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   “.............แหล่งน้้ำนี้ดูไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจำกป่ำไม่สมบูรณ์ น่ำจะใช้วิธีเอำเครื่องเทอร์ไบน์สูบน้้ำจำกอ่ำง
เก็บน้้ำนี้ ขึ้นไปให้ต้นไม้บนไหล่เขำ  ด้ำนขวำมือนี้ อธิบดีกรมชลประทำนอยู่ตรงนี้ช่วยเขำหน่อยนะ คงจะต้อง
ใช้เวลำพอประมำณเพ่ือที่ป่ำตรงนี้จะปรับสภำพตัวเองไปเป็นสภำพป่ำอีกแบบหนึ่ง เมื่อถึงเวลำนั้นแล้ว จะมีน้้ำ
จำกผิวดินและใต้ดินส่วนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไหลย้อนกลับลงสู่แหล่งน้้ำนี้ น้้ำที่ไหลย้อนลงมำ นี้จะน้ำพำเอำแร่ธำตุ
อำหำรจำกดินและที่ต้นไม้สร้ำงจำกภูเขำลงมำด้วย ซึ่งจะท้ำให้เกิดแพลงค์ตอนตำมธรรมชำติมำกขึ้นได้ ในกำร
ท้ำงำนทุกอย่ำงนั้นจะมุ่งเน้นสนใจเฉพำะทำงเดียวไม่ได้ ทุกอย่ำงต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปหมดไม่ว่ำ ประมง 
ชลประทำน หรือป่ำไม้.............”  

 
 
 
 
 

พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เสด็จพระราชด้าเนินในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้้าบ้านโปง เมื่อวันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2538 



ค้าน้า 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ โดยเริ่มต้นจากสาเหตุที่ห้วยโจ้ซึ่ง
เป็นแหล่งน  าที่ส าคัญของชุมชน แต่เดิมเคยมีน  าไหลตลอดปี แต่ในปี พ.ศ. 2520 เริ่มเกิดภาวะแห้งแล้ง 
โดยเฉพาะหน้าแล้งไม่มีน  า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้เสด็จมายังสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่
โจ้ ในวันที่ 2 มี.ค. 2521 มีพระราชกระแสรับสั่งให้สถาบันฯ หาลู่ทางเพ่ืออนุรักษ์ และพัฒนาห้วยโจ้เพ่ือเป็น
แหล่งน  า ส าหรับการเพาะปลูกในหน้าแล้งให้แก่ราษฎร 

วันที่ 19 ก.พ. พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปที่ห้วยโจ้อีกครั ง และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรม
ชลประทาน พิจารณาสร้างอ่างเก็บน  าขึ นในบริเวณต้นน  า และวันที่ 23 ก.พ. พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด า เนินจากพระ
ต าหนักภูพิงคราชนิเวศ มาทอดพระเนตร โครงการพระราชด าริบ้านโปง ในบริเวณห้วยโจ้ และบริเวณบ่อน  าวัด
แท่นผาหลวง ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้สถาบันฯ โดยคณาจารย์ และนักศึกษา ช่วยดูแลรักษาป่าบ้านโปง 
นอกจากนี ยังช่วยแนะน าอาชีพแก่ราษฎร และ ให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน  าที่ดีที่สุด  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชด าริ โดยจัดพื นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนา
ป่าบ้านโปง เพ่ือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ด าเนินงานโครงการฯ ในสามพื นที่ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ -เฉลิมพระเกียรติ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   อ. ละแม จ. ชุมพร โดยด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ คือ 1) กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 2) กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 4) กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 6) กิจกรรมวางแผนและพัฒนาทรัพยากร 7) กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ 8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาได้ร่วมกันด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี เป็นการด าเนินงานในระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560-2564) 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

กรอบ/
กิจกรรม 

ชื่อเรื่อง หน้า 

F1A1 การศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาในพิธีกรรมการ
เพาะปลูกพืชของชาวปกาเกอะญอ บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

1-24 

F1A1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน  าแม่ต๋อมตอนบน 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

25-33 

F1A1 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ (ดอกเอื อง) ที่ปรากฏ
ในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา  

34-35 

F1A2 การส ารวจความหลายหลาย และการใช้ประโยชน์ถั่วลอด ในพื นที่ลุ่มน  าต๋อม
ตอนบน 

36-53 

F1A2 การส ารวจและจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื นท่ีป่า
ชายหาด จังหวัดชุมพร 

54-58 

F1A2 การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพ่ือน ามา
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อไว้ศึกษา 

59-64 

F1A3 ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื นบ้านแม่โจ้ 65-75 
F1A3 การใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรเพื่อความม่ันคงด้านอาหาร

ของชุมชนบ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
76-85 

F1A3 โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆ และพืชหายาก
ใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

86-90 

F1A3 การอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น  าน้อยในพื นที่ภาคใต้ 91-99 
F1A3 อนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล าพัน 100-102 
F1A3 การขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการ

เพาะเลี ยงสัตว์น  า 
103-106 

F1A3 เพาะขยายพันธุ์ผักพูม 107-111 
F1A3 ศูนย์เรียนรู้ชันโรง 112-117 
F2A4 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
118-131 

F2A4 การปลูกเลี ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้าน
ปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

132-144 

F2A4 การศึกษาพืชสมุนไพรในวรรณกรรมค่าวล้านนา  145-148 



กรอบ/
กิจกรรม 

ชื่อเรื่อง หน้า 

F2A4 การตรวจสอบความถูกต้องของชนิดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานโดยใช้
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน ITS 1 ร่วมกับวิธี Barcode DNA-High Resolution 
Melting (Bar-HRM) 

149-156 

F2A4 การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า 157-171 
F2A4 การศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ เพ่ือพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนา

สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 
172-178 

F2A4 การศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กบั
สารส าคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม  

179-183 

F2A4 การศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพ่ือเป็นสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ 184-186 
F3A7 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 187-194 
F3A7 การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชร อ าเภอละแม 

จังหวัดชุมพร 
195-197 

F3A8 แผนงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 198-205 
 



กรอบการ
ใช้

ประโยชน์

กรอบการ
สร้าง

จิตส านึก

กรอบการ
เรียนรู้

1. กิจกรรมปกปักทรัพยากร
1. การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ (ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา 
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้้าแม่ต๋อมตอนบน อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3. การศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาในพิธีกรรมการ

เพาะปลูกพืชของชาวปกากอะญอ บ้านตุงลอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม

2. กิจกรรมส้ารวจและรวบรวมทรัพยากร

1. การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว ราก
เพ่ือน้ามาเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อไว้ศึกษา

2. การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
แมโ่จ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

3. การส้ารวจและจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจลุินทรีย์
ในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร

4. การส้ารวจความหลายหลาย และการใช้ประโยชน์ถั่วลอด ในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าต๋อมตอนบน

3. กิจกรรมการปลูกรักษาทรัพยากร

1. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมปิัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้
2. อนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล้าพัน
3. เพาะขยายพันธุ์ผักพูม
4. การขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
5. การอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้้าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้
6. เพาะขยายพันธุ์ปะการังน้้าต้ืน มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร
7. การใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน

บ้านตุงลอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
8. ศูนย์เรียนรู้ชันโรง
9. ส้ารวจและรวบรวมพันธุ์พืชและสัตว์ทะเลเพ่ือจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเลในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
10.โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อื่นๆ และพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริฯ (อพ.สธ.)

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

1. การวิเคราะห์ทรัพยากรในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง 
จ. แพร่ 

2. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
3. การศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพ้ืนที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารส้าคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม 

4. การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า
5. การศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ เพ่ือพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์

ของจุลินทรียป์่าชายหาด จังหวัดชุมพร
6. การศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพ่ือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
7. การตรวจสอบความถูกต้องของชนิดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน โดย

ใช้เครื่องหมายโมเลกุล RAPD-SCAR และวิธี Barcode DNA-High 
Resolution Melting (Bar-HRM)
8. การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus

burmanicus) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่

9. การศึกษาพืชสมุนไพรในวรรณกรรมค่าวล้านนา 
10.การใช้ประโยชน์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในเชิง

พาณิชย์

7. กิจกรรมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต้ารวจชายแดนสวนเพชร อ้าเภอ

ละแม จังหวัดชุมพร

8. กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

1. แผนงานพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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การศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภมูิปัญญาในพิธีกรรมของ 
ชาวปกาเกอะญอ กรณีศึกษา บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ 

ปรมินทร์ นาระทะ1, ผานิตย์ นาขยัน1, ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 2 และ รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1  
1 สาขาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยัง่ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2 สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงานที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกันเป็นส่วนรวม ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ โดยวัฒนธรรมนั้นมีการแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เป็นสิ่งที่จับต้องได้ที่
มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างก็ล้วนแสดงให้เห็นถึง
วัฒนธรรมแทบทั้งสิ้น สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมนั้นอาจจะแตกต่างกับไปในแต่ละพ้ืนที่ ภูมิประเทศซึ่งวัฒนธรรมถูก 
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตของคนที่แตกต่างกันไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ และวัฒนธรรม 
อีกประเภทหนึ่งคือ วัฒนธรรมที่ไม่ ใช่วัตถุ จับต้องไม่ได้ อันได้แก่ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งคนไทยได้รับการปลูกฝังให้มีความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมพื้นฐานในเรื่องของเวร 
กรรม หรือกฎแห่งกรรม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนเดียวกัน (วิรัช, 
2532) ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของชุมชนในชนบทได้มีการค านึงถึงวัฒนธรรมพ้ืนฐานของแต่ละ 
ชุมชน โดยมีความเชื่อว่า การพัฒนาจะให้ผลด าเนินการที่ดีก็ควรจะต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ 
ชุมชนนั้น  

ในการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบันนอกจากปัจจัย 4 ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตแล้ว วัฒนธรรมก็เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดการปฏิบัติของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างเป็นสุขเพราะวัฒนธรรม 
เปรียบเสมือนเครื่องหล่อหลอมจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่มีการสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติในชุมชนและเป็นพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาที่ส าคัญ แต่ก็ควรพิจารณาว่าวัฒนธรรมนั้นว่าเป็นวัฒนธรรมที่สนองประโยชน์ของคนกลุ่มน้อย 
หรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่คนในชุมชนทั้งหมดปฏิบัติร่วมกันและมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีการ 
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาโดยไม่ขัดต่อความรู้สึกของคนในชุมชน แต่ในทางกลับกัน วัฒนธรรมนั้นกลับเป็นตัว 
หล่อหลอมให้คนในชุมชนมีความเจริญมากขึ้นทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด เป็นขนบธรรมเนียม 
ที่เก่ียวกับวาระส าคัญต่างๆในการด ารงชีวิต และเก่ียวกับประเพณีต่างๆของชุมชนเอง  
  กฎของชุมชนหลายๆอย่างก็มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม โดยมีความสอดคล้องในแง่ของความเชื่อว่า 
วัฒนธรรมจะท าให้เกิดการปฏิบัติที่ปรกติสุขร่วมกัน โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน และถือเป็นธรรมเนียม 
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการด าเนินชีวิตในชุมชน นอกจากนั้นวัฒนธรรมยังมีส่วนช่วยให้เกิดความ 
สามัคคี การร่วมมือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีได้ปฏิบัติสืบทอด 
ต่อกันมาเป็นตัวก าหนดให้ชุมชนมีแบบแผนของการด ารงชีวิต ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนั้น นอกจากงานทางด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมเกี่ยวกับพืชแล้ว ในด้านวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่โครงการให้ความส าคัญ 
เพราะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบางอย่างมีความเกี่ยวข้อง ทางอ้อมกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ เช่น
การใช้ส่วนประกอบของพืชพรรณในการประกอบพิธีกรรม หรือพิธีกรรมที่ส่งผลให้เกิดการปกปักรักษาพรรณ
ไม้ ป่าไม้ให้คงอยู่ การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน เนื่องจากวัฒนธรรมนั้นมีหลากหลาย และรูปแบบที่
แตกต่างกันไปในรายละเอียดของพิธีกรรมนั้น บางพิธีกรรมอาจท ากับภายในครอบครัว หรือบางพิธีกรรมต้อง
ท าร่วมกันทั้งหมู่บ้าน อาจใช้ระยะที่สั้น หรือจ านวนวันหลาย วันในการประกอบพิธีกรรมนั้น ทุกพิธีกรรมล้วนมี
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ความส าคัญและมีความหมายในรูปแบบของกิจกรรมที่มีการใช้ภูมิปัญญาเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน และทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งสภาพแวดล้อมและพืช พรรณที่อยู่ในพื้นท่ีนั้น  
  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการปฏิบัติตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีก็แสดงให้เห็นถึง
ความเข้มแข็งของชุมชน ที่ทุกคนในชุมชนยึดถือเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งคนในชุมชนจะรู้ดี
ว่าเมื่อถึงวันเวลาจะต้องมีการปฏิบัติตามธรรมเนียมนั้นในทุกๆปี ในบางกิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
ของคนในชุมชนจึงท าให้การประกอบพิธีกรรมนั้นส าเร็จ เริ่มตั้งแต่การวางแผนในการด าเนินพิธีกรรม การแบ่ง
หน้าที่กันภายในชุมชนในส่วนประกอบต่างๆของพิธีกรรม การร่วมกันประกอบพิธีกรรม แล้วสิ่งที่คนในชุมชน
ได้รับร่วมกันจากการประกอบพิธีกรรมนั้นโดย ชัชรี (2551) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือการ
ประกอบพิธีกรรมจะเป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ความรู้และถูกค้นพบโดยคนใน
ท้องถิ่นด้วยการสั่งสมประสบการณ์ จากการทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า รวมทั้งการท าความเข้าใจในสรรพสิ่งรอบ
กายด้วยวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพลวัตที่ปรับเปลี่ยนไปตามกลไกการพัฒนาของภูมิปัญญาที่
สร้างสรรค์  

ในการประกอบกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชน ความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนเป็นสิ่งที่ 
ก าหนดให้คนในชุมชนรู้ว่าธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัตินั้นมีความหมายเพ่ืออะไร ภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมที่ได้ 
ปฏิบัติ เกิดขึ้นได้อย่างไรท าไมถึงมีการปฏิบัติแบบนั้น แล้วรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติแบบนั้นจะส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขจากการที่ได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนในชุมชนอาจไม่ได้เห็น 
ความส าคัญและใส่ใจในเหตุผลของความเป็นวัฒนธรรม แต่องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมนั้นเป็น 
สิ่งที่ส าคัญที่อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาในด้านต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการ 
รักษาโรค ด้านการพัฒนาจิตใจของคนให้อยู่ร่วมกันในชุมชน   
  ชุมชนชาวปกาเกอะญอก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองและมีธรรมเนียมการปฏิบัติ 
มาอย่างยาวนาน โดยมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมที่ได้รับการสืบทอดมาแต่โบราณและ 
มีการประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดโดยถือว่าเป็นขนบธรรมเนียมที่ทุกคนในหมู่บ้านต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้ตนเอง 
นั้นอยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่เกิดความแตกต่าง ซึ่งวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอนั้นจะเป็นธรรมเนียมการ 
ปฏิบัติที่เก่ียวกับความเชื่อที่ส่งผลให้เกิดความสบายใจของคนในหมู่บ้านว่าถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วจะมีชีวิตที่เป็น 
ปรกติสุข ซึ่งวัฒนธรรมของชาวปกาเกอะญอจะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นส าคัญ เพราะ 
การใช้ชีวิตของชาวปกาเกอะญอเกือบทั้งชีวิตจะใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาที่มีป่าล้อมรอบ มีการอาศัยเกื้อกูลในสิ่งที่อยู่ 
ในป่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สัตว์ป่า แม่น้ า ล าคลอง ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวปกาเกอะญอให้คงอยู่ได้ 
นอกจากนั้นแล้วชาวปกาเกอะญอยังให้ความเคารพในสิ่งเหนือธรรมชาติที่มองไม่เห็น ซึ่งได้แก่ เจ้าป่า เจ้าเขา 
ผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ ซึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวปกาเกอะญอให้ความเคารพเพราะเชื่อว่า 
สิ่งเหนือธรรมชาติดังกล่าวนั้นจะช่วยคุ้มครองให้พวกเขามีความปลอดภัยในชีวิต หรือปฏิบัติสิ่งใดก็เป็น
ผลส าเร็จ จึงท าให้เกิดวัฒนธรรมในการไหว้ผีต่างๆเกิดขึ้นเพ่ือเซ่นไหว้และแสดงความเคารพด้วยวิธีการต่างๆ
ตามแต่ละเหตุการณ ์

แต่ในปัจจุบันวัฒนธรรมบางส่วนได้ถูกปรับเปลี่ยนหรือเลือนหายไปตามเวลา เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมที่วัฒนธรรมของชุมชนเมืองได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของชาวปกาเกอะญอใน
รุ่นหลังไม่ว่าจะเป็นสื่อทางสารสนเทศที่เข้ามาสู่ชุมชนและเกิดการหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของคนรุ่นใหม่
อย่างรวดเร็วจนให้หลงลืมวัฒนธรรมที่ได้เคยปฏิบัติ หรือภูมิปัญญาที่ควรได้รับการสืบทอดนั้นอาจจะเลือน
หายไปในอนาคตข้างหน้า อาจจะเหลือแต่เพียงคนรุ่นก่อนที่ยังคงสืบสานวัฒนธรรมนั้ นอยู่ด้วยเหตุผลหลาย
ประการเช่น ภาษาในการสื่อสารที่คนรุ่นก่อนไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ และการเก็บตัวจากสังคม



~ 3 ~ 
 

ภายนอก รวมถึงการที่ไม่ได้รับการศึกษา จึงไม่ได้รับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาในชุมชนนั้น หากคนรุ่นหลัง
ที่เห็นความส าคัญของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองก็ควรจะได้รู้ธรรมเนียมการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ รวมไปถึงภูมิปัญญาที่เกิดจากการพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาทรัพยากรอย่างถูกต้องลด
การพ่ึงพาปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ได ้

การศึกษาในครั้งนี้จึงเป็นการบันทึกวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญหาที่ควรรักษาไว้แล้วก าลังจะเลือนหายไป
ให้คนชุมชนที่ยังไม่เข้าใจและคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ทราบได้เข้าใจถึงความส าคัญ ความหมาย ประโยชน์ รวมถึง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างๆ และการน าตัวเองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง หรือมีส่วนร่วมในการดาเนินวัฒนธรรมนั้น 
เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ โดยหลังจากที่การศึกษาในครั้งนี้เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
แล้ว จะได้มีการจัดทาหนังสือเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาของวัฒนธรรมต่างๆเพ่ือให้ผู้ที่สนใจใช้เป็น
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาความส าคัญและรูปแบบของ ธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติ และภูมิปัญญาในพิธีกรรมการ
ท านาที่มีการสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของชาวปกาเกอะญอ บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพ่ือศึกษาวิธีการการสืบทอดธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาของพิธีกรรมการท านา
ของชาวปกาเกอะญอ บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4. เพ่ือศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาพิธีกรรมการทานาของชาวปกาเกอะญอ 
บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

5. เพ่ือเผยแพร่ธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติ และภูมิปัญญาในพิธีกรรมการท านาของชาวปกา
เกอะญอ บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 

1. ชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านตุงลอย 
2. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านตุงลอย 
3. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนอ าเภออมก๋อย 
4. สถานศึกษาบ้านตุงลอย 

 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

ชุมชนบ้านตุงลอย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบความส าคัญ และรูปแบบของของธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาของพิธี

กรรมการท านาของชาวปกาเกอะญอ 
2. ท าให้ทราบความเกี่ยวข้องของภูมิปัญญาของพิธีกรรมการทานาของชาวปกาเกอะญอ กับการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
3. ท าให้ทราบวิธีการการสืบทอดธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาของพิธีกรรมการท านา

ของชาวปกาเกอะญอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
4. ท าให้ทราบเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาพิธีกรรมการท านาของชาวปกา

เกอะญอ 
5. ได้เผยแพร่ธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติ และภูมิปัญญาในพิธีกรรมการท านาของชาวปกาเกอะญอ 

บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
6. หน่วยงานต่างๆได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นความรู้ภูมิปัญญาที่สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ 
 

วิธีการด าเนินโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินโครงการการศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาในพิธีกรรมของ

ชาวปกาเกอะญอ ในกรณีศึกษาบ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้นั้น ผู้ด าเนินโครงการได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1 การเตรียมตัวด าเนินงานภาคสนาม  

วางแผนการเข้าศึกษาชุมชนโดยเข้าไปทาความรู้จักกับผู้น าหมู่บ้านได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้แนะนาว่าในชุมชนมีธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆอะไรบ้างที่เป็น
พิธีกรรมส าคัญของหมู่บ้านที่มีการปฏิบัติร่วมกันทั้งหมู่บ้าน และมีพิธีกรรมใดที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติประจ าวัน 
หรือก่อนที่จะประกอบกิจส าคัญต่างๆ โดยจะสอบถามถึงช่วงเวลาการปฏิบัติว่ามีการปฏิบัติในวัน เวลา เดือนปี
ใดบ้างอย่างละเอียด เพ่ือเข้ามาทาการศึกษาในช่วงที่มีพิธีกรรมซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการด าเนิ นการ 
เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนที่สูงอายุส่วนมากจะใช้ภาษาปกาเกอะญอภาษาเดียวไม่สามารถพูดไทยได้ จึงมี
ความล าบากในการสื่อสารซึ่งการสื่อสารกับผู้สูงอายุในชุมชนนั้นจะมีวิธีการสื่อสารผ่านลูกหลานที่มีความเข้าใจ
ทั้งในภาษาปกาเกอะญอ และภาษาไทยกลางเป็นอย่างดีเป็นผู้แปลความหมายในการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ 
นอกจากนั้นผู้นาหมู่บ้านจะมีความคุ้นเคยกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการท าพิธีกรรมต่างๆในหมู่บ้าน โดยจะให้
ค าแนะนาและให้ความร่วมมือต่างๆเป็นอย่างดี 

กิจกรรมที่ 2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมชุมชน  

ผู้วิจัยด าเนินการบันทึกข้อมูลวัฒนธรรมที่ชาวบ้านในชุมชนได้มีการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันจนเป็น
ธรรมเนียมด้วยการสังเกตแล้วท าการจดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น โดยการสังเกตนั้นจะแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ 
คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนั้นร่วมกับชาวบ้านจนเข้าใจ
กระบวนการทั้งหมดด้วยการปฏิบัติจริงแต่บางกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเฉพาะที่ให้คนในชุมชนเท่านั้นที่เข้าร่วม
พิธีกรรม ผู้วิจัยจึงต้องใช้กระบวนการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เป็นการเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ห่างๆ โดยผู้ใหญ่บ้าน 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะอธิบายก่อนว่าพิธีกรรมแต่ละพิธีกรรมต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นไรตามธรรมเนียมที่ควร
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ปฏิบัติเพ่ือความถูกต้องและกลมกลืนไปกับชาวบ้านในชุมชน โดยทั้งสองรูปแบบผู้วิจัยจะทาการบันทึกข้อมูล
โดยละเอียดประกอบด้วย ช่วงเวลา การเตรียมการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้นตอนในการปฏิบั ติ ความส าคัญของ
วัฒนธรรมดังกล่าว โดยมีภูมิปัญญาอะไรที่ส่งผลต่อการดารงชีวิตของชาวบ้านในชุมชน อุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
เก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้จะใช้กล้องถ่ายรูปบันทึกภาพในกิจกรรมที่ได้รับการอนุญาตจากผู้นาพิธีกรรมและ
ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น และท าการบันทึกภาพเท่าท่ีจาเป็นเพ่ือไม่ให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจ 

กิจกรรมที่ 3 การจดบันทึกและเก็บข้อมูลภาคสนาม  

ผู้วิจัยใช้วิธีการจดบันทึกในการเก็บข้อมูล โดยมีการแยะประเภทข้อมูลที่จดบันทึกออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนแรก เป็นแบบบันทึกรูปแบบพิธีกรรม ส่วนที่สอง บันทึกที่เป็นภูมิปัญญาของธรรมเนียม
ปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อชาวบ้านในชุมชน และส่วนที่สาม บันทึกความคิดเห็นของชาวบ้านที่มีต่อพิธีกรรมที่ได้
ปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยใช้เครื่องมือช่วยในการบันทึกโดยใช้เครื่อง
บันทึกเสียงบันทึกค าพูดเพ่ือน ามาแปลเป็นบทบันทึกหลังจากกลับมายังที่พักแล้ว การบันทึกเสียงนั้นมีข้อดีคือ
เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านรู้สึกเกร็งในการสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็นทางการเกินไป ท าให้ชาวบ้านให้ข้อมูลได้มากขึ้น 
เมื่อแปลผลข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงออกมาแล้วหากมีข้อมูลส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์ก็จะจดบั นทึกไว้เพ่ือ
กลับไปสอบถามข้อมูลในพื้นท่ีอีกครั้งจนได้ข้อมูลครบตามแผนการเก็บข้อมูลที่ก าหนดไว้ 

กิจกรรมที่ 4 การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย  

ผู้วิจัยจะดาเนินการสัมภาษณ์ผู้น าหมู่บ้านเป็นหลัก แล้วให้ผู้นำหมู่บ้านพาไปพบกับชาวบ้านที่เป็นผู้นำ
ในการทาพิธีในแต่ละพิธีกรรม แล้วให้ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นคนที่พูดภาษาไทยได้ในหมู่บ้านเป็นผู้
แปลข้อมูลจากผู้น าพิธีกรรมอีกทีหนึ่ง โดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็นสองวิธี
ประกอบด้วย วิธีแรกเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยท าเป็นกลุ่มเสวนาเล็กๆซึ่งประกอบด้วยผู้ วิจัย 
ผู้ช่วยวิจัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าพิธีกรรมหรือผู้ทาพิธีกรรมของหมู่บ้าน และคนที่คุ้นเคยกับผู้น า
(ท า)พิธีกรรมที่พูดภาษาไทยได้เป็นล่าม โดยเป็นการพูดคุยในบรรยากาศแบบเป็นกันเองเพ่ือให้ข้อมูลรู้สึกสบาย
ใจไม่อึดอัดที่จะให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะท าการสังเกตระบบความคิด ทัศนคติ และปล่อยให้ผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้
น าเสนอข้อมูลโดยผู้วิจัยจะคอยฟังและถามค าถามตามที่ก าหนดไว้อย่างใจเย็น ส่วนวิธีที่สองเป็นการสัมภาษณ์
แบบเป็นทางการ โดยจะสัมภาษณ์ตามค าถามที่เป็นทางการ และได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า กับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ครูในพ้ืนที่ และคณะกรรมการในหมู่บ้านต่างๆที่เก่ียวข้องกับพิธีกรรม 

กิจกรรมที่ 5 การตรวจสอบ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล  

ในการตรวจสอบข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการพร้อมกับการเก็บข้อมูล โดยจะมีการ
ตรวจสอบทันทีในภาคสนามด้วยการถามซ้ า หรือถามความเห็นจากท่านอ่ืนๆว่าเป็นไปตามนั้นจริงๆหรือไม่ ถ้า
ไม่เป็นไปตามนั้นมีข้อเท็จจริงอย่างไรเพ่ิมเติมบ้าง ถ้าเห็นว่าข้อมูลส่วนใดยังไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยก็ต้องสอบถาม 

เพ่ิมเติมจนครบ แล้วทาการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าครบถ้วนหรือไม่ตามประเด็นที่กาหนด และตอบครบ
ตามวัตถุประสงค์ เมื่อได้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากภาคสนามครบถ้วนจนมีความสมบูรณ์แล้ว ก็ทาการแยกแยะ
ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือเขียนเป็นรายงานวิจัยโดยการบรรยาย และสรุปเชิงวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 
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กิจกรรมที่ 6 จัดท าหนังสือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ เป็นพิธีกรรมของชาวปกา
เกอะญอในชุมชนบ้านตุงลอย  

รวบรวมวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็นพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอในชุมชนบ้านตุงลอย แล้วท าเป็น
หนังสือเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับหน่วยงาน สถานศึกษาใช้ในการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต่อไป 

 
ผลการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 2.1 การส ารวจชุมชนบ้านตุงลอย เพื่อศึกษาธรรมเนียม วัฒนธรรม และพิธีกรรมต่างๆ      
บริบทของพิธีกรรมของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา  

วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นนั้นมีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น สังคมไทยในเชิง
วัฒนธรรมมักจะเน้นการเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนาเป็นส่วนใหญ่ 
การศึกษาวัฒนธรรมในสังคมไทยที่เกิดขึ้น การศึกษา วัฒนธรรมในสังคมไทยเกิดขึ้นในบริบทของการต่อสู้ทาง
ความคิด 2 กระแสหลักด้วยกัน คือ ด้านหนึ่งจะยึดติดอยู่ในกรอบของความคิดเชิงอุดมการณ์แบบชาตินิยม 
ในขณะที่อีกด้านหนึ่งจะมีการวิพากษ์เกี่ยวกับแนวทางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การสังเคราะห์ความ
เข้าใจวัฒนธรรมที่สังคมตะวันตกมักจะเน้นมุมมองทางทฤษฎีเป็นด้านหลักโดยแยกความเข้าใจวัฒนธรรมออก
ได้ 3 กระบวนทัศน์อย่างชัดเจน คือ วัฒนธรรมสากลนิยม วัฒนธรรมสัมพัทธ์นิยม และวัฒนธรรมการสร้าง
นิยมในสังคมไทย ความเข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยจะมีมุมมองอยู่ใน 5 กระบวนทัศน์ด้วยกันคือ ความเข้าใจ
วัฒนธรรมเชิงคุณค่า ความเข้าใจวัฒนธรรมเชิงความสัมพันธ์ ความเข้าใจวัฒนธรรมเชิงความหมาย ความเข้าใจ
วัฒนธรรมเชิงวาทกรรม และความเข้าใจวัฒนธรรมเชิงปฏิบัติการ  

จากความหลากหลายของชาติพันธุ์ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันทั้งๆที่ใน ความคิด
ตะวันตกจะถือว่า แนวความคิดวิวัฒนาการสังกัดมิติสากลนิยมทางวัฒนธรรม ที่มีการโต้แย้งกับความคิดเรื่อง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่อยู่ภายใต้มิติสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม และสามารถรวมความคิดทั้งสอง
เข้าด้วยกันในการวิจัยได้โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งในวัฒนธรรมทั้งสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การศึกษาวัฒนธรรมนี้
ไม่ได้ยึดติดมิติหรือกรอบอย่างตายตัว แต่ให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม 
ซึ่งเน้นถึงความเคลื่อนไหวและพลวัตของวัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นพลังหรือศักยภาพ ที่ช่วยให้สามารถปรับตัว
กับระบบนิเวศต่างๆได้ ภายหลังจึงปรับเปลี่ยนการมองวัฒนธรรมในแง่นี้ว่าเป็นภูมิปัญญา เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองในการมีส่วนร่วมกับนัยกับภูมิปัญญามากขึ้น การศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มนี้ก็ได้แตกตัวออกไป
อีกหลายแนวทางด้วยกัน ได้แก่  

1. แนวนิเวศวัฒนธรรม จะเน้นพลังหรือศักยภาพของวัฒนธรรม ในแง่ที่เป็นสานึกร่วมกันของชุมชน
หรือหน่วยทางสังคมในระดับท้องถิ่น ที่สามารถผสมผสานกันอย่างกลมกลืนภายใน จนกลายเป็นพลังทางภูมิ
ปัญญา ในการก่อตัวขึ้นเป็นกลไกเชิงสถาบัน ที่ประกอบด้วยกฏเกณฑ์และองค์กรทางสังคม ซึ่งมีหน้าที่ส า คัญ
ในการปรับตัวกับระบบนิเวศท่ีเปรียบเสมือนสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น 
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2. แนววัฒนธรรมชุมชน จะเน้นศักยภาพในภูมิปัญญาของชุมชน พ้ืนฐานความเชื่อ และความสัมพันธ์
ในชุมชนในฐานะที่เป็นพลังในการพัฒนาและการจัดการการแก้ไขปัญหาของตนเอง โดยได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดแนวนิเวศวัฒนธรรม จากสานักมานุษวิทยาอเมริกัน ที่มีพ้ืนฐานในการศึกษาวัฒนธรรมว่ามี พ้ืนฐาน
ความคิดแบบหน้าที่นิยมอย่างชัดเจนจึงมักจะเน้นเอกภาพจนอาจจะละเลยในมิติของความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ รวมถึงมิติทางประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมมี
ความส าคัญต่อองค์กรทางสังคม ที่จะสามารถขยายตัวในรูปแบบของเครือข่ายและเป็นส่วนประกอบในการ
พัฒนาชุมชนทั้งหน่วยงาน และเอกชน  

นักพัฒนาในปัจจุบันเริ่มมีการมองถึงภูมิปัญญากันมากขึ้น โดยเชื่อมโยงกับโครงสร้างสังคมของ
นิเวศวิทยาของชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ จากการศึกษาของ ปิ่นแก้ว (2539) ได้มองระบบคิดทางวัฒนธรรมที่
ผสมผสานภูมิปัญญากับคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน และสามารถสืบต่อกัน
มาภายใต้เงื่อนไขของระบบการผลิต การมองวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์ ในแนววัฒนธรรม
ชุมชน มักมองภูมิปัญญาเป็นระบบคิดแบบปิด และมีนัย โดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้คนต่างวัฒนธรรมอาศัยอยู่
ร่วมกัน เพราะท าให้ไม่สนใจและมองข้ามการผสมผสานความรู้ของชุมชนท้องถิ่นกับความรู้อ่ืนๆ ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ด้วย รวมทั้งไม่สนใจลักษณะที่อาจจะขัดแย้งกันเองในระบบความรู้ของ
ท้องถิ่น  

การสืบทอดความต่อเนื่องทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และความเชื่อ ตลอดจนแบบแผนของจารีต ซึ่งถือ
ว่าเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชน และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน จนอาจจะเป็นการสร้างภาพ
ทางวัฒนธรรมที่หยุดนิ่งและตายตัวเกินไป โดยไม่สนใจบริบทอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นชาติพันธุ์ ซึ่ง
ลักษณะทางวัฒนธรรมดังกล่าวอาจถือว่าเป็น “ทุนวัฒนธรรม” ก็ได้ แต่ทุกแนวทางก็มีการอธิบายลักษณะของ
วัฒนธรรมเป็นไปในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน มีกระบวรทัศน์ทางวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นโครงสร้างของความคิด 
จิตใจ และความรู้ที่มีระเบียบแบแผนในวิถีเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชนนั้น และมีการสืบทอดมา
อย่างต่อเนื่อง  

 
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

ลงพื้นที่ชุมชนบ้านตุงลอย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพบผู้ใหญ่บ้านบ้านตุงลอย นายสุวรรณ 
ดีแฮ เพ่ือขออนุญาตในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และอธิบายรายละเอียดของการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรมในการปลูกข้าว โดยการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน และพบจานวนพิธีกรรมที่จะด าเนิน
การศึกษา จ านวน 7 พิธีกรรม ได้แก่ การบากนา, การเลี้ยงผีไฟ, การเลี้ยงผีปง, การเกี่ยวข้าว, การตีข้าว, การ
ปัดเป่า และการไหว้เจ้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1. พิธีบากนา  

ชาวปกาเกอะญาจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “เบี่ยงไช้” โดยการบากนารอบแรก จะด าเนินการ หลังจากที่มี
การปลูกข้าวเสร็จใหม่ การบากนารอบที่สองจะด าเนินการในช่วงข้าวตั้งท้องหรือกาลังออกรวงช่วงใดก็ได้ โดย
จะมีการท าพิธีปัดเป่า โดยภาษาของกระเหรี่ยงโปว์จะเรียกว่า “ซี่เถ๊อะ” สิ่งที่ใช้ในการท าพิธีจะประกอบไปด้วย 
ไก่ขาว (ช้างแอว่) 1 ตัว ซึ่งการทำพิธีนี้จะเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงการให้ความเคารพผีต้นไม้ โดยภาษาของ
กระเหรี่ยงโปว์จะเรียกว่า “หรื่อแซงคังแทะ” 

   
ภาพ 1 การท าพิธีบากนา และการสัมภาษณ์การท าพิธีกรรมบากนา 

2. พิธีกรรมเลี้ยงผีไฟ (เลี้ยงผีข้าวไร่)  

การเลี้ยงผีไฟ จะเป็นพิธีกรรมในการปลูกข้าวไร่เพราะต้องมีการเผาเข้ามาเกี่ยวข้อง ปริมาณผู้ท าข้าว
ไร่มีจ านวนน้อยพิธีนี้เลยลดลง โดยจะท าในเดือนมิถุนายนของทุกปีตอนที่เพาะปลูกเสร็จแล้ว และต้นข้าว และ
กล้าเริ่มงอก โดยเชื่อว่าถ้ายังไม่ได้เลี้ยงจะไม่สามารถเก็บพืชผลในไร่ไปรับประทานได้ ในการท าพิธีกรรม ต้องมี
การเตรียมเครื่องเซ่นโดยใช้ไก่ 1 คู่ (ตัวผู้และตัวอย่างละ 1 ตัว) น ามาเชือดคอแล้วให้เลือดหยดลงบนหอผีไฟ
และขอให้ผีไฟได้มากิน ใช้ไก่พ้ืนบ้านธรรมดาสีอะไรก็ได้ , เหล้าต้ม 1 ขวด, ข้าวสวย 1ปั้น, หมากพลู ระหว่าง
ช่วงที่ก าลังดูแลขา้วในเดือนสิงหาคมจะมีพิธีกรรม “เลี้ยงผีไฟ” ซึ่งเป็นการตอบแทนพระคุณของผีไฟที่ช่วยดูแล
การเผาไร่โดนไฟไม่ลุกลาม โดยพิธีกรรมจะมีการสร้างหอผีไฟไว้ในไร่ข้าว นอกจากนี้ยังมีการสร้างหอผีข้าว ตะ
แซะ และหอกไว้ด้วยเช่นกัน 

  
ภาพ 2 บริเวณท าพิธีเลี้ยงผีข้าวไร่ 
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3. พิธีกรรมเลี้ยงผีโป่ง ผีปง และผีฝาย หรือผีต้นน้า  

ผีโป่งภาษาของกระเหรี่ยงโปว์จะเรียกว่า “เหลิ่งมั้ง” ผีน้ าภาษาของกระเหรี่ยงโปว์จะเรียกว่า “เหลิ่ง
เท้ง” ผีฝายภาษาของกระเหรี่ยงโปว์จะเรียกว่า “เหลิ่งไคว๊” สิ่งที่ใช้ในการท าพิธีจะประกอบไปด้วย ไก่ขาว 
(ช้างแอว่) 1 ตัว ข้าวสวย 1 กามือ พริก 1 ผล เกลือ 1 เม็ด หมากพลู 1 คา สภาพพ้ืนที่ในการท าพิธีกรรมไหว้
ผีปงนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่ชาวกระเหรี่ยงใช้ปลูกข้าวนาด า และข้าวไร่ จากภาพจะเป็นพ้ืนที่ในการปลูกข้าวนาด าที่
เป็นพ้ืนที่ต่างระดับที่อยู่ระหว่างหุบเขาชาวบ้านจึงปรับพ้ืนที่ในการท านาให้เป็นนาขั้นบันไดลดระดับตามไหล่
เขาเป็นชั้นๆ โดยมีการจัดระบบน้ าให้ไหลจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ าโดยอาศัยตาน้ าจากธรรมชาติที่อยู่บริเวณป่า
ละเมาะอยู่อยู่ตามข้างนาซึ่งป่าละเมาะนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้เพ่ือให้เกิดตาน้ า หรือน้ าผุดจากดิน
ตามธรรมชาติซึ่งจะใช้มาท านาด าในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าตาน้ านี้จะไหลตลอดทั้งปี และต้อง
ไม่เข้าไปยุ่งหรือท าลายต้นไม้ในบริเวณตาน้ านี้โดยเด็ดขาด และพ้ืนที่ตาน้ านี้เป็นพ้ืนที่ให้ความเคารพเป็นอย่าง
มาก  

พิธีกรรมเลี้ยงผีฝาย ผีต้นน้ า หรือผีปง จะมีการด าเนินการในช่วงก่อนการด านาปลูกข้าวไร่ ในเดือน
มิถุนายนของทุกปี โดยเชื่อว่าการท าพิธีนี้จะช่วยให้เจ้าป่าเจ้าเขาท่ีดูแลพื้นนาหรือดูแลต้นน้ าช่วยปกปักรักษาให้
การปลูกข้าวไร่ด าเนินการไปได้โดยไม่มีอุปสรรคและช่วยดูแลรักษาต้นข้าวให้เจริญงอกงาม การเลี้ยงผีต้นน้ านี้
เป็นความเชื่อของชาวบ้านโดยให้ความเคารพบริเวณที่ท าพ้ืนที่เลี้ยงปงนี้ด้วย ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะเป็น
บริเวณที่มีตาน้ าที่ไหลออกมาตามธรรมชาติตลอดทั้งปี ซึ่งชาวบ้านก็จะใช้น้ านั้นในการเพาะปลูกข้าวไร่และ
พืชผักพืชไร่ตามหัวไร่ปลายนา  

นอกจากนั้นชาวบ้านที่ท าการเพาะปลูกในบริเวณดังกล่าวจะมีความเชื่อว่าบริเวณดังกล่าวจะต้องดูแล
รักษาต้นไม่ด้วยเนื่องจากประสบการณ์ของชาวบ้านในอดีตถ้าหากว่ามีการตัดต้นไม่บริเวณตานั้นนี้ออก น้ าที่
เคยไหลออกมาจากตาน้ าก็จะไม่ไหลออกมาอีก อีกท้ังใครที่ตัดต้นไม่บริเวณตาน้ าก็จะมีอาการไม่สบายหนักและ
เสียชีวิตซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากผีปงที่ดูแลรักษาตาน้ านั้นได้ท าการลงโทษที่ผู้ตัดไม้ในบริเวณ ดังนั้นชาวบ้าน
จึงต้องมีการรักษาต้นไม่บริเวณตาน้ าด้วยโดยจะไม่มีการตัดต้นไม้ในบริเวณรอบๆ ที่มีตาน้ า โดยประการที่หนึ่ง
คือมีความหวาดกลัวว่าจะโดนผีปงลงโทษให้ถึงแก่ชีวิต และประการที่สองจะทาให้ตาน้ าไม่มีน้าไหลออกมาอีก 
การเลี้ยงผีปงนั้น ผู้ท าพิธีจะต้องเป็นผู้ชายที่เป็นชาวปกาเกอะญอที่เป็นผู้ด าเนินการปลูกข้าวไร่ในพ้ืนที่ 
ช่วงเวลาในการท าพิธีจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายก็ได้ตามสะดวก โดยจะไม่ให้ผู้หญิงเป็นผู้ท าพิธีเนื่องจากว่า
ผู้ชายนั้นเป็นผู้น าครอบครัวและจะถือว่าเป็นผู้น าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วย 

 

ภาพ 3 สภาพบริเวณพ้ืนที่ในการเลี้ยงผีปง ผีโป่ง และผีต้นน้ า 
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4. พิธีกรรมเกี่ยวข้าว  

เมื่อข้าวออกรวงและพร้อมเกี่ยวแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายน ก็ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวโดยคนทั้งหมู่บ้าน
จะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวของแต่ละไร่ โดยใช้เวลา 1 วันต่อไร่ โดยชาวบ้านจะสังเกตสีแดงของดอก “ซูเลโบ” ที่
ชาวบ้านได้ปลูกไว้พร้อมกับข้าว โดยช่วงเวลาที่ออกดอกจะพอดีกับช่วงที่ ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว พิธีกรรม ก่อน
เกี่ยวข้าวชาวบ้านจะมาร่วมท าพิธีกรรมเรียกขวัญโดยการผูกข้อมูล และต้องมีการไหว้ผีข้าวโดยน าไก่ 2 ตัว (ตัว
ผู้และตัวเมียอย่างละ 1 ตัว) มาต้มแล้วตัดแต่ส่วนปาก ขา ปีกและเครื่องใน แล้วน าไปไว้ที่ไหว้หอผีข้าวและหอ
ผีไฟ ผู้ให้ข้อมูล นางเบญจวรรณ ลีลอย  

5. พิธีกรรมตีข้าว  

หลังจากนั้นทั้งหมู่บ้านเก่ียวข้าวเสร็จ จะต้องตากข้าวไว้เป็นเวลา 3 วัน เพ่ือให้ข้าวแห้ง จากนั้นจะมาตี
ข้าวร่วมกัน “การตีข้าว” จะต้องใช้ “เกร๊า” ซึ่งก็คือท่อนไม้ขนาดใหญ่นามาขุดเป็นหลุมตรงกลางจนเป็น
ลักษณะคล้ายกระดานโค้งเพ่ือให้เป็นที่ตีฟ่อนข้าวให้เมล็ดหลุดออกจากรวงลงไปรวมอยู่ที่หลุมตรงนั้น โดยคน
ทั้งหมู่บ้าน “เอาแรง” ตีข้าวของแต่ละบ้านจนครบทั้งหมู่บ้าน  

พิธีกรรมจะเริ่มจากการผูกข้อมือเพ่ือเรียกขวัญคนที่จะตีข้าว จากนั้นจึงเริ่มพิธีกรรมเรียกขวัญข้าวให้
ขวัญกลับมาอยู่ที่ข้าวและให้ตีข้าวได้ข้าวมากๆ ซึ่งมีความเชื่อว่าพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวนี้ต้องให้ผู้หญิง
เป็นผู้เรียกเท่านั้น เนื่องจากมีความเชื่อว่าขวัญข้าวนั้นเป็นหญิงสาวสวยที่ใครเห็นก็หลงรัก เมื่อผู้ชายเรียกขวัญ
และเมื่อเห็นขวัญข้าวก็จะตกหลุมรักและตามจีบทาให้ขวัญข้าวหนีไป จึงต้องให้ผู้หญิงเป็นคนเรียกขวัญข้าว
เท่านั้น  

การจัดพิธีกรรมก่อนการเกี่ยวข้าวนั้น ไม่ได้มีการจ ากัดวันในการปฏิบัติว่าทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติใน
วันเดียวกัน เพราะการปลูกข้าวนั้นมีการปฏิบัติกันหลายครอบครัว เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวพร้อมกัน 
เมื่อข้าวออกรวงและมีเมล็ดแก่พร้อมเก็บเกี่ยว เกษตรกรเจ้าของนาที่ท าการปลูกก็จะหาวันที่พร้อมและ
เหมาะสม โดยดูจากฤกษ์ของแต่ละคนที่เป็นเจ้าของว่าในสัปดาห์ที่จะเก็บเกี่ยวว่าวันไหนเป็นวันดีก็จะเก็บวัน
นั้น การเกี่ยวข้าวไม่ได้จ ากัดระยะเวลาว่าจะต้องท าการเกี่ยววันเดียวภายในวันเดียวให้แล้วเสร็จ จะขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกของเจ้าของนาผู้ท าการเกี่ยวว่าจะทาการเกี่ยวจ านวนกี่วัน แต่จะต้องท าการเกี่ยวไว้เป็นพิธี ก่อน
เพ่ือเป็นการด าเนินการตามฤกษ์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยเจ้าของนาจะไปเกี่ยวเป็นพิธีไว้กองหนึ่งก่อนแล้วค่อยมา
เกี่ยวต่อในภายหลังในวันที่สะดวก หรือจะเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นเลยก็ได้ สามารถด าเนินการได้ทั้ง 2 
แบบ  

โดยปรกติแล้วแรงงานที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวนั้นจะใช้คนในครอบครัวเป็นหลักในการมาร่วมกิจกรรมการ
เกี่ยว หากพ้ืนที่ปลูกข้าวมีจ านวนมากก็จะให้เพ่ือนบ้านข้างเคียงมาช่วย แต่ในปัจจุบันจานวนคนที่มาร่วมลง
แขกเกี่ยวข้าวน้อยลง เพราะช่วงลงแขกที่ต้องเก็บเกี่ยวข้าวของแต่ละคนตรงกัน เนื่องจากปลูกพร้อมกันและ
รวงข้าวสุกพร้อมกัน ต่างคนจึงต้องไปเกี่ยวข้างในพ้ืนที่ของตนเองก่อนเมื่อทาการเก็บเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ของตน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะมาช่วยคนอ่ืนเกี่ยวได้  

เครื่องมือที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวนั้นจะใช้เคียวในการเกี่ยว แต่ในบางครอบครัวมีการใช้เทคโนโลยี
ภายนอกเข้ามาช่วยเพ่ือทุ่นแรง เนื่องจากแรงงานในการช่วยเกี่ยวนั้นมีไม่เพียงพอ จึงมีการใช้เครื่องดัดหญ้าที่มี
การดัดแปลงมาใช้ในการเกี่ยวข้าวซึ่งท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว แล้วลดระยะเวลาในการเกี่ยวข้าวให้  
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ไวมากขึ้น ภายหลังที่มีการเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งข้าวไว้ในแปลงให้ข้าวแห้ง 3-4 วัน จึงจะรวบรวม
ข้าวที่ท าการตากทิ้งไว้ในแปลงมารวมกันมัดเป็นกอง แล้วขนย้ายมายังพ้ืนที่ที่ได้ท าการเตรียมไว้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
การท าพิธีกรรมก่อนการตีข้าวโดยจะมีการปูแผ่นพลาสติกเพ่ือรองเมล็ดข้าวที่ได้จากการตีข้าว และมีแผ่นไม้ที่มี
การตีเป็นระแนง เพ่ือน ามัดข้าวมาทาการตีบนระแนงนั้น เมื่อขนย้ายข้าวมาจนหมดทั้งพ้ืนที่แล้วจึงทาการ
ร่วมกันตีข้าว  

6. พิธีกรรมปัดเป่า  

ในวันที่จะท าการตีข้าวจะเป็นวันที่มีความส าคัญที่จะต้องมีการท าพิธีกรรม โดยเจ้าของนา จะต้อง
เตรียมของไปท าพิธี โดยการท าพิธีกรรมนั้นจะมีการท าพิธีอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ การปัดเป่า และ การเรียกขวัญ 
โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการดังนี้  

พิธีกรรมปัดเป่านี้จะให้ผู้หญิงเป็นผู้ท าพิธี จะไม่ให้ผู้ชายเป็นผู้ท าพิธีเนื่องจากความเชื่อในเรื่องของแม่
เป็นเพศผู้ให้กาเนิดก็เปรียบเสมือนข้าวที่ให้ก าเนิดชีวิต โดยผู้หญิงผู้ท าพิธีจะเป็นเจ้าของนาหรือใครก็ได้ที่มา
ช่วยในการเกี่ยวข้าวในวันนั้น อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบพิธีก็จะมีการสานตะแหล๋ว ซึ่งเปรียบเหมือนเครื่องรางใน
การท าพิธีโดยเชื่อว่าป้องกันสิ่งที่ไม่ดี วิธีการท าตะแหล๋วก็จะน าไม้ไผ่มาจักเป็นแผ่นแล้วเอามาสานเป็นช่อง
ตารางมีจ านวนช่องด้านละ 5 ช่องรวมเป็น 20 ช่องแล้วเอาใบไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ใบจากต้นสักที่หาได้ใน
บริเวณนั้นมาวางทับบนตะแหล๋วเพ่ือใช้เป็นตัวรองเครื่องเซ่นไหว้ประกอบไปด้วย หมาก ใบพลู ยาสูบ ข้าวสวย 
1 ปั้น พริก และเกลือ หลังจากท่ีมีการปูลานตีข้าวเสร็จแล้วเมื่อถึงฤกษ์ท่ีก าหนดไว้ก็จะเริ่มท าพิธี โดยให้ผู้หญิง
มาปัดเป่า ซึ่งการปัดเป่าจะมีค าสวดเฉพาะในการปัดเป่า เมื่อท าการปัดเป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะท าการเรียก
ขวัญต่อ  

การเรียกขวัญข้าว 

พิธีกรรมเรียกขวัญจะให้ผู้ชายเป็นผู้ท าพิธี และจะต้องเป็นคนที่มีปีเกิดที่ไม่ตรงกับราศีที่เป็นสัตว์คุ้ย
เขื่ยเนื่องจากมีความเชื่อว่า ผู้ชายที่มีราศีเกิดเป็นสัตว์คุ้ยเขี่ยจะน าพาให้ได้ข้าวน้อยเหมือนสัตว์ที่ขุ้ยเขี่ยข้าวให้
เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นยังมีข้อห้ามว่าหากครอบครัวนั้นมีที่นาหลายแปลงผู้ชายคนที่จะท าพิธีสามารถ
ท าพิธีเรียกขวัญได้ไม่เกิน 3 แปลงเท่านั้น  

การท าพิธีเรียกขวัญ ผู้ชายที่ท าพิธีกรรมจะมีการเตรียมไม้ท่อนที่ต่อกันเป็นระแนง เอาเหล้าที่ท าการ
ต้มเองใส่ในขวดจ านวน 1 ขวด แล้วเทใส่แก้วด้วยจ านวน 1ใบ จากนั้นจะเอาเหล้าที่อยู่ในแก้วราดที่ระแนงไม้ 
1 แก้ว แล้วเอาขวดเหล้ากับแก้ววางไว้ที่ข้างระแนงไม้ หลังจากนี้จะถอนเอาไม้หนาดเรียกขวัญที่เตรียมไว้ก่อน
หน้านี้ มาแทงกับอากาศโดยที่ไม่ต้องเอาชะลอมออกโดยมีความเชื่อที่ว่า เมื่อก่อนข้าวกับเงิน เถียงกันซึ่งท าให้
ข้าวเกิดความน้อยใจหนีเข้าไปอยู่ในถ้า โดยในถ้าจะมีหินเลื่อนได้ที่แง้มให้เป็นทางเข้าออกได้ พอไม่มีข้าวเงินก็
ได้ใช้นกให้บินไปคาบข้าวข้าวมา เมื่อนกเข้าไปขโมยข้าวก็โดนหินหนีบคอ โดยชาวปกาเกอะญอเรียกชื่อนกนี้ว่า 
“พิ บี ยง” ดังนั้นค าในการเรียกขวัญข้าวก็จะมีค าที่เรียก พิ บี ยง เพ่ือให้ข้าวนั้นกลับมา ซึ่งเชื่อว่าข้าวที่ท าการ
ตีจะมีปริมาณจ านวนมาก  

เมื่อด าเนินการเรียกขวัญแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนของการตีข้าว โดยการตีข้าวจะตีบนระแนงไม้ที่เตรียมไว้
ไปเรื่อยๆจนเสร็จ หลังจากตีข้าวเสร็จเป็นกองแล้ว ก็จะน าเอาของที่อยู่ในชะลอม ออกมาวางบนกองข้าว พร้อม
เหล้า 1 ขวด กับเหล้า 1 แก้ว1ใบ และมีด 1 เล่ม ส าคัญต้องมี 3 อย่างนี้ที่ส าคัญอยู่บนกองข้าว ส่วนการปอก
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ไข่ ถ้าเป็นไข่ต้มก็แกะบนกองเลย หรือจะกลับไปแกะที่ยุ้งฉางข้าวที่บ้านก็ได้ เพราะบางคนอาจจะมีนาหลาย
แปลงเลยต้องรวบรวมมาแกะที่ยุ้งทีเดียว  

ในความเชื่อในการตีข้าวของคนในชุมชนบ้านตุงลอยนั้น จะให้ช่วยในหมู่เครือญาติก่อนเมื่อท าในพ้ืนที่
เครือญาติเสร็จแล้วจึงจะไปเป็นแรงงานช่วย หรือรับจ้างคนอ่ืน ถ้าขอแรงจะมีคนรับจ้างแต่ไม่เอาเงินแต่ขอสิ่ง
ตอบแทนเป็นข้าวแทน ภายหลังจากที่ตีข้าวเสร็จแล้วจะเอาข้าวใส่กระสอบ ขนไปไว้ที่บ้าน ก่อนที่จะเอาเข้ายุ้ง 
ก็จะท าความสะอาดยุ้งก่อน แล้วก็ตะเอาใบหญ้า ตองกง (หญ้าไผ่) หรือภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “เค้ยหลา” ปัด
ยุ้งฉางทั้ง 4 มุมของยุ้งฉางก่อน แล้วถึงเอาข้าวขึ้นยุ้งฉางได้ นอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตคือ ชาวปกาเกอะญอที่
เปลี่ยนศาสนาไปนับถือคริสต์จะไม่ท าพิธีนี้แล้ว การใช้ข้าวในยุ้งก็จะกินข้าวเก่าที่เหลืออยู่ในยุ้งฉางจากปีที่แล้ว
ให้หมดก่อน ถ้าจะกินข้าวใหม่ก็จะเอาข้าวที่เกี่ยวมาไปสีแล้วเก็บไว้เพ่ือใช้ในพิธีกินข้าวใหม่เท่านั้นห้ามน าข้าว
ในยุ้งไปใช้กินก่อนในช่วงระยะเวลาประมาณเดือน 4 ส่วนพืชอื่นๆ จะไม่มีพิธีที่มีการบนบาน ด้วยการฆ่าหมูฆ่า
ไก่เพ่ือเลี้ยงผี  

ภายหลังจากท่ีท า พิธีกรรมฮ้องขวัญข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการท าพิธีกรรม เลี้ยงส่งขวัญข้าว โดย
จะมีการเลี้ยงส่ง “นกโทบีข่ะ” ที่เชื่อว่าเป็นนกสวรรค์หรือเป็นแม่ข้าวที่ช่วยดูแลข้าวโดยจะต้องใช้เหล้าต้ม ไข่
ต้ม 2 ฟอง ข้าวหุงสุกและเผือกมันต้ม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในพิธีกรรมจะเป็นไม้ยาวประมาณ 1 เมตร
ครึ่ง ท ามาจากต้นหนาด บางบ้านก็ใช้ไม้ที่เคยใช้ท าพิธีจากปีที่แล้ว หรือท าไว้สาหรับใช้ในพิธีอยู่แล้วในทุกๆปี 
เพราะบางบ้านท าไม้ลักษณะเฉพาะก็จะเก็บไว้ หรือบางบ้านไม่ได้ท าไว้ก็จะหาใหม่ในแต่ละปี โดยปลายไม้ด้าน
หนึ่งจะมีง่าม และจะมัดชะลอมติดไว้ ข้างในบรรจุ ไข่ไก่ดิบหรือต้มให้สุกแล้วก็ได้ 1 ใบ ข้าวสวยสุก 1 ปั้น จะ
ไม่ใช้ข้าวเหนียวในการท าพิธีเพราะเชื่อว่าข้าวเหนียวไม่มีขวัญข้าวเลยไม่ต้องเรียกขวัญ ซึ่งตามวิถีชี วิตของ
ชาวปกาเกอะญอจะไม่กินข้าวเหนียวแต่กินข้าวสวยเป็นหลัก นอกจากนั้นก็จะมีกล้วยน้ าว้าสุกเป็นผลตากแห้ง 
หรือกล้วยที่วางบนเตาไฟในครัว มีอ้อย ดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอกหงอนไก่ และดอกบัวตอง ใน
การท าพิธีเรียกขวัญข้าวนี้ทุกครอบครัวจะใช้วัสดุดังกล่าวเหมือนกันหมดทั้งหมู่บ้าน 

นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมที่เป็นประเพณีท่ีให้ความเคารพ สิ่งศักดิ์สิทธ์ หรือภูตผีที่ดูแลคุ้มครองในพ้ืนที่ 
ประกอบด้วย  

1. เลี้ยงหอเจ้าที่  

ชาวปกาเกอะญาจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “เบี่ยงแชะ” โดยในการท าพิธีนี้เจ้าของนาที่เป็นผู้ชาย จะเป็นผู้
ทาพิธี ซึ่งจะมีการสร้างหอเจ้าที่ที่ท าจากไม้ไผ่มาขึ้นเสา 4 เสาฝังลงในดินให้สูงระดับเอวประมาณ 1 เมตร บน
เสาจะมีการสานตะแกรงไม้ไผ่ ซึ่งการสานตะแกรงนี้มีการสานในรูปแบบเฉพาะที่มีความหมายที่สื่อในการ
ประกอบพิธีกรรมด้วย โดยจะมีการสานตะแกรงไม้ไผ่ให้มีช่องตะแกรงด้านละ 5 ช่อง โดยไม้ไผ่ที่สานจะมีการ
จักเป็นตอกทบกัน 2 เส้นให้เป็นคู่ก่อนน าไปสาน เมื่อสานเสร็จตะแกรงไม้ไผ่นี้จะถูกรองด้วยใบตองซึ่งมีไม้ไผ่กด
ทับไว้อีกชั้นหนึ่ง เมื่อท าหอเจ้าที่เสร็จแล้วจะต้องมีการเตรียมเครื่องเซ่นที่จะนามาวางบนหอเจ้าที่นี้ในช่วงของ
การท าพิธีกรรม นั่นก็คอื กระบอกไม้ไผ่ใส่ข้าวที่คลุกแกลบแป้งเหล้าแล้วเอาใบตองตัดเป็นวงกลมให้เท่ากับปาก
กระบอกไม้ไผ่แล้วปิดปากกระบอกไม้ไผ่ไว้ ปักด้วยก้านไม้ไผ่ที่ท าเป็นสามง่ามคล้ายส้อมโดยภาษาของกระเหรี่
ยงโปว์จะเรียกว่า “ไซทังคล่อง” ซึ่งไม้นี้จะเปรียบเสมือนต้นไม้เจ้าที่ และน าต้นข้าวมาท าเป็นหลอดดูดปักใน
กระบอกไม้ไผ่ด้วย นอกจากนั้น ยังมี เหล้าต้ม 1 แก้วขนาดเล็ก ข้าวสวยที่คลุกแกลบและแป้งเหล้าแล้ว 1 ก า
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มือ ในขณะท าพิธีจะมีการปาดคอไก่เพ่ือน าเลือดมาป้ายบนหอเจ้าที่เพ่ือน าขนไก่มาแปะติดบนเลือดนั้นเลือดจะ
เป็นเหมือนกาวท าให้ขนไก้ติดได้ง่าย 

2. เลี้ยงผีตายโหง  

ชาวปกาเกอะญาจะเรียกพิธีกรรมนี้ว่า “พีฮ๊อ สิ่งที่ใช้ในการทำพิธีเซ่นสัมพเวสีนี้จะประกอบไปด้วย  
ไก่ดา (ช้างซ๊า) 1 ตัว โดยจะท าพิธีบริเวณทางเดินริมถนน โดยจะน าไส้ไก่ ขนไก่ และเหล้าใส่ในกระบอกไม้ไผ่ 
ซึ่งพิธีนี้จะท าหลังสุดก่อนกลับบ้าน 
 

กิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาการปฏิบัติ และกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆในชีวิตประจ าวัน  

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

ลงพ้ืนที่ศึกษาการปฏิบัติพิธีกรรมการปลูกข้าวในพ้ืนที่ของเกษตรกร เพ่ือส ารวจดูว่า มีเกษตรกรท่าน
ใดที่ยังคงปฏิบัติพิธีกรรมในการปลูกข้าว และพบว่ามีเกษตรกรที่ยังคงทาพิธีกรรมในการปลูกข้าวอยู่ จึงได้ท า
การเลือกตัวอย่างมาศึกษา จ านวน 5 ราย นางเบญจวรรณ ลีลอย , นายวิแห พัฒนาสาสกุล, นายเป๊ะฟู วงศ์โส
ติถิไกร, นายดีพลู อัศวาภรณ์ และนายนิพนธ์ มิเง โดยเกษตรกรดังกล่าวเป็นเกษตรกรที่ยังคงสืบทอดพิธีกรรม 
วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาในการปลูกข้าวอยู่ในปัจจุบัน  

 

ภาพ 4 การลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการปฏิบัติและพิธีกรรมในชีวิตประจ าวัน 

สัมภาษณ์ : วิแห พัฒนาศาสกุล  

บากนา ปลูกข้าวเดือน 10 ประมาณฤดูฝน ใช้ไก่ 3 ตัว เหล้าต้ม 1 ขวด ข้าวสวย หมากพลู บุหรี่ขี้โย 
เจ้าของนาท าคนเดียว นาของใครของมันเจ้าของนาจะเป็นผู้ท าพิธีกรรมด้วยตนเอง ไก่ท่ีใช้ท าพิธีใช้ไก่อะไรก็ได้
ที่เป็นไก่เพศผู้ตัวใหญ่ หรือไก่ตัวเมียที่ยังไม่ออกไข่ โดยใช้ไก่ตัวผู้ 1 ตัว ไก่ตัวเมีย 1 ตัว ท าเสา 4 เสา เอาเลือด
และขนไก่ที่ใช้ในการท าพิธีไปวางไว้ตรงนั้น ไม้ที่ใช้ท าพิธีท าใหม่ก็ได้ หรือท าครั้งเดียวแล้วเก็บไว้ใช้ในปีถัดไป 
ซึ่งท ามาจากไม้ไผ่สานเป็นกรวย ค าร้องขวัญจะคล้ายกับประวัติของแม่โภสภ  
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สัมภาษณ์ : นางเบญจวรรณ ลีลอย  

เป็นแม่บ้านก็ต้องช่วยสามีในการเตรียมการต่างๆเพ่ือใช้ส าหรับทาพิธีกรรม ยิ่งในพิธีกรรมในการเกี่ยว
ข้าวตนต้องมีส่วนช่วยอย่างมากในการเตรียมเครื่องเซ่นต่างๆเพ่ือใช้ในการประกอบพิธี เนื่องจากพิธีกรรมใน
การเก่ียวข้าวนั้นมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มเกี่ยวไปจนถึงเอาข้าวเข้ายุ้งฉางจะมีพิธีกรรมเกือบทุกขั้นตอนซึ่งสามี
คนเดียวก็จะท าไม่ไหวและบางพิธีกรรมตนก็ต้องเป็นคนท าพิธีกรรมนั้นเองด้วย สมาชิกในครอบครัวต้องมา
ช่วยกันรวมถึงเพ่ือนบ้านด้วยก็จะมาช่วยเหลือกันตลอด  
 
สัมภาษณ์ : พ่อเป๊ะฟู วงศ์โสติถิไกร อายุ 66 ปี  

พ่อเป๊ะฟูได้กล่าวเปรียบเปรยเกี่ยวกับการสอนลูกหลานให้ค านึงถึงการสืบทอดพิธีกรรมไว้ว่า “กอไผ่
ถ้าถูกตัดต้นแก่ไปแล้วต้นอ่อนๆก็จะงอกไปคนละทิศคนละทางไม่แข็งแรง ก็เหมือนกับคนแก่กับสิ่งเก่าๆนั้นเริ่ม
หายไปเด็กรุ่นใหม่ก็จะขาดสิ่งยึดเหนี่ยวและไปคนละทิศละทางเช่นกัน” จึงมีการปลูกฝังแนวคิดต่างๆไว้ตั้งแต่
เล็กว่าไม่ควรท าในสิ่งที่ไม่งามไม่ดี ให้เกรงกลัวต่อสิ่งที่คนสมัยก่อนให้ความเคารพยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องกัน
มาจนให้ให้เป็นประเพณีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระท าการใดๆคิดถึงผลกระทบที่จะตามมาเสมอ เพราะถ้าไม่
ด าเนินการตามสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ปฏิบัติกันมานั้นสิ่งไม่ดีก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตได้ ปัจจุบันได้สืบทอดด้วยการให้ลูกได้
เรียนรู้จากสิ่งที่พ่อได้ปฏิบัติโดยติดตามพ่อไปในนาเมื่อมีการท าพิธีโดยตลอด พ่อท าอะไรก็จะสอนไปด้วย  
 
สัมภาษณ์ : พ่อดีพลู อัศวาภรณ์ อายุ 64 ปี  

เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมานานแล้ว โดยยึดถือว่าเราเข้าไปใช้ที่ของเขาก็ต้องอนุญาต
เจ้าของพ้ืนที่เขาซ่ึงเจ้าของพ้ืนที่นั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่มีอ านาจที่ท าให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อสิ่งที่กระท า
และผู้กระท าการนั้นได้ ดั้งนั้นต้องให้ความเคารพและให้การนับถือ  

สัมภาษณ์ : พ่อน าพนธ์ มิเง อายุ 56 ปี  

คนสมัยก่อนให้ความเคารพ และมีความเชื่อในเรื่องการนับถือผี แต่ในปัจจุบันสิ่งต่างๆภายนอกเริ่มเข้า
มาท าให้เด็กหรือคนรุ่นใหม่ก็จะเริ่มไม่ให้ความเคารพย าเกรงต่อความเชื่อเก่าๆที่คนเฒ่าคนแก่นับถืออยู่ จึงไม่
เข้าร่วมพิธีกรรม และห่างเหินพิธีกรรมนั้นไปเนื่องจากไปท างานหรือเรียนในเมืองจึงไม่ได้ซึมซับในการท า  

พิธีกรรมนั้นบ่อยครั้ง ดังนั้นเวลาที่ลูกหลานกลับบ้านมาก็จะมีการบอกเล่าและพาไปท าพิธีกรรมนั้นด้วยเพ่ือให้
มีความรู้และเข้าใจว่าพิธีกรรมนั้นท าอย่างไร เพ่ืออะไร 
 
กิจกรรมที ่2.3 ศึกษาองค์ความรู้ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่มีต่อพิธีกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

ท าการศึกษากระบวนการปฏิบัติในการด าเนินการในแต่ละพิธีกรรมของเกษตรกร จ านวน 5 ท่าน 
ก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ ก าหนดมีพ้ืนที่ในการท าพิธีกรรม ก าหนดผู้ที่เข้าร่วมในการด าเนินพิธีกรรม ศึกษา
ขั้นตอนการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ที่ใช้ในการท าพิธีกรรม  
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ภาพ 5 การศึกษาขั้นตอนการเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ในพิธีกรรม 

 
ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมท านาด า  

เดือน มกราคม จะมีการประกอบพิธีกรรมกินข้าวใหม่ จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ ที่เป็นการใช้
เครื่องเซ่น หรือกล่าวค าสวด แต่จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาในการให้ความเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ของ
ครอบครัว โดยให้คนเฒ่าคนแก่ได้ทานข้าวใหม่ก่อน เพราะการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้อยู่ดีมีกินไม่ขาดตกบกพร่องก็จะ
ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  

เดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงพักแปลง ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน มีนาคม เป็นช่วงพักแปลง ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน เมษายน จะมีการเตรียมพ้ืนที่ในการที่จะหว่านกล้าจึงต้องมีการปรับพ้ืนที่ปลูกข้าวในเดือนนี้ 

โดยจะมีการก าจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในนาออก หลังจากที่มีการก าจัดวัชพืชในแปลงแล้วในเดือนนี้ก็จะมีการไถ
เตรียมพื้นในขั้นตอนต่อไปก่อนที่จะมีการหว่านเมล็ดข้าวไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  

เดือน พฤษภาคม ทำการหว่านเมล็ดข้าวเพ่ือเพาะต้นกล้าในแปลงเพาะกล้า ในเดือนนี้จะมีการ
ประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผีปง ผีโปง หรือ ผีโป่ง หลังจากท่ีมีการหว่านกล้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

เดือน มิถุนายน ท าการไถนาเพื่อปลูกข้าว ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน กรกฎาคม ช่วงรอให้ต้นข้าวโต ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน สิงหาคม ช่วงต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว ในช่วงเดือนนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมบากนารอบที่ 1 

ประมาณปลายเดือนสิงหาคมจะมีการประกอบพิธีนี้  
เดือน กันยายน ช่วงต้นข้าวตั้งท้องออกรวง ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน ตุลาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่รวงข้าวเริ่มแก่ ต้นข้าวและรวงข้าวเริ่มเป็นสีเหลืองทอง ซึ่งอยู่ในช่วง

หลังออกพรรษา ในช่วงเดือนนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมบากนารอบที่ 2  
เดือน พฤศจิกายน บางพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวช้ากว่าก าหนดก็อาจจะมีการประกอบพิธีกรรมบากนา

รอบท่ี 2 ในช่วงเดือนนี้ได้เช่นกัน และในปลายเดือนจะมีการประกอบพิธีกรรม ฮ้องขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่
ส าคัญ โดยจะเอาฟางข้าวที่ตัดก าแรกในครั้งแรกที่เริ่มลงมือตัดไปประกอบพิธีกรรมนี้ หลังจากที่ตีข้าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะมีการประกอบพิธีกรรม ปัดเป่า ซึ่งเป็นการท าพิธีก่อนที่จะขนข้าวไปใส่ยุ้งฉางที่บ้านของตนเอง 
โดยจะมีการท าพิธีนาข้าวเข้ายุ้งฉางซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นการท านายว่าข้าวที่ได้จากการเพาะปลูกในฤดูกาลนั้น
จะเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีหรือไม่โดยจะใช้ไข่ต้มในการท าพิธีกรรมนี้  

เดือน ธันวาคม ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านหยุดพักการ
ท างานเพ่ือเฉลิมฉลองปีใหม่กระเหรี่ยง ซึ่งจะมีการจัดงานที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะถิ่น  
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ช่วงเวลาในการประกอบพิธีกรรมท าข้าวไร่  

เดือน มกราคม จะมีการประกอบพิธีกรรมกินข้าวใหม่ จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ ที่เป็นการใช้
เครื่องเซ่น หรือกล่าวค าสวด แต่จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาในการให้ความเคารพผู้เฒ่าผู้แก่ของ
ครอบครัว โดยให้คนเฒ่าคนแก่ได้ทานข้าวใหม่ก่อน เพราะการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้อยู่ดีมีกินไม่ขาดตกบกพร่องก็จะ
ทาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข  

เดือน กุมภาพันธ์ เป็นช่วงพักแปลง ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน มีนาคม เป็นช่วงถางไร่ (พีเคอะ) ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ แต่เจ้าของไร่

และครอบครัวจะมาช่วยกัน เพ่ือแพ้วถางต้นไม้ต้นหญ้าออกจากพ้ืนที่แล้วกองไว้เพ่ือรอที่จะเผาในช่วงเดือน
ถัดไป การแพ้วถางไร่นี้จะเป็นการเตรียมพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก  

เดือน เมษายน จะมีการเตรียมพ้ืนที่เพ่ือท าการหยอดเมล็ดข้าว โดยจะท าการเผาเศษหญ้า กิ่งไม้ตอไม้
ต่างๆที่ตากทิ้งไว้ให้แห้งจากการถางไร่ของเดือนที่ผ่านมา โดยจะท าการเผาในช่วงที่จังหวัดอนุญาตให้ท าการ
เผาได้ หลังจากท าการเผาเสร็จแล้วจะปล่อยไร่ทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ จึงท าการหยอดเมล็ดข้าวไร่ และเมล็ด
พันธุ์ผักต่างๆ โดยในช่วงนี้จะมีการประกอบพิธีกรรม เลี้ยงผีไฟ โดยการท าพิธีนี้จะมีความเชื่อเพ่ือให้พืชผักที่
ปลูกสวยงาม ไม่ให้นกแมลงมากิน  

เดือน พฤษภาคม ในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เมล็ดข้าวและผักต่างๆเริ่มงอก โดยในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการ
ประกอบพิธีกรรมใดๆ  

เดือน มิถุนายน ท าการถอนหญ้าในแปลงข้าวไร่รอบที่ 1 ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรม
ใดๆโดยในขณะที่ถอนหญ้า ก็จะเก็บผักไปด้วยในช่วงนี้จะสามารถเก็บผักไปประกอบอาหารได้เนื่องจากผักจะ
โตเร็วกว่าต้นข้าว ผักท่ีท าการปลูกในแปลงข้าวไร่ก็ได้แก่ ผักกาดขม (แบดุ๊แขว) มันขี้หนู (เม่งโหย่ว) เผือก (เคิ่ว) 
ฝักทอง (หลั่งเดะแซ) เป็นต้น  

เดือน กรกฎาคม ช่วงรอให้ต้นข้าวโต ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน สิงหาคม ช่วงต้นข้าวตั้งตัวได้แล้ว ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ  
เดือน กันยายน ช่วงต้นข้าวตั้งท้องออกรวง ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ แต่จะมี

การถอนหญ้าในแปลงรอบที่ 2 ในช่วงนี้จะมีพืชผักอายุยาวที่สามารถเก็บเกี่ ยวได้ ได้แก่ ผักเผ็ด (อิเหลิง) 
แตงกวา (ทีแควะ) แตงไทย (มีเมิง)  

เดือน ตุลาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่รวงข้าวเริ่มแก่ ต้นข้าวและรวงข้าวเริ่มเป็นสีเหลืองทอง ซึ่งอยู่ในช่วง
หลังออกพรรษา ในช่วงเดือนนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมบากนา โดยจะท าพิธีกรรมในช่วงอาทิตย์แรกของ
เดือน  

เดือน พฤศจิกายน ท าการเกี่ยวข้าวไร่ในช่วงอาทิตย์แรกของเดือน เมื่อท าการเกี่ยวแล้วจะเว้น
ระยะเวลาไว้ 2 วันจึงจะท าการตีข้าว โดยจะตีในพ้ืนที่นาของตนเองเท่านั้น โดยเลือกบริเวณที่เป็นพ้ืนราบและ
ไม่เอียง จะนาข้าวที่เกี่ยวแล้วมากองรวมกันที่จัดเดียว หากพ้ืนที่มีบริเวณกว้างก็แบ่งกองไว้จุดอ่ืนได้เพ่ือสะดวก
ในการตีข้าว โดยจะมีการประกอบพิธีกรรม ฮ้องขวัญข้าว ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ส าคัญ โดยจะเอาฟางข้าวที่ตัดก า
แรกในครั้งแรกที่เริ่มลงมือตัดไปประกอบพิธีกรรมนี้ หลังจากที่ตีข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการประกอบ
พิธีกรรม ปัดเป่า ซึ่งเป็นการท าพิธีก่อนที่จะขนข้าวไปใส่ยุ้งฉางที่บ้านของตนเอง โดยจะมีการท าพิธีนาข้าวเข้า
ยุ้งฉางซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นการท านายว่าข้าวที่ได้จากการเพาะปลูกในฤดูกาลนั้นจะเพียงพอต่อการบริโภค
ตลอดทั้งปีหรือไม่โดยจะใช้ไข่ต้มในการท าพิธีกรรมนี้เช่นเดียวกับการท านาด า  

เดือน ธันวาคม ในช่วงเดือนนี้จะไม่มีการประกอบพิธีกรรมใดๆ จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านหยุดพักการ
ท างานเพ่ือเฉลิมฉลองปีใหม่กระเหรี่ยง ซึ่งจะมีการจัดงานที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะถิ่น  
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พื้นที่ในการประกอบพิธีกรรม และผู้เข้าร่วม  

พ้ืนที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมจะเป็นพ้ืนที่ขอเจ้าของนาผู้ท าพิธีกรรมเอง หากเจ้าของนาเป็น
ผู้หญิงซึ่งไม่สามรถท าพิธีกรรมนั้นได้ก็สามารถให้ลูกหลาน หรือเพ่ือนบ้านมาประกอบพิธีกรรมแทนตนได้ แต่
ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องมีสมาชิกในครอบครัวเจ้าของนาเข้าร่วมในพิธีกรรมด้วยที่เป็นผู้ชาย โดยผู้ที่เป็นผู้หญิงไม่
สามารถเข้าร่วมในการประกอบพิธีกรรมได้ แต่เป็นผู้เตรียมเครื่องเซ่นในการประกอบพิธีกรรม หรือปรุงและ
ทานเครื่องเซ่นหลังการประกอบพิธีกรรมได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วได้  

 
เครื่องเซ่นในพิธีกรรมท านา  

ในการประกอบพิธีกรรมท านาจะมีการใช้เครื่องเซ่นที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะไม่ใช้ของหวาน
ในการท าพิธีเลย แต่จะใช้เนื้อสัตว์ในการท าพิธีเป็นหลักและสิ่งที่ใช้รับประทานกันในการด าเนินชิตตามปรกติ 
ซึ่งเครื่องเซ่นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมมีดังนี้  

1. ไก่ (ช้าง) ซึ่งไก่ท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าพิธีกรรมนั้นจะใช้ไก่ในลักษณะใด ซ่ึง
ลักษณะของไก่ท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมก็ได้แก่ ไก่พ้ืนบ้านซึ่งมีขนสีน้ าตาลหรือด าทัว่ไปเรียกว่า “ช้างซ๊า” และไก่
ที่มีขนสีขาวเรียกว่า “ช้างหงี่” โดยไก่ที่ใช้จะเป็นไก่รุ่นที่มีอายุไม่แก่ และไม่ผ่านการออกไข่มาก่อนหากเป็นไก่
เพศเมีย  

2. เหล้า โดยเหล้าที่ใช้จะเป็นเหล้าที่ต้มและกลั่นขึ้นเองที่ท ามาจากข้าว หรือข้าวโพด และจะเอามาใส่
ขวดแก้ว ลักษณะของเหล้าต้มนั้นจะมีสีใส โดยในการใช้เหล้าประกอบการท าพิธีกรรมจะใช้ 1 ขวด แทนเหล้า 
1 ไห และมีการรินใส่จอกแก้วหรือจอกเซรามิคในขณะท าพิธี  

3. ข้าวสวยท่ีหุงแล้ว ผสมกับแกลบราข้าว และแป้งเหล้าเรียกว่า “ป่ะอ่าง” ประมาณ 1 ก ามือ  
4. เกลือ (ทิแล) จะใช้เกลือเม็ดที่ใช้ประกอบอาหารทั่วไป โดยทั่วไปจะใช้ประมาณ 1 หยิบมือ  
5. พริก (ต่ะเหง) จะเป็นพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้พริกแห้งเพราะมีอยู่แล้ว

และเก็บไว้ได้สะดวก จะใช้ประมาณ 2-3 ผล  
6. หมากพลู (นุหลัง) ซึ่งจะนาใบพลูมาห่อเข้าด้วยกันกับซีกหมากแล้วป้ายด้วยปูนขาวหรือแดง ห่อ

รวมกันให้พอดีคา  
7. อ้อย (ชี๊โพ๊ะ) จะใช้ประมาณ 1 อันล าอ้อยให้มีความยาวประมาณ 1 คืบ ใช้เฉพาะในพิธีกรรมใน 

การเก่ียวข้าว  
8. ดอกไม้ต่างๆ (ต๊ะโพ้) โดยทั่วไปจะใช้ดอกไม้ที่ขึ้นหรือปลูกอยู่ตามหัวไร่ปลายนา เช่น ดาวเรือง 

หงอนไก่ ดอกบัวตองเป็นต้น โดยเก็บมารวมกันให้ได้ประมาณ 1 ก าเล็กๆ ใช้เฉพาะในพิธีกรรมในการเก่ียวข้าว  
โดยในแต่ละพิธีกรรมจะมีการทาภาชนะที่ท าจากตะแกรงไม้ไผ่เป็นฐานรองเครื่องเซ่นเหล่านี้ในขณะที่ประกอบ
พิธีกรรม โดยจะมีการท าขาตั้งขึ้น 4 มุม ความสูงขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ในการท าพิธี หรือบางครั้งก็วางกับพ้ืน
หากพ้ืนที่มีความสูงพอควร  
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กิจกรรมที่ 2.4 ศึกษาผู้น าพิธีกรรมหรือผู้ท าพิธีกรรมของหมู่บ้าน  

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

ท าการศึกษาแนวคิดของผู้น าพิธีกรรมทั้ง 4 ท่าน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการด าเนินพิธีกรรม 
ความหมาย และความส าคัญในการท าพิธีกรรมต่อชุมชน วิธีการสืบทอดพิธีกรรมสู่คนรุ่นปัจจุบัน ความส าคัญ
ในรายละเอียด ขั้นตอนของพิธีกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ค าอธิษฐานในพิธีกรรม, การถอดรหัสภูมิปัญญาความหมาย
ของการดูไม้ที่ใช้แทงกระดูกไก่ที่ใช้ในการท าพิธีกรรม และความหมายของการใช้เครื่องเซ่นต่าง ๆ  

  
ภาพ 6 การท าพิธีกรรมที่มีการเสี่ยงทายกระดูกไก่ 

การดูก้านไม้บนกระดูกขาไก่  

การดูกระดูกขาไก่เป็นส่วนหนึ่งในการท าพิธีกรรมบากนา หรือเลี้ยงผีปง ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่มีการใช้ไก่
เป็นเครื่องเซ่นไหว้ ไก่ที่น ามาทาพิธีแล้วจะถูกน าไปต้มเพ่ือให้เจ้าของนาและครอบครัวทานร่วมกัน โดยเมื่อมี
การเชือดไก่นาเลือดและขนไปใช้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็จะน าไก่มาดึงขนออกและเผาเพ่ือก าจัดขนที่เหลือออก
ให้หมดจนผิวเกลี้ยงแล้วก็จะผ่าเอาเครื่องในออกมาล้างท าสะอาด แล้วน าไปต้มในหม้อที่ใส่น้ าและต้มรอ น าไก่
ที่ช าแหละและท าความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ลงในหม้อต้ม ใส่สมุนไพร ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ผักกาดดอย 
คล้ายเครื่องท าต้มย าไก่บ้าน ใช้เวลาต้มประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ท าการตักเอาไก่และเครื่องในออกมาเพ่ือน า
ชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของไก่ตัดแบ่งพอประมาณ เพ่ือน ากลับไปวางไว้ที่เครื่องเช่นอีกครั้งหนึ่งแล้วมีการเลาะเนื้อ
ไก่ออกจากโครงกระดูก โดยเฉพาะในส่วนขาไก่ หรือแข้งไก่ ส่วนที่ถัดขึ้นมาจากส่วนเท้านั้นจะเป็นสิ่งส าคัญใน
การท าพิธีกรรมที่เรียกว่าการท านายความอุดมสมบูรณ์ของน้ าท่าและผลิตผลของข้าวว่าในปีนั้นจะมีความอุดม
สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด โดยในส่วนของแข้งไก่ กระดูกขาไก่นี้เมื่อต้มแล้วหนังจะหลุดออกและเห็นแต่กระดูกสี
ขาว ผู้ท าพิธีจะมีการเหลาไม้ไผ่เป็นก้านขนาดเล็กเพ่ือน ามาแทงรูบนกระดูกขาไก่นี้เนื่องจากบนกระดูกขาไก่จะ
มีการเกิดช่องรูพรุนของกระดูกเกิดขึ้น หรือมีการเกิดร่องบนกระดูก ซึ่งไก่แต่ละตัวก็จะมีรูนี้ไม่เหมือนกัน เมื่อ
ท าการเสียบการไม้ลงไป ปลายก้านไม้อีกด้านหนึ่งจะชี้ตั้งฉาก ทแยงมุมไปทางด้านซ้ายหรือขวา ตามธรรมชาติ
ของรูที่เกิดบนกระดูก โดยชาวกระเหรี่ยงโปว์เชื่อว่า การที่ก้านไม้ชี้ไปในทิศทางใดจะเป็นสัญลักษณ์ในการ
ท านายที่บ่งบอกว่าในฤดูกาลปลูกข้าวในปีนั้นจะได้ผลผลิตดี น้ าท่าจะดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับการชี้ของก้านไม้นั้นเอง  
ในการอ่านหรือถอดรหัสการชี้ของก้านไม้ที่ปักบนกระดูขาไก่นั้น มีความยากที่จะเข้าใจว่าหมายความถึงสิ่งใด
หากผู้นั้นไม่มีประสบการณ์หรือได้รับการถ่ายทอด และเรียนรู้ในการปฏิบัติร่วมกับผู้มีประสบการณ์มาก่อน 
เพราะผู้ที่จะสามารถอ่านค่า หรือถอดรหัสการชี้ของก้านไม้บนกระดูกไก่นี้ได้จะต้องอาศัยประสบการณ์ที่เคย
ท าพิธีกรรมนี้มาอย่างยาวนานจนเห็นว่าการปักก้านไม้บนกระดูกไก่นี้จะออกมาในลักษณะใดได้บ้าง โดยส่วน
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ใหญ่แล้วผู้ที่สามารถถอดรหัสการอ่านก้านไม้บนกระดูกไก่นี้ได้จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือชาวกระเหรี่ยงโปว์ผู้สูงอายุ
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าพิธีมานาน และพบเห็นการชี้ของก้านไม้บนกระดูกไก่
หลากหลายแบบ การชี้ของก้านไม้ไปในทิศทางใดก็แล้วแต่นั้นหมายความถึงอย่างไร ปีนี้ฝนจะแล้งหรือไม่ 
ผลผลิตจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไร นอกจากนั้นแล้วการดูกระดูกขาไก่นั้นจะต้องดูทั้งสองข้างโดยมีการน า
กระดูกขาไก่ที่เสียบไม้แล้วมาประกบกันให้ถูกต้อง จะท าให้เห็นว่าไม้ที่ปักอยู่บนกระดูกไก่ทั้งสองข้างนั้นชี้ไปใน
ทิศทางอย่างไรบ้าง ซึ่งในการชี้ของก้านไม้บนกระดูกไก่นี้เองจะเป็นรหัสที่นาไปสู้การท านายถึงสภาพฟ้าฝนและ
ผลผลิตในปีนั้น  

การปักก้านไม้บนกระดูกขาไก่นั้นไม่สามารถบอกได้ว่ากระดูก 1 ข้างจะต้องปักไม้จ านวนเท่าใด แต่
จากการบอกกล่าวของผู้ท าพิธี จ านวนรูของกระดูกขาไก่นั้นมีตั้งแต่ 1 รูเป็นต้นไป บางทีกระดูกไก่ 1 ข้าง
สามารถมีจ านวนรูถึง 4-5 รูได้ โดยการแปลความหมายของไม้บนกระดูกไก่นั้นจะมีชื่อเรียกได้แก่ “เวยคูทาง” 
หมายถึง พืชผลจะดีน้าท่าสมบูรณ์ และ “คูเซอะคังเชะ” หมายถึง พืชผลจะให้ผลไม่ดีเท่าที่ควร และน้ าท่าก็จะ
ไม่เพียงพอในการเพาะปลูก 
 
กิจกรรมที่ 2.5 การตรวจสอบ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล  

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในพ้ืนที่ จากการสังเกต และการสัมภาษณ์มาจัดหมวดหมู่ หลังจากนั้น
ด าเนินตรวจสอบข้อมูลว่าได้ท าการศึกษาครบตามขั้นตอนได้แก่ ความส าคัญ และรูปแบบของธรรมเนียม
วัฒนธรรมการปฏิบัติ และภูมิปัญญาในพิธีกรรมการท านาที่มีการสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วิธีการสืบ
ทอดพิธีกรรม ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาพิธีกรรมการท านา 

  
เงื่อนไขและปัจจัยการคงอยู่ภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรมของการปลูกข้าว  

1. วิถีการปลูกข้าว และการใช้พื้นที่ที่เปลี่ยนไป  

การคงอยู่ของวัฒนธรรมพิธีกรรมของการปลูกข้าวท านานั้น จะยังคงอยู่ในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่มีการ
ท านาเพราะชาวกระเหรี่ยงโปว์ในพ้ืนที่ยังคงมีการท านาปลูกข้าว เพ่ือใช้เป็นอาหารหลักในการบริโภค แต่การ
ท านานั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือการท านาแบบไม่ใช้น้ าแต่จะอาศัยน้ าค้างในการเจริญเติบโตของต้น
ข้าว โดยเรียกการท านาแบบนี้ว่า การปลูกข้าวไร่ และการท านาที่ใช้น้ าในการด านาอยู่ในบริเวณหุบเขาเป็น
ชั้นๆ โดยเรียกการท านาแบบนี้ว่า การท านาด าถ้าในพ้ืนที่ทานาเป็นพ้ืนที่เรียบ หรือนาขั้นบันได หากมีการท า
นาเป็นชั้นๆที่มีระดับความสูงต่างกัน บางพ้ืนที่จะมีการแยกพ้ืนที่อย่างชัดเจนระหว่างพ้ืนที่ใช้ท านากับพ้ืนที่ท า
การเกษตรอ่ืนๆ ถ้าหากเป็นพ้ืนที่ในการท าเกษตรอ่ืนๆ จะ มีการท าพิธีกรรมที่แตกต่างกับการท าพิธีกรรมใน
การท านา และเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวและการเกษตรอ่ืนๆในพ้ืนที่เดียวกันแต่ท าหมุนเวียน
แต่ละฤดูกาลในรอบ 1 ปี การที่การท านาจะต้องมีการท าพิธีกรรมมากกว่าการท าการเกษตรอื่นๆนั้นเนื่องจาก
ชาวกระเหรี่ยงโปว์ เชื่อว่าข้าวนั้นมีขวัญ ที่ต้องมีการเคารพบูชา แต่พืชอ่ืนนั้นไม่มี ขวัญ และมีการปลูกที่
ปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของตลาด จึงไม่มีการท าขวัญเหมือนกับข้าว  
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2. ความเชื่อและความเคารพเรื่องจิตวิญญาณ เจ้าป่าเจ้าเขา ภูตผีที่ดูแลพื้นที่  

การทำพิธีกรรมที่ยังคงอยู่บางส่วนเกิดจากความเชื่อของคนในชุมชน ที่มีประสบการณ์ในการพบเจอ
กับเจ้าของพ้ืนที่นาที่ไม่ได้ท าพิธีกรรม หรือมีการท าผิดธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่นา เช่นมีการตัดไม้ หรือเปลี่ยน
เส้นทางไหลของน้ า ก็จะท าให้คนในครอบครัวนั้นเจ็บไข้ได้ป่วย หรือถึงแก่ชีวิตได้ จึงท าให้เกิดความหวาดกลัว 
และคิดว่าการท าพิธีกรรมจะท าให้เกิดความสบายใจว่า ได้แสดงความเคารพต่อวิญญาณ เจ้าป่าเจ้าเขา ภูตผีที่
ดูแลพ้ืนที่ให้ช่วยดูแลปกปักรักษาคุ้มครองเจ้าของนา คนในครอบครัว ให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงดูแล
ข้าวที่ท าการปลูกให้เจริญงอกงาม จึงถือเป็นธรรมเนียมที่เจ้าของพ้ืนที่นาปฏิบัติเป็นประจ าในทุกๆปีอย่างไม่
บกพร่อง 

3. วิถีชีวิตของคนในชุมชนยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่  

การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนส่วนใหญ่แทบทั้งหมด ยังเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมถึงแม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรแต่ก็ยังคงเหลือพ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ท านา และเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนใน
ชุมชน และเจ้าของนาพ้ืนที่นั้นให้ความเคารพ พ้ืนที่นั้นจึงไม่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ในการท าประโยชน์อ่ืนๆ 
นอกจากมีไว้เพ่ือใช้ในการท านาและการเกษตรเพียงอย่างเดียว จึงท าให้พิธีกรรมนี้ยังคงอยู่  
 
การถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรมของการปลูกข้าว  

พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท านาทั้งหมด โดยทั่วไปในแต่ละพิธีกรรมนั้นส่วนใหญ่ผู้ท าพิธีจะใช้ผู้ชาย
เป็นผู้ปฏิบัติตามเหตุผลที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น แต่จะมีในบางพิธีกรรมที่มีผู้หญิงท าพิธีกรรม แต่ส่วนใหญ่แล้ว
ผู้หญิงจะเป็นผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ช่วยในการท าพิธีกรรม โดยจะมีการสืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อกันมาจากรุ่นปู่ย่า
ตายายของแต่ละครอบครัวที่มี พ้ืนที่ในการท านาที่มีการสืบทอดและเป็นพ้ืนที่ท านาของครอบครัวนั้น
โดยเฉพาะโดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นเจ้าของนาจะเป็นผู้ท าพิธีกรรมและจะให้ลูกหลาน หรือลูกสะใภ้ชายมาเป็นผู้ท า
พิธีร่วมกับตนเอง เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการที่ถูกต้องรวมถึงขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติว่าต้องมีการเตรียมการ และ
ด าเนินการอย่างไรบ้างผู้เฒ่าผู้แก่จะปลูกฝังความเชื่อในการท าพิธีเกี่ยวกับการท านานี้ให้กับทายาทชายของตน
ให้มีการปฏิบัติตาม และเป็นผู้ช่วยในการเตรียมอุปกรณ์เครื่องเซ่นต่างๆ สืบเนื่องไปในทุกๆปี 
 
กิจกรรมที่ 2.6 จัดทาหนังสือเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็นพิธีกรรมของชาว 
ปกาเกอะญอในชุมชนบ้านตุงลอย  

กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  

เรียบเรียงส่วนประกอบในเนื้อหาในประเด็นต่างๆที่จะท า เสนอในหนังสือรวบรวมพิธีกรรมซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาของการท าพิธีกรรมที่เป็นวัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติในการท านาของชาวปกา
เกอะญอ 2) ช่วงเวลาในการท าพิธีกรรม 3) ความส าคัญของแต่ละพิธีกรรม ความหมาย และผลกระทบต่อ
ความด ารงอยู่ของชุมชนในอดีต และปัจจุบัน 4) สิ่งที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม เครื่องเ ซ่น และอุปกรณ์ 5) 
ถอดรหัสภูมิปัญญา ค ากล่าวอธิษฐาน และความหมายของแต่ละพิธีกรรม 6) ความคิดเห็นจากเสียงสะท้อน
ของผู้ท าพิธีกรรม 7) ภูมิปัญญาของพิธีกรรมกับการพัฒนาในมิติต่างๆได้แก่ สังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
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ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นองค์คความรู้และการปฏิบัติในพิธีกรรมของการปลูกข้าวชาวปกาเกอะญอ
จ านวนทั้งสิ้น 30 คน โดยแบ่งกลุ่มของผู้ที่ได้รับการเผยแพร่ดังนี้  

1. ชุมชนชาวปกาเกอะญอบ้านตุงลอย จ านวน 15 คน  

สาเหตุที่เลือกเผยแพร่ให้กับกลุ่มชาวบ้านในชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับทราบธรรมเนียมประเพณีที่
ชุมชนของตนเองได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ชาวบ้านวัยกลางคนที่สามารถอ่านหนังสือได้และ
สามารถน าข้อมูลไปเผยแพร่ต่อให้กับคนในชุมชนในวัยสูงอายุและวัยเด็กให้เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของพิธีกรรมในชุมชนได้  

2. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านตุงลอย จำนวน 2 คน  

สาเหตุที่เลือกเผยแพร่ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของชุมชน เพ่ือให้ผู้น าของหมู่บ้านทั้ง 2 
คนได้รับทราบข้อมูลธรรมเนียมที่ชุมชนปฏิบัติสืบเนื่องกันมาและสามารถน าไปขยายขอบข่ายขององค์ความรู้
ให้กับคนในชุมชน หรือ น าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนา สืบสานธรรมเนียมดังกล่าวของชุมชนไว้ต่อไป
ในอนาคตได้  

3. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนอ าเภออมก๋อย จ านวน 5 คน  

สาเหตุที่เลือกเผยแพร่ให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชนอ าเภออมก๋อย เพ่ือให้หน่วยงาน
ตระหนักถึงความส าคัญของธรรมเนียมที่ชุมชนมีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา และจะได้ข้อมูลไปเป็นพ้ืนฐาน
เพ่ือหาวิธีการที่จะสืบสานในระดับนโยบายของอ าเภอต่อไปได้ ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของภูมิ
ปัญญาที่เป็นธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม  

4. สถานศึกษาบ้านตุงลอย จานวน 8 คน  

สาเหตุที่เลือกเผยแพร่ให้กับสถานศึกษาบ้านตุงลอยเพ่ือให้ ครูผู้สอนในสถานศึกษา น าข้อมูลนั้นไป
เผยแพร่ให้กับนักเรียนที่จะเป็นผู้สืบทอดและสืบสานธรรมเนียมประเพณีนี้ให้คงอยู่ต่อไปในชุมชน โดยปลูกฝัง
องค์ความรู้นี้ให้กับนักเรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 

สรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 

จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่เป็นภูมิปัญญาของพิธี
กรรมการท านาของชาวปกาเกอะญอ สามารถสรุปได้ดังนี้  

การด าเนินกิจกรรมที่ 2.1 การส ารวจชุมชนบ้านตุงลอย เพ่ือศึกษาธรรมเนียม วัฒนธรรม และ
พิธีกรรมต่างๆบริบทของพิธีกรรมของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา พบว่ามีจ านวนพิธีกรรมที่จะด าเนิน
การศึกษา จ านวน 7 พิธีกรรม ได้แก่ การบากนา การเลี้ยงผีไฟ การเลี้ยงผีปง การเกี่ยวข้าว การตีข้าว การปัด
เป่า และการไหว้เจ้าที่ นอกจากนั้นยังมีพิธีกรรมที่เป็นประเพณีที่ให้ความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือภูตผีที่ดูแล
คุ้มครองในพ้ืนที่ประกอบด้วย การเลี้ยงหอเจ้าที่ และการเลี้ยงผีตายโหง ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวทั้ งหมดมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดิน น้ า และป่า รวมถึงการคงอยู่ของพันธุ์พืชเช่นข้าวและพืชผักท่ีใช้ด ารงชีพประจ าวัน
เนื่องจากพิธีกรรมมีส่วนท าให้การเพาะปลูกพืชพรรณเหล่านี้ยังคงอยู่ในชุมชนต่อไป  
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การด าเนินกิจกรรมที่ 2.2 ศึกษาการปฏิบัติ และกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆใน
ชีวิตประจ าวันกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ จากการที่ได้ศึกษาผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินพิธีกรรมจ านวน 5 ราย ซึ่งได้แก่ 
นางเบญจวรรณ ลีลอย นายวิแห พัฒนาสาสกุล นายเป๊ะฟู วงศ์โสติถิไกร นายดีพลู อัศวาภรณ์ และนายนิพนธ์ 
มิเง โดยเกษตรกรดังกล่าวเป็นเกษตรกรที่ยังคงสืบทอดพิธีกรรม วัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาในการปลูกข้าวอยู่
ในปัจจุบัน มีการให้ข้อมูลในทางเดียวกันโดยต้องการสืบสานพิธีกรรมนี้ให้คงอยู่ด้วยการด า เนินพิธีกรรมนี้ใน
ทุกๆปีอย่างต่อเนื่องและมีการให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะลูกหลานมาร่วมท า พิธีกรรมเพ่ือให้รับรู้และ
เข้าใจความหมายและความส าคัญของพิธีกรรมเพ่ือให้เขาได้มีการสืบสานพิธีกรรมนี้ให้คงอยู่ 

การด าเนินกิจกรรมที่ 2.3 ศึกษาองค์ความรู้ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของชาวบ้านที่มีต่อ
พิธีกรรมที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ จากการศึกษาก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติ การก าหนดมีพ้ืนที่ในการ
ท าพิธีกรรม การก าหนดผู้ที่เข้าร่วมในการด าเนินพิธีกรรม การศึกษาขั้นตอนการเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ที่ใช้ในการท าพิธีกรรมนั้น ครอบครัวมีส่วนส าคัญในการประกอบพิธีกรรมหากสมาชิกใน
ทุกครอบครัวมีความเข้าใจในขั้นตอนการเตรียมการในการท าพิธีกรรมทั้งชุมชนก็จะมีผู้สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไป
ในอนาคตได้ รวมถึงการเตรียมเครื่องเซ่นต่างๆซึ่งมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตคือต้องมีการเพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ที่น ามาใช้ในพิธีกรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านด าเนินการอยู่ในทุกๆวัน  

การดาเนินกิจกรรมที่ 2.4 ศึกษาผู้น าพิธีกรรมหรือผู้ท าพิธีกรรมของหมู่บ้านในการด าเนินพิธีกรรม 
ความหมาย และความส าคัญในการท าพิธีกรรมต่อชุมชน วิธีการสืบทอดพิธีกรรมสู่คนรุ่นปัจจุบัน ความส าคัญ
ในรายละเอียด ขั้นตอนของพิธีกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ค าอธิษฐานในพิธีกรรม การถอดรหัสภูมิปัญญาความหมาย
ของการดูไม้ที่ใช้แทงกระดูกไก่ที่ใช้ในการท าพิธีกรรม และความหมายของการใช้เครื่องเซ่นต่าง ๆ ซึ่งการ
ท านายพิธีกรรมนี้จะมีผลต่อจิตใจของเจ้าของนาผู้ท าพิธีกรรมซึ่งท าให้ผู้ท าพิธียังคงด าเนินพิธีกรรมนี้ต่อไป หาก
ความหมายที่สื่อถึงจากการท าพิธีกรรมนี้ไม่ได้ส่งผลให้กับผู้ท าพิธีกรรม ก็อาจท าให้พิธีกรรมนี้สูญหายไปได้  

การด าเนินกิจกรรมที่ 2.5 การตรวจสอบ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลของความส าคัญ และรูปแบบ
ของธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติ และภูมิปัญญาในพิธีกรรมการท านาที่มีการสืบทอดตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันวิธีการสืบทอดพิธีกรรม ศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของภูมิปัญญาพิธีกรรมการท านา
นั้นในเงื่อนไขและปัจจัยการคงอยู่ภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรมของการปลูกข้าวจะมีผลกระทบใน 3 
ประเด็นซึ่งได้แก่ วิถีการปลูกข้าว และการใช้พ้ืนที่ที่เปลี่ยนไป ความเชื่อและความเคารพเรื่องจิตวิญญาณ เจ้า
ป่าเจ้าเขา ภูตผีที่ดูแลพ้ืนที่ และวิถีชีวิตของคนในชุมชนยังไม่เปลี่ยนแปลง และยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมอยู่ จึงท า
ให้พิธีกรรมยังคงอยู่ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่เป็นพิธีกรรมของการปลูกข้าว จะมีการถ่ายทอดด้วย
การให้ลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมในการทาพิธีกรรมในทุกขั้นตอนจนถือเป็นสิ่งที่เขาต้องดาเนินการปฏิบัติใน
ทุกๆปี  

การด าเนินกิจกรรมที่ 2.6 มีการจัดท าหนังสือเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็น
พิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอในชุมชนบ้านตุงลอย เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้กับ
บุคคลในชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ องค์การบริหาร และสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีส่วนในการพัฒนา
ชุมชนอ่ืนๆ ได้น าข้อมูลไปใช้เป็นองค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานของวัฒนธรรม
ที่เป็นภูมิปัญญาและธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นพิธีกรรมสืบต่อกันมา  
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการเพาะปลูกข้าวนั้นสามารถจ าแนก
ความส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ด้านดังนี้  

1. ด้านวิถ ีชีวิตและความเป็นอยู่  

พิธีกรรมเป็นส่วนที่มีการหล่อหลอมจิตใจของคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน ให้เกิดความส านึกในการ
เคารพและเห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชน เช่น ความเคารพในธรรมเนียมประเพณีที่มี
การปฏิบัติสืบต่อกันมาที่แฝงนัยของการอนุรักษ์สิ่งต่างๆที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตให้คงอยู่ซึ่งได้แก่ ดิน น้ า และป่า ที่
เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่ท าให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและเป็นพ้ืนฐานของการหาอาหารเพ่ือดารงชีพ
ของตน  

2. ด้านสิ่งแวดล้อม  

การที่มีพิธีกรรมต่างๆดังกล่าวจะท าให้ผู้คนชาวบ้านในพ้ืนที่เกิดการรักษาพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ดิน 
แหล่งน้ า และที่สาคัญป่าต้นน้ าต่างๆที่เป็นแหล่งเจริญเติบโตของพืชประจ าถิ่นที่นับวันก็จะเริ่มศูนย์หาย 
พิธีกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ให้ศูนย์หายไป จากการท า
การเกษตรที่ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เป็นสิ่งกระตุ้นในชาวบ้านในชุมชนหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ของเขาเอง ซึ่งก็เป็นผลท าให้พ้ืนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งท ามาหากินต่อไปในอนาคตได้ 

3. ด้านเศรษฐกิจ  

ท าให้คนในพ้ืนที่ไม่ถูกครอบง าในการใช้พ้ืนที่ไปในทางเศรษฐกิจมากจนเกินไปจนท าให้เกิดผลต่อการ
ใช้พ้ืนที่ไปในการท าพืชเชิงเดี่ยวแต่เป็นการท าเพ่ือยังชีพเท่านั้น ซึ่งจะท าให้คนในชุมชนเห็นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของตนมากกว่ารายได้เชิงเศรษฐกิจ อีกเหตุผลประการหนึ่งก็คือ
ชาวบ้านเห็นว่านี่เป็นวิถีชีวิตที่เขาจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และมีความพอเพียงที่เกิดจากการ
ปฏิบัติที่ได้มีการสืบทอดกันมาอย่างแท้จริง 

  
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน และงานวิจัย 

1. การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน  

สามารถนาพื้นฐานในการศึกษานี้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา พภ 547 ภูมิปัญญาไทย ของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเด็นของ
การถอดรหัสภูมิปัญญา ซึ่งพ้ืนฐานของภูมิปัญญาจากการศึกษาจะนาไปสู่การพัฒนาโดยใช้รากฐานจาก
ประเพณีที่เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของชุมชนแล้วเกิดความยั่งยืนมาสานต่อภูมิปัญญาเพ่ือเป็นรากฐานของ
การพัฒนาต่างๆในอนาคตให้เป็นไปอย่างถูกต้องและไม่ขัดต่อธรรมเนียมประเพณีที่ชุมชนเคยปฏิบัติมาแต่เดิม 
ไม่ให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ผิดจนไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิเช่น การน าความทันสมัยเข้ามาในพ้ืนที่จนท าให้
ประเพณีดั้งเดิมหายไปจนท าให้เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นเป็นต้นเหตุของการท าลายทรัพยากรของชุมชนได้ ภูมิ
ปัญญาพิธีกรรมจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวการพัฒนานั้นไว้ให้เกิดความสมดุลตามภูมิสังคมอย่างแท้จริง  
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2. การบูรณาการองค์ความรู้สู่งานวิจัย  

โครงการนี้สามารถสานต่อไปสู่งานวิจัยได้ว่า จะมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้คนรุ่นใหม่เกิดความเข้าในไม่ว่า
จะเป็นวิถีการปฏิบัติในพิธีกรรมต่างๆ การท าให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าพิธีกรรมมีส่วนช่วยรักษาสมดุลของ
สภาพแวดล้อม และท าให้เกิดความยั่งยืนทางด้านอาหาร และมีการท าบันทึกวิธีการ หรือกระบวนการต่างๆไว้
ให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติต่อไปได้ เพ่ือไม่ให้พิธีกรรมนี้สูญหายไปกับการเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทและเป็นก าลัง
ในการพัฒนาอย่างรุดหน้าขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องจิตใจของคนในชุมชนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ าแม่ต๋อมตอนบน  
อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่  

รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย1 ผานติย์  นาขยัน1 และ ปรมินทร์  นาระทะ1  
1 สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพื้นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ศึกษา และพัฒนา
ป่าบ้านโปงเพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ เป็น 3 พ้ืนที่ 
ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาประกอบกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ 
“มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการ ดังนี้ คือ 1) ความส าคัญของ
การเกษตร 2) ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม 4) โลกของความเป็นจริง ตาม
ทัน และรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรรมาภิบาล โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย“มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้ คือ 1) สังคมเกษตรอินทรีย์ 
(Organic University) 2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco University) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความส าคัญ 
โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่นับวันจะมีจ านวนลดลงอันเนื่องมาจากการบุกรุกทาลาย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
รวมถึงการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือทาการเกษตร โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่สูงทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการท าลายทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือท า
การเกษตรเชิงเดี่ยว ในขณะที่พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ต้นน้าของแม่น้ าสายส าคัญของประเทศไทยโดย การสร้าง
จิตสานึกให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าไม้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกภาคส่วนพยายามจะดา
เนินการ ต่างจากในอดีตที่ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีระบบความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ
มาเป็นตัวไม่ให้คนทาลายทรัพยากรป่าไม้ แต่ปัจจุบันความเชื่อหรือภูมิปัญญาดั้งเดิม ได้สูญหายไปพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิวัตน์ คนในปัจจุบันจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น การน า
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มชนชาติพันธุ์ในพ้ืนที่สูงมีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่ง ใน
เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ต๋อมตอนบน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นอีกชนหนึ่งมีภูมิปัญญาความเชื่อด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่เข้มแข็ง แต่กลับถูกท าลายหายไปพร้อมกับกาลเวลา ดังนั้นการน าภูมิปัญญาดั้งเดิม
กลับมาใหค้วามรู้แก่คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ได้รับรู้และเข้าใจจะเป็นการปลูกฝังจิตสานึกที่ดี
ต่อการรักษาทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนของตนเองต่อไป 

 
 

 



~ 26 ~ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชดาริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ต๋อม 

3. เพ่ือศึกษาการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่
ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าแม่ต๋อม 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

ผู้น าหมู่บ้าน ชุมชนชาวปกาเกอะญอ ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่
ต๋อมตอนบน จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 

เขตพ้ืนที่ลุ่มน้าแม่ต๋อมตอนบน ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หมู่บ้านตุงลอย 
หมู่บ้านแม่อ่างขาง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้คนในชุมชนได้รับความรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นามาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
2. ท าให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมหลัก ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การส ารวจข้อมูลด้านภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 
 

ส ารวจข้อมูลสภาพบริบทด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมชุมชน รวมถึงข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
มีอยู่ในชุมชน โดยการระดมความคิดเห็นจากแกนนา
ชุมชนปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เพ่ือถอดองค์ความรู้ 

6 เดือน 

2. การหาแนวทางการ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ 
ชุมชน 
 

การระดมความคิดเห็นโดยกระบวนการกลุ่มกับผู้ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้นาชุมชน ตัวแทนชุมชน กลุ่มเยาวชน 
เพ่ือร่วมกันให้ข้อมูลถึงแนวทางการน าองค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดหรือสร้างกระบวนการให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

3 เดือน 

3. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ข้อมูลด้านภูมิปัญญาสู่ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาสู่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ โดยจัดกลุ่มผู้รับการ
อบรมให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการรับรู้ของกลุ่ม 

3 เดือน 
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ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การจัดเวทีเสวนาเพื่อทาความเข้าใจกับคนในชุมชนในการจัดทาโครงการ 

ด าเนินการโครงการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

การจัดเวทีเสวนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมเริ่มต้นในการด าเนินการภาพรวมของโครงการ เพ่ือให้คนในชุมชน
ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเกิดความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะตามมา การด าเนิน
กิจกรรมโดยมีเจ้าของโครงการเป็นวิทยากร โดยมีประเด็นที่ต้องการให้ประชาชนได้เข้าใจ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของโครงกากร 
2. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
3. ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ 
4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นของสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ 
5. การแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนของคนในชุมชน 

 
กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมภูมิปัญญาของป่าสะดือและการรวบรวมพืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับป่าสะดือ 

สรุปผลการด าเนินงานภูมิปัญญาของสะดือป่าและพืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับป่าสะดือ 

ภูมิปัญญา คือพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถและความเชื่อของมนุษย์ที่น าไปสู่แนวทางปฏิบัติและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ มีความเห็นพ้องต้องกันของชุมชน และสืบทอดมารุ่นต่อรุ่น อีกทั้งองค์ความรู้ยังเชื่อมโยงถึง
กันในเกือบทุกด้านกลายเป็นฐานการกระทาและความคิดอย่างที่ควรจะเป็นในการด าเนินชีวิตอันนาความงอก
งามมาสู่สังคมซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรม” ระบบความเชื่อและศาสนาของชนเผ่ากะเหรี่ยง มีความสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ โดยชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่า “ซวา” เป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกจะมี
เจ้าของปกป้องรักษา เช่น ภูเขาแต่ละลูก สายน้าแต่ละสาย ผืนป่าแต่ละผืน จะมีเจ้าของอยู่เรียกว่า “ทีเก่อ 
จ่า”(เจ้าของน้า) “ก่อ เก่อ จ่า (เจ้าของแผ่นดิน) 

ชุมชนบ้านตุงลอย ในด้านภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง พบว่าภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยง  บ้านตุงลอย 
มีความรู้ ความสามารถและความเชื่อ ที่น าไปสู่แนวทางปฏิบัติ บนพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตคือปัจจัย 4 ซึ่งเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงเกิดเป็นภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 1) ภูมิ
ปัญญาทางด้านอาหาร 2) ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย 3) ภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้า 4) ภูมิปัญญาด้าน
สมุนไพร และ 5) ภูมิปัญญาด้านทรัพยากรป่าไม้ 

ดังนั้นในส่วนของการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมุ่งที่ค้นหาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
เท่านั้น โดยประกอบด้วยความเชื่อของชนเผ่าที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้ โดยมีทรัพยากรป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อ ดังนี้ 

1. ไม้หางปลา (เซหย่าแหม่) เป็นไม้ที่แตกออกเป็น 2 กิ่งเท่าๆ กัน คนกะเหรี่ยงจะไม่ใช้เพราะ
เชื่อว่าจะทาให้คนในบ้านพูดจากกันไม่รู้เรื่อง และที่ห้ามเช่นนี้เพราะไม้ที่แตกออกเป็นสองกิ่งเท่าๆกันนี้ เป็น
ต้นไม้ที่สมบูรณ์เหมาะที่จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ 
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2. ไม้ที่มีเถาวัลย์หรือกาฝากขึ้น ชนเผ่ากะเหรี่ยงจะไม่ใช้เพราะเชื่อว่าถ้านามาสร้างบ้านจะนางู
ขึ้นบ้านตัวเอง ที่ห้ามเช่นนี้เพราะการตัดต้นไม้หลักจะท าให้พ้ืนที่ขึ้นพันตายไปด้วย 

3. ไม้ที่มีสองต้นขึ้นเสียดกัน เป็นไม้ที่ชนเผ่ากะเหรี่ยงจะไม่ใช้มาทาในการท าประโยชน์ใช้สอย
เพราะเชื่อกันว่าจะท าให้ทะเลาะกับเพ่ือนบ้านบ่อยๆ 

4. ไม้ที่มีรังมดดาขึ้น คนกะเหรี่ยงจะไม่ใช้เพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีเจ้าของแล้วเช่นเดียวกับไม้ที่
มีนกมาเจาะรู ถ้าน ามาใช้จะไม่สบายเพราะไปแย่งบ้านคนอ่ืนมา รวมถึงไม้ที่อยู่ที่จอมปลวก หรือไม้ที่มีรังผึ้ง
เกาะอยู่ก็จะไม่น ามาใช้ 

