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ที่มาและความส�าคัญ

 ประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่ง 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในด้านระบบนิเวศและชนิดพันธุ์พืช  

ส่งผลให้เกดิความสมดลุในระบบนเิวศ และสร้างความม่ันคงในการดำารงชวีติ 

ของสิ่งมีชีวิต พันธุ์พืชบางชนิดเป็นพืชเฉพาะถิ่นทำาให้พบได้ในบางพื้นที่เท่านั้น  

และบางชนิดสามารถพบได้ทั่วทุกภาคในประเทศไทย ซ่ึงทรัพยากรเหล่านี้

เป็นรากฐานสำาคัญของการเกษตรและการดำารงชีวิต นอกจากนี้ยังเป็น 

แหล่งบ่มเพาะทางปัญญาในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ 

เกิดเป็นภูมิปัญญาในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติ ซึ่งมีคุณค่าในด้านทรัพยากร 

และวัฒนธรรมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 เท้ายายม่อม เป็นพืชพื้นเมืองประเภทแป้งชนิดหนึ่ง เป็นทรัพยากร 

ทางธรรมชาติด้านพืชพรรณที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ และความ 

หลากหลายของพืชในท้องถิ่น คำาว่า เท้ายายม่อม พบว่ามีการเขียน  

2 แบบ คือ ท้าวยายม่อม และ เท้ายายม่อม โดยมีการใช้ที่แตกต่างกัน  

คอื “ท้าวยายม่อม” ใช้เขียนในตำารบัอาหารและสำาหรบัใช้เป็นชือ่ทางการค้า  

เช่น แป้งท้าวยายม่อม หรอื แป้งท้าว แต่ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน  

พ.ศ. 2554 เขียนคำาว่า “เท้ายายม่อม” (น.) หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุก 

ชนิดหัวหรือเหง้า มีสัณฐานกลมแบน ใช้ทำาแป้งเป็นอาหารได้ เรียกว่า  

แป้งเท้ายายม่อม
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 เท้ายายม่อม สามารถพบได้

ในประเทศไทย โดยพบมากบริเวณ 

ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนใน

ภาคกลางและภาคตะวันออกจะพบ

ขึ้นกระจายในธรรมชาติบริ เวณ 

ป่าผลัดใบต่างๆ และป่าดิบแล้ง 

ที่ เป ็นดินทรายและบริเวณที่มี 

ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ โดยในพื้นท่ี 

ภาคตะวนัออก พบบรเิวณป่าละเมาะ 

หาดทรายไปจนถึงบนเขาหินปูน 

ที่ไม่สูงมากนัก เท้ายายม่อมจัดเป็น

พืชล้มลุกฤดูเดียวโดยธรรมชาติ  

มี ก าร เจริญ เติ บ โตระยะ เวลา 

อย่างน้อย 3 ปีขึน้ไปจากเมลด็ เป็นพชื 

ที่มีหัวสะสมแป้ง นิยมนำาหัวมาผลิต

เป็นแป้ง เรยีกว่า “แป้งเท้ายายม่อม”  

ซ่ึงเป็นภมูปัิญญาท้องถิน่ทีม่กีารทำามา

แต่โบราณ แป้งท่ีได้จะมีเน้ือละเอียด  

เมือ่ถกูความร้อนจะมคีวามใสแวววาว  

และหนืดเหนียวพอเหมาะ นิยมนำามา 

ทำาขนมหวาน

 ปัจจุบันเท้ายายม่อมเป็นพืช

พืน้เมอืงทีไ่ม่ได้เป็นทีรู่จ้กั และไม่ได้ 

มีการปลูกอย่างแพร่หลายเหมือน 

ในอดตี ดังนัน้ ภูมปัิญญาท้องถ่ินในการ 

ทำาแป้งเท้ายายม่อมจึงมค่ีอนข้างน้อย  

พบเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น 

 เนื่องจากมีกรรมวิธีในการ

ผลิตที่ยาก ใช้เวลานาน และต้องใช ้

ความละเอยีดสงู ทำาให้แป้งเท้ายายม่อม 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาสูงกว่า 

แป้งจากพชือืน่ ด้วยเหตนุีห้ลายพืน้ที่ 

ได้มกีารอนรุกัษ์และส่งเสรมิการปลกู 

ต้นเท้ายายม่อมเพ่ือเป็นการรักษา 

ความหลากหลายทางชีวภาพของ

พืชพื้นเมืองให้คงอยู่เป็นทรัพยากร 

ที่มีคุณค่าต่อการดำารงชีวิตในชุมชน 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชน 

มกีารอนรุกัษ์พนัธุพื์ชและใช้ประโยชน์ 

จากพชืพืน้เมอืงท่ีชือ่ว่า “เท้ายายม่อม”   

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป [ 2 ]



“เท้ำยำยม่อม (East Indian arrowroot)” 
ชื่อวิทยำศำสตร์  :  Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze 
วงศ์  :  Dioscoreaceae 
ชื่อท้องถิ่นไทย  :  เท้ายายม่อม ไม้เท้าฤาษี บุกรอ นางนวล
  ต้นหนวดแมว สิงโตด�า ว่านพญาหอกหลอก 

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

 เท้ายายม่อม จัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี เป็นพืชในวงศ์เดียวกัน  

กับกลอย มีรากและลำาต้นอยู่ใต้ดิน ที่เรียกว่า เหง้า ไว้สะสมอาหาร สำาหรับ

ลำาต้นส่วนที่อยู่เหนือดินประกอบด้วย ก้านใบ ใบ ดอก และผล มีความสูง 

ได้ถึง 1.5 เมตร โดยมีลักษณะที่สำาคัญทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้
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 ล�าต้นใต้ดิน เป็นลำาต้นจริง เรียกว่า หัว มีลักษณะทรงกลมแบน  

