


 

 

 

 

 

   “.............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) 
 
 
 
 
 



สรุปแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

A2: กิจกรรมส ารวจและรวบรวมทรัพยากร

A3: กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

A1: กิจกรรมปกปักทรัพยากร

1. การเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพื่อการอนุรักษ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง

1. การส ารวจ การอนุรักษ์ และการศึกษาพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล Sargassum
2. การส ารวจพืชตระกูลจากและส ารวจชุมชนที่ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลจาก
3. การส ารวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทาง การจัดการทรัพยากรบริเวณ
ชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร
4. การส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ
บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
5. การส ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือ บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น 
(หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
6. การรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกับลาบ) ภาคเหนือ
7. การรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย โดยเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
เพื่อการอนุรักษ์และใช้เป็นยา
8. การรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นเมือง

1. การอนุรักษ์พันธุกรรมและขยายพันธุ์ต้นเสม็ดแดงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดชุมพร 
2. การเก็บรวมรวม การเพาะขยายพันธุ์พืชตระกูลจากและการท าแปลงรวบรวมพันธุ์พืชตระกูลจาก
3. การขยายพันธุ์และการพัฒนาโท๊ะอย่างบูรณาการ

F1 :
กรอบการ
เรียนรู้

F2 :
กรอบ
การใช้
ประโยชน์

F3 :
กรอบการสร้างจิตส านึก

A4: กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

A5: ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

1. สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากใบเสม็ดเพื่อเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
2. การศึกษาปัจจัยเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส าหรับสาหร่ายสน้ี าตาลสกุล Sargassum C. Agardh เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม 

3. การยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสาหร่ายทุ่น และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลจากอย่างยั่งยืน
5. การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร

6. การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝ่ังทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
7. การศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่น ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ เพื่อการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์

8. การศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา 
9. การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพนัธุ์พื้นเมือง ในเขต

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
10. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้
11. การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์
12. การศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพื่อหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์บ้าน
ทุ่งจ าเริง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

1. การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2. ศูนย์รวบรวมและอนุรกัษ์พันธุกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ 
3. ฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรชีวกะโกมารภัจจ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. ศูนย์รวบรวมอนุรกัษ์เรียนรู้ภูมิ ปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 

1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

A8: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรัพยากร

A7: กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

F: Frame กรอบการด าเนินการด าเนินงานประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้  F2 กรอบการใช้ประโยชน์  F3 กรอบการสร้างจิตส านึก
A: Activity  กิจกรรมประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  
A7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร A8  กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์ทรัพยากร



สารบัญ 

กรอบ/
กิจกรรม 

ชื่อโครงการ หน้า 

F1A1 โครงการเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพ่ือการอนุรักษ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากน้้าผึ้ง 

1 

F1A2 การส้ารวจ การอนุรักษ์ และศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้้าตาล Sargassum 8 
F1A2 ชุดโครงการ  “ต้นจาก”พืชแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมกับการอนุรักษณ์และการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 
14 

F1A2 การส้ารวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณ
ชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 

23 

F1A2 การส้ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณ 
แนวปะการังน้้าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

34 

F1A2 โครงการการส้ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวปะการังน้้าตื้น 
(หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
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การเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพื่อการอนุรักษ์ 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้้าผึ้ง 

 
ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 

งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

บทคัดย่อ 
ชันโรง หรือ ผึ้งจิ๋ว เป็นผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน (stingless bee) ในประเทศไทยพบ 32 ชนิด ภาคใต้เรียก 

แมลงอุง เป็นแมลงที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก ลักษณะเด่นของชันโรงคือการเก็บเกสร เป็นแมลง
ผสมเกสรประจ าถิ่นและหากินประจ าที่ ข้อดีคือไม่มีนิสัยเลือกชอบ มักเก็บเล็กผสมน้อยไม่รังเกียจดอกไม้ที่ผึ้ง
ชนิดอ่ืนลงตอมแล้ว มีรัศมีหากินคงที่บินหาอาหารในระยะไม่เกิน 300 เมตร จากรัง มีหนวดไว้ค้นหาแหล่ง
อาหารได้อย่างแม่นย าและใช้หนวดวัดสภาพอากาศได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น กลิ่นของสารเคมีในระดับ
อะตอม ชันโรง มี 3 วรรณะ เช่นเดียวกันกับผึ้ง คือ วรรณะชันโรงนางพญา วรรณะชันโรงตัวผู้ และวรรณะ  
ชันโรงงาน 

ชันโรงที่เลี้ยงบริเวณป่าเสม็ดภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร คือ ชันโรง 
พันธุ์ขนเงิน (Tetragonula pegdeni Schwarz) ชันโรงมีวงจรชีวิตเช่นเดียวกับผึ้ง คือไข่ หนอน ดักแด้ และ
ตัวเต็มวัย ผลการศึกษาการวางไข่ของชันโรงนางพญาตั้งแต่ระยะไข่ (วางไข่) ถึงระยะตัวเต็มวัย (ออกจากไข่) 
พบว่าใช้เวลาจ านวน 52 วัน ด้านความสมบูรณ์ของรังพบว่าภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น
2-3 รัง โดยวิธีการแยกขยายลงกล่องเลี้ยง ซึ่งแยกเอาไข่อ่อน ไข่แก่ ถ้วยน้ าผึ้ง ถ้วยเกสร และชัน หรือ 
พรอพอลิส (propolis) ตลอดจนผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ อย่างไรก็ดีได้ใช้ไข่ชันโรงนางพญาจากแหล่งพันธุกรรมต่าง
ถิ่นเพ่ือป้องกันการผสมเลือดชิด   
ค้าส้าคัญ: ชันโรงพันธุ์ขนเงิน, ไข่นางพญา, การขยายพันธุ์, การผสมเลือดชิด 

 
หลักการและเหตุผล 

 ชันโรงเป็นแมลงที่มีความส าคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ชันโรงเป็นผึ้งขนาดเล็ก หรือเรียกอีกชื่อ
ว่า ผึ้งจิ๋ว ลักษณะเด่นของชันโรงคือการเก็บเกสร (เก็บเกสรร้อยละ 80 เก็บน้ าหวานเพียงร้อยละ 20 ขณะที่
ผึ้งเก็บน้ าหวานร้อยละ 80 เก็บเกสร ร้อยละ 20) จึงสามารถเรียกได้ว่าชันโรงเป็นสัตว์ช่วยผสมเกสร เป็น
แมลงผสมเกสรประจ าถิ่น และหากินประจ าที่ และไม่มีนิสัยเลือกชอบมักเก็บเล็กผสมน้อย ไม่รังเกียจ ดอกไม้ที่
ผึ้งชนิดอ่ืนลงตอมแล้ว ชันโรงมีรัศมีหากินคงที่ บินหาอาหารในระยะไม่เกิน 300 เมตร จากรัง มีหนวดไว้
ค้นหาแหล่งอาหารได้อย่างแม่นย า และใช้หนวดวัดสภาพอากาศได้ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น กลิ่นของสารเคมีใน
ระดับอะตอม ชันโรงมีพฤติกรรมการออกเรือนเข้าไปอาศัยในโพรงเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับมนุษย์ และด ารงอยู่ในระบบนิเวศเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อนึ่งชันโรงเป็นดัชนีชีวัดความ
เป็นเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยอดเยี่ยม เพราะหากบริเวณรอบ ๆใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ชันโรงไม่
สามารถอยู่รอดได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีพืชพรรณนานาชนิด บางชนิดพันธุ์ออกดอกตลอดทั้งปี 
เช่น เสม็ดข่าว ซึ่งเป็นอาหารของผึ้งและชันโรง 
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเดิมเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติละแมและได้ลดฐานะมาเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ
ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้ยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่พ้ืนที่บางส่วนก็ถูกปรับสภาพจากการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรไปบ้างท าให้
ทรัพยากรหลายอย่างมีความเสี่ยงที่จะหายไปจากพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างผืนป่าชายหาดแห่งสุดท้ายของอ าเภอ
ละแมที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่โดยในพ้ืนที่ป่าชายหาดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรจะมีต้นเสม็ดขาว 
(Melaleuca cajuputi ) และเสม็ดแดง (Syzygium gratum) ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งพืชสนองชนิดนี้เป็น
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นท่ีมีการน ามาใช้เป็นยาสมุนไพรบ้านพ้ืนบ้านกันอย่างหลากหลายเพราะมีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญอยู่
หลายชนิดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ 
 ปัจจุบันพ้ืนที่ป่าชายหาดในหลายพ้ืนที่ได้ลดจ านวนลงมีผลท าให้ปริมาณของต้นเสม็ดทั้ง 2 ชนิดลด
จ านวนลงไปด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เล็งเห็น
ความส าคัญของต้นเม็ดทั้ง 2 ชนิดนี้  จึงมีแนวคิดที่จะมีการอนรักษ์และฟ้ืนฟูประชากรต้นเสม็ดในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและพ้ืนที่ใกล้เคียงผ่านวิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  ตลอดจนการน าสารสกัด
จากต้นเสม็ดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในลักษณะต่าง ๆ และส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
น าสารส าคัญจากต้นเสม็ดไปใช้เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นรายได้แก่ชุมชนในอีกทางหนึ่ง และควรมีการเลี้ยง
ชันโรงและผึ้งโพรงไทยเพื่อเก็บเกสรและน้ าหวานจากต้นเสม็ดในป่าอนุรักษ์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือการอนุรักษ์ชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ด 
 3. เพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งชันโรงและน้ าผึ้งโพรงไทยจากต้นเสม็ด 

 
องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 

 1. การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงพันธุ์หลังลาย 
 2. การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 
 3. การอนุรักษ์แมลงช่วยผสมเกสร 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
  โครงการเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพ่ือการอนุรักษ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากน้ าผึ้ง ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการดังต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ประชาชนทั่วไป 
และได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายส าคัญแก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงผึ้งชันโรง และผึ้งโพรงไทยโดยตรง 
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พืน้ที่ด้าเนินโครงการ 
 1. ภายใต้พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 
 2. พ้ืนที่ป่าเสม็ดบริเวณโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 
 3. พ้ืนที่สวนมะพร้าวของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
 4. พ้ืนที่สวนมะพร้าวของเกษตรกร อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 5. พ้ืนที่สวนมะพร้าวและสวนผสมผสานของเกษตรกร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 โครงการเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพ่ือการอนุรักษ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง 
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และยังเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ดังต่อไปนี้  
 1. นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าใจในบริบทของแมลงช่วยผสมเกสร  
 2. เกษตรกร มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และผึ้งชันโรง เพ่ือเก็บเอาน้ าผึ้ง จ าหน่ายสด และ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่น้ าผึ้งโพรงไทย และสบู่น้ าผึ้งชันโรง  
 3. ผึ้งโพรงไทย และผึ้งชันโรง สามารถช่วยผสมเกสรไม้ผล และพืชต่าง ๆ ภายในสวนเกษตรแบบ
ผสมผสานของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 
 4. การเลี้ยงชันโรงบริเวณสวนมะพร้าวท าให้ชันโรงมีแหล่งอาหารเพียงพอ และสามารถผลิตไข่
นางพญาได้ดีกว่าเลี้ยงในแหล่งอ่ืน ๆ จึงเป็นโอกาสสร้างรายได้เพ่ิมของเกษตรกรสวนมะพร้าวหากเลี้ยงชันโรง
เพ่ือการเพาะขยายพันธุ์จ าหน่าย และขายน้ าผึ้งชันโรงจากน้ าหวานมะพร้าว  
 5. การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงสามารถท าได้ง่ายกว่าการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เพราะไม่มีเหล็ กใน  
ผู้สู งวัยก็สามารถเลี้ยงผึ้ งชันโรงได้โดยไม่ เป็นอันตรายแต่อย่างใด ยังเป็นการช่วยให้ผู้สู งวัยมีงาน  
ไม่เหงา มีคุณภาพชีวิตที่ดีสมวัย   
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- เลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทย 

 
รัง 

 
40 

 
40 

- จ านวนผู้เข้าชมฐานเรียนรู้ คน 100 100 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
98.50 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ  

 
80 

 
80 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.1 

 

 
0.1 
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วิธีการด้าเนินงาน 
1.  เบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ จัดซื้อจัดจ้าง 
2.  เตรียมพ้ืนที่ลานเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทย ใกล้บริเวณป่าเสม็ดภายใต้พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร สวนมะพร้าว และสวนเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกร ในจังหวัดชุมพร 

3.  ผลิตกล่องเลี้ยง ประกอบด้วย กล่องเลี้ยงผึ้งชันโรง และกล่องเลี้ยงผึ้งโพรงไทย 
4.  เลี้ยงและแยกขยายพันธุ์ผึ้งชันโรง  
5.  ตั้งกล่องล่อผึ้งโพรงไทยบริเวณป่าเสม็ดฯ 
6.  ผลิตสบู่น้ าผึ้งชันโรงและสบู่น้ าผึ้งโพรงไทย 
7.  ดูแลรักษา ท าความสะอาดบริเวณลานเลี้ยงผึ้ง ไม่ให้มีมดหรือแมลงอื่น ๆรบกวน 
8.  บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เช่น สมาพันธุ์เกษตรยั่งยืนชุมพร อ าเภอและแม

จังหวัด ชุมพร และ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
อินทรีย์สมัยใหม ่

9.  ผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้การผลิตสบู่จากน้ าผึ้งโรงและน้ าผึ้งโพรงไทย 
10. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด้าเนินงาน 

 โครงการเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพ่ือการอนุรักษ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2.) เพ่ือการอนุรักษ์ชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ด 3.) เพ่ือการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์น้ าผึ้งชันโรงและน้ าผึ้งโพรงไทยจากต้นเสม็ด ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการดังต่อไปนี้  
 

1. เลี้ยงผ้ึงชันโรงและผึ้งโพรงไทย  
 - ผึ้งชันโรงชนิดหลังลาย หรือ ผึ้งชันโรงขนเงิน ชื่อวิทยาศาสตร์ Tetragonula 

fuscobalteata var. pagdeni 
 - ผึ้งโพรงไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Apis cerana 
 1.1 เลี้ยงผึ้งชันโรง จ านวน 40 รัง โดยตั้งกล่องเลี้ยงผึ้งชันโรงในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร และพ้ืนที่ป่าเสม็ดบริเวณโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร นอกจากนั้นยัง
น าไปเลี้ยงในพ้ืนที่สวนมะพร้าวของเกษตรกร อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร พ้ืนที่สวนมะพร้าวของเกษตรกร 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ้ืนที่สวนมะพร้าว และสวนผสมผสานของเกษตรกร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
เพ่ือเป็นการบริการวิชาการและควบคู่กับการส ารวจชันโรง T. pagdeni อีกด้วย 

1.2 ตั้งรังล่อผึ้งโพรงไทยจ านวน 10 รัง ภายใต้พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และพ้ืนที่
ป่าเสม็ดบริเวณโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
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ภาพที่ 1 การส ารวจชันโรงที่พบในธรรมชาติภายในจังหวัดชุมพร 
 

 
ภาพที่ 2 ภาพมุงสูงบริเวณป่าเสม็ดซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 
 

 
ภาพที่ 3  สถานที่ตั้งรังเลี้ยงผึ้งชันโรง บริเวณป่ากระถินเทพา (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง) 
 ใกล้กับป่าเสม็ด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร (ต่อ) 
 

 
ภาพที่ 4 การแยกขยายชันโรง Tetragonula fuscobalteata var. pagdeni 

 
2. ผลิตสบู่จากน้้าผึ้งชันโรงและน้้าผึ้งโพรงไทย มีส่วนประกอบและขั้นตอนการผลิต ดังนี้ 
• ส่วนประกอบส้าคัญในการผลิตสบู่น้้าผึ้ง 

1) หัวเชื้อสบู่ก้อน (กลีเซอรีล)  จ านวน  1,000 กรัม (1 กิโลกรัม) 
2) น้ าผึ้งชันโรง / น้ าผึ้งโพรงไทย จ านวน  50-80 กรัม 
3) หัวน้ าหอม/ สารหอมระเหย จ านวน  20  กรัม 
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• วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสบู่น้้าผึ้งช้ันโรง 
1) หม้อตุ๋น หรือชุดอุปกรณ์ในการให้ความร้อน 
2) บีกเกอร์หรือกระบอกตวงแก้ว 
3) เทอร์โมมิเตอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิ หรือเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟาเรต 
4) เครื่องชั่งน้ าหนัก 
5) แท่งแก้วคนสาร หรือไม้พายส าหรับคนสาร 
6) พิมพ์พลาสติก หรือพิมพ์ซิลิโคน 
7) กระดาษไข 
8) ชุดปฏิบัติงาน อาทิ ผ้ากันเปื้อนหรือชุดคลุม หมวกคลุมผม และถุงมือ เป็นต้น 
9) แอลกอฮอล์ ส าหรับการฉีดก าจัดฟอง 

 
ขั้นตอนในการผลิตสบู่น้้าผึ้งชั้นโรง 

1) แต่งกายให้เรียบร้อยและเหมาะสมพร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
2) ชั่งส่วนประกอบต่าง ๆ ตามสูตรที่เตรียมไว้ 
3) น าหัวเชื้อสบู่ก้อน (กลีเซอรีน) ไปตุ๋นหรือตั้งไฟอ่อนๆ ให้ละลาย 
4) เมื่อหัวเชื้อละลายแล้วตั้งเวลาตุ๋นต่อไปอีก 15-20 นาที เพื่อเป็นการไล่ความชื้นที่อาจปะปน

มาในเนื้อสบู่ 
5) ยกเนื้อสบู่ที่ผ่านการตุ๋นแล้วลงจากเตา 
6) วัดระดับอุณหภูมิของเนื้อสบู่ โดยควรมีอุณหภูมิไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการ

ป้องกันการลดการสูญเสียคุณประโยชน์ของน้ าผึ้งชันโรง และท าลายหัวน้ าหอม/ สารหอมระเหย 
7) เติมน้ าผึ้งชันโรง น้ าผึ้งโพรงไทย และหัวน้ าหอมท่ีเตรียมไว้ผสมลงในเนื้อสบู่ แล้วใช้แท่งแก้ว

คนสารหรือไม้พายคนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือลดการเกิดฟอง 
8) เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว จึงเทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ หากเกิดฟองขึ้นในผิวหน้าสบู่ สามารถใช้

แอลกอฮอล์สเปย์ฉีดลงบนผิวหน้าสบู่ เพื่อลกดการเกิดฟอง 
9) ตั้งสบู่ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ในสภาพอุณหภูมิห้อง จนกระทั่งเนื้อสบู่แข็งตัว 
10) เมื่อสบู่แข็งตัวแล้วจึงท าการห่อสบู่ โดยอาจรองกระดาษไขไว้ใต้เนื้อสบู่ เพื่อเป็นการดูดซับ

ความชื้นที่อาจเกิดข้ึนภายในของเนื้อสบู่ 
หมายเหตุ ในการเก็บรักษาสบู่ไม่ควรให้โดนแสงโดยตรง และไม่ควรเก็บรักษาในสภาพชื้น เพราะจะ

ส่งผลต่อคุณประโยชน์ของน้ าผึ้งชันโรงที่ลดลง อีกทั้งยังส่งผลให้เนื้อสบู่มีความชื้นสูง นอกจากนี้สามารถปรับ
หรือเพ่ิมเติมสมุนไพรลงไปในสูตรได้ตามความต้องการ 

 

 
ภาพที่ 5 การผลิตสบู่น้ าผึ้งชั้นโรง 
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3. เผยแพร่ความรู้การผลิตสบู่จากน้้าผึ้งโรงและน้้าผึ้งโพรงไทย มีการผลิตสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับ
ชันโรงและการผลิตสบู่จากน้ าผึ้งชันโรงและสบู่จากน้ าผึ้งโพรงไทย เพ่ือประกอบการเผยแพร่บริการวิชาการแก่
สังคม 

4. บริการวิชาการ ให้กับกลุ่มเกษตรกรต้าบลทุ่งหลวง อ้าเภอละแม จังหวัดชุมพร สรุปผลการ
วิเคราะห์ประเมินผลความพึงพอใจต่อการเข้ารับฟังการบรรยายแบบสรุปย่อ ต่อโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประเภท/อาชีพ พบว่า ผู้เข้ารับฟังการ
บรรยาย ส่วนใหญ่  เป็นเพศชาย ร้อยละ 77 และเพศหญิง ร้อยละ 23 ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีอายุ 31 – 
40 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา คือ อายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 อายุ 51 ปีขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 13 และอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ตามล าดับ โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีระดับการ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิด
เป็นละ 23 และจบการศึกษาระดับปวช.และระดับปริญญาตรีเท่ากัน คือ ร้อยละ 17 และจบการศึกษาระดับ
อ่ืน ๆ (ปริญญาโท) น้อยที่สุด ตามล าดับ 

โดยรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการบรรยาย ด้านความพึงพอใจต่อผลของการ
บรรยาย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.50 รองลงมาเป็นด้านเจ้าหน้าที่ / บุคลากร คิด
เป็นร้อยละ 97.53 ต่อมาเป็นด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการบรรยายและการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
95.65  ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 94.30 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิด
เป็นร้อยละ 93.40 น้อยที่สุด ตามล าดับ 

อย่างไรก็ดีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้  
- เป็นการจัดการบรรยายที่มีประโยชน์ได้รับความรู้และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

น าไปสร้างอาชีพได ้
- อยากให้การจัดการบรรยายให้ความรู้แบบนี้ขึ้นอีก 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
  โครงการเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่าเสม็ดขาวเพ่ือการอนุรักษ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง 
ได้บูรณาการองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งชันโรง และการแยกขยาย ให้กับเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวซึ่ง
ประกอบด้วยสวนมะพร้าวน้ าหอม จ านวน 1 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่จ านวน 20 ไร่ และสวนมะพร้าวแกง จ านวน 
2 แห่ง คิดเป็นพ้ืนที่กว่า 50 ไร่ และสวนเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผล เช่นทุเรียน มะพร้าว ชมพู่ มะขาม 
ขนุน เงาะ ลองกอง มังคุด และปลูกอนุรักษ์ต้นโทะไว้ในบริเวรบ้าน อย่างไรก็ดีการบริการวิชาการควบคู่กับการ
ปฏิบัติให้เห็นจะเป็นข้อพิสูจน์ให้เกษตรกรเห็นผลลัพธ์ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเลี้ยงผึ้งชันโรงในสวนของตนเอง
เพ่ือช่วยผสมเกสรและเป็นรายได้เสริมต่อไป 
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การส้ารวจ การอนุรักษ์ และศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้้าตาล  Sargassum 
 

มัลลิกา  จินดาซิงห์1*  สุทธิรักษ์ ผลเจริญ2 และ พรพิมล  พิมลรัตน์2  
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

2 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ  
ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย มีผลโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพราะใช้

ประโยชน์โดยตรงในการบริโภค และสร้างรายได้ การที่จะด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชนั้น 
จะต้องมีการอนุรักษ์ และการจัดการใช้ประโยชน์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม การที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ชุมชน
ต้องตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากการศึกษาพบว่า การ
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล บริเวณหน้าชายหาดละแม โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรม
ส ารวจชนิดและปริมาณสาหร่ายสีน้ าตาลที่พัดขึ้นมาบริเวณหน้าชายหาด ในพ้ืนที่เป้าหมาย  บริเวณรัศมี 20 
กิโลเมตร พบสาหร่ายสีน้ าตาลที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มีความแตกต่างกัน 7 ตัวอย่าง และการศึกษา
ทางด้านอนุกรมวิธานสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของสาหร่ายสีน้ าตาลในพ้ืนที่ชายหาดละแม จังหวัดชุมพร
พบว่า จากการเก็บตัวอย่างและแยกความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายที่พบมีความใกล้เคียงกันทาง
พันธุกรรม และผลจากการวิเคราห์เครื่องหมายโมเลกุลจากการปรากฎของแถบดีเอ็น เอและการวิเคราะ 
dendrogram พบว่าเป็นสาหร่ายสายพันธุ์เดียวกัน 
ค้าส้าคัญ: สาหร่ายสีน้ าตาล, ส ารวจ, อนุรักษ์, พันธุกรรม 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

สาหร่ายทะเลสกุล  Sargassum เป็นสาหร่ายสีน ้ าตาลขนาดใหญ่  มีประมาณ 400 ชนิด พบ
แพร่กระจายได้ทั่วโลกทั้งเขตร้อนและเขตอบอุ่น โดยเฉพาะในเขตอินโด-แปซิฟิกและออสเตรเลีย (Tseng et 
al., 1985) สาหร่ายชนิดนี้มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นในไทยว่า สาหร่ายทุ่น สาหร่ายใบ โดยสาหร่ายสกุลนี้สามารถ
พบแพร่กระจายได้ทั้งในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ , 2527) 
บริเวณอ่าวไทย พบมากในอ่าวไทย ประชาชนในภาคใต้นิยมใช้เป็นอาหาร นอกจากใช้เป็นอาหารแล้ว สาหร่าย
สีน้ าตาลยังมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมด้วย กล่าวคือ ใช้สกัดโพแทสเซียมและไอโอดีน เนื่องจากสาหร่าย
สีน ้าตาลเป็นพืชที่มีธาตุโพแทสเซียมและไอโอดีนเป็นจ านวนมาก ประโยชน์อีกประการหนึ่ง คือ การสกัดสาร
แอลจิน (ALGIN) ซึ่งเป็นสิ่งที่เซลล์สร้างขึ้นมาเคลือบผิวนอกไว้ โดยจะสร้างมากท่ีสุดในระหว่างเดือนตุลาคมถึง
พฤศจิกายนของทุกปี ประโยชน์ของสารแอลจินก็คือ สามารถท าให้น ้าคงสภาพเป็นของเหลวเมื่อมีอุณหภูมิต ่า
ดังนั้นปริมาณครึ่งหนึ่งของแอลจินที่ผลิตได้ในสหรัฐอเมริกาน าไปใช้ในอุตสาหกรรมการท าไอศกรีม เครื่องดื่ม
บางชนิด และขนมหวาน ส่วนเกลือแอลจิเนตหรือโซเดียมแอลจิเนตซึ่งมีคุณสมบัติละลายน ้าได้ดี  น ามาใช้
ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอต่างๆ 
 การจัดจ าแนกสาหร่ายนั้นสามารถแบ่งโดยดูจากชนิดของรงควัตถุ (pigment) ที่ใช้ในการสังเคราะห์
แสงเป็น 3 กลุ่ม คือ สาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta), สาหร่ายสีน้้าตาล (Phaeophyta) และสาหร่ายสี
แดง (Rhodophyta) โดยปกตินั้นสาหร่ายทั้ งสามกลุ่มจะมีรงควัตถุที่ เหมือนกันคือ คลอโรฟิลล์ เอ 
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(chlorophyll a) และเบต้าคาโรทีนส์ (beta-carotenes)  ส่วนรงควัตถุท่ีมีแตกต่างกันก็คือ สาหร่ายสีเขียวจะ
มีคลอโรฟิลล์บี (chlorophyll b) และแซนโธฟิลล์ (xanthophylls) 

การจ าแนกพันธุ์พืช โดยการศึกษาทางเคมีและชีวเคมีภายในต้นพืชเพ่ือใช้กับงานด้านการจ าแนกพันธุ์
พืชมีมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้โมเลกุลของ  โปรตีน เอนไซม์หรือกรดนิวคลีอิค นับเป็นวิธีหนึ่งที่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นพืชได้ว่าเหมือนกันหรือต่างกัน เนื่องจากข้อมูลทาง พันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มา
สู่ลูก ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลโปรตีนหรือเอนไซม์โดยตรงก่อนที่จะสร้างโมเลกุลอ่ืน ดังนั้น ลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชย่อมอาศัยดีเอ็นเอ เอนไซม์หรือโปรตีนเป็นตัวบ่งชี้ได้ จ าแนกพันธุ์พืชจากลักษณะภายนอก
เพียงอย่าง เดียวนั้นนับว่าเป็นวิธีที่สะดวกแต่อาจจะยุ่งยากได้ถ้าลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกันมาก 
ท าให้ไม่เห็นความแตกต่างระหว่าง พันธุ์ได้เด่นชัด บางครั้งไม่สามารถเก็บตัวอย่างหรือชิ้นส่วนของพืชได้ครบ
สมบูรณ์ทุกส่วนจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญใน การพิจารณาความแตกต่างระหว่างพันธุ์อีกด้วย 
เทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสเป็นเทคนิคการแยกวิเคราะห์สารหรือโมเลกุลที่มีประจุโดยให้สารเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับ
ความ เข้มของสนามไฟฟ้าและจ านวนประจุไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ อัตราการเคลื่อนที่จะขึ้นอยู่กับ
ความเข้มของสนามไฟฟ้า และ จ านวนประจุไฟฟ้ารวมของอนุภาค ดังนั้นจึงน าเทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสมาใช้
เพ่ือการจ าแนกพันธุ์พืชได้เป็นอย่างดีโดยอาศัยการแยก โมเลกุลของโปรตีน เอนไซม์ หรือดีเอ็นเอโปรตีนเป็น
โมเลกุลทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยกลุ่มของกรดอะมิโนที่มาต่อกันเป็นสายโพลีเปปไทด์ ตาม
ชนิด ของโปรตีนที่ต่างกัน โมเลกุลโปรตีนจะแสดงประจุ และขนาดของโมเลกุลต่งกันท าให้สามารถแยกโมเลกุล
โปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า บนตัวกลางได้ดี ดังนั้นเทคนิคอิเลคโตรโฟรีซีสที่น ามาใช้แยกโมเลกุล โปรตีน
โดยเฉพาะโปรตีนในเมล็ด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโปรตีนใน กลุ่มโครงสร้างหรือโปรตีนสะสมรวม 4 กลุ่ม คือ เอลบูมิน 
โกลบูลิน พบในเมล็ดตระกูลถั่ว โปรลามิน เช่น ฮอร์ดีน ในบาร์เล่ย์และ กลูเทลิน พบในธัญพืช เช่น กลูเทนิน 
ในข้าวสาลี ส่วนไอโซไซม์ ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาชนิดเดียวกัน โมเลกุลมีรูปร่างได้หลาย แบบโดยมี
คุณสมบัติทางกายภาพทางไฟฟ้าต่างกันและโครงสร้างต่างกัน อีกทั้งมีการเร่งปฏิกิริยาต่างกันเล็กน้อย ไอโซ
ไซม์แต่ละ โมเลกุลมีพันธุกรรมต่างกันและถูกควบคุมการสังเคราะห์ด้วยยีนต่างกัน ความแตกต่างของไอโซไซม์
แต่ละโมเลกุลมีพันธุกรรม ต่างกันและถูกควบคุมการสังเคราะห์ด้วยยีนที่ต่างกันความแตกต่างของไอโซไซม์ จึง
เป็นผลมาจากล าดับของกรดอะมิโนในสาย โพลีเปปไทด์ประจุหรือการแปรสภาพหลังการสังเคราะห์โปรตีนใน
พืชชนิดหนึ่ง ๆ จะแสดงความแตกต่างได้ก็ขึ้นกับชนิดของพืช ชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อที่สกัดเอนไซม์ และชนิดของ
ไอโซไซม์ซึ่งพบว่าสามารถใช้แบบของไอโซไซม์และโปรตีน เป็น marker แสดงความแตกต่างได้ทั้งในระดับสกุล 
(genus) ชนิด (species) พันธุ์ (cultivar) หรือกอพันธุ์ (clone) 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย มีผลโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพราะใช้
ประโยชน์โดยตรงในการบริโภค และสร้างรายได้ การที่จะด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชนั้น 
จะต้องมีการอนุรักษ์ และการจัดการใช้ประโยชน์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม การที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ชุมชน
ต้องตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือการส ารวจ และอนุรักษ์สาหร่ายสีน้ าตาล 
3. ศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum 
4. เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีน้ าตาล 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 

เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการ
ด าเนินโครงการ จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถรวบรวม และอนุรักษ์เชื้อสาหร่ายสีน้ าตาล 
2. สามารถศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum  
3. สามารถส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์สาหร่ายสีน้ าตาล 

 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
- ผลส ารวจสาหร่ายสีน้ าตาล 

 
คน 

ข้อมูล 

 
100 

1 

 
100 

1 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรทีไ่ด้รับ
จากการบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ 
- ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เกินร้อยละ 

 
ร้อยละ  
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ  
 

ร้อยละ 
ร้อยละ  

 
80 
80 

 
 

80 
 

60 
60 

 
90 
90 

 
 

90 
 

80 
70 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.1 

 
0.1 
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วิธีการด้าเนินโครงการ 
1. ด าเนินการส ารวจ และอนุรักษ์สาหร่ายสีน้ าตาล 
2. ด าเนินการศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาล 
3. ให้องค์ความรู้ ค าปรึกษา แนะน า แก่ประชาชนในการรักษาและฟ้ืนฟูสาหร่ายสีน้ าตาล 
4. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
5. การติดตามความส าเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ 

 
กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส้ารวจสาหร่ายสีน้้าตาล 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล บริเวณหน้าชายหาดละแม 
โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจชนิดและปริมาณสาหร่ายสีน้ าตาลที่พัดขึ้นมาบริเวณหน้าชายหาด ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 20 กิโลเมตร  
 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมเก็บรวบรวมและจัดเก็บพันธุกรรมจุลินทรีย์  

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล บริเวณหน้าชายหาดละแม โดยมี
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจชนิดและปริมาณสาหร่ายสีน้ าตาลที่พัดข้ึนมาบริเวณหน้าชายหาด  

 โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นท่ี ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมตัวอย่างในพื้นที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 20 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น  
2. การเก็บรวบรวมบันทึกภาพตัวอย่างสาหร่ายสีน้ าตาลที่พบ 
3. การเก็บพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาลเพื่อการเพาะเลี้ยง  

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาข้อมูลทางด้านสายพันธุ์สาหร่ายสีน้้าตาล  
1. การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานสัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีน้ าตาลในพ้ืนที่ชายหาดละแม จังหวัดชุมพร 
2. เพ่ือเป็นจัดท าฐานแหล่งข้อมูลสาหร่ายสีน้ าตาล เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ชายหาดละแม จังหวัดชุมพร 

 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ด าเนินการอบรมเรื่องส ารวจ การอนุรักษ ์และศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum ใน
หัวข้อต่างๆ ดังนี้  

• ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการส ารวจและอนุรักษ์สาหร่ายสีน้ าตาล  
• ศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum  

 
ผลการด้าเนินงาน 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมส้ารวจสาหร่ายสีน้้าตาล 
ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล บริเวณหน้าชายหาดละแม โดยมีแนว

ทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจชนิดและปริมาณสาหร่ายสีน้ าตาลที่พัดขึ้นมาบริเวณหน้าชายหาด ในพ้ืนที่
เป้าหมาย บริเวณรัศมี 20 กิโลเมตร พบสาหร่ายสีน้ าตาลที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มีความแตกต่างกัน 7 
ตัวอย่าง 
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ภาพที่ 1 การส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุ์สาหร่ายสีน้ าตาลบริเวณหน้าชายหาดทะ เลหน้ามหาวิทยาลัย 
แม่โจ้-ชุมพร 
 
กิจกรรมที ่2 กิจกรรมเก็บรวบรวมและจัดเก็บพันธุกรรมจุลินทรีย์  

การเก็บรวบรวมพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล บริเวณหน้าชายหาดละแม โดยมีแนวทางการศึกษา
เพาะเลี้ยงและเก็บรวบรวมต่อไป 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาข้อมูลทางด้านสายพันธุ์สาหร่ายสีน้้าตาล  
 การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานสัณฐานวิทยาและสายพันธุ์ของสาหร่ายสีน้ าตาลในพ้ืนที่ชายหาด
ละแม จังหวัดชุมพรพบว่า จากการเก็บตัวอย่างและแยกความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายที่พบมี
ความใกล้เคียงกันทางพันธุกรรม และผลจากการวิเคราห์เครื่องหมายโมเลกุลจากการปรากฎของแถบดีเอ็นเอ
และการวิเคราะ dendrogram พบว่าเป็นสาหร่ายสายพันธุ์เดียวกัน 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. ท าให้ทราบถึงชนิดพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาลในพ้ืนชายหาดละแม จังหวัดชุมพร 
2. ท าให้รู้วิธีเพาะเลี้ยงและอนุรักษ์จุสาหร่ายสีน้ าตาลที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชายหาด จังหวัดชุมพร 
3. ท าให้ทราบถึงอนุกรมวิธานทางด้านสาหร่ายสีน้ าตาลในพ้ืนที่ชายหาดละแม จังหวัดชุมพร 
4. ท าให้ได้ฐานแหล่งข้อมูลสาหร่ายสีน้ าตาล เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร 
5. ท าให้สามารถน าสาหร่ายสีน้ าตาลมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
โครงการนี้ ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการส ารวจ  การอนุรักษ์ และศึกษาพันธุกรรมของ
สาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum มาใช้ในการเรียนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยาของพืช และรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
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ชุดโครงการ  “ต้นจาก”พืชแห่งภูมิปัญญาและวฒันธรรมกับการอนุรักษณ์และการพัฒนา
ผลิตภัณฑอ์ย่างยั่งยืน 

ประสาทพร กออวยชัย1 ปิยนชุ จันทรัมพร1 วิชชุดา เอื้ออารี1 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

ต้นจาก เป็นไม้ป่าชายเลน ที่มีความส าคัญในด้านการอนุบาลสัตว์น้ า การป้องกันการกัดเซาะของ
ชายฝั่ง ขณะเดียวกันเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ ใช้ใบห่อขนม ใช้ใบท า
หลังคา รวมถึงผลจาก และน้ าจากที่นิยมน ามารับประทาน เนื่องจากลูกจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน ส่วนน้ าจาก
ให้รสหอมหวานเช่นกัน  ต้นจากเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้แอลกอฮอล์ต่อไร่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอ่ืน ต้น
จากสามารถเป็นแหล่งของแอลกอฮอล์ที่มากกว่ามะพร้าว มันส้าปะหลัง และอ้อย  หากได้รับการพัฒนาที่
เหมาะสมจะใช้เป็นเชื้อเพลิงยามขาดแคลนได้ดี มีการประเมินว่า ต้นจากสามารถให้น้ าตาลได้ถึง 20 ตันต่อ
เฮกตาร์ หรือ 3,200 กก.ต่อไร่ และคิดเป็นแอลกอฮอล์ 90 บาร์เรล หรือ 14,300 ลิตรต่อเฮกตาร์ หรือ 
2,288 ลิตรต่อไร่ ซึ่งมากกว่าอ้อยถึงสองเท่า 

ต้นจากเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณชายฝั่งที่มีน้ ากร่อย แดดจ้า บริเวณเขตร้อนทั่วไป ปัจจุบันมีการ
กระจายพันธุ์ตั้งแต่ประเทศศรีลังกา พม่า ปากแม่น้ าคงคา คาบสมุทรมลายู อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกีนี หมู่เกาะ
โซโลมอน ฟิลิปปินส์ และอาจไปทางเหนือถึงหมู่เกาะรีวกีวในประเทศญี่ปุ่นที่มีต้นจากข้ึนบางประปราย หรือไป
จนถึงทางใต้รัฐควีนส์แลนด์ ตอนเหนือของประเทศออสเตรเลีย ต้นจากจะไม่ขึ้นในที่น้ าเค็มจัดจนเกินไป จาก
รายงานการวิจัยที่มีผู้เสนอว่าที่จากสูญพันธุ์ไปจากบางพ้ืนที่ ในยุคโบราณ เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศที่ท าให้น้ าเค็มและมีคลื่นลมรุนแรงขึ้น จึงพบเห็นจากบริเวณปากน้ าหรือปากอ่าวมากกว่าบริเวณ
ชายทะเลที่มีน้ าเค็มตลอดปี และความสามารถของป่าจากไม่เพียงรักษาตลิ่งไม่ให้พังทลายเท่านั้น แต่หากยัง
ช่วยให้แผ่นดินงอกได้อีกด้วย ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่อพิจารณาถึงนิยามของพืชป่าชายเลนที่เจริญเติบโต
บริเวณน้ าขึ้น-น้ าลงแล้ว ต้นจากน่าจะจัดเป็นเพียงพืชร่วมของป่าชายเลน เพราะอาจพบต้นจากเจริญเติบโตได้
แม้ในที่ลุ่มห่างจากชายฝั่งหลายกิโลเมตร ที่ซึ่งน้ าทะเลเคยท่วมมาก่อน 

ในอดีตประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งทะเลได้ใช้ประโยชน์ของต้นจากอย่างกว้างขวาง ทั้งอาศัยใบจากใน
การท าฝาบ้าน มุงหลังคา มวนบุหรี่ ท าภาชนะต่างๆ เช่น หมวก ภาชนะตักน้ า ไม้กวาด ที่เป็นอาหารได้แก่ ผล 
ยอดอ่อน และการปาดน้ าหวานจากต้นจากเพ่ือท าน้ าตาล น้ าส้มสายชู แอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม จึงเรียกว่าเป็นไม้
คู่ชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งกันเลยทีเดียว ต่อมาสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีคุณค่า
และเป็นทรัพยากรประจ าท้องถิ่นก็ถูกแทนที่ด้วยของใหม่ มีการบรรจุหีบห่อสวยงามจนของเดิมไม่เป็นที่นิยม
ของคนรุ่นใหม่ นี่เองเป็นปัญหาของค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง และค าว่าทรัพยากรที่ใช่อย่างยั่งยืน  ปัจจุบันนี้ได้มี
การท าลาย ป่าจาก ริมฝั่งปากแม่น้ าทิ้งไปเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่น าไปใช้ท า
นากุ้ง และถูกท้ิงร้างเมื่อกุ้งราคาตก น้ าเสีย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มีบ้างบางส่วนที่เปลี่ยน ป่าจาก เป็นที่
สร้างบ้านเรือน ถนนหนทาง คูคลองระบายน้ า ยกร่องท าสวนปาล์ม สวนมะพร้าวน้ าหอม เลี้ยงปลาในกระชัง 
ฯลฯ แต่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อการกระท าเช่นนั้นกลายเป็นการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ าที่เคยขึ้น-ลงเป็น
เวลา เมื่อฝนตกลงมามาก ระดับน้ าทะเลหนุนสูง น้ าเค็มก็เอ่อล้นท่วมพ้ืนที่ 2 ฝั่งแม่น้ า เมื่อปะทะเข้ากับน้ าเสีย
จากเขตชุมชนตอนบน สภาพ น้้าเน่า + น้้านิ่ง ไม่สามารถระบายได้ตามปกติของธรรมชาติ สวนปาล์ม สวน
มะพร้าวน้ าหอม ปลาที่เลี้ยงในกระชัง ฯลฯ ที่สร้างกันขึ้นมาก็ถึงคราวได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายให้เห็น
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เป็นระยะ ๆ ต่างจากในอดีตที่ ต้นจาก เป็นพืชเศรษฐกิจพ้ืนบ้านของชาวชุมพรที่มีความส าคัญมาก มีการใช้
ประโยชน์ของใบจากท าฝาบ้าน มุงหลังคา มวนบุหรี่ ท าภาชนะชนิดต่าง ๆ เช่น หมวก ที่ตักน้ า ไม้กวาด ฯลฯ 
ส่วนของต้นจากที่เป็นอาหาร ได้แก่ ผล ยอดอ่อน และการปาดน้ าหวานจากต้นจากเพ่ือท าน้ าตาล น้ าส้มสายชู 
แอลกอฮอล์ เครื่องดื่ม ฯลฯ นอกจากนี้ใน ป่าจาก ยังเต็มไปด้วยพืชพรรณธรรมชาติและสัตว์บก สัตว์น้ าที่
หลากหลาย น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหาร เป็นไม้ใช้สอย และเป็นสมุนไพรรักษาโรค ฯลฯ เรียกว่า ต้นจาก
เป็นไม้คู่ชีวิตของชาวชุมพรที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้้า พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งความยาว 222 กิโลเมตรของ
จังหวัดชุมพร และพ้ืนที่ริมฝั่งปากแม่น้ าที่บางส่วนกลายเป็นนากุ้งร้าง รวมกันแล้วคาดว่าน่าจะไม่ต่ ากว่า 1 แสน
ไร่ (พ้ืนที่ทั้งจังหวัด = 3.75 ล้านไร่) หากมีการฟ้ืนฟูเพ่ือปลูกต้นจากจะเกิดผลดีหลายด้าน ทั้งเป็นแหล่งผลิต
น้ าตาล แอลกอฮอล์ น้ าส้มสายชู เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ า เพราะต้นจากเป็นพืชหลักชนิด
หนึ่งของระบบนิเวศป่าชายเลน ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่ดีเยี่ยม เนื่องจากมีระบบรากที่ยึดดินได้อย่าง
แน่นหนาอีกด้วย การปาดตาลก็ไม่ต้องป่ายปีนเหมือนต้นตาลหรือมะพร้าว และไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปีเหมือน
อ้อยที่ส าคัญคือ ไม่ต้องใส่ปุ๋ย ไม่ต้องใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชที่อันตรายและไม่ปลอดภัย  วันนี้ น้ าตาล
มะพร้าวที่เค่ียวขายกันปริมาณ 1 ปี๊บ (25 กก.) ราคาประมาณ 1,000 บาท. ท าให้บางครอบครัวมีรายได้
มากกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือน สามารถขจัดความยากจนได้อย่างดี น้้าตาลจาก ที่เกือบจะหายไปจากชุมชน/
ท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรแล้ว หลายคนยืนยันว่า ใช้แปรรูปเป็นเครื่องดื่มทั้งชนิดสดและชนิดสุกท่ีต้มแล้ว น้ าตาล
จากมีรสหวานเข้มกว่าน้ าตาลมะพร้าว น้ าตาลโตนด และน้ าอ้อย  โดยเฉพาะ ตาลมะยัง ที่เป็นการท าน้ าตาล
จากอีกวิธีหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มชั้นเยี่ยมที่เจ้าของบ้านมักรินออกมาต้อนรับแขก บ้านใดท าตาลมะยังมักมี
เพ่ือนฝูงไปเยี่ยมไม่ขาด แม้แต่พระภิกษุเจ้าของบ้านยังรินน้ าตาลมะยังออกมาถวาย 