5. ไม้ที่มีล าต้นแตกเป็นสองง่ามและมีแสงตะวันส่องผ่าน เนื่องจากจะไม่ใช้ประโยชน์เพราะเชื่อ
ว่าเป็นทางเดินของตะวัน 

6. ต้นเดปอ (ต้นไม้สะดือ) ไม่ตัดต้นไม้ที่ถูกเลือกเป็นที่แขวนสะดือของเด็กแต่ละคน 
7. ต้นไทร ชนเผ่ากะเหรี่ยงจะมีความเชื่อว่าไม่ตัดต้นไทรขนาดใหญ่เพราะเชื่อว่าเป็นที่สิงของเทพ

หมื่อกาเขล่อ ซึ่งเป็นเทพผู้กาหนดชะตาชีวิตมนุษย์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์หลายชนิด 
8. ไม้ไผ่ การตัดไม้ไผ่จะตัดไม่เกินกอละ 2 ต้น หน่อไม้เก็บได้ไม่เกินกอละ 2 หน่อ เพราะเชื่อว่า

เก็บกินมากจะเป็นบาป 
9. ต้นมะม่วงป่า ห้ามตัดต้นมะม่วงป่า เพราะใช้ทาพิธีกรรมป้องกันโรคสัตว์และพิธีเรียกวัวควาย

ที่หลงป่ากลับมา 
10. กอไผ่ กอไผ่แต่ละกอหากมีการตัดฟันมาใช้ในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับคนตาย ไผ่กอนั้นจะ

ห้ามตัดไปอีก 3 ปี เพ่ือให้กอไผ่กอนั้นได้เติบโตแตกหน่อเพ่ิมจานวน และเม่ือมีคนตายห้ามตัดไม้ไผ่เป็นเวลา 1 
เดือน 

11. ไม้ที่อมน้ า ห้ามตัดไม้ที่อมน้าเพราะเชื่อว่าเป็นพยาธิ ไม่ดี หรือเป็นไม้ที่เก็บน้ าไว้นอกจากนี้
ยังพบว่าการใช้ประโยชน์ต้นไม้ของชาวกะเหรี่ยงจะตัดไม้ต้นหนึ่งมาใช้ประโยชน์ได้ ต้องผ่านการพิจารณา
ใคร่ครวญเป็นอย่างดีและด้วยความที่มีข้อบังคับมากมายเช่นนี้ ชาวกะเหรี่ยงจึงจะตัดไม้จากป่ามาใช้เมื่อจาเป็น
จริงๆ เท่านั้น 

ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรป่าไม้คือ ภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากจะต้องมีการน าไม้จาก
ป่ามาเกี่ยวข้อง เนื่องจากชนเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งอยู่บนที่สูงจะเกี่ยวข้องกับป่าไม้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลท าให้วิถีชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อพิธี กรรมที่หลากหลาย 
ได้แก่ การเลือกที่ตั้งของบ้าน ผืนป่าของชาวกะเหรี่ยงนั้นกว้างไกล แต่ว่ามิใช่จะปลูกบ้านในที่ใดก็ได้ตาม
อ าเภอใจ พ้ืนที่ป่าที่ชาวกะเหรี่ยงบ้านตุงลอยพ่ึงพิงและดูแลได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นเขตพ้ืนที่ซึ่งมีกฎระเบียบ
ก ากับไว้ในเชิงของการใช้ประโยชน์ เช่น เขตพ้ืนที่ของป่าความเชื่อ (ป่าช้าเด็ก ป่าช้าผู้ใหญ่ และป่าเดปอทู) ที่
ชาวบ้านไม่สามารถล่วงล้ าเข้าไปใช้ประโยชน์ใด ๆ เขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชาวบ้านหวังอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ไว้
และเขตพ้ืนที่ป่าใช้สอยที่ชาวบ้านเข้าไปน าไม้มาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งป่าใช้สอยนี้เองเท่านั้ นที่ชาวกะเหรี่ยง
สามารถน าไม้และวัสดุต่างๆ มาใช้ในการสร้างบ้านได้ ชาวบ้านไม่สามารถรุกล้ าผืนป่าบริเวณอ่ืนได้ ด้วยความ
เชื่อและระเบียบของชุมชนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งในการสร้างบ้าน ชาวบ้านจะต้องสร้างบ้านในบริเวณของหมู่บ้าน 
ซึ่งก็ยังมีข้อห้ามอีกหลายประการในการเลือกต าแหน่งสร้างบ้าน เช่น ห้ามสร้างบ้านบนยอดเขา เพราะเป็นทาง
ผีเดิน และมีลมแรง ห้ามสร้างบ้านบริเวณตีนเขา เพราะอาจได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติ เช่น ดินและหิน
ถล่ม ซึ่งในสมัยก่อนชาวกะเหรี่ยงจะทดลองโดยการพุ่งไม้ไผ่จากยอดเขา หากไม้ไผ่ไปตกลงบริเวณใด ก็จะไม่
สร้างบ้านตรงบริเวณนั้น ลูกต้องสร้างบ้านอยู่สูงกว่าพ่อถ้าอยู่ต่ ากว่าจะท ามาหากินไม่ดี เพราะมีความเชื่อว่าพ่อ
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มีบุญใหญ่กว่าลูก จะสามารถช่วยคุ้มครองลูกได้ ต้องมีเส้นทางน้ า ไหลผ่านบริเวณที่สร้างบ้านอาศัย คนเป็น
น้องต้องสร้างบ้านอยู่สูงกว่าคนเป็นพ่ี หรืออยู่สูงที่สุด การสร้างบ้านหลังหนึ่งของชาวกะเหรี่ยงจึงไม่ง่ายนัก
เพราะเงื่อนไขหลายประการที่ก าหนดไว้ ดังนั้น แม้พวกเขาจะอาศัยอยู่ในแหล่งทรัพยากรไม้อันอุดมสมบูรณ์ 
แต่มิได้หมายความว่าพวกเขาจะสามารถใช้สอยได้อย่างฟุ่มเฟือยในด้านความเชื่อหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิตและทรัพยากรป่าไม้นั้น สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 

1. ขวัญกระเจิง เป็นพิธีกรรมที่มีความเชื่อว่า ขวัญของคนเราจะมีทั้งหมด 5 ขวัญ และที่เหลือ
จะกระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ดังนั้นหากมีการรุกล้ าหรือท าลายป่าไม้ รวมถึงสัตว์ต่างๆ ก็จะเป็นการท าร้ายตนเอง
ทาให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้น หรือที่เรียกว่า “ขวัญกระเจิง” 

2. ผีน้ า คือ ผีที่คอยปกป้องแม่น้ าลาธาร ถ้าหากท าให้เกิดความสกปรกต่อแม่น้ าหรือแม่คงคา 
เช่น การล้างเท้าในน้ า การทิ้งขยะรวมถึงการพูดจาที่เป็นการลบหลู่จะทาให้เกิดอาการเจ็บไข้หรือป่วยขึ้นมา 
ชาวบ้านจะให้ผู้น าทางจิตวิญญาณช่วยประกอบพิธีกรรมเพ่ือขมาผีน้ า 

3. หอผีฝาย มีลักษณะคล้ายศาลตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ า ล าธาร หากมีการท าการใดที่เป็นการล่วง
ละเมิด ไม่เคารพต่อหอผีฝาย เช่น พูดจาลบหลู่โดยเจตนา หรือท าให้เกิดความสกปรก จะต้องมีการขอขมาต่อ
หอผีฝาย โดยน าไก่ต้ม 2 ตัว (1 คู่) เทียน 2 เล่มและดอกไม้ โดยให้ผู้น าทางจิตวิญญาณเป็นคนประกอบ
พิธีกรรมดังกล่าว 

ชนเผ่ากะเหรียงจะมีการจ าแนกประเภทของป่าตามการใช้ประโยชน์ออกเป็น 5 ประเภท  ตาม
ลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่  

1. ป่าใช้สอยรอบหมู่บ้าน เพ่ือให้ความร่มเย็นแก่หมู่บ้าน เป็นแหล่งที่ให้น้ าดื่มเพ่ือการอุปโภค
บริโภค เป็นแหล่งเชื้อเพลิง ที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดเล็กรวมถึงเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนด้วย  

2. ป่าช้า เป็นป่าที่ห้ามมีการตัดไม้ทุกชนิด เนื่องจากชนเผ่ามีความเชื่อว่าจะส่งผลกระทบหรือ
รบกวนต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ และอาจท าให้เกิดเภทภัยต่างๆ ต่อตนเองและครอบครัวได้  

3. ป่าฟื้นตัวจากไร่หรือไม้ไร่เหล่า เป็นพ้ืนที่ในอดีตได้มีการท าไร่และพักฟ้ืนพ้ืนที่ดังกล่าวไว้ 
และท าให้ต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ต่างๆ เจริญเติบโตขึ้นมา จนสามารถท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์ เช่นหญ้าคา ใช้น ามามุง
หลังคา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหาร สมุนไพรรักษาโรค ไม้ฟืนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าบางชนิดด้วย  

4. ป่าหัวนา เป็นพื้นที่ป่าท่ีอยู่เหนือผืนนาที่เป็นแหล่งต้นน้ าสาหรับการท านาเจ้าของพ้ืนที่จะต้อง
รักษาป่านี้ไว้เพื่อให้ครอบครัวสามารถท าการเกษตรได้  

5. ป่าขุนห้วย เป็นป่าบนพ้ืนที่สูงและอยู่ไกลจากตัวหมู่บ้าน ที่เป็นแหล่งกาเนิดแม่น้า ดังนั้นคน
ในชุมชนจะดูแล รักษาป่าร่วมกันรวมถึงมีกฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน เช่น ห้ามเก็บของป่า ห้ามบุกรุกในการทา
การเกษตร ห้ามล่าสัตว์ รวมถึงการตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ด้วย 
 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท าโครงการปลูกป่า 

ด าเนินการโครงการเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ในการด าเนินโครงการปลูกป่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้ที่ตนเองได้มีส่วนร่วมดังกล่าว โดยได้เริ่มต้นกระบวนการหารือร่วมกับชุมชนถึงต้นไม้ที่ชุมชนต้องการ
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ปลูกและใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต โดยที่ประชุมได้เสนอต้นไม้ อาทิเช่น ต้นนางพญาเสือโคร่ง เนื่องจากให้
ความสวยงามแก่พ้ืนที่ของชุมชน ในอนาคตสามารรถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ รวมถึงต้นไม้ที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตได้ เช่น ต้นกาแฟ ที่สามารถปลูกร่วมกับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา 
 
กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

ด าเนินการโครงการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน 

สรุปผลการด าเนินงาน 

การเสวนาร่วมกับชุมชนเพ่ือสะท้อนข้อมูลกลับและสรุปผลของการดาเนินกิจกรรมที่ผ่านมาโดยได้ให้
ชุมชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นของภาพรวมการจัดกิจกรรมโครงการ 
 
ผลผลิตและตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของคนในชุมชนที่ได้รู้ถึงประโยชน์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความพึงพอใจของคนในชุมชนที่ได้รู้ถึงประโยชน์ของ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของคนในชุมชนที่ตระหนักถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรป่าไม้ 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความตระหนักถึงการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
ประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 3 องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
2. องค์ความรู้ด้านพืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับสะดือป่า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

ชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 
3. องค์ความรู้ในการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ 

เนื้อหาประกอบด้วย 
- ค าน า 
- สารบัญ 
- ภูมิปัญญาของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง “สะดือป่า” 
- พืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับสะดือป่า 

ตัวช้ีวัดที่ 5 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดเวทีเสวนาเพื่อท าความเข้าใจกับคนในชุมชนในการจัดทาโครงการ จานวน 20 คน 
กิจกรรมที่ 3 โครงการปลูกป่า 20 คน 
กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีเสวนาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 20 คน ภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 20 คน 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้าแม่ต๋อม ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

1. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนชาติพันธุ์กะเหรียงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในอดีตและที่คงเหลืออยู่ในปัจจุบัน 

2. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาที่ส าคัญในการอนุรักษ์ป่าของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคือ สะดือป่า หรือ 
เดปอทู ในภาษาของกะเหรี่ยง 

3. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสะดือป่าหรือเดปอทูที่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงใช้
ในพิธีกรรม 

4. ท าให้ได้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกระแสของโลกาภิวัตน์ของสังคมในปัจจุบันที่ส่งผล
กระทบต่อการเลือนหายของภูมิปัญญาต่างๆ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมชองบรรพบุรุษที่ใช้เป็นแนวคิดใน
การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ 

5. ท าให้ทราบความคิดเห็นของคนในปัจจุบันในรุ่นต่างๆ ทั้งคนในรุ่นกลาง และกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่
มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลกกระทบของการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ท าให้คนในชุมชนได้มีความตระหนักรู้ต่อความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิด ผลจากการสูญหายของภูมิปัญญา
ดั้งเดมิ และจะส่งผลกระทบต่อคนในยุคต่อๆ ไป 

7. ท าให้คนในชุมชนได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการร่วมสร้างและเห็นคุณค่าขอ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการกิจกรรมที่ได้ด า เนินการ คือ การปลูกป่าของ
ชุมชนร่วมกัน 
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 

การบูรณาการเรียนการสอน 
เนื่องจากผู้ด าเนินการโครงการ ได้ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียน

การสอน รายวิชา พภ 547 ภูมิปัญญาไทย ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิ
สังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้เปิดสอนให้กับนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคเรียนฤดูร้อน)  ดังนั้นจึงได้มีการ
น าความรู้ที่ได้จากการรวบรวมครั้งนี้รวมถึงการรวบรวมผ่านโครงการวิจัย มาถ่ายทอดในการเรียนการสอน 
นอกจากนี้หลักสูตรได้ใช้พ้ืนที่ในเขตอ าเภออมก๋อย เป็นฐานในการศึกษาเรียนรู้ในกระบวนรายวิชา พภ 532 
การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา โดยให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ส ารวจภาคสนามทั้งในด้านกายภาพ (ดิน น้ า ป่า) 
และด้านสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน 

การบูรณาการการวิจัย 
ในการให้บริการวิชาการในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินงานควบคู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพ่ือใช้ส าหรับการประกอบการวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะ
ภูมิปัญญาของชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง โดยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งกลุ่มชนพ้ืนราบหรือกลุ่มคนพ้ืนเมือง และกลุ่มคนในพ้ืนที่สูง ซึ่งได้ด าเนินการเลือกกลุ่มชนชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีฐานความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความ
หลากหลายและมีมาอย่างยาวนาน 
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การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ (ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม 
ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา 

ฐาปกรณ์  เครือระยา1 
1 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ (ดอกเอ้ือง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อ
ในวัฒนธรรมล้านนา  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาเพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยการรวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับดอกกล้วยไม้(ดอกเอ้ือง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งสามารถน าองค์
ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาในรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาในอนาคต  โดยใช้วิธีการเขียนอธิบายความ
พรรณนาและบันทึกภาพถ่าย  โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ การอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research-PAR)  โดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม เข้าไปคลุกคลีและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนด้วยตนเองของนักวิจัย 
ซึ่งเป็นการวิจัยในลักษณะที่มุ่งสร้างความส านึกและความตระหนักของคนในชุมชนให้มีส่วนร่วม 

ผลการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอกเอ้ือง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความ
เชื่อในวัฒนธรรมล้านนา พบว่าในวัฒนธรรมล้านนานั้น ดอกเอ้ือง ถือเป็นดอกไม้ที่มีความส าคัญ เพราะเป็น
ดอกไม้ที่เบ่งบานตามฤดูการ ซึ่งดอกเอ้ืองบ้างชนิดสามารถใช้เป็นตัวก าหนดการจัดพิธีกรรมในล้านนาได้อีก
ด้วย เช่นพิธีกรรมฟ้อนผี จะต้องอยู่ในช่วงฤดูร้อน ในช่วงที่ดอกเอ้ืองผึ่งก าลังเบ่งบานและก็ต้องใช้ดอกเอ้ืองผึ้ง
ในพิธีกรรมนี้ด้วย หรือการท าเครื่องสักการะล้านนาในงานพิธีส าคัญๆ พิธีกรรมอบรมสมโภชน์ จะนิยมท า
เครื่องสักการะซ่ึงหนึ่งในนั้นจะเป็นต้นผึ้ง และใช้ขี้ผึ้งปั้นเป็นดอกเอ้ืองผึ้ง เป็นต้น  

นอกจากนี้ในแต่ละพ้ืนที่ที่ศึกษา ยังมีอัตลักษณ์ในการใช้ดอกเอ้ืองที่ขึ้นในภูมิภาค ตามสภาพภูมิ
ประเทศ ในแต่ละพ้ืนที่จะมีการใช้ดอกเอ้ืองแต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเพณี พิธีกรรม จารีต โดยมี
ปัจจัยเป็นตัวก าหนดคือฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศนั้นๆ เช่น อ าเภอแม่แจ่มนิยมใช้เอ้ืองเงิน ในงานพิธีกรรม
ช่วงประเพณีปีใหม่เมือง อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนิยมใช้เอ้ืองแซะ เพ่ือพุทธบูชา  จังหวัดล าปาง  
จังหวัดล าพูน และจังหวัดเชียงใหม่ นิยมใช้ดอกเอ้ืองผึ้งในงานพิธีทั้งพุทธ และผี ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม   ซึ่งท าให้เราเห็นว่าพิธีกรรมต่างๆ ในวัฒนธรรมล้านนานั้น ถ้ามองและศึกษาในเชิงลึก  
จะพบว่าดอกเอ้ืองล้านนามีบทบาทและมีความส าคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมล้านนา  

ด้านงานศิลปกรรม ที่รูปแบบของดอกเอ้ืองเข้าไปมีบทบาทที่ก าหนดรูปแบบที่ท าให้ก่อเกิดงานศิลปะ
และศิลปกรรมในพุทธศาสนามากมาย ทั้งในส่วนของลวดลายช่อดอกเอ้ืองที่ปรากฏเป็นงานเทคนิคลายค า 
ประดับบนงานพุทธศิลป์ต่างๆ เช่นธรรมมาสน์ หีบธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของงานหัตถกรรมที่รองรับ
กับนาฏยกรรมในฤดูกาลที่ไม่มีช่อดอกเอ้ือง ก็จะมีงานดอกไม้ไหวที่ท าจากโลหะทองเหลือง ตัดประกอบเป็นช่อ
ดอกเอ้ืองไว้ใช้งานแทนช่อดอกเอ้ืองสด  และลวดลายผ้าทอของชาวไทบวนในล้านนา และน้ าอ่าง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่มีลายผ้าทอชื่อ ลายเครือดอกเอ้ือง และลายคัวะดอกเอ้ือง โดยการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าทอที่มี
รูปแบบของดอกเอ้ืองเป็นต้นแบบ 
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ในส่วนของวรรณกรรมล้านนา ปรากฏในเทศน์มหาชาติภาคพายัพ ส านวนสร้อยสังกร เป็นการเทศน์
มหาชาติฉบับล้านนาที่มีความงามทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมล้านนา  ที่กล่าวถึงดอกกล้วยไม้ในป่า เช่น 
กัณฑ์วรรณประเวศ กัณฑ์จุลพนและกัณฑ์มหาพน ที่พูดถึงในป่าว่ามีดอกเอ้ืองอะไรบ้างในระหว่างทาง ซึ่ง
น าไปสู่การตกแต่งซุ้มประตูป่า ที่เต็มไปด้วยบรรดาดอกเอ้ือง ในประเพณีตั้งธรรมหลวง และการวาดภาพรูป
ดอกเอ้ืองในตุงค่าวธรรม ที่ใช้ประกอบการเทศน์ตั้งธรรมหลวงอีกด้วย 

องค์ความรู้เหล่านี้ ถือได้ว่ามีความน่าสนใจมากในด้านของความหมาย บ่งบอกถึงที่มาของวัฒนธรรม 
ความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและรูปแบบที่ก่อให้เกิดงานศิลปกรรมประยุกต์  ศึกษาครั้งนี้ได้ท าการ
จัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านความเชื่อและพิธีกรรมล้านนา โดยมีดอกกล้วยไม้หรือดอกเอ้ืองล้านนาเป็น
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย  ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เราเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
ล้านนา ที่ใช้ธรรมชาติเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ในหลายเรื่องและเป็นประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งทางด้านงาน
ศิลปกรรม ประเพณีความเชื่อ พิธีกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรมในพุทธศาสนา  ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งองค์
ความรู้เหล่านี้ ถือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคมล้านนา และได้น าไปท าเป็นหนังสือดอก “เอ้ืองในพิธีกรรม 
วัฒนธรรมและความเชื่อล้านนา”  ซึ่งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ เพ่ือที่จะสามารถน าไปพัฒนา และปรับใช้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมในอนาคตต่อไป 
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ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ถั่วลอด ลุ่มน้ าแม่ต๋อมตอนบน 
บ้านตุงลอย บ้านขุน บ้านยองกือ และบ้านตุงตงิ 

Diversity and Utilization of Cowpea (Vigna unquiculata L. Walp) 
in Upper Tom sub-watershed 

ผานิตย์ นาขยัน1  ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล2 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1 รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1  
ปรมินทร์ นาระทะ1 และอภิชาต ชมภู1 

1 สาขาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยัง่ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 

 ถั่วลอด (Cowpea) เป็นพืชอาหารวงศ์ถั่วมีลักษณะเป็นถั่วพุ่มเลื้อยชนิดหนึ่งมีลักษณะพิเศษทาง
สรีรวิทยาคือมีการเจริญเติบโตที่เลื้อยทอดไปกับพ้ืนดินตามแนวราบซึ่งเอ้ือต่อระบบการปลูกพืชในการปลูก
ร่วมกับพืชหลักแต่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามท้องถิ่นมี
ฐานพันธุกรรมกว้างมีความหลากหลายในลักษณะของ Phenotype และ Genotype เช่นสีเมล็ดมีความ
แตกต่างกัน (วิลาสลักษณ์ และคณะ, 2557) ถั่วลอดเป็นพืชที่ปรับตัวได้ดีในท้องถิ่นในสภาพไร่ อาศัยน้ าฝน 
ไม่ต้องการน้ ามาก มีปมที่ราก ชุมชนบนที่สูงบางแห่งพ่ึงพิงและใช้ประโยชน์ถั่วลอดได้ดี  ในด้านมูลค่าทาง
เศรษฐกิจพบว่าสนองต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นพอประมาณ โดยมีการจ าหน่ายในชุมชน ในรูปฝักอ่อน ฝักแก่ และ
เมล็ด ราคาจ าหน่ายฝักสด มัดละ 10 บาท เมล็ด กิโลกรัมละ 30 - 40  บาท เมล็ดใช้ประกอบอาหาร
เช่นเดียวกับถั่วด า เกษตรกรในจังหวัดน่านนิยมน าไปประกอบท าข้าวหลามซึ่งเป็นสินค้าประจ าจังหวัด(วิลาส
ลักษณ์ และคณะ, 2557) ในอดีตจากการส ารวจสภาพพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ พบว่า มีการปลูกถั่ว
ลอดกันมานานแต่ช่วงหลังหลังสูญหายไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพืชปลูกจากข้าวไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก 
ได้แก่ข้าวโพด มะเขือเทศ พริกและมีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชในแปลงเกษตรเหล่านั้นจึงท าให้พันธุกรรมของ
ถั่วลอดหายไปในหลายพ้ืนที่อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจัยความเป็นประโยชน์ของถั่วลอดที่วิลาสลักษณ์และ
คณะ(2547, 2558) ซึ่งได้ท าการศึกษาคัดเลือกชนิดและพันธุ์ถั่วลอดที่เหมาะสมในการปลูกร่วมกับข้าวไร่มา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547จากการศึกษาระบบการปลูกพืชวงศ์ถั่วหมุนเวียนร่วมกับข้าวไร่ โดยการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรโดยเปรียบเทียบกับพืชวงศ์ถั่วชนิดต่าง ๆ (ถ่ัวพร้า ถั่วขอ ถั่วด า ถั่วนิ้วนางแดง ถั่วท้องแตก ถั่วเหลือง 
ถั่วลอด)  พบว่าถั่วลอดเป็นชนิดถั่วที่เหมาะสมต่อการปลูกกับข้าวไร่ที่สุดสามารถปลูกพร้อมและเจริญเติบโตไป
พร้อมกับข้าวไร่ไม่รบกวนข้าวไร่ถั่วลอดมีการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อยปกคลุมดินสามารถคลุมวัชพืชและช่วย
รักษาความชื้นให้แปลงข้าวไร่ที่มีถั่วลอดปกคลุมมีศักยภาพในการเพ่ิมธาตุอาหารพืชโดยเฉพาะธาตุไนโตรเ จน
จากการตรึงไนโตรเจนของเชื้อไรโซเบียมในปมรากถั่วและยังมีซากใบและต้นที่สามารถเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่
ดินได้นอกจากนี้ผลผลิตเมล็ดถั่วลอดยังเป็นอาหารและจ าหน่ายได้ 

 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในเขตอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ การปลูกข้าวไร่ได้
ลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีการประกอบอาชีพการเกษตรโดยส่วนใหญ่จะปลูกเป็นข้าว
นาด า และพืชเชิงเดี่ยว เช่น มะเขือเทศ พริก หรือฟักทอง ท าให้ถั่วลอดพืชพ้ืนเมืองของแปลงข้าวไร่อาจมี
ปริมาณและความหลากหลายที่ลดลงหรืออาจสูญหายไปหลายสายพันธุ์แล้ว สถานการณ์เ ช่นนี้หากไม่
ท าการศึกษาวิจัยหรือพยายามรวบรวมสายพันธุ์ถั่วลอดไว้ ความมั่นคงทางอาหารท้องถิ่น ที่ส าคัญอย่างถั่วลอด
อาจจะเหลือน้อยจนกระทั่งสูญหายไปในอนาคต 
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 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ ที่เคยปลูก
ถั่วลอด และยังปลูกถั่วลอดอยู่ ส ารวจความหลากหลายของถั่วลอดในพ้ืนที่แปลงข้าวไร่ท าความเข้าใจกับภูมิ
ปัญญาวิถีปฏิบัติด้านปลูกถ่ัวลอดที่ยังคงเหลืออยู่ หาแนวทางในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากถั่ว
ลอดให้มีความหลากหลายในพ้ืนที่ ลุ่มน้ าต่อมตอนบน อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที ่ที่เคยปลูกถ่ัวลอด และยังปลูกถ่ัวลอด 

3. เพ่ือส ารวจความหลากหลายของถั่วลอดในพ้ืนที่แปลงข้าวไร่ของลุ่มน้ าต่อมตอนบน อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจกับวิถีปฏิบัติด้านปลูกถั่วลอดที่ยังคงเหลืออยู่ หาแนวทางในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากถ่ัวลอดให้แก่เกษตรกร 

 
กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผู้รับบริการ 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่บนลุ่มน้ าแม่ต๋อมตอนบน ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชน จ านวน 20 คน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. บ้านตุงลอย หมู่ 4  บ้านยองกือ หมู่ 8  บ้านขุน หมู่ 20  บ้านตุงติง หมู่ 11 ต าบลอมก๋อย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

2. พ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ทราบความหลากหลายทางสายพันธุ์ของถั่วลอด ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารให้แก่
ชุมชนบนพื้นที่สูง 

2. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกษตรกร และ  
ให้ชุมชนนั้นได้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของถั่วลอด 

3. สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของการปลูกถั่วลอด ด้วยการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและ  

ครัวเรือนในเรื่องเทคนิคการถนอมและยืดอายุถั่วลอดด้วยวิธีง่าย ประหยัดและไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

4. น าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หรือภูมิปัญญาที่เป็นทางการเข้ามาช่วยท าความเข้าใจ ขยายองค์ความรู้   
ให้เกิดความชัดเจน หรือปรับเทคนิครูปแบบการเก็บรักษาพันธุ์พ้ืนบ้านให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
เพ่ือใช้ประโยชน์ให้เข้ากับสภาพการณ์ในปัจจุบันซึ่งก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญา
ชาวบ้านให้ยั่งยืนสืบไป 
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5. มีการรวบรวมวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วในชุมชนตนเอง ๆ ไม่ให้สูญหาย 

6. ผลผลิตทางด้านอาหารในชุมชนดีขึ้นจากการส่งเสริมการปลูกถ่ัวและดูแลทรัพยากรดินที่ถูกวิธี 
7. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลรักษาดินและปลูกถ่ัวลอดระหว่างคนในชุมชนกับหน่วยงาน 

อ่ืน ๆ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต : คนในชุมชนมีการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 20 20 
จ านวนสายพันธุ์ถั่วลอด เชิงปริมาณ สายพันธุ์ 1 5 
พิกัดที่พบถั่วลอด เชิงปริมาณ ร้อยละ 20 20 
ร้อยละเกษตรกรให้ความสนใจและรู้คุณค่า
ของถั่วลอด 

เชิงคุณภาพ เล่ม 50 50 

 

วิธีการด าเนินโครงการ 

 ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นเชิงส ารวจ (Survey research) และการปฏิบัติการจริง (Action 
research) มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านตุงลอย หมู่ 4 บ้านยองกือ หมู่ 8 บ้านตุงติง หมู่ 11 
และบ้านขุน หมู่ 20 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเก็บดิน และพืช หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่าง 
สอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาบริบทพ้ืนที่ การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างถั่วลอดเก็บตัวอย่างดิน 

- ส ารวจบริบทพ้ืนที่ ที่เคยปลูกถั่วลอด และยังปลูกถ่ัวลอด 
- ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างใบ ต้น ดอก ฝัก เมล็ดของถั่วลอดและตัวอย่างดินใน

แปลงเกษตรกรตัวอย่างของพ้ืนที่บ้านตุงลอย ยองกือ บ้านขุน และบ้านตุงติง 
 

กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดองของถั่วลอด 

- เก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งของใบ ต้น ดอก ราก ฝักและเมล็ด รวมถึงตัวอย่างดองของฝักและ
เมล็ด 

- วิเคราะห์คุณสมบัติดินในบริเวณพ้ืนที่ที่ถ่ัวลอดเจริญเติบโต 
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กิจกรรมที่ 3 การดูแลรักษาพันธุกรรมพืช 

- น าเมล็ดที่ได้ไปเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย เช่น สวนหลังบ้านของเกษตรกร หรือตามพ้ืนที่
นาด าของเกษตรกร 

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาการใช้ประโยชน์ของถั่วลอดในพื้นที่ศึกษา 

- การสอบถามภูมิปัญญาการปลูกและใช้ประโยชน์จากถั่วลอด 
- ส่งเสริมแนวทางในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากถั่วลอดให้แก่เกษตรกร (อบรมเสวนา) 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการศึกษาแบ่งได้ สองส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชน 
2. ผลการศึกษาตามกิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 2.1 ความหลากหลายของถั่วลอดในพ้ืนที่แปลงข้าวไร่ของลุ่มน้ าต่อมตอนบน อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 ศึกษาท าความเข้าใจกับวิถีปฏิบัติด้านปลูกถั่วลอดที่ยังคงเหลืออยู่ หาแนวทางในการอนุรักษ์
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากถั่วลอดให้แก่เกษตรกร 
 

ข้อมูลบริบทท่ัวไปของชุมชน ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 ต าบลอมก๋อย ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน ในส่วนงานวิจัยครั้งนี้คัดเลือกมาเพียง 4 หมู่บ้าน คือ บ้าน
ตุงลอยหมู่ 4 บ้านยองกือ หมู่ 8 บ้านตุงติง หมู่ 11 และบ้านขุน หมู่ 20  โดยข้อมูลบริบททั่วไป 4 ชุมชนบ้าน
ขุน ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

บ้านขุน 

 ผู้สูงอายุในชุมชนกล่าวว่าประมาณปี พ.ศ.2530 จ านวนประชากรบ้านขุนมีประมาณ 20 ครอบครัว 
ผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน คือ พ่ออุ้ยอินตา บ้านขุนมีขุนน้ าขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “ขุน” มาจากภาษา
กะเหรี่ยงโพล่ง (โปว์) ที่ว่า “คองคี” หรือ “ขุนคี” ที่มีความหมายว่า “ขุน” อันเป็นแหล่งขุนน้ า เขตการ
ปกครอง เดิมบ้านขุนอยู่ในเขตการปกครองเดียวกับหมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย เมื่อจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
ในปี พ.ศ. 2543 จึงแยกเขตการปกครองมารวมกับหมู่ที่ 8 บ้านยองกือและแยกเป็นหมู่บ้านใหม่ และปี พ.ศ. 
2544 แยกเป็นหมู่ที่ 20 บ้านขุน แบ่งหย่อมการปกครองเป็น 3 หย่อมบ้าน คือ หย่อมบ้านขุน หย่อมบ้าน
มะกอกสามต้น และหย่อมบ้านทุ่งกว้าง 

1. ลักษณะทางกายภาพ 

 บ้านขุน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 14,135 ตารางกิโลเมตร ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,000-
1,200เมตร พิกัด N 1984644  E 429196 ลักษณะพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูง มีที่ราบเชิงเขาน้อย การสร้าง
บ้านเรือนเป็นการสร้างตามเนินเขาลดหลั่นกันมาก มีพ้ืนที่ท าการเกษตรแบบเกษตรที่สูง มีนาขั้นบันได ท าไร่
หมุนเวียน สวนและเลี้ยงสัตว์ (ภาพที่ 3 และ 4) ประชากรเป็นชาวกะเหรี่ยงโพล่ง (โปว์) ส่วนใหญ่นับถือ
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ศาสนาพุทธ ส่วนน้อยเป็นศาสนาคริสต์ และความเชื่อใหม่ที่เข้ามาคือ การนับถือเจ้าแม่กวนอิม แต่ยังมี
ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับการท าพิธีกรรมเลี้ยงผี บวงสรวงดวงวิญญาณ 

2. อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ  ติดกับ  บ้านหัวฝาย บ้านสันมะม่วง ต าบลอมก๋อย 
  ทิศใต ้   ติดกับ  บ้านบ้านตุงติง บ้านดอยค า ต าบลอมก๋อย 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านตุงลอย บ้านยองกือต าบลอมก๋อย 
  ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านงาช้างหัก บ้านแม่อ่างขางใหม่ ต าบลอมก๋อย 

 
ภาพที่ 1 สภาพพ้ืนที่ชุมชนบ้านขุน (รายงานการวิเคราะห์พ้ืนที่ นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง

ยั่งยืน, 2560) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากร ดิน น้ า ป่า 

 3.1 ลักษณะชุดดินในพื้นที่บ้านขุน  

 พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส ารวจ
และจ าแนกดิน เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส าหรับการเกษตร 
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง ขาดแคลนน้ าและบางพ้ืนที่อาจพบ
ชั้นหินพ้ืนหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4 นอกจากนี้ยังเป็นดินที่ไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร 
 แนวทางการจัดการ : ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งต้นน้ าล า
ธาร ในกรณีที่จ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จ าเป็นต้องมีการศึกษาดินก่อน เพ่ือให้ทราบถึง
ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงอนุรักษ์หรือวนเกษตร ในบริเวณ
พ้ืนที่ที่เป็นดินลึกและสามารถพัฒนาแหล่งน้ าได้ มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน ท าแนวรั้ว
หญ้าแฝกและขุดหลุมปลูกเฉพาะต้น โดยไม่มีการท าลายไม้พ้ืนล่าง ส าหรับในพ้ืนที่ที่ไม่มีศักยภาพทาง
การเกษตร ควรรักษาไว้ให้เป็นสวนป่า สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 3.2 สรุปการวิเคราะห์ปัญหาของ 4 หมู่บ้าน 

 จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลระดับครัวเรือนและจัดท าเวทีเพ่ือระดมความคิด ของนักศึกษาสาขาการ
พัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 14 (รายงานวิชาวิเคราะห์พ้ืนที่, 2560) พบว่าทั้ง 4 หมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ์ ดินมีความเสื่อมโทรม มีการชะล้างสูง หน้าดินมีความตื้นและเป็นดินลูกรัง มีความลาดชันเกิน 
35% 
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- ปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย จึงไม่สามารถที่จะ
ออกเอกสารสิทธิ์ใด ๆ ให้กับชุมชน  

- ปัญหาดินเสื่อมโทรม การชะล้างสูง หนาดินตื้น ดินลูกรัง พ้ืนที่มีความลาดชันสูง เนื่องจาก พ้ืนที่มี
ลักษณะชุดดินสันทราย ชุดดินปากช่อง ชุดดินเชียงใหม่ ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลาดชันสูง ดินมีลักษณะ
เป็นดินร่วนปนทรายไม่กักเก็บน้ า ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ไม่เหมาะกับการปลูกพืชสวนที่ท าการ
เพาะปลูกกันอยู ่เช่น มะเขือเทศ กะหล่ าปลี เป็นต้น  

- แนวทางการแก้ไข ปรับเปลี่ยนชนิดของพืชให้เหมาะสมกับลักษณะดิน เช่น การปลูกข้าวไร่ พืชตระกูล
ถั่วซึ่งต้องการน้ าน้อยและยังเป็นพืชคลุมดิน ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว เป็นต้น และ
อาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น การทอผ้า งานหัตถกรรม เป็นต้น 

3.3 ทรัพยากรน้ า 

 ดอยปุยเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าสายต่าง ๆ ในลุ่มน้ าแม่ต๋อมและใกล้เคียง การเดินทางของสายน้ าใน
ลุ่มน้ าแม่ต๋อม ไปรวมกันไกลถึงเขื่อนภูมิพล การก าเนิดของต้นน้ าไหลผ่านพ้ืนที่และชุมชน ท าให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งพอจะจ าแนกการใช้ประโยชน์จากห้วยของหมู่บ้านที่เข้า
ไปร่วมศึกษาได้ดังนี้ บ้านกะเบอะดินใช้ ประโยชน์จาก ห้วยแม่อ่างขาง ,ห้วยผาขาว บ้านขุนใช้ ประโยชน์จาก
ห้วยยองกือ บ้านแม่อ่างขาง ใช้ประโยชน์จากห้วยอ่างขาง สภาพทั่วไปของทรัพยากรน้ า 

ภาพที่ 2 สภาพทั่วไปของทรัพยากรดินและน้ า 

3.4 ทรัพยากรป่า 

 ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการด ารงชีพของประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าแม่ต๋อม 
เนื่องจากพ้ืนที่ท ากินของประชากรในพ้ืนที่ไม่มีการครอบครอง เมื่อย้อนหลังไป 30 ปีที่แล้ว ชาวบ้านในพ้ืนที่
ยังมีการท าไร่หมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง แต่มีการพักฟ้ืนป่าไม้ให้มีการเจริญเติบโตก่อนน ามาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นวิถีที่
สอดคล้องกับการด ารงชีวิต  ในยุคปัจจุบันชุมชนเลิกการท าไร่หมุนเวียนและใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยการตัด
ไม้มาปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ท าเชื้อเพลิง เป็นหลัก ท าให้การเจริญเติบโตของทรัพยากรป่าไม้ไม่สามารถเป็นไปได้
อย่างเต็มที่  
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4. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 

 กระบวนการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยใช้กระบวนการตรวจสอบข้อมูลแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดการตรวจสอบปัญหาร่วมกันและจัดล าดับความส าคัญของชุมชนแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้ล าดับ
ความส าคัญของปัญหา ดังนี้ การบุกรุกพ้ืนที่ป่า การขยายพื้นที่ท าการเกษตร ตัดไม้เพ่ือท าเป็นเชื้อเพลิงไฟป่า 

การท าการเกษตรและปฏิทินกิจกรรมการท าการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนทั้ง 4 ในการศึกษาครั้งนี้ ท าการเกษตรเชิงพาณิชย์และยังชีพ โดยมีกิจกรรมการท า

การเกษตรตลอดปีดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ปฏิทินกิจกรรมชุมชน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

 

 ต้นทุนการผลิตของพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ข้าว เป็นพืชที่
ปลูกโดยทั่วไปแทบทุกหลังคาเรือน ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน ของทุกปี (ตารางท่ี 1) เป็นข้าวนาด า
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้าวไร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อยลงกว่าร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ในอดีต  (สัมภาษณ์
เกษตรกร, 2561) 
 พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกหลังท านา คือ มะเขือเทศ, พริกหนุ่ม และกะหล่ าปลี (ภาพที่ 7) จากผลการ
ค านวณต้นทุนการผลิตของทั้ง 3 พืช ก าไรคิดเป็นร้อยละ 46–50 ของต้นการผลิตและเป็นพืชที่สามารถปลูก
ได้จ านวน 3 รอบต่อปี 
 ต้นทุนการผลิตต่อไร่รวม 3,325 บาท แยกเป็นค่าเมล็ดพันธุ์ =  525 บาทค่าปุ๋ยเคมี = 1,500 บาท
ค่าสารเคมี = 300ค่าน้ ามัน = 1,000 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย 3 ,900 บาทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 390 
กิโลกรัม จ าหน่ายได้ราคา กิโลกรัมละ 10 บาท 

 

ภาพที่ 3 กิจกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจของพื้นที่ 4 ชุมชน ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

กจิกรรม ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
พืชอาหารหลกั
ขา้ว 
พืชเศรษฐกจิ
มะเขือเทศ
พริก
กะหล ่าปลี

ปฎทินิกจิกรรมชุมชน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
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การเปลี่ยนแปลงบริบทของการปลูกถั่วลอด 

ไร่ข้าวหมุนเวียน 

 การท าไร่หมุนเวียนปัจจุบันของชุมชนลุ่มน้ าแม่ต๋อมมีการเปลี่ยนแปลงไปมากคือ ชาวบ้านบาง
ครัวเรือนจะปลูกข้าวซ้ าในพ้ืนที่เดิมต่อเนื่องนานถึง 2–3 ปี (เช่นกรณี พ่อหลวงสมอ้วน) แล้วปล่อยให้ฟ้ืนตัว
เป็นไร่เหล่าประมาณ 3–5 ปี แทนที่จะท าปีเว้นปี การท าไร่หมุนเวียนโดยภาพรวมของชุมชนไม่มีรูปแบบ
ตายตัว จะแล้วแต่เจ้าของที่ซึ่งมีทั้งแบบสั้นเว้นสั้น ท ายาวเว้นสั้น แต่ในลักษณะการท าแบบยาวเว้นยาว หรือ
สั้นเว้นยาว จะไม่ค่อยพบ เนื่องจากหากเว้นยาวพ้ืนที่นั้นจะกลายสภาพเป็นป่า การเข้ามาท าไร่จะถูกทางป่าไม้
จับในข้อหาท าลายป่า ถึงแม้ว่าจะเป็นที่ท ากินเดิมของตนก็ตาม  ซึ่งกรณีนี้ทางราชการได้ให้ข้อมูลในมิติของ
กฎหมายว่าเป็นการปล่อยพ้ืนที่ทิ้งไว้โดยไม่ท าประโยชน์ การกลับมาท าไร่เดิมจึงเหมือนกับการเปิดพ้ืนที่ใหม่ซึ่ง
ผิดกฎหมาย ในกรณีที่บางครอบครัวมีไร่เพียงแห่งเดียวก็จะแบ่งออกเป็นหลายแปลง แล้วท ารายแปลงใน
ลักษณะหมุนเวียนและพักพ้ืนที่แปลงอ่ืน ๆ แทน ท าให้ได้ข้าวปริมาณที่น้อยลงจากอดีต บางครอบครัวต้องใช้
แรงงานช่วยเพื่อนบ้านท างานเพื่อแลกกับข้าวแทนการใช้เงินซื้อด้วย  

 ปัจจุบันจากการสอบถามและส ารวจพื้นที่จริงในบริเวณไร่หมุนเวียนของทั้ง 4 หมู่บ้าน พบว่าเกษตรกร
ไม่นิยมปลูกถั่วลอดในแปลงข้าวไร่หมุนเวียนอีกต่อไป เนื่องจากปัญหาสายพันธุ์ถั่วลอดในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย
ส่วนมากจะพันขึ้นต้นข้าว เกษตรกรจึงมีการปรับเปลี่ยนย้ายถั่วลอดมาปลูกในบริเวณส่วนหลังบ้าน และสวนผัก 
ผลไม้ หรือริมแปลงข้างนาข้ันบันได 

ไร่เหล่า 

 เป็นไร่หมุนเวียนที่ถูกปล่อยให้ฟ้ืนตัว หรือถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ดินฟ้ืนสภาพตามธรรมชาติ ปัจจุบันหลาย
ครอบครัวได้เปลี่ยนพ้ืนที่มาท าการปลูกไม้ผลอ่ืน เช่น พลับ กาแฟ แทนการท าข้าวไร่ เนื่องจากไม่ต้องดูแลมาก 
และไม่ถูกเพ่งเล็งจากทางรัฐ จึงหมั่นเข้าไปแผ้วถางพ้ืนที่ ดายหญ้า จ ากัดวัชพืช ท าให้โล่งเตียนมากขึ้น ภาพที่
ปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียมจึงเหมือนกับชาวบ้านท าลายป่า รวมถึงในช่วงฤดูกาลผลิตจะมีแรงงานใน
ครอบครัวน้อยเนื่องจากหลายๆ ครอบครัวมีสมาชิกออกไปรับจ้างนอกชุมชนมากกว่าการที่จะต้องการท างาน
ในไร่เหมือนในอดีต เช่น ออกไปรับจ้างข้ึนล าไย รับจ้างท าสวน ข้างล่างเป็นต้น  จากการส ารวจเบื้องต้นก็พบว่า
ในไร่เหล่าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไม่พบการปลูกถั่วลอดแต่อย่างใด 

ไม้ผลที่ดอน 

 ในที่ดอนชาวบ้านจะใช้ปลูกไม้ผล แต่เดิมนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ใช้ท าข้าวไร่ แต่ทั่วไปเป็นไม้ผลที่ยัง
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ เนื่องจากเพ่ิงมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกพืชไม่กี่ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากผลผลิตที่ได้สามารถน ามาขายเป็นเงินสดได้ และการดูแลเอาใจใส่ การใช้แรงงานในสวนจะน้อยกว่า
การท าไร่ขา้ว ซึ่งในช่วงที่ไม้ผลยังไม่เจริญเต็มที่นั้นชาวบ้านจะปลุกพืชผักสวนครัวอ่ืน ๆ เสริมเข้าไปในสวน เพ่ือ
ใช้อุปโภค–บริโภคในครัวเรือนหรือบางอย่างก็สามารถน ามาขายเป็นเงินสดได้อีกด้วย จากการส ารวจเบื้องต้นก็
พบว่าในไร่เหล่าที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ไม่พบการปลูกถั่วลอดแต่อย่างใด 
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ผลการศึกษาตามกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างใบ ต้น ดอก ฝัก และเมล็ดของถั่วลอดในแปลงเกษตรกร
ตัวอย่างของพ้ืนที่ลุ่มน้ าต๋อมตอนบน  

 เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างใบ ต้น ดอก ฝัก และเมล็ดของ
ถั่วลอดใน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านตุงลอย หมู่ที่ 8 ยองกือ หมู่ที่ 11 ตุงติง  และหมู่ที่ 20 ขุน จะพบว่า 
ในสถานะปัจจุบันพบเพียง 5 สายพันธุ์ และได้เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ถั่วลอดของส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร ที่ 1 เชียงใหม่ (สวพ. 1) (ภาพที่ 9) พบว่า มีความแตกต่างด้านชนิดเฉดสี และลวดลายของถั่วลอดแต่
ละแหล่ง กล่าวคือ ถั่วลอดสายพันธุ์สีน้ าตาลลาย ในชนเผ่ากระเหรี่ยงต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่จะเรียกชื่อว่า “ปะทุนังกาย” จะมีสีลวดลายของสีน้ าตาลที่เข้มกว่าของ สวพ. 1 ในขณะที่ถ่ัวลอดสาย
พันธุ์สีด า หรือ ที่ชาวกระเหรี่ยงต าบลอมก๋อยจะเรียกว่า “ปะทุชู” นั้น ถั่วลอดทั้งสองแหล่งที่มาจะมีขนาดและ
สีใกล้เคียงกัน ส่วนถั่วลอดสายพันธุ์ขาว – ด า หรือท่ีชาวกระเหรี่ยงต าบลอมก๋อยเรียกว่า “ปะทุนะมะ” นั้นเมื่อ
เทียบจากแหล่งที่มาท้ังสองก็พบว่ามีสีขาว – ด า ที่เหมือนกัน แต่ถ่ัวลอดสายพันธุ์ขาว – ด า จากแหล่งต าบลอม
ก๋อยจะมีขนาดเมล็ดถั่วเล็กกว่าเมื่อมองเทียบด้วยตาเปล่า  ส่วนถั่วลอดสายพันธุ์ล าพูน ที่มีสีเทา – น้ าตาล ซึ่ง
กะเหรี่ยงต าบลอมก๋อยจะเรียกว่า “ปะทุนังกะ” จะพบความแตกต่างด้านเฉดสีน้ าตาลของเมล็ดถั่วลอดจาก
ต าบลอมก๋อยมีเฉดสีน้ าตาลที่อ่อนกว่า สายพันธุ์ถั่วลอดอันดับที่ 5 คือสายพันธุ์สีน้ าตาลล้วน พบว่าเฉดสี
น้ าตาลและขนาดจากทั้งของ สวพ. 1 และกระเหรี่ยงต าบลอมก๋อยมีลักษณะเหมือนกัน  

 

ภาพที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะเฉดสีและขนาดของถั่วลอดจากแหล่งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 
เชียงใหม่ สวพ.1 (ซ้าย) กับแหล่งต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ขวา) 
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กิจกรรมที่ 2 ท าการรวบรวมตัวอย่างแห้งของพืช ตัวอย่างดองของถั่วลอด และตัวอย่างดินพื้นที่ลุ่มน้ าต๋อม
ตอนบน 

 เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 และวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ได้ท าการเก็บตัวอย่างของเมล็ด ใบ
ของถั่วลอดมาท าการอบแห้งและเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติของดินที่ปลูกถ่ัวลอด ดังนี้ 

 ตัวอย่างพืช 

2.1. ตัวอย่างฝักสดและเมล็ดแห้งของถั่วลอดประกอบด้วยเมล็ดถั่วลอด 5 สายพันธุ์  

                   

                               ภาพที่ 5 เมล็ดถั่วลอด 5 สายพันธุ์ 
       (ซ้ายไปขวา: ลายนกคุ้ม, ลายน้ าตาลล้วน, น้ าตาลอ่อน, ขาว – ด า, และ ด าล้วน) 
 
2.2 ตัวอย่างต้นและใบถ่ัวลอดอบแห้ง (herbarium) และใบสด 5 สายพันธุ์ 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 6 ใบและล าต้นของถั่วลอดสายพันธุ์ลายนกคุ้ม 
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ภาพที่ 7 ใบและล าต้นของถั่วลอดสายพันธุ์ลายน้ าตาลล้วน 
 

 

  

 
                             

ภาพที่ 8 ใบและล าต้นของถั่วลอดสายพันธุ์ลายน้ าตาลอ่อน 
 

                       

 

 

ภาพที่ 9 ใบและล าต้นของถั่วลอดสายพันธุ์ขาว – ด า 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 ใบและล าต้นของถั่วลอดสายพันธุ์ด าล้วน 
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ตัวอย่างดิน 

 ได้เก็บตัวอย่างดินในบริเวณสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง ซึ่งเป็นดินที่ปลูกถั่วลอด หน่วย
ตัวอย่างของแต่ละหมู่บ้านไม่เท่ากัน เนื่องจากนักวิจัยท าการสุ่มไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งต้องเก็บตามที่ชุมชน
นั้น ๆ อยู่ในบ้าน หากชุมชนไหน เจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้านก็จะไม่ได้เก็บตัวอย่างดิน ทั้งนี้มีผลการวิเคราะห์ดัง
ตารางที่ 2 นี้  

ตารางท่ี 2 สมบัติดินที่ปลูกถ่ัวลอดบริเวณหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านยองกือ 

ล าดับที่ บ้าน Name pH OM% P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 

1 ยองกือ นางแบละ    6.67 6.5 378 1755 4065 57 
2 ยองกือ นางปีนะ  6.61 6.6 54 880 1779 74 
3 ยองกือ นางแบละ   5.95 3.1 25 525 591 49 
4 ยองกือ นาย        6.97 5.3 113 883 1605 48 
5 ยองกือ นางหล้า    6.08 4.1 154 996 1135 43 
6 ยองกือ นางจันทร์     6.2 5.8 119 1012 1453 54 
7 ยองกือ นางอวยจันทร์    6.26 1.6 23 725 249 25 

เฉลี่ย   6.39 4.71 123.68 967.97 1553.85 49.95 

 คุณสมบัติดินบริเวณสวนหลังบ้านของบ้านยองกือโดยเฉลี่ยซึ่งปลูกต้นถั่ว มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย (6.39) มีอินทรียวัตถุสูง (ร้อยละ 4.71) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โปแต
สเซียมที่ละลายน้ าได้ สูงมาก (123.68 ppm และ 967.97 ppm ตามล าดับ) แคลเซียมที่สูงมาก 
(1553.85 ppm) แต่มีปริมาณแมกนีเซียมต่ ากว่าระดับมาตรฐาน โดยภาพรวมดินที่ปลูกถ่ัวลอดของเกษตรกร
บ้านยองกืออยู่ในระดับมีความอุดมสมบูรณ์ดี 

ตารางท่ี 3 สมบัติดินที่ปลูกถ่ัวลอดบริเวณหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านตุงลอย 

ล าดบั
ที ่

บ้าน Name pH OM% P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg 
(ppm) 

1 ตุงลอย นางไท  ดีแซ    8.01 3.3 104 333 3277 62 
2 ตุงลอย นายดี     6.85 4.3 101 298 1037 36 
3 ตุงลอย นางจินดา   6.99 6.2 301 1286 3023 54 
4 ตุงลอย บอยเจ   5.37 2.2 13 264 390 30 
5 ตุงลอย นางบัวผัด     6.06 6.3 124 505 1191 45 
6 ตุงลอย นายมนู  ดีแฮ  6.91 3.6 46 574 720 45 
7 ตุงลอย นางปิ     6.44 6.6 95 787 2723 44 
8 ตุงลอย นายหนา   ดีแฮ    6.71 6.5 287 1148 3262 57 
9 ตุงลอย นายดี เซสุข 1 5.61 3.0 34 145 392 64 

10 ตุงลอย นายดี เซสุข 2 5.44 3.4 47 205 410 113 
เฉลี่ย     6.05 4.86 115.70 571.18 1696.81 69.38 

 คุณสมบัติดินที่ปลูกต้นถั่วลอด บริเวณสวนหลังบ้านของบ้านตุงลอยโดยเฉลี่ยมีค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย (6.05) มีอินทรียวัตถุสูง (ร้อยละ 4.86) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
โปแตสเซียมที่ละลายน้ าได้ สูงมาก (115.70 ppm และ 571.18 ppm ตามล าดับ) แคลเซียมที่สูงมาก 
(1553.85 ppm) แต่มีปริมาณแมกนีเซียมต่ ากว่าระดับมาตรฐาน (69.38 571.18 ppm) โดยภาพรวมดิน
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ที่ปลูกถ่ัวลอดของเกษตรกรบ้านตุงลอยอยู่ในระดับมีความอุดมสมบูรณ์ดีเช่นเดียวกับดินที่ปลูกถั่วลอดของบ้าน
ยองกือ 

ตารางท่ี 4 สมบัติดินที่ปลูกถั่วลอดบริเวณหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านตุงติง 

ล าดับที่ บ้าน Name pH OM% P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 
1 ตุงติง  นายมน ูดีแฮ 6.54 3.1 42 567 650 45 

 คุณสมบัติดินที่ปลูกต้นถั่วลอด บริเวณสวนหลังบ้านของบ้านตุงติง มีเพียง 1 ครัวเรือนเท่านั้น โดยมี
ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย (6.54) มีอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง 
(ร้อยละ 3.1) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตามค่ามาตรฐาน (42 ppm) โปแตสเซียมที่ละลายน้ าได้ สูง
มาก (567 ppm) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ า (650 ppm และ 45 ppm ตามล าดับ) โดยภาพรวม
ดินที่ปลูกถั่วลอดของเกษตรกรบ้านตุงลอยอยู่ในระดับมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร แต่ไม่มากเท่าสอง
หมู่บ้านที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนตัวอย่างเกษตรกรมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น จึงยังไม่อาจผล
คุณสมบัติของดินได้ชัดเจนนัก 

ตารางท่ี 5 สมบัติดินที่ปลูกถ่ัวลอดบริเวณหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านขุน 

ล าดับ
ที่ 

บ้าน Name pH OM% P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 

1 บ้านขุน ยอบโพ    6.49 1.1 65 1345 536 47 
2 บ้านขุน  นายคุยเซอร ์ 5.8 1.4 3 411 635 44 

เฉลี่ย     6.28 1.89 36.74 774.34 607.18 45.40 

 คุณสมบัติดินที่ปลูกต้นถั่วลอด บริเวณสวนหลังบ้านของบ้านขุน มีเพียง 2 ครัวเรือนเท่านั้น โดยมีผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ค่อนข้างเป็นกรดเล็กน้อย (6.28) มีอินทรียวัตถุต่ า (ร้อยละ 
1.89) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ตามค่ามาตรฐาน (36.74 ppm) โปแตสเซียมที่ละลายน้ าได้ สูงมาก 
(774.34 ppm) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ า (607.18 ppm และ 45.40 ppm ตามล าดับ) โดย
ภาพรวมดินที่ปลูกถั่วลอดของเกษตรกรบ้านขุนอยู่ในระดับมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า แต่อย่างไรก็ตาม
จ านวนตัวอย่างเกษตรกรมีเพียงสองคนเท่านั้น จึงยังไม่อาจผลคุณสมบัติของดินได้ชัดเจนนัก 

 จากการเปรียบเทียบสมบัติของดินบางประการในแปลงถั่วลอดบริเวณสวนหลังบ้านของเกษตรกร
ตัวอย่าง 4 หมู่บ้าน (ตารางที่ 5) จะพบว่าดินทั้ง 4 หมู่บ้าน อยู่ในเกณฑ์อุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงดี โดยมีค่า
ความเป็นกรด – ด่าง ที่มีความเป็นกรดเล็กน้อย (6.05-6.54) ปริมาณอินทรียวัตถุส่วนใหญ่จะสูงมาก (3.1-
4.86) มีเพียงแปลงบ้านขุนที่มีปริมาณอินทรียวัตถุปนกลาง (1.89) ค่าฟอสฟอรัสที่ เป็นประโยชน์ 
(Available–P) มีค่าสูงถึงสูงมาก (36.74-123.67 ppm.) โปแตสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable-K) 
สูงมาก (567.00-967.97 ppm.)  แคลเซียม (Ca) อยู่ในระดับต่ าถึงสูงมาก (607.18-1696.81 ppm.) 
และแมกนีเซียม (Mg) ในระดับต่ า ( 45.00-69.38 ppm.) 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบสมบัติของดินบางประการในแปลงถั่วลอดบริเวณสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง 
4 หมู่บ้าน 