หรือรีกว้าง คล้ายซาลาเปา เปลือกหัวบาง มีสีขาวในระยะแรก เมื่อแก่เปลือกจะม ี

สีนำ้าตาลอมขาว รากเป็นรากฝอย และแตกกระจายทั่วโคนต้น ส่วนเนื้อด้านใน 

มีสีขาวขุ่น คล้ายหัวมันฝรั่ง มีรสขมอมหวานเล็กน้อย มีเส้นผ่านศูนย์กลางหัว 

ประมาณ 0.5 - 4 นิ้ว หัวแม่ท่ีเจริญเต็มที่จะแตกหัวใหม่ขนาดเล็ก 

ออกด้านข้างได้ประมาณ 2 - 3 หัว แต่จะมีขนาดเล็กลงกว่าหัวเดิม 

 ล�าต้นเหนือดิน เป็นลำาต้นเทียมที่เจริญโผล่ออกมาจากหัว  

หรือลำาต้นจริง มีการแตกใบออกด้านข้างเป็นกาบใบ ต่อด้วยก้านใบ 

เป็นหลอดกลวงยาว มีความสูงประมาณ 17 - 150 เซนติเมตร

 ใบ เท้ายายม่อมเป็นพืชใบเดี่ยว มีเส้นใบเป็นร่างแห ลักษณะใบเรียง 

สลับเวียนออกเป็นแนวรัศมีวงกลม ใบมีขนาดใหญ่และเว้าลึก เป็นรูปฝ่ามือ 

ปลายแยกออกเป ็นแฉก 3 แฉก แต ่ละแฉกขอบมีลักษณะเว ้าลึก  

คล้ายใบมะละกอ มีขนาดกว้างประมาณ 70 เซนติเมตร และยาวประมาณ  

120 เซนติเมตร ก้านใบรวมกาบใบยาวประมาณ 20 - 170 เซนติเมตร  

ปลายใบแหลม ก้านใบเป็นสีดำาแกมเขียว
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 ดอก เท้ายายม่อมออกดอกเป็นช่อแบบซ่ีร่ม แทงช่อสงูออกมาจากหัว 

ท่ีอยู่ใต้ดิน ดอกจะออกที่ปลายยอดเป็นกลุ่ม และมีเส้นคล้ายหนวดแมว 

เกาะอยู่ ก้านดอกเป็นสีม่วงอมเขียว แต่ละช่อจะมีดอกประมาณ 20 - 40 ดอก 

กลีบรวมเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือสีเขียวอมม่วงเข้ม ปลายกลีบแหลม  

โคนกลีบเช่ือมติดกันเรียงเป็น 20 วง วงในเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนาน  

ส่วนวงนอกเป็นรปูรหีรอืรูปใบหอก แผ่นกลบีประดบัเป็นสเีขยีวเข้ม ลกัษณะ

เป็นรูปไข่หรือรูปใบหอก มีชั้นใบประดับสีดำาหรือสีม่วงอมนำ้าตาลรองรับ 

ลักษณะเป็นรูปเส้นด้าย ดอกมีเกสรเพศผู้ 60 อัน ปลายแผ่เป็นแผ่น  

ก้านเกสรเพศเมียสั้น ปลายแยกออกเป็น 3 แฉก ออกดอกในช่วงประมาณ

เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

 ผล เท้ายายม่อมมีลักษณะทรงกลม ผลดิบมีเปลือกหุ้มผลสีเขียว  

มลีกัษณะเป็นสนันูนจากขัว้ผลลงท้ายผล ท้ายผลมกีลบีห้อยเป็นติง่ ส่วนผลแก่ 

หรือผลสุกมีสีเหลือง ขนาดผลประมาณ 1.5 - 3 เซนติเมตร ภายในผล 

มีเปลือกหุ้มแข็ง

 เมล็ด เท้ายายม่อมมีเมล็ดอยู่ภายในผล ลักษณะเป็นรูปไข่ สีนำ้าตาล 

จำานวนมาก และมีลาย ขนาดประมาณ 5 - 8 x 4 - 6 มิลลิเมตร

 ในประเทศไทยพบเท้ายายม่อม จำานวน 2 พันธุ์ คือ 

 1. พันธุ์สีเขียว ลักษณะลำาต้นเทียมที่สูงใหญ่ มีก้านใบสีเขียว

 2.  พันธุ์สีม่วง ลักษณะลำาต้นเทียมอวบใหญ่ และเตี้ยกว่าพันธุ์สีเขียว 

มีสีของก้านใบเป็นสีเขียวปะลายม่วงอมนำ้าตาล

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี 
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การเจริญเติบโตและวงจรชีวิต