จากปัญหาการลดลงของพ้ืนที่  ป่าจาก  ดังกล่าว  ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้สะสมมาของชาวชุมชน
ที่มีบ้านเรือนในพ้ืนที่ชายฝั่งเปลี่ยนไป  ชาวบ้านหาวัตถุดิบในการผลิตสินจากต้นจากได้ยากขึ้น  สินค้าหลาย
ประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่ได้จากการสะสมภูมิปัญญาของคนจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มหายไปจากท้องตลาด  ชาวบ้านขาด
รายได้จากการผลิตสินค้าจากต้นจากและสุดท้ายก็ละทิ้งอาชีพที่ผูกพันกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไป
ในที่สุด   นอกจากการหายไปของ  ต้นจาก  และ  ป่าจาก  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่อย่างใหญ่หลวง  
ชายฝั่งถูกกัดเซาะ  สัตว์น้ าซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านลดน้อยลง  โครงการนี้มุ่งอนุรักษ์  ต้นจาก  และป่า
จาก  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านไม่ให้สาบสูญไปตามกาลเวลา  โดยเริ่มต้นจากการส ารวจป่าจากใน
จังหวัดชุมพรว่ามีอยู่ที่ใดบ้าง  มีความหนาแน่นอย่างไร  วางแผนอนุรักษ์ให้ป่าจากอยู่คู่ชุมชนพร้อมเก็บข้อมูล
ชุมชนที่ยังผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นจาก  นอกจจากนี้ยังได้รวบรวมพันธุ์จากจากแหล่งต่างๆทั้งในจังหวัดชุมพร
และจังหวัดอ่ืนๆมาปลูกยังแปลงรวบรวมพันธุ์เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยจากการใช้ประโยชน์
จากต้นจากในอนาคต  นอกจากนี้  โครงการยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากท่ีชาวบ้านผลิตขึ้นโดยมุ่งหวังว่า
จะช่วยให้ชาวบ้านมีวิธีการผลิตที่ดีขึ้น  รวดเร็วขึ้น  ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้น  ลดระยะเวลาในการผลิต  
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามสะดุดตาและท าให้ชาวบ้านในท้องถิ่นมีรายได้จากการประกอบธุรกิจมากขึ้น  
อย่างไรก็ตามหากไม่มีการจัดท าโครงการนี้  คาดว่าประชากรของต้นจากจะหมดไปจากพ้ืนที่และสูญพันธุ์ไปใน
ทีสุ่ด  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ผูกพันกับต้นจากจะสาบสูญไปซึ่งจะเป็นการสูญเสียที่ประเมินค่า
มิได้  ทรัพยากรชายฝั่งโดยเฉพาะสัตว์น้ าชายฝั่งจะลดลง  ส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้ลดลง  ชายฝั่ง
ทะเลถูกกัดเซาะมากขึ้น  และที่ส าคัญโรงการนี้จะไปส่งเสริมให้โครงการ ธนาคารปูม้า ซึ่งจัดตั้งขึ้นหน้าหาด
ชายทะเลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ประสบผลส าเร็๗ตามที่ได้ตั้งเป้าในการเพ่ิมปริมาณปูม้าในทะเลอีก
ด้วย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ส ารวจและเก็บรวบพันธุ์ต้นจากท้ังในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง 
3. ท าแปลงรวบรวมพันธุ์ต้นจากเพ่ือประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์  และการศึกษาวิจัยในอนาคต 
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก  เช่น  เอทานอล  น้ าส้มสายชู  น้ าตาลก้อน และใบจาก 
5. ศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากแปลงต้นจากเกิดใหม่ 
6. พัฒนากระบวนการเลี้ยงด้วงสาคูโดยใช้ต้นจากเป็นอาหารและวัสดุเพาะเลี้ยง 
7. เป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกรปลูกเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน  และเป็นการอนุรักษ์ชายฝั่งจาก

การกัดเซาะ 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
1. ชาวบ้านที่มีบ้านติดชายฝั่งทะเลและติดลุ่มน้ าที่ต้นจากสามารถเจริญเติบโตได้ในจังหวัดชุมพร 
2. นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร / ชายฝั่งทะเลและติดลุ่มน้ าที่ต้นจากสามารถเจริญเติบโตได้ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ต้นจากจากแหล่งต่าง ๆ  จ านวน 3 ไร่ 
2. การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลจากการป้องกันการกัดเซาะชายหาดและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน 
3. ในอนาคตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก  เช่น  น้ าส้มสายชู  น้ าตาลก้อนจากจาก ใบจาก เป็นต้น 
4. เป็นพืชพลังงานจากทดแทนด้วยการผลิตเอทานอล 
5. เกษตรกรมีอาชีพเสริมจากการเพาะเลี้ยงด้วงสาคู 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 1. พื้นที่รวบรวมและอนุรักษ์ต้นจาก 
2. จ านวนชุมชนที่ผลิตผลิตภณัฑ์จากต้นจาก 
3. ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 

3 ไร่/10 พันธุ์ 
5- 10 ชุมชน 
2 ผลิตภัณฑ์ 

เชิงคุณภาพ 1. สัตว์น้ าวัยอ่อนที่เข้ามาอาศัยในป่าจาก 
2. เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมข้ึน 20 % 
เพ่ิมข้ึน 10 % 

เชิงเวลา 1 ปีงบประมาณ 12 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 350,000 บาท 
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วิธีการด้าเนินโครงการ 
1. กิจกรรมที่ 1 การส ารวจพืชตระกูลจากและส ารวจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลจาก (อาจารย์

ปิยนุช  จันทรัมพร และคณะ) 
2. กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวมรวม  การเพาะขยายพันธุ์พืชตระกูลจากและการท าแปลงรวบรวมพันธุ์พืช

ตระกูลจาก (อาจารย์ประสาทพร  กออวยชัย และคณะ) 
3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลจากอย่างยั่งยืน (อาจารย์วิชชุดา  เอ้ืออารี  และ

คณะ) 
 

ผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การส้ารวจพืชตระกูลจากและส้ารวจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลจาก  
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ปิยนุช  จันทรัมพร และคณะ 

บทคัดย่อ  
ต้นจาก เป็นไม้ป่าชายเลน ที่มีความส าคัญในด้านการอนุบาลสัตว์น้ า การป้องกันการกัดเซาะของ

ชายฝั่ง ขณะเดียวกันเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านด้วยกัน อาทิ ใช้ใบห่อขนม ใช้ใบท า
หลังคา รวมถึงผลจาก และน้ าจากที่นิยมน ามารับประทาน เนื่องจากลูกจากมีเนื้อนุ่ม หอมหวาน ส่ วนน้ าจาก
ให้รสหอมหวานเช่นกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและเก็บรวบพันธุ์ต้นจากทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัด
ใกล้เคียงตลอดจนส ารวจผลิตภัณฑ์จากต้นจากในแต่ท้องถิ่น จากการส ารวจพบว่าในภาคตะวันออกพบต้นจาก
กระจายตัวอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่จะมีความหนาแน่นมากในจังหวัดตราด โดยมีศูนย์การเรียนรู้การท าขนมจาก  
ลูกจากลอยแก้ว ณ ชมรมท่องเที่ยวท้องถิ่นเนินทราย ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัดตราด โดยผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตได้นอกเหนือจากขนมจากและลูกจากลอยแก้ว ได้แก่ ใบจากม้วนยาสูบ ตับจากมุงหลังคา  เป็นต้น  ใน
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก พบประชากรต้นจากหนาแน่นที่จังหวัดระนอง  และจังหวัดสตูล โดยมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ ใบ
จากม้วนยาสูบ ตับจากมุงหลังคา ทางใบจากสด ส่วนในภาคใต้ฝั่งตะวันออก  พบประชากรต้นจากหนาแน่นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผลิตภัณฑ์ได้แก่ ใบจากม้วนยาสูบ ตับจากมุงหลังคา 
น้ าส้มจาก น้ าผึ้งจาก และน้ าหวานเมา   
ค้าส้าคัญ: ต้นจาก, ใบจากม้วนยาสูบ, ตับจากมุงหลังคา, น้ าส้มจาก, น้ าผึ้งจาก, น้ าหวานเมา      
 

วัน/เดือน/ปี พื้นที่ออกส้ารวจ 
6-10 กรกฎาคม 2563  
 

ภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน เช่น จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา 
เพชรบุรี 

16-19 กรกฎาคม 2563 
 

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก เช่น ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา พัทลุง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร 

28-31 กรกฎาคม 2563 ภาคใต้ฝั่งตะวันตก เช่น ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง สตูล 
 



- 18 - 
 

 
ภาพที่ 1 พบปะพูดคุยกับชาวบ้าน 

 

 
ภาพที่ 2 ตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้  ตลาดน้ าที่อนุรักษ์ต้นจากและผลิตภัณฑ์จากต้นจาก   
 
กิจกรรมที่ 2 การเก็บรวมรวม  การเพาะขยายพันธุ์พืชตระกูลจากและการท้าแปลงรวบรวมพันธุ์พืช
ตระกูลจาก  
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์ประสาทพร  กออวยชัย และคณะ 

บทคัดย่อ  
ปัจจุบันนี้ได้มีการท าลาย ป่าจาก ริมฝั่งปากแม่น้ าทิ้งไปเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่น าไปใช้ท านากุ้ง และถูกทิ้งร้างเมื่อกุ้งราคาตก น้ าเสีย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มีบ้าง
บางส่วนที่เปลี่ยน ป่าจาก เป็นที่สร้างบ้านเรือน ถนนหนทาง คูคลองระบายน้ า ยกร่องท าสวนปาล์ม สวน
มะพร้าวน้ าหอม เลี้ยงปลาในกระชัง จากปัญหาการลดลงของพ้ืนที่  ป่าจาก  ดังกล่าว  ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่ได้สะสมมาของชาวชุมชนที่มีบ้านเรือนในพ้ืนที่ชายฝั่งเปลี่ยนไป  ชาวบ้านหาวัตถุดิบในการผลิตสินจากต้น
จากได้ยากขึ้น  สินค้าหลายประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่ได้จากการสะสมภูมิปัญญาของคนจากรุ่นสู่รุ่นเริ่ มหายไป
จากท้องตลาด  ชาวบ้านขาดรายได้จากการผลิตสินค้าจากต้นจากและสุดท้ายก็ละทิ้งอาชีพที่ผูกพันกับภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปในที่สุด   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าแปลงรวบรวมพันธุ์ต้นจากเพ่ือ
ประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์  และการศึกษาวิจัยในอนาคต จากการด าเนินการสามารถรวบรวมพันธุ์ต้นจาก
จากทั่วประเทศได้กว่า 14000 ต้น โดยปลูกในแปลงรวบรวมพันธุ์ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร และ
ในอนาคตสามารถวิจัยความแตกต่างของพันธุ์ต้นจากจากแหล่งต่าง ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจากได้
อย่างยั่งยืน 

ค้าส้าคัญ: ต้นจาก 
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ได้เก็บรวบรวมพันธุ์จากการแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกยังแปลงรวบรวมแล้วกว่า 6000 ต้น และ
จะทยอยปลูกอีก 8000 ต้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 (เป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ 9500 ต้น) โดย
พันธุ์จากที่รวบรวมมาได้มาจาก จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
ระนอง ตรัง สตูล กระบี่ เป็นต้น 

 

 
ภาพที่ 3 ต้นกล้าจาก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 
ภาพที่ 4 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชปลูกต้นจาก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูลจากอย่างย่ังยืน  
ผู้รับผิดชอบ: อาจารย์วิชชุดา  เอื้ออารี  และคณะ 

บทคัดย่อ  
ต้นจากเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้แอลกอฮอล์ต่อไร่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอ่ืน ต้นจากสามารถเป็น

แหล่งของแอลกอฮอล์ที่มากกว่ามะพร้าว มันส าปะหลัง และอ้อย หากได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมจะใช้เป็น
เชื้อเพลิงยามขาดแคลนได้ดี มีการประเมินว่า ต้นจากสามารถให้น้ าตาลได้ถึง 20 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 3,200 
กก.ต่อไร่ และคิดเป็นแอลกอฮอล์ 90 บาร์เรล หรือ 14,300 ลิตรต่อเฮกตาร์ หรือ 2,288 ลิตรต่อไร่ ซึ่ง
มากกว่าอ้อยถึงสองเท่า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก  ได้แก่ เอทานอล  จากการ
ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ าหวานเมาซึ่งผ่านกระบวนการหมัก 24 ชั่วโมง  พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์
เพียง 2.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ที่ต่ ามาก ดังนั้นการศึกษาในขั้นตอนต่อไปคือการเพ่ิม
ระยะเวลาหมัก  และการเลือกใช้จุลินทรีย์หมักที่มีประสิทธิภาพสูง  หลังจากนั้นจะท าการกลั่นและผลิตเป็น
แอลกอฮอล์ล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ต่อไป   

ค้าส้าคัญ: ต้นจาก, แอลกอฮอล์ 
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ผลิตภัณฑ์จากต้นจากท่ีส ารวจพบมีดังนี้ 
1. ใบจาก (ส าหรับม้วนยาสูบ) 

 

 
ภาพที่ 5 เกษตรกรวัย 80 ปี ขณะก าลังตัดใบจาก  จังหวัดตราด 

 
2. ตับจากส าหรับท าหลังคา 

 
ภาพที่ 6 หลังคาจากพร้อมจ าหน่าย  จังหวัดตราด 

 
3. ทางใบจากส าหรับท าใบจาก 

 
ภาพที่ 7 การขนส่งทางใบจากเพ่ือน าไปผลิตเป็นใบจาก  จังหวัดระนอง 

 
4. ลูกจาก 

 
ภาพที่ 8 การผลิตลูกจาก   
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5. น้ าส้มจาก 

 
ภาพที่ 9 น้ าส้มจากท่ีจ าหน่ายในตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
6. น้ าผึ้งจาก 

 
ภาพที่ 10 น้ าผึ้งจากที่จ าหน่ายในตลาดน้ าประชารัฐบางใบไม้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
7. น้ าหวานเมา 
ต้นจากสามารถเป็นแหล่งของแอลกอฮอล์ที่มากกว่ามะพร้าว มันส าปะหลัง และอ้อย หากได้รับการพัฒนา

ที่เหมาะสมจะใช้เป็นเชื้อเพลิงยามขาดแคลนได้ดี มีการประเมินว่า ต้นจากสามารถให้น้ าตาลได้ถึง  20 ตันต่อ
เฮกตาร์ หรือ 3,200 กก.ต่อไร่ และคิดเป็นแอลกอฮอล์ 90 บาร์เรล หรือ 14,300 ลิตรต่อเฮกตาร์ หรือ 
2,288 ลิตรต่อไร่ ซึ่งมากกว่าอ้อยถึงสองเท่า 

 

 
ภาพที่ 11 น้ าหวานเมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถน ามาผลิตแอลกอฮอล์ได้ 
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8. ไม้กวาดจากก้านใบจาก 
 

 
ภาพที่ 12 ทางผลิตไม้กวาดทางจาก จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. พ้ืนที่ป่าจากและต้นจากลดลงเป็นจ านวนมาก  โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น 

จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว  จังหวัดที่มีการขยายตัวของชุมชนเมือง 
2. อาชีพที่เกี่ยวข้องกับต้นจากและผลิตภัณฑ์จากต้นจากล้วนแต่อยู่ในมือของผู้สูงอายุ  เกรงว่าในอีกไม่กี่

ชั่วอายุคน  ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษจากสาบสูญไปตามกาลเวลา  เพราะ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ต่างหันหลังให้กับอาชีพนี้ 

3. จังหวัดที่ยังมีต้นจากและยังมีความเข้มแข็งด้านการผลผลิตผลิตภัณฑ์จากต้นจากได้แก่  จังหวัดระนอง  
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยในทั้ง 3 จังหวัดนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการบุกรุกแผ้วถางป่า
จากมากที่สุด 

4. ต้นจากไม่ได้เป็นไม้ป่าชายเลน  แต่จะขึ้นอยู่ในแม่น้ าล าคลองที่มีน้ าขึ้นน้ าลง น้ าต้องเป็นน้ ากร่อย ที่ใด
พบต้นโกงกางจะไม่เจอต้นจาก  

5. ผลิตภัณฑ์จากต้นจากท้ัง 8 ชนิดที่ส ารวจพบ พบอยู่ในจังหวัดภาคใต้เท่านั้น  ส่วนจังหวัดทางภาค
ตะวันออกพบเพียง ใบจาก หลังคาจาก  ขนมจากและลูกจากเท่านั้น 

6. พ้ืนที่ใดท านากุ้ง  นาเกลือ  จะไม่พบประชากรของต้นจาก  หรือถ้ามีก็จะพบเพียงเล็กน้อย 
7. พ้ืนที่ป่าจากและผลิตภัณฑ์จากต้นจากจะยังคงอยู่ได้ต้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น  

ในตลาดประชารัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นต้น 
8. น้ าหวานเมาจากต้นจาก  สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 13-15 เปอร์เซ็นต์  สามารถน ามา

ผลิตเป็นแอลกอฮอล์ล้างมือและเจลล้างมือได้ 
  

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
1. บูรณาการกับงานการเรียนการสอนในวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช 
2. บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง  การเจริญเติบโตของต้นจากจากแหล่งต่าง ๆ 
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การส้ารวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทางการจัดการทรัพยากร 
บริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 

 
นาตาลี อาร์ ใจเย็น 

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น าชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร. 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลายหลายของชนิดพันธุ์หอยตลับ หอยไฟไหม้ เป็นต้น ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหน้า

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร นั้นจะมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากมนุษย์และสัตว์เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในห่วงโซ่อาหาร มีความส าคัญต่อชาวประมง ณ บริเวณนั้นได้ใช้ประโยชน์จับหอยสองฝาเพ่ือเป็น
อาหารในการด ารงชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเ รือน ซึ่งหอยสองฝาบางชนิด
นับว่าเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เด่นที่สุดบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร และยังมีผลเป็น
ตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร และความสมดุลของระบบนิเวศนั้นๆ ดังนั้นการส ารวจในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจชนิดของหอยสองฝา มีการด าเนินงาน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกส ารวจพ้ืนที่จริงท าการ
ส ารวจเปลือกหอยที่มีบนพ้ืนหาดพบว่าเปลือกหอยเสียบพบมากท่ีสุดรองลงมาคือเปลือกหอยตลับหรือหอยขาว 
, เปลือกหอยแครง และ เปลือกหอยนารม ตามล าดับ และส ารวจหอยที่มีชีวิตพบอยู่ 3 ชนิด คือ หอยเสียบ 
หอยตลับหรือหอยขาว และหอยแครง ซึ่งในส่วนนี้ยังต้องด าเนินงานต่อในส่วนของขนาดและการจ าแนกอย่าง
ชัดเจน ส่วนที่สองออกแบบสอบถามโดยมี 3 กลุ่มคือกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มชาวประมง และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
ส่วนด าเนินงานได้ 75 % ถ้าเก็บข้อมูลครบ 100%ถูกน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพร้อมน าการด าเนินงาน
ทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ชาดหาดทะเลหน้าแม่โจ้ชุมพรต่อไป 
ค้าส้าคัญ: ความหลายหลายของชนิด, หอยสองฝา, พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล, หอยเสียบ, หอยตลับหรือหอยขาว, 
หอยแครง 

 
หลักการและเหตุผล 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) คือ การมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดพันธุ์ในระบบนิเวศ 
ซึ่งความหลาหลายเหล่านี้สามารถพิจารณาได้จากความหลากหลายระหว่างสายพันธุ์และระหว่างระบบนิเวศ .
ในการศึกษาความหลายหลายของชนิดพันธุ์หอยตลับ หอยไฟไหม้ เป็นต้น ณ บริเวณชายฝั่งทะเลหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร นั้นจะมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์ เนื่องจากมนุษย์และสัตว์เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในห่วงโซ่อาหาร โดยห่วงโซ่อาหารนั้นเป็นตัวก าหนดทิศทางของสภาพแวดล้อมในถิ่นอาศัย ณ บริเวณ
ชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพรมีความส าคัญต่อชาวประมง ณ บริเวณนั้นได้ใช้ประโยชน์จับหอย
สองฝาเพื่อเป็นอาหารในการด ารงชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งหอยสอง
ฝาบางชนิดนับว่าเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่เด่นที่สุดบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร และ
ยังมีผลเป็นตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร และความสมดุลของระบบนิเวศนั้นๆ 
 หอยสองฝาเปนสัตวน้ าที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ หอยสองฝาที่พบในบริเวณหาดชายทะเลหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ยังไมมีผูใดท าการศึกษามากนัก จากรายงานของสมนึก (2521) พบว่าวา หอย
สองฝาในจังหวัดระยองที่พบมาก คือ หอยกีบมา (Arca navicularis) หอยแครงบิด (Trisidos semitorta) 
หอยขาว (Trachycardium flavum) หอยมุกขอบด า (Pinctada fucata) หอยกีบหมู (Anomalocardia 
squamosa) หอยกะทิ  (Gafrarium divaricatum) หอย เม็ ดขนุ น  (Gafrarium tumidum) ฯลฯ  ซึ่ ง
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คุณประโยชน์ที่ใช้มีดังนี้ เนื้อหอยใชเปนอาหารทั้งสภาพสด และตากแหง เปลือกหอยยังใชประโยชน เชน 
น ามาท าเครื่องประดับ โมบาย ฯลฯ เนื่องจากหอยสองฝาเปนสัตวน้ําที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ จึงได 
ท าการศึกษาหอยสองฝาบริเวณบริเวณหาดชายทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เพ่ือเปนขอมูลในการเผย
แพร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชนิด หอยสองฝา โดยเก็บและรวบรวมตัวอยางหอยสองฝารอบหนึ่งปี ตัวอยา
งหอยสองฝาที่รวบรวม ไดน ามาถายรูปเพ่ือบันทึกลักษณะสีสันของเปลือกหอยในธรรมชาติ การจ าแนกชนิด 
พร้อมสภาพสิ่งแวดล้อมท้ังหมดเพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ส ารวจการส ารวจความหลากหลายของหอยสองฝาบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-

ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์และกลุ่มผู้ที่สนใจ 

 
พื้นที่ด้าเนินการ 

บริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่า

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนวงศ์ที่พบของหอยสองฝา วงค์ 5 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของหอยสองฝาที่เป็นดชันีวัดความอุดมสมบูรณ์ของ

ชายหาดทะเล 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ครบตามก าหนด เดือน 12 
เชิงค่าใช้จ่าย ตามงบประมาณ บาท 110000 

 
วิธีการด้าเนินโครงการ 

1 พื้นที่ศึกษา 
  พ้ืนที่ศึกษา โดยเริ่มจากบริเวณปากแม่น้ าละแม (9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) จนถึง บริเวณ
ร้านอาหาร ครัวเจ๊ยา ซีฟู๊ด (9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) โดยเป็นระยะทาง ประมาณ 2.74 กิโลมตร ซึ่ง
เป็นบริเวณชายหาดทะเลหน้าแม่โจ้ – ชุมพร โดยบริเวณท้ังหมดจะมีลักษณะเป็นหาดทราย และบางส่วนเป็น
บริเวณท่ีมีโคลน และทรายปนโคลน 
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2. การเก็บตัวอย่างหอย 
  ส ารวจความหลากชนิดของหอยสองบริเวณชายหาดทะเลหน้าแม่โจ้ – ชุมพร อ าเภอ ละแม จังหวัด
ชุมพร  โดยเก็บตัวอย่างทุก เดือน ตั้งแต่ มิถุนายน เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยก าหนดพ้ืนที่เก็บตัวอย่าง
เพ่ือที่ให้ครอบคลุม แบ่งเป็น 3 พ้ืนที่ใหญ่ คือ 1) พ้ืนที่ชายหาด 2) พ้ืนโคลน และ 3) พ้ืนที่ทรายปนโคลน 
ระยะห่างประมาณ 100 เมตร โดยแต่ละแนวส ารวจ มีจุดเก็บตัวอย่างแนวละ 3 จุด สุ่มตัวอย่างในแต่ละจุด 
โดยใช้ตารางสุ่มตัวอย่าง (quadrat) ขนาด 3 x 3 เมตร สุ่มตัวอย่างจุดละ 4 ซ้ า ขุดสุ่มดินจากตารางสุ่ม
ตัวอย่าง ลึกประมาณ 10เซนติเมตร ร่อนผ่านตะแกรงร่อน (sieve) ขนาดตา 2 มิลลิเมตร จากนั้นคัดเลือก
ตัวอย่างหอยเฉพาะตัวที่ยังมีชีวิต เก็บรักษาด้วยน้ ายาฟอร์มาลิน 10 เปอร์เซ็นต์ ผสมน้ าทะเล และน าไป
จ าแนกในห้องปฏิบัติการต่อไป และเปลือกหอยที่พบบริเวณท้ัง 3 
 

3. การส้ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
 การท าแบบสอบถามโดยการสอบถาม 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 
  2.1  กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน 
  2.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 
  2.3 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าท่ีขายหอยในตลาดละแม 
 
4. การเก็บข้อมูล 
  1. การนับจ านวนหอยสองฝาแต่ละชนิดทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
  2. วัดขนาดของหอยแต่ละชนิด 
 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ความหนาแน่นและการกระจายตัว ความหนาแน่นของหอยทั้งหมดในพ้ืนที่(density) เป็นค่าถึง
ระดับความหนาแน่นของหอยแต่ละชนิด ที่พบในแต่ละสถานีการศึกษา คร้ํงน้ํใช้การค านวณตามวิธีการของ 
(วันวิวาห์, 2544) 
  ความหนาแน่น =  จ านวนหอยทั้งหมดที่พบตัว 
      
     จ านวนพื้นที่สุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ตารางเมตร) 
   
 2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ Excell และ SPSS  version 23 
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ผลการด้าเนินการ 
 พ้ืนที่ศึกษา โดยเริ่มจากบริเวณปากแม่น้ าละแม (9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) จนถึง บริเวณ
ร้านอาหาร ครัวเจ๊ยา ซีฟู๊ด (9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) โดยเป็นระยะทาง ประมาณ 2.74 กิโลมตร ซึ่ง
เป็นบริเวณชายหาดทะเลหน้าแม่โจ้ – ชุมพร โดยบริเวณทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นหาดทราย และบางส่วนเป็น
บริเวณท่ีมีโคลน และทรายปนโคลน 

 
1. การส้ารวจหอยสองฝา 
1.1 เปลือกหอยท่ีพบบริเวณบนบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 การส ารวจเปลือกหอยที่พ้ืนที่บริเวณหาดทราย พ้ืนโคลน และ พ้ืนที่ทรายปนโคลน โดยพบว่าชนิด
เปลือกหอยที่พบบริเวณบริเวณหาดทรายจะมีชนิดของเปลือกหอยหลากหลายชนิดและจ านวน มากกว่าพ้ืน
โคลน และ พ้ืนที่ทรายปนโคลน ตามล าดับ ชนิดที่พบได้แก่  เปลือกหอยเสียบ (Donax wedge shell) ซึ่งเป็น
ชนิดที่พบมากที่สุดกว่าชนิดอ่ืน รองลงมาคือ เปลือกหอยตลับ (หอยขาว:Hard clam ) หอยแครง (Cockle) 
หอยแครงบิด (Blood clam ) และ หอยนางรม (Oyster)ตามล าดับ บริเวณพ้ืนโคลนจะพบเปลือกหอยของ
หอยตลับ และหอยแครงเป็นส่วนใหญ่ และ พื้นที่ทรายปนโคลน จะพบเปลือกหอยของหอยเสียบ และเปลือก
หอยตลับ  

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นเปลือกหอยที่พบบริเวณหาดทรายซึ่งเกิดจากการพัดพาจากคลื่นซึ่งพบว่า
เปลือกหอยเสียบ (Donax wedge shell)  

 

 
  (ก)   (ข)   (ค)   (ง) 
ภาพที่ 1 เปลือกหอยสองฝาชนิดต่างๆที่พบบริเวณหาดทราย (ก) หอยเสียบ (Donax wedge shell),หอย
ตลับ (หอยขาว:Hard clam ). (ข)และ(ค)  หอยแครง (scallop) และ (ง)หอยนางรม (Oyster) 
 
1.2 เก็บตัวอย่างมีชีวิตหอยที่พบบริเวณบนบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 การส ารวจหอยสองฝาที่พ้ืนที่บริเวณหาดทราย พ้ืนโคลน และ พ้ืนที่ทรายปนโคลน พบว่า บริเวณพ้ืน
ทรายพบหอยสองฝา 2 ชนิดคือ หอยเสียบ และหอยตลับ ความหนาแน่นของหอยสองฝาในพ้ืนที่ ของทั้ง2 
ชนิดคือ 20± 14.087 และ1±0.519 ตัว/ตารางเมตร ตามล าดับ พ้ืนโคลน พบ 3 ชนิด คือ หอยเสียบ หอย
ตลับ และ หอยแครง มีความหนาแน่น 18±15.490, 8±2.784 และ1±0.274 ตัว/ตารางเมตร ตามล าดับ
ส่วนในพ้ืนที่ทรายปนโคลน พบ 2 ชนิดคือ หอยเสียบ และหอยตลับ ความหนาแน่นของหอยสองฝาในพ้ืนที่ 
ของทั้ง2 ชนิดคือ 20±16.826และ 10±3.001ตัว/ตารางเมตร ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 จากตารางที่1 และ ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่า หอยเสียบสามารถพบได้ทุกพ้ืนที่ทั้งที่เป็นหาดทราย 
และพ้ืนที่ทรายปนโคลน ในความหนาแน่นในพ้ืนที่มากที่สุด แต่ในพ้ืนโคลน สามารถพบแต่พบน้อยมาก 
รองลงมา คือ หอยตลับสามารถพบได้มากคือในพ้ืนที่ทรายปนโคลน และที่โคลน ส่วนบริเวณหาดทราบพบแต่
มีปริมาณน้อยมาก ส่วนหอยแครงพบว่าสามารถพบได้ในส่วนบริเวณโคลนเท่านั้น 
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 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นขนาดความกว้างของเปลือกหอยชนิดต่างๆพบว่า หอยเสียบ หอยตลับ 
และ หอยแครง มีขนาด 1.5-3. 3-8 และ 5-7 เซนติเมตรตามล าดับ โดยคิดค่าเฉลี่ย 2.0535±0.624, 
5.877±1.746 และ 6.256±0.924 เซนติเมตรตามล าดับ 
 
ตารางท่ี1 ความหนาแน่นของแต่ละชนิดหอยสองฝาในพ้ืนที่หาดทราย พื้นที่โคลน และทรายปนโคลน 

พื้นที่ ชนิดหอยที่พบ ความหนาแน่นของหอยสองฝา
ในพื้นที่± SD(ตัว/ตารางเมตร) 

หาดทราย หอยเสียบ (Donax wedge shell) 20± 14.087 
หอยตลับ (:Hard clam, Wedge shell ) 1±0.519 

พ้ืนที่โคลน หอยเสียบ (Donax wedge shell) 2±0.87 
หอยตลับ (:Hard clam, Wedge shell ) 8±2.784 
หอยแครง (scallop) 1±0.274 

พ้ืนที่ทรายปนโคลน หอยเสียบ (Donax wedge shell) 20±16.826 
หอยตลับ (:Hard clam, Wedge shell ) 10±3.001 

 

 
 
ภาพที่ 2 ความหนาแน่นของหอยสองฝาแต่ละชนิดในพ้ืนที่(ตัว/ตารางเมตร)ที่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 2 ขนาดความกว้างของเปลือกหอยสองฝา 
 

ชนิดหอย ขนาดกว้าง (เซนติเมตร) ขนาดกว้างเฉลี่ย± SD (เซนตเิมตร) 
หอยเสียบ (Donax wedge shell) 1.5-3 2.0535±0.624 
หอยตลับ (:Hard clam, Wedge shell ) 3-8 5.877±1.746 
หอยแครง (scallop) 5.7 6.256±0.924 

 
2. การท้าแบบสอบถามโดยการสอบถามโดยเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับหอย 2 ฝา 3 กลุ่มด้วยกันคือ 
 2.1 กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน 

จากการออกแบบสอบถามกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านจ านวน 30 ชุดพบว่า 10 %เป็นกลุ่มที่ท าอาชีพใน
การเก็บหอยโดยเฉพาะไม่ได้ออกเรือไปหาปลาโดยหอยสองฝาที่สามารถเก็บได้ทั้งปีคือกลุ่มหอยเสียบจะมี
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ปริมาณมากน้อยแล้วแต่ช่วงแต่ที่จะเก็บได้น้อยช่วงที่มีลมมรสุมเนื่องจากหอยกลุ่มนี้จะต้องเก็บช่วงน้ าลด 
อันดับต่อมาคือหอยตลับหรือชาวเรียกว่าหอยขาวเป็นหอยที่จะเก็บในช่วง เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยในช่วง
สิงหาคม-ตุลาคม หอยจะมีขนาดใหญ่และมากกว่าในช่วงพฤษภาคม 

90% เป็นกลุ่มที่มีเรือออกหาปลากลุ่มนี้เวลาว่างในการหาหอยสองฝาเพ่ิมรายได้โดยนิยมหาหอยตลับ
เนื่องจากมีราคาดีสามารถส่งขายให้กับร้านค้าบริเวณหาดได้ด้วย โดยช่วงที่นิยมหาหอยคือช่วงสิงหาคม-ตุลาคม
เพราะหอยจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่จากการสอบถามถึงหอยชนิดอ่ืนที่สามารถพบได้ในทะเลคือหอยแครงบิด
โดยสามารถพบได้บริเวณที่เป็นพื้นทราย หอยมือเสือ และกลุ่มหอยฝาเดียว เช่น หอยหวาน, หอยชักตีน   

สอบถามเรื่องปริมาณและขนาดของหอยสองฝาจากอดีตถึงปัจจุบัน พบว่า100 % มีความคิดเห็น
เหมือนกันว่าปริมาณและขนาดหอยที่พบมีน้อย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเปลี่ยน
ลักษณะของหาดทรายเนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเริ่มความสกปรก คุณภาพของน้ าเปลี่ยนแปลง และ
เริ่มมีการก่อสร้างบริเวณหน้าหาดมากข้ึน  
 2.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 

จากการออกแบบสอบถามกลุ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวจ านวน 30 ชุด พบว่า 20 % มาหาหอยเสียบ
โดยเฉพาะเพ่ือน าไปบริโภคและน าแปรรูป สอบถามเรื่องปริมาณและขนาดของหอยสองฝาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
พบว่ามีความคิดเห็นว่าปริมาณหอยเสียบมีปริมาณน้อยลงกว่าปีที่แล้วและมีขนาดเล็ก 30% มาเพ่ือพักผ่อน
เล่นน้ าและมีกิจกรรมหาหอยเสียบและหอยขาวสอบถามเรื่องปริมาณและขนาดของหอยสองฝาจากอดีตถึง
ปัจจุบันพบว่ามีความคิดเห็นว่าปริมาณหอยเสียบพอจะมีเยอะแต่หอยขาวหายากขึ้น และ50% มาพักผ่อน
โดยเฉพาะมีบางท่ีให้เด็กหาหอยเสียบ 

 

 
ภาพที่ 3 กลุ่มนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 
   

2.3 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหอยในตลาดละแม  
จากการออกแบบสอบถามกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหอยในตลาดละแมเนื่องจากพ่อค้าและแม่ค้าที่ขาย

หอยในตลาดละแมมีจ านวนน้อยจึงได้เก็บแบบสอบถามได้จ านวน 10 ชุดพบว่า 30%เป็นกลุ่มที่น าหอยที่หา
ได้จาก ต.ละแม อ.ละแม อีก 70%เป็นกลุ่มที่รับหอยจากจั.หวัดอ่ืนน ามาขาย โดยในกลุ่ม 30% ได้มีการน า
หอยเสียบทั้งที่แบบสด และการแปรรูป และหอยขาวขนาดต่างๆมาขาย จากการสอบถามพบว่า หอยเสียบที่ได้
สามารถหาได้ท้ังปี น ามาขายถ้าขายไม่หมดก็จะน าไปแปรรูปดองเกลือ ดองน้ าปลา ส่วนหอยขาวสามารถน ามา
ขายได้นั้นจะหาได้ประมาณครึ่งปีหลังและหอยขาวปัจจุบันนี้มีขนาดเล็กลงกว่าเมื่อก่อนดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายหอยในตลาดละแม 
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3. อนุกรมวิธานของหอยที่พบบริเวณชายหาดทะเลหน้าแม่โจ้ – ชุมพร 
 

ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ ลักษณะ รูปภาพ 
1 หอยเสียบ (Wedge 

shell) 
Donax faba Pharidae o ลักษณะ เป็นหอยทะเลที่มีเปลือกแข็ง รูปทรงคล้ายสามเหลี่ยมซึ่งมมีุมโค้ง

มนบนเปลือกมเีส้นแสดงการเจรญิตามความยาวของล าตัว ส่วนมากมักมีสี
เหลืองอ่อนหรือสีขาวเป็นพื้นและมีน้ าตาลคาดเป็นเส้นหรือเป็นแถบกระจายอยู่
ทั่วไป แต่ละตัวจะมีลวดลายสีสันตา่งกัน 
o ขนาด พื้นที่บริเวณหาดหน้ามหาวทิยาลัยแมโ่จ้-ชุมพรมีขนาดตามความ
กว้าง คือ 1.5 - 3เซนติเมตร 
o แหล่งที่พบ  หอยเสียบฝังตัวอยู่ในทราย ตามบริเวณที่มีเขตน้ าขึ้นลง 
ส่วนมากพบอยู่บรเิวณชายหาด  

2 หอยตลับ (Wedge shell) 
 

Meretrix meretrix Veneridae o ลักษณะ หอยตลับหรือเรียกว่าหอยตลับลาย หอยขาว เปลือกหนา มี
รูปร่างคลา้ยรูปไข่ ซึ่งมีหลายสี สวนมากมีสีขาว หรือน้ าตาลเงา บางตัวมี
ลวดลายบนผิวเปนลายซิกแซก มสีีน้ าตาลเงา บานพับ เช่น หอยตลบัลาย 
เปลือกเป็นลายละเอียดสเีหลืองบนพ้ืนขาว หอยตลับเหลืองเปลือกสีน้ าตาลแดง 
มีลายเป็นเส้นขนานกับขอบเปลือก หอยตลับเปลือกจะหนา ผิวเปลอืกเป็นมน
เงาสวยงาม มสีีและลวดลายต่าง ๆ กัน การจ าแนกโดยใช้ลักษณะเส้นเว้าลึก
เกือบเป็นครึ่งวงกลม 
o ขนาด พื้นที่บริเวณหาดหน้ามหาวทิยาลัยแมโ่จ้-ชุมพรมีขนาดตามความ
กว้าง คือ 2.5 - 8เซนติเมตร 
o แหล่งที่พบ  ชายฝั่งทะเลในบรเิวณที่เป็นทรายละเอียดปนโคลนในเขตน้ า
ขึ้น-ลง โดยฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายลกึประมาณ 5 - 7 ซม. 
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ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ ลักษณะ รูปภาพ 
3 หอยแครง (Cockle) 

 
Anadara granosa Arcidae o ลักษณะ ฝาของหอยค่อนข้างกลม เปลือกหนา ด้านนอกของเปลือกเป็น

สันโค้งด้านละ 20 สัน ด้านบนของสันจะสูงแล้วลาดลงไปถึงฝาเปิดปิด มีร่อง
ลึกท่ีเปลือกและบานพับ เปลือกที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง และมีฟันละเอียดที่
บานพับจ านวนมาก โดยปกติเปลอืกมีสีน้ าตาลอมด า 
o ขนาด พื้นที่บริเวณหาดหน้ามหาวทิยาลัยแมโ่จ้-ชุมพรมีขนาดตามความ
กว้าง คือ 5-7เซนตเิมตร 
o แหล่งทีพ่บ  พื้นท้องทะเลชายฝั่งตืน้ ๆ ที่เป็นโคลนหรือโคลนเหลว 

 
4 หอยแครงบิด 

(Blood clam) 
Trisidos semitorta Arcidae o ลักษณะเปลือกหอยคลายรูปสี่เหลี่ยม ฝาหอยทั้งสองฝามีขนาดไมเทากัน 

ฝาหอยซายมีขนาดใหญกวาฝาหอยขวา โดยฝาหอยขวาซอนอยูบนฝาหอยซาย 
ฝาหอยซายมีรอยบิดมากกวาฝาหอยขวาทางดานทายมีขนาดใหญและกวางกวา
ทางดานหนามาก ผิวเปลือกหอยภายนอกปกคลุมดวยเสนใยที่หนาคลายไหมสี
นาตาลบานพับตรง มีฟนเล็กๆ เปนจ านวนมากแตไมเทากันและมีขนาดเล็ก
เรียงเปนระเบียบอยูบนบานพับ บริเวณตรงกลางบานพับมีลักษณะคลายหว ี
o ขนาดพื้นที่บริเวณหาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีขนาดตามความ
กว้าง คือ 1.5 – 3 เซนติเมตร 
o แหล่งที่พบ  ชายฝงทะเลที่เปนทราย 

 

5 หอยนางรม (Oyster) 
 

Crassostrea gigas Ostraeidae 
 

o ลักษณะลักษณะของหอยนางรม เป็นหอยสองฝา ท่ัวไปฝาทั้งสองมีขนาด
ไม่เท่ากัน ฝาข้างซ้ายมีขนาดใหญ่ เปลือกแบ่งเป็น 3 ช้ัน ช้ันในสุดบางมีสีคลา้ย
มุกและเรืองแสงช้ันนอกสุดมลีักษณะเป็นแผ่นบางมักจะหลดุลอกออกบ่อย ๆ 
ช้ันกลางเป็นส่วนประกอบหลักของเปลือกหอยคลา้ยชอล์ก เปลือกของหอย
นางรมเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอ้ม 
o ขนาด พื้นที่บริเวณหาดหน้ามหาวทิยาลัยแมโ่จ้-ชุมพรมีขนาดตามความ

กว้าง คือ ประมาณ 9-20 ซ.ม.เซนติเมตร 
o แหล่งที่พบ  ส่วนใหญ่หอยชนิดนี้สามารถพบได้ปากแม่น้ าชายฝั่ง หรอื

บริเวณทีม่ีโขดหินและในแนวหินปะการัง แต่ในพ้ืนท่ีบริเวณหาดหนา้
มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพรส่วนใหญ่พบลักษณะของเปลือกบรเิวณบนหาดทราย   
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ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ ลักษณะ รูปภาพ 
6 หอยหวาน (Spotted 

Babylon) 
Babylonia areolata Babyloniidae o ลักษณะ : เป็นหอยฝาเดียว ทรงรผีิวเรียบ เปลือกค่อนข้างหนา พ้ืนเปลือกมี

สีขาวและมีทางสีน้ าตาล 3 แถว แต้มสีน้ าตาลด า บนท่ีหัวมีหนวด 1 คู่ มีตา 1 
คู่ มีงวงยาว ช่วยในการกินอาหาร  
o ขนาด ทะเลหนา้มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพรมีขนาดตาม คือ 100 มลิลิเมตร 
o แหล่งที่พบ  อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นทรายหรือทรายปนโคลน ในระดับ
ความลึกตั้งแต่ 2 เมตร ข้ึนไป 
o ประโยชน์ อาหาร เมนูตา่งๆ หอยหวานเผา หอยหวานอบสมุนไพร 
o สรรพคณุ : อัดแน่นไปด้วยโปรตีน กรดไขมันท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย กรดไขมัน
ชนิดไม่อิ่มตัวท่ีส าคัญอย่าง อีพีเอ และ ดีเอชเอ มสี่วนช่วยในการป้องกันโรค
เสื่อมตา่ง ๆ   

 
7 หอยชักตีน (Conch) 

 
Strombus sp. Strombidae o ลักษณะ : เป็นช่ือของหอยทะเลชนิดฝาเดียวเปลือกบางชนิดหนึ่ง โดยมี

รูปร่างคลา้ยหอยสังข์ขนาดเล็ก 
o ขนาด ทะเลหนา้มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพรมีขนาดความยาวเปลือก 0.5
เซนติเมตร 
o แหล่งที่พบ  อาศัยอยู่ตามพื้นทรายปนโคลนส่วนเขตน้ าขึ้นน้ าลงไปจนถึงใน
ระดับความลึก 
o ประโยชน์ อาหาร เมนูตา่งๆ นอกจากการกินเนื้อแล้ว เปลือกที่สวยและ
แข็งนั้นยังน ามาสร้างมลูค่าน ามาท าเป็นเครื่องประดับตกแต่งและอื่นๆ อีก
มากมาย 
o สรรพคณุ : โปรตีน กรดไขมันท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย กรดไขมันชนิดไมอ่ิ่มตัวที่
ส าคัญอย่าง อีพีเอ และ ดีเอช  
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สรุปผลการด้าเนินการ 
พ้ืนที่ศึกษา โดยเริ่มจากบริเวณปากแม่น้ าละแม (9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) จนถึง บริเวณ

ร้านอาหาร ครัวเจ๊ยา ซีฟู๊ด (9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) โดยเป็นระยะทาง ประมาณ 2.74 กิโลมตร ซึ่ง
เป็นบริเวณชายหาดทะเลหน้าแม่โจ้ – ชุมพร โดยบริเวณทั้งหมดจะมีลักษณะเป็นหาดทราย และบางส่วนเป็น
บริเวณที่มีโคลน และทรายปนโคลนพบว่าหอยสองฝาที่พบมีทั้งหมด 4 วงค์ คือ Pharidae (หอยเสียบ), 
Veneridae (หอยตลับ), Arcidae (หอยแครง และหอยแครงบิด) และ Ostraeidae (หอยนางรม) โดยจ านวน
และชนิด ที่พบมากที่สุดคือหอยเสียบและหอยตลับ นอกจากนี้ยังสามารถพบหอยฝาเดียว 2 ชนิดในวงค์ 
Strombidae (หอยชักตีน) และ Babyloniidae (หอยหวาน) จากการส ารวจพื้นที่บริเวณชายหาดทะเลหน้าแม่
โจ้ – ชุมพร มีความอุดมสมบูรณ์โดยมีหอยสองฝาเป็นดัชนีชี้ให้ถึงความอุดมสมบูรณ์จากการสอบถามจากกลุ่ม
ผู้ใช้ทรัพยากรบริเวณนี้ชี้ให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นลดลงจากอดีต 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

