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ความหลากหลายของพืชกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสาน
จ�ำลอง  เพ็งคล้ำย

ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์ 
ราชบัณฑิตยสถาน  

บทคัดย่อ

  ชมุชนภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยในอดตีต้องอำศยัธรรมชำตใินกำรด�ำรงชพี จงึมี

ควำมรอบรู้ถึงปัจจัยสี่ อันประกอบด้วย อำหำร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรคเป็นอย่ำงดี กำร

ท�ำควำมรู้จักใช้ประโยชน์จำกพืชหรือสัตว์เพื่อกำรยังชีพนั้นเป็นศำสตร์และเป็นวิถีชีวิตที่มีคุณค่ำยิ่ง

ของชุมชน ทั้งด้ำนอำหำร ที่อยู่อำศัย และเครื่องนุ่งห่ม

	 ค�ำส�ำคัญ	: ปัจจัย ๓ ใน ๔ ประกำร, คนอีสำน, กำรยังชีพ

	 	 อสีานหรอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยนบัเป็นชมุชนทีม่ปีระชากรทีถ่อืครองพืน้ที่
มากที่สุดและใหญ่ที่สุดของประเทศ	ประกอบด้วย	๑๗	จังหวัด	อันมี	เพชรบูรณ์	เลย	อุดรธานี	หนองคาย	
สกลนคร	นครพนม	กาฬสินธุ์	มหาสารคาม	ขอนแกน่	ชยัภูม	ินครราชสีมา	บรุีรัมย	์สุรนิทร	์ร้อยเอด็	ยโสธร	
ศรีสะเกษ	 และอุบลราชธานี	 มีภาษาถิ่นและขนบธรรมเนียมเฉพาะตัว	 การยังชีพท�าการเกษตรเป็นหลัก	
ผู้คนอยู่ง่าย	กินง่าย	มีความซื่อสัตย์	ขยันขันแข็ง	อดทนต่อสภาพแวดล้อมเป็นเลิศ	นับถือศาสนาพุทธเป็น
หลัก	 มีการพึ่งพากันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มกันอย่างดียิ่ง	 ตลอดจนให้ความเป็นมิตรกับผู้คนต่างถิ่นง่าย
และจริงใจ
	 	 ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 หากเทียบกับชุมชนคนไทยในภาคอื่น	 ๆ	
ของประเทศแล้ว	ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างจะเสียเปรียบกับชุมชนภาคอื่น	อันเนื่องมาจาก
ความแห้งแล้งเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่ง	 แต่หากพิจารณาจากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาตนเอง
แล้ว	 ชาวภาคอีสานของไทยไม่น้อยหน้าภาคใด	 ทั้งนี้เพราะการสืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษในอดีต 
สู่ปัจจุบัน	และพัฒนาต่อยอดอย่างไม่หยุดยั้ง	ที่เห็นได้ชัดเจนจากปัจจัยหลัก	๔	ประการของการด�ารงชีวิต	
คือ	ด้านอาหาร	ด้านที่อยู่	ด้านเครื่องนุ่งห่ม	และด้านยารักษาโรค	(ซึ่งด้านนี้จะไม่ขอกล่าว	เพราะเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนต่อชีวิตมากเกินกว่าที่จะพูดกันในกลุ่มผู้ไม่มีความสันทัดในด้านนี้)
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ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนด้ำนน�ำพืชมำเป็นอำหำร 
	 	 จากอดีตสู่ปัจจุบัน	 ชาวภาคอีสานน่าจะได้สังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์	 ไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์
ปีกหรือสัตว์กีบ	 ว่าพวกนั้นกินอะไร	 ก็เข้าไปทดลองกินบ้าง	 อะไรที่ทดลองกินแล้วรู้สึกว่าชอบและไม่เป็น
พิษเป็นภัย	 ก็จะก�าหนดเอาไว้ว่าจะต้องเอาไปกินต่อ	 หรือน�าไปให้พรรคพวกได้กินบ้าง	 ด้วยการก�าหนด
รูปลักษณ์และสถานภาพที่จะใช้บริโภคเอาไว้	การสังเกตสู่การทดลองนี้จะสืบสานต่อ	ๆ	กันไป	ถ้าชนิดใด
รู้สึกว่าชอบมาก	ก็จะพัฒนาไปสู่การปลูก	เพื่อให้สะดวกและให้ได้ปริมาณมากพอต่อตนเอง	ต่อครอบครัว	
หรือชุมชน	เป็นการอนุรักษ์และเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน	กลายเป็นพืชไร่พืชสวน	ขยายพันธุ์ต่อ	ๆ	กันไป	ส่วน
ชนิดไหนที่ไม่ชอบก็จะไม่ส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มเติม	การสังเกตทดลองเหล่านี้จะมีการแนะน�า	การบอก
กล่าวให้คนข้างเคยีงหรอืให้ลกูหลานได้รบัรูส้บืต่อ	ๆ 	กนัมาจนถงึปัจจบุนั	และยิง่ในปัจจบุนัจะมกีารทดลอง
ผสมพันธุ์กันไปมา	หากชนิดไหนทดลองผสมพันธุ์แล้วได้ผลดีกว่าเดิมก็จะให้เป็นแม่พันธุ์หลัก	การทดลอง
หรอืสบืสานความรูเ้หล่านีไ้ม่มจีดุจบ	มแีต่จะเพิม่พนูตามวสิยัของมนษุย์ต่อไปอกีในอนาคต	แต่อกีด้านหนึง่	
หากพืชใดทดลองบริโภคแล้วท�าให้เกิดเป็นพิษหรือบางทีโชคร้ายอาจถึงแก่ชีวิต	 ก็จะจดจ�าไว้และรีบบอก
กล่าวกันว่า	ชนิดนั้น	ๆ	อย่าน�ามาบริโภคเพราะจะเกิดอันตราย	ซึ่งทั้ง	๒	ด้าน	ก็นับเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ที่ส�าคัญยิ่ง
	 	 พชือาหารทีส่บืสานกนัมาจากอดตีสูปั่จจบุนัของชมุชนภาคอสีาน	อาจแยกไปตามส่วนของพชืที่
ใช้ได้เป็น	๓	กลุ่ม	ดังนี้
	 	 ๑.	 ใช้หัว	 เหง้า	 หรือส่วนที่ยังอ่อนของล�าต้นเป็นอาหาร	 (ขอยกเป็นตัวอย่าง	 ๑๔	 ชนิด)	 คือ 
เง ่าน�้าทิพย์ Agapetes saxicola Craib,	 กระดาษด�า	 Alocasia macrorhiza Schott,	 สามสิบ 
Aspalagus racemosus Willd, ไผ่ Bambusa spp.,	 หวาย Calamus spp.,	 เต่าร้าง Caryota urens 