การเจริญเติบโต 
 การเจริญเติบโตของเท้ายายม่อมเป็นการเจริญเติบโตตามฤดูกาล 

มีการเจริญเติบโต แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี

1 2 ช่วงเจรญิเตบิโต ประมาณ 

 เดอืนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

เป็นช่วงทีม่กีารเจรญิเตบิโตโดยจะม ี

หัวใหม่ขึ้นมาแทนหัวเก่า ซึ่งเจริญ 

มาจากส่วนเหง้าทีม่ลีกัษณะคล้ายไหล 

ที่อยู่ใต้ดิน หัวที่เกิดข้ึนมาใหม่นั้น  

จะใช้อาหารจากหัวเก่าเพื่อการ

เจริญเติบโต และการสะสมอาหาร 

หัวที่สร้างใหม่จะมีขนาดแตกต่าง 

กันไป ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ ์

ในขณะการเจริญเติบโต โดยหัว

ขนาดใหญ่ นำา้หนกัมากกว่า 300 กรมั  

จงึจะเหมาะสมสำาหรบันำามาแปรรปู

เป็นแป้งเท้ายายม่อมได้ 

 ช่วงพักตัว ประมาณเดือน 

 ธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ์

เป็นช่วงปลายฤดูหนาว ถงึต้นฤดูแล้ง 

ใบจะเริม่เหลอืง และเหีย่วหรือยบุตัว 

แห้งตาย เกษตรกรจะเริ่มทำาการ 

เกบ็เกีย่วหัว โดยจะเก็บเก่ียวหัวหลัก 

หรือหัวขนาดใหญ่สำาหรับทำาแป้ง 

ส่วนลูกหัวหรือหัวขนาดเล็ก จะถูก

ปล่อยไว้ในดินให้เติบโตสะสมแป้ง

และเกบ็เกีย่วในฤดถูดัไป หรอืนำาไป 

ผึ่งลมไว้ไม่ให้ถูกฝนเพื่อใช้ทำาพันธุ์

เพาะปลูกในช่วงฤดูฝนของปีถัดไป

[ 6 ]



วงจรชีวิต 
 เท้ายายม่อมเป็นพืชล้มลุกฤดูเดียวโดยธรรมชาติ มีการเจริญเติบโต 

ระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปีข้ึนไปจากเมล็ด จะเริ่มติดเมล็ดและสามารถ 

นำามาใช้ในการทำาแป้งในช่วงอายุรอบปีที่ 3 โดยมีวงจรชีวิตและการพัฒนา 

การเจริญเติบโต ดังนี ้

ปีที่ 1 เริม่ต้นจากเมลด็อายุ 1 ปี เม่ือนำาไปปลกูจะได้หวัขนาด 1 - 10 กรัม

ซึ่งมีขนาดเล็กมากไม่เหมาะที่จะนำาไปแปรรูปเป็นแป้ง ถึงแม้จะมีการสะสม

แป้งภายในหัวแล้วก็ตาม

ปีที่ 2 เมือ่ปลูกหวัอายุ 1 ปี จนเข้ารอบปีที ่2 จะมกีารเจรญิเตบิโตสะสมอาหาร 

ภายในหัว แต่จะยังไม่มีการแทงช่อดอก หัวที่ได้มีขนาด 50 - 200 กรัม

ปีที่ 3 เท้ายายม่อมทีป่ลูกต่อจากหวัอายุ 2 ปี จนได้อายุ 3 ปี จะมหัีวขนาด  

300 - 900 กรัม ในปีที่ 3 นี้ จะมีการแทงก้านช่อดอกและจะมีช่อดอกย่อย

จำานวนมาก สามารถติดเมล็ดได้ถึง 500 - 1,500 เมล็ด

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอคลองใหญ่
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การขยายพันธุ์และการเพาะปลูกต้นเท้ายายม่อม

การขยายพันธุ์
 การขยายพันธุ์เท้ายายม่อม

สามารถทำาได้ 3 วธิ ีคอื การเพาะเลีย้ง 

เนือ้เยือ่ การเพาะเมลด็ และการแยกหวั 

แต่วธิทีีเ่ป็นทีนิ่ยมของเกษตรกร คอื 

การเพาะเมลด็และการแยกหัว ซึง่มี

ขั้นตอนการขยายพันธุ์ ดังนี้

 การเพาะเมลด็ จะใช้เมลด็แก่ 

 หลังจากต้นแห้งตายแล้ว  

โดยจะทำาการเก็บเมล็ดไว้ประมาณ

2 - 3 เดอืน ก่อนปลกู เพือ่ให้เมลด็พกัตวั

 การแยกหัว โดยใช้หัวลูก 

 หรือหัวย่อยท่ีมีขนาดกลาง 

ที่เจริญออกจากหัวแม่ การใช้หัวย่อย 

สามารถเก็บหัวมาแปรรูปหลังปลูก 

1 ฤดูปลูก

การเพาะปลูก
 การเพาะปลูกเท้ายายม่อม  

เกษตรกรนิยมทำา 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 ปลกูเปน็แถว โดยใชร้ะยะปลกู 

 ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร 

และระหว่างต้น 30 เซนติเมตร

 ปลูกเป็นกลุ่ม ใต้ต้นไม้ใหญ ่

 เป็นการปลูกทีไ่มม่กีารกำาหนด 

ระยะหรือขอบเขต แต่เป็นลักษณะ

การปลูกแบบสุ่มให้ต้นเท้ายายม่อม 

เจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ  

ซึ่งโดยธรรมชาติต้นเท้ายายม่อม 

จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีบริเวณ 

ใต้ร่มเงาของไม้ชนิดอื่น

1

21

2
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นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี  