 1. หอยสองฝาที่พบมีทั้งหมด 4 วงศ์ คือ Pharidae (หอยเสียบ), Veneridae (หอยตลับ), Arcidae 
(หอยแครง และหอยแครงบิด) และ Ostraeidae (หอยนางรม) โดยจ านวนและชนิด ที่พบมากที่สุดคือหอย
เสียบและหอยตลับ 
 2. ทรัพยากรหอยสองฝาเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ 
 3. นอกจากหอยสองฝาในพ้ืนที่สามารถพบหอยฝาเดียวที่มีราคาสูง 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
สามารถน าไปบูรณาการกับงานการเรียนการสอนในวิชานิเวศวิทยาชายฝั่ง และวิชาปัญหาพิเศษ ของ 

สาขาวิชา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   
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การส้ารวจความหลากหลายของชนดิปลาทะเลที่มคีวามส้าคญัทางเศรษฐกจิ 
บริเวณแนวปะการังน้้าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 

 
วีรชัย เพชรสุทธิ ์

สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

บทคัดย่อ  
 การส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น 
(หินละแม) ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ห่างจากชายฝั่ง 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 60 ไร่ 
อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือส ารวจรวบรวมความหลากหลาย
ของชนิดปลาทะเล ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 2563 โดยวิธี Visual Census Technique (English 
et al., 1997) บนแนวส ารวจใต้น้ าแบบ belt transect พบปลา 18 ครอบครัว 30 ชนิด ปลาที่เป็นชนิดเด่น
คือ ปลาสลิดหินแขก (Siganus javus) ปลาสลิดหินบั้งหางมน (Abudefduf bengalensis) ปลาสลิดหิน 
(Chromis weberi) ปลาทรายหลังขาว (Scolopsis ciliate) ปลากระรอกแดง (Sargocentron rubrum) ปลา
ข้าวเม่าน้ าลึก (Myripristis hexagona) ปลาที่มีค่าทางเศรษฐกิจคือ ปลากะรัง (Cephalopholis boenak) 
ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) ปลากะรังท้องก าปั่น (Cephalopholis formosa) และปลา
กะพงข้างปาน (Lutjanus russellii)  
ค้าส้าคัญ: ความหลากหลาย, ปลาแนวปะการัง, หินละแม, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

หลักการและเหตุผล 
แนวปะการังเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง ทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ 

เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างซับซ้อน รูปทรงของปะการังที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดช่องว่างที่เหมาะแก่การ
อยู่อาศัย ดังนั้นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนของแนวปะการังจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง (Komyakova 
et al., 2013) การศึกษาความหลากหลายปะการังในประเทศไทย พบว่าปะการัง Porites lutea เป็น
ปะการังชนิดเด่นที่พบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในอ่าวไทยร่วมกับปะการังวงศ์ Acroporidae และปะการังวงศ์ 
Faviidae อีกท้ังเป็นปะการังที่มีการครอบคลุมพ้ืนที่มากท่ีสุด (อัญชลีและวิภูษิต, 2549) 

แนวปะการัง (Coral reef) เป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความส าคัญในด้านความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต และ “ปลา” ก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในแนว
ปะการัง ซึ่งมีความหลากหลายทั้งทางด้านชนิด ขนาด พฤติกรรมการกินอาหาร และการอยู่อาศัย จึงท าให้ปลา
มีบทบาทที่หลากหลายในระบบนิเวศแนวปะการัง 

บทบาทหลักของปลาในแนวปะการังคือการเป็นผู้ควบคุมประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในแนวปะการัง 
ทั้งพืช สัตว์ และปลาด้วยกันให้อยู่ในภาวะที่สมดุล ซึ่งมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของแนวปะการัง โดยจะ
ยกตัวอย่างบทบาทที่ส าคัญของปลาต่อแนวปะการัง เช่น ปลากินพืช (Herbivorous fishes) พวกปลานกแก้ว 
(Parrotfish) ปลาขี้ตังเบ็ด (Surgeonfish) ปลาสลิดหิน (Damselfish) มีหน้าที่ในการควบคุมประชากร
สาหร่ายในแนวปะการังไม่ให้มีมากเกินไป ท าให้ตัวอ่อนปะการังมีพ้ืนที่ยึดเกาะเพ่ิมขึ้น ปะการังก็จะมีมากขึ้น 
ส่วนปลาที่กินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กเป็นอาหาร (Carnivorous fishes) ก็จะควบคุมประชากรสัตว์
ขนาดเล็กไม่ให้มีมากจนเกินความสามารถในการรองรับของแนวปะการัง ปลาที่กินปลาเป็นอาหาร 
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(Piscivorous fishes) จะเป็นผู้ควบคุมและคัดเลือกประชากรปลาด้วยกันโดยจะเลือกกินเหยื่อที่มีลักษณะ
อ่อนแอท าให้ประชากรที่เหลืออยู่เป็นประชากรที่แข็งแรงและสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ 

นอกจากนี้การที่ปลามีความหลากหลายของพฤติกรรมการด ารงชีวิตท าให้ปลาเป็นผู้ถ่ายทอดพลังงาน
ระหว่างระบบนิเวศแนวปะการังกับระบบนิเวศอ่ืนๆ ที่ปลาอพยพไปอาศัยอยู่อีกด้วย ส าหรับมนุษย์แล้วปลาใน
แนวปะการังเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความจ าเป็น เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการประมง และความสวยงาม
แปลกตาของปลาในแนวปะการังยังก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวด าน้ าเพ่ือชมปลาหายากบางชนิด เช่น 
ปลากบ (Frogfish) ปลาไหลริบบิ้น (Ribbon eel) ม้าน้ า (Seahorse) เป็นต้น 

ปลาแนวปะการังใช้แนวปะการังเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย และแหล่งอาหาร แสดงให้เห็นถึงความ
ใกล้ชิดกัน จึงมีการใช้ปลาแนวปะการังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการัง จาก
การศึกษาความหลากหลายของประชากรปลาในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร พบว่ากลุ่มปลาสลิดหิน
เ ท า  (Pomacentus cuneatus) ปลาสลิ ดหิ น เ บ งกอล  ( Abudefduf bengalensis) ปลานกขุ นทอง 
(Halichoeres spp.) และปลาสลิดหินเล็ก (Neopomacentrus cyanomos) เป็นปลาชนิดเด่นที่สามารถพบ
ได้ทั่วไปในอ่าวไทย (เสธ์ และคณะ , 2548). ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย มีผลต่อการ
ด ารงชีวิตของปลาแนวปะการัง ในด้านการใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และเป็นแหล่งอาหาร (Mundayetal., 
2008) โดย Wilson et al., (2006) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบนิเวศแนวปะการังที่ส่งผลต่อประชาคม
ปลา พบว่าปลาจะมีประชากรเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 62 เมื่อปะการังมีชีวิตลดลง ร้อยละ 10 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปลาที่กินปะการังเป็นอาหาร (Corallivores) จะมีจ านวนลดลงมากที่สุด และจากการศึกษาด้านความสัมพันธ์
ของปลาแนวปะการังกับปลากะรังที่ผ่านมา พบว่าปลาแนวปะการังวัยอ่อน (Juvenile) จะอาศัยอยู่กับปะการัง
มีชีวิตในวงศ์ Acroporidae และวงศ์ Poritidae มากที่สุด (Coker et al., 2014) จึงเห็นได้ว่าความสัมพันธ์
ระหว่างปลาแนวปะการัง และถิ่นที่อยู่อาศัยบนแนวปะการังมีความสัมพันธ์ที่มีความซับซ้อนไม่สามารถระบุถึง
ความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน (วิภูษิต, 2541) 

การศึกษาปลาในแนวปะการังเป็นสาขาที่ยังมีผู้ศึกษาน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่  
ดังนั้นการศึกษาในสาขานี้จึงยังต้องการการสนับสนุนอีกมากเพ่ือให้มีองค์ความรู้ที่เพียงพอส าหรับการจัด
แนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเหล่าให้มีความยั่งยืนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจ รวบรวม และเก็บรักษาปลาทะเลเศรษฐกิจในบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 
 ระบบนิเวศปะการังประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตมากทั้งชนิดและจ านวนในแต่ละชนิด เนื่องจากมีความ
เหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่อาศัย การใช้เป็นที่หลบภัย แหล่งอาหาร และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์วัยอ่อน จาก
การที่แนวปะการังเป็นแหล่งที่ใช้บอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล จึงได้มีการศึกษาถึงระบบนิเวศของ
ปะการังอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตต่างๆ มาร่วมอาศัยอยู่มากมายรวมถึงพรรณปลาต่างๆ ด้วย ปลา
ทะเลประมาณ 4,000 ชนิด จากจ านวนทั้งหมดกว่า 13,000ชนิดพบอาศัยอยู่ในแนวปะการัง ทั้งในกลุ่มที่
อาศัยอยู่ถาวรตั้งแต่แรกเกิดและกลุ่มที่มีการว่ายเวียนเข้าออกมาใช้ประโยชน์ การที่ปลาเป็นสัตว์ที่มีความ
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หลากหลายทั้งชนิดและจ านวนในแต่ละชนิด ท าให้นิยมใช้เป็นดัชนีในการชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ปะการัง ทั้งนี้นลินีและวิภูษิต (2535) ได้แบ่งกลุ่มปลาในแนวปะการังออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (Terget species) ครอบคลุมปลา 4 ครอบครัวหลัก ได้แก่
กลุ่มปลากะรัง (Serranidae), ปลากะพงแดง (Lutjanidae), ปลาหมูสี (Lethrinidae), และปลาสร้อยนกเขา
หรือกะพงแสม (Haemulidae) 

2. กลุ่มที่ใช้เป็นดัชนี (Indicator species) ได้แก่กลุ่มปลาผีเสื้อ (Chaetodontidae) ซึ่งมักถูก
พิจารณาเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพของแนวปะการัง และ 

3. กลุ่มที่พบบ่อย (Major Families) คือกลุ่มปลาอ่ืนๆ ที่พบมากในแนวปะการัง เช่น กลุ่มปลาสลิด
หิน (Pomacentridae), ปลานกแก้ว (Scaridae) และปลานกขุนทอง (Labridae) เป็นต้น  
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
1. นักศึกษาที่เรียนวิชา พช271 สมุทรศาสตร์เพื่อการประมง จ านวน 7 คน  
2. นักศึกษาที่เรียนวิชา พช322 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 20 

คน  
3. นักศึกษาที่เรียนวิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือการประมง จ านวน 18 คน  
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชุมพร  จ านวน 65 คน ที่เข้า

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
5. นักศึกษาวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน 25 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล 

คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
6. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะมหาวิทยาลัยแม่

โจ้-ชุมพร  
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
 ด าเนินการส ารวจปลาทะเลเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) พิกัด ละติจูด9°46'52"N   
ลองติจูด 99°09'19"E   ถึง•  ละติจูด 9°47'47"N   ลองติจูด 99°10'08"E   และ   ละติจูด9°44'59"N   
ลองติจูด 99°10'13"E   ถึง   ละติจูด 9°45'34"N   ลองติจูด 99°11'10"E มีระยะทางโดยรอบพ้ืนที่
ประมาณ 12 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่แนวปะการัง 107 ไร่ มีระดับความลึกของน้ า 0.5-3.0 เมตร อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ อ.ละแม จ.ชุมพร  

 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ด าเนินโครงการส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ บริเวณแนว
ปะการังน้ าตื้น (หนิละแม) มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงชนิดและความหลากหลายของปลาทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หิน

ละแม) ด้านหน้าคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร 
2. ได้รวบรวมและเก็บรักษาปลาทะเลเศรษฐกิจในบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ไ ว้ใน

พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นและพ้ืนที่

ใกล้เคียง ให้ได้รู้จักเข้าใจและรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรปลาทะเลเศรษฐกิจ ผสมผสานไปกับการอนุรักษ์เพ่ือการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนชนิดของปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจที่
ส ารวจได้ในพื้นที่โครงการฯ 

 
ชนิด 

 
30 

 
34 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของพ้ืนที่ๆ ท าการส ารวจบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น 
(หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
100 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 
บาท 

 
110,000 

 
110,000 

 
วิธีการด้าเนินงาน 

อุปกรณ์  
1. เรือ ส าหรับปฏิบัติงานส ารวจ  
2. อุปกรณ์ด าน้ าทั้งแบบ Snorkeling และอุปกรณ์ด าน้ าลึก ได้แก่ หน้ากาก ถังอากาศ ชุดด าน้ าลึก 

เป็นต้น  
3. อุปกรณ์เครื่องเขียนดินสอ กระดาษกันน้ า ส าหรับบันทึกข้อมูล  
4. วัสดุส ารวจ ทุ่นหมาย เชือก ค้อน ตะปู ตารางควอดแดร็ต (Quadrat) เส้นเทปวัดความยาว 30 

เมตร 50 เมตร และ 100 เมตร 
5. เครื่องจับต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ GPS (Global Positioning System) 
6. กล้องส าหรับถ่ายภาพใต้น้ า 
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วิธีการด้าเนินงาน  
แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. การส ารวจตัวอย่างปลาทะเลเศรษฐกิจ แบ่งการเก็บตัวอย่างออกเป็น 2 วิธี  
1.1 การเก็บตัวอย่างปลาทะเลจากเรือชาวประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กที่ออกท าการประมงใน

บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า กรังแห้ง) จ านวน 3 หมู่  2 ต าบล ประกอบด้วย
ชาวประมงหมู่ที่ 1 บ้านปากน้ าละแม หมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ต าบลละแม และ หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัว ต าบล
สวนแตง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

1.2 การส ารวจปลาทะเลเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังด้วยวิธีการด าน้ าส ารวจโดยใช้อุปกรณ์
ช่วยหายใจใต้น้ า (SCUBA Diving) เพ่ือประเมินกลุ่มปลาที่พบเห็นเด่นชัด ไม่รวมปลาขนาดเล็กตามพ้ืน หรือ
ปลาที่มีพฤติกรรมหลบซ่อนตามซอกโพลง ด้วยวิธี Visual Census Technique (ดัดแปลงจากวิธีของ English 
et al., บนแนวส ารวจใต้น้ าแบบ belt transect บันทึกจ านวนชนิดของปลาแต่ละชนิดบริเวณแนวปะการังที่
ก าหนด รวม 7 สถานี 

2. การเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาไว้ในน้ ายารักษาสภาพฟอร์มาลีน 10 % เพ่ือการจัดแสดงไว้ใน
พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

3. การให้ความรู้เรื่องความหลากหลายของปลาทะเลเศรษฐกิจที่ส ารวจพบบริเวณแนวปะการังน้ า
ตื้น (หินละแม) ด้านหน้าคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประกอบด้วย 

3.1 ส าหรับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา พช271 สมุทรศาสตร์เพื่อการประมง จ านวน 7 คน 
วิชา พช322 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 20 คน วิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือ
การประมง จ านวน 18 คน และนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ ของคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

3.2. การให้บริการถ่ายทอดความรู้เรื่องความหลากหลายของปลาทะเลเศรษฐกิจที่ส ารวจพบ
บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ด้านหน้าคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร และสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ ที่จัด
แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลของคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชุมพร จ านวน 65 คน นักศึกษาวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
จ านวน 25 คน และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
 

 
ภาพที่ 2 พ้ืนทีส่ ารวจความหลากหลายของชนิดปลาในแนวปะการังน้ าตื้น จ านวน 7 สถานี 
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ผลการด้าเนินงาน 

การส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) 
ด้านหน้าคณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และสถานภาพแวดล้อมบริเวณแนวปะการัง พิกัด ละติจูด9°46'52"N   
ลองติจูด 99°09'19"E   ถึง ละติจูด 9°47'47"N   ลองติจูด 99°10'08"E   และละติจูด9°44'59"N   ลอง
ติจูด 99°10'13"E   ถึง ละติจูด 9°45'34"N   ลองติจูด 99°11'10"E มีระยะทางโดยรอบพ้ืนที่ประมาณ 
12 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่แนวปะการัง 107 ไร่ บันทึกจ านวนชนิดของปลาแต่ละชนิดบริเวณแนวปะการัง
ที่ก าหนด รวม 7 สถานี มีระดับความลึกของน้ า 0.5-4.0 เมตร และตรวจสอบคุณภาพน้ าบางประการบริเวณ
พ้ืนที่ส ารวจ ผลการศึกษา  พบว่า บริเวณหินละแม (กรังแห้ง) อยู่ห่างจากชายฝั่ง 1.5 กิโลเมตร สภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปบริเวณแนวหิน มีสภาพเป็นแนวหินราบสลับกับพ้ืนทราย ปะการังที่พบส่วนใหญ่ เป็นปะการังโชด 
(Porites spp.)  ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites spp.) นอกจากนั้นยัง
มีสาหร่ายชนิดต่างๆ ขึ้นปกคลุมแนวหินหรือบริเวณเศษซากปะการังที่ตายเป็นจ านวนมาก จากการส ารวจพบ
ปลาในแนวปะการังรวม 17 ครอบครัว 34 ชนิด (ตารางที่ 2) ปลาที่พบบ่อยคือ ปลาสลิดหินแขก (Siganus 
javus), ปลาสลิดหินบั้งหางมน (Abudefduf bengalensis), ปลาสลิดหิน (Chromis weberi), ปลากระรอก
แดง (Sargocentron rubrum), ปลาข้าวเม่าน้ าลึก (Myripristis hexagona), และปลาทรายขาวหลังขาว 
(Scolopsis ciliata) เป็นต้น กลุ่มปลาที่ใช้เป็นดัชนีชนิดเด่นคือ ปลาผีเสื้อนกกระจิบ (Chelmon rostratus) 
และปลาผีเสื้อแปดขีด (Chaetodon octofasciatus) ในขณะที่ปลาเศรษฐกิจที่เป็นชนิดเด่นคือ ปลากะรัง
แถบน้ าตาล (Cephalopholis boenak), ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides), ปลากะรังท้องก าปั่น 
(Cephalopholis formosa), ปลาเก๋าดอกหางตัด (Epinephelus areolatus), ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus 
russellii) และปลากะพงเหลือง (Lutjanus lutjanus) ส่วนปลาที่พบเป็นฝูงคือ ปลาสลิดหินแขก (Siganus 
javus) และปลาสลิดหินบั้งหางมน (Abudefduf bengalensis) ปลาที่พบอาศัยอยู่เดี่ยวบริเวณผืนทราย
ระหว่างกองหินหรือปะการังคือ ปลากระเบนจุดฟ้า (Neotrygon kuhlii) ส่วนปลาที่พบอาศัยและหากินเป็นฝูง
บริเวณผืนทรายระหว่างกองหินคือ ปลาแพะลายด่าง (Upeneus tragula) ปลาที่อาศัยอยู่และกัดกินปะการัง
คือ ปลานกขุนทองเขียวพระอินทร์ (Thalassoma lunare) และปลานกแก้ว (Scarus rivulatus) และปลา
ที่ว่ายวนอยู่เหนือแนวปะการัง คือปลาสีกุนข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) 
 
ตารางที่ 1 กลุ่มปลาเศรษฐกิจ (Terget species) ที่พบบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

กลุ่ม/ครอบครัว ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย 
Family Serranidae Epinephelus coioides Orange-spotted 

grouper 
ปลากะรังดอกแดง 

Cephalopholis boenak Chocolate hind ปลากะรังแถบน้ าตาล 
Cephalopholis formosa Bluelined hind ปลากะรังท้องก าปั่น 
Epinephelus areolatus Areolate grouper ปลากะรังดอกหางตัด 

Family Lutjanidae Lutjanus russellii Russell's snapper ปลากะพงข้างปาน 
Lutjanus lutjanus Bigeye snapper ปลากะพงเหลือง 
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ตารางที่ 2 กลุ่มปลาที่ใช้เป็นดัชนี (Indicator species) ที่พบบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

กลุ่ม/ครอบครัว ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย 
Family 
Chaetodontidae 

Chelmon rostratus Beak coralfish ปลาผีเสื้อนกกระจิบ 
Chaetodon octofasciatus Eightbanded Butterflyfish ปลาผีเสื้อแปดขีด 
Chaetodon wiebeli blackcap butterflyfish ปลาผีเสื้อ 

ตารางที่ 3 กลุ่มปลาที่พบบ่อย (Major Families) ที่พบบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

กลุ่ม/ครอบครัว ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย 
Family 
Pomacentridae 

Abudefduf bengalensis Bengal sergeant ปลาสลิดหินบั้งหางมน 
Abudefduf sexfasciatus Scissortail sergeant ปลาสลิดหินบั้งหาง

กรรไกร 
Amphiprion perideraion Pink anemonefish ปลาการ์ตูนอินเดียนแดง

ชมพู 
Amblyglyphidodon 
leucogaster 

 ปลาสลิดหินกลมเกล็ด
เงิน 

Chromis weberi Weber's chromis ปลาสลิดหิน 
Neopomacentrus 
cyanomos  

Regal demoiselle  
 

ปลาสลิดหินทราย 

Family Siganidae Dascyllus trimaculatus Three-spot damselfish ปลาสลิดหินสีน้ าตาล 
Siganus javus Streaked spinefoot ปลาสลิดหินแขก 
Siganus canaliculatus Whitespotted 

Spinefoot 
ปลาสลิดหินจุดขาว 

Family Dasyatidae Neotrygon kuhlii Bluespotted stingray ปลากระเบนจุดฟ้า 
Family 
Holocentridae 

Sargocentron rubrum Red soldier fish ปลากระรอกแดง 
Myripristis hexagona  ปลาข้าวเม่าน้ าลึก 

Family Caesionidae Caesio cuning   Redbelly yellowtail 
fusilier 

ปลากล้วยหางเหลือง 

Family 
Nemipteridae 

Scolopsis ciliata Saw-jawed monocle 
bream 

ปลาทรายขาวหลังขาว 

Scolopsis margaritifera Pearly monocle 
bream 

ปลาทรายขาวเกล็ดเงิน 

Scolopsis vosmeri Whitecheek monocle 
bream  

ปลาทรายขาวน้ าตาลคอ
ขาว 



- 41 - 
 

กลุ่ม/ครอบครัว ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อไทย 
Family Mullidae Upeneus tragula Freckled goatfish ปลาแพะลายด่าง 
Family Labridae Thalassoma lunare Moon Wrasse ปลานกขุนทอง

เขียวพระอินทร์ 
Halichoeres chloropterus Pastel-green wrasse ปลานกขุนทองเขียวอ่อน 

Halichoeres nigrescens Bubblefin wrasse  ปลานกขุนทองเกล็ดด่าง 

Family Scaridae Scarus rivulatus Rivulated parrotfish ปลานกแก้ว 

Family Carangidae Selaroides leptolepis Yellow-stripe scad ปลาสีกุนข้างเหลือง 
Family Caesionidae Caesio caerulaurea Blue and Gold Fusilier ปลาเหลืองปล้องหม้อ 

Family Gerreidae Gerres filamentosus Whipfin silver-biddy ปลาดอกหมากกระโดง 
Family 
Triacanthidae 

Triacanthus biaculeatus Short-nosed tripodfish ปลาวัวจมูกสั้น 

Family 
Manacanthidae 

Monocanthus chinensis chinensis Leather 
jacket 

ปลาวัวหางพัด 

 
 

  
ปลากะรังแถบน้ าตาล (Cephalopholis boenak) ปลากะรังท้องก าปั่น (Cephalopholis formosa) 

  

  
ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides) ปลากะรังดอกหางตัด (Epinephelus armatus) 

ภาพที่ 3 กลุ่มปลากะรังที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (Terget species) 
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ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russellii) ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus lutjanus) 

ภาพที่ 4 กลุ่มปลากะพงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ (Terget species) 
 

   
ปลาผเีสื้อปากยาว 

(Chelmon rostratus) 
ปลาผเีสื้อแปดขดี 

(Chaetodon octofasciatus) 
ปลาผเีสื้อปากยาว 

(Chelmon wiebeli) 
ภาพที่ 5 กลุ่มปลาผีเสื้อที่ใช้เป็นดัชนี (Indicator species) 

 

   
ปลาสลิดหินบั้งหางมน 

(Abudefduf bengalensis) 
ปลาสลิดหิน 

(Chromis weberi) 
ปลากระรอกแดง 

(Sargocentron rubrum) 
   

   
ปลาทรายหลังขาว  

(Scolopsis ciliate)  
ปลาข้าวเม่าน้ าลึก 

(Myripristis hexagona) 
ปลาสลิดหินแขก  
(Siganus javus)  

ภาพที่ 6 กลุ่มปลาที่พบบ่อย (Major Families) 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าบางประการทางเคมีและฟิสิกส์บริเวณแนวกองหินละแม (กรังแห้ง) พบว่า
ความลึกของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 0.5 – 4 เมตร อุณหภูมิของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 28 - 32 องศาเซลเซียส 
ความเค็มของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 27 – 32 ppt (ส่วนในพันส่วน) ความโปร่งใสของน้ าทะเล เฉลี่ย 2.5 เมตร 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าทะเล (DO) อยู่ระหว่าง 8.25 - 9.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ าทะเล (pH) อยู่ระหว่าง 8.3 - 8.58 

 
สรุปผลการด้าเนินงาน 

 การส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น 
(หินละแม) ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ห่างจากชายฝั่ง 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่า 107 
ไร่ อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพ่ือส ารวจรวบรวมความหลากหลาย
ของชนิดปลาทะเล ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 โดยวิธี Visual Census Technique (English 
et al., 1997) บนแนวส ารวจใต้น้ าแบบ belt transect โดยก าหนดจุดส ารวจจ านวน 7 สถานี จากการ
ส ารวจพบปลาในแนวปะการังรวม 17 ครอบครัว 34 ชนิด ปลาที่พบบ่อยคือ ปลาสลิดหินแขก (Siganus 
javus), ปลาสลิดหินบั้งหางมน (Abudefduf bengalensis), ปลาสลิดหิน (Chromis weberi), ปลากระรอก
แดง (Sargocentron rubrum), ปลาข้าวเม่าน้ าลึก (Myripristis hexagona), และปลาทรายขาวหลังขาว 
(Scolopsis ciliata) เป็นต้น กลุ่มปลาที่ใช้เป็นดัชนีชนิดเด่นคือ ปลาผีเสื้อนกกระจิบ (Chelmon rostratus) 
และปลาผีเสื้อแปดขีด (Chaetodon octofasciatus) ในขณะที่ปลาเศรษฐกิจที่เป็นชนิดเด่นคือ ปลากะรัง
แถบน้ าตาล (Cephalopholis boenak), ปลากะรังดอกแดง (Epinephelus coioides), ปลากะรังท้องก าปั่น 
(Cephalopholis formosa), ปลาเก๋าดอกหางตัด (Epinephelus areolatus), ปลากะพงข้างปาน (Lutjanus 
russellii) และปลากะพงเหลือง (Lutjanus lutjanus) ส่วนปลาที่พบเป็นฝูงคือ ปลาสลิดหินแขก (Siganus 
javus) และปลาสลิดหินบั้งหางมน (Abudefduf bengalensis) ปลาที่พบอาศัยอยู่เดี่ยวบริเวณผืนทราย
ระหว่างกองหินหรือปะการังคือ ปลากระเบนจุดฟ้า (Neotrygon kuhlii) ส่วนปลาที่พบอาศัยและหากินเป็นฝูง
บริเวณผืนทรายระหว่างกองหินคือ ปลาแพะลายด่าง (Upeneus tragula) ปลาที่อาศัยอยู่และกัดกินปะการัง
คือ ปลานกขุนทองเขียวพระอินทร์ (Thalassoma lunare) และปลานกแก้ว (Scarus rivulatus) และปลา
ที่ว่ายวนอยู่เหนือแนวปะการัง คือปลาสีกุนข้างเหลือง (Selaroides leptolepis) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า
บางประการทางเคมีและฟิสิกส์บริเวณแนวกองหินละแม (กรังแห้ง) พบว่าความลึกของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 
0.5 – 4 เมตร อุณหภูมิของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 28 - 32 องศาเซลเซียส ความเค็มของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 
27 – 32 ppt (ส่วนในพันส่วน) ความโปร่งใสของน้ าทะเล เฉลี่ย 2.5 เมตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า
ทะเล (DO) อยู่ระหว่าง 8.25 - 9.35 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่างของน้ าทะเล (pH) อยู่ระหว่าง 8.3 
- 8.58  
 
 
 
 
 
 
 



- 44 - 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
โครงการส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น 

(หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับการเรียนการสอนในวิชา พช271 
สมุทรศาสตร์เพ่ือการประมง และวิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือการประมง โดยได้มีการสอดแทรกเข้าไปใน
บทเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในวิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือการประมง ประกอบด้วยเรื่อง 

1. อุปกรณ์ การติดตั้งและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการด าน้ า รวมทั้งทักษะในการใช้อุปกรณ์ใน
การด าน้ า 

2. วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการด าน้ า ไนโตรเจน และผลของไนโตรเจนต่อการด าน้ า  
3. การวางแผนและการบันทึกในการด าน้ า  
4. สถานการณ์ใต้น้ าและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
5. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าน้ า  
6. การประยุกต์ใช้ศาสตร์การด าน้ าเพื่อการวิจัยทางการประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

การบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับการเรียนการสอนในวิชา พช271 สมุทรศาสตร์เพ่ือการประมง 
ประกอบด้วยเรื่อง 

1. ลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของมหาสมุทร และทะเลชายฝั่ง 
2. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และการด ารงชีพของสัตว์ในทะเล มหาสมุทร และชายฝั่ง 
3. ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล เช่น การเกิดคลื่น น้ าขึ้นน้ าลง กระแสน้ า กระแสลม 

การถ่ายเทความร้อน มรสุม และพายุ  
4. คุณค่าของทรัพยาทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
5. หลักการและวิธีใช้เครื่องมือทางสมุทรศาสตร์ 
6. เทคนิคและวิธีการในการส ารวจและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเล 
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โครงการการส้ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวปะการังน้้าตื้น 
(หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

 
ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในการศึกษา  วิจัยส ารวจ และ ติดตามการแพร่กระจายของหอยมือเสือ บริเวณพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  
ในพ้ืนที่ทะเลด้านตะวันออก  บริเวณแนวปะการังกองหินละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร    ได้มีการส ารวจ 
การแพร่กระจายในปี 2547  โดยภายหลังก็ยังไม่มีการส ารวจจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งปัจจุบันบริเวณนี้ยังได้มีการ
ประมงในพ้ืนที่ อาจส่งผลกระทบต่อหอยมือเสือ ดังนั้นได้มีการท าโตรงการส ารวจความหลากหลายของชนิด
หอยมือเสือที่มีความส าคัญต่อแนวปะการังบริเวณแนวปะการังกองหินละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร โดย
ส ารวจติดตามในครั้งนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์หอยมือเสือในแนวปะการังกองหินละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร 
เพ่ือคงอยู่พ่อแม่พันธุ์ต่อไปในอนาคต 

หอยมือเสือเป็นสัตว์ในตระกูลหอยสองฝาซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีสีสันและลวดลายที่สวยงาม 
ลักษณะโดดเด่นอีกประการหนึ่งที่หอยมือเสือแตกต่างจากหอยชนิดอ่ืน  คือมีการอยู่อาศัยแบบพ่ึงพากันกับ
สาหร่ายเซลเดียว zooxanthellae (Symbiodinium microadriaticum) ทั่วโลกพบหอยมือเสือ 8 ชนิด 
ปัจจุบันพบหอยมือเสืออาศัยอยู่ในในประเทศไทย 3 ชนิดคือ Tridacna squamosa, T. maxima และ T. 
crocea  โดยในอดีต พบว่า มีหอยมือเสือชนิด T. gigas อาศัยอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์
และเกาะราชา ซึ่งหอยมือเสือชนิดนี้ได้สูญพันธ์ไปแล้วไม่ต่ ากว่า 100 ปี (Kittiwattanawong 2001) โดยใน
อดีตมีการประมงเพ่ือการส่งออก  ปริมาณหอยมือเสือในธรรมชาติ พบว่า หอยมือเสือชนิด T. squamosa มี
จ านวนน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง โดยมีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของจ านวนหอยที่พบทั้งสาม (Chantrapornsyl et al. 
1996; Upanui 1999; Banchongmanee & Upanui 2000) แม้ว่าหอยมือเสือได้ถูกจัดเป็นสัตว์สงวน 
การฟ้ืนจ านวนของหอยมือเสือชนิดนี้ในธรรมชาติยังคงเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากข้อจ ากัดของตัวหอยมือเสือ
เองเช่น การเจริญเติบโตที่ช้า การมีตัวอ่อนเป็นแพลงตอนซึ่งล่องลอยไปตามกระแสน้ าท าให้โอกาสที่จะกลับมา
เจริญเติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ในแหล่งเดิมเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย (Braley 1988; Pearson & Munro 1991) 
ประกอบกับจ านวนพ่อแม่พันธุ์ในธรรมชาติเองที่มีเหลือน้อยมาก ท าให้โอกาสฟ้ืนฟูจ านวนหอยตามธรรมชาติ
เกิดขึ้นได้ยาก จึงมีการเพาะขยายพันธุ์หอยมือเสือในที่เลี้ยงและน ากลับไปปล่อยยังแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติ (Nugranad et al. 1997) เป็นการเพ่ิมคุณค่าของแหล่งธรรมชาตินั้นๆ และน าไปสู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อไป  

ต่อมาเนื่องด้วยการส ารวจข้อมูลจ านวนหอยมือเสือยังมีการขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นักวิจัยจึงได้มี
การรวบรวมข้อมูล และชนิดของหอยมือเสือ  รวมไปถึงขนาดของพ้ืนที่บริเวณแนวปะการังกองหินละแม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพ่ือเป็นฐานข้อมูลต่อไปในอนาคต 
 
 
 
 
 



- 46 - 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจชนิดและปริมาณของหอยมือเสือบริเวณแนวปะการังกองหินละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
3. เพ่ือศึกษาขนาดของพ้ืนที่บริเวณส ารวจหอยมือเสือ 

 
องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 

การส ารวจหอยมือเสือ และสถานภาพแวดล้อมบริเวณแนวปะการังพ้ืนที่อ าเภอละแม บริเวณกองหิน
ละแม (กรังแห้ง) โดยในการส ารวจแนวกองหิน และการตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณพ้ืนที่ส ารวจนั้น คณะ
ส ารวจจะวิเคราะห์คุณสมบัติบางประการเท่านั้น โดยผลการศึกษา  พบว่า บริเวณหินละแม (กรังแห้ง)  UTM 
wgs 84 47 P 519005E 1081784N  ซึ่งอยู่ห่างจาก ฝั่ง 0.81 ไมล์ทะเล สภาพทั่วไปบริเวณแนวหิน มี
สภาพเป็นแนวหินราบที่มีขนาดพ้ืนที่ ประมาณ  48 ไร่  โดยปะการัง เด่นที่พบส่วนใหญ่ เป็นปะการังโชด 
(Porites spp.)  ปะการังลายดอกไม้(Pavona spp.) และปะการังช่องเหลี่ยม(Favites spp.) และยังมีสาหร่าย
ขึ้นปกคลุมแนวหินหรือบริเวณเศษซากปะการังท่ีตายมีจ านวนมาก  
ผลการศึกษาคุณภาพบางประการของน้ าทางเคมี – ฟิสิกส์บริเวณแนวกองหินละแม(กรังแห้ง) พบว่า 

• ค่าความลึกของน้ าทะเล อยู่ระหว่าง 0.5 – 4 เมตร 
• ค่าของอุณหภูมิของน้ าทะเล ประมาณ 31.70 องศาเซลเซีย 
• ค่าความเค็มของน้ าทะเล ประมาณ 27 ppt (ส่วนในพันส่วน) 
• ค่าความโปร่งใสของน้ าทะเล เฉลี่ยประมาณ 2.5 เมตร 
• ค่าออกซิเจนละลายน้ าทะเล (DO) มีค่าประมาณ 9.35 มิลลิกรัมต่อลิตร 
• ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ า(PH) มีค่าประมาณ 8.58  

ผลการส ารวจหอยมือเสือบริเวณแนวกองหินละแม (กรังแห้ง)  พบจ านวนหอยมือเสือชนิด หอย
มือเสือเล็บยาว หรือ หอยมือเสือเกล็ด (Tridacna squamosa) จ านวน 9 ตัว  มีขนาดความยาวเฉลี่ย
ประมาณ 21.11 ± 3.25 เซนติเมตร และไม่พบหอยมือเสือชนิดอ่ืนบริเวณแนวหินนี้ และในการสอบถาม
ชาวบ้านพบว่า บริเวณกองหินละแมเป็นบริเวณที่มีระดับน้ าที่ตื้น จนท าให้หอยมือเสือโผล่พ้นน้ าและเกิดการ
ตาย จนท าให้ลดจ านวนน้อยลง ซึ่งรวมไปถึงยังมีการลักลอบจับหอยมือเสือเพ่ือการค้าในบริเวณนี้อยู่ อาจท า
ให้หอยมือเสือในบริเวณนี้ลดน้อยลงเช่นกัน 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
1. นักศึกษาที่เรียนวิชา พช271 สมุทรศาสตร์เพื่อการประมง จ านวน 7 คน  
2. นักศึกษาที่เรียนวิชา พช322 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 20 คน  
3. นักศึกษาที่เรียนวิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือการประมง จ านวน 18 คน  
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดชุมพร  จ านวน 65 คน ที่เข้าเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
5. นักศึกษาวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ านวน 25 คน ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
6. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
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พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
การส ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพรบริเวณหินละแม (กรังแห้ง)  UTM wgs 84 47 P 519005E 
1081784N  ซึ่งอยู่ห่างจาก ฝั่ง 0.81 ไมล์ทะเล สภาพทั่วไปบริเวณแนวหิน มีสภาพเป็นแนวหินราบที่มี
ขนาดพ้ืนที่ ประมาณ  48 ไร่ 

 
ภาพที่ 1  แผนบริเวณกองหินละแม (กรังแห้ง) และพ้ืนที่กองหินละแม(กรังแห้ง) ในมุมสูงจากอากาศยานไร้
คนขับ(Drone) 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงชนิด และปริมาณความชุกชุมของหอยมือเสือในบริเวณแนวปะการังนั้นๆ 
2. เพ่ือให้ทราบถึงคุณบัติของน้ าบริเวณถ่ินอาศัยของหอยมือเสือ 
3. เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการ  และการอนุรักษ์ เพ่ือการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 

 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
เชิงปริมาณ ร้อยละของพ้ืนที่ๆ ส ารวจปริมาณและการ
แพร่กระจายของหอยมือเสือในพ้ืนที่ส ารวจฯ 

ไร่ 45 48 
 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของการจัดท าพิกัดการแพร่กระจายของ
หอยมือเสือในพ้ืนที่ส ารวจฯ 

ร้อยละ 80 100 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 100 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

บาท 100,000 100,000 
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วิธีการด้าเนินงาน 
1. การศึกษาข้อมูล 

1.1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน และท าการศึกษาข้อมูลทางวิชาการในเอกสารหรือเว็ปไซต์ ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง และศึกษาลักษณะที่อยู่อาศัยของหอยมือเสือ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในงานวิจัยในครั้งนี้ 

1.2 ก าหนดจุดส ารวจ ตามแผนที่ของกรมอุทกศาสตร์  หรือบริเวณแนวกรังซึ่งเรียกตามชาวประมง
ท้องถิ่น  โดยส ารวจตามบริเวณแนวหิน คือ บริเวณแนวหินละแม (กรังแห้ง) 

 
2. วิธีการศึกษา   
 2.1 ใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพ่ือหาพื้นที่ในการลงส ารวจบริเวณแนวหินละแม(กรังแห้ง) 
 2.2 วางทุ่นส ารวจเริ่มต้น โดยใช้เส้นเทปวัดระยะโดยก าหนด 3 Line Line ละ 30 เมตร ในการ

ท างาน( Line Transect ) ลากไปตามบนพ้ืนของแนวปะการังโดยใช้เข็มทิศใต้น้ าในการน าทาง ไปตามมุมที่สุ่ม
ไว้ เป็นเส้นตรงต่อเนื่องกันไปเป็นระยะทาง 100 เมตร  ในระดับความลึกของน้ าทะเล 1-5 เมตร 

 2.3 ก าหนดในการใช้แบบส ารวจแบบแถบ( Belt Transect ) ร่วมกับการใช้วิธีการวัดขนาดโดย
ถ่ายภาพ   ( Photo Transect ) โดยมีขอบเขตของพ้ืนที่ที่ต้องมีการเก็บข้อมูลขยสยออกไปทั้งสองด้านของเส้น
เทป ภายในระยะ 2.5 เมตร  โดยแนวส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  แต่ละส่วนมีความยาว 30 เมตร ทิ้งระยะ
ระหว่างแนวส ารวจแต่ละส่วนให้ห่างกัน 5 เมตรซึ่งจะคลอบคลุมพ้ืนที่ ส ารวจ 150 ตารางเมตร ดั้งนั้นเส้นเทป 
3 ส่วน  จะคลอบคลุมพ้ืนที่ รวม 450 ตารางเมตร  

 2.4 ท าการส ารวจหอยมือเสือไปตามแนวเส้นเทปที่ก าหนดไว้  โดยใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใต้น้ า 
(SCUBA  Diving  set) ด าน้ าส ารวจ ท าการบันทึกข้อมูล ชนิด จ านวน และขนาดของหอยมือเสือที่พบ ด้วย
กล้องถ่ายภาพใต้น้ า เพ่ือน ามาประมวลผลการส ารวจ 

3. ส ารวจสภาพแวดล้อม  และวิเคราะห์คุณภาพน้ าบางประการ โดยใช้อุปกรณ์ในการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ า HORIBA - U50 Multi-parameter  เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ า HORIBA U50 เป็นเครื่องวัดคุณภาพ
ของน้ าที่สามารถวัดได้หลาย Parameter ในครั้งเดียวอีกทั้งยังสามารถพกพาได้สะดวก ใช้งานง่าย ยังสามารถ
เพ่ิมในส่วนของระบบ GPS เพ่ือระบุต าแหน่งในการตรวจวัดได้มีสายสัญญาณยาวตั้งแต่ 2 จนถึง 30 เมตร 
ตามการใช้งานที่เหมาะสมท าให้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ในต าแหน่งตรวจวัดที่ลึกสามารถตรวจวัดได้ทั้ง 
อุณหภูมิ pH ORP DO ค่าการน าไฟฟ้า ความเค็ม TDS  โดยในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 

3.1  ค่าความลึก 
3.2  ค่าของอุณหภูม ิ
3.3  ค่าความเค็ม 
3.4  ค่าความโปร่งแสง 
3.5  ค่าออกซิเจนละลายน้ า   
3.6  ค่าPH 
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ผลการด้าเนินงาน 
 การส ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวปะการังน้ า ตื้น (หินละแม) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร สรุปผลการวิจัย ดังนี้ แนวกองหินละแม  จ านวนที่พบ หอย
มือเสือเล็บยาว หรือ หอยมือเสือเกล็ด (Tridacna squamosa)  มีจ านวนทั้งหมด 9 ตัว  มีความยาวของ
เปลือกเฉลี่ยประมาณ 21.11 ± 3.25 เซนติเมตร  โดยในแนวกองหินที่มีการส ารวจโดยถือว่าหอยมือเสือมี
จ านวนน้อยมาก  แต่ก็เป็นการบ่งบอกว่าในบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งของหอยมือเสือมาก่อน โดยในปัจจุบันที่
ลดลงอาจสืบเนื่องมาจากระดับน้ าทะเลที่ตื้น จนท าให้หอยมือเสือโผล่พ้นน้ าและเกิดการตายหรือลดน้อยลง ซึ่ง
รวมไปถึงยังมีการลักลอบจับหอยมือเสือเพ่ือการค้าในบริเวณนี้อยู่ ซึ่งแสดงว่าบริเวณแนวหินดังกล่าวเรา
สามารถที่จะท าการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ 
 ในงานวิจัยที่มีการส ารวจชนิดพันธุ์ของหอยมือเสือบริเวณกองหินละแม โดยนายบุญสิน และคณะ
,2544 กล่าวว่า ในการส ารวจหอยมือเสือบริเวณแนวกองหินละแม พบหอยมือเสือ ชนิ ดTridacna 
squamosa เพียงชนิดเดียว จากผู้ที่เคยส ารวจ พบ 8 ชนิด การแพร่กระจายในเขตอินโด-แปซิฟิกนั้น 
 แต่การส ารวจในครั้งนี้พบหอยมือเสือเพียง ชนิดเดียว คือ หอยมือเสือเล็บยาว หรือ หอยมือเสือเกล็ด 
(Tridacna squamosa)  มีจ านวนทั้งหมด 9 ตัว โดยในการส ารวจไม่พบหอยมือเสือชนิดอ่ืน  อาจเนื่องจาก
สถานภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของหอยมือเสือขนิดอ่ืนๆ  หรืออาจเกิดจากการถูกการประมง
จนท าให้สูญพันธุ์ 
การศึกษาคุณสมบัติของน้ าทะเล  มีข้อจ ากัดบางประการ จึงเลือกวิเคราะห์คุณภาพน้ าบางประการที่มี
ความส าคัญเท่านั้น ซึ่งในการวิเคราะห์คุณภาพน้ าของแนวกองหินละแม(กรังแห้ง) ส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าทะเลส าหรับเขตอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ ประเภท ที่ 2 และประเภท ที่ 3 
 สถานภาพทั่วไป  บริเวณแนวกองหินละแม โดยพ้ืนที่ศึกษานั้น ปะการังส่วนใหญ่มีสถานภาพเสื่อม
โทรม ซึ่งปะการัง เด่นที่พบส่วนใหญ่ เป็นปะการังโชด (Porites spp.)  ปะการังลายดอกไม้(Pavona spp.) 
และปะการังช่องเหลี่ยม(Favites spp.) และยังมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมแนวหินหรือบริเวณเศษซากปะการังที่ตาย
มีจ านวนมาก นอกจากนั้นบริเวณในการส ารวจพบตะกอนดินเป็นจ านวนมาก และระดับของน้ าทะเลที่ตื้นเขิน
จนแนวกองหินโผล่  ซึ่งเป็นอุปสรรต่อการลงเกาะของลูกหอยมือเสือ 
 