คุณสมบัติของดิน บ้านตุงลอย บ้านตุงติง บ้านยองกือ บ้านขุน 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 6.05 6.54 6.39 6.28 
Organic matter (%) 4.86 3.1 4.71 1.89 
Available-P (ppm.) 115.70 42.00 123.68 36.74 
Exchangeable-K (ppm.) 571.18 567.00 967.97 774.34 
Ca (ppm.) 1696.81 650.00 1553.85 607.18 
Mg (ppm.) 69.38 45.00 49.95 45.40 
Sample No.(Household) 7 10 1 2 

กิจกรรมที่ 3  การศึกษาภูมิปัญญาการปลูกและใช้ประโยชน์จากถั่วลอดพ้ืนที่ลุ่มน้ าต๋อมตอนบน 

 ได้เก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึง31 สิงหาคม 2561 จากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามกับเกษตรกรของ 4 หมู่บ้าน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ จ านวน 18 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม พบผลการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ภูมิปัญญาการปลูกถั่วลอด 

 เกษตรกรชนเผ่ากระเหรี่ยงทั้ง 4 หมู่บ้านมีการสั่งสมภูมิปัญญาในการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จาก
ถั่วลอดในเรื่องของรูปแบบการปลูก การดูแลรักษา การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน การรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่มาของเมล็ด
พันธุ์ และเรื่องอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ 

 รูปแบบการปลูก  บริเวณต าแหน่งที่ปลูกถ่ัวลอด มี 4 รูปแบบ คือ  
1. การปลูกในสวนหลังบ้าน ซึ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนจากการปลูกในไร่หมุนเวียนมาเป็นในรูปแบบการ

ปลูกสวนหลังบ้าน เนื่องจากในอดีต ถั่วลอดมีหลายสายพันธุ์ มีทั้งที่พันต้นข้าวหรือพืชผักชนิดอื่น 
และเลื้อยไปตามพ้ืนดิน ท าให้บางครั้งท าความเสียหายให้พืชผัก และข้าว จ านวน 10 ราย 

2. ปลูกในแปลงไร่หมุนเวียน 3 ราย 
3. การปลูกในพ้ืนที่สวนมะเขือเทศ และสวนทั่วไปที่ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัย จ านวน 3 ราย 
4. ปลูกในบริเวณพ้ืนที่ที่ท านาด า (นาที่ลุ่มริมล าน้ าต๋อม) จ านวน 2 ราย  

3.2 การดูแลรักษา 

 ได้แก่การรดน้ า ก าจัดวัชพืช เกษตรกรทั้ง 4 ชุมชน จะไม่มีการรดน้ า จะปล่อยให้น้ าฝนเป็นผู้หล่อเลี้ยง
ต้นถั่วโดยธรรมชาติ จ านวน 16 ราย มีเพียง 2 รายที่ ช่วยรดน้ าหากฝนทิ้งช่วง ในขณะที่เกษตรกรทั้งหมดที่
ตอบแบบสอบถาม มีการถางหญ้า และมี 3 ราย ที่มีทั้งการถางและตัดหญ้าแรงงานในการปลูกและดูแลรักษา
ถั่วลอด เกษตรกรทั้ง 18 คน ใช้แรงงานตนเองและแรงงานในครัวเรือนในการปลูกและดูแลรักษาถ่ัวลอด 
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3.3 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ถั่วลอด 

 โดยส่วนมากเกษตรกรจ านวน 17 รายไม่มีการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ มีเกษตรกรเพียง 1 รายที่ มีการ
แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ถั่วลอดกับเพื่อนบ้านหรือญาติพ่ีน้อง 

3.4 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

 เกษตรกรทั้ง 4 ชุมชนมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย กล่าวคือมีกวิธีการเก็บรักษาแบบ
พ้ืนบ้าน ถึง 8 รูปแบบ ทั้งนี้เกษตรกรบางราย มีการเก็บรักษามากกว่า 1 วิธี ดังนี้ ใส่ถุงพลาสติก 8 ราย ตัด
เป็นผักตากแห้งแขวนไว้เหนือเตาไฟ 3 ราย เก็บใส่กระสอบรวมกับเมล็ดพันธุ์ผักอ่ืน ๆ 2 ราย เก็บในขวด
น้ าอัดลม 1 ราย เก็บในถังปี๊บ 3 ราย มัดเก็บในเศษผ้า 1 ราย เก็บใส่กล่องพลาสติก 1 เก็บใส่กระปุกยา 1 
โรคแมลง โดยส่วนมากเกษตรกรไม่ตอบค าถามในส่วนนี้ แต่มีเพียง 1 ราย ที่รายงานว่ามีแมลงกัดกินเมล็ดพันธุ์
ถั่วลอด 

3.5 ที่มาของเมล็ดพันธุ ์

 เกษตรกรทั้งหมดท่ีตอบแบบสอบถาม มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตัวเอง และ ในจ านวนนั้นมี 4 รายที่ขอ
แบ่งเมล็ดพันธุ์จากญาติและเพ่ือน  

 3.5.1 ชนิดสายพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ต่อครัวเรือน 

 ในแต่ละครัวเรือนของเกษตรกรทั้ง 18 ราย มีชนิดสายพันธุ์ถั่วลอดที่หลากหลาย คือมีตั้งแต่ 1 สาย
พันธุ์ไปจนถึง 4 สายพันธุ์ ดังนี้ ครัวเรือนที่มี 1 สายพันธุ์ จ านวน 1 ราย มี 2 สายพันธุ์ จ านวน 2 ราย มี 3 
สายพันธุ์ จ านวน 2 ราย และมี 4 สายพันธุ์ มีจ านวน 7 ราย จะเห็นว่าเกษตรกรโดยส่วนมามีเมล็ดพันธุ์ถั่ว
ลอดที่ค่อนข้างหลากหลายชนิดสายพันธุ์ของถั่วรอดในพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน จ าแนกตามสีและลวดลายของเมล็ด
พันธุ์  

 จากการส ารวจจะพบว่า ใน 4 หมู่บ้าน มีสายพันธุ์ถั่วลอดทั้งหมด 5 สายพันธุ์ โดยส่วนมากสายพันธุ์
ถั่วลอดที่พบคือ สายพันธุ์สีด า พบมี 15 ราย สายพันธุ์น้ าตาลลาย มี 9 ราย สายพันธุ์สีขาว-ด า 7 ราย สาย
พันธุ์สีน้ าตาล 6 ราย และน้ าตาลเทา 5 ราย 

การใช้ประโยชน์จากถั่วลอด 

 โดยข้อมูลจากแบบสอบถาม เกษตรกร ทั้ง 18 ราย ได้ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากถั่วลอดจากฝัก
อ่อน เมล็ดแห้ง ทั้งนี้ประโยชน์ของถั่วลอดในรูปอาหารมีมาก ถึง 9 รายการ ดังนี้  แกงข้าวเบือ เป็นรายการ
อาหารท้องถิ่นที่นิยมใส่เมล็ดถั่วมากที่สุด 16 ราย รองลงมาคือการผสมเมล็ดถั่วแก่ในข้าวต้มมัด (ภาพที่ 18) 
8 ราย ใส่แกงแตงกวา 6 ราย  ใส่แกงต้มไก่ 4 ราย รับประทานฝักอ่อนกับน้ าพริกพ้ืนบ้าน 3 ราย 
นอกเหนือจากนั้นมักจะใช้เมล็ดถั่วลอดผสมในแกงต่าง ๆ เช่น แกงชิ้นหมู แกงปลาทู และต้มเขียด บ้าง ทั้งนี้
รายการอาหารทั้งหมด เกษตรกรมีการรับประทานในบางช่วง ไม่บ่อยครั้งนัก เช่นอาจต้มกับข้าวเบือในช่วงการ
ลงแขกปลูกข้าว หรือเก็บเกี่ยวข้าว หรือผสมในข้าวต้มมัดเมื่อมีงานเทศกาลทางศาสนา 
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กิจกรรมที่ 4 การดูแลรักษาพันธุกรรมพืช (การส่งเสริมการปลูกในพ้ืนที่เกษตรของชุมชนและเกษตรกร) พ้ืนที่
ลุ่มน้ าต๋อมตอนบน 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์และปลุกจิตส านึกในด้านคุณค่าและความหมายของอาหารท้องถิ่น ถั่ว
ลอดซึ่งเป็นทั้งพืชตระกูลถั่วบ ารุงดินซึ่งในอดีตเกษตรบนพ้ืนที่สูงได้ปลูกร่วมกับข้าวไร่มาเป็นเวลาช้านาน แต่
ปัจจุบันสถานการณ์การปลูกข้าวในแปลงไร่หมุนเวียนลดลงเป็นอย่างมาก โดยมีสาเหตุมาจากนโยบายคืนฟ้ืน
ป่าให้กับรัฐ การจ ากัดพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง รวมถึงกระแสการพัฒนาด้านเกษตรเชิงเดี่ยว เพ่ือ
การท ามาหากินและด ารงชีพสมัยใหม่ ท าให้หลากหลายพันธุ์พืชได้สูญหายไปหลากหลายชนิด ในขณะที่บาง
ชนิดพันธุ์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกไป เช่นเดียวกับถั่วลอด ซึ่งในอดีตมีการปลูกร่วมกับข้าวไร่ใน
แปลงหมุนเวียน แต่เวลาต่อมาได้เปลี่ยนไปปลูกในแปลงเกษตรแบบยังชีพหลังบ้านบ้าง หัวไร่ปลายนาที่นาด า
บ้าง หรือแปลงสวนพืชเศรษฐกิจของเกษตรกร ท าให้ถั่วลอดหลายสายพันธุ์ได้สูญหายไป เนื่องจากมีการใช้
ประโยชน์ด้านอาหารน้อย ดังนั้นกิจกรรมที่ 4 จึง มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือวัตถุดังกล่าวมาแล้ว เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาด้านการเกษตรในแปลงไร่หมุนเวียน ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชของ
ชนเผ่ากระเหรี่ยงเป็นอย่างมาก ซึ่งแปลงไร่หมุนเวียนของเกสรกรชนเผ่ากระเหรี่ยง เปรียบเสมือนตลาดอาหาร
ของครอบครัวและชุมชน  กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกข้าวไร่หมุนเวียน จึงได้มีการด าเนินในวันที่ 13 
มิถุนายน 2561 ณ แปลงเกษตรของโรงเรียนตุงลอย บ้านตุงลอย ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อยจังหวัด
เชียงใหม่ มีผู้มาร่วมกิจกรรม มากกว่า 20 คน ประกอบด้วย ชาวบ้าน นักเรียน และครูโรงเรียนตุงลอย โดย
กิจกรรมมีรายละเอียด คือ มีการบรรยาย เรื่อง วิถีการปลูกข้าวไร่และถั่วลอด ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ร่วมกับ
คณะท างานโครงการ  หลังจากนั้นมีการปลูกข้าวไร่และ พืชผักอ่ืน ๆ รวมถึงถั่วลอดสายพันธุ์ต่าง ๆ  

 

 ภาพที่ 11 กิจกรรมแปลงสาธิตการปลูกข้าวไร่หมุนเวียน 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

องค์ความรู้เรื่องการปลูกถั่วลอดและการใช้ประโยชน์จากถั่วลอด  จากโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ 
พบว่า เกิดองค์ความรู้ด้านการปลูกถั่วลอดและใช้ประโยชน์จากถั่วลอดในเบื้องต้นคือ 

1. ความหลากหลายของสายพันธุ์ของถั่วลอด จากการศึกษาครั้งนี้พบถั่วลอด จ านวน 5 สายพันธุ์ 
ซึ่งมีความแตกต่างด้านสีและลวดลายเล็กน้อยจากสายพันธุ์ที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 เชียงใหม่ได้
ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อม เช่น 
ภูมิอากาศ ระดับความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ าทะเล คุณสมบัติและประเภทของดิน 

2. องค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติของดินที่อยู่ในบริเวณที่เพาะปลูกถั่วลอด พบว่าดินที่ปลูกถั่วลอดใน
เกือบทุกพ้ืนที่ที่ส ารวจจะมีคุณสมบัติดินบางประการที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ยกเว้นในบริเวณสวน
หลังบ้านของชุมชนบ้านขุน ที่ดินมีค่าอินทรียวัตถุต่ า จึงเป็นความรู้ได้ว่าการปลูกถ่ัวลอดในบริเวณสวนหลังบ้าน
น่าจะท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร ทั้งนี้เกษตรกรมีรูปแบบการท าสวนหลังบ้านที่เป็นสวนผสมผสาน 
มีการปลูกพืชผักหลายชนิด ร่วมกับการเลี้ยงสุกรไว้ริมหลังบ้าน มูลสุกรอาจชวนให้พ้ืนที่สวนหลังบ้านได้รับ
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกัน หากเกษตรกรตั้งบ้านเรือนในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน
มาก เช่นที่บ้านขุน ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะลดลง เนื่องมาจากความลาดชันของพ้ืนที่และมีโอกาสที่หน้า
ดินจะถูกชะล้างสูงมาก 

3. องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากถั่วลอดในชีวิตประจ าวัน โดยน าไปเป็นอาหาร 
ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีน และวิตามินได้ แม้จะมีเฉพาะฤดูกาลหรือบางช่วงของปี จะเห็นได้จากความหลากหลายใน
การใช้ในการประกอบอาหารทั้งคาวและหวาน และอาหารในบางพิธีกรรม องค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ที่
เกษตรกรทั้ง 4 ชุมชนมีอยู่จะส่งผลให้เป็นการอนุรักษ์รักษาพันธุ์ถั่วลอดในสภาพธรรมชาติได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนี้จะพบว่าเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปลูกจากในอดีตที่ปลูกตามพ้ืนที่ข้างไร่บนพ้ืนที่มี
ความลาดชันมาก เปลี่ยนมาเป็นปลูกในบริเวณเรือกสวนไร่นาที่สามารถดูแล เก็บเกี่ยวง่ายขึ้น แสดงถึงภูมิ
ปัญญาในการปรับตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวันเพ่ือการเกษตรได้เป็นอย่างดี ถั่วลอดและพืชตระกูลถั่ วชนิด
อ่ืนได้ถูกน ามาปลูกในบริเวณสวนหลังบ้าน ดังนั้นความเสี่ยงต่อการสูญหายของสายพันธุ์น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้น
น้อย เนื่องจากเกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ทุกบ้าน และทุกครัวเรือนมีสวนหลังบ้าน มีการปลูกพืชผักใน
สวนมากมายหลายชนิด ดังนั้นความมั่นคงทางอาหารในทั้ง 4 ชุมชนยังคงมีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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 การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การเรียนการสอน 

จากผลของโครงการบริการวิชาการเรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ถั่วลอด ลุ่มน้ าแม่ต๋อม
ตอนบน ได้มีการเผยแพร่สู่โรงเรียนตุงลอย ในการประชุมเสวนาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนตุง
ลอย ท าให้เกิดการต่อยอดของครูในโรงเรียนที่จะศึกษาเพ่ือน าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรเกษตรท้องถิ่นของ
โรงเรียน นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชด าริในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (ศูนย์ภูฟ้า) ได้น าถั่วลอดไปปลูกเสริมในพ้ืนที่พัฒนาเพ่ือการเกษตรของ
ศูนย์ฯ 

การวิจัย 

 สามารถน าองค์ความรู้และบทเรียนจากโครงการฯ ครั้งนี้ไปพัฒนาโจทย์วิจัยต่อเนื่องได้ เช่นสถานะ
ความมั่นทางอาหารของชุมชนทั้ง 4 ชุมชน 

เอกสารอ้างอิง 

วิลาสลักษณ์   ว่องไว  ฉัตรสุดา เชิงอักษร ศิริพร หัสสรังสี. 2557. พัฒนาการผลิตถั่วลอดในระบบการปลูก
พืชที่ดอนและที่สูง (Development on Crawling Cowpea Production in Upland and Highland 
Cropping System). แก่นเกษตร (42:2) ฉบับพิเศษ. 298-303 

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน. 2560. รายงานการวิเคราะห์พ้ืนที่. รายงานรายวิชา พภ 
532 การวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา.  
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การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์พื้นที่ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

มัลลิกา จินดาซิงห1์ และ สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1 
1 สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 

 

ปัจจุบันจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์หรือคาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต เช่นเดียวกับพืชอาหาร
หลักหลายชนิดกาลังอยู่ในสภาวะพันธุกรรมเสื่อมหรือใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้ว จาก
ข้อได้เปรียบของจุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนมาก โตเร็ว และปัจจุบันมีวิทยาการสาหรับการเก็บรักษาท า
ให้สามารถเก็บได้เป็นระยะยาว ขณะที่พืชหรือสัตว์ หากมีการใช้มากๆ อาจหมดไปได้ ด้วยเหตุนี้ ประเทศต่างๆ 
จึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยและเก็บรวบรวมและรักษาจุลินทรีย์  

การเก็บรักษาจุลินทรีย์ไว้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา ใช้
ทางด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตหรือเก็บเชื้อที่ได้จากการคัดเลือกสายพันธุ์เฉพาะที่ให้ผลผลิตสูง ส่วนนัก
อนุกรมวิธานเก็บรักษาเชื้อที่ได้จากการคัดแยกใหม่และรวบรวมจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือนามาเปรียบเทียบ การเก็บ
รักษาจุลินทรีย์อาจเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ โรงพยาบาลหรือโรงงาน
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการเก็บ รวมทั้งขาดประสบการณ์ของวิธีการเก็บที่เหมาะสม
และอาจท าให้จุลินทรีย์เหล่านั้นตายไปหรือสูญหายหรือสมบัติเปลี่ยนแปลงไป การเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ดี ท าได้
โดยเก็บไว้ในศูนย์เก็บรวบรวมเชื้อ หรือศูนย์เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ (culture collection) ซึ่งเป็นการเก็บ
รักษาตัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้ให้คงสมบัติดั้งเดิมของแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ภายหลัง นอกจากนี้ยังเป็น
การเก็บรักษาพันธุกรรมของเชื้อให้คงเดิม การเก็บรักษาเชื้อไว้ในศูนย์ยังมีการควบคุมคุณภาพให้เชื้อบริสุทธิ์ 
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับเชื้ออ่ืน และเก็บให้เชื้อรอดชีวิตอยู่ เพ่ือน ามาเลี้ยงให้เชื้อเพ่ิมจ านวนภายหลังได้ โดยมี
การทดสอบความบริสุทธิ์และการมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์เป็นระยะๆ การเก็บจุลินทรีย์ไว้ในศูนย์ จึงเป็นการ
ประกันสมบัติของเชื้อไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสภาพแวดล้อม หน้าที่ของศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ จึงเป็น
แหล่งเก็บรวบรวมรักษาเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นแหล่งข้อมูลของทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาไว้ นับว่าศูนย์เก็บ
รักษาจุลินทรีย์เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ศูนย์เก็บ
รวบรวมจุลินทรีย์มีหลายประเภท ได้แก่ ศูนย์ส่วนบุคคลซึ่งพบอยู่ตามห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนศูนย์เฉพาะทางเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะด้านที่มีลักษณะ
พิเศษและมีจ านวนไม่มาก เช่น โรงงานผลิตเบียร์ โรงงานผลิตสารปฏิชีวนะชนิดของจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาไว้ใน
ศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ แบ่งตามประโยชน์ของ จุลินทรีย์ ได้แก่ จุลินทรีย์ทางด้านอนุกรมวิธาน เพ่ือเก็บรักษา
เชื้อไว้เปรียบเทียบกับเชื้อสายพันธุ์อ่ืน จุลินทรีย์ทางด้านการแพทย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค
ต่างๆ ไว้เปรียบเทียบในการรักษาและป้องกันโรค จุลินทรีย์ทางด้านอุตสาหกรรมเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตกรดซิตริก กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ การผลิตแอลกอฮอล์และ
ขนมปัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนและเอนไซม์รวมทั้ง เชื้อที่แยกได้ใหม่ใน
ระหว่างการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ที่สามารถท างานได้ดีขึ้น และให้ผลผลิตที่มีคุณค่ามากขึ้น 
ส่วนจุลินทรีย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ สารต่างๆ เช่น วิตามิน กรดอะมิโน 
สารปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังเก็บรักษาจุลินทรีย์ ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยในด้านต่างๆ เช่น พันธุศาสตร์ ชีวเคมี 
เป็นต้น  
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เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความส าคัญ
ทางด้านเกษตรกรรม และเชื่อว่าจะเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารและการเกษตรแหล่งใหญ่ของโลก การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชต่างๆ รวมถึงพันธุกรรมจุลินทรีย์ไว้พร้อมน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีจึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะอนุรักษ์ความหลากหลายด้านพันธุกรรมแล้ว จะเป็นการรักษามรดกอัน
ล้ าค่าไว้ให้อนุชนรุ่นหลังใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย เชื้อพันธุกรรมพืชเหล่านี้ต้องได้รับการดูแล
และเก็บรักษาอย่างดีเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานและสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ทันที แต่การที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีห้องควบคุม อุณหภูมิและความชื้น เพ่ือใช้ในการเก็บอนุรักษ์เชื้อ
พันธุกรรมจุลินทรีย์ไว้ให้ได้ยาวนานอันจะเป็นการป้องกันการเสื่อมพันธุกรรมหรือการสูญหายพันธุกรรม และ
เหมาะสาหรับน าออกมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ทันที  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือการส ารวจพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นท่ีป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
2. เพ่ือจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาทรัพยากรจุลินทรีย์อย่างถาวรและได้มาตรฐาน  

2. มีแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์เพื่อการศึกษาวิจัย  

3. พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในการจัดจ าแนกจุลินทรีย์ป่าชายหาด  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ได้แหล่งรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ชายหาดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1 แห่ง  
2. ผู้เข้ามาร่วมการอบรมกิจกรรมในโครงการจะต้องมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ร้อยละ 80  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมจุลินทรีย์ท้องถิ่น ร้อยละ 70  
4. ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เกินร้อยละ 60  

 
เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย  
เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ  
พื้นที่เป้าหมาย  

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ านวน 
30 ไร่  
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วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ด้านการส ารวจจุลินทรีย์  
1. ส ารวจจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ โดยการด าเนินงานวิจัยส ารวจทรัพยากรจุลินทรีย์ของพ้ืนที่ อพ.สธ. แม่โจ้ -

ชุมพร ได้แก่แบคทีเรีย ยีสต์ ราและ สาหร่ายอย่างมีระบบโดยเน้นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดอนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์อย่าง
ถาวร ศึกษาการใช้ประโยชน์เทคนิคการรักษาจุลินทรีย์  

2. คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์  
3. เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล  

กิจกรรมที่ 2 ด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์  
1. รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์  

2. ให้บริการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์แก่หน่วยงาน หรือกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย อ่ืน ๆ  

3. เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์  

กิจกรรมที่ 3 ด้านข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์  
1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เก็บรักษา  

2. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศตามสากล  

กิจกรรมที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา  
1. วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีสาหรับจุลินทรีย์ที่ยากแก่การเก็บรักษาแบบถาวร  
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเก็บรักษาจุลินทรีย์  

กิจกรรมที่ 5 ด้านการจัดจ าแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์  
ให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์และข้อมูลจุลินทรีย์ที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม และ

บริการอ่ืนๆ อาทิ การจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์การผลิตจุลินทรีย์ในปริมาณมาก ให้การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาและจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์  
 

ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ธรรมชาติในดิน น้ า อากาศ บริเวณเขตป่า
ชายหาด โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 20 
กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ พบจุลินทรีย์ ดังนี้  

1. ไรโซเบียม (Rhizobium) เป็นจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญในการหมุนเวียนทรัพยากรให้ ใช้ประโยชน์ได้
ใหมใ่นวัฏจักรของธาตุอาหาร ไรโซเบียมอยู่ร่วมกับรากพืชตระกูลถั่วแบบพ่ึงพาอาศัย แบคทีเรีย  

2. แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus)  
3. เพนนิซีเลียม (penicillum)  
4. ไตรโคเดอมา (Trichoderma)  
5. ฟูซาเรียม (Fusarium)  
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6. สเตรปโตไมซิส (Streptomysis)  
7. อโซโตแบคเตอ (Azotobacter)  
8. ไรโซเบียม(Rhizobium)  
9. ยีสต์ (yeast)  
10. รา (mold) ฯลฯ  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแยกเชื้อจุลินทรีย์ โดยการเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ป่าชายหาด และริมทะเล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พบว่า จากการศึกษาท าการแยกเชื้อโดยวิธี streak plate method บนอาหาร 
Bacillus Medium สามารถแยกเชื้อ Bacillus spp. ทั้งหมด 6 ไอโซเลต  

การแยกเชื้อกลุ่ม Bacillus จากดินป่าชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

จากการเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ท าการแยกเชื้อโดยวิธี streak 
plate method บนอาหาร Bacillus Medium พบเชื้อ Bacillus spp. ทั้งหมด 6 ไอโซเลต 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Bacillus ทั้งหมด 6 ไอโซเลต ที่แยกได้จากบริเวณป่าชายหาด 

   

ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตและการออกซิเจนเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Bacillus และลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของเชื้อกลุ่ม Bacillus 

 

MJU01 MJU02 MJU03 

MJU04 MJU05 MJU06  
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- ได้ข้อมูล และทราบถึงชนิดจุลินทรีย์ในพื้นป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ในพ้ืนที่ ร้อยละ 70  
-  สามารถเก็บรักษาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชายหาด จังหวัดชุมพร ร้อยละ 50  
- ทราบถึงอนุกรมวิธานทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
- ได้ฐานแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 1 แห่ง  
- ทราบถึงแหล่งที่มาของจุลินทรีย์ในพื้นที่ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันรักษาไม่ให้จุลินทรีย์สูญหาย 

และการน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร  
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ท าให้ทราบถึงชนิดจุลินทรีย์ในพื้นป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
2. ท าให้รู้วิธีเก็บรักษาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชายหาด จังหวัดชุมพร  
3. ท าให้ทราบถึงอนุกรมวิธานทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
4. ท าให้ได้ฐานแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
5. ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันรักษาไม่ให้จุลินทรีย์สูญ

หาย และการน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร  
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
โครงการนี้ ทาให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์พ้ืนที่
ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมาใช้ในการเรียนในรายวิชาจุลชีววิทยา และรายวิชาการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจ รวมถึงใช้ในการทาวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ 
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การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว ราก 
เพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา 

 ณิชาพล บัวทอง1 
1 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 

บทคัดย่อ 

การขยายพันธุ์พืชสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ท าโดยน าชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมาฟอกฆ่าเชื้อ
ด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แล้วน าไปเลี้ยงในอาหารสูตร Murashige & Skoog 1962 (MS) ที่มีฮอร์โมน BAP 
(Benzylaminopurine) เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2500 ลักซ์ 
จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ได้รับแสง 16 ชั่วโมง/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า พืชสมุนไพรที่
เลี้ยงในอาหารที่เติม BAP 2 มิลิกรัม/ลิตร สามารถชักน าให้เพ่ิมปริมาณต้นได้มากที่สุด โดยชิ้นส่วนยอดเพียง
หนึ่งชิ้นส่วนสามารถเกิดยอดที่มีความยาวมากกว่า 1 เซนติเมตร ได้จ านวนยอดยืดยาว ใบสมบูรณ์มีสีเขียว ซึ่ง
เป็นลักษณะที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดรากเพ่ือย้ายออกปลูก และจากการศึกษาผลของฮอร์โมน IAA 
(Indole -3-Acetic Acid) สามารถชักน าให้เกิดรากได้ 100 เปอร์เซนต์ ภายในเวลา 4 สัปดาห์ มีลักษณะที่
เหมาะสมต่อการน าไปเพาะเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์สามารถปลูกในแปลงปลูกต่อไปได้  

 
ABSTRACT 

Propagated plants by tissue culture. By making the parts of plants that require sterilized 
with sodium hypochlorite.  Then cultured in medium Murashige.  A hormone BAP 
(Benzylaminopurine) cultured in sterile conditions at a temperature of 25 ± 2 ° C Light 25 00 
lux of fluorescent lamps, fluorescent light was on 16 hours /  day for 8 weeks.  The study 
indicated that Medicinal plants are fed a diet supplemented with the BAP 2 mg /  l can be 
induced to increase the most.  The top piece is only one piece can be topped with a length 
of more than 1 cm of the total length.  Complete with green leaves The proper manner to 
induce roots to grow out.  And the effects of hormones, the IAA ( Indole -  3 -  Acetic Acid to) 
can induce root is 100 percent within four weeks a manner suitable for the cultivation of 
seedlings that can be planted in the next. 

 
ความส าคัญ และที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งทางโครงการได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง ทางผู้วิจัย
จึงได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาการขยายพันธ์ การใช้ประโยชน์ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยมีแนว
ทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือศึกษาการขยายพืชสมุนไพรในปีที่ผ่านมา พบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เป็น
พ้ืนที่ที่มีพรรณไม้หลากหลายพันธุ์ รวมถึงสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณมากมาย การขยายพันธุ์พืช
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ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถขยายพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนได้ยาก หรือ ขยายได้ช้า เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถเพ่ิมจ านวนต้นได้จ านวนมากอย่างรวดเร็ว สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ตลอดปี ซึ่งต้น
พันธุ์ที่ได้จะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการและให้ผลผลิตคุณภาพดี พืชหลายชนิดที่มีปัญหาในการขยายพันธุ์
แบบปกติ แต่ปัจจุบันประสบความส าเร็จในการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น กล้วยไม้ 
หน้าวัว หน่อไม้ฝรั่ง ผลิตต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค พืชหลายชนิดจะมีเชื้อไวรัสแฝงตัวอยู่ในท่อล าเลียง จึงเป็น
การยากต่อการผลิตพันธุ์พืชที่ปราศจากโรค  

ดังนั้นการเพาะเลี้ยงส่วนของปลายยอดที่ยังไม่มีท่อล าเลียงจะสามารถขจัดการปนเปื้อนของไวรัส
เหล่านั้นได้ มีพืชหลายชนิดที่ใช้เทคนิคนี้ได้ส าเร็จ เช่น มันฝรั่ง สตรอเบอรี่ ขิง ผลิตสารส าคัญพืชหลายชนิด
สามารถผลิตสารส าคัญได้ซึ่งสารส าคัญเหล่านี้ เช่น สารตัวยา รักษาโรค สีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งการน าพืช
เหล่านี้มาเพาะเลี้ยงในสภาวะที่ควบคุมได้จะสามารถชักน า ให้เซลล์ของพืชผลิตสารในปริมาณท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

การอนุรักษ์พันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช เป็นการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงไว้
ในรูปเนื้อเยื่อและสามารถบังคับให้เติบโตอย่างช้าๆ ท าให้เก็บรักษาพันธุ์พืชไว้ได้นาน ประหยัดพ้ืนที่ และ
แรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างแพร่หลายและผู้สนใจสามารถ
น าความรู้ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เก็บรวบรวมพันธุกรรม พืชสมุนไพร และพืชท้องถิ่นในการศึกษาเพ่ือส่งเสริมต่อไป  
3. สร้างแหล่งพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นตามธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรใน

ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรและสามารถน ามา
ปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมในการด ารงชีวิต  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

น าชิ้นส่วนพืชที่ต้องการ มาล้างผ่านน้ าประปาให้สะอาดเป็นเวลา 30 นาที  ฉีดพ่นด้วย
เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ความเข้มข้น 70% เป็นระยะเวลา 5 นาที จากนั้นนามาฟอกฆ่าเชื้อด้วย
สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (sodium hypochlorite) ความเข้มข้น 15% หยด Tween 20 จ านวน 
1-2 หยด แช่ไว้เป็นเวลา 10 นาที (เขย่าเป็นครั้งคราว) และย้ายไปฟอกฆ่าเชื้อต่อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์ 10% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที น ามา
เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige & Skoog (MS) (1962)ดัดแปลง ที่เติมฮอร์โมน BA และNAA ที่ระดับ
ความเข้มข้น 2และ1 มิลลิกรัม/ลิตรตามล าดับ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8-10 สัปดาห์ จากนั้นน าต้นพืชขนาด 1 
เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, NAA จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงในห้องเพาะเลี้ยง
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เนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน ด้วยหลอดไฟไวท์ฟลูออร์เรสเซ็นต์ ความเข้ม
แสง 2,500 ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8-10 สัปดาห์  

จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถเพ่ิมจ านวนพืชสมุนไพร เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่เป็นพืชหา
ยากให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  
 

ผลการด าเนินงานวิจัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

รายละเอียด หน่วยนับ ผลลัพธ์ 
จ านวนเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และผักพ้ืนบ้าน  
ประเภท : เชิงปริมาณ  

ต้น 250 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ประเภท : เชิงต้นทุน  

บาท 45000 

อัตราการรอดและความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์  
ประเภท : เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ 85 

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ประเภท : เชิงเวลา  

ร้อยละ 100 

ตารางท่ี 2 ชนิดและจ านวนของพืชทึ่น ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

รายละเอียด หน่วยนับ จ านวน 
กระเจี๊ยบเขียว  ต้น 5 
กระชายด า ขาว  ต้น 20 
ขม้ิน  ต้น 20 
ข่า  ต้น 20 
ขิง  ต้น 10 
ขี้เหล็ก  ต้น 3 
จ าปูน  ต้น 10 
ชะพลู  ต้น 10 
ชะมวง  ต้น 10 
ชะอม  ต้น 10 
ดองดึง  ต้น 5 
ปลาไหลเผือก  ต้น 50 
ตะลิงปลิง  ต้น 1 
ทุเรียนน้ า  ต้น 1 
ทับทิม  ต้น 1 
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รายละเอียด หน่วยนับ จ านวน 
ถั่วดาวอินคา  ต้น 2 
น้อยหน่า  ต้น 5 
เปราะป่า  ต้น 5 
ผักหวานป่า  ต้น 10 
ไพล  ต้น 10 
พริกไทย  ต้น 2 
โพธิ์  ต้น 1 
พูม  ต้น 10 
ฝิ่นต้น  ต้น 1 
รากสามสิบ  ต้น 1 
ว่านกาบหอย  ต้น 2 
ว่านหางช้าง  ต้น 2 
ว่านหางจระเข้  ต้น 2 
มะพร้าวน้ าหอม  ต้น 4 
มะกรูด  ต้น 1 
หนอนตายอยาก  ต้น 2 
ยี่หุบ  ต้น 2 
ยอบ้าน  ต้น 5 
หิ้งหาย  ต้น 5 
ส้มป่อย  ต้น 1 
สะตอ  ต้น 1 

รวม ต้น 250 
 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา  

การท างานวิจัยครั้งนี้เนื้อเยื่อมีการปนเปื้อนเชื้อเนื่องด้วยห้องมีความชื่นรวบกับฝ่าเพดานห้องช ารุดท า
ให้ผู้วิจัยต้องน าเนื้อเยื่อที่มีรากสมบูรณ์ลงเพาะช าในถุงด าและกระถางเพ่ือรวมรวบไว้ศึกษาและขยายพันธ์
ต่อไป 
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ภาพที่ 1 การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา 
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โครงการศูนย์ รวบรวมอนุรักษ์ เรียนรู้ ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 

เยาวนิตย์ ธาราฉาย1 
1สาขาเทคโนโลยีภมูิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

 
ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้แต่เดิม เป็นสวนสมุนไพร ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีขอบเขตพ้ืนที่เดิมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และมีบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถน ามา
พัฒนาให้เอ้ือประโยชน์กับสวนสมุนไพร เช่น พ้ืนที่จัดท าโรงเรือนเพ่ืออนุบาลพันธุ์พืช พ้ืนที่สาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ในการออกแบบวางผังของพ้ืนที่สวนสมุนไพร มีแนวคิดหลักของการจัดแบ่งขอบเขต คือ 
การแบ่งตามส่วนประกอบของร่างกาย ซึ่งสามารถจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วน A เป็นส่วนที่
แทนอวัยวะส่วนศีรษะของมนุษย์ ส่วน B เป็นส่วนร่างกายส่วนอก และอวัยวะภายใน ส่วน C เป็นส่วนที่ยื่นยาว
ออกไป คือแขนขา ส่วน D เป็นส่วนร่างกายท่อนล่างอันประกอบไปด้วยระบบย่อยอาหารและระบบสืบพันธุ์  
และส่วน E เป็นส่วนลานปริศนา ซึ่งจะมีแนวคิดการจัดวางสมุนไพรที่น่าสนใจ ในการวางผังพืชพรรณแต่ละ
ส่วนของพ้ืนที่ จะยึดตามการแบ่งส่วนอวัยวะ กล่าวคือ พืชสมุนไพรชนิดใด ช่วยในการรักษาโรคกลุ่มใด ก็จะ
น ามาจัดปลูกในส่วนนั้น ๆ เช่น กล้วย มีสรรพคุณที่ช่วยรักษาแผลในกระเพาะและช่วยให้ระบบขับถ่ายท างาน
ได้ดี ก็จะน าต้นกล้วยมาจัดปลูกในพ้ืนที่ส่วน D ส่วนพืชชนิดใดมีสรรพคุณมากกว่า 1 อย่าง ก็อาจถูกน าไปปลูก
ในหลาย ๆ พ้ืนที่ และแสดงสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นั้น ๆ โดยในการเลือกพืชสมุนไพรจะเน้นที่ความ
หลากหลายของพรรณพืช โดยเฉพาะพืชพ้ืนบ้านที่มีการใช้เป็นผักพ้ืนบ้านและอาหารที่มีคุณค่าทางยา เพ่ือเน้น
ให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักเรียน เยาวชนที่มาใช้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ได้
เห็นความส าคัญและรู้จักคุณค่าของพืชผักสมุนไพร สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการสร้าง
อุปนิสัยที่ดีและรู้จักสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงยารักษาโรคเพียงอย่างเดียว 

ปัจจุบันสวนสมุนไพรดังกล่าว มีพ้ืนที่และโครงสร้างบางส่วนที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุง เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ทรัพยากร การบริหารจัดการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 
จึงได้พัฒนาขึ้นเป็น “ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้” เพ่ือพัฒนาทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร สรรพคุณและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อันเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชดาริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน และ

พัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 
3. 2.3 เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน สาหรับการบริการวิชาการ

แก่ชุมชนใกล้เคียง และผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน 
4. 2.4 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในระยะต่อไปของ

โครงการ และผู้รับบริการนอกโครงการ 
 

http://www.erp.mju.ac.th/departmentDetail.aspx?id=303
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พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. สวนสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ความส าคัญของพืชสมุนไพร การออกแบบ
พ้ืนที่สวนสมุนไพรเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 

2. กระตุ้นจิตส านึกของคนทุกกลุ่ม ในการหวงแหน อนุรักษ์ การดูแลรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรของ
ประเทศ 

3. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 

 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ 

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย 
จ านวนชนิดสมุนไพรที่รวบรวมและอนุรักษ์ เชิงปริมาณ ชนิด 100 
จ านวนผลงานที่น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย เชิงปริมาณ ผลงาน 1 
จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน เชิงปริมาณ คน 200 
ร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 

 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. การวางแผนด าเนินกิจกรรม (PLAN) 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- ประชุมเพ่ือวางแผนการท างาน และก าหนดตารางกิจกรรม 
- ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และขออนุมัติด าเนินงาน 
 

2. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม (DO) 
- แต่ละฝ่ายด าเนินการตามภาระหน้าที่ และมีการประชุมเพ่ือการเตรียมงานก่อนการจัดการ

ประชุม 
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3. วิธีการประเมินผลและผลส าเร็จ ของการด าเนินกิจกรรม (CHECK) 
- ประเมินจากการบริหารโครงการและผลที่เกิดจากกิจกรรม การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
- การนำผลส าเร็จของโครงการเพ่ือพัฒนาหรือประยุกต์ใช่ในอนาคต 
- การเรียนการสอน รายวิชาที่เก่ียวข้องกับพืชพรรณ ภูมิทัศน์พื้นถ่ิน ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 
- การบริการวิชาการ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา 
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

 
ผลการด าเนินงาน 

การส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
 ท าการส ารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่าบ้านโปงและภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรตามที่หมอ
ยาใช้ตั้งแต่โบราณ โดยการสัมภาษณ์และเดินส ารวจในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง 
 
ตารางท่ี 2  รายชื่อพืชที่ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ล าดับ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 

1 กระโดน Careya  sphaerica  Roxb.   แก้อาการหวัด ไอ 

2 กระทือ 
Zingiber zerumbet (L.) 
Smith. 

หัวต้มดื่ม ช่วยขับน้ านม 

3 กล้วย 
Musa sapientum L. ลูกดิบใช้แก้ท้องเสีย รักษาแผลใน

กระเพาะ 

4 กวาวเครือแดง 
Butea superba Roxb. เถาต้มดื่ม หรือบดตากแห้ง ช่วยเจริญ

อาหาร ยาอายุวัฒนะ 

5 ก้างปลา 
Phyllanthus reticulatus 
Poir. 

ต้นแช่น้ าอาบ รักษาไข้ป่า 

6 กาสะลอง 
Millingtonia hortensis L.f. ล าต้น ราก ต้มดื่ม ช่วยลดความดัน 

เบาหวาน 

7 ก าลังไก่แจ้ 
รอตรวจสอบ ต้น ราก ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญ

อาหาร แก้ปวดหลัง 
8 กุลาด า รอตรวจสอบ ใบแก้โรคมือเท้าเย็น 
9 กู้ดิน รอตรวจสอบ รากใช้แก้ไอ แก้ไข้ 

10 เกล็ดปลาช่อน 
Phyllodium pulchellum 
Desv. 

ต้น ราก ต้มดื่ม แก้ท้องเสีย ปวดท้อง 

11 เกล็ดปลาปุง Phyllodium sp. แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้บิดมูกเลือด 

12 ขม้ินชัน 

Curcuma Longa L. แก้โรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุก
เสียดแน่นท้อง ปวดท้องเนื่องจากอาหาร
ไม่ย่อย ขับลม แก้ท้องเสีย แผลพุพอง ผื่น
คัน 
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ล าดับ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
13 ข่อย Streblus asper Lour. ราก ต้น มาอมแก้ปวดฟัน แผลในปาก 

14 ข่า 
Alpinia galanga (L.) 
Willd. 

แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกระเพาะ 

15 ขางคันนา 
Desmodium 
heterocarpon var. 
strigosum Meeuwen 

ราก ใบ ต้น ต้มน้ ากลั้วปาก รักษาปาก
เปื่อย แผลในปาก 

16 ขางปากปุด รอตรวจสอบ รักษาโรคเจ็บปาก ปากเปื่อย เจ็บลิ้น 
17 ขางหัวเหล็ก รอตรวจสอบ แก้เท้าบวมพอง โรคน้ ากัดเท้า 

18 ขางหัวหมู 
Miliusa velutina 
(Dunal)Hook.f. & Thoms. 

เปลือกทุบอมสด รักษาโรคปากเปื่อย ปาก
เป็นแผล 

19 ข้าวสาร รอตรวจสอบ ใบต้มน้ าแช่ รักษาเท้าเปื่อย น้ ากัดเท้า 

20 ขี้เหล็กบ้าน 
Senna siamea (Lam.) 
H.S.Irwin 

น ายอดอ่อนไปปรุงอาหาร ช่วยให้หลับ
สบาย รักษาปัสสาวะติดขัด 

21 เขืองแข้งม้า 
Leea indica (Burm.f.) 
Merr. 

ต้น รากไปต้ม แก้ปวดหลัง 

22 ค้างคาวด า Tacca chantrieri André น ารากไปต้ม แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ า 
23 เครือเขาขม รอตรวจสอบ หัวและราก แก้ไข้และแก้ไอ 
24 เครือข้าวเย็นน้อย Smilax sp. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

25 เครืองก้องแกบ 
Ventilago denticulate 
Willd. 

แก้บิด มูกเลือด แก้ลมผิดเดือนในสตรี 

26 เครือน้ าแน้ 

Thunbergia laurifolia 
Lindle. 

แก้พิษเห็ด แก้พิษจากสารเคมี แก้โรคหืด
หอบ ถอนพิษไข้ ถอนพิษส าแดง แก้ร้อน
ในกระหายน้ า แก้ท้องร่วงเนื่องจาก
อาหารเป็นพิษ และท าให้เหล้าจืด 

27 เครือส้มป่อย 
Acacia concinna (Willd.) 
DC. 

ใช้เป็นส่วนผสมสระผม  

28 เครือออน 
Congea tomentosa 
Roxb. 

เถาต้มดื่ม ช่วยเจริญอาหาร แก้ปวดหลัง 
แก้บิด มูกเลือด 

29 จีปุ๊ก 
Micromelum minutum 
Wight & Arn. 

ราก ล าต้นต้มน้ าดื่ม แก้ปวดหลัง ปวดเอว 
แก้ไข้ แก้ไอ 

30 ชะพลู 
Piper sarmentosum 
Roxb. 

ใบรับประทานสด หรือน าไปปรุงอาหาร 
ช่วยลดความดัน 

31 เฒ่าลืมเต๊า รอตรวจสอบ ราก ต้น ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงร่างกาย 

32 โด่ไม่รู้ล้ม 
Elephantopus scaber L. บ ารุงก าลัง แก้ท้องร่วง แก้ไข้ แก้ไอ ขับ

ปัสสาวะ 
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ล าดับ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 

33 ตะไคร้หอม 
Cymbopogon nardus (L.) 
Rendle 

ไล่ยุง และก าจัดแมลง 

34 ตับเต่า รอตรวจสอบ ต้น ราก ต้มดื่ม แก้กินของแสลง 

35 ตีนจ้ า 
Ardisia polycephala 
Wall. 

รากสดแช่น้ าดื่ม แก้ร้อนใน กระหายน้ า 
ยอดกินสดกับน้ าพริก 

36 เตยหอม 
Pandanus amaryllifolius 
Roxb. 

บ ารุงหัวใจให้ชุ่มชื้น ดับพิษไข้ ชูก าลัง แก้
ร้อนในกระหายน้ า 

37 ธรณีสาร 
Phyllanthus pulcher 
Wall. ex Müll.Arg. 

  

38 นมแมว 
Rauwenhoffia siamensis 
Scheff. 

ราก ต้น ต้มดื่ม ช่วยลดความดัน 
เบาหวาน 

39 นมควาย 
Uvaria rufa Blume เถาต้มดื่ม ช่วยลดความดัน เบาหวาน 

รักษาต่อมลูกหมากโต 

40 นมงัว 
Anomianthus dulcis 
(Dunal) J. Sinclair. 

ต้นต้มดื่ม ช่วยลดความดัน 

41 บอระเพ็ดตัวเมีย 
Tinospora crispa (L.) 
Miers ex Hook.f. & 
Thomson 

เจริญอาหารในวัว ควาย 

42 
บอระเพ็ดตัวผู้ 
(ชิงช้าชาลี) 

Tinospora baenzigeri 
Forman 

บ ารุงเลือด แก้อาการสะอึก เป็นยา
อายุวัฒนะ บ ารุงร่างกาย  เถาต้มดื่ม หรือ
บดปั้นเป็นยาลูกลอน ช่วยบ ารุงก าลัง 
เจริญอาหารเจริญอาหารในวัวควาย 

43 บะดูก 
Siphonodon celastrineus 
Griff. 

ล าต้นต้มดื่ม หรือบดเป็นยา แก้โรค
กระดูก 

44 บะตันขอ 
Ziziphus oenopolia (L.) 
Mill. 

ใช้ล าต้น น าไปอบสมุนไพรแก้เลือดลม
ผิดปกติ 

45 บะน้ าใส 
รอตรวจสอบ ผล เปลือก แช่น าล้างตา แก้เจ็บตา ตา

บวม 

46 บะลิดไม้ 
Oroxylum indicum (Linn.) 
Kurz 

เปลือกฝนทาแผลพุพอง 

47 บัวระวงค์ 
 ห้ามเลือด แก้อาการตกขาว โรคตับ

อักเสบ วัณโรค ไข้หวัด 

48 บุก 
Amorphophallus sp. หัวเผาไฟ ประคบบริเวณท่ีมีอาการ แก้

โรคเก๊า เท้าช้าง เท้าบวม 

49 ปิดปิวแดง 
Plumbago indica L. รากใช้รักษาโรคตานขโมยในเด็ก และท า

ให้สตรีมีประจ าเดือนมาตามปกติ ราก ต้น 
ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงร่างกาย 
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50 ปิดปิวขาว 
Plumbago zeylanica L. ท าให้สตรีมีประจ าเดือนมาตามปกติ ใบ

สดบดทาบริเวณแผล แก้โรคเรื้อน 

51 ปิ้งขาว 
Clerodendrum 
colebrookianum Walp. 

ใบและรากแก้ลมวิงเวียน แก้ลมผิดเดือน 

52 ปูเลย 
Zingiber montanum 
(Koenig) Link ex Dietr. 

แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ กลากเกลื้อน ลมพิษ
ต่าง ๆ 

53 เปล้าตองแตก 
Baliospermum 
montanum Muell. 

ยางไม้ทาบริเวณปากท่ีมีแผล รักษาแผล
ในปาก เป็นยาถ่าย ท าลายพิษในอุจจาระ 

54 เปล้าน้อย 
Croton sublyratus Kurz ราก ต้น ต้มดื่ม แก้โรคกระเพาะ ใบ 

น ามาใช้อบสมุนไพร แก้เลือดลมผิดปกติ  

55 เปล้าหลวง 
Croton oblongifolius 
Roxb. 

ใบน ามาลนไฟรองนั่ง ช่วยสมานแผล 
ส าหรับคนคลอดใหม่ ให้มดลูกเข้าอู่ ขับ
ลม และแก้โรคผิวหนัง 

56 ผักปลาบ Commelina sp. ต้มน้ าดื่มเป็นยาระบาย 
57 ฝรั่ง Psidium guajava L. ใบใช้แก้ท้องร่วง แก้บิด มูกเลือด 

58 ฝาง 
Caesalpinia sappan L. เนื้อไม้บ ารุงโลหิต และช่วยให้สตรีมี

ประจ าเดือนมาปกติ 

59 แฝกหอม 
Vetiveria zizanioides (L.) 
Nash ex Small 

ใบต้มดื่ม แก้ใจสั่น 

60 พริกไทย Piper nigrum L. ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร 

61 พังคี 
Croton crassifolius 
Geisel. 

แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ า 

62 เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis L. รักษาโรคริดสีดวงทวาร 

63 ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis paniculata 
(Burm.f.) Wall.ex Nees. 

แก้ไข้หวัดใหญ่ แก้ไอ เจ็บคอ แก้หลอดลม
อักเสบ 

64 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. ขับพยาธิ 

65 มะเขือแจ้เครือ 
Securidaca 
inappendiculata Hassk. 

แก้ปวดข้อ ปวดเอว  ช่วยเจริญอาหาร
และบ ารุงก าลัง 

66 มะเขือพวง 
Solanum Torvum Swartz. แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เบาหวาน ลดน้ าตาล

ในเลือด แก้ลม ท้องเสีย แก้เคล็ดขัดยอก 
บวมน้ า 

67 มะกอก 
Spondias pinnata (L. f.) 
Kurz 

ผลแก้โรคกระเพาะ ยอดกินสด 

68 มะขามป้อม 
 
Phyllanthus emblica L. 

ผลแก้ไอ ขับปัสสาวะ บ ารุงหัวใจ แก้ลม 
เป็นยาระบาย 
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69 มะค่าแต้ 
Sindora siamensis 
Teijsm.ex Miq. 

ท าหมันสตรี 

70 มะค าดีควาย 
Sapindus emarginatus 
Wall. 

ใช้ผลสระผม แก้เหา 

71 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. ยาระบาย 

72 มะตูม 
Aegle marmelos (L.) 
Correa ex Roxb. 

ผลแก่ตาแห้ง ช่วยขับลม แก้ร้อนใน 
กระหายน้ า 

73 มะยม 
Phyllanthus acidus (L.) 
Skeels. 

ผลใช้แก้ลมหลอดลมอักเสบ ขับปัสสาวะ 

74 มะระขี้นก Momordica charantia L. ผล ยอดน าไปรับประทาน แก้ไข้ 

75 ม้าแม่ก่ า 
Polygala chinensis L. ต้น ใบต้มดื่ม ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญ

อาหาร 

76 เมี่ยง 
Camellia sinensis (L.) 
Kuntze var. assamica 
(J.W. Mast.) Kitam. 

ใบอ่อนต้มดื่ม หรือเคี้ยวสด รักษาโรค
กระเพาะ 

77 ยอ 
Morinda citrifolia L. บ ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้ลม แก้เหงือก

อักเสบ 

78 ย่านลิเภา 
Lygodium flexuosum (L.) 
Sw. 

รากต้มดื่ม แก้กินของแสลง 

79 ย่านาง 
Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels. 

ใบคั้นน้ าดื่มสด รักษาโรคมะเร็ง 

80 รางจืด 
Thunbergia laurifolia 
Lindl. 

ใบกินสด หรือน าเถาไปต้ม ช่วยขับพิษ 

81 แร้งคอแดง 
Crinum latifolium L. รักษาโรคผมร่วง ท าให้ผมดกด า โดยใช้ใบ

เผาไฟเอาพอกศีรษะ 

82 ละหุ่งรั้ว 
Ricinus communis L. ขับพยาธิ เป็นยาระบาย และริดสีดวง

ทวาร 

83 ลูกใต้ใบ 
Phyllanthus amarus 
Schumach. & Thonn. 

แก้ไข้ ลดความร้อน ขับปัสสาวะ ปวดหลัง 
ปวดเอว รักษาโรคนิ่ว ไต ตับอักเสบ 
รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ 

84 ว่านไฟไหม้ Aloe vera (L.) Burm.f. แก้ไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
85 สบู่ด า Jatropha curcas Linn. น้ ามันจากเมล็ดช่วยบ ารุงผม 

86 ส้มเห็ด 
Hymenodictyon orixense 
(Roxb.) Mabb. 

เปลือกใช้พยาธิ 

87 ส้มป้อง Garcinia cowa Roxb. ต้มน้ าดื่มแก้กระหายน้ า แก้ร้อนใน 
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88 ส้มป่อย 
Acacia concinna (Willd.) 
DC. 

  

89 สมอไทย Terminalia chebula Retz. แก้ไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ ขับลม 

90 สะเภาลม 
Agapetes hosseana 
Diels. 

แก้ลมพิษได้ทุกชนิด 

91 สับปะรด 
Ananas comosus (L.) 
Merr. 

  

92 สาบเสือ 
Chromolaena 
odorata(L.) King & 
Robinson. 

รากต้มอมแก้ปวดฟัน ใบสดบดประคบ
แผลช่วยห้ามเลือด 

93 เสลดพังพอนตัวเมีย 
Clinacanthus nutans 
(Burm.f) Lindau. 

ยอดสดน าไปปรุงอาหาร รักษาโรคมะเร็ง 

94 เสลดพังพอนตัวผู้ 
Barleria lupulina Lindl. ใบสดบดทาแผลกลากเกลื้อน งูสวัด แก้

พิษงู ถอนพิษงู 

95 หญ้าเลือดไน่ 
Polygala longifolia Poir. แก้ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดตามร่างกาย ขับ

ปัสสาวะ 
96 หญ้าเอ็นยืด Plantago major L. รักษาเส้นเลือดขอด 
97 หญ้าข้าวสาร  แก้โรคน้ ากัดเท้า 

98 หญ้าคอตุง 
Tadehagi triguetrum (L.) 
Ohashi 

แก้ปวดหลัง ปวดเอง ขับปัสสาวะ 

99 หญ้าช้างมัด รอตรวจสอบ แก้ปวดฟัน และฟันโยก 
100 หญ้าถอดปล้อง Equisetum debile Roxb. ก าจัดนิ่ว 

101 หญ้ารากเหลือง 
Centranthera 
cochinchinensis (Lour.) 
Merr. 

รากแก้ไอ แก้ไข้ แก้บิด มูกเลือด 

102 หญ้าลูกลีบ 
Phyllodium longipes 
(Craib) Schindl. 

ช่วยท าให้คลอดบุตรง่าย 

103 หญ้าหนวดแมว 
Orthosiphon aristatus 
(Blume) Miq. 

รักษาโรคไดและปัสสาวะขุ่นข้น ขับนิ่วใน
ถุงน้ าดี และขับปัสสาวะ 

104 หนาด 
Blumea balsamifera (L.) 
DC. 

ใบ ต้น น าไปอบสมุนไพร แก้เลือดลม
ผิดปกติ ใบใช้แก้ปวดและเวียนศีรษะ 

105 หนาดค า 
Inula cappa (Buch.-Ham. 
ex D.Don) DC. 

ล าต้น ใบ อบสมุนไพร แก้ลมวิงเวียน 
ลมบ้าหมู รากน าไปปรุงอาหาร ช่วยบ ารุง
ก าลัง 

106 หนุมานนั่งแท่น 
Jatropha podagrica 
Hook. 

ยาง ทาแผลบริเวณปาก 
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107 หนุมานประสานกาย 
Schefflera leucantha R. 
Vig. 

ใบสดต าละเอียดผสมเหล้า แก้อาการหืด
หอบ 

108 หมี่เหม็น 
Litsea glutinosa (Lour.) 
C.B.Robinson. 

ใบใช้แก้คันศีรษะ ก าจัดรังแค 

109 หางจระเข้ 
Aloe vera (Linn.) Burm. f. บ ารุงสุขภาพท่ีอ่อนแอให้แข็งแรงขึ้น และ

เหมาะส าหรับผู้ที่ตรากตร าท างานหนัก
พักผ่อนน้อย 

110 เหงือกปลาหมอ 
Acanthus ebracteatus 
Vahl. 

ล าต้น ราก ต้มดื่ม แก้ไข้ ผื่นคัน น้ าเหลือง
เสีย 

111 เหียง 
Dipterocarpus 
obtusifolius Teijsm. ex 
Miq. 

แก้ท้องร่วง 

112 แหน 
Terminalia bellirica 
(Gaertn.) Roxb. 

ผลใช้แก้อาการท้องเสีย ถ่ายพยาธิ 

113 แหย่ง 
Schumannianthus 
dichotomus 
(Roxb.)Gagnep. 

แก้ร้อนใน กระหายน้ า 

114 อบเชย 
Cinnamomum spp. แก้โรคกระเพาะ ขับลม  และเป็น

เครื่องเทศ เปลือกแช่น้ า หรือบดเป็นผง 
รับประทานแก้โรคกระเพาะ 

115 อ้อยช้าง 
Lannea coromandelica 
(Houtt.) Merr. 

รากใช้แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

116 เอ้ืองหมายนา 
Costus speciosus Smith. รักษาอาการบวมช้ า และขับปัสสาวะ หัว

เผาไฟประคบร้อน รักษาเท้าแพลง เท้า
บวม 

117 ฮ่อมเก่ียว 
Strobilanthes sp. ใบทุบหมกไฟน ามาประคบร้อน แก้

ตะคริว  แก้โรคมือเท้าเย็น 

118 ฮ่อสะพายควาย 
Berchemia floribunda 
Wall. 

ต้นต้มดื่ม บ ารุงก าลัง  เจริญอาหาร 

119 แฮพันชั้น 
Eurycoma longifolia 
Jack. 