Linn.,	 เผือก	 Colocasia esculenta Schott, ปรงเขา	 Cycas pectinata Griff.,	 มันเสา	 Dioscorea 

alata Linn.,	 กลอย	 Dioscorea hispida Dennst., มันคันขาว	 Dioscorea pentaphylla Linn., 

ไผ่ไล่ลอ	 Gigantochloa nigrociliata Kurz,	 เปราะหอม	 Kaemferia galangal Linn., กล้วยป่า 
Musa spp.,	แขม	Saccharum arundinaceum Retz., เท้ายายม่อม	Tacca leontopetaloides (L.) Ktze, 

ไผ่รวก	Thyrsostachys siamensis Gamble	และตองกง	Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hern) Honda 

เป็นต้น	ด้วยการน�าส่วนที่อ่อนมาบริโภค
	 	 ๒.	 ใช้ผลและเมล็ดเป็นอาหาร	 (ขอยกเป็นตัวอย่าง	 ๒๗	 ชนิด)	 คือ	 มะตูม	 Aegle mamelos 

Corr.,	 มะค่าโมง	 Afzelia xylocarpa Craib,	 กระทุ่ม	 Anthocephalus chinensis Rich. ex Walp., 

เม่าไข่ปลา	 Antidesma ghaesembilla Gaertn.,	 ส้มโหลก	 Baccaurea lanceolata Nuell.,	 มะยง	
Bouea oppositifolia Meisn., มะปริง	 Bouea oppositifolia Meisn. var. microphylla (Griff.) 