ตารางท่ี 1 ชนิดของหอยมือเสือที่ท าการส ารวจบริเวณแนวองหินละแม (กรังแห้ง)  

   
แนว

ส ารวจ 

ชนิดของหอยมือเสือบริเวณแนวกองหินละแม(กรังแห้ง) 
Tridacna  

gigus 
Tridacna  
derasa 

Tridacna  
squamosa 

Tridacna  
maxima 

Tridacna  
cracea 

Tridacna  
hippopus 

Tridacna  
porcellanus 

Tridacna  
tevoroa 

1 ND ND 3 ND ND ND ND ND 

2 ND ND 4 ND ND ND ND ND 

3 ND ND 2 ND ND ND ND ND 

หมายเหตุ: Not detected (ND) (ส ารวจไม่พบ) 
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ภาพที่ 2 ชนิดหอยมือเสือที่มีการส ารวจพบบริเวณแนวกองหินละแม (กรังแห้ง) 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 โครงการส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณแนว

ปะการังน้ าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับการเรียนการสอนใน
วิชา พช271 สมุทรศาสตร์เพื่อการประมง และวิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือการประมง โดยได้มีการสอดแทรก
เข้าไปในบทเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในวิชา ชป231 การด าน้ าเพ่ือการประมง ประกอบด้วยเรื่อง 

1. อุปกรณ์ การติดตั้งและการเลือกใช้อุปกรณ์ในการด าน้ า รวมทั้งทักษะในการใช้ อุปกรณ์ใน
การด าน้ า 

2. วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการด าน้ า ไนโตรเจน และผลของไนโตรเจนต่อการด าน้ า  
3. การวางแผนและการบันทึกในการด าน้ า  
4. สถานการณ์ใต้น้ าและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน  
5. สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าน้ า  
6. การประยุกต์ใช้ศาสตร์การด าน้ าเพื่อการวิจัยทางการประมงและวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

การบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับการเรียนการสอนในวิชา พช271 สมุทรศาสตร์เพ่ือการประมง 
ประกอบด้วยเรื่อง 

1. ลักษณะพ้ืนฐานทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของมหาสมุทร และทะเลชายฝั่ง 
2. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในทะเล และการด ารงชีพของสัตว์ในทะเล มหาสมุทร และชายฝั่ง 
3. ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทะเล เช่น การเกิดคลื่น น้ าขึ้นน้ าลง กระแสน้ า กระแสลม 

การถ่ายเทความร้อน มรสุม และพายุ  
4. คุณค่าของทรัพยาทางทะเลและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
5. หลักการและวิธีใช้เครื่องมือทางสมุทรศาสตร์ 
6. เทคนิคและวิธีการในการส ารวจและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเล 
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การรวบรวมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน (ผักกับลาบ) ภาคเหนือ 
 

วัชรินทร์  จันทวรรณ์1 และเสกสรร  สงจันทึก1 
1 ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ  

โครงการ การรวบรวมและอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) ภาคเหนือ เป็นการรวบรวมและขยายพันธุ์
ผักพ้ืนบ้านทางภาคเหนือจ านวน 25 ชนิด ได้แก่ ดีปลากั้ง ยี่หร่า คาวตอง ยอดมะตูม หอมด่วนหลวง ผักชี 
เล็บครุฑ เพลี้ยฟาน มันปู ผักชีฝรั่ง ยอดสะเดา ยอดมะกอกป่า ยอดโกสน ลิ้นฟ้าหรือเพกา ผักไผ่ ผักแปม 
สะระแหน่ อ้นอ้อ โปร่งฟ้า ผักบั้ง ยอดมะยม ใบบัวบก ผักแขยง มะแว้งขม ขมิ้นขาว และดีปลี ซึ่งนิยมน ามา
รับประทานคู่กับลาบ ผักบางชนิดค่อนข้างจะหาทานได้ยากและไม่เป็นที่รู้จักของคนรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวม  รักษาพันธุกรรม และขยายพันธุ์ โดยมีการจัดพ้ืนที่ปลูกและขยายจ านวนต้นเพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้าน ส าหรับเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ การบริการวิชาการแก่ชุมชน เกษตรกร และผู้ที่
สนใจ ในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินงานดังนี้ คือ กิจกรรมที่ 1 จ านวนชนิดผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ)           
ที่รวบรวมและอนุรักษ์ จ านวน 25 ชนิด และกิจกรรมที่ 2 การเพ่ิมจ านวนโดยการขยายพันธุ์ผักพ้ืนบ้ าน 
จ านวน 25 ชนิด ๆ ละ 20 กระถาง รวมเป็น 500 กระถาง ซึ่งได้ด าเนินการขยายพันธุ์ผักกับลาบ และพืช
บางตัวที่เป็นไม้ยืนต้น มีแผนน าไปปลูกในแปลงปลูกโครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 30 
ไร่ และพืชบางชนิดที่มีการขยายพันธุ์ได้ง่ายเช่น ผักไผ่ สะระแหน่ หอมด่วนหลวง มีการขยายพันธุ์ลงในถุงด า 
เพ่ือให้บริการแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ มีจ านวนผู้เข้ารับบริการจ านวน 100 คน ส่วนที่ก าลังด าเนินการ คือ
การตัดแต่งกิ่งพืชที่เป็นไม้ยืนต้นในกระถาง เช่นมะกอกป่า ลิ้นฟ้าหรือเพกา ให้มีทรงพุ่มไม่สูง ต้นเตี้ย และย้าย
พืชยืนต้นบางส่วนลงปลูกในแปลงปลูกเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมผักกับลาบต่อไป 
ค้าส้าคัญ: ลาบ ผักกับลาบ ผกัพ้ืนบ้าน 
 

หลักการและเหตุผล 
 ผักพ้ืนบ้าน หรือผักกับลาบ ของทางภาคเหนือเป็นผักที่รับประทานคู่กับลาบเมือง หรือลาบเนื้อทาง
เหนือมาแต่ช้านาน มีความส าคัญกับวิถีชีวิตของคนทางภาคเหนือ อาหารเหนือที่ขึ้นชื่อว่า “ลาบเมือง” ถือเป็น
วัฒนธรรมการกินที่ส าคัญของคนภาคเหนือ เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนา การท าบุญงาน
เลี้ยง พิธีกรรมเซ่นไหว้ หรือพิธีบรวงสรวงผีต่าง ๆ และการด ารงชีวิตของคนภาคเหนือ เมื่อประกอบพิธีทาง
ศาสนาเรียบร้อย ก็จะได้ร่วมรับประทานลาบด้วยกัน เพ่ือเป็นมงคลแก่ชีวิต ในปัจจุบัน ลาบถือเป็นอาหารที่มี
ขายในร้านอาหารทั่วไป สามารถหารับประทานได้ง่าย มีรสชาติอร่อย หอมกลิ่นเครื่องเทศ และเมื่อทานคู่กับ
ผักกับลาบชนิดต่าง ๆ จะช่วยเพ่ิมรสชาติและความอร่อย ผักกับลาบถือเป็นจุดเด่นของการกินลาบ  ซึ่งผัก
พ้ืนบ้านที่นิยมน ามารับประทานคู่กับลาบนั้น มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัว มี
สรรพคุณทางยาและประโยชน์ต่อร่างกาย บางชนิดมีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เซลล์มะเร็ง เช่น ผักคาวตอง หรือพลูคาว  
 จากการรวบรวมพันธุ์ผักกับลาบ มีผักหลายชนิดที่หายาก ใกล้จะสูญหายไปกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การ
ด าเนินชีวิตในเมืองมากขึ้น การอาศัยอยู่หมู่บ้านจัดสรรมีพ้ืนที่เพาะปลูกน้อย คนรุ่นใหม่หรือเด็กจึงไม่รู้จักผัก
พ้ืนบ้าน ซึ่งจะท าให้ผักบางชนิดสูญพันธุ์ไป เช่น ผักดีปลากั้ง เพ้ียนฝาน อ้มกบ หากสอบถามคนรุ่นใหม่มักจะ
ไม่รู้จักและไม่เคยพบเห็น  ดังนั้นหลังจากการรวบรวมผักพ้ืนบ้านไว้แล้ว เล็งเห็นว่าจะต้องท าการขยายพันธุ์
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เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ได้น าไปปลูกเพ่ือไว้ใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ ผักพ้ืนบ้านบางชนิดเป็นพืช
ยืนต้นที่มีอายุยาว สามารถปลูกลงกระถาง ตัดแต่งกิ่งให้สวยงามและปลูกเพ่ือเป็นพืชประดับรั้วกินได้ จัดสวน
ในพ้ืนที่บ้านจัดสรรได้  อีกทั้งยังรวบรวมเพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร เยาวชนและ
ผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการพันธุกรรมส าหรับเกษตรและผู้ที่สนใจ ซึ่งอนาคตผักพ้ืนบ้านอาจจะสามารถ
พัฒนาให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญต่อไปได ้
 

วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2 เพ่ือส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) และพัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์

ผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) ของภาคเหนือ 
3 เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) ส าหรับการบริการวิชาการ

แก่ชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่สนใจ 
 

องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 
เยาวชน เกษตรกร และชาวบ้านในชุมชนบ้านโปง บ้านแม่โจ้ และผู้สนใจทั่วไป ในพ้ืนที่ใกล้เคียง

โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องจากพระราชด าริ 30 ไร่ จ านวน 100 คน 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน 

 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 

พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนาบ้านโปง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 30 ไร่ (พ้ืนที่จ านวน 2.8 
ไร่) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกพืชผักพ้ืนบ้าน ได้รับองค์ความรู้และต้นกล้า 
เพ่ือน าไปปลูก รักษา และขยายพันธุ์ไว้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและงานวิจัย เป็น
แหล่งรวบรวมพันธุกรรมผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) และพัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) 
ของภาคเหนือ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง และผู้ที่สนใจหรือบุคคลทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
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ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ

ด้าเนินงาน 
ผลผลิต: ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ ์  

 
ร้อยละ 

 
 

80 

 
 

85 
กิจกรรม : การ
รวบรวม ดูแลรักษา
และเพิ่มจ านวนโดย
การขยายพันธ์ุผัก
พื้นบ้าน ผักกับลาบ 

เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต 
เชิงปริมาณ 
   จ านวนชนิดผักพ้ืนบ้าน(ผักกับลาบ)ท่ีรวบรวมและ
อนุรักษ ์
   การเพิ่มจ านวนโดยการขยายพนัธุ์ผักพ้ืนบ้าน ผักกับ
ลาบ (จ านวน 25 ชนิด x 20 ต้น) 
   จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
 

ชนิด 
 

ต้น 
 

คน 

 
 

25 
 

500 
 

100 

 
 

25 
 

500 
 

100 
เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 

 
80 

 

 
80 

 
เชิงเวลา 
   ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
80 

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
   เก็บรวบรวมพันธุกรรมผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) 
   เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาผัก
พื้นบ้าน (ผักกับลาบ) 

 
ชนิด 

 
แหล่ง 

 
25 

 
1 

 
26 

 
1 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน  
    ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.10 

 
0.10 

รวม   0.10  

 
วิธีการด้าเนินงาน 

การรวบรวม ดูแลรักษาและเพิ่มจ้านวนโดยการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักกับลาบ แบ่งการ
ด้าเนินงานเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 
กิจกรรมที่ 1 การรวบรวม ดูแลรักษาและเพิ่มจ้านวนโดยการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักกับลาบ 
 ท าการส ารวจและรวบรวมผักพ้ืนบ้านที่นิยมน ามารับประทานกับลาบของคนเมือง (ภาคเหนือจังหวัด
เชียงใหม่) และรวบรวมผักท่ีค่อนข้างหายากเพ่ือน าไปปลูก รักษา และขยายพันธุ์ จ านวน 25 ชนิด โดยท าการ
ส ารวจบริเวณหมู่บ้านพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
30 ไร่  
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กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มจ้านวนโดยการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักกับลาบ 
 ท าการขยายพันธุ์พืชผักโดยการเพ่ิมจ านวนต้นชนิดละ 20 ต้น แบ่งการขยายพันธุ์ตามลักษณะของตัว
พืช เช่นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยการปักช า ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด และการตอนก่ิง  
ดังนี้  

วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการปักช้า 
    การปักช าพืชแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ การปักช ากิ่ง (stem cutting) การปักช าใบ (leaf cutting) 

และการปักช าราก (root cutting) ขึ้นอยู่กับลักษณะของพืช เช่น สะระแน่ หอมด่วน ท าการปักช าโดยการปัก
ช ากิ่ง ใบบัวบก สามารถน ารากมาปักช าเพ่ือขยายพันธุ์ได้  

    อุปกรณ์และข้ันตอนวิธีการขยายพันธุ์  
1. กระบะหรือถาดหลุม  
2. กรรไกรตัดแต่งกิ่ง 
3. ทรายหยาบและขี้เถ้าด า ผสมในอัตราส่วนที่เท่ากัน 1 :1 เนื่องจากวัสดุทั้งสอง สามารถที่จะ

ระบายน้ าได้ดี 
4. บัวรดน้ า 

     ขั้นตอนการการปักช ากิ่ง (stem cutting) ยกตัวอย่างสะระแน่ และผักไผ่ ซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย  
โดยท าการเลือกกิ่งแก่ที่มีความแข็งแรงจากต้นแม่ ตัดกิ่งแก่ที่ต้องการออกมาใช้กรรไกรตัดกิ่งเพ่ือไม่ให้กิ่งช้ า
และเน่าระหว่างการปักช า ตัดให้มีขนาดความยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร เลือกลักษณะกิ่งที่มีตาระหว่างข้อ
เต่ง ๆ ตัดใบออกครึ่งใบเพ่ือลดการคายน้ าของพืช หลังจากนั้นน าไปปักช าในกระบะปลูก หรือถาดหลุมที่เตรียม
ไว้ รดน้ าดินในกระบะหรือถาดหลุมใช้ชื้นและค่อยปักช ากิ่งพืช หากเราปักช าก่อนที่รดน้ า จะท าให้กิ่งปักช าลอย
ขึ้นและดินในกระบะไม่ชื้นเต็มที่  รอประมาณ 5-7 วัน จะเริ่มมีใบใหม่แตกออกมา และหลังจากปักช าไปแล้ว
ประมาณ 10-15 วันสามารถย้ายลงปลูกในแปลงปลูก กระถางหรือถุงด าได้  

 

  
ภาพที่ 1 การปักช าสะระแน่ ภาพที่ 2 การปักช าผักไผ่ 

 
วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด 
    การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการเพ่ิมจ านวนต้นที่ง่าย และสะดวก เหมาะส าหรับพืชที่ใช้ระยะเวลาสั้นใน

การเจริญเติบโตจนกระทั่งออกดอกติดผล เช่น พืชผัก  ไม่เหมาะกับพืชบางชนิด เช่นไม้ผล เนื่องจากจะใช้เวลา
ในการให้ผลผลิตนานหลายปี แต่พืชบางตัวเช่น มะกอกป่า เพกาหรือลิ้นฟ้า เป็นพืชที่นิยมน ายอดหรือดอกมา
รับประทาน และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนนั้นค่อยข้างยุ่งยากและช้า วิธีการเพาะเมล็ดจึงท าให้ได้ต้นที่แข็งแรง
สมบูรณ์  
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    อุปกรณ์และข้ันตอนวิธีการขยายพันธุ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ 
2. ดินเพาะ 
3. ถาดเพาะ หรือถุงด า  
4. บัวรดน้ า 
ขั้นตอนการเพาะเมล็ด ยกตัวอย่างในมะกอกป่า ท าการคัดเลือกลูกมะกอกป่าลูกใหญ่สมบูรณ์ แก่จัด 

บีบเอาเปลือกออก แล้วตากแห้ง หลังจากนั้นใช้กรรกไกรตัดแต่งกิ่งตัดตรงปลายของลูกมะกอกเพ่ือกระตุ้นให้
ลูกมะกอกงอกได้ไวขึ้น เพาะลงในภาชนะที่เตรียมไว้ทิ้งไว้ในที่ร่มร าไร รดเช้าทุกวันไม่ให้ดินแห้ง ส่วนเพกาหรือ
ลิ้นฟ้า น้ าเมล็ดแช่น้ าทิ้งไว้ประมาณ 4-5 ชั่วโมง แล้วท าการเพาะ หลังจากนั้นประมาณ 10 วันจะเริ่มงอก
ขึ้นมา สามารถย้ายลงแปลงปลูกหรือกระถางได้ 

 

  
ภาพที่ 3 ต้นลิ้นฟ้า ภาพที่ 4 ต้นมะกอกป่าท่ีเพาะจากเมล็ด 

 
วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง 

     การตอนกิ่ง มักใช้กับพืชที่มีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนยาก ซึ่งการตอนกิ่งจากต้นแม่ที่สมบูรณ์ มี
ลักษณะที่ดี จะช่วยย่นระยะเวลาในการให้ผลผลิต เหมาะส าหรับพืชที่ไม่สามารถตัดช าได้ อัตราการรอดสูงกว่า
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการอ่ืน ส าหรับโครงการนี้ พืชที่สามารถใช้เทคนิคการตอนได้คือ ต้นมะตูม สะเดา และ
มันปู  
     อุปกรณ์และข้ันตอนวิธีการขยายพันธุ์ 

1. ต้นแม่พันธุ์ที่ต้องการตอนก่ิง 
2. ถุงใสขนาด 4x6 ส าหรับใส่ขุยมะพร้าว 
3. ขุยมะพร้าว  
4. เชือกฟาง  
5. มีดหรือคีมตอนกิ่ง 
ขั้นตอนการตอนกิ่ง จะต้องจัดเตรียมตุ้มตอนกิ่ง โดยน าขุยมะพร้าวแช่น้ าบีบให้ชุ่มใส่ถุงใสขนาด 4x6 

จากนั้นใช้เชือกฟางมัดให้แน่น คัดเลือกกิ่งจากต้นแม่ที่มีลักษณะกิ่งอ่อนกึ่งแก่ มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป หลังจาก
นั้นใช้มีดหรือคีมตอนกิ่งควั่นกิ่งให้มี 2 รอย ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว แกะเปลือกของกิ่งออก ใช้ตุ้มตอนที่เตรียม
ไว้กรีดผ่าครึ่งถุงหุ้มกิ่งที่ท าการควั่นไว้ ใช้เชือกฟางรัดหัวท้ายของตุ้มตอนให้แน่น หลังจากนั้นรอประมาณ 30 
วันจะเริ่มมีรากงอกออกมา รอให้มีจ านวนรากเยอะจึงตัดมาช าไว้  
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ผลการด้าเนินงาน 

จากการด าเนินการส ารวจและรวบรวมผักพ้ืนบ้านเพ่ือน าไปปลูก รักษา และขยายพันธุ์ ทั้งหมดจ านวน 
25 ชนิด ได้แก่ ดีปลากั้ง ยี่หร่า คาวตอง ยอดมะตูม หอมด่วนหลวง ผักชี เล็บครุฑ เพลี้ยฟาน มันปู ผักชีฝรั่ง 
ยอดสะเดา ยอดมะกอกป่า ยอดโกสน ลิ้นฟ้าหรือเพกา ผักไผ่ ผักแปม สะระแหน่ อ้นอ้อ โปร่งฟ้า ผักบั้ง ยอด
มะยม ใบบัวบก ผักแขยง มะแว้งขม ขมิ้นขาว และดีปลี ได้ท าการรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ และท าการ
ขยายพันธุ์ชนิดละ 20 กระถาง และพืชบางชนิด เช่น คาวตอง สะระแน่ และผักไผ่ ท าการขยายพันธุ์โดยการ
ปักช าเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ  

 
กิจกรรมที่ 1 การรวบรวม ดูแลรักษาและเพิ่มจ้านวนโดยการขยายพันธุ์ผักพื้นบ้าน ผักกับลาบ 
ด าเนินการส ารวจ รวบรวม ผักพ้ืนบ้านบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้และในเขตพ้ืนที่

เชียงใหม่ จ านวน 25 ชนิด เพ่ือน ามาขยายพันธุ์ในกระถาง ชนิดละ 20 กระถาง ดังนี้  
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ตารางท่ี 1 สรุปรายช่ือพืชผักพ้ืนบ้านและการใช้ประโยชน์ 
 

ล้าดับที่ รายชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ 
1. ดีปลากั้ง Phlogacanthus pulcherrimus 

T. Anderson 
Acanthaceae เป็นพรรณไม้พุ่ม ล าต้นตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 1 เมตร   ใบเป็นใบ

เดี่ยว ออกเรียงตรงข้าม ลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่ม ดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ช่อดอกเป็นแบบช่อ
เชิงลด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงดอกเป็นสีเขียว ลักษณะเป็นรูประฆัง 
ส่วนกลีบดอกเป็นสีม่วงอมแดง เชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท หลอดกลีบพอง
ออกด้านเดียว ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉกผลเป็นแบบแคปซูล เมื่อแห้ง
จะแตกออก เมล็ดจะเกิดที่ช่วงปลายของผล  

ต้น ใช้ต้มน้ าดื่มช่วยขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะขัด ยอดอ่อน มีรสขม
อ่อนๆ กินเป็นอาหาร ช่วยเจริญอาหาร ยอดอ่อนเป็นยาบ ารุงก าลัง 
ใบมีรสขมหวาน มีสรรพคุณช่วยคลายเครียด แก้เบาหวาน ยอดอ่อน
มีรสขมอ่อน ๆ ใช้รับประทานเป็นอาหาร มีสรรพคุณชว่ยท าให้เจริญ
อาหาร 

2. ยี่หร่า Ocimum gratissimum L. Lamiaceae เป็นไม้พุ่มเตี้ย มีความสูงประมาณ 50-80 เซนติเมตร ล าต้นมีสีน้ าตาลแก่ 
แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านไม่ใหญ่ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกันเป็นคู่ ๆ 
ลักษณะของเป็นรูปกลมรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเป็นฟัน
เลื่อย ใบสีเขียวสด ออกดอกเป็นช่อที่บริเวณปลายยอด ช่อดอกนั้นจัดเป็น
แบบ Spike-like raceme ดอกจะบานจากล่างไปหาปลายช่อ 

ใบมีกลิ่นหอมเย็นและรสเผ็ดร้อน นิยมน ามาใส่ในแกงเนื้อ แกงปลา 
แกงอ่อม แกงค่ัวหอยขม ผัดเผ็ดเนื้อ หมู ไก่ ช่วยดับกลิ่นคาว ใบสด
นิยมน ามารับประทานกับลาบจะมีรสชาติเผ็ด หอมท าให้ลาบมี
รสชาติอร่อยมากขึ้น 

3. คาวตอง Houttuynia cordata Thunb Sauruaceae ยอดอ่อน ล าต้นมีข้อปล้องชัดเจน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ ปลายใบเรียว
แหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านบนสีเขียว ท้องใบสีน้ าตาลแดง ดอกเป็นช่อ
ออกที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก สีเหลือง มีใบประดับสีขาว 4 ใบ      
ผลเป็นฝักทรงกระบอก มีเมล็ดจ านวนมาก 

ยอดอ่อนและใบอ่อนกินเป็นผักสดกับลาบ และน้ าพริก หรือเป็น
ส่วนประกอบของแกงบอนและแกงข้าวค่ัว นอกจากนี้ยังกินสด จะมี
รสชาติเปรี้ยวนิดๆ กลิ่นหอม เป็นยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวานและ
โรคภูมิแพ้ มีสรรพคุณต้านโรคมะเร็ง 

4. มะตูมซาอุ Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae จัดเป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูงได้ถึง 10 เมตร มีกิ่งก้านมากจนมองไม่เห็นล าต้น 
ใบอ่อนมีสีแดง ขอบใบมีลักษณะเป็นหนาม ต้นตัวผู้และต้นตัวเมียแยกกันคน
ละต้น ดอกออกเป็นช่อเล็ก ๆสีขาว ดอกตัวผู้และดอกตัวเมียมีลักษณะ
คล้ายกัน ออกดอกได้ทั้งปี แต่พบมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ผลเมื่ออ่อนมี
สีเขียวและเปลี่ยนเป็นสีแดงสดเมื่อแก่ เนื่องผลมีสีสวยสดและออกได้ทั้งปี 
จึงนิยมน าไปปลูกเป็นไม้ประดับ ผลเมื่อแก่จัดเปลือกจะแห้งติดเมล็ดคล้าย
พริกไทย 

ยอดอ่อน หรือผล(ทั้งอ่อนและแก่) กินกับลาบ ใช้เป็นเครื่องเคียง
อาหารประเภทลาบต่าง ๆ  เปลือกใช้ต้มดื่ม กินครั้งละครึ่งถ้วย วัน
ละ 2 ครั้ง หรือใช้ใบแช่น้ าให้ดื่มครั้งละคร่ึงถ้วย 

5. หอมด่วนหลวง Plectranthus amboincus Labiatae ไม้ล้มลุก อายุ 2-3 ปี สูงประมาณ 0.3-1 เมตร ล าต้นอวบน้ า หักได้ง่าย ล า
ต้นและกิ่งค่อนข้างกลม ต้นอ่อนมีขนหนาแน่น เมื่อแก่ขนจะค่อยๆหลุดร่วง
ไป ใบ เป็นใบเดี่ยว สีเขียวอ่อน ออกตรงข้าม ใบรูปไข่กว้างค่อนข้างกลม 
หรือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ใบกว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร 
ใบขยี้ดมมีกลิ่นหอมฉุน ปลายใบกลมมน โคนใบกลมหรือตัด ขอบใบจักเป็น
คลื่นมนรอบ ๆ ใบ ใบหนา อวบน้ า ผิวใบมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วทั้งใบ แผ่น

ยอดอ่อนหรือใบอ่อน ใช้ทานสด ๆ เป็นทั้งยาบ ารุงเลือดลม บ ารุง
ร่างกาย ขับน้ านมหลังคลอด และยังสามารถกินเป็นผัก โดยเฉพาะ
ผักแกล้มลาภทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลาบเนื้อ ลาบปลา ลาบไก่ ลาบ
เป็ด เนื่องจากในหูเสือ มีน้ ามันหอมระเหยสูง จึงช่วยย่อย แก้ท้องอืด 
และดับกลิ่นคาวได้ดีมาก 
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ใบนูน เส้นใบลึก ก้านใบยาว 2-4.5 เซนติเมตร ดอกออกเป็นช่อ ยาว
ประมาณ 10-20 เซนติเมตร อยู่ตามปลายกิ่งหรือยอด  ผล มีเปลือกแข็ง 
เล็ก กลมแป้น สีน้ าตาลอ่อน ผิวเรียบ 

6. ผักชีลาว Anethum graveolens L. Apiaceae 
(Umbelliferae) 

ผักชีลาวเป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับผักชี ล าต้นมีสีเขียวเข้มขนาดเล็ก 
ลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกมีสีเขียวสดออกเรียงสลับกัน ดอกมี
ขนาดเล็กสีเหลืองออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกมีลักษณะคล้ายกับซ่ีร่ม ผลแก่
เป็นรูปไข่แบนมีสีน้ าตาลอมเหลือง 

ต้นสด ใบสด ใบแห้ง ผลแห้ง ใช้ประกอบอาหาร ส่วนใหญ่จะใช้ใบ
สด ยอดอ่อน หรือทั้งต้น เพื่อรับประทานคู่กับลาบ หรือแกงอ่อมต่าง 
ๆ 

7. เล็บครุฑ Polyscias fruticosa Harms. Araliacaeae ล าต้นประมาณ  2.5 เมตร ล าต้นส่วนยอดสีเขียวอมน้ าตาลเกือบด า มีกระสี
น้ าตาลอ่อนตามกิ่งมีรูอากาศเห็นได้ชัด  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก    3 
ชั้น ติดกับกิ่งแบบบันไดเวียนความยาวของใบแตกต่างกัน ใบย่อยมีรูปร่าง
และขนาดต่าง ๆ กัน รูปขอบขนานรูปหอกแคบ  ขอบใบหยักลึกแบบฟัน
เลื่อย หยักแบนขนนก ปลายใบเสี้ยวแหลม  ดอกออกเป็นช่อแบบผสม มี
แกนกลางช่อยาว 60 เซนติเมตร มีกิ่งแตกออกจากแกนกลางยาว 30 
เซนติเมตร ดอกติดเป็นกระจุก ๆ แบบดอกผักชี  ผลรูปเกือบกลม มีเนื้อ 

ใบและยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดแกล้มลาบ หลู้ ก้อย ชุบแป้ง
ทอดให้กรอบ เป็นผักจิ้มน้ าพริก 

8. เพี้ยฟาน Macropanax dispermus ktze Araliaceae เพี้ยฟานเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 50 – 150 เซนติเมตร ล าต้น
เรียบ สีน้ าตาลแดง แตกกิ่งสลับกัน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ โคนใบมน ปลาย
ใบแหลม ผลขนาดเล็กออกตามก้านใบ 

ยอดอ่อนของเพี้ยฟานมีรสขมอมหวาน นิยมน ามารับประทานเป็น
ผักสดกินกับลาบ น าไปลนไฟช่วยลดความขมได้ 

9. มันปู Glochidion Perakense Hook.f. Euphorbiaceae ใบรีปลายแหลม ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 3-5 เซนติเมตร ใบ
อ่อนมีสีแดง ผิวหน้าใบลื่นเป็นมัน ออกดอกเป็นกระจุก แต่ละดอกมีขนาด
เล็กสีเขียวอ่อน เกสรสีเหลือง ออกดอกตลอดแนวกิ่งระหว่างโคนใบ ออกผล
ตามล ากิ่ง ผลกลมแบบขนาดเล็กกว่าเมล็ด พริกไทยเล็กน้อยมีลักษระเป็นพู 
4 พู มีเมล็ดข้างใน 4 เมล็ด เมล็ดที่สุกสีแดง 

ยอดอ่อนกินเป็นผักสด นิยมกินกับลาบ ขนมจีน รสชาติหวาน มัน 
อมฝาด 

10. ผักชีฝรั่ง Eryngium foetidum L. Apiaceae ล าต้น มีลักษณะกลมๆ ล าต้นเตี้ยติดดิน จะถูกห่อหุ้มไปด้วยใบ โดยรอบ ๆ
โคนต้น ไม่มีก้านใบ ต้นของผักชีฝรั่ง จะมีสีเขียว และมีกลิ่นหอม ราก ระบบ
รากแก้ว รากมีลักษณะกลมเล็ก ๆ จะมีรากแขนง มีรากฝอยรอบ ๆ จะมีสี
น้ าตาล มีกลิ่นหอมมีกลิ่นเฉพาะตัว  ใบ มีลักษณะใบรูปหอก ยาวรี มีใบออก
รอบโคนต้น ไม่มีก้านใบ โคนใบสอบลง มีรอยหยักรอบนอกของขอบใบคลา้ย
ฟันเลื่อย มีสีเขียวสด มีหนามอ่อนๆ ใบมีรสจืด มีกลิ่นหอมแรง ท าให้กลิ่น
อาหารหอม ชวนให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้น  ดอก ออกเป็นช่อ ก้านช่อดอก
ยาว แตกกิ่งช่อดอกตรงปลาย ดอกมีลักษณะเป็นกระจุกกลม สีขาวอมเขียว 
ตรงโคนช่อดอกมีใบประดับรูปดาวมีรอยหยัก รองรับช่อดอกไว้  ผล อยู่เป็น

ใบและใบอ่อนของผักชีฝรั่งนิยมน ามารับประทานเป็นผักสด เป็นผัก
แกล้มกับน้ าพริก ลาบ ก้อย และย าต่าง ๆ 
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ช่อ ผลมีลักษณะกลมๆ ผลอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อผลแก่จัดเปลี่ยนไปเป็น
น้ าตาล เมื่อผลแห้งจะปริแตกออกเป็น 2 ซีก จะมีเมล็ดเล็ก ๆ อยู่ข้างใน
จ านวนมาก  เมล็ด อยู่ข้างในผล เมื่อผลแห้งจะปริแตกออกเป็น 2 ซีก มี
ลักษณะกลมๆ เล็ก ๆ มีสีด า 

11. สะเดา Azadirachta indica Meliaceae เป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ต้นเป็นพุ่มหนาตลอดทั้งปี  ประกอบรูปขน
นก ใบย่อย 7 - 9 คู่ แผ่นใบย่อยรูปกว้าง  3 - 4 เซนติเมตร ยาว 4 – 7 
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่เป็น
ระเบียบ แผ่นใบโค้ง จะผลิใบใหม่พร้อมผลิดอก  ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อ 
ตามง่ามใบ ปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ ผลมีลักษณะกลมรี 
อวบน้ า สุกสีเหลือง มีเมล็ดเดียว 

ยอดอ่อนและดอกอ่อนรับประทานเป็นผัดสดหรือใช้ลวกกินกับ
น้ าพริกหรือลาบ  สะเดามีทั้งที่มีรสชาติขม และมัน 
 

12. มะกอกป่า Spondias pinnata (L.f.) Kurz Amacardiaceae มะกอกป่าเป็นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบ แตกกิ่งน้อย ทรงพุ่มมีลักษณะทรง
กลม ทรงพุ่มหนาหลังการแตกใบใหม่ช่วงฤดูฝน ส่วนหน้าแล้งจะทิ้งใบจน
เหลือแต่กิ่งก้าน ล าต้นมีลักษณะทรงกลม และตั้งตรง สูงประมาณ 15-25 
เมตร หรือมากกว่า เปลือกล าต้นหนา มีสีเทาอมน้ าตาลหรือสีเทาอมด า 
เปลือกล าต้นอาจเรียบหรือแตกสะเก็ด ขึ้นอยู่กับอายุ ต้นที่อายุมากจะแตก
สะเก็ดที่ผิวล าต้น เปลือกด้านในมีสีน้ าตาลอมชมพู ส่วนแก่นไม้เป็นไม้
เนื้ออ่อน  ใบมะกอก เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว แบบปลายใบคี่ มี
ก้านใบหลักออกเรียงเวียนสลับกัน ก้านใบหลักยาวประมาณ 5 -25 
เซนติเมตร มีใบย่อยที่เรียงตรงข้ามกัน 4-6 คู่ และใบย่อยเด่ียวบริเวณปลาย
ใบ 1 ใบ รวมเป็น 9-13 ใบ  ดอกมะกอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่ง เป็น
ดอกแยกเพศบนช่อดอกเดียวกัน 

ยอดมะกอกป่าอ่อน ใบมีสีแดง หรือ เขียวอ่อน มีความนุ่ม ให้รส
เปรี้ยวอมฝาดเล็กน้อย ใช้รับประทานเป็นผักสดคู่กับเมนูอาหาร 
อาทิ ซุปหน่อไม้ ลาบเนื้อโคกระบือ ลาบหมู น้ าพริกปลา ผลสุกใส่
ส้มต า ย าผัก 

13. โกสน Codiaeum variegatum Euphorbiaceae ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับถี่ มีรูปร่างใบหลายแบบ เช่น ลักษณะใบรูปกลม แถบ
ยาว รูปไข่แกมรูปหอก รูปขอบขนาน รูปยาวแคบ เป็นต้น โคนใบมนหรือ
แหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคล่ืนเว้า ซ่ึงบางพันธุ์เว้าถึงเส้นกลางใบ ปลายใบ
ทู่หรือแหลม สีเขียวหรือลายมีเส้นแขนง  ใบบิดเป็นเกลียว มีสีต่าง ๆ เช่น 
ขาว เหลือง ส้ม ชมพู แดง ม่วงและด า ดอก มีขนาดเล็กประมาณ 30-60 
ดอก ออกเป็นช่อยาวที่ยอดและตามง่ามใบ ช่อยาว มีดอกจ านวนมาก ดอก
เพศผู้และดอกเพศเมียแยกเพศแต่อยู่ต้นเดียวกัน ดอกมีสีขาวอมเขียว กลีบ
ดอก 5-6 กลีบ ออกดอกตลอดปี 

ส่วนของยอดอ่อนใบโกศล สามารถน ามารับประทานได้ จะมีรส
หวาน จะนิยมน าไปประกอบอาหาร เช่น ค่ัวแฮ่มหมู แกงโฮะ ผัด
กระเพรา ชุบแป้งทอด หรือน ามาลวกจิ้มกับน้ าพริก นอกจากนั้นบาง
ที่มาใส่ในอาหารแทนผงชูรส ท าให้อาหารมีรสชาติกลมกล่อม 

14. ลิ้นฟ้าหรือเพกา Oroxylum indicum Bignoniaceae ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้นปลายค่ี ใบย่อยเรียงตัวตรงข้าม เส้นใบแบบตา
ข่าย โดยสีของผิวใบด้านบนเข้มกว่าผิวใบด้านล่าง  ดอก ดอกช่อแบบกระจะ 

ยอดอ่อน และดอกมารับประทานคู่กับลาบ น้ าพริก โดยการทอด 
ผัด หรือย่างไฟ ฝักอ่อนของเพกาที่ยังไม่แก่ มีรสขมร้อน นิยม



- 60 - 
 

ล้าดับที่ รายชื่อ ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์ 
ก้านช่อดอกยาว สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้างกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อม
ติดกันเป็นรูปถ้วยติดคงทนจนเป็นผล กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูป
ระฆัง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิด ส่วนที่อยู่บนมี 2 กลีบ เนื้อกลีบพับย่น 
สีแดงเลือดหมู เกสรเพศผู้มี 5 อัน ผล เป็นฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ ปลาย
ฝักแหลม ตรงกลางขอบมีรอยโป่งเล็กน้อย คล้ายฝักหางนกยูงฝรั่ง มักออก
ห้อยระย้าอยู่เหนือเรือนยอด เมื่อฝักแก่ รอบข้างของฝักจะปริแตก ปล่อย
เมล็ดที่อยู่ข้างในฝักจ านวนมาก ล่องลอยไปตามลม 

รับประทานเป็นผัก แต่ต้องน าไปเผาให้ไหม้แล้วขูดเอาผิวที่ไม่ไหม้
ออก สามารถน าไปท าได้หลายเมนู อาทิ น าไปผัดหรือแกง เป็นผัก
แกล้มลาบ ส่วนดอกและยอดอ่อนน าไปลวกแกล้มลาบเช่นกัน 

15. ผักไผ ่ Polygonum odoratum Polygonaceae เป็นพืชล้มลุก ล าต้นทอดเล้ือยไปตามผิวดิน มีรากงอกตามข้อที่สัมผัสดิน ทุก
ส่วนมีกลิ่นเฉพาะตัว ใบเดี่ยวเวียนสลับ รูปใบหอก โคนใบรูปลิ่ม ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบและแผ่นใบเรียบ มีหูใบลักษณะเป็นปลอกหุ้มรอบล าต้น
เหนือข้อ ดอกเป็นช่อออกที่ปลายยอด บานจากโคนช่อไปปลายช่อ สีขาว
นวล ขอบกลีบดอกสีชมพูอ่อน ผลขนาดเล็ก 

ใบ หรือยอดหั่นปรุงกับลาบ ใส่ในต้มย า หรือกินเป็นผักสดกับลาบ 
น้ าพริกต่าง ๆ 

16. ผักแปม Eleutherococcus trifoliatus Araliaceae อยู่ทุกส่วนของล าต้น ก้านใบยาว 5 – 6 เซนติเมตร ใบยาวรี รูปไข่ ขอบใบ
หยักคล้ายฟันเล่ือย ปลายใบแหลม แต่ละก้านใบแยกเป็นใบย่อย 5 ใบมีกลิ่น
เฉพาะตัว ดอกออกเป็นช่อซี่ร่ม สีเขียวอมเหลือง 

ใบอ่อนและยอดเป็นผักสดแกล้มกับลาบ หรือท าเป็นแกงอ่อม มี
รสชาติฝาดขมเล็กน้อย ทางการแพทย์พื้นบ้านใช้ใบอ่อนและยอดแก้
วัณโรค บ ารุงร่างกาย รักษาอาการอ่อนเพลีย รักษาเลือดค่ังในแผล
ฟกช้ า รากและเปลือกต้นใช้บ ารุงร่างกาย แก้ปวดหลังปวดกระดูก 
รักษาเบาหวาน รักษาอาการผอมแห้งแรงน้อย 

17. สะระแหน่ Metha cordifolia Labiatae พืชล้มลุก เลื้อยตามพื้นดิน ล าต้นสีแดงเข้ม  ใบเดี่ยวรูปไข่ หรือรูปวงรีกว้าง 
ค่อนข้างกลม ใบค่อนข้างหนา ริมใบหยักโดยรอบ ภายในใบเป็นคลื่นยับย่น 
และมีกลิ่นหอม ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะ ขยี้ใบดมจะมีกลิ่นฉุนคล้ายเมนทอล   

ใบ ยอดอ่อน ล าต้น น ามาทานคู่กับลาบ น้ าพริก ต ามะเขือ รสชาติ
หอมเย็น เป็นส่วนประกอบอาหารในย า ชนิดต่าง ๆ 

18. อ้นอ้อ Oenanthe stolonifera Apiaceae 
(Umbelliferae) 

ไม้ล้มลุก ชอบขึ้นในน้ าและที่ชื้นแฉะ ล าต้นกลวง อวบน้ า ใบประกอบแบบ
ขนนกสองชั้น เรียงสลับ ใบย่อยรูปหอก กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร ขอบใบ
หยัก ฟันเลื่อย ดอกช่อออกที่ปลายยอด สีขาว มีกลิ่นฉุน มีรสร้อนแรง ดอก
ของผักชีล้อมเป็นสีขาว ลักษณะดอกจะคล้ายดอกของผักชี เมล็ดจะมี
ลักษณะแบน 

ยอดอ่อนนิยมใช้รับประทานเป็นผักสดแกล้มกินกับน้ าพริก ส้มต า 
ย า และลาบ หรือใช้กินแบบท าให้สุก เช่น การย่าง การอบ ทอด 
หรือท าเป็นซุป 

19. โปร่งฟ้า Murraya siamensis Craib Rutaceae ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ชื่อของโปร่งฟ้า หรือส่องฟ้า มาจากใบที่น าขึ้นไป
ส่องท้องฟ้า จะมองเห็นเป็นรู ๆ จึงเป็นที่มาของชื่อ ใบรูปไข่ปลายแหลม สี
เขียวออกเหลือง ขอบจักแบบฟันเลื่อย มีต่อมน้ ามันกระจายทั่วไป ดอกเล็ก 
ๆ สีขาวอมเขียว มีกลิ่นหอมอ่อน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผล เมื่อสุกจะมี
รสหวาน   

ใบ หรือยอดอ่อน มีรสหอมเผ็ดร้อนซ่า ต้มดื่มหรือกินใบสด แก้ไอ
เจ็บคอเนื่องจากไข้หวัด ไอหอบ หืด ไอจากการแพ้ฝุ่นละอองเกสร 
อากาศ รากต้มดื่มปรับธาตุ รักษาอาการไข้หวัดเรื้อรังมีกลิ่นหอมเย็น 
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20. ผักบั้ง Emilia sonchifolia Compositae ไม้ล้มลุก ขนาดเล็ก สูง 20 – 50 เซนติเมตร ล าต้นตรง ขนนุมปกคลุม

หนาแน่น ปลายใบแหลมเรียว โคนใบกว้างรูปไข่ ขอบใบหยักเว้า หลังใบสี
เขียวเข้ม ท้องใบสีม่วงแดงดอกออกเป็นช่อกลางล าต้น ช่อหนึ่งแยกเป็น 2 
แขนง ดอกสีแดง ขนาดเล็ก  ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายยอด 

ใบออน ยอดอ่อน รับประทานเปนผักสดแกลมกับน้ าพริก ลาบ หรือ
น ามาลวกจิ้มกับน้ าพริก 

21. มะยม Phyllanthus acidus L. Phyllanthaceae ไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ล าต้นมีลักษณะค่อนข้างกลม ผิวเรียบ เป็น
ลูกคลื่นเล็กน้อย ล าต้นแตกกิ่งตั้งแต่ระดับล่างของล าต้น กิ่งค่อนข้างเปราะ 
และหักง่าย แตกใบจ านวนมากตามกิ่ง  ใบมะยมเป็นใบประกอบ แทงออก
ตามกิ่ง มีก้านใบยาว 20-30 ซม. แต่ละก้านใบมีใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน 
ใบมีสีเขียว แผ่นใบเรียบ ใบเป็นรูปไข่ค่อนข้างเบี้ยว ฐานใบค่อนข้างกลม 
ปลายใบแหลม ดอกมะยมออกเป็นช่อ แทงออกตามกิ่ง และล าต้น ผลมะยม
มีลักษณะเป็นพูเว้านูนรอบผล ประมาณ 6-8 พู (เหลี่ยมนูน) ผลค่อนข้าง
กลมแบน 

ใช้ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดกินกับน้ าพริก ลาบ ขนมจีน ส้มต า 

22. ใบบัวบก Centella asiatica  Urban Umbelliferae ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เลื้อยแผ่ไปตามพื้นดิน ชอบที่ชื้นแฉะแตกรากฝอยตาม
ข้อ ไหลที่แผ่ไปจะงอกใบจากข้อชูขึ้น 3-5 ใบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไต
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 ซม. ขอบใบหยัก ก้านใบยาว ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ 
ขนาดเล็ก 2-3 ดอก กลีบดอกสีม่วง ผล เป็นผลแห้ง แตกได้ 