รากใช้แก้ไอ แก้ไข้ 
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การเตรียมพื้นที่ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 

 
ภาพที่ 1 ผังบริเวณพ้ืนที่แปลงสมุนไพรบ้านโปง 

 
 

   
 

   
ภาพที่ 2 การผลิตต้นกล้าสมุนไพรในเรือนเพาะช า เพ่ือปลูกเพ่ิมเติมในแปลงสมุนไพร 
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องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการบริการวิชาการ 

จากการจัดสร้างพ้ืนที่รวบรวมสมุนไพรและเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ เพ่ือการบริการวิชาการด้าน
สมุนไพรให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป พบว่าการน าพืชพรรณสมุนไพร
ป่ามาปลูกเพ่ือจัดแสดงในพ้ืนที่รวบรวมนั้น ปัญหาที่พบคือสมุนไพรบางชนิดขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างยาก บาง
ชนิดมีปัญหาในการย้ายปลูก อัตราการรอดต่ า ซึ่งน่าสนใจในการศึกษาวิจัยทางด้านการเพาะขยายพันธุ์และ
การเขตกรรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะชนิดที่เป็นพันธุ์หายาก ใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่ แต่มีสรรพคุณที่น่าสนใจ 

 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน 

 โครงการนี้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ภท252 วัสดุพืชพรรณส าหรับงานภูมิทัศน์ 
รายวิชา ภส251วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ และรายวิชา ภส453 การออกแบบวางผังพืชพรรณ  
 

   
 

   
ภาพที่ 3 นักศึกษา ศึกษาพืชสมุนไพร ร่วมพัฒนาพื้นที่แปลงตามการวางผังพ้ืนที่และการติดป้ายชื่อพืช 
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การใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน 
บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 1 ปรมินทร์ นาระทะ2 ผานิตย์ นาขยัน2 รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย2 และอภิชาต ชมภู2 
1 สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2 สาขาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยัง่ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

  ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงชุมชนบ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต 
ท าให้เกิดความผูกพันและตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงทางวิถีชีวิตที่มีโอกาสที่
จะเลือกผลิตและใช้ทรัพยากรในชุมชนและน ามาซึ่งความมั่นคงทางด้านอาหาร  
 ปัจจุบันจากการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ท าให้เกิดกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ประเด็นความเป็น
ธรรมทางกฎหมาย ข้อจ ากัดด้านการท ามาหากินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไป กลายเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อชาวกะเหรี่ยงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะวิถีการผลิตอาหาร เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชน
ปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือการค้า (มะเขือเทศ และ พริก) ท าให้เกิดการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่ป่า
ไม้ลดลงและเสื่อมโทรม ธรรมชาติขาดความสมดุล อีกทั้งการที่มี ข้อจ ากัดด้านสิทธิการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ ท าให้สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงก าลัง
เปลี่ยนไปจากปัจจัยท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ที่เข้ามากระทบให้วิถีชีวิตที่เคยผูกพันกับการผลิตแบบยังชีพและมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย กลายเป็นการผลิตเพ่ือการค้าที่พ่ึงพากับปัจจัยภายนอกมากขึ้น มีมูลค่าการ
ลงทุนที่สูงขึ้น และราคาผลผลิตผูกติดกับตลาดภายนอกที่ชุมชนไม่สามารถก าหนดได้ เนื่องจากมีนายทุ นใน
พ้ืนที่คอยสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ สารเคมีต่างๆ หรือให้บริการแบบสินเชื่อ เป็นผู้ก าหนดราคา
ผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆ หากถึงฤดูการเก็บเกี่ยวค่อยน าเงินมาช าระทีหลัง ขณะที่ป่าก็เสื่อมโทรมลง ความ
สมดุลของธรรมชาติเปลี่ยนแปลง  ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น ล าน้ าแต่ละสายก็เริ่มแห้ง
ขอด พืชผัก ผลผลิตจากป่าที่เคยน ามาเลี้ยงชีพก็เริ่มหายากขึ้นทุกขณะส่งผลต่อแนวโน้มความมั่นคงทางด้าน
อาหารของชุมชน หรือความมั่นคงทางสุขภาพของเกษตรกรที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีอยู่เป็นประจ าทุกๆ วัน 
 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จึงมีแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งผลิตอาหารท้องถิ่นและ
พืชสมุนไพร ที่ปลอดภัยไว้บริโภคกันเองในล าดับแรกก่อน เพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาด้านต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
เพ่ือความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชนและเพ่ือพัฒนาไปสู่ความพยายามในการผลิตทดแทนพืชเชิงเดี่ยว
เหล่านั้นในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร ชุมชนบ้านตุงลอย อ าเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เพ่ือสร้างแหล่งผลิตพืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน บ้านตุง

ลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 
  ชาวบ้านในชุมชนบ้านตุงลอย ม.4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนใกล้เคียง 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
  1. พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

  2. ชุมชนบ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งห่างจากอ าเภออม
ก๋อย  32 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ 159 กิโลเมตร เนื้อท่ีทั้งหมด 31.10 ตารางกิโลเมตร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1. ชุมชนเข้าใจถึงกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร 
2. ชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของพืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร  
3. ชุมชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร 
4. ชุมชนมีการบันทึกข้อมูลพันธุ์พืชและการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร เพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้กับเยาวชนหรือบุคคลอื่นๆที่สนใจ 
5. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้น เกิดชุมชนเข้มแข็ง มีความรักใครกลมเกลียวกัน จากการก้าว

ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคด้วยกัน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 
ผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

งบประมาณ 2561 

หน่วยนับ 

การใช้ประโยชน์พืช
อาหารท้องถิ่นและ
พืชสมุน ไพร เ พ่ื อ
ความมั่ นค งด้ าน
อาหารของชุมชน
บ้านตุงลอย          

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 

2. การมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน
ของรัฐที่ให้ความสนใจ 

60 ร้อยละ 

3. ชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของพืชอาหาร
ท้องถิ่นและพืชสมุนไพร ในชุมชน 

70 ร้อยละ 
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ผลผลิต ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

งบประมาณ 2561 

หน่วยนับ 

อ า เ ภ อ อ ม ก๋ อ ย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

4. ชุมชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่น
และพืชสมุนไพร 

70 ร้อยละ 

5. ชุมชนมีแผนการจัดการอนุรักษ์พืชอาหารท้องถิ่น
และพืชสมุนไพร 

60 ร้อยละ 

6.  ชุมชนมีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูล การใช้
ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร 

60 ร้อยละ 

 

วิธีด าเนินโครงการ 

 โครงการการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรเพ่ือความม่ันคงด้านอาหารของชุมชนบ้าน
ตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. -มจ) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
ย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดเวทีประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับชุมชนในการด าเนินโครงการ 

- จัดเวทปีระชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินงานโครงการ  
- คัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรในชุมชน 

- ส ารวจพืชอาหารและสมุนไพรในชุมชนบ้านตุงลอย หมู่ 4 
- รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารและสมุนไพรที่พบจากการส ารวจ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 

 - จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้ารวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารและสมุนไพรที่พบจาก
การส ารวจ 

กิจกรรมที่ 4  การจัดเวทีเสวนาเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร
ในชุมชน             

- จัดประชุมเพ่ือน าเสนอข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารและสมุนไพรที่พบจากการส ารวจ 
- คัดเลือกชนิดพันธุ์พืชตามความต้องการของชุมชนเพ่ือท าการขยายพันธุ์ โดยพันธุ์พืชที่ ไม่สามารถ

ขยายพันธุ์เองได้หรือเป็นพันธุ์พืชที่ชุมชนต้องการทางเจ้าหน้าที่โครงการจะจัดสรรหามาให้ 
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กิจกรรมที่ 5  การสร้างแหล่งผลิตพืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรในชุมชน 

- จัดสรรหาพันธุ์พืชที่ไม่สามารถขยายพันธุ์เองได้หรือเป็นพันธุ์พืชที่ชุมชนต้องการเพ่ือเตรียมปลูก 
- ปลูกพันธุ์พืชในพ้ืนที่ที่จัดเตรียมไว้และแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ือน าไปปลูกบริเวณท่ีอยู่

อาศัยของตนเอง 
 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การจัดเวทีประชุมเพ่ือท าความเข้าใจกับชุมชนในการด าเนินโครงการ  

 การประชุมเสวนาครั้งนี้เป็นการท าความเข้าใจถึงที่มาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จากนั้นมีการเสวนา ที่มาและความส าคัญของพืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรที่พบมากในปัจจุบัน พืชอาหาร
ท้องถิ่นและสมุนไพรที่พบได้น้อย และพืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรที่ชุมชนต้องการน ามา ใช้ประโยชน์ 
จากนั้นสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ถึงความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ สรุปได้ว่าทุกคนมีความสนใจใน
การสร้างแหล่งผลิตพืชอาหารในชุมชน โดยมอบหมายให้นายสุวรรณ  ดีแฮ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 เป็นผู้ประสานงาน 
และเป็นผู้น าทางในการส ารวจพืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรในชุมชน  

กิจกรรมที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรในชุมชน 

 ท าการส ารวจพืชอาหารและสมุนไพร ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 ในพ้ืนที่
บริเวณชุมชนบ้านตุงลอย โดยมีนายสุวรรณ  ดีแฮ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 เป็นผู้น าส ารวจ ตามเส้นทางเดินเท้าของ
ชาวบ้านในชุมชน และสัมภาษณ์การใช้ประโยชน์พืชอาหารและสมุนไพร ผู้มีความรู้ในชุมชน  จากการส ารวจ
พบพืชทั้งหมด 79 ชนิด แบ่งประเภทได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร 

ประเภท ชื่อพืช ส่วนที่น าไปใช้ประโยชน์ 
พืชผัก ผักแว่น ใบ 
พืชผัก ผักกาดช้าง ใบ 
พืชผัก ผักกาด ใบ 
พืชผัก ผักโขม ใบ 
พืชไร่ ข้าวโพดข้าวเหนียว ฝัก 
พืชไร่ ข้าว เมล็ด 
พืชไร่ งาข้ีม้อน เมล็ด 
พืชไร่ ถั่วเหลือง เมล็ด 
พืชไร่ ข้าวฟ่าง เมล็ด 
พืชไร่ งาขาว เมล็ด 
พืชไร่ งาด า เมล็ด 
พืชไร่ เดือย เมล็ด 

พืชล้มลุก กล้วย ผล, ล าต้น 
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ประเภท ชื่อพืช ส่วนที่น าไปใช้ประโยชน์ 
พืชล้มลุก ตะไคร้ ล าต้น 
พืชล้มลุก กะหล่ าปลี ใบ 
พืชล้มลุก พริก ผล 
พืชล้มลุก กระเจี๊ยบ ผล 
พืชล้มลุก ผักอีหลืน ใบ 
พืชล้มลุก ถั่วแปบ ฝัก, เมล็ด 
พืชล้มลุก ถั่วมะแฮะ เมล็ด 
พืชล้มลุก มะเขือเทศ ผล 
พืชล้มลุก ผักปลังหรือผักปั๋ง ใบ, ยอด, ดอก 
พืชหัว มันสาคู หัว 
พืชหัว ข่า เหง้า 
พืชหัว ขม้ิน เหง้า 
พืชหัว ขม้ินด า หรือ ว่านมหาเมฆ เหง้า 
พืชหัว กระเจียว ดอก 
พืชหัว ข่าป่า เหง้า, ดอก, หน่อ 
พืชหัว มันเสา หัว 
พืชหัว เผือก หัว 
พืชหัว บุก หน่อ, หัว 
พืชหัว กระชาย เหง้า, ราก 
พืชหัว กระทือป่า หน่อ, ดอก 
ไม้เถา มะกิ้ง ผล 
ไม้เถา หนามไข่กุ้ง ผล 

ไม้เลื้อย ฟักทอง ยอด, ผล 
ไม้เลื้อย ฟักเขียว ผล  
ไม้เลื้อย บวบ ผล 
ไม้เลื้อย แตงกวา ผล 
ไม้เลื้อย ถั่วฝักยาว ฝัก 
ไม้เลื้อย มะแตกเครือ ใบ 
ไม้เลื้อย รางแดง ใบ 
ไม้เลื้อย แตงหนู ผล 
ไม้เลื้อย ผักฮาก ใบ 
ไม้เลื้อย บวบหอม ผล 
ไม้เลื้อย มะระขี้นก ยอด, ผล 
ไม้พุ่ม เพ้ียกะทิง ใบ 
ไม้พุ่ม ผักคราดหัวแหวน ผักเผ็ด  ดอก, ยอด, ใบ  
ไม้พุ่ม ชะพลู ใบ 
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ประเภท ชื่อพืช ส่วนที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ไม้พุ่ม ดีปลากั้ง ใบ 
ไม้พุ่ม มะเขือพวง ผล 
ไม้พุ่ม ยี่หร่า ใบ , เมล็ด 

ไม้ยืนต้น เพกา ฝัก 
ไม้ยืนต้น มะเดื่อปล้อง ผล 
ไม้ยืนต้น ปุ๋มเป้ง ผล 
ไม้ยืนต้น สมอไทย ผล 
ไม้ยืนต้น ซ้อ ดอก, ผล 
ไม้ยืนต้น ตะไคร้ต้น ผล 
ไม้ยืนต้น กระโดน ใบ 
ไม้ยืนต้น มะเดื่อ ผล 
ไม้ยืนต้น มะขามป้อม ผล 
ไม้ยืนต้น ตูมกาขาว ผล 
ไม้ยืนต้น ส้มป่อย ใบ 
ไม้ยืนต้น ก่อเรียบ เมล็ด 
ไม้ยืนต้น ตะคร้อ ผล 
ไม้ยืนต้น ต้างหลวง ดอก 
ไม้ยืนต้น มะไฟ ผล 
ไม้ยืนต้น ก่อแป้น เมล็ด 
ไม้ยืนต้น ส้มผด ใบ, ผล 
ไม้ยืนต้น กล้วยฤาษี ผล 
ไม้ยืนต้น ส้มแปะ ยอด , ผล 
ไม้ยืนต้น ขี้เหล็กบ้าน ใบ, ยอด, ดอก 
ไม้ยืนต้น มะขามเปรี้ยว ใบ, ฝัก  
ไม้ยืนต้น ฝรั่ง ใบ, ผล 
ไม้ยืนต้น ผักหวานป่า ใบ 
ไม้ยืนต้น กาแฟ เมล็ด 
ไม้ยืนต้น ยอบ้าน ผล 
ไม้ยืนต้น หว้า ผล 
ไม้ยืนต้น ขนุน ผล 
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ภาพที่ 1 การส ารวจพืชในพ้ืนที่ป่าไม้ชุมชนบ้านตุงลอย 

 

 
ภาพที่ 2 การส ารวจพืชในพื้นที่ไร่หมุนเวียน 

 

 
ภาพที่ 3 การส ารวจพืชในพื้นชุมชน 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า 

 การประชุมกลุ่มครั้งนี้ได้สรุปผลการส ารวจพืชอาหารและสมุนไพร ในชุมชนบ้านตุงลอย พบพืช
ทั้งหมด 79 ชนิด โดยแบ่งประเภทดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ประเภทพืชอาหารและสมุนไพร 
 

ประเภทพืชอาหารและสมุนไพร จ านวน (ชนิด) 
พืชผัก 4 
พืชไร่ 8 
พืชล้มลุก 10 
พืชหัว 11 
ไม้เถา 2 
ไม้เลื้อย 11 
ไม้พุ่ม 6 
ไม้ยืนต้น 27 

รวม 79 
 

รูปแบบและขั้นตอนการผลิตพืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ในชุมชนบ้านตุงลอย ซึ่งผลจากการเสวนา
พบว่าชุมชนมีทิศทางในการใช้พื้นที่ว่างเปล่าของชุมชนในการปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ส่วน
พืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรจะใช้พ้ืนที่หลังบ้านเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก ในส่วนของขั้นตอนการผลิตพืชผักนั้น 
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถผลิตได้เองจากพันธุ์พืชที่มีการเก็บรักษาไว้เอง ในส่วนของไม้ยืนต้น ต้องการการ
สนับสนุนจากโครงการ 

กิจกรรมที่ 4  การจัดเวทีเสวนาเพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร
ในชุมชน  

  สรุปผลการส ารวจพืชอาหารและสมุนไพร ในชุมชนบ้านตุงลอย พบพืชทั้งหมด 79 ชนิด จากนั้นท า
การคัดเลือกชนิดพืชตามความต้องการของชุมชน สรุปได้ว่าชุมชนต้องการ 
ผลิตพืชอาหารประเภทไม้ยืนต้นที่พบได้น้อยและไม้เศรษฐกิจ 
 
ตารางท่ี 3 ชนิดพันธุ์พืชที่ชุมชนต้องการ 

พืชท่ีพบน้อย พืชท่ีชุมชนต้องการ 
ขี้เหล็กบ้าน ผักหวานป่า 
ขม้ินด า หรือ ว่านมหาเมฆ กาแฟ 
มะขามเปรี้ยว ก่อแป้น 
มะเดื่อปล้องหรือมะเดื่อป่า ยอบ้าน 
เพกา มะขามป้อม 
ส้มป่อย หว้า 
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พืชท่ีพบน้อย พืชท่ีชุมชนต้องการ 
ส้มผด   
ตะคร้อ   
ต้างหลวง   
ฝรั่ง   
ขนุน   

          
จากการเสวนาการสร้างแหล่งผลิตพืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพร ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจใน

การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพืชอาหาร โดยมีความต้องการเพาะเห็ดฟาง เพ่ือเพ่ิม
แหล่งอาหารในครัวเรือน จึงมีการนัดหมายอบรมการเพาะเห็ดฟางในกิจกรรมครั้งต่อไป 

กิจกรรมที่ 5  การสร้างแหล่งผลิตพืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพรในชุมชน 

          การอบรมการเพาะเห็ดฟาง โดยมี   นายจารึก  วงศ์ปิยมารัตน์ ผู้อ านวยการกองเกษตรเทศบาลหาด
กรวด เป็นวิทยากร ในระหว่างการอบรม ได้มีการสาธิตและให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมท าการเพาะเห็ดฟางใน
ตะกร้าผักที่ช ารุด จากนั้นได้มีการแจกพันธุ์ไม้ส่วนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมอบรม น าไปปลูกในพ้ืนที่ว่างเปล่าของ
ตนเอง 

 
ภาพที่ 4 อบรมการเพาะเห็ดฟาง 

 
พันธุ์ไม้บางส่วนน าไปปลูกบริเวณป่าชุมชนบ้านตุงลอย โดยมีเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย มาร่วมปลูก ส่วนพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ(กาแฟ) ได้น าไปปลูกบริเวณพ้ืนที่
วัดหนองกระทิง โดยให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันดูแล 

 
ตารางท่ี 4 ชนิดและจ านวนพันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกในชุมชน 

ชนิดพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) 
ฝรั่ง 200 
มะขามป้อม 100 
มะขามเปรี้ยว 100 
ขี้เหล็กบ้าน 150 
ยอบ้าน 120 
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ชนิดพันธุ์ไม้ จ านวน (ต้น) 
หว้า 150 
พยูง 150 
กาแฟ 1,000 
ผักหวานป่า 250 

 

 
ภาพที่ 5 ปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชนบ้านตุงลอย 

 

 
ภาพที่ 6 ปลูกต้นกาแฟบริเวณวัดหนองกระทิง 

 

องค์ความรู้ทีไ่ด้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรในชุมชน 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการมีแหล่งพืชอาหารท้องถิ่นและสมุนไพรในชุมชน 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ที่ดินว่างเปล่าในครัวเรือนและ/หรือในชุมชน เปลี่ยนเป็นแหล่งผลิตพืช

อาหารท้องถิ่น พืชสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจ 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 

1. มีการปลูกฝังและถ่ายทอดความส าคัญของการมีแหล่งผลิตพืชอาหารท้องถิ่น พืชสมุนไพร และพืช
เศรษฐกิจ แก่เยาวชนในชุมชน 

2. มีการปรับปรุงพ้ืนที่วัดหนองกระทิง เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาผลผลิตและคุณภาพกาแฟ จากการปลูกกาแฟ
ในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง 
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โครงการจัดตัง้ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ และพืชหายากใกล้พันธุ์ในท้องถิ่น 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ศุกรี อยู่สูข1  และ กิติพงษ์  วุฒิญาณ1 
1 มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่  

 
              โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในถ้องถิ่น 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการสนองพระราชด าริ  โดยพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์ 
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  วางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช  สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ได้ด าเนินการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชมะเกี๋ยงมาตั้งแต่ ปี 2537 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (เดิมคือ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตทางภาคเหนือและสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง) ได้ร่วมสนอง
พระราชด าริมา ตั้งแต่ต้น  ท าการศึกษาประเมิน  วิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการวางแผนพัฒนาพันธุ์  
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมะเกี๋ยงในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตห้างฉัตรล าปาง  ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตเชียงราย (ดอย
วาวี)  ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตศรีษะเกษ  รวมทั้งการที่ได้แจกจ่ายต้นพันธุ์มะเกี๋ยงให้แก่ราษฎร
ในจังหวัดล าปางไปปลูก เป็นแสนต้น เห็นควรที่จะมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชมะเกี๋ยงให้เกิดประโยชน์แท้
แก่มหาชนชาวไทย 

               ตามที่คณะกรรมการและคณะปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จากหน่วยงานราชการคณาจารย์สถาบันการศึกษาทางภาคเหนือ นักวิชาการด้าน
ต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือกพืชอนุรักษ์ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ เพ่ือต้องการศึกษาการคุณประโยชน์ การอนุรักษ์ และ
กาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น พืชมะกิ้ง พืชน้อยหน่าเครือ พืชตีนฮุ้งดอย ชาเมี่ยง และพืช
อ่ืนๆ มากมายในอนาคต ทั้งนี้ ซึ่งพืชอนุรักษ์ ดังกล่าว ถือเป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลาย แต่ในปัจจุบันได้ถูก
ลดบทบาทลง ประกอบกับป่าเริ่มถูกท าลาย พืชชนิดนี้เริ่มไม่ เป็นที่รู้จัก และ ต่อไปภายหน้า อาจสูญหายไป
จากป่าได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงต้องการสร้างแปลงสาธิตการปลูกพืชอนุรักษ์อ่ืนๆ เช่น 
พืชมะกิ้ง พืชน้อยหน่าเครือ พืชตีนฮุ้งดอย และพืชอนุรักษ์อ่ืนๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือ
บริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ น ามาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัยคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ จะท าให้พืชพันธุ์มะกิ้ง คง
อยู่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเป็นแปลงอนุรักษ์และศึกษาการพัฒนาพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ใน  
ท้องถิ่น ในสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการสนองงานในพระราชด าริ ให้แก่ 
นักศึกษาและประชานทั่วไปที่สนใจ 

3. เพ่ือเป็นแปลงสาธิตในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เป็นแปลงอนุรักษ์และศึกษาการพัฒนาพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ใน
ท้องถิ่น ในสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการสนองงานในพระราชด าริ ให้แก่นักศึกษา
และประชานทั่วไปที่สนใจ 

3. เป็นแปลงสาธิตในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการต่อไป 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

เชิงต้นทุน บาท 209,200 209,200 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 100 1000 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 

ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการเข้ารับ
การบริการ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 
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เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

1. สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ศูนย์ ผลสัมฤทธ์ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 1 ศูนย์ 

2. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เพ่ือการเพ่ิมจ านวนและการอนุรักษ์ 
ให้กับนักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและประชานทั่วไปที่สนใจ จ านวน 100 คน ผลสัมฤทธิ์ มีหน่วยงาน 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ มากกว่า 1,000 คน 

 

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าขออนุมัติโครงการ 
3. จดัซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สร้างศูนย์เรียนรู้ 
4. ด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 
5. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรม 

 

ผลการด าเนินงาน  

1. ได้ท าการพัฒนาพ้ืนที่ ปรับปรุง สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่จ านวน 22 ไร่ 

 

   

   

ภาพที่ 1 การพัฒนาพ้ืนที่ ปรับปรุง สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 
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2. จ้างเหมาคนงานเกษตร จ านวน 2 คน ๆ เดือนละ 7,000 บาท จ านวน 8 เดือน 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

3. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรต่างๆ นอกพ้ืนที่ เพ่ือช่วยหน่วยงาน
ต่างๆ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน อพ.สธ. ในจังหวัดแพร่  

4. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรต่างๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ เช่น การ
ปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชด าริฯ  โคก -หนองนาโมเดล การปลูกป่า 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกพืชอนุรักษ์ การดูแลรักษาพืชท้องถิ่น การขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์และพืชท้อ
งงถิ่น ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นักเรียน นักศึกษา และประชาน
ทั่วไปที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่   

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ  

   การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกการอนุรักษ์ท้องถิ่นหายาก ให้คณะศึกษาดูงานได้มีความรู้ ดังนี้  

1. คุณประโยชน์  การใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์  อพ.สธ. ต่างๆ 
2. คุณประโยชน์  การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นชนิดอ่ืนๆ  
3. การด าเนินงานพืชมะเกี๋ยง  ผลิตภัณฑ์จากพืชมะเกี๋ยง 
4. การปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชด าริฯ  
5. โคก-หนองนาโมเดล  (ฐานปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์) 
6. การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง (แปลงมะเกี๋ยง) 
7. การขยายพันธุ์พืช เช่น การตอนกิ่ง การติดตา ต่อกิ่ง เสียบกิ่ง ฯลฯ  
8. การบริหารจัดการแปลงภายในศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ 
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

            การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาแปลงปลูกมะเกี๋ยงและการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการปลูกมะเกี๋ยง  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ)  
ได้มีการการบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ พืช เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ผลอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจเกษตร และการจัดการแปลงทางเกษตรป่าไม้  
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การอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ 

มัลลิกา จินดาซิงห1์ และ สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1 
1 สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
ประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์กลางแหล่งก าเนิดและการแพร่กระจายของข้าว ประกอบกับสภาพพ้ืนที่

และภูมิอากาศมีความแตกต่างกันในแต่ละภาค จึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวในแหล่งปลูก
ข้าวต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในข้าวปลูกและข้าวป่า ข้าวปลูกมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายพันธุ์ซึ่งเหมาะสมกับแต่ละ
พ้ืนที่ โดยอาจจ าแนกตามนิเวศการปลูกข้าวออกเป็นข้าวไร่ ข้าวนาสวนนาน้ าฝน ข้าวนาสวนนาชลประทาน 
ข้าวน้ าลึก และข้าวขึ้นน้ า ปัจจุบันความหลากหลายของพันธุ์ข้าวได้ลดลงไปอย่างมาก โดยมีสาเหตุเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการที่เกษตรกรนิยม ใช้ข้าวพันธุ์ดีปลูกแทนพันธุ์พ้ืนเมือง จึงน่าเป็น
ห่วงว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะไม่มีข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเหลืออยู่ อีกต่อไป นั่นหมายถึงว่าพันธุ์ข้าวที่บรรพบุรุษ
ได้คัดเลือกไว้นับเป็นเวลาพันๆ ปี จะสูญพันธุ์ไป โดยไม่สามารถน ากลับคืนมาได้อีก  

การเปลี่ยนแปลงที่น าไปสู่การพัฒนา มีผลกระทบส่วนหนึ่งต่อวิถีชีวิตการด ารงชีพของผู้ที่ได้ชื่อว่า 
“ชาวนา” ด้วยอาชีพการท านาก าลังพัฒนาไปสู่การผลิตที่ต้องการเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การ
พัฒนาการผลิตก าลังคุกคามความอยู่รอดตามธรรมชาติของพันธุกรรมข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพันธุ์ข้าวและสิ่งที่เรียกว่า วิถีชีวิตของชาวนา ที่เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมชุมชน ในช่วง 3–4 
ทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวที่มุ่งไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพ่ือน าผลตอบแทนแลกกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน เพ่ือหลีกเลี่ยงหรือรังเกียจความล าบากยุ่งยากของกระบวนการผลิต ท า
ให้เกิดความสูญเสียสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมายาวนาน โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์ได้รับ
ประโยชน์มา ซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดิน ที่ควรจะอยู่เคียงคู่กับชาวนา ในชุมชนที่ มีรากฐานจากการประกอบ
อาชีพท านา แต่ด้วยแนวนโยบายพัฒนาประเทศ และค่านิยมสังคมที่แปรเปลี่ยนไป ท าให้ชาวนาทั่วไปรับเอา
วิธีการท านาแบบสมัยใหม่ที่เน้นการลงทุน ค านึงถึงผลตอบแทนที่จะต้องได้คุ้มค่าจึงหันมาใช้พันธุ์ข้าวใหม่ 
เครื่องจักรกล สารเคมี และการจ้าง ท าให้ชาวนาปัจจุบันมีการปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองทั่วๆไปน้อยลง ประกอบ
กับสถานการณ์การรุกพ้ืนที่ปลูกของพืชอ่ืนๆ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทาให้สถานการณ์ของความคงอยู่กับ
พันธุ์พ้ืนเมืองในพ้ืนที่ปลูกลดหายและสูญเสียไป อย่างไรก็ตาม พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่เกษตรกรเลิกปลูก ส่วนมาก
ได้มีการรวบรวมและอนุรักษ์ไว้อย่างเป็นทางการ เพ่ือไม่ให้สูญหายไป เมื่อย้อนกลับไป 40–50 ปีก่อน ข้าว
พ้ืนบ้านภาคใต้มีหลายร้อยพันธุ์ จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวในภาคใต้ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2493 ซึ่งได้
เริ่มต้นทั่วประเทศนั้น ได้ปรากฏในบัญชีรายชื่อแหล่งเก็บในท้องถิ่นต่างๆ รวมประมาณ 285 พันธุ์ ซึ่งตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2493 ถึง พ.ศ. 2510 การรวบรวมจากภาคใต้ 101 ครั้ง ได้จ านวน 667 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ และต่อมา
เมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้มีการรวบรวมข้าวพ้ืนเมืองอีกครั้งในภาคใต้ ได้ทั้งหมด 1,997 ตัวอย่างเชื้อพันธุ์ ซึ่งส่วน
หนึ่งของพันธุ์ข้าวเหล่านี้ได้น ามาปลูกเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ทาการอนุรักษ์ไว้ มีเป้าหมายเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์โดยตรง ผลการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการวิจัยที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองภาคใต้ และได้รับการพิจารณาประกาศเป็นพันธุ์
แนะน า ได้แก่ เหลือง 152, นางพญา 132, ไทยใหม่ 3968, พวงไร่ 2, นางพญา 70, เผือกน้า 43, ดอก
พะยอม, กู้เมืองหลวง, แก่นจันทร์, เล็บนกปัตตานี, เฉี้ยงพัทลุง, ลูกแดงปัตตาน,ี เข็มทองพัทลุง, สังข์หยดพัทลุง 
ด้วยเหตุที่ชาวนาส่วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง ทดแทนพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่เคยปลูก ท าให้พันธุ์
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ข้าวพ้ืนเมืองในท้องถิ่นอาจสูญพันธุ์ ท า ให้กลุ่มชาวนาที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวนาในชุมชนเกิด
แนวความคิดในการท างาน เรื่อง พันธุกรรมข้าวพ้ืนบ้าน และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้
ความส าคัญกับพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ได้รวบรวมและอนุรักษ์ไว้ เพ่ือให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างแพร่หลาย จึง
ได้ประชาสัมพันธ์ การเป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวภาคใต้  

ปัญหาต่างๆ สาหรับการปลูกข้าวของไทยนั้น แบ่งตามเขตพ้ืนที่ที่ปลูกแล้ว แบ่งได้ 3 สภาพ คือ การ
ปลูกข้าวในเขตชลประทาน การปลูกข้าวแบบอาศัยน้ าฝน และการปลูกข้าวในเขตพ้ืนที่ดอนหรือสภาพไร่ โดย
การปลูกข้าวของไทยส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบอาศัยน้ าฝน ส่วนการปลูกข้าวในเขตที่ดอนและในสภาพไร่ 
ส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน การปลูกข้าวในสภาพไร่เป็น
การปลูกข้าวในสภาพที่ดอนหรือเป็นพ้ืนที่ตามไหล่เขา ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ไร่หรือไม่สามารถท านาแบบ
อาศัยน้ าฝนหรือชลประทานได้ พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกเป็นส่วนใหญ่ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมักมี
ผลผลิตต่างซึ่งปลูกข้าวในสภาพนี้ มักจะประสบกับปัญหาสภาวะแล้งในช่วงต้นฤดูปลูก เนื่องจากสภาวะฝนทิ้ง
ช่วง ท าให้ต้นข้าวที่ปลูกแห้งตายหรือเจริญเติบโตได้ไม่ดีเหมือนกับการท านาแบบอาศัยน้ าฝน การแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ เช่น การใช้พันธุ์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะแล้ง แต่ปัจจุบันยังไม่มีพันธุ์
ข้าวที่เป็นพันธุ์ที่ทนแล้ง จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ือคัดเลือกข้าวพันธุ์ที่มีความทนต่อสภาวะแล้ง ซึ่งการ
คัดเลือกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่นิยมใช้ปลูกกันอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือเป็นแก้ไขปัญหาผลผลิต
เสียหายจากสภาวะแล้ง และยังเป็นการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถใช้เป็น
แหล่งพันธุกรรมของความทนแล้งได้ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีความทนต่อสภาวะแล้งได้  

นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาข้าว ได้เล็งเห็นถึงความ 
ส าคัญของเชื้อพันธุกรรมข้าวและผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการสูญหายทางพันธุกรรม จึงด าเนินการรวบรวม
อนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจน ถึงปัจจุบัน โดยในปี พ.ศ. 2524 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
และเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติขึ้นที่ศูนย์ วิจัยข้าวปทุมธานี เพ่ือให้เป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ เป็นอาคารชั้นเดียว มี
พ้ืนที่ในอาคาร 1,285 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์และห้องปฏิบัติการเมล็ดเชื้อพันธุ์ ห้องเก็บ
เมล็ดเชื้อพันธุ์ ประกอบด้วยห้องอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ 3 แบบ คือ  

1. ห้องอนุรักษ์ระยะสั้น (ประมาณ 3-5 ปี) เป็นห้องขนาด 315 และ 592 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 15 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% สามารถอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ได้มากกว่า 30,000 ตัวอย่าง  

2. ห้องอนุรักษ์ระยะปานกลาง (ประมาณ 20 ปี) เป็นห้องขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% สามารถอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวได้ 30,000 ตัวอย่าง  

3. ห้องอนุรักษ์ระยะยาว (ประมาณ 50 ปี) เป็นห้องขนาด 187.5 ลูกบาศก์เมตร อุณหภูมิ -10 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 60% สามารถอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวได้ 25,000 ตัวอย่าง 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพื้นที่ภาคใต้  
2. เพ่ือจัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพื้นที่ภาคใต้ อันจะเป็นแหล่งรวบรวม

เชื้อพันธุกรรมต่อไป  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้  
2. สามารถรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้  
3. ได้ฐานแหล่งข้อมูลข้าวใช้น้ าน้อย เพื่อการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ภาคใต้  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ได้ข้อมูลจาการรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ ร้อยละ 70  
2. เก็บรักษา รวบรวม และอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวใช้น้ าน้อย ร้อยละ 50  
3. ได้ฐานข้อมูลแหล่งเชื้อพันธุกรรมข้าวใช้น้ าน้อย 1 ชุด 

 
เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย  

เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ  

พืน้ที่เป้าหมาย  

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ านวน 
30 ไร่  

วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวใช้น้ าน้อยในพื้นที่ภาคใต้  
ร่วมจัดเวทีเพ่ือเป็นการสรุปบทเรียนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ 

เป็นการแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชาวนาภาคใต้ 
รวมทั้งก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์ข้าวข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ และพัฒนาวิถีชาวนาในอนาคต ซึ่งได้
ข้อสรุป ดังนี้  

1. การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เหลืออยู่ในพ้ืนที่ และการสืบค้นพันธุ์ข้าวพ้ืนบ้านให้
กลับคืนมา  

2. การมีข้อเสนอต่อระดับนโยบายในการรักษาพ้ืนที่นาเอาไว้  
3. ให้มีการพัฒนาศูนย์พันธุ์ข้าวข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ของชุมชน เพ่ือศึกษาคุณลักษณะประจ า

พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม และให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน  
4. การแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น การสร้างจิตส านึกให้คนรุ่นหลังในเรื่องการท านา 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีการท านา การสร้างศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนชาวนา การลดละเลิกการใช้ 
สารเคมี การพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ฯลฯ 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเก็บรวบรวมและจัดเก็บพันธุกรรมข้าวใช้น้าน้อยในพื นที่ภาคใต้  

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุกรรม โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่
ภาคใต้ อันจะเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อพันธุกรรมต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยที่ผ่านมา ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองภาคใต้ และได้รับการ
พิจารณาประกาศเป็นพันธุ์แนะนำ ได้แก่ เหลือง 152, นางพญา 132, ไทยใหม่ 3968, พวงไร่ 2, นางพญา 
70, เผือกน้า 43, ดอกพะยอม, กู้เมืองหลวง, แก่นจันทร์, เล็บนกปัตตานี, เฉี้ยงพัทลุง, ลูกแดงปัตตานี, เข็ม
ทองพัทลุง, สังข์หยดพัทลุง  

พันธุ์ข้าวพืน้เมืองท่ีได้ปลูกทดลอง  
1. ข้าวพันธุ์เข็มทอง ( Khem Tawng Phatthalung )  

ข้าวเจ้าพันธุ์เข็มทองพัทลุง (PTLC97001-4-2) ได้จากการรวบรวมพันธุ์ข้าวเข็มทองท้องถิ่นในปี
พ.ศ.2540 น ามาปลูกคัดเลือก ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต และทดสอบคุณภาพ ตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์
ระหว่างปีพ.ศ.2542-2546 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางการ
หุงต้มดีกว่าพันธุ์พ้ืนเมืองท้องถิ่น  

ลักษณะท่ัวไป  
ข้าวไวต่อช่วงแสง ทรงกอตั้งตรง สูงประมาณ 186 เซนติเมตร คอรวงยาว รวงแน่นปาน

กลาง ระแง้ถี่ ออกดอกประมาณ วันที่ 14 มกราคม ระยะพักตัวของเมล็ด 2 สัปดาห์ จ านวนรวงต่อตาราง
เมตรเฉลี่ย 162 รวง จ านวนเมล็ดดีต่อรวง เฉลี่ย 287 เมล็ด น้ าหนักข้าวเปลือก 100 เมล็ด 2.05 กรัม 
น้ าหนักข้าวเปลือกต่อถัง 10.86 กิโลกรัม ปริมาณอมิโลส 23.30 เปอร์เซ็นต์  

ลักษณะเด่น  
ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 529 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี ร้อยละ 16 ลักษณะต้น

แข็งไม่ล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้งดีกว่าพันธุ์เล็บนกปัตตานี  
 

ลักษณะประจ าพันธุ์  
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 173 เซนติเมตร  
- ไวต่อช่วงแสง  
- อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 14 กุมภาพันธ์  
- ต้นสูง ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ไม่ล้ม รวงแน่นปานกลาง ระแง้ถี่  
- ระยะพักตัวประมาณ 2 สัปดาห์  
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.6 x 2.2 x 1.6 มิลลิเมตร  
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.2 x 1.7 x 1.1 มิลลิเมตร 
- ปริมาณอมิโลสปานกลาง (24.1%)  
- คุณภาพข้าวสุก นุ่ม หุงขึ้นหม้อ 
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ลักษณะเด่น  

- ต้านทานโรคขอบใบแห้ง  
- ต้นแข็ง ไม่ล้มง่าย  

 
2. ข้าวหอมเหลืองปะทิว123 ( Leuang Pratew 123 )  

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ( Khao Leuang Patew Chumphon ) เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยเป็นข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองประทิว 123 ข้าวเจ้าพ้ืนเมืองพันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง 
ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี  

ข้าวเหลืองปะทิวเป็นข้าวเจ้าพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีผู้ขนย้ายติดตามมาเมื่อมีการย้ายถิ่นฐาน และมีการตั้งชื่อ
ตามแต่ละท้องถิ่น ต่อมา ได้มีการรวบรวมพันธุ์จากจังหวัดเพชรบุรี แล้วคัดเลือกจนได้พันธุ์บริสุทธิ์ ล าต้น และ
ใบมีสีเขียว ต้นสูง ใบกว้างและยาว คอรวงยาว เมล็ดมีรูปร่างเรียว  

ลักษณะประจ าพันธุ์  
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 150 เซนติเมตร  
- ไวต่อช่วงแสง  
- ลาต้นและใบสีเขียว ใบกว้างและยาว คอรวงยาว  
- ข้าวเปลือกสีเหลือง เมล็ดยาวเรียว  
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 19 ธันวาคม  
- ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห์  
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 10.1 x 2.6 x 2.0 มิลลิเมตร  
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 7.6 x 2.3 x 1.8 มิลลิเมตร  
- ปริมาณอมิโลส 29-32 %  
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน แข็ง  

ผลผลิต  
- ประมาณ 414 กิโลกรัมต่อไร่   
- คุณภาพการสี ได้ข้าวสารแกร่ง เลื่อมมัน  
- ปลูกในดินเปรี้ยวได้ดี ให้ผลผลิตปานกลาง  
- ค่อนข้างต้านทานโรคขอบใบแห้งและโรคใบหงิก  

จะเห็นได้ว่า ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร เป็นข้าวพื้นเมืองที่มีความผูกพันยาวนานกับชาวชุมพร และได้รับ
การยอมรับในคุณภาพของ เมล็ดข้าว เพราะปลูกง่าย ได้ผลดี เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และสภาพอากาศของ
จังหวัดชุมพร  
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3. ข้าวเล็บนกปัตตานี  

ประวัติและที่มา  
ได้จากการเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ที่นิยมปลูกทางภาคใต้ โดยนักวิชาการ จากสถานีทดลองข้าว

ปัตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2527 จ านวน 307 พันธุ์ จาก 107 อ าเภอ 14 จังหวัด ปลูกคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่และ
คัดเลือกพันธุ์บริสุทธิ์ จนได้สายพันธุ์เล็บนก (PTNC84210)  

การรับรองพันธุ์  
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะน า  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 

2537  

ลักษณะประจ าพันธุ์  
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 170 เซนติเมตร  
- ไวต่อช่วงแสง  
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกุมภาพันธ์  
- ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว รวงยาวแน่น ระแง้ถี่  
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ก้นจุด  
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3 สัปดาห์  
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 8.4 x 2.4 x 1.8 มิลลิเมตร  
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.0 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร  
- ท้องไข่ปานกลาง  
- ปริมาณอมิโลส 26 %  
- คุณภาพข้าวสุก ร่วน นุ่ม  

ลักษณะเด่น 
- คุณภาพการสี และหุงต้มดี  
- แปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว คุณภาพดี มีความนุ่มเหนียว  

 
4. ข้าวขาวสง ( khao song )  

แหล่งท่ีรวบรวม อ าเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง  

ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์  
- ทรงกอแบะ  
- สีของปล้องเหลีองอ่อน  
- สีของแผ่นใบเขียว  
- ความยาวของแผ่นใบ 63.4 เซนติเมตร  
- ความกว้างของแผ่นใบ 1.5 เซนติเมตร  
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- สีของกาบใบเขียว  
- มีขนบนแผ่นใบ  
- สีของยอดดอกน้ าตาล  
- สีกลีบรองดอกแดง  
- ความยาวของกลีบรองดอกสั้น  
- ขนของเปลือกเมล็ดขนสั้น  
- สีของข้อต่อใบ  

ลักษณะทางการเกษตร  
- ลักษณะใบธงปานกลาง  
- ลักษณะรวงจับกันแน่น  
- การยืดของรวงคอรวงยาว  
- ความยาวของรวง 28 เซนติเมตร  
- ก้านรวงอ่อน  
- การแตกระแง้ถี่  
- หางข้าวไม่มี  
- การติดเมล็ดดี  
- ความยาวของลาต้น 165 เซนติเมตร  
- จานวนต้นต่อกอ 8 ต้น  
- ความแข็งของลาต้นค่อนข้างแข็ง  
- การแก่ของใบปานกลาง  
- การร่วงของเมล็ดปานกลาง  

 
5. ข้าวเฉียงพัทลุง ( Chiang Phatthalung )  

ประวัติพันธุ์  
เป็นข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง มีชื่อเดิมหลายชื่อได้แก่ ขาวกาหวิน เปอร์วิต ขาวมาเล บางแก้ว นายเฉี้ยง ทอง

เรือง ชาวนาอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้นาข้าวพันธุ์นี้จากอ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปปลูกที่ต าบล
บ้านใหม่ อ าเภอระโนด เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2517 เพ่ือแก้ปัญหาความแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงปลายฤดู และ
เป็นที่นิยมปลูกแพร่หลายในเวลาต่อมา ในปี พ.ศ. 2530 สถานีทดลองข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมข้าวพันธุ์
ดังกล่าวจากแปลงนาเกษตรกรในอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และคัดเลือกแบบหมู่จนได้สายพันธุ์เฉี้ยงพัทลุง  

การรับรองพันธุ์  
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์แนะน า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 

2537  
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ลักษณะประจ าพันธุ์  
- เป็นข้าวเจ้า สูงประมาณ 150 เซนติเมตร  
- ไวต่อช่วงแสง  
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณกลางเดือนมกราคม  
- ใบสีเขียว ใบธงแผ่เป็นแนวนอน คอรวงยาว รวงยาวปานกลาง ระแง้ค่อนข้างถี่  
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง  
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์  
- เมล็ดข้าวเปลือก ยาว x กว้าง x หนา = 9.8 x 2.5 x 1.8 มิลลิเมตร  
- เมล็ดข้าวกล้อง ยาว x กว้าง x หนา = 6.7 x 2.1 x 1.6 มิลลิเมตร  
- มีท้องไข่ปานกลาง  
- ปริมาณอมิโลส 27%  

ผลผลิต  
- ประมาณ 470 กิโลกรัมต่อไร่  

 
ลักษณะเด่น  

- ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง  
- สามารถปรับตัวได้ดีทั้งในพ้ืนที่ที่เป็นนาดอน และนาลุ่ม  
- คุณภาพการสีดี 

 
 

   
 

    
ภาพที่ 1 การอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้าน้อย 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพื้นที่ภาคใต้  
2. เพ่ือจัดตั้งโครงการศึกษาวิจัยศูนย์รวบรวมพันธุ์ข้าวใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ อันจะเป็นแหล่งรวบรวม

เชื้อพันธุกรรมต่อไป  
3. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นต่อไป  

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
โครงการนี้ ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ข้าว
ใช้น้ าน้อยในพ้ืนที่ภาคใต้ มาใช้ในการเรียนในรายวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สรีรวิทยา และเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยว รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ 
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การอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล าพัน 

กฤษฎิ์ พลไทย1 และ ชลดรงค์ ทองสง1 
1 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 

เพ่ือคงไว้ซึ่งการด ารงพันธุ์ของปลาดุกล าพัน ไม่ให้เกิดความผิดพลาดสูญเสียไปกับสภาวะวิกฤตที่ถูก
คุกคามโดยมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพและเคมีภาพ จนกระทั้งวันหนึ่งปลาดุกล าพัน
อาจจะสูญพันธุ์ไป เช่นเดียวกันกับสัตว์น้ าหลายๆ ชนิด  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านชีววิทยา ในการเพาะขยายพันธุ์ สภาวะ
ทางกายภาพและคุณภาพน้ า ด้วยการศึกษาสืบเนื่องจากโครงการเดิม ซึ่งได้รวบรวมพันธุ์จากแหล่งต่างๆ มา
เลี้ยงดูในบ่อจ าลองสภาพพ้ืนที่ป่าพรุ ใช้เวลาในการสร้างความคุ้นเคย และยอมรับอาหารจนกระทั่งปัจจุบันพ่อ-
แม่พันธุ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ดัชนีตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์การเจริญพันธุ์
อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน สายพันธุ์ปลาดุกจึงเป็นโอกาสดีในการเร่งศึกษาพัฒนาการเพาะขยายพันธุ์ปลาดุก
ล าพันโดยวิธีการผสมเทียม ด้วยการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LH-RH ร่วมกับ domperidone ตามวิธีการของ 
Hossain, Altaf Hossain, & Pareen (2006) เช่นเดียวกับปลาดุกชนิดอ่ืน จนกระทั่งไปสู่ขั้นตอนการอนุบาล
ลูกปลาวัยอ่อนจนแข็งแรง สามารถแพร่กระจายในพ้ืนที่ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาดุกล าพัน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตลอดจนปล่อยคืนสู่ป่าพรุธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล าพันอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนในโอกาสต่อไป ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการเพาะพันธุ์ปลาดุกล าพัน โดยวิธีการผสมเทียม 
3. เพ่ือพัฒนาฐานการเรียนรู้ การอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล าพัน และสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 

ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล าพัน 
2. เพ่ือปล่อยปลาดุกล าพันวัยอ่อนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

 
 

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. จัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ปลา 
2. เพาะขยายพันธุ์ปลาดุกล าพันโดยวิธีการผสมเทียม 
3. กระจายพันธุ์ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่ป่าพรุใกล้เคียง 
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์อย่างจริงจังและยั่งยืน 

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินโครงการเพาะขยายพันธุ์ปลาดุกล าพันได้ด าเนินกิจกรรมเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ จ านวน 
200 ตัว เพ่ือปรับสภาพให้คุ้นเคยกับบ่อที่สร้างขึ้นในลักษณะเลียนแบบป่าพรุ โดยให้อาหารสดและอาหาร
ส าเร็จรูปสลับกัน เพ่ือเร่งการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ จนกระทั่งพ่อ-แม่พันธุ์เกิดความพร้อม แม่ปลาพัฒนาไข่ใน
ระบบได้ลูกปลาขนาด 1-2 นิ้ว จ านวน 35,000 ตัว จากนั้นเก็บลูกปลาส่วนที่เหลือได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติใน
แหล่งน้ าป่าพรุ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัคร
ชมรมนักปั่นอ าเภอละแม 

ทั้งนี้ ปัจจุบันพันธุ์ปลาดุกล าพันส่วนหนึ่งได้ถูกจัดแสดงไว้ภายใต้ฐานการเรียนรู้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ณ จุดแสดงป่าพรุจ าลองเพ่ือให้นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจได้เข้าศึกษาเรียนรู้ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติในโอกาสต่อไป 
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ภาพที่ 1 การขยายพันธุ์ปลาดุกล าพัน 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. การเพาะขยายพันธุ์ปลาดุกล าพันโดยวิธีการผสมเทียม 
2. การอนุบาลปลาดุกล าพันวัยอ่อน 
3. การพัฒนาพ่อ-แม่พันธุ์ปลาดุกล าพัน เพ่ือเร่งการเจริญพันธุ์ 

 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ด าเนินงานโครงการ ไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ วิชาปฏิบัติงานฟาร์มและวิชา
เกษตรเพื่อชีวิต ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมปล่อยลูกปลาดุกล าพันวัยอ่อนคืนสู่ธรรมชาติ 
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การขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

กฤษฎิ์ พลไทย1 และ ชลดรงค์ ทองสง1 
1 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 

พืชสมุนไพรปลาไหลเผือก หรือรู้จักกันทั่วไปในชื่อ ตองกาท อาลี (Tongkat Ali) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 
Eurycoma Longifolia Jack เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Simaroubaceae มีใบประกอบแบบขน
นก เรียงสลับออกเป็นกระจุกสีเขียวเข้ม มีดอกช่อออกที่ซอกใบ กลีบดอกมีสีม่วง  แดง ผลแก่สีแดงถึงม่วงด า 
พบขึ้นกระจายในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าชายหาด  

จากการศึกษาวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ อาทิเช่น  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Research Institute of Malaysia ได้รายงานส่วนประกอบทาง
เคมีที่แยกได้จากส่วนรากสมุนไพรปลาไหลเผือก มีประมาณ 65 ชนิด ซึ่งรวมถึงสารกลุ่ ม canthin-6-one 
alkaloids, - B- carboline alkalods, quassinoids, quassinoids diterpenoids, Eurycomaoside, 
tirucallane- type triterpenes, squalene derivatives, biphenylneolignans, eurycolactone, 
laurycolactone และ eurycomalactone. ซึ่งมีสรรพคุณช่วยเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต ช่วยต้นเชื้อไวรัส ช่วย
ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ช่วยรักษาโรคไข้มาเลเรีย และท่ีส าคัญที่สุดเป็นสารที่เพ่ิมพลังงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพทาง
เพศ และจากการวิจัยพบว่าสมุนไพรชนิดนี้มีฤทธิ์เพ่ิมฮอร์โมน testosterone โดยรายงานการวิจัยของบริษัท
ยาอินโดนีเซียล่าสุดในปี 2011 อีกทั้งยังมีพลังงานขับดันให้เกิดการสังเคราะห์ ATP จาก ADP และ Pi ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนในด้านต่างๆ เช่นการรักษาโรค การเจริญเติบโตและการสร้างสมดุล
ทางเพศจากการสืบค้นเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรากฏหลักฐานข้อมูลการศึกษาวิจัยกับ
สัตว์ทดลอง เช่น หนู กระต่าย สุกร และเป็ด ในด้านการกระตุ้นฮอร์โมนเพศผู้ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นแนวทางให้
ผู้วิจัยในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สนใจน ามาทดลองกับสัตว์น้ า เช่น การเสริมอาหารให้ปลานิลแดงกินใน
อัตราส่วนที่ต่างกัน ปรากฏว่า ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเจริญเติบโต เกิดความแตกต่างกับชุดควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ การศึกษาการโน้มน าให้เกิดเพศผู้ในลูกปลานิล มีผลให้เกิดเพศผู้กว่า 80 
เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมี ซึ่งมี
ราคาสูงถึงกิโลกรัมละประมาณ 30,000 บาท อีกทั้งยังมีสารตกค้าง ส่งผลต่อเนื่องต่อผู้บริโภค สมุนไพร
ปลาไหลเผือกจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยเพ่ือคุณประโยชน์ในวงการสัตว์น้ าในปัจจุบัน โดย
หลักการเกษตรอินทรีย์ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และยุทธศาสตร์ของประเทศ 

ด้วยสรรพคุณมากมายของสมุนไพรปลาไหลเผือก ที่จ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ และสัตว์เศรษฐกิจที่
แพร่กระจายไปทั่วโลก ในขณะเดียวกันอันตรายที่ก าลังใกล้เข้ามา ก็คือการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของพืชชนิดนี้เช่นกัน 
และไม่เว้นแม้กระทั่งในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร ดังนั้น การเร่งขยายพันธุ์สมุนไพร
ปลาไหลเผือก เพ่ือการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร และพ้ืนที่ชุมชน
ใกล้เคียง จึงเป็นภารกิจส าคัญเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรปลาไหลเผือก 
3. เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้ ศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก 
4. เพ่ือศึกษาแนวทางการน าสมุนไพรปลาไหลเผือกมรใช้กับสัตว์น้ าอย่างคุ้มค่าภายใต้การอนุรักษ์

พันธุกรรม 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 

ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีต้นพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือก 2,500 ต้น ปลูกในพื้นที่ จ านวน 2 ไร่ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยต่อไป 

2. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมสุมนไพรปลาไหลเผือก 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
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วิธีการด าเนินโครงการ 

1. เตรียมโรงเรือนส าหรับการเพาะช ากล้าไม้ 
2. เตรียมพื้นท่ีแปลงปลูกขยายพันธุ์อย่างน้อย 1 ไร่ 
3. รวบรวมต้นพันธุ์โดยการจ้างเหมาเพาะขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือก 
4. วางระบบน้ าในแปลงปลูก 
5. ปลูกต้นพันธุ์ 2,000 ต้น ในพ้ืนที่แปลงปลูก 
6. ศึกษาและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต 
7. ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์กับสัตว์น้ าโดยไม่สูญเสียต้นพันธุ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือก เพ่ือการอนุรักษ์และน าไปใช้ประโยชน์กับสัตว์น้ า ได้ด าเนิน
กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการเพาะขยายพันธุ์จากเมล็ดสุกของต้นสมุนไพรปลาไหลเผือก 
ภายในโรงเรือนเพาะช า โดยใช้เวลาดูแลรักษาประมาณ 2-3 เดือน จากต้นกล้าอ่อนจนแข็งแรงผ่านอัตราการ
รอด 100% จ านวน 2,500 ต้น จากนั้นเตรียมพ้ืนที่แปลงปลูกภายในบริเวณฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ใช้พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ที่มีต้นไม้ใหญ่ใกล้เคียงโดยรอบ เพ่ือเป็นไม้พ่ีเลี้ยง
ให้ร่มเงา ในขณะที่ต้นพันธุ์ยังไม่แข็งแรงพอ ในพ้ืนที่แปลงปลูกมีการวางระบบน้ าด้วยระบบหัวสปริงเกอร์ 
จ านวน 500 จุด เพ่ือให้ละอองน้ าและความชื้นครอบคลุมทั่วถึงทั้ง 2,500 ต้น จากนั้นจึงน าต้นพันธุ์ลงแปลง
ปลูก ด้วยวิธีตามหลักการปลูกพืชทั่วๆไป และดูแลต่อจากนั้นจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 6 เดือน มีขนาดล า
ต้นสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร ด้วยอัตราการรอดหลังการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว จ านวน 2,500 ต้น 
(100%) ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป 
 

  
 

   
ภาพที่ 1 การขยายพันธุ์สมุนไรพปลาไหลเผือก 
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ภาพที่ 2 การน าสมุนไพรปลาไหลเผือกไปใช้ในการควบคุมรักษาโรคสัตว์น้ า 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. มีทักษะในการเพาะขยายพันธุ์สมุนไพรปลาไหลเผือกเพ่ือให้มีอัตราการรอดสูงสุด 
2. คุณประโยชน์ในการน าสมุนไพรปลาไหลเผือกไปใช้กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยการน าความรู้ที่ได้รับจากการ
ด าเนินงานโครงการ ไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาปัญหาพิเศษ วิชาปฏิบัติงานฟาร์มและวิชา
เกษตรเพื่อชีวิต ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
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การเพาะขยายพันธุ์ผักพูม 

ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 1   
1 งานบริการวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 30 ไร่ ซึ่งมีพืชพรรณนานาชนิด ที่สามารถใช้เป็นอาหาร
ได้ เช่น ผักพูม ซึ่งพบว่ามีอยู่จ านวนมากในพ้ืนที่ สามารถเก็บเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์ เพ่ือการปลูกทดแทนใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ และเพ่ือการส่งเสริมให้เกษตรปลูกเป็นอาหาร และเก็บขายเป็นรายได้เสริม อีกท้ังยังเป็นการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นให้ยังยืนสืบไป    

 ชื่อวิทยาศาสตร์ผักพูม : Champereia manillana. (Blume) Merr.  
 ชื่อสามัญ : Phak Puem, Pak-wan Tree. 
 วงศ์ : Opiliaceae. (วงศ์ผักหวานป่า) 

