล่อยให้

ควายหากินหญ้าผ่านทุ ่งนาที่กว้างใหญ่ของ

หมู ่บ้าน ตาเดินพลางสานกระติบข้าวพลาง  

 ในทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นส่วนหนึ่งของแอ่งโคราช 

แอ่งโคราชแบ่งเป็นทุ่งย่อย ๆ ได้ เรียกว่า ทุ่งส�าริด ทุ่งปู่ป๋าหลาน ทุ่ง

หมาหลง ทุ่งหลวง และทุ่งกุลาร้องไห้ ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่า “ทุ่งเสียว” 

และเรียกแม่น�้าท่ีไหลผ่านกลางทุ่งเสียวว่า “แม่น�้าเสียว” ต�านานอีสาน

กล่าวถึงที่มาของค�าว่า “ทุ่งเสียว” เพราะเป็น

ที่มีต้นไม้พื้นถิ่นที่มีชื่อ “ต้นเสียว” อยู ่เป็น

จ�านวนมาก แต่ก่อนบริเวณนี้เรียกว่า “ดง

เสียว” เพราะพื้นที่เป็นป่าดงดิบ แต่ต่อมาเกิด

ทุพภิกขภัยดังกล่าวบริเวณทุ ่งเสียวจึงกลับ

กลายเป็นพ้ืนดินแห้งแล้ง มีบริเวณกว้างขวาง

ไพศาลมากมายถึง ๒ ล้านไร่ และพื้นที่ของ 

ทุ่งเสียวจ�านวน ๑ ล้านไร่นั้นอยู่ในเขตจังหวัด

ร้อยเอ็ดปัจจุบัน 

 ในพุทธศตวรรษท่ี ๑๕-๑๖ เ ม่ือ 

พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๓) 

ครองเมืองพระนคร เป็นช่วงเวลาที่ขอมมี

อ�านาจเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อย่างเต็มที่และน่ันคือ การสร้างอโรคยาศาล  

ปราสาทหิน และรูปเคารพในพุทธศาสนา

มหายานไว้เป็นอนัมาก บรเิวณทุง่เสยีวในส่วนทีมี่

ล�าน�้าริมขอบทุ่ง จะมีอโรคยาศาลและบรรณศาลอยู่เป็นช่วง ๆ ซ่ึงเคย

เป็นเส้นทางจากเมืองพระนครเข้ามาสู่ทุ่งเสียว นับได้ถึง ๕ อโรคยาศาล 

และเมือ่พระเจ้าชยัวรมนัท่ี ๗ เสดจ็มาตรวจดกูารก่อสร้างได้สร้างพลบัพลา

ทีป่ระทบั ณ ล�าน�า้น้ัน จึงมชีือ่เรยีกว่า ล�าน�า้พลบัพลา มาจนปัจจุบัน 

 ผมได้ยนิค�าว่าทุง่กลุานบัต้ังแต่จ�าความได้ผ่านนทิานของคณุตา 

ในวัยเด็กก่อนเข้าเรียนชั้นป.๑ ผมใช้เวลาส่วนใหญ่กับการติดตามคุณตา

ไปเลีย้งควายในป่าและทุง่กว้างใหญ่ในทีร่าบลุม่ล�าเซบาย ทีม่าของนทิาน

มาจากค�าถามที่ถามคุณตาว่า ล�าเซบายไหลมาจากไหน ตาเลยตอบว่า

มาจากภูอยู่ทางเหนือ แล้วไหลไปไหนแล้ว ตาก็ตอบว่าไหลลงมูน คือคือ

หยัง? ค�าถามเหล่านี้ถูกตอบและให้ความกระจ่างกับผมแบบค่อยเป็น

http://oknation.

nationtv.tv/blog/print.

php?id=999268

ต้นเสีียว
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พอหยุดพักใต้ต้นสะแบงใหญ่ ก็เหลาตอกให้บางพลางเล่านิทาน เป็น

เวลาความสุขของผมในช่วงเวลาหนึ่ง หากเรื่องน่าเบื่อบางทีก็เผลอ

หลบัในช่วงแดดเริม่ร้อน วนันีไ้ม่หลบัเพราะตาจะต้องเล่าเรือ่ง กลุาร้องไห้ 

..ผมจงึไม่อาจพลาดได้ ..ลมแล้งตอนเพลพดัวบูมาผ่านไป พัดเอาดนิลอย

คลุง้ขึน้แต่ไม่หมนุเป็นแบบลมบ้าหม ูท�าให้ผมนกึถงึปู่กับหลานในวนัก่อน 

ตาเริ่มเล่าว่า กุลาพม่าต้องสู้เป็นแขกเร่ขายของมาจากรัฐฉาน

 ในพงศาวดารท่ีเก่าที่สุดปรากฏในปีพ.ศ. ๒๓๘๑ ตรงกับสมัย

รัชกาลท่ี ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บันทึกถึงการกักตัวชาวกุลาท่ีเดินทาง

ค้าขายในเขตภาคเหนอื เช่น เชยีงใหม่ ตาก สวรรคโลก และก�าแพงเพชร 

ต่อมาปรากฏหลกัฐานว่ามคีวามขดัแย้งระหว่างกลุากบัเจ้าเมอืงร้อยเอด็ 

สุวรรณภูมิและขอนแก่น กรณีซื้อขายวัว ๖๐๐ ตัว ตรงกับสมัยรัชกาล 

ที่ ๔ และด้วยผลจากสนธิสัญญาบาวริง ซึ่งได้รับการให้สัตยาบันในวันท่ี 

๕ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๙ จะมีผลบังคับใช้ให้กุลาต้องลงลายมือในเดือน

ต่อมาเป็นพ้ืนฐานในการก�าหนดกฎเกณฑ์การค้าของกุลาหรือต้องสู้ซ่ึง

ส่วนใหญ่จะมาจากเมืองมะละแหม่ง ประเทศเมียนม่าร์ในปัจจุบัน และ

เป็นคนกุลาในบังคับอังกฤษที่สยามต้องให้ความคุ้มครองดูแล สินค้าที่

กุลาต้องการซื้อโดยทั่วไปที่นครราชสีมาและลาวฝ่ายเหนือ คือ ช้าง 

งาช้าง เขาสัตว์ ไหม และโคกระบือ ส่วนไม้ซุงต้องการซื้อในเชียงใหม่ 

แพร่ ล�าปาง ล�าพูน และน่าน สินค้าที่น�าไปขายเป็นพิเศษก็คือ ปืนและ

ผ้าไหม กุลา จะเดินทางเป็นกลุ่มใหญ่ถึง ๔๘ คน พ่อค้ากุลาเหล่านี้มีปืน

และดาบเป็นอาวุธ ในมุมมองของคนลาวเจ้าของพื้นท่ี คนกุลาจัดเป็น

ผู ้ชายรูปร่างสูงใหญ่ แต่งตัวใส่ตุ ้มหูและโพกผ้าขาวรอบศีรษะเป็น

เอกลักษณ์ พวกเขาไม่ได้ใช้วัวเทียมเกวียนบรรทุกสิ่งของเข้ามาขาย

เหมอืนกลุ่มพ่อค้าอืน่ทัว่ไป แต่เดนิเท้าเข้ามาพร้อมกบัหาบ ชาวกลุาบาง

คนพบรักและแต่งงานกับผู้หญิงลาวในพ้ืนที่ และต้ังรกรากถ่ินฐานใน

หลายแห่ง ชุมชนด้ังเดิมที่อาศัยในบริเวณทุ่งกุลาได้แก่ บ้านเมืองบัว  

บ้านดงครั่ง บ้านจาน บ้านกู่กาสิงห์ บ้านจ่าแอ่น บ้านแสนสี และ บ้าน

ตาหยวก (บ้านขะแมร์) นอกจากนี้ยังพบในอ�าเภอเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี และหมู่บ้านหนึ่งในอ�าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

กุลาค้าครั่งและดินแดนแห่งผ้าไหม  

 เช้าวันหนึ่งในวัยห้าขวบผมยังขี่หลังควายเข้าป่ากับคุณตาพร้อม ๆ กับควาย

อีกสามสิบกว่าชีวิต ตายังคงหอบเอาตอกและกระติบท่ีสานค้างไว้เมื่อวันก่อนไปด้วย 

ตาเดินตามควายพร้อมกับสานกระติบข้าวในมือ ปากพลางไล่ควาย ฮือ ๆ  จุ๊  แน่ ๆ  ใน

ยามทีค่วายออกนอกเส้นทาง พอถงึกลางป่าใหญ่ตาให้ควายหากนิไปตามโคกอย่างเป็น

อิสระ ตาและผมพักใต้ต้นกระบกใหญ่คอยฟังเสียงเกราะว่าควายไปทางไหน พอเวลา

นั่งพักตาก็เอามัดตอกออกมาเกลา(เหลา)ให้มันเกลี้ยงและเรียบ และได้ยินตาบ่นออก

มาว่าด้ามพร้ามันหลวม วันนี้จะต้องซ่อมมัน ตาเอาขี้ครั่งมาด้วย พอตกบ่ายเรามาจะ

ถึงป่าทามริมหนองหาน (บึงน�้าขนาดใหญ่ประจ�าหมู่บ้าน)

 ทุง่กลุาร้องไห้กบัพ่อค้าขายครัง่เป็นสิง่คูก่นัมาเนิน่นาน จนครัง่กลายเป็นแมลง

ที่กระจายไปทั้งภาคอีสาน การใช้คร่ังอย่างแพร่หลายในฐานะวัสดุประสาน วัสดุย้อม

สี ไปจนถึงยาสมุนไพรรักษาโรค และมีชื่อหลายหมู่บ้านตั้งตามต�านานอันมีท่ีมาเกี่ยว

โยงกับครั่ง รวมท้ังนิยายที่เขียนจากเรื่องจริงอย่างเรื่อง ลูกอีสาน ของ ค�าพูน บุญทวี 

นกัเขยีนจากจงัหวดัยโสธร จนได้รบัรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่มแห่งอาเซยีน

(ซไีรท์) และเป็นหนึง่ในร้อยหนงัสอืทีค่นไทยควรได้อ่าน ในเร่ืองลกูอสีานมฉีากเรือ่งราว

การเก็บคร่ังอยู่ด้วย สะท้อนว่า คร่ัง เป็นวิถีชีวิต โดยท่ีผู้ชายต้องเรียนรู้การเก็บคร่ังเช่น

เดียวกับหญิงสาวที่ต้องเรียนรู้การปลูกหม่อนเล้ียงไหม และทอผ้า พออ่านลูกอีสาน

ท�าให้ผมนึกถึงพ่อในสมัยพาผมลงปลายนาในช่วงหน้าแล้งเพื่อหาดูครั่งจากต้นสะแก 

ผมเห็นพ่อเลือกกิ่งที่มีก้อนสีน�้าตาลคล�้าหุ้มกิ่งจนรอบและปูดโปนออกมา พ่อตัดมา

หลายสิบกิ่ง จากนั้นน�ามาขูดก้อนสีน�้าตาลออกจากกิ่งสะแก ดูข้างนอกสีออกน�้าตาล

คล�้าแต่พอทุบให้ละเอียดเป็นน�้าสีแดงอมม่วง จากนั้นจะเห็นแมลงตัวเล็ก ๆ บินออก

มาบ้าง และตัวเมียจะตายเพราะแรงกระแทก เห็นเป็นน�้าสีชมพูออกมาจากตัวครั่งบ้าง 

รวมท้ังซากของตัวที่ตายปนกันออกมา พ่อร่อนและเลือกเอาเฉพาะเนื้อครั่ง 

 ครั่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tachardia lacca Kerr. เป็นแมลงจ�าพวกเพลี้ย

หอย วงศ์ Coccidae มักพบอาศัยตามกิ่งพืชของไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว เช่น ก้ามปู ปันแถ 

สะแกนา กางขี้มอด คาง ถั่วแระ สีเสียดเทศ ตะคร้อ ทองกวาว เป็นต้น นอกจากนี้ยัง

พบในต้นไม้อื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชนิด เช่น พุทรา พะยอมดง เป็นต้น ปัจจุบันหาใน

ธรรมชาติยากมากแต่นิยมเล้ียงกันมากในภาคเหนือ เช่น จังหวัดแพร่ สุโขทัย น่าน 
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ล�าปาง ตาก เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ล�าพูน และภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ เช่น จังหวัด ขอนแก่น อุบลราชธานี เลย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 

มหาสารคาม ร้อยเอด็ นครราชสีมา สกลนคร กาฬสนิธุ ์ ครัง่มปีระโยชน์

หลากหลายใช้ท�าเชลแลค ท�าสี ส�าหรับพ่อใช้ท�าเป็นยาแนวรอยต่อ

ระหว่างพร้ากับด้าม 

 ชาวกุลาค้าขายครั่งมาต้ังแต่

สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยรับซื้อครั่งจาก 

ทุ่งกุลาและเมืองต่าง ๆ ในแถบอีสาน 

แลกเปลี่ยนค้าขายเป็นสินค้า ตอนยัง

เรียนชั้นประถมศึกษาเคยท่องจ�าว่า

สินค้าส่งออกสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น

ราชธานี ได้แก่ นอแรด ครั่ง น�้ามันยาง 

งาช้าง ไม้หอม และของป่าต่าง ๆ  คร่ังจึง

เป็นสนิค้าทีช่าวอสีานเกบ็หาจากป่าหรือ

เลี้ยงเพื่อน�ามาขายแก่พ่อค้าชาวกุลา  

 ระหว่างการเดินทางส�ารวจ

แมลงไป ๆ  มา ๆ  ระหว่างบ้านบะเค ทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองร้อยเอ็ด 

ลงมาจนถึงอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน เคย

ผ่านบ้านดงครัง่น้อย บ้านดงครัง่ใหญ่ อ�าเภอเกษตรวิสยั จงัหวดัร้อยเอด็ 

ท�าให้ผมนึกถงึทีม่าของชือ่หมูบ้่านนีค้งจะมอีะไรเก่ียวข้องกบัครัง่เป็นแน่ 

จากเอกสารสัมภาษณ์นายสวัสดิ์ ภูมี อายุ ๗๓ ปี แต่งงานมาเป็นเขย

บ้านครั่งใหญ่ได้ยินเรื่องกุลาร้องไห้กับการค้าขายครั่ง กลายเป็นต�านาน

ว่ามีชาวกุลามาซื้อครั่งจนได้เต็มหาบเดินทางผ่านมายังทุ่งหมาหิว มี

สภาพเหน่ือยล้าหมดแรง ชาวบ้านในละแวกนัน้จงึบอกว่าผ่านทุง่หมาหวิ

ไปไม่ได้หรอก ให้เทคร่ังส่วนหน่ึงไว้ กลุาได้ฟังดังน้ันจงึเทครัง่ออกส่วนหนึง่

เพื่อให้ตนเองสามารถหาบครั่งผ่านทุ่งหมาหิวไปได้ บริเวณท่ีเทครั่งไว้ 

จึงตั้งชือ่วา่ บา้นครั่งน้อย ชาวกุลาเดินผ่านไปได้ไกลระยะหนึ่งแต่กย็ังไม่

พ้นทุง่หมาหวิได้ รูส้กึเหนือ่ยล้ามากจงึทิง้ครัง่ทัง้หมดไว้ทีน่ัน่ สถานทีน่ัน้

จึงเป็นที่มาของ บ้านคร่ังใหญ่  

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า สมัยหนึ่งบ้านดงครั่งน้อย บ้านดงคร่ังใหญ่เป็นพื้นที่ปลูก

ครั่ง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หนึ่งของชุมชนอีสาน รัฐบาลได้รณรงค์การปลูกครั่งในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. ๒๕๐๖ ครั่งตาย

เกือบทั้งหมด รัฐบาลได้เริ่มรณรงค์ให้ประชาชนทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ 

ได้แก่ ปอแก้ว ข้าวโพด ทดแทนการเลี้ยงครั่ง จึงเป็นที่มาของยุคปลูกปอแก้วในเวลา

ต่อมา 

 ผมโชคดทีีเ่กดิมาในครอบครัวทีค่ณุยายปลกูหม่อนเลีย้งไหมมานานก่อนทีผ่ม

จะเกิด แม้ว่าปอแก้วจะถูกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกตั้งแต่ผมจ�าความได้ ติดตามแม่ไป

ลอกปอที่แช่ไว้ในบึงน�้า ผมยังจ�ากลิ่นเน่าของปอได้แบบติดจมูกแม้ขณะนั้นวัยเพียง  

๖ ขวบกต็าม ผมเข้าโรงเรียนประถมหนึง่ตากเ็ลิกปลูกปอเพราะราคาตกต�า่ ส�าหรับยาย

ดจูะมคีวามสุขกบัการปลูกหม่อนและเล้ียงไหมไม่ว่าปอราคาจะตกหรือสูงขึน้กต็าม ผม

ยังได้ช่วยยายให้ใบหม่อนเลี้ยงหนอนไหมยุบยับอยู่ในกระด้ง จนเข้าสู่หนอนวัยสุดท้าย 

มันจะกลายเป็นหนอนสีเหลืองไม่กินอาหาร จึงย้ายมาที่ จ่อ มีลักษณะใหญ่กว่ากระด้ง

มาก มีช่องส�าหรับวางตัวหนอนลงไปเพื่อให้มันเข้าดักแด้ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่

หนอนจะผลิตเส้นไหมออกมาเพ่ือสร้างปลอกหุ้มดักแด้ และจากนั้นผมก็รอวันยาย 

“สาวหลอก” หรือสาวไหมนั่นเอง ส�าหรับเด็กอย่างผมสิ่งที่รอคอยคือดักแด้หนอนไหม

อันแสนจะอร่อย ไหมทีละเส้นจะถูกสาวออกจากปลอกดักแด้ จนเหลือแต่ตัวดักแด้ 

ยายจะตกัดกัแด้ในหม้อต้มสาวไหมออกมาไว้ทีต่ะแกรงนอกหม้อ เมือ่สาวใยเป็นเส้นไหม

ออกจากฝักหลอก หรือ ปลอกดักแด้จนใยหมดแล้ว ผมก็จะคอยหยิบกินจนอิ่ม 

สมใจอยาก ตอนนั้นยังไม่เคยรู้เรื่องผ้าไหมเลย 

ในเวลาผ่านไปผมจึงได้ทราบว่าผ้าไหมขึ้นชื่อ

ของชาวอุบลคือ ผ้าไหมลายกาบบัว 

 ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิ-

ประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ส�าเร็จราชการ

มณฑลลาวกาว ได้น�าผ้าทอเมืองอุบลฯ ทูล

เกล้าถวาย ซึ่งปรากฏในพระราชหัตถเลขา

รังของครั่ง (Kerria lacca 

Targioni Tozzetti, 

1884)
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ตอบเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ร.ศ.๑๑๔ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  

ความว่า

 “ถึง สรรพสิทธิ ด้วยได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๓ มกราคม ส่ง 

ผ้าเยียรบับลาวมาให้นั้นได้รับแล้ว

          ผ้านี้ทอดีมากเชียงใหม่สู้ไม่ได้เลย ถ้าจะยุให้ท�ามาขายคงจะม ี

ผู้ซื้อ ฉันจะรับเป็นนายหน้า ส่วนที่ส่งมาจะให้ตัดเสื้อ ถ้ามีเวลาจะถ่าย

รูปให้ดู แต่อย่าตั้งใจคอยเพราะจะถ่ายเมื่อใดบอกไม่ได้

 จุฬาลงกรณ์ ปร.

 ผ้ากาบบัว เป็นช่ือผ้าที่ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมโบราณอีสาน

หลายเรื่อง ค�าว่า “กาบ” ในภาษาอีสานมีความหมายถึง เปลือกหุ้มช้ัน

นอกของต้นไม้บางชนิด เช่น เปลือกหุ้มต้นกล้วย เรียก กาบกล้วย หุ้ม

ไม้ไผ่ เรียก กาบลาง กลีบหุ้มดอกบัว 

เรียก กาบบัว ซึ่งในคร้ังอดีตนั้นผู้หญิง

ชาวอีสานก่อนแต่งงาน มีครอบครัวจะ

ต้อง ปลูกหม่อน เล้ียงไหมทอผ้าให้เป็น

เสียก่อน มิฉะนั้นแล้วไม่สมควรที่จะ

แต่งงาน ดัง “ค�าผญา” ซึ่งเป็นค�าพูด

ค�าคม หรือค�ากล่าวของนักปราชญ์ถิ่น

อีสานโบราณที่ได้ให้ค�าสอนสตรีชาว

อีสานว่า “ทอหูกบ่เป็น ทอแพรบ่เป็น

ผ้าต้อน เลี้ยงม่อนบ่ฮู้โตลุกโตนอน อย่า

ฟ้าววอนเอาผวั” ค�าผญาข้างต้นมคีวาม

หมายว่า หากปลูกหม่อน เลี้ยงไหมไม่

เป็นอย่าเพิ่งแต่งงาน นั่นเอง

 จากอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดมุ่งหน้าสู่อ�าเภอจตุรพักตรพิมานผ่าน

บ้านสวนมอญ ต�าบลลิ้นฟ้า อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน ช่ือบ้านสวนมอญ 

ท�าให้ผมคิดไปว่าหมู่บ้านน้ีคงไม่เกี่ยวกับชาวมอญ แต่น่าจะสะกดผิด 

กลายเป็นมอญ ที่แปลว่าคนมอญ ส�าหรับผมคิดว่าคงเก่ียวกับการปลูก

หม่อนเลี้ยงไหม และมีการปลูกหม่อนเป็นเนื้อทีก่ว้างใหญ่ คนในอดตีคงทอผ้าไหม การ

ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่มาของชื่อสวนหม่อน แต่การสะกดเป็น “มอญ” ก็เข้าใจผิดถนัด ถ้า

เขียนเป็น “มอน” เป็นภาษาอีสานหรือภาษาลาวที่แปลว่า หม่อน ก็น่าจะถูกต้องที่สุด 

หรือใช้ค�าว่าบ้านสวนหม่อนก็เข้าใจได้ง่ายในแบบภาษาไทย มีหลายหมู่บ้านตั้งชื่อใน

ลักษณะนี้สะท้อนว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึ้นช่ือแห่งหนึ่งของไทย 

 ผมกลับมาค้นคว้าต่อจึงได้ค�าตอบว่า “ผ้าไหมสาเกต” คือหนึ่งในผ้าไหมที่

สวยงามไม่แพ้ใครจริง ๆ   ผ้าไหมสาเกตของจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนมากเป็น ผ้าซิ่น (ผ้าถุง

ผู้หญิง) ผ้าโสร่ง (ผ้านุ่งผู้ชาย) สไบ ผ้าพื้น ผ้าขาวม้า และ ผ้าปูม เป็นต้น ผ้าซิ่น หรือ

ผ้าถุง เป็นเครื่องแต่งกายผู้หญิง ผ้าซิ่นไหมส่วนมากจะสวมใส่ในโอกาสส�าคัญหรือใน

งานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีบุญผะเหวด บุญกฐิน งานสมรส เป็นต้น โดยเฉพาะ

ผ้าไหมมดัหมีถ่อืเป็นเครือ่งแต่งกายทีม่ลีวดลายอันสวยงามมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีโ่ดด

เด่น โดยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดพบลายมัดหมี่หลายลายที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณ เช่น 

ลายขอ ลายบักจับ ลายนาคน้อย ลายคองเอี้ย ลายโคมห้า ลายโคมเจ็ด ลายโคมเก้า 

เป็นต้น ซ่ึงแต่ละลายเป็นลายผ้าไหมมัดหมี่โบราณของท้องถิ่นท่ีแยกกันอยู่ในผ้าแต่ละ

ผืน ความหนา มาตรฐานผ้าสาเกตร้อยเอ็ด ใช้ฟืมขนาด ๔๒ น้ิว เส้นยืนเส้นพุ่งขนาด 

๔x๖ ไหมเส้นเล็ก สีผ้า สีประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด คือ สีดอกอินทนิลบก (สีชมพูอมม่วง) 

โดยสทีีใ่ช้ต้องมคีณุภาพด ีสไีม่ตก ค�าถามต่อมาของผมตามประสาคนอยากรู้คอื สาเกต 

เป็นใครหรือ ?

ผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกต ที่มาภาพ : กรมหม่อนไหม 

ดอกอินทนิลบก  สีมาตรฐานผ้าสาเกตคือ สีดอกอินทนิลบก
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สาเกตนคร เมืองหลวงแห่งอาณาจักรกุลุนทะ

 ขากลับจากงานส�ารวจแมลงภาคสนาม ผมขับรถอยู่บนถนน

ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ (เกษตรวสิยั-ท่าตูม) มุง่หน้าลงใต้ท่ีบ้านอ�าเภอ

แกลง จังหวัดระยอง เมื่อผ่านถนนเส้นนี้คราวใด ภาพทุ่งกุลาร้องไห้สุด

สายตา ท�าให้ค�านึงนึกไปถึงเมื่อ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้วมีชุมชน “ท�าเกลือ” 

ที่ท�าจากน�้าเค็มใต้ผิวดินเขตร้อยเอ็ด และพื้นที่ต่อเนื่องมีชุมชนท่ี บ้าน

เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย ชุมชน “ท�าเกลือ” ตั้งหลักแหล่งบนพ้ืนท่ีขอบ ๆ  

ทุง่กลุาร้องไห้ต้ังแต่บรเิวณ จ.ร้อยเอด็ เช่น บ่อพนัขัน แล้วกระจดักระจาย

ต่อเน่ืองไปโดยรอบทุ่งกุลา ภาชนะดินเผาใส่เกลือมีลักษณะพิเศษ จึง

สมมติชื่อเรียกว่า “วัฒนธรรมทุ่งกุลาร้องไห้” (จากหนังสือ ร้อยเอ็ดมา

จากไหน โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ พิมพ์โดย ส�านักพิมพ์แม่ค�าผาง)  นอกจาก

น้ี ยังได้มีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงประเพณีฝัง 

ศพของชุมชนโบราณท่ีบ้านเมืองบัว ต�าบลเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย

อีกด้วย  

 แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองบัว มีลักษณะเป็นชุมชนโบราณท่ี

ปรากฏคูน�้า-คันดินล้อมรอบ รูป

ร่างค่อนข้างรี กว้างยาวประมาณ 

๘๐๐ x ๑,๐๐๐ เมตร ภายในเป็น

เนินดินขนาดใหญ่สูงประมาณ  

๗ – ๑๐ เมตร  เป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ส�าคัญว่า ดินแดน

แห่งนี้มีชุมชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อน

ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประมาณ 

๔,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ ปีทีแ่ล้ว !! ถอืว่า

บ้านเมืองบัวเป็นถิ่นฐานที่เก่าแก่

ที่สุดของคนร้อยเอ็ดก็ว่าได้  

 ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕  อิทธิพลของพุทธศาสนา ภายใต้วัฒนธรรม

ทวารวดีได้แผ่ขยายเข้ามาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ปรากฏหลักฐานที่ส�าคัญ เช่น กลุ่มใบเสมาบริเวณหนองศิลาเลข เขตอ�าเภอพนมไพร 

พระพมิพ์ดนิเผาปางนาคปรกทีเ่มอืงไพร เขตอ�าเภอเสลภมู ิคเูมอืงร้อยเอ็ด เจดย์ีเมอืงหงส์ 

เขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นต้น ตามต�านานอุรังคธาตุ (อุรังคธาตุนั้นหมายถึง 

พระบรมธาตุส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ซ่ึงพระมหากัสสปะน�ามาประดิษฐานไว้  

ณ ดอยกัปปนคีรี หรือ ภูก�าพร้า อีกนัยหนึ่งก็คือ พระธาตุพนม) ในต�านานการสร้าง

พระธาตพุนมได้กล่าวถงึเมอืงส�าคญั ๆ  เช่น เมอืงหนองหานหลวง เมอืงสาเกตนคร เมือง

หนองหานน้อยปทุมวาปี เป็นต้น  เมอืงสาเกตนคร ตัง้อยูบ่ริเวณเมอืงร้อยเอด็ในปัจจบุนั 

เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรกุลุนทะ มีเจ้าผู้ครองนครเรียกว่า พระเจ้ากุลุนทะ เมือง

สาเกตเป็นเมอืงทีเ่จรญิรุง่เรอืงมาก ซึง่มปีระตเูข้าเมอืง  ๑๑ ประต ู มีเมอืงขึน้ ๑๑ เมอืง 

ได้แก่ (๑) เมืองเชียงเหียน (บ้านเชียงเหียน อ�าเภอเมืองมหาสารคาม) (๒) เมืองฟ้าแดด 

(บ้านฟ้าแดดสูงยาง อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์) (๓) เมืองสีแก้ว (บ้านสีแก้ว 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด) (๔) เมืองเปือย (บ้านเมืองเปือย อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด)  

(๕) เมอืงทอง (บ้านเมอืงทอง อ�าเภอเมืองร้อยเอด็) (๖) เมอืงหงส์ (บ้านเมอืงหงส์ อ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน) (๗) เมืองบัว (บ้านเมืองบัว อ�าเภอเกษตรวิสัย) (๘) เมืองคอง (บริเวณ

อ�าเภอเมืองสรวง) (๙) เมืองเชียงขวง (บ้านจาน อ�าเภอธวัชบุรี) (๑๐) เมืองเชียงดี (บ้าน

หัวโนน อ�าเภอธวัชบุรี) (๑๑) เมืองไพ (บ้านเมืองไพร อ�าเภอเสลภูมิ) จนล่วงถึงสมัย

พระเจ้าสรุยิวงศาไชยเชษฐาธรรมกิราช ประชาชนได้รบัความเดอืดร้อนจากการคกุคาม

ของขอมจนเส่ือมอ�านาจลง เมืองสาเกตนครกลายเป็นเมืองร้างมาช้านาน มีต้นกุ่ม  

(ต้นผักกุ่มน�้า) ขึ้นรอบบึง รอบสระ รอบคูเมืองท่ัวไปจนเรียกว่า “บ้านกุ่มฮ้าง”

 ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๓) 

ครองเมืองพระนคร เป็นช่วงเวลาที่ขอมมีอ�านาจเหนือพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย ตั้งแต่พื้นที่อีสานใต้ ที่ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ในพ้ืนที่อีสานกลาง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ�านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม ในพ้ืนท่ี

อสีานเหนอื ซึง่ม ีจงัหวัดเลย หนองบวัล�าภ ูขอนแก่น อดุรธาน ีกาฬสินธ์ุ และหนองคาย  

ส่ิงก่อสร้างส�าคัญซึง่พระเจ้าชยัวรมนัที ่๗ ได้ทรงสร้างไว้คือ “เส้นทางราชมรรคา”  หรอื 

ถนนที่สร้างเชื่อมระหว่างเมืองพระนครและเมืองต่าง ๆ พร้อมกับท่ีพักคนเดินทางที่

เรียกว่า “บ้านมีไฟ” หรือ ธรรมศาลา ซึ่งได้โปรดให้สร้างควบคู่ไปกับ “อโรคยาศาลา” 

เครื่องปั้นดินเผาแหล่งโบราณคตีบ้านเมืองบัว
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คอื สถานพยาบาล หรอื โรงพยาบาล ส�าหรบัให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

เป็นจ�านวนมากถึง ๑๐๒ แห่งทั่วราชอาณาจักร และเนื่องจากพระองค์

ทรงนับถือพุทธศาสนามหายาน อโรคยาศาลาจึงประกอบไปด้วยวิหาร 

พระไภษัชยคุรุ พระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมครูแห่งยารักษาโรค  จากจารึก

มากกว่าสิบหลักทั้งในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา ปรากฏข้อความ

ท�านองเดยีวกนักบัจารกึปราสาท จงัหวดัสรุนิทร์ ทีบ่่งชีถ้งึลกัษณะวหิาร

ในโรงพยาบาลของพระองค์ไว้ว่า  “พระองค์ได้สร้างโรงพยาบาล และ

รูปพระโพธิสัตว์ไภษัชยสุคต พร้อมด้วยรูปพระชิโนรสท้ังสองโดยรอบ 

เพื่อความสงบแห่งโรคของประชาชนตลอดไป ”  โดยโปรดให้สร้างไว้ใน

ระยะห่างกนัชัว่เดินทางถงึกนัได้ภายใน ๑ วนั หรอืทกุ ๑๒-๑๕ กโิลเมตร 

ในบริเวณประเทศไทยได้พบอโรคยาศาลาแล้วอย่างน้อย ๓๐ แห่ง 

กระจายอยู่ทั่วไป โดยหนาแน่นมากในเขตอีสานใต้  ในจังหวัดร้อยเอ็ด

มีอโรคยาศาลา คือ ปราสาทหนองกู่ บ้านหนองกู่ ต�าบลมะอึก อ�าเภอ

ธวัชบุรี , กู่โพนระฆัง ต�าบลกู่กาสิงห์ อ�าเภอเกษตรวิสัย , กู่คันธนาม  

ต�าบลยางค�า อ�าเภอโพนทราย (ข้อมูลจาก http://www.pharmacy.

msu.ac.th/exhibition_new/aroka-his.html)

 ในพทุธศตวรรษที ่๑๙ อาณาจกัรอยธุยาเรอืงอ�านาจ ในขณะที่

อาณาจักรขอมเริ่มเสื่อมลง ในยุคนั้นประวัติศาสตร์เมืองสาเกตนคร 

หายไป จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในปี พ.ศ. ๒๒๕๖ พระเจ้าสร้อยศรี-

สมุทรพุทธางกุล เจ้าผู้ครองนครจ�าปาศักด์ิ ได้ให้จารย์แก้วคุมไพร่พลได้

กลุ่มหนึ่ง ประมาณ ๓,๐๐๐ คน มาสร้างเมืองทุ่ง (บ้านทุ่ง หรืออ�าเภอ

สุวรรณภูมิ) ขึ้นตรงต่อนครจ�าปาศักดิ์ จารย์แก้วถึงแก่กรรม ท้าวมืด  

บุตรชายคนโตได้ขึ้นครองราชย์ และท้าวทนผู้เป็นน้องชายเป็น

อุปราช เมื่อท้าวมืดถึงแก่กรรมท้าวทนจึงปกครองเมืองต่อ  

สร้างความไม่พอใจแก่ท้าวเชยีงและท้าวสนู บุตรชายท้าวมดื

เป็นอันมาก จึงแต่งเครื่องราชบรรณาการไปขอพ่ึง

พระบรมโพธิสมภารพระเจ้าเอกทัศน์ แห่งกรุง

ศรีอยุธยา ทรงโปรดให้พระยาพรหมกับพระยา-

กรมท่ามาเจรจาคืนอ�านาจจนส�าเร็จ เมื่อท้าวทน

สละต�าแหน่งให ้แก ่หลานทั้งสองแล้ว ก็เห็นว ่า  

บ้านกุม่ฮา้ง หรือเมืองสาเกตร้างมีชัยภูมสิมบูรณด์ ี จงึได้รวมไพล่พลอีกกลุม่หนึง่เข้าไป

ฟื้นฟูเมืองสาเกตนคร ให้เป็นเมืองที่พรั่งพร้อมสมบูรณ์อีกครั้ง

 ในสมยักรงุธนบรุ ีพ.ศ. ๒๓๑๕ พระยากรมท่า พระยาพรหม เห็นว่า “เมอืงทุง่” 

มชียัภมิูไม่เหมาะทีจ่ะขยายเป็นเมอืงใหญ่ (ตัง้อยูร่มิฝ่ังแม่น�า้เซ) จงึหารอื ท้าวเซยีง และ

ท้าวสนู ย้ายเมอืงทุง่ ไปตัง้ใหม่ทีด่งเท้าสาร (ทีต่ัง้เมอืงเก่าของต�าบลภมิู) ตัง้ “ดงเท้าสาร” 

เป็นเมอืง ชือ่ว่า “เมอืงสวุรรณภมู”ิ ต่อมาพ.ศ. ๒๓๑๘ ท้าวทน (เจ้าเมอืงทุง่คนเก่า)  

ขอตั้ง “บ้านกุ่ม” ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองร้อยเอ็ดเก่าขึ้นเป็นเมือง ตั้ง “ท้าวทน” เป็น  

“พระขติัยวงศา” เจ้าเมอืงร้อยเอ็ดคนแรก ครองเมอืงร้อยเอด็ ๘ ปี จนถึง พ.ศ. ๒๓๒๖ 

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๕ 

ทรงปฏิรูปการปกครองในระบบมณฑลเทศาภิบาล รวมหัวเมืองอีสานเข้าด้วยกัน แล้ว

แบ่งออกเป็น ๔ กองใหญ่  ส�าหรับเมืองร้อยเอ็ดเป็นหัวเมืองเอกในจ�านวน ๑๒ เมือง

ของหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์การบริหารหัวเมืองอยู ่ที่เมือง

อุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๔-๒๔๔๕ ได้เกิดกบฏผีบุญขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ดอัน

มีสาเหตุมาจากการยกเลิกการปกครองแบบดั้งเดิม โดยยกเลิกต�าแหน่งเจ้าเมือง แล้ว

แต่งตัง้ข้าราชการจากส่วนกลางไปปกครอง ท�าให้เกดิการต่อต้านจากกลุม่เจ้าเมอืงเดมิ

และทายาท กบฏผีบุญเกิดขึ้นจากการมีผู้อ้างตัวเป็นผู้วิเศษตามท้องถิ่นต่าง ๆ ใน 

ภาคอีสาน ในที่สุดก็ถูกทางราชการปราบได้ราบคาบ พ.ศ. ๒๔๕๐ 

 เมืองร้อยเอ็ดได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นบริเวณร้อยเอ็ด โดยแบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น ๕ เมือง คือ เมืองร้อยเอ็ด เมืองสุวรรณภูมิ เมืองมหาสารคาม เมือง

กมลาไสย และเมืองกาฬสินธุ์ ปี ๒๔๕๓ นายพลเอก มหาอ�ามาตย์เอก สมเด็จพระเจ้า

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงเห็นด้วย

กับข้อเสนอของเทศาภิบาลข้าหลวงมณฑลอีสานว่า ควรแยกมณฑลอีสานออกเป็น  

๒ มณฑล คอื มณฑลอบุลราชธาน ีและ มณฑลร้อยเอด็ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัวก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้เป็นไปตามท่ีเสนอ มณฑลร้อยเอ็ด จึงมีเขตปกครอง  

๓ จังหวัดคือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. ๒๔๖๕ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑลร้อยเอ็ด มณฑล

อุบล และมณฑลอุดร เป็นภาคเรียกว่า ภาคอีสาน มีอุปราชประจ�าภาคอยู่ที่เมือง

อดุรธาน ี ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกภาคอสีาน แล้วปรบัเปลีย่น

เป็นการปกครองระบบมณฑลตามเดิม  

อโรคยาศาล กู่โพนระฆัง 

ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 

จ.ร้อยเอ็ด
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 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั

รัชกาลท่ี ๗ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ยบุมณฑลร้อยเอด็ มณฑลอบุล และมณฑล

อุดร แล้วให้เปลี่ยนชื่อเป็น จังหวัด และจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นต่อมณฑล

นครราชสีมา ในปีเดียวกันนี้ อ�ามาตย์เอกพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ 

(ทอง จันทรางศุ) ข้าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นว่า บึงพลาญชัย เดิมใช้ว่า 

บึงพระลานชัย ซ่ึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดตื้นเขิน มีน�้าขังในท่ีลุ่มเป็น

บางส่วนในฤดูฝน และในฤดูแล้งไม่มีน�้าขัง จึงมีวัชพืช เช่น หญ้าคา  

ต้นกก ต้นกุม่ หญ้า ขึน้อยูท่ัว่ไป เป็นทีเ่ลีย้งสตัว์ของชาวบ้าน และบางคร้ัง 

เป็นทีช่มุนุมกองเกวยีนของพ่อค้าต่างถิน่ขนสนิค้ามาขาย หรอืพกัค้างคนื 

หากปล่อยทิง้ไว้บงึกจ็ะหมดสภาพไป จึงได้ชกัชวนชาวบ้านจากทกุอ�าเภอ

มาขุดลอกบึงเพื่อให้มีน�้าขังอยู่ได้ตลอดปี ได้ด�าเนินการขุดลอกบึงท้ัง

กลางวันและกลางคืนอยู ่๒ ปีจึงแล้วเสรจ็ มชีาวบ้านมาร่วมขุดลอกบึงถึง 

๔๐,๐๐๐ คน 

 พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๗๕  รัฐบาลยกเลิกมณฑลเทศาภิบาลต่าง ๆ แล้วจัด

ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยออกพระราชบัญญัติว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖  

จดัระเบยีบบริหารราชการส่วนภมูภิาคเป็น จังหวดั และ อ�าเภอ จงัหวดัร้อยเอด็ เปลีย่น

โอนอ�านาจไปขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย มี ๙ อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

อ�าเภอธวัชบุรี อ�าเภอเสลภูมิ อ�าเภอโพนทอง อ�าเภออาจสามารถ อ�าเภอพนมไพร 

อ�าเภอสุวรรณภูมิ อ�าเภอเกษตรวิสัย อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน โดยมหาอ�ามาตย์โท  

พระชาติตระการ (ม.ร.ว.จิตร คเณจร) ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 

ภาพบึงพลาญชัย  ภาพจากอินเตอร์เน็ต

บุญผะเหวด หรือ ประเพณีท�าบุญและฟังเทศน์มหาชาติ ค�าว่า ผะเหวด มา

จาก พระเวส หรือ พระเวสสันดร  ในภาพขบวนแห่อัญเชิญ เชิญพระเวสสันดร 

พระนางมัทรี พร้อมด้วยกัญหาและชาลีเข้าเมือง เรียกว่า แห่ผะเหวดเข้าเมือง 

ณ บริเวณบึงพลาญชัย  งานวันนี้ชาวร้อยเอ็ดมีค�าพูดติดปากว่า “ไปกินข้าวปุ้น

(ขนมจีน) เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ” 
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จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน

 ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างละติจูด

ที่ ๑๕ องศา ๒๔ ลิปดาเหนือ ถึง ๑๖ องศา ๑๙ ลิปดาเหนือ และ

ลองจิจูดที่ ๑๐๓ องศา ๑๖ ลิปดาตะวันออก ถึง ๑๐๔ องศา ๒๑ ลิปดา

ตะวนัออก มพีืน้ทีทั่ง้สิน้  ๘,๒๙๙.๔๖ ตารางกโิลเมตร หรอื ๕,๑๘๗,๑๕๖ 

ไร่ จากทางใต้ถงึอ�าเภอธวชับรุเีป็นทีร่าบลอนลกูคลืน่ จนถึงทางทศิเหนอื

เป็นภูเขา ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน มีอาณาเขตติดกับจังหวัด

กาฬสินธุ์ทางทิศเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนทางทิศตะวันออก

เฉียงเหนือยังเป็นภูเขาติดกับจังหวัดมุกดาหาร จากทิศตะวันตกเป็น

ที่ราบสลับลอนลูกคลื่นติดกับจังหวัดมหาสารคาม ผ่านมาทางทิศตะวัน

ออกมลัีกษณะเป็นทีร่าบจนถงึอ�าเภอพนมไพรตดิกบัจงัหวดัยโสธร  ส่วน

ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ตดิกบัจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นทีร่าบลุม่น�า้มนู สงูจาก

ระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ ๑๒๐-๑๖๐ เมตร มีภูเขาทางตอน

เหนือซึ่งติดต่อจากเทือกเขาภูพาน 

 บริเวณตอนกลางของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบลูกคลื่น 

บริเวณตอนล่างมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น�้ามูลและสาขา ได้แก่ 

ล�าน�้าชี ล�าน�้าพลับพลา ล�าน�้าเตา เป็นต้น บริเวณท่ีราบต�่าอันกว้างขวาง 

เรียกว่า ทุง่กุลาร้องไห้ มพีืน้ทีป่ระมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ มลีกัษณะเป็นทีร่าบ

แอ่งกระทะสภาพอากาศได้รบัอทิธพิลจากลมมรสมุตะวันออกเฉยีงเหนอื

และลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต้ สภาพภมูอิากาศอยูใ่นประเภทฝนเมอืงร้อน 

ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย ๑,๑๙๖.๘ ลูกบาศก์มิลลิเมตร ฝนตกชุกในเดือน

มถินุายนถงึกนัยายน อากาศร้อนแห้งแล้งในเดอืนกมุภาพนัธ์ถงึเมษายน

 จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรทั้งสิ้น ๑,๓๑๐,๒๕๙  คน แยกเป็น

ชาย ๖๕๔,๕๐๘ คน หญิง ๖๕๕,๗๕๑ คน กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัด

ร้อยเอ็ด มีดังนี้ 

 ๑) กลุ่มภาษาไทย-ลาว เป็นคนกลุม่หลกัในจงัหวัดร้อยเอด็ แบ่ง

ย่อยเป็น ๒ กลุม่ได้แก่ ชาวไทยอสีานเดิม “ส�าเนียงร้อยเอด็” ไม่พบการใช้

ส�าเนียงนี้ในที่อื่นนอกจากร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มภาษาเดียวในภาคอีสาน 

ที่จังหวัดอื่นไม่มี สันนิฐานว่าเป็นชนพื้นเมืองร้อยเอ็ดในรุ ่นแรกท่ีเข้ามาอาศัยไม ่

ต�่ากว่า ๕๐๐ ปี และชาวไทยอีสานใหม่ เป็นกลุ่มชาวไทยอีสานที่โยกย้ายกันในยุคต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา  

 ๒) กลุ่มภาษาเขมร เป็นคนพ้ืนเมืองร้อยเอ็ด แต่มีบรรพบุรุษเชื้อสายเขมร  

อยู่ในอ�าเภอสุวรรณภูมิ และอ�าเภอเกษตรวิสัย 

 ๓)  กลุ่มภาษาส่วย-กูย เป็นคนท่ีอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเช้ือสายเป็นชาวส่วย

หรือกูย อยู่บริเวณอ�าเภอสุวรรณภูมิ, อ�าเภอปทุมรัตต์ และอ�าเภอโพนทราย ติดต่อกับ

จังหวัดศรีสะเกษ 

 ๔) กลุ่มภูไทหรือผู้ไท เป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานในเขตอ�าเภอเมยวดี อ�าเภอ

หนองพอก ซึ่งติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ยโสธร และมุกดาหาร คนกลุ่มนี้เข้ามาใน

ประเทศไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ยาวจนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ จากแขวงหัวพัน, 

แขวงเชียงขวาง, แขวงพงสาลี รวมถึงดินแดนสิบสองจุไท  

 ๕) กลุ่มไทย้อ เป็นกลุ่มที่มีเชื้อสายมาจากแขวงค�าม่วน ประเทศลาว อาศัย

อยู่ในเขตอ�าเภอโพธิ์ชัย นอกจากน้ันยังมีกลุ่มคนอพยพเข้ามาอาศัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

ในภายหลัง ได้แก่ กลุ่มชาวจีน ชาวเวียดนาม  แขก เป็นต้น 

 สัญลักษณ์ที่ส�าคัญคือรูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

ตัวเลข ๑๐๑ และรวงข้าวหอมมะลิ ค�าขวัญประจ�าจังหวัดคือ สิบเอ็ดประตูเมืองงาม 

เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมสาเกต บุญผะเหวดประเพณี มหาเจดีย์ชัยมงคล งามน่า

ยลบึงพลาญชัย เขตกว้างไกลทุ่งกุลา โลกลือชาข้าวหอมมะลิ ต้นไม้ประจ�าจังหวัดคือ

ต้นกระบก (Irvingia malayana) ดอกไม้ประจ�าจังหวัด เป็นดอกอินทนิลบก (Lager-

stroemia macrocarpa) สัตว์น�้าประจ�าจังหวัดคือปลาหลดจุด (Macrognathus 

siamensis) เครื่องดนตรีประจ�าจังหวัดคือ โหวด
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         บทที่ ๒

    จำกเทพส่ีหน้ำถึงวิชำแมลง

เดือนอ้ายกายก�้า หอมดอกล�่า ในดงแดง

ฮอดยามแลงแมงไม้ ออกไต่กินใบอ่อน

คิดฮอดแต่เจ้า เช้าค�่าฮ�่าฮอน

อันผู้เจ้าดอกซ้อน..หนาวแล้วให้ล่วงคืน ..เด้อนาง

หนาวแล้งสะแบงบานเดือนยี่

น�้ากะหนีขึ้นฟา้ปลากะบืนสุดทาง

มีแต่ป่าดงแดงแพงไว้บ่ได้ถาง

พอให้แมงไม้ สัตว์น้อยได้ซ้นเงา..ซั้นเด้ 

ดอกและผลสะแบง

หรือยางกราด 

ประสิทธิ์ วงษ์พรม   บ้านดงแดง..กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

มวนปอแก้วจีน (Cletus trigonus (Thunberg, 1738) )
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เทพสี่หน้าแห่งบ้านเมืองหงส์

 ทุกครั้งที่มาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมจะสังเกตป้ายช่ืออ�าเภอ

พร้อม ๆ กับตั้งค�าถามว่าเหตุใดชื่ออ�าเภอจึงมีความไพเราะเพราะพร้ิง

สวยงาม ไม่เป็นค�าลาวแบบง่าย ๆ  เหมือนเช่นจังหวัดอื่น ๆ  ช่ือบ้านนาม

เมืองย่อมบ่งบอกที่มาของประวัติศาสตร์และชุมชนได้เป็นอย่างดี หนึ่ง

ในนั้นคืออ�าเภอจตุรพักตรพิมาน หากจะแปลกันแบบบ้าน ๆ คือ เมือง

เทพสี่หน้า ค�าถามถัดมาคือ ท�าไมต้องสี่หน้า และในท่ีสุดก็กระจ่างเมื่อ

ค้นคว้าเพิ่มและทราบว่าเทพที่มีสี่หน้าคือพระพรหม และชื่อนี้มาจาก

การเปลี่ยนชื่อเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงต้ังชื่อให้สอดคล้องกับนามของท้าวพรหม หรือ  

สุพรหม และเดิมเมืองจตุรพักตรพิมานมีชื่อว่า “บ้านเมืองหงส์” โดยมี

ท้าวพรหม (สุพรหม) เป็นบุตรของพระรัตนวงศา (ค�าสิงห์) เจ้าเมือง

สุวรรณภูมิ ในขณะนั้นรับราชการที่เมืองสุวรรณภูมิ ต�าแหน่งผู้ช่วย

ราชการเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพรหมพิทักษ์ เมื่อมีอายุ ๒๒ ปีเศษ

บดิาเหน็ว่าหลวงพรหมพทิกัษ์เหมาะสมทีจ่ะเป็นเจ้าเมอืงได้ จึงมใีบบอก

กราบทลูขอให้หลวงพรหมพทิกัษ์เป็นเจ้าเมอืงและยกบ้านเมอืงหงส์เป็น

เมอืงจตรุพกัตรพมิาน พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านเมืองหงส์เป็นเมืองจตุรพักตรพิมาน

จนถึงปัจจุบัน  บ้านเมืองหงส์โบราณนั้นตั้งอยู่ที่ต�าบลเมืองหงส์ อยู่ทาง

ทศิตะวันตกเฉยีงเหนอืจากอ�าเภอจตุรพกัตรพมิานประมาณ ๗ กโิลเมตร 

ซึ่งมีหลักฐานเป็นเจดีย์ร้าง พระพุทธรูปส�าริด สันนิษฐานว่าเป็นชุมชน

สมัยทวารวดีที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๖ ปัจจุบันอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมานตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด 

 เมื่อขับรถเดินทางจากอ�าเภอจตุรพักตรพิมานข้ึนเหนือมาทาง

เมืองร้อยเอ็ดผ่านโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกแล้วเลี้ยวขวามา

ตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๑ ในท้องที่ต�าบลหัวช้างมาทางทิศตะวัน

ออกประมาณ ๗ กิโลเมตร จะถึงบ้านดงแดง ต�าบลดงแดง ซ่ึงท่ีมาของ

ชื่อหมู่บ้านตั้งตามสภาพป่าก่อนจะมีการตั้งหมู่บ้าน มีลักษณะเป็นดงมี

ต้นแดงขึน้อย่างหนาแน่น กล่าวกนัว่าชาวบ้านจากเมอืงศรภีมู ิ(สวุรรณภมู)ิ 

ได้เดินทางอพยพหนีความแห้งแล้งมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๖ ต่อมาใน 

ปี พ.ศ.๒๔๕๖ จังหวัดร้อยเอ็ดได้แบ่งแยกเขตการปกครองใหม่ แต่งตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็น

ต�าบลและได้ใช้หมู่บ้านดงแดงเป็นที่ตั้ง “ต�าบล” พร้อมตั้งชื่อว่า ต�าบลดงแดง อ�าเภอ

หัวช้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๕ ทางราชการได้แบ่งเขตการปกครอง

ใหม่อีกครั้ง โดยแบ่งต�าบลดงแดงออกเป็น ๒ ต�าบล คือ ต�าบลดงแดง และต�าบลน�้าใส 

และในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ต�าบลดงแดงรับการประกาศจากสภาต�าบล จดัตัง้องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบล มีจ�านวนหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนต�าบล จ�านวน ๑๖ หมู่บ้าน 

ประชากรจ�านวน ๙,๐๑๐ คน  มีพื้นที่ ๔๑.๖๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๖,๐๑๕ ไร่ และ

ได้รบัประกาศเป็น “เทศบาล” ใช้ชือ่ว่าเทศบาลต�าบลดงแดง วนัที ่๑๗ เดอืนกรกฎาคม 

พ.ศ.๒๕๕๑ ประชากรทั้งหมด ๑๘๙ ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย ๓๑๒ คน หญิง ๓๓๗ คน 

 ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒๑ ช่วงจากต�าบลหัวช้างถึงต�าบลดงแดงตัดผ่าน 

ป่าบรเิวณทีด่อนสองข้างทางแปรสภาพเป็นพืน้ทีป่ลกูผกัหอม และเป็นชมุชนขยาย เป็น

ร้านค้า บริเวณที่ดอนมีลักษณะพืชพรรณตามธรรมชาติเป็นดงหรือป่าดงดิบแล้ง 

สลับกบัป่าโคกหรอื 

ป่าเต็งรัง ลักษณะ 

พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็น

ที่ราบ มีความสูง

ตั้งแต่ ๑๔๗–๑๖๔ 

เมตรจากระดบัน�า้-

ทะเลปานกลาง จดุ

ต�่าสุดบริเวณอ่าง

เก็บน�้า จุดสูงสุด

อยู่บริเวณป่าด้าน

ทิศตะวันออกเฉียง

เหนือของชุมชน 

สภาพพื้นที่ค่อย ๆ 

ลาดเอียงลงไปทาง

ทศิเหนอืและทศิใต้ 

ภูมินิเวศในการตั้งถิ่นฐานโดยท่ัวไปชุมชนตั้งบ้านเรือนบนท่ีดอนบริเวณท่ีเป็นดงและ

โคก ส่วนบริวณที่ลุ ่มรอบดงเป็นพื้นที่ทุ่งนาและเกษตรกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งน�้า

ป่าดงหนองเอียดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของชุมชน มีเนื้อที่ ประมาณ ๖๖๗ ไร่ เป็น

แหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุดของชุมชน เป็นทั้งแหล่ง

อาหารและแหล่งเรียนรู้ทั้งจากอดีตจนถึงอนาคต  (ภาพจาก Google Earth) 
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สาธารณะ ซ่ึงมีแหล่งน�า้สองแหล่งขนาดใหญ่คือ หนองขัน และหนองบัว-

ปัดน�า้  สภาพดนิเป็นดินชดุดินโคราชและหนิเป็นหนิตะกอนและหนิแปร 

ลักษณะประกอบด้วยหินทรายแป้งสีน�้าตาลแดง แดง หินเคลย์และ

หินทราย มักพบเกลือหิน โปแตส ยิปซั่มและแอนไฮไดรก์แทรก ปัจจุบัน

พืชพรรณตามธรรมชาติที่ยังเหลือ

อยู่เป็นป่าดงดิบแล้งและป่าเต็งรัง 

ชื่อว่า ป่าดงหนองเอียด อยู่ทาง

ด้านทิศใต้ของชุมชน ได้รับการ

รั ง วัดและออกหนั งสื อส� าคัญ

ส�าหรับที่หลวงประเภทพลเมือง 

ใช้ร่วมกนัเมือ่วนัที ่๑๑ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๒๕ เนือ้ที ่๖๖๗ ไร่ ๑ งาน 

๔๙ ตารางวา ป่าดงหนองเอยีดผ่าน

การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

ตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ

รัฐ ส ่งผลต่อการสูญเสียต้นไม้

ขนาดใหญ่ส�าคัญของป่าดงดิบแล้ง 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการ

ประชาคมหมู่บ้านในระดับต�าบล

ทั้งบ้านดงแดง บ้านหนองเพียขันธ์

เพื่ออนุรักษ์ป่าที่ยังหลงเหลืออยู่ 

จนเกิดความร่วมมือหลายฝ่ายทั้ง

เทศบาลต�าบลดงแดง และ มูลนิธิ

เพื่อเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด) 

ด�าเนินความร่วมมือในรูปแบบ

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หนองบัวแดงด้วยแรงสามัคคี

 ขับรถเดินทางจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตาม

ถนนมิตรภาพและเข้าสู่ถนนสายรองหมายเลข ๒๐๒ ถึงแยกอ�าเภอพยัคฆภูมิพิสัยขึ้น

ทางเหนือมาตามหมายเลข ๒๐๔๐ จากนั้นเลี้ยวขวามายังถนนหมายเลข ๒๒๖๙ ไม่

นานก็ถึงอ�าเภอปทุมรัตต์ระยะทางรวมประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร อ�าเภอนี้มีแนวเขตติด

กับจังหวัดมหาสารคม ๓ อ�าเภอ คือ อ�าเภอวาปีปทุม อ�าเภอนาดูน และอ�าเภอ

พยัคฆภูมิพิสัย  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นระยะทาง

ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร สองข้างทางเป็นที่ราบทุ่งนาสลับกับป่าดอนเล็ก ๆ ในทุ่งนามี

ต้นสะแบงหรอืยางกราดขึน้กระจาย ดนิในทุง่นาเป็นทรายแป้งสนี�า้ตาลอ่อน ๆ  สะท้อน

ถึงพืชพรรณที่เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมนี้ได้เป็นอย่างดี 

 ในปีพ.ศ. ๒๔๔๐ มรีาษฏรอพยพมาจาก อ�าเภอวาปีปทมุ จงัหวัดมหาสารคาม 

และเขต ต�าบลน�้าอ้อม อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งหมู่บ้านใกล้หนองน�้า

ธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านมีดอกบัวแดงอยู่ในหนองน�้าเป็นจ�านวน

มาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านใหญ่หนองบัวแดง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐ กระทรวง

มหาดไทย ได้ประกาศแบ่งเขตการปกครอง ต�าบลน�้าอ้อม อ�าเภอเกษตรวิสัย จังหวัด

ร้อยเอ็ด ข้ึนเป็นสองต�าบล โดยบ้านใหญ่หนองบัวแดง ใช้ชื่อว่า “ต�าบลบัวแดง”  ให้

ขุนบัวแดงด�าริ (นายจันทร์ ศาลาแดง) เป็นก�านันคนแรก สภาพแวดล้อมต�าบลบัวแดง

ในขณะนัน้เป็นป่าดงห่างไกลจากอ�าเภอเกษตรวสิยัมากและการสญัจรเป็นไปด้วยความ

ยากล�าบาก นอกจากนี้ยังมีโจรชุกชุม โดยเฉพาะช่วงทุกข์ยากแห้งแล้ง 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านพระครูปทุมสโรภาส (ครูเฮ้า แพงจันทร์) เจ้าอาวาส

วัดสระปทุมสมัยนั้น ซ่ึงต่อมาได้รับแต่งตั้งมีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าคณะอ�าเภอปทุมรัตต์ 

ได้เห็นความยากล�าบากของราษฎรในต�าบลบัวแดง ต�าบลโนนสวรรค์ และต�าบลโพน

สงู ซึง่เป็นต�าบลทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกันและพอทีจ่ะรวมกนั จงึได้ด�ารทิีจ่ะจดัตัง้เป็นกิง่อ�าเภอ

ขึ้น โดยเรียกประชุมก�านัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะสงฆ์ใน ๓ ต�าบล เพื่อยื่นค�าร้องขอตั้ง

กิ่งอ�าเภอขึ้น ณ บ้านหนองบัวแดง หมู่ ๑ ต�าบลบัวแดง โดยก่อสร้างสถานีต�ารวจ  

ที่ว่าการอ�าเภอ และสถานีอนามัยขึ้นเองโดยมิได้ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน กระทรวง

มหาดไทย เห็นความจ�าเป็นของราษฎรทั้ง ๓ ต�าบลซึ่งอยู่ห่างไกลอ�าเภอเกษตรวิสัย จึง

มีประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ แบ่งเขตการปกครองอ�าเภอเกษตรวิสัยขึ้น
ภาพทางลกึสะท้อนประวติัศาสตร์ชมุชน บาดแผล

แม่ธรณี สถานที่ย�้าเตือนการเดินทางท่ียาวนาน 

ผ่านเวลารุ่นต่อรุ่น 
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เป็นก่ิงอ�าเภอโดยมีชื่อว่า “กิ่งอ�าเภอปทุมรัตต์” มี ๓ ต�าบล คือ ต�าบล

บัวแดง ต�าบลโนนสวรรค์ และ ต�าบลโพนสูง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้

มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอ�าเภอปทุมรัตต์ข้ึนเป็น “อ�าเภอ

ปทุมรัตต์”  ปัจจุบันประกอบด้วย ๘ ต�าบล คือ ต�าบลบัวแดง ต�าบลโนน

สวรรค์ ต�าบลโพนสงู ต�าบลหนองแคน ต�าบลดอกล�า้ ต�าบลสระบวั ต�าบล

โนนสง่า และ ต�าบลขี้เหล็ก 

 ย้อนกลับไปในช่วงเวลาเดียวกันที่ราษฎรต�าบลบัวแดงอพยพ

มาจากวาปีปทุมนั้น ประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๘ ได้มีครอบครัวใหม่ย้ายมา

จากอ�าเภอวาปีปทุมเช่นกัน ประกอบด้วย นายกอง นายลุน นายปัสสี 

ได้มาบุกเบิกเปิดพื้นท่ีป่าดอนและลุ่มหนองก่าม เพื่อท�าไร่ ท�านา และ

เมื่อท�านาได้ผลอยู่เย็นเป็นสุขจึงมีญาติพี่น้องและผู้คนเข้ามาจับจองท�า

มาหากินเพิ่มขึ้นจนมีสภาพกลายเป็นหมู่บ้าน เนื่องจากบริเวณท่ีตั้งบ้าน

เรือนเป็นป่ามีต้นเค็งขึ้นอยู่หนาแน่น จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงเค็ง  ต่อ

มาเปลี่ยนช่ือเป็นบ้านส�าราญ และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๐ ชาว

บ้านหนองบากที่อยู่ทางทิศใต้ของป่าดอนหนองโจนเกิดโรคระบาดจึงได้

อพยพมาตั้งบ้านเรือนใหม่บริเวณทิศเหนือของโรงเรียนบ้านส�าราญ-

หนองบาก (ในปัจจุบัน) เป็นบ้านหนองบากหมู่ท่ี ๑๐ ปัจจุบันมีจ�านวน

ครัวเรือน ๑๕๐ ครัวเรือน ประชากรรวม ๖๔๖ คน  ชาย ๓๐๙ คน หญิง 

๓๓๗  คน รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย ๘๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี รายได้

เฉลี่ย ๗๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี 

  ภมูนิิเวศชมุชนเป็นทีร่าบลุม่ ชมุชนต้ังบ้านเรือนบนทีด่อนความ

สูงไม่ต่างจากที่ราบลุ่มทุ่งนามากนัก ประมาณ ๑-๓ เมตร บริเวณท่ีลุ่ม

ต�่ามากมีน�้าขังมีสภาพเป็นหนอง ชื่อ หนองก่าม ปัจจุบันได้ถูกขุดลอกให้

ลึกลง สภาพทุ่งนาเป็นดินทรายแป้งสีน�้าตาล ในทุ่งนามีไม้ยืนต้นตาม

ธรรมชาตทิีย่งัหลงเหลอือยู ่เช่น พะยอม ยางกราด ยางเหยีง หว้า เป็นต้น 

ส่วนบริเวณที่ดอนยังมีป่าหลงเหลืออยู่ทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน

บริเวณหลังโรงเรียน มีสภาพเป็นดงดิบแล้ง ต้นไม้หนาแน่นแต่อยู่ใน

ระหว่างพัฒนาเป็นป่าที่สมบูรณ์ ไม้ยืนต้นเด่นที่พบ เช่น ยางกราด 

พะยอม ฉนวน มะกอกป่า เป็นต้น ปัจจุบันเป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชนช่ือ 

สภาพป่าดอนหนองโจน

เป็นป่าดงดิบแล้ง ในอดีต 

ป่าแห่งนี้เคยมีต้นเค็งขึ้น 

อย่างหนาแน่น มีความรกทึบ 

ปัจจุบันเป็นป่าแห่งการเรียนรู้

ผืนเดียวของชุมชน
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โพนทองกับพลเยี่ยม 

 หนังกลางแปลงเป็นส่ิงที่ผมหลงใหลและใคร่ติดตามไปดูทุกคร้ังเมื่อมีงานบุญ

หรือเทศกาลใหญ่ของหมู่บ้าน หนังกลางแปลงมีหลากหลายรูปแบบในการหารายได้

จากผูช้มในชนบท เช่น หนงัล้อมผ้า คอื หนงัทีล้่อมผ้าจ�ากดับรเิวณ มทีางเข้าออกเฉพาะ

ประตูขายตั๋วเท่านั้น หนังเรื่องดี ๆ  ใหม่ๆ และดัง ๆ  จะฉายก่อนเป็นเรื่องแรกหรือเรื่อง

ทีส่อง ส่วนเร่ืองทีส่ามจะเป็นหนงัแถม ประสาเดก็บ้านนอกไม่มตีงัค์กต้็องนอนแต่หัวค�า่

เพื่อรอให้เขาเปิดผ้าที่ล้อมออกในตอนดึก ซ่ึงเป็นเวลาของหนังแถม ส่วนใหญ่จะฉาย

หนังผีหรือไม่ก็หนังโป๊ นั่นจึงเป็นเวลาที่ผมได้ออกมาดูกับเพื่อน ๆ ส่วนคนท่ีซนมาก ๆ 

กจ็ะแอบมดุผ้าเข้าไปดตูอนทีเ่จ้าหน้าท่ีฉายหนงัเผลอแต่ถ้าถกูจบัได้กหั็วแตกเลยทเีดยีว 

ถ้าเป็นสมัยนี้คงผ้าขาดเป็นรูกระจุย หนังประเภทท่ีสองคือ หนังแลกข้าว หนังที่มาฉาย

จะเป็นเร่ืองเก่า ๆ  ออกจากโรงไปเป็นห้าปีสิบปี ฉายให้ดูฟรีทั้งคืนพอตื่นตอนเช้าเขาจะ

มารอที่หน้าบ้านขอข้าวสารหรือข้าวเปลือกแล้วแต่พอใจจะให้ ถ้าใครบอกว่าเมื่อคืนไม่

ได้ดแูต่เขากจ็ะรบเร้าช่วยเขาหน่อยเป็นการท�าบญุท�าทาน หนงัประเภทนีผ้มได้ไปดูบ้าง 

ประเภทที่สามคือหนังขายยา อันนี้ฉายให้ดูฟรี ๆ แต่ดู ๆ ไปก�าลังสนุกเขาจะหยุดแล้ว

เปิดไฟสว่างจ้า ได้เวลาโฆษณาขายของและขายยา คนสนใจซื้อยา ซื้อของเสร็จแล้วก็

ฉายต่อไปจนจบ ต่ืนเช้ามาจะมีเสียงรถติดเคร่ืองขยายเสียงโฆษณาขายยารอบหมู่บ้าน 

หนงัสองประเภทหลงันีอ้าจฉายอยูน่านเปน็สปัดาห์ ประเภททีส่ีท่ีผ่มคุน้เคยคอืหนงัฟรี 

เปิดให้ชมเป็นการกศุล เช่น ฉายในงานบญุประเพณ ีงานศพ งานแต่ง หรอืงานสมโภชน์

ต่าง ๆ ประเภทสุดท้ายนี้ผมดูจนสว่างคาตา เรียกกว่า ซอดแจ้ง 

 ในยุคก่อนปีพ.ศ. ๒๕๓๐ หนังคือแรงบันดาลส�าหรับเด็กในยุคนั้น ผมจ�าได้ดี

เป็นเร่ืองทีท่�าให้ผมร้องไห้ฟูมฟายและจ�าภาพของเดก็หญิงวลัลยีอดกตญัญไูด้เป็นอย่าง

ดี โดย สมฤดี นุ่มอ�าพันธ์ได้แสดงในบทเด็กหญิงวัลลี ณรงค์เวทย์ ผมเกิดความสงสาร

แม่เขาอย่างสุดซึ้ง แสดงโดย เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ หนังเรื่อง เด็กหญิงวัลลียอดกตัญญู  

ออกฉายในโรงภาพยนตร์ที่กรุงเทพครั้งแรก ๙ มีนาคม ๒๕๒๘ แต่กว่าเด็กบ้านนอก

อย่างผมจะได้ดกูเ็ป็นเวลาสองปีถดัมา ในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นปีทองของหนงัไทยเลยก็ว่าได้ 

หนังมากมายที่ฉายเป็นแนวชีวิต ความดี ความจนและความยากแค้นของชีวิต สอน

เรื่องความอดทนและความกตัญญูต่อพ่อแม่ได้อย่างดี หนังอีกเรื่องที่ออกฉายปลายปี

และนับว่าเป็นหนังคุณภาพแห่งปี พ.ศ. ๒๕๒๘ คือเรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้  ออกฉายใน

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ก�ากับการแสดงโดย ยุทธนา มุกดาสนิท จนกวาดรางวัล

ป่าดอนหนองโจน  เป็นที่หลวงประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ออกเมื่อวัน

ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีเน้ือที่ ๗๐ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา ซ่ึงในอดีต

ป่าถูกใช้ประโยชน์ถากถางปลูกไม้โตเร็วต่างถิ่น จนในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ชมุชนเริม่ตืน่ตวัเรือ่งการอนรุกัษ์ป่า ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ จงึมกีารก่อตัง้ กลุม่

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดอนหนองโจนขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด) และเป็นเครือข่ายป่าชุมชน

จงัหวดัร้อยเอด็ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สภาพภูมปิระเทศของป่าและชมุชนบ้าน

ส�าราญลาดลุ่มลงไปทางทศิเหนอื ความสงูจากน�า้ทะเลปานกลาง ๑๔๓-

๑๕๕ เมตร จุดสูงสุดอยู่ในป่าดอนหนองโจน และจุดต�่าสุดอยู่บริเวณ 

หนองก่าม  ทศิทางน�า้ไหลลงไปยงัล�าน�า้เสียวทางทศิเหนอื ซึง่ล�าน�า้เสยีว

ไหลลงบรรจบแม่น�้ามูนที่อ�าเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกษ  

ภูมินิเวศชุมชนบ้านส�าราญตั้งอยู่ที่ราบลุ่มหนองก่าม ไหลลงน�้าเสียว ถือเป็น 

ต้นน�้ามูนที่ไหลลงโขง ปัจจุบันมีป่าเล็ก ๆ ผืนสุดท้ายทางทิศตะวันออกของชุมชน 

ภาพจาก Google Earth
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จนทุกวันนี้ สาเหตุที่เนินนี้ไม่ค่อยมีการตั้งบ้านเรือนในอดีตอาจจะเนื่องจากอยู่ใกล้

ล�าน�้ายัง ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่อาจจะมีการปล้นสดมภ์ได้โดยง่าย  

 หลังจากจิบกาแฟเรียบร้อยผมขับรถเล้ียวซ้ายมาตามทางหลวงหมายเลข 

๒๑๑ โพนทองขอนแก่น  จากนั้นประมาณ ๖.๘ กม. เลี้ยวขวาเข้ามายังต�าบลโพธิ์ทอง 

จนถึงบ้านบะเคตามจุดนัดหมายกัน บ้านบะเค ต�าบลโพธ์ิทอง อ�าเภอโพนทอง อยู่ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด เมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๔๖๕ นายบุญ

ต�่า พลเยี่ยม ชาวบ้านโพนทองน้อยได้พาครอบครัวอพยพมาต้ังถิ่นฐานบริเวณ บ๋าบัก

เค เป็นครอบครัวแรก ต่อมามีญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านคนอ่ืนอพยพตามมาจนกลาย

เป็นหมู่บ้าน โดยตั้งช่ือตามสถานที่ว่า บ้านบะเค เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๖๗ หมู่ที่ ๑๖ ต�าบล

แวง อ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายพรหมทา พลเยี่ยม เป็นผู้ใหญ่บ้านคน

แรก ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๑๐ ต�าบลโพธ์ิทองได้ขอแยกเขตการปกครองออกจากต�าบลแวง 

บ้านบะเค จึงอยู่ในหมู่ที่ ๑๐ ของต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่

นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันมีประชากร ๑,๑๑๗ คน แบ่งเป็นชาย ๕๔๐ คน หญิง ๕๗๗ คน

รายได้เฉลี่ย ๑๙๑,๗๓๖ บาทต่อครัวเรือนต่อปี  หรือประมาณ คนละ ๔๗,๙๓๔ บาท

ต่อปี โดยวัดจากวัยท�างานตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป

  “บ๋า” ในภาษาอีสาน

หากเป็นค�ากริยาจะแปลว่า บน 

ตรงกับค�าว่าบนบานศาลกล่าว 

แต่เมือ่เป็นค�านามแปลว่า ทีลุ่่ม

ระหว่างเนิน เช่น นาข้าวที่เกิด

จากการถางที่ลุ ่มระหว่างเนิน 

เรยีกว่า นาบ๋า ดงันัน้ บ๋า จงึจดัว่า 

เป็นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญ มีสภาพเป็นท่ีลุ่มกว้าง

พอที่จะเพาะปลูกข้าวและมี

เนินเป็นองค์ประกอบพอที่จะ

ตั้งถ่ินฐานได้ หากไม่มีนาข้าว 

ที่ราบลุ่มนั้นอาจจะมีหญ้าขึ้น

ปกคลุมและมีน�้าขังในฤดูฝน 

ตุก๊ตาทองถงึ ๗ สาขา เป็นเรือ่งราวของการต่อสูข้องเดก็ชาวมสุลมิทีข่าด

โอกาสการศึกษาเพราะความยากจน และต่อสู้ด้ินรนเลี้ยงครอบครัว ผม

ซาบซึ้งกับหนังเหล่าน้ีก็เพราะลูกอีสานอย่างผมก็ตกอยู่ในสภาพไม่ต่าง

กัน นักแสดงและตัวละครในเรื่องก็เป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับเรา จึง

ท�าให้ซึ้งกับหนังจนต้องน�้าตาไหลพรากเลยทีเดียว ดาราน�าเด็กที่ผมจ�า

ได้จนถึงทุกวันนี้อีกคนคือ ฮูยัน พระเอกของเรื่อง และ มิมปี นางเอก ใน

เรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้  มิมปี น�าแสดงโดย เด็กหญิงวาสนา พลเยี่ยม 

..เวลาผ่านไปกว่าสามสิบปีแล้ว วาสนา พลเยี่ยม เกี่ยวอะไรกับอ�าเภอ

โพนทอง?

 ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ผมอาศยัช่วงวนัหยดุวนัแม่ขบัรถออกจาก

ระยองในคืนวันที่ ๑๑ ถึงอ�าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ดในยามเช้า โดย

มีจุดหมายปลายทางที่บ้านบะเค ต�าบลโพธิ์ทอง และป่าโคกใหญ่ค�า- 

ปลากั้ง เมื่อแวะจิบกาแฟในปั๊มใหญ่ข้างถนนเลี่ยงเมืองท�าให้ผมนึกถึง 

วาสนา พลเยี่ยมอีกคร้ัง แม้เวลานี้ผ่านไปกว่าสามสิบปี วาสนาเปลี่ยน

ชื่อเป็น วสา พลเยี่ยม ออกอัลบั้มเพลงแนวอินด้ี ในนามวง BLOODY 

MARRY เพลง ช่างเถอะ เมื่อหลายปีก่อน ตอนนี้เธออายุย่าง ๔๑ ปีแล้ว 

เกิดและเติบโตที่กรุงเทพฯ ตัวเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโพนทองแต่

นามสกุล พลเยี่ยม เกี่ยวพันและเริ่มต้นจากบ้านโพนทองน้อย โดยเริ่ม

จากท้าวโสใหญ่เป็นผู้ปกครองดูแลอยู่และต้ังถิ่นฐานอยู่บ้านโพนทอง

น้อยมีลูกชายสองคนคือ “โสน้อย” และ “พรหมมาใหญ่”  ซึ่งได้ร่วมกัน

กับกลุ่มเจ้าโสมพะมิตรต่อต้านเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ จนเจ้าอนุวงศ์

พ่ายแพ้หนีกลับเวียงจันทน์ไป ส่วนโสน้อยได้รวมพรรคพวกมาตั้งเมือง

ใหม่ที่บ้านแวง  

 นายโสน้อยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นก�านันคนแรกของบ้านแวง 

(อ�าเภอแวงหรืออ�าเภอโพนทองในปัจจุบัน) มีชื่อว่า “ท้าวสุวรรณสาร” 

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศ

ให้มกีารใช้นามสกลุ “โสน้อย” จงึได้ใช้นามสกลุว่า “พลเยีย่ม” ซึง่บรวิาร

ส่วนใหญ่ก็ใช้นามสกุลพลเย่ียมเช่นกัน บริเวณที่ต้ังบ้านเรือนของท่าน

ก่อนน้ีปลกูอยูบ่รเิวณทีท่�าการไปรษณย์ีโพนทองในปัจจบุนั ซึง่ยงัปรากฏ

เสาหลักเมืองแวงตั้งอยู่ที่บริเวณมุมที่ตั้งของที่ท�าการไปรษณีย์โพนทอง
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ท�าให้บ๋าเป็นท่ีรับดินตะกอนที่พัดพามากับน�้า กลายเป็นท่ีอุดมสมบูรณ์ 

ในอดีตคนอีสานหากต้องการพิสูจน์ว่าบริเวณท่ีถางป่าต้ังถ่ินฐานน�้าดี

อดุมสมบรูณ์หรอืไม่จะน�ามะพร้าวหรอืหมากมาปลกูไว้  ถ้าเจรญิงอกงาม

ไม่ตายก็นับว่าสถานที่นั้นดินด�าน�้าชุ่ม  

          ตามเรื่องเล่า  บักเค เป็นกุลาค้าขายรอนแรมผ่านท่ีราบลุ่มล�าน�้า

สาขาน�้ายัง อยู่ระหว่างโคกใหญ่และบ้านโพนทองน้อย และบักเคได้มา

เสียชีวิตลง ชาวบ้านจึงตั้งชื่อบ๋าน้ีว่า บ๋าบักเค ซึ่งเป็นธรรมดาว่าการตั้ง

ชื่อสถานที่นั้น ๆ ของคนอีสานมักเรียกตามชื่อของคนท่ีเสียชีวิตหรือ

ลักษณะเด่นของสถานที่นั้น ลักษณะภูมิประเทศของบ้านบะเค คือ

บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนเนินและลาดลุ่มลงไปรอบ ๆ เป็นท่ีนาและ

ล�าห้วย จากนัน้ค่อยสงูขึน้ไม่มากนักไปยงัป่าโคกใหญ่ค�าปลาก้ัง จดุท่ีต�า่สดุ

มีความสูง ๑๖๐ เมตร บริเวณล�าห้วยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน จุด

สูงสุดบริเวณป่าโคกค�าปลากั้ง สูง ๒๐๑ เมตรจากระดับน�้าทะเลปาน

กลาง สภาพด้ังเดิมของโคกใหญ่และค�าปลากั้งแบ่งเป็นป่า ๓ ประเภท

คือ ป่าเต็งรัง กระจายบริเวณท่ีดอนสูงสุดกลางป่า ส่วนที่ลาดลุ่มลงถึงล�าห้วยเป็น  

ป่าดงดิบแล้ง มีน�้าซับและไหลออกมาท้ังปี เรียกว่า ค�า บริเวณท่ีลุ่มต�่าน�้าท่วมขังใน

ล�าห้วยและมีหนองน�้าขังในหน้าแล้งบ้าง มีลักษณะเป็น ป่าบุ่งป่าทาม อย่างไรก็ตาม

ป่าบุ่งป่าทามได้สูญหายเพราะการเปิดป่าและขุดลอกหนองน�้าท�าฝายใหม่ ป่าโคก 

ตอนกลางบางส่วน

ได้กลายสภาพเป็น

แปลงปลูกต้นยูคา-

ลปิตสั และบางส่วน

ของป่าดงดิบแล้งได้

ถกูเปิดพืน้ทีเ่พือ่การ 

เกษตรเกือบหมด  

ภมิูนเิวศปัจจบุนัของ 

ชุมชนประกอบด้วย

พ้ืนที่ เกษตรกรรม 

คือทุ่งนาในที่ลุ่มต�่า

ล�าห้วยระหว่างเนิน และปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันส�าปะหลัง ยางพารา ในพ้ืนที่เนินดอน 

และยังเหลือป่าอนุรักษ์ของชุมชนผืนสุดท้ายคือ ป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง 

 ป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง  เป็นป่าชุมชนสาธาณประโยชน์ ได้รับการรังวัดและ

ออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวงประเภทพลเมอืงใช้ร่วมกนัวนัที ่๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ 

เนื้อที่ ๖๕๘ ไร่ ๓ งาน ๕๗ ตารางวา ต้ังอยู่ที่บ้านบะเค ต�าบลโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 

ก่อนปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ป่าถกูบกุรุกท�าไร่และใช้พ้ืนทีห่ลากหลายทัง้จากนายทนุและภาครัฐ 

จนในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ พระครูสุวรรณโพธาภิบาล เจ้าคณะอ�าเภอโพนทอง เจ้าอาวาส 

วัดโพธิ์ร้อยต้น ได้มีแนวคิดฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมจ�านวน ๒๐๐ ไร่ทางด้านทิศตะวันออก

และตะวันตกทีถู่กบกุรุกท�ากนิโดยชาวบ้าน โดยจดัท�าโครงการปลูกป่าเฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เป็นเวลา ๑๑ ปี ปลูก 

ต่อเน่ืองจ�านวน ๓๐,๐๐๐ ต้น ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวชาวบ้านท่ีรักป่าเกิดจิตส�านึก

และมกี�าลงัใจในการฟ้ืนฟปู่า จงึได้ร่วมกนัท�าประชาคมหมูบ้่านและท�างานร่วมกบัมลูนธิิ

เพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.ร้อยเอ็ด) โดยท�าแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง 

และจัดอยู่ในเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในปีพ.ศ. ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ภูมินิเวศรอบชุมชนบ้านบะเค และป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง เป็นที่ราบลุ่มสลับเนิน ที่ลุ่ม

ระหว่างเนินเรียกว่า “บ๋า” เหมาะที่จะปลูกข้าว ส่วนเนินเหมาะส�าหรับท�าไร่ เลี้ยงสัตว์ 

ภูมินิเวศรอบชุมชนบ้านบะเค (ภาพจาก Google Earth)
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ล่าแมลงในแล้งร้อน 

 วิถีชีวิตอีสานผันเปลี่ยนไปตามฟ้าและน�้า น�้าคือส่ิงจ�าเป็นของชีวิตเช่นเดียว

กับแมลงและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมในสังคม เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ใบไม้ป่าเต็งรังเร่ิม

เปลี่ยนสีจากเขียวกลายเป็นเหลือง แดง และแห้งเป็นสีน�้าตาลร่วงลงพื้นป่า เมื่อใบไม้

พอกหนาขึ้นก็กลายเป็นเช้ือไฟ ในยามนี้ทุ่งนาโล่งและมีตอซังข้าวยังคงยืนอยู่บ้าง ช่วย

สร้างท่ีอยู่ให้กับเหล่าแมลงและแมงมุม หญ้าในนาได้รับความชื้นท่ียังคงสะสมไว้ในดิน

เริ่มเขียวเจริญเติบโตแทรกขึ้นมาระหว่างช่องว่างของตอซังข้าว ยามเช้าหญ้าได้รับ

น�้าค้างที่พร่างพราวใส ช่วยให้ชีวิตใหม่เจริญงอกงามยิ่งขึ้น หญ้าที่งามขึ้นมาแทนที่เป็น

แหล่งหากินของเหล่าลูกแมลง ตั๊กแตน จิ้งหรีด ไปจนถึงวัวควาย ภาพชีวิตที่งดงาม 

ยามนี้ด�าเนินมาหลายชั่วอายุคน จนกระทั่งนาไร้ควาย การท�าข้าวนาหว่านต้องพ่น 

สารฆ่าแมลง สิ่งเหล่านี้พรากความงดงามลงชั่วพริบตา 

 ย่างเข้ากุมภาพันธ์ มีนาคม เดือนแห่งความแห้งแล้ง ฤดูกาลนี้ในห้วย หนอง 

บึง ไม่มีน�้าแม้แต่จะใช้อาบและดื่ม การหาอาหารมาด�ารงชีวิตหาได้แค่ในป่า ทั้งป่าบุ่ง

ป่าทาม และป่าโคก ป่าคือแหล่งที่ใช้น�้าน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะป่าเต็งรังจะหล่นใบลงดิน

เป็นปุ๋ยและงดหากินในยามแล้ง ไม่นานก็ผลิใบใหม่ ใบอ่อนของต้นไม้กลายเป็นแหล่ง

อาหารของเหล่าแมลงนานาชนิด แต่แมลงต้องปรับตัวเข้ากับจังหวะการผลิใบของป่า 

การเก็บล่าหาแมลง

ในยามนี้ก็ต ้องรอ

คอย และเฝ้ามองว่า

จะมีแมลงชนิดใด

บ้าง แต่ละชนิดมีวิธี

การล่าและค้นหาไม่

เหมือนกัน นี่เป็นที ่

มาของการก�าหนด 

วิธีการส�ารวจแมลง

ในแบบ บ้าน ๆ  ของ

คนอีสานทุ่งกุลา 

วิธีวิจัยในแบบนักล่าแมลง   

 การส�ารวจแบบล่าแมลงร่วมกับชาวบ้าน หากใช้ค�าว่าเก็บหา

หรอืล่าน่าจะเหมาะสมกบัทมีนักวิจัยชาวบ้าน แต่ถ้าแบบนกัวิทยาศาสตร์

เราเรียกว่าการเก็บตัวอย่าง แต่ค�านี้ดูห่างไกลในการสร้างความคุ้นเคย 

เพื่อแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดและให้ทุกคนได้แสดงความเชี่ยวชาญ

ในแต่ละด้าน วิธีการล่าหรือหาแมลงจึงเป็นไปอย่างอิสระ ในท่ีสุดเราจะ

พบว่ามีวิธีการที่หลากหลายล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาและมีการปรับ

เปลี่ยนตามยุคสมัย ใช้เครื่องมือและวิธีการให้ได้แมลงในกลุ่มที่ต้องการ

มากที่สุด 

 การเก็บตัวอย่างแบบนักวิจัยกลายเป็นแค่วิธีการหนึ่งท่ีให้ได้

ตัวอย่างที่หลากหลายทั้งแมลงกินได้ กินไม่ได้ ตัวเล็ก ๆ การส�ารวจ

ตัวอย่างแมลงแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนนี้จึงกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของ

การเรียนรู้ร่วมกันไปด้วย ท�าให้เกิดความสนุกสนาน เด็ก ๆ ได้เข้ามามี

ส่วนในการสืบทอดความรู้ได้อย่างมีความสุข สามารถปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตการหาอยู่หากินในแบบฉบับของตน กระบวนการ

มีส ่วนร ่วมจ�าเป ็นต้องมีการสร้างความเข ้าใจร ่วมกัน ถ ่ายทอด

ประสบการณ์ซึ่ง

กันและกัน จาก

นั้นจึงจะสามารถ

น�ามาวางแผนการ 

ส�ารวจและท�างาน

ร่วมกัน อย่างไรก็ 

ตามยังคงมีแนว 

ทางและวิธีการท่ี

สามารถสะท้อน

ข้อมูลให้ใกล้เคียง

ความเป็นจรงิทีส่ดุ ประชุมและสร้างความรู้ความเข้าใจ วางแผนการท�างานร่วมกันก่อนลงพื้นที่

ท�างานร่วมกัน 
คณะส�ารวจแมลงโดยตรงด้วยมือ และการถ่ายภาพแมลงในป่าค�าปลากั้ง

ปลายฤดูหนาว
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ใบเต็ง รัง ผลิใบอ่อนก็จะมีมวนหรือแมงแคงลงกินใบ การล่าหาแมงแคงด้วยการเขย่า

ให้มันตกลงพ้ืน หรือใช้ไม้ตีใบไม้จนแมลงหล่นลง จากนั้นก็เก็บลงถังท่ีมีน�้าขัง ส่วนการ

แหย่ไข่มดแดงกใ็ช้สวงิหรอืตะกร้าผกูตดิกบัปลายไม้ส้าวยาว ๆ  การท�าให้ตวัอ่อนมดแดง

กับตัวมดงานแยกจากกันด้วยการใช้แป้งมันหรือน�้าก็ได้ นอกจากน้ีหน้าแล้งยังมีแมง

กนินูลงกนิใบอ่อนของต้นไม้หลายชนดิ เช่น มะขาม คนู เป็นต้น การล่าใช้วธิกีารโดยตรง 

คือการส่องหาในเวลากลางคืน เมื่อพบต้นที่มีแมลงมาก ๆ จะเขย่าหรือตี หรือสอยให้

แมงกินูนตกลงในกระป๋อง เนื่องจากแมงกินูนเมื่อตกใจจากการรบกวนมันจะทิ้งตัว

ตกลงท่ีเบื้องล่าง นับว่าเป็นวิธีการอันฉลาด ซ่ึงต้องเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมของแมลง

เหล่านี้มาก่อน เทคโนโลยีง่าย ๆ ในการจับแมลงเหล่านี้แทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่

ได้ผ่านการใช้งานและเรยีนรูม้าหลายชัว่อายคุน สวงิจบัแบบสมยัใหม่ทีผ่มน�าไปส�ารวจ

นี้แทบไม่ได้ใช้งานกับแมลงกินได้ที่ป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้งแห่งนี้ 

 เมษายนหลังสงกรานต์หลังไฟไหม้ป่าผ่านพ้น อาจารย์นิรันดร์ สาหับ ครูผู้อยู่

หมู่บ้านแห่งนี้มาทั้งชีวิตพาลูกศิษย์ตัวน้อยเดินตามนักวิจัยลุยป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง 

อกีครัง้ ครัง้นีอ้บอุน่มากขึน้เมือ่ผู้อ�านวยการโรงเรยีน (นายบณัจง อคัรประชะ) ลงพืน้ทีป่่า

กับพวกเรา นายเวียงชัย 

สุขพร้อม ผู ้ ใหญ่บ ้าน 

คณะกรรมการอนุรักษ์

ป ่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง 

รวมทั้งพ่อใหญ่บัวพันธ์  

พวงปัญญา และแม่ใหญ่

คูณ สนั่นเอื้อ ปราชญ์ป่า

ขาประจ� ามา ไม ่ ข าด 

บรรยากาศการส�ารวจจงึ

สนุกสนานครึกคร้ืนตืน่ตวั

ไม่ต ่างจากหญ้าเพ็กที่

เ พ่ิงแตกหน่อระบัดใบ

หลังไฟไหม้ คราวนี้เห็น

ความเปลี่ยนแปลงของ

เด็ก ๆ มากมาย เด็ก ๆ 

หลายคนเสียดายที่ไฟไหม้ป่า เพราะเมื่อต้นปีเราเคยลุยดงหญ้าเพ็กสูงท่วมหัวเพื่อ 

 แดดเริ่มร้อนในตอนสายของวันหนึ่งปลายฤดูหนาวเดือน

กุมภาพันธ์ ทุกคนมาพร้อมหน้ากันท่ีศาสากลางบ้าน บ้านบะเค ต�าบล

โพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง ผู้คนที่เรานัดหมายมาในวันนี้มีทั้งเด็ก ๆ 

นักเรียนในหมู่บ้าน ปราชญ์ชุมชน คนสูงวัย ครู ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ

คณะกรรมการป่าชุมชน เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ในการ

พบกันครั้งแรกดูพร้อมหน้าพร้อมตาและอบอุ่น นั่นเพราะทางมูลนิธิ

ต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนลงมอืท�างาน เมือ่ท�าความเข้าใจใน

เรือ่งราวของแมลง แบ่งปันความรูก้นัในวงเสวนากนัเป็นทีเ่รยีบร้อย จาก

นั้นก็ก�าหนดวิธีการส�ารวจเพื่อให้ได้แมลงต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เตรียม

อุปกรณ์ให้เหมาะสม จากนั้นเดินทางไปยังป่าโคกใหญ่ค�าปลาก้ัง แหล่ง

ป่าธรรมชาติผืนสุดท้ายของชุมชน โดยทั่วไปอุปกรณ์ในการหาแมลงก็

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรง่าย ๆ เช่น เสียม พร้า เป็นต้น ส่วน

อุปกรณ์เฉพาะแมลงบางชนิด เช่น จักจั่นจะใช้ขี้ตังแตะท่ีปลายไม้ ข้ีตัง

เหนียวข้นได้จากยางของพืชตะกูลขนุน หรือ ต้นทองหลางป่า ต้นไทร

กร่าง วิธีการเอาขี้ตังโดย

การกรีดให้ยางไหลออก

มาแล ้ว เอากระบอก

ไม้ไผ่ไปรองรับได้มาก

พอจะน�าไปติดที่ปลาย

แส้ยาว เพ่ือน�าไปแตะ

กับปีกของจักจ่ัน ปีก

ของจักจั่นที่บางเมื่ อ

แตะกับยางไม้เหนียว

คล้ายกาวก็จะท�าให้บิน

ไปไหนไม่ได้  อุปกรณ์

และวัสดุในการล่าต่อ 

ใช้ไฟและเชื้อเพลิงที่มี

เปลวไฟและควนั เช่นใบ

กล้วยแห้ง ใบมะพร้าว 

เป็นต้น ในฤดูแล้งเช่นนี้

สาธิตและส�ารวจแมลงในป่าหลังไฟไหม้ เหล่าแมงแคงลงกินใบ

อ่อนของต้นจิก หรือต้นเต็ง

ขวยกุดจี่ในนาข้าวยามหน้าแล้ง 
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ล่าแมลงต้นฝน

 ฝนแรกหลังสงกรานต์ไม่พอท่ีจะท�าให้ผืนดินอิ่มน�้านักจึงไม่ขังนาและหนอง

บึงที่เคยแห้งขอดมาตลอดฤดูแล้ง แต่เมื่อย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกถ่ีและบ่อยขึ้น น�้าขัง

นาจนกลายเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าแมลงน�้ามากมายหลายชนิด รวมทั้งฮวก(ลูกกบ 

เขียด อึ่งอ่าง ปาดและคางคก)  แอ่งน�้าขังตามหนองบึง และท่ีลุ่มมุมคันนากลายเป็น

ระบบนิเวศน�้าขึ้นมาทันที เหล่าแมลงปอบินวนจุ่มท้องลงเพื่อวางไข่ ไม่นานก็ฟักกลาย

เป็นแมงหน้าง�้า (แมงละง�า) ตัวอ่อนแมลงปอหรือแมงหน้าง�้านี้เป็นผู้ล่ากินลูกปลา ฮวก 

เป็นอาหาร นอกจากนี้ยังมีเหล่าแมลงน�้าอีกมากมายหลายชนิด เช่น แมงกัดเต่า แมง

ข้าวสาร แมงโป้งเป้ง เป็นต้น แมลงเหล่านี้กลายเป็นอาหารของปลาในนา เช่น ปลา

ช่อน ปลาหมอ ปลาขาวนา เป็นต้น ดงันัน้แหล่งน�า้ชัว่คราวก่อนไถด�าจงึกลายเป็นแหล่ง

อาหารต่อจากป่าในฤดแูล้ง ซึง่เป็นช่วงเวลาทีผู่ค้นหนัหน้าลงทุง่นาเพือ่เตรียมการเพาะ

ปลูกในนาต่อไป 

 ณ บ้านส�าราญ วันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ พวกเราน�าโดยพ่ีหว่าง 

หรือสว่าง สุขแสง ผู้เป็นนักวิจัยในชุมชนและหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญในการอนุรักษ ์

ป่าดอนหนองโจน เราเดนิทาง

ไปยังทุง่นาพร้อม ๆ  กบัเดก็ ๆ  

และครอบครัวของเขา เรา

หยุดลงตรงมุมลุ่มนาข้าว น�้า

ในนาขงันาพอประมาณ เดก็ ๆ  

และผู ้หญิงหลายคนถือสวิง

ลงในนา ส่วนอีกสองสามคน

กางแพกะแหย่ง (ตาข่ายช้อน

สัตว์น�า้แบบสองคนลากคล้าย

อวน) จากนั้นไม่นานทุกคนก็

มาพร้อมกับแมลงเป้าหมาย 

มีทั้ งแมลงตัว เต็ม วัยและ 

ตัวอ่อนแมลงน�้าหลายชนิด 

เช่น แมลงดาวัยอ่อน เกดิจาก

หาแมลง ย่างเข้าหน้าแล้งป่าเป็นสีด�าโล่งเตียน สร้างความสะเทือน

อารมณ์ให้กบัเด็ก ๆ จนน�ามาผูกเป็นเร่ืองราวในการแสดงละครเดก็รักป่า 

ส่วนผู้อ�านวยการโรงเรียนเห็นเด็กได้วิ่งเล่นเรียนรู้ในป่า ก็หันมาปรึกษา

สนใจเร่ืองพรรณไม้ในป่าและแมลงเพ่ือจะน�าไปจัดท�าหลักสูตรท้องถ่ิน

ให้กับเด็ก ๆ  สิ่งเหล่านี้ไม่อาจชี้วัดเป็นตัวเลขเพื่อบ่งชี้ความส�าเร็จ แต่มัน

คือจุดเริ่มและความร่วมมือที่งดงาม เป็นประสบการณ์ที่อาจจะตรึงอยู่

ในใจของเด็ก ๆ หลายคน ส�าหรับผมแล้ว มันคือความหวัง!!

 หน้าแล้งในเดือนเดียวกัน ณ บ้านส�าราญ ต�าบลหนองแคน 

อ�าเภอปทมุรตัต์ ผมมาถงึ ณ ศูนย์เรยีนรู้เฉลมิพระเกยีรตติ�าบลหนองแคน 

และพบกบัพีส่ว่าง สขุแสง ในเช้าตรู ่จากนัน้งบีพกัจากการขบัรถทัง้คนืจาก

ระยอง หลงัข้าวงายสายแดดแรง พีห่ว่างและสมาชิกเด็กป่าดอนหนองโจน  

รวมทั้งคณะกรรมการป่าฯ อย่างพี่ผ่องศรี หละเหลา  สุวรรณา สุขแสง  

น้องนก ทิพรัตน์ พี่ดาวเรือง  สีมา  แม่ล�าใย เหลาชนิด และอีกหลายคน

ที่ผมจ�าไม่ได้ ภารกิจในช่วงสายวันน้ีคือ การขัวกุดจ่ี สมาชิกพร้อมกัน

แล้วแบกเสียมและถังพลาสติกลงกลางทุ่งนา ภาพเหล่านี้ยังตรึงอยู่ใน

ความทรงจ�า บรรยากาศเก่าในวัยเยาว์ของคนอายุสี่สิบปีเศษเริ่มเด่นชัด 

แต่ส�าหรับเด็กเยาวชนตัวน้อยนั้น ผมถามพวกเขาว่า “เคยลงนามาท�า

แบบนี้บ่อยไหม” ค�าตอบที่ได้คือ นี่เป็นครั้งแรกค่ะ ซ่ึงเข้าใจได้ไม่ยาก

ส�าหรับวิถชีวิีตในปัจจุบนัของเด็กวยันี ้เราจะหาแมลงท่ีมนักนิข้ีววัข้ีควาย

ไปท�าไม กินเข้าไปได้อย่างไร สกปรกทั้งขี้ ทั้งแข็ง ท้ังรสชาติก็ไม่อร่อย 

ตอนกนิพอนึกถงึเวลาหาก็กลนืไม่ลง หาซือ้กินไก่ทอด ไส้กรอกในเซเว่น 

ง่ายกว่า ทั้งเย็นและไม่ล�าบาก ความคิดและค�าพูดเหล่านี้เป็นปกติแห่ง

ยุคสมัย สายลมแล้งร้อนวาบวูบลูบไล้ใบหน้าผมเป็นเสมือนเปลวไฟแห่ง

ยุคสมัยที่เผาผลาญแล้วยากจะหวนกลบั ยกเว้นจะมต้ีนกล้าใหม่ ๆ  สักต้น

ทนไฟและอยู่รอดเติบใหญ่กลายเป็นพลังของมนุษยชาติต่อไป..นี่คือ 

สิ่งที่ผมทุ่มเทท�างานและเฝ้ารอ!!

ส่อนแพกะแหย่ง เป็นอวนลากด้วยมือเพื่อหาแมลงน�้าต่าง ๆ 

เช่น แมลงดานา แมลงหน้าง�้า รวมทั้งลูกอ๊อดกบ ปลาต่าง ๆ 
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มีขึ้นมาให้ดาวน์โหลดอันดับแรก ๆ นั่นแสดงว่าเป็นที่นิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย 

อันที่จริงผมพอทราบวิธีการนี้มาก่อนหน้า ๓ ปีแล้ว ไม่คิดว่าจะถูกใช้แพร่หลายและ

รวดเร็วขนาดนี้ นี่ป็นวิธีการปรับใช้เทคโนโลยีของคนอีสานให้สอดคล้องกับชีวิต ท่ีถูก

ท�ามาแล้วหลายยคุหลายสมยั เพยีงแต่แตกต่างกนัทีว่ธิกีารเท่านัน้ และพวกเขายงัปรบั

ใช้ต่อไป แมลงกิซอนบินเข้าหาเสียงอย่างลูกกระสุน ระยะเวลาเพียงครึ่งช่ัวโมง พวก

เรากไ็ด้แมลงกซิอนเกือบครึง่กโิลกรมั เพยีงพอต่อการทดลองในค�า่คนืน้ี  นอกจากแมลง

กซิอนแล้วยงัได้แมลงอืน่ ๆ  ท่ีเข้ามาเล่นไฟ เช่น ด้วงชนดิต่าง ๆ  แมลงกนินู ผเีสือ้กลางคนื 

และด้วงดิน เป็นต้น 

 ปลายพรรษาในช่วงปลายตุลาคมสังคมพืชป่าดงหนองเอียด ต�าบลดงแดงยัง

คงชุ่มฉ�่าด้วยความชื้น ผมพร้อม อรัญ พี่เอ๋ คณะส�ารวจจากมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท 

โบ เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต�าบลดงแดง และคณะกรรมการป่าชุมชนดงหนองเอยีด ออกส�ารวจ

แมลงในเวลากลางคืน ก่อนเร่ิมส�ารวจผมเลือกพ้ืนท่ีกางจอผ้าขาวและตั้งไฟล่อแมลง 

โดยเลือกพื้นที่โล่งริมป่า มีน้องแพรวและมอส สองนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏร�าไพพรรณี ซึ่งมาฝึกงานที่ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย เมื่อเสร็จการตั้งกับดัก 

แสงไฟแล้วกเ็ป็นการเดนิส�ารวจโดยตรงด้วยแสงไฟ ซึง่เป็นวธิกีารพืน้ฐานทีค่นในชมุชน

ใช้ส่องหาแมลงกินนู และแมลงอืน่ ๆ  ทีก่นิได้ การส�ารวจเริม่ตัง้แต่เวลา ๑ ทุม่เศษ แต่ละ

คนมีไฟติดหน้าผาก

และอุปกรณ์ใส่แมลง 

พวกเราเดินลัดเลาะ

ไปตามทางเดินหา

ของป่า หยดุถ่ายภาพ

และเก็บตัวอย่างเมื่อ

พบแมลง ในยาม

ค�่าคืนนี้มีทั้งแมงมุม

และแมลงมากมาย

ออกมาหากิน ดวงตา

แต่ละดวงของแมลง

สะท้อนแสงไฟ ทั้ง

เหล่าผีเสื้อกลางคืน

ชนิดต่าง ๆ แมงมุม-

ไข่ของแม่ติดไว้ท่ีตอซังข้าว 

ในฝนแรกน�้าขังนา พ่อ

ค่อย ๆ ดูแลจนฟัก

เป็นตัวอ่อนและ

แยกทางจากกัน

ไป ลูกแมลงดา 

ก็คลานลงสู ่น�้า

หากินไปตามวิถี 

ส่วนพ่ออาจจะตาย

และหมดอายุขัย การ

ใช้แพตาข่ายแบบลากนี ้

จะช่วยให้จบัแมลงดาได้มาก แต่

ส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนเหมาะจะน�าไปท�า

หมกหรืออ่อม ไม่มรีาคา แต่ถ้าได้ตัวผูจ้ะน�าไปท�าน�า้พรกิแมงดา ตกราคา

ตัวละ ๑๐ บาท นอกจากแมลงดานายังมีแมลงข้าวสาร แมงละง�าหรือ

ตัวอ่อนแมลงปอ ทั้งแมลงปอเข็มและแมลงปอบ้าน ในตาข่ายเดียวกัน

ยงัพบแมลงข้าวสารเป็นมวนตัวสขีาวปีกใส น�าไปประกอบอาหารประเภท

อ่อมและหมกได้เช่นกัน ส�าหรับตัวอ่อนของแมลงเหนี่ยงและแมงกัดเต่า

ก็พบได้แต่ในการจับแต่ละครั้งพบ ๓-๑๐ ตัว ซึ่งไม่มากนัก แมลงต่าง ๆ 

ที่เก็บได้พวกเราท�าการนับจ�านวนตัวและผมเก็บตัวอย่างชนิดละ ๒-๓ 

ตัวอย่างเพื่อน�าไปจ�าแนกในห้องปฏิบัติการต่อไป ที่เหลือเป็นอาหารมื้อ

เย็นตามวิถีทางของชุมชน 

 ในช่วงเวลาเดือนเดียวกัน ณ บ้านบะเค ค�่าคืนหนึ่งท่ีปลายนา 

พี่วะศัลย์ก�าลังเตรียมอุปกรณ์จับแมลงชนิดพิเศษเพื่อล่อแมงกิซอน 

โดยเฉพาะ เครือ่งมอืประกอบด้วยเครือ่งขยายเสยีง ไฟแสงสม่ีวง ล�าโพง

และไฟถูกตั้งหันหน้าออกไปทางทุ่งนา จากนั้นเสียงดัง “ ง่ิง ๆๆๆๆๆ” 

แหลมๆ กด็งัขึน้ ไม่ถงึ ๑๕ นาทก็ีมแีมลงกซิอนบนิพุง่เข้าหาแหล่งก�าเนดิ

เสียง เด็กน้อยสามส่ีคนวิ่งไล่จับกันอย่างสนุกสนาน ผมอึ้งในวิธีการนี้

และถามพี่วะศัลย์ว่าได้เสียงล่อมาจากไหน เขาตอบไปว่าดาวน์โหลดมา

จากอนิเตอร์เน็ต และหากไปค้นคณุอากูผู๋รู้แ้ห่งเครือ่งมอืค้นหาจะพบว่า 

ใช้สวิงช้อนลูกอ๊อด 

แมลงน�้าต่างๆ หรือ

ปลา 

จอผ้าขาวส�าหรับล่อแมลงให้มาเล่นไฟในเวลากลางคืน เหมาะส�าหรับ

ผีเสื้อกลางคืน ด้วงปีกแข็ง เป็นต้น 
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ส�ารวจและเสวนาดีกว่าแบบสอบถาม 

 การส�ารวจแมลงร่วมกันกับตัวแทนชุมชน ปราชญ์ชุมชน คณะกรรมการป่า

ชุมชน เด็ก ๆ และครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ทุกครั้งและทุก

พื้นที่ตลอดเวลา ๑ ปี มีความอบอุ่นเสมือนการได้กลับบ้านเกิด บรรยากาศสนุกสนาน 

ครืน้เครงในแบบฉบบัของลกูอสีานมใีห้เห็นตลอดการส�ารวจ ก่อนการส�ารวจนดัพบกนั

ท่ีจุดนัดพบประจ�าของแต่ละป่าแต่ละชุมชน แต่ละคนเตรียมอุปกรณ์ในการล่าแมลง

มาพร้อม เป้าไม่ได้แค่ตวัสองตวัแต่คือต้องพออิม่ เสร็จภารกจิในยามเทีย่งเตรียมเสบยีง

อาหารกันพร้อมสรรพ ส้มต�า หากเป็นหน้าแล้งจะพบกับจ้ิงหรีดและแมงกินูนคั่ว 

รับประทานเข้ากันกับส้มต�าปลาร้าใส่มะกอกป่า หากเป็นหน้าใกล้ลงนาเดือนห้าเดือน

หก จะได้กินหมกฮวกและแมงละง�า แมงโป้งเป้ง ในระหว่างการส�ารวจร่วมกันท้ังใน

ป่า ทุ่งนา หรือแม้แต่ที่ไหน ๆ การได้มีเวลาพูดคุยกันเป็นสิ่งส�าคัญ วงเสวนาเกิดขึ้น

ตั้งแต่สองคนในแบบเป็นกันเองจนกระทั่งวงใหญ่เป็นทางการเพียงเล็กน้อยจะท�าให้ 

ได ้ข ้อมูลมากขึ้นและลึกขึ้น  

ทกุช่วงเวลาการท�างานมคีวาม

ส�าคัญทุกขั้นตอน ทุกกิจกรรม

ให้ความส�าคัญกับค�าถามที่น�า

ไปสู ่กระบวนการเรียนรู ้และ

แลกเปลี่ยนกันอย่างแท้จริง 

แม้กระทั่งอาหารเท่ียงของวัน

หน่ึงในฤดรู้อน อาหารตรงหน้า

คือเหล่าแมลงคั่ว มดแดง ล้วน

เป็นวัตถุดิบในการสนทนาไป

กับอาหารอันแสนอร่อย หรือ

ในขณะท่ีเดินไปขุดจิ้งโกร่งตัว

ใหญ่ถามไถ่ในเรือ่งราวระหว่าง

เด็กกับผู้เฒ่าในวัยที่แตกต่าง 

ความรู้พร่ังพรูออกมาราวกับ 

ผู้เชี่ยวชาญ การกางแบบสอบถามแล้วถามทีละข้อไม่สามารถเข้าถึงเรื่องราวได้ทั้ง 

หมด คนละเรื่องราวและอารมณ์กันเลย สิ่งที่นักวิจัยต้องท�าคือจ�าค�าถามท้ังหมดไว้ 

พเนจร แมงมุมหมาป่า แมงมุมสวนท้องสามเหลี่ยม ด้วงปีกแข็ง หลาย

ชนิด เช่น ด้วงหนวดยาว แมงกินูนเหลื่อม ด้วงดีด เป็นต้น ตั๊กแตนหนวด

ยาวและตั๊กแตนหนวดสั้น และการล่อด้วยแสงไฟในป่าก็เช่นเดียวกัน  

แต่ส�าหรับชาวอีสานมักใช้ไฟสีม่วงล่อแมลงดาในต้นฤดูฝนมากกว่า 

ส�าหรับฤดูกาลน้ีมีบางแห่งใช้ล่อทั้งจิ้งหรีด แมลงกิซอน แมลงกินูน และ

แมลงอื่น ๆ มาเล่นไฟ และเลือกเอาแต่แมลงกินได้ เนื่องจากแมลง 

เข้ามาเล่นไฟมีหลากหลายมาก การล่อด้วยแสงไฟจึงเหมาะส�าหรับ 

ศึกษาความหลากหลายของแมลงอีกด้วย  

 ตอนเช้ามาส�ารวจแมลงอีกครั้ง สมาชิกเตรียมเสียมเข้าป่า  

เป้าหมายส�าคัญคือแมงกินูนและจิโป่ม คราวนี้มากันอย่างคึกคัก มีน้อง

โบ พณัณกิา วงศ์อามาตย์  เจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์คนสวยแห่งเทศบาล

ต�าบลดงแดง แก้ว ณัฏฐนชิ แก้ววงศา แม่ประหยดั ตรสีอน แม่ติม๋ ประไพ 

เปรมปราโมทย์ พีม่านพ เมอืงวงค์ พีอ่ดุม เมอืงนาม พีส่มัฤทธิ ์จนัทร์เหลอืง 

และอีกหลายคนที่ไม่ได้เอ่ยนาม ในระหว่างการขุดแมงกินูนลงไปตาม

รากไม้ต้นเล็ก ๆ ในป่า ผมขัดจังหวะแม่ประหยัดด้วยการหยิบแมงกินูน

ชนิดหนึ่งมาถามว่า “ตัวนี้กินได้ไหม” ค�าตอบของแม่คือ กินได้แต่บ่ค่อย

กิน ผมนึกในใจว่าแมลงน้ีมันคงไม่อร่อยเลยถามต่อว่า “เป็นหยังคือ 

บ่ค่อยกิน” ค�าตอบของแม่กระแทกเสียงหนักแน่นเล็กน้อยว่า “กะมันมี

น้อย ซิอิ่มติ” ผมได้ฟังแล้วหงายเงิบกับค�าตอบที่ซ่ือและจริงใจนี้ เพราะ

มันสะท้อนออกมาถึงจิตวิญญาณแห่งการอนุรักษ์และรู้จักใช้ประโยชน์

จากป่าอย่างเคารพต่อธรรมชาติ ส�าหรบัคนเหน็แก่ตวัและสงัคมทีแ่ข่งขนั

ในปัจจบุนั ยิง่มีน้อยและหายากยิง่หามาค้าขายอย่างเอาเป็นเอาตาย จน

ธรรมชาตไิม่เหลอืแม้แต่จะได้เหน็ แต่ส�าหรบัวนันีผ้มได้เรยีนรูค้วามลกึซึง้

ถึงแก่นแห่งการอนุรักษ์ มันมีน้อย เราจึงยังไม่กิน รอให้มันมีมากพอ 

จะกินแล้วเราค่อยหาใหม่ ค�าพูดและความคิดนี้ท�าเอาคนท่ีเรียนจบด้าน

การอนุรักษ์ป่าไม้มายังต้องคารวะ !!! ก�าลังร่วมจ�าแนกแมลงและเสวนาเกี่ยวกับแมลงกับเด็ก เพื่อ

ประเมินว่าองค์ความรู้ได้ส่งมายังเด็กรุ่นใหม่อย่างไร 
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ตลอดเวลา แต่นักวิจัยก็ไม่ควรพูดหรือเล่าจนก่อให้เกิดการช้ีน�า ทั้งนี้ ควรขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์และบุคคลที่เราสนทนา การสนทนาวงใหญ่ควรกระตุ้นให้เกิดการแสดง

ความรู ้ความคดิเหน็ กระตุน้ให้แต่ละคนน�าประสบการณ์ออกมาแลกเปลีย่นอย่างเป็น

ธรรมชาติ หากสามารถรู้เบื้องหลัง ประวัติ การงาน อาชีพ ความถนัดของผู้ร่วม 

วงเสวนาแต่ละคนก็จะท�าให้กระตุ้นการมีส่วนร่วมของวงเสวนาได้มากขึ้น 

  มือ้เทีย่งของวนัหนึง่

ปลายฤดูแล้งที่โรงเรียนบ้าน-

บะเค (ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 

เมนอูาหารทีผ่มชืน่ชอบทีส่ดุคอื 

จิง้หรดีทอดและส้มต�าปลาร้าใส่

มะกอก เป็นเมนูมื้อเท่ียงที่เข้า

กนักลมกล่อม ผมสงัเกตจากตวั

จิ้งหรีดแล้วไม่ใช่แมงสะดิ้งหรือ

จิ้งหรีดทองด�าที่นิยมเล้ียงกัน 

จึงเอ่ยปากถามพี่วะศัลย์ว่าเขา

ได้มาจากไหน จิง้หรดีชนดินีพ้บ

ได้ในนาข้าวยามหน้าแล้งแต่ไม่

มาก มันชื่อจ้ิงหรีดทองแดง พี่

วะศัลย์ตอบว่าได้มาจากท่ีเขา

เล้ียง ก�าลังเป็นที่สนใจ นี่เอง

ท�าให้เราได้ข้อมูลเพ่ิมว่ามีกลุ่มท่ีพัฒนาเล้ียงจ้ิงหรีดทองแดงด้วย นอกจากนี้ยังมีอีกถุง