ใบ ทั้งต้นสด น ายอดอ่อน ใบอ่อน มาทานสดคู่กับน้ าพริก ลาบ มี
กลิ่นฉุน มีรสขมหวาน 
 

23. ผักแขยง Limnophila aromatica Plantaginaceae เป็นพรรณไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน เป็นพืชฤดูเดียวหรือหลายฤดู และจัดเป็นวัชพืช
ในนาข้าว ล าต้น เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็ก ล าต้นกลมกลวงเล็ก ๆ อวบน้ า มี
ข้อออกเป็นข้อๆต่อกันออกมา มีโคนใบออกหุ้มล าต้น มีขนเล็ก ๆปกคลุม
ทั่วไป มีสีเขียวอ่อน  ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับเป็นคู่ มีลักษณะทรงรี
ยาว โคนใบหุ้มรอบล าต้นตามข้อต่อ ผิวใบเรียบ ขอบใบมีรอยฟันเลื่อย มีสี
เขียว ไม่มีก้านใบ จะออกเป็นกระจุกตามข้อต่อ  ราก เป็นระบบรากแก้ว มี
ลักษณะกลมๆ แทงลงลึกในดิน มีรากแขนงและรากฝอยเล็ก ๆ และสามารถ
มีรากแตกออกตามข้อต่อได้ มีสีน้ าตาล  ดอก ออกเป็นช่อ มีขนเล็ก ๆ ปก
คลุมโดยทั่ว มีลักษณะคล้ายรูปกรวย ก้านช่อดอกสั้น กลีบเล้ียงมีสีเขียว โคน
ดอกเป็นหลอดยาวมีสีขาวอมเหลือง กลีบดอกมีสีม่วงอมฟ้า เกสรมีสีขาว 
ออกตามซอกใบและปลายกิ่ง  ผล เป็นฝัก มีลักษณะยาวรีเล็ก ๆ ไม่มีเนื้อ 
ฝักอ่อนมีสีเขียว ฝักแก่มีสีน้ าตาลแล้วแตกออกได้ มีเมล็ดสีน้ าตาลด า  เมล็ด 
มีลักษณะทรงรีเล็ก ๆ อยู่ในผลแก่แล้วจะแตกออกมา จะมีเมล็ดสีน้ าตาลด า 

ทั้งต้น ยอดอ่อน และใบอ่อน สามารถรับประทานเป็นผักสดร่วมกับ
ลาบ ก้อย แจ่ว น้ าพริก ส้มต า ซุปหน่อไม้ หรือน าไปเป็นเครื่องปรุง
รสและแต่งกลิ่นช่วยดับกลิ่นคาวส าหรับต้มส้ม แกงหน่อไม้ แกงอ่อม
ต่าง ๆ เช่น อ่อมกบ อ่อมเขียด อ่อมหอย อ่อมปลา อ่อมเน้ือวัว 
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24. มะแว้งขม Solanum indicum L. Solanaceae เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร อายุ 2-5 ปี มีหนามตามล า

ต้นและกิ่งก้านกระจายอยู่ทั่วต้น  ใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ลักษณะของ
ใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลมเล็กน้อย โคนใบมน ส่วนขอบใบหยักเว้ามนเข้าหา
เส้นกลางใบและมีคลื่นเล็กน้อย หลังใบ ท้องใบ และก้านใบมีขนสั้น ๆ ปก
คลุม โดยท้องใบจะมีขนหนาแน่นหลังใบ มีหนามสั้น ๆ และมีก้านใบยาว  
ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิ่งประมาณ 3-6 ดอก ดอกเป็นสี
ม่วงอ่อน  ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม ผิวผลเรียบเกลี้ยงและมัน ผลอ่อน
เป็นสีเขียวหรือสีขาวไม่มีลาย ส่วนผลสุกเป็นสีแดงส้มหรือเป็นสีเหลืองอมส้ม 
ผลมะแว้งต้นจะมีเมล็ดขนาดเล็ก ลักษณะเป็นรูปกลมแบน สีน้ าตาลอ่อนอยู่
เป็นจ านวนมาก 

ผลของมะแว้ง  ผลสดใช้รับประทานกับลาบน้ าพริก หรือบางครั้งก็
จะท าการลวกหรือเผาไฟเพื่อรับประทานกับน้ าพริก ย าเตาทาง
ภาคเหนือ 

25. ขมิ้นขาว Curcuma mangga Valeton & 
Zijp 

Zingiberaceae พืชล้มลุก มีเหง้าใต้ดินแตกแขนงยาว ผิวสีครีมแกมน้ าตาลอ่อน เนื้อในสีขาว
แกมเหลืองอ่อน มีกลิ่น ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปใบหอกกลับ
แกมรูปขอบขนานหรือขอบขนานแกมรี ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม โคน
ใบสอบเข้าสีเขียว ไม่มีขน แผ่นใบด้านบนสีเขียวหรือตรงกลางใบมีแถบยาวสี
แดงแกมน้ าตาล เมื่อโตสีจะจาง กาบที่โคนต้นสีเขียวแกมแดงเรื่อ ๆ หรือสี
เขียวทั้งแผ่น ผิวใบด้านล่างนุ่ม ไม่มีขน ก้านใบเป็นร่อง ก้านใบตอนล่างเป็น
กาบหุ้มล าต้น เรียงซ้อนกัน ลิ้นใบสั้น ปลายแถบตรง ช่อดอก รูป
ทรงกระบอก ใบประดับชั้นล่างสีเขียว ชั้นบนส่วนปลายมีสีชมพูเข้มกว่าส่วน
โคนที่มีสีค่อย ๆ จาง จนเป็นสีขาว กลีบดอก มี 3 กลีบ รูปเรียวยาวมักม้วน
กัน ยาว 3-4 เซนติเมตร สีขาว เกสรเพศผู้ ส่วนที่ เป็นกลีบ กลีบบน มี 2 
กลีบ สีขาว กลีบล่างเป็นกลีบปาก พื้นสีขาว แถบกลางสีเหลือง อับเรณูยาว 
มีเดือยแคบ 

เหง้าอ่อน ซ่ึงมีกลิ่นหอม เนื้อกรอบ รสเผ็ดร้อนและเจือขมเล็กน้อย 
ขมิ้นขาวกินสดโดยฝานเป็นชิ้นบาง ๆ จิ้มน้ าพริกหรือหลน ช่วยเติม
กลิ่นและรสชาติให้ยิ่งอร่อย หรือจะใส่ในผัดเผ็ดปลาดุกหรือแกงค่ัว 
ก็ช่วยดับกลิ่นคาวจากเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

26. ดีปลี Piper retrofractum Vahl  ไม้เถารากฝอยออกบริเวณข้อเพื่อใช้ยึดเกาะ ชอบเลื้อยมีรากติดอยู่ตามข้อ 
และรากช่วยยึดเกาะ ใบ เด่ียวรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-5 ซม. ยาว   7-
10 ซม. สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยอัดกันแน่น แยก
เพศ ผล เป็นผลสด มีสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง รสเผ็ดร้อน 

ราก เถา ใบ ดอก ผลแก่จัด แต่ยังไม่สุก หรือตากแดดให้แห้ง นิยม
น าผลสดกับลาบ และน าผลแห้งเป็นเครื่องเทศส่วนผสมหลักในลาบ 

 



- 63 - 
 

   

   
ภาพที่ 5 การรวบรวมพืชผักพ้ืนบ้าน 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 

 จากการด าเนินงานโครงการ การรวบรวมและอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) ภาคเหนือ สามารถ
ส ารวจและรวบรวมผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) ของภาคเหนือได้ตามเป้าหมาย และยังสามารถขยายพันธุ์ผัก
พ้ืนบ้านได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย  หรือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แก่นักศึกษาที่ต้องการศึกษาลักษณะประจ า
พันธุ์ของ ผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) 
 เป็นสถานที่ศึกษาและเรียนรู้ของนักศึกษา ได้ท างานทดลองและวิจัยบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได ้

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้ในการรวบรวมและอนุรักษ์พืชพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) 
2. องค์ความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์ และการดูแลรักษพืชผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) 
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การรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยโดยเทคนคิการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ       
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้เป็นยา 

 
อาจารย์ ดร. จุฑามาศ พิลาดี 

สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ 
กล้วยไม้ไทยหลายชนิดสามารถน ามาใช้ในการท าเป็นชาเพ่ือสุขภาพและใช้ในท าเป็นยา  ท าให้มีการ

น ากล้วยไม้ออกมาจากป่า ซึ่งเป็นต้นเหตุในการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสงวนทรัพยากรธรรมชาติ  จึง
ได้มีการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่นิยมน ามาใช้ในการท าชาเพ่ือสุขภาพหรือท ายา  โดยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้เป็นยา  เพ่ือเป็นการลดการน ากล้วยไม้ไทยออกมาจากป่า ลดการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้สมุนไพรที่สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรและ
เป็นยาได้  โดยโครงการมีการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 5 ชนิด 
ดังนี้ เพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume.) เมี่ยงกิ่งด า (Dendrobium gratiosissimun 
Rchb.f.) หวายตะมอย (Dendrobium crumenatum Sw.) เอ้ืองเก๊ากิ่ว (Dendrobium nobile Lindl.) 
และเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) เพ่ือการอนุรักษ์และน าไปใช้ประโยชน์ด้านการใช้เป็น
สมุนไพรและยา   ตลอดจนการน าไปใช้ในอุตสหากรรมด้านเวชส าอางค์ในอนาคตต่อไป   
ค้าส้าคัญ: กล้วยไม้สมุนไพร, การอนุรักษ์, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี จ านวน 127 สกุล 810 ชนิด การปลูกจิตส านึกให้คนมีความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้มีความส าคัญมาก โดยในปัจจุบันได้มีผู้นิยมปลูก กล้วยไม้ไทยเป็นจ านวนมากเพ่ือเป็นงานอดิเรก
หรือเป็นการช่วยการผ่อนคลายความเครียดจากการท างานประจ าทุกวัน  แต่บุคคลเหล่านี้ยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปลูกเลี้ยงหรือไม่ทราบนิสัยของกล้วยไม้แต่ละชนิด  ท าให้เมื่อน ามาปลูกแล้วท าให้กล้วยไม้
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีหรืออาจจะตายในที่สุด  ซึ่งเป็นต้นเหตุในการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อสงวน
ทรัพยากรธรรมชาติ  จึงควรที่จะมีการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เ พ่ือการอนุรักษ์และใช้ เป็นยา  เ พ่ือเป็นการลดการน ากล้วยไม้ไทยออกมาจากป่า ลดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ที่สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรและเป็นยาได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมกล้วยไม้สมุนไพรและกล้วยไม้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางยา 
3. เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้คนมีความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุแท้ 
4. เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้การปลูกเลี้ยงที่ถูกวิธีให้กับผู้ที่สนใจท าการปลูกเลี้ยง 
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กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
จ านวนผู้เข้ารับบริการ 50 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการ นักวิจัย ประชาชน
ทั่วไป 

 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 

     ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 
       

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. สามารถรวบรวมกล้วยไม้สมุนไพรและกล้วยไม้ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางยา  
3. สามารถจัดท าศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เพ่ือการศึกษาระบบนิเวศนอกถิ่นที่อยู่อาศัย ภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสามารถขยายพื้นที่ชุมชน  
4. สามารถศึกษาและรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่จะสามารถน าไปเป็นสมุนไพรและน าไปใช้ประโยชน์

ทางยา 
5. สามารถขยายผลชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์ แท้ที่มี

คุณประโยชน์ทางยา  
6. ได้นวัตกรรมของการเรียนรู้เ พ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
จ านวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ 5 ชนิด ต้น 5,000 100 
ผลการด าเนินงานที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 80 80 
โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 80 
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.1 0.1 

 
วิธีการด้าเนินโครงการ 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
3. รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรและเป็นยาได้ 
4. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรและยาได้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
5. ส่งเอกสารในการเคลียร์เงินของ 100 % 
6. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  
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ผลการด้าเนินงาน 
 โครงการการรวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้เป็นยา มีกิจกรรมในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยที่สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรและเป็นยา 
 2. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่สามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรและยาได้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

กิจกรรมที่ 1 รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยท่ีสามารถน้ามาใช้เป็นสมุนไพรและเป็นยา 
กล้วยไม้มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ อาจเนื่องจากความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ พืช

วงศ์กล้วยไม้นั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ในหลายประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ไต้หวัน เวียดนาม พม่า ศรีลังกา ฯลฯ ต่างก็มีการน ากล้วยไม้มาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรรักษาโรคและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท  กล้วยไม้ป่าบางชนิดของไทยมีสรรพคุณทางยาที่แพทย์แผนไทยได้น ามาใช้
ตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ยังอาศัยเข้าไปเก็บจากป่าธรรมชาติ ปัจจุบันมีการน ากล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ทางด้าน
สมุนไพรมากขึ้นเนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่างๆ คือ มีสารที่มีหมู่ phenol ในโครงสร้างเป็น
องค์ประกอบหลัก เช่น สารกลุ่ม bibenzyl (batatasin, chrysotoxine, crepidatin, dendrofalconerol, 
fluorenone, gigantol, moscatilin, phenanthrene) มีสารกลุ่ม alkaloids, flavonoids, carotenoid และ 
phytosterols (Hossain, 2011) (Yang et al., 2006) สาร moscatilin มีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่าง คือ 
ฤทธิ์ต้านการเจริญของเนื้องอกหรือมะเร็ง (antitumor) ฤทธิ์ต้านการเจริญของหลอดเลือด (anti-angiogenic) 
ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammation) ฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ (antioxidant) (Liu et al., 2010; 
Kowitdamrong et al., 2013; Tsai et al., 2010) (อุทัยวรรณ, 2561) 
 ในปัจจุบันการน าสารสกัดจากพืชและพืชสมุนไพรมาใช้เป็นส่วนผสมในต ารับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย กล้วยไม้ (Orchidaceae) เป็นพืชที่มีรายงานการน ามาใช้ในการบ าบัดรักษา
โรคและบ ารุงผิวมาแต่โบราณ (Hossain, 2011) สารพฤกษเคมีหรือสารแมทาบอไลท์ทุติยภูมิที่ เป็น
องค์ประกอบในกล้วยไม้แต่ละสายพันธุ์มีความหลากหลายและมีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน กล้วยไม้สกุล
หวาย (Dendrobium sp.) เป็นสกุลที่มนุษย์นิยมน ามาใช้ในการรักษาโรคและใช้เสริมความงาม โดยพบการ
สะสมสารพฤกษเคมีมากกว่าสกุลอ่ืน ๆ โดยเฉพาะสารกลุ่มฟีนอลิกฟลาโวนอยด์ และแอลคาลอยด์ (Hossain, 
2011; Singh etal., 2012)  
 กล้วยไม้สกุลหวายเป็นสมุนไพรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในจีน ได้มีฉายานามว่า "ทองค าในกลุ่ม
สมุนไพร" โดยคณะกรรมการวางแผนทางด้านสุขอนามัยและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน(National 
Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China) ระบุว่า เป็น 1 ใน 
114 วัถตุดิบที่สามารถน าไปใช้ในการ ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพของจีน ทั้งนี้ การที่กล้วยไม้สกุลหวายของไทย
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน เนื่องจากมีคุณภาพดี และมีข้อได้เปรียบทางด้านราคา เมื่อเที ยบกับ
กล้วยไม้สกุลหวายในจีน (ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน, 2560) 
 กล้วยไม้ในสกุล Dendrobium มีสารที่มีหมู่ phenol ในโครงสร้างได้แก่ bibenzyl, phenanthrene 
และ fluorenone เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีผลการศึกษาทางเภสัชวิทยาแสดงให้เห็นว่า สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่หลากหลาย ในประเทศไทยมีจ านวนกล้วยไม้สกุล Dendrobiumมากกว่า 150 ชนิด อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยที่แสดงการกระจายและปริมาณของสารส าคัญกลุ่ม bibenzyl  ในกล้วยไม้สกุล Dendrobium ยังมี
อยู่อย่างจ ากัด จึงได้ท าการวิจัยหาปริมาณสารกลุ่มbibenzyl 4 ชนิด ได้แก่  moscatilin, gigantol, 
crepidatin  และ chrysotoxine ในกล้วยไม้สกุล Dendrobium หวายตะมอยพบสารทุกชนิด (ยุพิน กสิน
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เกษมพงษ์ , 2561) งานวิจัยของ H. Yang et al., 2002 ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเอ้ืองค า 
(Dendrobium chrysotoxum Lindl.) โดยแยกองค์ประกอบด้วยวิธี column chromatography พบ 4 สาร 
คื อ  2,4,7-trihydroxy-9, 10-dihydrophenanthrene (I), 2, 7-dihydroxy-3, 4, 6-trimethoxy-
phenanthrene (II), 5, 4′-dihydroxy -3,3′- dimethoxydibenzyl (III), 3, 4-dihydroxybenzoic acid 
(IV). 

ง าน วิ จั ย ขอ ง  Jiang-Miao Hu (2012) พบสา รกลุ่ ม  phenanthrenes .ใ หม่  2 ชนิ ด  คื อ 
chrysotoxols A และ chrysotoxols B (1, 2) และสารอีก 24 ชนิดที่รู้จักกันดีแล้ว ในส่วนของล าต้นเอื้องค า 
(Dendrobium chrysotoxum) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาฤทธิ์ cytotoxic activity พบว่า Compound 2 และ 
six known phenols มีฤทธิ์ cytotoxic activity against กับเซลล์ human tumor cell lines (A549 and 
HL-60) 

 

  
ภาพที ่1 โครงสร้างของสารกลุ่ม bibenzyl  

 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างของสารในเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) 
 
 สาร Erianin เป็นอนุพันธ์ของ bisbenzyl แยกมาจาก Dendrobium chrysotoxum Lindl. จากการ
สกัดส่วนล าต้นด้วย 95% เอทานอล และ เอทาโนลิค แล้วแยกด้วยคอลัมน์ซิลิกาเจล โดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์-
คลอโรฟอร์ม (6:4 v:v) เป็นตัวชะแบบเกรเดียน  
 พั น ธุ์ ไ ม้ ส กุ ล ห ว า ย  มี ส ร ร พคุ ณ ท า ง ย า ที่ ห ล า ก ห ล า ย  ค ร อบ ค ลุ ม ทั้ ง  antiangiogenic, 
immunomodulating, เบาหวาน , cataractogenesis-inhibiting, ระบบประสาท (neuroprotective), 
hepatoprotective, ต้านการอักเสบ  (anti-inflammatory), การรวมตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelet 
aggregation), ฤทธิ์ต้านเชื้อรา (antifungal), ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย (antibacterial), antiherpetic, ฤทธิ์
ต้านมาลาเรีย (antimalarial), aquaporin-5 stimulating และ hemagglutininating และนอกจากนี้ยังมี
การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพล าไส้ใหญ่และบรรเทาอาการของ hyperthyroidism (Jaime A. Teixeira da 
Silva, 2017) กล้วยไม้สกุลหวายมีสรรพคุณทางยามากมายโดยเฉพาะในการแพทย์แผนจีน (Traditional 
Chinese medicine:TCM) สกุล Dendrobium นั้น D. officinale Kimura et Migo มีสรรพคุณทางยาที่ดี
ที่สุด ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ tie-pi-shi-hu โดยเฉพาะล าต้นและใบที่อุดมไปด้วย polysaccharides ซึ่งสาร
แมนแนน (mannan) ที่อยู่ในนั้นน ามาใช้เป็นยา และมีราคาในตลาดสูงถึง US$ 3000/kg (Xing et al. 
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2013) เอ้ืองค า (D. chrysotoxum) สาร Erianin มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (anticancer) (WU Wan-Ying et al., 
2014) 
 สารที่พบในพืชสกุลหวายมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย รวมทั้งฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง เช่น 
erianin, densiflorin และ  denchrysan A จ าก  D. chrysotoxum (Li et al, 2001 and Chen et al, 
2008) Erianin จาก D. chrysotoxum ชะลอการเจริญเติบโตใน xenografted melanoma A375 และ 
เซลล์ตับในมนุษย์ human hepatoma Bel7402 (Gong et al., 2004). Erianin จาก D. chrysotoxum 
ยังมีศักยภาพที่ประจักษ์กับมะเร็งผิวหนัง (against melanoma), มะเร็งเม็ดเลือดขาว (promyelocytic 
leukemia) และมะเร็งตับ (hepatocarcinoma) จากการสัมผัสกับ erianin เซลล์ osteosarcoma แสดงการ
หยุด G2/M phase และการตายแบบ apoptosis และ pathway การส่งสัญญาณของ autophagy via the 
reactive oxygen species/c-Jun Nterminal kinase (JNK) (Wang et al., 2016).  
 ยาจีน Chinese materia medica (CMM) กล้วยไม้เอ้ืองค า (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) 
ในต ารับยาจีน Chinese materia medica (CMM) เรียกว่า endrobii Caulis มีชื่อพ้ืนถิ่นว่า Shihu กระท า
การช่วยส่งเสริมการท างานของกระเพาะอาหารและก่อให้เกิดของเหลว, บ ารุงหยิน และ เป็นยาดับร้อน (Fang 
Tan et al., 2017) 
 ประเทศไทยเองก็มีรายงานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชวงค์กล้วยไม้เพ่ือรักษา
อาการเจ็บป่วยกว่า 42 ชนิด (species) จาก 25 สกุล (genera) ( Chuakul , 2002 ) ในอนาคตหากมี
การศึกษาสารสกัดที่เป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ด้านเวชส าอางเพ่ิมมากขึ้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยไม้ในปัจจุบัน ได้แก่ เช่น การอบแห้ง การแปรรูปชาฯ ในอนาคตหากมีการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูป การสกัด เพ่ือพัฒนากล้วยไม้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น การอัดแคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่
มีมูลค่าสูงและเป็นประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ก็จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และ
มีความปลอดภัย นอกจากนี้ สิ่งที่ควรค านึงถึงไม่น้อยไปกว่าเรื่องความปลอดภัยและสรรพคุณของสารสกัดจาก 
กล้วยไม้ ก็คือ การตระหนักถึงคุณค่าของกล้วยไม้ในธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ตารางท่ี 1 กล้วยไม้สมุนไพรที่พบในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ล้าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณทางยา ภาพประกอบ 
1 เอื้องหวายตะมอย Dendrobium crumenatum 

Sw. 
- ใบ  รสเย็น ต าพอกทอ้งเด็กท าให้ท้องร้อน แกป้วดท้อง ต้มอาบแก้ซางชัก ฝนทาแก้แผลพพุอง 
- กาบกา้นที่พองโต รสเย็น แก้มือเท้าเย็น บ ารุงหัวใจ ท าให้ชีพจรเต้นเร็ว แก้ไข้กาฬ กระทุ้งพิษไข้ ดับพิษร้อน ขบัพยาธ ิ

(piromwaroon, 2557)  
- กล้วยไม้ในสกุล Dendrobium มีสารที่มีหมู่  phenol ในโครงสร้างได้แก่ bibenzyl, phenanthrene และ fluorenone เป็น

องค์ประกอบหลัก ซ่ึงมีผลการศึกษาทางเภสัชวิทยา แสดงให้เห็นว่า สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย ในประเทศไทยมี
จ านวนกล้วยไม้ สกุล Dendrobiumมากกว่า 150 ชนิด อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่แสดงการกระจายและ ปริมาณของสารส าคัญกลุ่ม 
bibenzyl  ในกล้วยไม้สกุล Dendrobium ยังมีอยู่อย่างจ ากัด จึงได้ท าการวิจัยหาปริมาณสารกลุ่มbibenzyl 4 ชนิด ได้แก่ 
moscatilin, gigantol,  crepidatin  และ chrysotoxine ในกล้วยไม้สกุล Dendrobium หวายตะมอยพบสารทุกชนิด (ยุพิน กสิน
เกษมพงษ์ , 2561) 

 
2 เอื้องค า Dendrobium chrysotoxum 

Lindl. 
- บ ารุงร่างกายโดยใช้ล าต้นนั่นเป็นชิ้นบาง ๆ ตากแห้งมาต้มดื่มสรรพคุณทางด้านช่วยชะลอความแก่และท าให้อายุยืนยาวนอกจากนี้

ชาวจีนยังน าดอกกล้วยไม้ชนิดนี้มาตากแห้งแล้วชงเป็นเครื่องดื่มเรียกว่า "ชาดอกกล้วยไม้ซ่ึงเป็นชาชนิดพิเศษสุดมีค่ามากและหายาก
ชาชนิดนี้ดื่มแล้วท าให้นอนหลับสบาย (บ้านสวนพอเพียง, 2555) 

- งานวิจัยของ H. Yang et al., 2002 ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเอื้องค า (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) โดย
แยกองค์ประกอบด้วยวิธี column chromatography พบ 4 สาร คือ 2,4,7-trihydroxy-9, 10-dihydrophenanthrene (I), 2, 
7-dihydroxy-3, 4, 6-trimethoxy-phenanthrene (II), 5, 4′-dihydroxy -3,3′- dimethoxydibenzyl (III), 3, 4-
dihydroxybenzoic acid (IV). 

- งานวิจัยของ Jiang-Miao Hu (2012) พบสารกลุ่ม phenanthrenes .ใหม่ 2 ชนิด คือ chrysotoxols A และ chrysotoxols B 
(1, 2) และสารอีก 24 ชนิดที่รู้จักกันดีแล้ว ในส่วนของล าต้นเอื้องค า (Dendrobium chrysotoxum) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาฤทธิ์ 
cytotoxic activity พบว่ า  Compound 2 และ six known phenols มีฤทธิ์  cytotoxic activity against กับ เซลล์  human 
tumor cell lines (A549 and HL-60) 

- สาร Erianin เป็นอนุพันธ์ของ bisbenzyl แยกมาจาก Dendrobium chrysotoxum Lindl. จากการสกัดส่วนล าต้นด้วย 95% เอ
ทานอล และ เอทาโนลิค แล้วแยกด้วยคอลัมน์ซิลิกาเจล โดยใช้ปิโตรเลียมอีเธอร์-คลอโรฟอร์ม (6:4 v:v) เป็นตัวชะแบบเกรเดียน  

- กล้วยไม้สกุลหวายมีสรรพคุณทางยามากมายโดยเฉพาะในการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese medicine:TCM) สกุล 
Dendrobium นั้นเอื้องค า (D. chrysotoxum) สาร Erianin มีฤทธิ์ต้านมะเร็ง (anticancer) (WU Wan-Ying et al., 2014) 

- สารที่พบในพืชสกุลหวายมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย รวมทั้งฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง เช่น erianin, densiflorin และ 
denchrysan A จาก D. chrysotoxum (Li et al, 2001 and Chen et al, 2008) Erianin จาก D. chrysotoxum ชะลอการ
เจริญเติบโตใน xenografted melanoma A375 และ เซลล์ตับในมนุษย์ human hepatoma Bel7402 (Gong et al., 2004). 
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ล้าดับที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณทางยา ภาพประกอบ 
Erianin จาก D. chrysotoxum ยั งมี ศักยภาพที่ประจักษ์กับมะเร็ งผิวหนัง  ( against melanoma), มะเร็ ง เม็ด เลือดขาว 
(promyelocytic leukemia) และมะเร็งตับ (hepatocarcinoma) จากการสัมผัสกับ erianin เซลล์ osteosarcoma แสดงการหยดุ 
G2/M phase และการตายแบบ apoptosis และ pathway การส่ งสัญญาณของ autophagy via the reactive oxygen 
species/c-Jun Nterminal kinase (JNK) (Wang et al., 2016).  

- ยาจีน Chinese materia medica (CMM) กลว้ยไม้เอื้องค า (Dendrobium chrysotoxum Lindl.) ในต ารับยาจีน Chinese 
materia medica (CMM) เรียกวา่ endrobii Caulis มีชื่อพื้นถิ่นวา่ Shihu กระท าการชว่ยส่งเสริมการท างานของกระเพาะอาหาร
และก่อให้เกิดของเหลว, บ ารุงหยิน และ เป็นยาดับร้อน (Fang Tan et al., 2017) 

3 เอื้องเมี่ยงกิ่งด า Dendrobium gratiosissimun 
Rchb.f. 

รายงานการวิจยัหาปริมาณสารประกอบ ฟีนอล อีก 9 ชนิด ได้แก ่(2S)-eriodictyol, (2S)-homoeriodictyol, dendroflorin, 
moscatilin, lusianthridin, gigantol, nobilone, chrysotoxine และ crepidatin ในกล้วยไม้เอื้องกิ่งด า (D. gratiosissimun)  
(ยุพิน, 2561) 
 

 
4 เอื้องเก๊ากิ่ว Dendrobium nobile Lindl. - สารสกัด Dendrobium Nobile ใช้เป็นชาแทนไตหยิน 

- มีประสิทธิภาพในการรักษาสภาพเช่นปากแห้งปวดท้องแผลในปาก ,อาการคันแดดและเง่ือนไขอื่น ๆ ที่เกิดจากสภาพอากาศแห้ง
มลพิษหรือควัน 

- ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผิว ช่วยให้ผิวชุ่มชื่น เช่ือว่าจะท าให้ผิวนุ่มเนียน 
- ใช้ในการแพทยแ์ผนจีนส าหรับโรคกระเพาะอาหารและเพื่อส่งเสริมการผลิตของเหลวในร่างกายและเพือ่ลดความร้อนในร่างกาย 
- สารสกัด Dendrobium หรือที่เรียกว่า dendrobium nobile exract, Shi Hu ในภาษาจีนได้รับการใช้เป็นยาสมุนไพรแบบดั้งเดิม

ในประเทศจีนมานานกว่า 1300 ปี มีสกุลหวายหลายชนิด เช่น dendrobium nobile เป็นสารสกัดที่ได้ ในส่วนประกอบส าคัญ 
Dendrobium Extract ได้แก่ Dendrobine, Dendroxine, Dendramine,Dendramine, Nobilonine,6-hybroxydendrobine,  
B-Phenylethylamine, N,N-Dimethyl-B-Phenylethylamine N,N-Diethyl-B-Phenylethylamine 

- ประเทศจีนถือเป็นประเทศแรกที่มีหลักฐานแสดงถึงการเพาะปลูกกล้วยไม้และบรรยายถึงการน ามาใช้เป็นยาสมุนไพรของกล้วยไม้
สกุลหวายที่ รู้จักกัน ดีคือ สือ-หู (Shi-Hu) ประกอบด้วย Dendrobium หลายชนิด เช่น D. nobile, D. loddigesii, D. fimbriatum, 
D. chrysanthum และ D. Candidum ซ่ึงมีข้อบ่งใ ช้ตาม Chinese Pharmacopoeia ในการรักษาโรคตับ โรคไตบ ารุงกระเพาะ
อาหาร แก้ปวด ลดไข้ ลดบวมเป็นต้น 
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5 เพชรหึง Grammatophyllum 

speciosum Blume 
ใบ โดยน าเอาใบมา 3 ใบ แล้วปรุงเป็นยาต้ม ใช้เป็นยาระบายอุจจาระและรักษาระดูพิการของผู้หญิงได้ดี ส่วนเหง้า ให้ใช้เหง้าแห้ง
ประมาณ 5-10 กรัม น าไปต้มหรือบดเป็นผงกิน หรือใช้สด โดยการต าค้ันเอาแต่น้ ากิน ใช้ส าหรับภายนอก โดยการน าไปบดให้เป็นผง
เป่าคอ หรือใช้ผสมทา เหง้าจะมีรสขม และเย็นจัด แต่มีพิษ ใช้เป็นยารักษาอาการต่าง ๆ ดังนี้คือ 

1. รักษาโรคคางทูม โดยใช้เหง้าสดประมาณ 10-15 กรัม น าไปต้มกินหลังอาการวันละ 2 เวลา 
2. รักษาอาการท้องมาน โดยใช้เหง้าสด น ามาค้ันเอาแต่น้ ากินบ่อย ๆ 
3. รักษาอาการเจ็บคอ โดยใช้เหง้าสดประมาณ 15 กรัม ผสมกับน้ าส้มสายชู ต าค้ันเอาน้ า ชุบส าลีอม กลืนแต่น้ าช้าๆ 
4. รักษาฝีที่เต้านมบวมมีหนองในระยะเริ่มแรก ให้ใช้เหง้าแห้ง 1 เหง้า รากดอกไม้จีนแห้งประมาณ 10 กรัม น ามารวมกันบดให้เป็น

ผง แล้วผสมน้ าผึ้งกิน 
5. 5.รักษาฝีประค าร้อย ให้ใช้เหง้าแห้งเหลี่ยงเค้ียว แห่โกวเช่าแห้ง อย่างละเท่า ๆ กัน น าไปบดเป็นผง ผสมท าเป็นยาเม็ด กินครั้งละ 

6 กรัม หลังอาหาร 
6. รักษาอาการผื่นคันมีน้ าเหลืองที่ขา ใช้เหง้าแห้ง ใส่น้ าแล้วต้มให้เดือดผสมเกลือแกงเล็กน้อย แล้วทาตามบริเวณที่เป็น ทาวันละ 2 

เวลาเช้า-เย็น (หมอชาวบ้าน, 2552) 
        ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของว่านหางช้าง มีฤทธิ์ในการรักษาอาการอักเสบ Tectoridin และ Tectorigenin และยังมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
ฤทธิ์ของเอนไซม์ Hyaluronidase จึงช่วยรักษาอาการบวมอักเสบของหนูใหญ่ อันเนื่องมาจากเอนไซม์ Hyaluronidase มีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค โดยน้ าต้มที่ได้จากการสกัดหรือน้ าแช่สกัดจากเหง้า มีฤทธิ์ในการยบัยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อกลาก 
(Tinea) และยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคที่ท าให้เกิดหนอง และเชื้อที่ท าให้เกิดคออักเสบ สารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ าจากเหง้า มี
ฤทธิ์ในการชว่ยกระตุ้นการหลั่งของน้ าลายในกระต่าย นอกจากนีย้ังมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นการสร้างเอสโตเจนอีกด้วย แต่ไม่สามารถช่วย
ป้องกันอาการอักเสบของหนูเล็กที่เกิดจากการฉายรังสีเอ็กซ์ ในความเข้มสูงได้ และไม่มีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิย์านอนหลบั (จ าพวกฟีโนบา
บิโทน) สารสกัดดว้ยแอลกอฮอลจ์ากเหล้า เมื่อฉีดเข้ากระต่ายบ้าน จะมีผลท าให้ความดันโลหิตลดลงได้ 
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กิจกรรมที่ 2 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ท่ีสามารถน้ามาใช้เป็นสมุนไพรและยาได้โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

อาหารสังเคราะห์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการ
ขยายพืช หลักการทั่วไปที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกสูตรอาหารเพ่ือให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละ
ชนิดนั้นส าหรับสูตรอาหารมาตรฐานที่นิยมใช้อย่างกว้างขวางทั่วไป เช่น MS (Murashige & Skoog,1962) 
Gamborg’s B5 VW (Vacin & Went,1949) เป็นต้น แล้วปรับสูตรอาหารให้มีธาตุอาหารตรงตามความต้องการ
ของพืชนั้นให้มากที่สุด อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีหลายสูตร ซึ่งแต่ละสูตรจะมีชนิดและปริมาณความเข้มข้น
ของธาตุอาหารที่แตก  ต่างกัน โดยทั่วไปสูตรอาหารสังเคราะห์ที่ใช ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมีองค์ประกอบของ
สารอาหารที่ส าคัญสามารถจ าแนกได้เป็นกลุ่มๆ ดังนี้ 
 1. สารอนินทรียประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1.1 ธาตุอาหารหลัก เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากในรูปเกลือของ   สารอนินทรีย  
เช่น คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และก ามะถัน 

 1.2 ธาตุอาหารรองในสัดส่วนที่พอเหมาะในรูปเกลือของสารอนินทรีย์ เช่น เหล็ก ทองแดง 
สังกะสีแมงกานีส โคบอนซโมลิบดินั่ม โบรอน 

2. สารอินทรีย์ ได้แก่ สารที่มีองค์ประกอบของคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน แบ่งไดดังนี้ 
 2.1 น้ าตาลเป็นสารที่ให้พลังงาน ที่ใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ซูโครส กลูโคส และฟรุคโตส  
 2.2 วิตามิน ได้แก่ อินโนซิตอล วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอาซีน ไพริดอกซิน วิตามินซี 
 2.3 กรดอะมิโนจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโต และสร้างอวัยวะต่างๆ ที่นิยมใช้กัน คือ ไกลซีน 
 2.4 สารควบคุมการเจริญเติบโต เป็นสารอินทรียที่มีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ

การแบงเซลล์และการขยายเซลล์ นับเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลตอการชักน าให้ชิ้นส่วนพืชเกิดแคลลัสและพัฒนาเป็น
พืชที่สมบูรณ์ เชน ออกซิน ไซโทไคนิน จิบเบอเรลลิน และสารชะลอการเจริญเติบโต หากระดับของไซโทไคนินสูง
กว่าระดับออกซินจะมีส่วนส าคัญในการชักน าใหเกิดต้น ในทางตรงข้ามหากระดับออกซินสูงกว่าระดับไซโทไคนิน
จะมีผลในการชักน าให้เกิดราก นอกจากนี้ชิ้นส่วนของพืช อายุชนิดพืชเองก็ระดับฮอรโมนอยู่ภายในที่ไม่เหมือนกัน
มีผลท าให้พืชมีความแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเลี้ยงในสภาพเดียวกันและอาหารชนิดเดียวกัน กลุ่มของฮอร์โมนไซโต
ไคนินที่นิยมใชคือ 6-benzylaminopurine(BAP) 6-furfurylaminopurine(kinetin) เป็นต้น ในกลุ่ม ของออกซิน 
เชน Indole-3-acetic acid(IAA) Indole-3-bcetic acid(IBA)naphthaleneacetic acid(NAA) 

 2.5 สารอินทรีย์จากธรรมชาติได้มาจากผลิตภัณฑของพืช เช่น น้ ามะพร้าวอ่อน     กล้วย มันฝรั่ง 
และสารที่สกัดจากยีสต์ เป็นต้น 

3. น้ าเนื่องจากคุณภาพของน้ ามีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดังนั้นน้ าที่ใช้เตรียมอาหารจึงต้องมี
ความสะอาด ใช้น้ ากลั่นธรรมดาหรือน้ ากรองที่มีคุณภาพ  

4. วุ้น เป็นสาร polysaccharide ที่มีมวลโมเลกุลสูง ใช้ส าหรับการเตรียมอาหาร 
5. สารอ่ืน ๆ ได้แก่ 
 5.1 อะดีนีนซัลเฟต เป็นสารที่ใส เพ่ือชาวยกระตุ้นการเกิดยอดในพืชบางชนิดที่เกิดยอดได้

ค่อนข้างยาก ปริมาณที่ใช้ประมาณ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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 5.2 ผงถ่าน ได้มาจากการเผาคาร์บอนที่อุณหภูมิสูง และมีรูพรุนขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันอย่าง
มากมายท าใหพ้ืนที่ภายในเพ่ิมขึ้น จึงสามารถดูดซับสารต่าง ๆ ได้ดีผสมลงในอาหารเพ่ือดูดซับสารพิษที่มีสีน้ าตาล
หรือสีด า หรือเพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพจากที่สว่างเป็นที่มืดเพ่ือ    ชักน าให้พืชเกิดรากและการ
เจริญเติบโตของรากดีข้ึน และช่วยให้ pH ของอาหารคงที่มากข้ึน     ความเข้มข้นที่ใช้ประมาณ 0.2-0.3 % w/v  

 
สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ไทย มีดังนี ้
 

ตารางท่ี 2 ชนิดและปริมาณสารเคมีที่ใช้ในอาหารสูตร VW (Vacin & Went,1949) ดัดแปลง 
สารเคมี ปริมาณที่ใช้ (มิลลิกรัมต่อลิตร) 
MgSO47H2O 250 
KNO3 525 
(NH4)2SO4 500 
KH2PO4 250 
MnSO44H2O 7.50 
FeSO47H2O 27.85 
Na2EDTA 37.85 
Tricalcium phosphate 0.2 กรัมต่อลิตร 
น้ าตาล 10 กรัมต่อลิตร 
ผงวุ้น 6.5 กรัมต่อลิตร 
ผงถ่าน 1   กรัมต่อลิตร 
กล้วย 50 กรัมต่อลิตร 
มันฝรั่ง 50 กรัมต่อลิตร 
น้ ามะพร้าว 150 กรัมต่อลิตร 
pH 5.6 มิลลิลิตรต่อลิตร 

 
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

1. การฟอกฆ่าเชื้อบริเวณผิว ผิวพืชเพ่ือท าให้ชิ้นส่วนฝักกล้วยไม้ให้ปลอดโรค เป็นการก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่ติด
มากับชิ้นส่วนพืชไม่ให้มามีผลยับยั้งการเจริญและพัฒนาการของชิ้นส่วนพืช เมื่อเลือกส่วนของพืชที่จะน ามาใช้ใน
การขยายพันธุ์ ไดแก ฝักกล้วยไม้ ให้ตัดแต่งชิ้นส่วนพืชใหมีความยาวที่เหมาะสม น ามาท าการล้างท าความสะอาด 
โดยการฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของเนื้อเยื่อเพ่ือใหปราศจากเชื้อ จุลินทรียใช้คลอร็อกซ 10% เขย่าเปนเวลา 10-15 นาที
เมื่อครบก าหนดเวลาให้ล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง แลวจุมเนื้อเยื่อลงใน 95% เอทิลแอลกอฮอลและ
ลนไฟ 

2. ท าการผ่าฝักกล้วยไม้ อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อ ควรเช็ดขวดอาหารเพ่ือฆ่าเชื้อด้วยเอลทิลแอลกอฮอล 70% ก่อน
น าเข้าตูตัดเนื้อเยื่อเมื่อจะย้ายเมล็ดกล้วยไม้ลงขวดให้เปิดฝาและลนไฟที่คอขวด จากนั้นใช้ปากคีบที่ลนไฟฆ่าเชื้อ
และท้ิงใหเย็นแลวคีบเมล็ดกล้วยไม้ใส่ขวด แล้วจึงปิดฝาตามเดิม 
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3. น าไปเลี้ยงไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  
4. เมื่อเมล็ดกล้วยไม้พัฒนาเป็นโปรโตรคร์อม ให้น ามาย้ายลงขวดอาหารใหม่ โดยการเกลี่ยโปรโตคอร์มให้  

บาง ๆ เพ่ือให้สามารถเจริญเป็นต้นอ่อนได้ 
5. เมื่อโปรโตคอร์มพัฒนาเป็นต้นอ่อน มีใบและราก ให้น ามาสู่ขั้นตอนการย้ายขวดจบ 
6. ขั้นตอนการย้ายลงขวดจบจะใส่ต้นอ่อนกล้วยไม้ 40 ต้นต่อขวด 
7. น าไปเลี้ยงที่ห้องควบคุมอุณหภูมิต่อจนต้นโตสามารถออกปลูกได้ 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงรูปภาพการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
 
การขยายพันธุ์หวายตะมอย โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วันที่เริ่มเพาะเมล็ด  วันที่ 16 สิงหาคม 2562 
วันที่ท าการเกลี่ยโปรโตคอร์ม ระยะเวลา 62 วัน หลังจากเพาะเมล็ด (24 ตุลาคม 2562)  
วันที่ช าต้นโต   ระยะเวลา 58 วัน หลังจากเกลี่ยโปรโตคอร์ (20 ธันวาคม 2562) 
ต้นกล้าพร้อมส่ง   1,000 ต้น  
สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง VW (ดัดแปลง)  

 

    
ก. ลักษณะฝักของกล้วยไม้
หวายตะมอย 

ข. ลักษณะเมล็ดที่เริ่มท าการ
เพาะของกลว้ยไม้หวายตะมอย 

ค. ระยะโปรโตคอร์มของกล้วยไม้
หวายตะมอย 

ง. ต้นกล้าปลอดเชื้อของกลว้ยไม้
หวายตะมอย 
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การขยายพันธุ์เอ้ืองค้า โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วันที่เริ่มเพาะเมล็ด  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
วันที่ท าการเกลี่ยโปรโตคอร์ม ระยะเวลา 50 วัน หลังจากเพาะเมล็ด  

(09 มกราคม 2563 ใช้รุ่นที่2 7 พฤษภาคม 2563) 
วันที่ช าต้นโต   ระยะเวลา 73 วัน หลังจากเกลี่ยโปรโตคอร์ม (18 กรกฎาคม 2563) 
ต้นกล้าพร้อมส่ง   1,000 ต้น  
สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง VW (ดัดแปลง) 

 

    
ก. ลักษณะฝักของกล้วยไม้เอื้องค า ข. ลักษณะเมล็ดที่เริ่มท าการ

เพาะของกลว้ยไม้เอื้องค า 
ค. ระยะโปรโตคอร์มของ
กล้วยไม้เอื้องค า 

ง. ต้นกล้าปลอดเชื้อของกลว้ยไม้
เอื้องค า 

 

การขยายพันธุ์เมี่ยงกิ่งด้า โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วันที่เริ่มเพาะเมล็ด  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
วันที่ท าการเกลี่ยโปรโตคอร์ม ระยะเวลา 55 วัน หลังจากเพาะเมล็ด (6 มกราคม 2563)  
วันที่ช าต้นโต   ระยะเวลา 92 วัน หลังจากเกลี่ยโปรโตคอร์ม (16 เมษายน 2563) 
ต้นกล้าพร้อมส่ง   1,000 ต้น  
สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง VW (ดัดแปลง) 
 

    
ก. ลักษณะฝักของกล้วยไม้เอื้อง
เมี่ยงกิ่งด้า 

ข. ลักษณะเมล็ดที่เริ่มท าการเพาะ
ของกล้วยไม้เอื้องเมี่ยงกิ่งด า 

ค. ระยะโปรโตคอร์มของ
กล้วยไม้เอื้องเมี่ยงกิ่งด า 

ง. ต้นกล้าปลอดเช้ือของกลว้ยไม้
เอื้องเมี่ยงกิ่งด า 

 

การขยายพันธุ์เอื้องเก๊ากิ่ว โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วันที่เริ่มเพาะเมล็ด  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
วันที่ท าการเกลี่ยโปรโตคอร์ม ระยะเวลา 79 วัน หลังจากเพาะเมล็ด (24 เมษายน 2563) 
วันที่ช าต้นโต   ระยะเวลา 102 วัน หลังจากเกลี่ยโปรโตคอร์ม (5 สิงหาคม 2563) 
ต้นกล้าพร้อมส่ง   1,000 ต้น  
สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง VW (ดัดแปลง) 
 

    
ก. ลักษณะฝักของกล้วยไม้เอื้อง
เก๊ากิ่ว 

ข. ลักษณะเมล็ดที่เริ่มท าการเพาะ
ของกล้วยไม้เอื้องเก๊ากิ่ว 

ค. ระยะโปรโตคอร์มของ
กล้วยไม้เอื้องเก๊ากิ่ว 

ง. ต้นกล้าปลอดเชื้อของกลว้ยไม้
เอื้องเก๊ากิ่ว 
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การขยายพันธุ์เพชรหึง โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
วันที่เริ่มเพาะเมล็ด  วันที่ 27 มกราคม 2563 
วันที่ท าการเกลี่ยโปรโตคอร์ม ระยะเวลา 52 วัน หลังจากเพาะเมล็ด (17 มีนาคม 2563)  
วันที่ช าต้นโต   ระยะเวลา 71  วัน หลังจากเกลี่ยโปรโตคอร์ม (26 พฤษภาคม 2563) 
ต้นกล้าพร้อมส่ง   1,000 ต้น  
สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง VW (ดัดแปลง) 

 
 

    
ก. ลักษณะฝักของกล้วยไม้เอื้อง
เพชรหึง 

ข. ลักษณะเมล็ดที่เริ่มท าการเพาะ
ของกล้วยไม้เอื้องเพชรหึง 

ค. ระยะโปรโตคอร์มของ
กล้วยไม้เอื้องเพชรหึง 

ง. ต้นกล้าปลอดเชื้อของกลว้ยไม้
เอื้องเพชรหึง 

 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 1. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษากล้วยไม้สมุนไพรและ
กล้วยไม้ที่ใช้เป็นยา  
 2.  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะและชนิดของกล้วยไม้ 
 3.  นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของกล้วยไม้ และเป็น
สถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษา บุคลากร และแขกของมหาวิทยาลัย 
 4. มีแหล่งรวบรวมกล้วยไม้สมุนไพรและกล้วยไม้ที่ใช้เป็นยาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางยาได้  และลดการ
ท าลายทรัพยากรในป่าได้ 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
1. ด้านการเรียนการสอนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
2. ด้านการวิจัย นักวิจัยสามารถน าไปเป็นแหล่งงานวิจัยทางด้านกล้วยไม้สมุนไพรและกล้วยไม้ที่ใช้เป็นยา

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางยา ตลอดจนการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมด้าน เวชส าอางค์ในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 77 - 
 

เอกสารอ้างอิง 
ครรชิต ธรรมศิริ. 2547. เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้. อัมรินทร์   พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ. 283 น.  
จิตราพรรณ  พิลึก. 2536.  การเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้.  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร.   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ. 
ฐ า น ข้ อ มู ล พ ร ร ณ ไ ม้  อ ง ค์ ก า ร ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์ .  2 5 6 0 .  [ ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ] .  แ ห ล่ ง ที่ ม า  
 http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%0full%20option/search_page.as (21  

สิงหาคม 2563).    
ฐิติพร พิทยาวุธวินิจ and others. 2550 การอนุรักษ์กล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่โคกภูตากา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ขอนแกน่. 