 ผักพูม ยังพบใน จีน (กวางสี ยูนาน) ไต้หวัน นิวกินี อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
ในประเทศไทยพบมากในจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี  ผักพูมมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของ
โปรตีน วิตามินซีเบต้าแคโรทีน บ ารุงสายตา ต้านอนุมูลอิสระ มีแคลเซียม และ ฟอสฟอรัส บ ารุงกระดูกและ
ฟันให้แข็งแรง อีกทั้งยังมีใยอาหาร ช่วยในการขับถ่าย ชาวปักษ์ใต้ใช้ผักพูมประกอบอาหารเช่นเดียวกับผัก  
เหรียง หรือผักเหมียง 

    

ตารางท่ี 1 โภชนาการของผักพูม 

คุณค่าโภชนาการของยอดอ่อนผักพูม ปริมาณ 100 กรัม 
พลังงาน (กิโลแคลอรี่) 39 เบต้าแคโรทีน (มิลลิกรัม) 1.6 
โปรตีน (กรัม)  8.2 ไขมัน (กรัม) 0.60 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 10 แคลเซี่ยม (มิลลิกรัม) 2.40 
ฟอสฟอรัส  (มิลลิกรัม) 68 เหล็ก (มิลลิกรัม) 1.30 
วิตามิน A (หน่วยสากล) 8500  ไนอาซีน (มิลลิกรัม) 3.60 
วิตามิน B1 (มิลลิกรัม) 0.12 เยื่อใย (กรัม) 3.40 
วิตามิน B2 (มิลลิกรัม) 1.65 เถ้า (กรัม) 1.80 
วิตามิน C (มิลลิกรัม) 115 น้ า (กรัม) 76.60 
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ผักพูม เป็นผักหวานป่าชนิดหนึ่งที่ชาวปักษ์ใต้รู้จักดี ทั่วไปเรียก หมากหมก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูง
ประมาณ 1-2 เมตรล าต้นสีเขียวกิ่งก้านแผ่ออก จากล าต้นเป็นทรงพุ่ม กิ่งแตกออกเป็นชั้นๆละ 3 กิ่งๆ ละ 3 - 
6 ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปยาวรีปลายแหลม  หน้าใบเป็นมันลื่น  ขอบใบเป็นหยักเล็กน้อย ใบกว้าง
ประมาณ 3 - 7 ซม. ยาวประมาณ 10 ซม. ดอก ออกใต้ล ากิ่งระหว่างขั้วใบ เป็นช่อ ดอกอ่อนสีเทา ดอกแก่สี
เหลืองปลายดอกสีแดง ผลกลมรียาวประมาณ 1 ซม. ลักษณะและขนาดของผลคล้ายผลของ ผักเขลียง  ช่อ
หนึ่งมี 3-5 ผล เมื่อสุกจะมีสีแดงสดใส   

ผักพูม เป็นพืชที่โตช้า เกษตรกรโดยทั่วไปจึงไม่นิยมปลูก เมื่อต้องการก็เข้าป่าไปหาเก็บในธรรมชาติ 
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเพาะขยายให้เพ่ิมจ านวนในปริมาณมากๆและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือให้มีจ านวนทดแทนต้นเดิมอย่างเพียงพอ เพ่ือสร้างความมั่งคงทางอาหาร และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเพาะขยายพันธุ์แบบธรรมดา และขยายพันธุ์โดยวิธีทันสมัย
ให้ผลผลิตต้นกล้าในปริมาณมาก คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ให้ผักพูมอยู่คู่ป่าทางภาคใต้ของไทยต่อไปตราบ
นานเท่านาน 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือเพ่ิมขยายพันธุ์ผักพูมในบริเวณพ้ืนที่ 30 ไร่ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ผลิต
กล้าผักพูม จ านวน 500 กล้า 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีจ านวนต้นผักพูมในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชมุพร  

2. มีผักพูมให้คนเก็บผักกินและเก็บขายเป็นรายได้เสริม 
3. ต่อยอดเป็นแหล่งทดลองวิจัยผักพูมต่อไป 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. จ านวนเมล็ดผักพูม จ านวน 500 เมล็ด 
2. ร้อยละการรอดของกล้าผักพูม ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 
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เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

มีจ านวนผักพูมเพ่ิมขึ้นในป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เพ่ิมมากขึ้น
จ านวน 500 ต้น  

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. เตรียมแปลงเพาะผักพูม 
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์เพาะผักพูม 
3. รวบรวมเมล็ดพันธุ์ผักพูม 
4. เตรียมดินเพาะเมล็ดผักพูม 
5. เพาะขยายพันธุ์ผักพูมลงถุงเพาะช า และเพาะลงดินในพื้นที่เป้าหมาย 
6. ผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่องผักพูมกับชาวใต้ 
7. สรุปโครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดโครงการ มีต้นพันธุ์ผักพูมเพิ่มขึ้น 
 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

บาท 25,000 25,000 - 

เชิงปริมาณ: จ านวนเมล็ดพันธุ์ผักพูม เมล็ด 500 คน 500 เมล็ด - 
เชิงคุณภาพ: ร้อยละการรอดของกล้าผักพูม  ร้อยละ 80  90 - 
เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

ปี 1 1 - 

เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการ 1 1 - 
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สรุปผลความพึงพอใจ การบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ผักพูม ให้กับลูกเสือชาวบ้าน ต าบลละแม อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร  

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 90 เป็นเกษตรกร และ ร้อยละ 10 เป็นคณาจารย์ 

 

 

  
 

  

ภาพที่ 1 การบรรยายให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ผักพูม ให้กับลูกเสือชาวบ้าน ต าบลละแม  
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ภาพที่ 2 กิจกรรม การเพาะขยายพันธุ์ผักพูม 

 

  

ภาพที่ 3 กิจกรรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์การอนุรักษ์ผักพูม ในจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฏร์ธานี 

  

ภาพที่ 4 กิจกรรมการส ารวจแหล่งอนุรักษ์ผักพูม อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 
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ศูนย์เรียนรู้ชันโรง 

ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 1   
1 งานบริการวิชาการและวิจยั มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 

ชันโรง หรือ แมลงอุง คือผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน มีวรรณะ 3 วรรณะ เช่นเดียวกับผึ้ง ประเทศไทยพบชันโรง
กว่า 32 ชนิด มักท ารังตามโพรงไม้ หรือแหล่งที่มีโพรง เช่น รอยแตกของบ้าน ซอกตึก กล่องไม้ผุ ท่อประปา
เก่า ฯลฯ ภาคใต้มีชนิดพันธุ์ชันโรงมากที่สุดของประเทศ ชันโรงที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ชันโรงพันธุ์ขนเงิน 

ชันโรงเป็นแมลงที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ชันโรงเป็นผึ้งขนาดเล็ก หรือเรียกอีกชื่อ
ว่า ผึ้งจิ๋ว ลักษณะเด่นของชันโรงคือการเก็บเกสร (เก็บเกสรร้อยละ 80 เก็บน้ าหวานเพียงร้อยละ 20) จึง
สามารถเรียกได้ว่าชันโรงเป็นสัตว์ช่วยผสมเกสร เป็นแมลงผสมเกสรประจ าถิ่น และหากินประจ าที่ และไม่มี
นิสัยเลือกชอบมักเก็บเล็กผสมน้อย ไม่รังเกียจ ดอกไม้ที่ผึ้งชนิดอ่ืนลงตอมแล้ว ชันโรงมีรัศมีหากินคงที่ บินหา
อาหารในระยะไม่เกิน 300 เมตร จากรัง มีหนวดไว้ค้นหาแหล่งอาหารได้อย่างแม่นย า และใช้หนวดวัดสภาพ
อากาศได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น กลิ่นของสารเคมีในระดับอะตอม ชันโรงมีพฤติกรรมการออกเรือนเข้าไป
อาศัยในโพรงเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ และด ารงอยู่ ในระบบนิเวศเกษตร 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อนึ่งชันโรงเป็นดัชนีชีวัดความเป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะหาก
บริเวณรอบๆใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ชันโรงไม่สามารถอยู่รอดได้ 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 30 ไร่ ซึ่งมีพืชพรรณนานาชนิด บางชนิดพันธุ์ออกดอก
ตลอดทั้งปี เช่น เสม็ด ซึ่งเป็นอาหารของผึ้งและชันโรง  

  อย่างไรก็ตามมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการมีศูนย์ชันโรงเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ หรือกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยง
ชันโรงเพื่อการค้า จะได้มีแหล่งเรียนรู้ชันโรงอย่างครบวงจร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

  
ภาพที่ 1 ชันโรงพันธุ์ขนเงิน 
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ตารางท่ี 1 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของชันโรง 

สภาพแวดล้อม ความเหมาะสม ข้อจ ากัด 
สภาพภมูิอากาศ อุ ณ ห ภู มิ ที่ เ ห ม า ะ ส ม อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง  

20 -30 องศาเซลเซียส 
หากอุณหภูมิเกินกว่า 35 องศาเซลเซียส  
จะยับยั้งการพัฒนา ของดักแด้ไปสู่ตัวเต็มวัย 

สภาพพื้นที่ตั้งรังชันโรง - ควรจะอยู่ในท่ีร่ม 
- เลือกที่ไม่มีศัตรูของชันโรง เช่น มด มวน 
หนอน แมลงวัน ไก่  
- ไม่มีการพ่นสารเคมี 
- มีหลังคาคลุมตัวรังเพื่อกันฝน 

- การตั้งวางรังชันโรงเพื่อการผสม  เกสร  
ควรวางรังในพื้นที่ปลูกพืช สัดส่วน 10 รัง 
ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่ เนื่องจากชันโรงมีรัศมี 
ในการบินหาอาหารไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
( ห รื อ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ช นิ ด พั น ธุ์ ที่ เ ลี้ ย ง ) 
- ชันโรงไม่ทนต่อสารเคมี 

สภาพแหล่งน้ า - ควรมีแหล่งน้ าท่ีสะอาด   

ที่มาของตารางปรับปรุงจาก: ส านกังานเกษตรจังหวัดตราด  

อย่างไรก็ดีด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวเหมาะสมต่อการน าชันโรงมาเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์เพ่ือเป็นการ
เรียนรู้ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้อย่างแน่นอน 

 
ภาพที่ 2 รูปภาพมุมสูงบริเวณป่าอนุรักษ์ฯ มีแหล่งน้ า และสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเลี้ยงชันโรง 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ชันโรง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

 

 

 

 



~ 114 ~ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีศูนย์เรียนรู้ด้านชันโรงในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือรองรับการศึกษาดูงานของนักเรียน 
นักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรผู้สนใจทั่วไป 

2. สามารถสร้างแรงบัลดาลใจให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรให้ความส าคัญกับการเลี้ยงและการ
อนุรักษ์ชันโรง เพื่อประโยชน์ต่อการช่วยผสมเกสรต่อไป  

3. เป็นศูนย์การอบรมอาชีพเสริมให้เกษตรกรด้านการเลี้ยงชันโรง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. จ านวนศูนย์เรียนรู้ชันโรง จ านวน 1 ศูนย ์
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

  

เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

          พ้ืนที่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร บ้านแหลมสันติ ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เท่านั้น 

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. วางแผนก าหนดจุดที่ตั้งของศูนย์ชันโรง 
2. ผลิตสื่อ วีดีทัศน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับชันโรง 
3. ประกอบรังเลี้ยง (ส าหรับใช้เป็นตัวอย่างในศูนย์) 
4. เลี้ยงชันโรง (ส าหรับเป็นตัวอย่าง) 
5. บรรยายให้ความรู้ และ สรุปโครงการ 
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ผลการด าเนินโครงการ 

ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดโครงการ  

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

บาท 50,000 50,000 - 

เชิงปริมาณ: จ านวนศูนย์ชันโรง ศูนย์ 1 1 - 

เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์  ปี 1 1 - 

เชิงเวลา: ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

โครงการ 1 1 - 

สรุปผลความพึงพอใจ การบรรยายให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการอนุรักษ์ชันโรงแก่กลุ่มเกษตรกร ใน
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 8 หมู่บ้าน โดยการประสานงานกับส านักงานเกษตรอ าเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 เป็นเกษตรกร  
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านการเลี้ยง และ การอนุรักษ์ชันโรง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในอ าเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมการเลี้ยงชันโรงและการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ร่วมกับ ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร 
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ภาพที่ 5 กิจกรรม การผลิตสื่อวีดีทัศน์ชันโรง 
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โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุแ์ท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสคราวเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิ ทยาลัย 
ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จ าเนียร ยศราช เป็นผู้รับมอบ  
  ส าหรับกล้วยไม้ดังกล่าวได้มีผู้ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยนายนายวิเชียร บุญธรรม มีภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ 
นายชาญชัย จันทน์หอม ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้
รวบรวมเพาะปลูกพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้มาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี ในพ้ืนที่สวนผลไม้ของตนเอง จ านวน 
25 ไร่ ทั้งสองท่าน มีความประสงค์ถวายกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี (อพ.สธ.)  
เป็นจ านวน 127 สกุล (genus) 810 ชนิด (species) รายละเอียดตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่
จัดถวาย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกล้วยไม้ตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงชีวิตและการเจริญเติบโต พัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือการอนุรักษ์ 
4. เพ่ือศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
5. เพ่ือบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม 
6. เพ่ือจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7. เพ่ือสื่อสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ 
8. เพ่ือส ารวจและขยายพ้ืนที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
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พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. สวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด ของนายนายวิเชียร บุญธรรม มีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-

เชียงราย หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สวนกล้วยไม้สะลวง ของนายชาญชัย จันทน์หอม ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
3. อุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย 

แม่โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
4. หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
5. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. มีฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของนักวิจัย 

นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
3. มีแหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือสนับสนุนให้มีการวิจัยและด าเนินกิจกรรมต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบและกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.ต่อไป 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการอนุรักษ์และเพาะขยายกล้วยไม้จากแหล่ง

พันธุกรรมนี้ และเพ่ือลดการน ากล้วยไม้ออกจากป่า ช่วยให้ป่ายังคงมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 
5. ปลูกจิตส านึกการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยแก่ นักเรียน นักวิจัย 

เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป 
6. ปลูกจิตส านึกการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยแก่ นักเรียน นักวิจัย 

เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป 

 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
จ านวนชนิดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ที่
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ วงจรชีวิตและการ
เจริญเติบโต 

ชนิด 10  

จ านวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ที่ได้น ามา
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์ 

ชนิด 5 5 

จ านวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน จาก
การศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ชนิด 20 23 

จ านวนองค์ความรู้ในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ 

เรื่อง 1 1 

จ านวนผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค าและนกคุ้มไฟ ผลิตภัณฑ์ 2 2 
จ านวนพื้นที่การส ารวจกล้วยไม้ไทย พ้ืนที่ 5  
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วิธีด าเนินโครงการ 

 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-
มจ) ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลพื้นฐานของกล้วยไม้ตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

1. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 

 -  ด าเนินการส ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุ์กล้วยไม้ที่ออกดอกในบริเวณสวนกล้วยไม้ทั้งสอง
สวนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 - เดือนมิถุนายน 2561 โดยการบันทึกข้อมูลจะใช้การ
ถ่ายภาพ วาดภาพ จดบันทึก และศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้น เพ่ือใช้ในการจ าแนกชนิดพันธุ์ 

 
กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ  

กิจกรรมที่ 2.1 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในรอบปี โดยการด าเนินการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงชีวิตและการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในรอบปี ของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ จ านวน 3 ชนิด ดังนี้ เอ้ืองค า (Dendrobium chrysotosum) เอ้ืองเก๊ากิ่วแม่สะเรียง 
(Dendrobium tortile) และกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) จ านวนชนิดละ 7 กระถาง 
โดยแยกการบันทึกข้อมูลออกเป็นแต่ละชนิด ดังนี้ 

- ราก จ านวนและขนาดของราก 
- หัว รูปร่างและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ใบ สี จ านวนเส้นใบ และขนาดใบ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
ร้อยละความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

ร้อยละ 70 50 

ร้อยละความส าเร็จในการศึกษาโครโมโซมนกคุ้มไฟ ร้อยละ 50 50 
ร้อยละความก้าวหน้าระบบการบริหารจัดการสวน
แหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานให้
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม 

ร้อยละ 60 50 

ร้อยละความก้าวหน้าระบบการจัดสร้างแหล่ง
รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร้อยละ 60 60 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 80 
ร้อยละผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 80 
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- ช่อดอก ความยาวช่อดอกและจ านวนดอกย่อยต่อช่อ 
- ดอกย่อย ความกว้างและความยาวของดอก สีของกลีบปาก/ดอก  
- ฝัก สีและขนาดของฝัก 
- เมล็ด ลักษณะของเมล็ดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมล็ด 

กิจกรรมที่ 2.2 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานเพ่ือการอนุรักษ์ โดย
ศึกษาความสามารถในการผสมตัวเองและการผสมข้ามของกล้วยไม้พันธุ์แท้พระราชทานเพ่ือการอนุรักษ์ โดยมี
การจดบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ จ านวนดอกที่ผสม เปอร์เซ็นต์การติดฝัก  ฝักท่ีสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ ขนาด
ฝัก สีฝัก ระยะเวลาการพัฒนาของฝัก เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 

กิจกรรมที่ 2.3 การศึกษาโครโมโซมนกคุ้มไฟ ด าเนินการโดยศึกษาโครโมโซม ในส่วนของ ปลายราก 
ล าต้น ใบ แลพดอกของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เพ่ือให้ทราบถึงรูปร่างและขนาดของโครโมโซม น าไปสู่การศึกษา
ข้อมูลทางพันธุกรรมในอนาคต 

 กิจกรรมที่ 2.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotosum) และกล้วยไม้
ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus)  โดยท าการศึกษาสารประกอบทางชีวภาพ เช่น Total 
Phenolic, Total Flavonoid และ Total Polysaccharide ในเอ้ืองค าและกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้ที่มาจากธรรมชาติ 
  
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

ด าเนินการบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานทั้งสองแหล่ง โดยการ
ปรับภูมิทัศน์สวน ปลูกทดแทนและดูแลกล้วยไม้ที่มีอยู่ เปลี่ยนเครื่องปลูก  รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการบริหารจัดการ  

 
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

            การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 

1. อุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
3. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
กิจกรรมที่ 5 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

ด าเนินการคัดเลือกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในแหล่งรวบรวม โดยการเก็บชิ้นส่วนของล าต้น
และฝักของกล้วยไม้ มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   
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กิจกรรมที่ 6 การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และท าชุดความรู้ เรื่อง กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 

          การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และท าชุดความรู้ เรื่อง กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2561 

  
กิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ “การประชุมคณะท างานการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชกล้วยไม้ ครั้งที่ 
1/2561”  

ในวัน จันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสนอ.5 ชั้น 5 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

 
กิจกรรมที่ 8 การส ารวจและการขยายพื้นที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน  ได้วางพ้ืนที่ส ารวจไว้ 7 
พ้ืนที่ ดังนี้ 

1. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
2. อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาว 
3. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 
4. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
5. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
6. หมู่บ้านกองแหะ 
7. หมู่บ้านปงไคร้ 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การจัดท าข้อมูลพื้นฐานของกล้วยไม้ตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

จากการส ารวจการออกดอกของกล้วยไม้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – กรกฎาคม 2561 พบว่า
กล้วยไม้ที่ออกดอกในช่วงระยะเวลานี้ มีทั้งหมด 62 สกุล 233 ชนิด 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและการเจริญเติบโต การ
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือการอนุรักษ์ การศึกษา โครโมโซมนกคุ้มไฟ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotosum) และนกคุ้มไฟ (Anoectochilus 
burmanicus) และการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 

กิจกรรมที่ 2.1 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตและการ
เจริญเติบโต การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือการอนุรักษ์  

 การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการกล้วยไม้ที่น าเข้าแลบจ านวน 20 
ชนิด โดยเก็บทั้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ ความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม 
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ฯ และเก็บข้อมูลเชิงวิจัยเปรียบเทียบ และการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ให้เน้นกล้วยไม้เป้าหมายคือ เอ้ืองค า 
และนกคุ้มไฟ โดยให้ศึกษาในด้านไม้ประดับและสมุนไพร 

การผลิตลูกผสม  
ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วันที่ผสม จ านวน หมายเหตุ 

Coelogyne sp. X เอ้ือง
เทียน 

Coelogyne sp.   12 ขวด ต้นอ่อนยังอยู่ใน
สภาพปลอดเชื้อ 

เอ้ืองค าตาด า  5 มิถุนายน 2561   
 

 
ภาพที่ 1 ต้นอ่อนลูกผสม Coelogyne sp. X เอ้ืองเทียน ภายในห้องปฏิบัติการ 

 

 
ภาพที่ 2 เอ้ืองค าตาด า (Dendrobium chrysotoxum var.suavissimum) 

 
- ในส่วนของแนวทางการพัฒนากล้วยไม้นกคุ้มไฟ ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา ณ บ้านปงไคร้  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเบื้องต้นรอให้นกคุ้มไฟออกดอก แล้วได้
ก าหนดแนวทางไว้ 2 แนวทางด้วยกันคือ 
1. ใช้วิธีขึ้นไปพัฒนาพันธุ์บนพื้นที่ปลูก ณ บ้านปงไคร้ 
2. น าต้นพันธุ์มาพัฒนาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โรงเรือน ระบบ EVAP  
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ภาพที่ 3 การเตรียมความพร้อมของการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นกคุ้มไฟ 

 

กิจกรรมที่ 2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotosum) และนกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus burmanicus) 

ได้ด าเนินการเก็บดอกเอ้ืองค าจากแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ คือ หมู่บ้านปง
ไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยดอกเอ้ืองค าที่เก็บมานั้นมาจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก เพ่ือเก็บ
ดอกขาย และได้น าดอกเอ้ืองค าที่ได้มาอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน คัดแยกขนาดดอกและสีของดอก เพ่ือน าใส่
บรรจุภัณฑ์แปรรูปต่อไป 

กิจกรรมที่ 2.3 การศึกษา โครโมโซมนกคุ้มไฟ  

 ในปีงบประมาณ 2561 ทีมนักวิจัยได้ลงพ้ืนที่ ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ โดยมี
เป้าหมายเพื่อส ารวจต้นกล้วยไม้ดินสกุล Anoectochilus ทั้ง 6 ชนิดที่พบในประเทศไทย คือ Anoectochilus 
albolineatus, Anoectochilus burmanicus, Anoectochilus geniculatus, Anoectochilus lylei, 
Anoectochilus reinwardtii และ Anoectochilus roxburghii  

กิจกรรมที่ 2.4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 

ได้ท าการทดสอบวิธีเ พ่ือหาสารมาตรฐานในการทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ Total 
Phenolic, Total Flavonoids และ Polysaccharide โดยท าการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีและสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟที่มาจาก 2 แหล่ง คือ ป่าชุมชน และ โรงเรือน 
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กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน  

เพ่ือให้การจัดการภายในสวนเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงมีการจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นต่อการดูแลและปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้ โดยวัสดุทั้งหมดได้ถูกด าเนินการจัดส่งเป็นที่เรียบร้อย  แบ่งเป็น  

1. สวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด อิฐ 500 ก้อน ถ่านละเอียด 30 กระสอบ มะพราวสับกลาง 40 กระสอบ 
สายพ่นยาแรงดันสูง 1 ม้วน หัวพ่นยาแรงดัน 2 อัน และมะพร้าวสับเล็ก 10 กระสอบ  

2. สวนกล้วยไม้แม่ริม ปุ๋ย และสารเคมีที่เกี่ยวข้องทางสวนกล้วยไม้เเม่ริม เป็นฝ่ายด าเนินการสั่งซื้อใน
งบประมาณ 23,500 บาท 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

1. อุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการในส่วนของงานออกแบบได้
ด าเนินการส ารวจ จัดท าผังพื้นที่ ประกอบไปด้วยผัง base plan, planting plan, circulation, master plan 
ภายใต้แนวคิดเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ที่ เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้กล้วยไม้ไทยและเป็นพ้ืนที่
นันทนาการ ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา โดยทางคณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ในอุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4 : แบบแปลนการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯที่มีชีวิต 

 

ภาพที่ 5 : ป้ายสื่อความหมาย และการปรับปรุงและท าความสะอาดอุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 

 2. จัดท าแผนการจัดสร้างโรงเรือน โดยทางคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยพลังงานทดแทน รับผิดชอบส่วนของการวางแผนและออกแบบโรงเรือนให้มีสภาวะที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ เพ่ือจัดท าเป็นแหล่งอนุบาลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯที่ใกล้สูญ
พันธุ์ โดยโรงเรือนจะอยู่ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 3. จัดท าแผนการจัดท าห้องพิพิธภัณฑ์เรียนรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ โดยจัดสร้าง
ในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งภายในห้องพิพิธภัณฑ์จะประกอบด้วย มุมเรียนรู้
เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย ข้อมูลทั่วไป รวมถึงชนิดของกล้วยไม้ไทย นอกจากนี้ยังมีส่วนของตัวอย่างแห้งและ
ตัวอย่างดองของพืชวงศ์กล้วยไม้เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อไป 
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กิจกรรมที่ 5 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 

          จากการพัฒนาปรังปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในสวน โดยการผสม
ดอกและเก็บฝัก รวมถึงชิ้นส่วนพืช เพ่ือขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้น าฝักของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
ทั้งหมด 22 ชนิด เข้าห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ คือ  

ตารางท่ี 1  ชนิดของกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
ล าดับ ชนิดกล้วยไม้ รหัส 

ระยะการเจริญเติบโต (จ านวนขวด)  
หมายเหตุ 

 โปรโตคอร์ม ต้นอ่อน ขั้นจบ พร้อมส่ง 
1 เอ้ืองจักจั่น วช.40  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
2 เอ้ืองล าต่อ วช.41  -  -   7   
3 เอ้ืองเทียนปากค า วช.42  -  - 22 28   
4 เอ้ืองผึ้ง (อ.ธนวัตน์) วช.43  -  - 50  -   
5 เอ้ืองกุหลาบกระเป๋า

เปิด วช.44  - 10  -  -   
6 เอ้ืองสิงโต วช.45  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
7 เอ้ืองนิ่ม วช.46  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
8 เอ้ืองมือชะนี วช.47  -  -  -  - ติดเชื้อ 
9 เอ้ืองช้างด า วช.48  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 

10 เอ้ืองพญาไร้ใบ วช.49  -  - 10  -   
11 เอ้ืองสายสามสี วช.50  -  -  - 39   
12 เอ้ืองพวงพลอย วช.51  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
13 เอ้ืองจ าปาน่าน วช.52  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
14 เอ้ืองนมหนู วช.53  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
15 เอ้ืองเก๊ากิ่ว วช.54  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
16 เอ้ืองเก๊ากิ่วแม่สะเรียง วช.55  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
17 เอ้ืองสิงโตตุ้งติ้ง วช.56  -  -  -  - ฝักอ่อนไม่งอก 
18 เอ้ืองสายสุคนธ์ดอก

ขาว วช.56 20  -  -  -   
19 เอ้ืองสายสุคนธ์ดอก

เหลือง วช.57 20  -  -  -   
20 เอ้ืองสิงโตนักกล้าม วช.58 10  -  -  -   
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ล าดับ ชนิดกล้วยไม้ รหัส 

ระยะการเจริญเติบโต (จ านวนขวด)  
หมายเหตุ 

 โปรโตคอร์ม ต้นอ่อน ขั้นจบ พร้อมส่ง 
21 เอ้ืองแจกันเงิน วช.59  -  -  -  - ติดแบค 
22 เอ้ืองเข็มยูนาน วช.60  -  -  -  - ติดเชื้อรา 
 

 

ภาพที่ 6 การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ 
 
 โดยในปีงบประมาณ 2561 มีกล้วยไม้พร้อมออกขวดทั้งหมด ได้แก่ เอ้ืองล าต่อ 7 ขวด เอ้ืองเทียน
ปากด า 28 ขวด และเอ้ืองสายสามสี 39 ขวด รวมทั้งหมด 74 ขวด ซึ่งทางโครงการได้ท าการสร้างโรงเรือน 
ขนาด 5 x 10 เมตร บริเวณข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย
โรงเรือนจะเป็นแหล่งรองรับกล้วยไม้ที่ก าลังออกจากขวด อนุบาล และดูแลรักษา เพ่ือเป็นแหล่งพันธุกรรม
ต่อไป 

 

ภาพที่ 7 โรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ฯ 

กิจกรรมที่ 6 การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และท าชุดความรู้ เรื่อง กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 

          การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และท าชุดความรู้ เรื่อง กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ที่จะด าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้  

1. วิดิทัศน์สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ 

- อนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ 
- การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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- การอนุบาลและการออกปลูก 
- งานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย 

3. องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ โดยผู้มีประสบการณ์ 
4. แผ่นพับสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560 

 
กิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการ
บริการวิชาการเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน จัดในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสนอ.
5 ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร. จ าเนียร ยศราช 
เป็นประธาน จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน มีเนื้อหาการประชุมดังนี้ 

- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปลูกเลี้ยงและแนวทางการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพร” 
โดย คุณสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

- ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหัวข้องานวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน โดย อาจารย์ ดร. ทิพย์
สุดา ตั้งตระกูล และอาจารย์วินัย แสงแก้ว  

- สรุปผลด าเนินงานโครงการฯ โดย อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 

  

ภาพที่ 8 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมวิชาการ และให้เกียรติเยี่ยมชมผลงาน 
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ภาพที่ 9 การประชุมวิชาการเพ่ือต่อยอดหัวข้อวิจัยและบริการวิชาการ ด้านกล้วยไม้ 

กิจกรรมที่ 8 การส ารวจและการขยายพ้ืนที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน  ได้วางพ้ืนที่ส ารวจไว้ 7 
พ้ืนที่ ดังนี้ 

1. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
2. อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาว 
1. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 
2. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
3. อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
4. หมู่บ้านกองแหะ 
5. หมู่บ้านปงไคร้ 

วันที่  31 มีนาคม 2561 ลง พ้ืนที่ ส า รวจ  ครั้ งที่  1  ที่ หมู่ บ้ านกองแหะ ต าบลโป่ งแยง  
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 4 คน จากการส ารวจร่วมกับชาวบ้านพบว่า ป่าในเขตบริเวณหมู่บ้านกองแหะ 
เป็นป่าชุมชน ที่พบพืชอนุรักษ์ เช่น น้อยหน่าเครือ บุก และพืชหายากหลายชนิด โดยป่าผืนนี้เป็นส่วนของต้น
น้ าของน้ าตกแม่สา ซึ่งมีลักษณะชื้นตลอดปี จึงสันนิษฐานว่าจะเจอกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ ที่เป็นพืชเป้าหมายของ
โครงการ  

ในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ลงพ้ืนที่ส ารวจ ครั้งที่ 2 ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.แม่
อาย จ.เชียงใหม่ มีอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 8 คน จากการส ารวจพบว่า สภาพภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ระดับความสูงตั้งแต่ 400-
2,285 เมตร จากระดับน้ าทะเล มีภูเขาที่ส าคัญคือ ดอยปู่หมื่น ดอยแหลม และดอยฟ้าห่มปก ซึ่งมีความสูง
เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นต้นก าเนิดของล าห้วยที่ส าคัญหลายสาย โดยในการส ารวจครั้งนี้พบพืช
อนุรักษ์หลายชนิด เช่น น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย และชาเมี่ยง แต่เนื่องจากคณะเดินทางไปส ารวจในช่วงต้นฤดู
ฝน ซึ่งเป็นช่วงของการพักตัวของต้นกล้วยไม้นกคุ้มไฟ จึงไม่พบในการส ารวจครั้งนี ้

   

ภาพที่ 10 ลงพื้นที่ส ารวจ ที่หมู่บ้านกองแหะ ต าบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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ภาพที่ 11 ลงพื้นที่ส ารวจในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย เรื่อง ข้อมูลทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ไทยที่ส ารวจพบใน
แหล่งรวบรวมพันธุ์  ในรูปแบบฐานข้อมูล 

2. หนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เล่มที่ 1 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย  เรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เพ่ือต่อยอดหัวข้อวิจัยและ

ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
4. ชุดองค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในรูปแบบคลิปวิดิโอ 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 

1. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและ
การบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม  

2. มีการปรับปรุงทัศนียภาพของอุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนในหลากหลายวิชา เช่น พฤกษศาสตร์เบื้องต้น และหลักชีววิทยา เป็นต้น 
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การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมนุไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านปงไคร้ ต าบลโปง่แยง อ าเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่ 

วรเดช ดัสดีสอง1 ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล2 รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1 เยาวนิตย์ ธาราฉาย3 และปรมินทร์ นาระทะ1 
1 สาขาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยงัยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
3 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  

 
กล้วยไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งที่แสดงถึงคุณค่า ความงดงาม และคุณค่าทางจิตใจต่อมนุษย์ มีความ

เกี่ยวข้องทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประเพณี กล้วยไม้มีความงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ทั้งความหลากหลายของชนิดพันธุ์ สีสัน และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากผู้คน
อย่างแพร่หลาย ซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่ง กล้วยไม้เป็นพืชที่มีความเสี่ยงสูงในการสูญพันธุ์ไปจากแหล่งอาศัยใน
ธรรมชาติ โดยเฉพาะ “กล้วยไม้ไทย” ซึ่งเป็นพืชที่อยู่ในป่าหรือแหล่งธรรมชาติ และบางชนิดมีเฉพาะในท้องถิ่น
นั้นๆ จึงเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนและมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชที่มีความส าคัญ
ในระบบนิเวศ มีการกระจายพันธุ์อยู่ทุกพ้ืนที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของพ้ืนที่
นั้นๆ นอกจากนั้นการนากล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ มาปรับปรุงสายพันธุ์เพ่ือให้มีความสวยงาม และมีลักษณะที่ดีขึ้น
จากสภาพธรรมชาติ เพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ ประเด็นส าคัญ คือ มีกล้วยไม้อีกจ านวนมากที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ นอกจากเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เป็นพืชสมุนไพร เนื่องจากมีสรรพคุณทาง
ยาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ได้ แต่ในปัจจุบันการน ากล้วยไม้ที่มีสรรพคุณทางยามาใช้ยังไม่แพร่หลาย และมี 
งานวิจัยอยู่ในวงจ ากัด 

จากการที่กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปล่อยต้นแม่
พันธุ์ฟ้ามุ่ยที่พร้อมออกดอก จานวน 76 ต้น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ในป่าธรรมชาติไปแล้วนั้น ในเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ได้จัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์  โดยสอนชาวบ้านให้เรียนรู้
เทคนิคการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งชาวบ้านได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งการเตรียมอาหาร
เพาะเลี้ยง การเพาะเมล็ด และการย้ายต้นกล้ากล้วยไม้ในตู้เพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ และสร้างความมุ่งมั่น
ในการเพาะเลี้ยงฟ้ามุ่ย ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเรียนรู้และ
ศึกษาอย่างจริงจังในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยเพ่ือปล่อยป่าธรรมชาติจนประสบความส าเร็จ และได้
ขยายผลความรู้และทักษะมาสู่การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus)  

กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ หรือ “กล้วยไม้อัญมณี” (Jewel Orchid) เนื่องจากสีของเส้นใบที่โดดเด่น คล้าย
สีของอัญมณี เป็นกล้วยไม้ดินขนาดเล็ก ลักษณะล าต้นทอดชูยอด ใบรูปรีแกมรูปไข่หรือรีกว้างจนเกือบกลม 
ขนาดของใบกว้าง 3 ซม. ยาว 5 ซม. ปลายใบแหลม สีม่วงคล้ า มีลายร่างแหสีแดงช่อดอกยาว 6 - 8 ซม.  
ช่อดอกมีขนปกคลุม ดอกขนาด 1 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานและเบี้ยว ปลายกลีบมน 
ทั้งสามกลีบสีม่วงแดง ด้านหลังมีขนปกคลุม กลีบดอกเชื่อมกันกับกลีบเลี้ยงบน กลีบปากสีเหลืองสด กลางกลีบ
เป็นรูปแถบและมีครีบอยู่ด้านหลัง ปลายกลีบแผ่ออกเป็นสองแฉก มีเดือยดอกรูปกรวย พบในป่าดิบเขาริม 

http://www.erp.mju.ac.th/departmentDetail.aspx?id=303
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ล าธาร บริเวณท่ีมีสภาพดินร่วนปนทรายและมีเศษซากพืชทับถม แสงแดดร าไร เขตกระจายพันธุ์แถบพม่า ไทย 
และลาว พบครั้งแรกในพม่าส่วนในประเทศไทยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก และเลย ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนพฤศจิกายน ช่วงออกดอกจะไม่ทิ้งใบ นกคุ้มไฟ เป็นกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้หายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
ปริมาณในแหล่งธรรมชาติมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด (กล้วยไม้ป่า, 2556) 

ในปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนิน
กิจกรรมการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ ควบคู่กับการอนุรักษ์ เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการ
ใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร ซึ่งมีสถาบันการศึกษาที่ทางานวิจัยหลายแห่งมีความ
ต้องการวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่มีการทดลองในรูปแบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในปริมาณมาก
เพ่ือรองรับความต้องการใช้ประโยชน์ รวมถึงขั้นตอนการการปลูกเลี้ยงหลังจากการออกขวดกล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟ เช่น วัสดุปลูก สภาพภูมิอากาศ ปริมาณแสงปริมาณน้ า และวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้กลุ่ม
อนุรักษ์กล้วยไม้ยังไม่มีการส ารวจการ กระจายพันธุ์และการศึกษาวงจรชีวิตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในสภาพ
ธรรมชาติเพ่ือเก็บข้อมูลตามหลักวิชาการ จึงยังไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของกล้วยไม้ชนิดนี้ได้ จากความส าคัญและประเด็นดังกล่าว จึงน ามาสู่การท าวิจัยเรื่อง การศึกษาการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ บ้านปงไคร้ ต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการกระจายพันธุ์และสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยวิธีการเดินส ารวจร่วมกับ
กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาวัสดุปลูกและวิธีการปลูกที่ เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus burmanicus) เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างไร 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วม บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงการกระจายพันธุ์และสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยวิธีการเดินส ารวจ
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ท าให้ทราบถึงวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและกระบวนการมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์และ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการด าเนินกิจกรรมแต่ละขั้นตอนในกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชาวบ้านในการอนุรักษ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 



~ 134 ~ 
 

4. กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในสภาพโรงเรือนด้วยวัสดุปลูกที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ
ในการน าไปใช้ประโยชน์ 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย ชุมชน และผู้ที่สนใจ สามารถทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับกล้วยไม้ดิน
นกคุ้มไฟเพ่ือน าข้อมูลประกอบการเพาะปลูก ขยายพันธุ์ และใช้ประโยชน์ 
 

ขอบเขตงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้พิจารณาถึงเหตุผลความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงมีการกาหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 

1.1   ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
1.2   พ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
1.3   ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่จะศึกษาดังนี้ 

2.1 ศึกษาการกระจายพันธุ์และสัณฐานวิทยากล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เช่น ลักษณะพ้ืนที่ ระดับความสูง
จากระดับน้าทะเลปานกลาง สภาพอากาศ ปริมาณแสง ความชื้น สภาพดิน ความหลากหลายของระบบนิเวศ
ในบริเวณท่ีพบกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 

2.2 ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ต่อการอนุรักษ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟและ
การใช้ประโยชน์ บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกเลี้ยงเปรียบเทียบวัสดุ
ปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์
กล้วยไม้เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โดยการ
ปลูกเลี้ยงในสภาพโรงเรือน เพ่ือทดสอบวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตโดยใช้มะพร้าวสับ เปลือกถั่ว 
ใบไม้ผุ และถ่าน 

2.3 ศึกษาหาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์กล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟ โดยให้กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้มีส่วนร่วม ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้วยการน ากล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และไม้ดอกไม้ประดับ ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหา
ร่วมกันผ่านการประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือร่วมกันเสนอความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกล้วยไม้ดิน
นกคุ้มไฟ เมื่อรับทราบปัญหาร่วมกันผ่านการประชุมดังกล่าว จึงวางแผนการด าเนินงานในการศึกษาวิจัย
ร่วมกัน การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมหรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางเพ่ือให้เกิดการแก้ไข ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป 
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3. ขอบเขตด้านประชากร 

ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเจาะจงสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ บ้านปงไคร้ ต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คน 

4. ขอบเขตระยะเวลา 

ขอบเขตของระยะเวลาด าเนินการวิจัยและการรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งใช้ เวลา
ประมาณ 12 เดือน ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟ บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาวิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยซึ่ง
มีข้ันตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้ 

 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1  ศึกษาการกระจายพันธุ์และสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยวิธีการส ารวจร่วมกับกลุ่ม
อนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดย
การส ารวจโดยการประชุมร่วมกับสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ เพ่ือหารือถึงจุดที่เคยพบกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
ด าเนินการก าหนดพ้ืนที่คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าบ้านปงไคร้ ที่มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าดิบเขาที่มี กล้วยไม้ดิน
นกคุ้มไฟเจริญเติบโตหนาแน่นที่สุด ที่ระดับความสูงจากน้าทะเลปานกลาง 1,000 เมตรขึ้นไป โดยการวาง
แปลงศึกษาแบบกึ่งถาวร 2 แบบ คือ แบบที่ 1 ขนาด 2x2 เมตร จานวน 9 แปลง และแบบที่ 2 ขนาด 
10x10 เมตร จานวน 1 แปลง รวมทั้งหมด 10 แปลง  

ส ารวจจ านวนกล้วยไม้ที่พบในแต่ละแปลงเพ่ือหาค่าความหนาแน่น (Density) จ านวนต้นต่อหน่วย
พ้ืนที่ ด าเนินการวัดระดับความสูงของพ้ืนที่โดยการใช้เครื่อง GPS บริเวณแปลงทดลอง เก็บตัวอย่างดินทั้ง 10 
จุด เพ่ือวิเคราะห์ความหนาแน่น อุณหภูมิดิน ค่าความเป็นกรด – ด่าง วิเคราะห์คุณสมบัติของดินโดย 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัดค่า
ความเข้มแสงโดยการใช้เครื่องวัดความเข้มแสงหน่วยเป็น ลักซ์  

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา โดยการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของลักษณะ จ านวนใบ  ขนาด
กว้างใบ ขนาดความยาวใบ ความกว้างทรงพุ่ม ความสูงล าต้น ความยาวช่อดอก ขนาดดอก และวาดภาพ
ส่วนประกอบเพื่ออธิบายลักษณะกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 

1.2  การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ 

1.2.1  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 10 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจง ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษาเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ด้านรับทราบ
ปัญหา ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติงาน และด้านประเมินผลและรับผลประโยชน์ 
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1.2.2  การทดลองเรื่องวัสดุปลูกในสภาพโรงเรือน เพ่ือทดสอบวัสดุปลูกเลี้ยงที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือคัดเลือกวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมและสามารถ
หาได้จากชุมชน ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย พบว่า วัสดุปลูกที่คัดเลือกมา ได้แก่ มะพร้าวสับ เปลือกถั่ว ใบไม้
ผุ และถ่าน ได้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely RandomizedDesign, CRD) ประกอบด้วย
วัสดุปลูก ทั้งหมด 12 สูตร ที่มีอัตราส่วนเท่ากันดังนี้ 

ตารางที่ 1 อัตราส่วนของวัสดุปลูก 12 สูตร 

สูตรที่ อัตราส่วนของวัสดุปลูก (Kg) 
ถ่าน ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ เปลือกถั่ว 

1 1 1 - - 
2 1 - 1 - 
3 1 - - 1 
4 - 1 1 - 
5 - 1 - 1 
6 - - 1 1 
7 1 1 1 - 
8 1 - 1 1 
9 - 1 1 1 

10 1 1 - 1 
11 1 1 1 1 
12 - 1 - - 

แต่ละสูตรท า 3 ซ้ า ปลูกกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟลงในกระถางขนาด 3.5 นิ้ว ท าการบันทึก
ข้อมูล เกี่ยวกับการเจริญเติบโตในด้านความสูงล าต้น จ านวนข้อปล้อง ความหนาของลาต้น  ทรงพุ่มของต้น 
จ านวนใบ ขนาดของใบ หลังจากย้ายปลูกและด าเนินการบันทึกข้อมูลทุก ๆ 15 วัน  เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

1.2.3 การศึกษาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหาและข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์กล้วยไม้
ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (focus group) เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายการวิจัยได้แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นต่างๆ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการวิจัยเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

ตอนที่ 1 เป็นการศึกษาการกระจายพันธุ์และสัณฐานวิทยากล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยการศึกษา 
ลักษณะพ้ืนที่ ระดับความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง สภาพอากาศ ปริมาณแสง ความชื้น สภาพดินและ
ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบส ารวจ และ
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แบบบันทึกข้อมูล ใช้เครื่อง GPS บริเวณแปลงทดลอง วัดอุณหภูมิของดิน โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิดินแบบ
อินฟาเรด ปรอทวัดอุณหภูมิ วัดความเข้มแสงโดยใช้เครื่องวัดความเข้มแสง ท าการเก็บดินทั้ง 10 แปลง ที่
ความลึก 0-30 เซนติเมตร เพ่ือน าไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการของดิน ณ 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ตอนที่ 2 เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ในการศึกษาวิธีการปลูกที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ บ้านปงไคร้ ต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกเลี้ยงในวัสดุปลูกที่เหมาะสมในสภาพโรงเรือนเพ่ือทดสอบ
วัสดุปลูกเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เครื่องมือที่ใช้คือ การสนทนากลุ่ม การ
บันทึกข้อมูล และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

ตอนที่ 3 ศึกษาหาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์กล้วยไม้ดินนก
คุ้มไฟ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ประโยชน์โดยการน ากล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ มาแปรรูปให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ และไม้ดอกไม้ประดับ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ การสนทนากลุ่ม การบันทึกข้อมูล และการ
สัมภาษณ์ 

สถานที่ด าเนินการวิจัย 

บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มสมาชิกอนุรักษ์กล้วยไม้จากประชากร บ้านปง
ไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 คน โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจง ทั้งนี้เนื่องจาก
สมาชิกลุ่มสมาชิกทั้งหมดเป็นคณะกรรมการในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนาข้อมูลที่รวบรวมได้จาก แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. เป็นการศึกษาการกระจายพันธุ์และสัณฐานวิทยากล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยการศึกษา เช่น  ลักษณะ
พ้ืนที่ สภาพอากาศ ความส าคัญทางธรรมชาติของป่าบ้านปงไคร้ แหล่งกระจายพันธุ์และปริมาณตามธรรมชาติ
ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ลักษณะพ้ืนที่ ระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพอากาศ ปริมาณแสง 
ความชื้น สภาพดิน และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในพ้ืนที่ป่าบ้านปงไคร้ ต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในแบบส ารวจ โดยการเก็บข้อมูลการกระจาย
พันธุ์ ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ทางด้ายซ้ายและขวาด้านละ 10 เมตร และบันทึกการกระจายพันธุ์ 
และบันทึกข้อมูลระดับความสูงจากดับน้าทะเลปานกลาง สภาพอากาศ ปริมาณแสง ความชื้น สภาพดิน ลงใน
แบบบันทึก และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความหนาแน่น (Density) ของจ านวนต้นต่อหน่วยพื้นที่ 
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2. การศึกษาการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการเลือกวัสดุปลูกกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เพ่ือการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการปลูกเลี้ยงใน
วัสดุปลูกที่เหมาะสมในสภาพโรงเรือน ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

2.1 การศึกษาการมีส่วนร่วม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) จาก
แบบสัมภาษณ์ 

2.2 การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในสภาพโรงเรือน เนื่องจากเป็นการศึกษาทดลองเพ่ือหา
ความเหมาะสมของวัสดุ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลจากการทดลอง และน าข้อมูลที่บันทึกได้มาวิเคราะห์ทาง
สถิติ statistics 

3. ศึกษาหาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
โดยให้กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้มีส่วนร่วม บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (content analysis) 
 

ผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) การกระจายพันธุ์ สัณฐาน 
วิทยา และการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยการเดินส ารวจร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปง 
ไคร้ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ 
กล้วยไม้ดินนกคุม้ไฟ 3) หาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์กล้วยไม้ดิน 
นกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ใน 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังต่อไปนี้  

1. การกระจายพันธุ์ สัณฐานวิทยา และการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยการเดินส ารวจ
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ 

1.1. ผลการศึกษาการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้  ต าบล
โป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พบการกระจายพันธุ์แบบเกาะกลุ่มการเจริญเติบโตอยู่ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ –ปุ ย เป็นภูเขาสลับซับซ้อน ระดับความสูงของพ้ืนที่ ๆ พบกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟสามารถ
พบได้ตั้งแต่ระดับความสูง 1,082 – 1,094 เมตร จากระดับน้ าทะเล ปริมาณช่วงแสงที่ 95.2 – 252 ลักซ์ 
และอุณหภูมิดิน อยู่ในช่วง 20.1 – 22.9 องศาเซลเซียส ค่าความเป็นกรด – ด่างอยู่ในช่วง 6.12 – 7.19 
ความหนาแน่นของดินในช่วง 0.48 – 1.00 g./cm.3 และปริมาณของค่าอินทรียวัตถุในดินอยู่ในช่วงร้อยละ 
4.80 – 6.36 จากการส ารวจสภาพพ้ืนที่มีความหนาแน่นของสภาพแวดล้อมเป็นป่าต้นน้ าที่มีความสมบูรณ์ใน
ระดับความสูง 1,000 - 1,200 เมตร จากระดับน้ าทะเล ซึ่งตามสภาพโดยทั่วไปจะสามารถพบกล้วยไม้สกุล
นี้ในพื้นท่ี ๆ มีความสูง 1,100 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

1.2 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยากล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยมีลักษณะ ใบที่มีความสวยงามใบรูปรี
แกมรูปไข่ใบมนจนเกือบกลม ขนาดของใบกว้าง 3 - 5 เซนติเมตร ยาว 5 - 8 เซนติเมตร มีสีม่วงคล้ า มีลาย
ร่างแหสีแดง โคนใบเป็นกาบ ล าต้นแบบทอดชูยอดขึ้นเหนือผิวดิน มีล าต้นใต้ดิน ล าต้นอวบน้ ารูปทรงกระบอก
ทอดเลื้อยชูส่วนยอดขึ้นเหนือผิวดิน ช่อดอกยาว 6 - 10 เซนติเมตร ช่อดอกมีขนปกคลุม ช่อดอกเป็นช่อแบบ
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กระจะ (raceme) ออกปลายล าต้นเพียงช่อเดียว ตั้งตรง ก้านช่อมักมีขนปกคลุม ดอกมีขนาด 1 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยงบนรูปรี กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปขอบขนานและเบี้ยวปลายกลีบมน ทั้งสามกลีบมีสีม่วงแดง ด้านหลังมีขน
ปกคลุม กลีบดอกเชื่อมกับกลีบเลี้ยงด้านบน ปากดอกมีสีเหลืองสด กลางกลีบเป็นรูปแถบและมีครีบอยู่
ด้านหลัง ปลายกลีบแผ่ออกเป็นสองแฉก มีเดือยดอกรูปกรวย ดอกเล็กเรียงเวียน กลีบปากมีรูปทรงแปลกตา 
ปลายกลีบแผ่กางออกเป็น 2 แฉก บางชนิดลดรูปจนเห็นได้ไม่เด่นชัด ลักษณะรากของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟเป็น
รากแบบรากดินที่พบในธรรมชาติที่เจริญเติบโตพ้ืนผิวดิน เป็นรากอวบน้ า บริเวณรากมีขนอ่อน กล้วยไม้
ประเภทนี้มีระบบรากค่อนข้างละเอียดมีขนอ่อนส่วนปลายรากเพ่ือท าหน้าที่ในการดูดซับธาตุอาหาร โดยจะ
ซ่อนไซตามพ้ืนผิวดินที่มีหินผุพังและใบไม้ทับถมกันจนผุบนพื้นดิน กล้วยไม้ชนิดนี้จะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นอาหาร
ชว่งฤดูออกดอกเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 

2. กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 

2.1 ผลจากการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ขั้นตอน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปง
ไคร้ เสนอวัสดุปลูกที่สามารถหาได้ในชุมชนและเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตร ได้แก่ มะพร้าวสับ ใบไม้
ผุ ถ่าน และเปลือกถั่ว ด าเนินการผสมวัสดุแต่ละชนิดออกมาเป็นทั้งหมด 12 สูตรดิน ที่มีอัตราส่วนเท่ากัน สูตร
ดินที่มีการตอบสนองต่อการเจริญเติบโต ทดสอบการปลูกเลี้ยงหลังจากออกขวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ต้น
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กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟเจริญเติบโตได้ดีที่สุดคือ สูตรดินปลูกเลี้ยงที่ 7 ที่มีส่วนผสมของ ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ ถ่าน
ในอัตราส่วน 1:1:1 มีผลต่อความสูง ความหนา และจ านวนข้อปล้องของต้น และส าหรับสูตรดินปลูกเลี้ยงที่ 9 
ที่มีส่วนผสมของใบไม้ผุ มะพร้าวสับ เปลือกถ่ัว ในอัตราส่วน 1:1:1 มีผลต่อการเจริญเติบโตทางใบมีขนาดของ
ทรงพุ่มที่มีลักษณะที่สวยงามในการศึกษาวิจัยทางกลุ่มแบ่งหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้
ในการดูแลการเพาะปลูกกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟหลังจากออกขวด พบว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์
กล้วยไม้จากการสนทนากลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ให้ความส าคัญในศึกษาวิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต เพ่ือการน าไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้ง 4 ด้าน 1) เป็นวัตถุดิบในการศึกษาวิจัย  2) 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 3) การจ าหน่ายเป็นไม้ประดับ และ 4) การปลูกในพ้ืนที่ธรรมชาติดั้งเดิม ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ผลการศึกษาพบว่าเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้
ดินนกคุ้มไฟโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่ งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินงานที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วม โกวิทย์ , (2545) สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของ
ประชาชนในการพัฒนา ควรจะมี 4 ขั้นตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุปัญหาของ
กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ 2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม 3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและการ
ปฏิบัติงาน และ 4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงานหลังจากด าเนินการร่วมกันในกิจกรรมของ
การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการเสนอแนวทางการ
ปลูกเลี้ยง การอนุรักษ ์และการปรับปรุงวัสดุปลูกให้เกิดความเหมาะสม 

 

   
 

   
ภาพที่ 2 การออกปลูกและอนุบาลกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟก่อนท าหารทดลองวัสดุปลูก 

 
2.2 ผลการทดลองวัสดุปลูก จากสูตรดินทั้งหมด 12 สูตรดิน ที่ผ่านการทดลองเป็นระยะเวลา 3 

เดือน พบสูตรดินที่ 7 ที่มีส่วนผสมของ ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ และถ่าน ในปริมาณ 1  กิโลกรัม มีผลต่อการ
เจริญเติบโตในส่วนของล าต้น ความสูง 4.71 เซนติเมตร ความหนาของล าต้น  0.52 เซนติเมตร จ านวนข้อ
ปล้อง 4.38 ข้อ และสูตรดินที่ 9 ที่มีส่วนผสมของ ใบไม้ผุ มะพร้าวสับ และเปลือกถั่ว ในปริมาณ 1 กิโลกรัม 
มีผลต่อการเจริญเติบโตในส่วนของทรงพุ่มมีขนาด 7.39 เซนติเมตร จ านวนใบ 4.74 ใบ ความกว้างใบ 2.36 
ความยาวใบ 3.30 เซนติเมตร และจ านวนเส้นใบ 3.78 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 3 การทดสอบวัสดุปลูกแต่ละสูตรดิน 

 
3. หาแนวทางการด าเนินกิจกรรม ปัญหา และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดินนก
คุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus) โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ 

3.1 ผลจากการศึกษาเป้าหมายและการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟโดยการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม่ จากการสนทนากลุ่มร่วมกันของชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนิน
กิจกรรม 4 แนวทาง ดังนี้ 

3.1.1 ในการตัดสินใจกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการลดจานวนลงของกล้วยไม้สมุนไพรในธรรมชาติและวางแผนการเพ่ิมจ านวนในธรรมชาติ 

3.1.2 ในการด าเนินกิจกรรมหลังจากที่ร่วมรับทราบปัญหาและช่วยกันคิดวางแผนการ
ด าเนินแล้วจึงสู่การปฏิบัติ ด้านการส ารวจจ านวนประชากรของกล้วยไม้ เกิดการแบ่งหน้าที่ในการด าเนินงาน
ออกเป็นฝ่ายที่มีการเสนอชื่อและการเสนอตนเองตามความถนัดในการด าเนินงาน 

3.1.3 สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินการศึกษาวิจัยจากการ
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยทั้งในธรรมชาติและนอกสภาพ
ธรรมชาติ กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ที่สามารถเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรได้
โดยชุมชน จึงเหมาะสมแก่การเข้าศึกษาดูงานเรียนรู้ วิธีการอนุรักษ์กล้วยไม้สาหรับนักเรียน นักศึกษา นัก
อนุรักษ์ นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประชาชนผู้ที่สนใจ เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้โดยการปัก
ชาซึ่งเป็นการขยายพันธุ์อย่างง่ายแต่จะต้องด าเนินในห้องปฏิบัติการ เรียนรู้วิธีการออกขวดกล้วยไม้เพ่ือเตรียม
ต้นกลับไปปลูกทดแทนและเพ่ิมปริมาณในสภาพธรรมชาติ จากสภาพปัญหาของจ านวนประชากรของกล้วยไม้
ดินนกคุ้มไฟในธรรมชาติลดลงนั้นกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านปงไคร้จึงได้ท าการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพ่ือเพ่ิมปริมาณในการน ากลับไปปลูกในสภาพแวดล้อมเดิมและการอนุรักษ์ในสภาพโรงเรือนเพ่ือเป็น
ต้นพ่อแม่พันธุ์ในการเพิ่มขยายในด้านการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ท้ังในและนอกสภาพแวดล้อมถิ่นที่อยู่อาศัย 