ที่มีแมลงทอดผสมปนกันหลายชนิด ทั้งแมงกัดเต่า จิโป่ม กินูนเหลื่อม จินูนแดง และ

อีกหลายชนิด ท�าให้บทสนทนาในวงอาหารกลางวันเต็มไปด้วยอรรถรส ค�าถามที่ตาม

มามากมายในแต่ละชนิด เช่น หาได้ที่ไหน หาอย่างไร ถ้าจะซื้อราคาเท่าไหร่ ปีหนึ่ง ๆ 

ได้กีก่โิลกรัม ประมาณนัน้ “จิง้หรีดทองแดงตวัอ้วนและมนัขนาดนีท้�าอย่างไร” ค�าตอบ

คือเขาเล้ียงให้กินฟักทองก่อนท่ีจะใกล้ช่วงจับขายสักสองสามรอบ จะท�าให้กล่ินไม่ฉุน 

มันและอ้วน ประหยัดอาหารส�าเร็จด้วย ความรู้มากมายได้กระจายออกสู่วงสนทนา 

กลายเป็นความรูท้ีแ่บ่งปันกนัง่ายดายในวงอาหารมือ้เทีย่ง การสนทนาเพือ่ให้ได้ข้อมลู

ควรกระตุ้นให้เกิดการประมาณเชิงตัวเลข เช่น กี่บาท ก่ีตัว กี่กิโลกรัม เป็นต้น ค�าตอบ

ที่คลุมเครือ เช่น ก็มากอยู่นะ ได้พอกินนะ ได้สองสามขีด เป็นต้น  สิ่งส�าคัญคือการได้

ในความทรงจ�าและบันทึกถ้อยค�าในสมุดบันทึกไปทีละคน การส�ารวจ

แบบสอบถามทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ 

ด้วยการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในชุมชนประกอบด้วย 

เด็ก เยาวชน วัยกลางคน และผู้สูงอายุ รวมทั้งการเดินส�ารวจร่วมกันใน

พื้นที่ศึกษาด้วย 

 เราจะส�ารวจและถอดองค์ความรู้ด้านแมลงของชุมชนไปท�าไม 

ท�าเพื่ออะไร ท�าแล้วได้อะไร ส่วนวิธีการเป็นอย่างไร ใครจะเข้ามามีส่วน

ร่วมกันท�างานได้บ้าง พื้นที่ใดของชุมชนที่เหมาะสมส�าหรับการศึกษา

ครั้งนี้ รับฟังความคิดเห็นและค�าแนะน�าจากชุมชน เม่ือจบการประชุม

ครั้งแรกและผมได้อธิบายจนทุกคนเกิดความเข้าใจ ผลที่ได้คือคณะ

ท�างานส�ารวจ แล้วก�าหนดแผนในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป ในการท�างาน

พวกเราด�าเนินการทั้งบ ้านบะเค บ้านส�าราญ และบ้านดงแดง 

กระบวนการการวจัิยอย่างมส่ีวนร่วมกบัชมุชนเป็นแนวทางส�าคญัทีท่�าให้

เกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ  กันระหว่างนักวิจัย ทั้งนักวิจัยจากชุมชนและ

นกัวจิยัทีเ่ข้ามาท�างานร่วมกนั ดงันัน้เราถอืว่าผูท้ีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในงาน

คือนักวิจัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชน ปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน ครู 

หรืออาสาสมัคร อย่างไรก็ตามในการท�างานแต่ละครั้งต้องก�าหนดขั้น

ตอนและวิธีการร่วมกัน รวมไปถึงเป้าหมายของงานด้วย ในการวิจัยครั้ง

น้ีประกอบด้วยการส�ารวจด้านกฏีวทิยาและแบบสอบถามทัง้เชงิคณุภาพ

และเชิงปริมาณ

 ความเป็นพีน้่องทางภาษาและวัฒนธรรม ความมปีระสบการณ์

ร่วมในเร่ืองที่ศึกษา ล้วนเป็นต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลและสร้างความ

สัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้น สิ่งท่ีนักวิจัยควรมีในการเก็บข้อมูลจากการเสวนา

หรอืการสัมภาษณท์ีไ่มเ่ป็นทางการและดกูลมกลนื เรยีบง่าย คอืการวาง

โจทย์และค�าถามให้สอดคล้องกลมกลืนกับบุคคล สถานการณ์ บริบท

ชุมชน เก็บข้อมูลดิบด้วยการบันทึกเสียงและภาพเพื่อทบทวนเรื่องท่ี

เสวนาจะท�าให้เกดิประสทิธภิาพมากขึน้ แต่สิง่ส�าคญัคอืแนวทางค�าถามน�า

ให้สอดคล้องกับเรื่องนั้น ๆ  การเสวนาเชิงสัมภาษณ์ควรมีการกระตุ้นให้

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ้กัน ไม่ใช่ถามหรือคุยเพื่อให้ได้ค�าตอบ 

ก�าลังเรียนรู้การจ�าแนกแมลงร่วมกันระหว่างนักวิจัยและเด็ก ๆ 

เพื่อประเมินการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่น   
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 ลุยส�ารวจแบบวิทยาศาสตร์ขาดไม่ได้

 แมลง เป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากท่ีสุดในโลกเท่าที่เราทราบ มีการตั้ง

ชื่อแล้ว นั่นเพราะแมลงสามารถปรับตัวให้ด�ารงชีวิตอยู่ได้ในระบบนิเวศท่ีหลากหลาย

และมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งแมลงมีวิวัฒนาการเพ่ิมชนิดพันธุ์ปรับตัวเป็นยุคทอง

ของแมลงเมื่อราว ๑๐๐ ล้านปีที่ผ่านมา แม้แมลงจะก�าเนิดมาแล้วเกือบ ๔๐๐ ล้านปี

มาแล้วก็ตาม และถึงแม้นสภาพแวดล้อมจะเลวร้ายลงแมลงก็ยังจะปรับตัวได้อีกต่อไป 

แมลงบางกลุม่ชอบอาศยัในพืน้ทีแ่ห้งแล้ง บางกลุม่ต้องมป่ีาและมคีวามชืน้สงู บางกลุม่

อาศัยในแหล่งน�้า เมื่อแมลงปรับตัวได้หลากหลายจึงกลายเป็นชนิดพันธุ์บ่งช้ีสภาพ

แวดล้อมได้เช่นกัน การพิจารณาความเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศนั้นดูได้จากการ 

ปรับตัวของแมลงได้เช่นกัน ดังนั้นในการส�ารวจคร้ังนี้จึงมีเป้าหมายศึกษาความหลาก

หลายของแมลงในแต่ละชุมชน โดยแบ่งระบบนิเวศเพื่อเลือกส�ารวจเป็น พื้นที่

เกษตรกรรม พื้นที่ชุ่มน�้า พื้นที่ป่า และพื้นที่อาศัยของชุมชน เพื่อให้ทราบชนิดและ

ปริมาณจะต้องท�าการก�าหนดวิธีการส�ารวจให้เหมือนกันแต่ละพื้นที่ โดยเลือกพื้นที่

ตัวแทนในการส�ารวจตัวอย่าง ในการส�ารวจแต่ละพื้นที่นั้นได้ท�าการก�าหนดเส้นแนว

ส�ารวจ จากนั้นเดินส�ารวจทั้งโดยตรงด้วยการมองหา การใช้สวิง แต่ละเส้นทางใช้เวลา 

๓๐ นาที ท�าพื้นที่ละ ๓ เส้นทาง นอกจากนั้นแต่ละชุมชนใช้ไฟล่อแมลง เป็นเวลา ๑ 

คืน เพื่อประเมินความหลากหลายของแมลงที่บินหากินในเวลากลางคืน อุปกรณ์ 

พื้นฐานในการส�ารวจ ได้แก่ 

 ๑. แผนที่เพื่อใช้ในการวางแผนส�ารวจ 

 ๒. สวิงเก็บตัวอย่างแมลง 

 ๓. อุปกรณ์และแอลกอฮอล์รักษาตัวอย่างแมลง 

 ๔. เครื่องบันทึกพิกัดต�าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เพื่อก�าหนดแปลงหรือ 

     เส้นทางในการศึกษาตัวอย่าง 

 ๕. อุปกรณ์ถ่ายภาพและบันทึกภาพแมลง 

 ๖. อุปกรณ์ในการเก็บรักษาซากตัวอย่างแมลง เช่น เข็มปักแมลง 

     กล่องแมลง ตู้อบแมลง ลูกเหม็น เป็นต้น 

 ๗. กล้องจุลทรรศน์ในการจ�าแนกแมลง

 ๘. คู่มือและเอกสารต่าง ๆ ในการจ�าแนกแมลง 

เห็นตัวอย่างจริงและควรถ่ายภาพ และน�าตัวอย่างมาจ�าแนกยืนยันอีก

ครั้ง ในกรณีพูดถึงแมลงที่ไม่ได้พบเจอตัวจริงในขณะนั้นอาจจะต้องมี

ค�าถามท่ีสามารถระบลุกัษณะได้ชดัเจน หรือหารปูถ่ายมาให้ดเูพือ่ยนืยัน 

อย่างไรก็ตามการดูจากรูปภาพก็ไม่สามารถระบุชนิดแมลงได้ถูกต้อง 

ร้อยเปอร์เซ็นต์ และไม่ควรระบุถึงระดับชนิดพันธุ์  ส�าหรับงานกีฏวิทยา

พื้นบ้านนั้น ค�าถามน�า มีความส�าคัญจะท�าให้ได้มาถึงข้อมูล หลีกเลี่ยง

การยื่นแบบสอบถามให้กรอก ซึ่งผู้คนท้องถิ่นหรือชนเผ่า หรือแม้แต่

ปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์ แต่ก็ไม่ง่าย

เลยท่ีเขาจะท�าความเข้าใจภาษาเขียนของไทย หรือยุ่งยากเกินไปท่ีจะ

อ่าน ข้อมูลที่ได้ในแบบสอบถามก็ไม่สามารถได้มาซึ่งความจริงทั้งหมด 

ดังนั้นการเข้าถึงและเข้าใจ ค่อยเป็นค่อยไป จะสามารถท�าให้ได้ข้อมูลที่

ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 

การเก็บตัวอย่างแมลง

แบบชั่วคราว เมื่อบันทึก

ชนิดแมลงแล้วก็ปล่อยสู่

ธรรมชาติ ชนิดใดไม่ทราบ

ชื่อจึงเก็บไปจ�าแนกที่ห้อง

ปฏิบัติการ
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การรกัษาสภาพ การจ�าแนกและจดัท�าบญัชรีายชือ่แมลง

 คืนหลังวันฝนตกใหม่ได้สองวัน ในขณะที่พวกเราเดินส�ารวจแมลงใน 

ป่าดงหนองเอยีด ใช้ไฟส่องไปตามใบไม้อ่อนเพ่ือหาแมงกินนู พอได้มาตวัหนึง่ผมจบัมนัลง

ในขวดแอลกอฮอล์ความเข้มข้น ๗๐ เปอร์เซนต์ เมื่อแมลงตัวน้อยจมดิ่งลงในของเหลว

ใส ๆ  มันพยายามกางปีกดิ้นรนเอาชีวิตรอด ในท่ีสุดก็หยุดนิ่งลงไม่กี่วินาที ชีวิตตัวน้อย 

หยุดนิ่งลง ทุกอาการของแมลงอยู่ในสายตาของป้าที่ร่วมส�ารวจ คุณป้าอึ้งไปพักหนึ่ง

ตามด้วยค�าถามที่แสนจะเกรงใจว่า น�้านั้นมันอะไรกัน มันตายไหม ...ผมก็ตอบไปว่ามัน

คือน�้าสัจธรรม  ผู้คนในชนบทดูเคร่งครัดกับจารีตประเพณี บุญบาป และศีลธรรม การ

เข่นฆ่าเอาชีวิตผู้อื่นหรือแม้แต่สัตว์น้อยควรมีเหตุผลเพียงพอ มิใช่เพ่ือความสนุกสนาน

หรือสนองความอยากทางอารมณ์ หากแต่ต้องกระท�าด้วยความจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ 

ข้อคิดเหล่านี้ติดตัวผมมาตั้งแต่ตอนยายสอนตอนเป็นเด็กอยู่บ้านนอก ..อันที่จริงไม่ว่า

จะเหตุผลใดก็ตามการฆ่าผู้อื่นล้วนเป็นบาป ผมตระหนักดี ..ในชั่วอึดใจผมเริ่มอธิบาย

ให้คุณป้าเข้าใจถึงความจ�าเป็นที่จะต้องท�าบาป การฆ่าแมลงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย

ทัง้นีเ้พือ่ให้แมลงอยูใ่นสภาพก่อนตายทีท่รมานน้อยทีส่ดุ ไม่สร้างความเสียหายให้สภาพ

ซากศพน้อยที่สุด เช่น ขาไม่หลุด ปีกไม่ขาด เกล็ดสีไม่หลุด สารที่ใช้ฆ่าท่ีเป็นของเหลว 

เช่น แอลกอฮอล์ ฟอร์มาลีน แต่ปัจจุบันฟอร์มาลีนไม่เป็นที่นิยมเพราะท�าให้แข็งเกร็ง 

และเซลล์ของแมลงถูกท�าลาย ส่วนก๊าซ เช่น เอทิลอะซิเตท ไซยาไนด์ แต่ปัจจุบัน

ไซยาไนด์เป็นอันตรายต่อมนุษย์ จึงไม่เป็นที่นิยม ในการศึกษาคร้ังนี้เราใช้แอลกอฮอล์

เพราะสามารถเก็บตัวอย่างแมงมุมและแมลงน�้าได้ด้วย 

 ในฐานะคณุค่าทางวิทยาศาสตร์แมลงตวัหนึง่อาจมค่ีามากกว่าทองค�า ยิง่เป็น

ชนิดท่ีไม่เคยพบมาก่อนของโลก มันคือต้นแบบของการบรรยายลักษณะชนิดใหม่ของ

โลก ซ่ึงนักกีฏวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์พึงควรเก็บรักษาไว้ให้ปลอดภัยและสามารถ

น�าไปใช้งานให้นานทีสุ่ดเท่าทีจ่ะรกัษาไว้ได้ ซึง่บางตวัอย่างเคยถกูเกบ็ไว้มากกว่า ๒๐๐ ปี 

การฆ่าแมลงเพ่ือน�ามาเป็นตัวอย่างจึงเป็นเสมือนหน้าท่ีของนักวิจัยด้านอนุกรมวิธาน

แมลงและภัณฑารักษ์  แมลงท่ีถูกเลือกว่าเป็นตัวอย่างต้นแบบจะต้องสมบูรณ์และเก็บ

รักษาไว้อย่างดีเพื่อให้สามารถเป็นอาจารย์ใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อ ๆ ไป แม้

การฆ่าจะสร้างบาปและความปวดร้าวแต่ผมหรอืนกักฏีวทิยาก็จ�าเป็นต้องท�า นัน่เพราะ

มองเห็นคุณค่าของแมลงชนิดนั้น เพื่อจะสามารถน�าไปเป็นความรู้ถ่ายทอดเรื่องราว

     การส�ารวจทางกีฏวิทยาเน้นการส�ารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพของแมลง ซึ่งต้องเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดย

แต่ละพ้ืนที่บันทึกชนิดและจ�านวนตัวที่พบ เพื่อ

ให้สามารถน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลความหลาก

ชนิด ความชุกชุม ความสม�่าเสมอ และ

ความคล้ายคลึง เปรียบเทียบแต่ละ

ระบบนิเวศ จัดท�าบัญชีรายชื่อด้วย

การส�ารวจโดยตรงเน้นการบันทึก

ชนิดพันธุ ์ การกระจายในแต่ละ

ระบบนิเวศ โดยแบ่งเป็น พื้นที่อยู ่

อาศัย พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุ ่มน�้า 

พืน้ทีป่่า และพืน้ทีอ่าศยัของชมุชน ซึง่ข้อมลู

ที่ได้สามารถบอกได้ว่าระบบนิเวศแบบใดที่พบ

แมลงมากที่สุด แมลงกลุ่มใดที่ตอบสนองได้ดีต่อ

ระบบนิเวศนั้น ๆ แมลงกินได้กระจายอยู่ในระบบนิเวศแบบใด เป็นต้น 

ทัง้นีจ้ดักลุม่แมลงตามบทบาทในระบบนเิวศ เช่น ผูล่้า ผูย่้อยสลาย แมลง

กินพืช แมลงผสมเกสร สามารถที่จะท�านายความสมดุลของระบบนิเวศ

นั้น ๆ หรือทั้งชุมชนด้วย 

บันทึกภาคสนามเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท�าบัญชีรายชื่อแมลง
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KINGDOM  Animalia

PHYLUM  Arthropoda

 CLASS Insecta

 ORDER Coleoptera

 FAMILY Buprestidae

 GENUS Sternocera 

            SPECIES ruficornis 

ของมันให้ผู้คนรักและอย่าได้รังแกมันอีก แม้บาปนั้นจะยังติดตามพวก

เราอยู่ก็ตาม นั่นเพราะมันเป็นสัจธรรมอันแสนจะธรรมดา 

 บ่ายวนัถดัมาผมเอาแมลงทีป่ลงสงัขารไว้น�ามาท�าการจัดรูปร่าง

และให้ความรู้เรื่องการจัดรูปร่างแมลงและการรักษาตัวอย่าง เพื่อให้ทุก

คนเข้าใจว่าท�าไมต้องเก็บรักษาตัวอย่าง แมลงขนาดใหญ่ควรน�ามาจัด

รูปร่าง เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาจะน�ามากางปีก จัดขา และหนวด โดย

เฉพาะแมลงที่ใช้เส้นปีกและลวดลายบนปีกจ�าแนก เช่น ผีเสื้อ ต๊ักแตน 

แมลงปอ เป็นต้น ส่วนแมลงขนาดเล็กมาก ๆ มักน�ามาติดกับกระดาษ

สามเหล่ียมเพื่อให้ง ่ายต่อการหยิบจับและส่องดูรายละเอียดใต้

กล้องจุลทรรศน์ แมลงที่จัดรูปร่างแล้วจะน�าไปอบแห้งด้วยตู้อบความ

ร้อนประมาณ ๖๐ องศาเซลเซยีส ระยะเวลาขึน้อยูก่บัประเภทของแมลง 

ด้วงปีกแขง็ใช้เวลาประมาณ ๒๔ ชัว่โมง ผเีสือ้ประมาณ ๖ ชัว่โมง เป็นต้น 

 การจ�าแนกชนิดและการจัดท�าบัญชีรายชื่อแมลง การจ�าแนก

แมลงโดยอาศัยลักษณะอวัยวะภายนอกต่าง ๆ  ของแมลง  เช่น ปาก ตา 

หนวด ปีก ขา เป็นต้น เทียบกับเอกสาร หนังสือคู่มือจ�าแนกแมลงต่าง ๆ  

เท่าท่ีหาได้ ระบุแมลงในระดับชนิด ส�าหรับตัวอย่างท่ีไม่สามารถระบุ

ชนิดได้ก็ระบุในระดับสกุล จากนั้นจัดหมวดหมู่แมลงตามล�าดับอนุกรม

วิธาน เช่นอนุกรมวิธานของแมลงทับขาแดง ดังน้ี 

 ส�าหรบัการเรยีกชือ่แมลงในหนงัสอืเล่มนีใ้ช้ช่ือสามญัภาษาไทยเท่าทีม่กีารต้ัง

ชื่อไว้แล้ว ในกรณีที่ยังไม่มีการตั้งชื่อภาษาไทยไว้ ก็ใช้ชื่อเรียกตามท้องถิ่นนั้น ๆ หรือ

หากไม่มีชือ่มาก่อนจะท�าการตัง้ชือ่ใหม่โดยใช้ภาษาไทย  นอกจากชือ่สามญัแล้วจะระบุ

ชื่ออ่ืน ๆ ตามท้องถิ่นอื่น ๆ ท่ีเรียกขานกันด้วยเช่นกัน ส�าหรับชื่อสามัญภาษาอังกฤษ

จะไม่ระบุในหนังสือเล่มนี้ เนื่องจากการมีการเรียกที่หลากหลายมาก ส่วนชื่อ

วิทยาศาสตร์นั้นใช้การเรียกชื่อตามระบบทวินาม เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก ตัวเอียง คือ 

ประกอบด้วย ชื่อสกุล ชื่อสปีชีร์ และตามด้วยชื่อผู้ตั้งชื่อและระบุปีที่ตีพิมพ์เผยแพร ่

เช่น แมลงทับขาแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า Sternocera ruficornis Saunders, 1866 

ประกอบด้วย ชื่อ Sternocera เป็นชื่อสกุล ส่วนช่ือสปีชีร์ คือ ruficornis ผู้ตั้งชื่อนี้คือ 

Edward Saunders นักกีฏวิทยาชาวแคนนาดา ได้ค้นพบแมลงชนิดนี้ พร้อมกับตั้งช่ือ

และตีพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๘๖๖ การเรียกชื่อนั้นส�าคัญที่ท�าให้เราสื่อสารเข้าใจตรงกัน 

แมลงบางชนิดกินได้ บางชนิดเป็นพิษ หากเรียกช่ือแมลงเป็นพิษไปตรงกับแมลงกินได้ 

การสือ่สารทีเ่ข้าใจผดิอาจน�ามาสูค่วามสญูเสยีด้วยชวีติ ดงันัน้มีความจ�าเป็นต้องสือ่สาร

ให้เข้าใจตรงกันด้วยเรียกชื่อให้ตรงกับตัวจริงของแมลงนั้น ๆ  

มวนหน้าคน หรือ แมงแคงหน้าคน 

(Catacanthus incarnatus 

Drury, 1778) 

สีสันและมหัศจรรย์จากธรรมชาติ
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ในการหาค่าดชันคีวามสม�า่เสมอนัน้มหีลายสตูรในการค�านวณ ในครัง้นีเ้ลอืกใช้ของ 

Buzasและ Gibson (Krebs, 1989)

                  

เมื่อ N1  =  eH’ และ e = 2.71828

 H   =  ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener

        S  =  จ�านวนชนิดที่พบในแปลงตัวอย่าง

๓.  ค่าความคล้ายคลึง (similarity) ความคล้ายคลึงของสัตว์ เป็นสมการที่ใช้วัด

ความเหมือนกันของสัตว์ที่ปรากฏในสังคม โดยอาศัยข้อมูลของการปรากฏและไม่

ปรากฏของสัตว์ โดยค�านวณดังนี้ 

 ความคล้ายคลึง(IS)=[2W/(A+B)]x100

 

เมื่อ IS  = ความคล้ายคลึงของสัตว์ในแต่ละแปลง 

 A  = จ�านวนชนิดสัตว์ที่พบในแปลง A 

 B  = จ�านวนชนิดสัตว์ที่พบในแปลง B

 W  = จ�านวนชนิดสัตว์ที่พบในแปลง A และ B

๔.  ความชกุชมุของแมลง (abundance) จดักลุม่ตามจ�านวนตวัท่ีพบในแต่ละชนดิ 

ซ่ึงแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ชุกชุมมาก ชุกชุมปานกลาง และชุกชุมน้อย อย่างไรก็ตาม

ความชุกชุมของแมลงเป็นการประเมินคร่าว ๆ ซึ่งในบางกลุ่มอาจจะท�าให้เข้าใจ

คลาดเคล่ือนได้ โดยเฉพาะกลุ่มแมลงสังคม เช่น มด ปลวก ผ้ึง ต่อและแตน เป็นต้น 

การพบจ�านวนตัวมากมายอาจจะป็นแค่แมลงมาจากรังเดียวกัน แต่ก็ไม่ใช่แมลงที่

จะพบได้บ่อยเช่นกัน 

 ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจเป็นเชิงปริมาณนี้จะสามารถเป็นพื้นฐานใน

การเปรยีบเทยีบและตดิตามการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมและความหลากหลาย

ของแมลงในพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรม และป่าไม้ได้ในอนาคต 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 เป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูลตัวเลขสามารถแสดงผลเชิงประจักษ์ได้ชัดเจน 

ง่ายต่อการน�าไปเปรียบเทียบในทางสถิติหรือปริมาณ นักวิจัยเองต้องค้นหาวิธีการ

มาศึกษาให้เป็นท่ียอมรับถึงการได้มาซ่ึงข้อมูลตัวเลขน้ัน ผลที่ได้มาเป็นตัวเลข

สะท้อนถึงวิธีการส�ารวจ สูตรที่ใช้ค�านวณ นั่นหมายความว่าเราควรเลือกวิธีการ

ส�ารวจเก็บตัวอย่างและวิธีการค�านวณตามที่นักวิจัยในวงการเขายอมรับกัน ทั้งนี้

เพื่อสามารถน�าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกันได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามใน

ทางนิเวศวิทยาไม่สามารถน�าไปเปรียบเทียบกันได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ เพียงใช้

เป็นแนวทางและมีหลักการเท่านั้น สิ่งที่ส�าคัญคือการอธิบายผลที่ได้ ในการวิจัย 

ครั้งนี้ผมเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการท่ีใช้แพร่หลาย และเป็นวิธีท่ีผม 

ใช้กับการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพในหลายพื้นท่ี ซ่ึงจะสามารถน�าไป

ประเมินเปรียบเทียบกันได้บ้างตามความเหมาะสม ในการวิเคราะห์ความ 

หลากหลายเพื่อเปรียบเทียบแต่ละพื้นที่ ศึกษาผมใช้ดัชนีความหลากหลาย 

ของ Shannon-Wiener ดังนี้ 

๑. ดัชนคีวามหลากหลาย (diversity index)เป็นสมการส�าหรบัวดัความหลากหลาย 

โดยผลรวมของสัดส่วนจ�านวนตัวกับจ�านวนชนิดในสังคมนั้น ๆ (Krebs, 1989)

             

เมื่อ H’ = ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener index

 S  = จ�านวนชนิดในสังคม

 Pi  = สัดส่วนของชนิด i ในสังคม 

 หรือ pi  = ni/N, ni= 1, 2, 3…, S

๒.  ค่าดัชนีความสม�่าเสมอ (evenness index)

 บอกถึงการกระจายของชนิดพันธุ์ในสังคม ซ่ึงหากสังคมใดมีชนิดพันธุ์ใน

สังคมสม�่าเสมอกันหรือมีจ�านวนชนิดพันธุ์ใกล้เคียงกันแสดงว่ามีความสม�่าเสมอสูง 

และค่าดัชนีจะลดลงเมื่อมีจ�านวนชนิดพันธุ ์แตกต่างกันมากขึ้นในแต่ละสังคม  

∑
=

=
s

i
pipiH

1
)log()('

S
NEvenness 1

=
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เดือนสามก�้า..กินแกงไข่มดแดงใส่แหนงหน่อ

คิดพ้อแต่นางผู้เคียงคู่

ซู้เอ๋ยซู้ดอกซ้อน เดือนสี่ข่อนให้อ่วยคืน...

เดือนห้า..มันปาบานสงกรานต์เนา

คิดฮอดเจ้า..หัวใจมันใสซืน

ปานเผิ่งเห็นดอกล�่า..ล�าร้องก่องสะแนน..เด้นาง 

         บทที่ ๓

     ภูมิปัญญำแมลงแห่งอีสำน

ประสิทธิ์ วงษ์พรม    
 บ้านส�าราญ ร้อยเอ็ด..มีนาคม ๒๕๖๑

ผีเสื้อหนอนหนามกระทกรก (Acraea violae (Fabricius, 1775))



86 87

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน บทที ่๓

มรดกภูมิปัญญาด้านแมลงในภาคอีสาน
 

 บนแผ่นดินอีสานผ่านวิวัฒนาการมากว่า ๕๐๐ ล้านปี จนก่อ

ก�าเนิดสายพันธุม์นษุย์ขึน้บนแผ่นดิน จากความสมัพนัธ์ต่อธรรมชาตแิละ

อยู่กันแบบสัตว์อ่ืน ๆ จนกลายเป็นสังคมมนุษย์สร้างอารยธรรมอันยิ่ง

ใหญ่บนแผ่นดินเดียวกัน เป็นที่แน่นอนว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาทีหลัง

แมลงหลายล้านปี แต่มนุษย์เกิดทีหลังรู้จักน�ามาแมลงมาใช้ประโยชน์

และบชูาดงัเทพองค์หนึง่เมือ่กว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามวชิา

กฏีวทิยาทีว่่าด้วยการศกึษาแมลงนัน้เพิง่เริม่ต้นมาเพยีง ๑๐๐ ปีเศษ จน

กระทัง่มผู้ีสนใจในความสมัพันธ์ระหว่างมนษุย์กบัแมลงในรปูแบบต่าง ๆ  

โดยเฉพาะผูค้นท่ีอาศัยในป่าหรอืชนเผ่าในธรรมชาติ 

 เมือ่ราวปีพ.ศ. ๒๕๕๐ ผูเ้ขยีนได้ให้ความหมายของวชิากฏีวทิยา

พืน้บ้านว่า เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัแมลงไม่ว่ารปูธรรม

หรือนามธรรม คือสิ่งที่สะท้อนว่าแมลงนั้นมีบทบาทส�าคัญต่อมนุษย์ ท้ัง

ความเชื่อหรือการพยากรณ์ล้วนเกิดจากภูมิปัญญาหรือกุศโลบาย 

ในการจดัการสงัคมและ

ทรพัยากรธรรมชาต ิการ

ใช้ประโยชน์จากแมลง 

ต้องผ่านการลองผดิลอง

ถกู ทดลองจนกลายเป็น 

ภูมิปัญญาหรือความรู้

ของท้องถิ่น อาศัยการ

สังเกตและเรียนรู ้จาก

ธรรมชาติในแง่มมุต่าง ๆ  

ต่อมาปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ได้

ศึกษากีฏวิทยาพื้นบ้าน

ในป ่า ชุมชนดงใหญ ่ 

ต�าบลสร้างถ่อน้อย อ�าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ ผลจากการศึกษาพบแมลง

ที่เก่ียวข้องกับคนในชุมชนในด้านต่าง ๆ จ�านวน ๑๒๐ ชนิด จ�าแนกเป็น ๑๐๕ สกุล 

๔๘ วงศ์ และ ๑๓ อันดับ ซ่ึงพบมากที่สุดในอันดับด้วงปีกแข็ง (Coleoptera) รองลง

มาคืออนัดบัผ้ึงต่อแตน (Hymenoptera) และอนัดบัตัก๊แตน (Orthoptera) ตามล�าดบั 

ซึ่งในการศึกษายังสอดคล้องกับการศึกษาของ Ramos-Elorduy ในปี ค.ศ.๒๐๐๕  

รายงานแมลงกินได้ทั่วโลกที่พบในสามอันดับนี้มากเป็นอันดับแรกเช่นกัน และได้

จ�าแนกรูปแบบใช้ประโยชน์เป็น ๑๓  แบบ ได้แก่ ๑) อาหาร  ๒) การล่า ๓) พยากรณ์

ส่ิงแวดล้อม ๔) ความเช่ือและประเพณี ๕) แมลงศัตรูพืช ๖) สุขภาพสัตว์เล้ียงและ

ปศุสัตว์  ๗) สมุนไพร ๘) สินค้า ๙) เครื่องส�าอางและความงาม ๑๐) เคร่ืองประดับ

และตกแต่ง ๑๑) เครื่องนุ่งห่ม ๑๒) ของใช้ในครัวเรือน ๑๓) ของเล่น 

 ส�าหรับการศึกษากีฏวิทยาพ้ืนบ้านที่จังหวัดร้อยเอ็ดในคร้ังนี้มีพ้ืนที่เป้าหมาย

สามหมูบ้่านได้แก่ บ้านดงแดง ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตรุพักตรพิมาน บ้านส�าราญ ต�าบล

หนองแคน อ�าเภอปทุมรัตต์ และบ้านบะเค ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง ในระหว่าง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ พบแมลงทั้งหมด ๑๔ อันดับ ๑๐๓ วงศ์ ๒๗๒ สกุล ๓๑๘ ชนิด 

ซึ่งอันดับที่พบมากที่สุด คืออันดับด้วงปีกแข็ง พบ ๗๘ ชนิด ๑๘ วงศ์ รองลงมาคือ

อันดับผีเสื้อ ๕๔ ชนิด ๑๓ วงศ์ และอันดับตั๊กแตน ๔๓ ชนิด ๗ วงศ์ และอันดับมวน 

๔๐ ชนิด ๒๓ วงศ์ อันดับผึ้ง ต่อ แตน ๓๙ ชนิด ๗ วงศ์  จากแมลงที่ส�ารวจพบทั้งหมด

พบแมลงที่มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชน จ�านวน ๑๗๕  ชนิด ๖๒ วงศ์ ๑๓ อันดับ 

พบมากที่สุดคือ อันดับด้วง ๔๕ ชนิด ๑๐ วงศ์ รองลงมาคือ ตั๊กแตน จ�านวน ๓๑ ชนิด  

๔ วงศ์ และ อันดับมวน ๒๖ ชนิด ๑๗ วงศ์ เมื่อเปรียบเทียบแต่ละหมู่บ้านพบว่า 

บ้านดงแดงพบ ๒๖๔ ชนิด และพบแมลงที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชุมชนจ�านวน ๑๔๒ 

ชนิด บ้านบะเคพบ ๒๗๑ ชนิดและเกี่ยวข้องกับชุมชนจ�านวน  ๑๕๔ ชนิด และบ้าน

ส�าราญพบ ๒๒๐ ชนิดมีความเก่ียวข้องกับชุมชน ๑๒๑ ชนิด โดยแบ่งรูปแบบความ

สัมพันธ์และการใช้ประโยชน์เป็น ๑๓ รูปแบบ คือ ๑) แมลงที่เป็นอาหาร ๒) แมลงท่ี

เป็นสินค้า ๓) แมลงท่ีเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ ๔) แมลงท่ีเป็นพิษและยาสมุนไพร  

๕) แมลงศัตรูพืช ๖) แมลงที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและประเพณี ๗) แมลงท่ีเกี่ยวข้อง

กับการแพทย์ทั้งคนและสัตว์ ๘) แมลงที่ใช้เป็นเคร่ืองประดับ ๙) แมลงที่เกี่ยวข้องกับ 

ความงาม ๑๐) แมลงท่ีเป็นของเล่นและบันเทิง ๑๑) แมลงท่ีเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม  

๑๒) แมลงที่เกี่ยวข้องกับของใช้ในครัวเรือน  ๑๓) แมลงที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ ภาพแสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ของชุมชนกับแมลงในพื้นที่จงัหวดัร้อยเอ็ด
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 อาหารอีสานยามแล้งสู่อาหารโลกแห่งอนาคต

 ผมขับรถผ่านทุ ่งกุลาจากแยกถนนมิตรภาพมาตามถนน

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗ มุง่หน้าสูอ่�าเภอพยคัฆภมูพิสิยั ลมแล้งพดัผ่าน

ทุ่งกุลาในหน้าแล้งเดือนสี่ วันน้ีไม่เห็นฝูงควายเล่นปลักริมทางเหมือน

เมือ่ยีสิ่บปีให้หลงั แต่ลมแล้งยงัคงกลิน่อายไม่จืดจาง กองขีว้วัและขีค้วาย

สดใหม่ผูกพันกับเหล่าแมลงและวิถีคนอีสานมานานเนิ่น ในยุคที่ความ

ผูกพันหายไปกับกระแสทุนนิยมและเงินตราที่พัดถาโถมจนคนทุ่งกุลา 

ตัง้ตวัแทบไม่อยู ่วถีิเกษตร การหาเลีย้งชพีและหาอยูห่ากนิถูกเปล่ียนเป็น

แบบฉาบฉวย มักง่ายและท�าเพียงอย่างเดียวก็เพ่ือเงิน ไม่ว่าจะท�านาก็

เพื่อขายข้าว เลี้ยงปลาก็ขาย ในห้วงเวลาเกือบยี่สิบปีทิวทัศน์ทุ่งกุลาเคย

มร่ีมเงาสะแบงในทุ่ง บัดนีม้แีต่ทวิแถวของต้นยคูาลิปตสัตามคนันา ต้นไม้

ที่ไม่มีร่ม ไม่มีความปราณี เป็นแขกต่างถิ่นที่มีแต่กอบโกยเอาท้ังธาตุ

อาหารในดิน กอบโกยเอาทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม แต่เราก็ญาติดีกับ

แขกผู้ที่เราไม่รู้จักเพียงเพราะปลูกง่าย ขายได้เงินเร็ว 

 ขบัรถจนถงึแยกพยคัฆภมูพิสิยัเลีย้วซ้ายมุง่หน้าสูว่าปีปทุม จาก

นั้นเลี้ยวขวาเข้ามาทางอ�าเภอปทุมรัตต์ ทิวทัศน์สองข้างทางยังคงรักษา

ต้นไม้ในนาไว้บ้าง ผมนึกถึงในอดีตที่เรายังพ่ึงพาร่มไม้ชายทุ่ง หนองบึง

ที่แห้งขอด ต้นหว้าและป่าหัวนา รวมท้ังสะเดากับโพนปลวก นั่นเพราะ

เป็นแหล่งอาศัยของเหล่าแมลงที่อาศัยระบบนิเวศเล็ก ๆ ย่อย ๆ ในนา

ทีแ่ห้งแล้ง ฝนตกใหม่ต้นเดอืนห้าก่อนหน้าสงกรานต์ หญ้าในนาเริม่เขยีว

เหล่าแมลงตามพ้ืนดินเริ่มเริงร่า ท้ังตั๊กแตน จิ้งหรีด ออกมาจากไข่ในดิน

หากนิยอดหญ้าในทุง่ แต่ยงัเหลอืแบ่งปันให้ฝงูควายและววั เมือ่ววัควาย

กนิอิม่กขั็บถ่ายมลูอนัอดุมด้วยอาหารสด ๆ  หลอกล่อให้กุดจีเ่ข้ามารมุกนิ 

รวมทั้งวางไข่โดยการปั้นเป็นก้อนกลม ๆ กลิ้งลงไปฝังดินไว้ให้ตัวหนอน

ได้กินเป็นอาหารจนกว่าจะโตเต็มวัย นับเป็นการย่อยสลายจากส่ิงท่ีคน

เรามองว่าสกปรกให้กลายเป็นปุ๋ยสู่พื้นดินทุ่งนา เป็นผลดีต่อข้าวในนา

ต่อไปอีก นับว่ายังน่าชื่นชมท่ีหมู่เฮาชาวอีสานไม่เคยรังเกียจกองมูลวัว

ควาย ยังรู้จักหากุดจี่กินในกองขี้ควายยามหน้าแล้ง กุดจี่ขี้ทั้งหลายจัด

เป็นแมลงปีกแข็งที่คนเราน�ามากินเป็นอาหาร จากการศึกษาทั้งสาม

ชุมชนคือ ชุมชนบ้านส�าราญ ต�าบลหนองแคน บ้านดงแดง ต�าบลดงแดง บ้านบะเค 

ต�าบลโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบกุดจี่กินได้ถึง ๓ ชนิด เช่น กุดจี่หมุ่ม กุดจี่เบ้า และ

กดุจีห่วาย และมอีกีหนึง่ชนิดเคยพบเมือ่หลายสบิปีก่อนแต่ตอนนีห้ายไปจากท้องทุง่นา

เพราะไม่มีขี้ควายวัวเพียงพอ คือกุดจี่เบ้าใหญ่ เมื่อกุดจ่ีหายไปจากท้องทุ่งก็สะท้อนถึง

การหมุนเวียนธาตุอาหารตัดขาดไปด้วย ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 

 การด�ารงชีวิตก้าวข้ามฤดูแล้งในแต่ละปีในวิถีคนทุ่งกุลาเป็นเรื่องยากล�าบาก 

เพราะขาดแคลนน�้า อาหารก็หายาก การใช้ประโยชน์จากป่าและธรรมชาติคือความรู้

ทีเ่ป็นมรดกตกทอดสบืมาจากรุน่บรรพบรุษุ เดอืนสีเ่ดอืนห้าอาหารจากป่ามหีลากหลาย 

เพราะในยามนี้ไม่มีข้าวไม่มีน�้าในนา ถ้าไม่มีน�้าก็ไม่มีปลา แมลงมากมายจากป่าหัวไร่

ปลายนา จากดงและโคกจึงเป็นแหล่งอาหารเพ่ือยังชีพเพียงแหล่งเดียว ป่าโคกหรือป่า

เต็งรังในยามแล้งต้นไม้จะทิ้งใบจนกลายเป็นเชื้อเพลิงที่แห้งหนาอยู่ตามพื้น เมื่อยามมี

ไฟมากระตุน้กไ็หม้คืนธาตอุาหารให้ดนิอย่างรวดเร็ว เพราะหลังไฟไหม้ฝนจะตก จงึเป็น

เวลาที่ต้นไม้ผลิใบใหม่ หลอกล่อ เชื้อเชิญให้เหล่าแมลง หนอนผีเสื้อวางไข่และออก

หากิน หญ้าเพ็กแตกหน่อใหม่กลายเป็นหญ้าอ่อน เป็นอาหารท้ังวัวควาย กระต่ายและ

เหล่าตั๊กแตน ต้นไม้เด่นในป่าเต็งรังได้แก่ เต็ง หรือต้นจิก ต้นรังหรือฮัง ต้นยางเหียง

หรือซาด ต้นยางพลวงหรือต้นกุง ต้นยางกราดหรือสะแบง นอกจากนี้ยังมีต้นไม้อื่น ๆ 

เช่น แดง มะกอกเกล้ือนหรอืบกัเหล่ือม ต้นรักใหญ่หรือน�า้เกล้ียง ต้นฉนวนหรอืกะหนวน 

แมลงกนิได้ในป่าเต็งรงัยามหน้าแล้งจงึมคีวามหลากหลายเพราะป่าอยูใ่นช่วงการผลใิบ 

แมงแคงหรือมวนต่าง ๆ ที่พบในป่านี้มีถึง ๗ ชนิด ที่สามารถน�ามาต�าน�้าพริกให้ความ

หอม ช่วยให้กินข้าวได้อร่อยขึ้นพอให้ผ่านแล้งร้อนอันยากล�าบาก โดยเฉพาะแมงแคง

ต้นจิกและต้นฮังมีมากจนโดดเด่น มันวางไข่และเร่งหากินใบไม้อ่อนเพื่อแพร่พันธุ์ 

แข่งขันให้ทันก่อนที่ฝนใหม่จะมาจนท�าให้ใบไม้แก่เกินกว่าจะกินได้ ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็น

ความสัมพันธ์ที่แสนงดงามตามวิถีทางแห่งธรรมชาติ ชีวิตทุกชีวิตต่างหากินดิ้นรนให้

พ้นผ่านไปปีแล้วปีเล่าจนส้ินอายุขัย มนุษย์เป็นเพียงผู้เรียนรู้พ่ึงพาธรรมชาติตามความ

เปลี่ยนแปลงแห่งฤดูกาล 

 แมลงกนิได้ทัว่โลกประมาณ ๑,๗๐๐-๑,๙๐๐ ชนดิ อนัดบัทีใ่ช้เป็นอาหารมาก

ได้แก่ Coleoptera, Hymenoptera, Orthoptera และ Lepidoptera  ซึ่งรวมกัน

แล้วมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของแมลงท่ีกินเป็นอาหารท้ังหมด ทวีปอเมริกาพบจ�านวน

ชนิดมากที่สุด รองลงมาคือ แอฟริกา และเอเชีย ตามล�าดับ ซึ่งจากการศึกษารวบรวม

แมลงท่ีกินได้ทั้งประเทศโดย ดร.ยุพา หาญบุญทรง พบไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชนิด ความ
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หลากหลายของแมลงกินได้ ในพื้นที่ทั้งสามพื้นที่คือบ้านดงแดง ต�าบล

ดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน บ้านส�าราญ ต�าบลหนองแคน อ�าเภอ

ปทมุรัตต์ และ บ้านบะเค ต�าบลโพธิท์อง อ�าเภอโพนทอง จังหวดัร้อยเอด็ 

พบทั้งหมดจ�านวน ๙๓ ชนิด ๗๗ สกุล  ๒๗ วงศ์ ๘ อันดับ อันดับท่ีพบ

มากที่สุดคืออันดับต๊ักแตน ๒๖ ชนิด รองลงมาคืออันดับด้วงปีกแข็ง 

จ�านวน ๒๔  ชนิด และอันดับมวน จ�านวน ๑๖ ชนิด  เมื่อเปรียบเทียบ

กับการศึกษาของผู้เขียนที่ป่าชุมชนดงใหญ่ ต�าบลสร้างถ่อน้อย อ�าเภอ

หัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๐ พบแมลงกินได้ ๔๖ 

ชนิด ๑๘ วงศ์ ๗ อันดับ พบมากที่สุดในอันดับด้วงปีกแข็ง รองลงมาคือ 

อันดับผึ้ง ต่อ แตน และอันดับตั๊กแตน ตามล�าดับ และต่อมาได้ศึกษาอีก

ครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเร่ืองกีฏวิทยาพื้นบ้านพบแมลงกินได้  ๗๗  

อันดับที่พบมากท่ีสุดคือ Coleoptera จ�านวน ๒๔ ชนิด รองลงมาคือ

อันดับตั๊กแตนจ�านวน ๑๙  ชนิด และอันดับมวน จ�านวน ๑๓ ชนิด 

 ทุกครั้งที่ลงพื้นที่ส�ารวจแมลง หลังการส�ารวจจบลงด้วยเมนู

เด็ด ๆ  จากป่าและท้องทุ่ง หน่ึงในเมนูอันแสนจะอร่อยคือ แมลงคั่ว แจ่ว

แมงดา แกงหน่อไม้ส้มใส่แมงกัดเต่า เป็นต้น ความรู้ในการน�าแมลงมา

ปรุงอาหารได้อร่อยและหลากหลายพบได้ในเพศหญิงอายุสามสิบ 

ปลาย ๆ  ขึน้ไป นบัเป็นวยัร่วมสมัยกบัผม ซึง่ความรูเ้หล่านีต้้องได้รบัการ

ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ ส่วนเด็กๆอายุสิบปีถึงยี่สิบปีเศษ ๆ อย่างมากก็

คุ้นเคยกับเมนูทอด คั่ว ต�าน�้าพริก เท่านั้น ส่วนคนหกสิบขึ้นไปอย่าง 

พ่อใหญ่บัวพันธ์แห่งบ้านบะเคมีรูปแบบชั้นสูง ผมนึกถึงขณะเดินป่าแล้ง

เดือนเมษายน พ่อใหญ่เจอแมงแคง จากน้ันก็หยิบเข้าปากเคี้ยวกรุบ

กรอบเอร็ดอร่อย ท�าเอาผมกลืนน�้าลายตามแทบไม่ทัน คิดถึงวันที่ผมยัง

เด็ก ๆ ตาของผมก็สอนผมเช่นนี้เอง ผมก็เคยกินแมลงสด ๆ มาหลาย

ชนิด เช่น แมงค่อมทอง แมงแคงลาย แมงแคงขาว จักจ่ัน เป็นต้น แต่

เมื่อร�่าเรียนมากขึ้นก็รับรู้ว่าแมลงเหล่าน้ีก็มีพยาธิเช่นกัน โดยเฉพาะ

แมลงท่ีเคยอยู่ใต้ดินเป็นสิบ ๆ ปีอย่างจักจ่ัน เป็นต้น

 ในการศึกษาครั้งนี้ผมได้จัดรูปแบบการกินแมลงเป็นอาหาร  

๙ ประเภท คือ ๑) แบบกินสด  ๒) ปิ้ง ย่าง จี่ ๓) คั่วทอด ๔) ต้มแกงอ่อม 

๕) น�้าพริก ๖) ผัด ๗) ย�า ๘) หมก ๙) น�้าหวาน อาหารประเภทคั่วและ

ทอดมากที่สุด ซึ่งเป็นวิธีการพื้นฐานที่ท�าให้แมลงสุก ในอดีตการทอดนั้นไม่นิยม

เนื่องจากน�้ามันพืชน้ันหายาก มักใช้น�้ามันจากมันหมู ซึ่งให้กล่ินผสมกับแมลงแล้วไม่

อร่อย การค่ัวด้วยการล้างแมลงแล้วน�าลงไปคนในกระทะหรือหม้อ ก่อนคนใส่เกลือ

เล็กน้อยเพื่อปรุงรส คนจนแมลงสุกและแห้ง จะท�าให้กรอบและรสชาติดี แมลงเกือบ

ทกุชนิดเหมาะกับวธินีี ้ยกเว้นแมลงทีต้่องการน�า้หวาน แมลงทีเ่หมาะสมส�าหรบัอาหาร

ประเภทนี้จัดอยู่ในอันดับ Orthoptera ที่นิยมมากที่สุดคือ วงศ์ Acridiidae จ�านวน 

๒๖ ชนิด ที่นิยมเช่น  ตั๊กแตน ตั๊กแตนเจ้ย (Acrida willemsei) ตั๊กแตนโม (Gastri-

margus marmoratus) ตั๊กแตนข้าวเหนียว (Cyrtacanthacris tatarica) เป็นต้น  

และ รองลงมาคือวงศ์ Gryllidae เช่น จิ้งหรีดวงศ์ Gryllidae จ�านวน ๖ ชนิด เช่น  

จิโป่ม (Tarbinskiellus portentosus) จิหล่อหรือแมงสะดิ้ง (Acheta domestica) 

จินายทองแดง (Teleogryllus siamensis) จินายด�า (Gryllus bimaculatus)  ซึ่งใน

อันดับด้วงปีกแข็งพบใช้เป็นอาหารมากที่สุดในวงศ์ด้วงมูลสัตว์ จ�านวน ๙ ชนิด ได้แก่

สกุลกุดจี่และแมลงกินูน เช่น Holotrichia, Anomala, Copris และ Paragymno-

pleurus เป็นต้น อันดับ Hymenoptera พบหลายวงศ์และมีการใช้ประโยชน์หลาก

หลายรูปแบบ พบมากจ�านวน 3 วงศ์  คือ Apidae, Formicidae และ Vespidae 

แมลงในอันดับด้วงปีกแข็ง (Coleoptera) วงศ์ด้วงมูลสัตว์ (Scarabeidae) ที่กิน

เป็นอาหาร ในสกุลกุดจี่หมุ่ม (Paragymnopleurus aethiops) สกุลกุดจี่หวาย 

(Copris nevinsoni ) แมงกินูนแดง (Holotrichia sp.) และแมลงกินูนเหลื่อม 

(Anomala cupripes)
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 การแกงและอ่อม พบท้ังแกงเฉพาะแมลงชนิดเดียวหรือร่วมกันหลายชนิด 

หรือน�าแมลงไปประกอบร่วมกับผักหรือหน่อไม้ เห็ด เป็นต้น เช่นแกงไข่มดแดงกับ 

ปลีกล้วย แกงจิ้งหรีดกับหน่อไม้ส้ม (หน่อไม้ดอง) ส่วนการอ่อมคล้ายกับการแกงแต่ใส่

น�้าน้อยกว่า ให้รสชาติที่เข้มข้นกว่า มักใส่ผักต่าง ๆ ผสมลงไปด้วย เช่น ผักชีลาว ใบ

มะกรูด มะเขือ ใบพริก เป็นต้นจากการศึกษาครั้งนี้พบแมลงที่น�ามาประกอบอาหาร

ประเภทอ่อมและแกง จ�านวน ๗๐ ชนิด ที่นิยมได้แก่ ตัวอ่อนแมลงดานา แมลงปอ 

ด้วงด่ิง ตัวอ่อนต่อ และจิ้งหรีด 

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงน�้ามักน�ามาอ่อมหรือแกงร่วมกับผักต่าง ๆ  

ในภาพเป็นแมลงกัดเต่า (Cybister limbatus (Fabricius, 1775)) ทั้งตัว

อ่อนและตัวเต็มวัย และตัวอ่อนแมลงดานาก็นิยมน�ามาท�าแกงอ่อมด้วย 

กินูนแดง (Holotrichia sp.) นิยมน�ามาทอดและท�าน�้าพริกต่าง ๆ 

กินูนเหลื่อม ( Anomala cupripes Hope, 1839) นิยมน�ามาทอด 

กุดจี่หนุ่ม (Paragymnopleurus 

aethiops (Sharp, 1875)) เพศผู้ 

นิยมน�ามาคั่วหรือทอด 
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 อาหารประเภท น�้าพริก เป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้เลยส�าหรับชาวอีสาน น�้าพริกหรือ

แจ่วมีวิธีการท�าหลากหลาย ท้ังแบบข้นและน�้า แบบข้นเรียกว่าแจ่ว แบบมีน�า้ขลุกขลิก

เรียกว่าป่น ซึ่งคนละความหมายกับค�าว่า ป่น เช่น พริกป่น ในภาษาไทย ป่นส�าหรับ

ชาวอีสานเป็นการต�ากึ่งคนให้เขากัน และเมื่อกินไม่หมดมักน�าไปตั้งไฟให้แห้งเรียกว่า 

คั่วป่น รสชาติคล้ายน�้าพริก แมลงที่น�ามาท�าแจ่วนั้นส่วนใหญ่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใช้

ในปริมาณน้อย หรือหาได้น้อย เช่น แมลงดานา มวนต่าง ๆ  ส่วนการท�าป่นนั้นใช้แมลง

ทัว่ไปก็ได้ ซึง่การปรงุต้องน�าแมลงไปค่ัวให้กรอบแล้วน�ามาโขลกให้ละเอยีด ปรงุรส และ

ใส่หัวหอม ผักชี การศึกษาคร้ังนี้พบแมลงที่น�ามาท�าอาหารประเภทนี้ถึง ๔๕ ชนิด 

มดแดงรวม ๆ ทุกวัย ทั้งมดงาน ตัวหนอน ดักแด้ ราชินีและ

วรรณะสืบพันธุ์ สามารถน�ามาท�าแกงและอ่อมได้ ถ้ามี 

มดงานมากเกินไปจะท�าให้ได้รสเปรี้ยวตามธรรมชาติ 

ตัวอ่อนแมลงดานา (Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825)) 

นิยมน�ามาแกงอ่อมหรือหมก

แจ่วแมงแคง 

แมงแคงที่น�ามาประกอบอาหารนี้มีหลายชนิด แต่

มักได้ปริมาณไม่มาก ข้อดีของแมงแคงคือมีกลิ่นแรง 

ช่วยท�าให้รสชาติดี น�าไปย่างไฟหรือคั่วให้สุก หรือ

จะใช้ดิบก็ได้แต่ไม่แนะน�าเพราะอาจมีพยาธิได้  

จากนั้นน�ามาโขลกพร้อมกับเครื่องเทศ แล้วปรุงรส

ตามที่ต้องการ 

ป่นแมงกินูน    

โดยน�าแมงกินูนไปคั่วก่อนจากนั้นน�ามาโขลกร่วมกับ

พริกและเครื่องเทศให้ความหอม เช่น ตะไคร้  

หัวหอม กระเทียม ใบมะกรูด จะท�าให้มีกลิ่นหอม

และรสชาติดีขึ้น
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 การกนิสด เป็นการกินทีด่ัง้เดมิเข้าถงึรสชาตแิมลงนัน้ ๆ  ได้เป็นอย่างด ีอย่างไร

ก็ตามก็ไม่ควรกินสดเพราะในแมลงมีท้ังพยาธิและเช้ือโรคอื่น ๆ ท่ีมองไม่เห็นด้วยตา

เปล่า ในการศึกษาพบว่ายังมีบางคนนิยมกินแมลงสด ๆ หลายชนิด พบทั้งหมด ๑๘ 

ชนิด ที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ ไข่มดแดง จักจั่น ต่อหัวเสือ และผึ้ง ทั้งมดแดงและจักจั่น

กินทั้งตัวเต็มวัยและตัวอ่อน ส่วนต่อหัวเสือและผ้ึงต่าง ๆ กินตัวหนอนและดักแด้ 

นอกจากนีย้งักนิบ้างเมือ่มโีอกาสแต่การกนิไม่ได้เป็นกจิจะลกัษณะ เช่น แมงแคงต่าง ๆ  

แมลงค่อมทอง เป็นต้น  

 ลาบและก้อย ถือว่าเป็นอาหารสัญลักษณ์ของคนอีสานเลยก็ว่าได้ นอกจาก

ลาบก้อย ยังมีน�้าตก แต่ส�าหรับแมลงนั้นไม่พบว่านิยมเอามาท�าน�้าตก ลาบ เป็นอาหาร

ที่ต้องผ่านการสับให้ละเอียดแล้วน�ามาปรุง มีหลากหลายชื่อตามแต่วัตถุดิบ เช่น ลาบ

ขม ลาบปลา ปลาเป็ด เป็นต้น ลาบมเีคร่ืองปรุงทีส่�าคัญทีข่าดไม่ได้คือข้าวค่ัว ใบมะกรูด 

ผกัสระแหน่ อย่างไรกต็ามในกรณไีข่มดแดงหรอืสิง่ทีล่ะเอยีดอยูแ่ล้วกไ็ม่จ�าเป็นต้องสบั 

ซึ่งจะท�าให้เสียรสชาติเป็นเอกลักษณ์นั้นด้วย ส่วน ก้อย น้ันเป็นอาหารที่วัตถุดิบต้อง

ผ่านหรือไม่ผ่านการหั่นก็ได้ แต่ไม่มีการสับละเอียด ก้อย เป็นการคนคลุกเคล้าให้เข้า

กัน มีลักษณะคล้ายย�า แต่จะมีรสขมหรือรสเปรี้ยวก็ได้ ก้อย มีหลากหลายรูปแบบ แต่

 อาหารประเภท หมก 

คือการน� าแมลงมาคลุก กับ 

เคร่ืองปรุงและห่อด้วยใบตอง 

หรือจะท�าหมกหม้อตามที่เรียก

กันแต่ละท้องถิ่นว่า อู๋ การหมก

มีทั้งน�าห่อหมกใบตองวางถ่าน

อ่อน ๆ  หรือใช้ไม้คบี หรอืน�าไปนึง่

ด้วยหม้อลงัถงึก็ได้ แมลงทีน่�ามา

ประกอบอาหารด้วยการหมกพบ 

๒๕ ขนิด ส่วนมากนิยมแมลง 

ที่เป็นตัวอ่อน เช่น ต่อหัวเสือ 

แมลงดานา แมลงดาสวน แมลง

ข้าวสาร แมลงโป้งเป้ง แมงก้องแขน ตัวอ่อนแมลงปอ เป็นต้น 

 การปิ้ง ย่างและจี่ เป็นการท�าให้แมลงผ่านไฟโดยตรง การปิ้ง

ต้องมีหีบ หรือไม้เสียบร้อย ส่วนการย่าง คือ การท�าให้แมลงผ่านไฟ 

ห่าง ๆ ค่อยให้ความร้อนจนแมลงสุกและแห้งกรอบ ไม่ค่อยพบในการ

ใช้กับแมลง ส่วนการ จี่ คือการวางแมลงลงบนถ่านร้อนปานกลางถึง 

อ่อน ๆ  เพือ่ให้แมลงสกุ แมลงทีใ่ช้ท�าให้สกุด้วยวธิกีารเหล่านีค้วรมขีนาด

ใหญ่พอควรและปริมาณไม่มาก พบทั้งหมด ๑๕ ชนิด พบมากท่ีสุดคือ

อันดับด้วงและต๊ักแตน นอกจากนั้น เช่น  

แมลงดานา ตั๊กแตนต�าข้าว เป็นต้น 

 แมลงท่ีนิยมใช้ประโยชน์จากน�า้หวาน

ได้แก่ ผึ้งหลวง (Apis dorsata) ผึ้งมิ้ม (Apis  

florea) ผึง้โพรง (Apis cerana) และ ชันโรง

สกุล Tetragonula อย่างไรก็ตามผึ้ง

หลวงและผ้ึงโพรงนบัวนัหายาก และ

ชันโรงก็ไม่นิยมเพราะให้น�้าหวาน

น้อย ที่พบมากที่สุดคือผึ้งมิ้ม 

หมกไข่มดแดงด้วยใบตอง

รังของผึ้งมิ้ม (Apis  florea) ที่พบ

ได้บ่อยจากป่าและไร่หรือสวน 

ก้อยไข่มดแดงอาหารยอดนิยม ส่วนมากที่น�ามากินเป็นตัวหนอนและ

ดักแด้ของมดแดง 
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 ผัด ในอดีตอาหารประเภทผัดไม่นิยมในภาคอีสานโดยเฉพาะคนรุ่นอายุ 