ประศาสตร์  เกื้ อมณี .  2538. เทคนิคการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อ .  พิมพ์ครั้ งที่  2. โอ. เอส .พริ้นติ้ ง  เ ฮ้าส์   
 กรุงเทพฯ.158 น. 

พีระศักดิ์  ฉายประสาท และคณะ . 2559. การอนุรักษ์และการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวายในเขต
 ภาคเหนือภายใต้โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ ากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
 รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. หน้า 5. 
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย. 2561. ชีวิตงามกล้วยไม้ไทย. หน้า 71. 
ยุพิน กสินเกษมพงษ์ และคณะ. 2561. รวบรวมและคัดเลือกกล้วยไม้สกุล Dendrobium ที่มี  ศั ก ย ภ า พ เ ป็ น

สมุนไพร Research and Development on Dendrobium spp as herb.  ค้ น เ มื่ อ  21  สิ ง ห า ค ม 
2563, แหล่งที่มา http://www.doa.go.th/hort/?p=988  

ระพี  สาคริก.  2544.  กล้วยไม้ส าหรับผู้เริ่มต้น.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและการศึกษา. 222 น. 
สมบุญ เตซะภิญญาวัฒน์. 2544. สรีรวิทยาของพืช. พิมพ์ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรุงเทพฯ. 237 

น.  
สมบูรณ์ ระดม และ แสงเดือน อินชนบท. 2555. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาวัสดุปลูกท่ี เหมาะสมต่อ  
  การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้สมุนไพรบางชนิด. 69 หน้า. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2562. สถิติการส่งออกดอกกล้วยไม้สด  ตั้ งแต่ปี  

2558 ถึง 2562.สถิติการส่งออกดอกกล้วยไม้สด จาก http://impexp.oae.go.th/  service/export. 
13 กรกฎาคม 2562. 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน . 2560 เซี่ยเหมินน าเข้ากล้วยไม้สกุลหวาย
 ( Dendrobium) จ า ก ไ ท ย เ พ่ิ ม ขึ้ น .  ค้ น เ มื่ อ  2 1  สิ ง ห า ค ม  2563, แ ห ล่ ง ที่ ม า  
 http://fj.chinadaily.com.cn/ 
องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.  2540. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ  

พระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่มที่ 3. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.  พริ้น ติ้ง เฮ้าส์.   
อุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว และ เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์. 2561. การวิเคราะห์หาเครื่องหมายโมเลกุลที่ จ าเพาะ

เจาะจงกับกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด ในประเทศไทยที่มีสารอนุพันธ์กลุ่ม Bibenzyl  โดยเทคนิค Inter-
Simple Sequence Repeat (ISSR). วารสารเกษตร.  34(3): 331 -  340 

http://fj.chinadaily.com.cn/


- 78 - 
 

ออนดีออร์แกนิค. 2562. สมุนไพรว่านหางช้าง. จาก https://www.oonorganic.com/Article/De.   
1  กันยายน 2563. 

Chen,Y., Li, Y., Qing, C., and Zhang, Y. 2008. 1,4,5- Trihydroxy-7-methoxy-9H-fluoren-9- one, a  
new cytotoxic compound from Dendrobium chrysotoxum. Food  Chemistry.  
108: 973-976.  
 

 Fang Tan, Yalin Chen, Xiaolei Tan, Yunyun Ma, Yong Peng. (2017) Chinese materia  medica  
used in medicinal diets Journal of Ethnopharmacology. 206: 40–54. 

Gong YQ, Fan Y,Wu DZ, Yang H, Hu ZB,Wang ZT (2004) In vivo and in vitro evaluation  of  
erianin, a novel anti-angiogenic agent. Eur J Cancer 40:1554–1565. 

H. Yang et al., 2002. Chemical constituents of Dendrobium chrysotoxum. Journal of  China  
Pharmaceutical University. 33(5):367-369 

Jaime A. Teixeira da Silva & Tzi Bun Ng. 2017. The medicinal and pharmaceutical 
 importance  

of Dendrobium species. Appl Microbiol Biotechnol. 101:2227– 2239. 
Jiang-Miao Hu et al., 2012. Chemical Components of Dendrobium chrysotoxum.  Chinese  

Journal of Chemistry. 30(6). 
Li, YM., Wang, HY., and Liu, GQ. 2001. Erianin induces apoptosis in human leukemia HL-60 cells.  

Acta Pharmacologica Sinica. 22: 1018- 1022.  
Mohammad Musharof Hossain. 2011. Therapeutic orchids: traditional uses and recent 
 advances — An overview. Fitoterapia 82 (2011) 102–140. 
Rose1000 เมื่อ 8 กุมภาพันธ์, 2012 - 21:13 น. กล้วยไม้ก็เป็นยา (Orchid Medicine). บ้านสวนพอเพียง  

-  ห มู่ บ้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง บ น อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต  :  แ บ่ ง ปั น  ส ร้ า ง ส ร ร ค์  พ อ เ พี ย ง . 
 https://www.bansuanporpeang.com/node/20172 15 กรกฎาคม 2562. 
Wang H, Zhang T, SunW,Wang Z, Zuo D, Zhou Z, Li S, Xu J, Yin F, Hua Y, Cai Z (2016)  Erianin  

induces G2/M-phase arrest, apoptosis, and autophagy via the ROS/JNK  signaling 
pathway in human osteosarcoma cells in vitro and in vivo. Cell  Death Dis  
7:e2247 

WU Wan-Ying, HOU Jin-Jun, LONG Hua-Li, YANG Wen-Zhi, LIANG Jian, GUO De-An.  2014. TCM- 
based new drug discovery and development in China. Chinese Journal of Natural  
Medicines. 12(4): 241−250. 

Xing X-H, Cui SW, Nie S-P, Phillips GO, Goff HD, Wang Q (2013) A review of isolation 
 process, structural characteristics, and bioactivities of water-soluble 
 polysaccharides from Dendrobium plants. Bioactive Carbohydrates Dietary  Fibre  

1:131–147 



- 79 - 
 

การรวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง 

จันทร์เพ็ญ  สะระ 
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ  

 มะนาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantifolia Swingle เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายหลาย ในประเทศไทย
มีการปรับปรุงพันธุ์มะนาวใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายพันธุ์ ซึ่งอาจท าให้มะนาวพันธุ์พื้นบ้านต่างๆ หรือพันธุ์ที่ไม่ต้านทานต่อโรค 
แต่มีลักษณะทางการเกษตรบางลักษณะที่ทรงคุณค่า อาจสูญหายไปได้ จึงท าการเก็บรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นเมือง และ
ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ พบว่า สามารถเก็บรวบรวมพันธุ์ได้ทั้งหมด 10 สายพันธุ์ จาก 5 
จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดล าพูน 2 สายพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ 4 สายพันธุ์ จังหวัดสุโขทัย 1 สายพันธุ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 1 สายพันธุ์ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 สายพันธุ์ โดยท าการเก็บลักษณะประจ าของมะนาวแล้วจ านวน 4 สาย
พันธุ์ เหลืออีก 6 สายพันธุ์ยังไม่สามารถเก็บลักษณะประจ าพันธุ์ได้ เนื่องจากต้นมะนาวที่เก็บรวบรวมมายังมีขนาดเล็ก ยัง
ไม่สามารถให้ผลผลิตได้ 
ค้าส้าคัญ: การรวบรวม, มะนาว, พันธุ์พ้ืนเมือง 
 

หลักการและเหตุผล 
 มะนาวมีชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantifolia Swingle เป็นพืชที่มีคุณประโยชน์มากมายหลาย เช่น ใช้
ประกอบอาหาร ใช้เป็นยาสมุนไพร และใช้เป็นส่วนผสมของน้ ายาท าความสะอาดต่างๆ เป็นต้น ในประเทศไทยมี
พันธุ์มะนาวหลากหลายพันธุ์ โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์มะนาวใหม่ๆ เกิดขึ้นหลายพันธุ์ที่มีการขึ้น
ทะเบียนที่ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช เช่น ด่านเกวียน พิจิตร 1 แป้นสุขประเสริฐ แป้นศุกลภัทร เป็นต้น ท าให้เกษตร
หันมาปลูกมะนาวพันธุ์ใหม่ๆ กันมากข้ึนเนื่องจากมีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีเปลือกบาง และมีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเมล็ด 
ซึ่งอาจท าให้มะนาวพันธุ์พ้ืนบ้านต่างๆ หรือพันธุ์ที่ไม่ต้านทานต่อโรค แต่มีลักษณะทางการเกษตรบางลักษณะที่
ทรงคุณค่า อาจสูญหายไปได้ ดังนั้น โครงการรวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมืองและศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลที่ได้จัดท าขึ้นนี้จึงมีความส าคัญในการรวบรวมพันธุ์มะนาวไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ 
และมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมเพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต เนื่องจากโรคและ
แมลงมีการปรับตัวให้เข้ากับพันธุ์พืชอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับประเทศไทยประสบกับปัญหาโรคร้อนขึ้นทุกปี 
อาจจะท าให้มะนาวที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้มีการสูญหายไป และการใช้เทคนิคทางด้านชีวโมเลกุ ล
จะช่วยจ าแนกความซ้ าซ้อนของสายพันธุ์มะนาวได้ เพราะประวัติความเป็นมาของมะนาวแต่พันธุ์ในประเทศไทยยัง
ไม่แน่ชัด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพันธุกรรมให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนกล้าพันธุ์ไม้ผลจากปัญหา
ระบาดของศัตรูพืชหรืออุทกภัยในอนาคตต่อไป 
 
 
 
 
 



- 80 - 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อปลูกและดูแลพันธุ์มะนาวพ้ืนเมืองที่ได้ท าการรวบรวมและขยายพันธุ์ให้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
  3. เพื่อศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของมะนาวพ้ืนเมือง 
 4. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรมมะนาว และศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมใน
ด้านการปรับปรุงพันธุ์ 

 
องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 

 1. องค์ความรู้ในเรื่องการขยายพันธุ์มะนาว 
 2. องค์ความรู้ในเรื่องการปลูกและการจัดการดูแลมะนาวในแปลงรวบรวมพันธุ์ 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
 จ านวน 50 คน  ประกอบด้วย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์มะนาวที่เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือได้แปลง
รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์มะนาวที่เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญของประเทศ 
   

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 
กิจกรรม :  
การรวบรวมพันธุ์
มะนาวพ้ืนเมือง 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
เชิงคุณภาพ 

  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ 

ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Outcome)   
เชิงปริมาณ   

จ านวนผู้รับบริการ คน 50 
เชิงคุณภาพ   

ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
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ผลผลิต ตัวช้ีวัด 
(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 
เชิงเวลา   

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 
 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน :   
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.1 
 

ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ : 
- องค์ความรู้ลักษณะทางกายภาพของมะนาวพันธุ์
พ้ืนเมือง 
- พันธุ์มะนาวที่เก็บรวบรวม 
- ฐานรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมมะนาว ส าหรับ
การศึกษาเรียนรู้ 
- จ านวนต้นพันธุ์มะนาวที่ขยายพันธุ์ 

 
เรื่อง 

 
พันธุ์ 
ฐาน 

 
ต้น 

 
1 
 

10 
1 
 

300 
 
 

วิธีการด้าเนินงาน 
1. การรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นเมือง 
 ท าการเก็บรวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมืองจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน 
 
2. การปลูกและดูแลมะนาวพื้นเมือง 
 - วิธีการปลูก 
  1. ระยะปลูกควรปลูกดวยระยะกวาง x ยาว = 3.5 x 4.0 เมตร หรือ 4.0 x 4.0 เมตร  
  2. การเตรียมวงบอซีเมนต วงบอซีเมนตที่เหมาะสมควรมีเสนผาศูนย์กลางขนาด 80-100 
เซนติเมตร สูง 40-50 เซนติเมตร 
  3. การเตรียมดินปลูก ใช้ดินร่วน : ปุ๋ยหมัก อัตราส่วน 3:1 น าดินที่ผสมกันดีแล้วใส่วงบ่อซีเมนต์
ที่จัดเตรียมไว้ให้เต็ม 
  4. ใช้กิ่งพันธุ์จากการเสียบยอด จากนั้นขุดหลุมในวงบ่อให้มีขนาดใหญ่เท่ากับถุงเพาะช า แล้วรอง
ก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ เมื่อย้ายกิ่งพันธุ์ลงในหลุมที่เตรียมไว้ให้กลบดินให้แน่น 
แล้วใช้ไม้หลักปักไว้ ผูกเชือกยึดเพ่ือป้องกันลมโยก รดน้ าให้ชุ่ม 
 - การให้น้้า 
  ควรให้น้ าต้นมะนาวอย่างสม่ าเสมอ 1-3 วัน/ครั้ง 
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 - การให้ปุ๋ย 
  1. การให้ปุ๋ยในระยะบ ารุงต้น ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 1 ช้อน
โต๊ะ ทุก ๆ 1 เดือน โดยหว่านปุ๋ยบนผิวดินรอบๆ โคนต้นแล้วรดน้ าตามทันที 
  2. การให้ปุ๋ยในระยะเร่งสร้างตาดอก ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ โดย
หว่านปุ๋ยบนผิวดินรอบๆ โคนต้นแล้วรดน้ าตามทันที 
  3. การให้ปุ๋ยในระยะบ ารุงต้น ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ โดยหว่านปุ๋ย
บนผิวดินรอบๆ โคนต้นแล้วรดน้ าตามทันที 
 - การก้าจัดวัชพืช 
  การก าจัดวัชพืชสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ถอน ถาง หรือใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ต้องระวังอย่าให้
เกิดบาดแผลตามโคนต้น หรือกระทบกระเทือนราก วิธีก าจัดวัชพืชอีกวิธีหนึ่งที่นิยมคือการใช้สารเคมี เช่น พาราช
วิท ไกลโฟเสท ดาวพอน เป็นตัน โดยการใช้จะต้องระวัง อย่าให้สารพวกนี้ปลิวไปถูกใบมะนาวเพราะอาจเกิด
อันตรายได้ เช่นท าให้ ใบไหม้เหลืองเป็นจุดๆ หรือไหม้ทั้งใบ ดังนั้นจึงควรฉีดพ่นตอนลมสงบ 
 - การตัดแต่งกิ่ง  
  เพ่ือให้มะนาวมีทรงพุ่มสวยและให้ผลดกปราศจากการท าลายของโรคและแมลง การตัดแต่งกิ่ง
ควรท าหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว โดยตัดกิ่งที่เป็นโรค กิ่งแห้ง กิ่งที่ไม่มีประโยชน์ออกให้หมด แล้วน าไปเผา
ท าลาย อย่าปล่อยทิ้งไว้ตามโคนต้น เพราะจะท าให้เป็นแหล่งสะสมโรคได้ 
 - การป้องกันและก้าจัดโรคและศัตรู 
  1. โรคแคงเกอร์ จะเกิดขึ้นได้แทบทุกส่วน ทั้งที่ใบ กิ่งก้าน และผล โดยอาการที่ใบและผล จะมี
ลักษณะคล้ายกัน คือจะเกิดเป็นแผลกลม แล้วจะขยายใหญ่ ฟู นูนคล้ายฟองน้ า มีสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองเข้มต่อมา
จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม และจะแตกเป็นสะเก็ด มีวงแหวนสีเหลือง ล้อมรอบแผล ส่วนอาการที่กิ่งก้าน จะมีแผล
ฟูนูนสีเหลือง ต่อมาแผลจะ แตกแห้ง เป็นสีน้ าตาลขยายไปรอบๆ กิ่ง รูปร่างของแผลไม่แน่นอน และไม่มีวงแหวน 
ล้อมรอบ เมื่อต้นมะนาวเป็นโรคนี้มากๆ จะแสดงอาการต้นโทรม แคระแกร็น ใบร่วง ผลผลิตลดลง กิ่งและต้นจะ
แห้งตายในที่สุด การป้องกันก าจัด ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคเผาท าลาย ไม่ขยายพันธุ์จากต้นแม่ที่เป็นโรคแคงเกอร์ 
พยายามอย่าให้มะนาวเกิดบาดแผล และ ป้องกันแมลงที่เป็นพาหะ เช่น หนอนชอนใบ หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมี 
ก าจัดแมลงกลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน 
  2. โรคราด า ลักษณะอาการจะมีใบ กิ่งก้าน และผลจะมีราสีด า สกปรก กระด้าง ท าให้ผมไม่สวย 
ต้นมะนาวจะแคระแกร็น การป้องกันก าจัด ท าลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟหรือใช้ สารเคมีก าจัดแมลงฉีดพ่น
เพ่ือก าจัดแมลงประเภท ปากดูด ชึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคราด า     3. โรคกรีนนิ่ง (ใบแก้ว) 
ลักษณะอาการมีใบจะด่างเป็นสีเหลือง หรือขาวใสระหว่างเส้นใบ ใบมีขนาดเล็กลง ในที่สุดใบและยอดจะแห้งตาย 
ผลมีขนาดเล็ก น้ าหนักน้อย ต้นจะโทรม การป้องกันก าจัด ให้     ท าลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟ ใส่ปุ๋ยที่มี 
ธาตุสังกะสีและ แมกนีเชียม ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดินให้อยู่ระหว่าง 6.0-6.5     
  4. โรคยางไหล ลักษณะอาการมีอาการยางไหลบริเวณล าต้นและกิ่งก้าน เปลือกจะเน่าและแผล
จะลุกลามไปถึงเนื้อไม้ การป้องกันก าจัด ควรตัดแต่งกิ่งและก าจัดวัชพืชเพ่ือให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง และควรทา
บาดแผลด้วยสารทองแดงหรือก ามะถันผสมปูนขาว ถ้ามีการระบาดมากก็เผาท าลายเสีย    
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  5. โรครากเน่าและโคนเน่า ลักษณะอาการรากฝอยและรากแขนง จะเน่ามีสีน้ าตาลหรือด า 
ลักษณะเหนียว ไม่ยุ่ย เปลือกของล าต้นจะปริแตกออก โดยเฉพาะ โคนต้น และมียางไหลบริเวณขอบแผล เมื่อราก
และต้นถูกท าลายมากๆ จะท าให้ใบเหลือง และร่วงหล่น การป้องกันก าจัด อย่าให้มีน้ าขัง บริเวณโคนต้น และไม่
ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือ ปุ๋ยคอกมากเกินในช่วงฤดูฝน    
  6. หนอนชอนใบ จะท าความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตก ใบอ่อน โดยจะชอนไชกัดกินอยู่
ระหว่างผิวใบด้านหน้าและหลังใบ จะมอง เห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลาง
ใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติดผล การป้องกันก าจัด หมั่นตรวจดูตามใบและยอดของ
มะนาว โดยเฉพาะระยะที่มะนาวเริ่มผลิใบอ่อน กรณีที่ระบาดน้อยให้เด็ดใบเผาท าลาย หากพบมากให้ฉีดพ่น 
สารเคมีก าจัดแมลง กลุ่มคาร์บาริล มาลาไธออน หรือฟอร์โมไธออน ในอัตราที่ฉลากก าหนด 
  7. หนอนกินใบ (หนอนแก้ว) จะกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อนของมะนาว การป้องกันก าจัด    หมั่น
ตรวจดูตามใบอ่อนและยอดอ่อน เมื่อพบไข่และตัวหนอนก็จับท าลายเสีย ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงกลุ่มเมทามิโด
ฟอสที่มีชื่อทางการค้าว่า ทามารอน ในอัตรา 20-30 ซีซี. หรือประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้
ทั่วต้น    
  8. เพลี้ยไฟ จะดูดกินน้ าเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน และผลการท าลายจะรุนแรงในระยะผลอ่อน นับ
แต่เริ่มติดผล ช่วงระยะการระบาด จะข้ีนอยู่กับการแตกยอดอ่อน และระยะติดผล ผลที่ถูกท าลายจะ ปรากฏรอยสี
เทา เป็นวงบริเวณขั้วผล และก้นผลหรือเป็นขีดสีเทาตาม ความยาวของผล  การป้องกันก าจัด ให้เด็ดผลที่แคระ
แกร็น ถ้าพบการท าลายของเพลี้ย ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดแมลง ได้แก่ คาร์โบชัลแฟน เปอร์เมทริน 
  9. ไรแดง ลักษณะอาการ ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหงิกงอ ไม่เจริญเติบโตและร่วงหล่น ผล
มะนาวจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน และเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล ในเวลาต่อมา ผิวผลจะกร้าน ผลแคระแกร็น และร่วงใน
ที่สุด การป้องกันก าจัด ฉีดพ่นด้วยก ามะถันผงชนิดละลายน้ าในอัตรา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 10-
15 วัน ในตอนเช้า หรือตอนเย็น เพ่ือป้องกันอาการใบไหม ้
 
3. การขยายพันธุ์มะนาวพื้นเมือง  
 การเสียบยอด (Top working) 
 - เตรียมต้นตอ (stock) โดยใช้ต้นกล้ามะนาวที่เพาะเมล็ดจากพันธุ์พ้ืนเมือง เนื่องจากมีระบบรากแก้ว ซึ่ง
ต้นที่น ามาใช้ในการเสียบยอดจะมีขนาดล าต้นเท่าปากกาหรือมีขนาดไม่เล็กกว่ายอดพันธุ์ดีที่น ามาใช้ในการเสียบ 
 - เตรียมยอดพันธุ์ดีตรงกับสายพันธุ์ที่เราต้องการ โดยเลือกยอดพันธุ์ที่มีตายอดที่พร้อมแตกใหม่มีขนาด
พอเหมาะกับต้น stock ที่เตรียมไว้ ปราศจากโรคและแมลงท าลาย 

- ตัดยอดของต้นตอทิ้ง โดยเลือกบริเวณที่มีสีกึ่งเขียวกึ่งน้ าตาล 
- ท าการผ่ากึ่งกลางต้นตอให้มีความยาวของรอยผ่าประมาณ 2-3 เซนติเมตร  
- น ายอดพันธุ์ดีมาตัดให้มีความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร จากนั้นปาดให้เป็นรูปลิ่ม โดยให้มีความยาว

พอดีกับความยาวของต้นตอที่ถูกผ่าแล้ว หลังจากนั้นน ายอดพันธุ์ดีไปเสียบลงบนต้นตอแล้วใช้พลาสติกพันธุ์กิ่งพัน
บริเวณท่ีมีการเสียบยอดลงไปให้แน่น แล้วใช้ถุงพลาสติกคลุมอีกครั้งเพ่ือป้องกันไม่ให้โดนน้ า 
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ภาพที่ 1 การเสียบยอดมะนาว 

ผลการด้าเนินงาน 
1. การรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นเมือง 
 จากการรวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมืองจากแหล่งต่าง ๆ ในภาคเหนือ สามารถรวบรวมพันธุ์มะนาวได้
ทั้งหมด จ านวน 10 พันธุ์ ดังนี้ 
 

     
มะนาวพิ้นเมืองบา้น
โฮ่ง-1 หมู่ 15 ต.บ้าน
โฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

มะนาวพิ้นเมืองบา้นโฮ่ง-
2 หมู่ 15 ต.บ้านโฮ่ง อ.
บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

มะนาวพื้นเมืองหนอง
หาร-1 หมู่ 7 ต.
หนองหาร อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

มะนาวพื้นเมืองหนอง
หาร-2 หมู่ 4 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 

มะนาวพื้นเมืองแมอ่อน  
ต.แม่ทา อ.แม่ออน  
จ.เชียงใหม่ 

     

     
มะนาวพื้นเมืองปา่ไผ่  
ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่ 

มะนาวไทยพื้นเมือง
สุโขทัย   ต.เมืองบางยม 
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

มะนาวพื้นเมือง
อุตรดิถ์  ต.วังกะพี้ อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

มะนาวพื้นเมือง
แม่ฮ่องสอน บ้านซ่ือมื่อ
น้อย ต.แม่คะตวน อ.
สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

มะนาวพื้นเมือง
แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะ
เรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

  
จากนั้นท าการเก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของมะนาวพ้ืนเมืองที่เก็บรวบรวมได้ทั้ง 10 พันธุ์ โดยเก็บผล

มาจากแหล่งเดิม เนื่องจากต้นที่รวบรวมพันธุ์มาได้ยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้ ซึ่งมีลักษณะต่าง ๆ  
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ตารางท่ี 1 ลักษณะประจ าพันธุ์ของมะนาวพ้ืนเมืองจ านวน 10 พันธุ์ 
พันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง ลักษณะประจ้าพันธุ์ 

รูปร่าง
ใบ 

สีดอก รูปร่าง
ผล 

สีของน้้า
มะนาว 

กลิ่นน้้า
มะนาว 

ค่า 
PH 

จ้านวน
เมล็ด 

1. มะนาวพิ้นเมืองบ้านโฮ่ง-1 หมู่ 15 ต.บ้านโฮ่ง 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

รูปไข ่ ขาว กลม เหลือง ไม่หอม 2.31 10 

2. มะนาวพิ้นเมืองบ้านโฮ่ง-2 หมู่ 15 ต.บ้านโฮ่ง 
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

รูปไข ่ ขาว กลม เหลือง ไม่หอม 2.25 12 

3. มะนาวพื้นเมืองหนองหาร-1 หมู่ 7 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

รี ขาว กลม เหลือง ไม่หอม 2.19 15 

4. มะนาวพื้นเมืองหนองหาร-2 หมู่ 4 ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

รูปไข ่ ขาว รี เหลือง ไม่หอม 2.22 16 

5. มะนาวพื้นเมืองแม่ออน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.
เชียงใหม ่

รี ขาว รี เหลือง หอม 2.24 12 

6. มะนาวพื้นเมืองป่าไผ่  ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม ่

รี ขาว รี เหลือง ไม่หอม 2.28 20 

7. มะนาวไทยพื้นเมืองสุโขทัย   ต.เมืองบางยม อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

รูปไข ่ ขาว รี เหลือง หอม 2.29 24 

8. มะนาวพ้ืนเมืองอุตรดิถ์  ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ ์

รูปไข ่ ขาว รี เหลือง หอม 2.26 22 

9. มะนาวพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านซื่อมื่อน้อย ต.
แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

รี ขาว รี เหลือง ไม่หอม 2.32 24 

10. มะนาวพื้นเมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง จ.
แม่ฮ่องสอน 

รูปไข ่ ขาว รี เหลือง ไม่หอม 2.20 14 

 
2. การปลูกและดูแลมะนาวพื้นเมือง 
 ท าปลูกมะนาวพ้ืนเมืองที่สามารถรวบรวมไว้ได้ลงในแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้จ านวนพันธุ์ละ 2 ต้น ดังนี้ 
 1. มะนาวพ้ินเมืองบ้านโฮ่ง-1  
 2. มะนาวพ้ินเมืองบ้านโฮ่ง-2  
 3. มะนาวพ้ืนเมืองหนองหาร-1  
 4. มะนาวพ้ืนเมืองหนองหาร-2  
 5. มะนาวพ้ืนเมืองแม่ออน  
 6. มะนาวพ้ืนเมืองป่าไผ่   
 7. มะนาวไทยพ้ืนเมืองสุโขทัย  
 8. มะนาวพ้ืนเมืองอุตรดิถ์   
 9. มะนาวพ้ืนเมืองแม่ฮ่องสอน อ.สบเมย  
 10. มะนาวพ้ืนเมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง  
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3. การขยายพันธุ์มะนาวพื้นเมือง 
 ท าการขยายพันธุ์มะนาวพ้ืนเมืองด้วยวิธีการเสียบยอด ได้จ านวน 300 ต้น ดังนี้ 
 1. มะนาวพ้ินเมืองบ้านโฮ่ง-1 จ านวน 30 ต้น 
 2. มะนาวพ้ินเมืองบ้านโฮ่ง-2 จ านวน 30 ต้น 
 3. มะนาวพ้ืนเมืองหนองหาร-1 จ านวน 30 ต้น 
 4. มะนาวพ้ืนเมืองหนองหาร-2 จ านวน 30 ต้น 
 5. มะนาวพ้ืนเมืองแม่ออน จ านวน 30 ต้น 
 6. มะนาวพ้ืนเมืองป่าไผ่  จ านวน 30 ต้น 
 7. มะนาวไทยพ้ืนเมืองสุโขทัย จ านวน 30 ต้น 
 8. มะนาวพ้ืนเมืองอุตรดิถ์  จ านวน 30 ต้น 
 9. มะนาวพ้ืนเมืองแม่ฮ่องสอน อ.สบเมย จ านวน 30 ต้น 
 10. มะนาวพ้ืนเมืองแม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง จ านวน 30 ต้น 
 
4. การบริการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
 - เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ได้แพร่ระบาด จึงไม่สามารถออกไปบริการพันธุ์ไม้ผลให้แก่บุคคลที่สนใจ
ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ จึงบริการองค์ความรู้การเรื่องพันุ์มะนาวและการขยายพันุ์ให้แก่นักศึกษาสาขาพืชผัก 
จ านวน 58 คน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 
 
5. สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  

ตัวชี้วัด 
(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 

ผลการด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
เชิงคุณภาพ 

   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/หน่วยงาน/องค์กรที่
ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการ 

ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Outcome)    
เชิงปริมาณ    

จ านวนผู้รับบริการ คน 50 58 
เชิงคุณภาพ    

ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 80 
เชิงเวลา    

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 80 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    
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ตัวชี้วัด 
(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 

ผลการด้าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ลา้นบาท 0.1 
 

0.1 

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ : 
-องค์ความรู้ลักษณะทางกายภาพของมะนาวพันธุ์พ้ืนเมือง 
-พันธุ์มะนาวท่ีเก็บรวบรวม 
-ฐานรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมมะนาวส าหรับ
การศึกษาเรยีนรู ้
-จ านวนต้นพันธ์ุมะนาวท่ีขยายพันธุ ์

 
เรื่อง 
พันธุ ์
ฐาน 

 
ต้น 

 
1 

10 
1 
 

300 

 
1 

10 
1 
 

300 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 โครงการ การรวบรวมพันธุ์มะนาวพ้ืนเมือง ได้มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่ 
 การเรียนการสอน 
 - ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน ได้น านักศึกษาปริญญาตรีมาท างาน
วิจัยส าหรับปัญหาพิเศษ จ านวน 2 คน โดยท าการศึกษา DNA fingerprint ของมะนาว และการศึกษาวิธีการผสม
ข้ามพันธุ์มะนาว  
 - เป็นฐานเรียนรู้ส าหรับฝึกงานภายในของนักศึกษาขาวิชาพืชผัก ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
  

 
ภาพที่ 2 นักศึกษาสาขาพืชผัก ม.แม่โจ้ เข้าดูงานแปลงรวบรวมพันธุ์มะนาว 
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การอนุรักษ์พันธุกรรมและขยายพันธุ์ต้นเสม็ดแดงเพื่อการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดชุมพร  

 
จิระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์1* 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
  

บทคัดย่อ   
เ ส ม็ ด แด ง  ( Syzygium  gratum  var. gratum) อยู่ ใ น ว งศ์  Myrtaceae เ ป็ น ไ ม้ พุ่ ม ต้ น ไ ม่ ผ ลั ด

ใบ เอกลักษณ์พิเศษมีเปลือกต้นสีน้ าตาลแดง ทรงต้นและสีสวยงามนิยมใช้ตกแต่งภูมิทัศน์ ปัจจุบัน ต้นเสม็ดแดงใน
พ้ืนที่ป่าได้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงควรอนุรักษ์และหาแนวทางขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนต้นให้มากขึ้น 
วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 1) เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
2) เพ่ือจัดท าแนวเขตพ้ืนที่รักษาพันธุกรรมต้นเสม็ดแดง 3) ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4) ศึกษา
สารส าคัญของเสม็ดแดง 5) เพ่ือจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ วิธีด าเนินงาน มีดังนี้ 1) ส ารวจและเก็บข้อมูลต้น
เสม็ดแดง เช่น นับจ านวนต้นเสม็ดแดง วัดขนาดล าต้นโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเส้นรอบวง ที่ระดับ  
DBH  2) ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 3) ศึกษาวิธีท าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเสม็ดแดง 4) จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 1) จ านวนต้นเสม็ดแดงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5 ซม. ขึ้นไป มี 
62 ต้น มีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลาง 21.7 ซม. ความยาวเส้นรอบวง เฉลี่ย 55.6 ซม. การเติบโตของล าต้น แบ่ง
ได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ล าต้นกลุ่ม M (multiple stem) คิดเป็น 19% และล าต้นแบบ S (single stem) คิดเป็น 81% 
สรุปข้อมูลได้ว่า มีจ านวนต้นที่มีล าต้นขนาดใหญ่มากคงเหลืออยู่ปริมาณน้อย จึงต้องเร่งอนุรักษ์และด าเนินการ
ขยายพันธุ์ต่อไป ส าหรับกิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ิมเติม ได้แก่ การศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสม็ดแดง 
การศึกษาวิธีท าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ดแดง และการจัดท าเอกสารเผยแพร่ในเรื่องเสม็ดแดง  
ค้าส้าคัญ: เสม็ดแดง, ขนาดล าต้น, เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น, เส้นรอบวง, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   

 
หลักการและเหตุผล  

เสม็ดแดง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า  Syzygium  gratum  (Wight) S.N. Mitra  var. gratum จัดอยู่ในวงศ์ 
Myrtaceae ในแต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น ไคร้เม็ด (เชียงใหม่) เม็ก (ปราจีนบุรี)  เม็ดชุน (นครศรีธรรมราช) 
เสม็ด (สกลนคร) เสม็ดเขา เสม็ดแดง (ตราด)  เสม็ดชุน (ภาคกลาง) ส าหรับลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้พุ่มต้น
ไม่ผลัดใบ เปลือกต้นสีน้ าตาลแดง แตกสะเก็ดแผ่นบางๆ โคนต้นมักเป็นพูพอน ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม ใบรูป
หอก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอก ออกเป็นช่อซี่ร่มเล็กๆ สีเหลืองอ่อน   ออกที่ปลายยอด ออกดอกเดือน 
มีนาคม-เมษายน  ผล กลม สีขาว มีขนาดเล็ก ออกผล เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ส่วนที่ใช้ ได้แก่ ใบสด ส าหรับ
สรรพคุณและวิธีใช้ มีดังนี้ ใช้ใบสด ต าป่นปิดพอกแก้เคล็ดยอก ฟกบวมได้ดี  ใช้ผลมะกรูด หรือใบพลู รมควันใต้ใบ
เสม็ดพออุ่นๆ นาบท้องเด็กแก้ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อในเด็ก แก้ปวดท้องได้ดีมาก (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มปป.) ต้ารายาไทย ใช้เปลือกต้ม
ทาลมพิษหรือแก้พิษน้ าเกลี้ยง ใบแก่ใช้ต าพอกแก้ฟกช้ า ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ใช้รากต้มน้ าดื่ม 
แก้เบื่อเมา แก้ผิดส าแดง ยอดอ่อน รับประทานสด ขับลม (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก



- 89 - 
 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, มปป.; ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553) ปลูกในสวนสมุนไพรหรือให้ร่มเงาในบ้าน โดยยอดอ่อน ลวกหรือกินกับผักกับ
น้ าพริก มีรสเปรี้ยวอมฝาด ใบใช้รับประทานกับน้ าพริก ขนมจีนหรือข้าวย า ต าพอกแก้เคล็ดขัดยอกฟกบวม 
(https://th.wikipedia.org/wiki/) น้ ามันจากใบ มีกลิ่นคล้ายการบูร ใช้นวดแก้เคล็ด เมื่อย ปวดบวม แก้หมัด เหา 
ชุบส าลีอุดฟันแก้ปวดฟัน  (http://www.natres.psu.ac.th/) คุณค่าทางอาหาร ในส่วนที่รับประทานได้ 100 
กรัม พบว่า ผักเม็กหรือเสม็ดแดง ให้แคลอรี่สูงถึง 72 หน่วย สูงกว่าผักหวานป่า (39 หน่วย) ชะมวง (51 หน่วย) 
ผักกูด (19 หน่วย) มะกอกป่า (46 หน่วยแคลอรี) และเสม็ดแดงให้โปรตีน 3.0 กรัม สูงกว่า ผักหวานป่า ชะมวง 
ผักกูด มะกอกป่า  ส าหรับการวิเคราะห์วิตามิน B2 พบว่า ผักเสม็ดแดงให้วิตามิน B2 สูงกว่าชะมวง ผักกูด ใบ
มะม่วงหิมพานต์ และมะกอกป่า  นอกจากนี้ยังมี ไนอาซีนสูงกว่าพืชผักพ้ืนบ้านหลายชนิด เช่น ชะมวง ผักกูด ใบ
มะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น (กองโภชนาการ กรมอนามัย, 2535 อ้างโดย teerachon, 2557) 
  ปัจจุบัน ต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่าชุมชนเขตจังหวัดชุมพรและภาคใต้ตอนบน ได้ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากสภาพป่าธรรมชาติได้ลดลง มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ปาล์มน้ ามัน ยางพารา ฯลฯ มีบ้านเรือนและ
โรงงานมากขึ้น มีการขุดล้อมต้นเสม็ดแดงไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เช่น ขุดล้อมไม้ใหญ่ไปใช้ตกแต่ง
สวนหย่อมเพราะทรงต้นมีทรงพุ่มสวยงาม และสีล าต้นมีสีแดงสวยงามแบบธรรมชาติ การปลูกขยายพันธุ์ท าได้ยาก 
เนื่องจากลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง มีปัญหาในการปักช ากิ่งได้ยาก ในธรรมชาติเมล็ดสามารถงอกได้แต่เติบโตได้ช้า มี
แนวโน้มสูญหายทางพันธุกรรมจากแหล่งก าเนิดดั้งเดิมได้ในอนาคต จึงต้องหาวิธีขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช เพ่ือให้ได้ปริมาณมาก ในเวลาอันรวดเร็ว และได้ต้นกล้าเสม็ดแดงที่ปลอดโรคเป็นแหล่งพันธุกรรมต่อยอดงาน
อนุรักษ์พันธุ์เป็น biobank ที่เก็บรักษาต้นกล้าขนาดเล็กท่ีมีชีวิตในสภาพปลอดเชื้อในอนาคต   
 ดังนั้น หากมีการก าหนดแนวพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ต้นพันธุ์เสม็ดแดงอันเป็นต้นหลัก ต้นเสม็ดที่มีอายุมากและมี
ความสูงมากเหล่านั้นไว้ในป่าชุมชนให้ชัดเจน ย่อมช่วยลดปัญหาการลักลอบขุดล้อมต้นเสม็ดแดงไปจ าหน่ายได้และ
ป้องกันการตัดแผ้วถางป่าเสม็ดเพ่ือท าการเกษตรกรรมอ่ืน ช่วยคงสภาพและรักษาป่าเสม็ดแดงเพ่ือรักษาระบบ
นิเวศตามธรรมชาติไว้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป และหากพัฒนาเทคนิควิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อต้นเสม็ดแดงโดยใช้ส่วนต่างๆและเมล็ด รวมทั้งขยายพันธุ์แล้วจึงน าต้นกล้าไปส่งเสริมให้ประชาชนในเขต
จังหวัดชุมพรและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้เพาะปลูก และยังเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์เสม็ด
แดง สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเสม็ดแดงเพ่ือให้คงอยู่ในป่าตามสภาพธรรมชาติและมีการพัฒนาต่อยอดของ
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือจัดท าแนวเขตพ้ืนที่รักษาพันธุกรรมต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

อย่างน้อย 1 แห่ง และข้ึนทะเบียนรหัสต้นพันธุ์เสม็ดแดงที่พบในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ    
3. เพ่ือศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสม็ดแดง  
4. เพ่ือศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ดแดง อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์  
5. เพ่ือจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์เสม็ดแดงในเขตจังหวัดชุมพร    
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องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 
องค์ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดง 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
 ป่าเสม็ดแดงที่เป็นป่าธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร อย่างน้อย 5 ไร่ และป่า
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพสธ.) หน่วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชมุพร   

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.จัดท าแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เสม็ดแดงที่ชัดเจนขึ้นใหม่  อย่างน้อย 5 ไร่ ในเขตป่าธรรมชาติและป่า
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร           

 2. การขึ้นทะเบียนรหัสต้นพันธุ์เสม็ดแดงที่มีล าต้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เกิดอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ ภายในเขตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพ่ือเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์และใช้ศึกษาชีววิทยา สัณฐานวิทยา
ของเสม็ดแดง ตลอดถึงแนวทางการใช้ประโยชน์เสม็ดแดงอย่างยั่งยืนต่อไป   

 3. ได้ทราบสูตรอาหารส าหรับชักน าเนื้อเยื่อให้ได้ต้นกล้าเสม็ดแดงในปริมาณมากในสภาพปลอดเชื้อ    
 4. ได้ทราบสูตร/กรรมวิธีท าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ดแดง อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ และทราบ

สารส าคัญของเสม็ดแดงจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เช่น โปรตีน   
 5. เกษตรกรและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมเสม็ดแดงในป่าชุมชน จังหวัด

ชุมพร    
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 50  75  

 2. สูตรผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ด
แดง 

ผลิตภัณฑ์ 1  ชาเสม็ดแดง 

 3. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมเสม็ดแดง  แห่ง 1  1  
 4. เอกสารเผยแพร่เรื่องการอนุรักษ์

พันธุกรรมเสม็ดแดงในจังหวัดชุมพร เช่น 
แผ่นพับ  

รายการ 1  แผ่นพับให้ความรู้
เรื่องเสม็ดแดง และ

โรลอัพ 
 5. สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสม็ดแดง สูตร 1  1  

เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม   

% 80   
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
เชิงเวลา 1. ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เดือน 12  12  

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช (งบประมาณแผ่นดิน)  

บาท 100,000  86,150  

 
วิธีการด้าเนินงาน 

 1. ก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่อนุรักษ์เสม็ดแดง และส ารวจขึ้นทะเบียนต้นพันธุ์เสม็ดแดงที่เกิดเองในแหล่ง
ธรรมชาติของพ้ืนที่ป่า ม.แม่โจ้-ชุมพร โดยก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เสม็ดแดงให้ชัดเจน         
 2.  ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเสม็ดแดงและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 
 3. ศึกษาสูตร/วิธีท าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ดแดง อย่างน้อย 1 รายการ 

4. จัดท าเอกสารเผยแพร่เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมเสม็ดแดงในจังหวัดชุมพร และกิจกรรมบริการ
วิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน        
 
วิธีการศึกษา 

1. ก้าหนดแนวเขตของพื้นที่อนุรักษ์เสม็ดแดง และส้ารวจขึ้นทะเบียนต้นพันธุ์เสม็ดแดง  
เป็นขั้นตอนก าหนดแนวเขตของพ้ืนที่ส ารวจ และจัดท ารหัสต้นพร้อมระบุพิกัดต้นเสม็ดแดงที่เกิดเองใน

แหล่งธรรมชาติของพ้ืนที่ป่า ม.แม่โจ้-ชุมพร โดยก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เสม็ดแดงให้ชัดเจน  ด าเนินการ
ส ารวจ จัดท ารหัสต้นเสม็ดแดง โดยให้รหัสต้นว่า SC+เลขล าดับต้น และจัดท าพิกัด (GPS) เพ่ือระบุต าแหน่งของต้น
เสม็ดแดงและพ้ืนที่แนวเขตป่าเสม็ดแดงในป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   

 2. ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเสม็ดแดงและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ  
 เก็บตัวอย่างชิ้นส่วนยอดอ่อนมาจากต้นกล้าเสม็ดแดงที่เกิดอยู่ภายในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ - ชุมพร น ามาท าความสะอาดด้วยน้ ายาซันไลต์ จ านวน 2 ครั้ง ล้างน้ าสะอาด จากนั้นน าชิ้นส่วนตายอด มา
ฟอกฆ่าเชื้อในสภาพปลอดเชื้อ โดยใช้สารไฮเตอร์ ความเข้มข้น 5-10% เป็นเวลา 5-15 นาที จ านวน 1 - 2 ครั้ง 
ล้างด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว จ านวน 3 ครั้ง แล้วใช้ปากคีบหยิบชิ้นส่วนตายอดมาเพาะเลี้ยงด้วยอาหาร
สังเคราะห์ (pH 5.6-6.0) จ านวน 2 สูตรที่เติมน้ าตาล 30 กรัม/ลิตร ผงวุ้น 7 กรัมต่อลิตร น ามาเพาะเลี้ยงใน
สภาพห้องปลอดเชื้อ ภายใต้สภาพแสง 14 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิห้องเพาะเลี้ยง 25±2 °C ความเข้มแสง 1,500 
– 3,000 ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 80 วัน วางแผนการทดลอง ประกอบด้วย 2 สิ่งทดลองๆละ 10 ชิ้นส่วน ดังนี้ 

สิ่งทดลองท่ี 1 อาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (ชุดควบคุม)   
สิ่งทดลองที่ 2 อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA ความเข้มข้น  

1 มก./ล. 
 บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้น เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัส (ถ้ามี) คะแนนการขยายขนาด
ของแคลลัส (ให้คะแนน 4 ระดับ คือ 0-3 คะแนน ดังนี้ 0 คะแนน = ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขยายขนาด, 1 คะแนน 
= ขยายขนาดเล็กน้อย, 2 = ขยายขนาดปานกลาง, 3 = ขยายขนาดมาก) การเกิดแคลลัส (เปอร์เซ็นต์) พร้อม
บันทึกภาพและเก็บข้อมูล  
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3. ศึกษาสูตร/วิธีท้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ดแดง อย่างน้อย 1 รายการ 
เก็บตัวอย่างใบจากต้นเสม็ด ทั้งจากในป่าอนุรักษ์ฯ และน ามาจากตลาดนัดของชุมชนอ าเภอละแม จ.