Merr.,	 มะกอกเกลื้อน	Canarium subulatum Guill., หนามพรม	 Carissa cochinchinensis Pierre, 
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ก่อเดือย	Castanopsis acuminatissima Rehd., ก่อหิน	Castanopsis piriformis Hick. & A. Camus, 

ก่อใบเลื่อม	 Castanopsis tribuloides A. DC.,	 เขลง Dialium cochinchinense Pierre, กล้วยฤาษี 
Diospyros malabarica Kostel. var. siamensis (Hochr.) Phengklai,	 ตะโก	Diospyros rhodocalyx 

Kurz,	 มะหลอด	Elaeagnus latifolia Linn.,	 มะเดื่ออุทุมพร	Ficus racemosa Linn.,	 เมื่อย	Gnetum 

montanum Mgf.,	 กระเบาใหญ่ Hydnocarpus anthelminthicus Pierre,	 กระบก Irvingia 

malayana Oliv. ex A. Benn., คอแลน	 Nephylium hypoleucum Kurz,	 คางคก	 Nyssa javanica 

Wall.,	 กระทกรก Passiflora foetida Linn.,	 มะขามป้อม	 Phyllanthus embrica Linn.,	 กระท้อน
Sandoricum koetjape Merr.,	ตะคร้อ	Schleichera oleosa Merr. และมะกอก	Spondias pinnata Kurz 

ด้วยการน�าผลที่แก่เต็มที่มาบริโภค
	 	 ๓.	 ใช้ช่อดอกและใบอ่อนเป็นอาหาร	(ขอยกเป็นตวัอย่าง	๔๒	ชนดิ)	คอื	ชะอม Acacia pennata 

Willd. subsp. insuavis (Lace) Neilsen,	ผักขม	Amaranthus lividus Linn.,	บุก Amorphophallus spp., 
สะเดา	 Azadirachta indica Juss. var. siamensis Vahl.,	 จิกนา	 Barringtonia acutangula 

Gaertn.,	 ผักปลัง Basella alba Linn.,	 งิ้วป่า	 Bombax anceps Pierre,	 งิ้ว	 Bombax ceiba Linn., 
ชะเลือด Caesalpinia monosoides Lamk.,	 กระโดน	 Careya sphaerica Roxb.,	 ขี้เหล็ก	 Cassia 

siamea Britt.,	ขี้เหล็กเลือด	Cassia timoriensis DC.,	บอน	Colocasia antiquorum Schott., ปอกระเจา 
Corchorus aestuans Linn., กุ ่มน�้า	 Crateva magna DC.,	 กุ ่มบก	 Crateva religiosa Ham.,

ติ้วขน	Cratoxylum formosum Dyer subsp. pruniflorum Gogel., กระเจียวขาว	Curcuma parviflora 

Walb,	 ผักกูดขาว	Diplazium esculentum Sw.,	 กระทุงหมาบ้า Dregea volubilis Stapf.,	 ทองหลาง
ใบมน Erythrina fusca Lour.,	 เสม็ดชุน Eugenia grata Wight.,	 ชะมวง	 Garcinia cowa Roxb., 

ผักบุ้ง	 Ipomoea aquatica Forsk., แพงพวย Jussiaea repens Linn.,	ผักหนาม Lasia spinosa Thw., 

หญ้ายายเภา	 Lygodium flexuosum Sw., ลิเภาป่า	 Lygodium polystachyum Wall. ex Morre, 

มะม่วงป่า	 Mangifera caloneura Kurz,	 ผักแว่น	 Marsilea crenata Presl.,	 ผักหวาน	 Melientha 

suavis Pierre, ผักเขียด	Monochoria vaginalis Presl. var. plantaginea Solms., กล้วยป่า Musa spp., 

กูดหิน	 Nephrolepis falcata C. Chr.,	 กะทกรก	 Passiflora foetida Linn.,	 ผักกระสัง Peperomia 

pellucida Korth.,	 ชะพลู	 Piper samentosum Roxb.,	 กูดกิน Pteridium aquilinum Kuhn. var. 