หกสิบขึ้นไป อาจจะมาจากน�้ามันเป็นวัตถุดิบส�าคัญหายาก แต่ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก

ขึ้น เมื่อน�้ามันพืชหาง่ายขึ้นก็เกิดเมนูปรุงอาหารด้วยแมลงใหม่ ๆ ขึ้น เช่น การเจียวไข่

ใส่ไข่มดแดง การผัดไข่มดแดงใส่ผักหวานป่า เป็นต้น 

 โภชนศาสตร์แมลงกนิได้และการปรับตวัของมนษุย์ในอนาคต ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืของไทยมปัีจจยัแวดล้อมทีแ่ห้งแล้งและร้อนสดุข้ัวส่งผลให้ผูค้นรูจ้กัการปรบั

ตัวให้อยู่รอดล้วนเป็นแบบทดสอบเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตด้วย คาดการณ์ว่าเมื่อ

อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น สิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวได้ดีเยี่ยมคือแมลงจนอาจจะครอง

โลก มนุษย์ที่รู ้จักกินจะรู้จักเกิดและจะสามารถด�ารงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปได้ ภายใต้

โครงสร้างแขง็และรปูร่างแสนจะอปัลักษณ์ของแมลงอดุมด้วยโปรตนีและคาร์โบไฮเดรต 

เกลอืแร่ แคลเซยีม ซึ่งจ�าเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์ สิ่งส�าคัญมนุษย์จะก้าวข้าม

รูปลักษณ์ของอาหารไปได้หรือไม่ ตั้กแตนตัวเล็ก ๆ ที่เราทอดกินมาตั้งแต่วัยเด็กมี

โปรตีนเท่ากับเน้ือไก่และเนื้อวัวไร้มัน ในตั๊กแตนน�้าหนักสด ๑๐๐ กรัม มีโปรตีนถึง 

๒๐.๕ กรัม ส่วนเนื้อไก่และเนื้อวัวไร้มันมีโปรตีน ๒๐.๘ และ ๒๐.๐ กรัม ตามล�าดับ  

ในขณะที่แมลงไขมนัต�่ากว่าเนือ้สัตว์ แต่มคีาร์โบไฮเดรตด้วย แมลงทีม่คีาร์โบไฮเดรตสูง 

คือไข่มดแดงและแมลงดานา มีถึง ๖.๕ และ ๕.๕ กรัม ตามล�าดับ 

 การกินแมลงยังท�าให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามิน เช่น เหล็ก แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส และโปรเตสเซียม เป็นต้น ส่วนวิตามินได้แก่ วิตามิน บี ๑ วิตามิน บี ๒ และ

ไมอาซีน เป็นที่ทราบกันดีว่าแคลเซียมช่วยบ�ารุงกระดูก และเหล็กช่วยบ�ารุงเลือด ส่วน

วิตามินบี ช่วยบ�ารุงประสาทและสมอง แมลงกะชอนมีแคลเซียมมากกว่าเนื้อไก่เกือบ 

๗ เท่า มีธาตุเหล็กมากกว่าเนื้อไก่ถึง ๓๔ เท่า และแมลงกินได้เกือบทุกชนิดมีธาตุเหล็ก 

แคลเซียมและฟอสฟอรัสมากกว่าเนื้อสัตว์ ทั้งดักแด้หนอนไหม ตั๊กแตน แมงกระชอน 

แมลงดานา ล้วนมวีติามนิบ ี๒ มากกว่าเนือ้สตัว์  นอกจากนัน้แมลงยงัมกีากหรอืไฟเบอร์

ช่วยให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารท�างานได้ดี แมลงไม่มีสารตกค้าง เช่น สาร

เร่งเนื้อแดง หรือฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต หรือยาปฏิชีวนะต่าง ๆ การรับประทาน

แมลงจึงเป็นสิ่งดีต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

มีสองแบบหลัก ๆ คือก้อยดิบหรือปรุงสุก ส�าหรับแมลงแล้วพบว่า ก้อย

คอือาหารทีเ่หมาะสมกับการปรงุด้วยแมลง มทีัง้ท่ีใช้แมลงเป็นเครือ่งปรงุ 

หรือใช้แมลงเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น ก้อยไข่มดแดง เป็นการก้อยดิบ 

โดยน�าตวัอ่อนและดักแด้มดแดงผสมกบัมดงานเลก็น้อย เพือ่ไม่ให้เปลอืง

มะนาวก็ใส่ตัวมดงานให้มาก ซึ่งมดงานมีกรดมดให้ความเปร้ียวตาม

ธรรมชาติ หั่นหอมหัวแดง ผักชี น�้าปลา พริกป่นหรือพริกข้ีหนูซอย ข้าว

คั่ว จากนั้นคนให้เข้ากัน แค่นี้ก็เป็นก้อยไข่มดแดง มดแดงท่ีเป็นมดงาน

ยังน�าไปคลุกเคล้าให้ความเปรี้ยวกับปลา เรียกว่า ก้อยปลา หรือก้อยกุ้ง 

โดยมีกรรมวิธีคล้ายกัน ภาคอีสานในอดีตฤดูแล้งมะนาวหายาก แต่

ปัจจุบันบางปีมะนาวก็ล้นตลาด ดังนั้นมดแดงจึงเป็นเครื่องปรุงที่หาได้

ง่ายและเข้ากันส�าหรับอาหารประเภทก้อย นอกจากนี้ยังมีแมลงอื่น ๆ 

ทีส่ามารถน�ามาท�าก้อยได้ แต่แนะน�าควรท�าให้สกุก่อนปรงุเป็นก้อย เช่น 

จักจั่น จิโป่ม แมงกิซอน เป็นต้น จากการส�ารวจครั้งนี้พบว่ามี ๑๕ ชนิด 

แมลงที่ใช้ตัวเต็มวัย เช่น แมลงกินูน ตั๊กแตน จักจ่ันและจ้ิงหรีด ส่วนท่ี

ใช้ตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย คือ มดแดง 

แม่เป้งหรือมดวรรณะราชินี มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง 

อาณาจักรและออกไข่ ขยายประชากร
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ตาราง  

คุณค่าทางโภชนาการที่พบในแมลงและเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อน�้าหนักสด ๑๐๐ กรัม

แมลง
พลังงาน
(กรัม)

โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คาร์โบไฮเดรต
(กรัม)

ตั๊กแตนใหญ่ ๙๕.๗๐ ๑๔.๓๐ ๓.๓๐ ๒.๒๐

ตั๊กแตนเล็ก ๑๕๒.๙๐ ๒๐.๕๐ ๖.๑๐ ๓.๙๐

แมลงตับเต่า ๑๔๙.๑๐ ๒๑.๐๐ ๗.๑๐ ๐.๓๐

กระชอน ๑๒๕.๑๐ ๑๕.๔๐ ๗.๑๐ ๑.๗๐

ไข่มดแดง ๘๒.๘๐ ๗.๐๐ ๓.๒๐ ๖.๕๐

ดักแด้ไหม ๙๘.๐๐ ๙.๖๐ ๕.๖๐ ๒.๓๐

แมลงดานา ๑๖๒.๓๐ ๑๙.๘๐ ๘.๓๐ ๕.๕๐

เนื้อไก่ ๑๑๐.๐๐ ๒๐.๘๐ ๒.๔๐ -

เนื้อหมูไม่มีมัน ๓๗๖.๐๐ ๑๔.๑๐ ๓๕.๐๐ -

ตาราง  

แร่ธาตุและวิตามินที่พบในแมลงและเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ต่อน�้าหนักสด ๑๐๐ กรัม

แมลง
เหล็ก 

(มก.)

แคลเซียม

(มก.)

ฟอสฟอรัส

(มก.)

โปแตสเซียม

(มก.)

วิตามินบี ๑

(มก.)

วิตามินบี ๒

(มก.)

ไมอาซิน

(มก.)

ตั๊กแตนใหญ่ ๓.๐๐ ๒๗.๕๐ ๑๕๐.๒๐ ๒๑๗.๔๐ ๐.๑๙ ๐.๕๗ ๖.๖๗

ตั๊กแตนเล็ก ๕.๐๐ ๓๕.๒๐ ๒๓๘.๔๐ ๒๓๗.๗๐ ๐.๒๓ ๑.๘๖ ๔.๖๔

แมลงตับเต่า ๕.๔๐ ๓๖.๗๐ ๒๐๔.๘๐ ๑๙๗.๙๐ ๐.๓๑ ๓.๕๑ ๖.๘๕

กระชอน ๔๑.๗๐ ๗๕.๗๐ ๒๕๔.๑๐ ๒๖๗.๘๐ ๐.๒๐ ๑.๘๙ ๔.๘๑

ไข่มดแดง ๔.๑๐ ๘.๔๐ ๑๑๓.๔๐ ๙๖.๓๐ ๐.๑๒ ๐.๑๙ ๐.๙๒

ดักแด้ไหม ๑.๘๐ ๔๑.๗๐ ๑๕๕.๔๐ ๑๓๘.๗๐ ๐.๑๒ ๑.๐๕ ๐.๘๙

แมลงดานา ๑๓.๖๐ ๔๓.๕๐ ๒๒๕.๕๐ ๑๙๑.๗๐ ๐.๐๙ ๑.๕๐ ๓.๙๐

เนื้อไก่ ๑.๒๐ ๑๑.๐๐ ๒๑๔.๐๐ - ๐.๑๕ ๐.๑๖ ๗.๙๐

เนื้อหมูไม่มีมัน ๒.๑๐ ๘.๐๐ ๑๕๑.๐๐ - ๐.๖๙ ๐.๑๖ ๓.๗๐

ที่มา : กองโภชนาการ. ๒๕๓๐ ที่มา : กองโภชนาการ. ๒๕๓๐
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บ้านบะเคให้เหตุผลว่า “ในฤดูฝนแมลงกินได้น้อยลงและฤดูกาลนี้อาจจะมีพยาธิ รวม

ทัง้รสชาตแิมลงกไ็ม่อร่อย” ทัง้หมดอาจจะเป็นเหตุเป็นผลซึง่กนัและกนั ท�าให้พบแมลง

ที่กินได้น้อยลงในเวลานี้ 

 ปลายฤดูฝนย่างเข้าฤดูหนาวในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนมีแมงกินูน 

และจิ้งโกร่ง (จิโป่ม) ขุดรูส่งเสียงร้อง ช่วงเวลานี้แมลงทั้งสองกลุ่มนี้จะมีรสชาติดี มัน 

และสะอาด โดยเฉพาะจิโป่มจะขุดหาตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม ในช่วงก่อน

ออกพรรษาเป็นเวลาหารังต่อด้วยเพราะช่วงนี้ตัวอ่อนจะเต็มรังและมีรสชาติดี มี 

ตัวหนอนวัยสุดท้ายและดักแด้เยอะ พฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 

ข้าวนาปี หากใครเกบ็เกีย่วข้าวเสร็จเรว็กม็เีวลาเข้าป่าหาแมลงมาขายเสริมรายได้เช่นกัน 

ส่วนแมลงที่กินได้ในนาข้าวที่อร่อยและมันคือ แมงมัน เป็นตั๊กแตนหนวดยาวชนิด 

หนึ่ง อย่างไรก็ตามช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าว ชาวบ้านจึงไม่ค่อยมีเวลาออกมาหาแมลง 

กันมากนัก

 การกินแมลงในรอบปีและการเลือกกินแมลงตามฤดูกาลส่งผล

ให้แมลงมีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ แมลงที่หาได้จากธรรมชาติ

ส่วนใหญ่หลงัฤดฝูนจนถงึก่อนฝนตก ชวีติชาวอสีานทุง่กลุาจนถงึชายป่า

ภูพานล้วนแล้วแต่ผูกพันกับท้องทุ่งและป่า ไม่ว่าจะป่าโคก ป่าดง หรือ

ป่าหัวไร่ปลายนา โดยเฉพาะชุมชนที่มีทั้งป่าดง ป่าโคก ป่าบุ่งป่าทาม ไร่ 

นา มีระบบนิเวศย่อย ๆ ประกอบกันเข้าเป็นภูมิทัศน์ท่ีงดงาม ชุมชนใด

มีภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนระบบนิเวศหลากหลายก็สามารถหมุนเวียนเปลี่ยน

แหล่งหาอาหารไปตามฤดูกาล ส�าหรับบ้านส�าราญ บ้านดงแดงมีป่าดง

และท้องทุ่งเป็นระบบนิเวศหลัก ส่วนบ้านบะเคมีทั้งป่าโคก ทุ่งนา ดง 

บงึน�า้ใหญ่และไร่มนั ไร่อ้อย ซึง่กส็ามารถเพิม่ทางเลอืกหาแมลงได้หลาก

หลายกว่า 

 อย่างไรก็ตามในชุมชนอีสานส่วนใหญ่น�า้เป็นปัจจัยจ�ากัด ชีวิต

ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของน�้า แม้จะมีระบบชลประทานแล้วแต่น�้าก็

ไม่เพียงพอ ดังนั้นชีวิตแมลงก็เช่นกัน เริ่มจากเดือนมกราคมทุ่งนาหลัง

การเก็บเก่ียวยังมีตอซังตั้งอยู่บ้าง ส่วนป่าโคกหรือป่าเต็งรังเริ่มร่วงใบ 

ร่วงจนหมดในเดือนกุมภาพันธ์ ทุ่งนาในเดือนนี้ยังมีน�้าขังบ่อพอสูบน�้า

ออกจากบ่อเพื่อจับปลา หรือหากใครไม่เอาน�้าออกจากบ่อก็สามารถหา

ปลากินได้จนถึงเดือนสงกรานต์ ส่วนป่าโคกเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์

เริ่มมีจักจั่น มดแดง เรื่อยไปจนถึงเดือนเมษายน หลังฝนชะดอกมะม่วง

ในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ เหล่าจักจ่ัน แมงกินูนก็ออกกินใบอ่อน 

ของพืชในป่า ในขณะที่ป่าก็ผลิใบอ่อน จากเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน

เมษายนจึงพบแมลงหลายชนิดที่สุด 

 พอเข้าต้นฤดูฝนจากหลังสงกรานต์จนถึงเดือนมิถุนายน เป็น

ช่วงเวลาของเหล่าแมลงน�้า ที่ชุมชนน�ามารับประทานมากที่สุด คือ  

ตัวอ่อนแมลงปอ ตัวอ่อนแมลงดา ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมงกัดเต่า 

ด้วงดิง่ รวมไปถงึลกูอ๊อดกบนาและเขยีดอโีม่ (กบหนอง) หลงัปักด�าท�านา

ในเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมทุ่งนามีน�้าขังพร้อมกับปลาในนาหลาย 

ชนิด เช่น ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาดุก ปลาซิว ปลากระดี่ เป็นต้น ปลา

เหล่าน้ีเป็นอาหารหลักในฤดูฝน นอกจากนี้ในป่ายังมีเห็ดป่ามากมาย

หลายชนิดสามารถหาได้ในฤดูนี้ แมลงจึงลดบทบาทลง พ่อบัวพันธ์แห่ง
ภาพปฏิทินแมลงกินได้ 
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ตัวอย่างแมลงกินได้อื่น ๆ ตั๊กแตนแท่ดหรือตั๊กแตน

เจ้ย (Acrida  willemsei 

(Dirsh, 1954)) พบใน 

นาข้าวที่มีหญ้าหลังฤดูกาล

เก็บเกี่ยวในเดือน 

กุมภาพันธ์-เมษายน

แมลงดาสวน (Diplony-

chus rusticus Fabricius 

1781) พบมากในช่วง

ต้นฤดูฝน ในช่วงเดือน

พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 

นิยมน�าไปท�าอาหาร

ประเภทอ่อมหรือหมก 

แมงอ่อนช้อยหรือตัวอ่อน

แมลงปอเข็ม มีรสชาติดี

มักท�าอาหารประเภทอ่อม

หรือหมก พบในช่วงต้น

ฤดูฝน 

ตักแตนข้าวเหนียว (Cyrt-

acanthacris tatarica 

(Linnaeus, 1758)) พบ

บ่อยเป็นบางปี บางครั้ง

ระบาดในไร่ข้าวโพดหรือ

ต้นอ้อยขณะที่ต้นยังไม่แก่

ตั๊กแตนข้าวเล็ก  

(Pseudoxya diminuta 

(Walker, 1871)) พบ

ทั่วไปในนาข้าว คันนา 

ทุ่งหญ้า น�ามาท�าอาหาร

ประเภททอดได้ดี 

ตั๊กแตนเขียวใหญ่ 

Chondracris rosea (De 

Geer, 1773) พบในป่า 

โดยเฉพาะป่าโคก หรือ 

ป่าเต็งรัง

แมงมัน  

(Neoconocephalus 

sp.) พบในนาข้าวช่วง

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว  
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แมลงจากป่าสู่สินค้าและการเลี้ยงขาย

 เส้นทางจากอ�าเภอเมืองร้อยเอ็ดมายังอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน ก่อนถึงตัว

อ�าเภอผ่านหมู่บ้านหนึ่งชื่อบ้านสวนมอญ ซึ่งไม่น่าเชื่อได้ว่าหมู่บ้านนี้มีความสัมพันธ์

อะไรกับคนมอญ แต่ผมคิดถึงค�าว่า มอน หรือ หม่อน คนอีสานเรียกใบหม่อนว่า  

ใบมอน หรอืต้นมอน หมูบ้่านนีน่้าจะเกีย่วข้องกบัการปลูกหม่อนและเลีย้งไหมมากกว่า 

บ่อยคร้ังทีเ่ห็นป้ายเขยีนด้วยภาษาไทยแบบผิด ไม่สอดคล้องกบัประวัตศิาสตร์หรือทีม่า

ของสถานท่ีนั้น ๆ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของคนอีสานมีมามากกว่า ๑๐๐ ปี 

ผลพลอยได้จากการเลีย้งไหมคอื ดกัแด้ เป็นอาหารอดุมด้วยไขมนั จนกลายเป็นอาหาร

ที่หลายคนชื่นชอบในปัจจุบัน 

 เม่ือการบริโภคไม่จ�ากัดแค่คนอีสานบ้านเรา และยังเป็นที่นิยมไปยังภาค 

ต่าง ๆ มากขึ้นในปัจจุบัน และความต้องการก็ไม่จ�ากัดแค่กินในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ใน

ขณะที่แมลงส่วนใหญ่ที่กินได้ในป่าหาได้แค่ฤดูแล้งเป็นส่วนใหญ่ แมลงที่นิยม 

รับประทานกลายเป็นสินค้าท่ีทุกคนซ้ือได้ตามตลาด โดยไม่ต้องเข้าป่าหาอกีต่อไป การหา

แมลงจากป่าหรือธรรมชาติเพื่อมาจ�าหน่ายจึงมีมากขึ้นส่งผลต่อระบบนิเวศป่าไม้และ

ท�าให้ประชากรแมลงในธรรมชาตลิดลง แมลงจากป่าและตามธรรมชาตท่ีิน�ามาจ�าหน่าย

มากทีสุ่ดในช่วงฤดแูล้งและต้นฤดฝูน แมลงทีน่ยิมได้แก่ มดแดง จนิายทองแดง จนิายด�า 

จิหล่อ จิโป่ม  แมลงดานา (Lethocerus indicus) แมลงกิซอน (Gryllotalpa  

africana) แมงกินูนต่าง ๆ เมื่อความนิยมรับประทานแมลงมากขึ้นและแพร่หลาย 

ความต้องการซือ้แมลงกม็มีากขึน้ ดังนัน้จงึมคีวามพยายามเลีย้งแมลงเพือ่เป็นทางออก

ที่ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่าง เช่น ทุกคนสามารถหาซื้อและกินได้ ไม่เสี่ยงภัยเพราะการ

เข้าป่า มีความแน่นอนสามารถระบุปริมาณที่หาได้ และไม่ผิดต่อกฎหมายป่าไม้และ

สัตว์ป่า เมื่อสนองความต้องการได้ท�าให้แมลงราคาถูกลงในบางชนิด รวมทั้งควบคุม

คุณภาพท้ังคุณค่าทางอาหารและรสชาตไิด้ แต่อย่างไรก็ตามการเล้ียงแมลงยงัมข้ีอจ�ากดั 

เช่น ไม่สามารถเลี้ยงได้ทุกชนิดที่กินได้และเป็นความต้องการของตลาด 

 มื้อเท่ียงวันหนึ่งในเดือนเมษายน ณ โรงเรียนบ้านบะเค พี่วะศัลย์แนะน�าให้

ลองชิมจ้ิงหรีดทอด ซึ่งมีสมาชิกของชุมชนทดลองเล้ียง เป็นจินายทองแดง หรือจิ้งหรีด

ทองแดง ส�าหรับในชุมชนท้ังสามหมู่บ้านท่ีท�าการศึกษาพบว่ายังไม่มีการเล้ียงแมลง

ขายอย่างจริงจงั ส่วนใหญ่แมลงทีน่�ามาขายนัน้มาจากธรรมชาต ิ การเสวนาหลังอาหาร

ตั๊กแตนอ้อยปลาย

หนวดขาว (Phlaeoba  

antennata  Brunner 

von Wattenwyl, 

1893) พบบ่อยในป่าทั้ง

ป่าดงและป่าโคก 

แมงหัวควย  (Anisops 

sp.) พบในแหล่งน�้าขัง

ชั่วคราวในต้นฤดูฝน มัก

น�าไปท�าอาหารประเภท

อ่อม

ตัวอ่อนผึ้งหลวง (Apis 

dorsata Fabricius, 

1793) พบไม่บ่อยและ

อาศัยในป่าดงที่มีต้นไม้

สูงใหญ่ มักน�ามาย่างไฟ 

อ่อม หรือหมก หรือกิน

สด ๆ 
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 จากบทบาทของแมลงเชิงเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน เมื่อชาวบ้านคนหนึ่งจับ

แมลงดานาตัวผู้มาสองตัว หากน�าไปขายจะได้เงินเพียง ๑๕-๓๐ บาท ราคาขายใน

ตลาดทั่วไปขายตัวละ ๑๕-๒๐ บาท แต่การน�ามาต�าน�้าพริกและรับประทานติดต่อกัน

สองมื้อ มูลค่าของแมลงดานาจะเพิ่มเป็น ๘๐ บาท สามารถรับประทานกันได้ท้ัง

ครอบครวั รายละเอยีดเลก็ ๆ  น้อย ๆ  นี ้หากรวมตวัเลขแมลงทกุชนดิทีก่นิได้ และชมุชน

น�ามาใช้ประโยชน์ เมื่อคิดเป็นตัวเงินก็นับว่าไม่น้อย สะท้อนถึงมูลค่าของระบบนิเวศ

ของแมลงท่ีชมุชนพึง่พงิอาศัยอยู่อย่างไม่รูต้วั จากในระดบัชมุชนสูร่ะดบัประเทศ แมลง

ที่กินได้ที่คนไทยส่งออกไปขายยังประเทศทางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้น ในที่สุดแมลงจะเป็นอาหารที่คนทั้งโลกคุ้นเคย และรับประทานกัน

อย่างแพร่หลายถ้าได้รบัการสนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีารเลีย้ง หรือเกบ็จากธรรมชาติ

อย่างย่ังยืน

มื้อเที่ยงที่บ้านบะเค ถึงมูลค่าแมลงนับเป็นตัวเงินในแต่ละปีนั้นไม่น้อย  

ส�าหรับในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ในระยะเวลา ๑ ปีที่ศึกษาพบว่ามูลค่าแมลง 

ที่เป็นสินค้าและการคิดมูลค่าของแมลงที่หารับประทานในครอบครัว 

รวมกนัพบว่า ส�าหรบัแมลงจากป่าโคกใหญ่ค�าปลากัง้ มกีารใช้ประโยชน์

จากแมลงกินได้ในป่านี้ถึง ๕ หมู่บ้าน  มีมูลค่าเท่ากับ ๙๔๔,๕๐๐ บาท 

แมลงที่จ�าหน่ายได้มากที่สุดคือ แมลงกิซอน ขายกิโลกรัมละ ๒๑๐ บาท 

รองลงมาคือ ไข่มดแดงและจักจั่น ส่วนป่าดงหนองเอียด มีการใช้

ประโยชน์จากแมลงกนิได้จาก ๖ หมูบ้่าน คดิเป็นเงนิ ๑,๖๑๔,๕๐๐ บาท 

แมลงที่นิยมและสร้างรายได้มากที่สุด คือ มดแดง รองลงมาคือ แมลง 

กซิอนและต่อ  ส�าหรบับ้านส�าราญ แมลงกนิได้จากป่าดอนหนองโจน คดิ

เป็นเงิน ๒๔๖,๙๐๐ บาท แมลงที่ชุมชนเก็บหามากที่สุดคือ มดแดง รอง

ลงมาคือกลุ่มแมลงน�้า เช่น แมลงกัดเต่า แมงดา แมงละง�า คิดเป็นเงิน 

๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี แมงกินูนเหลื่อม คิดเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

ซึ่งป่าดอนหนองโจนมีการใช้ประโยชน์จากหมู่บ้านเดียว 

 จากข้อมูลการส�ารวจแมลงที่สามารถน�ามาขายเป็นสินค้าได ้

ทั้งสามหมู่บ้านพบ ๒๑ ชนิด ๑๐ วงศ์ ๕ อันดับ อันดับที่พบมากที่สุดคือ

อันดับตั๊กแตน เช่น จิ้งหรีดต่าง ๆ  จิโป่ม แมลงกิซอน รองลงมาคืออันดับ

ด้วงปีกแข็ง เช่น แมลงกินูนต่างๆ อันดับมวน เช่น แมลงดานา แมลงแคง 

อันดับผึ้งต่อแตน ได้แก่ ตัวหัวเสือ ต่อหลุม ผึ้งมิ้ม มดแดง แมลงที่สร้าง

รายได้มากที่สุดในรอบปีคือ มดแดง แมงกิซอน จักจั่น ต่อหัวเสือ จิโป่ม 

แมงตบัเต่าหรอืกัดเต่า แมลงกินูนต่าง ๆ  แมลงดานา และแมลงแคงต่าง ๆ  

 อย่างไรก็ตามมีแมลงหลายชนิดที่ก�าลังจะหมดความส�าคัญลง

เน่ืองจากมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการเลี้ยง เช่น หนอนไหม ครั่ง 

เน่ืองจากปัจจัยด้านการตลาดด้วย แต่เดิมผลิตภัณฑ์ของแมลงท้ังสอง

ชนิดเป็นสินค้าหลกัของทุง่กลุา ซึง่ในครัง้นีไ้ม่พบผูเ้ลีย้งครัง่ในพืน้ท่ีศกึษา 

นอกจากนี้ยังพบว่า ไม่พบแมงสะดิ้งหรือจ้ิงหรีดบ้าน Acheta domes-

tica (Linnaeus, 1785) ในธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าสัตว์ชนิดนี้อาจ

ไม่ใช่สัตว์ประจ�าถิ่นของไทย อาจมีผู้น�าเข้ามาเลี้ยงและจ�าหน่ายจนเป็น

ที่ต้องการของตลาด จิ้งหรีดชนิดนี้มีรายงานพบมากในอเมริกาเหนือใน

แถบฟอริดา ซึ่งคาดว่าน่าจะเข้ามาจากเอเชียตะวันตกเฉียงใต้  

มูลค่าแมลง ๑๐ กลุ่มแรกที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในระหว่างปีพ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑

กลุ่ม/ชนิดแมลง บะเค ดงแดง ส�าราญ มูลค่ารวม

มดแดง ๑๕๐,๐๐๐ ๖๗๕,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๙๔๕,๐๐๐

แมลงกิซอน ๓๖๐,๐๐๐ ๕๔๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๙๑๕,๐๐๐

จักจั่น ๑๒๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ - ๑๙๕,๐๐๐

ต่อหัวเสือ ๕๔,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - ๑๗๔,๐๐๐

จิโป่ม ๙๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๒๒,๔๐๐

แมงตบัเต่า / แมงระง�า ๑๘,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐

แมลงกินูนต่าง ๆ ๒๗,๕๐๐ ๓๗,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๙๔,๐๐๐

แมลงดา ๕๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๙๒,๕๐๐

ผึ้งมิ้ม ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐

แมลงแคงต่าง ๆ ๖๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๐ ๖๕,๐๐๐



110 111

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน บทที ่๓

ตัวอ่อนและดักแด้มดแดง เป็นสินค้ายอดนิยมที่ราคาไม่ตก มักหาจากป่า

และในนาขายในช่วงฤดูแล้งเพิ่มรายได้

กินูนทอง (Anomala sp.) และกินูนอื่น ๆ สร้างรายได้ในช่วง

ฤดูแล้งจนถึงต้นฤดูฝน 

กิโป่มหรือจิโป่ม (Tarbinskiellus portentosus (Lichtenstein,1796) )  ปัจจุบันนิยม 

รับประทาน ขายเป็นตัว นับเป็นแมลงสร้างรายได้อีกชนิดหนึ่งที่ชุมชนหาได้จากธรรมชาติ 

แมงแคงต้นจิก หาได้

เฉพาะช่วงหน้าแล้ง

ในป่าเต็งรัง 
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อันดับด้วงปีกแข็งที่พบมีสองกลุ่ม คือกลุ่มที่พิษจากของเหลวในร่างกายที่ขับออกมา 

เช่น ด้วงก้นกระดกและด้วงดิน และอีกกลุ่มคือจะเป็นพิษเมื่อรับประทาน ได้แก่ ด้วง

น�้ามัน ซึ่งหากรับประทานในปริมาณที่มากอาจท�าให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้ นอกจากนี้พบ

การแก้พิษบุ้งร่านด้วยการขยี้ใบส้มลม เทน�้าที่เกิดจากการขยี้ราดบริเวณที่แสบร้อน  

 2) แมลงเป็นยารักษาโรค พบมากในอันดับ Orthoptera, Hemiptera และ 

Hymenoptera เช่น กลิ่นจากกรดภายในตัวมดแดง (Oecophylla smaragdina) 

มวนนักกล้าม ใช้เป็นยารักษาอาการหน้ามืด วิงเวียนศรีษะ น�้าผึ้งชันโรง (Tetragonu-

la) ผึง้ (Apis) และเกสรผึง้ น�าไปดองกบัยาสมนุไพร หรอืน�าไปเป็นส่วนประกอบส�าคญั

ในการท�ายารักษาโรคต่าง ๆ หลายขนาน เช่น น�าน�้าผ้ึงหมักกับกล้วยน�้าว้ากินเป็น 

ยาบ�ารุงร่างกาย น�ามดแดงต�ากับลูกยอ กล้วยดิบ แล้วน�ามาเมี่ยงกับผักชะพลูท�าให้

สร่างจากอาการเมา มดแดงยงัสามารถน�าไปต�ากับลูกยอกนิเพือ่ขบัหรอืฆ่าพยาธติวัตดื 

ส�าหรับดินท่ีปลวกน�ามาท�ารังตามต้นไม้สามารถน�ามากินหรือน�าไปย่างไฟให้หอมแล้ว

รับประทานช่วยให้เจริญอาหาร  ส่วนราชินีปลวกน�ามารับประทานจะช่วยบ�ารุงก�าลัง

ในท่านชายได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีราชินีปลวกหายากมาก 

แมลงมีพิษและแมลงที่เป็นยา

 การเข้าป่าหาอยูห่ากนิแต่ละครัง้ ดเูหมอืนว่าชาวบ้านทกุคนจะ

ต้องรู้ว่า สัตว์อะไรเป็นอันตราย และต้องเข้าใจด้วยว่ามันอาศัยอยู่ตรง

ไหน จะต้องหลบหลีกอย่างไร แม้แต่ตามเปลือกไม้ของต้นมะขามเทศ

ข้างหนองเอียดยังมีแตนอาศัยท�ารังอย่างกลมกลืนกับสีของเปลือกไม้  

ทุกคนผ่านไปผ่านมาคนแล้วคนเล่าก็ไม่มีใครถูกต่อย นั่นเพราะหากไม่

รังแกมันมันก็จะไม่ท�าร้ายเรายกเว้นว่าไม่ได้ตั้งใจ สถานการณ์แตนและ

ต่อต่อยคนในชุมชนอย่างรุนแรงไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก จะมีก็แต่แตน 

ตัวเล็ก ๆ เพียงใช้ยาสมุนไพรท่ีหาได้จากป่ารักษาก็หายปวดบวม 

 นอกจากการเข้าใจถงึพษิ ถิน่อาศยัของแตนต่อแล้วชาวบ้านยงั

เข้าใจเรียกขานช่ือเพื่อให้สื่อสารกันในชุมชนได้อย่างดี ที่พบในบ้าน 

ดงแดง เช่น ต่อหัวเสือ ต่อตุ้ม ต่อหลุม แตนเชือกน้อย แตนลาม และ

แตนก้นก่าน เมือ่ถกูแตนหรอืต่อต่อยจนปวดอย่างรนุแรงมวีธิกีารลดความ

เจ็บปวดโดยรมควันไฟจากข้ีควายและใบสะเดา แมลงเป็นยาสมุนไพร

หลายชนิดพบว่ามีพิษด้วย นอกจากนี้แมลงที่มีพิษกัดต่อยแล้วก่อให้เกิด

ความรู้ในการแก้พิษ  เช่น หากแตนต่อยให้เอาตัวอ่อนขยี้ให้น�้าแตกออก

มาทาบริเวณที่ถูกต่อยจะแก้อาการปวดได้ ในการศึกษาครั้งนี้พบแมลง

ที่ใช้เป็นสมุนไพรทั้งหมด ๔๕ ชนิด ๓๘ สกุล ๑๗ วงศ์ ๔ อันดับ อันดับ

ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื อนัดบัผึง้ต่อแตน จ�านวน ๒๑ ชนดิ รองลงมาคอือันดับ

ด้วงปีกแข็ง พบ ๑๓ ชนิด และอันดับมวนพบ ๘ ชนิด ตามล�าดับ จัดแบ่ง

เป็น ๒ กลุ่ม คือ 

 ๑) กลุ่มแมลงพิษ ซึ่งเกิดจากการกัด ต่อย และการกินเข้าไป 

กลุ่มแมลงที่มีเหล็กไนและเป็นพิษสร้างความเจ็บปวด ได้แก่ ต่อสกุล 

Vespa แตนสกุล Ropalidia  แมลงภู่ Xylocopa ส�าหรับการแก้พิษ

จากแมลงกัดต่อยอื่น ๆ ยังใช้ใบไมยราบขยี้กับน�้ามะนาวทาบริเวณแผล

บรรเทาอาการปวดลงได้ แมลงที่มีพิษอื่น ๆ เช่น อันดับมวน เช่น แมลง

ดานา พิษเกิดจากต่อมพิษ ซึ่งปล่อยออกมาในขณะแทงเข้าท่ีเหยื่อ ส่วน

แมลงแคงต่าง ๆ พิษอยู่ที่น�้าที่ขับออกมาท�าให้แสบและระคายเคือง 

มวนล�าไย (Tesseratama 

javanica) ทั้งตัวอ่อนและ

ตัวเต็มวัยเมื่อถูกของเหลว

จะท�าให้ระคายเคืองและ

ผิวหนังไหม้ได้ 

บุ้งร่านหรือแมงบ้งแป่ม 

(Parasa lepida 

(Cramer, 1799)) เมื่อ

สัมผัสจะเกิดอาการแสบ

และระคายเคือง 
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ด้วงก้นกระดกใหญ่ในวงศ์ 

Staphyliidae ของเหลว

ในร่างกายเป็นพิษ ด้วงจะ

ขับออกมาเมื่อถูกรบกวน

หรือขยี้ 

ผึ้งหลวงป้องกันตัวเองโดย

ใช้เหล็กในทิ่มแทงให้ติดคา

และปล่อยพิษ ท�าให้เกิด

อาการปวดบวม

ผึ้งโพรงหรือเผิ่งโกน (Apis 

cerana (Fabricius, 

1798)) อาศัยในโพรงไม้

หรือโพรงในบ้าน หรือโพรง

ในจอมปลวกเก่า ท�าร้าย

เช่นเดียวกับผึ้งหลวง 

แตนลามหรือแตนกระดิง 

(Ropalidia sp.) ท�ารัง

ตามต้นไม้บริเวณเปลือกไม้ 

ท�าร้ายด้วยการแทงเหล็กใน 

สร้างความเจ็บปวด

ต่อหัวเสือ (Vespa affinis) 

สร้างรังขนาดใหญ่ ต่อยด้วย

เหล็กใน หากถูกต่อยหลาย

ตัวและหลายครั้งอาจถึงขั้น

เสียชีวิตได้

ด้วงน�้ามันเหลืองด�าเล็ก 

เป็นพิษก็ต่อเมื่อรับประทาน

เข้าไป และมักจะสับสนกับ

ด้วงหนวดยาวอีกชนิดที่ 

รับประทานได้ 

ด้วงดินสีแต้มเหลืองหรือ

แมงตดด�าสี่แต้ม 

(Craspedophorus  

sublaevis (Chaudoir, 

1869)) เมื่อสัมผัสหรือถูก

รบกวนแมลงจะปล่อยกรด

ท�าให้แสบร้อนและมีกลิ่น 

เหม็นฉุน 
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แมลงพยากรณ์ 

 ในอดีตไม่มีกรมอุตุนิยมวิทยา ชาวนาหรือชาวบ้านอาศัยอยู่กับธรรมชาติต้อง

เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติด้วยการสังเกตสิ่งรอบ ๆ ตัว เพื่อใช้ท�านายเหตุการณ์ที่จะเกิด

ขึ้นในอนาคต การท�านายต้องใช้สิ่งต่าง ๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อยืนยันถึง

ความแม่นย�า แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสภาพอากาศได้ดี ดังนั้นการสังเกต

แมลงเพื่อท�านายส่ิงต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนน�ามาใช้ พบจ�านวน ๑๒ ชนิด ๕ วงศ์ ๔ 

อันดับ เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร

และชีวิตประจ�าวัน  อันดับที่พบมากที่สุดคือ อันดับตั๊กแตนต�าข้าว ๕ ชนิด ใช้ในการ

เส่ียงทาย โดยใช้ตั๊กแตนต�าข้าวเส่ียงทายว่าเนื้อคู่จะอยู่ทิศทางใด เป็นวิธีการเล่นกับ

แมลงและเส่ียงทายกันแบบเฮฮา วิธีการคือจับส่วนรอยต่อระหว่างอกและท้อง จาก

นั้นหันหน้าแมลงออกไป ถามว่าชู้หรือคู่ของฉันอยู่ไหน แมลงจะชี้ไปทิศทางใดก็คิดเสีย

ว่าชู้อยู่ทางนั้น ในสมัยโบราณหนุ่มสาวเกี้ยวกันก็ใช้วิธีนี้โดยให้แมลงหันหน้าไปยังคู่รัก 

เป็นการบอกรักเป็นนัยโดยอ้อม และนี่เองเป็นที่มาของชื่อตั๊กแตนต�าข้าวว่า แมงย่องซู้  

มดง่ามทุ่ง (Carebara diversa (Jerdon,1851) ) ขนไข่โดยไม่ใส่ใจว่าจะกัดคนแสดง

ว่าฝนจะตกหนัก และลักษณะเช่นนี้หากพบว่ามีจักจั่น Meimuna opalifera และ 

Megapomponia intermedia วงศ์ Cicadidae ส่งเสียงร้องในตอนใกล้ค�่าก็ใช้

เป็นการยนืยนัได้อีกว่าอกีสองถงึสามวนัฝนจะตกหนกัเช่นกนั แต่ถ้าส่งเสยีงร้องในเวลา

เช้าหรือกลางวันมาก ๆ แสดงว่าจะแล้งนาน 

แมลงเป็นเหยื่อล่าและอาหารสัตว์

  ในปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายในการจับปลา ไม่ว่าจะเป็นตก

ปลากย็งัใช้เหยือ่ปลอม ดักปลาด้วยเครือ่งมอืต่าง ๆ  ในอดตีมกีารใช้เหยือ่

ต่างชนิดกันส�าหรับปลาแต่ละชนดิทีจ่ะมากนิเบด็ เช่น หากต้องการปลาดกุ

และปลาหมอจะใช้ไส้เดือนเป็นเหยื่อล่อ เหย่ือจะถูกหย่อนจมลงในน�้า 

และหากต้องการตกปลาช่อนหรอืปลาชะโดต้องใช้เหยือ่ทีม่ชีวิีต โดยการ

หย่อนเหยื่อให้อยู่ในระดับผิวน�้า เพื่อให้เหยื่อดิ้นและตีน�้า หลอกให้ปลา

ขึ้นมาฮุบเหยื่อ ซึ่งเหยื่อที่ใช้นั้นสามารถหาได้ง่าย ๆ ตามธรรมชาติ เช่น  

เขียดจะนา กบหนอง จ้ิงหรีดหรือตั๊กแตนต่าง ๆ 

ทั้งนี้จากการศึกษาภูมิปัญญาของผู้เขียน พบการ 

น�าแมลงเม่า มดแดงทัง้ตัวหนอน ดักแด้ ตัวเต็มวยั  

เป็นเหยื่อใส่ตุ้มดักปลาซิวในเวลาหน้าน�้าหลาก

เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนที่ลุ ่มล�าเซบาย 

บ้านสร้างถ่อนอก ต�าบลสร้างถ่อน้อย อ�าเภอ

หวัตะพาน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ ซึง่ไม่พบวธิกีารนี้

ในทั้งสามหมู ่บ ้านที่ ศึกษา แสดงให ้เห็นว ่า

ภูมิปัญญานั้นปรับตามภูมินิเวศนั้น ๆ  

 นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาในการหารัง

ของต่อและการล่าต่อ โดยเมื่อพบต่อบินหา

อาหารในช่วงเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน ท�าการ

ตีตั๊กแตนให้ตายแล้วผูกด้ายขนาดเล็กที่ต๊ักแตน 

เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อให้ตัวต่อมาคาบน�าทางไปท่ีรัง 

จากนั้นเมื่อพบรังจึงจะมาตีรังด้วยควันไฟในเวลา

กลางคืน ตามจารีตปฏิบัติจะไม่ตีต่อในเวลากลาง

วันเนื่องจากเสี่ยงที่จะถูกต ่อรุมท�าร ้ายและ

อันตรายจากไฟร่วงลงพ้ืน จากการศึกษาพบว่า

แมลงท่ีเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์จ�านวน ๒๘ ชนิด 

๕ วงศ์  อันดับตั๊กแตนและจิ้งหรีดใช้มากที่สุด วงศ์

ที่พบใช้มากที่สุดคือ วงศ์ตั๊กแตน 

แมลงกิซอน (Gryllotalpa africana ) เหยื่อเป็น

ส�าหรับตกปลาช่อน โดยใช้เบ็ดเกี่ยวให้เหยื่อดิ้นใน

ระดับผิวน�้า 

ตั๊กแตนขี้หมา (Trilophidia annulata (Thun-

berg,1815)) ใช้เป็นเหยื่อตกปลาช่อนในแบบเดียว

กับแมลงกิซอน  

จักจั่นหลายชนิดในวงศ์ Cicadidae เสียงร้องใน

ตอนใกล้ค�่าก็ใช้ในการยืนยันได้อีกว่าอีกสองถึงสาม

วันฝนจะตกหนัก

มดง่ามทุ่ง (Carebara diversa (Jerdon,1851)) 

ในภาพเป็นมดงานท�าหน้าที่เป็นมดทหารมีขนาด

ใหญ่ และมดงานมีขนาดเล็ก ถ้าเห็นมดเหล่านี้ 

ขนไข่ย้ายรัง แสดงว่าฝนจะตกหนัก 
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Hierodura membranacea  แมงโพงม้าน�้าตาล Tenodera pinnapavonis แมง

ย่องชู้เขียวลาย Creobroter gemmatus  มีความเชื่อว่าสามารถเสี่ยงทายทิศทางที่

อยู่ของคู่รักในอนาคตได้  นอกจากนี้หากพบว่าแมลงวันบ้านเข้าไปวางไข่ในข้าวเหนียว

ที่เพิ่งนึ่งสุกไม่นาน ทั้ง ๆ ใส่กระติบข้าวที่มีฝาปิดไว้แล้ว ถ้าเกิดเหตุเช่นนี้เชื่อว่าจะมี

ลางร้ายรุนแรงเกิดขึ้นถึงชีวิต ต้องท�าการสะเดาะเคราะห์ด่วนภายในหนึ่งวัน เรียกว่า 

เสียเคราะห์แล่น ปรากฏการณ์นี้ผิดธรรมชาติจึงเป็นสัญญาณที่ไม่ดี ความเชื่อแบบนี้

คล้ายกับกรณีศึกษาที่บ้านสร้างถ่อนอก ต�าบลสร้างถ่อน้อย อ�าเภอหัวตะพาน จังหวัด

อ�านาจเจริญเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีความเช่ือเรื่องการปัสสาวะรดจอมปลวกเป็นส่ิงที่

ไม่พึงกระท�า หากท�าแล้วอาจจะฝันร้ายหรือมีอันเป็นไปในทางไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 แมลงในต�าราโหราศาสตร์ มีการกล่าวถึง กีฏะเกณฑ์ คือ ประเภทสัตว์แมลง 

ได้แก่ ลัคนาราศีพิจิก คือบุคคลที่มีลัคนาสถิตในราศีพิจิกราศีเดียวแล้วมีดาวเคราะห์ 

คือ อังคาร ราหู องค์ใดองค์หนึ่ง มีการประพันธ์ไว้เป็นค�าโคลงจากหนังสือความรู้เบื้อง

ต้นเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย อาจารย์วาสนา จันทภาษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังนี้

  กิฏะสัตตะต้อง         ภุมเมนทร์

  อสุรินทร์องค์เกณฑ์   กล่าวไว้

  แม้ชาติตัวเวร           อัปลักษณ์ ก็ดี

  คุณก็แสดงให้            ยศนั้นเสมอพงศ์

 สรุปผลจากการศึกษาพบว่าแมลงท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือและประเพณีท่ี 

บ้านบะเค ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง บ้านส�าราญ ต�าบลหนองแคน อ�าเภอ

ปทุมรัตต์ และบ้านดงแดง ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตรุพักตรพิมาน จงัหวัดร้อยเอด็ จ�านวน 

๑๑ ชนิด ๖ วงศ์ ๔ อันดับ โดยที่เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีและการท�านาย คือ กลุ่ม

ตั๊กแตนต�าข้าว ๕ ชนิด ปลวกต่าง ๆ ๔ ชนิด อันดับแมลงวัน ๒ ชนิด คือแมลงวันบ้าน 

กับแมลงวันหัวเขียว อันดับผึ้งต่อแตน จ�านวน ๒ ชนิด คือต่อหัวเสือและผึ้งหลวง

แมลงกับประเพณีและความเชื่อ 

 ในสมัยผมยังเด็กพอทันได้เห็นยายสีผึ้งเตรียมการก่อนวันเข้า

พรรษา ผมเห็นยายเอารังผึ้งมาต้มจนเห็นฝ้าขาวลอยเป็นแพบนผิวน�้า 

เมื่อปล่อยให้เย็นลงฝ้าขาว ๆ กลายเป็นแผ่นแข็ง จากนั้นยายตักเอา

เฉพาะแผ่นแข็งนั้นแยกใส่อีกหม้อ ส่วนน�้าเททิ้ง ส่วนแผ่นแข็งขาว ๆ  น�า

ไปเคี่ยวจนละลายเป็นของเหลว แล้วยายก็น�าไปหยอดลงแม่พิมพ์คล้าย

หลุมเท่าขนมครก จากนั้นรอให้เย็นแล้วแกะออก กลายเป็นก้อนข้ีผึ้ง 

ยายเก็บไว้ส�าหรับน�าไปถวายวัดส่วนหนึ่ง และอีกสัก ๑๐ ก้อน ยายน�า

มาละลายในหม้อ พอละลายเป็นของเหลว ๆ  แล้วน�าฝ้ายท่ีเป็นเส้นขนาด

เท่าหลอดดูดกาแฟจุ่มลงไป พอด้ายจมลงในไขผึ้งเหลวจนหมด ก็ดึงข้ึน

ไปแขวนไว้จนแห้งจะได้เป็นแท่งแข็งคล้ายเทยีน ด้ายนีน้ี้เรยีก “รอบหวั 

ต่อแขน” เอาไปส�าหรับเข้าพิธีกรรมเข้าพรรษา คนที่จะท�าพิธีกรรมนี้คือ 

ตาของผม ในทุกๆ ปี สมาชิกในบ้านทุกคนจะถูกวัดรอบหัวและความ

ยาวแขน ก่อนจะน�าด้ายขีผ้ึง้นีไ้ปบชูาในหิง้พระต่อไป นบัเป็นความโชคด ี

ที่ผมจะได้เห็นยายเตรียมขี้ผึ้งและด้ายนี้ก ่อน 

เข้าพรรษาทุกปี  

 ผึ้งจึงมีบทบาทมากในงานพิธีกรรมตาม

ความเชื่อ ถือเป็นแมลงช้ันสูง ดังนั้นในความเชื่อ

ของคนอีสานเกือบทั้งหมด รวมทั้งพ้ืนที่ร้อยเอ็ด

ที่ท�าการศึกษาทั้งสามหมู่บ้านก็เชื่อว่าผึ้งเป็นสัตว์

น�าโชค หากมาท�ารังในบ้านจะเป็นผลดี รวมทั้งต่อ

หวัเสือ อย่างไรกต็ามในอดตีเชือ่ว่าต่อหัวเสือมาท�า

รงัในบ้านไม่ด ีแต่ก็ห้ามไปรบกวนหรอืไล่เพราะจะ

ก่อให้เกิดอันตรายได้ ส�าหรับในปัจจุบันบางคนก็

เกดิความเชือ่ว่า ต่อโชคต่อลาภ ไม่ควรไปไล่เพราะ

เขาจะน�าโชคมาให้ ถ้าไม่รบกวนเขาต่อก็ไม่ท�า

อันตราย สัตว์ที่เก่ียวข้องกับความเชื่ออีกกลุ่มคือ 

ตั๊กแตนต�าข้าว อันดับ Mantodea ได้แก่ วงศ์  

Mantidae พบ ๕ ชนิด เช่น แมงโพงม้าเขียว  

แมงโพงม้าเขียวแต้มขาว 

(Creobroter gemmatus)แมงโพงม้าน�้าตาลใหญ่ (Tenodera 

pinnapavonis)
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กีฏวิทยาทางการแพทย์และปศุสัตว์ 

 พบทั้งหมด ๒๕ ชนิด ๑๖ วงศ์ ๗ อันดับ พบมากท่ีสุดอันดับ

แมลงวัน ๘ ชนิด เช่น แมลงวันบ้าน (Musca domestica) ริ้น 

(Simulium sp.) ยงุลาย (Aedes aegypti) เป็นต้น ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดว่ีา 

ยุงลายเป็นพาหะน�าโรคไข้เลือดออก แมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพอื่น ๆ แต่

ไม่น่ากังวล เช่น อันดับหมัด พบ ๔ ชนิด ได้แก่ หมัดไก่ (ไฮไก่)  

Echidonophaga gallinacean หมดัหมา Ctenocephalides canis 

หมัดแมว Ctenocephalides felis หมัดคน Pulex irritans มักพบอยู่

ในเขตชุมชน บ้านเรือนและคอกของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังพบว่า แมง- 

กะบี้ตาควาย ๒ ชนิด Hippotion velox และ Hippotion rosetta  

วงศ์ Sphingidae ตอมตาควาย วัวแล้วท�าให้มีขี้ตาด้วย การมีแมลงท่ีมี

ผลต่อสุขภาพสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยงท�าให้เกิดภูมิปัญญาในการไล่ 

ก�าจดั และรักษาเมือ่เกดิการเจบ็ป่วย ซึง่แมลงกลุม่นีส่้วนใหญ่พบในบ้าน

เรือนและชุมชน ก่อให้เกิดโรคและความร�าคาญ ภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวข้อง

ในลักษณะค�าสอน จารีต ในการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเรือนเพื่อ

ป้องกันไม่ให้แมลงกลุ่มนี้มาอาศัยในบ้านเรือน เช่น ตัวเรือด เหา โลน 

เห็บ ยุงลาย  เป็นต้น การรักษาความสะอาดและมีสารเคมีไล่แมลง เช่น 

ยาฉีดกันยุง แมลงสาบ รวมทั้งสัตว์เลี้ยงกลุ่มวัวควายลดลงท�าให้ปัญหา

ด้านสุขภาพที่เกิดจากแมลงเหล่านี้มีน้อยลงด้วย อย่างไรก็ตามยุงยังเป็น

ปัญหาสาธารณสุขของคนไทยและนับวันจะสร้างความเสียหายทาง

เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 

แมลงที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง ของเล่น 

 ในปัจจุบันเครื่องบันเทิงต่าง ๆ เข้ามาในชุมชนผ่านเทคโนโลยีและส่ือต่างๆ 

เช่น ทีวี โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จนบางครั้งสร้างปัญหาที่แก้ไขได้ยาก 

ซึ่งผลจากการติดสื่อออนไลน์ เช่น เกม ต่าง ๆ  รวมทั้งสื่อลามกต่าง ๆ  เยาวชนและเด็ก

รุ่นใหม่ถูกชักจูงได้ง่ายและสร้างปัญหาทางสังคมตามมามากมาย ความบันเทิงเรียบ

ง่ายตามวถิธีรรมชาตถิกูมองข้ามและสญูหายไปจนเกอืบหมด ยงัคงเหลอืเพยีงร่องรอย

และเร่ืองเล่าของกลุ ่มคน 

ผูส้งูอาย ุซึง่พบแมลงทัง้หมด 

๑๑ ชนิด ๖ วงศ์  ๕ อันดับ 

แบ ่งตามประเภทการใช ้

ประโยชน์ เป็น ๓ กลุ่ม คือ 

๑) กลุ่มที่น�าไปท�าเครื่องมือ

หรือของเล่นทางอ้อม เช่น 

ใช้ส ่วนเหนียวของปากรัง

ชันโรงไปติดขั้วของสนูหรือ

ดุ๊ยดุ่ย ใช้ครั่งติดหัวว่าวเพื่อ

ให้เกิดความสมดุล เป็นต้น 

๒) ใช้เป็นของเล่นโดยตรง 

เช่น แมลงทับสกุล Ster-

nocera และ แมงคาม Xy-

lotrupes gideon ใช้เป็น

ของเล่นส�าหรับเด็กโดยน�า

เชือกผูกที่คอแล้วท�าให้บิน  

๓) ใช้เป็นเกมแข่งขันและ

พนัน เช่น แข่งขันกัดจิ้งหรีด

หรือจ้ิงโกร่ง ชนกว่าง (แมง

คาม)  เป็นต้น 

แมลงทับขาแดง (Sternocera ruficornis ) เป็นของ

เล่นเด็กในอดีต ด้วยการน�าเชือกผูกคอให้แมลงบินไป 

แล้วล่อให้เด็กวิ่งตามช่วยส่งเสริมสุขภาพและร่างกาย

ของเด็กได้อย่างสนุกสนาน

แมงคาม (Xylotrupes gideon ) ปัจจุบันบางท้องถิ่นยัง

มีเกมการชนกว่างสร้างความสนุกสนานในยามว่างจากนา
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แมลงศัตรูพืช..องค์ความรู้ที่ต้องเพ่ิมพูน 

 จากผลพวงของการส�ารวจแมลงในป่าชุมชนส่งผลให้คนใน

ชุมชนบ้านส�าราญอยากรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชในสวนผัก กิจกรรมครั้ง

นั้นท�าให้ผมทราบว่าอันที่จริงคนในชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการจ�าแนก

แมลงศตัรพูชื ยงัมหีลายคนทีเ่ข้าใจว่าแมลงทีอ่ยูบ่นพชืผกัล้วนเป็นผูร้้าย

ท�าลายผกัทีป่ลกู และสิง่ทีคิ่ดคือไม่ต้องรูห้รอกว่ามนัคอืแมลงดหีรอืแมลง

ร้าย พอฉีดย่าฆ่าแมลงมันก็ตายหมด ผลท่ีได้คือ ผักก็งามคือ ๆ  กัน นี่คือ

ความคิดที่สะท้อนออกมาจากเกษตรกร ซึ่งในยุคท่ียาฆ่าแมลงหาง่าย

กว่ายาแก้ไอ เพียงไปที่ร้านก็ผสมฉีดพ่น ทุกอย่างก็จบ นี่คือสิ่งท่ีก�าลัง

ท�าลายสุขภาพจากรุ่นพ่อแม่ลุกลามไปจนถึงหลานเหลน ท�าลายระบบ

นิเวศเพิ่มพูนสารพิษสะสมในดิน ในน�้า ในอากาศ ซ่ึงล้วนแล้วแต่ท�าลาย

ชีวิตของลูกหลาน งานนี้ต้องขอบคุณพี่สว่าง สุขแสง กลุ่มเกษตรกรผัก

อนิทรย์ีและพีเ่อ๋ นธิิมา โรจนวงศ์ ทีต่ระหนกัถงึปัญหาและเพิม่องค์ความ

รู้เรื่องแมลงดีและแมลงร้ายในระบบนิเวศเกษตร อย่างน้อยก็เริ่มจาก

สวนผักของเกษตรกรเอง จากที่ส�ารวจเราพบว่าแมลงดีมีมากมายกว่า

แมลงร้าย แมลงศัตรูพืชที่พบเพียงไม่กี่ชนิดที่ท�าลายพืชผัก เราส�ารวจ

พบทั้งหมด ๒๒ ชนิด ๘ วงศ์ ๒ อันดับ เท่านั้น แต่มีเพียงสองสามชนิด

ที่เป็นศัตรูของพืชผัก ที่เหลือเป็นแมลงศัตรูข้าว อันดับท่ีพบมากยังเป็น

พวกด้วงปีกแข็ง พบ ๑๗ ชนิด ซึ่งกินใบเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือพวก

แมงกินูน และด้วงงวง ตามล�าดับ ชนิดที่พบมากเช่น ด้วงหมัดผัก  

(Phyllotreta chotanica Duvivier, 1892 ) ด้วงกุหลาบ (Adoretus 

compressus (Weber) ) ด้วงขาโต (Sagra femorata purpurea 

Lichtenstein, 1795) แมลงค่อมทอง (Hypomeces squamosus) เป็นต้น 

ส่วนอันดับมวน ส่วนมากเป็นพวกเพลี้ยต่าง ๆ มีจ�านวน ๕ ชนิด เช่น 

เพล้ียอ่อนถัว่ (Aphis craccivora Koch, 1854 ) เพลีย้กระโดดสนี�า้ตาล 

(Nilaparvata lugens (Stål)) เพลีย้จักจ่ันเขยีว (Nephotettix virescens 

(Distant)) เป็นต้น อย่างไรก็ตามแมลงศัตรูพืชบางชนิดที่มีรายงานใน

ท้องท่ีอืน่ ๆ  แต่ส�าหรบัทีน่ีไ่ม่พบการระบาด จงึไม่จดัเป็นศตัรพูชืทีส่�าคญั 

และยังพบว่าชุมชนมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น เป็นอาหาร 

ได้แก่ จักจ่ัน (Meimuna opalifera) หนอนม้วนใบกล้วยหรือขูลู (Erionota thax 

thax) มวนแมงสิงเล็ก (Leptocorisa acuta (Thunberg, 1783)) เป็นต้น 

ด้วงกุหลาบ (Adoretus  

compressus (Weber))

ด้วงขาโต  

(Sagra femorata 

purpurea Lichtenstein, 

1795)

แมลงค่อมทอง   

(Hypomeces  

squamosus (Fabricius, 

1792))
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แมลงที่ใช้ในรูปแบบอื่น ๆ  

 แมลงทีน่�ามาใช้ท�าเคร่ืองประดบั พบจ�านวน ๓ ชนดิ โดยปีกคูห่น้าของแมลงทบั

น�ามาประดบัฝากระตบิข้าว ท�าเคร่ืองประดบั ส่วนรังร้างของต่อหัวเสือ (Vespa affinis) 

น�ามาแขวนประดับบ้าน แมลงที่เกี่ยวกับความงามและเครื่องส�าอางมีเพียง ๑ ชนิด คือ 

น�้าผึ้งจากผึ้งหลวง อย่างไรก็ตามในอดีตเคยสีผึ้งเพื่อท�าขี้ผึ้งไว้ส�าหรับทาริมฝีปาก

ส�าหรับคนเค้ียวหมากและคนท่ัวไปในฤดูหนาว ท�าให้ริมฝีปากไม่แตก ปัจจุบัน 

ลิปสติกและเคร่ืองส�าอางสมัยใหม่เข้ามาแทนท่ี ส่วนแมลงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม

พบเพยีงชนดิเดยีวคอื ผเีสือ้หนอนไหม (Bombyx mori) ในอดตีมกีารปลกูหม่อนเลีย้ง

ไหมกนัมาก ทัง้ทอเพือ่สวมใส่เองและจ�าหน่าย แม้ปัจจบัุนมเีสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูเข้ามาแทน

และหาซื้อใส่ได้ง ่าย แต่ความต้องการผ้าไหม

คุณภาพดียังมีอยู่ ซึ่งการทอผ้าไหมได้ปรับตัว

จากการทอตามประเพณวีฒันธรรมของหญงิ

ในสมยัก่อนทีท่�าเป็นวถิชีีวติ ปัจจุบนัปรบั

เปลีย่นการทอผ้าในรปูแบบกลุม่ทอผ้า

ไหมและผลิตเพื่อจ�าหน่าย มีการ

ฟ้ืนฟแูละพฒันาการปลกูหม่อน เลีย้ง

ไหม และทอผ้าขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันพบการเลี้ยงไหมที่บ้านส�าราญ 

ต�าบลหนองแคน อ�าเภอปทุมรัตต์ และใน

หลายหมู่บ้านของอ�าเภอปทุมรัตต์ด้วย ส่วนการ

ใช้ครั่งมาท�าเครื่องใช้ในครัวเรือน ได้มีวัสดุทดแทนและหาง่ายกว่า เช่น เรซิน  

สีสังเคราะห์ต่าง ๆ  ท�าให้ภูมิปัญญาในการเลี้ยงครั่ง ไปจนถึงการเก็บคร่ังหายไปจาก

ชุมชน 

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล  

(Nilaparvata lugens (Stål, 

1854)) แมลงศัตรูข้าว 

เพลี้ยจักจั่นเขียว (Nephotettix 

virescens (Distant, 1908)) 

แมลงศัตรูข้าว พบมากในนาข้าว

และสวนผัก 

เพลี้ยอ่อนถั่ว (Aphis craccivora 

Koch, 1854) แมลงศัตรูในสวนผัก 

โดยเฉพาะตระกูลถั่ว

มวนแมงสิงเล็ก (Leptocorisa 

acuta (Thunberg, 1783)) แมลง

ศัตรูข้าว พบทั้งในนาข้าวและ 

ป่าเต็งรัง 



126 127

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน บทที ่๔

“เดือนหกก�้า..ฝนฮ�าลงท่ง

แมงข้าวสารฟั่ นฟง่..ฟอ้นร่ายร�า

แมงกัดเต่าแมงละง�า..กะเฮ็ดตามน�้าพ้อม

มาเด้อเจ้า..มาพากันไปเล่นท่ง

จูงเอาควยบักตู้..ไปส่อนฮวกน�ากัน …”

                บทท่ี ๔
นิเวศวิทยำพื้นบ้ำนกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

ประสิทธิ์ วงษ์พรม  บ้านบะเค สิงหาคม ๒๕๖๑
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นิเวศวิทยาพ้ืนบ้านและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 นิเวศวิทยาพ้ืนบ้าน (Ethnoecology) เป็นการศึกษาความ

สัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตของ

คนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยความรู ้หรือ

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ชุมชนอีสานประกอบด้วยระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ทีห่ลากหลายและเรยีกชือ่ตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ เช่น ระบบนเิวศ

พื้นที่ชุ่มน�้า ได้แก่ แม่น�้า กุด วัง ห้วย หนอง บึง บวก วังเวิน เป็นต้น 

ระบบนิเวศป่าไม้ ได้แก่ ป่าเหล่า ป่าโคก ดอน ดง โพน ป่าช้า เป็นต้น 

ระบบนิเวศเกษตรมีหลากหลาย ได้แก่ ไร่ (ไฮ่) นา สวน เหล่า เป็นต้น 

นา ยังมีหลายแบบ เช่น นาทาม นาแซง นาบ๋า นาเหล่า นาดอน นาดูน 

นาค�า นาฮ่อม เป็นต้น การต้ังถ่ินฐานและตั้งชื่อหมู่บ้านมักจะสะท้อน 

ถึงลักษณะเด่นของสิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏในชุมชน เช่น บ้านดงเค็ง  

บ้านหนองแคน บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านนาฮ่อม บ้านสวนมอน 

เป็นต้น น�ามาซ่ึงภมูปัิญญาในการจัดการสิง่แวดล้อมและการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืนสืบมาจนถึงปัจจุบัน 

ดงแดงและหนองเอียด

 สถานทีต่ัง้หมูบ้่านมสีภาพดัง้เดมิเป็นป่าดงทึบ มีไม้แดงเป็นไม้เด่น จงึเป็นทีม่า

ของชื่อหมู่บ้านและต�าบลดงแดง ไม้แดงเป็นไม้ตระกูลถั่วมีความสามารถในการบ�ารุง

ดินตามธรรมชาติได้ดี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Xylia xylocarpa (Craib & Hutch.) 