ชุมพร น ามาล้างท าความสะอาด  จากนั้นน าชิ้นส่วนใบเสม็ดแดง และสมุนไพรอ่ืนๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสมชาเสม็ดแดง 
เช่น ใบมันปู ใบเตยหอม ฯลฯ น ามาอบแห้งในตู้อบแห้งแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อบแห้ง เป็นเวลา 7-20 วัน 
ขึ้นกับชนิดพืช น าชิ้นส่วนสมุนไพรมาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นบด  แล้วน าชิ้นส่วนฆ่าเชื้อโรคโดยการน าชิ้นส่วน
อบแห้งนั้นมาฉายแสงยูวี  เป็นเวลา 30 นาที  โดยใช้แสงยูวีที่ติดตั้ งอยู่ภายในตู้ปลอดเชื้ อ จากนั้น  
น าใบอ่อนเสม็ดแดง (ใบอบแห้ง) และใบอบแห้งของสมุนไพรต่างๆ มาบดละเอียด แล้วทดลองท าสูตรชาเสม็ดแดง 
จ านวน 4 สูตร แล้วน ามาชงเพ่ือให้ผู้ชิมได้ให้คะแนนในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดง   โดยมี
ส่วนผสมสูตรต่างๆ ดังนี้ 

สูตรที่ 1 ใบเสม็ดแดง เท่านั้น ปริมาณ  2 กรัม   
สูตรที่ 2 ใบเสม็ดแดง ปริมาณ 2 กรัม  + ใบมันปู 2 กรัม     
สูตรที่ 3 ใบเสม็ดแดง 2 กรัม + ใบเตยหอม 2 กรัม   

 สูตรที่ 4 ใบเสม็ดแดง 2 กรัม + ใบมันปู 2 กรัม  + ใบเตยหอม 3 กรัม   
ปรับปริมาตรด้วยน้ าสะอาดที่ต้มให้เดือดแล้ว ในทุกสูตรปรับปริมาตรครบ 700 มิลลิลิตร (มล.)    
การประเมินผล การให้คะแนนสูตรชาสมุนไพรเสม็ดแดง โดยแบ่งคะแนน 3 ระดับ คือ ระดับ 0 - 3 จาก
การประเมินคุณภาพ ดังนี้  0 =  ควรปรับปรุงรสชาติ , 1 = รสชาติดีปานกลาง, 2 = รสชาติดี ,  
3 = รสชาติดีมาก  
เมื่อทดลองสูตรเรียบร้อยแล้ว น าไปแจกจ่ายให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ทดลองชิมฟรี 

และขอรับค าเสนอแนะต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่อไป โดยน าไปแจกให้ทดลองชิม ณ ตลาดโพล้เพล้ 
อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และตลาดใต้เค่ียม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร   

4. จัดท้าเอกสารและสื่อเผยแพร่ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมเสม็ดแดงในจังหวัดชุมพร และกิจกรรม
บริการวิชาการโดยบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน ดังนี้ 

4.1 น าเสนอผลงานโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.)  

4.2 ได้จัดท าเอกสาร/สื่อการเรียนการสอน และสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับนักศึกษา เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 

 1.แผ่นพับ 
 2.โรลอัพ   

 
ผลการด้าเนินงาน 

1. ก้าหนดแนวเขตของพื้นที่อนุรักษ์เสม็ดแดง และส้ารวจขึ้นทะเบียนต้นพันธุ์เสม็ดแดง  
จากการส ารวจ พบว่า  ป่าเสม็ดแดงที่พบในป่าครอบคลุมในพ้ืนที่ ประมาณ 19 ไร่ โดยป่าเสม็ดดังกล่าว

ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯที่เป็นป่าอนุรักษ์ต้นเคี่ยม และอยู่ในคนละพ้ืนที่หรือโซนโดยมีคลองน้ า
กั้นอยู่ และห่างกับพ้ืนที่ป่าเคี่ยมประมาณ 2 กม. คณะส ารวจฯ ได้ส ารวจและติดป้ายรหัสต้น พบว่ามีจ านวนต้น
เสม็ดแดง 150 ต้น อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายต้นที่ยังไม่ได้เข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่างเนื่องจากป่าค่อนข้างรก (การเก็บ
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ข้อมูล เก็บข้อมูลเฉพาะต้นที่มีขนาดล าต้นเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า 5 ซม. ขึ้นไป) โดยสามารถแบ่งล าต้น 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มล าต้นแบบ M (multiple stem) หรือมีการแตกล าขนาดใหญ่ เมื่อวัดที่ระดับต่ ากว่า 
DBH และกลุ่มล าต้นแบบ S หรือต้นที่มีล าต้นเดี่ยว (single stem) 

จากการสุ่มตัวอย่างต้นเสม็ดแดงเพ่ือเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ จ านวน 62 ต้น พบว่า จ านวนต้น
เสม็ดแดงมีค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เท่ากับ  21.7 ซม. มีความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ย 55.6 ซม. ลักษณะ
การเติบโตของล าต้น แบ่งได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ล าต้นกลุ่ม M (multiple stem) มี 12 ต้น คิดเป็น 19 % และล า
ต้นแบบ S หรือล าต้นเดี่ยว (single stem) มี 50 ต้น คิดเป็น  81 % ของจ านวนต้นทั้งหมด ส าหรับขนาดล าต้น
แบ่งตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ 4 กลุ่ม คือ 1. ต้นขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 ซม. เท่ากับ 5% 2. ต้น
ขนาดกลาง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 11-20 ซม. คิดเป็น 50% 3. ต้นขนาดใหญ่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 21-30 ซม.
คิดเป็น 26% 4. ต้นขนาดใหญ่มาก เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นตั้งแต่ 31 ซม. ขึ้นไป เท่ากับ 19.4%  
 
ตารางท่ี 1 รหัสพิกัดต้นเสม็ดแดง โดยสุ่ม จ านวน 50 ต้น ในเขตพ้ืนที่ป่าเสม็ดแดง 19 ไร่ 
 

รหัสต้น ประเภทต้น พิกัดต้น (GPS) 
SC1 M 47P, x =515353, y = 1079159 
SC2 S 47P, x =515379, y = 1079155 
SC3 S 47P, x =515378, y = 1079153 
SC4 S 47P, x =515358, y = 1079152 
SC5 S 47P, x =515375, y = 1079150 
SC6 M 47P, x =515369, y = 1079135 
SC7 S 47P, x =515366, y = 1079134 
SC8 S 47P, x =515367, y = 1079133 
SC9 S 47P, x =515332, y = 1079158 

SC10 S 47P, x =515353, y = 1079145 
SC11 M 47P, x =515354, y = 1079142 
SC12 S 47P, x =515351, y = 1079147 
SC13 M 47P, x =515353, y = 1079110 
SC14 S 47P, x =515347, y = 1079121 
SC15 M 47P, x =515351, y = 1079149 
SC16 S 47P, x =515343, y = 1079141 
SC17 S 47P, x =515347, y = 1079119 
SC18 S 47P, x =515347, y = 1079118 
SC19 S 47P, x =515349, y = 1079118 
SC20 S 47P, x =515347, y = 1079117 
SC21 S 47P, x =515349, y = 1079119 
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รหัสต้น ประเภทต้น พิกัดต้น (GPS) 
SC22 S 47P, x =515346, y = 1079120 
SC23 M 47P, x =515351, y = 1079117 
SC24 S 47P, x =515354, y = 1079111 
SC25 S 47P, x =515361, y = 1079105 
SC27 M 47P, x =515336, y = 1079111 
SC28 M 47P, x =515351, y = 1079115 
SC29 S 47P, x =515335, y = 1079105 
SC30 S 47P, x =515333, y = 1079102 
SC31 S 47P, x =515340, y = 1079097 
SC33 S 47P, x =515336, y = 1079099 
SC35 S 47P, x =515339, y = 1079096 
SC36 S 47P, x =515334, y = 1079100 
SC37 S 47P, x =515330 y = 1079104 
SC38 S 47P, x =515348, y = 1079099 
SC39 S 47P, x =515357, y = 1079092 
SC40 S 47P, x =515343, y = 1079087 
SC44 S 47P, x =515338, y = 1079113 
SC45 S 47P, x =515343, y = 1079103 
SC46 M 47P, x =515331, y = 1079109 
SC47 M 47P, x =515343, y = 1079092 
SC48 S 47P, x =515324, y = 1079118 
SC50 S 47P, x =515328, y = 1079103 

SC106 S 47P, x =515329, y = 1079480 
SC107 S 47P, x =515316, y = 1079473 
SC108 S 47P, x =515528, y = 1079488 
SC109 S 47P, x =515294, y = 1079456 
SC110 S 47P, x =515311, y = 1079465 
SC148 M 47P, x =515308, y = 1079376 
SC150 S 47P, x =515309, y = 1079381 

 
 
 
 



- 95 - 
 

ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข 
1. ในพื้นที่ป่าเสม็ดแดง มีต้นไม้อยู่หนาแน่นหลายชนิดและมีต้นไม้เกือบเต็มพ้ืนที่ ท าให้การเก็บข้อมูลท า

ได้ยาก แนวทางแก้ไข ได้แก่ ต้องท าพิกัดรหัสต้นที่ดี เพื่อป้องกันการเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกัน  
2. ในการท ารหัสต้นครั้งแรก ถูกลบรหัสต้นไปเนื่องจากหมึกท่ีใช้เขียนรหัสโดนน้ าฝน จึงลบเลือนไป ท าให้

ต้องท ารหัสต้นใหม่ทั้งหมด จึงเสียเวลาการท างาน แนวทางแก้ไข ท าป้ายที่ถาวรมากข้ึน 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการท ารหัสต้นเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ฯ และเก็บข้อมูลรหัสพิกัดต้นเสม็ดแดง (พิกัด GPS) 
โดยใช้โปรแกรม Ling 
 
2. ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเสม็ดแดงและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ  
 จากการทดลอง ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดแคลลัส โดยเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนตายอด
ด้วยอาหารแข็ง จ านวน 2 สูตร เป็นเวลา 80 วัน พบว่า สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการชักน าให้
เกิดแคลลัส ได้แก่ สูตร MS (1962) ดัดแปลงที่เติม BAP 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. ท าให้เกิดแคลลัส 
เท่ากับ 75 เปอร์เซ็นต์ของชิ้นส่วนที่เพาะเลี้ยง ส่วนสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตทุกชิ้นส่วนไม่
สามารถชักน าให้เกิดแคลลัสได้ ส าหรับในเรื่องขนาดแคลลัสนั้น สูตร MS ดัดแปลงที่เติม BAP 4 มก./ล. ร่วมกับ 
NAA 1 มก./ล. ท าให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแคลลัส เฉลี่ย 0.97 ซม. ซึ่งเป็นแคลลัสชนิดแน่น (compact 
callus)  
 

 
ภาพที่ 2 ภาพชิ้นส่วนแคลลัสชนิดแน่น (compact callus) ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสูตรอาหาร MS ที่
เติมBAP 4 มก./ล. ร่วมกับ NAA 1 มก./ล. 
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3. ศึกษาสูตร/วิธีท้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเสม็ดแดง อย่างน้อย 1 รายการ 
จากการที่ นั กศึกษา ชั้ นปีที่  3  สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต พืช ได้ทดลองและเก็บข้อมูล 

เชิงลึกโดยการชิมผลิตภัณฑ์ชา และให้คะแนน จ านวน 5 ราย พบว่า สูตรที่ได้คะแนนสูงที่สุด ได้แก่ สูตรที่ 4 เสม็ด
แดง + ใบมันปู + ใบเตยหอม นอกจากนี้ ได้ทดลองน าไปให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
3 แห่ง ได้ทดลองชิม ได้แก่ ตลาดปากน้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ตลาดเดอะโพล้เพล้ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
และตลาดใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร พบว่า  ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการนี้ เก็บ
ข้อมูล 75 คน และส่งคืนแบบสอบถาม 47 คน ได้ผลดังนี้  

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด = 19 คน คิดเป็น 40.4 เปอร์เซ็นต์  
ระดับความพึงพอใจมาก 17 คน คิดเป็น 36.2 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 7 คน คิดเป็น 14.9 
ระดับความพึงพอใจน้อย 4 คน คิดเป็น 8.5 
ดังนั้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากและมากท่ีสุด รวม 76.6 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการยอมรับและความพึงพอใจต่อชาเสม็ดแดง สูตรที่ 4  ได้รับการยอมรับค่อนข้างดี ผู้ชิมชอบรสชาติ
เพราะชามีความหอม รสชาติดี กลมกล่อม ผู้บริโภคไม่ชอบน้ าตาล ซึ่งชานี้จึงตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เนื่องจากไม่ใส่
น้ าตาล และไม่มีคาเฟอีน 

ค้าแนะน้า และข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดง   
1. ควรบรรจุใส่ซองชาส าหรับชงพร้อมดื่ม   
2. รสชาควรมีรสเข้มข้นมากข้ึนกว่านี้ 
3. ควรท าผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดงออกวางจ าหน่าย    
4. ควรบรรจุซองเล็ก ส าหรับแบ่งดื่มในแต่ละครั้ง 
5. อยากให้มาออกบู๊ทวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่ตลาดใต้เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร 

ผลการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของตัวอย่างใบเสม็ดแดงและเปลือกเสม็ดแดง ซึ่งเป็นตัวอย่างบด
แห้ง พบว่า เปลือกเสม็ดแดง ให้สารโปรตีนในปริมาณค่อนข้างสูง เฉลี่ย 3.05 กรัม/100 กรัม  (ไนโตรเจน 
ปริมาณ 19.06 กรัม/100 กรัม)  ส าหรับทั้งสองส่วน ได้แก่ เปลือกแบบบดแห้งผสมกับใบที่อบแห้งของเสม็ดแดง 
มีปริมาณโปรตีน เฉลี่ย 5.01 กรัม/100 กรัม (หรือ ไนโตรเจน 31.31 กรัม/100 กรัม) (ได้ส่งตัวอย่างเสม็ดแดง
ไปวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม) ส าหรับ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลคุณค่าโภชนาการของตัวอย่างเสม็ดแดงชนิดบดแห้งนั้น สามารถใช้ในการบริโภค นอกจากใช้
เป็นผักแล้ว ยังสามารถประยุกต์ใช้ท าผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดงหรือชาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพที่ให้สารโปรตีนในระดับสูง
พอสมควรเมื่อเทียบกับผักพ้ืนเมืองบางชนิด เช่น ใบเสม็ดแดงผสมกับเปลือกแห้ง มีโปรตีนสูงกว่าใบชา, ใบชะมวง  
และ ผักโขม (ใบชา มีโปรตีน 0.02-0.22 กรัม ใบชะมวง มีโปรตีน 1.9 กรัม/100 กรัม ส่วนผักโขมมีโปรตีน 2.9 
กรัม/100 กรัม(https://www.thaihealth.or.th/) นอกจากนี้ ใบเสม็ดแดง 100 กรัม ให้โปรตีนมากกว่าชานม
ไข่มุก 1 แก้ว ซึ่งให้โปรตีนเพียง 0.4-2 กรัม/1 แก้ว  

ใบอ่อนของเสม็ดแดงจึงเหมาะที่จะน ามาใช้ท าเป็นผลิตภัณฑ์ชาได้ โดยชาเสม็ดแดงนี้ปราศจากสาร
คาเฟอีน เพราะไม่มีส่วนผสมของใบชา จึงเหมาะส าหรับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนได้ ทั้งนี้ ผงชา (ไม่หวาน) มีโปรตีน 0.02 กรัม/100 กรัม ชาชงพร้อมดื่ม (ไม่หวาน) มี
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โปรตีน 0.22 กรัม/100 กรัม  (http://www.dietandfitnesstoday.com/tea-nutrition-facts.php)  ทั้งนี้  
ชาวบ้านในเขตจังหวัดชุมพรนิยมน ายอดเสม็ดแดงมารับประทานเป็นผักเคียง เช่น รับประทานกับขนมจีนน้ ายาใต้ 
หรือน้ าพริกกะปิ ดังนั้น จึงเป็นผักที่ควรส่งเสริมให้มีการปลูกเลี้ยงไว้ในครัวเรือนเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการ
โดยเฉพาะใบเสม็ดแดงมีปริมาณโปรตีนในระดับสูงกว่าผักพ้ืนเมืองหลายชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว อย่างไรก็ตาม 
การท าผลิตภัณฑ์ด้านอาหารควรมีการฆ่าเชื้อโรคโดยใช้แสงยูวี และค านึงถึงความปลอดภัยทางอาหารและยา และ
ควรขอมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ด้วย หากเกษตรกรต้องการต่อยอดองค์ความรู้ไปในเชิงธุรกิจในอนาคต   

 

ภาพที่ 3 ฉลากผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดง 

 
ภาพที่ 4 การทดสอบความพึงพอใจในการชิมผลิตภัณฑ์ชาเสม็ดแดง ณ ตลาดนัดของชุมชน จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดนัดปากน้ าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ตลาดนัดเดอะโพล้เพล้ อ.หลังสวน และตลาดใต้เคี่ยม อ.ละแม  
จ.ชุมพร 
 
4. จัดท้าเอกสารเผยแพร่ เรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมเสม็ดแดงในจังหวัดชุมพร และกิจกรรมบริการวิชาการโดย
บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน        
 4.1 ได้ร่วมน าเสนอผลงานโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. -มจ.) 
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องข้าวหอมแดง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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4.2 ได้จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร่ ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.แผ่นพับ 2.โรลอัพ ดังปรากฏใน
เอกสารแนบท้ายนี้ 
 

 
ภาพที่ 5 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
1. บูรณาการกับงานการเรียนการสอน 

ได้เชื่อมโยงโครงการฯ กับการเรียนการสอนในวิชา ทพ333 ธุรกิจการเกษตร มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน 10 คน เข้าร่วมกิจกรรมส ารวจป่าเสม็ดแดง และกิจกรรมชิมผลิตภัณฑ์ชา
เสม็ดแดง ในระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
2. บูรณาการกับการวิจัยในวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
 ในรายวิชาปัญหาพิเศษ ได้มีการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสม็ดแดงและกล้วยไม้ โดย 
นางสาวณัฐธิดา นนทสิงห์ และนายวรวัส วราเทพนุทัศน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

3. น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน เนื้อหาในวิชา มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (ศท104) เพ่ือ
การอนุรักษ์พันธุ์ต้นเสม็ดแดงในป่าชุมชนของจังหวัดชุมพร รวมทั้งน าผลการวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการในเสม็ดแดง
ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลายๆรายวิชาได้อีกด้วย เช่น วิชา ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม (เทอม 
2/2563) เป็นต้น  นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ได้ฝึกเตรียมอาหารและฝึกฟอก
ชิ้นส่วน การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสม็ดแดงและพืชอ่ืนๆ ในรายวิชา ทพ210 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563    
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การขยายพันธุ์และการพัฒนาโทะอย่างบูรณาการ 
 

ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์1* 
งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

 
บทคัดย่อ 

 บริเวณรอบๆพ้ืนที่โครงการ อพ .สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พบว่ามีต้นโทะเติบโตกระจาย 
อยู่ ทั่ ว พ้ื นที่  ชื่ อ วิ ท ย าศ าสตร์  Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. ชื่ อ ส ามัญ  Downy myrtle,  
Hill gooseberry, Rose myrtle, Downy rose myrtle, ชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย เช่น พรวด พรวดกินลูก ชวด 
ทุ กาทุ กามูติง กามูติงกายู มูติง ชาวชุมพรส่วนใหญ่เรียกว่า “ต้นโทะ” เป็นพืชในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) สูงราว 4 
เมตร ทรงพุ่มมีลักษณะกลม เป็นไม้ที่โตช้า ไม่ผลัดใบ พบบริเวณดินทราย ตามป่าโปร่ง ชายฝั่งทะเล ป่าชายหาด 
ชายป่าพรุ และป่าดิบเขา ดอกสีชมพูอมขาว เนื้อผลสุกสีม่วง รสชาติหวาน การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เมื่อน าเมล็ดมา
เพาะพบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกต่ า อย่างไรก็ดีพบว่าเมล็ดสามารถงอกใต้ต้นแต่ไม่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากทรงพุ่ม
จากต้นแม่บดบังแสงแดด ดังนั้นวิธีการถอนเมล็ดงอกใต้ต้นไปขยายพันธุ์จึงเหมาะสมที่สุด ต้นโทะมีเนื้อไม้ที่แข็งแรง 
ด้านการใช้ประโยชน์ ชาวบ้านใช้ไม้โทะท าลอบดักจับสัตว์น้ าท าด้ามพร้า ด้ามขวาน ด้ามมีด สร้างคอกสัตว์ ท าฟืน 
ด้ามหนังสติ๊ก ใบและรากใช้เป็นยารักษาโรค โดยน ารากมาต้มท ายาแก้เลือดลม น าใบมาบดรักษาแผลเปื่อย การ
พัฒนาโทะโดยการเพ่ิมมูลค่าโดยการน าลูกโทะจ าหน่ายเป็นผลไม้ ผลิตเป็นน้ าผลไม้ ผลิตแยม อย่างไรก็ดี ต้นโทะ
ก าลังได้รับความนิยมน ามาเป็นไม้ประดับเพราะดอกมีลักษณะสวยงาม ปัจจุบันต้นโทะในจังหวัดชุมพร และจังหวัด
อ่ืนๆในภาคใต้ ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว พ้ืนที่ที่มีต้นโทะขึ้นตามธรรมชาติถูกปรับเพ่ือท าการเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น 
สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา และสวนผลไม้ จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการอนุรักษ์โทะที่ยังคง
เหลืออยู่อย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนทางพันธุกรรมสืบไป 
ค้าส้าคัญ: การขยายพันธุ์, โทะ, การพัฒนา 
 

หลักการและเหตุผล 
 ภายในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี โดยความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ต าบล
ละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร พบว่ามีต้น พรวดกินลูก หรือที่ชาวชุมพรเรียกว่า ต้นโทะ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. ชื่ อ ส ามัญ  Downy myrtle, Hill gooseberry, Rose myrtle, 
Downy rose myrtle, ชื่อท้องถิ่นในประเทศไทย เช่น พรวด พรวดกินลูก ชวด ทุ กาทุ กามูติง กามูติงกายู มูติง 
ชาวชุมพรส่วนใหญ่เรียกว่า “ต้นโทะ” เป็นพืชในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) สูงราว 4 เมตร ทรงพุ่มมีลักษณะกลม 
เป็นไม้ที่โตช้า ไม่ผลัดใบ พบบริเวณดินทราย ตามป่าโปร่ง ชายฝั่งทะเล ป่าชายหาด ชายป่าพรุ และป่าดิบเขา ดอก
สีชมพูอมขาว เนื้อผลสุกสีม่วง รสชาติหวาน การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด เมื่อน าเมล็ดมาเพาะพบว่าเปอร์เซ็นต์การงอก
ต่ า อย่างไรก็ดีพบว่าเมล็ดสามารถงอกใต้ต้นแต่ไม่สามารถเติบโตได้ เนื่องจากทรงพุ่มจากต้นแม่บดบังแสงแดด 
ดังนั้นวิธีการถอนเมล็ดงอกใต้ต้นไปขยายพันธุ์จึงเหมาะสมที่สุด ต้นโทะมีเนื้อไม้ที่แข็งแรง ด้านการใช้ประโยชน์ 
ชาวประมงใช้ประโยชน์จากต้นโทะในการท าลอบดักจับสัตว์น้ า ท าด้ามพร้า ด้ามขวาน ด้ามมีด สร้างคอกสัตว์ ท า
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ฟืน ด้ามหนังสติ๊ก ใบและรากใช้เป็นยารักษาโรค โดยน ารากมาต้มท ายาแก้เลือดลม น าใบมาบดรักษาแผลเปื่อย 
ตลอดจนเก็บผลไปรับประทานเป็นผลไม้ การพัฒนาโทะโดยการเพ่ิมมูลค่าโดยการน าลูกโทะจ าหน่ายเป็นผลไม้ 
ผลิตเป็นน้ าผลไม้ ผลิตแยม อย่างไรก็ดีต้นโทะก าลังได้รับความนิยมน ามาเป็นไม้ประดับเพราะดอกมีลักษณะ
สวยงาม ปัจจุบันต้นโทะในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอ่ืน ๆในภาคใต้ ลดจ านวนลง อย่างรวดเร็ว  
 จะเห็นได้ว่าเป็นไม้ที่มีความส าคัญกับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เป็นต้นไม้ที่อยู่ในวิถีชีวิตอย่างแท้จริง 
ปัจจุบันต้นโทะในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอ่ืน ๆในภาคใต้ ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว แทบจะไม่เหลือต้นโทะให้ใช้
ประโยชน์ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกปรับท าการเกษตรแปลงใหญ่ เช่น สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา สวนผลไม้ 
แทบทั้งสิ้น โทะ อาจกลายเป็นไม้ในต านาน หากไม่อนุรักษ์และท าการขยายพันธุ์ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
อีกประการที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด ผลของโทะมีลักษณะเป็นสีม่วง ซึ่งเป็นสีประจ าพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 อย่างไรก็ดีด้วยเหตุผลที่กล่าวมาจึงควรมีการศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่าง ๆเช่น การเพาะเมล็ด 
การตอนกิ่ง การแยกกอ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ เพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นโทะรองรับการใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน อีกทั้ง
ยังต้องสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ด้านการขยายพันธุ์ต้นโทะออกสู่สาธารณะชน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ต่อไป อย่างไรก็ดีต้องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น น าไปท าเป็นแยม ที่กล่าวมาเพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึง
ต้องเร่งสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านในการอนุรักษ์โทะที่ยังคงเหลืออยู่อย่างบูรณาการเพ่ือความยั่งยืนทาง
พันธุกรรมสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือการขยายพันธุ์ต้นโทะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชมุพร 
 3. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโทะ 
 4. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากโทะอย่างยั่งยืน 

 
องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 

 1. ความรู้หลักการขยายพันธุ์พืช  
 2. ความรู้ด้านการอนุบาลต้นกล้า 
 3. องค์ความรู้หลักการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการวิชาการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

 
 



- 101 - 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
 พ้ืนที่โครงการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโทะอย่างบูรณาการ จัดกิจกรรมภายในพ้ืนที่โครงการ อพ .สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
 

 
ภาพที่ 1 ศรชี้จุดพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจและเห็นความส าคัญต่อการอนุรักษ์ต้นโทะ 
 2. โรงเรียนสามารถน าต้นโทะไปปลูกเพ่ือการอนุรักษ์ในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือร่ วมสนองงาน
พระราชด าริ 
 3. เกษตรกรสามารถปลูกเพ่ือการขยายพันธุ์ผลิตต้นกล้าจ าหน่ายเป็นรายได้เสริม 
  4. ประชาชนทั่วไปปลูกต้นโทะประดับบริเวณบ้านตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือความสวยงาม 
 5. มีแหล่งเรียนรู้ต้นโทะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 6. ประชาชนทั่วไปมีความกระตือรือร้นในการช่วยอนุรักษ์ต้นโทะที่มีเหลือน้อยให้คงอยู่ต่อไป 
 7. เกษตรกรใช้ประโยชน์จากต้นโทะอย่างรู้คุณค่าควบคู่กับการอนุรักษ์เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนต้นโทะ 300 กระถาง 

 
กระถาง 

 
300 

 
300 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
96.15 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ  

 
80 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.1 

 
0.1 
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วิธีการด้าเนินงาน 
1.  เบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ จัดซื้อจัดจ้าง 
2.  ส ารวจแหล่งกระจายพันธุ์ของต้นโทะ 
3.  สร้างแปลงรวบรวมพันธุ์และปลูกต้นโทะลงแปลง และปลูกลงกระถาง 
4.  ให้บริการวิชาการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโทะ 
5.  สรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
ผลการด้าเนินงาน 

1. การส ารวจแหล่งต้นโทะในธรรมชาติ และการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์โดยชาวบ้าน 
 

 

 

 
ภาพที่ 2 การปลูกต้นโท๊ะเพื่อการอนุรักษ์ของชาวบ้าน 
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2. การขยายพันธุ์ต้นโทะ 
 

 
ภาพที่ 3 การปลูกขยายพันธุ์ต้นโท๊ะ 
 
3. การบริการวิชาการ 
 ความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการบรรยายในเรื่อง “การขยายพันธุ์และการพัฒนาโทะอย่างบูรณาการ” 
รวมด้านโดยรวมพบว่า ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับฟังการบรรยาย ด้านเจ้าหน้าที่ บุคลากร มีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.56 รองลงมาเป็นด้านความพึงพอใจต่อผลของการบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 
96.15  ต่อมาเป็นด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการบรรยายและการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 95  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 93.30 และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 92.72 น้อย
ที่สุด ตามล าดับ 
  

 

 
 

 
 
 
 



- 104 - 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 โครงการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโทะอย่างบูรณาการ ได้บูรณาการร่วมกับสมาพันธ์เกษตรยั่งยืน
ชุมพร บูรณาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการเสวนาพูดจาประสาคน
รักษ์ไผ่ โครงการไผ่เพ่ือน้อง โดยชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือบริการวิชาการการขยายพันธุ์และการพัฒนา
โทะอย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกษตรกร นักศึกษา และศิษย์เก่า รู้จักเข้าใจและรู้วิธีการอนุรักษ์ต้นโทะอย่างถูกต้อง 
เพ่ือให้ต้นโทะมีจ านวนเพิ่มขึ้นต่อไป 
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สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากใบเสม็ด 
เพ่ือเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 

 
พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

บทคัดย่อ  
เสม็ดขาว หรือ Cajuput tree (Melaleuca cajeputi) และเสม็ดแดง (Syzygium gratum) เป็นพืชที่พบ

มากในบริเวณป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งสารสกัดของพืชทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ  
น้ ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาวที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ นิยมน ามาใช้ประโยชน์ด้านสปา และอ่ืนๆ งานนี้จึงสนใจ
ศึกษาสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบ เสม็ดทั้ง 2 ชนิด และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่มีเสม็ดเป็นส่วนผสมจ านวน 2 ผลิตภัณฑ์  โดยผลิตภัณฑ์ที่ 1 เป็นการต่อยอดงาน
เดิมของปี 2559 จากการน าน้ ามันหอมระเหยและน้ ามันสกัดจากใบเสม็ดขาวมาผลิตเป็นน้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาว 
มาพัฒนาเป็นครีมเจลเสม็ดขาว เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้และเพ่ิมมูลค่าจากงานเดิม   ผลิตภัณฑ์ชนิดที่ 2 จากการ
ทดสอบประสิทธิภาพของใบเสม็ดขาวในการทดสอบเชื้อ Streptococcus mutans พบว่าค่า MIC 10 mg/ml., 
MBC 10 mg/ml. และเชื้อ Candida albicans พบว่าค่า MIC 0.625 mg/ml., MFC >10 mg/ml. โดยวิธี 
MIC DETERMINATION BY MICROTITRE BROTH DILUTION METHOD ดังนั้นจึงเลือกใช้สารสกัดใบเสม็ดที่สกัด
ด้วยวิธีสกัดแบบดั้งเดิม (Decoction) มาพัฒนาเป็นน้ ายาบ้วนปากเพ่ือสุขภาพ และเติมส่วนประกอบอ่ืนๆ ลงไป
ปรุงแต่งรสชาติ กลิ่น เพ่ือให้น้ ายาบ้วนปากที่ได้มีคุณสมบัติที่ดีและน่าใช้   ส่วนการทดลองศึกษาสมบัติในการต้าน
อนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของสารสกัดจากใบเสม็ดทั้ง 2 ชนิด อยู่ในระหว่างด าเนินการ ความล่าช้า
เนื่องมาจากปัญหาและอุปสรรคจากเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์  
ค้าส้าคัญ: เสม็ดขาว, เสม็ดแดง, การใช้ประโยชน์,  สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 
 

หลักการและเหตุผล 
 จากการส ารวจพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีต้นเสม็ดขาว 
หรือ Cajuput tree (Melaleuca cajeputi) และเสม็ดแดง (Syzygium gratum) พืชทั้ง 2 ชนิด เป็นพืชในวงศ์เดียวกัน 
(Myrtaceace) การใช้ประโยชน์ของเสม็ดแดง คนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะน าส่วนยอดมากินเป็นผักเหนาะหรือกินกับน้ าพริก 
ส่วนเสม็ดขาวเป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบจะทั้งต้น ยกตัวอย่างเช่น การน าใบเสม็ดขาวมากลั่นด้วยน้ า
หรือไอน้ า น้ ามันหอมระเหยที่ได้ มีชื่อเรียกว่า “น้ ามันเขียว (Cajuput oil)” นิยมน ามาใช้ท าเป็นยาหม่อง ท ายานวด ท า
ยาแก้ปวดหู ปวดฟัน ยารักษาโรคผิวหนัง รักษาสิว ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเมลง (กรมป่าไม้)  จากการศึกษาการกลั่นน้ ามัน
หอมระเหยจากใบเสม็ดขาวที่เก็บจากบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ปีงบประมาณ 2559 โดยการกลั่นด้วยไอน้ า มีเปอร์เซ็น
ผลผลิตของน้ ามันอยู่ที่ 1.13 และศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว ด้วยเทคนิค GC-
MS พบว่ามีสาร Terpinen-4-ol, β-fenchol และ α-Terpinolene เป็นองค์ประกอบหลัก ด้วยคุณสมบัติและกลิ่นที่
เฉพาะของเสม็ดขาว จึงได้น ามาใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งในน้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาว เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสปา ใช้ส าหรับ 
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ดม ทา นวด ถู บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก แมลงสัตว์กัดต่อย ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างการยื่นขอจดแจ้งอนุสิทธิบัตร
ค าขอเลขที่ 1703001708  มีรายงานว่าน้ ามันหอมระเหยของเสม็ดขาวออกฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเชื้อทั้ง 4 
ชนิด ได้แก่  เชื้อรา Aspergillus niger, Trichophyton mentagrophytes และเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus 
aureus, Streptococcus sp. ด้วยวิธี paper disc diffusion method ได้ดี (อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ และคณะ,  )  
สารสกัดจากใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดชุนโดยใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลาย พบว่าสารสกัดใบเสม็ดขาวมีความสามารถ
ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ได้ดีกว่าใบเสม็ดชุน สารประกอบฟีนอลิกรวมใบเสม็ดชุนมีมากกว่าใบเสม็ดขาว (แน่ง
น้อย แสงเสน่ห์ และคณะ, 2556)  สารสกัดอย่างหยาบจากใบแห้งของเสม็ดขาวด้วยเมทานอล สามารถยับยั้งการเจริญ
เของเชื้อราโรคพืชได้ทุกระดับความเข้มข้น (นาตยา มนตรี, 2553) 
 สารสกัดจากสมุนไพรมีองค์ประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติในการต้านการเกิดออกซิเดชัน ปัจจุบันจึงถูก
น ามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เวชส าอาง เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เพราะมีสารประกอบในกลุ่มฟีนอลลิก 
ซึ่งสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอยได้  
 เนื่องจากเสม็ดเป็นพืชที่พบในหลายพื้นที่ การเจริญเติบโตของพืชชนิดเดียวกันสภาพพ้ืนที่แตกต่างกัน
ย่อมส่งผลต่อปริมาณสารส าคัญด้วย ดังนั้นจึงศึกษาคุณสมบัติของการต้านอนุมูลอิสระและสารฟีนอลิกรวมของใบเสม็ด
ทั้ง 2 ชนิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสม็ด 2 ชนิด ได้แก่ 1.ปรับชนิดของผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาว จากชนิด
น้ ามันเป็นชนิดครีมเจล ที่ไม่เหนอะหนะและมีคุณภาพดี ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมของปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกใช้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ ามันนวด 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสุขภาพที่มีส่วนผสมจากใบเสม็ด 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.  เพ่ือศึกษาสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากใบเสม็ดทั้ง 

2 ชนิด 
3.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่มีคุณภาพโดยมีเสม็ดเป็นส่วนผสม 
4.  เพ่ือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเสม็ดทั้ง 2 ชนิดและการพัฒนาการใช้ประโยชน์ 

 
องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 

 น าองค์ความรู้เทคนิคการสกัดสารอย่างง่าย และเทคนิคการสกัดสารอินทรีย์จากส่วนต่างๆ ของพืช
สมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม  ผนวกกับการน าองค์ความรู้งานจากโครงการ
บริการวิชาการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ างบประมาณ 2559 เรื่องโครงการเสม็ดขาว (Melaleuca 
cajuputi Powell) กับการใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ และประจ าปีงบประมาณ 2560 เรื่องโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ก าจัดแมลงจากเสม็ดขาว 
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กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน ประกอบด้วย นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ านวน และประชาชน
ทั่วไป หมู่ที่ 7 ต าบลคันธุลี อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 25 คน 
 

 
พื้นที่ด้าเนินโครงการ 

 ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได้แนวทางในการน าสารสกัดและใบเสม็ดมาใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในวิสาหกิจชุมชนหรือในเชิง
พาณิชย์ในอนาคต  ได้วิธีการผลิตน้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมที่มีคุณภาพ  และทราบสูตรในการท าผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพที่มีเสม็ดขาวเป็นส่วนผสม 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความรู้เพ่ิมข้ึนจาการเข้ารับ
บริการ 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากเสม็ด 

 
คน 

ร้อยละ 
 

ชนิด 

 
50 
70 

 
2 

 
52 

91.2 
 

2 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
87.6 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
80 

 
ร้อยละ 80 ตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด และ
มีการขอขยายระยะเวลา
ในการด าเนินงาน และ
แล้วเสร็จตามระยะเวลา 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.1 

 
0.094828 
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วิธีการด้าเนินงาน 
1.  ส ารวจพืช เก็บตัวอย่างใบเสม็ดขาว และใบเสม็ดแดงในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บด

ตัวอย่าง 
2.  ท าการสกัดสารตัวอย่างใบเสม็ดทั้ง 2 ชนิด ด้วยตัวท าละลายแอลกอฮอล์ ทดสอบสารสกัดจากใบ

เสม็ดทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ สมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และหาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด โดยใช้ 
Folin-Ciocalteu reagent 

3.  จัดท าผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมจากใบเสม็ด จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาว (ต่อยอดจากโครงการเดิม อพ.สธ ปี 2559) จากชนิดน้ ามันเป็นชนิดครีม 
จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ และทดสอบผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น 

4.  ประชาสัมพันธ์โครงการ, จัดเตรียมท าผลิตภัณฑ์ส าหรับการบริการวิชาการจัดฝึกอบรม จัดท าเอกสาร
เผยแพร่ จัดกิจกรรมฝึกอบรม และบริการวิชาการ บูรณาการการเรียนการสอน 

5.  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

ผลการด้าเนินงาน 
1. การเก็บตัวอย่าง 

คณะท างานได้ออกส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชของใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดง ในพ้ืนที่บริเวณป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพื้นที่ปริมาณ 5 ไร่ 
2. การเตรียมสารสกัดหยาบใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดง 

น าใบแก่ที่ตากแห้งของพืชทั้ง 2 ชนิด ไปท าให้ละเอียดแล้วน ามาท าการสกัด โดยใช้ตัวท าละลาย 95% เอ
ทานอล จ านวน 3 ซ้ า การสกัดท าโดยชั่งพืชตัวอย่างแห้ง หนัก 230 กรัม ใส่ลงในขวดแก้วที่มีฝาปิดสนิท เติม
ตัวท าละลายลงให้ท่วมพืชตัวอย่าง แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 3 วัน แยกสารละลายที่สกัดได้มากรองด้วยกระดาษกรอง 
(Whatman No.1) ท าการสกัดซ้ าด้วยเอทานอลจนครบ 3 ครั้ง น าสารสกัดที่ได้จากใบเสม็ดขาวและใบเสม็ด
แดง มาระเหยตัวท าละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศ (rotary evaporator) ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
จนได้สารสกัดหยาบด้วยเอทานอล (ethanolic crude extract) น าสารสกัดทั้ง 2 ตัวอย่าง มาท าให้แห้ง 
จากนั้นชั่งและบันทึกน้ าหนักสารสกัดเพ่ือค านวณหาเปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบ  

 

เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบ =  
น้ าหนักสารสกัด

น้ าหนักตัวอย่างพืช
  ×100 

  

เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบ ของใบเสม็ดขาว คือ 36.94 เปอร์เซ็นต์ 
เปอร์เซ็นต์สารสกัดหยาบ ของใบเสม็ดแดง คือ 24.63 เปอร์เซ็นต์ 

 
3. การตรวจสอบการต้านอนุมูลอิสระ 

การตรวจสอบคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ 2 ,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ตามวิธีของ 
Chan et al. (2008) โดยเตรียมสารสกัดจากใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดงความเข้นข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร น า
สารสกัดแต่ละชนิดปริมาณ 1 มิลลิลิตร และเติมสาร DPPH ที่คามเข้มข้น 50 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ 2 มิลลิลิตร 
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พร้อมทั้งเขย่าอย่างรวดเร็ว และน าไปบ่มไว้ที่มืด ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นน าไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลี่น 517 นาโนเมตร น าค่าที่ได้มาค านวณเปอร์เซ็นต์กา รจับอนุมูลอิสระ 
(scavenging effect) 

% การจับอนุมูลอิสระ =  
𝐴𝑜−(𝐴−𝐴𝑏)

𝐴𝑜
 ×100 

 เมื่อ 𝐴0 =   𝐴517  ของ DPPH ที่ไม่มีสารสกัด 
𝐴 =   𝐴517  ของสารสกัดผสมกับ DPPH 

                        𝐴𝑏 =   𝐴517 ของสารสกัดที่ไม่มีDPPH  
  

จากการทดลองพบว่า ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลของใบเสม็ดแดงมีประสิทธิภาพ
ดีกว่าสารสกัดเอทานอลของใบเสม็ดขาว คือ 93.14 % และ 75.22 % ตามล าดับ 
 

4. การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content) 
การวัดปริมาณสารประกอบฟีนอลิก (total phenolic content) ของสารสกัดเอทานอลจากใบเสม็ดขาว

และใบเสม็ดแดง โดยใช้ Folin-Ciocalteu reagent ที่ดัดแปลงมาจาก Swain and Hills (1959) การวัดปริมาณ
สารประกอบฟีนอลลิกโดยเตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก ให้มีความเข้มข้น  10, 20, 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นปิเปตสารละลายกรดแกลลิก 0.5 มิลลิลลิตร เติมในสารละลาย Folin-
Ciocalteu (อัตราส่วน 1 : 9 ของ Folin-Ciocalteu : น้ ากลั่น) ปริมาณ 2.5 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที ในแต่ละ
ความเข้มข้น เติมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 1 นอร์มอล ปริมาณ 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้ว
บ่มในที่มืด 30 นาที จากนั้นน ามาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลี่น 746 นาโนเมตร ด้วยเครื่องสเปกโตโฟโต
มิเตอร์ (UV-Vis Spectrophotometer) เทียบกับ Blank ซึ่งใช้นน้ ากลั่นแทนสารสกัด น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้
ของสารสกัดมาเทียบกับกราฟมาตรฐานของกรดแกลลิก (gallic equivalent, GAE) แล้วน ามาค านวณหาปริมาณ
สารประกอบฟีนอลลิกรวม หน่วยเป็นมิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิกต่อพืชแห้ง 1 กรัม (mg GAE/พืชแห้ง 1 g)  

 

 
ภาพที่ 1  กราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 

 

y = 0.0106x + 0.0375
R² = 0.997
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จาก standard curve of gallic acid (y = 0.0106X + 0.0375, R2 = 0.997) ผลการศึกษาพบว่า
ปริมาณฟีนอลิกรวมของใบเสม็ดแดงสูงกว่าในใบเสม็ดขาว พบในปริมาณ 58.34 มิลลิกรัมและ 28.85 มิลลิกรัม 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบเสม็ดแดงซึ่งมีประสิทธิภาพ
มากกว่าสารสกัดใบเสม็ดขาว 