3.1.4 หลังจากด าเนินการร่วมกันในกิจกรรมของการปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จาก
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่มีการอนุรักษ์โดยการศึกษาเพ่ือน ากลับไปปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติ ในระหว่างการ
ศึกษาวิจัย ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการเสนอแนวทางการปลูกเลี้ยง การอนุรักษ์ และการปรับปรุงวัสดุปลูก
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ให้เกิดความเหมาะสม เพ่ือรองรับการด าเนินงานวิจัยด้านอ่ืน ๆ ในปัจจุบันการน าเอากล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
ไปศึกษาเพ่ือหาโอสถสาร ที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์ การศึกษาในด้านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา 
การศึกษาทดลองวัสดุปลูกเพ่ือหาวัสดุที่เหมาะสมต่อการปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับมงคล การศึกษาวิจัยและ
ทดลองเหล่านี้เป็นการสงเสริมสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอนุรักษ์และสมาชิกกลุ่ม และอีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมปริมาณ
เพ่ือน ากลับไปปลูกทดแทนในสภาพธรรมชาติเนื่องจากกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟมีจ านวนประชากรในสภาพ
ธรรมชาติลดลง แต่ด้วยความสวยงามของลวดลายบนใบ ด้วยคุณค่าของทรัพยากรที่มีประโยชน์ จึงเป็นที่
ต้องการในด้านการปลูกเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม เป็นไม้มงคลประดับ จากชื่อเรียกว่า กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟค าว่า 
“สมุนไพรคือยารักษาโรคหรือบาบัดโรคที่ได้จากธรรมชาติ” “กล้วยไม้คือพืชที่มีความสวยงามเมื่อบานดอกที่มี
สันสวยงาม”“นกคุ้มไฟที่แสดงถึงการดูแลคุ้มครองผู้ปลูกเลี้ยงจากอัคคีภัย” จากกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เป็นพืช
ในกลุ่มของกล้วยไม้ดินที่มีความหมายในทางการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและยังแสดงถึงความสุขกายสบายใจเมื่อ
ปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับและยังให้ความคุ้มครองจากอัคคีภัย จากชื่อของกล้วยไม้ และการปลูกเลี้ยงในสภาพ
โรงเรือน 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 

1.1 ศึกษาวัสดุปลูกที่ตอบสนองต่อการเจริญเติบโตแล้วจะต้องมีการผสมวัสดุต่าง ๆ แล้วหมักเพ่ือให้วัสดุ
ย่อยสลาย ผุพังก่อน การน าไปปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 

1.2 กลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ควรที่จะศึกษาขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ชนิดอ่ืน ๆ ที่มีถ่ินอาศัย
ในป่าชุมชนบ้านปงไคร้ด้วย เพื่อเป็นการน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกับการอนุรักษ์ 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

2.1 องค์การบริหารส่วนต าบล ควรจะมีโครงการหรือการส่งเสริมการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์       
ทรัพยากรแก่เยาวชน ประชาชน ในท้องถิ่น 

2.2 ชุมชนควรจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
2.3 ชุมชนควรมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงการเกษตร เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนใน       
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การศึกษาพืชสมุนไพรในวรรณกรรมค่าวล้านนา 

วินัย แสงแก้ว1  วาริน สุทน1  เมธี วงค์หนัก2  ยุทธการ ขันชัย3 และ พงศธร บัวค าปัน3 
1ภาควิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ้  

2องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ต าบลแม่แรม อ าเภอแมร่ิม เชียงใหม ่ 
3ศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ  มูลนธิิสืบสานล้านนา ต าบลวัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 
บทคัดย่อ 

ได้ศึกษาพืชสมุนไพรในวรรณกรรมค่าวล้านนาจ านวน ๑๐ ค่าวธรรม พบมีการกล่าวถึงพืชจ านวน 
๑๐๓๖ ชื่อ รวม ๒๙๑ ชนิด คอื ค่าวธรรมนกกระจาบจ านวน ๖๓ ชื่อ ค่าวธรรมเจ้าสุวัฒนน์างบัวค า ๖๕ ชื่อ ค่าว
ธรรมแสงเมืองหลงถ้ า ๕๗ ชื่อ ค่าวธรรมพญาช้างฉัททันต์ ๑๕๕ ชื่อ ค่าวธรรมชิวหาลิน้ค า ๗๗ ชื่อ ค่าวธรรม
มหาวงศ์แตงอ่อน ๑๓๙ ชื่อ ค่าวธรรมสังสินธนูไชย ๘๐ ชือ่ ค่าวธรรมเจ้าจ าปาสี่ต้น ๒๓๒ ชื่อ ค่าวธรรมจันท
ฆาปู๋จี่ ๑๐๑ ชื่อ และค่าวธรรมเจ้าสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง ๖๘ ชื่อ  

 
หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองงานพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยได้ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 
กรอบการด าเนินงาน และ 8 กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายการด าเนินงานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 9 ในด้านการสนองพระราชด าริ และมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งโครงการ ศึกษาพืชสมุนไพรใน
วรรณกรรมพับสาใบลานล้านนา นี้นับว่ามีความสอดคล้องทั้งกรอบการด าเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. 
เป็นอย่างยิ่ง จากรากเหง้าทางวัฒนธรรมในหลายท้องถิ่นจะมีการใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ และหรือทรัพยากร
ที่มีการบันทึกไว้ทั้งที่เป็นเอกสารหลักฐานและถ่ายทอดจากค าพูดที่บอกต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ส าหรับเอกสาร
หลักฐานที่นับว่ามีความส าคัญที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีหรืออาจจะหลายร้อยปีอย่าง พับสา ใบลาน ของ
ภาคเหนือหรือของล้านนาในอดีตนั้นที่บันจุเรื่องราวทางทั้งทางด้านศาสนา วรรณกรรม เหตุการณ์ส าคัญ
กฎระเบียบจารีตที่ส าคัญ ๆ ทางสังคม รวมทั้งมีการบันทึกองค์ความรู้เชิงต าราที่ส าคัญอย่างการใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรและยาสูตรต่าง ๆ ไว้เป็นจ านวนมากซึ่งมีการใช้รักษาโรคในอดีตมาอย่างยาวนานเช่นกัน นับเป็น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอันมีค่าของบรรพชนที่ได้มีการบันทึกไว้และมีหลักฐานสืบเนื่องมาถึง
ปัจจุบัน  

อย่างไรก็ตามหลักฐานเหล่านี้ได้บันทึกเป็นอักษรล้านนาโบราณทั้งสิ้น ที่มีความจ าเป็นจะต้องอาศัยผู้รู้
ผู้เชี่ยวชาญในการแปล ตลอดจนหมอยาพ้ืนบ้านและนักพฤกษศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะพืช
สมุนไพรที่บันทึกอยู่ในพับสาใบลานได้น าศึกษาเรียนรู้และน าไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในที่สุด  

ค่าว หมายถึงการแต่งบทร้อยกรองแบบล้านนาที่มีระบบระเบียบวิธีการแต่ง เพ่ือใช้ในการด าเนิน
เรื่องราวต่างๆ และยังสามารถน าบทค่าวที่สื่อสารนั้นมาขับใส่ท านองลงไปได้อีกด้วย เหมือนกับการขับซอ หรือ
การร้องเพลงฉ่อย เพลงอีแซวของทางภาคกลาง  

ค่าวล้านนา ยังเป็นการน าพระธรรมเทศนาที่จดจารกันอยู่ในใบลานและเทศนาสอนประชาชนทั่วไปใน
สมัยอดีต ซึ่งกวีล้านนาได้น าบทพระธรรมเทศนามาปรับให้เป็นค่าวล้านนาที่น าไปเล่าเรื่องราวแบบชาวบ้าน
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ทั่วไปในเวลาไหนก็ได้ ทั้งที่ใส่ท านองที่เรียกว่า “จ๊อย” หรือไม่ใส่ธรรมนองเป็นการเล่าค่าวแบบธรรมดา ซึ่งใน
อดีตนั้นเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ช่างซอยังน าพระธรรมเทศนาที่เป็นที่นิยมชื่นชอบของคนทั่วไป
มาแต่งเป็นบทซอและซอกัน ยิ่งกลับท าให้เกินความนิยมในวรรณกรรมเรื่องต่างๆ มากยิ่งขึ้น ผู้คนจะรู้จัก
วรรณกรรมที่แปลมาจากพระพุทธศาสนาผ่านบทค่าว และบทซอกัน ซึ่งเรื่องราวที่แปลมานั้นยังเป็นเรื่องราว
ชาดกที่พระสงฆ์ล้านนาในอดีตได้แต่งสร้างเอาไว้นอกเหนือจากชาดกพระพุทธศาสนามากถึง 25 เรื่ อง ที่เรียก
กันว่าปัญญาสชาดกหรือชาดกนอกนิบาตร อันแสดงถึงอัจริยะของสงฆ์ล้านนาอีกด้วย  

ในตัววรรณกรรมค่าวนั้น จะแฝงถึงเรื่องราววิถีชีวิต สังคม ความเชื่อ คติธรรมที่ดีงามท้ังยังมีเรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับพืชพรรณไม้ที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวของค่าวอีกด้วย ในส่วนของพรรณไม้ที่ปรากฏนั้นยัง
สามารถบ่งบอกถึงความเก่ียวข้องของคนในสังคมและพืชพรรณ ช่วงเวลานั้นๆ ว่าพืชชนิดนั้นเป็นพืชดั้งเดิมหรือ
เป็นพืชที่มีการน าเข้ามาปลูกและเป็นที่รู้จักกันแล้ว สิ่งเหล่านี้มันจึงมีความส าคัญท่ีเชื่อมโยงกันในหลายมิติที่ทับ
ซ้อนกันอยู่ และจะเป็นสิ่งที่น าเราเข้าสู่ความเข้าใจในเรื่องสังคมของคนล้านนาที่เกี่ยวข้องกับพรรณไม้ต่างๆ ได้
อีกด้วย ซึ่งยังมีวรรณกรรมอีกมากมายที่กล่าวถึงพรรณไม้ที่อยู่ในวิถีชีวิต พรรณไม่ที่เป็นยารักษาโรค แต่ถูกจด
จารลงบนเอกสารโบราณเป็นภาษาล้านนาที่ยังไม่ได้มีใครแปลออกมาเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เป็น
จ านวนมาก  

โครงการนี้จึงเป็นโครงการระยะเริ่มแรกที่จะน าร่องไปสู่พรรณพืชที่ปรากฏในเอกสารโบราณ และจะ
ท าให้เข้าใจถึงพรรณไม้ในสังคมคนเมืองล้านนา และอนาคตยังสามารถที่จะเชื่อโยงความสัมพันธ์เรื่องราวของ
พืชพรรณต่างๆ ไปยังพื้นท่ีเพ่ือนบ้านของไทยที่มีความสัมพันธ์กันในด้านของสังคม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ 
และพืชพรรณต่างๆ ได้อีก อย่างเช่น ชาติพันธ์ไทลื้อในประเทศพม่าและจีน ลาว ไทใหญ่ อาจจะเรียกโดยรวม
เป็นเขตลุ่มน้ าโขงได้  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือศึกษาชนิดพืชสมุนไพรที่บันทึกในเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน (ค่าวล้านนา)  
3. เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคที่มีบันทึกในเอกสารโบราณ  
4. เพ่ืออนุรักษ์ตัวพืชสมุนไพรที่มีบันทึกในเอกสารโบราณ พับสา ใบลาน (ค่าวล้านนา)  

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

เป้าหมาย แปลวรรณกรรมค่าวล้านนา ฉบับอักษรล้านนาออกมาเป็นอักษรไทย จ านวน 10 เรื่อง และ
คัดรายชื่อพืชที่ปรากฏในวรรณกรรมออกมาเพ่ือตรวจสอบ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ชื่อพืชการใช้ประโยชน์จากวรรณกรรมค่าวล้านนาจากจ านวน 10 เรื่อง  
2. ได้วรรณกรรมค่าวล้านนาที่หายากและทรงคุณค่าทางด้านวรรณกรรมจ านวน 10 เรื่อง  
3. ทั้งฉบับภาษาล้านนาและฉบับที่ปริวรรตออกมาเป็นอักษรไทยเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน เรื่องราวของ

พรรณพืชที่ปรากฏในวรรณกรรม  
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4. ได้ฐานข้อมูลพืชพรรณในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในอดีต ที่จะ 
สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยเฉพาะฐานทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา  

5. ได้ฐานข้อมูลพืชพรรณที่ได้จากวรรณกรรมค่าวเพ่ือการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้สนใจและ สามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้  

6. ฐานข้อมูลพืชพรรณที่ได้จากวรรณกรรมค่าวน าไปใช้ประกอบตัวอย่างด้านการเรียนการสอน และ
น ามาวิจัยได ้

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารวรรณกรรมค่าวล้านนาฉบับพิมพ์ จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้คือ  

1. ค่าวธรรมเรื่อง นกกระจาบ  
2. ค่าวธรรมเรื่อง เจ้าสุวัฒน์นางบัวค า  
3. ค่าวธรรมเรื่อง แสงเมืองหลงถ้ า  
4. ค่าวธรรมเรื่อง พญาช้างฉัททันต์  
5. ค่าวธรรมเรื่อง ชิวหาลิ้นค า  
6. ค่าวธรรมเรื่อง มหาวงศ์แตงอ่อน  
7. ค่าวธรรมเรื่อง สังสินธนูไชย  
8. ค่าวธรรมเรื่อง เจ้าจ าปาสี่ต้น  
9. ค่าวธรรมเรื่อง จันทฆาปู๋จี่  
10. ค่าวธรรมเรื่อง เจ้าสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง  

2. ด าเนินการศึกษาและปริวรรต(แปล) เอกสารจากวรรณกรรมค่าวล้านนาแต่ละเรื่อง ออกมาเป็น
อักษรภาษาไทยที่อ่านเข้าใจได้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากศูนย์ศึกษาเอกสารโบราณ มูลนิธิสืบสานล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาวรรณกรรมและค่าวล้านนาโดยศิลปินแห่งชาตินายเจริญ 
มาลาโรจน์ หรือ มาลา ค าจันทร์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านด้านอักขระวิธีทางภาษา  

3. เมื่อได้ชื่อพืชพรรณที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมค่าวแล้ว ด าเนินการประชุมร่วมกับคณะท างานและผู้
เชียวชาญสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมตรวจสอบพิจารณาชื่อพรรณพืชที่เป็นทางการ รวมถึง ข้อด้านมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

4 ด าเนินการจัดหาพืชสมุนไพรที่น่าสนใจตามที่พบในวรรณกรรมค่าวล้านนาทั้ง 10 เรื่อง  
 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินการได้จัดหาเอกสารวรรณกรรมค่าวล้านนาฉบับพิมพ์ จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้คือ  
1. ค่าวธรรมเรื่อง นกกระจาบ  
2. ค่าวธรรมเรื่อง เจ้าสุวัฒน์นางบัวค า  
3. ค่าวธรรมเรื่อง แสงเมืองหลงถ้ า  
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4. ค่าวธรรมเรื่อง พญาช้างฉัททันต์  
5. ค่าวธรรมเรื่อง ชิวหาลิ้นค า  
6. ค่าวธรรมเรื่อง มหาวงศ์แตงอ่อน 
7. ค่าวธรรมเรื่อง สังสินธนูไชย  
8. ค่าวธรรมเรื่อง เจ้าจ าปาสี่ต้น  
9. ค่าวธรรมเรื่อง จันทฆาปู๋จี่  
10. ค่าวธรรมเรื่อง เจ้าสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง  

ได้ด าเนินการศึกษาและปริวรรตพบพืชในวรรณกรรมค่าวล้านนาจ านวน 10 ค่าวธรรม พบมีการ
กล่าวถึงพืชจ านวน 986 ชื่อ ประกอบด้วย ค่าวธรรมนกกระจาบจ านวน 62 ชื่อ ค่าวธรรมเจ้าสุวัฒน์นางบัวค า 
65 ชื่อ ค่าวธรรมแสงเมืองหลงถ้ า 53 ชื่อ ค่าวธรรมพญาช้างฉัททันต์ 153 ชื่อ ค่าวธรรมชิวหาลิ้นค า 72 ชื่อ 
ค่าวธรรมมหาวงศ์แตงอ่อน 139 ชื่อ ค่าวธรรมสังสินธนูไชย 75 ชื่อ ค่าวธรรมเจ้าจ าปาสี่ ต้น 211 ชื่อ ค่าว
ธรรมจันทฆาปู๋จี่ 94 ชื่อ และค่าวธรรมเจ้าสุพรหมโมกขะหมาเก้าหาง 65 ชื่อ 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ทราบถึงรายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีการกล่าวถึงและปรากฏชื่ออยู่ในวรรณกรรมค่าวล้านนาจากจ านวน 10 
ค่าวธรรม มีจ านวน 989 ชื่อ ประกอบด้วย ค่าวธรรมนกกระจาบจ านวน 62 ชื่อ ค่าวธรรมเจ้าสุวัฒน์นางบัว
ค า จ านวน 65 ชื่อ ค่าวธรรมแสงเมืองหลงถ้ าจ านวน 53 ชื่อ ค่าวธรรมพญาช้างฉัททันต์จ านวน 153 ชื่อ ค่าว
ธรรมชิวหาลิ้นค า จ านวน 72 ชื่อ ค่าวธรรมมหาวงศ์แตงอ่อน จ านวน 139 ชื่อ ค่าวธรรมสังสินธนูไชยจ านวน 
75 ชื่อ ค่าวธรรมเจ้าจ าปาสี่ต้นจ านวน 211 ชื่อ ค่าวธรรม จันทฆาปู๋จี่ จ านวน94 ชื่อ และค่าวธรรมเจ้าสุ
พรหมโมกขะหมาเก้าหางจ านวน 65 ชื่อ 

2.  ทราบถึงชนิดพันธุ์พืชที่มีการใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีความส าพันธ์กับวิถีชีวิตบริบท
ทางวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญของประเทศทางด้านหลักฐานทรัพยากรแหล่ง
หนึ่งของชาติที่มีการกล่าวถึงการมีอยู่ของสถานะพืชที่ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ของประเทศไทยในอดีต 
9.3 ทราบถึงชนิดพันธุ์พืชที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศท่ีขึ้นท าให้เกิดความชัดเจนในการที่จะยกพืช
ชนิดนั้นไปศึกษาวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่มีการกล่าวถึงในอดีตและเป็นพืชที่ขึ้นใน
ถิ่นที่อยู่เดิม ซึ่งปัจจุบันมักจะสับสนกับชื่อพืชที่เหมือนกันแต่กลับเป็นไม้คนละชนิดและเป็นไม้ต่างถิ่น 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

ฐานข้อมูลพันธุ์พืชที่ได้น าไปใช้อ้างอิงในวิชาที่มีการเรียนการสอนทั้งสายวิทยาศาสตร์และสาย
สังคมศาสตร์ ก่อให้เกิดความชัดเจนในการเรียนการสอนและการเข้าใจบริบทของสังคมในด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีตทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง ส าหรับพืชที่มีการใช้
ประโยชน์อย่างโดดเด่นในพ้ืนที่นั้นสามารถหยิบยกขึ้นมาศึกษาวิจัยและอ้างอิงชนิดชื่อพืชได้ถูกต้องชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นจากเอกสารหลักฐานที่มีกล่าวถึงในอดีต และสามารถใช้อ้างและรักษาสิทธิในการใช้ประโยชน์หรือการ
เป็นทรัพยากรพันธุ์พืชของชาติหากมีการน าใช้ประโยชน์ในอนาคตที่ขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สภาวการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยในเวทีโลกที่ได้ร่วมลงสัตยาบันสนธิสัญญาระดับนานาชาติฉบับต่าง ๆ 
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การตรวจสอบความถูกตอ้งของชนิดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานโดยใช้ล าดับ 
นิวคลีโอไทด์ของยีน ITS 1 ร่วมกับวิธี Barcode DNA-High Resolution Melting  

(Bar-HRM) 

ชมัยพร  นิธิกาจณ์พานิช1 
1ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

 
บทคัดย่อ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับสวนพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยาม บรมราชกุมารี ผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประกอบด้วยกล้วยไม้
จ านวน 127 สกุล (genus) 810 ชนิด (species) ตามรายละเอียดบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่จัด
ถวาย ซึ่งถือ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , 2559) ดังนั้นเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จึงได้มีการด าเนินการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ในสวน พระราชทานฯ เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต  จาก
การส ารวจพบว่ามี จ านวนกอกล้วยไม้จ านวนมากที่ยังไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้ เพ่ือความถูกต้องแม่นย า
อย่างแท้จริงในการระบุ สายพันธุ์ทั้งท่ีตรวจสอบได้ และท่ีตรวจสอบไม่ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ น า
เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลมาประยุกต์ใช้ในการระบุ และตรวจสอบสายพันธุ์กล้วยไม้ ด้วยวิธีการหาล าดับนิ
วคลีโอไทด์ร่วมกับ วิธี Barcode DNA-High Resolution Melting (Bar-HRM) ในต าแหน่งยีน ITS1 ขนาด 
300 bp.  ในการ จ าแนกชนิดกล้วยไม้ต่าง ๆ  จ านวน 74 ตัวอย่าง  จากการวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์
เทียบกับฐานข้อมูล NCBI พบว่ามี 39 ตัวอย่างที่ชนิดตรงกัน (52.70%) สกุลเดียวกันแต่ต่างชนิด 17 
ตัวอย่าง (22.98%) สกุลไม่ตรงกัน  10 ตัวอย่าง (13.51%)  ไม่พบในฐานข้อมูลNCBI  8 ตัวอย่าง 
(10.81%)  สาเหตุจากการเก็บ ตัวอย่าง รวมทั้งการระบุชนิด ต าแหน่งที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ยังมี
ความสับสน ดังนั้นจึงควรมีการ ตรวจสอบซ้ าเพ่ือความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ:  กล้วยไม้ไทย  สวนพระราชทาน  ล าดับนิวคลีโอไทด์  ITS1  Bar-HRM 
 

บทน า 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับสวนพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 

บรมราชกุมารี ผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จ านวน 25 ไร่ คือ สวน 
กล้วยไม้พระราชทานดอยสะเก็ด และสวนกล้วยไม้พระราชทานสะลวง ประกอบด้วยกล้วยไม้จ านวน 127 
สกุล (genus) 810 ชนิด (species) ตามรายละเอียดบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่จัดถวาย ซึ่งถือเป็น
แหล่ง รวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559) ดังนั้นเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชฯ ได้มีการด าเนินการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในสวน
พระราชทานฯ เพ่ือ เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งจากการส ารวจระหว่าง
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558  - เดือนพฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 7 เดือน พบว่าเฉพาะในสวนกล้วยไม้
พระราชทานดอยสะเก็ด สามารถท าการส ารวจและนับจ านวน รวมได้ 1 ,939 กอ ซึ่งได้ท าการติดป้าย ระบุ
ชนิดพันธุ์ และต าแหน่งการ อิงอาศัยของกล้วยไม้ ได้จ านวน 539 กอ  รวม 9 สกุล 23 ชนิด ส่วนที่ไม่สามารถ
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ระบุชนิดพันธุ์และต าแหน่ง การอิงอาศัยของกล้วยไม้ จ านวน 1,400 กอ  นอกจากนี้ได้ท าการบันทึกภาพและ
ช่วงระยะเวลาการออกดอก ของกล้วยไม้ทั้งสองสวน โดยกล้วยไม้ที่พบทั้งหมดจ านวน 24 สกุล 65 ชนิด 3 
สายพันธุ์ สกุลที่พบมาก คือ สกุล Dendrobium  22 ชนิด และสามรถจัดกลุ่มกล้วยไม้ที่เป็นสมุนไพรได้ 12 
ชนิด กล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอม 22 ชนิด กล้วยไม้หายากควรค่าแก่การอนุรักษ์ 8 ชนิด และกล้วยไม้ที่พบเฉพาะถิ่น 
13 ชนิด (ปัทมา ,พีราดา และ เพ็ญนภา, 2558, การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน ในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช ฯ) จากการส ารวจพบว่าพบจ านวนกอกล้วยไม้จ านวนมากที่ยัง
ไม่สามารถระบุชนิดพันธุ์ได้ เพ่ือความ ถูกต้องแม่นย าอย่างแท้จริงในการระบุสายพันธุ์ทั้งที่ตรวจสอบได้ และที่
ตรวจสอบไม่ได้ ว่าระบุสายพันธุ์ กล้วยไม้ได้ถูกต้องจริงหรือไม่ จึงต้องมีการน าเอาเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุลมา
ใช้ในการระบุและตรวจสอบสาย พันธุ์ให้ถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ได้น าเทคนิคทางด้านชีว
โมเลกุลมาใช้ในการระบุ และ ตรวจสอบสายพันธุ์ โดยใช้วิธีการหาล าดัยนิวคลีโอไทด์ร่วมกับวิธี Barcode 
DNA-High Resolution Melting (Bar-HRM) เพราะเป็นเทคนิคที่สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างสายพันธุ์ได้ เพราะใช้ปริมาณ ดีเอ็นเอตั้งต้นน้อย รวดเร็ว สะดวก ราคาเหมาะสม และลดการสัมผัส
สารเคมีที่เป็นพิษในวิธีพีซีอาร์แบบดั้งเดิม (Conventional PCR) เพ่ือประยุกต์ใช้ในการการระบุสายพันธุ์
กล้วยไม้ในสวนพระราชทาน 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
1. เพ่ือตรวจสอบความหลากหลายกล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทานโดยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุล   
2. เพ่ือจัดท าล าดับดีเอ็นเอสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทานโดยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุล  

  
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบความหลากหลาย และ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน 
2. ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมประกอบกับลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน  
3. การอนุรักษ์ และคุ้มครองกล้วยไม้ไทย  
4. การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีศักยภาพในเชิงการแพทย์ และเชิงพาณิชย์  
5. การส่งเสริมให้เกษตร หรือชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์ รักษา พันธุ์กล้วยไม้ โดยการคืนกล้วยไม้ไม้สู่ป่า   
6. การปลูกจิตส านึกในการเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และต้นไม้  

  
วัน เวลา และสถานที่ ที่ด าเนินการการวิจัย 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย :  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
สถานที่ท าการวิจัย :    

1. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 60 ปี ชั้น 4   
2. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
3. สวนกล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน 2 แหล่ง คือ   

3.1 สวนพระราชทานดอยสะเก็ด   
3.2 สวนพระราชทานสะลวง 
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ระเบียบวิธีด าเนินการวิจัย 
1. การวางแผนการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ก าหนดพื้นที่ท่ีสนใจศึกษากล้วยไม้ไทยในสวนพระราชทาน 80 ชนิด 

โดยได้วางแผนการด าเนินงานดังนี้ 
 

 
2. วิธีการวิจัย  

 2.1 ตัวอย่างกล้วยไม้ งานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกตัวอย่างกล้วยไม้จากสวนพระราชทาน จ านวน 80 ชนิด 
(แสดงในภาคผนวก ก)   อุปกรณ์และสารเคมี (แสดงในภาคผนวก ข)   

หมายเหตุ: ตัวอย่างอ้างอิงจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้    

 2.2 การเก็บตัวอย่างกล้วยไม้เพ่ือตรวจสอบความหลากหลายในพ้ืนทีที่ศึกษา ท าการเก็บตัวอย่าง
กล้วยไม้ โดยเลือกเก็บใบที่มีลักษณะสมบรูณ์ ใส่ในถุงพลาสติก และน ากลับมา เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เพื่อรอการวิเคราะห์ต่อไป  
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2.3 การสกัดดีเอ็นเอ ท าการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างกล้วยไม้โดยใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูป DNAsecure 
Plant Kit (TIANGEN, China)  โดยมีขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอดังนี้  

2.4 การตรวจสอบผลการสกัดดีเอ็นเอโดยโดยวิธีอิเลคโตรโฟรีซีส (Electrophoresis)   
เมื่อท าการสกัดดีเอ็นเอได้แล้ว น ามาตรวจสอบผลการสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี electrophoresis ใน

เจลอะกา โรส (agarose gel) ความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์   โดยมีขั้นตอนดังนี้      
1. เตรียม Agarose gel  0.8 กรัม ใน SE buffer 100 มิลลิลิตร      
2. ผสม DNA และ Loading dye ในอัตราส่วน 7:3 ไมโครลิตร ลงในช่องแผ่นวุ้น     
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3. ท าอิเลคโตรโฟรีซีสโดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 80 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที ใน SE buffer     
4. น าแผ่น Agarose gel ไปแช่ Ethidium Bromide 15 นาที       
5. จากนั้นตรวจดูแถบดีเอ็นเอภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต และท าการบันทึกภาพ  

2.5 การตรวจสอบความเข้มข้นของดีเอ็นเอด้วยวิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสง โดยใช้ NanoDrop       
การตรวจสอบความเข้มข้นของดีเอ็นเอ ด้วยวิธีการวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาวคลื่น 260 

นาโนเมตร และวัดค่าความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอท่ีความยาวคลื่น 260/280 นาโนเมตร   โดยมีขั้นตอนดังนี้  
1. ผสมสารละลายดีเอ็นเอท่ีได้ให้เข้ากันได้ โดยการดีดก้นหลอดเบาๆ  
2. น าไปวัดค่า Optical density (OD) ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร และ 260/280 และ 

260/230 ด้วยเครื่องวัด NanoDrop รุ่น 2000 (Thermo Scientific, USA) โดยใช้น้ าเป็น blank และใช้
ตัวอย่างปริมาตร   2 µl ต่อการวัด (OD) 1 ครั้ง  

2.6 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้วิธี PCR ในต าแหน่งยีน ITS 1 หาสภาวะเหมาะสมในการเพ่ิม 
ปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้วิธี  PCR ในต าแหน่งยีน ITS 1 ขนาด 300 bp  โดยใช้ ไพรเมอร์  

HRM_ITS1F : 5’-GGTGAACCTGCGGAAGGATC  -’3 และ  HRM_ITS1R : 5’AGATATCCATTGCCGAG 
AGTC -’3 (Maslin et. al. , 2015) ได้ท าการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้ความเข้มข้นข้นของไพร์
เมอร์ และอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ไพร์เมอร์สามารถจับกับดีเอ็นเอได้ดี และสามารถแสดงผลการทดลองได้ชัดเจน 
พบว่า ความเข้มข้นสุดท้ายของไพร์เมอร์ที่เหมาะสมคือ 0.2 µM ส าหรับในส่วนของอุณหภูมิที่ไพร์เมอร์
สามารถจับกับดีเอ็นเอได้ดี (ข้ันตอน Annealing) ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 53 องศาเซลเซียส 
 

การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้วิธี PCR       
ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได้ใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูป Quick Taq HS Dye Mix (TOYOBO, Japan) 

ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ดังนี้      
2x Quick Taq HS Dye Mix       5.0  ไมโครลิตร     
5 µM Primer HRM_ITS1F      1.0    ไมโครลิตร  
5 µM Primer HRM_ITS1R      1.0    ไมโครลิตร     
Template DNA         1.0   ไมโครลิตร  
Autoclaved, distilled water       2.0   ไมโครลิตร      

ปริมาตรรวม      10.0  ไมโครลิตร  
  

อุณหภูมิที่เหมาะสมในการท า PCR มีดังนี้  
1. ขั้นตอน Pre-denaturation  อุณหภูมิที่  94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  2 นาที  จ านวน 1 รอบ    
2. ขั้นตอน Denaturation   อุณหภูมิที่  94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  30 วินาที      
3. ขั้นตอน Annealing    อุณหภูมิที่  53 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  30  วินาที     
4. ขั้นตอน Extension    อุณหภูมิที่  68 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  45   วินาที    
5. ขั้นตอน Post-Extension อุณหภูมิที่  68 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  10  นาที จ านวน 1 รอบ 
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2.7 การตรวจสอบผลการเ พ่ิมปริมาณดี เ อ็นเอด้วยเทคนิค PCR โดยวิธี อิ เลคโตรโฟรีซีส 
(Electrophoresis)     

เมื่อท าการสกัดดีเอ็นได้แล้ว น ามาตรวจสอบผลการสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี electrophoresis ใน
เจลอะกาโรส (agarose gel) ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์   โดยมีขั้นตอนดังนี้      

1. เตรียม Agarose gel 1.50 กรัม ใน SE buffer 100 มิลลิลิตร      
2. ผสม DNA และ Loading dye ในอัตราส่วน 10:3 ไมโครลิตร ลงในช่องแผ่นวุ้น     
3. ท าอิเลคโตรโฟรีซีสโดยใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 800 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที ใน SE buffer      
4. น าแผ่น Agarose gel ไปแช่ Ethidium Bromide 15 นาที       
5. จากนั้นตรวจดูแถบ PCR product ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต และท าการบันทึกภาพ 
 
2.8 การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งยีนที่จ าเพาะ    

น าผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสไปหาล าดับนิวคลีโอไทด์โดยบริษัท DNA 
sequencing (1st base, Malaysia) แล้วตรวจสอบความถูกต้อง โดยน าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ไปเปรียบเทียบ
กับล าดับเบสของยีน เดียวกันในฐานข้อมูล GenBank ของ NCBI โดยใช้โปรแกรม BLAST หลังจากตรวจสอบ
ความถูกต้องของล าดับนิวคลีโอไทด์แล้ว น าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้จากกล้วยไม้แต่ละชนิด มาเรียงเทียบกัน
ทั้งหมดโดยใช้โปรแกรม ClustalW เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ จากนั้นน าผลการ
เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ ที่ได้มาสร้างแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (phylogenetic tree) ด้วย
โปรแกรม MEGA 7.0 (Molecular evolutionary genetics analysis version 7)  

  
2.9 การท า Barcode DNA-High Resolution Melting (Bar-HRM)    

High Resolution Malting technology (HRM) เป็นเทคนิคในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
สายดีเอ็นเอโดยอาศัยอุณหภูมิในการท าให้สายเกลียวคู่ดีเอ็นเอแยกออกจากกัน ในการวิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์ใน 
ต า แหน่ ง ยี น  ITS 1 (Osathanunkul et al., 2015 )  โ ดย ใช้  HRM mix: AccuMelt HRM SuperMix 
(Quantabio, Beverly, MA, USA) Machine Model: PCRmax Eco 48 อุณหภูมิที่เหมาะสมในการ HRM 
มีดังนี ้

1. ขั้นตอน Pre-denaturation   อุณหภูมิที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที  จ านวน 1 รอบ     
2. ขั้นตอน Denaturation    อุณหภูมิที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  30 วินาที      
3. ขั้นตอน Annealing      อุณหภูมิที่ 53 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  30  วินาที     
4. ขั้นตอน Extension      อุณหภูมิที่ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  20   วินาที    
5. ขั้นตอน Post-Extension  อุณหภูมิที ่72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10  นาที จ านวน 1 รอบ    

ท า PCR จ านวน 35 รอบ 
 

จากนั้นท าการแยกสายเกลียวคู่ดีเอ็นเอ โดยใช้ อุณหภูมิที่เหมาะสมดังนี้  
1. ขั้นตอน Denaturation    อุณหภูมิที่  95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  15 วินาที   
2. ขั้นตอน Annealing      อุณหภูมิที่  50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  15  วินาที 
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2.10 การวิเคราะห์ผล Barcode DNA-High Resolution Melting (Bar-HRM)   น าผลการทดลองที่
ได้มาเปรียบเทียบกับกราฟมาตราฐานที่ได้ท าการทดสอบโดยใช้โปรกรมส าเร็จรูป PCRmax Eco 48 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างกล้วยไม้เพื่อตรวจสอบความหลากหลายในพื้นทีที่ศึกษา 

งานวิจัยครั้งนี้ได้เลือกตัวอย่างกล้วยไม้จากสวนพระราชทาน จ านวน 89  
หมายเหตุ : ตัวอย่างอ้างอิงจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่สามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้งหมด 77 ตัวอย่างจาก 89 ตัวอย่าง มี 12 ตัวอย่างที่ไม่สามารถ
เก็บได้ ได้แก่ หมายเลข 16, 18, 26, 28, 32, 35, 54, 55, 56, 68, 69 และ 82 เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ดินซึ่งมี
การเจริญเติบโตช้า และการเข้าสวนพระราชทานค่อนข้างไม่เอ้ืออ านวยในการเก็บตัวอย่าง  รวมทั้งการระบุ
ชนิด ต าแหน่งที่จะเข้าไปเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ยังมีความสับสน จึงท าให้เก็บตัวอย่างได้ไม่ครบตามที่ก าหนดไว้ 
และใบที่ได้มีลักษณะที่แก่และแข็ง จ านวนใบน้อย เนื่องจากอากาศแห้งแล้ง ท าให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ไม่ดี
เท่าท่ีควรส่งผลให้ไม่มีโอกาสในการเลือกใบเพื่อน าไปใช้ในงานสกัดดีเอ็นเอได้น้อย 
 
2. คุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได้จากตัวอย่างใบกล้วยไม้โดยใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูป DNAsecure Plant Kit 
(TIANGEN, China) 

การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอย่างกล้วยไม้ โดยใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูป DNAsecure Plant Kit (TIANGEN, 
China) พบว่าชุดน้ ายาส าเร็จรูปสามารถใช้สกัดดีเอ็นเอจากใบกล้วยไม้ได้ มีคุณภาพค่อนข้างปานกลางถึง 
ค่อนข้างด ีเนื่องจากใบท่ีได้จะมีลักษณะที่แก่ และแข็ง เป็นอุปสรรคในการสกัด ท าให้สกัดดีเอ็นเอได้น้อย และ 
คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร โดยค่าความเข้มข้นของดีเอ็นเอตัวอย่างโดยใช้ NanoDrop อยู่ระหว่าง 50–100 ng/μl 
และความบริสุทธิ์ของดีเอ็นเอตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 1.3 ซึ่งมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้งานการหาล าดับ 
นิวคลีโอไทด์ต่อไปได ้
 
3. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยใช้วิธี PCR ในต าแหน่งยีน ITS1 

การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอตัวอย่างกล้วยไม้ด้วยวิธี PCR โดยชุดน้ ายาส าเร็จรูป Quick Taq HS Dye 
Mix (TOYOBO, Japan) ใ น ต ำ แ ห น  ่ง ย  ีน ITS1 ข น า ด 300 bp โ ด ย ใ ช  ้ไ พ ร เ ม อ ร  ์ HRM_ITS1F: 
5’- GGTGAACCTGCGGAAGGATC -’3 แ  ล  ะ  HRM_ITS1R: 5’- AGATATCCATTGCCGAGAGTC -’3 
(Maslin et. al., 2015) สภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธี PCR คือ ความเข้มข้นสุดท้าย
ของไพร์เมอร์ 0.2 ไมโครโมลาร์และอุณหภูมิที่ 53 องศาเซลเซียส เนื่องจากไพร์เมอร์สามารถจับกับดีเอ็นเอ
แม่แบบได้ด ี
 
4. การวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ของต าแหน่งยีนจ าเพาะ (DNA sequence) ในตัวอย่างกล้วยไม้ 

การวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ของตัวอย่างกล้วยไม้โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับฐานข้อมูลGenBank 
พร้อมทั้งจัดกลุ่มชนิดของกล้วยไม้โดยการสร้าง Phylogenetic tree โดยใช้ ClustalWII Phylogeny พบว่า 
สามารถจ าแนก 70 ชนิดของกล้วยไม้ทั้ง 30 สายพันธุได้ ด้วยไพรเมอร์ ITS1 ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องหมายดีเอ็นเอส าหรับท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้ต่าง ๆ ระดับเบื้องต้นได้ 
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ในการที่จะระบุและน าไปใช้เป็นเครื่องหมายดีเอ็นเอส าหรับท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอของกล้วยไม้ชนิด 
ต่างๆ ได้ด ีควรใช้ต าแหน่งยีนอื่นร่วมด้วย เช่น matK, ITS2, trnH-psbA และ rbcl เพ่ือความแม่นย ามาก 
ยิ่งขึ้นในการระบุชนิดของกล้วยไม้ และล าดับนิวคลีโอไทด์ควรมีความยาวมากกว่านี้ เช่น การใช้ต าแหน่งยีน 
matK ขนาด 800 bp. เป็นต้น 
 
5. การวิเคราะห์ผลการท า Barcode DNA-High Resolution Melting (Bar-HRM) ในตัวอย่างกล้วยไม้ 

การวิเคราะห ์Barcode DNA-High Resolution Melting (Bar-HRM) ในตัวอย่างกล้วยไม้ 77 ชนิด 
จาก 90 ตัวอย่าง ซึ่งได้วิเคราะห์ในต าแหน่งยีน ITS1 ขนาด 180 bp (Osathanunkul et al., 2015) โดยใช้ 
HRM mix: AccuMelt HRM SuperMix (Quantabio, Beverly, MA, USA) Machine Model: PCRmax Eco 
48 โดยใช้อุณหภูมิในการท าให้สายเกลียวคู่ดีเอ็นเอแยกออกจากกันที่ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที 
และขั้นตอน Annealing อุณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 วินาที เปรียบเทียบกับกราฟมาตราฐาน 
โ ด ย ใ ช้ ตั ว อย่ า ง  1 (Vanda brunnea Rchb. f.) มี ค่ า  Melting Temperature (Tm)ที่  92.7±0.1 องศา
เซลเซียส และ 2 (Dendrobium farmeri Paxt.) มีค่า Melting Temperature (Tm)ที่ 82.4±0.1 องศาเซล
เซียล เป็นreference sample พบว่าสามารถน าไปใช้ในการตรวจสอบและจ าแนกชนิดของกล้วยไม้ระดับ
เบื้องต้นได้และกล้วยไม้ในแต่ละสกุล และแต่ละชนิดจะมี Melting Temperature (Tm) ที่แตกต่างกัน บาง
ชนิดมีค่าใกล้เคียงกันมาก ยากในการบ่งชี้ชนิดให้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเพ่ือความแม่นย ามากยิ่งขึ้นในการระบุ
ชนิดของกล้วยไม้ควรใช้ต าแหน่งยีนอ่ืนร่วมด้วย  เช่น matK, ITS2, trnH-psbA และ rbcl เป็นต้น เพ่ือจะ
สามารถน าไปใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของกล้วยไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถประยุกต์ใช้ในการ
แยกสมุนไพรที่ผสมในผลิตภัณฑ์ หรือการตรวจสอบชนิดของพืชที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์เพ่ือแยกพืชที่
ปลอมปนได้ 
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การศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า 

วรรณา  มังกิตะ1 ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ1 พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์1 และ อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ1 
1 มหาวิทยาลยัแม่โจ้-แพร่ เฉลมิพระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอรอ้งกวาง จังหวัดแพร่ 54140 

ผักหวานป่า (Melientha suavis Pierre) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง อยู่ในวงศ์ OPILIACEAE เป็นพืช
สมุนไพรและผักพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียงมาก มีอายุยืนยาวนานเป็นร้อย ๆ ปี ใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบอ่อน  ยอดอ่อน 
และช่อผล ผักหวานป่า เป็นพืชที่น ามาบริโภคกันเป็นเวลานานมาแล้ว เพราะผักหวานป่ามีรสชาติที่อร่อยและ
อุดมด้วยคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ อาทิ สารเบต้า-แคโรทีนอย วิตามินซี และวิตามิน  บี 2 เป็นต้น 
(ทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ. 2548) อีกทั้งสามารถใช้ส่วนต่าง ๆ มาท ายาได้ เช่น ราก ใช้เป็นยาเย็น แก้ร้อนใน
กระหายน้ า ใบ และราก ใช้รักษาแผล แก้ปวดท้อง เป็นต้น  (ณัฏฐากร และบัณฑิต, 2552) เป็นพืชผักชนิด
หนึ่งที่มีผู้บริโภคนิยมบริโภคกันมาก ความต้องการทางการตลาดสูง ปริมาณผลผลิตผักหวานป่าในธรรมชาติจึง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงท าให้เกิดการเก็บเกี่ยวใบผักหวานแบบตัดกิ่ง โค่นต้นเพ่ือเก็บใบอ่อนให้ทันต่อ
ผู้บริโภค จึงมีแนวโน้มว่าพืชผักชนิดนี้จะหาบริโภคได้ยาก และมีราคาแพงขึ้น ทั้งยังท าให้ต้นผักหวานป่ามี
โอกาสสูญพันธุ์ได้ง่ายมากขึ้นด้วย ซึ่งวิธีการขยายพันธุ์ผักหวานป่าที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือการเพาะเมล็ด 
เพราะสามารถขยายพันธุ์ได้ในปริมาณมากและได้ผลผลิตดีกว่าวิธีการอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามการขยายพันธุ์
ผักหวานป่าด้วยเมล็ดมีข้อจ ากัดที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์จากผลผักหวานป่าที่สุกและใหม่เท่านั้น  โดยการเก็บเมล็ด
พันธุ์มาปลูกจะเก็บได้เฉพาะในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เมื่อเก็บเมล็ดมาแล้วต้องท าการเพาะภายใน 7 
วัน เท่านั้น (วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ และสมเพชร วงเรียน. 2555) เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้นานจะมี
เปอร์เซ็นต์การงอกลดลงเร็วมาก ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาการขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ดค่อนข้างสั้น อีกท้ัง
ชาวบ้านยังขาดความรู้ในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ผักหวานป่า ท าให้เพาะเมล็ดไม่งอก และสอบถามถึงองค์
ความรู้ดังกล่าว ตลอดจนถึงเก็บเมล็ดผักหวานป่ามาให้ช่วยเพาะเมล็ดให้รวมทั้งจากการเก็บข้อมูลการกระจาย
พันธุ์ของผักหวานป่าในปี 2557 ในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พบว่า 
ผักหวานป่าปรากฏในพื้นท่ีเฉลี่ยเพียง 2 ต้นต่อไร่ ซึ่งถือว่าน้อยมากเม่ือเทียบกับความต้องการของชุมชน  

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการของคนในชุมชนใกล้เคียงพ้ืนที่อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น 
ชุมชนบ้านแม่ทราย บ้านบุญแจ่ม ทุกชุมชนมีความต้องการอยากจะปลูกผักหวานป่าเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร แต่
พบปัญหาว่าผักหวานป่าที่ปลูกเมล็ดมีอัตราการงอกต่ ามาก และผักหวานป่าที่ปลูกจากต้นกล้ามีอัตราการรอด
ตายที่ต่ ามาก เนื่องจากขาดองค์ความรู้ นักวิจัยได้ท าการศึกษาเบื้องต้นถึงวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ด
ผักหวานป่าโดยการทดลองใช้บรรจุภัณฑ์และใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหาวิธีการในการยืด
อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าให้นานขึ้น และมีอัตราการงอกค่อนข้างสูง สามารถเจริญเติบโตได้ดี
เช่นเดียวกับเมล็ดสดที่ไม่ผ่านการเก็บรักษา  เพ่ือให้สามารถปลูกขยายพันธุ์ผักหวานป่าได้ในช่ วงระยะเวลาที่
นานขึ้น ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตผักหวานป่าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
อนาคต ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นสามารถเก็บเมล็ดผักหวานได้นาน ประมาณ 60  วัน มีอัตราการงอกที่ 70 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนักวิจัยคิดว่ายังมีประเด็นที่น่าศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือหาวิธียืดอายุการเก็บให้ได้นานขึ้น มีอัตราการ
งอกท่ีสูงขึ้น และอัตราการรอดตายท่ีสูงขึ้น ตลอดจนมีการเจริญของต้นกล้าที่ดี เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด
สู่ชุมชนที่มีความสนใจต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บเมล็ดผักหวานป่าให้นานขึ้น 
3. เพ่ือถ่ายทอดงานวิชาการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและวิชาการที่เก่ียวข้องสู่สังคม 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับริการ 

 กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับริการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบ้านแม่ทราย ต .แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ. แพร่ 
และชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ. แพร่ จ านวน 100 คน 

 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
2. บ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ. แพร่  
3. บ้านบุญแจ่ม ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ. แพร่ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีแปลงฟ้ืนฟูผักหวานป่าในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือการบริการวิชาการ 
2. นักเรียน   นักศึกษา  คณาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ชุมชนบ้านแม่ทราย ต .แม่ทราย 

อ.ร้องกวาง จ. แพร่ และชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต .น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ. แพร่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ร่วม
ด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ผักหวานป่าและการปลูกผักหวานป่า 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
-จ านวนผู้รับบริการ 

คน 100 147 

เชิงคุณภาพ 
-ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ
จากบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
-ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 

 
80 
80 
 
80 

 
90 
95 
 
100 

เชิงเวลา 
-ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
100 

เชิงต้นทุน 
-ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 0.141 0.141 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 กิจกรรมที่ 1  ศึกษาวิธีการยืดอายุเมล็ดผักหวานป่า 
กิจกรรมที่ 2   ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดผักหวานป่า 
กิจกรรมที่ 3  ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่า 
กิจกรรมที่ 4   การประเมินต้นทุนและห่วงโซ่อุปทาน 
กิจกรรมที่ 5   จัดท าฐานข้อมูลผักหวานป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 

 กิจกรรมที่ 6  ถ่ายทอดองค์ความรู้การยืดอายุการเก็บเมล็ดผักหวานป่า การเพาะเมล็ด และการ
ปลูกผักหวานป่า 
 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิธีการยืดอายุเมล็ดผักหวานป่า 

อัตราการงอกของเมล็ดผักหวานป่าก่อนการยืดอายุเมล็ดผักหวานป่า 

เมื่อจัดการเมล็ดแล้วท าการเพาะเมล็ดผักหวานป่าโดยการแช่เมล็ดในไตรโคเดอร์มาจ านวน 2กรัมต่อ
น้ า1 ลิตร เพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เข้าท าลายเมล็ดและราก ระหว่างการงอก พบว่าเมล็ด
ผักหวานที่แช่ในไตรโคเดอร์มานาน 2 ชั่วโมง พบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของผักหวานป่าที่แช่ในไตรโคเดอร์มา
นาน 2 ชั่วโมง มีการงอกท่ี 65.33 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักหวานป่าเมื่อแช่ในไตรโคเดอร์มา 

จ านวนชั่วโมงที่ท าการแช่เมล็ดผักหวานป่า 
ในไตรโคเดอร์มา 

เปอร์เซ็นต์การงอก  
(ค่าเฉลี่ย + S.E.) 

ไม่แช่ 39.66 + 5.55c 
แช่ 1 ชั่วโมง 44.33 + 5.70b 
แช่ 2 ชั่วโมง 65.33 + 5.24a 
แช่ 3 ชั่วโมง 64.66 + 4.41a 
แช่ 4 ชั่วโมง 52.33 + 2.33ab 

 
กิจกรรมที่ 2  ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดผักหวานป่า 

ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดผักหวานป่า 

เมื่อเก็บผักหวานป่าไว้ในถุงโพลีโพลีน และถุงโพลีเอทีลีนในอุณหูมิ 4 และ  8 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 
30, 60  และ 90 วัน น ามาทดสอบเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด โดยแช่เมล็ดไว้ในน้ าที่ผสมไตโครเดอร์มา ใน
อัตราส่วน 2 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือลดปัญหาเชื้อราที่เข้าท าลายรากขณะงอก พบว่า เมื่อ
เก็บเมล็ดผักหวานไว้นาน 30 วัน การงอกของเมล็ดผักหวานป่าในถุงโพลีโพไพลีน (ถุงร้อน) ที่เก็บในอุณหภูมิ 
4 องศาเซลเซียส พบเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุดที่ 89.64 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเมล็ดผักหวานไว้นาน 60 วัน 
การงอกของเมล็ดผักหวานป่าในถุงโพลีเอทีลีน (ถุงเย็น) ที่เก็บในอุณหภูมิ 8องศาเซลเซียส พบเปอร์เซ็นต์การ
งอกสูงที่สุดที่ 89 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บเมล็ดผักหวานไว้นาน 90 วัน การงอกของเมล็ดผักหวานป่าในถุงโพลีเอ
ทีลีน (ถุงเย็น) ที่เก็บในอุณหภูมิ 4องศาเซลเซียส พบเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุดที่ 66 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 3 
และภาพท่ี 1)  

ตารางท่ี 2 แสดงเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดผักหวานป่าเมื่อเก็บเมล็ดนาน 30, 60 และ 90 วัน 

วิธีเก็บรักษาเมล็ด
ผักหวานป่า 

เปอร์เซ็นต์การงอกหลัง
เก็บเมล็ดนาน 30 วัน  

(ค่าเฉลี่ย + S.E.) 

เปอร์เซ็นต์การงอกหลัง
เก็บเมล็ดนาน 60 วัน  

(ค่าเฉลี่ย + S.E.) 

เปอร์เซ็นต์การงอกหลัง
เก็บเมล็ดนาน 90 วัน  

(ค่าเฉลี่ย + S.E.) 
ถุงโพลีโพไพลีน 4 ๐C 89.64 + 2.32a 52.00 + 20.06c 36.00 +  0.00b 
ถุงโพลีเอทีลีน 4 ๐C 84.33 + 1.68a 73.00 +  5.01b 66.00 +   6.02a 
ถุงโพลีโพไพลีน 8 ๐C 82.71 + 2.72b 85.00 +  7.02a  28.00 + 18.05c 
ถุงโพลีเอทีลีน 8 ๐C 84.90 + 4.91a 89.00 +  7.02a 39.00 +    5.01b 
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ภาพที่ 1 แสดงการงอกของเมล็ดผักหวานป่าหลังยืดอายุการเก็บรักษา 

กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่า 

 กิจกรรมที่ 3.1 ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่าในโรงเรือน 

เมื่อน าผักหวานที่งอกแล้วมาปลูกทดสอบในโรงเรือนเพ่ือเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต โดยเก็บข้อมูล
จ านวนใบ ความสูง คอราก ความยาวราก และขนาดวงรอบรากสะสมอาหาร เมื่อผักหวานป่าเจริญเติบโตได้ 
2, 3 และ 4 เดือน (ตารางท่ี 4 - 6)   

ตารางที่ 3 แสดงผลการเจริญเติบโตของผักหวานป่าที่เก็บในถุงโพลีโพไพลีนและถุงโพลีเอทีลีน ที่อุณหภูมิ 4 
และ 8 องศาเซลเซียส เมื่ออายุ 2 เดือนในโรงเรือน 

ลักษณะ 
การเจริญเติบโต 

เก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เก็บในอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส 
ถุงโพลีโพไพลีน ถุงโพลีเอทีลีน ถุงโพลีโพไพลีน ถุงโพลีเอทีลีน 

จ านวนใบ  6.33 + 1.53 5.33 + 0.57 5.33 + 0.58 4.00 + 1.73 
ความสูง 10.05 + 1.44   11.17 + 1.44 10.33 + 3.33 9.67 + 2.02 
คอราก   0.25 + 0.05 0.30 + 0.20 0.33+ 0.06 0.24 + 0.02 
ความยาวราก 24.00 + 1.00   25.67 + 1.26 23.17 + 2.84 24.50 + 3.50 
ขนาดวงรอบรากสะสมอาหาร 0.50 + 0.0 0.48 + 0.03   0.50 + 0.0 0.47 + 0.06 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเจริญเติบโตของผักหวานป่าที่เก็บในถุงโพลีโพไพลีนและถุงโพลีเอทีลีน ที่อุณหภูมิ 4 
และ 8 องศาเซลเซียส เมื่ออายุ 3 เดือนในโรงเรือน 

ลักษณะ 
การเจริญเติบโต 

เก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เก็บในอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส 
ถุงโพลีโพไพลีน ถุงโพลีเอทีลีน ถุงโพลีโพไพลีน ถุงโพลีเอทีลีน 

จ านวนใบ 4.75 + 2.06 4.25 + 0.96 4.50 + 0.58 7.00 + 1.41 
ความสูง 10.88 + 1.93 9.13 + 0.85 10.50 + 1.73 11.13 + 3.33 
คอราก 0.29 + 0.09 0.30 + 0.09 0.30 + 0.06 0.29 + 0.05 
ความยาวราก 23.75 + 1.50 25.25 + 1.26 28.25 + 3.59 26.75 + 3.40 
ขนาดวงรอบรากสะสมอาหาร 0.55 + 0.11 0.52 + 0.06 0.50 + 0.08 0.51 + 0.03 
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ตารางที่ 5 แสดงผลการเจริญเติบโตของผักหวานป่าที่เก็บในถุงโพลีโพไพลีนและถุงโพลีเอทีลีน ที่อุณหภูมิ 4 
และ 8 องศาเซลเซียส เมื่ออายุ 4 เดือนในโรงเรือน 

ลักษณะ 
การเจริญเติบโต 

เก็บในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เก็บในอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส 
ถุงโพลีโพไพลีน ถุงโพลีเอทีลีน ถุงโพลีโพไพลีน ถุงโพลีเอทีลีน 

จ านวนใบ 4.60 + 0.58 5.33 + 0.58 5.33 + 0.58 5.00 + 1.00 
ความสูง 11.07 + 2.47 10.67 + 1.89 10.17 + 3.75 9.83 + 1.44 
คอราก 0.26 + 0.07 0.23 + 0.06 0.23+ 0.06 0.19 + 0.05 
ความยาวราก 20.33 + 1.41 19.00 + 1.73 20.33 + 4.04 22.00 + 1.00 
ขนาดวงรอบรากสะสมอาหาร 0.53 + 0.07 0.53 + 0.04 0.49 + 0.06 0.53 + 0.05 

 

 

ภาพที่ 2 ต้นผักหวานป่าอายุ 4 เดือน 

 

ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่าในช่วง 1-4 เดือน 
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กิจกรรมที่ 3.2 ศึกษาการเจริญเติบโตของผักหวานป่าในแปลงฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ท าการปลูกฟ้ืนฟูผักหวานป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ ซึ่งมีทั้งหมด 3 แปลง และติดตามการเจริญเติบโตของผักหวานป่าในแต่ละปี เพ่ือน าข้อมูลมา
ท าการศึกษาการวิจัย และการบริการวิชาการต่อไป โดยข้อมูลจะถูกน าไปเก็บไว้ในฐานข้อมูลผักหวานป่า ซึ่งจะ
เชื่อมกับเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ตารางท่ี 6 การเจริญเติบโตของผักหวานป่าในแปลงฟื้นฟู 

ที ่ รูปภาพแปลงท่ี/ต้นที่ รูปภาพต้น ความสูง (ซม.) ความกว้าง
ทรงพุ่ม  
(ซม.) 

คอราก 
(มม.) 