I.C.Nielsen  ไม้แดงมีอยู่ ๒ วาไรตี้ หรือท่ีเราเรียกว่า แดงลาวกับแดงพม่า ไม้แดงพม่า 

Xylia xylocarpa var. xylocarpa ใบเกลี้ยง ปลายเกสรตัวผู้มีต่อม ขึ้นอยู่ตามป่าชื้น

และป่าเบญจพรรณทางภาคเหนอืและภาคใต้อย่างน้อยจนถงึสรุาษฎร์ธาน ี ไม้แดงลาว 

Xylia  xylocarpa var.kerrii ท้องใบเป็นขน ปลายเกสรตวัผูไ้ม่มต่ีอม ขึน้อยูป่ระปราย

ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และจะมีมากตาม

ป่าสัก ส�าหรับท่ีพบตามภาคอีสานเป็นแดงลาวที่พบทั้งในป่าเต็งรังหรือป่าโคก ป่า

เบญจพรรณ และป่าดงดิบแล้ง ไม้แดงที่ข้ึนในป่าดงดิบหรือป่าเบญจพรรณช้ืนจะมี

ล�าต้นเปลาตรง เพราะโตเร็วและริดกิ่งตามธรรมชาติได้ดี ส่วนไม้แดงที่ขึ้นในป่าโคก

หนองน�้าขนาดเล็กแหล่งอาศัยของปลาและแมลงน�้าในช่วงฤดูแล้ง แดง (Xylia  xylocarpa var.kerrii) ไม้ยืนต้นเนื้อแกร่ง เนื้อไม้สวยงาม แข็งแรง

ทนทาน ไม้ยืนต้นตระกูลถั่วมีความสามารถบ�ารุงดินตามธรรมชาติได้ดี  
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หรือป่าเต็งรังนั้นจะมีความคดงอและเสี้ยนบิด แต่อย่างไรก็ตามไม้แดง

เป็นไม้เน้ือแกร่งที่มีความแข็งแรงทนทานสูงมาก ลักษณะเนื้อไม้สีแดง

เรื่อ ๆ หรือสีน�้าตาลอมแดง เสี้ยนเป็นลูกคลื่น เนื้อละเอียดปานกลาง  

แข็งแรง เหนียวและทนทานมาก แต่เมื่อเลื่อยหรือไสกบแล้วสามารถ

ชกัเงาให้เกดิความสวยงามได้ด ีเนือ้ไม้ความถ่วงจ�าเพาะประมาณ ๑.๑๘ 

เนื้อไม้มีความแข็งความทนทานต่อการกระแทกสูงได้ ประมาณ ๑,๐๓๐ 

กก. ความแข็งของเนื้อไม้ท�าให้ปลวกไม่ค่อยกินมีความทนทานตาม

ธรรมชาติ ต้ังแต่ ๑๐-๑๘ ปี เหมาะที่จะท�าเสาในทะเล พ้ืนเรือ เพราะ

เพรียงไม่ค่อยท�าลาย นิยมน�ามาใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น 

ใช้ท�าเสาบ้าน รอดตง ขื่อ ไม้ปาร์เก้ กระดานพื้น ฝา เป็นต้น หรือจะน�า

มาท�าเรือข้างกระดาน เรือส�าเภา เรือใบ ท�าสะพาน ท�าหมอนรางรถไฟ 

ใช้ท�าด้ามเครื่องมือต่าง ๆ ท�าหูกและกระสวย ด้ามหอก ไม้คาน ไม้

ส�าหรับกลงึท�าคนัไถ คราด ครก สาก กระเด่ือง ท�าส่วนต่าง ๆ  ของเกวียน 

ท�าลูกหีบฟันสีข้าว เป็นต้น หรือน�ามาใช้ในงานแกะสลัก ท�าเคร่ืองเรือน

และไม้บุผนังให้มีความสวยงาม นอกจากนี้ไม ้แดงมีคุณสมบัติที่ 

เหมาะสมในการท�าเป็นถ่านและไม้ฟืนได้ดี ให้ค่าความร้อนสงูถึง ๗,๓๘๔ 

แคลอรีต่อกรัม แต่ด้วยความแข็งและเสี้ยนบิดเมื่อติดไฟมักแตกเป็น

สะเก็ดไฟ เหมาะส�าหรับท�าถ่านที่ต้องการความร้อนสูงมาก ๆ เช่น การ

ถลุงเหล็กหรือหลอมโลหะบางชนิด นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยา

สมุนไพร เปลือกมีรสฝาด ช่วยสมานธาตุ  ช่วยแก้อาการท้องร่วง  ดอก 

ช่วยบ�ารงุหวัใจ แก่นบ�ารงุโลหิต แก้โรคกษัย ดบัพษิ แก้ไข้กาฬ แก้อาการ

ปวดอกัเสบของฝีชนดิต่าง ๆ  ดอกน�ามาใช้ผสมเป็นยาแก้ไข้ ดังนัน้ไม้แดง

ถอืว่ามค่ีาเหมาะสมแก่การตัง้ชือ่หมูบ้่านดงแดง แต่น่าเป็นห่วงว่าไม้แดง

ก�าลังจะหายไปจากบ้านดงแดงเสียแล้ว  

 หากเราเดินจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านผ่านมายัง 

หนองขุมหิน จะพบว่าดินบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นดินลูกรัง 

สภาพป่ามีลักษณะเป็นป่าโคก มีต้นเต็ง พลวง แดง หนามแท่ง ข้ึน

ปกคลุม เมื่อเดินเข้ามายังใจกลางป่าสภาพดินจะเป็นดินทราย ป่าเป็น

ป่าดงดิบแล้ง กลางดงมีลักษณะเป็นที่ลุ่มต�่าน�้าขังในฤดูฝน ก่อเกิดเป็น

ความชุ่มชื้นเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่าในอดีต เมื่อสัตว์ได้ประโยชน์ก็

เกดิเป็นบงึน�า้ตามธรรมชาตเิรยีกว่า หนองบัวปัดน�า้ ลกัษณะเช่นนีม้คีวามส�าคญัในการ

เก็บความชื้นและเป็นแหล่งต้นน�้าที่ส�าคัญของที่ราบทุ่งกุลา ชาวบ้านจึงต้องมีกติกาไม่

ให้มีการรบกวนป่า ดงหนองเอียดจึงกลายเป็นป่าศักดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือ จนกลายเป็น

กุศโลบายในการรักษาป่าต้นน�้า ป่าแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งซับน�้าให้กับ หนองเอียด ที่

อยู่ท่ีลุ่มต�่ากว่าลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และถัดขึ้นไปทางทิศเหนือก็เป็นท่ี

ดอนหรือเนินเหมาะส�าหรับการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในปัจจุบัน 

 การจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของบ้านดงแดงยังคงขนบ 

ธรรมเนียม ความเชื่อ ประเพณีไว้เป็นแบบแผน แม้กระแสยุคใหม่จะเข้ามาแทรกแซง

แต่กเ็ป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่ิงหนึง่ท่ีมผีลต่อการจดัการระบบนเิวศอย่างมากคือความ

ก้าวหน้าในการถางและบุกท�าลาย เช่น มีเครื่องจักรกล รถไถ รถขุด รวมทั้งโครงการ

พัฒนาของรัฐท่ีส่งผลกระทบระบบนิเวศของล�าน�้า ได้แก่ การขุดลอกหนองน�้า ท�าให้

สภาพหนองน�้ามีตลิ่งลึก ระบบนิเวศริมฝั่งหนองน�้าถูกท�าลาย หนองน�้ามีสภาพเป็นบ่อ

ขังน�้า ไม่มีพืชพรรณและป่าริมตลิ่ง การปล่อยปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นจนปลาสายพันธุ์ใน

ธรรมชาติสูญหายไปจากแหล่งน�้า พื้นที่ป่ายังคงหลงเหลือในพื้นที่หลังวัดท้ายหมู่บ้าน

ในฐานะป่าช้าหรือป่าสาธารณะที่เก็บไว้ส�าหรับการปฏิบัติธรรมตามกิจความเชื่อและ

ประเพณีของชุมชน หรือเป็นแหล่งน�้าซับ ตาน�้าหรือสายน�้าใต้ดิน เพราะพบบ่อยมากที่

บ่อน�้าดื่มน�้าใช้ของชุมชนจะอยู่ใกล้หมู่บ้านและชายป่าระหว่างทุ่งนากับหมู่บ้าน ที่สูง

เหนือบ่อน�้ามักเป็นป่าทึบ

หนองเอียด  

หนองน�้าสาธารณะ

ประโยชน์ของ

ชุมชน 
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ดงเค็งและหนองโจน    

 จากประวตัหิมูบ้่านดงเคง็ซึง่เปลีย่นชือ่เป็นบ้านส�าราญสะท้อน

ถึงระบบนิเวศป่าในอดีตที่เคยเป็นดง สอดคล้องกับสภาพดินในพื้นท่ีนี้

เป็นดินทรายมีสังคมของไม้เค็งหรือเขลง ไม้กระบากหรือบาก และไม้

แคนหรอืตะเคยีนทอง ซึง่มชีือ่สถานทีต้ั่งตามความโดดเด่นของไม้ยนืต้น

ทีน่ี่ เช่น บ้านหนองแคน (ต้นตะเคยีนทอง) บ้านหนองบาก (ต้นกระบาก) 

รวมทั้งบ้านดงเค็ง ลักษณะของดงในบริเวณนี้คล้ายกับบ้านดงแดง และ

ในดงมักมีที่ลุ ่มต�่าน�้าขัง ส�าหรับในดงเค็งแห่งนี้ยังมี หนองโจน เป็น 

บึงน�้ากลางป่า รอบ ๆ ดงเป็นที่ลุ่มต�่ามีหนองน�้า เช่น หนองก่ามหรือ 

ต้นกุม่น�า้ ซ่ึงกุม่ขึน้ในทีลุ่่มใกล้หนองมสีภาพเป็นทุง่เหมาะแก่การเพาะปลกู

เพราะอยู่ใกล้น�้า และกลายเป็นนาข้าวในปัจจุบัน 

                 ต้นเค็ง หรือ เขลง Dialium cochincinchinense Pierre. 

ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงถึง ๓๐ เมตร  ใบเป็นช่อ แกนช่อใบ

ยาว ๕-๑๒ ซม. ไม่มีขนปกคลุม ช่อใบมีใบย่อย ๕-๙ ใบ ข้ึน

เยื้องสลับกันและมีใบย่อยที่ปลายแกนช่อใบ ทรงใบรูปไข่

ป้อมถึงรูปมนกว้าง ๑.๕-๔.๕ ซม. ยาว ๔-๘ ซม. ปลาย

ใบเรียวแหลมหรือมนเส้นแขนงใบด้านข้างมี ๖-๑๐ คู่ 

ปลายเส้นเชือ่มตดิกนัใกล้ขอบใบ ก้านใบย่อยยาว ๔-๕ 

มม. ดอก ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อใหญ่ ยาว ๑๐-๓๐ ซม. 

มีขนคลุมบางๆ ก้านดอก ย่อยยาวประมาณ ๒ มม. ดอก

ตูมรูปไข่ ยาว ๓-๔ ซม. กลีบรองกลีบดอกรูปมน ยาว 

ประมาณ ๔ มม. ด้านนอกมีขนสีเทาคลุมบางๆ ด้านในเกลี้ยงไม่มี

ขน ก้านเกสรผูส้ั้นมาก ยาวประมาณ ๓ มม. รงัไข่ มขีนนุม่เป็นมนัปกคลมุ   

ผล รูปไข่ กว้าง ๑๐ มม. ยาว ๑๕ มม. ผิวนอกมีขนละเอียดคลุม

ประปราย เมล็ด รูปมน กว้าง ๖ มม. ยาว ๙ มม. มีริ้วตามทางยาว ผล

แก่ระหว่างเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน พบขึ้นอยู่ตามป่าดิบแล้งและป่า

เบญจพรรณชื้นทั่วไปใกล้ล�าธาร พบมากทาง ภาคตะวันออก ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้พบขึ้นห่างๆ ตามป่าโปร่ง หรือป่าทุ่ง ที่มี

ปริมาณฝนสูงพอควรเช่นทางภาคใต้  ประโยชน์  

ใบอ่อนน�ามารับประทานเป็นผักสด กินกับลาบ  

น�้าพริก มีรสเปรี้ยว หรือน�าไปต้มแกงให้รสเปรี้ยว

เช่นกัน ผลอ่อนน�าไปนึ่งรับประทานได้ ผลสุกรส 

หวานอมเปรี้ยว รับประทานได้เช่นกัน เปลือกไม้น�า

ไปย้อมแห หรือย้อมผ้าได้ 

ไม้เขลง (Dialium cochincinchinense Pierre.) ไม้ยืนต้นตระกูลถั่ว 

พบขึ้นในป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณชื้น เป็นไม้ประจ�าดง ของ

ชาวอีสาน เปลือกใช้ย้อมแห 
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ต้นกระบาก (Anisoptera costata Korth ) 

ไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) มักพบขึ้น

ในดงดิบแล้งสภาพดินทราย

 อีกหลักฐานหนึ่งท่ีแสดงถึงระบบนิเวศป่าของบ้านส�าราญคือ 

ชื่อโรงเรียน “บ้านส�าราญหนองบาก” นั่นแสดงว่าป่าบริเวณนี้ต้องมีต้น

กระบากขึ้นอยู่มากเช่นกัน กระบากหรือไม้บาก มีช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า  

Anisoptera costata Korth. จัดเป็นไม้วงศ์ยาง (DIPTERO-

CARPACEAE) เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง ๒๐-๓๐ เมตร 

เรือนยอดเป็นพุ่มกลมล�าต้นเปลาตรง โคนต้นมัก

เป็นพูพอน  เปลือก  สีน�้าตาลเทา แตกเป็นร่อง

ตามความยาวของล�าต้น เปลือกในสีเหลือง

อ่อนเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ใบเดี่ยวเรียงสลับ

แผ่นใบรูปขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ ท้องใบมี

ขนสีน�้าตาลปนเหลือง กว้าง ๓-๘ เซนติเมตร 

ยาว ๖-๑๖ เซนติเมตร ปลายใบทู่มนกว้างหรือ

หยักเป็นติ่งส้ัน ๆ โคนใบมน ดอกเล็กสีขาวปน

เหลืองอ่อนออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและ ปลายกิง่ 

ผลกลมผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เซนติเมตร มีปีก

ยาว ๒ ปีก รูปไข่กลับ และปีกส้ัน ๓ ปีก ขึ้นอยู่ตามป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง 

และป่าเบญจพรรณช้ืนทีม่กีารถ่ายเทน�า้ได้ดทีัว่ไป สงูจากระดบัน�า้ทะเล

ปานกลาง ๑๐-๔๐๐ เมตร มีมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาค

ตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ออกดอกเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์  

เป็นผลเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน เนื้อไม้สีน�้าตาลปนเหลือง เนื้อหยาบ 

ใช้ท�าไม้แบบ ลงัใส่ของ เสา ฝา พืน้ ตง รอด ชนัใช้ผสมน�า้มนัทาไม้ น�า้มนั

ชักเงา ยาแนวไม้และเรือ 

โคกค�าปลากั้งถึงบ๋าบักเค

        ระบบนิเวศของบ้านบะเคเป็นโนนกว้างลาดลงสู่ที่ลุ่มรอบทิศทาง ยกเว้น

ทางด้านทิศเหนือหมู่บ้านค่อยลาดเทขึ้นไปยังโคกใหญ่ ค�าว่า บ๋า คือที่ลุ่มระหว่างดอน 

ลักษณะแบบนี้กระจายทั่วไปในแถบต�าบลโพธิ์ทอง จากที่ลุ่มจะเชื่อมต่อด้วย ฮ่อง หรือ

ห้วย จากนั้นจะค่อยลาดสูงขึ้นไปยังเนินกว้างอีกลูก ในอดีตปกคลุมด้วยป่าแต่เมื่อ

เปลี่ยนเป็นพื้นท่ีอาศัย ก็ยังคงสภาพภูมิประเทศอยู่เช่นนั้น ป่าโคกใหญ่ เป็นป่าเต็งรัง

ท่ีนับว่ายังโชคดียังไม่มีการจับจองตั้งหมู่บ้าน เป็นป่าต้นน�้าของล�าน�้ายัง จุดท่ีป่าโคก

ใหญ่ซบัน�า้ไว้เป็นแอ่งน�า้ซบั เรยีกว่า ค�า ค�านีม้ปีลากัง้มาอาศยัอยูม่าก เลยเป็นทีม่าของ 

ค�าปลากั้ง ทุกอย่างล้วนเกี่ยวพันกันหมด หากไม่มี “ค�า” แบบ “ค�าปลากั้ง” หลายแห่ง 

กจ็ะไม่มนี�า้ไหลลงไปหล่อเล้ียง ฮ่องและห้วย ตลอดจนทีร่าบอย่างบ๋า แม้ว่าชลประทาน

จะดีเพียงใดหากขาดป่าต้นน�้าที่คอยซับน�้าไว้ให้ ชลประทานก็จะเป็นแค่เขื่อนกั้นทราย

ค�าปลากั้ง พื้นที่ชุ่มน�้าและแหล่งน�้าซับเป็นตาน�้า มีน�้าไหลและมีความ

ชุ่มชื้น มีพืชพรรณไม้ขึ้นปกคลุมรอบ ๆ ค�า 
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แมลงในระบบนิเวศเกษตร

 ระบบนิเวศเกษตรในขอบเขตของการศึกษาคร้ังนี้เป็นพื้นที่

เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่นั้น ๆ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

การเกษตรกรรม เช่น ทุ่งนา บ่อเลี้ยงปลา ไร่อ้อย สวนยางพารา ไร่มัน

ส�าปะหลัง เป็นต้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของบ้านบะเคมีความหลาก

หลายมากที่สุด ส่วนส�าคัญประกอบด้วย พื้นที่ทุ่งนา สวนยางพารา  

ไร่มันส�าปะหลัง ไร่อ้อย บ้านส�าราญประกอบด้วยทุ่งนา บ่อเลี้ยงปลา 

สวนผกั ส�าหรบับ้านดงแดง ประกอบด้วย ทุง่นา สวนผกั เป็นหลกั ทัง้สาม

ชุมชนพบแมลงมากที่สุดในทุ่งนา ซึ่งเป็นแมลงกินได้เป็นส่วนมาก ท้ังนี้

ทุง่นาเป็นระบบนเิวศทีซ่บัซ้อนด้วยองค์ประกอบทีห่ลากหลายและมกีาร

แปรผนัตามฤดกูาล ในระบบนเิวศนาข้าวมบ่ีอปลาส�าหรบัเลีย้งปลาและ

เกบ็น�า้ไว้ใช้ในฤดแูล้ง มส่ีวนทีเ่ป็นทีพ่ืน้ทีอ่าศยัส�าหรบัพกัจากการท�านา 

ท�าให้พ้ืนท่ีขนาดเล็กรอบกระท่อมประกอบด้วยไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา 

แปลงผัก นอกจากนี้ในทุ่งนายังมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น พะยอม  

ยางเหียง ยางกราด หว้า ซึ่งสามารถรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายใต้เรอืนยอดของร่มเงา ส�าหรบัทุง่นาในหน้าฝนแปรสภาพกลายเป็น

พืน้ทีชุ่ม่น�า้ชัว่คราว เป็นแหล่งอาศัยของแมลงน�า้และสตัว์น�า้ต่าง ๆ  เช่น ปู 

ปลา หอย กุ้ง เป็นต้น 

ผลการส�ารวจแมลง

ในพ้ืนที่เกษตรกรรม

พบทัง้หมด ๑๗๘ ชนดิ 

๖๔ วงศ์  ๑๐ อันดับ 

ซึ่งพบว่าสามอันดับ

แรกที่พบมากที่สุด

เป ็นแมลงในอันดับ

ด้วง ๕๘ ชนิด รองลงมาคืออันดับมวน ๒๗ ชนิด และอันดับต๊ักแตน ๒๕ ชนิด  อันดับ

ด้วงปีกแข็งและตั๊กแตนพบมากที่สุดในระบบนิเวศนาข้าว ดังน้ันแสดงให้เห็นว่าการ

จัดการระบบนิเวศนาข้าวที่ดีสามารถอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

ไว้ได้ ซึ่งหากด�าเนินการตามแนวทางเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ จะท�าให้เพ่ิม

ความหลากหลายทางชีวภาพได้มากขึ้นและจะสามารถท�าให้ระบบนิเวศมีความสมดุล 

ไม่เกิดการระบาดของแมลงศัตรูข้าวได้ ทั้งนี้พบว่านาข้าวของชุมชนทั้งสามหมู่บ้านไม่

ได้ใช้ยาฆ่าแมลงและเป็นนาข้าว

แบบนาปี แมลงศัตรูข้าวแม้จะพบ

เพียง ๔-๕ ชนิด แต่ไม่พบการ

ระบาดถึงขั้นเสียหายในระดับ

เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังส�ารวจพบ 

แมลงกินได้ในนาข้าว เช่น จิ้งหรีด

ต่าง ๆ  เช่น จิง้หรดีทองแดง จิง้หรีด

ทองด�า แมลงกิซอน แมลงดานา 

แมลงดาสวน กุดจี่หมุ่ม กุดจ่ีหวาย 

แมลงมัน ตั๊กแตนเจ้ย แมลงกัดเต่า 

แมลงข้าวสาร แมลงเหนีย่ง เป็นต้น

 นอกจากระบบนิเวศนาข้าว

แล้ว ยังมีระบบนิเวศเกษตรอ่ืน ๆ ที่สามารถรักษาความหลากหลายของแมลงได้ หาก

มีการจัดการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น บ่อเล้ียงปลา แปลงผัก ไร่มันส�าปะหลัง สวน

ยางพารา ไร่อ้อย เป็นต้น ท้ังนี้การเลือกปลูกชนิดพันธุ์พืชเกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่

หรอืภมูปิระเทศ ดนิ และปัจจยัเร่ืองน�า้ จะช่วยให้การจัดการระบบนเิวศเกษตรได้สมดลุ

และง่ายมากขึ้น อย่างเช่นการส�ารวจแมลงในแปลงผักอินทรีย์ที่บ้านส�าราญ พบท้ัง

แมลงศัตรูผัก เช่น เพลี้ยอ่อนถั่ว ด้วงกินใบต่าง ๆ เพลี้ยแป้ง แต่ไม่พบการระบาดที่

รุนแรง เนื่องจากพบแมลงท่ีเป็นศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูผักหลายชนิด เช่น  

แตนเบียนไข่ แตนเบียนตัวหนอน ด้วงเต่าหลายชนิด แมลงช้างปีกใส มวนเพชฌฆาต 

ในปริมาณที่มาก ซึ่งเป็นผลจากการใช้สารเคมีเท่าท่ีจ�าเป็นและปลูกผักหลายชนิดร่วม

กันในพื้นที่เดียว อีกทั้งยังมีพ้ืนที่พักแมลงรอบ ๆ แปลง ท�าให้ลดแรงกดดันทางนิเวศ

ลงได้อีกทางหนึ่ง  ตั๊กแตนข้าวเล็กญี่ปุ่น (Oxya japonica (Thunberg) ) 

พบบ่อยในนาข้าวโดยเฉพาะในแปลงกล้า ใกล้ถอนปักด�า 

ตั๊กแตนข้าวเล็ก ( Pseudoxya diminuta (Walker, 

1871)) พบมากในนาข้าว โดยเฉพาะคันนา 
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นาข้าว..ท้องทุ่งแห่งชีวิต 

 เมื่อขับรถผ่านทุ่งกุลาคราใด ผมพลันหยิบแผ่นเพลงเพื่อชีวิต

เปิดฟังให้เข้ากับบรรยากาศ เสยีงเพลงของน้าหงา คาราวาน ดงักกึก้องในรถ

“คนกับคนท�านาประสาคน 

คนกับควายท�านาประสาควาย

คนกับควายความหมายมันลึกล�้า

ลึกล�้าท�านามาเนิ่นนาน”

 สายตาเหลอืบชมววิสองข้างทาง ฝงูควาย ๑๐ ตวั ในทุง่นาแถบ

ท่าตมูยงัคงหากนิหญ้าในนาข้าวของฤดูแล้ง แม้ใช้รถไถท�านาแต่กย็งัเหน็

มีควายอยู่ให้ชื่นใจ ทุ่งนาข้าวกับควายคู่กันมานานแสนนานในวิถีชีวิต

ชาวนาภาคอีสาน มีปัจจัยสองอย่างที่มีผลต่อการปรับตัวของกุดจี่ คือ

น�า้ฝนตามฤดกูาลและควายทีห่ากนิในทุง่นา ซึง่ทัง้สองปัจจยัล้วนผกูพนั

เชื่อมโยงกับวิถีชาวนาในอดีต เพราะเมื่อจะท�านาปลูกข้าวก็ต้องเลี้ยง

ควายเพื่อเอาไว้ไถนา การเลี้ยงควายเสมือนการเก็บเงินฝากไว้ เพราะ

ควายมมีลูค่าในแง่ของสนิค้าทีม่รีาคาและยังเอาไว้ใช้แรงงาน ในอดตีการ

ที่บุคคลหรือตระกูลมีฐานะจะเลี้ยงควายไว้จ�านวนมาก ๕๐-๑๐๐ ตัว 

แต่ละปีก็สามารถขายควายเกบ็เงนิไว้ได้ และการเลีย้งควายจ�านวนมาก

ท�าให้ได้ปุ๋ยจากขี้ควาย และเป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่มีที่นากว้าง

ใหญ่หลายไร่ก็จะเลี้ยงควายไว้จ�านวนมากด้วย   

 เมื่อทุ่งนามีควายย่อมมีขี้ควายมากในฤดูแล้ง ส่งผล

ให้มีแมลงที่กินข้ีควาย คือ กุดจี่ชนิดต่าง ๆ มากมายหลาย

ชนิด เช่น กุดจี่หมุ่ม (Paragymnopleurus aethiops 

(Sharp, 1875)) กดุจ่ีหวาย (Copris nevinsoni Waterhouse, 

1891) เป็นต้น กุดจี่จึงเป็นแมลงที่ใกล้ชิดกับคนอีสานและรู้จักกัน

ดตีราบทีม่คีวายเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิอาหาร ทัง้คน ควาย ข้าว กดุจี ่จงึผกูพัน

เสมือนผู้เกี่ยวร้อยสัมพันธ์ในนิเวศนาข้าวและป่าไม้ ในฤดูแล้งควายจะ

ถูกปล่อยลงนาหากินหญ้าตามคันนาและในนา ท�าให้ควายได้ส่งต่อมูล

ลงนาให้กับเหล่าหญ้าและผืนดิน 

 เมื่อฝนแรกตกลงในนามีน�้าขังมุมคันนา (แจไฮ่นา) และบวกควาย เหล่า

แมลงปอ ด้วงดิ่ง แมลงดานา (Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825)) 

แมลงดาสวน (Diplonychus rusticus Fabricius 1781) แมลงข้าวสาร (Eretes 

australis (Erichson, 1842)) ล้วนเริงร่า วางไข่ในนาแพร่พันธุ์เพิ่มประชากรอย่าง

รวดเร็ว กบเขียดปลาวางไข่  ลูกกบปลาก็เติบโตพอเป็นอาหารของคน ปลากบกินเหล่า

แมลงน�า้เป็นอาหาร คนกไ็ด้กนิปลาและแมลงเป็นอาหาร สิง่ทีผ่มสงัเกตได้ในวยัเดก็คอื 

ตรงไหนที่มีขี้ควายลอยน�้าในนาจะมีแมลงมากมายตรงนั้น นั่นเพราะขี้ควายคือแหล่ง

อาหารส�าคญัของลกูกบและเหล่าหนอนต่าง ๆ  หนอนเหล่านัน้กเ็ป็นอาหารของแมลงดา 

แมลงก้องแขน และลูกอ่อนของแมลงดานาด้วย ในนาหญ้าเขียวชอุ่มเป็นอาหารของ 

วัวควาย หากินในนาอย่างพอใจได้นอนปลักพักผ่อนจากงานไถดะ (ไถฮุด) ในเวลานี้ 

เหล่าตั๊กแตน จิ้งหรีดหลายชนิด ก�าลังตั้งท้องวางไข่ในดินที่ชุ่มชื้นใต้โคนตอซังข้าว 

 ในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นเวลาหาจิ้งหรีดและตั๊กแตนในนาข้าวไป

พร้อมกัน ที่พบบ่อย ๆ เช่น จิหล่อทองแดง (Teleogryllus siamensis Inagaki & 

Matsuura, 1895 ) จิหล่อด�า (Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 ) ตั๊กแตนเจ้ย 

(Acrida willemsei (Dirsh, 1954) ) ตั๊กแตนโม (Gastrimargus marmoratus 

(Thunberg, 1815)) เป็นต้น ควายจงึมบีทบาทส�าคัญอกีคร้ังนอกจากไถนา เมือ่ดนิงาม

หญ้าก็ขึ้นในนาอย่างรวดเร็ว ควายก็มีหญ้ากินตลอดช่วงท�านา เมื่อเสร็จหน้าปักด�า 

ท�านาแล้วผืนนาก็เขียวไปด้วยข้าว ส�าหรับคนท่ีมีควายตัว 

สองตวักจ็ะไปเกีย่วหญ้าตามคนันามาให้ควายกนิเป็น

อาหาร ส�าหรบัคณุตาของผมเป็นคนทีม่คีวายมาก

ราว ๓๐ ตัวก็จะต้อนควายไปเล้ียงในป่าโคก

และป่าดงแทน  ควายหากนิใบไม้และใบหญ้า

ในป่า หมู่บ้านทีม่พีืน้ทีป่่ามากกไ็ด้เปรยีบ ใน

ขณะท่ีควายหากินในป่าก็จะถ่ายมูลลงใน

พืน้ดนิในป่า เหล่าแมลงมากมายเข้ามาหากิน

กองมูลควายเป็นอาหาร ควายกินผลไม้ป่าก็

ถ่ายออกมากระจายพชืพรรณออกไป กลางฤดู

ฝนควายกินกระบกในป่ากลับมาถึงบ้านก็ถ่ายมูล

ไว้ในคอกเต็มไปด้วยเมล็ดกระบก ในวัยเด็กเราก็เก็บ

จิหล่อด�า (Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 )
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เมล็ดกระบกมากองไว้แล้วน�าไปผ่ากินได้อย่างง่ายดาย สิ่งเหล่านี้ล้วน

เป็นวัฏจกัรวนเวยีนผกูพนักนัระหว่างคนกบัควาย ควายกบันา และควาย

กับป่า จนกระทั่งทุกอย่างจบลงด้วยควายเหล็ก เมื่อเหล่ารถไถนาหลาก

หลายยี่ห้อเข้ามาแทนที่แรงควาย 

          ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักว่าระบบนิเวศเกษตรยั่งยืนหรือ

เกษตรกรรมธรรมชาติช่วยให้โลกสมดุลและผู้คนมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้น 

การใช้ยาฆ่าแมลงในนาข้าว การฆ่าหญ้าในนาข้าว ก็ท�าให้สารพิษปน

เปื้อนไม่สามารถเลี้ยงควายในนาข้าวได้อีกต่อไป และในนาก็ไม่มีแมลง

ที่จะสามารถน�ามากินได้อย่างปลอดภัย  การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มองทุก

อย่างเป็นสินค้าสร้างรายได้ ท�าให้ระบบการผลติขาดความค�านงึถึงความ

ปลอดภัยและขาดความเข้าใจในธรรมชาติ การท่ีเราให้ความส�าคัญกับ

ส่ิงหนึ่งก็จะท�าลายกลไกโดยรวม ซึ่งกระทบกับอีกหลายสิ่งจนสูญเสีย

ความสมดุล รวมไปทั้งระบบนิเวศของแมลงด้วย เกษตรอินทรีย์ เกษตร

ยั่งยืน หรือ เกษตรกรรมธรรมชาติเป็นทางออกที่ส�าคัญในการท�าให้

ระบบนิเวศเกษตรมีความสมดุล บ้านส�าราญเป็นตัวอย่างท่ีดีในความ

พยายามฟ้ืนส่ิงเหล่านีแ้ม้จะยากท่ามกลางกระแสเกษตรเคมท่ีีเชีย่วกราก

ก็ตาม 

จินายทองแดงหรือจิ้งหรีดทองแดง (Teleogryllus siamensis 

Inagaki & Matsuura, 1895) วัยอ่อน พบบ่อยในนาข้าว

ไร่ สวน จากอาชีพเสริมสู่อาชีพหลัก 

 การปลูกพืชไร่เป็นเพียงอาชีพเสริมสร้างรายได้ของชาวอีสานเมื่อประมาณ 

๔๐ ปีที่แล้ว การท�านาปลูกข้าวยังคงด�าเนินเรื่อยมาในฐานะพืชอาหาร ยึดถือปฏิบัติ

กันมาเป็นวิถีชีวิต “เม่ือจะกินก็ต้องปลูกต้องด�า” น่ีเป็นค�าสอนท่ีสืบทอดกันมาแต่

บรรพบุรุษ แต่ทุกวันนี้ท่ีน่าเป็นห่วงคือนาบางแห่งถูกเปล่ียนเป็นไร่อ้อย สวนยางพารา 

วิธีคิดก็เปลี่ยนไป คือ ขายอ้อยแล้วเอาเงินไปซื้อข้าว ท�าให้พื้นที่เต็มไปด้วยพืชเชิงเดี่ยว 

ชีวิตก็รอพึ่งพิงกับสิ่ง ๆ เดียว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เสี่ยง ไม่เพียงเสี่ยงต่อชีวิตยังเสี่ยงต่อ

ระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อมอกีด้วย เกษตรเชิงเดีย่วมผีลต่อการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพของชุมชน ในพื้นที่ดังกล่าวพบจ�านวนชนิดแมลงน้อยที่สุด ดังนั้นควรหา

แนวทางหรอืส่งเสรมิให้มกีารจดัการใช้ประโยชน์ทีด่นิแบบผสมผสาน เช่น การปลกูพชื

ที่กินได้หลายอย่าง ปลูกไม้ยืนต้นแทรกในพื้นที่ไร่ อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของพ้ืนที่  

จะช่วยให้เพิ่มความหลากหลายมากขึ้น 

ด้วงดิน คอยาว (Ophionea nigrofasciata (Schmidt-Goebel)) 

แมลงตัวห�้าศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูข้าว 
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แมลงในระบบนิเวศป่าไม้

 แมลงเป็นสัตว์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศแถบเขต

ร้อนได้ดี เราจึงพบแมลงอาศัยในแทบทุกที่ ทุกระบบนิเวศ ยกเว้นในน�้าทะเลแทบจะ

พบได้น้อยมาก การจัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์ที่ดินแบบใดก็ตามก็สามารถที่จะพบ

แมลงปรับตวัอาศัยอยูไ่ด้ ภมูปัิญญาของบรรพบรุุษอสีานแสดงให้เห็นถงึการเอาตวัรอด

ในเขตท่ีแห้งแล้งท่ีสุดของประเทศได้ ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผสมผสาน

กับความเชื่อประเพณี กลายเป็นกุศโลบายและแนวทางในการรักษาทรัพยากรส่งต่อ

ให้ลูกหลานมาจากรุ ่นสู ่รุ ่น ปัจจุบันผู ้คนอีสานก�าลังอยู ่ในระหว่างการปรับตัว

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงทีก้่าวกระโดด เทคโนโลยต่ีาง ๆ  ถกูน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย 

เช่น จากบ่อหรือบึงที่ต้องใช้การขุดด้วยแรงงานหลายปีจึงจะส�าเร็จ แต่เมื่อมีรถขุดดิน

เข้ามาแทนก็สามารถเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีได้ช่ัวข้ามคืน การถางป่าท�าไร่ในอดีตต้องใช้

เวลาหลายปี แต่ปัจจุบันใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทาง 

ธรรรมชาติด้วยน�้ามือมนุษย์ในระยะเวลาฉับพลัน ส่งผลการต่อปรับตัวของส่ิงมีชีวิตใน

ระบบนเิวศนัน้ สดุท้ายกลบัมากระทบกบัมนษุย์เองอย่างหลีกไม่พ้น ในทางตรงกันข้าม

หากเรามเีทคโนโลยทีีด่ ีเคร่ืองมอืทุน่แรงทีด่ ีและผสมผสานกบัภมูปัิญญาในการจดัการ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในแบบที่เหมาะสม ก็จะสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศ

ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้ 

แมลงเป ็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่

สามารถบ่งช้ีความส�าเร็จของ

มนุษย์ในการปรับตัวเข้ากับ

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศป่าไม้

คือปัจจัยที่ส�าคัญต่อการอยู่ดี

กนิดขีองประชาชนในแถบทุง่

กุลาไปจนถึงแอ่งอีสานอัน

กว้างใหญ่ เพราะป่าเสมือน 

โอเอซีสสีเขียวที่โอบอุ ้มเอา

สรรพชวีติไว้ด้วยกนั อกีทัง้ป่า

ยังให้น�้าอันเป็นปัจจัยส�าคัญ

ด้วงเต่าลายขวาง (Coccinella 

transversalis Fabricius, 1781) 

แมลงตัวห�้าตัวหนอนกินเพลี้ยเป็น

อาหาร โดยเฉพาะเพลี้ยแป้ง พบ

มากในนาข้าวและสวนผัก 

แมลงปอเข็มเล็กคาดเขียว  

(Agriocnemis minima (Sélys, 

1877)) แมลงเพื่อนชาวนาอีก 

ชนิด กินแมลงศัตรูข้าว เช่น  

เพลี้ยจักจั่นเขียว 

จิ้งหรีดหลังกลมด�า  

(Homoeoxipha lycoides 

(Walker, 1869)) 

แมลงมีประโยชน์ในนาข้าว ช่วย

ก�าจัดแมลงศัตรูข้าวในนา 

ตั๊กแตนพุงพลุ้ย หรือตั๊กแตนพุ่มไม้ (Mecopoda elongata 

(Linnaeus, 1758)) พบมากช่วงปลายฤดูฝนทั้งป่าดงดิบและ

ป่าเต็งรัง บางชุมชนน�ามารับประทาน 
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ที่สุดของการมีชีวิต ภูมิปัญญาของคนอีสานแต่กาลก่อนได้แบ่งป่าออก

เป็นหลายแบบตามสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์ เช่น ป่าโคก 

ป่าดง ป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าเหล่า ป่าปู่ตา ป่าภู แม้กระท่ังป่าข้ี (ป่าท่ีเก็บไว้

ส�าหรับปลดทุกข์หนัก) ลักษณะของพื้นที่ป่าที่มีขนาดเล็กและมีความ

ส�าคัญ เรียกว่า ดอน เช่น ดอนปู่ตา ดอนแม่หม้าย ดอนยาง ดอนบักยาง 

ซึ่งดอนอาจจะเป็นการครอบครองแบบครอบครัวหรือก�าหนดให้เป็น 

ที่สาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันด้วยกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ได้   

น่าเสียดายนับต้ังแต่รัฐเป็นผู้ถือครองการจัดการป่ามาตั้งแต่ประกาศ 

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ ป่าก็เริ่มลดลง จนถูกซ�้าเติมด้วย 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ความรู้สึกเป็นเจ้าของป่า

และอ�านาจในการจัดการตกไปอยู่ในกฎหมายรัฐที่ซึ่งมีเจ้าหน้าที่แค่ 

หยบิมอืเดยีว ไม่เคยมเีวลาแม้จะไปดพูืน้ที ่แล้วป่ากห็ายไป ไม่รวมโครงการ 

พัฒนาต่าง ๆ  ที่สร้างขึ้นบนผืนป่าท�าลายระบบคิดและความเช่ือของคน

ทีอ่าศยัป่ามาตลอดหลายพนัปี สดุท้ายกลายเป็นสิง่ก่อสร้างประจานเป็น

อนุสรณ์สถานแห่งความล้มเหลว ป่าที่จะอยู่กับคนหรือคนจะอยู่กับป่า

ได้ต้องมีการจัดการใช้ประโยชน์ด้วยบริบทของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงต้องเป็น

ไปตามระบบความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมหรือกติกาท่ีก�าหนดร่วมกัน

มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในอีสานเรามีฮีตสิบสองคองสิบสี่เป็นแม่แบบกันมา

นาน และยังมีข้อห้าม (ขะล�า) ใช้ในการสั่งสอนลูกหลานสืบมา

 การจดัการป่าในแบบอสีานทุง่กลุาไปจนถงึป่าในแอ่งอีสานนัน้

มีความแตกต่างจากป่าบนภู ด้วยเพราะหาภูได้ยากในแถบนี้ ภูขนาด

ใหญ่อยู่ทางตอนใต้คือเทือกเขาในเขตพนมดงรัก ส่วนทางทิศเหนือคือ 

ภูพาน ส่วนที่ราบกลางแอ่งอีสานส่วนที่สูงสุดของดินแดนนี้เรียกว่า โคก 

สูงรองลงมาคือ เนิน ถ้าขนาดพื้นท่ีเล็กลงมาอีกเราเรียกว่า โนน และถ้า

เล็กว่า โนน ก็คือ โพน ต้นไม้ท่ีขึ้นเป็นสังคมในระบบนิเวศเหล่านี้มีหลาก

หลายแบบ และการจัดการป่าเพื่อใช้ประโยชน์หลากหลายก็ขึ้นอยู่กับ

ระดับการใช้งาน เช่น ป่าที่ใช้ร่วมกันทั้งต�าบล ป่าของหมู่บ้าน ป่าของ

ตระกูลหรือป่าครอบครัว ป่าส่วนตัวเฉพาะของครอบครัวเล็ก ๆ ดังนั้น

พื้นที่ป่ากลายเป็นพื้นที่สงวนความหลากหลายทางชีวภาพไว้เพื่อการใช้

ประโยชน์ เช่น พรรณไม้ต่าง ๆ เห็ด หน่อไม้ แมลงต่าง ๆ แม้แต่สงวน

ไว้เพ่ือให้มีน�้าไว้ดื่มตอนหน้าแล้ง  ในการส�ารวจแมลงในป่าชุมชน ๓ แห่ง คือป่าดอน-

หนองโจน บ้านส�าราญ ต�าบลหนองแคน อ�าเภอปทมุรัตต์ ป่าดงหนองเอยีด บ้านดงแดง 

ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน และป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง บ้านบะเค ต�าบล

โพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง พบแมลงทั้งหมด ๒๕๐ ชนิด ๘๕ วงศ์ ๑๒ อันดับ อันดับด้วง

พบมากท่ีสดุ พบ ๕๙ ชนดิ วงศ์ทีพ่บมากคอืวงศ์ด้วงหนวดยาว (Cerambycidae) และ

วงศ์ด้วงมูลสัตว์ (Scarabaeidae) รองลงมาคืออันดับผีเสื้อพบ ๕๑ ชนิด วงศ์พบมาก

คอืวงศ์ผีเสือ้หนอนคณู (Pieridae) และวงศ์ผเีสื้อแพนซ ี(Nymphalidae) อันดบัผึง้ต่อ

แตน พบ ๓๖ ชนิด พบมากในวงศ์มด (Formicidae) และผึ้ง (Apidae) อันดับตั๊กแตน 

พบ ๒๙ ชนิด วงศ์ท่ีพบมากคือวงศ์ ตั๊กแตนหนวดสั้น (Acrididae)  อันดับมวน พบ 

๒๘ ชนิด อันดับ ตามล�าดับ  ระบบนิเวศป่าทั้งสามพ้ืนที่สามารถแบ่งสภาพภูมิประเทศ

ตามภูมิปัญญาอีสานเป็น ป่าโคก หรือป่าเต็งรัง ป่าดงหรือป่าดงดิบแล้ง ค�า หรือพื้นที่

น�้าซับ โพนหรือพื้นที่จอมปลวกหรือคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ซึ่งแต่ละระบบล้วน

เชื่อมโยงเกี่ยวพันกับองค์ประกอบชนิดและโครงสร้างสังคมของแมลงขึ้นอยู่กับปัจจัย

แหล่งอาหารและการสร้างรังวางไข่ของแมลงนั้น ๆ 

ตั๊กแตนลิง (Erianthus inhamatus  

(Ingrisch & Willemse,1988)) พบบ่อย 

ในป่าช่วงฤดูฝน
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โคก..วีถีชีวิตสุดขั้ว 

 ป่าโคกหรอืป่าเตง็รงั สงัคมพชืบนโคกมกัจะมหีนิลูกรงักระจาย

เป็นบริเวณกว้าง เต็ง รัง ยางเหียง แดง ประดู่ บางแห่งเป็นโคกสูงมีดอน

ทรายท่ัวพื้นที่ พรรณไม้ยืนต้นที่พบ เช่น ยางเหียง ยางกราด พะยอม  

หว้า สองสลึง ตับเต่าต้น มะกอกป่า มะกอกเกลื้อน กรวยป่า ผักหวาน

ป่า ค�ารอก เป็นต้น ส่วนพรรณไม้พื้นล่างป่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์และ 

พึ่งพิงในฐานแหล่งผักป่าที่ส�าคัญ เช่น กระเจียว ว่านตูบหมูบ ผักน้อย

นางแหน ผักกาดนกยูง เป็นต้น ส่วนไม้เถาที่เป็นอาหาร เช่น ผักสาบ  

ผักส้มขี้หม่อน ผักอ๊อบแอ๊บ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพืชหัวที่รู้จักกันดี คือ 

มันนก มันน�้า และกลอย ดังนั้นการตั้งถิ่นฐานย่อมม่ันคงเมื่อมีอาหาร 

ให้เกบ็หา และการตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่ตัง้บนพืน้ทีโ่คกเนือ่งจากเป็นป่าโปร่ง

ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและโรคระบาด เป็นที่ดอนน�้าท่วมไม่ถึง เนื่องจาก

ลุ่มน�้าล�ามูน เมื่อเข้าฤดูฝนน�้าหลาก (น�้าแก่ง) มาจะท่วมสูง พอหน้าแล้ง

จะแล้งจัด ซึ่งเป็นเช่นนี้มาหลายล้านปี การตั้งช่ือหมู่บ้านในภาคอีสาน

ขึน้ต้นด้วยระบบนเิวศ สะท้อนภมูนิเิวศได้อย่างชดัเจน เช่น บ้านโคกเลาะ 

บ้านโคกจาน บ้านโคกรงั บ้านโคกตมู เป็นต้น ป่าโคกมคีวามส�าคญัในฐานะ

ระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีอย่างสุดขั้ว การเปลี่ยนแปลง

น�ามาซ่ึงอาหารให้กับชุมชน และสามารถเลือกจังหวะหรือฤดูกาลเข้าไป

ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

 มดแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oecophylla smaragdina 

(Fabricius, 1775) เป็นแมลงสังคมชั้นสูง จัดเป็นแมลงสังคมแท้  ฉะนั้น

คนอยากจะกินมดแดงจะต้องมีความมุ่งมั่นสูงด้วยเช่นกัน จึงนับว่า

อาหารจากมดแดงก็เป็นของสูง มดแดงจัดอยู่ในอันดับเดียวกับผึ้ง ต่อ 

แตน วงศ์วานเดียวกับมดอื่น ๆ คือ Formicidae  สัตว์สังคมแท้อย่าง

มดแดงมีการจัดการประชากรของตนอย่างเป็นระบบท่ีเรียกว่า วรรณะ 

ซึง่ประกอบด้วย มดราชนิ ีมดสบืพนัธุเ์พศผูแ้ละเพศเมยี และมดงานเป็น

หมัน ส่วนมดทหารก็คือมดงานที่ท�าหน้าที่ปกป้องรัง วรรณะถูกก�าหนด

โดยราชินีผู้เดียวเท่านั้น ส�าหรับมดแดงบางรังอาจจะมีราชินีสองตัว แต่

โดยส่วนใหญ่มีราชินีตัวเดียว หน้าที่ของราชินีคือการวางไข่ตลอดชีวิต ที่เรารู้จักกันคือ 

แม่เป้ง มดตัวใหญ่สีเขียว เคยมีปีก เพราะเคยเป็นมดวรรณะสืบพันธุ์เพศเมียมาก่อน

ตอนที่ยังมีปีก ส่วนมดวรรณะสืบพันธุ์เพศผู้คือตัวด�า ๆ มีปีกที่พบปนอยู่ในรังด้วย มด

ตัวผู้สืบพันธุ์แล้วตาย เมื่อเราเข้าไปในป่าแหย่ไข่มดแดง อันที่จริงที่แหย่มาได้มาก ๆ สี

ขาว ไม่ใช่ไข่แต่เป็นตัวหนอนและดักแด้ของมด ไข่มดมีขนาดเล็กมาก ยากจะน�ามากิน

ให้อิ่มได้ ตัวหนอนและดักแด้ท่ีอ้วนพีเพราะการดูแลอย่างดีของมดงานพี่เลี้ยง เพื่อให้

เติบโตกลายเป็นวรรณะสืบพันธุ์เพศเมียหรือแม่เป้งต่อไป มดแดงหลายรังบนต้นไม้ต้น

เดียวอาจจะเป็นลูกของราชินีตัวเดียว และอาจรวมไปถึงตันไม้ท่ีมีรังอยู่ข้าง ๆ กันด้วย 

มดแดงเป็นสัตว์ที่ชอบแสงแดดและพึ่งพาใบไม้เพื่อสร้างรัง ดังนั้นป่าโปร่งและต้นไม้ที่

มีใบหนาขนาดพอเหมาะ จึงเหมาะที่มดจะสร้างรัง ป่าโคกหรือป่าเต็งรังจึงมีมดแดง

อาศัยอยู่ทั่วไป มดแดงชอบใบรัง ใบเต็ง หว้า มะม่วงป่า มะม่วงหัวแมงวัน ค�ารอก 

เป็นต้น ป่าเต็งรังจึงเป็นเสมือนบ้านอันแสนวิเศษของมดแดง 

ราชินีมดแดง (Oecophylla smaragdina (Fabricius, 

1775))_ queens and larva สองตัวก�าลังช่วยกันสร้าง

อาณาจักรใหม่ด้วยการวางไข่และให้ก�าเนิด 

ตัวหนอนมดงานและหนอนราชินีเล็ก ๆ 
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 แมงแคง เป็นชือ่เรยีกแบบรวม ๆ  ไม่เจาะจงชนดิ จะเรยีกแมลง