 เท้ายายม่อม เป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไป ท้ังในพ้ืนท่ีป่าเขา 
และชายทะเล มักจะพบข้ึนหนาแน่นบริเวณชายทะเลและในพื้นที่ที่เป็น 
เขตอนุรักษ์ ลักษณะของดินท่ีพบมักเป็นดินทรายหรือดินร่วนปนทราย  
เนื่องจากเท้ายายม่อมสามารถสะสมอาหารและเป็นหัวได้ดีในดินทราย  
ทำาให้สามารถเก็บเกี่ยวขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย โดยลักษณะพื้นที่ที่เหมาะ
สำาหรับการเจริญเติบโตของต้นเท้ายายม่อมมักเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพร่มเงา 
จากต้นไม้ในป่าโปร่งทีเ่ป็นดนิทรายหรอืดนิร่วนปนทรายทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์
ระบายนำ้าได้ดี ลักษณะเด่นของเท้ายายม่อม คือ เป็นพืชที่ค่อนข้างทนต่อ 
ความแห้งแล้ง กรณีที่เกิดภัยแล้งรุนแรงส่วนของใบและต้นเท้ายายม่อม 
จะแห้งไป แต่หัวที่อยู่ใต้ดินจะยังมีชีวิตอยู่ และสามารถงอกข้ึนมาใหม่ได้ 
อีกครั้ง เมื่อได้รับความชื้นที่เหมาะสม
 เท้ายายม่อม เป็นพืชท้องถิ่นในทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ เอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ออสเตรเลียเหนือ นิวกินี ซามัว หมู่เกาะไมโครนีเซีย และฟิจิ โดยม ี
การแพร่กระจายไปในพื้นที่หมู่เกาะแปซิฟิก เนื่องมาจากการอพยพย้ายถิ่น
ของมนุษย์ ส่วนประเทศไทยพบข้ึนกระจายแบบห่าง ๆ และมักจะพบ 
ข้ึนหนาแน่นในบางพื้นท่ีท่ีเป็นป่าบริเวณชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออก 
และภาคใต้ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ท่ีมีก้านใบสีเขียว และอีกชนิดพบกระจาย 
ในบรเิวณป่าทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ซ่ึงเป็นสายพนัธ์ุทีม่ก้ีานใบสเีขยีว
ปะลายม่วงอมนำ้าตาล
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การกระจายพันธุ์ของเท้ายายม่อมในประเทศไทย

 จังหวัดชลบุรี ใช้ประโยชน ์

จากต้นเท้ายายม่อมในการผลิต 

แป้งเท้ายายม่อมท�าอาหารคาว 

และหวาน สบืทอดกนัมาจนถงึปัจจบุนั 

ซึง่เป็นภมูปัิญญาท่ีสบืทอดต่อกนัมา

จากรุน่สู่รุน่ ประชาชนและหน่วยงาน 

ในท้องถิ่นให้ความส�าคัญในการ 

อนุรักษ์ต้นเท้ายายม่อม โดยพื้นท่ี 

ทีพ่บต้นเท้ายายม่อมในจังหวัดชลบุรี  

ได้แก่ อ�าเภอเมอืงชลบรุ ีประกอบด้วย 

ต�าบลเสม็ด บ้านปึก เหมือง ห้วยกะป ิ 

และต�าบลหนองรี ส่วนอ�าเภอศรีราชา  

พบในต�าบลบางพระ

 จังหวัดระยอง  พบต ้น 

เท้ายายม่อมตามธรรมชาติ บริเวณ 

หาดสวนสน และส่วนราชการทีเ่ป็น

เขตอนรุกัษ์และมคีวามอดุมสมบรูณ์สงู  

ในพื้นที่ต�าบลเพ อ�าเภอเมือง 

	 จังหวัดจันทบุรี	 พบต้น 

เท้ายายม่อมตามธรรมชาติ บริเวณ

อ่าวคุง้กระเบน ในพืน้ทีต่�าบลคลองขดุ

อ�าเภอท่าใหม่ 

	 จั งหวั ดตราด 	 พบต ้น 

เท ้ายายม ่อมตามธรรมชาติ  บริ เวณ 

ชายหาดสุวรรณเกลียวทอง ต�าบล

แหลมกลดั อ�าเภอเมือง บริเวณชายหาด  

อ�าเภอเกาะช้าง และบรเิวณชายหาด 

บานชืน่ ต�าบลไม้รดู อ�าเภอคลองใหญ่

 พื้นที่ที่พบการกระจายพันธุ ์ของเท้ายายม่อมในประเทศไทยนั้น  

พบขึ้นหนาแน่นในพื้นที่ป่าบริเวณชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออกและภาคใต ้ 

และบริเวณป่าเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบมากในเขตป่า  

หรือเขตอนุรักษ์ ซึ่งสามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ โดยพบต้นเท้ายายม่อม 

อยู่ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณลุ่มน�้าชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกครอบคลุม 

พืน้ท่ีหลายจงัหวดั และพบประปรายบรเิวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และภาคใต้ ดังนี้
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ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี  

 จังหวัดปราจีนบุรี พบต้น 

เท้ายายม่อมตามธรรมชาติ บริเวณ 

ป่าเต็งรัง ในพื้นที่อำาเภอนาดี 

 จังหวัดพิษณุโลก พบต้น 

เท้ายายม่อมตามธรรมชาติในพื้นที่  

หมูท่ี ่9 บ้านซำาตะเคยีน ตำาบลวงันกแอ่น  

อำาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

โดยคนในพื้นที่นิยมนำามาทำาเป็นยา 

บำารงุร่างกายและบำารงุกำาลงั ช่วยให้

เจริญอาหาร แก้อาการอ่อนเพลีย 

แก ้ร ้อนใน และช่วยสมานแผล 

ในกระเพาะอาหารได้ 

 จังหวัดสุรินทร ์รายงานว่า

เท้ายายม่อมเป็นพืชท้องถิ่นในพื้นที่

ที่คนในท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสนใจ

และมีการทำาลายทิ้งในบางส่วน  

ซึง่ทำาให้มโีอกาสจะสญูพันธุจ์ากป่าได้ 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อสีาน วทิยาเขตสรุนิทร์ จงึเกดิแนวคดิ 