yarrabense Domin,	เฟือยนก	Selaginella pubescens A. Bruan,	พะยอม	Shorea roxburghii G. Don, 

มะกอก Spondias pinnata Kurz,	 และอุตพิด	Typhonium trilobatum Schott. ด้วยการน�าส่วนที่อ่อน
มาบริโภค
  เรื่องที่น่ำสนใจที่สุดประกำรหนึ่งคือ ชุมชนอีสำนเลือกและนิยมบริโภคข้ำวเหนียว นับเป็น
ภูมิปัญญำจำกบรรพบุรุษชำวอีสำนมำแต่อดีต เพรำะพันธุ์ข้ำวเหนียวนั้นมีระยะเวลำตั้งแต่ปลูกจนถึง
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ระยะเวลำเกบ็เกีย่วสัน้กว่ำพนัธุข้์ำวเจ้ำ เพยีงแต่หว่ำนเมลด็หรอืปักด�ำกล้ำในช่วงต้นฤดฝูน พอปลำย ๆ  
ฤดูก็สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ เมื่อท�ำให้สุกแล้วสำมำรถเก็บไว้ได้นำนกว่ำข้ำวเจ้ำมำก และพกพำสะดวก
เพรำะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อน และแม้แต่พันธุ์ข้ำวเจ้ำบำงสำยพันธุ์ที่ให้ชื่อทั่วไปว่ำ ข้ำวหอมมะลิ ซึ่ง
เป็นที่นิยมของประชำชนทั้งในและต่ำงประเทศ แหล่งผลิตใหญ่ในปัจจุบันก็มำจำกภำคอีสำนเช่นกัน

ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนเรื่องกำรสร้ำงที่อยู่อำศัย
	 	 ภาคอีสานแม้ว่าจะมีไม้มีค่าและมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศสูง	แต่เครื่องมือที่จะแปรรูป
ไม้ค่อนข้างจ�ากัด	 ชุมชนมีแต่	 มีด	 ขวาน	 เป็นหลักประจ�าบ้าน	 ฉะนั้นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุด	 ชุมชนจะ
มองไปที่ไม้ไผ่นานาชนิด	ซึ่งง่ายต่อการน�าพาและแปรรูป	ฉะนั้นที่พักอาศัยจะประกอบด้วยไม้ไผ่	ไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องบน	ฝา	พื้น	รอด	ตง	คาน	จนถึงเสา	จะท�าด้วยไม้ไผ่เกือบทั้งหมด	และก่อนใช้	เขาจะเอาไม้ไผ่
ไปแช่ในน�้าเวลามากน้อยตามก�าหนดเพื่อให้สาร	 (พวกแป้ง)	 เปลี่ยนรูปท�าให้อายุการใช้งานยาวขึ้น	 เมื่อมี
เครื่องมือในการแปรรูปไม้เข้ามาใช้มากขึ้น	 ชุมชนก็เปลี่ยนจากการใช้ไม้ไผ่มาสู่ไม้เนื้อแข็งต่าง	ๆ	 เช่น	 ไม้
เต็ง	ตะเคียนทอง	มะค่า	ประดู่	ที่มีอยู่มากมายในขณะนั้น	มาท�าเป็นพื้น	รอด	ตง	คาน	เสา	หลังคาแต่เดิม
คงใช้หญ้าแฝก	หญ้าคา	ใบเหียง	ใบพลวง	ก็เปลี่ยนมาเป็นใบจาก	สังกะสี	หรือกระเบื้องในเวลาต่อมา	พื้น
บ้านแต่เดิมอาจใช้ไม้ไผ่	ก็เปลี่ยนเป็นไม้กระดาน	อาจเป็นไม้แดง	ไม้มะค่า		เสาที่ท�าจากไม้ไผ่ก็เปลี่ยนเป็น
ไม้เนือ้แขง็นานาชนดิ	จนถงึเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ในปัจจบุนั	ส่วนไม้ไผ่กน็�าไปใช้สร้างโรงเรอืนให้กบัสตัว์
เลีย้ง	ท�าเครือ่งจกัสาน	เช่น	สานพ้อม	กระบงุ	ตะกร้า	กระจาด	ฯลฯ	เพือ่ใช้ใส่หรอืเกบ็รกัษาผลติผลทางการ
เกษตรและอื่น	ๆ	ตามความเหมาะสม

ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนด้ำนกำรน�ำส่วนของพืชมำผลิตเครื่องนุ่งห่ม	(ขอยกเป็นตัวอย่าง	๓๘	ชนิด)
	 	 พืชน้อยใหญ่ที่เกิดขึ้นมากมายในท้องถิ่น	 มีมากชนิดที่ชุมชนน�ามาใช้เป็นเชือกหยาบ	 ๆ	 หรือ
น�าเยื่อหรือใยมาบิดรวมเป็นเกลียว	 เพื่อน�ามาเป็นเชือกหยาบ	 ๆ	 และพัฒนามาเป็นเส้นด้ายน�ามาทอ
จนเป็นผืนโต	 เพื่อน�ามาใช้นุ่งห่ม	 กันร้อน	 กันหนาว	 รวมทั้งเอาเส้นใยที่ห่อหุ้มแมลง	 มาปั่น	 มาทอเป็น
เส้นด้าย	 พัฒนาขึ้นมาเรื่อย	 ๆ	 จนเป็นสินค้าเอกลักษณ	์ เช่น	 ผ้าไหมโคราช	 หรือผ้าไหมอีสานในปัจจุบัน	
เปลือกพืชที่ให้เส้นใยที่เกิดตามธรรมชาติในภาคนี้มีมากมาย	 ขอน�ามาเสนอในที่นี้ประมาณ	 ๓9	 ชนิด	
คือ	ชะมดต้น	Abelmochus moschatus Medic,	 เทียนด�า Abroma angusta Linn.f.,	อีโพละ	Abutilon 

indicum G. Don,	 ขางปอย Alchornia rugosa Muell. Arg.,	 ยางน่อง	 Antiaria toxicaria Lesch., 
ไม้หอมหรือกฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lec.,	กะเอาะ	Artocarpus elastica Reinw.,	มะหาด 
Artocarpus lacoocha Roxb.,	 ปอเจี่ยน	 Bauhinia bracteata Grah. ex Bak.,	 เถาไฟ	 Bauhinia 

integrifolia Roxb.,	อรพิม	Bauhinia winitii Craib,	งิ้ว	Bombax ceiba Linn.,	ปอกระสา	Broussonetia 

papyrifera Vent.,	 ทองกวาว	 Butea mosperma Ktze,	 กระโดน	 Careya spharica Roxb.,	 ปอเส้ง 
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Corchorus capsularis Linn., ปอกระเจา	Corchorus aestuans Linn., ปอกระเจาฝักยาว Corchorus 

oritorius Linn., หมนัดง	Cordia dichotoma Forst.f.,	ค�าบชูา	Crotalaria juncea Linn., กก	(นานาชนดิ) 
Cyperus spp.,	 เถาวัลย์เปรียง Derris scandens Benth.,	มะเดื่อหว้า	Ficus auriculata Lour.,	นิโครธ	
Ficus bengalensis Linn., มะเดื่อปล้อง Ficus hispida Linn.,	 ปอปิด	Helicteres isora Linn.,	 ปอหู 
Hibiscus macrophylla Roxb. ex Homeem,	 กระเชา	 Holopterea integrifolia Planch.,	 หมีเหม็น 

Litsea glutinosa C.B. Robins., ลิเภา	Lygodium spp.,	 เลี่ยน Melia azedarach Linn.,	กล้วย	Musa 

spp.,	 หม้อข้าวหม้อแกงลิง	 Nepenthes spp.,	 บานเที่ยง Pentapetes phoenicea Linn.,	 ปออีเก้ง 
Pterocymbium javanicum R. Br.,	คล้า	Schumannianthus dichotomus Gagnep.,	ส�าโรง	Sterculia 

foetida Linn.,	ปอแดง	Sterculia guttata Roxb.,	และปอตูบฝ้าย	Sterculia onata Wall.