แคงหรือแมงแคงก็ไม่ผิดอะไร เพียงแต่สื่อสารให้ตรงกัน แมงแคงเป็น

แมลงในอันดับมวน (Hemiptera) มีวงศ์วานหลากหลาย แมงแคงท่ีพบ

และใช้ประโยชน์จากป่าเต็งรงัมหีลายชนดิ ท่ีพบในป่าโคกใหญ่ค�าปลาก้ัง

มี ๗ ชนิด ๓ วงศ์ คือวงศ์แมงแคงขาโป้หรือมวนนักกล้าม (Coreidae)   

พบ ๓ ชนิด คือ แมงแคงขาโป้ธรรมดา (Anoplocnemis phasiana 

(Fabricius, 1781)) แมงแคงขาโป้ลาย (Physomerus grossipes 

(Fabricius, 1794) ) แมงแคงขาโป้ต้นเกด (Riptortus sp. ) วงศ์แมงสิง 

(Alydidae) พบสองชนิด คือมวน 

ถั่วเหลือง (Riptortus linearis 

(Fabricius, 1775)) และแมง 

สงิเลก็ (Leptocorisa acuta 

(Thunberg, 1783) ) และ

วงศ ์มวนเหม็น (Pen-

tatomidae) พบ ๒ ชนิด 

คือ แมงแคงจิก และมวน

ล�าไย (Tessaratoma javanica    

(Thunberg, 1783)) มวนเหล่านีพ้บ

มากในช่วงฤดูฝน ในช่วงปลายฤดู

ฝนตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ไว้

ตามใบไม้ ครั้นย่างเข้าฤดูแล้ง

ใบไม้ร่วงใบในเวลารวดเร็ว และ

ผลใิบใหม่จงึกลายเป็นอาหารชัน้เลศิให้กบัแมงแคงตวัน้อยทีฟั่กออกจาก

ไข่พอด ีทกุ ๆ  ปีจะเป็นเช่นนีเ้รือ่ยไป การเกบ็หาแมงแคงของคนในชมุชน

เริ่มจากเก็บตามใบอ่อนของต้นเต็ง รัง หากต้นเล็ก เตี้ย ๆ จะเก็บด้วย

มือ หากต้นสูงๆ จะฟาดหรือตีใบให้แมงแคงร่วงลงพื้น ปัจจุบันมีคนปีน

ต้นขึ้นไปริดกิ่งจนต้นไม้หยุดการเติบโต ซึ่งยังดีที่ชุมชนเข้มแข็งสามารถ

สร้างกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่าให้เกิดความยั่งยืนได้ 

 แมงคาม  แมงคับ แมลงแห่งสีสันและความบันเทิง ช่วงกลางฤดูฝนจนถึงฝน

จะสัง่ลาฟ้าในเดอืนตลุาคมจนย่างเข้าพฤศจกิายน ช่วงเวลานีเ้ป็นเวลาของเดก็ ๆ  อสีาน

ท่ีจะได้เล่นกับแมลงแสนสวยอย่างแมลงทับหรือแมงคับ แมงคามหรือด้วงกว่าง เมื่อ

ผู้ใหญ่จะเข้าป่าหาเห็ดก็จะชวนเด็กๆ ไปด้วยโดยใช้แมลงเหล่านี้เป็นตัวล่อพาเข้าป่า

ด้วย แมงคับมีสองชนิดท่ีพบในประเทศไทย รวมทั้งสามหมู่บ้านที่ศึกษา คือ แมลงทับ

ขาแดง (Sternocera ruficornis Saunders, 1866) และแมลงทบัขาเขยีว (Sternocera 

aequisignata Saunders, 1866 ) ทั้งสองชนิดหน้าตาแทบจะแยกความแตกต่างไม่

ออก ดูง่าย ๆ ที่ขา คือมีขาสีแดงและขาสีเขียว 

 แมลงทับตัวเมียวางไข่ลงดิน ไข่สีเหลืองอ่อน ๆ  ค่อนข้างกลม เมื่อฟักออกจาก

ไข่เป็นตัวหนอนอาศัยในดินราว ๒๐ เดือน กินรากไม้เป็นอาหาร โดยเฉพาะรากไผ่เพ็ก 

จนเมื่อเข้าดักแด้แล้วขึ้นมาจากดินเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ แมลงทับจึงมีความ

สัมพันธ์กับป่าเต็งรังอย่างแนบแน่น ในวัยเด็กผมเอาด้ายเย็บผ้าเส้นเล็ก ๆ ผูกเข้าท่ีคอ 

และต้องผูกอย่างระวังอย่าให้มันงับมือ ขอบรอยต่อระหว่างอกและปีกคู่หน้าแข็งและ

คมสร้างแผลได้เลยทีเดียว เมื่อเอาเชือกผูกคอได้ก็ปล่อยให้มันบินไป จากนั้นก็ว่ิงไล่จับ

กันสนุกสนาน ถ้าอยากให้มันบินสูง ๆ ก็ใช้ด้ายยาว ๆ ทั้งม้วน 

 ส่วนแมลงอกีชนดิคือแมงคามหรอืด้วงกว่าง (Xylotrupes gideon (Linnaeus, 

1767) ) มักหากินตามใบอ่อนของต้นกางขี้มอด มะกล�่าต้น (ผักหล�่า) พบได้ชายป่าโคก 

มวนมันเทศหรือแมงแคงขาโป้ลาย 

(Physomerus grossipes (Fabricius, 

1794)) พบทั้งตามป่าและชายป่า

มวนถั่วเหลือง (Riptortus linearis (Fabricius, 1775)) 

พบทั้งในป่าและพื้นที่เกษตรกรรม
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 ด้วงหนวดยาว เป็นแมลงอีกกลุ่มท่ีมีความ

สัมพันธ์กับป่าเต็งรัง ทั้งในฐานะผู้ดีและผู้ร้าย

ในคราบสีสันและความงาม ในการส�ารวจพบด้วงหนวดยาวถึง ๑๐ ชนิด 

ชนิดที่คุ ้นเคยกันดี เช่น แมงม่วงหรือแมงกอก (Batocera rubus  

(Linnaeus, 1758) ) แมงมาน ี(Aristobia horridula 

(Hope, 1831)) แมงมาไน (Aristobia approx-

imator (Thomson, 1875)) แมงนารี  

(Threnetica lacrymans Thomson, 1864) 

ด้วงแมงมุมหน้าคน (Gerania bosci 

bosci (Fabricius,1801)) ด้วงอ้อย-

ใหญ่ (Dorysthenes buqueti 

(Guerin, 1844)) เป็นต้น ด้วงหนวดยาว

เหล่านี้ในช่วงที่ยังเป็นตัวหนอนล้วนเป็น

แมลงที่เจาะท�าลายไม้ทั้งที่ยืนต้นและมีชีวิต 

หากมีมากเกินไปก็กลายเป็นศัตรูพืชป่าไม้และ

พืชสวนได้ และอาจลุกลามเข้ามาท�าลายไม้ผล

ยืนต้นของเกษตรกรได้ เช่น มะม่วง นุ่น ทุเรียน 

รอยต่อระหว่างดงกบัโคก หรอืชายป่าใกล้หมูบ้่าน ด้วงกว่างวางไข่ในดนิ

เช่นกัน ตัวหนอนหากินรากไม้ในดิน แมลงชนิดนี้ชอบป่าโปร่งมากกว่า

ป่าดงดิบ การน�าแมลงมาเล่นเพื่อความ

บันเทิงก็ท�าคล้ายกับแมลงทับ หรือ

อีกวิธีที่นิยมกันคือการน�ามาชน

แข่งขนักนัเพือ่ความสนกุ ความ

สนกุอยูบ่นพืน้ฐานความพอดี 

ไม่ทารุณและรังแกสัตว์มาก

เกินไปจะก่อเกิดประสบการณ์

ให้กับเด็กในการเรียนรู้และเข้าใจ

ธรรมชาติ และพวกเขาจะรกัธรรมชาติ

ตลอดไป 

เป็นต้น แต่นับว่ายังโชคดีที ่

ชาวอสีานรู้จกัการกนิตวัหนอน

และดักแด้ของด้วงเหล่านี้ ซึ่ง

เป็นการก�าจัดแมลงตัง้แต่ต้นตอ

เลยทีเดียว ในป่าเต็งรังมีต้นไม้

เนือ้อ่อนหลายชนดิทีเ่ป็นอาหาร 

และเป้าหมายในการวางไข่ของ

ด้วง เช่น มะกอกเกล้ือนหรือ 

บักเหลื่อม นุ่น ง้ิวป่า เป็นต้น 

บางครัง้รวมไปถงึต้นเตง็และรงั 

ต้นไหนที่มี ขี้ซี หรือ ชัน ย้อย

ลงมาแสดงว่าถกูหนอนเจาะเข้า

แล้ว ต้นไม้เลยสร้างชันออกมา

รักษาตวัเอง ซ่ึงชันกม็ปีระโยชน์

มากมายในอดีต สามารถน�าไป

ต่อเรอื ท�าเครือ่งใช้ในครวัเรอืน

สารพัดอย่าง ดังนั้นการจัดการ

แมลงด้วยการน�ามารบัประทาน 

ส่งผลต่อการจดัการป่าโคกโดย

รวมด้วยเช่นกัน  

หนอนแมงม่วงหรือแมงกอก (Batocera rubus 

(Linnaeus, 1758))  พบเจาะต้นมะกอกเกลื้อน

ในป่าเต็งรัง 

ขี้โค่ ยางไม้ของต้นกุง 

หรือพลวง เกิดจากต้นไม้

พยายามรักษาตนเองจาก 

การเจาะของด้วงหนวดยาว

ขี้ซี เกิดจากด้วงหนวดยาวเจาะกิ่งและล�าต้นของต้นจิกหรือเต็ง 

จากนั้นต้นไม้พยายามหลั่งน�้ายางออกมาปิดปากแผลจนกลาย 

เป็นแท่ง เรียกว่า ขี้ซี  

แมลงทับขาเขียวก�าลัง

วางไข่ลงในดิน
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แมลงกับการจัดการไฟป่าเต็งรัง 

 ป่าเตง็รงั ววิฒันาการมากบัความแห้งแล้งและสภาพดนิท่ีมธีาตุ

อาหารต�่า ต้นไม้หลายชนิดปรับตัวเพื่อความอยู่รอด เช่น มีเปลือกล�าต้น

หนา ผลัดใบ มรีากสะสมอาหาร มหีนาม และมนี�า้ยางป้องกนัหรอืรกัษา

บาดแผล เป็นต้น ไฟคือปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ป่าเต็งรังพัฒนาการช้าลง

หรือคงที่ไม่สามารถกลายเป็นป่าที่ชื้นขึ้นได้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า 

ป่าเตง็รงัจะชอบไฟด้วยเช่นกนั เพราะการหล่นลงของใบพร้อมกนัในฤดกูาล

แห้งแล้งล้วนเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่จะก่อให้เกิดไฟได้ง่าย เชื้อเพลิงท่ีถูก

ไฟไหม้จะกลายเป็นธาตุอาหารให้แก่ดินได้เร็วขึ้น แต่ไฟท้ังหมดเกิดจาก

มนุษย์ล้วน ๆ  คนอสีานรูจั้กการจดัการป่าเต็งรงัเพือ่ใช้ประโยชน์มาหลาย

ร้อยหลายพันปี ซึ่งส่วนมากไม่พ้นเดือนกุมภาพันธ์ป่าจะถูกไฟไหม้เป็น

ประจ�าทุกปี ส�าหรับป่าเต็งรังปล่อยให้ไฟไหม้ทุกปีดีกว่าห้าปีหรือสิบปี

ไหม้ครั้ง เพราะหลังไฟไหม้ที่ไม่รุนแรงก็จะให้อาหารมากมายแก่แมลง 

เช่น หญ้าเพก็ระบดัใบ ดอกกระเจยีวหาได้

ง่ายขึ้น เห็นขวยแมงกินูนได้ง่าย เห็นรอย

แตกของเห็ดเผาะได้ชัดเจนขึ้น แต่ถ้าป่า 

ถูกป้องกันไฟนานหลายปี ป่าจะสะสม 

เชื้อเพลิงไว้หนามาก เพราะอัตราการย่อย

สลายของใบไม้ในป่าเต็งรังต�่ามากเมื่อ

เทยีบกบัป่าดงดิบ เมือ่เชือ้เพลงิหนามาก ๆ  

ไฟไหม้ครัง้ใหญ่จะลามถงึเรอืนยอด ท�าให้

ไม้หนุ่มยนืต้นตาย การเติบโตของป่ากต้็อง

เร่ิมใหม่อีกคร้ัง การใช้ไฟอย่างเหมาะสม

ตามความสามารถในการรองรับหรือ

ต้านทานของป่าได้ กจ็ะส่งผลดทีัง้คนและ

ป่า คนกบัป่ากจ็ะสามารถอยูร่่วมกนัตราบ

นานเท่านาน 

ดง..ยังคงให้ชีวิต 

 ป่าดง หรือดงในความเข้าใจคือป่าดงดิบหรือป่าทึบที่ไม่ผลัดใบ มีเถาวัลย์ขึ้น

ปกคลมุหรือแทรกตามระหว่างเรอืนยอดป่า ป่าแบบนีก้ระจายในภูมปิระเทศทีเ่ป็น ดอน 

หรือ ค�า ซ่ึงเป็นรอยต่อระหว่างป่าโคกกับล�าน�้าหรือบึงน�้า พื้นที่ป่าแบบนี้มักกระจาย

ไปกว้างเป็นผืนใหญ่ ป่านี้จึงมักถูกก�าหนดให้เป็นพื้นท่ีสงวนของชุมชน เช่น ป่าดอนปู่

ตา ป่าค�า หรือป่าน�้าซับหรือป่าน�้าส่าง เป็นต้น พรรณไม้ที่พบส�าคัญในป่าดงที่เป็นไม้

ยืนต้น เช่น ยางนา กระบก กระบาก มะม่วงป่า ตะเคียนทองทะลอก พะยอม พลอง

ใบใหญ่ เป็นต้น ส่วนไม้เถาเนื้อแข็ง เช่น มะเมื่อย คุย เป็นต้น การเลือกต้ังถิ่นฐานของ

ชุมชนในอดีตมักเลือกถางดงบริเวณที่เป็นดอนสูงน�้าท่วมไม่ถึง และตั้งชื่อหมู่บ้านข้ึน

ต้นด้วยค�าว่า ดง เช่น บ้านดงบงั บ้านดงมะอี ่บ้านดงแดง บ้านดงภ ูบ้านดงลาน เป็นต้น 

ส�าหรบับ้านดงแดง ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน และบ้านส�าราญ ต�าบลหนอง

แคน อ�าเภอปทุมรัตต์ ป่าที่ยังเหลืออยู่มีสภาพเป็นดง ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งมีความเขียว

และให้ร่มเงาตลอดท้ังปี แมลงท่ีปรับตัวในป่าแห่งนี้ล้วนอาศัยท้ังทางตรงและทางอ้อม 

โดยเฉพาะแมลงท่ีอาศัยอยู่ใต้ดินล้วนต้องการดินท่ีมีความชุ่มช้ืน มีร่มเงาเพียงพอต่อ

การด�ารงชีวิต ภายใต้เรือนยอดที่ร่มเย็น ต้นไม้หนาทึบ ล้วนมีรากไม้อันหลากหลาย

ให้หากิน จักจั่นเกือบทั้งหมด

วางไข ่ ในดินและตัวอ ่อน

หากินใต้ดิน กินรากไม้เป็น

อาหาร ใช้เวลาอยูใ่นดนิตัง้แต่ 

๔ ปี ถึง ๒๐ ปี แล้วแต่ชนิด

พันธุ์ เมื่อถึงเวลาย่างเข้าหน้า

ฝนตัวอ่อนจะขึ้นจากดินมา 

ลอกคราบ สยายปีกอันแสน

สวยงาม ส่งเสยีงร้องเพือ่เรยีก

คู่สืบพันธุ์ และไม่นานผ่านไป

พ้นเดือนก็ตาย ตัวเมียวางไข่

ทิ้งไว้ในดินในฤดูฝน แล้วตายตามกันไปเป็นวัฏจักรแห่งธรรมชาติ จักจั่นท่ีพบในป่านี้ 

รู้ดีกันในชื่อ แมงง่วง แมงอี ก็คือแมลงในวงศ์วานจักจั่นทั้งนั้น  เมื่อเรารักษาดงนี้ไว้ก็

เท่ากับเรารักษาวัฏจักรแห่งชีวิตที่ล้วนเกี่ยวพันถึงมนุษย์มิอาจหลีกพ้นได้เช่นกัน กระเจียว ผักป่าอาหารจากป่าเต็งรังหลัง

ไฟไหม้ป่าหน้าแล้ง 

จักจั่น ขึ้นจากรู  ลอกคราบ 
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 แมลงอีกกลุ่มหนึ่งที่คนอีสานพึ่งพิงและเขาก็พึ่งพาป่าดงดิบคือ

เหล่าแมงกินูนต่าง ๆ วางไข่ไว้ใต้ดิน เมื่อฟักเป็นตัวหนอนจะหากินราก

ไม้ใต้ดินเป็นอาหาร เมื่อลอกคราบเสร็จแล้วจึงขึ้นมาจากดินหากินใบไม้

อ่อนเป็นอาหาร จากนั้นจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้ว ตัวเมีย

วางไข่ลงในดินอีกครั้งและลาโลกไป ส่วนตัวผู้มักตายหลังจากผสมพันธุ์

ไม่นาน ลาโลกไปก่อนตัวเมียเสียด้วยซ�้า  

 คนอีสานบ้านเรามีภูมิปัญญามากมายในการหาแมลงกินูน  

รู้เวลาว่าแมลงอยู่บริเวณไหน รูหรือขวยเป็นอย่างไร ต้นอะไรท่ีมันชอบ

กนิใบ ต้นแบบใดทีม่นักินราก และส่วนมากแล้วการหาแมงกนินูในป่าดง

จะง่ายและได้มากกว่าหาในป่าโคกแล้งๆ นั่นเพราะดินเป็นทรายขุดง่าย

กว่า มีต้นไม้หนาทึบ ไม้หนุ่ม ไม้พุ่มต้นเล็ก ๆ ท่ีเป็นแหล่งอาหารของ

แมลงมีมากกว่า ส่วนป่าโคกนั้นเราจะพบเห็นตอนท่ีแมลงรุมกินใบอ่อน 

ของต้นไม้เสียส่วนมาก รสชาติของแมงกินูนยังข้ึนอยู่กับชนิดของต้นไม้

ที่มันกินเข้าไป และนั่นหมายถึงชนิดของป่าท่ีพบต้นไม้ด้วย แมลง 

กนินูกนิใบขีเ้หลก็ ใบคนู จะขมกว่าแมลงกนินูทีก่นิใบมะขาม นอกจากนี้

ชนดิของแมลงกนินูกใ็ห้ความอร่อยไม่เท่ากนั แมลงกนินูแดงกนิตอนมไีข่ 

อร่อยกว่าแมลงกินูนหม่น เป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้ล้วนมาจากป่าดง เราคงปฏิเสธไม่

ได้ว่ามันมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง 

 “ผึ้งและต่อ แมลงช้ันสูงถ้าใครได้ลิ้มรสนับว่ามีบุญ” 

 ค�ากล่าวแกมหยอกนี้ผมเคยได้ยินอยู่บ่อย ๆ เมื่อจะเอาตัวต่อขาวสะอาดใน

แกงอ่อมเข้าปาก มนัเป็นของหายากและได้น้อย ดงันัน้ใครได้กนิกน็บัว่าโชคด ีอนัทีจ่รงิ

ก็ใช่ว่าจะได้กินทุกปี ถ้าไม่ตั้งใจหามาเลี้ยงไว้ใกล้ ๆ บ้านหรือสวน ในปัจจุบันมีการหา

รังต่อมาเลี้ยง ซึ่งต้องไปครอบเอาตอนที่รังมีขนาดเล็ก จากนั้นน�ามาไว้ใกล้ ๆ สายตา

จนมันขยายประชากรสร้างรังใหญ่ขึ้น จึงท�าการเก็บเอาตัวอ่อน ในอดีตใช้ไฟเผาลนที่

รังเพ่ือให้ตัวเต็มวัยตาย จากนั้นจึงสอยรังลงมา เวลาไป “จูดต่อ” ควรไปเวลากลางคืน 

แต่ปัจจบุนัไม่เลอืกเวลา ถ้ารอถงึเวลากลางคนืจะมคีนอืน่จูดไปเรยีบร้อย ในบางหมูบ้่าน

ทางภาคอีสานเล้ียงต่อกันเป็นล�่าเป็นสัน เขาไม่จูดต่อกันแล้วเพราะเป็นการฆ่าตัวเต็ม

วัย แต่ใช้วิธีการสวมชุดป้องกันเหล็กไน แล้วแกะรังออกมาเอาเฉพาะตัวอ่อน นับเป็น

พัฒนาการไปอีกขั้นของการเลี้ยงแมลงพิษเหล่านี้ 

 ต่อกับผึ้งในประเทศไทยจัดเป็นแมลงสังคมเช่นเดียวกับมด ต่อที่ส�ารวจพบมี

ทั้งหมด ๓ ชนิด คือ ต่อหัวเสือ (Vespa affinis) ต่อหัวแหวน (Vespa basalis) และ

ต่อหลุม (Vespa tropica) ไม่รวมแตนอื่น ๆ ซ่ึงในทางกีฏวิทยาเราจัดเราต่อกับแตน

เป็นแมลงในวงศ์วานเดียวกัน แต่ส�าหรับชุมชนคนอีสานเรียกต่อแตนคนละประเภท 

ด้วงแมงมุม หน้าคน (Gerania bosci bosci (Fabricius,1801)) เป็น

ด้วงหนวดยาวที่พบในป่าดง ตามต้นข่อยและต้นไม้อื่น ๆ ในฤดูฝน 

ผึ้งหลวง (Apis dorsata 

Fabricius, 1793) มีบทบาท

ส�าคัญในระบบนิเวศ เป็นผู้

ผสมเกสรให้ดอกไม้นานาชนิด 

ก่อให้ติดผล กระจายเผ่าพันธุ์ 

รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร 

ติดดอกและออกผลด้วยการ

ท�างานของเหล่าผึ้ง 
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แตนจะมีขนาดเล็กกว่าทั้งขนาดตัวและรัง แตนท่ีพบ เช่น แตนเชือก 

(Ropalidia variegata jacobsoni) และแตนลาม (Ropalidia sp.) 

แตนทัง้สองชนดิสามารถน�าตวัอ่อนมารบัประทานได้เช่นกนัแต่ไม่พอค�า 

ได้ไม่คุม้เจ็บ ต่อหวัเสอืนบัว่าหายากแต่ต่อหลมุโอกาสจะพบยากมากกว่า 

ส่วนต่อหัวแหวนนั้นรังมีขนาดเล็กและพบน้อย ส�าหรับผึ้งท่ีพบนิยมหา

น�้าหวานมารับประทานหรือท�าส่วนผสมของยาสมุนไพร พบ ๓ ชนิด 

ได้แก่ ผึ้งหลวง (Apis dorsata Fabricius, 1793) ผึ้งโกนหรือผึ้งโพรง 

(Apis cerana (Fabricius, 1798) ) และผึง้มิม้ (Apis florea Fabricius, 

1787) ทั้งผึ้งและต่อต้องการสร้างรังในป่าดงดิบ มีต้นไม้สูง เปลาตรง 

โดยเฉพาะผึ้งหลวงและต่อหัวเสือ ปัจจุบันต้นไม้ขนาดใหญ่หายไป ผึ้ง

หลวงปรับตัวสร้างรังบนต้นไม้ที่สูงรองลงมาแต่ยังชอบดงมากกว่าโคก 

ส่วนผึ้งม้ิมชอบท�ารังในไม้พุ่มหรือต้นยืนต้นขนาดเล็กท่ีค่อนข้างรกทึบ 

แมลงในวงศ์วานกับผ้ึงอีกกลุ่มคือ ชันโรง หรือ แมงขี้สูด (Tetragonula 

collina (Smith, 1857)  แมงขีน้าก (Tetragonula laeviceps (Smith, 

1857) ล้วนเป็นผ้ึงกลุ่มไม่มีเหล็กใน ไม่ต่อยคนแต่กัดได้ ชันโรงเก็บและ

สะสมน�้าหวานเช่นเดียวกับผึ้ง แต่น�้าหวานมีปริมาณน้อยกว่า ขุดหรือ

เจาะเอายากกว่า แต่ปัจจุบันมีคนนิยมเลี้ยงมากข้ึน แมลงในวงศ์วานผึ้ง

และชันโรงล้วนต้องการเก็บเกสรดอกไม้ส�าหรับเลี้ยงตัวอ่อน ดังนั้นใน

ขณะที่เก็บเกสรดอกไม้มันจะท�าหน้าที่เป็นนักผสมเกสรไปด้วย บทบาทในระบบนิเวศ

ได้มาแต่เกิดเป็นงานของเผ่าพันธ์ุวิวัฒนาการร่วมกันมากับพืชดอกนานาชนิดเมื่อกว่า 

๓๐ ล้านปีก่อน ดังปราชญ์ที่เคยกล่าวไว้ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว” ดาวที่

สะเทือนก็คือดาวโลกของเรานี่เอง ขาดดอกไม้ก็ไร้ผ้ึง ขาดผ้ึงก็ไร้ชีวิต ขาดชีวิตดาวโลก

นี้ก็ไร้ความหมาย แต่อันที่จริงเกี่ยวกับมนุษย์ล้วน ๆ เพราะต่อให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตดาวโลก

ก็ยังแปรเปลี่ยนไปตามพลังจักรวาลอยู่ดี เราเพียงแค่รักษาป่าดงของเราไว้ส�าหรับ 

ลูกหลานเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ด�ารงอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขก็น่าจะเพียงพอ 

 ปลวกใหญ่ในดงดิบ  ตั้งแต่เด็กจนโตผมเคยถูกส่ังสอนว่าอย่าปัสสาวะรดลง

บนจอมปลวก ระบบการสอนแบบความเชื่อฝังหัวผมมาเนิ่นนาน จนได้เข้าใจใน

กุศโลบายอย่างแจ่มแจ้งภายหลังนี่เอง บ่อยครั้งที่เห็นภาพคนไทยตั้งศาลไว้จอมปลวก

แต่กลบัคนละมมุกบัส่ิงทีผ่มถกูสอนสัง่มา การปัสสาวะใส่จอมปลวกถอืว่าเป็น “ขะล�า” 

หนึง่ของคนอสีาน คือข้อห้ามทีต้่องยดึถอืเช่นเดยีวศีล ๕ ในพระพุทธศาสนา จอมปลวก

ถอืเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ป็นทีส่งิสถติของผหีรอืจ�า้ และนีเ่องทีเ่รามกัจะเหน็ผ้าสสีนัเจด็สพีนั

รอบจอมปลวกเพ่ือการบูชาของชาวบ้านท่ีเช่ือในเร่ืองนี้  จอมปลวกขนาดใหญ่เป็นท่ี 

ตั้งศาลหรือบ้านของปู่ตา เป็นผู้ปกปักรักษาป่าและความร่วมเย็นของสรรพชีวิตใน

มณฑลที่ท่านดูแล 

 ปลวกท่ีเราเอ่ยถึงคนละชนิดกับปลวกท่ีกินไม้ในบ้านเรือน ส�าหรับปลวกชนดิ

นีม้มีมุมองในทางตรงกนัข้ามเพราะเขาคอืผูร้้ายท�าลายบ้านเรอืนและข้าวของต่าง ๆ  แต่

ไม่ว่าปลวกชนิดใดในทางกีฏวิทยาและนิเวศวิทยาล้วนเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ 

ดังเทพที่เนรมิตซากไม้ตายให้กลายเป็นธาตุอาหารบ�ารุงดิน ปลวกเสมือนทหารมือขวา

ของพระแม่ธรณี ที่ท�าหน้าที่บ�ารุงดินให้กับระบบนิเวศป่า เมื่อใบไม้ ก่ิงไม้ ต้นไม้ตาย

ลง ปลวกกลุ่มโบราณใช้ฟันอันแข็งคมกัดกินเนื้อไม้ลงในกระเพาะและล�าไส้ แต่ไม้ก็ยัง

ไม่สามารถย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหารได้จนกว่าโปรโตซวั ซึง่เป็นจลุนิทรย์ีช่วยหลัง่

เอนไซต์หรอืน�า้ย่อยเปลีย่นเป็นสารอาหารให้กบัปลวกใช้ด�าเนนิชวีติต่อไป ส�าหรบัปลวก

ที่พัฒนาการสูงขึ้นจะกินได้ทั้งไม้และซากไม้ ใบไม้ ซากอินทรียวัตถุในดิน ไลเคน ใน

ระบบทางเดินอาหารปลวกจะมีเชื้อรา แบคทีเรีย ผลิตเอนไซต์ช่วยย่อยอาหาร ปลวก

เหล่านี้สร้างสวนเชื้อราไว้ส�าหรับกินในยามแห้งแล้งและเพาะเชื้อราไว้มากมาย ที่เรา

เรียกกนัว่า “จาวปลวก” ซ่ึงส่วนนีเ้องท่ีให้ “เห็ดปลวก” หรือเห็ดโคนอย่างท่ีคนภาคกลาง

เรียกกัน ชื่อ เห็ดปลวก เรียกโดยคนอีสานสะท้อนถึงความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างแมงขี้สูดหรือชันโรง  (Tetragonula spp. ) พบบ่อยตามจอมปลวกและ

โพรงไม้ในป่า
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ค�า..ขุมทรัพย์แห่งชีวิต โอเอซิสอีสาน

 ค�า เป็นระบบนิเวศชุ่มน�้ามีความส�าคัญในฐานะเป็นแหล่งน�้าซับ ตาน�้า มีน�้า

ไหลตลอดปี ค�า ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มาก มีน�้าซับและขังจนกลายเป็นพรุ อย่างที่รู้จัก

กันดีคือ ค�าชะโนด แต่ถ้า ค�าแปรสภาพมีเลนตม ด้านบนดินแข็งมีหญ้าขึ้นปกคลุม ด้าน

ล่างเป็นโคลนตมน่ิมมีลักษณะเป็น ดูน  ในพื้นที่ดูนกว้างใหญ่ ดูน สามารถดูดสิ่งต่าง ๆ  

ให้จมลงได้ อ�าเภอนาดูนก็เกิดจากระบบนิเวศแบบนี้เช่นกัน พ้ืนท่ีดูนถูกเปล่ียนเป็น 

นาข้าวก็เรียกว่า นาดูน พื้นที่ ค�า ขนาดใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงไปปลูกข้าว ก็จะให้ชื่อว่า 

นาค�า มีน�้าขังสามารถท�านาได้ก่อนคนอ่ืน ๆ นับเป็นนาที่ดีให้ผลผลิตสูง ค�า จึงเสมือน

โอเอซิสแห่งอีสาน ระบบนิเวศรอบค�าเป็นพืชน�้าและพืชริมน�้า ถัดขึ้นไปบนดอนที่สูง

เล็กน้อยมีสภาพเป็นป่าดงดิบ พืชริมน�้าขนาดเล็กที่อยู่รอบๆ ค�า เช่น บอน ผักหนาม 

ผักกูด เทียนนา พืชลอยน�้า เช่น แพงพวย สาหร่ายหางกระรอก บัวตับเต่า เป็นต้น 

ส่วนพืชริมน�้าขนาดกลาง เช่น เกด (การะเกด) หรือเตยหนาม สนุ่น จิกนา เป็นต้น  

ส�าหรับไม้ใหญ่ได้แก่ ยางนา หว้านา เป็นต้น ไม่เพียงพืชเท่านั้นที่พบใน ค�า ยังมีสัตว์

ต่าง ๆ ที่ลงมาหากินน�้าในหน้าแล้ง เช่น กระจ้อน กระรอก แมวดาว เป็นต้น ในน�้ายัง

มีปลาก้ัง ปลาซิว ปลาช่อนนา ตะพาบน�้า เต่านา เป็นต้น แมลงที่พบมีทั้งแมลงน�้า เช่น 

มวนน�้าต่าง ๆ จิงโจ้น�้า ด้วงดิ่ง มวนแมงป่องน�้า  เป็นต้น ค�า จะมีความอุดมสมบูรณ์มี

น�า้ซับหรอืน�า้ขงัตลอดปีขึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีเป็นป่าต้นน�า้ ถ้ามป่ีาด้านบนอดุมสมบรูณ์ ค�า 

ก็มีความชุ่มชื้นให้น�้าตลอดปีเช่นกัน 

เห็ดกับปลวกได้เป็นอย่างดี ป่าที่ให้

ผลผลิตเห็ดโคนมากและดีที่สุดคือ 

ป่าดงดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้น  

ดงัน้ันการจดัการและรกัษาป่าดงไว้กจ็ะ

เป็นการรกัษาแหล่งอาหารไว้ให้เราด้วย 

ในความเข้าใจของผมนัน้กระจ่างแจ้งว่า

ท�าไมบรรพบรุุษเราจงึห้ามมใิห้ปัสสาวะ

ลงบนต้นก�าเนิดอาหารอันแสนวิเศษนี้ 

อีกทั้งบุญคุณปลวกดินที่มีต่อการบ�ารุง

ดินให้อุดมสมบูรณ์ ดินโพนปลวกหรือ

จอมปลวกเก่าแล้วมักถูกทลายลงเพื่อ

การเพาะปลูกผักไว้กินยามหน้าแล้งและ

ฤดูเก็บเกี่ยว โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยมากมาย

ผักก็งาม ล้วนแล้วแต่มาจากบุญคุณ 

ของปลวก เราจึงควรให้ความเคารพ

สัตว์ตัวน้อยนี้ในฐานะผู้มีพระคุณ ไม่ใช่ 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิและงมงาย นี่คือกุศโลบาย

แห่งสมดุลนิเวศของบรรพชนเรา 

ต้นเตยหนามหรือเกด ชอบ

ขึ้นตามริมน�้าของค�า น�้าซับ 

ลักษณะของค�าปลากั้ง ที่ยังเห็นสภาพและร่องรอยสังคม

พืชริมน�้า แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้ยังมีความชุ่มชื้น 

ปลวกใหญ่หรือ จอมปลวกดิน (Macrotermes sp.) 

ท�าให้ดินอุดมสมบูรณ์เป็นดินเหนียว 
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โพน มินินิเวศมหัศจรรย์

 นิทานพ่อตากับลูกเขยหลายบทหลายตอนเกี่ยวพันกับการ 

เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน หนึ่งในฉากนั้นมีเรื่องของเขยใหม่ให้ไป “ซะโพน” หรือ

ขดุโพน ในยคุทีข่ดุดนิด้วยจอบ ไม่มรีถไถ การใช้จอบเล่มเดยีวพงัจอมปลวก

ลงให้ราบน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ส่วนผมนั้นรู้จักโพนเพราะต้องช่วยแม่

รดน�้าผักและพริกเมื่อครั้งยังเด็ก แม่เคยบอกว่าปลูกผักบนดินโพนท�าให้

งามกว่าปลูกในนา โพนหรือจอมปลวกขนาดใหญ่ ทั้งเก่าและใหม่หรือมี

ลักษณะคล้ายจอมปลวกก็มักเรียกว่า โพน ซึ่งเป็นรังหรืออาณาจักรของ

ปลวกขนาดใหญ่ ในสกลุ Macrotermes  ทีเ่รารู้จักกนัดกีค็อื แมงเม่าใหญ่ 

แมงเม่า เป็นปลวกวรรณะสืบพันธุ์ จะมีปีก ปลวกงานนั้นไม่มีปีก ส่วน 

ราชินีนั้นยากท่ีจะเห็นตัวเพราะอยู่ใน 

รังปลวกราชินี มีลักษณะคล้ายก้อน 

ไขมันยาว ตะปุ่มตะป�่า ไม่มีปีก มีหน้า

ที่ควบคุมสั่งการภายในรังและวางไข่ 

 เป ็นที่ทราบกันดีว ่าปลวก

สร้างสวนเชื้อราและน�าดินมาสร้างรัง 

ดินที่น�ามาท�ารังมักเป ็นดินเหนียว  

แตกต่างจากดินทั่วไปในพ้ืนป่า ทั้ง

ป่าดงดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าบุ่งป่าทาม 

ล้วนมีจอมปลวกขนาดใหญ่กระจายอยู่

เป็นจ�านวนมาก เมื่อจะเปิดพื้นที่ปลูก

ข้าว หรือท�าไร่ใหม่ ๆ จะยังเหลือจอม

ปลวกไว้เป็นพื้นที่สงวน ซึ่งจะถูกปรับ

พื้นที่เป็นส่วนสุดท้าย ดังนั้นเราจะเห็น

โพนกระจายกันทั่วไปในทุ่งนา แต่น่า

เสียดายในยุคนี้มีรถไถมาพังทลายโพน

ลงได้ง่ายดาย ท�าให้ระบบนิเวศโพน

น้อยลงทุกที ส�าหรับโพนในป่าคือ

บริเวณที่มีต้นไม้ข้ึนหนาแน่นและดินมี

ความสมบรูณ์มากกว่าบริเวณอืน่ ๆ  ในป่า ถ้าเป็นป่าโคกหรือป่าเตง็รังดนิบริเวณจอมปลวก

จะเป็นดินเหนียว ส่วนดินพื้นป่าจะเป็นดินทราย ลักษณะเช่นนี้ท�าให้พรรณไม้ที่ชอบ

ขึ้นในป่าดงดิบข้ึนได้ เช่น กัดล้ิน ถ่านไฟผี มะแฟน ตะคร้อ กระเจียน และกรวยป่า 

นอกจากต้นไม้แล้วยังมีเห็ดต่าง ๆ  ขึ้นรอบ ๆ  จอมปลวก เช่น เห็ดโคน เห็นไค เห็ดหล่ม 

เป็นต้น ถ้าเป็นโพนในนาข้าวก็คือแหล่งท�ารังของหนูพุกและหนูแผง ดังนั้นโพนที่เหลือ

อยู่ในนาข้าวจึงยังมีต้นไม้ที่บ่งบอกสังคมของพืชในป่าก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นทุ่งนาได้ 

โพนบางแห่งก็ปลูกกระท่อมหรือเถียงนา ปลูกมะขาม มะม่วง ตาล ไว้ให้ร่มเงาและได้

กินผล จะเห็นได้ว่าระบบนิเวศเล็ก ๆ ที่สร้างโดยปลวกนี้มีบทบาทส�าคัญในการ

เปล่ียนแปลงสังคมพืชในป่า และช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ในพ้ืนท่ี

เกษตร ทั้งไร่สวนและทุ่งนา หากเรายังรักษาโพนไว้    

   ลักษณะจอมปลวกดินที่น�าดินเหนียวมาสร้างรังจนเป็นดินสมบูรณ์ ท�าให้เกิดสังคมต้นไม้ฉนวนขึ้นบนโพนอย่างหนาแน่น 
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แมลงในระบบนิเวศพ้ืนที่ชุ่มน�้า

 แอ่งอีสานในต�านาน...กล่าวถึงทะเลหลวงอันกว้างใหญ่แต่ใน

ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นเมื่อหลายแสนหลายล้านปีที่

ผ่านมา  เม่ือเวลาผันเปลี่ยนเวียนมายุคนี้ก็ยังพอมีน�้าบ้างในล�ามูน ล�าซี

ล�าศรีสงคราม ลกัษณะของแม่น�า้ในแอ่งอสีานดูจะแคบและเลก็ เดินข้าม

ได้ในหน้าแล้ง แต่พอเข้าหน้าน�้าหลากกลายเป็นมหานทีกว้างใหญ่ บ่า

ท่วมเป็นบริเวณกว้าง สลับสับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ปีแล้วปีเล่า น�้าท่ีขังใน

แอ่งกลายเป็นหนอง น�้าที่ไหลซอกแซกออกไม่ได้กลายเป็นบุ่ง พื้นที่ราบ

น�้าท่วมก็กลายเป็นเลิงเป็นทาม ส�าหรับแมลงชีวิตเริ่มต้นได้ง่าย ๆ  เพียง

แค่น�้าขังกะลาใบหนึ่งไปจนถึงทะเลสาบน�้าจืดก็สามารถสืบเผ่าพันธุ์ได้  

ส�าหรบัทุง่นาตอนย่างเข้าหน้าฝนเปลีย่นสภาพจากผนืดนิแห้งแล้งกลายเป็นพืน้ทีชุ่ม่น�า้

ขึ้นมาทันที มีพ้ืนที่ให้แมลงน�้าได้วางไข่สืบเผ่าพันธุ์ 

 ในพ้ืนท่ีบ้านส�าราญมีหนองก่าม บ้านบะเคมีอ่างเก็บน�้าแจ้งดงน้อย และบ้าน

ดงแดงมหีนองเอยีด เป็นบงึน�า้สาธารณะขนาดใหญ่ของหมูบ้่าน นอกจากนัน้ทีน่าแต่ละ

ครอบครัวจะมีบ่อน�้าอย่างน้อยแปลงละ ๑ บ่อ ลักษณะการจัดการน�้าแบบน้ีพบได้ใน

ภาคอีสาน บ่อน�้าประจ�าแปลงนาคือแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อ

น�้ามาปลาก็มาอยู่ในบ่อ เมื่อน�้าแห้งนาปลาก็มาอยู่ในบ่อ ซึ่งสามารถสูบน�้าออกแล้วจับ

ปลามาขายหรือรับประทานได้อีก พอจับปลาแล้วก็ปล่อยน�้ากลับเข้าบ่อเช่นเดิม ท�าให้

ปลาที่หลุดรอดตายสืบชีวิตแพร่พันธุ์ได้เมื่อฝนมา เป็นวัฏจักรเช่นนี้ ไม่มีเพียงปลา

เท่านั้น ยังมีแมลงมากมายหลายชนิดอาศัยในน�้าและอาศัยบนพืชริมน�้ารอบขอบบ่อ 

เม่ือน�้าตื้นเขินลงหญ้าก็ขึ้นปกคลุม แมลงก็เข้าครองพื้นที่ เช่น อันดับตั๊กแตน อันดับ

จิ้งหรีด รวมถึงเป็นที่วางไข่ของ

แมลงดานาด้วย 

 ส ่วนริมรอบของหนองน�้า

ขนาดใหญ่ของชุมชนคือแหล่ง

อาศัยอันหลากหลายของแมลง

ต่าง ๆ  ตั้งแต่แมลงที่อาศัยในน�้า  

ด้วงมูลสัตว์ ไปจนถึงแมลงบน

ต้นไม้ชายหนอง จากการส�ารวจ

พบแมลงในพืน้ทีช่มุน�า้ของพืน้ที่

ศึกษา ๓ หมู่บ้าน จ�านวน ๑๒๘ 

ชนิด ๔๒ วงศ์ ๙ อันดับ แมลงที่ 

พบมากทีส่ดุในอนัดบัด้วงปีกแขง็ 

รองลงมา คือ อันดับต๊ักแตน 

สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งน�้าคือ

ปัจจัยที่ส�าคัญตั้งแต่ชุมชนและ

ส่ิงมีชีวิต การจัดการพื้นที่หรือ

ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมจะ

ช่วยเพิ่มความหลากหลายทาง

ชีวภาพได้เช่นกัน 

สภาพแหล่งน�้าของ

ชุมชนช่วยอนุรักษ์ความ

หลากหลายของแมลงให้

ผ่านฤดูแล้งที่ยาวนาน 

ปีแล้วปีเล่า 
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แมลงในบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย  

 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในที่ดอนหรือเนินหรือโคก ท�าให้

ปลอดภยัจากน�า้ท่วมในฤดนู�า้หลากและยงัช่วยให้การถ่ายเทความชืน้ได้

ดีในช่วงฤดูฝน  ในอดีตบ้านเรือนเป็นสองชั้นใต้ถุนสูง ใต้ถุนยังเป็นคอก

วัวควายอีกด้วย อาจจะเพราะกลัวโจรขโมยควายหรือกลัวเสือเมื่อครั้ง

ยังเป็นบ้านป่า การอยู่ใกล้กันอุ่นใจกว่า บางครั้งควายก็รู้ตัวก่อนคนว่า

ใครบุกรุก หรือใครไปใครมา แต่เมื่อมีควายมาก ๆ ท้ังยุงต่าง ๆ เหลือบ 

แมลงวันตามมาที่คอกควายก็ไม่วายมาที่คนอาศัยชั้นบนด้วย ในสภาพ

ความชื้นฝนตกติดต่อหลายวัน ก็อาจมีตัวเรือดไต่ตามขึ้นมากัดคนด้วย 

เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไประบบสาธารณสุขได้ตระหนักถึงสุขภาพ

ประชาชนมากขึ้น ส่งเสริมแนะน�าให้แยกควายออกจากคนไปอยู่แยก

บ้าน แยกคอก และในที่สุดมีรถไถมาใช้แรงแทนควาย คอกก็หายไปเป็น

โรงจอดรถ ส่วนบ้านก็เป็นแบบสมัยใหม่ แมลงในชุมชนที่จะสร้างปัญหา

ก็น้อยลง 

 อย่างไรก็ตาม ยุง แมลงวัน และแมลงสาบยังเป็นปัญหา

สาธารณสุขทีนั่บวนัจะเพิม่มากขึน้ เพราะแมลงเหล่านีป้รบัตวัตามสภาพ

การเปล่ียนแปลงชุมชนไปสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะยุงลาย (Aedes  

aegypti) แมลงสาบบ้าน (Periplaneta americana) และแมลงวนับ้าน 

(Musca domestica) สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัดการกับขยะ 

และของเสียยังไม่มีประสิทธิภาพ แค่แก้วพลาสติกท่ีใส่กาแฟเย็นราคา 

๒๕ บาท แต่เมือ่ด่ืมเสร็จแล้วต้ังทิง้ไว้ น�า้แขง็ทีเ่หลือละลายกลายเป็นน�า้ก็

สามารถเป็นแหล่งวางไข่ของยงุได้ แต่ถ้าฝนตกน�า้ขงัแก้วกย็ิง่เพิม่ปรมิาณ

ยงุเป็นเท่าทวคูีณ เหตุน้ีไข้เลอืดออกจึงมีแนวโน้มจะระบาดไม่เลอืกฤดู 

 แมลงท่ีส�ารวจพบในชุมชนท่ีศึกษาครั้งน้ีพบถึง ๕๘ ชนิด ๓๒ 

วงศ์ ๑๑ อันดับ แมลงที่จัดว่าพบอาศัยตามบ้านเรือนชุมชนน้ันอยู่ใน

อนัดบัหมดั(Siphonaptera) เช่น หมดัหมา (Ctenocephalides canis) 

หมัดแมว (Ctenocephalides felis) หมัดคน (Pulex irritans) เป็นต้น 

และอันดับเหา เช่น เหา (Pediculus humanus capitis) โลน  

(Phthirus pubis) ไรไก่ (Menopon gallinae) เป็นต้น แมลงอีกกลุ่มที่พบมากที่สุด

คือมดชนิดต่าง ๆ  พบถงึ ๑๓ ชนดิ  เช่น มดคันไฟ (Solenopsis geminata (Fabricius, 

1804) ) มดเหม็น (Tapinoma melenocephalum (Fabricius, 1793)) มดละเอียด 

(Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) ) มดไอ้ชื่น (Odontoponera 

denticulata (F. Smith, 1858)) เป็นต้น 

 นอกจากแมลงทีก่่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสขุแล้ว ยงัมแีมลงทีพ่บ

ในชุมชนสามารถน�ามารับประทานได้ เช่น หนอนขูลูหรือหนอนผีเสื้อมวนใบกล้วย 

(Erionota torus torus) จิโป่ม (Tarbinskiellus portentosus (Lichtenstein,1796)) 

จักจั่นงวงล�าไย (Pyrops candelaria (Linnaeus, 1758)) เป็นต้น หรือแมลงให ้

ความสวยงาม เช่น ผีเส้ือหางติ่งนางละเวง 

(Papilio memnon agenor Linnaeus, 

1758) ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides 

aeacus Felder & Felder, 1860 ) 

ผเีสือ้หนอนคณูธรรมดา (Catopsilia 

pomona pomona (Fabricius, 

1775)) เป็นต้น แมลงเหล่านี้ 

เข ้ามาอาศัยร ่วมกันกับคนใน

ชุมชนเพราะมีพืชอาหาร แสดงให้

เห็นว่าหากจัดชุมชนให้เหมาะสม มี 

ไม้ดอกและพืชอาหารแมลงกลุ่มผีเส้ือ

กลางวัน ก็สามารถพบแมลงที่สวยงามและ

แมลงกินได้เช่นกัน 
จักจั่นงวงล�าไย (Pyrops candelaria 

(Linnaeus, 1758)) พบบ่อยบน 

ต้นล�าไยที่ปลูกไว้ตามบ้านเรือน 
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“ คันบ่ออกจากบ้าน  บ่เห็นด่านแดนไกล

คันบ่ไปหาเฮียน  กะบ่มีความฮู้

คันแม่นมีความฮู้  เต็มพุงเพียงปาก

โตสอนโตบ่ได้  ใผสิย้องว่าดี

คันแม่นมีความฮู้   บ่หมั่นเพียรปฏิบัติ

ตามครรลองครองวัตร  บ่ห่อนเห็นทางแจ้ง ”

ผญาสอนใจอีสาน 

           บทที่ ๕
   แมลงและป่ำแห่งกำรเรียนรู้สู่อนำคต

“ ก่อนจะเข้าใจค�าวา่ อนรุกัษ์ นัน้
ตอ้งเริม่ตน้สรา้งจติส�านกึต้ังแต่

ตอนเดก็ ๆ  ใหเ้หน็คุณคา่
ธรรมชาตริอบ ๆ ตัวกอ่น และ
ท�าให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม “
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ป่าแห่งการเรียนรู้ 
 
 ป่าคือห้องเรียนที่กว้างใหญ่ มนุษย์มิอาจเรียนรู้ธรรมชาติจาก

ป่าได้จบส้ิน เว้นแต่เราจะท�าลายห้องเรยีนห้องใหญ่ลงก่อนทีจ่ะเก็บเกีย่ว

วิชา เมื่อนั้นก็จบ..ความรู้อยู่ในสรรพสิ่งแม้แต่ตัวของเราเอง การค้นหา

คือหน้าที่ที่ติดตัวมาพร้อมกับการเกิด ปีแล้วปีเล่าในวัยเด็กผมต้องเข้า

ป่าโคกใหญ่เลี้ยงควายกับตา เครื่องมือในการเรียนรู ้ของผมมีเพียง 

หนังสะติ๊กกับหมาล่าตัวหน่ึง มนัเป็นหมาล่าชัน้ดี (หมาควัหมาน) ลิ้นก่าน 

ตีนดอก ตัวน�้าตาล สิ่งหนึ่งที่ได้จากป่าคือหมามันสอน สอน

ให้รอและเข้าใจจังหวะ หมาของผมล่าได้ต้ังแต่กบ

จนถึงกระจ้อน กระรอก ส่วนผมล่าได้แค่ก้ิงก่า

คอแดงก็เก่งเกินแล้ว 

 สิง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดไม่มภีาพให้

เห็นเลยในเด็กรุ่นปัจจุบัน เพราะเราสอน 

ให้ลูก ๆ หลาน ๆ หนีออกไปจากป่า หนี

จากธรรมชาติ แล้ววิ่งตามความเจริญทาง

วัตถุในเมืองใหญ่ ซึ่งวิ่งให้ตายก็ตามไม่ทัน  

การลงพ้ืนที่ส�ารวจแมลงแต่ละครั้งจึงรู ้สึกดี 

ที่เห็นเด็ก ๆ ร่วมส�ารวจและไล่จับแมลงในนาและ

ป่าของตนอย่างสนุกสนาน และนี่คือก้าวที่หยุดวิ่งเข้าเมือง

และกลับหันมาสนใจในสิง่ทีเ่รามอียู ่เราจะเรยีนรูอ้ะไรกับมนั สุดท้ายมนั

จะเป็นสมบัติที่ติดตัวเราไป ดึงเอาออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อต้องการ  

นั่นคือ ความรู้  

 แมลงเป็นเพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ เสมือนเพียง ๑ วิชาในป่า  

เด็ก ๆ  พากันขุดแมงกินูน พวกเขาจะเข้าใจหรือไม่ว่ามีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

ทีม่นักนิรากและใบ แมงแคงต้นจกิแต่ละตวัใช้เวลากีว่นัจงึเป็นตวัเตม็วัย 

แล้วไปวางไข่ท่ีใด ต้นอะไรต่อ แล้วอีกกี่วันจึงจะฟักเป็นตัว แมลงดานา

ในนามันวางไข่ตอนไหน อยากได้ตัวผู้หาอย่างไร ทั้งหมดเป็นค�าถามที่

ต้องค้นหาค�าตอบและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�ารงชวีติได้เสมอ 

อย่างน้อยก็ช่วยกระบวนการคิด ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ค้นหาค�าตอบใน

แนวทางวิทยาศาสตร์ คิดค�านวณในแบบคณิตศาสตร์ บรรยายด้วยภาษาต่าง ๆ สร้าง

เรื่องราวน�าเสนอมากมายด้วยเทคนิคสื่อสารมวลชน 

 ท้ังหมดขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนา หากเป็นสมยัเมือ่ส่ีสิบปี

ก่อนเคร่ืองมอืก็มแีค่หนงัสะติก๊และหมาตวัหนึง่จริง ๆ   ในโลกท่ีเต็มไปด้วยเคร่ืองมือและ

เทคโนโลยี ถ้าเรารู้จักใช้และผสมผสานกับความรู้อีกหลายวิชาในป่าเราก็จะได้ความรู้

เท่าทวีคูณ ป่าท่ีเรารู้จัก จริง ๆ  แล้วมิใช่แค่สถานท่ีท่ีรกเต็มไปด้วยต้นไม้ แต่คือ ป่าแห่ง

การเรียนรู้ เต็มไปด้วยความรู้มหาศาล 

แมงแคงต้นจิกก�าลังวางไข่

สภาพป่าดงดิบแล้งป่าดอนหนองโจน บ้านส�าราญ ต�าบลหนองแคน อ�าเภอปทุมรัตต์ 

จังหวัดร้อยเอ็ด 
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สภาพป่าเต็งรังของป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง บ้านบะเค ต�าบลโพธิ์ทอง อ�าเภอโพนทอง  

จังหวัดร้อยเอ็ด 

สภาพทางลึกผ่านป่าดงดิบแล้งของป่าดงหนองเอียด ต�าบลดงแดง 

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด



172 173

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน บทที ่๕

หาอยู่หากิน..บทเรียนชีวิต

 แมลงและพชืพรรณไม้ป่ากินได้หลาย

ชนิด มีทั้งในป่าดง ป่าโคก ในนาข้าว บึงน�้า 

หากรู ้จักการหาอยู่หากินก็แทบจะไม่

ต้องปลูกหรือซื้อจากตลาดมากินให้

เส่ียงต่อการสะสมสารพิษยาฆ่าแมลง 

เพียงแต่การเก็บหาต้องใช้ความรู้และการ

สังเกตธรรมชาติ ผักและแมลงต่าง ๆ มีให้เก็บ

หาได้ทุกฤดูกาล ซึ่งฤดูแล้งจนถึงต้นฤดูฝนจะมาก

สักหน่อย และนั่นก็เป็นผลดีต่อคนที่ดูแลป่า เพราะ

หน้าแล้งอาหารหายาก น�้าท่าไม่บริบูรณ์เหมือนหน้าฝน 

 แมลงหลายชนิดในปัจจุบันเพาะเล้ียงได้แล้วแต่อีกหลายชนิด

ยังต้องการการจัดการและเก็บหาจากในธรรมชาติ ถ้าไม่จัดการก็ไม่

สามารถจะเก็บหากันได้เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น หากต้องการ

หาเพ่ือจ�าหน่าย ต้องจัดการช่วยเหลือธรรมชาติให้สามารถเพิ่มผลผลิต

ให้ได้มากขึ้นเท่าที่เราต้องการ 

 การจะจัดการอย่างไรขึ้นอยู่กับชนิดและความรู้เก่ียวกับแมลง

นั้น ๆ  และความรู้ที่ได้ต้องเกิดจากคนรุ่นใหม่คิดภายใต้เทคโนโลยีใหม่

ร่วมกับฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เป็นทุน แมลงที่นับว่าสามารถ

สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อน�าไปต่อยอดในดา้นตา่ง ๆ  แก่เด็ก เยาวชน 

หรือแม้แต่ชุมชน ควรเป็นแมลงที่กินได้ เพราะอย่างน้อยจะได้เรยีนรูก้าร

หาอยูห่ากนิได้ พึง่ตนเองได้ แมลงต่าง ๆ และประเด็นที่น่าสนใจในการ

ส่งเสริมการเรียนการสอนในทุกมิติ ทุกวิชา อย่างบูรณาการได้ ขอ

แนะน�าส�าหรับชุมชนทั้งสามชุมชน โดยแบ่งเป็นเรื่อง ๆ เช่น ประเด็น

ความหลากหลายของแมลงกินได้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้เด็กรู้จักแมลง

แต่ละกลุ่มแต่ละชนิด จากนั้นฝึกการส�ารวจในพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น ในป่า 

ในโคก ในนา ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ ใกล้หมู่บ้าน รู้จักการถ่ายภาพ 

บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งลักษณะ ชนิดอาหารของแมลง ถ่ินท่ีอยู่อาศัยใน

พื้นที่ทุ่งนาก็สามารถค้นหาแมลงกุดจี่ได้ ลองส�ารวจดูว่ามีกี่ชนิด ชนิดท่ีกินได้เป็น

อย่างไร การด�ารงชีวิตเป็นอย่างไร วางไข่ตอนไหน และเข้าดักแด้ลอกคราบเวลาใด  

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความรู้ ที่ส�าคัญเด็ก ๆ ได้ฝึกกระบวนการทดลองและสังเกต เห็น

ข้อมูลและคิดเป็นเหตุเป็นผล อย่างน้อยสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในช่วงเวลา

สั้น ๆ ระยะเวลา ๒ เดือนช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ในรูปแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ

โครงงานต่าง ๆ ตามวิชาการที่ถนัด 

 ทัง้นี ้โรงเรยีน ชมุชน คร ูต้องเข้ามามส่ีวนส่งเสริมให้เกดิกระบวนการท่ีชดัเจน 

และมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน แมลงทุกชนิดสามารถน�าไปเป็นเคร่ืองมือใน

การศึกษาได้ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับความสนใจของเด็ก ๆ  หรือครู ผลของการศึกษานี้มีชนิด

แมลงครอบคลุมเพียงพอทีจ่ะน�าไปต่อยอดองค์ความรู้ในด้านการเรียนการสอนได้  เมือ่

สามารถจัดการเรียนการสอนได ้แล ้วเด็กจะมองเห็นความเช่ือมโยงระหว ่าง

ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ชีวิตหาอยู่หากินได้ และที่ส�าคัญเป็นการปลูกฝังให้เกิด