ในการอนุรักษ์ สร้างแหล่งเรียนรู้ 

และรวบรวมพนัธกุรรมเท้ายายม่อม  

ในสภาพแปลงปลูกที่ใกล้เคียงกับ

ธรรมชาติ

 จงัหวดัตรัง พบต้นเท้ายายม่อม  

หรือที่ชาวบ ้านในพื้นที่ เรียกว ่า 

“ต้นตอหยอย” ขึ้นตามบริเวณป่าที่

มีความอุดมสมบูรณ์ ในพ้ืนท่ีตำาบล

เกาะลิบง อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

โดยชาวบ้านบางส่วน นิยมนำามา

แปรรปูเป็นแป้ง เพือ่ทำาขนมตอหยอย  

ซึ่งเหมาะสำาหรับผู ้ป ่วยที่พักฟื ้น  

ลดอาการตัวร้อน และอ่อนเพลีย

เป็นอย่างดี
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ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี

การใช้ประโยชน์ต้นเท้ายายม่อม

 ดอกและยอดอ่อน นำามาลวกหรอืต้มจิม้กบันำา้พริกรับประทานได้  
 หรือนำายอดอ่อนมาผดักบันำา้กะทิสด เรยีกว่า “ผดักะทเิท้ายายม่อม”  
โดยนำานำ้ากะทิสดไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อน ๆ จนกะทิข้น จากนั้น ให้นำายอดอ่อน
ใส่ลงไปผัดจนสุก รสชาติจะออกขมเล็กน้อย และมีความหอมมันของกะทิ  
ใช้รับประทานร่วมกับนำ้าพริกกะปิ 

 หัวเท้ายายม่อม สามารถนำามาต้มนำา้ดืม่ สรรพคณุเป็นยาบำารงุกำาลงั 
 และบำารุงร่างกาย

2

3

 ต้นเท้ายายม่อม นับว่าเป็น 

 ไม้ประดบัสวยงามอกีชนิดหนึง่ 

โดยเฉพาะรูปทรงของต้น ใบ และมี

ช่อดอกสูงใหญ่ร่วม 2 เมตร มีความ

งดงามเป็นเอกลักษณ์สวยแปลกตา  

สามารถนำามาปลูกในกระถางได้ 

ใช้ประดับตามอาคาร มุมบ้านหรือ

สวนหย่อมที่ร่มรำาไร 

1
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ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี  

4 หัวเท้ายายม่อม นำามาสกัดทำาแป้ง เรียกว่า แป้งเท้ายายม่อม  
 สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ดังนี้ 
  ใช้สำาหรับประกอบอาหารและทำาขนมได้หลายชนิด ซึ่งจะทำาให้
อาหารมีความข้นเหนียวหนืดและใสมากกว่าแป้งทั่วไป 
  ใช้สำาหรบัเป็นอาหารคนไข้ท่ีร่างกายอ่อนเพลยี มอีาการเบือ่อาหาร
หลังฟื้นไข้ จะช่วยทำาให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วด้วยการนำาแป้งมาละลายกับนำ้า
ใส่นำ้าตาลกรวด ตั้งไฟกวนจนสุก แล้วนำามารับประทาน
  ใช้สำาหรับต้มดื่ม เป็นยาบำารุงกำาลัง และบำารุงร่างกาย
  ใช้สำาหรบัรักษาอาการผดผื่นคนั ถอนพษิ พอกฝี แผลชำา้ ด้วยการ
โรยบริเวณปากแผล เพื่อห้ามเลือด 
  ใช้สำาหรับเป็นเครื่องประทินผิว เพื่อลดสิว ลดฝ้า ทำาให้หน้าขาว 
และใช้ทาแทนแป้งฝุ่นได้

[ 13 ]



การผลิตแป้งเท้ายายม่อม

แป้งเท้ายายม่อม ได้มาจากกระบวนการนำาหัวของต้นเท้ายายม่อม 
มาแปรรูปเป็นแป้ง ซึ่งแป้งที่ผลิตได้จะมีราคาสูงกว่าแป้งชนิดอื่น เนื่องจาก
หัวเท้ายายม่อมสามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 1 ครั้ง และวิธีการผลิตแป้ง
ค่อนข้างซบัซ้อน กรรมวธิกีารผลติแป้งม ี2 รปูแบบ คอื การผลิตแบบดัง้เดิม 
และการผลิตแบบปัจจบุนั ซึง่จะมคีวามแตกต่างกนัในขัน้ตอนการปอกเปลอืก  
การทำาให้เน้ือแป้งละเอียดก่อนนำาไปคั้นนำ้าแป้งหรือการทำาแห้ง ทั้งหมดนี้  
เป็นการดดัแปลงโดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยอำานวยความสะดวก และทำาให้
ได้แป้งเท้ายายม่อมทีม่คีวามขาว และสะอาดมากขึน้ แต่ผลผลติแป้งทีไ่ด้จะมี 
ปรมิาณใกล้เคียงกนั คอื หวัเท้ายายม่อม 10 กโิลกรมั จะทำาแป้งได้ประมาณ 
2 กิโลกรัม[ 14 ]



การผลิตแป้งเท้ายายม่อม

ขุดหัวเท้ายายม่อมขึ้นมาเพื่อคัดขนาด
ซึ่งหัวขนาดใหญ่จะถูกน�ามาท�าแป้ง1

2

3

ปอกเปลือกและล้างให้สะอาด

ท�าให้ละเอยีด โดยการป่ันด้วยเครือ่งป่ัน
หรือขูดด้วยหนังปลากระเบน

4 คั้นน�้าออก โดยใช้ผ้าขาวบางกรอง และปล่อยไว ้
ให้เป็นตกตะกอน เมื่อน�้าชั้นบนใส ให้เทน�้าออก 
และเติมน�้าลงไปใหม่กวนให้เข้ากัน

5 ท�าขั้นตอนที่ 4 ไปเรื่อยๆ จนครบ 4 วัน  
น�้าแป้งจะใส ชาวบ้านเรียกวิธีนี้ว่า 
“หักเบื่อ”