ภูมิปัญญำพื้นบ้ำนด้ำนกำรเอำสีจำกพืชมำใช้ย้อมเส้นด้ำยหรือสิ่งทอ เพื่อควำมคงทนและสวยงำม 
(ขอยกเป็นตัวอย่าง	 ๑๗	 ชนิด)	 คือ	 สีเสียดแก่น	 Acacia catechu Willd. ให้สีน�้าตาล,	 มะตูม Aegle 

marmelos Corr.	 ให้สีเหลือง	 ใช้ย้อมผ้า,	 สะเดาไทย	 Azadirachta indica Juss. var. siamensis 

Valeton	 ยางหรือชันให้สีเหลือง	 ส่วนเปลือกให้สีแดง	 ใช้ย้อมผ้า,	 ทองกวาว	Butea monosperma Ktze 

ดอกให้สีแดงหรือสีเหลือง	 ใช้ย้อมผ้า,	 มะกอกเกลื้อน	Cannarium subulatum Guill.	 ผลให้สีด�า	 ใช้ท�า 
หมึกพิมพ์,	 ชุมเห็ดไทย Cassia tora Linn.	 เมล็ดให้สีน�้าเงิน	 ใช้ย้อมผ้า,	 ขมิ้น	 Curcuma domestica 

Valet. เง่า	 ให้สีเหลือง	 ใช้ย้อมผ้าหรือไหม,	 มะพลับ	Diospyros malabarica Kostel. var. siamensis 

(Hochr.) Phengklai	ผลให้สีน�้าตาล	ใช้ย้อมผ้า,		โพศรีมหาโพธิ์	Ficus religiosa Linn.	เปลือกให้สีน�้าตาล 
แกมแดง	 ใช้ย้อมผ้า,	 พญากาสัก Leea macrophylla Roxb. ex Horn. รากให้สีแดง	 ใช้ย้อมผ้า,	 แกแล	
Maclura cochinchinensis Corner	แก่นให้สีเหลืองและสีแดงสด	ใช้ย้อมผ้าและไหม,	มะคาย	Mallotus 

philippinensis Muell.	รากให้สแีดง	เยือ่หุม้เมลด็ให้สชีมพ	ูใช้ย้อมผ้าและไหม,	บนุนาค Mesua ferrea Linn. 
ผสมกับสีอื่น	 ๆ	 ช่วยให้สีติดทน,	 ยอป่า	Morinda coreia Ham.	 ใบ	 เปลือก	 ราก	 และเนื้อไม้ให้สีแดง 
ใช้ย้อมผ้า,	 เพกา Oroxylum indicum Vent.	 ใช้เปลือกผสมกับสีอื่น	ๆ	ช่วยให้สีติดทนยิ่งขึ้น,	สมอพิเภก	
Terminalia bellerica Roxb. เปลือกต้นและผล	ให้สีเขียวแกมเหลือง	ใช้ย้อมผ้า,	สมอไทย	Terminalia 

chebula Kurz	เปลือกล�าต้นและผลให้สีด�า	ใช้ย้อมผ้าและตาข่าย
	 	 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืภาคอสีานของไทย	มทีรพัยากรพืน้ฐานทีจ่ะเอือ้อ�านวยประโยชน์ให้
แก่ชุมชนและต่อประเทศชาติอีกมากมายมหาศาล	เพียงแต่ชุมชนจะต้องอนุรักษ์ปกปักรักษาให้ทรัพยากร
นั้น	 ๆ	 เพิ่มพูนทั้งทางด้านปริมาณ	 คุณภาพ	 และการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน	 ที่จะ
อ�านวยใหก้บัชมุชน	ภาครฐัจะต้องส่งเสรมิชมุชนดว้ยการศกึษาค้นคว้าวจิยั	ทัง้ด้านปรบัปรงุพันธุ์	การผลิต	
และการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 ให้สามารถกล่าวได้ว่า	 เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณโดยไม่ต้อง
เพิ่มพื้นที่
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Abstract Diversity of Plant and Wisely of the Northeastern Region People
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  Thai people in the northeastern region have been wisely how to use the 
environments for better life-living, especially the plants, and wisely update from time 
to time. 
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