ความรักในท้องถิ่นตนเองได้ 

ขัวกุดจี่..วิถีเรียนรู้ในทุ่งกว้าง 

เด็ก ๆ ก�าลังเรียนรู้การจับแมลงโดยใช้สวิงที่แตกต่างจากสวิงจับแมลงน�้า
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การเพาะเลี้ยงเกษตรกรและนักธุรกิจ

 เมื่อสามสิบปีก่อนใครที่เรียนอยู่ชั้นประถมคงไม่มีใครไม่รู้จัก

วิชา กพอ. หรือการงานพืน้ฐานอาชพี เป็นวชิาง่าย ๆ  ท่ีว่าด้วยการท�างาน

เลี้ยงชีพ พึ่งตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปลูกผัก เลี้ยงไก่ ตอนมะม่วง ปลูกฝรั่ง  

แม้กระทัง่ปลูกมนั โรงเรยีนกม็พ้ืีนทีก่ว้างใหญ่ให้เดก็ได้เรยีนรู ้แม้อากาศ

จะร้อน แดดจะแรง ยามเมื่อเราลงแปลง แต่การเรียนก็สนุกสนานไปอีก

แบบ ไม่เบื่อเหมอืนวิชาทีต้่องคดิ

ค�านวณในห้องแคบ ๆ พอขึ้น

ระดับมัธยมยังมีวิชาการเกษตร 

ให้ได้ทดลองท�าจริง ๆ มีการใช้

เทคนคิทีส่งูขึน้ องค์ความรูต่้าง ๆ  

สัง่สมมาพร้อม ๆ  กบัความอดทน 

ท�าให้ต่อยอดได้งานอกีหลายด้าน 

ทั้งสายวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่

ด้านเทคโนโลยี ล้วนแล้วแต่มี 

จดุก�าเนิดและแรงบนัดาลใจจาก

ธรรมชาต ิการเลีย้งสตัว์ ปลกูพืช 

ไม่เพียงฝึกความรับผิดชอบแต่

ยังฝึกให้คิดแก้ปัญหา ตั้งค�าถาม

และค้นหาค�าตอบ ครูผู ้สอน

สามารถกระตุ ้นให้เกิดการคิด

และแก้ปัญหา สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ให้เกิดความสนุกไปพร้อม 

กัน แมลงก็ไม่ต่างจากไก่ เป็ด 

หรือปลา หากใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง   

           แมลงหลายชนิดมีศักยภาพในการน�ามาเลี้ยงเพ่ือเพิ่มปริมาณ และสามารถ

น�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้ ซึง่เป็นแรงจงูใจให้เดก็รูจ้กัท�างานและสร้างรายได้ด้วยตนเอง 

แม้จะไม่มากแต่ก็สามารถเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพพึ่งตนเองได้ในอนาคต 

แมลงท่ีเพาะเล้ียงได้ง่าย เช่น จิ้งหรีดต่าง ๆ จิโป่ม แมลงดานา เป็นต้น นอกจากแมลง

ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้แล้ว ยังมีแมลงสวยงามที่สามารถเลี้ยงเป็น 

งานอดิเรกหรือเพื่อศึกษาวงจรชีวิต เรียนรู้ชีววิทยาของมัน เช่น ด้วงกว่างชนิดต่าง ๆ 

ด้วงคีม ผีเสื้อชนิดต่าง ๆ  ตั๊กแตนกิ่งไม้ เป็นต้น การเลี้ยงแมลงยังสามารถขยายผลจาก

โรงเรียนสู่ชุมชน หรือสามารถน�าเกษตรกรในชุมชนที่เพาะเลี้ยงแมลงอยู่แล้วมาเป็น

วิทยากรพิเศษสอนในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน สร้างความรู้ร่วมกัน กลายเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง 

แมลงดานาพบมากในช่วง 

ต้นฤดูฝน สามารถน�ามา 

เพาะเลี้ยงได้แล้วในปัจจุบัน 

โครงงานเลี้ยงจิ้งหรีดในโรงเรียน
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เรียนรู้แมลงสร้างนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

 การอนรุกัษ์นัน้ไม่ใช่การรกัษาหรอืสงวนไว้แต่เป็นการใช้ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ายาวนานที่สุดเท่าที่จะท�าได้ หรือการใช้ให้เกิด

ความยั่งยืนยาวนาน  ดังนั้นจะใช้ประโยชน์คราวใดต้องคิดและวางแผน

ให้รัดกุม ทรัพยากรธรรมชาติรอบ ๆ ชุมชนมีท้ังมีชีวิตและไม่มีชีวิต มี

ทั้งใช้แล้วหมดไปและใช้แล้วเสื่อมสภาพแต่ก็ฟื้นฟูใหม่ให้สมบูรณ์ได้อีก 

ป่าไม้หากใช้เป็นระบบมีแบบแผน มีระเบียบกติกา แม้จะตัดไปแล้วก็

สามารถปลูกและฟื้นฟูได้เช่นกัน 

 ก่อนจะเข้าใจค�าว่าอนุรักษ์นั้นต้องเริ่มต้นสร้างจิตส�านึกตั้งแต่

ตอนเด็ก ๆ ให้เห็นคุณค่าธรรมชาติรอบ ๆ ตัวก่อน และท�าให้เห็นอย่าง

เป็นรูปธรรม แมลงเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่ชีวีติ แม้จะตวัเลก็แต่บทบาท

ในระบบนิเวศน้ันส�าคัญอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นใน

ชุมชนคือการพาเด็ก ๆ เข้าป่า เรียนรู้ระบบนิเวศป่า ศึกษาเพื่อเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับป่า กับต้นไม้ พืชอาหารของแมลง เช่น 

หน้าแล้งเข้าป่าเก็บแมงแคง ลองให้เด็ก ๆ  สังเกตดูว่ามันกินใบอะไร อยู่

กบัต้นอะไร ถ้าเห็นคราบสขีาวใต้ต้นไม้หมายถงึอะไร ท�าไมมนัไม่กินใบไม้ทุกชนดิ ต้นไม้

ที่กินชื่ออะไร ส�าคัญอย่างไรกับป่า ทั้งหมดนี้ล้วนน�าไปสู่กระบวนการคิดและตระหนัก

รู้ เช่ือมโยงกับระบบนิเวศท้ังระบบ ว่าแท้จริงแล้วไม่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีสามารถอยู่ได้ด้วย

ตนเองโดยไม่พึ่งพาสิ่งอื่น ๆ  

           พอฝนตกน�้าขังนาเริ่มต้นในฤดูท�านาก็พาลูก ๆหลาน ๆ ลงทุ่งนาหาดูแมลงน�้า 

สร้างความเข้าใจถึงระบบนิเวศ วงจรชีวิต หรือเก็บมาเลี้ยงสังเกตการณ์ที่บ้านก็ได้ 

ชุมชนเองก็สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ง่าย ๆ ได้เช่นกัน  เช่นหลายคนในชุมชน

ยงัเข้าใจว่าแมงก้องแขน เป็นคนละชนดิกบัแมงกดัเต่า ทัง้ทีจ่รงิคือตวัหนอนและตวัเตม็วยั

ของแมลงชนิดเดียวกันเท่านั้น สิ่งหล่านี้พิสูจน์ได้ด้วยการน�ามาเลี้ยง ศึกษาวงจรชีวิต 

ก็จะทราบได้เอง อันที่จริงการเรียนรู้แบบบ้าน ๆ นั้นเราเข้าใจแบบกว้าง ๆ แต่ไม่เคย

เข้าใจแบบเชิงลึกหรือต้ังค�าถามมากกว่าค�าว่า กินได้ไหม กินอย่างไร อยู่ท่ีไหน พอหา

มาได้ก็หมดค�าถาม แต่ถ้าตั้งค�าถามถึงตัวแมลงว่ามันอยู่อย่างไร กี่วันถึงจะโตเต็มวัย 

เมือ่ไหร่จะวางไข่ มนักนิพชืชนิดนีไ้ด้ไหม ถ้าเราศกึษาหาค�าตอบกจ็ะท�าให้เรากลายเป็น

นักอนุรักษ์ธรรมชาติไปโดยไม่รู ้ตัว และในที่สุดเราจะหลงรักแมลงและเห็นคุณค่า

มากกว่าการน�ามาเป็นอาหารอีกด้วย 

พาลูกหลานลงทุ่งนาหาดูแมลงน�้าในนาข้าว

จัดกิจกรรมให้ 

เด็ก ๆ เข้าป่า 

เรียนรู้ระบบ 

นิเวศป่า 
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แมลงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

 ความเป็นวิถีชุมชนการด�ารงชีวิตกับธรรมชาติ ความเรียบง่ายและความสงบ 

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมปรารถนามาสัมผัส ไม่ใช่แค่คนเมืองชาวไทยเท่านั้นแต่เป็น

คนเมืองทั้งโลกที่ต้องการ ข้อได้เปรียบของชุมชนชนบทคือความสงบเรียบง่าย อยู่

ท่ามกลางธรรมชาติ ทุ่งนาและป่าเขา สิ่งส�าคัญคือชุมชนมีความพร้อมในการต้อนรับผู้

มาเยือนมากน้อยเพียงใด มีส่ิงใดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดให้ผู้สนใจมาเที่ยวชม

หรือพักผ่อนในชุมชนของเรา นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งสนใจใคร่รู้ในวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ การหาอยู่หากินกับธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่องเที่ยวสร้างสรรค์  การสร้าง

เอกลักษณ์ความรู้นั้นก็ส�าคัญส�าหรับชุมชน ความรู้ที่เกี่ยวพันกับการด�ารงชีวิตประจ�า

วนันัน้ไม่ยากเลยทีจ่ะน�ามาเผยแพร่และเล่าสูก่นัแก่นกัท่องเทีย่ว ความรูท้ีเ่ชีย่วชาญอกี

ด้านคือความรู้ด้านแมลง 

 แมลงเป็นของแปลกส�าหรับนักท่องเท่ียวในเมืองและต่างชาติ ส่ิงส�าคัญคือ

การหากิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งโลก

รูจ้กัเรา ซึง่ไม่ใช่เรือ่งยากทีจ่ะท�าในปัจจบุนั เพราะมสีือ่และเคร่ืองมอืมากมายทีส่ามารถ

สร้างได้เองโดยชมุชน เพยีงอาศยัความทุม่เทเท่านัน้  กจิกรรมง่าย ๆ  ทีม่องเหน็ศักยภาพ

ในการน�าเที่ยวชุมชนท่ีเกี่ยวกับแมลง เช่น กิจกรรมหาแมงแคงในป่าโคก กิจกรรมส่อน

แมลงดา แมงละง�าหรือส่อนฮวก กิจกรรมขัวกุดจี่ กิจกรรมจับจักจั่น เป็นต้น และ 

เช่ือว่ากิจกรรมเหล่านี้สามารถท�าได้ช่วงหน้าแล้งและต้นฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงท่ียังไม่มี

งานการเพาะปลกูหรอืเกบ็เกีย่ว ถอืเป็นรายได้เสรมิในช่วงทีว่่างเว้นจากการท�านา ทัง้น้ี

สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มคือการเป็นมัคคุเทศก์น�าเที่ยว การเตรียมที่พักให้น่าอยู่ การเข้าใจ

ด้านจติวทิยาการท่องเทีย่ว เป็นต้น ซึง่สามารถขอทุนในการอบรมจากกรมการท่องเทีย่ว

ได้เช่นกัน นี่ถือเป็นโอกาสที่สามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างน้อยก็ได้ฝึกฝน

คนในชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โลกอย่าง

เหมาะสม 

ชุมชนบ้านส�าราญจัดกิจกรรมเดินป่า-กินข้าวป่าให้นักท่องเที่ยว
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การเล่นและกีฬา

 แมลงเป็นสัตว์ที่มนุษย์น�ามาเล่นกันไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ ใช้

พนันขันต่อมาตั้งแต่หลายพันปีที่แล้ว แม้จะถูกมองว่าเป็นการทรมาน

สัตว์แต่ก็ยังนิยมกันแพร่หลาย อย่างไรก็ตามหากสร้างความเข้าใจและ

ปรับวิธีการเล่นให้สัตว์ได้ผ่อนคลายก็นับว่าจะเป็นประโยชน์ 

 โดยธรรมชาติน้ันสัตว์มีการแข่งขัน 

ต่อสู ้กันตามปกติอยู ่แล้ว ไม่ว่าจะเพื่อการ

แข่งขันเพื่อเลือกคู่ หรือต่อสู้เพื่อแย่งอาหาร

หรืออาณาเขต แมลงหลายชนิดก็เป็นเช่นนั้น 

ด้วงกว่างหรือแมงคาม รู้จักกันดีในกลุ่มคน

เลีย้งด้วง ซึง่มกัจะน�ามาชนกนั แข่งขนัประชนั

ความแข็งแรงกัน โดยมีด้วงกว่างตัวเมียมาล่อ 

การชนกว่างถอืเป็นเรือ่งขึน้ชือ่ของบางจังหวดั

ในภาคเหนือเลยทีเดียว ราคากว่างชนจาก

หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น นอกจากน้ียังมีอีก

หลายชนิด เช่น จิ้งหรีด เป็นต้น 

 ในช่วงเวลาเป็นเด็กผมเคยมีเกมหน่ึงที่เล่นกับเพื่อนได้อย่าง

สนุกสนานและสร้างสรรค์ ดีต่อสุขภาพ คือ การแข่งขันกันจับตั๊กแตน 

หรือตีตั๊กแตนด้วยแส้เส้นเดียว แส้ก็หาไม่ยากจากกิ่งไม้เสียวกิ่งเดียว  

รดูใบออกกลายเป็นแส้ไล่ตีต๊ักแตนได้ การแข่งขนัคือให้ไล่ตตีัก๊แตนด้วยแส้

ในเวลาที่ก�าหนด ใครได้ตั๊กแตนกี่ชนิด กี่ตัว แต่ละชนิดมีคะแนนให้ จบ

กิจกรรมน�าคะแนนมารวมกัน ใครแพ้ชนะอยู่ที่จ�านวนชนิดและจ�านวน

ตัวตั๊กแตนที่ได้ 

 เกมง่าย ๆ แต่เสริมสร้างการเรียนรู้จ�าแนกแมลง เสริมสร้าง

สุขภาพให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีรูปแบบเกมอีกมากมายที่สามารถก�าหนดให้

เล่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ สติปัญญา สุขภาพ และดีต่อธรรมชาติอีกด้วย 

ถือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด ซ่ึงน่าจะฟื้นฟูเป็น

กิจกรรมชุมชนหรือเป็นกีฬาพื้นบ้าน ให้เกิดอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นได้ 

เรียนรู้แมลงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์

  เป็นทีเ่ข้าใจกันแล้วว่าแมลงเป็นสตัว์ทีอ่ดุมด้วยโปรตีนและแร่ธาตตุ่าง ๆ  รวม

ทั้งวิตามิน การกินแมลงนับเป็นศาสตร์ด้านอาหารอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องเข้าใจวิธีการปรุง

รสให้อร่อย การปรุงแต่งให้หน้าตาน่ารับประทาน เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องเรียนรู้ 

แม้ในปัจจุบันเราจะเห็นร้านขายแมลงทอดหรือตามรถเข็นเท่านั้น ซ่ึงมีเพียงรายการ

เดียวคือ แมลงทอด ทั้ง ๆ ที่แมลงสามารถท�าอาหารได้หลากหลาย แต่ยังก็ไม่พบว่ามี

ร้านขายอาหารเฉพาะแมลงอย่างเดยีว หากมองเป็นโอกาสกน็บัว่าเป็นธรุกจิร้านอาหาร

ที่สร้างสรรค์ หากสามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักได้ ที่ส�าคัญต้องเริ่มและลองผิดลองถูก

ก่อน นอกจากนั้นแมลงยังสร้างให้คนรุ่นใหม่กลายเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ด้าน

การอาหาร ค้นคว้าคุณค่าทางอาหารในแมลงชนิดใหม่ ๆ ที่น�ามารับประทาน ซึ่ง

เป็นการรับรองถึงประโยชน์ของแมลงได้ในระดับสากล กระตุ้นให้แมลงในท้องถิ่นไทย

ได้รบัความนยิมและกลายเป็นสนิค้าส่งออกได้ในอนาคต สิง่ส�าคญัคอืการกระตุน้ สร้าง

แรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มองเห็นศักยภาพในทรัพยากรชีวภาพที่เรามีอยู่  

เริ่มต้นจากกลุ่มเล็ก ๆ อย่างน้อยก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการเรียนการสอน 

 แมลงแม้จะมีคุณค่าทางอาหารสูงแต่ต้องไม่ลืมว่า แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็น

พาหะของพยาธหิลายชนดิ แมลงกัดเต่า ตัวอ่อนแมลงน�้าหลายชนิด เช่น แมลงดาสวน 

แมลงดานา แมลงข้าวสาร แมงก้องแขน 

อาศัยในน�้าเป็นพาหะของพยาธิ

ใบไม้ในตับ หรือพยาธิอื่น ๆ 

ทีม่ากบัน�า้ ส่วนแมลงทีอ่ยูใ่น

ดิน เช่น แมลงกินูน กุดจี่ 

จักจ่ัน แมลงทับ จ้ิงหรีด  

จิโป่ม ก็มีพยาธิเส้นด้าย

หรือพยาธิแส้ม้าอาศัยอยู ่ 

ในร่างกายแมลงด้วย แม้จะไม่

อาศัยอยูทุ่กตวัแต่การรับประทาน

ดบิ ๆ  กไ็ม่แนะน�า ดงันัน้ควรรับประทาน 

เฉพาะแมลงที่ปรุงสุกเท่านั้น 

ภาพวาดโดย ค�าผาง  

พวงทับทิม

คั่วแมงจิซอน
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แมลงและการฟื้ นฟูระบบนิเวศ

ธรรมเกษตรหัวใจแห่งการฟื้ นฟูระบบนิเวศ

 ผมทอดสายตาไปยังทุ่งนาที่เขียวขจีของทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวใน

นาแข่งกบัหญ้าหวัแป และหญ้าข้าวนกในฤดทูีฝ่นทิง้ช่วง การท�านาแบบ

ทิ้งขว้างแบบนาหว่านตามแบบภาคกลางส่อแววว่าจะล้มเหลวในปีนี้  

ในขณะที่เดือนแห่งฤดูกาลผ่านพ้นเดือนเก้าแล้ว ยากจะแก้ไข หากเป็น

พ่อผมคงท�าใจและไถทิ้ง ถ้าสมัยตาคงปล่อย

ควายลงกินให้ส้ินซากไปแล้ว อย่างน้อย

ควายมันก็อิ่ม 

 แต่ทุ ่งนาสมัยน้ีต่อให้มี

ควายก็ไม่กล้าปล่อยลงกินหญ้า

กินข้าว เพราะกลิ่นยาฆ่า-

แมลงโชยมาจนผมต้องเอา

มือปิดจมูก ผมเดาเอาว่าที่นา

ของแต่ละเจ้าคงไม่น้อยกว่าคนละ 

๓ ไร่ ดูจากแนวเขตรั้วแดนที่เป็นต้น

ยคูาลปิตสัเรียงรายบนคันนา  ข้างคันนา

ก็เห็นข้าวเห็นหญ้าหรอมแหรมเพราะราก

ของยูคาลิปตัสแย่งพื้นที่ไปจนหมด 

 ผมกลับมาทบทวนว่าท�าไมเมื่อท�าไม่ได้ผลแต่ยังก้มหน้าก้มตา

ท�าโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลง หรือว่าแทบไม่มีเวลาคิด ถึงเวลาก็ท�า 

ท�าแล้วก็เจ๊งเช่นเดิม การท�าเกษตรกรรมเชิงเด่ียวไม่อาจได้ผล ยิ่งหวัง

ปริมาณมากแล้วท�ามากก็พัง หากท�าอย่างประณีตใช้พื้นท่ีไม่ก่ีไร่ ดูแล

อย่างขยันขันแข็ง ปลูกข้าว เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย ปลูกผัก ปลูกกระท่ัง

หญ้าเลี้ยงวัว  หาวัวสักตัวมาเลี้ยงคงไม่แพงเท่าค่าปุ๋ยท่ีลงทุนไปแต่ละปี 

ท�าอะไรได้กินอันนั้น เหลืออะไรขายอันนั้น สุดท้ายน่าจะทุเลาเบาบาง

ลงบ้าง เอาเวลาที่คิดปวดหัวมาใส่ใจกับสิ่งท่ีท�าหลากหลาย ก็น่าจะมี

ประโยชน์มากกว่า แต่ที่ส�าคัญต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนาข้าวแบบเชิงเดี่ยวนี้

เสยีท ีผมว่าน่ีคอืทางออกสดุท้ายทีเ่ราจะรกัษาความเป็นเกษตรกร ชวีติ และระบบนเิวศ

บ้านเราให้คงอยู ่ ความสมดุลของระบบนิเวศคือความสมดุลแห่งชีวิต ไม่ว่าระบบนิเวศ

แบบใดก็ตามมนุษย์คือส่วนหนึ่งเท่านั้น และเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ตรงกลางส่ังการให้

ใครเป็นใครตายได้ แต่เป็นส่วนหน่ึงที่น้อยนิดพร้อมจะตายเมื่อเสียความสมดุล 

 ระบบนิเวศเกษตรที่เป็นเชิงเด่ียวสุดโต่ง ก็ล้วนแต่สร้างความเครียดก่อให้เกิด

ผลกระทบเพราะไปท�าลายความสมดุลและกระทบต่อกันเป็นลูกโซ่ไม่มีวันจบ หรือจบ

ลงด้วยการล้มทั้งระบบแล้วฟื้นใหม่อีกครั้ง นั่นหมายถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสูญพันธุ์อีก

ครั้ง หรือเราผู้มีปัญญาจะรอให้เป็นเช่นนั้น  

 ดังนั้นเราเห็นแล้วว่าระบบนิเวศเกษตรแบบเชิงเด่ียวท�าลายล้าง ได้ผลแค่

ชัว่คราวแต่ระยะยาวกลบัสร้างปัญหาให้ลกูหลาน การกลบัมาแก้ไขไม่ใช่เรือ่งยาก เพยีง

เดินตามทางภูมิปัญญาบรรพบุรุษอีสานท่ีเคยสอนสั่งไว้ จนเราสามารถเอาชนะความ

โหดร้ายของแผ่นดินท่ีแห้งแล้ง เอาชนะความอดอยากมาได้ แต่ตอนนี้เรากลับหิวกัน

กว่าเดิมเพราะทะยานอยากอย่างบ้าคล่ัง กลับมาทบทวนส่ิงที่เราท�า ระบบเกษตรที่เรา

มี เราหยุดการวิ่งตามเงินตราและค่านิยมฟุ่มเฟือย มองความเป็นจริงที่มีอยู่แล้วแก้ไข

ไปทีละเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องปากท้องก่อน 

 เกษตรผสมผสานอาจจะมองว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ได้เงินก้อนทันใจ แต่ลอง

ท�าต่อเนื่องแก้ปัญหาไปอย่างปีสองปี ผ่านไปห้าปีปัญหาจะทุเลาลง การเก็บเล็กผสม

น้อยคือส่ิงหนึ่งที่รุ่นตายายสอนส่ัง การใช้จ่ายอย่างระวังคือความไม่ประมาท นี่เป็น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจเชิงพุทธ ล้วนแล้วแต่สอนให้เกิดการ 

เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ไม่มีผู้ร้ายตัวจริงหรือผู้ดีตัวเอกระบบนิเวศที่ซับซ้อน ทุกอย่าง

อยูท่ีเ่ราตดัสินและกระท�า แต่ถ้าเราเข้าใจเช่นนีเ้รากจ็ะหลุดพ้นจากวงเวียนแห่งทนุนยิม 

ที่นับวันคนชนบทจะกลายเป็นเหยื่อและตกเป็นเคร่ืองมือของความอยากได้ใคร่มีเกิน

ตัว สุดท้ายก็จมอยู่กับร่างแหยากจะหลุดพ้น 

 เกษตรกรรมธรรมชาต ิเป็นอกีรปูแบบหนึง่ทีล่ะเอยีดอ่อนกว่าเกษตรผสมผสาน 

ละเอียดอ่อนกว่าเกษตรอินทรีย์ เพราะต้องเข้าใจความเป็น  “ธรรม” เข้าใจธรรมชาติ

ในทกุมติ ิในทกุสรรพส่ิง ผู้เข้าใจเกษตรธรรมชาตจิะเข้าใจธรรมะของพระพุทธองค์ และ

ทั้งหมดคือหนทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายของแมลงและสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ 
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วนเกษตรกับไร่ในมิติสมดุล

 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ผมได้มีโอกาสเดินทางข้ึนไปยังแอ่ง

สกลนครและแอ่งโคราช ข้ามไปข้ามมาระหว่างภูพานและพนมดงรัก 

การไปเยือนสกลนครได้เห็นพื้นที่ขนาดใหญ่ก�าลังจะกลายเป็นโรงงาน

น�้าตาล พอได้กลับมาที่บ้านเกิดอ�านาจเจริญก็เห็นว่าจะมีโรงงานน�้าตาล

ใกล้บ้าน นับเป็นสัญญาณที่ปวดร้าว สิ่งท่ีผมเห็นนั้นหลังจากได้ยินผู้น�า

ประเทศได้กล่าวว่าให้ปลกูอ้อยแทนข้าวเพยีงไม่กีว่นั นัน่หมายถงึนายทนุ

รกุคบืไปก่อนทีเ่ขาจะส่งสญัญาณเป็นนยั สิง่ทีจ่ะตามมากไ็ม่ต่างจากข้าว 

ไม่ต่างจากมันส�าปะหลัง ยางพาราและยูคาลิปตัส บทเรียนซ�้าซากนี้เกิด

มาตั้งแต่ผมยังเด็กห้าขวบ สมัยยายและแม่ท�าไร่ปอ ..สุดท้ายก็ไม่เท่า

เลี้ยงควายเอาข้ีใส่นา..

 ส่ิงเหล่านี้สะท้อนถึงความเป็นผู้ตามของคนไร้ทางสู้ แต่สมัย

ก่อนยังดีที่ตาเคยบอกว่าเราท�าไร่ปอแค่เสริม ดีกว่าอยู่เฉย ๆ ในฤดูแล้ง

หลังเก็บเกี่ยวข้าว ตาต้อนควายปล่อยป่ามาลอกปอท่ีหนองน�้า ได้เวลา

บ่ายก็ต้อนลงหนองเดียวกัน ท�างานสองงานในเวลาวันเดียว สิ่งเหล่านี้

คือหลักประกันว่าเราไม่อดตาย แต่ทุกวันน้ีถ้าทิ้งนามาปลูกอ้อยจนหมด

ก็เตรียมตัวล่มสลายเช่นกัน 

 เมื่อผมขับรถ

มาถึงบ้านบะเค พ้ืนที่

ส�ารวจแมลง ระหว่าง

ทางมีทุ ่งนาเริ่มเปลี่ยน

เป็นไร่อ้อยกันบ้างแล้ว 

ส่วนสวนยางอายรุาวสบิปี 

ยงัคงเงยีบงนั หาใครกรีด

ในยามนีก้ย็ากเยน็ เพราะ 

ไม่คุ้มเหนื่อย  หันไปอีก

ด้านก่อนถึงโคกใหญ่

มองเห็นไร่มันเขียวขจี 

พื้นที่กว้างใหญ่ล้วนตั้งอยู ่บนความเสี่ยงทั้งชีวิตและ

ระบบนิเวศ ทั้งหมดที่เล่ามาน้ีมิได้หมายความ

ว่าการปลูกพชืไร่มนัเลวร้ายเสยีทัง้หมด แต่เรา

ควรค�านึงถึงความไม่ประมาท พื้นที่ไร่

กว้างใหญ่ สวนยางกว้างใหญ่ เหตุใด

ไม่มีพืชไม้ป่าหรือแม้แต่ไม้ยืนต้นที่กิน

ได ้ สวนไม ้แบบผสมผสานสลับการ

จัดการกับพ้ืนที่พืชไร่ อย่างน้อยเป็นหลัก

ประกันว่าอีกห้าปี สิบปี หรือยี่สิบปีจะมีไม้ให้ลูก

หลานใช้ กฎหมายฉบบัใหม่ได้อนญุาตให้ตดัไม้หวงห้าม

ในที่กรรมสิทธ์ิของตนเอง และไม้ยืนต้นถือเป็นทรัพย์สินที่

สามารถน�าไปค�้าประกันได้  

            การท�าเกษตรป่าไม้ที่เรียกกันว่า วนเกษตร นั้นควร

ได้รับการส่งเสริมและเริ่มต้นในพื้นท่ีไร่เป็นอันดับแรก สิ่งเหล่านี้มีผู้ริเริ่มมาก่อนเรา

หลายสิบปีอย่าง พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม ปราชญ์ด้านวนเกษตรของเมืองไทย จน

หลุดพ้นความเหนื่อยยากและล้มละลายจากการท�าไร่มันส�าปะหลังเมื่อเกือบสามสิบปี

ที่แล้ว สิ่งที่ท่านท�าและกล้าเปลี่ยนแปลงพิสูจน์แล้วว่าได้ผล ไม่ต้องทดลองซ�้าเพียงแค่

เริ่มท�าเท่านั้น เพราะถ้าเริ่มช้าก็เท่ากับเวลาเหลือน้อยลง  วนเกษตรเป็นเกษตรที่ต้อง

จดัการและใช้สตปัิญญา เรยีนรู ้ทดลอง อย่างไม่หยดุยัง้ ทีส่�าคญัเป็นผลดต่ีอสิง่แวดล้อม 

ระบบนิเวศ และชีวิตของเกษตรกรเอง ดังน้ัน การท�าวนเกษตรไปควบคู่กับพื้นที่ไร่ก็

จะช่วยระบบนิเวศได้และเป็นการไม่ประมาท สร้างทุนและหลักประกันให้ตนเองและ

ลูกหลานในอนาคตด้วย 

เลี้ยงวัวควายไว้ขี้ใส่นา

พ่อผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม

สภาพบ่อน�้าหรือสาปลา 
ระบบนิเวศชุ่มน�้าในนายาม

หน้าแล้ง อย่างน้อยมีไว้ 
ให้วัวควายดื่มหรือลงเล่น

คลายร้อน และยังอนุรักษ์ปลา
ธรรมชาติไว้ในนาด้วย 
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ป่าชุมชนและการจัดการป่าร่วมกัน 

 การได้เดินทางมาส�ารวจแมลงที่ป่าโคกใหญ่ค�าปลากั้ง ป่าดง-

หนองเอียด และป่าดอนหนองโจน เป็นอีกความภูมิใจที่ได้พบกับคณะ

กรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชนท�างานกันอย่างเข้มแข็งและร่วมมือร่วมใจกัน 

และยังท�างานกนัแบบเครอืข่ายอนรุกัษ์ป่าชมุชนในระดบัจงัหวดั สะท้อน

ถึงความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไว้ให้ลูกหลาน แม้ป่าใน

ปัจจุบันจะไม่สามารถให้ผลผลิตเป็นไม้ในการก่อสร้างได้เพียงพอก็ตาม 

แต่การได้เหลือป่าไว้เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร แหล่งอาหาร รวมทั้งเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ และเยาวชนรุ่นหลัง ก็นับว่าเพียงพอแล้ว 

 สิ่งส�าคัญการอนุรักษ์ป่านั้นไม่อาจท�าแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวจะต้องมี

การส่งต่อความรักและความรับผิดชอบสู่รุ่นลูกรุ่นหลานด้วย ป่าจึงจะ

สามารถท�าหน้าท่ีของมันได้อย่างเต็มที่ เมื่อชุมชนเข้มแข็งแล้ว การจะมี

กฎหมายป่าชมุชนหรอืไม่นัน้ไม่ส�าคญั หวัใจส�าคญัคอืชมุชนมส่ีวนในการ

จดัการทรัพยากรป่าไม้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพึง่พาเจ้าหน้าท่ีจากรฐั และ

บ่อยครั้งที่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐได้ผลงานจากความเข้มแข็งของชุมชนในการ

จัดการป่า 

          อย่างไรก็ตามการท�างาน

ก็ไม่ควรหยุดน่ิงเพราะป่าแต  ่

ละป่ามีปัญหาที่แตกต่างกัน ใน

มุมมองของคณะท�างานวิจัยที่

เฝ้ามองพัฒนาการของชุมชน 

และสภาพพ้ืนท่ีท�าให้พบว่าเมื่อ

ชมุชนเข้มแขง็สามารถปกป้องป่า

ไว้ได้ แต่ยังมีกระบวนการบ่อน

ท�าลายอยู่ไม่น้อยที่พยายามเข้า

มาตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ แต่การ

แก้ไขด้วยการปฏิบัติการเชิงรับ

เพียงอย่างเดียวไม่ได้ผล การ

ท�างานเชิงรุกจะได้ผลระยะยาว

และยั่งยืน ซึ่งสามารถอาศัย

สถานการณ์ตัดไม้หรือไฟไหม้ป่า

มาเป็นข้อได้เปรยีบท�างานเชงิรกุ

ได้ ในปัจจุบันเทคโนโลยี ส่ือ 

ต่าง ๆ ชุมชนสามารถท�าได้ด้วย

ตนเอง และนอกจากนั้นการท�า

กิจกรรมเรียนรู้ป่า เข้าป่ากับเด็ก ๆ เยาวชน รวมทั้งคนดูงานจากต่างพื้นที่สามารถเป็น

กิจกรรมหนึ่งที่ท�าให้การขับเคลื่อนเชิงรุกได้ผล 

 การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอและบ่อยครั้ง แม้จะ

ไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรแต่เท่ากับเป็นการกดดันให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม ่

นิ่งนอนใจได้ และประเด็นสุดท้ายคือการท�างานวิชาการแบบชาวบ้านหรือวิจัยไทบ้าน

จะช่วยสร้างมิติใหม่ของการท�างานเชิงรุกได้อย่างสมบูรณ์ การน�าเสนอข้อมูลวิชาการ

ผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถกระท�าได้เองโดยชุมชน ซึ่งจ�าเป็นต้องประสานงานกับ 

นักวิชาการ ท้ังนักวิชาการอิสระหรือหน่วยงานท่ีขอความร่วมมือได้ในฐานะท่ีปรึกษา 

จะช่วยให้น�า้หนกัในการน�าเสนองานนัน้เป็นท่ียอมรับ เป็นการพัฒนาการเรยีนรูไ้ปอกีขัน้ 

ทัง้นีเ้ป้าหมายคอืการอนรุกัษ์ป่าให้อยูส่บืชัว่ลกูชัว่หลานต่อไป ถงึวนันัน้จะหาแมลงชนดิ

ใดในป่าคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป 

ส่งต่อความรักและ

ความรับผิดชอบสู่

รุ่นลูกรุ่นหลาน
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ป่าชุ่มน�้าที่ควรฟื้ นฟู..เรียนรู้จากอดีต 

 ผมยังคงยึดติดกับค�าสอนและภูมิปัญญาเก่า ๆ ในการอนุรักษ์

ไว้ซึ่งธรรมชาติรอบตัวชาวอีสาน เพราะน�้าคือปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดท่ีเรามิ

อาจปฏิเสธได้  
“โคก ดง ทาม ค�า หนอง ฮ่อง ห้วย

มีให้ควยมันลงเล่น ยามกางเวนให้นอนฮ่ม

มีน�้าส่างให้ฮื้อไว้ ม้มแล้งจั่งวาดี ..”  

ประสิทธิ์ วงษ์พรม ๒๕๖๒

   จากการส�ารวจพืน้ทีท่�าให้เหน็ความไม่ต่อเนือ่งของระบบนเิวศ

ที่เคยเชื่อมต่อกัน ตอนน้ีขาดสะบั้นลงเพราะการพัฒนาและความรู้เท่า

ไม่ถึงการณ์ ความรู้ที่เคยส่ังสมขาดหายไปพร้อม ๆ กับบรรพบุรุษ ร่องล�าห้วยเก่า 

ยังทิ้งร่องรอยของน�้ากัดเซาะตลิ่งยามน�้าหลาก แต่ขาดพืชพรรณต้นไม้ริมล�าห้วย หรือ

ฮ่อง หรือถ้ามีก็ยังน้อยเกินไป บางส่วนบางช่วงขาดหายไปเอาดื้อ ๆ ปกติร่องห้วยถือ

เป็นทางน�้าผ่านส่วนรวมไม่มีใครสามารถปิดกั้นทางเดินน�้าได้ ไม่ว่าหน้าแล้งหรือหน้า

น�้าหลาก ธรรมเนียมปฏิบัตินี้ยึดถือกันอย่างเคร่งครัดเสมอมา 

 ตอนเหนือของบ้านส�าราญยังมีล�าน�้าเสียวและห้วยสาขา หากมีการบูรณะ

ฟื้นฟูระบบนิเวศริมล�าห้วย เช่น การรักษาต้นไม้ริมห้วยไว้ให้มากที่สุด อย่างน้อยก็ต้น

เสียว ต้นหว้านา กุ่มน�้า กระทุ่มนา (ถ่ม) เป็นต้น นอกจากนี้หากมีการปรับริมตลิ่ง 

หนองก่ามให้ลาดลงอีกนิด ปลูกต้นก่ามเพิ่มโดยรอบ รวมทั้งไม้ริมน�้าอื่น ๆ  เช่น หว้านา 

กระทุ่มนา กระโดนทาม เป็นต้น อีกไม่นาน ๔-๕ ปีก็จะท�าให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นได้

เช่นกัน ต�านานหนองก่ามก็จะกลับมาเล่าขานในฐานะต้นน�้าโขงอีกครั้ง  

หนองก่าม
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 นอกจากน้ันภายในดอนหนองโจนเคยมีหนองน�้ากลางดงดิบ 

เป็นเอกลักษณ์ส�าคัญของป่า หากมีการรื้อฟื้นขุดลอก เริ่มจากเล็กๆ ให้

มีน�้าขังในช่วงฤดูฝน และค่อยๆ พัฒนาให้กว้างข้ึน ปลูกไม้ท่ีเป็นไม้ริม

น�้าอย่างที่กล่าวมาก็จะท�าให้ระบบนิเวศเชื่อมโยงถึงกันได้ชัดเจนมากขึ้น 

 ส�าหรับบ้านดงแดง เห็นได้ชัดว่าน�้าจากป่าดงหนองเอียดไหล

ลงหนองเอยีด แต่รอบหนองเอยีดยงัไม่มต้ีนไม้รอบบงึน�า้ แม้ระบบนเิวศ

รมิฝ่ังได้กลบัคืนสูป่กติแล้วหลงัจากมกีารขุดลอกหนอง ชายน�า้ลาดค่อย ๆ 

ลาดเอียง ตลิ่งไม่ลึก มีพืชน�้าขึ้นปกคลุมริมน�้าบ้างแล้ว เหลือเพียงแต่ 

ไม้พุ่มและไม้ยืนต้น ซึ่งการปลูกพืชริมน�้าที่ดินเค็ม ที่เรียกว่า ดินเอียด 

นั้น ยังมีพรรณไม้หลายชนิดที่ยังขึ้นได้ สังเกตจากชนิดพันธุ์ดั้งเดิมที่

กระจายอยู่รอบ ๆ  เช่น หนามแท่ง หนามจาง พะยอม สะแบง ยางเหียง 

หว้านา เสม็ดแดง ไผ่ป่า สะแก เป็นต้น การฟื้นฟูป่าริมน�้าเพื่อให้ระบบ

นเิวศป่าบนบกเชือ่มต่อกบัระบบนเิวศน�า้เป็นการฟ้ืนฟคูวามหลากหลาย

ทางชีวภาพ ท้ังแมลง สัตว์ป่า ปลา พืชพรรณอีกหลายชนิด 

 ส่วนป่าโคกใหญ่ค�าปลากัง้ บ้านบะเค มรีะบบนเิวศชุม่น�า้ขนาด

ใหญ่และมีแนวเช่ือมต่อที่ชัดเจน ระบบนิเวศ “ค�า” ยังมีร่องรอยให้เห็น

และยังถือว่ายังมีการซับของน�้า ไม่ยากมากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาดังเดิมได้ เริ่มจากการ

รื้อให้เห็น “ค�า” บริเวณที่น�้าซับไหลมารวมกัน ปลูกพืชริมน�้าเพิ่มซึ่งยังมีชนิดพันธุ์พืช

ริมน�้าปรากฏให้เห็น เช่น เตยหนาม หว้านา สนุ่น ผักหนาม บอน ขิงข่า และอื่น ๆ อีก

หลายชนิด จากนั้นท�าการปลูกต้นไม้ในล�าห้วยแห้ง หรือ ฮ่อง ที่น�้าไหลจาก “ค�า” ลง

ไปยังพื้นที่ “ดูน” ใกล้อ่างเก็บน�้า รวมทั้งการฟื้นฟูปลูกต้นไม้ริมอ่างในส่วนที่สามารถ

กระท�าได้ อย่างน้อยรอบ ๆ บริเวณ “ค�า” ด้านล่างการท�างานอาจไม่สามารถท�าได้

แบบทันทีทันใดแต่ต้องค่อย ๆ หากิจกรรมร่วมกันท�าเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็จะ

สามารถฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวได้ในอนาคตอีกด้วย

บึงน�้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งเก็บน�้าไว้อุปโภคบริโภคและช่วย

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น�้าของชุมชน 

ค�า.. แหล่งอาหารตามธรรมชาติในฤดูแล้ง ในภาพชาวบ้านก�าลังเก็บ 

ผักหนามจากค�าปลากั้ง บ้านบะเค 
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       บทสรุปส่งท้ำย

ภูมินิเวศและการต่อยอดภูมิปัญญา

 จากประวัตศิาสตร์อนัยาวไกลทางธรรมชาตวิิทยา กว่าจะกลายเป็นแอ่งอสีาน

และทุ่งกุลาอันกว้างใหญ่ในสายตามนุษย์ จนก่อเกิดอารยธรรมมนุษย์จนมาถึงปัจจุบัน 

แผ่นดินหนึ่งเคยถูกทิ้งร้างและรุ่งเรืองสลับสับเปล่ียนกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่า องค์ความรู้

ถกูเกบ็ง�าและสูญหายไปกบับรรพบรุุษ ส่ิงทีย่งัคงอยูใ่นตวัตนของลูกหลานทีสื่บตกทอด

ตามมาคือมรดกท่ีสะท้อนความเป็นตัวตนของเราในฐานะลูกอีสาน เราถือเป็นมนุษย์ท่ี

ผ่านการทดสอบมากมายจากความกดดันจากปัจจัยแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติท่ี

แร้นแค้น การเมืองการปกครองที่ผลัดเปล่ียนเป็นผู้น�าและผู้ตามของผู้มีอ�านาจตามยุค

ตามความได้เปรียบ  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมของลูกอีสานยังคงชัดเจนและปรับตัวด�ารงอยู่สืบมา และนับวันจะแพร่

ขยายแทรกซึมมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างกว้างขวางมากขึ้น สะท้อนถึงการตกผลึกและถูก

ปรับใช้จนสามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกชาติทุกภาษาได้เป็นอย่างดี  

 บ่อยครัง้ทีผ่มเดนิทางไปต่างภาคต่างจังหวดัยงัได้ยนิหมอล�าจงัหวะสนกุสนาน

ในดินแดนที่ห่างไกล ยังมีร้านลาบยโส ลาบอุดร ลาบร้อยเอ็ด ต�าปลาร้า ท่ีสามารถส่ัง

มารับประทานได้พอให้หายคิดถึงบ้าน ในช่วงหลังมานี้พบเห็นรถเข็นแมลงทอดขายใน

ต่างจงัหวดั ต่างภาคมากขึน้ บางจงัหวดักลายเป็นสิง่ขึน้ชือ่ถงึกบัมนีกัท่องเท่ียวต่างชาติ

ตั้งใจมาหารับประทานกันเลยทีเดียว 

 จากส่ิงท่ีคนท่ัวไปเห็นว่าเล็กน้อยและต�่าต้อยค่อยแทรกซึมในวิถีชีวิต จาก

ความกระดากอายกลายเป็นความเคยชนิ ในทีส่ดุกจ็ะกลายเป็นสิง่ท่ีสะสมในตวัเราและ

ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นอย่างกลมกลืน นี่คือพลังของการสืบต่อภูมิปัญญา พลังแห่งการเห็น

คุณค่าในสิ่งดีที่มีในตัวตนคนอีสาน ความสนุกสนานคลุกเคล้าปลอบประโลมความ

ล�าบากยากแค้นร่วมทางกันมานับพันปี สร้างบุคลิกที่ไม่เหมือนใครในตัวตนของเรา 

และควรภูมิใจท่ีสืบต่อรากเหง้าจากรุ่นสู่รุ่น

แมงย่องชู้เขียวลาย (Creobroter gemmatus Stoll, 1813)
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 ผมรู ้สึกภูมิใจที่ได้กลับมาท�างานในอีสานถ่ินเกิดด้วยการ

สนับสนุนของมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท จากจุดเริ่มต้นท่ีทักทายสร้าง

ความคุ้นเคยและการท�างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเฉพาะในเรื่องแมลง

เป็นเวลากว่า ๑ ปีเศษในการศึกษากีฏวิทยาพื้นบ้านร่วมกับชุมชน 

บ้านดงแดง ต�าบลดงแดง อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน บ้านส�าราญ ต�าบล

หนองแคน อ�าเภอปทุมรัตต์ และบ้านบะเค ต�าบลโพธ์ิทอง อ�าเภอ

โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบแมลงไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ชนิด แบ่งเป็นบ้าน

ดงแดง พบ ๒๖๔ ชนดิและเป็นแมลงทีส่มัพนัธ์เกีย่วข้องกบัชมุชนจ�านวน 

๑๔๒ ชนิด บ้านบะเคพบ ๒๗๑ ชนิดและเป็นแมลงเก่ียวข้องกับชุมชน

จ�านวน  ๑๕๔ ชนิด และบ้านส�าราญ ๒๒๐ ชนิดและมีแมลงท่ีเก่ียวข้อง

เด็กได้เรียนรู้เรื่องราวของแมลงในป่าชุมชนของตนเอง ซึ่งเสมือนห้องเรียนชีวิต 

ห้องใหญ่ที่ศึกษาไม่มีวันจบสิ้น 

กับชุมชน ๑๒๑ ชนิด โดยแบ่งรูปแบบความสัมพันธ์และการใช้ประโยชน์เป็น รูปแบบ 

๑๓ ชนิด คือ 

 ๑) แมลงที่เป็นอาหาร 

 ๒) แมลงที่เป็นสินค้า 

 ๓) แมลงที่เก่ียวข้องกับการล่าสัตว์ 

 ๔) แมลงที่เป็นพิษและยาสมุนไพร 

 ๕) แมลงศัตรูพืช 

 ๖) แมลงที่เก่ียวข้องกับความเช่ือและประเพณี 

 ๗) แมลงที่เก่ียวข้องกับการแพทย์ทั้งคนและสัตว์ 

 ๘) แมลงที่ใช้เป็นเคร่ืองประดับ 

 ๙) แมลงที่เก่ียวข้องกับความงาม 

 ๑๐) แมลงที่เป็นของเล่นและบันเทิง 

 ๑๑) แมลงที่เป็นเครื่องนุ่งห่ม 

 ๑๒) แมลงที่เก่ียวข้องกับของใช้ในครัวเรือน 

 ๑๓) แมลงที่เก่ียวกับการพยากรณ์ 

 เกณฑ์ต่าง ๆ  แห่งความสัมพันธ์ล้วนเกิดจากการสมมต ิแต่มมีติคิวามเชือ่มโยง

หล่อหลอมเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่น จ�านวนชนิดและและภูมิปัญญาการใช้แมลง 

ในชีวิตประจ�าวันขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยบ้านบะเคมีระบบนิเวศ 

ที่หลากหลายที่สุด ทั้งโคก ป่าดง ค�า ไร่ นา สวน รวมทั้งพื้นที่ป่าขนาดใหญ่  รองลงมา

คือบ้านดงแดง มีทั้งโคก ป่าดง นา สวน เพียงแต่พื้นที่น้อยกว่าเล็กน้อย เห็นได้ชัดว่า

พืน้ท่ีป่าดอนหนองโจนมีขนาดเลก็ท่ีเมือ่เทียบกนัทัง้สามแห่ง 

และไม่มีระบบนิเวศโคกหรือป่าเต็งรัง สะท้อนให้เห็นว่า 

ขนาดของพื้นที่ป่า ความหลากหลายของระบบนิเวศ

มผีลต่อการรกัษาวถิชีวีติ วฒันธรรมในการใช้แมลง

และทรัพยากรจากป่า แสดงให้เห็นได้ง่ายที่สุด

ว่า ไม่มีป่า ภูมิปัญญาก็หายได้ 

           อย่างไรกต็าม มแีนวโน้มว่า

ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแมลง

หลายอย่างอาจสูญหายไปจากวิถี
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ชีวิตของชุมชน เนื่องจากการกลืนกินของวัฒนธรรมเมืองค่อย ๆ เข้ามามีบทบาท 

ทีละนิดหรือมีบทบาทแบบก้าวกระโดดจนหายไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการใช้แมลง

ในรปูแบบยารกัษาโรคหรอืสมนุไพร การใช้แมลงเป็นของเล่นและเพือ่ความบนัเทงิ นัน่

เพราะการแพทย์แผนใหม่เข้าถึงได้ง่ายและทนัใจกว่า ส่วนของเล่นจากเมอืงกเ็ร้าใจกว่า 

แต่ที่ส�าคัญท�าให้เราสูญเสียเงินและค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ..นี่นับเป็นข้อเสียเปรียบ !! 

 ถึงเวลาแล้วที่ผู้มองการณ์ไกลจะเล็งเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ในอนาคต และเราจะต้องช่วยกันฟื้นฟูภูมิปัญญา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม ให้ยังอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง อย่างน้อยการเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็ก ๆ 

อย่างแมลง กอ็าจจะท�าให้เรายงัคงมชีีวิตท่ีดขีึน้ภายใต้ตวัตนอนัแท้จริงของเราชาวอสีาน

สืบไป 

คณะท�างานส�ารวจเบื้องต้นและจัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งการเรียนรู้

ต้นแบบของชุมชน 

เด็ก ๆ ก�าลังเรียนรู้ต้นไม้กับครู..เรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นท่ามกลางธรรมชาติในป่ากว้าง 
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ธรรมชาติกับพลังการเรียนรู้

 ทรัพยากรป่าไม้ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเป็นมรดกตกทอดที่คน

รุ่นใหม่จ�าเป็นต้องขบคิดและเรียนรู้ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรให้เกิดผล

ประโยชน์สงูสุดในสภาพทีม่จี�ากัด ซึง่การใช้ประโยชน์จากไม้โดยตรงอาจ

จะต้องรอเวลาอีกถึงชั่วอายุคน แต่การใช้ประโยชน์โดยอ้อมและ

ประโยชน์จากระบบนเิวศดูจะเป็นเรือ่งทีส่มเหตุสมผลมากท่ีสุด อาทิ การ

เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากป่า และการเก็บหาของป่าต้องด�าเนินการ

อย่างระมดัระวงัให้ป่ามกี�าลงัผลติทีส่ามารถตอบสนองได้อย่างไม่ขาดช่วง 

เช่น เห็ด แมลง หน่อไม้ ผักป่า เป็นต้น  ควรมีการส่งเสริมให้ใช้ป่าเป็น

เครื่องมือ หรือสื่อธรรมชาติของจริงเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ปูพื้นฐานวิชาด้านต่าง ๆ 

เพราะสามารถสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�าลังในการอนุรักษ์ป่าได้ในอนาคต 

ขณะเดียวกันควรแสวงหาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ฟื ้นฟูให้

สามารถเป็นป่าธรรมชาติเพิ่มขึ้น หรือพัฒนาเป็นป่าเศรษฐกิจของชุมชน  เช่น รอบริม

บึงน�้า อ่างเก็บน�้า ล�าห้วยสาธารณะ วัด โรงเรียน ป่าช้า รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกชุมชน

ทีม่พ้ืีนทีว่่างเปล่าได้ท�า วนเกษตร หรือ สร้างป่าครอบครัวตามแบบจารีตทีเ่คยมใีนอดตี 

เช่น ป่าหัวไร่ปลายนา ป่าเหล่า ด้วยปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นไร่ สวนยาง หรือท�าการ

เกษตรพืชเชิงเดี่ยวกันจนหมดส้ิน  

 เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในสภาพที่มีจ�ากัด ควรส่งเสริมและด�าเนินการ

ในรปูแบบ กลุม่สมาชกิ ซึง่จะช่วยส่งเสรมิให้กลุม่มคีวามเข้มแขง็ ท�าให้เกดิอ�านาจต่อรอง

ทางการตลาดมากขึ้น  สามารถของบประมาณ

สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และ

บริษัทเอกชนที่มีนโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้านส่ิงแวดล้อม (CSR- Corporate Social 

Responsibility) 

  ป่า คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่มี

ชี วิตของชุมชน การน�าเสนอเรื่องราวและ

ประวัติศาสตร์ในอดีตจะท�าให้คนรุ่นใหม่หรือลูก

หลานในชุมชนเห็นและเข้าใจรากเหง้าที่มาของ

ชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน รวมทั้งบทเรียนทั้ง

ข ้อดีและข ้อผิดพลาดชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะท�าให้เกิดแนวคิดหรือ

แนวทางสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ให้กับชุมชน 

หรืออย่างน้อยก็ไม่ท�าให้เกิดความผิดพลาด

ซ�้าซากได้  นอกจากป่าแล้วยังมีธรรมชาติแทรก

อยูท่กุกจิกรรมการด�ารงชวีติ แม้กระท่ังในกายใน

หัวใจของเรา การเริ่มจากชุมชนเข้าสู่ตัวตน หรือ

ปฏิวัติตัวตนจนออกสู ่ชุมชนล้วนส่งผลดีกัน

ท้ังหมด นอกจากนั้นธรรมชาติในธรรมชาติก็ยัง
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เกื้อกูลในแบบที่มันถูกก�าหนดมาให้เป็นเช่นนั้น ระบบนิเวศเกษตร คือ ระบบธรรมชาติ

ที่ถูกรบกวนด้วยกิจกรรมของเราเอง ส่ิงที่จะแก้ปัญหาชีวิตวิถีเกษตรได้คือการเข้าใจ

ธรรมชาติก่อนท่ีจะท�าการเกษตร 

           แมลงในระบบนิเวศทางธรรมชาตินั้นแสดงบทบาทเป็นผู้บริโภคและผู้ย่อย

สลาย แมลงที่เป็นผู้บริโภคท�าหน้าท่ีทั้งกินพืช กินสัตว์หรือแมลงด้วยกัน กินน�้าหวาน 

กินละอองเกสร แมลงแม้จะเป็นพระเอกในบางสถานการณ์แต่บางครั้งก็เป็นผู้ร้ายใน

ร่างเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัสังคมมนษุย์เราก็ไม่มใีครเป็นพระเอกตลอดกาล ในตวัพระเอก

ยังมีความร้ายลึกเช่นกัน นี่เป็นสัจธรรมชีวิตที่เราต้องยอมรับและไม่อาจสุดโต่ง แมลง

กินพืชอาจถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชเกษตรของเกษตรกร แต่มันคือผู้กระจายพืชพันธุ ์

ในบางครั้ง และเป็นพระเอกส�าหรับแมลงด้วยกัน เพลี้ยอ่อนดูดกินน�้าเลี้ยงถั่วเป็น

อาหารและฉีเ่ป็นน�า้หวานเลีย้งมด มดกด็แูลปกป้องเพลีย้และพาเพลีย้เดินทางไปยงัถัว่

ต้นแล้วต้นเล่า เพราะเพลี้ยอ่อนตัวเมียไม่มีปีก สิ่งเหล่านี้ล้วนพึ่งพาอาศัยกันในฐานะ

สังคมต่างชนิดพันธุ์    

          หากเรามองในแง่ดนีีคื้อ จรยิธรรมแสนธรรมดา สงัคมของมดและผึง้มกี�าหนด 

กฎเกณฑ์มาตั้งแต่เกิด ราชินีผู้ยิ่งใหญ่ออกลูกเป็นมดงานเพ่ือท�างานและเป็นหมัน  

มอิาจปันใจไปเป็นพวกกบัอกีอาณาจกัรอืน่ เป็นข้อรับประกนัว่าจะจงรักภกัดไีปจนตาย 

แต่ราชนิกีไ็ม่ได้โหดร้ายยงัออกลกูให้เป็นผูส้บืทอดเผ่าพนัธ์ุด้วยการรวมวรรณะสบืพนัธุ์

เพศผู้และเพศเมีย และให้อิสรภาพในการโบยบินออกไปหาเสรีภาพด้วยปีกท่ีจะติดตัว

อยู่กับพวกเขาจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นลง มดตัวผู้บินไปผสมกับมดตัวเมียรังอื่น  

มดตัวเมียต้องถูกมดตัวผู้รังอื่นนับร้อยมาผสมพันธุ์ด้วย เธอต้องอดทนขนาดไหนกว่า

จะได้ถอดปีกแล้วสถาปนาตวัเองเป็นราชนิสีร้างอาณาจกัรใหม่ด้วยตวัเธอเอง ส่วนตวัผู้

เสรจ็ภารกจิสบืพนัธุแ์ล้วลาโลกไป  ในฐานะแมลงสงัคมสอนอะไรให้กบัสงัคมจอมปลอม

ของมนุษย์บ้าง และความเป็นระเบียบระดับพันธุกรรมนั้นบอกอะไรกับเรา เราเรียนรู้

พวกเขาพอหรอืไม่ หรอืว่าแม้แต่เราเองกย็งัเรยีนรูค้้นหาตวัเองไม่พบ เราจึงวนว่ายอยูใ่น

ปัญหาซ�า้ซาก สิง่ต่าง ๆ  ทัง้หลายทัง้ปวงเป็นเพยีงเรือ่งเล่าของนกัสงัเกตการณ์คนหน่ึง... 

ทีเ่หลอือยูเ่ป็นเพยีงแค่การเริม่ต้น..สดุทางของการท�างานและทัง้หมดของหนังสอืเล่ม

นี้คือ..การเริ่มต้น..
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เอกสำรอ้ำงอิง 

ภาษาไทย

กรมทรัพยากรธรณี. ๒๕๕๓. ท่องโลกธรณี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ความมหัศจรรย ์

 แห่งมรดกโลก. บริษทัอมรินทร์พร้ินติง้แอนด์พับลิชช่ิง จ�ากดั. กรุงเทพฯ. ๓๐ น. 

กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ๒๕๓๐. ตารางแสดงคุณค่าทาง 

 โภชนาการของอาหารไทย โรงพิมพ์สามเจริญพานิช (กรุงเทพ) จ�ากัด. 

 กรุงเทพ.

กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิชย์. ๒๕๔๘. แมลง อาหารมนุษย์ในอนาคต. ศูนย์ต�าราการ 

 แพทย์แผนไทย, กรุงเทพฯ. ๒๒๕ น.

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. ๒๕๕๖. Thailand Butterfly Guide. สารคดี, กรุงเทพฯ.  

 ๓๓๖ น. 

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. ๒๕๕๙. คู่มือแมลง. ส�านักพิมพ์สารคดี, กรุงเทพฯ. ๒๕๑ น. 

เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ วียะวัฒน์ ใจตรง และประสิทธิ์ วงษ์พรม. ๒๕๖๐. มดและ 

 แมงมุมในจังหวัดปทุมธานี. ส�านักงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี.  

 ๑๙๐ น. 

เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค พัทธเมธา คงเจริญ และ พิสิษฐ์  พูลประสริฐ.๒๕๖๑. ความ 

 หลากหลายของห่ิงห้อย (Coleoptera:  Lampyridae) ในเขตพื้นท่ีจังหวัด 

 พิษณุโลก Diversity of Fireflies (Coleoptera: Lampyridae) in  

 Phitsanulok Province วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมรย.ปีท่ี 3  

 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม: ๑๐๑-๑๐๘ น. 

ครูมนตรี โคตรคันทา. ผ้าลายกาบบัว. สืบค้นเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๗๖๑. จาก  

 https://www. isangate. com/new/isan-knowledge/149-pa-kab- 

 bua.html.

                     “  
 ป่า คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่มีชีวิตของ
ชุมชน การน�าเสนอเรือ่งราวและประวตัศิาสตร์ในอดตี 
จะท�าใหค้นรุน่ใหมห่รอืลกูหลานในชมุชนเห็นและเขา้ใจ 
รากเหงา้ทีม่าของชมุชน ประวตัศิาสตรช์มุชน รวมทัง้
บทเรยีนทัง้ขอ้ดแีละขอ้ผดิพลาดชุมชนในการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติ อันจะท�าใหเ้กดิแนวคิดหรอืแนวทาง
สรา้งสรรคพั์ฒนาสิง่ใหม่ใหก้บัชุมชน หรอือยา่งนอ้ย

ก็ไม่ท�าให้เกิดความผิดพลาดซ�า้ซากได ้

      ”
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ค�าพูน บุญทวี. ๒๕๔๖. ลูกอีสาน. ส�านักพิมพ์โป๊ยเซียน, กรุงเทพฯ. ๓๑๒ น. 

โครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน ฯ . ๒๕๕๔. สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ฯ  

 เล่มท่ี ๑๗ ฉบับเสริมการเรียนรู้, กรุงเทพ ฯ ๑๙๒ น. 

จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉ.๑๐๗. เมืองสกลนครโบราณในรัฐ “ศรี 

 โคตรบูร” และต�านานอุรังธาตุ : ต�านานอุรังคธาตุกับความคิดค�านึงทาง 

 โบราณคดี ตีพิมพ์ในวารสารเมืองโบราณ ฉบับพระธาตุพนม, ๒๕๑๘  

 สืบค้นเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก http://lek-prapai.org/home/ 

 view.php?id=5077.

ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงศ์. ๒๕๔๖. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม ๓  

 เครื่องยาสัตววัตถุ. ส�านักพิมพ์อมรินทร์, กรุงเทพ ฯ. ๓๓๘ น.

ชยันต์ พิเชียรสุนทร และวิเชียร จีรวงศ์. ๒๕๔๗. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทย เล่ม ๕  

 คณาเภสัช. ส�านักพิมพ์อมรินทร์, กรุงเทพ ฯ. ๓๕๑ น. 

ณัฐกิจ ธรรมเจริญ ศตพล พลประภาส และปรีชา อ่อนบัตร. แมลงเศรษฐกิจ. บริษัท  

 นาคา อินเตอร์มิเดีย จ�ากัด, กรุงเทพ ฯ. ๑๓๓ น. 

นันทิยา รัตนจันทร์.๒๕๕๓. แมลงและแมงป่องกินได้ท่ตีลาดชายแดนไทย-กัมพูชา  

 (ตลาดโรงเกลือ) จังหวัดสระแก้ว. วิทยาสารก�าแพงแสน ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๑ :  

 ๒๐-๒๘ น. 

บุศรา ส�าราญเริงจิตต์. ๒๕๕๕. โครงสร้างภูมินิเวศกับบทบาทของภูมิทัศน์ป่าบุ่งป่า  

 ทามและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในด้านบริการเชิงนิเวศของพื้นท่ี  กรณี 

 ศึกษาลุ่มน�้าสงครามตอนล่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม. วิทยานิพนธ์ระดับ 

 ปริญญาโท, ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม. คณะสถาปัตยกรรม. จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย. ๑๗๕ น. 

ประสิทธิ์ วงษ์พรม วราพร โพธิสาร และ เกษิตา ปชาคุณานนท์.๒๕๕๘. คาร์บอนใน 

 ป่าดงภู: ชุมชนกับการเรียนรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม ิ

 อากาศโลก. ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 ศรีษะเกษ, จังหวัดศรีษะเกษ. ๑๔๒ น. 

ประสิทธิ์ วงษ์พรม. ๒๕๕๐. กีฏวิทยาพ้ืนบ้านในป่าชุมชนดงใหญ่ กรณีศึกษาแมลง 

 กินได้กับการจัดการป่าชุมชนบ้านสร้างถ่อนอก ต�าบลสร้างถ่อน้อย อ�าเภอ 

 หัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ ใน วนวัฒน์เท้าเปล่าและเทคโนโลยีพื้นบ้าน 

 ในการจัดการป่า. ระวี ถาวร และรังสรรค์ เกตุอ๊อด บรรณาธิการ, ศูนย์ฝึก 

 อบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียแปซิฟิก. กรุงเทพฯ . ๑๑๐-๑๒๓ น. 

ประสิทธิ์ วงษ์พรม.๒๕๕๙. กีฏวิทยาพื้นบ้านของบ้านสร้างถ่อนอก ต�าบลสร้างถ่อ 

 น้อย อ�าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ�านาจเจริญ. เอกสารประชุมวิชาการบริหาร 

 จดัการความหลากหลายทางชวีภาพแห่งชาต ิครัง้ที ่๓ ระหว่างวนัที ่๑๕-๑๗  

 มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม ดิอิมเพลส น่าน จ.น่าน 

ปรีชา พิณทอง. กุลา จากชนเผ่าพ่อค้าเร่ สู่ต�านานแห่งท้องทุ่ง สารานุกรมภาษา 

 อีสาน-ไทย-อังกฤษ สืบค้นเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑. จาก http:// 

 www.isangate.com /isan/paothai_kula.html

ผีเสื้อและดอกไม้. สืบค้นเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จาก https://th.wikipedia. 

 org/wiki/ผีเสื้อและดอกไม้.

พิสุทธิ์ เอกอ�านวย. ๒๕๕๖. การเลี้ยงจ้ิงหรีด. สวนสัตว์แมลงสยาม, เชียงใหม่. ๔๐ น. 

พิสุทธิ์ เอกอ�านวย. ๒๕๕๖. ตั๊กแตนก่ิงไม้. สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่. ๔๐ น.

พิสุทธิ์ เอกอ�านวย. ๒๕๕๖. ตั๊กแตนต่าง ๆ . สวนสัตว์แมลงสยาม เชียงใหม่. ๔๐ น.

พิสุทธิ์ เอกอ�านวย. ๒๕๕๙. โรคและแมลงศัตรูพืชที่ส�าคัญ. สวนสัตว์แมลงสยาม,  

 เชียงใหม่. ๗๐๔ น. 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท. ๒๕๖๐. เอกสารแนะน�าโครงการส่งเสริมศักยภาพป่าแห่ง 

 การเรียนรู้เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม. มูลนิธิเพื่อ 

 เยาวชนชนบท (ร้อยเอ็ด), จังหวัดร้อยเอ็ด.  ๑๕ น.

รายการแกะกล่องหนังไทย. เด็กหญิงวัลลียอดกตัญญู. สืบค้นเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์  

 ๒๕๖๒ จาก https://program.thaipbs.or.th/ClassicThaiFilm/epi 

 sodes/47039
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ศานิต รัตนภุมมะ. ๒๕๔๖. กีฏวิทยาแม่บท. ภาควิชากีฏวิทยา, คณะเกษตร.  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ๔๙๗ น.

ศิวิลัย สริิมังครารัตน์ วีระศักด์ิ ศักดิ์ศิรริัตน์  เดือนเพ็ญ วงค์สอน ดวงรัตน์ ธงภักดิ์  

 และกรวิภา พงษ์อนันต์ . ๒๕๖๐. ความหลากหลายชนิดของแมลงกินได้ใน 

 ป่าชุมชน โครงการ อพ.สธ.จังหวัดขอนแก่น. ว.วิทย. มข. ๔๕(๓) ๕๕๑- 

 ๕๖๕ น.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน). บ้านเมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด ฐานข้อมูลแหล่ง 

 โบราณคดีส�าคัญในประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 จากhttp://www.sac.or.th /databases/archaeology/archaeology/  

 บ้านเมืองบัว 

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี. ๒๕๔๗. ซากดึกด�าบรรพ์ชนิดใหม่ 

 ของโคราช. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. จังหวัดนครราชสีมา. ๒๖ น. 

สมหมาย ชื่นราม. ๒๕๔๕. ด้วงเต่าในประเทศไทย. กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง, กอง 

 กีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพ ฯ ๒๑๑ น. 

สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน. การเพาะเลี้ยงครั่ง. สืบค้นเมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒.  

 จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? 

 book=7&chap=5&page=t7-5-infodetail05.html.

ส�านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด. ประวัติความเป็นมาจังหวัดร้อยเอ็ด. สืบค้นเมื่อ ๑๙  

 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จาก http://www.roiet.go.th/2013

ส�านักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก. ประวัติศาสตร์ “ทุ่งกุลาร้องไห้” จากอดีตสู่ 

 ปัจจุบันที่กลายเป็น “ทุ่งกุลาสดใส”. สืบค้นเมื่อ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

 จาก http://nyk.onab.go.th /index.php?option=com_con 

 tent&view=article&id=400

ส�านักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหม. ผ้าไหมลายสาเกต.  

 สืบค้นเมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๗๖๑. จาก https://www.qsds.go.th/silk 

 cotton/k_6.php 

สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ รัทนา ทาปา และ สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาส. ๒๕๕๕. แมลงกินได้ ทาง 

 เลือกในสภาวะภยัพบิตั.ิ วารสารราชบณัฑติยสถาน ปี ๓๗ ฉบบัที ่๑ :  

 ๑๒๕-๑๓๙ น. 

สุขสวัสดิ์ พลพินิจ. ๒๕๕๘. ด้วงสวยงามในประเทศไทย เล่ม ๑. ภาควิชากีฏวิทยา,  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. ๒๑๔ น. 

สุจิตต์ วงษ์เทศ. กุลาร้องไห้ เมื่อค้าขายเดินทางข้ามทุ่งกุลา. สืบค้นเมื่อ ๒๑  

 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒. จาก http://oknation.nationtv.tv/blog/nitima 
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ตารางภาคผนวก 
รายช่ือแมลงทีช่มุชนใชป้ระโยชนใ์นจงัหวดัรอ้ยเอ็ด

อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Odonata Libellulidae Orthetrum chrysis Selys, 1891 แมลงปอบ้านเสือแดงเลือดนก ๒ ๑๑ ๑

Odonata Libellulidae Orthetrum sabina Drury, 1770 แมลงปอบ้านเสือลายเขียว ๒ ๔ ๕

Odonata Libellulidae Neurothemis tullia (Drury, 1773) แมลงปอบ้านใหม่ผู้แต้มขาวเมียลาย ๒ ๔ ๑

Odonata Libellulidae Crocothemis sp. แมงหน้าง�าหรือแมงละง�า ๑๐ ๘ ๒๐

Odonata Libellulidae Pseudothemis jorina Förster, 1904 แมลงปอบ้านโคนท้องขาว ๑ ๐ ๐

Odonata Libellulidae Rhyothemis phyllis (Sulzer, 1776) แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง ๒ ๑ ๓

Odonata Libellulidae Rhyothemis variegata Linnaeus, 1763 แมลปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน ๒ ๓ ๐

Odonata Libellulidae Lestes concinnus Hagen, 1862 แมลงปอปีกแผ่อีสาน ๐ ๑ ๐

Odonata Coenagrionidae Ceriagrion sp. แมงหน้าง�าหางยาว ๙ ๕ ๒๑

Odonata Coenagrionidae Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) แมลงปอเข็มแคระ ๒ ๕ ๗

Odonata Coenagrionidae Agriocnemis minima (Sélys, 1877) แมลงปอเข็มเล็กคาดเขียว ๒ ๒ ๙

Odonata Coenagrionidae Ceriagrion praetermissum Lieftinck, 1929 แมลงปอเข็มสีพื้นจางหางส้ม ๔ ๔ ๕

Odonata Gomphidae Ictinogomphus sp. แมงหัวโข่ ๒ ๐ ๐

ส�ารวจ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๑
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อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Odonata Gomphidae Ictinogomphus decoratus (Selys, 1854) แมลงปอเสือลายประดับ ๑ ๐ ๐

Orthroptera Gryllotalpidae Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois, 1805. แมงกิซอน ๒ ๑๐๐ ๕

Orthroptera Gryllidae Tarbinskiellus portentosus (Lichtenstein,1796)  จิโป่ม ๘ ๑๓ ๙

Orthroptera Gryllidae Acheta  domestica (Linnaeus, 1785) แมงสะดิ้ง ๑ ๑ ๑

Orthroptera Gryllidae Teleogryllus siamensis Inagaki & Matsuura, 1895 จินายทองแดง ๓ ๕ ๒

Orthroptera Gryllidae Teleogryllus (Macrotelegryllus) mitratus  
(Burmeister,1838)

จินายแดง ๒ ๓ ๓

Orthroptera Gryllidae Gryllus bimaculatus De Geer, 1773 จิหล่อด�า ๔ ๓ ๓

Orthroptera Gryllidae Velarifictorus(Velarifictorus) aspersus (Walker,1869) จิ้งหรีดน้อย ๒ ๒ ๑

Orthroptera Gryllidae Homoeoxipha lycoides (Walker, 1869) จิ้งหรีดหลังกลมด�า ๓ ๒ ๕

Orthroptera Gryllidae Amusurgus sp. จิ้งหรีดหลังกลมน�้าตาล ๐ ๑ ๑

Orthroptera Gryllidae Oecanthus sp. จิ้งหรีดต้นไม้เล็ก ๒ ๐ ๐

Orthroptera Acrididae Cyrtacanthacris tatarica (Linnaeus, 1758) ตั๊กแตนข้าวเหนียว ๐ ๒ ๐

Orthroptera Acrididae Acrida  willemsei (Dirsh, 1954) ตั๊กแตนเจ้ย ตั๊กแตนง้าว ๑ ๓ ๒

Orthroptera Acrididae Gastrimargus marmoratus (Thunberg, 1815) ตั๊กแตนโมเขียว, ตั๊กแตนขาฟันเล่ือยใหญ่ ๐ ๓ ๐

Orthroptera Acrididae Gastrimargus africanus parvulus Sjakstedt,1928 ตั๊กแตนโมน�้าตาล ๐ ๑ ๐
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อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Orthroptera Acrididae Chondracris rosea (De Geer, 1773) ตั๊กแตนเขียวใหญ่ ๐ ๒ ๐

Orthroptera Acrididae Diabolocatantops pinguis (Stal, 1861) ตั๊กแตนขาลายขีดอกขาว ๕ ๓ ๖

Orthroptera Acrididae Xenocatantops humilis (Serville, 1838) ตั๊กแตนขาลายแข้งแดง ๐ ๒ ๐

Orthroptera Acrididae Stenocatantops splendens (Thunberg, 1815) ตั๊กแตนหมัน ๐ ๒ ๐

Orthroptera Acrididae Trilophidia annulata (Thunberg,1815) ตั้กแตนขี้หมา,ตั๊กแตนหนวดส้ันอกสันสูง ๒ ๖ ๘

Orthroptera Acrididae Choroedocus violacepes Miller,1934 ตั๊กแตนข้าวจ้าว ๑ ๓ ๐

Orthroptera Acrididae Pseudoxya diminuta (Walker, 1871) ตั๊กแตนข้าวเล็ก ๑ ๑๐ ๓

Orthroptera Acrididae Gesonula punctifron (Stal,1861) ตั๊กแตนคอเลี่ยน ๐ ๗ ๔

Orthroptera Acrididae Oxya japonica (Thunberg) ตั๊กแตนคอเลี่ยน ๐ ๑๘ ๑๙

Orthroptera Acrididae Hieroglyphus banian (Fabricius, 1798) ตั๊กแตนเพ็ก ๐ ๑ ๐

Orthroptera Acrididae Hieroglyphus tonkinensis Bolivar, 1912 ตั๊กแตนคอเลี่ยนใหญ่ ๐ ๒ ๐

Orthroptera Acrididae Aularches miliaris miliaris (Linnaeus, 1758) ตั๊กแตนผี ๐ ๑ ๐

Orthroptera Acrididae Ceracris fasciata (Brunner von Wattenwyl, 1839) ตั๊กแตนอ้อยปลายหนวดขาว ๐ ๑ ๐

Orthroptera Acrididae Phlaeoba infumata Brunner von Wattenwyl, 1893 ตั๊กแตนหมันน�้าตาล ๐ ๖ ๐

Orthroptera Acrididae Phlaeoba antennata Brunner von Wattenwyl, 1893 ตั๊กแตนอ้อยปลายหนวดขาว ๐ ๔ ๐
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อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
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บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Orthroptera Acrididae Erianthus inhamatus Ingrisch & Willemse,1988) ตั๊กแตนลิง ๔ ๓ ๑

Orthroptera Pyrgomorphidae Tagasta marginella (Thunberg, 1815) ตั๊กแตนขี้หมู ๒ ๒ ๒

Orthroptera Tetrigidae Euparatettix sp. ตั๊กแตนแคระ ๐ ๑ ๑

Orthroptera Tridactylidae Tridactylus sp. จิ้งหรีดแคระด�า ๐ ๐ ๒

Orthroptera Tettigoniidae Neoconocephalus sp. แมงมัน ๓ ๔ ๒

Orthroptera Tettigoniidae Conocephalus (Anisoptera) melaenus  
(Haan,1842)

ตั๊กแตนหนวดยาวหญ้าเขียว ๐ ๑ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Conocephalus (Anisoptera) macculatus (Le  
Guillou,1841)

ตั๊กแตนหญ้าหนวดยาวหลังน�้าตาล ๐ ๒๕ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Holochlora japonica Brunner von Wattenwyl,  
1878

แมงน�้าฝน ๑ ๑ ๑

Orthroptera Tettigoniidae Lipotactes silvestris Ingrisch,1990 ตั๊กแตนหนวดยาวข้างเงิน ๑ ๑ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Lichnofugia symfioma Ingrisch, 1998 แมลงน�้าฝนเขียวอกน�้าตาล ๒ ๐ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Mecopoda elongata (Linnaeus, 1758) ตั๊กแตนพุ่มไม้ ๓ ๑ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Orthelimaea leeuwenii (Karny von Wattenwyl, 1891) ตั๊กแตนหนวดยาวลิ่ววนิช ๓ ๗ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Sathrophyllia rugosa (Linnaeus, 1758) ตั๊กแตนหนวดยาวเปลือกไม้หลังแผ่น ๑ ๑ ๐

Orthroptera Tettigoniidae Sathrophyllia sp. ตั๊กแตนหนวดยาวเปลือกไม้หลังกลม ๒ ๓ ๕

Isoptera Termitidae Macrotermes sp.1 แมงเม่าใหญ่ ๒๐ ๒๐ ๒๐
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บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Isoptera Termitidae Macrotermes sp.2 แมงเม่าขี้หมา ๘ ๘ ๘

Isoptera Termitidae Odontotermes sp. ปลวกให้ปลา ๑ ๑ ๑

Isoptera Termitidae Nasutitermes sp. ปลวกหัวแหลม ๒ ๒ ๒

Phasmatodea Phylliidae Lopaphus bougainvillea (Thanasinchayakul,  
2006)

แมงหามผีขาแดง, ตั๊กแตนกิ่งไม้แขนแดง ๒ ๑ ๐

Phasmatodea Phylliidae Phobaeticus magnus Hennerman & Conle,2008 แมงหามผีใหญ่, ตัก๊แตนก่ิงไม้ยกัษ์แมกนสั ๑ ๐ ๐

Phasmatodea Phylliidae Ramulus siamensis (Brunner,1907) แมงหามผีหญ้า, ตั๊กแตนกิ่งไม้เรียวสยาม ๒ ๑๐ ๐

Mantodea Mantidae Hierodula membranacea Burmeister, 1838 แมงโพงม่าเขียว ๑ ๐ ๐

Mantodea Mantidae Tenodera australasiae Leach, 1814 แมงโพงม่าน�้าตาลปีกม่วง ๐ ๒ ๐

Mantodea Mantidae Creobroter gemmatus Stoll, 1813 แมงย่องชู้เขียวลาย ๒ ๔ ๑

Mantodea Mantidae Tropidomantis tenera (Stal, 1858) แมงโพงม้าเขียวน้อย ๐ ๑ ๐

Mantodea Mantidae Mantis religiosa siedleckii (Bazyluk, 1960) แมงโพงม้า ๑ ๑ ๑

Mantodea Hymenopodidae Odontomantis planiceps Giglio-Tos, 1913 แมงโพงม้าน้อยขาด�า ๑ ๒ ๓

Blattodea Blattidae Periplaneta americana (Linnaeus, 1758) แมลงสาบบ้าน ๑ ๑ ๑

Blattodea Blattidae Blattella germanica (Linnaeus, 1767 แมลงสาบเยอรมัน ๒ ๓ ๔

Blattodea Blattidae Blattella asahinai  (Mizukubo, 1981) แมลงสาบอะซาฮี ๑ ๒ ๐



220 221

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน ภาคผนวก

อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Blattodea Ectobiidae Hemithyrsocera histrio (Burmeister, 1838) แมลงสาบนิลทอง ๓ ๔ ๑

Blattodea Blaberidae Pycnoscelus surinamensis Linnaeus, 1758 แมลงสาบสุรินัม ๔ ๐ ๐

Blattodea Blaberidae Perisphaerus semilunatus (Hanitsch, 1927) แมลงสาบแบน ๒ ๐ ๑

Blattodea Blaberidae Phoetalia pallida (Brunner von Wattenwyl, 1865) แมลงสาบป่า ๔ ๐ ๐

Hemiptera Cicadidae Meimuna opalifera (Walker, 1850) จักจั่น ๔ ๑๐ ๒

Hemiptera Cicadidae Megapomponia intermedia (Distant, 1905) แมงง่วง ๑ ๑ ๑

Hemiptera Cicadidae Pompania sp. แมงอี ๒ ๒ ๒

Hemiptera Cicadellidae Nephotettix virescens (Distant, 1908) เพลี้ยจักจั่นเขียว ๔ ๑๑ ๑๓

Hemiptera Delphacidae Nilaparvata lugens (Stål, 1854) เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล ๙ ๑๒ ๒๓

Hemiptera Flattidae Phromnia intacta (Walker, 1851) เพลี้ยกระโดดแบนปีกมน ๒ ๓ ๑

Hemiptera Flattidae Lawana conspersa (Walker, 1851) เพลี้ยกระโดดแบนปีกแหลม ๑๑ ๒ ๐

Hemiptera Nepidae Laccotrephes ruber  (Linnaeus, 1764) แมงคันโซ่ ๑ ๒ ๒

Hemiptera Nepidae Cercotmetus sp. มวนน�้าขายาว ๑ ๑ ๐

Hemiptera Notonectidae Anisops sp. แมงหัวควาย ๒๐ ๑๒ ๒๐

Hemiptera Belostomati-
dae

Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) แมลงดานา ๔ ๒ ๘
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Hemiptera Belostomatidae Diplonychus rusticus Fabricius 1781 แมลงดาสวน ๑๕ ๒๓ ๘

Hemiptera Cimicidae Cimex lectularius Linnaeus, 1758 เฮียด หรือ ตัวเรือด ๑ ๑ ๑

Hemiptera Coreidae Anoplocnemis phasiana (Fabricius, 1781) แมงแคงขาโป้,มวนนักกล้าม ๓ ๘ ๒

Hemiptera Coreidae Physomerus grossipes (Fabricius, 1794) แมงแคงขาโป้ลาย, มวนมันเทศ ๒ ๑๐ ๐

Hemiptera Coreidae Riptortus sp. แมงแคงขาโป้เกด ๓ ๒๑ ๘

Hemiptera Coreidae Cletus trigonus (Thunberg, 1738) มวนปอแก้วจีน ๘ ๒ ๔

Hemiptera Alydidae Riptortus linearis (Fabricius, 1775) มวนถั่วเหลือง ๐ ๓๑ ๑

Hemiptera Alydidae Leptocorisa acuta (Thunberg, 1783) มวนแมลงสิงเล็ก ๐ ๔ ๑

Hemiptera Pentatomidae Tessaratoma javanica (Thunberg, 1783) แมงแคงล�าใย,แมงแคงแดง ๒๐ ๑๕ ๐

Hemiptera Pentatomidae Catacanthus incarnatus Drury, 1778 มวนหน้าคน ๑ ๐ ๐

Hemiptera Pentatomidae Unidentified แมงแคงลายต้นจิก ๐ ๒๐ ๐

Hemiptera Pentatomidae Plautia crossota (Dallas, 1851) แมงแคงเขียวปีกตาล ๐ ๕ ๓

Hemiptera Pentatomidae Nezara viridula (Linnaeus, 1758) แมงแคงเขียวข้าว ๐ ๒ ๓

Hemiptera Pentatomidae Ecocanthecona furcellata (Wolff, 1811) มวนพิฆาต ๔ ๙ ๔

Hemiptera Podopidae Scotinophara coarctata (Fabricius, 1798) แมลงหล่า ๐ ๒ ๐
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Hemiptera Cydnidae Aethus pilosus (Herrich-Schäffer, 1834) แมงบักพริก,แมลงกะแท้ ๑ ๓ ๑

Hemiptera Plataspidae Brachyplatys subaeneus (Westwood, 1837) มวนด�าถั่ว ๒ ๑ ๓

Hemiptera Reduviidae Sphedanolestes mendicus (Stal, 1867) มวนเพชฌฆาตแดงด�า ๒ ๓ ๑

Hemiptera Reduviidae Sycanus croceovittatus Dohrn, 1859 มวนเพชฌฆาตคาดเหลือง ๐ ๑ ๐

Hemiptera Reduviidae Rhynocoris fuscipes (Fabricius) 1787 มวนเพชฌฆาตแดงด�าขาว ๑ ๑ ๑

Hemiptera Coccidae Kerria lacca Targioni Tozzetti, 1884 ครั่ง ๐ ๑ ๐

Hemiptera Fugoridae Pyrops candelaria (Linnaeus, 1758) จักจั่นงวงล�าใย ๓ ๕ ๑

Hemiptera Psyllidae Allocaridara malayensis Crawford เพลี้ยไก่ฟ้า ๑ ๑ ๑

Hemiptera Aphididae Aphis craccivora Koch, 1854 เพลี้ยอ่อนถั่ว ๐ ๐ ๓๐

Hemiptera Pseudococcidae Paracoccus marginatus Williams & Granara de  
Willink, 1992

เพลี้ยแป้งมะละกอ ๐ ๐ ๒

Hemiptera Lygaeidae Dysdercus cingulatus (Fabricius, 1775) มวนแดงฝ้าย ๓ ๒ ๒

Hemiptera Lygaeidae Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) มวนดอกรักธรรมดา ๑ ๒ ๐

Hemiptera Pyrrhocoridae Macrocheraia grandis (Gray, 1832) มวนแดงท้องยาว ๑ ๑ ๐

Hemiptera Scutellidae Chrysocoris stollii (Wolff, 1801) มวนตองแตก ๔ ๕ ๓

Mallophaga Menoponidae Menopon gallinae (Linnaeus, 1758) ไฮไก่ ๐ ๕ ๐
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Mallophaga Pediculidae Phthirus pubis (Linnaeus, 1758) โลน ๑ ๑ ๑

Mallophaga Pediculidae Pediculus humanus capitis De Geer, 1767 เหา ๑ ๑ ๑

Siphonaptera Pulicidae Echidnophaga gallinacea (Westwood, 1875) หมัดไก่ ๑ ๑ ๑

Siphonaptera Pulicidae Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) หมัดหมา ๑ ๑ ๑

Siphonaptera Pulicidae Ctenocephalides felis (Bouché, 1835) หมัดแมว ๑ ๑ ๑

Siphonaptera Pulicidae Pulex irritans Linnaeus, 1758 หมัดคน ๑ ๑ ๑

Coleoptera Anthicidae Ischyropalpus sp. ด้วงมดด�า ๕ ๒ ๔

Coleoptera Anthicidae Anthelephila pedestris (Rossi, 1790) ด้วงมดแดง ๒ ๑ ๑

Coleoptera Dytiscidae Eretes australis (Erichson, 1842) แมงข้าวสาร ๖ ๖ ๖

Coleoptera Dytiscidae Cybister limbatus (Fabricius, 1775) แมงกัดเต่า ๗ ๗ ๗

Coleoptera Dytiscidae Cybis sp. แมงก้องแขน ๓ ๑ ๕

Coleoptera Carabidae Craspedophorus sublaevis (Chaudoir, 1869) ด้วงดินสี่แต้มเหลือง ๑ ๒ ๐

Coleoptera Carabidae Scarites semirugosus Chaudoir, 1855 ด้วงดินธรรมดา ๒ ๒ ๒

Coleoptera Carabidae Mochtherus tetraspilotus (MacLeay, 1825) ด้วงดินเล็กสี่จุด ๒ ๒ ๒

Coleoptera Carabidae Tricondyla annulicornis Schmidt-Goebel, 1846 ด้วงเสือปีกหลอมค่อม ๒ ๐ ๐
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Coleoptera Carabidae Cicindela striolata (IIIiger, 1800) ด้วงเสือจุด ๕ ๐ ๑

Coleoptera Carabidae Cosmodela aurulenta juxtata (Acciavatti & Pearson, 
1989)

ด้วงเสือสามจุดธรรมดา ๖ ๐ ๐

Coleoptera Carabidae Lophyra cancellata (Dejean, 1825) ด้วงเสือเล็กหลังลาย ๔ ๐ ๐

Coleoptera Carabidae Neocollyris fuscitarsis (Schmidt-Goebel, 1846) ด้วงเสือฟ้าขาแดง ๘ ๐ ๐

Coleoptera Carabidae Ophionea nigrofasciata (Schmidt-Goebel) ด้วงดินคอยาว ๒ ๓ ๔

Coleoptera Histeridae Platylister sp. กุดจี่แบน ๐ ๑ ๒

Coleoptera Lycidae Lycostomus sp. ด้วงปีกแห ๑ ๑ ๑

Coleoptera Elateridae Agriotes sp. ด้วงดีดเล็ก ๑ ๑ ๑

Coleoptera Elateridae Camptostermus auratus ด้วงดีดเขียวใหญ่ ๑ ๒ ๐

Coleoptera Rhipiceridae Callirrhipis marmorea Fairmaire, 1878 ด้วงสีดา ๐ ๑ ๐

Coleoptera Hydrophilidae Hydrous cavistanum Bedel. แมงงอดน�้า ๓ ๐ ๒

Coleoptera Scarabaeidae Copris nevinsoni Waterhouse, 1891 กุดจี่หวาย ๕ ๑๕ ๒๐

Coleoptera Scarabaeidae Paragymnopleurus aethiops (Sharp, 1875) กุดจี่หมุ่ม ๕ ๑๒ ๙

Coleoptera Scarabaeidae Heliocopris bucephalus (Fabricius, 1775) กุดจี่ขี้คน ๐ ๑ ๐

Coleoptera Scarabaeidae Holotrichia sp.1 แมงกินูนแดง ๑๒ ๒๔ ๒๗



230 231

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน ภาคผนวก

อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Coleoptera Scarabaeidae Holotrichia sp.2 แมงกินูนไข่ ๑๙ ๑๓ ๒๐

Coleoptera Scarabaeidae Lepidiota stigma (Fabricius,1798) แมงกินูนช้างขาว ๔ ๖ ๒

Coleoptera Scarabaeidae Unidentified แมงกินูนน้อย ๘ ๗ ๙

Coleoptera Scarabaeidae Anomala cupripes Hope, 1839 แมงกินูนเขียว ๕ ๗ ๔

Coleoptera Scarabaeidae Adoretus compressus (Weber, 1801) ด้วงกุหลาบ ๑๑ ๑๐ ๑๙

Coleoptera Scarabaeidae Anomala sp. กินูนทอง ๐ ๒ ๐

Coleoptera Scarabaeidae Oryctes rhinoceros (Linnaeus, 1758) ด้วงมะพร้าว ๑ ๑ ๐

Coleoptera Scarabaeidae Xylotrupes gideon (Linnaeus, 1767) แมงคาม ๒ ๒ ๒

Coleoptera Scarabaeidae Ixorida mouhotii (Wallace,1867) ด้วงดอกไม้ลายแก้ว ๐ ๑ ๐

Coleoptera Buprestidae Sternocera aequisignata Saunders, 1866 แมงคับขาเขียว ๑ ๔ ๐

Coleoptera Buprestidae Sternocera ruficornis Saunders, 1866 แมงคับขาแดง ๑ ๒ ๐

Coleoptera Cerambycidae Gerania bosci bosci (Fabricius,1801) ด้วงแมงมุมหน้าคน ๒ ๑ ๐

Coleoptera Cerambycidae Chlorophorus annularis (Fabricius, 1787) ด้วงหนวดยาวเจาะไผ่ ๑ ๑ ๑

Coleoptera Cerambycidae Batocera rubus (Linnaeus, 1758) แมงม่วง แมงกอก ๑ ๑ ๐

Coleoptera Cerambycidae Threnetica lacrymans Thomson, 1864 แมงนารี ๑ ๑ ๑



232 233

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน ภาคผนวก

อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Coleoptera Cerambycidae Aristobia approximator (Thomson, 1875) แมงมาไน ๑ ๑ ๑

Coleoptera Cerambycidae Aristobia horridula (Hope, 1831) แมงมานี ๑ ๑ ๑

Coleoptera Cerambycidae Dorysthenes buqueti (Guerin, 1844) ด้วงอ้อยใหญ่ ๒ ๑ ๐

Coleoptera Cerambycidae Euryphagus lundii (Fabricius, 1792) ด้วงหนวดแดงหัวโต ๐ ๑ ๐

Coleoptera Cerambycidae Olenecamptus siamensis (Breuning, 1936) ด้วงหนวดยาวจุดสยาม ๐ ๒ ๐

Coleoptera Cerambycidae Xystrocera globosa (Olivier, 1795) ด้วงหนวดยาว ๐ ๑ ๐

Coleoptera Coccinellidae Coccinella transversalis Fabricius, 1781 ด้วงเต่าลายขวาง ๒ ๐ ๘

Coleoptera Coccinellidae Menochilus sexmaculatus (Fabricius, 1781) ด้วงเต่าหกจุดหรือด้วงเต่าลายหยัก ๐ ๔ ๒๐

Coleoptera Coccinellidae Henosepilachna vigintioctopunctata (Fabricius,  
1775)

ด้วงเต่ามะเขือ ๐ ๐ ๔

Coleoptera Coccinellidae Brumus lineatus  Weise, 1885 ด้วงเต่าลาย ๐ ๐ ๔

Coleoptera Coccinellidae Micraspis discolor (Fabricius, 1798) ด้วงเต่าส้มขีดกลาง ๑ ๐ ๓๐

Coleoptera Curculionidae Hypomeces squamosus (Fabricius, 1792) แมงค่อมทอง ๖ ๒๐ ๔

Coleoptera Curculionidae Cyrtotrachelus sp. ด้วงงวงหน่อไม้ ๐ ๓ ๐

Coleoptera Curculionidae Phyllobius sp. แมงค่อมน้อย ๑๒ ๒๐ ๔

Coleoptera Curculionidae Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) ด้วงงวงมะพร้าว ๑ ๐ ๐
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Coleoptera Chrysomelidae Sagra femorata purpurea Lichtenstein, 1795 ด้วงขาโต ๒ ๒ ๒

Coleoptera Chrysomelidae Phyllotreta chotanica Duvivier, 1892 ด้วงหมัดผัก ๑ ๓ ๒

Coleoptera Chrysomelidae Aspidomorpha miliaris Fabricius ด้วงผักบุ้ง ๐ ๒ ๓

Coleoptera Chrysomelidae Cassida circumdata Herbst, 1799 ด้วงเต่าทองเขียวผักบุ้ง ๐ ๐ ๑

Coleoptera Chrysomelidae Chiridopsis scalaris (Weber, 1801) ด้วงเต่าเขียวหลังจุดด�า ๐ ๑ ๐

Coleoptera Chrysomelidae Aulacophora indica (Gmelin, 1790) ด้วงแตงแดงอินเดีย ๒ ๕ ๘

Coleoptera Chrysomelidae Chrysochus pulcher Baly, 1864 ด้วงดอกรัก ๓ ๐ ๗

Coleoptera Chrysomelidae Aulacophora frontalis Baly, ด้วงแตงด�าหัวส้ม ๒ ๔ ๗

Coleoptera Chrysomelidae Monolepta bioculata (Fabricius, 1781) ด้วงแตงจุดขาว ๔ ๒ ๑๐

Coleoptera Chrysomelidae Oides livida (Fabricius, 1801) ด้วงเต่าแดงส้ม ๒ ๒ ๔

Coleoptera Chrysomelidae Oides maculatus (Olivier, 1807) ด้วงเต่าส้ม ๒ ๒ ๒

Coleoptera Chrysomelidae Oides andrewesi (Jacoby, 1900) ด้วงเต่าสองจุด ๑ ๓ ๕

Coleoptera Chrysomelidae Coptocephala sp. ด้วงกินใบจุดด�า ๑ ๑ ๑

Coleoptera Chrysomelidae Lilioceris cheni Gressit & Kimoto, 1961 ด้วงกินใบเฉิน(ส้มหัวด�า) ๑ ๑ ๐

Coleoptera Chrysomelidae Podontia quatuordecimpunctata (Linnaeus,  
1767)

ด้วงกินใบชมพูสิบจุด ๒ ๐ ๐
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Coleoptera Chrysomelidae Platycorynus undatus (Olivier, 1791) ด้วงเหลือบครามม่วงแดง ๒ ๐ ๐

Coleoptera Melonidae Mylabris phalerata Pallas, 1781 ด้วงน�้ามันเหลืองใหญ่ ๐ ๑ ๒

Coleoptera Melonidae Mylabris cichorii Linnaeus, 1764 ด้วงน�้าเหลืองเหลืองเล็ก ๑ ๐ ๑

Coleoptera Lampyridae Inflata indica (Motschulsky 1854) หิ่งห้อยด�าเล็ก ๒ ๐ ๑

Coleoptera Lampyridae Sclerotia aquatilis (Thancharoen, 2007) หิ่งห้อยน�้าจืด ๒ ๐ ๓

Coleoptera Lampyridae Asymmetricata circumdata Motschulsky, 1854 หิ่งห้อยด�าขอบเหลือง ๑ ๐ ๒

Coleoptera Mordellidae Mordella sp. ด้วงค่อมก้นแหลม ๒ ๐ ๐

Coleoptera Staphyliidae Paederus fuscipes Curtis, 1840 ด้วงก้นกระดก ๒ ๓ ๔

Coleoptera Staphyliidae Unidentified ด้วงก้นกระดกใหญ่ ๒ ๐ ๐

Neuroptera Chrysopidae Chrysopa sp. ตูม/แมงกัดนม ๓ ๒ ๒

Neuroptera Myrmeleontidae Distoleon sp. แมลงช้างสีน�้าตาล ๒ ๑ ๐

Neuroptera Myrmeleontidae Unidentified แมลงช้างสีน�้าตาลใหญ่ ๔ ๖ ๓

Hymenoptera Formicidae Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) มดแดง ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Formicidae Solenopsis geminata (Fabricius, 1804) มดคันไฟ ๔ ๗ ๒

Hymenoptera Formicidae Carebara diversa (Jerdon,1851) มดง่ามทุ่ง ๒๐ ๗ ๙
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Hymenoptera Formicidae Odontoponera denticulata (F. Smith, 1858) มดไอ้ชื่นด�า/มดลิ่น ๒ ๘ ๕

Hymenoptera Formicidae Camponotus carin Emery, 1889 มดสะโลโป,มดตะลานขอนผุธรรมดา ๒ ๑ ๑

Hymenoptera Formicidae Camponotus rufoglaucus Jerdon, 1851 มดตะลานปล้องข้ีเถ้า ๒ ๓ ๔

Hymenoptera Formicidae Pseudoneoponera rufipes (Jerdon, 1851) มดปุยฝ้ายขาแดง ๒ ๒ ๒

Hymenoptera Formicidae Diacamma rugosum (Le Guillou,1842) มดหนามคู่สีเทา ๒ ๒ ๒

Hymenoptera Formicidae Crematogaster coriaria Mayr, 1872 มดด�า,มดฮี้ ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Formicidae Polyrhachis laevissima F.Smith,1858 มดหนามเกลี้ยงขาแดง ๑ ๒ ๐

Hymenoptera Formicidae Polyrhachis armata (Le Guillou, 1842) มดหนามกระทิงด�า ๒ ๒ ๑

Hymenoptera Formicidae Polyrhachis dives F.Smith,1857 มดหนามกระทิงขนทอง ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Formicidae Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) มดละเอียดบ้าน ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Formicidae Paratrechina longicornis (Latreille,1802) มดร�าคาญขายาว ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Formicidae Tapinoma melenocephalum (Fabricius, 1793) มดเหม็น ๒ ๒ ๒

Hymenoptera Formicidae Iridomyrmex anceps (Rojer, 1863) มดทุ่ง ๒ ๓ ๕

Hymenoptera Formicidae Anoplolepis gracilipes (F.Smith, 1857) มดน�้าผึ้ง ๘ ๘ ๘

Hymenoptera Formicidae Tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851) มดตะนอยอกส้ม ๕ ๘ ๒
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Hymenoptera Formicidae Tetraponera attenuata F.Smith, 1877 มดตะนอยด�าใหญ่ ๔ ๓ ๒

Hymenoptera Formicidae Odontomachus simikkimus F.Smith, 1858 มดกระโดดบ้าน ๓ ๐ ๐

Hymenoptera Apidae Apis dorsata Fabricius, 1793 ผึ้งหลวง ๑ ๓ ๐

Hymenoptera Apidae Apis cerana (Fabricius, 1798) ผึ้งโกน ๒ ๑ ๐

Hymenoptera Apidae Apis florea Fabricius, 1787 ผึ้งมิ้ม ๓ ๓ ๓

Hymenoptera Apidae Tetragonula collina (Smith, 1857) แมงขี้สูด ๓ ๓ ๓

Hymenoptera Apidae Tetragonula laeviceps (Smith, 1857) แมงขี้นาค ๕ ๕ ๕

Hymenoptera Apidae Amegilla cingulata (Fabricius, 1775) ผึ้งฟ้าลาย ๒ ๒ ๒

Hymenoptera Megachilidae Xylocopa aestuans (Linnaeus, 1758) แมงภู่เหลือง ๒ ๓ ๕

Hymenoptera Megachilidae Xylocopa tenuiscapa Westwood, 1840 แมงภู่เขียว ๒ ๕ ๔

Hymenoptera Halictidae Pseudapis sp. ผึ้งลายน้อย ๑ ๒ ๑

Hymenoptera Vespidae Vespa affinis Linnaeus, 1764 ต่อหัวเสือ ๓ ๒ ๑

Hymenoptera Vespidae Vespa tropica Linnaeus, 1758 ต่อหลุม ๑ ๑ ๐

Hymenoptera Vespidae Vespa basalis Smith, 1852 ต่อหัวแหวน ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Vespidae Ropalidia sp. แตนลาม ๓ ๓ ๓
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Hymenoptera Vespidae Ropalidia variegata (Smith, 1852) แตนเชือก ๓ ๓ ๓

Hymenoptera Vespidae Polistes sp. แตนขี้หมา ๒ ๑ ๒

Hymenoptera Sphecidae Dicranorhina sp. แมงนอนเวน ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Pompilidae Trypoxylon crassifrons Tsuneki, 1963 ขี้แมงหยอด ๑ ๑ ๑

Hymenoptera Pompilidae Stilbum cyanurum (Förster, 1771) แมงบ้ง หรือ แมงแบ๊ง ๑ ๑ ๑

Lepidoptera Arctiidae Syntomoides imaon (Cramer, 1780) มอธหญ้าปล้องเดียว ๐ ๒ ๐

Lepidoptera Arctiidae Amerila astreus (Drury, 1773) มอธลายเสือท้องแดง ๒ ๐ ๐

Lepidoptera Arctiidae Aloa cardinalis (Butler, 1875) มอธเสือขาวขอบแดง ๐ ๔ ๐

Lepidoptera Zygaenidae Cyclosia sp. มอธหนอนมะไฟ ๑ ๒ ๐

Lepidoptera Zygaenidae Cyclosia papilionaris (Drury, 1773) มอธมะไฟลายเลียน ๓ ๑ ๐

Lepidoptera Limacodidae Thosea siamica Holloway, 1987 แมงบ้ง หรือ แมงแบ๊ง ๒ ๓ ๑

Lepidoptera Limacodidae Parasa lepida (Cramer, 1799) แมงบ้ง หรือ แมงแบ๊ง ๑ ๒ ๓

Lepidoptera Limacodidae Unidentified แมงบ้ง หรือ แมงแบ๊ง ๑ ๒ ๐

Lepidoptera Hesperiidae Erionota torus Evans 1941. ขูลู ๓ ๕ ๗

Lepidoptera Hesperiidae Potanthus confucius (Felder & Felder, 1862) ผีเสื้อหนอนหญ้าจีน ๑ ๔ ๒
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Lepidoptera Hesperiidae Pseudocoladenia sp. ผีเสื้อท้ายขาว ๐ ๐ ๑

Lepidoptera Bombycidae Bombyx mori (Linnaeus, 1758) มอธไหม ๑ ๑ ๑

Lepidoptera Geometridae Dysphania militaris (Linnaeus, 1758) มอธทองเฉียงพร้าขีด ๓ ๐ ๑

Lepidoptera Geometridae Micronia aculeata Guenée, 1857 มอธราบปีกแหลม ๒ ๑ ๓

Lepidoptera Geometridae Celerena signata Warren, 1898 มอธราหูอมจันทร์ ๒ ๑ ๐

Lepidoptera Papilionidae Graphium sarpedon sarpedon (Linnaeus, 1758) ผีเสื้อสะพายฟ้าธรรมดา ๑ ๐ ๐

Lepidoptera Papilionidae Graphium agamemnon agamemnon (Linnaeus,  
1758)

ผีเสื้อหนอนจ�าปีธรรมดา ๓ ๐ ๑

Lepidoptera Papilionidae Graphium agetes (Westwood, 1843) ผีเสื้อหางดาบภูเขา ๑ ๐ ๐

Lepidoptera Papilionidae Graphium antiphates itamputi (Butler, 1885) ผีเสื้อหางดาบธรรมดา ๑ ๐ ๐

Lepidoptera Papilionidae Troides aeacus Felder & Felder, 1860 ผีเสื้อถุงทองธรรมดา ๒ ๑ ๑

Lepidoptera Papilionidae Papilio polytes romulus Cramer, 1775 ผีเสื้อหางติ่งธรรมดา ๒ ๑ ๐

Lepidoptera Papilionidae Papilio memnon agenor Linnaeus, 1758 ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง ๒ ๓ ๒

Lepidoptera Papilionidae Papilio demoleus malayanus Wallace, 1865 ผีเสื้อหนอนมะนาว ๒ ๒ ๒

Lepidoptera Pieridae Artogeia canidia canidia (Sparrman,1768) ผีเสื้อหนอนกะหล�่าอินเดีย ๓ ๓ ๓

Lepidoptera Pieridae Delias hyparete metarete (Butler, 1879) ผีเสื้อหนอนกาฝากธรรมดา ๒ ๑ ๑
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Lepidoptera Pieridae  Prioneris philonome clemanthe (Doubleday, 1846) ผีเสื้อขอบปีกเลื่อยจุดแดง ๑ ๐ ๐

Lepidoptera Pieridae Appias libythea olferna (Swinhoe, 1890) ผีเสื้อหนอนใบกุ่มเส้นด�า ๒ ๐ ๐

Lepidoptera Pieridae Appias albina darada (C & R Felder 1865) ผีเสื้อหนอนใบกุ่มธรรมดา ๒ ๒ ๐

Lepidoptera Pieridae Leptosia nina nina Fabricus, 1793 ผีเสื้อขาวแคระ ๒ ๒ ๒

Lepidoptera Pieridae Hebomoia glaucippe glaucippe (Linnaeus, 1758) ผีเสื้อปลายปีกส้มใหญ่ ๒ ๑ ๒

Lepidoptera Pieridae Catopsilia pomona pomona (Fabricius, 1775) ผีเสื้อหนอนคูณธรรมดา ๗ ๙ ๕

Lepidoptera Pieridae Eurema hecabe contubernalis Moore, 1886 ผีเสื้อเณรธรรมดา ๔ ๕ ๕

Lepidoptera Pieridae Eurema brigitta Stoll, 1780 ผีเสื้อเณรจิ๋ว ๒ ๑ ๒

Lepidoptera Pieridae Arhopala pseudocentaurus nakula (C. & R. Felder,  
1860)

ผีเสื้อไม้ก่อมดเลี้ยง ๐ ๒ ๐

Lepidoptera Pieridae heritra freja evansi Cowan, 1965 ผีเสื้อขาวหางร้ิว ๑ ๑ ๑

Lepidoptera Pieridae Zeltus amasa amasa  Hewitson, 1865 ผีเสื้อหางพลิ้ว ๑ ๒ ๑

Lepidoptera Pieridae Jamides bochus bochus (Stoll, 1782) ผีเสื้อฟ้าวาว ๑ ๑ ๑

Lepidoptera Pieridae Zizina otis sangra (Moore, 1865) ผีเสื้อฟ้าดอกญ้า ๔ ๔ ๔

Lepidoptera Nymphalidae Acraea violae (Fabricius, 1775) ผีเสื้อหนอนหนามกระทกรก ๒ ๓ ๒

Lepidoptera Nymphalidae Cethosia cyane euanthes Fruhstorfer, 1912 ผีเสื้อกระทกรกธรรมดา ๒ ๒ ๒
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Lepidoptera Nymphalidae Junonia atlites atlites (Linnaeus, 1763) ผีเสื้อแพนซีสีเทา ๕ ๓ ๑

Lepidoptera Nymphalidae Junonia almana almana Fruhstorfer,1906 ผีเสื้อแพนซีแววมยุรา ๓ ๒ ๐

Lepidoptera Nymphalidae Junonia lemonias (Linnaeus, 1758) ผีเสื้อแพนซีสีตาล ๓ ๒ ๐

Lepidoptera Nymphalidae Hypolimnas misippus Linnaeus, 1764 ผีเสื้อปีกไข่เมียเลียน ๒ ๒ ๑

Lepidoptera Nymphalidae Athyma perius perius Linnaeus,1758 ผีเสื้อจ่ากระบองหักสาม ๑ ๒ ๒

Lepidoptera Nymphalidae Ypthima huebneri Kirby, 1871 ผีเสื้อสีตาลจุดตาสี่ธรรมดา ๑ ๔ ๑

Lepidoptera Nymphalidae Tirumala gautama (Moore, 1877) ผีเสื้อลายเสือเซลล์ขีด ๓ ๒ ๒

Lepidoptera Nymphalidae Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา ๔ ๔ ๔

Lepidoptera Nymphalidae Euploea core godartii Lucas, 1853 ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ ๘ ๓ ๕

Lepidoptera Sphingidae Hippotion velox (Fabricius, 1793) แมงกะบี้ตาควาย ๑ ๑ ๑

Lepidoptera Sphingidae Hippotion rosetta (Swinhoe, 1892) แมงกะบี้ตาควาย ๑ ๑ ๑

Lepidoptera Saturniidae Antheraea frithi Moore, 1859 ไหมป่าใหญ่ ๒ ๐ ๑

Lepidoptera Noctuidae Peridrome orbicularis (Walker, 1854) มอธลายเสือแถบกว้าง ๔ ๒๐ ๑

Lepidoptera Gracillariidae Melanocercops sp. หนอนชอนใบถั่ว ๐ ๐ ๑๐

Diptera Muscidae Musca domestica Linnaeus, 1758 แมลงวันบ้าน ๘ ๒๐ ๗
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Diptera Calliphoridae Chrysomya megacephala (Fabricius, 1794) แมลงวันหัวเขียว ๑๒ ๑๐ ๕

Diptera Tephritidae Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912) แมลงวันทอง ๖ ๒ ๗

Diptera Tabinidae Tabanus sp. เหลือบ ๓ ๕ ๗

Diptera Asilidae Unidentified แมลงวันหัวบุบ ๕ ๑๒ ๔

Diptera Dolichopodidae Thinophilus sp. แมลงวันขายาว ๔ ๒ ๒

Diptera Syrphidae  Ischiodon  sp. แมลงวันดอกไม้ ๒ ๔ ๒

Diptera Tachinidae Exorista sp. แมลงวันก้นขน ๓ ๔ ๑

Diptera Phoridae Unidentified แมลงวันหลังค่อม ๒ ๑๒ ๘

Diptera Celyphidae Spaniocelyphus sp. แมลงวันหลังแข็ง ๑ ๓ ๑

Diptera Diopsidae Teleopsis sp. แมลงวันก้านตายาว ๒ ๓ ๑

Diptera Tipulidae Tipula sp. ยุงเทียมขายาว ๓ ๒ ๐

Diptera Drosophilidae Drosophila sp แมลงหวี่ ๑๐ ๘ ๗

Diptera Chironomidae Chironomus sp. ริ้นน�้าจืด ๒ ๒ ๒

Diptera Mycetophilidae Unidentified แมลงวันเห็ด ๑๐ ๕ ๘

Diptera Psychodidae Unidentified แมลงหวีขน ๑ ๑ ๑



252 253

แมลงแห่งชีวิต : วิถีเรียนรู้จากทุ่งกุลาถึงป่าชุมชน ภาคผนวก

อันดับ วงศ์ ชนิด ชื่อสามัญ/ท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษา
จ�านวนแมลงที่พบ (ตัว)

บ้านดงแดง บ้านบะเค บ้านส�าราญ

Diptera Simulidae Simulium sp. ริ้น/ฮิ้น ๑ ๑ ๑

Diptera Cecidomyiidae Orseolia oryzae (Wood-Mason, 1889) บั่ว ๕ ๕ ๕

Diptera Culicidae Culex sp. ยุงด�า ๓๑ ๑ ๒๐

Diptera Culicidae Aedes aegypti (Linnaeus in Hasselquist, 1762) ยุงลาย ๒๐ ๒๕ ๓๑



แมลงปอบ้านไร่ปีกทอง 
(Rhyothemis phyllis (Sulzer, 1776)) 

จักจั่นไม่ทราบชนิดก�าลังลอกคราบ

แมลงปอบ้านไร่ปีกทองเปื้อน (Rhyothemis 

variegata Linnaeus, 1763)
ตั๊กแตนหมันสีน�้าตาล (Phlaeoba infumata 

Brunner von Wattenwyl, 1893)

มดตะนอยอกส้ม 

(Tetraponera rufonigra (Jerdon, 1851))

ตั๊กแตนผี (Aularches miliaris miliaris 

(Linnaeus, 1758))

ด้วงดอกรัก 

(Chrysochus pulcher Baly, 1864 )

ตั๊กแตนคอเลื่อนใหญ่ (Hieroglyphus 

tonkinensis Bolivar, 1912)

แมลงสาบนิลทองข้างเหลือง 

(Hemithyrsocera histrio (Burmeister, 1838))

แมลงปอบ้านเสือลายเขียว 
(Orthetrum sabina Drury, 1770)

ผีเสื้อแพนซีแววมยุรา 
(Junonia almana almana Fruhstorfer,1906)

แมลงปอบ้านใหม่คาดด�า  
(Neurothemis tullia (Drury, 1773) )
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นิธิมา โรจนวงศ์

 คนอสีานโดยก�าเนดิ เรยีนจบด้านวชิาการป่าไม้

และต่อด้วยด้านแมลง มคีวามสนใจเรือ่งแมงมมุเป็นพิเศษ 

ท�างานด้านสื่อความหมายธรรมชาติมามากกว่า ๒๐ ปี 

ปัจจุบันยังคงศึกษาต่อด้านนิเวศวิทยาป่าไม้ และยังเดิน

ทางส�ารวจแมลงและแมงมุมในป่าต่าง ๆ ทั้งในประเทศ 

ไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

 เป็นนกัวจิยัอสิระด้านป่าไม้และความหลากหลาย

ทางชีวภาพ เป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งในมหาวิทยาลัย

และโรงเรียนต่าง ๆ ก่อตั้ง ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย ท่ี

อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 มีความสุขกับครอบครัว ปลูกป่า ท�าสวน ท�านา 

ในพื้นที่เล็ก ๆ ของตนเอง

 เป็นคนอีสานวัฒนธรรมโคราช เมื่อ 30 กว่าปี

ก่อนอยากเป็นนักพัฒนา จึงเลือกเรียนพัฒนาชุมชนที ่

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วชิาเอกพฒันาชมุชน

วิทยาลัยครูนครราชสีมา 

 มีคนถามและถามตัวเองว่าอยากท�างานพัฒนา

ประเด็นไหน .. 

 ตอบได้เพียงว่าไม่ชอบท�างานกบัเยาวชน แต่เมือ่

เรียนจบได้ร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)

ต้ังแต่บดันัน้จนปัจจบัุนกท็�างานกบัเดก็และเยาวชนมาโดย

ตลอด 

 ในชีวิตสิ่งท่ีท�าไม่เคยขาดทุกวันคือ อ่านหนังสือ 

สิ่งที่ชอบท�าบ้างไม่ท�าบ้าง คือการวาดรูปดอกไม้ แม้จะไม่

สวย และในสิบกว่าปีที่ผ่านมาชอบถ่ายรูปดอกไม้ที่สุด 

ประสิทธ์ิ วงษ์พรม  

แนะน�ำนักเขียน