6 เมื่อครบ 4 วัน น�าแป้งที่ตกตะกอนไปผึ่งแดด
จนแห้งสนิท หรือใช้ตู้อบพลังงานไฟฟ้าหรือ
พลังงานแสงอาทิตย์
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 ลักษณะของแป้งเท้ายายม่อมน้ัน ตัวแป้งจะเป็นเม็ดสี่เหลี่ยมเล็กๆ  

สีขาว เนื้อสัมผัสจะมีความหยาบมากเมื่อเทียบกับแป้งชนิดอื่น ก่อนนำามา 

ทำาอาหารต้องนำามาบดให้ละเอียด และทำาการร่อนก่อนนำาไปใช้ เมื่อแป้ง 

โดนความร้อนจนสุกแล้วตัวแป้งจะมีลักษณะข้นเหนียวหนืด และใส

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี
[ 16 ]



การผลิตแป้งเท้ายายม่อม ตำาบลบ้านปึก  
อำาเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุร ี

ที่มาและความส�าคัญ
 จังหวัดชลบุรีมีของฝากขึ้นชื่อที่หลากหลายขายในตลาดหนองมน 
โดยเฉพาะขนมไทยโบราณท่ีมีการสืบทอดกันมานาน เช่น ขนมชั้น  
ขนมกล้วย ขนมเปียกปูน ขนมครองแครง ขนมทับทิมกรอบ ขนมเต้าส่วน
ขนมช่อม่วง และขนมดอกลำาเจียก ขนมเหล่านี้จะมีรสชาติ ความหอม  
ความหนืด เหนียวนุ่มพอดี เพราะมีส่วนผสมมาจากแป้งชนิดหนึ่ง นั่นคือ  
แป้งเท้ายายม่อม 
 ชุมชนหนองมน บ้านปึก อ่างศิลา เสม็ด และชุมชนเหมือง ในอดีต 
มีการแปรรูปอาหารมาจากแป้งเท้ายายม่อมแทบทั้งสิ้น และแทบทุกบ้าน 
จะนิยมปลูกต้นเท้ายายม่อมในที่ดินว่างเปล่า แต่ในปัจจุบันหาคนทำา 
แป้งเท้ายายม่อมได้ยาก และยังหาพืน้ทีป่ลูกได้น้อย เนือ่งจากมคีวามนยิมนำาแป้ง
ชนิดอืน่เข้ามาทดแทนแป้งเท้ายายม่อมทีม่กีรรมวิธทีำาทีซ่บัซ้อนหลายขัน้ตอน 
กว่าจะได้ออกมาเป็นผงแป้งพร้อมใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการผลิตแป้งเท้ายายม่อม
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ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี

คณุกานต์รว ีอนิทโชต ิถือเป็นผูท้ีส่านต่อภมิูปัญญาท้องถิน่ด้านการผลิต  
แป้งเท้ายายม่อมจากบรรพบุรุษ มาตั้งแต่สมัยยายทวด คุณยาย คุณแม่  
ส่งต่อมาจนมาถึงรุ่นของคุณกานต์รวี ซึ่งถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำา 
แป้งเท้ายายม่อมต่อกันมากว่า 4 ช่วงอายุคน รวมมากกว่า 100 ปี โดยเล่าว่า  
เมือ่เยาว์วยัยายทวดปลกูฝังศลิปะในการทำาแป้งเท้ายายม่อมให้แก่ลูกหลาน  
ทั้งเรื่องของการนำาแป้งเท้ายายม่อมใช้เป็นยาฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วย 
ในช่วงพักฟ้ืนจากไข้ ทำาให้ร่างกายกลบัมาสดช่ืนได้อย่างรวดเรว็ รวมถงึการสอน 
วิธีใช้หนังปลากระเบน ซึ่งมีลักษณะสากทดแทนการใช้แผ่นสังกะสี ในการขูด 
หวัเท้ายายม่อมก่อนนำาไปทำาเป็นนำา้แป้ง ความผกูพันกบัการทำาแป้งเท้ายายม่อม 
จึงเกิดขึ้นเรื่อยมา เกิดเป็นความต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาดังกล่าว 
ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งถึงการผลิตแป้งเท้ายายม่อมให้เป็นอัตลักษณ ์
ที่สำาคัญของชลบุรีได้สืบทอดสู่รุ่นหลังต่อไป

ปัจจบัุนได้พฒันาเป็นกลุม่วสิาหกจิชมุชนบ้านสวนกานต์รวผีลไม้แปรรปู  
ดำาเนนิการอนรุกัษ์เป็นแหล่งเรยีนรูก้ารปลกูและการแปรรปูแป้งเท้ายายม่อม
เพื่อคงความเป็นอัตลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
ของตำาบลบ้านปึก อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อไป
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 นำาหัวเท้ายายม่อมมาล้างนำ้า  
 สะอาด 2 - 3 นำา้ ก่อนปอกเปลือก
บางๆ ทิง้ ควรปอกเปลือกออกให้หมด  
เพราะเปลอืกมสีารพษิมากกว่าส่วนอืน่
 นำาหวัเท้ายายม่อมมาฝนบนแผ่น
 หนงัปลากระเบนทีย่ดึกับแผ่นไม้ 
สำาหรบัทำาเป็นเครือ่งขูด หลงัจากการขดู 
จะได้เนือ้หัวของเท้ายายม่อมทีล่ะเอยีด 
เป็นนำ้าแป้ง
 หากเน้ือแป้งมนีำา้น้อยให้ผสม
 นำ้าเพ่ิมและบีบนวดให้แป้ง 
ละลายตัว

 นำานำ้ าแป ้งที่ ได ้กรองด ้วย 
 ผ้าขาวบาง ส่วนกากนำาไปใช้
ประโยชน์อื่นต่อ เช่น นำาไปตากแดด
ให้แห้งก่อนใช้เลี้ยงสัตว์