1 

  

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

6.5 

 
 
 
 

0.19 

2 

  

 
 
 

9 

 
 
 

10 

 
 
 

0.14 

 

กิจกรรมที่ 4  การประเมินต้นทุนและห่วงโซ่อุปทาน 
 การปลูกผักหวานและต้นทุนการปลูกผักหวานป่านั้น คิดค านวณค่าใช้จ่ายจากการจัดการ การซื้อวัสดุ 
การเตรียมวัสดุ ค่าแรง ซึ่งพบว่าการปลูกผักหวานป่าด้วยเมล็ดที่เพาะงอก 100 เมล็ด จะให้ต้นทุนที่ต่ ากว่า
การเพาะใส่ถุงท าเป็นต้นกล้าแล้วค่อยน าไปปลูก (ตารางที่ 8)  
 
ตารางท่ี 7 ต้นทุนของการปลูกผักหวานป่า โดยเมล็ดและต้นกล้า 

ค่าใช้จ่าย ต่อการปลูก 100 ต้น เมล็ด (บาท) ต้นกล้า (บาท) 
ค่าเมล็ด 150 150 
ค่าจัดการเมล็ด 40 40 
ค่าวัสดุเพาะ 120 120 
ค่าวัสดุปลูก - 2,000 
ค่าดูแลในระหว่างที่รอให้กล้าไม้เจริญเติบโต 3 
เดือน 

- 1,000 
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ค่าใช้จ่าย ต่อการปลูก 100 ต้น เมล็ด (บาท) ต้นกล้า (บาท) 
ค่าแรงปลูก 120 360 
รวม 430 3,670 

 
กิจกรรมที่ 5  จัดท าฐานข้อมูลผักหวานป่าในพื้นที่อนุรักษ์ 

การจัดท าฐานข้อมูลผักหวานป่า เนื่องจากข้อมูลผักหวานมีมากมายแต่ถูกจัดเก็บในรูปของต ารา 
เอกสาร กระจัดกระจายตามหน่วยงานและยังไม่มีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล ท าให้การค้นหาเรื่องของ
ผักหวานป่าท าได้ยาก ฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ระบบงานต่าง ๆ ร่วมกันได้ โดยที่จะไม่เกิดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และยังสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
ข้อมูลด้วย  

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า ให้มีรูปแบบการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่จะ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น มีการแสดงองค์ความรู้การยืดอายุการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า และ
แปลงฟ้ืนฟูผักหวานป่าในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ระบบ
จ ามีการแสดงชื่อสามัญทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออ่ืน ๆ การใช้ประโยชน์เป็นต้น อันจะเป็น
ประโยชน์ในการเสริมศักยภาพในการปลูกผักหวานต่อไป 

 

วิธีการจัดท าฐานข้อมูล 

1. น าข้อมูลการยืดอายุผักหวานป่าจ านวน 3 แปลงทดลอง (ที่ได้เก็บรวบรวมแล้ว) มาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ก าหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ขอบเขตของระบบ ขอบเขตของ

ข้อมูล และขอบเขตของผู้ใช้งาน  โดยขอบเขตของระบบสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
ผักหวานป่า ได้ตลอดเวลา  ขอบเขตของข้อมูลเป็นข้อมูลผักหวานป่า ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า ให้ตรงกับความต้องการ โดยใช้หลักการตามวงจร
การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ท าการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้มี
ความเหมาะสมกับระบบงานที่จะพัฒนา โดยใช้อีอาร์ไดอะแกรม (E-R diagram)     ในการออกแบบ
ฐานข้อมูล  

4. ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า โดยน าระบบที่ได้วิเคราะห์และออกแบบมาท าการพัฒนา
โปรแกรมในรูปแบบของ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web-Based Application Program) 

5. ท าการทดสอบและแก้ไขระบบรวมถึงประเมินผลระบบ 
  ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิธีการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า โครงการ
ยุทธศาสตร์และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบในภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผักหวาน 

 

ภาพที่ 5 การออกแบบโครงสร้างเมนูของระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า 

ด้านการออกแบบระบบการท างาน 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผักหวานป่านครั้งนี้มีการวิเคราะห์และออกแบบระบบการท างาน โดยน า
แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ แผนภาพบริบทของ
ระบบ (context Diagram) (ภาพที่ 6) แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 0 (Data Flow Diagram 0) 
เข้ามาช่วยในการออกแบบระบบ (ภาพท่ี 7)  
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ภาพที่ 6 Context Diagram ของระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า 

 

ภาพที่ 7 Data flow diagram แสดงการไหลของระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า ระดับ 0 
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การออกแบบฐานข้อมูลผักหวานป่า (ER Diagram) 

 

ภาพที่ 8 แสดงการออกแบบฐานข้อมูลผักหวานป่า (E-R Diagram) 

 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บของฐานข้อมูลผักหวานป่า 

ผู้วิจัย ได้ท าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web-Based Application Program) ของ
ฐานข้อมูลผักหวานป่าการแสดงผลการวิเคราะห์แสดงทางหน้าเว็บ โดยจ าแนกโปรแกรมออกเป็น 3 ส่วนหลัก 
คือ (1) นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลวัดขนาดการเจริญเติบโตของต้นผักหวานป่าในแปลงเพาะ ท าการบันทึก
ข้อมูลผักหวานป่าผ่านเว็บไซต์  ข้อมูลการเจริญเติบโตที่ได้น ามาสร้างเป็นกราฟแสดงการเจริญเติบโตของต้น
ผักหวานป่า (2) ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถดูข้อมูลรูปภาพกิจกรรม ข่าวประกาศ และ
ป้ายแบนเนอร์ (3) ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถเพ่ิมข้อมูลกิจกรรม ข่าวประกาศ และรูปภาพแบนเนอร์ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ภาพที่ 9 หน้าหลักของระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า 
 
ผลประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า 

ผลประเมินประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลผักหวานป่า   แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 ส่วนที ่2 ความพึงพอใจต่อโครงการ ความหมายระดับของการประเมิน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ปรากฏตามตารางท่ี 9 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=13) ร้อยละ 
เพศ ชาย 6 46.20 
 หญิง 7 53.80 
ประเภทของผู้ตอบแบบประเมิน ผู้ใช้ทั่วไป 10 83.30 
 ผู้เชี่ยวชาญ 3 16.70 

 
ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 และส่วนใหญ่เป็น

ผู้ใช้ทั่วไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.30 
 
 
 
 
 



~ 169 ~ 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ ความหมายระดับของการประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจแยกเป็น ๕ ระดับ และคิดช่วงคะแนน โดยค านวณจากสูตร 
 ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
   จ านวนอันตรภาคชั้น 
      = ๕-๑/๕ 
        = ๐.๘๐ 
ดังนั้น   ช่วงคะแนน ๑.๐๐-๑.๘๐  หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
  ช่วงคะแนน ๑.๘๑-๒.๖๐  หมายถึง  พอใจน้อย 
  ช่วงคะแนน ๒.๖๑-๓.๔๐  หมายถึง  พอใจ 
  ช่วงคะแนน ๓.๔๑-๔.๒๐  หมายถึง  พอใจมาก 
  ช่วงคะแนน ๔.๒๑-๕.๐๐  หมายถึง  พอใจมากที่สุด 

คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลผักหวานป่าในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมาก 
(มีค่าเฉลี่ย = 4.00,  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.09) โดยความพึงพอใจด้านข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มี
แหล่งที่มา มีผลการประเมินสูงสุดอยู่ในระดับ พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80) 
รองลงมาคือ การจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใจมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.64) และด้านระบบมีความปลอดภัย มีผลการประเมินต่ าสุดอยู่ในระดับพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 3.85, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.90) (ตารางที่ 10) มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าข้อมูลการปลูก
ผักหวานในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เช่น ล าปาง น่าน เชียงราย หรือภาคอ่ืน ๆ อีสาน ใต้ กลาง  แต่ละพ้ืนที่ควรใช้
ผักหวานสายพันธุ์ใดจึงจะเหมาะสม เพ่ือการปรับปรุงข้อมูล ควรมีการ Update ข้อมูล ทุก ๆ เดือน  

 
ตารางท่ี 10 ความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล ความหมายระดับของการประเมิน 

  รายการประเมิน x SD แปลผล 
ด้านการออกแบบระบบ    
1. มีการออกแบบระบบให้ง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 4.00 0.71 พอใจมาก 
2. มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.08 0.64 พอใจมาก 
3. ระบบมีความรวดเร็วในการใช้งาน 4.00 0.71 พอใจมาก 
4. ระบบมีความปลอดภัย 3.85 0.90 พอใจมาก 
ด้านสารสนเทศ    
5. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 4.00 0.71 พอใจมาก 
6. ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย 3.92 0.76 พอใจมาก 
7. ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ มีแหล่งที่มา 4.15 0.80 พอใจมาก 
ด้านประโยชน์    
8. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.00 0.58 พอใจมาก 
9. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ ถ่ายทอดได้ 4.00 0.71 พอใจมาก 

ในภาพรวม 4.00 0.09 พอใจมาก 
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กิจกรรมที่ 6  การถ่ายทอดองค์ความรู้การยืดอายุการเก็บเมล็ดผักหวานป่า การเพาะเมล็ด การปลูก                  
ผักหวานป่า 
 การถ่ายทอดองค์ความรู้การการยืดอายุการเก็บเมล็ดผักหวานป่า การเพาะเมล็ด การปลูกผักหวานป่า
จัดขึ้นที่บ้านบุญแจ่ม ต าบลน้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 95 คน และบ้านแม่
ทราย ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 52 คน มีการสาธิตการเพาะ
เมล็ดผักหวานป่า ให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง และแจกเมล็ดผักหวานป่าที่งอกแล้วให้ชาวบ้านน าไปปลูกในพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของชุมชน  
 

  
 

  

ภาพที่ 10 การถ่ายทอดองค์ความรู้การยืดอายุการเก็บเมล็ดผักหวานป่าให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกร 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการท าโครงการบริการวิชาการนี้คือ วิธีการยืดอายุการเก็บเมล็ดพันธุ์ผักหวาน
ป่า วิธีการท าให้ผักหวานป่างอกได้ดี การปลูกผักหวานป่า การเจริญเติบโตของผักหวานป่า ต้นทุนของการปลูก
ผักหวานป่า การจัดท าแปลงฟ้ืนฟูผักหวานป่า การจัดท าบฐานข้อมูลผักหวานป่า 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบรูณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนในรายวิชา ทพ 443 เทคโนโลยีชีวภาพพืช ในเรื่องของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช วิชา ชว 42 หลักการด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ สอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และวิชา กป 424 เกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน สอน
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นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปลูกผักหวานป่าเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในแปลงฟื้นฟู การดูแล รักษา การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต  

 

 

 

ภาพที่ 11 ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกผักหวานป่าให้กับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 172 ~ 
 

การศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ เพ่ือพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ของ
จุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  

มัลลิกา จินดาซิงห1์ และ สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1 
1 สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 

 
การจ าแนกประเภทจุลินทรีย์ (Classification) เป็นการจัดจ าพวกของจุลินทรีย์โดยจัดล าดับอย่างมี

ระบบ ก่อนจะจัดจ าแนกจุลินทรีย์ได้จะต้องรู้จักเฉพาะ (characteristics) ของจุลินทรีย์นั้น ซึ่งจะต้องศึกษา
จากจุลินทรีย์ชนิดเดียวโดยศึกษาเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์นั้นๆ คือ เป็นกลุ่มเชื้อ (culture) เพราะว่าจุลินทรีย์มี
ขนาดเล็กมากเมื่อศึกษาเป็นกลุ่มเชื้อแล้วก็เท่ากับศึกษาจุลินทรีย์ชนิดเดียว กลุ่มที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิด
เดียวเป็นเชื้อบริสุทธิ์ (pure culture)  

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่ เรียกว่า อนุกรมวิธาน (Taxonomy) 
วัตถุประสงค์ของการจัดอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิตเพ่ือจ าแนกสิ่งมีชีวิตโดยบอกถึงความสัมพันธ์และความ
แตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  

ลักษณะท่ีส าคัญของจุลินทรีย์ท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อจัดจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ ได้แก่ ลักษณะต่อไปนี้  

1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characteristics) โดยดูจากขนาด รูปร่าง 
โครงสร้างของเชื้อจุลินทรีย์ ท าการศึกษาจากเชื้อบริสุทธิ์ เนื่องจากแต่ละเซลล์มีขนาดเล็กมากมีหน่วยเป็น
ไมโครเมตร การศึกษาต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีก าลังขยายประมาณ 1,000 เท่า นอกจากนี้ยังใช้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่ให้รายละเอียดมากขึ้น และยังใช้เทคนิคอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบจุลินทรีย์ รูปร่างลักษณะ
ของเซลล์ไม่ได้บอกถึงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการมากนัก แต่อาจใช้ในการตรวจสอบชนิด ( identify) 
แบคทีเรีย เช่น โครงสร้างของเอนโดสปอร์ หรือ แฟลกเจลลา  

2. องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ (Chemical composition) เซลล์ของจุลินทรีย์จะประกอบด้วย
สารอินทรีย์แตกต่างกันมากมาย เช่น มีลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ ที่ผนังเซลล์เป็นลักษณะของแบคทีเรียแกรมลบ แต่
แบคทีเรียแกรมบวกไม่มี หรือแบคทีเรียแกรมบวกมีสารกรดไทโคอิก (teichoic acid) ที่ผนังเซลล์ซึ่งแบคทีเรีย
แกรมลบไม่มีผนังเซลล์ของราและสาหร่ายก็มีองค์ประกอบที่แตกต่างจากของแบคทีเรีย หรือความแตกต่างของ
ไวรัสแต่ละชนิดอยู่ที่ชนิดของกรดนิวคลีอิกว่าเป็น RNA หรือ DNA  

3. ลักษณะของการเลี้ยงเชื้อ (Cultural characteristics) จุลินทรีย์แต่ละชนิดต้องการสารอาหาร
แตกต่างกัน บางชนิดเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการได้ บางชนิดเลี้ยงในอาหารที่มีแต่สารอนินทรีย์ 
บางชนิดต้องการสารอินทรีย์หลายชนิด (เช่น กรดอะมิโน น้ าตาล พิริมิดีน วิตามิน โคเอนไซม์) บางชนิด
ต้องการซีรัมเซลล์เม็ดเลือด เพปโทน สารสกัดจากยีสต์บางชนิดไม่สามารถเลี้ยงในอาหารในห้องปฏิบัติการ 
ต้องเลี้ยงในโฮสต์ที่มีชีวิต หรือเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้น เช่น ริกเกตเซียต้องเลี้ยงในไข่ไก่ฟัก เป็นต้น  

นอกจากสารอาหารแล้ว ยังต้องการสภาพแวดล้อมในการเจริญ บางชนิดชอบเจริญที่อุณหภูมิสูง และ
ไม่สามารถเจริญที่อุณหภูมิต่ ากว่า 40 องศาเซลเซียส บางชนิดชอบความเย็น ไม่สามารถเจริญที่อุณหภูมิสูง
กว่า 20 องศาเซลเซียส บางชนิดที่ทาให้เกิดโรคกับคน (pathogen) ต้องการอุณหภูมิใกล้เคียงกับคนคือ
ประมาณ 37 องศาเซลเซียส ก๊าซก็มีความจ าเป็น บางชนิดต้องการออกซิเจน บางชนิดจะตายถ้ามีออกซิเจน 
แสงสว่างจ าเป็นต่อไซแอโนแบคทีเรีย เพราะเป็นแหล่งพลังงาน เป็นต้น  
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จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีลักษณะการเจริญที่แตกต่างกัน เช่น เลี้ยงในอาหารเหลวจะมีการกระจายมาก 
หรือตกตะกอนที่ก้นหลอด หรือเป้ฯฟิล์มบางๆ ที่ผิวหน้าอาหาร ในอาหารแข็งจะเจริญเป็นโคโลนีที่มองด้วยตา
เปล่าได้ โคโลนีมีขนาด รูปร่าง ลักษณะ เนื้อ ความหนืด สี และลักษณะอ่ืนๆ แตกต่างกัน  

4. ลักษณะทางเมตาบอลิซึม (Metabolic characteristics) กระบวนการด ารงชีวิตของเซลล์เกิด
จากปฏิกิริยาทางเคมีที่เรียกว่า เมแทบอลิซึม ปฏิกิริยานี้จะแตกต่างตามชนิดของจุลินทรีย์ เช่น จุลินทรีย์บาง
ชนิดได้พลังงานจากแสง บางชนิดได้พลังงานจากการออกซิเดชันสารอินทรีย์หรืออนินทรียสาร จุลินทรีย์ยัง
แตกต่างกันที่วิถี (pathway) ของการสังเคราะห์องค์ประกอบของเซลล์ ซึ่งปฏิกิริยาเคมีเกิดจากการท างานของ
เอนไซม์  

5. ลักษณะทางแอนติเจน (Antigenic characteristics) องค์ประกอบของเซลล์เป็นแอนติเจนซึ่ง
เมื่อเข้าเซลล์สัตว์อ่ืนจะกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีที่เป็นซีรัมโปรตีนไปจับกับแอนติเจนนั้น แอนติบอดีมี
ความจ าเพาะกับแอนติเจนที่กระตุ้นมัน และแอนติเจนมีแตกต่างกันมากมาย ดังนั้นแอนติบอดีที่สร้างขึ้น จึงใช้
ช่วยในการจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ได้  

6. ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic characteristics) สารพันธุกรรมเป็น DNA 2 สาย (double-
strand) มีลักษณะคงท่ี และช่วยในการจัดหมวดหมู่ชนิดของจุลินทรีย์โดยศึกษาจาก  

a. องค์ประกอบของเบสของ DNA (DNA base composition)  
DNA ประกอบด้วยคู่ของเบส คือ กวานีน (G) คู่กับไซโทซีน (C) และอะดีนีน (A) คู่

กับไทมีน (T) จ านวนของนิวคลีโอไทด์เบสใน DNA คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกวานีนกับไซโทซีนรวมกัน
ทีเรียกว่า โมล %G+ C (mole % G + C) ค่านี้จะแตกต่างไปตามชนิดของจุลินทรีย์ตั้งแต่ 23 ถึง 
75  

b. ล าดับ (sequence) ของนิวคลีโอไทด์เบสใน DNA  
ล าดับของนิวคลีโอไทด์เบสใน DNA นี้จะจาเพาะกับชนิดของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นหลักที่

ส าคัญที่สุดในการจัดหมวดหมู่จุลินทรีย์  
นอกจาก DNA ในโครโมโซมแล้ว ในเซลล์จุลินทรีย์ยังอาจมี DNA ในพลาสมิดด้วย ซึ่งเป็น DNA 

วงกลม สามารถจ าลองตัวเองได้อิสระภายในเซลล์ และท าให้มันแสดงลักษณะพิเศษบางอย่าง เช่น สร้างทอก
ซิน ท าให้ทนทานต่อสารปฏิชีวนะ หรือสามารถใช้สารเคมีบางอย่างเป็นอาหารได้  

7. ความสามารถในการทาให้เกิดโรค (Pathogenicity) ถึงแม้จะมีจุลินทรีย์จ านวนไม่มากนักที่ท า
ให้เกิดโรค จุลินทรีย์บางชนิดท าให้เกิดโรคกับสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์อ่ืนๆ เช่น Bdellovibrio เป็นตัวห้ า 
(predetor) แบคทีเรียอื่นๆ หรือ แบคทีรีโอเฟจ เป็นไวรัสที่เข้าท าลายแบคทีเรีย  

8. ลักษณะทางนิเวศวิทยา (Ecological characteristics) ถิ่นที่อยู่ (habitat) ของจุลินทรีย์ มี
ความส าคัญในการบอกลักษณะของจุลินทรีย์นั้นๆ เช่น จุลินทรีย์ที่อยู่ในทะเล จะแตกต่างจากจุลินทรีย์ที่อยู่ใน
น้ าจืด หรือจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องปาก จะแตกต่างจากจุลินทรีย์ที่อยู่ในล าไส้ จุลินทรีย์บางชนิดสามารถอยู่อย่าง
กระจายทั่วไปในธรรมชาติ แต่บางชนิดจะจ ากัดท่ีอยู่ในบางบริเวณเท่านั้น  

การระบุชนิดหรือสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ (Identification) เพ่ือให้ทราบสปีชีส์ (species) หรือสายพันธุ์
ภายในสปีชีส์  (strain) สามารถท าได้ด้วยวิธีแบบเดิม (Conventional method) และวิธีทางโมเลกุล 
(Molecular method)  

วิธีการแบบเดิม ได้แก่การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphology) และสรีระวิทยา 
(physiology)  
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Morphology เช่น ลักษณะรูปร่างของเซลล์ ชนิดของสปอร์ ลักษณะของเส้นใย เส้นใยแท้ 
เส้นใยเทียม เซลล์อยู่เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว หรือเป็นเส้น ถ้าเป็นแบคทีเรียก็ย้อมสีว่าเป็นแกรมบวกหรือแกรมลบ 
รูปร่างลักษณะของโคโลนีบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นต้น  

Physiology การเจริญในอาหาร substrate ต่างๆ เช่นการใช้น้ าตาลกลูโคส แลคโตส และ
แหล่งคาร์บอนอ่ืนๆ การใช้ไนโตรเจน การสร้างก๊าซ การสร้างกรด คุณสมบัติทางการหมัก เป็นต้น วิธีการ
ทดสอบการใช้สารอาหารนี้ ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องมีสารอาหารหลายๆ ชนิด มีบริษัทได้ผลิตชุดทดสอบ
ส าเร็จ ประกอบด้วยแผงพลาสติกที่มีหลุมที่บรรจุสารอาหารแต่ละชนิดไว้ เมื่อต้องการทดสอบก็น า 
suspension ของจุลินทรีย์ใส่ลงในหลุมทุกหลุม น าไปบ่มตามอุณหภูมิที่กาหนด หลังจากนั้นอ่านผลโดยหาก
หลุมที่มีลักษณะขุ่น ให้ผลเป็นบวก เนื่องจากมีการเจริญของจุลินทรีย์ 

จากนั้นน าผล บวก และ ลบ ไปเปรียบเทียบกับลักษณะทางสรีระวิทยาของจุลินทรีย์ว่าตรง
กับชนิดใด หรืออาจใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ ซึ่งจะระบุได้ถึงระดับสปีชีส์เท่านั้น  

วิธีการทางโมเลกุล (Molecular techniques) ปัจจุบันมีวิธีทางโมเลกุลหลายวิธีที่สามารถระบุชนิด
ของจุลินทรีย์ได้ถึง ระดับสปีชีส์และระดับสายพันธุ์ภายในสปีชีส์ โดยอาศัยฐานข้อมูลทางพันธุกรรมของ
จุลินทรีย์ที่มีผู้รวบรวมไว้แล้ว หรือเปรียบเทียบกับจุลินทรีย์มาตรฐานที่รู้สปีชีส์ไว้ก่อน การระบุชนิดจุลินทรีย์
อาจท าด้วยหลักการตัดด้วยเอนไซม์ หรือการหาล าดับเบส (sequence)  

Sequence เป็นการหาล าดับของเบส ในชิ้นส่วนของดีเอ็นเอบางบริเวณ ที่ทราบล าดับเบส
ของจุลินทรีย์แต่ละชนิด และมีฐานข้อมูลไว้แล้ว เมื่อน าจุลินทรีย์ที่ต้องการทราบชนิดมาหาล าดับเบส แล้วน า
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เทียบกับ ฐานข้อมูล GenBank ซึ่งใช้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ก็สามารถระบุชนิดของจุลินทรีย์ได้ถึงระดับสปีชีส์ การท า sequence กับบริเวณของดีเอ็นเอที่มี
ความแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ก็อาจท าให้สามารถ จ าแนกจุลินทรีย์สปีชีส์เดียวกันออกเป็นหลายสายพันธุ์
ได ้

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ที่คัด
แยกได้  

2. เพ่ือพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ที่คัดแยกได้  
2. สามารถจัดจ าแนกจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
3. สามารถพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
4. ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบบริเวณป่าชายหาด  
5. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นต่อไป 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ได้สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ที่คัดแยกได้ ทราบลักษณะทางฟีโนไทป์ และ จีโน
ไทป์ ร้อยละ 70  

2. สามารถจัดจ าแนกจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ร้อยละ 60  
3. สามารถพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ร้อยละ 50  

 
เป้าหมายการดาเนินโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย  

เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนิน
โครงการ  

พื้นที่เป้าหมาย  

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจ านวน 30 
ไร่  
 

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. เตรียมอาหารสาหรับเพาะเลี้ยงเชื้อที่ต้องการศึกษา  
2. การศึกษาเชื้อ  

- การเก็บตัวอย่าง  
- การวัดพารามิเตอร์  
- การเตรียมตัวอย่างเชื้อ  
- การคัดแยกเชื้อ  
- การเก็บรักษาเชื้อ  

3. การตรวจสอบคุณสมบัติด้านสัณฐานวิทยา ทางฟีโนไทป์  
4. การทดสอบทางชีวโมเลกุล ทางจีโนไทป์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

จากการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ (DNA) จากจุลินทรีย์ โดยใช้เอสเอสอาร์ไพรเมอร์ (SSR primer) ความ
ยาว 20-25 นิวคลิ โอไทป์  จ านวน 20 ไพร์ เมอร์  พบว่า สามารถตรวจสอบพบความแตกต่ าง 
(polymorphism) ของจุลินทรีย์ได้ ทั้งหมด 13 ไพร์เมอร์ (65%) และไม่สามารถตรวจสอบพบความแตกต่าง
ได้ 7 ไพร์เมอร์ โดยพบแถบดีเอ็นเอ (DNA) ที่แสดงความแตกต่าง (polymorphic band) ได้ จ านวน 60 แถบ 
(band) และแถบดีเอ็นเอมีขนาดอยู่ระหว่าง 100 – 200 bp มีค่าเฉลี่ยของแถบดีเอ็นเอต่อหนึ่งไพรเมอร์
เท่ากับ 3 แถบต่อไพรเมอร์ และมีจ านวนแถบ ดีเอ็นเอที่ปรากฏอยู่ในช่วง 3-6 แถบ โดยไพร์เมอร์ที่มีการ
ปรากฏของแถบดีเอ็นเอสูงที่สุด 6 แถบ ได้แก่ ไพร์เมอร์ NBS 141, NBS 148, NBS 224, NBS 226 และ 
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NBS 271 ส่วนไพร์เมอร์ที่มีการปรากฏของแถบดีเอ็นเอน้อยที่สุด 3 แถบ ได้แก่ ไพร์เมอร์ NBS 155, NBS 
162, NBS 191, NBS 267 และ NBS 329 และไพร์เมอร์ที่ไม่แสดงความแตกต่างของการปรากฏแถบดีเอ็น
เอ ได้แก่ ไพร์เมอร์ NBS 147, NBS 178, NBS 182, NBS 228, NBS 265 และ NBS 334 (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 แสดงความแตกต่างของจ านวนแถบดีเอ็นเอที่ปรากฏ 20 ไพร์เมอร์ 

 

 

ภาพที่ 1 การปรากฏของแถบดีเอ็นเอที่เกิดจากไพรเมอร์ NBS 141 มีขนาดประมาณ 100-150 bp 

ตารางท่ี 2 การให้ค่าการปรากฏและไม่ปรากฏแถบดีเอ็นเอ ของโมเลกุลเครื่องหมาย SSR markers ไพรเมอร์ 
NBS 141 
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ตาราง ค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ 

 
 
การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์  

ผลจากการวิเคราะห์ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม (Similarity coefficient) จากไพรเมอร์จำนวน 
20 หมายเลข ที่สามารถเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ (DNA) ได้ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์โดยวิธี 
UPGMA (Unweighted Pair-Group Method using Arithmetical Averages) และจัดกลุ่มความคล้ายคลึง
แบบ DICE พบว่ามีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมอยู่ระหว่าง 0.06 – 1.00 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.53 (ตารางที่ 2)  

- กลุ่มที่ 1 มี 16 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 1, 2, 13, 14, 4, 8, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 30 
และ 39 โดยกลุ่มที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ  

กลุ่มย่อยที่ 1a มี 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 1, 2, 13, 14, 4, 8, 10 และ 11  
กลุ่มย่อยที่ 1b มี 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 23, 24, 25, 26, 27, 34, 30 และ 39  

- กลุ่มที่ 2 มี 15 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 3, 7, 6, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 28, 33, 35, 36, 37 และ 
38 โดยกลุ่มที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

กลุ่มย่อยที่ 2a มี 7 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 3, 7, 6, 9, 12, 17 และ 18  
กลุ่มย่อยที่ 2b มี 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 21, 22, 28, 33, 35, 36, 37 และ 38  

- กลุ่มที่ 3 มี 8 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 5, 15, 16, 19, 20, 29, 31 และ 32 โดยกลุ่มที่ 3 แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มย่อย คือ  

กลุ่มย่อยที่ 3a มี 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 5, 15, 16, 19 และ 20  
กลุ่มย่อยที่ 3a มี 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 29, 31 และ 32 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ทราบลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ สายพันธุ์ของจุลินทรีย์ ที่คัดแยกได้  
2. สามารถพิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
3. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นต่อไป  
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน

โครงการนี้ ทาให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์ เพ่ือ
พิสูจน์สายพันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ป่าชายหาด จังหวัดชุมพรมาใช้ในการเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชจุลชีววิทยา และรายวิชาการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหา
พิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ 
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การศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กบัสารส าคัญ 
โดยการจัดกลุม่พันธุกรรม 

มัลลิกา จินดาซิงห1์ และ สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1 
1 สาขาเทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 

 
ปลาไหลเผือก (Eurycoma longifolia-Jack) เป็นพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียง

ใต้ มีสรรพคุณรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น แก้ไข้มาเลเรีย ขับพยาธิ กระตุ้น ก าหนัด เป็นขมเจริญอาหารเป็นยา
ถอนพิษและแก้ปวดในกระดูก การสกัดแยกสารส าคัญจากรากปลาไหลเผือก พบสารประกอบ 3 ชนิดในสาร
สกัดคลอโรฟอร์ม คือ สารประกอบ S สารประกอบ K และสารประกอบ C ได้ท าการพิสูจน์ สูตรโครงสร้าง โดย
อาศัยข้อมูลจาก ID- และ 2D-NMR spcetroscopy พบว่าสารประกอบ S เป็นสารในกลุ่ม coumarin มีสูตร
โครงสร้ าง เป็น scopoletin สารประกอบ Y เป็นสารในกลุ่ ม  coumarin มีสูตรโครงสร้ าง เป็น 9 -
methoxycanthin-6-one และสารประกอบ C เป็นสารในกลุ่ม steroid มีสูตรโครงสร้างเป็น stigmasterol  

ในทางเภสัชวิทยา ปลาไหลเผือกใหญ่ มีฤทธิ์ลดไข้ ต้านมาลาเรีย มีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศของ
หนูตัวผู้ ลดความวิตกกังวล เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง ต้านการก่อเกิดเนื้องอก ลดน้ าตาลในเลือด สารออกฤทธิ์ที่
ส าคัญได้แก่ สารกลุ่ม quassinoids เช่น eurycomalactone eurycomanol eurycomanone ซึ่งมีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อมาเลาเรียในหลอดทดลอง  

การจ าแนกพันธุ์พืช โดยการศึกษาทางเคมีและชีวเคมีภายในต้นพืชเพื่อใช้กับงานด้าน  
การจ าแนกพันธุ์พืชมีมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้โมเลกุลของ โปรตีน เอนไซม์หรือกรดนิวคลีอิค นับเป็นวิธีหนึ่งที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นพืชได้ว่าเหมือนกันหรือต่างกัน เนื่องจากข้อมูลทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อ
แม่มาสู่ลูก ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลโปรตีนหรือเอนไซม์โดยตรงก่อนที่จะสร้างโมเลกุลอ่ืน ดังนั้น 
ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชย่อมอาศัย ดีเอ็นเอ เอนไซม์หรือโปรตีนเป็นตัวบ่งชี้ได้ จ าแนกพันธุ์พืชจาก
ลักษณะภายนอกเพียงอย่าง เดียวนั้นนับว่าเป็นวิธีที่สะดวกแต่อาจจะยุ่งยากได้ถ้าลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่
คล้ายคลึงกันมาก ท าให้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง พันธุ์ได้เด่นชัด บางครั้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างหรือ
ชิ้นส่วนของพืชได้ครบสมบูรณ์ทุกส่วนจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน การพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างพันธุ์อีกด้วย  

เทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสเป็นเทคนิคการแยกวิเคราะห์สารหรือโมเลกุลที่มีประจุโดยให้สารเคลื่อนที่จะ
ขึ้นอยู่กับความเข้มของสนามไฟฟ้าและจานวนประจุไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ อัตราการเคลื่อนที่จะ
ขึ้นอยู่กับความเข้มของสนามไฟฟ้า และจ านวนประจุไฟฟ้ารวมของอนุภาค ดังนั้นจึงน าเทคนิคอิเลคโตรโฟรีซี
สมาใช้เพื่อการจ าแนกพันธุ์พืชได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยการแยกโมเลกุลของโปรตีน เอนไซม์ หรือดีเอ็นเอ 

โปรตีนเป็นโมเลกุลทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของกรดอะมิโนที่มา  
ต่อกันเป็นสายโพลีเปปไทด์ตามชนิด ของโปรตีนที่ต่างกัน โมเลกุลโปรตีนจะแสดงประจุ และขนาดของโมเลกุล
ต่างกันท าให้สามารถแยกโมเลกุลโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า บนตัวกลางได้ดี ดังนั้นเทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสที่
น ามาใช้แยกโมเลกุล โปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนในเมล็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีนใน กลุ่มโครงสร้างหรือโปรตีน
สะสมรวม 4 กลุ่ม คือ เอลบูมิน โกลบูลิน พบในเมล็ดตระกูลถั่ว โปรลามิน เช่น ฮอร์ดีน ในบาร์เล่ย์และ กลูเท
ลิน พบในธัญพืช เช่น กลูเทนิน ในข้าวสาลี ส่วนไอโซไซม์ ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาชนิดเดียวกัน โมเลกุลมี
รูปร่างได้หลาย แบบโดยมีคุณสมบัติทางกายภาพทางไฟฟ้าต่างกันและโครงสร้างต่างกัน อีกทั้งมีการเร่ง
ปฏิกิริยาต่างกันเล็กน้อย ไอโซไซม์แต่ละโมเลกุลมีพันธุกรรมต่างกันและถูกควบคุมการสังเคราะห์ด้วยยีน
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ต่างกัน ความแตกต่างของไอโซไซม์แต่ละโมเลกุลมีพันธุกรรม ต่างกันและถูกควบคุมการสังเคราะห์ด้วยยีนที่
ต่างกันความแตกต่างของไอโซไซม์ จึงเป็นผลมาจากล าดับของกรดอะมิโนในสาย โพลีเปปไทด์ประจุหรือการ
แปรสภาพหลังการสังเคราะห์โปรตีนในพืชชนิดหนึ่ง ๆ จะแสดงความแตกต่างได้ก็ขึ้นกับชนิดของพืช ชิ้นส่วน
ของเนื้อเยื่อที่สกัดเอนไซม์ และชนิดของไอโซไซม์ซึ่งพบว่าสามารถใช้แบบของไอโซไซม์และโปรตีน เป็น 
marker แสดงความแตกต่างได้ทั้งในระดับสกุล (genus) ชนิด (species) พันธุ์ (cultivar) หรือกอพันธุ์ (clone)  

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการ Random amplifed polymorphic DNA (RAPD) หรือเรียก  
สั้นๆ ว่า Rapid ซึ่งเป็นเทคนิคทางด้านอณูพันธุศาสตร์ที่อาศัยหลักการของวิธีการเพ่ิมปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอ 
ให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น หลังจากนั้นนาผลผลิตของดีเอ็นเอที่ได้มาท าอิเลคโตรโฟรีซีสเพ่ือหาลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprints) ซึ่งใช้เป็น marker ในการจ าแนกพันธุกรรมพืชเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ตรงตามพันธุ์ นอกจากนี้เทคนิค
ดังกล่าวยังสามารถใช้ศึกษาการกระจายตัวทางพันธุกรรมของเชื้อพันธุ์ที่เก็บมาใหม่ การเปลี่ยนแปลงทาง 
พันธุกรรมของเชื้อพันธุ์ทั้งก่อนและหลังการขยายพันธุ์วิธีนี้สามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว วิธีการไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน ต้นทุนในการท าไม่สูงนัก ใช้ชิ้นส่วนของพืชเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องการ probe ที่เฉพาะเจาะจงสามารถ
แสดงความแตกต่างของแถบดีเอ็นเอได้สูง ด าเนินการได้ท้ังจีโนมของพืชและสภาพแวดล้อมไม่มีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือการศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพ้ืนที่ป่าชายหาด  
2. เพ่ือการศึกษาสารส าคัญในปลาไหลเผือกต่างสายพันธุ์ในพ้ืนที่ป่าชายหาด  
3. เพ่ือดูความสัมพันธ์ของสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพ้ืนที่ป่าชายหาดกับสารส าคัญ โดยการจัดกลุ่ม

พันธุกรรม  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารส าคัญโดยการจัดกลุ่ม
พันธุกรรม  

2. ทราบถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาไหลเผือก  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1. ได้ข้อมูลสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ ร้อยละ 70  
2. ได้สายพันธุ์ปลาไหลเผือกท่ีมีความสัมพันธ์กับสารสาคัญ ร้อยละ 50  
3. ได้ DNA fingerprint ของปลาไหลเผือก 1 Dendrogram  
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เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย  

เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ  
พื้นที่เป้าหมาย  

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ านวน 
30 ไร่ 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์สารส าคัญในปลาไหลเผือก  

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม โดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม ซึ่งมีกระบวนการดังนี้  

1. การเก็บตัวอย่าง  
เก็บตัวอย่างใบของปลาไหลเผือก สายพันธุ์ต่างๆ จากพ้ืนที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยตัวอย่างที่เก็บ บันทึกรายละเอียดลักษณะทางสัณฐานวิทยาเฉพาะลักษณะของ
ใบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจาแนกสายพันธุ์  

2. การสกัดดีเอ็นเอ  
น าตัวอย่างใบมาทาความสะอาดโดยล้างน้าสะอาด ตัดส่วนเส้นกลางและก้านใบทิ้ง น ามาบด และสกัด

ดีเอ็นเอ น าสารละลายดีเอ็นเอที่ได้ไปตรวจสอบความบริสุทธิ์และปริมาณของดีเอ็นเอและเก็บสารละลายดีเอ็น
เอไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส  

3. การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ  
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ ตรวจสอบ PCR product โดยเทคนิคอะกาโรสเจลอิเล็คโทรโฟรีซิส และน าไป

ศึกษาหาล าดับนิวคลีโอไทด์ (sequencing) ต่อไป  

กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์สายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพ้ืนที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารสาคัญโดยการจัด
กลุ่มพันธุกรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ปริมาณสารองค์ประกอบหลักของสารสกัดจากปลาไหลเผือกที่สกัดได้ใน
แต่ละภูมิภาคโดยวิธีแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่ -แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatograghy - Mass 
spectrometry; GC-MS)  

จากผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากปลาไหลเผือที่สกัดได้ในแต่ละภูมิภาคโดยวิธี
แก๊สโครมาโทรกราฟฟี-แมสสเปคโทรเมทรี (Gas Chromatograghy - Mass spectrometry; GC-MS) จาก
การน าตัวอย่างฉีดเข้าเครื่อง GC เดินทางเข้าสู่เครื่องตรวจวัด (detector) แปลผลออกมาเป็นปริมาณของ
องค์ประกอบแต่ละตัวที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง พบว่าสารที่มีอยู่ในปลาไหลเผือกในแต่ละภูมิภาคนั้นมีสารส าคัญ 
ดังนี้  

พบสารที่เป็นองค์ประกอบหลัก ได้แก่ Quassiniods และ Eurycomanone โดยมีข้อมูลจากกราฟที่
แสดงผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 

  
ภาพที่ 1 ก. โครมาโทรแกรมแสดงองค์ประกอบของสารในสารสกัดจากปลาไหลเผือก ที่สกัดด้วยเอทา 

     นอลเข้มข้น 95% และวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี/แมสสเปคโทรมิเตอร์ ใช้ 
     คอลัมน์ NIST11.L 
 ข. แมสสเปคตรัม จากการสกัดปลาไหลเผือกท่ีสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้น 95% ที่เวลารีเทน 
     ชัน 23.955 นาที และมีปริมาณสารเท่ากับ 3.15% 

 
ตารางท่ี 1 สารส าคัญที่ตรวจพบในผลวิเคราะห์เหง้าขมิ้นชันของภาคเหนือ 

 
 
 
 
 

 

ก ข 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ทราบสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพื้นที่ป่าชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารส าคัญโดยการจัดกลุ่ม
พันธุกรรม  

2. ทราบถึงความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาไหลเผือก  
3. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถน้าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นต่อไป 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย  โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
โครงการนี้ ท าให้สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการศึกษาสายพันธุ์ปลาไหลเผือกในพ้ืนที่ป่า
ชายหาด ที่มีความสัมพันธ์กับสารส าคัญโดยการจัดกลุ่มพันธุกรรม มาใช้ ในการเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และรายวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ 
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การศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพ่ือเป็นสิ่งบง่ชี้ทางภูมิศาสตร ์

ผศ.ชลดรงค์  ทองสง1 
1สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 

ต้นขนุนพันธุ์ละแมมีต้นก าเนิดในอ าเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ต้นขนุนพันธุ์นี้มีลักษณะพิเศษประจ า
สายพันธุ์คือมีเนื้อหนา สีเหลือง ซังหนารสหวานสามารถรับประทานได้ส่วนของเนื้อที่ติดกับเปลือกมีรสหวาน
รับประทานได้ ผลแก่จะมียางน้อยกว่าขนุนพันธุ์อ่ืนๆ   ซึ่งขนุนพันธุ์นี้มีชื่อเสียงมากเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน 
จนกลายเป็นสายพันธุ์หนึ่งของขนุนที่กรมวิชาการเกษตรยอมรับ  แต่เวลาที่ผ่านมาขนุนพันธุ์ละแมได้ลดความ
นิยมลงเพราะมีไม้ผลชนิดอ่ืนเข้ามาทดแทนท าให้ในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครรู้จักขนุนสายพันธุ์นี้ เลย
 โครงการการศึกษาและพัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพ่ือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการการศึกษาถึง
ลักษณะเด่นด้านต่างๆของขนุนพันธุ์ละแมเพ่ือท าให้ขุนพันธุ์ละแมได้กลายเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพรซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
  

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของขนุนพันธุ์ละแม เพ่ือขอจัดตั้งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอละแม
จังหวัดชุมพร 

3. เพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกขุนพันธุ์ละแมกันให้มากขึ้นโดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอละแม จังหวัด ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถท าให้ต้นขนุนพันธุ์ละแมกลายเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอละแมได้ 
2. สามารถต่อยอดงานวิจัยในด้านต่างๆจากต้นขนุนพันธุ์ละแมได้ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ระดับตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   
เชิงปริมาณ จ านวนผู้ร่วมโครงการ คน 50 
เชิงคุณภาพ   

ร้อยละความพึงพอใจขอผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ   

ต้นขนุนพันธุ์ละแม ต้น 200 
เชิงคุณภาพ   

อัตราการรอดตายของต้นขนุน ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน  

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

บาท 
 

35,000 
 

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. ท าการส ารวจขนุนพันธุ์ละแมที่มีอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2. ศึกษาลักษณะเด่นต่างๆของขนุนพันธุ์ละแม 
3. จัดท ารายละเอียดประจ าพันธุ์ของขนุนพันธุ์ละแมไปยังหน่อยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอจัดท าเป็น  
4. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
5. ท าการขยายพันธุ์ขนุนพันธุ์ละแม 
6. ส่งเสริมการปลูกขนุนพันธุ์ละแมโดยร่วมกับอ าเภอละแมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ผลการด าเนินงาน 

1. สามารถส ารวจต้นขนุนพันธุ์ละแมในพ้ืนที่อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้จ านวน 20 ต้น 
2. สามารถขยายพันธุ์ขนุนพันธุ์ละแมด้วยวิธีการเสียบยอดได้จ านวน 200 ต้น 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

เชิงต้นทุน 
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บาท 35,000 35,000  

เชิงปริมาณ: 
ผู้เข้ามาใช้บริการ  

คน 50 คน 30 คน โครงการเพิ่งแล้วเสร็จ
เนื่องจากงบประมาณล่าช้า 

เชิงคุณภาพ: 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80 90  

เชิงเวลา: 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

เดือน 12 12  

 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะขนุนพันธุ์ละแม 
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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล1 และ เยาวนิตย์ ธาราฉาย2 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็น
สื่อในการสร้าง จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า 
ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และ
เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการ โดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพ้ืนที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และ
พัฒนาป่าบ้านโปงเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ เป็น 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพร จ.ชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ 
“มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการดังนี้ คือ 1) ความส าคัญของ
การเกษตร 2) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  4) โลกของความเป็นจริง ตาม
ทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรรมาภิบาล โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้คือ 1) สังคมเกษตรอินทรีย์ 
(Organic University)  2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco University)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานในกรอบด าเนินงานนี้ จึงได้ด าเนินการในสามกิจกรรม 
ดังนี้คือ  

http://www.erp.mju.ac.th/departmentDetail.aspx?id=303
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 1) งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อม
รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2) งานพิพิธภัณฑ์ เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชน
ทั่วไป  
 3) งานอบรม เป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการ
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เก่ียวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดย
อาจจัดร่วมกับ อพ.สธ.   
 อนึ่งในปี 2560 จะเริ่มต้นเฉพาะในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปก่อน เมื่อพร้อมแล้ว
แล้วค่อยด าเนินการในงานที่ 2 และ 3 ในปีถัดไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชพรรณ เก็บพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ 

3. เพ่ือด าเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในการ
ส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. 
ก าหนด และน าไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 

4. เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืชพรรณขั้นพ้ืนฐานส าหรับเยาวชน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
2. หมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
3. พ้ืนที่ในอ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มีพ้ืนที่เก็บตัวอย่างพืชพรรณไม้ท้องถิ่นในรูปของพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง 
3. มีมุมเรียนรู้ (Learning space) ซึ่งพัฒนาเป็นมุมห้องสมุดขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ค้นคว้าด้านพืช 
4. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดท าร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นและชุมชน 
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5. คณาจารย์และบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 

6. ได้นวัตกรรมของการเรียนรู้เ พ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืชพรรณขั้น
พ้ืนฐานส าหรับเยาวชน”  

จัดกิจกรรมในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านปงไคร้ 
ต าบลโป่งแย่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 2  การรวบรวมพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 

 ท าการเก็บตัวอย่างพืชพรรณ ภายในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพ่ือน ามาท าเป็นพรรณไม้
แห้ง รวมถึงพืชบางชนิดที่ไม่สามารถท าแห้งได้จึงน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง โดยท าการระบุชื่อสามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ สถานที่พบ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
จ านวนตัวอย่างพืชพรรณไม้ท้องถิ่น ในรูปของ
พรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 

ชนิด 100 100 

จ านวนมุมเรียนรู้ (Learning space) ซึ่งพัฒนาเป็น
ห้องสมุดขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และค้นคว้าด้านพืช 

ห้อง 1 1 

จ านวนหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน 

หลักสูตร 1 1 

จ านวนคณาจารย์/บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้องค์
ความรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ 

คน 5 5 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 80 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดท ามุมเรียนรู้ (Learning space) พัฒนามุมเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
ค้นคว้าด้านพืช และการท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 

 โดยได้จัดสร้างมุมเรียนรู้บริเวณศูนย์การเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ตึกคณะวิทยาศาตร์  60 
ปี มหาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 4  การประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน 

 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืชพรรณขั้น
พ้ืนฐานส าหรับเยาวชน”  

จัดกิจกรรมในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชุมชนบ้านปงไคร้ 
ต าบลโป่งแย่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 
ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมได้จัดอบรม ณ ห้องประชุมเอ้ืองเสือแผ้ว   ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
กลุ่มนักศึกษาที่สนใจ จ านวน 30 คน ด าเนินการเปิดกิจกรรมในเวลา 09.00 น. โดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา 
ตั้งตระกูล ซึ่งจะกล่าวถึงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ,วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้นักศึกษาจ านวน 
30 คนได้มีความเข้าใจตรงกันก่อนการเรียนรู้ และความเป็นมาและการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหัวข้อการอนุรักษ์
ทรัพยากรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องพืช ชนิดพืช ลักษณะ ฯลฯ ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้
ความรู้เรื่องพืชไม่มากก็น้อย และมีวิทยากรบรรยายมาในความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย  หลังจากการรับฟังการบรรยายในช่วงเช้าเรียบร้อย ได้ด าเนินการ ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6-7 คน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักและสนิทสนมกันมาขึ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ออกส ารวจพืชบริเวณรอบๆ ข้างหน้าอาคาร จดบันทึกพบพืชชนิดไหน เพ่ือน าไปเขียนลงกระดาษของแต่ละ
กลุ่มได้พบเจอพืชชนิดไหนบ้าง ลักษณะอย่างไร เพ่ือน าเสนอหน้าห้องให้กลุ่มอ่ืนๆได้ฟัง  
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ภาพที่ 1 การส ารวจพืชบริเวณห้าอาคาร และการน าเสนอพืชที่พบจากการส ารวจ 

 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  

 กิจกรรมในวันนี้ด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับการเดินส ารวจพืชในป่าลงพ้ืนที่จริง ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ 
ต าบลโป่งแย่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 5 กลุ่ม ในช่วงเช้าจะเป็น
การในความรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ จากผู้ที่มีความรู้ในพ้ืนที่ และจากนั้นแบ่งวัสดุ
อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืช ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก จ านวน 5 ชนิด/กลุ่ม ซึ่งในการเดินป่าก็จะมีผู้ดูแลเพื่อให้
ความรู้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างพืชหรือชนิดพืชก็สามารถสอบถาม  
ซึ่งในการเดินป่าครั้งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าพ้ืนที่ในป่าปงไคร้จะมีความเขียวชอุ่ม และยังสมบูรณ์ ซึ่ง
ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เมื่อได้พืชครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้วของ
แต่ละกลุ่ม ก็น ามาท าการอัดแห้ง เพื่อเป็นตัวอย่างพันธุ์พืชต่อไป กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความ
อุดมสมบูรณ์ถึงเรื่องของ ดิน น้ า ป่า สู่การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 
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ภาพที่ 2 การเรียนรู้วิธีการข้ันตอนการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริง 

 

   
 

   
ภาพที่ 3 การเดินป่าเพ่ือส ารวจพันธุ์พืช และข้ันตอนวิธีการเก็บพันธุ์พืช 

 
กิจกรรมที่ 2  การรวบรวมพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 

 ท าการเก็บตัวอย่างพืชพรรณ ภายในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพ่ือน ามาท าเป็นพรรณไม้
แห้ง รวมถึงพืชบางชนิดที่ไม่สามารถท าแห้งได้จึงน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง โดยท าการระบุชื่อสามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ สถานที่พบ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้ง และตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท ามุมเรียนรู้ (Learning space) พัฒนามุมเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
ค้นคว้าด้านพืช และการท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 

 โดยได้จัดสร้ างมุม เรี ยนรู้บริ เวณศูนย์การเรี ยนรู้ ของคณะวิทยาศาสตร์  ชั้ น  1 ตึกคณะ  
วิทยาศาตร์ 60 ปี มหาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

 
ภาพที่ 5 การจัดมุมเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้าด้านพืช และน าจัดแสดงผลงาน อพ.สธ. 
 

 

 

 



~ 194 ~ 
 

กิจกรรมที่ 4  การประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน 

 

 
ภาพที่ 6 การเลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรกับเยาวชน 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้นและการจัดจ าแนกพืช 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างพืชและการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและการอยู่ร่วมกันของพ้ืนที่ป่าและชุมชนในหมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่ง

แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรชุมชน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชาวบ้านในอ.อมก๋อย จ.

เชียงใหม่ 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับนี้มาบูรณาการณ์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีววิทยา เช่น ชีววิทยา

เบื้องต้น และพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ท าให้นักศึกษามีความรู้และมีการเก็บพรรณไม้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังได้
จัดตั้งชมรมอพ.สธ.-มจ. เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาพรรณไม้ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาที่จะพัฒนา
สู่ชุมชนต่อไป 
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การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสวนเพชร  
อ าเภอละแม จังหวัดชมุพร 

ผศ.ชลดรงค์  ทองสง1 
1สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 

โรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชรตั้งอยู่ในหมู่ที่ 15 ต าบลละแม  อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร  
เป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็น
การเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพ้ืนที่ทุรกันดาร  ซึ่งโรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชรได้
ด าเนินการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีจนถึงปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้มีกิจกรรมร่วมกับโงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชร อ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร  อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักและการเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นอาหารกลางวันแก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสวนเพชร  ซึ่งโครงการหนึ่งที่ก าลังจะมีการร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและโรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชรก็คือการพัฒนากิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน  ซึ่งจะท าให้นักเรียนในโรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชรได้เกิดความรู้และจิตส านึกในการอนุรักษ์
และหวงแฟนทรัพยากรป่าไม้ต่อไป       

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสวนเพชรอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เด็กเยาวชนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สวนเพชรอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เกิดสวนพฤกษศาสตร์ต ารวจตระเวนชายแดนสวนเพชรอ าเภอละแม จังหวัดชุมพรซึ่งจะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชต่อไป 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ระดับตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   
เชิงปริมาณ   

 จ านวนผู้ร่วมโครงการ คน 50 
เชิงคุณภาพ   

ร้อยละความพึงพอใจขอผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ   

ต้นไม้ประจ าจังหวัด ต้น 77 
เชิงคุณภาพ   

อัตราการรอดตายของต้นไม้ ร้อยละ 80 
   
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน  

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

บาท 
 

37,500 
 

วิธีการด าเนินโครงการ 

1. จัดซื้อต้นไม้ประจ าจังหวัดและวัสดุปลูก 
2. วางแปลนในการปลูกพรรณไม้ประจ าจังหวัด 
3. จัดปลุกพรรณไม้ประจ าจังหวัด 
4. จัดวางระบบน้ า 
5. จัดท าป้ายชื่อต้นไม้แต่ละชนิดและป้ายโครงการ 

 

ผลการด าเนินงาน 

1. สามารถจัดปลูกพรรณไม้ประจ าจังหวัดในพ้ืนที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสวนเพชรอ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร  ได้จ านวน 76 ชนิด 

2. สามารถพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสวนเพชรอ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพรได้จ านวน 1 สวน 
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             สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 

ด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เชิงต้นทุน 

งบประมาณสนับสนุนจากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

บาท 37,500 37,500  

เชิงปริมาณ: 

ผู้เข้ามาใช้บริการ  

 คน 50 คน 50 คน   

เชิงคุณภาพ: 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80  80  

เชิงเวลา: 

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

เดือน 12 12  

                 

  

  

ภาพที่ 1 การเตรียมกล้าไม้ 
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แผนพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการดังนี้ คือ 
1) ความส าคัญของการเกษตร 2) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  4) โลกของ
ความเป็นจริง ตามทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรรมาภิบาล โดยมี
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้คือ 1) สังคม
เกษตรอินทรีย์ (Organic University)  2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco 
University)   
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพ้ืนที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และ
พัฒนาป่าบ้านโปงเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ เป็น 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพร จ.ชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการนี้  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชนี้เป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมสนับสนุนงานของ 
อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยที่  อพ.สธ. ประสานงานผ่านมาทาง
มหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้  โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีพร้อมทั้ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. -มจ. และ
คณะอนุกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มจ. ซึ่งขณะนี้เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่
หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)  และในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยจะได้จัดแผนงาน
พิเศษเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมภายใต้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. เพ่ือบริหารจัดการให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
6. เพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
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7. เพ่ือเผยแพร่ผลงานโดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

8. เพ่ือด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 

4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม่ จ.ชุมพร 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
3. มีผลงานเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ  เช่น การท าเอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความ

เห็นชอบจาก อพ.สธ. 
4. ได้ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น การประชุมเพ่ือ

จัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการประจ าปี การ
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ การประชุมน าเสนอผลงานประจ าปี 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
จ านวนครั้งในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการและจัดนิทรรศการ 

ครั้ง 3 3 

จ านวนสื่อเผยแพร่ผลงานต่างๆ   ชิ้น 2 2 
แผนแม่บท 5 ปี ที่หก แผน 1 1 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 แผน 1 1 
จ านวนครั้งในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 

ครั้ง 1 1 

จ านวนครั้งในการประชุมเพ่ือปรับปรุงแผนแม่บท
และแผนประจ าปี 

ครั้ง 1 1 

จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร อพ.สธ. 

ครั้ง 1 1 

จ านวนครั้งในการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ. 

ครั้ง 6 6 
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วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”  

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี ต าบลช าผักแผว  
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม  2560 

กิจกรรมที่ 2  การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภายในงานประชุมวิชาการของ
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม  
2560 

กิจกรรมที่ 3 การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในวันจันทร์ที่18 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนอ.5 ชั้น 5 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรมที่ 4  ผลของแสง LED ที่มีต่อลักษณะสัณฐานวิทยา และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกล้วยไม้นก
คุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ 

 ท าการออกแบบและจัดสร้างชุดให้แสง LED ส าหรับการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ เพ่ือให้ทราบย่านแสงที่
เมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยท าการทดลองในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 

ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น”  

เมื่อระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  ผู้ช่วย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. -มจ.) 
ได้เข้าร่วม “ประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ ศูนย์เครือข่าย
การเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี ต าบลช าผักแผว อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี โดยแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 3 ส่วน คือ 
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1. การเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
 

  
 

  
 

  
 

  
ภาพที่ 1 การเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
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2. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.  
 

  
ภาพที่ 2 การเข้าร่วมจัดนิทรรศการคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. 

 
3.  การเข้าร่วมประชุมวิชาการน าเสนอผลงาน  
 

   
ภาพที่ 3 ก. อ.ดร. นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ในหัวข้อน าเสนอ เรื่อง ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณสมบัติ  

     การต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการ ของชาแก่นฝาง 
  ข. อ.ดร.กาญจนา นาคประสม ในหัวข้อน าเสนอ เรื่อง การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมส าหรับเครื่องดื่ม 
     สมุนไพรจากฝางโดยวิธีการออกแบบการทดลองแบบผสม 
  ค. นางสาวรุ่งทิพย์ กาวารี ในหัวข้อน าเสนอ เรื่อง ฤทธิ์การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัด 
     หยาบเอทานอลจากต้นฝาง 
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กิจกรรมที่ 2 การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภายในงานประชุมวิชาการของ
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม  
2560 
 

  

  
ภาพที่ 4 บูทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในงาน MJU Fair 2017 

 
กิจกรรมที่ 3 การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 
8.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สนอ.5 ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสนอ.5 ชั้น 
5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร. จ าเนียร ยศราช  
เป็นประธาน จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน โดยเริ่มการน าเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ตามล าดับ เช่น 
ชุดโครงการด้านกล้วยไม้ ชุดโครงการอมก๋อย โครงการการตรวจสอบความถูกต้องของชนิดกล้วยไม้ไทย 
โครงการการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
แพร่ โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นต้น อีกท้ังภายในงานการประชุมน าเสนอผลงานต่างๆ 
ประกอบด้วยโปรเตอร์ และผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ  
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ภาพที่ 5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร. จ าเนียร ยศราช เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลงาน 

 

 

  
ภาพที่ 6 การน าเสนอผลงานของแต่ละชุดโครงการ 

 

กิจกรรมที่ 4 ผลของแสง LED ที่มีต่อลักษณะสัณฐานวิทยา และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกล้วยไม้นก
คุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ 

 เพ่ือออกแบบและสร้างชุดให้แสง LED ที่เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตทางสัณฐานวิทยา และสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (A. burmanicus) ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้นี้จะน ามาประยุกต์สู่การ
ออกแบบโรงเรือนที่มีระบบช่วงสีแสง LED ที่เหมาะสมและต่อยอดเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟ สามารถน าไปใช้งานจริงในการผลิตกล้วยไม้ในโรงเรือนเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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ภาพที่ 7 การติดตั้งกล่องแสงเพ่ือทดลองแสง LED ต่อกล้วยไม้นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอพ.สธ.ทั่วประเทศไทย 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับย่านแสงที่สามารถช่วยให้พืชชเจริญเติบโตได้ดี และผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ได้มากท่ีสุด 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 

 สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของแสง LED ที่มีต่อลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ (A. burmanicus) ซึ่งสามารถ
ทราบสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือต่อยอดหัวข้อชุดโครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ในปีงบประมาณต่อไปได้ 

 

 

 