 นำานำ้าแป้งที่กรองได้ตั้งทิ้งไว้
 นาน 3 - 5 ชั่วโมง จนเนื้อแป้ง 
ตกตะกอนด้านล่าง แล้วเทนำา้ส่วนบนทิง้ 

 เติมนำ้าเพ่ิมในระดับเดียวกับ 
 คร้ังก่อน คนให้นำ้าและแป้ง
เข้ากันก่อนกรองด้วยผ้าขาวอีกครั้ง 
จากนั้นตั้งทิ้งไว้ตามเดิม แล้วเทแยก
นำ้าส่วนบนทิ้ง

ขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญา

1

4

2

3

5
6
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 ทำาซำ้าตามวิธีเดิม (ข้อที่ 6) 
 จำานวน 3 วัน โดยใน 1 วัน  
จะล้าง 3 คร้ัง ในช่วงเช้า กลางวัน 
และเย็น รวมล้างทั้งหมด 9 ครั้ง 

 นำาเนื้อแป้งที่ได้มาตากแดด 
 ให้แห้ง นาน 2 วัน ก็จะได ้
ผงแป้งเท้ายายม่อมที่แห้งสนิท

 การคัดบรรจุหีบห่อ นำาบรรจุถุง 
 หรือวัสดุต่างๆ เพื่อจำาหน่ายต่อไป  
โดยหวัเท้ายายม่อม 4 กโิลกรัม จะสกดั 
เป็นแป้งผงได้ประมาณ 1 กิโลกรัม

เจ้าของภูมิปัญญา  
นางกานตร์วี อนิทโชติ (วสิาหกจิชมุชนบา้นสวนกานตร์วผีลไมแ้ปรรปู) 
เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำาบลบ้านปึก อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  

โทรศัพท์ : 08 7497 5777  

ติดต่อสอบถาม 
สำานักงานเกษตรอำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ตำาบลบางปลาสร้อย อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 0 3827 8187  

7

8
9

พิกัด
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การผลิตแป้งเท้ายายม่อม ตำาบลไม้รูด  
อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

ที่มาและความส�าคัญ
 ในประเทศไทยพบเท้ายายม่อมข้ึนในบริเวณที่เป็นดินทราย หรือ 
ตามป่าชายหาด ในอดีตพบมากที่จังหวัดชลบุรี ในส่วนของจังหวัดตราด 
จะพบได้บริเวณหาดทราย แถวหาดบานชื่นยาวลงมาถึงหาดไม้รูด  
แต่ปัจจุบันเท้ายายม่อมได้สูญหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้าง 
และชุมชนเข้ามาตั้งรกราก และหน่วยงานไม่ได้ให้ความสำาคัญ จึงแทบไม่ม ี
ใครรู ้จักแป้งที่ทำาจากเท้ายายม่อม เพราะในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่ 
แป้งที่ขายจะมีเพียงแป้งท่ีทำาจากมันสำาปะหลัง โดยมีทั้งที่ตีตราว่าเป็น 
แป้งเท้ายายม่อมแต่เนื้อแป้งด้านในเป็นแป้งชนิดอื่น ซ่ึงราคาแป้ง 
เท้ายายม่อมแท้ ในปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 400 บาท
 วิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวโดยชุมชนตำาบลไม้รูด อำาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด จึงเล็งเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่น และการนำา
พืชพื้นถิ่นมาแปรรูปสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยได้พลิกฟื้นการใช้แป้ง 
เท้ายายม่อมทำาขนมเปียกปนูสตูรพืน้บ้านเป็นเมนทู้องถ่ิน และสนบัสนนุการ 
ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ภูมิปัญญาการทำาแป้งเท้ายายม่อมอยู่คู่กับชุมชน 
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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 นำาหวัเท้ายายม่อมมาล้างดนิ 
 และสิง่สกปรกออกให้สะอาด

 ปอกเปลอืกออกให้หมด นำาไปหัน่
 เป็นชิน้เลก็ๆ และนำาไปป่ันให้
ละเอียด

 เนื้อเท้ายายม่อมท่ีปั่นไว้แล้ว  
 ใส่ในผ้าขาวบาง ค้ันกบันำา้สะอาด  
เอาแป้งออกให้มากท่ีสุด ส่วนกาก
ทิ้งไป
 ตั้งนำ้าแป้งเท้ายายม่อมไว้ 
 จนตกตะกอน แล้วรนินำา้ทิง้ไป  เติมนำ้าสะอาดลงไปอีกครั้ง 

 ทิ้งไว้จนแป้งนอนก้น จึงริน 
นำ้ าออก ทำาซำ้ าแบบนี้ประมาณ  
6-7 ครั้ง เพื่อให้แป้งหมดรสขม  
จากนัน้จะได้แป้งเท้ายายม่อมทีเ่กาะ 
กนัแน่น วธินีีเ้รยีกว่า “การล้างแป้ง”

 นำาแป้งที่ได้แผ่ในถาดหรือ 
 กระด้งที่เตรียมไว้ แล้วนำาไป
ตากจนแห้ง แป้งท่ีได้จะมีเนื้อแป้ง
อยู ่ ท่ีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต ์ 
ของนำ้าหนักหัวสดท่ีใช้ เน้ือแป้ง 
เท้ายายม่อมสีขาว มีความมันวาว
หากต้องการเพ่ิมความละเอียด 
ของแป้ง สามารถใช้เครือ่งป่ันเพิม่ได้ 
แป้งทีไ่ด้จะเก็บไว้สำาหรบัปรงุอาหาร
หรือทำาขนม

ขั้นตอนและวิธีการของภูมิปัญญา 

1
2
3

4 5

6
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เจ้าของภูมิปัญญา  
นางสุรี ผ่องใส (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนตำาบลไม้รูด)
เลขที่ 5 หมู่ที่ 1 ตำาบลไม้รูด อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 

โทรศัพท์ : 08 1982 2725 

ติดต่อสอบถาม 
สำานักงานเกษตรอำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   
เลขที่ 566/1 หมู่ 7 ตำาบลคลองใหญ่ 
อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โทรศัพท์ : 0 3951 0356 

พิกัด
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 นิยมนำาแป้งเท้ายายม่อมมาผสมกับแป้งชนิดอื่น แล้วนำาไปทำาอาหาร 
ที่ต ้องการความข้นเหนียวและมันวาว โดยขนมไทยท่ีนิยมทำาจาก 
แป้งเท้ายายม่อม เช่น ขนมชั้น ขนมเปียกปูน ขนมช่อม่วง ขนมครองแครงกะทิ  
ขนมดอกลำาเจียก ขนมนำ้าดอกไม้ ขนมเต้าส่วน ขนมทับทิมกรอบ และ 
ขนมบวัลอย นอกจากนัน้แป้งเท้ายายม่อมยงัสามารถนำามาผสมกับแป้งสาลี 
ทำาขนมนานาชาติต่างๆ เช่น ขนมเค้ก ขนมพุดดิ้ง และขนมปัง รวมทั้งใส่ใน 
อาหารคาว เช่น ซุปเห็ด หอยทอด กระเพาะปลา และราดหน้า

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากแป้งเท้ายายม่อม

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี

แนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดต้นเท้ายายม่อม
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 แนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดต้นเท้ายายม่อมควรทำา
ควบคู่กันไปทั้งในส่วนของการอนุรักษ์พันธุ ์พืช การอนุรักษ์ภูมิปัญญา  
การใช้ประโยชน์จากต้นเท้ายายม่อม และการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้จากเท้ายายม่อม แนวทางท้ังหมดนี้ควรมีการบูรณาการกิจกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดำาเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และเห็นผลประจักษ์อย่างแท้จริง อันจะเป็นการช่วยพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืนตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ ดังนี้

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี

แนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดต้นเท้ายายม่อม
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 วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกานต์รวีผลไม้แปรรูป 
 ตำาบลบ้านปึก อำาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีแนวทางการส่งเสริม
และจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ดังนี้

 เป็นจุดเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จุดเรียนรู้การปลูกต้นเท้ายายม่อม
 จุดเรียนรู ้การแปรรูปแป้งเท้ายายม่อม จุดเรียนรู ้การทำาอาหาร 
และขนมจากแป้งเท้ายายม่อม และจุดเรียนรู้การเช่ือมโยงวิถีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื่อ ที่เกี่ยวโยงกับต้นเท้ายายม่อมโดยได้รับ 
การสนบัสนนุจากสำานกังานเกษตรอำาเภอเมอืงชลบรีุ เทศบาลเมอืงอ่างศลิา  
และมหาวิทยาลัยบูรพา

 การวจิยัสารอาหารทีม่ปีระโยชน์รวมทัง้เศษเหลอืจากกระบวนการผลิต 
 ได้แก่ เปลือก และนำ้าแช่แป้ง นำามาต่อยอดในการทำาผลิตภัณฑ ์
เพื่อสุขภาพ โดยในชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา  
และศูนย์วิจัยต่างๆ
 การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี
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 ประธานศูนย์อนุรักษ์เท้ายายม่อม 
 นางสาวศรีวรรณ จิตจินดา กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ ่มศูนย์อนุรักษ ์
เท้ายายม่อม มีสมาชิก 50 คน ปลูก 20 คน พ้ืนที่รวม 20 ไร่ เล็งเห็นว่า 
เท้ายายม่อมเป็นพืชที่ใกล้สูญหายไปจากชุมชน และเป็นพืชท่ีนำามาทำาแป้ง 
ที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่นำาไปทำาอาหารประจำาถิ่นอันเป็นภูมิปัญญาเดิม  
ที่ควรสืบทอดและคนในชุมชนก็เห็นความสำาคัญและปรารถนาท่ีจะอนุรักษ์ 
เพ่ือสืบทอดภูมิปัญญา สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีจึงร่วมส่งเสริมให้มี 
การขยายพันธุ์และพื้นที่ปลูก โดยได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกันจัดตั้งเป็น 
กลุ่มอนุรักษ์เท้ายายม่อมและประสานหน่วยงานทำาการศึกษาค้นคว้า เพ่ือหา
คุณสมบัติเฉพาะและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอเมืองชลบุรี
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 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนต�าบลไม้รูด 
 ตำาบลไม้รูด อำาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีแนวทางการส่งเสริม
และจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ดังนี้

 การวิจัย การขยายพันธุ ์เท้ายายม่อมในครัวเรือน เพื่ออนุรักษ์ 
 เท้ายายม่อมไม่ให้สูญพันธุ์ และยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้ยั่งยืน โดยสมาชิกในชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 ส่งเสริม การขยายพันธุ ์เท้ายายม่อมในครัวเรือน เพื่ออนุรักษ์ 
 และการใช้ประโยชน์เท้ายายม่อมอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกในชุมชน 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนตำาบลไม้รูด  
 ได้แก่ กิจกรรมของจุดเรียนรู ้และสาธิตการทำาแป้งเท้ายายม่อม  
และจุดเรียนรู้การแปรรูปแป้งเท้ายายม่อม สนับสนุนโดยองค์การบริหาร 
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

1

3
2

ภาพ: ส�านักงานเกษตรอ�าเภอคลองใหญ่
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