  
5. การท้าผลิตภัณฑ์น้้ามันสมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมเจล 

5.1 การคัดเลือกสารก่อเจลในน้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาว  
คัดเลือกหาสารก่อนเจลที่ให้เนื้อเจลมีความใส และสามารถน ามาใช้ทาผิวหนังโดยไม่ก่อให้เกิดอาการ

แพ้  ท าการเปรียบเทียบระหว่าง วาสลีน (Vaseline), เดกซ์ทริน (Dextrin) และ พาราฟิน (Paraffin) โดยการ
คัดเลือกสารก่อเจลประกอบด้วยส่วนผสม ดังต่อไปนี้ (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  ส่วนผสมส าหรับคัดเลือกสารก่อเจลในน้ ามันเสม็ดขาว 
 

ส่วนผสม ร้อยละโดย
น้้าหนัก 

หน้าที ่

น้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาว (สูตรที่ขอ
จดอนุสิทธิบัตร ปี 2560) 

80 บรรเทาอาการคันจากแมงสัตว์กัดต่อย 
ปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก 

เดกซ์ทริน (Dextrin) 20 สารก่อเจลในน้ ามัน 
วาสลีน (Vaseline) 20 สารท าให้แข็งตัว 
พาราฟิน (Paraffin) 20 สารท าให้แข็งตัว 

 

 
วิธีการผลิต 
เติมน้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาวลงในบีกเกอร์ ทั้งหมด 3 บีเกอร์ จากนั้นน ามาให้ความร้อน จนน้ ามันมี

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แล้วค่อยๆ เติมสารก่อเจล ลงไปบีกเกอร์ละ 1 ชนิด แล้วใช้แท่งแก้วกวนผสารให้เข้า
กัน ยกลงจากเตาไฟแล้วตั้งทิ้งไว้จนสารในบีกเกอร์ลงเย็นเท่ากับอุณหภูมิห้อง  จากนั้นสังเกตการเกิดเจลของครีมที่
เกิดขึ้น ผลศึกษาพบว่า บีกเกอร์ที่เติมเดรซ์ทริน เกิดการก่อเจล ให้เนื้อเจลใส จึงเหมาะใช้เป็นสารก่อเจลในน้ ามัน
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ส่วนบีกเกอร์วาสลีนและพาราฟิน ไม่เกิดเจล  

 
5.2 การศึกษาหาปริมาณของสารก่อเจล  
จากการคัดเลือกสารก่อเจล จึงศึกษาปริมาณการเติม เดกซ์ทริน (Dextrin) ที่ท าให้เนื้อครีมเจลเสม็ดขาวมี

ความเหมาะสม โดยท าศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของเดกซ์ทริน ดังตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  ปริมาณสารก่อเจลในน้ ามันเสม็ดขาวชนิดครีม 
 

ปริมาณน้้ามันเสม็ดขาวสกัด (มิลลิลิตร) ปริมาณสารก่อเจล 
(กรัม) 

ผลการทดลอง 

10 0.32 ไม่ก่อเจล 
10 0.48 ไม่ก่อเจล 
10 0.50 เกิดเนื้อเจลไม่สมบูรณ์ 
10 0.60 เกิดเจลสมบูรณ์ 
10 1.00 เนื้อเจลแข็ง 
10 1.30 เนื้อเจลแข็ง 

 

ผลการศึกษาปริมาณครีมเจลที่เติมลงในน้ ามันเสม็ดขาวสกัด พบว่าการเติมสารก่อเจลลงไปในน้ ามันเสม็ด
ขาวสกัดในปริมาณ 0.6 กรัม ให้เนื้อครีมเจลที่ดี ไม่แข็งจนเกินไปและไม่เหลือส่วนของน้ ามันเสม็ดขาวสกัดอยู่เลย 

 
5.3 การท าผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมเจล 

การท าผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมเจล  ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่ส าคัญคือ น้ ามัน
หอมระเหยจากใบเสม็ดขาว โดยใช้เทคนิคการกลั่นด้วยน้ า และน้ ามันใบเสม็ดขาวผสมน้ ามันสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์
เย็นที่สกัดด้วยน้ ามัน มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
แมลงสัตว์กัด-ต่อย เคล็ด ขัด ยอก ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ประกอบด้วยส่วนผสมดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3  ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น้ ามันสมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมเจล 
 

 ส่วนผสม ร้อยละโดยน้้าหนัก 
1. น้ ามันใบเสม็ดขาวสกัดและน้ ามันสมุนไพรฤทธิ์เย็น 48-63 
2. น้ ามันหอมระเหยใบเสม็ดขาว 0.5-1.3 
3. เมนทอล 13-21 
4. พิมเสน 5-8 
5. การบูร 5-8 
6. น้ ามันระก า 9-13 
7. น้ ามันยูคาลิปตัส 3-8 
8. น้ ามันเปเปอร์มิ้นต์ 3-8 
9. น้ ามันอบเชย 3-8 
10. น้ ามันกานพลู 2-8 
11. สารก่อเจล 4.8-10 
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วิธีการผลิต 
1. เทส่วนผสมที่ 1. ลงในภาชนะใบที่ 1 แล้วให้ความร้อนจนน้ ามันมีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แล้ว

เติมส่วนประกอบที่ 11. ลงไป โดยค่อยๆ เติม พร้อมกวนให้เข้ากัน รอจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วยกลงจาก
เตาให ้

2. น าส่วนประกอบ 2.-6. ผสมรวมกันในภาชนะใบที่ 2 แล้วน าไปให้ความร้อน จนของแข็งละลายหมด 
3. น าของผสมภาชนะใบที่ 2. ใส่ลงในภาชนะใบที่ 1. แล้วตามด้วยส่วนผสมที่ 7.-10. และ 2. 
4. บรรจุของผสมที่ได้ลงในภาชนะบรรจุ เพ่ือเก็บรักษา 

 
6. การท้าน้้ายาบ้วนปากที่มีสารสกัดจากใบเสม็ดขาว 

จากผลการทดสอบในเบื้องต้นเมื่อปี 2559 จากบริษัทดอกบัวคู่ จ ากัด อ้างอิงประสิทธิภาพของใบเสม็ด
ขาวในการทดสอบเชื้อ Streptococcus mutans พบว่าค่า MIC 10 mg/ml., MBC 10 mg/ml. และเชื้อ 
Candida albicans ค่ า  MIC 0 .625  mg/ml., MFC >10  mg/ml. โ ด ย วิ ธี  MIC DETERMINATION BY 
MICROTITRE BROTH DILUTION METHOD (MIC : Minimum Inhibitory Concentration, MBC : Minimum 
Bacterial Concentration, MFC : Minimal Fungicidal Concentration) 

จึงเลือกใช้สารสกัดใบเสม็ดขาวที่สกัดด้วยตัวท าละลาย 95% แอลกอฮอล์ และสารสกัดใบเสม็ดด้วยวิธี
สกัดแบบดั้งเดิม (Decoction) มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปาก  

น้ ายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบเสม็ด ประกอบด้วย สารสกัดใบเสม็ดขาว ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียและเชื้อราในช่องปาก, สารสกัดใบโหระพา ช่วยลดกลิ่นปาก, เมนทอล ลดการเจ็บปวด อาการระคาย
เคืองในช่องปากและล าคอ แต่งกลิ่นให้หอมสดชื่น, โซเดียมเบนโซเอท ใช้เป็นสารกันบูด, ไซลิทอล มีสมบัติฆ่าเชื้อ
โรคที่ท าให้เกิดการระคายเคืองในช่องปากและล าคอ , โซเดียมคลอไรด์ รักษาแผลในช่องปาก ท าให้ปากชุ่มชื่น 
เหงือกแข็งแรง ท าให้ข้น, แอลกอฮอล์ใช้เป็นตัวท าละลาย แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ าสะอาดและคนส่วนผสมทั้งหมด
ให้เข้ากัน 

ส่วนผสมน้ ายาบ้วนสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดเสม็ดขาวปากสูตรแม่บท ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ดังนี้ 
ตารางท่ี 4  ส่วนผสมน้ ายาบ้วนสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดเสม็ดขาวปากสูตรแม่บท 

 ส่วนผสม ร้อยละโดยน้้าหนัก 
1. สารสกัดใบเสม็ดขาว 0.1-1 
2. แอลกอฮอล์ 10-15 
3. สารสกัดใบเสม็ด (Decoction) 15-25 
4. สารสกัดใบโหระพา 5-10 
5. โซเดียมเบนโซเอท 0.5-5 
6. ไซลิทอล 3-15 
7. โซเดียมคลอไรด์ 1-10 
8. เมนทอล 0.05-8 
9. น้ าสะอาด ปรับน้ าหนักให้ครบ 100 
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 วิธีการผลิต 
- การสกัดสารจากใบเสม็ดขาวและใบโหระพาตากแห้ง ด้วยวิธีการสกัดแบบดั้งเดิม (Decoction) ต้มน้ า

สะอาด 300 ml. ให้เดือด เมื่อน้ าเดือดใส่ใบเสม็ดขาว หนัก 4 g. และใบโหระพาหนัก 0.5 g. ลงไปต้มนาน 5 
นาที แล้วกรองเอา 

การเตรีมน้ ายาบ้วนปาก 
1. ชั่ง ตวง สว่นผสมต่างๆ ตามสูตร 
2. ละลายสารสกัดเสม็ดขาวด้วยแอลกอฮอล์  
3. เติมสารแต่งรส โดยละลายโซเดียมคลอไรด์ในน้ าเล็กน้อย คนให้เข้ากัน 
4. น าสารสกัดต่าง ๆ เทลงไปทีละตัวอย่าง เติมเมนทอล ไซลิทอลและโซเดียมเบนโซเอท ลงไปตามสูตร 

แล้วกวนทุกอย่างให้เข้ากัน  
5. จากนั้นปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่น คนให้เข้ากันแล้วเก็บน้ ายาที่ได้ในภาชนะบรรจุ 

 

 
ภาพที่ 2  ผลิตภัณฑ์ที่มสี่วนผสมของสารสกัดจากใบเสม็ด 

 
7. การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้สารสกัดใบเสม็ดในน้้ายาบ้วนปาก 

คณะท างาน ได้ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หัวข้อ “เทคนิคการสกัดสารจาก
สมุนไพรอย่างง่าย และการน าสารสกัดมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ” ในการสกัดสารจากใบ
เสม็ดและการน าสารสกัดมาใช้ท าผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากที่ท าได้ง่าย ให้กับสมาชิกหมู่บ้านเขาชวาลา หมู่ที่ 7 
ต าบลคันธุลี  อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้สนใจทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ่-ชุมพร จ านวน
ผู้เข้าร่วม 52 คน รวมเจ้าหน้าที่ 

การประชาสัมพันธ์โครงการท าโดยการแจ้งผ่านทางตัวแทนชุมชน และบูรณาการในรายวิชาเคมีทั่วไป และ
รายวิชาชีวเคมีเบื้องต้น ประจ าปีการศึกษา 1/2563 

รูปแบบการจัดอบรม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยกิจกรรมช่วงเช้า เข้ารับฟังบรรยายวิธีการสกัด , ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพร และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับน้ ายาบ้วนปาก  กิจกรรมช่วงบ่าย 
ผู้เข้าร่วมรับบริการ ฝึกปฏิบัติท าผลิตภัณฑ์ทุกคน  เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ได้มีการแจกผลิตภัณฑ์และเก็บแบบ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของผู้เข้ารับบริการ 
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กิจกรรมครั้งที่ 1 จัดในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้านเขา
ชวาลา หมู่ที่ 7 ต าบลคันธุลี  อ าเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิจกรรมครั้งที่ 2 จัดในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการอบรม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 24 48.0 
หญิง 26 52.0 
รวม 50 100.0 

อายุ   
20 ปี 11 22.0 

20 ปีขึ้นไป 14 28.0 
ต่ ากว่า 45 ปี 9 18.0 
45-50 ป ี 7 14.0 
55-60 ป ี 5 10.0 
60 ปีขึ้นไป 4 8.0 

รวม 50 100.0 
อาชีพ   

เกษตรกร 16 32.0 
ค้าขาย 3 6.0 

ข้าราชการ 1 2.0 
อ่ืน ๆ 5 10.0 

นักศึกษา 25 50 
รวม 50 100.0 

 

ตารางท่ี 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
รายการ x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านวิทยากร 4.60 0.33 มากที่สุด 
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 4.48 0.44 มากที่สุด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.90 0.81 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.53 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.38 0.36 มากที่สุด 
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จากตารางที่  6 พบว่าผู้ เข้ ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด  
(x=̅4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิทยากรมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.60) รองลงมาด้านการน าความรู้ไปใช้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  (x=̅4.53) และด้านสถานที่ / ระยะเวลา 
/ อาหาร มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ x=̅4.48) ในส่วนที่อยู่ในระดับมาก มี 1 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
 (x=̅3.90) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 7 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร 
 

ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหาร x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. สถานที่มีความเหมาะสม 4.20 0.64 มาก 
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 4.56 0.50 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.68 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.44 มากที่สุด 
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านสถานที่ / ระยะเวลา / อาหารโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่(x=̅4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ระดับมากท่ีสุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย 2 ข้อดังนี้ ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  (x=̅4.68) รองลงมา ได้แก่
ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.56 ) และอยู่ในระดับมา 1 ข้อ คือสถานที่มีความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.20) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 8 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ด้านความรู้ความเข้าใจ 

 
ด้านความรู้ความเข้าใจ x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม 3.24 1.39 ปานกลาง 
2. มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพ่ิมข้ึน
หลังการอบรม 

4.56 0.50 มากที่สุด 

รวม 3.90 0.81 มาก 
จากตารางที่ 8 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านความรู้ความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x=̅3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ได้แก่มีความรู้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
นี้เพ่ิมขึ้นหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x=̅4.56) และรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อคือ มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅3.24) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 9 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.56 0.50 มากที่สุด 
2. มีความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.48 0.65 มากที่สุด 
3. คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ 4.56 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.49 มากที่สุด 
จากตารางที่ 9 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านการน าความรู้ไปใช้โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกดังนี้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
(x=̅4.56) รองลงมา ได้แก่คาดว่าสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.56 ) และมี
ความมั่นใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.48) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ด้านวิทยากร 
 

ด้านวิทยากร x ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน 4.84 0.47 มากที่สุด 
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา 4.76 0.43 มากที่สุด 
3. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.44 0.58 มากที่สุด 
4. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม 4.52 0.51 มากที่สุด 
5. การใช้เวลาตามที่ก าหนดไว้ 4.48 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.33 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อด้านวิทยากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.60 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจนมี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.84) รองลงมา มี
ความสามารถในการอธิบายเนื้อหามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.76) และมีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (x=̅4.52) ตามล าดับ 
 

ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้   x ̅  4.96 S.D. 0.22 
 

ในการอบรมครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมเกี่ยวกับการสกัดสารจากสมุนไพร พบว่าผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ในระหว่างการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้และลงมือปฏิบัติแล้วมี
การทดสอบความเข้าใจหลังการอบรม จากการซักสอบ-ตอบค าถาม และมีการประเมินให้คะแนน พบว่าผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน  ในภาพรวมการจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ“เทคนิคการสกัดสารจากสมุนไพร
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อย่างง่าย และการน าสารสกัดมาใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ” ทั้ง 2 ครั้ง จากการเก็บ
แบบสอบถามหลังการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด โดยในด้านการสกัดสาร
จากสมุนไพรวิทยากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างชัดเจน สามารถเชื่อมโยงเนื้อหากับพืชในท้องถิ่นที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ มีการใช้เวลาในการอบรมได้อย่างเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

 
ภาพที่ 3  ภาพรวมประกอบกิจกรรมอบรม วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 

 มีการวางแผนน าองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของสรสกัดเสม็ดทั้ง 2 ชนิด และการน าสารสกัดไปใช้
ประโยชน์ ที่ได้จากโครงการนี้ ไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนในส่วนของบทปฏิบัติการรายวิชาเคมี อินทรีย์
และรายวิชาเคมีทั่วไป โดยบรรจุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป  
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ปัจจัยเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส้าหรับสาหร่ายสีน้้าตาลสกุล Sargassum C. Agardh 
เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม 

 
พรพิมล  พิมลรัตน์1* สุทธิรักษ์ ผลเจริญ2 และ มัลลิกา  จินดาซิงห์2  

1 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือหาปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สาหร่ายส กุล 
Sargassum C. Agardh เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม โดยแบ่งเป็น 3 การศึกษา ดังนี้ 1) ศึกษาการเจริญเติบโตและ
การรอดตายของสาหร่ายทุ่น (Sargassum sp.) ที่เลี้ยงด้วยความเค็มแตกต่างกันในสภาวะห้องปฏิบัติการ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ชุดการทดลอง คือ ความเค็ม 15, 20, 25 และ 30 ppt พบว่า สาหร่ายทุ่นเจริญเติบโตได้ดีที่สุดใน
ระดับความเค็ม 25 ppt ทั้งนี้สาหร่ายสามารถทนต่อความเค็มได้ 25 ppt เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลา
การเลี้ยงสาหร่ายทุ่นในระดับความเค็มต่างๆ ได้นานที่สุดในห้องปฏิบัติการ 2) ศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่าย
ทุ่นที่เพาะเลี้ยงด้วยท่อนพันธุ์ที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ พบว่า การขยายพันธุ์โดยใช้ thallus with holdfast 
(ส่วนที่คล้ายล าต้น ใบ และส่วนคล้ายราก) ขนาด 2 เซนติเมตร มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากสาหร่ายสามารถอยู่
ได้นานที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอ่ืนๆ และ 3) การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทุ่นอย่างง่าย 
ทั้งนี้พบว่ายังไม่สามารถท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ส าเร็จเนื่องจากประสบปัญหาอาหารที่เพาะเลี้ยงและส่วนล าต้น
ขึ้นรา ท าให้ต้องมีการปรับการฟอกฆ่าเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ คือ Penicillin ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ppt คือ ต้อง
แช่มากกว่า 48 ชั่วโมง เนื่องจากสาหร่ายชนิดนี้เป็นพืชน้ ามีการปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อราสูงจึงต้องมีการ
ปรับแก้ไขระยะเวลาและชนิดของสารฟอกฆ่าเชื้อต่อไป 
ค้าส้าคัญ: สาหร่ายสีน้ าตาล, สาหร่ายทุ่น, การเพาะเลี้ยง, ปัจจัย, การอนุรักษ์ 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
การเพ่ิมขึ้นของประชากรโลก การเสื่อมโทรมของทรัพยากร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศใน

ปัจจุบันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลผลิตและทรัพยากรทางน้ าจากธรรมชาติมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากทะเล เช่น สาหร่ายชนิดต่างๆ จึงนับว่ามี
ความส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในภาค
การผลิตและอุตสาหกรรม ซึ่งจ าเป็นต้องน านวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืน สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคัญในการผลิตบุคลากร สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอละแม ซึ่งมีพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเล มีหาด
ทรายกว้างและยาว ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาโครงสร้างเพ่ือท าให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าที่ส าคัญเช่น กุ้ง เพรียงทราย และเป็นแหล่งการท าประมงชายฝั่งที่ส าคัญท าให้เกิดการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจและชุมชน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2558) ทั้งนี้พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรนับว่ามี
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ศักยภาพเหมาะสมส าหรับการพัฒนาเป็นศูนย์เพาะเลี้ยงและพัฒนานวัตกรรมจากสาหร่ายทะเลอินทรีย์ เนื่องจาก
การส ารวจในส่วนของ คุณภาพน้ าในรอบปีบริเวณชายฝั่งละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อุณหภูมิน้ ามีค่าอยู่
ในช่วง 28-33 องศาเซลเซียส และความเค็มของน้ ามีค่าอยู่ ในช่วง 18.67-30.67 ppt (พรพิมลและคณะ, 
2561) ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเศรษฐกิจชนิดต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายทุ่น หรือ ซาร์กัสซัม (Sargassum sp.) ซึ่งเป็นสาหร่ายประจ าถิ่นที่พบบริเวณชายหาด
ทุกปี โดยชาวบ้านบริเวณชายหาดจะเก็บไปประกอบอาหารรับประทาน  

สาหร่ายทุ่น หรือ ซาร์กัสซัม เป็นสาหร่ายสีน้ าตาลขนาดใหญ่ ที่พบแพร่กระจายได้ทั่วโลกทั้งเขตร้อนและเขต
อบอุ่น โดยเฉพาะในเขตอินโด-แปซิฟิกและออสเตรเลีย (Tseng et al., 1985) สาหร่ายชนิดนี้มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นใน
ไทยว่า สาหร่ายทุ่น สาหร่ายใบ โดยสาหร่ายสกุลนี้สามารถพบแพร่กระจายได้ทั้งในบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยและชายฝั่ง
ทะเล อันดามัน (กาญจนภาชน์, 2527) บริเวณ อ่าวไทยมีรายงานพบสาหร่ายสกุลนี้ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
และตราด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ าหลายชนิด อีกทั้งยังน ามาประกอบอาหาร ท าปุ๋ย
ชีวภาพ และท ายารักษาโรค เนื่องจากใน สาหร่ายทุ่นมีสารสีน้ าตาลฟิวโคแซนทิน (Fucoxanthin) มากกว่าสาหร่ายชนิด
อ่ืนๆ ซึ่งมีสารแคโรทีนและคลอโรฟิลล์ ที่สามารถรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ใช้ส าหรับผู้ที่ต้องการลดน้ าหนัก ที่ส าคัญคือ 
สามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้ โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ จาก
สาหร่ายทะเลมากมาย เช่น เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ าวัยอ่อน ช่วยดูดซับสารอาหาร เป็นตัวปรับสภาพน้ าให้น้ ามี
คุณภาพดีขึ้น ใช้เป็นยารักษาคอพอกเนื่องจากมีปริมาณไอโอดีนสูง ใช้เป็นวัตถุดิบในการสกัด alginate หรือ algin 
ซึ่งเป็นสารแขวนลอยใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมนม ไอศครีม ขนมปัง ขนมหวาน และลูกกวาด 
อุตสาหกรรมท ากระดาษป้องกันการซึมของหมึก ท าให้เห็นตัวพิมพ์ชัดเจนขึ้น อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง เช่น 
แชมพูสระผม ครีมโกนหนวด และโลชั่นต่างๆ ท าปุ๋ย ผสมในอาหารสัตว์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ และยังน าส่วน
ของยอดอ่อนมาประกอบอาหารรับประทานได้หลายชนิด (กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ , 2527; 2550) ปัจจุบันมี
การน าสาหร่ายชนิดนี้มาใช้ประโยชน์มากข้ึน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเป็นเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือให้
เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลจะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความเค็ม 
ปริมาณแสง pH  และปริมาณสารอาหารในน้ า เป็นต้น แต่ข้อมูลการเพาะเลี้ยงให้มีจ านวนเพียงพอและการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างจริงจังยังมีอยู่จ ากัด ดังนั้นโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับเพาะเลี้ยง
สาหร่ายทุ่น บริเวณอ่าวละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร อันจะน าไปสู่การสืบค้นสรรพคุณ และศึกษาหากรรมวิธี
ในการน ามาใช้ประโยชน์โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการประมง รวมถึงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมสาหร่ายทุ่น และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพรที่ว่า “ชุมพรน่าอยู่ ประตูทองสองฝั่งทะเล เกษตรกรรมยั่งยืน การท่องเที่ยว
คุณภาพ”  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่น 
3. เพ่ือส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์สาหร่ายทุ่น 
4. เพ่ือพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่นให้มีคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่าสามารถช่วยยกระดับรายได้ของ

เกษตรกรร่วมไปกับการอนุรักษ์พันธุกรมพืช 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ จ านวน 200 คน 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและฐานเรียนรู้

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถเพาะเลี้ยง เก็บรักษา และอนุรักษ์พันธุกรรมสาหร่ายทุ่น 
2. สามารถส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่นด้วยปัจจัยการเพาะเลี้ยงที่เหมาะสม 
3. สามารถพัฒนาต้นแบบระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่น สามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรร่วม

ไปกับการอนุรักษ์พันธุกรมพืช 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
- ศูนย์เพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่น 

 
คน 
แห่ง 

 
200 

1 

 
200 

1 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ 

 
ร้อยละ  
รอ้ยละ 

 
 

ร้อยละ  
 

 
80 
80 

 
 

80 
 

 
90 
90 

 
 

90 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

- ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เกิน
ร้อยละ 

ร้อยละ 
ร้อยละ  

60 
60 

80 
70 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.1 

 
0.1 

 
วิธีการด้าเนินโครงการ 

1. การส ารวจชนิดและประเภทของสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum C. Agardh 
2. รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum C. Agardh  
3. ด าเนินการศึกษาปัจจัยเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส าหรับสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล  
4. Sargassum C. Agardh เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม ใน 3 เรื่องดังนี้ 

- การศึกษาผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทุ่นภายในห้องปฏิบัติการ 
- การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของสาหร่ายทุ่นที่เพาะเลี้ยงด้วยท่อนพันธุ์ที่

แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ 
- การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทุ่นอย่างง่าย 

5. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
6. การติดตามความส าเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ 

 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทุ่นภายในห้องปฏิบัติการ 

1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ์ Completely randomized design  (CRD) โดยแบ่งการ
ทดลองเป็น  4  ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า 

ชุดการทดลองที่ 1  น้ าทะเลความเค็ม 25 ppt (ชุดควบคุม) 
ชุดการทดลองที่ 2  น้ าทะเลความเค็ม 15 ppt 
ชุดการทดลองที่ 3  น้ าทะเลความเค็ม 20 ppt 
ชุดการทดลองที่ 4   น้ าทะเลความเค็ม 30 ppt 

2. น าน้ าทะเลมาปรับความเค็มให้ได้ 15, 20, 25 และ 30 ppt ใส่ในขวด Duran จ านวนน้ า 900 
มิลลิลิตร น าเข้าเครื่อง Autoclave  จ านวน 12 ขวด จากนั้นปิดฝาขวดด้วยฟอย แล้วน าไปตั้งที่ท าการ
ทดลอง โดยใช้ปิเปตต่อกับสายออกซิเจนต่อกับท่ออากาศ เพ่ือให้อากาศ 

3. น าสาหร่ายทุ่นมาตัดส่วนยอดยาว 5 เซนติเมตร จ านวน 60 ท่อน แบ่งเป็น 5 ท่อน น าไปชั่งน้ าหนัก 
แล้วใส่ขวด Duran ขวดละ 5 ท่อน จ านวน 12 ขวด ที่มีความเค็ม 15, 20, 25, และ 30 ppt เปิดเครื่องให้
อากาศเบาๆ จากนั้นวัดอุณหภูมิ-น้ า อุณหภูมิอากาศ วัดความเข้มแสง 
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a) เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล 
b) เก็บข้อมูลโดยชั่งหนักและวัดขนาดทุก 1 สัปดาห์ 
c) วัดความเค็มด้วยเครื่องวัดความเค็มทุก 3 วัน  
d) วัดแสงด้วยเครื่องวัดแสง ทุกวัน เช้า – เย็น 
e) วัดอุณหภูมิด้วยที่วัดอุณหภูมิ ทุกวัน เช้า – เย็น 

 

 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทุ่นภายในห้องปฏิบัติการ 
 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของสาหร่ายทุ่นที่เพาะเลี้ยงด้วยท่อนพันธุ์ที่

แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ 
1.   วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD: Completely Randomized Design)  
      แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ า 

ชุดการทดลองที่ 1       ขยายพันธุ์โดยใช้ thallus (ส่วนที่คล้ายล าต้นและส่วนคล้าย ใบ) 
ขนาด 2 เซนติเมตร 

ชุดการทดลองที่ 2  ขยายพันธุ์โดยใช้ thallus with holdfast (ส่วนที่คล้ายล าต้น ใบ 
และส่วนคล้ายราก) ขนาด 2 เซนติเมตร  

ชุดการทดลองที่ 3  ขยายพันธุ์โดยใช้ axis (ส่วนที่คล้ายล าต้น) 
ชุดการทดลองที่ 4       ขยายพันธุ์โดยใช้ air bladder (ส่วนที่เป็นถุงลม) 

2. น าน้ าทะเลมาปรับความเค็มให้ได้ 25 ppt ใส่ในขวด Duran จ านวนน้ า 900 มิลลิลิตร น าเข้าเครื่อง 
Autoclave  จ านวน 12 ขวด จากนั้นปิดฝาขวดด้วยฟอย แล้วน าไปตั้งท่ีท าการทดลอง โดยใช้ปิเปต
ต่อกับสายออกซิเจนต่อกับท่ออากาศ เพ่ือให้อากาศ 

3. น าสาหร่ายทุ่นมาตัดแต่ละส่วนตามรายละเอียดข้างต้นให้มีความยาว 2 เซนติเมตร น าไปชั่งน้ าหนัก 
แล้วใส่ขวด จ านวน 12 ขวด เปิดเครื่องให้อากาศเบาๆ จากนั้นวัดอุณหภูมิ -น้ า อุณหภูมิอากาศ วัด
ความเข้มแสง 

4. บันทึกข้อมูลอัตรารอดตายของสาหร่ายแต่ละชุดการศึกษา 
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ภาพที่ 2 ระบบการเลี้ยงสาหร่ายทุ่นด้วยชนิดท่อนพันธุ์แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ 
 
กิจกรรมที่ 3 การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทุ่นอย่างง่าย 

1. การเก็บรวบรวมและการเลี้ยงต้นพันธุ์สาหร่ายทุ่น ต้นพันธุ์สาหร่ายทุ่นรวบรวมจากหน้าหาดละแม และ
ปากน้ าละแม การเตรียมน้ าทะเลใส่ถัง 20 ลิตร และวางทิ้งไว้ให้ตกตะกอน กรองน้ าด้วยผ้ากรองและวัดความเค็ม
ให้อยู่ที่ 30-32 ppt 

2. เติมปุ๋ยยูเรียลงไปในน้ าที่เตรียมไว้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมแร่ธาตุให้กับสาหร่าย 
3. มีการให้ออกซิเจนและเพ่ิมแสง ทั้งนี้แม้ว่าสาหร่ายที่เก็บได้แต่รอบมีจ านวนเยอะมาก แต่เลี้ยงได้ไม่เกิน 

10 วัน สาหร่ายก็จะเน่าตายหมด 
4. เนื่องจากสาหร่ายที่โดนคลื่นซัดมานั้นไม่มีส่วนของรากติดมาเลย มีแต่ส่วนของล าต้นซึ่งจะเลี้ยงให้

เจริญเติบโตได้นั้นท าได้ยาก จึงต้องมีการน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเพาะต้นพันธุ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น 
5. การเตรียมสถานที่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้ชั้นวางของน ามาดัดแปลงโดยแต่ล่ะชั้นจะติดหลอดไฟ 2 

หลอด ด้านข้างจะปิดด้วยฟิวเจอร์บอร์ดและติดทับด้วยแผ่นฝอย (ยกเว้นด้านหน้า) ติดเทอร์โมมิเตอร์ภายในชั้นเพ่ือ
ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเข้มแสงที่ได้จะอยู่ที่ 2500 - 3000 ลักซ์ ก่อนที่จะน าขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาวาง 
จะต้องฉีดแอลกอฮอล์ 75% เพ่ือฆ่าเชื้อ  

6. ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทุ่นอย่างง่าย  
- ตัดชิ้นส่วนของสาหร่ายให้มีความยาว ชิ้นละ 1 เซนติเมตร น าไปฟอกฆ่าเชื้อ ด้วยสารละลาย 

Sodium Hypochlorite 5% 1-2 หยดเป็นเวลา 10 นาท ี
- ฟอกฆ่าเชื้อด้วยส่วนผสมของยาปฏิชีวนะ 3 ชนิด คือ Penicillin และ Ampicilin  
- อย่างละ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร ในน้ าทะเลความเค็ม 25 ppt เขย่าด้วยเครื่องเขย่าอัตโนมัติเป็น

เวลา 24 ชั่วโมง 
- จากนั้นล้างด้วยน้ าเค็ม 25 ppt ที่ฆ่าเชื้อ 3 ครั้ง ครั้งละ 2 นาท ี
-  แล้วพักไว้ในขวดเปล่า หรือวางไว้ในจานเพาะเชื้อ 
- ตัดส่วนที่ต้องการเพาะปักลงในอาหารแข็งสูตร MRS  (ปักลงไป 0.5 cm.) 
- น าขวดเพาะเลี้ยงไปวางบนชั้นที่เตรียมไว้  
- ปัจจัยที่กี่ยวข้องในระหว่างการเพาะเลี้ยง:  อุณหภูมิอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียสความเค็มอยู่ที่ 

25-35 ppt ความเข้มแสงอยู่ท่ี 2,000-4,000 ลักซ์ 
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กิจกรรมที่ 4 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ด าเนินการอบรมเรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum เพ่ือการอนุรักษ์ ในหัวข้อต่างๆ 

ดังนี้  
- ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum  
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 
- สาธิตเกี่ยวกับ : การลงมือท าปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 

อย่างง่าย 
 

ผลการด้าเนินงาน 
• กิจกรรมที่ 1 การศึกษาผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทุ่นภายในห้องปฏิบัติการ 

o น้้าหนักเฉลี่ย ของสาหร่ายทุ่นเลี้ยงด้วยความเค็มต่างกันในห้องปฏิบัติการ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
พบว่า น้ าความเค็ม 25 ppt มีน้ าหนักเฉลี่ยมากที่สุดสัปดาห์ที่ 2,3,4,5 และ 6 ดังตารางที่ 1 ภาพที่ 3 โดย
สาหร่ายมีน้ าหนักเฉลี่ยมากที่สุดเมื่อเลี้ยงในน้ าทะเลที่ระดับความเค็ม 25 ppt ช่วงเวลาการเลี้ยงตั้งแต่ 15 – 20 
วัน มีค่าอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่าช่วงเวลาการเลี้ยงอื่น ๆ 

 

ตารางท่ี 1 น้ าหนักเฉลี่ย (mean ± SD ) ของสาหร่ายทุ่นที่เลี้ยงด้วยความเค็มต่างกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์  

 ชุดการทดลอง 
ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

0 1 2 3 4 5 6 

15 ppt 5.02±0.24a 4.70±0.42ab 3.80±0.37a 2.36±0.32a 1.98±0.33a 0.36±0.09b 0.03±0.02ab 

20 ppt 5.00±0.65a 5.06±0.55b 3.49±0.87a 2.34±1.17a 1.23±1.31a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 

25 ppt 5.01±0.17a 4.95±0.06b 3.95±0.40a 2.74±0.79a 2.61±0.92a 0.63±0.14c 0.12±0.11b 

30 ppt 5.01±0.33a 4.22±0.10a 3.33±0.08a 1.95±0.31a 1.52±0.40a 0.08±0.07a 0.00±0.00a 

หมายเหตุ : ตัวอกัษรที่ต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) 

 

 
ภาพที่ 3 น้ าหนักเฉลี่ย (mean ± SD ) ของสาหร่ายทุ่นที่เลี้ยงด้วยความเค็มต่างกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ 
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o ความยาวเฉลี่ยของสาหร่ายทุ่นที่เลี้ยงด้วยความเค็มต่างกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์พบว่า สาหร่าย
ทุ่นที่เลี้ยงด้วยความเค็ม 25 ppt จะมีความยาวมากที่สุด รองลงมา คือความเค็ม 15 30 และ 20 ppt ตามล าดับ 
ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ดังตารางที่ 2  ภาพที่ 4 

o  
ตารางท่ี 2 ความยาวเฉลี่ย (mean ± SD ) ของสาหร่ายทุ่นที่เลี้ยงด้วยความเค็มต่างกัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์  

ชุดการ
ทดลอง 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

0 1 2 3 4 5 6 

15 ppt 5.00±0.00a 5.07±0.09a 4.52±0.49a 3.55±0.62a 2.14±0.62a 1.51±0.24b 0.27±0.25b 

20 ppt 5.00±0.00a 5.01±0.18a 4.49±0.73a 4.13±0.75a 2.35±0.75a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 

25 ppt 5.00±0.00a 5.17±0.05a 5.25±0.08a 4.42±0.52a 3.21±0.44a 2.89±0.49c 0.89±0.79c 

30 ppt 5.00±0.00a 5.07±0.04a 5.21±0.26a 4.57±0.37a 3.21±0.48a 0.47±0.45a 0.00±0.00a 

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P<0.05) 

 

 
ภาพที่ 4 น้ าหนักเฉลี่ย (mean ± SD ) ของสาหร่ายทุ่นที่เลี้ยงด้วยความเค็มต่างกันเป็นเวลา 6 สัปดาห ์

 
สรุปผลการศึกษา 

• จากการศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสาหร่ายทุ่น (Sargassum sp.) ที่เลี้ยงด้วยความ
เค็มแตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ คือ 15, 20, 25 และ 30 ppt พบว่า ความเค็ม 25 ppt มีความเหมาะสมที่สุด
ในการเลี้ยงสาหร่ายทุ่นในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากสาหร่ายสามารถอยู่ได้นานและมีน้ าหนักสูงที่ สุด เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดการทดลองอ่ืนๆ 
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- กิจกรรมที่ 2 การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของสาหร่ายทุ่นที่เพาะเลี้ยงด้วยท่อน
พันธุ์ที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ 
o จากการศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของสาหร่ายทุ่น (Sargassum spp.) ที่

เลี้ยงท่อนพันธุ์ที่แตกต่างกันในห้องปฏิบัติการ พบว่า การขยายพันธุ์โดยใช้ thallus with holdfast (ส่วนที่
คล้ายล าต้น ใบ และส่วนคล้ายราก) ขนาด 2 เซนติเมตร มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากสาหร่ายสามารถอยู่
ได้นานที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองอ่ืนๆ 
 

• กิจกรรมที่ 3 การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทุ่นอย่างง่าย 
o ยังไม่สามารถท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ส าเร็จเนื่องจากประสบปัญหาอาหารที่เพาะเลี้ยงและ

ส่วนล าต้นขึ้นรา 
o อาหารที่เพาะเลี้ยงและส่วนล าต้นขึ้นรา ท าให้ต้องมีการปรับการฟอกฆ่าเชื้อยาปฏิชีวนะ คือ 

Penicillin 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ในน้ าทะเลความเค็ม 30 ppt  แช่มากกว่า 48 ชั่วโมง จากเดิม Penicillin 
250 มิลลิกรัมต่อลิตร แช่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

o ห้องที่ท าการเพาะเลี้ยงมีความสะอาดไม่พอ ท าให้ต้องมีการแก้ไข โดยหลังจากฆ่าเชื้อสาหร่าย 
และล้างด้วยน้ าเค็ม 30 ppt  แล้ว ท าการเพาะเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเชื้อทั้งหมด โดยจะท าครั้งละ 1 คน เพ่ือให้ขวด
เพาะเนื้อเยื่อปลอดเชื้อมากที่สุด 

o ได้ข้อมูลพื้นฐานของสาหร่ายสีน้ าตาลที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ต่อไป  

 

 
ภาพที่ 5 การทดลองและสาธิตเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายทุ่นอย่างง่าย 

 
- กิจกรรมที่ 4 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ 

o จัดฝึกอบรมหลักสูตร : การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum เพ่ือการอนุรักษ์ ณ ห้อง
ประชุมใหญ่และโซนห้องปฏิบัติการ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร วันที่ 15 และ 29 
สิงหาคม 2563 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. ท าให้ทราบถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 
2. ได้ลงมือท าปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum อย่างง่าย 
3. ท าให้ทราบถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 
4. ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum 
5. เข้าใจถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum เพ่ือ

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทางเกษตร 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการนี้ 

ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการปัจจัยเพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส าหรับสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล 
Sargassum C.  Agardh เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม มาใช้ในการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการผลิต
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง รวมถึงใช้ ในการท าวิจัยและ
ปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 128 - 
 

การศึกษาสารส้าคัญของสาหร่ายสีน้้าตาล เพ่ือการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
 

สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1* มัลลิกา  จินดาซิงค์2  และ พรพิมล  พิมลรัตน์2  
1สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

2สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

บทคัดย่อ  
การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย พบว่ามีการน าสาหร่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมา

เป็นอาหารในหลายพ้ืนที่ การศึกษาสารส าคัญและองค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ าตาลมีความส าคัญเพราะจะ
สามารถท าให้ทราบข้อมูลผลการวิเคราะห์เชิงวิชาการที่จะสามารถตอบค าถามว่าในสาหร่ายสีน้ าตาลนั้นมี สารที่
ส าคัญอะไรบ้าง และมีองค์ประกอบทางเคมีอย่างไร เพราะจะท าให้ในอนาคตข้อมูลทางการวิเคราะห์สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ าตาลในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป จากการศึกษาพบว่า ใน
สาหร่ายทุ่นแบบสดและแห้งนั้นมีปริมาณสารส าคัญในระดับที่แตกต่างกันคือสาหร่ายทุ่นแบบแห้งที่สกัดด้วย 
เอทานอลพบจ านวน 8 ชนิด มีสารส าคัญที่มีประโยชน์ดังนี้ 1. Butanoic acid ปริมาณ 3.583% ช่วยในการ
รักษาสมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้และช่วยในการป้องกันมะเร็งล าไส้ 2 . Undecanoic acid ปริมาณ 12.353% 
ช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและ รักษาการติดเชื้อราบริเวณผิวหนัง 3. 1-Hexadecanol ปริมาณ 
4.037% ใช้ผลิตสารเติมแต่งโพลีเทอร์แบบต่าง ๆ ผลิตเครื่องส าอาง เป็นต้น ตามมาด้วยสาหร่ายทุ่นแบบแห้งสกัด
ด้วยเมทานอล มีจ านวน 5 ชนิด การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีสกัดสารส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ สามารถการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสีน้ าตาลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนกระตุ้นตา
ดอกในทุเรียน  
ค้าส้าคัญ: สาหร่ายสีน้ าตาล, สารส าคัญ, การใช้ประโยชน์ 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
สาหร่ายทะเลที่คนนิยมน ามาบริโภคมากที่สุดคือกลุ่มสาหร่ายสีน้ าตาล โดยเฉพาะอย่ างยิ่งสาหร่ายสี

น้ าตาลในสกุล Sargassum (Sargassaceae, Fucales) ซึ่งมีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า “gulf weed” หรือ 
“sea holly” ภาษาไทยเรียก สาหร่ายทุ่น หรือ สาหร่ายใบ สาหร่ายสาย  ทั่วโลกมีสาหร่ายสีน้ าตาลในสกุล 
Sargassum ประมาณ 400 ชนิด ส าหรับในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 10 ชนิด พบได้ตลอดแนวชายฝั่งทั้งฝั่ง
อันดามันและอ่าวไทย  ในประเทศจีน นอกจากน ามาเป็นอาหาร ชาวจีนรู้จักการน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการดูแล
สุขภาพ ใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคกว่า 2,000 ปีแล้ว อาทิ การใช้เป็นยารักษาโรคที่เกี่ยวของกับต่อม
ไทรอยด์ เช่น โรคคอพอก เนื่องจากมีปริมาณไอโอดีนสูง หรือน ามาตากแห้งเพ่ือชงน้ าดื่มแก้ร้อนในลดไข้  มีข้อมูล
การส ารวจในต่างประเทศ พบว่าสาหร่ายชนิดนี้มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากกว่า 200 ชนิด ประกอบด้วย รงค
วัตถุหลักในกลุ่มแคโรทีนอยด์ โดยเฉพาะ ฟูโคแซนทิน ที่มีรายงานวิจัยว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง
ได ้มีกรดไขมันชนิดที่มีคุณสมบัติในการลดระดับไตรกลีเซอร์ไรด์และคลอเลสเตอรอลในเลือด ต้านการอักเสบ และ
มีผลในการต้านเซลล์มะเร็ง นอกจากรงควัตถุดังกล่าวแล้วยังพบสารฟูคอยแดน ที่สามารถออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
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ได้ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งหลายชนิด ทั้งนี้ มีรายงานว่าองค์ประกอบ
ทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหล่านี้มีความผันแปรตามฤดูกาล 

สาหร่ายสีน้ าตาลสกุล Sargassum นี้เป็นแหล่งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ  แต่ยังมีการ
น ามาใช้ประโยชน์น้อยมากทั้งท่ีประเทศไทยมีสาหร่ายชนิดนี้แพร่กระจายอยู่มากตลอดแนวชายฝั่ง ด้วยเหตุนี้ จึงได้
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับสาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum ที่พบในประเทศไทย ด้วยงานวิจัยเรื่อง
สมบัติการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแบบภายนอกร่างกายของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล  Sargassum 
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และศักยภาพการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากสาหร่ายโดยอาศัยการ
ทดสอบความสามารถในการออกฤทธิ์ต่อเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ
มะเร็ง และฤทธิ์สมานแผล รวมทั้งลักษณะความผันแปรตามฤดูกาลของสารออกฤทธิ์จากสาหร่าย ที่มีการเก็บ
ตัวอย่างสาหร่ายและคุณภาพน้ ารวม 4 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์(ฤดูร้อน) พฤษภาคม (ฤดูก่อนมรสุม) สิงหาคม(ฤดู
มรสุม) และเดือนธันวาคม (ฤดูหนาว)  เพ่ือหาแนวทางพัฒนาใช้ประโยชน์สารออกฤทธิ์จากสาหร่ายสกุล
Sargassum ที่พบในประเทศไทยอย่างเหมาะสม 

การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเลในประเทศไทย พบว่ามีการน าสาหร่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมา
เป็นอาหารในหลายพ้ืนที่ เช่น ชาวบ้านในจังหวัดตราดใช้สาหร่ายเขากวางเป็นอาหาร หรือการใช้สาหร่ายผมนาง
เป็นอาหารของคนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น นอกจากนี้มีการน าสาหร่ายมาใช้ท าปุ๋ยและอาหารสัตว์  ใช้
สาหร่ายเพื่อการบ าบัดน้ าทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  ใช้ในผลิตแก๊สเชื้อเพลิง และ
มีการใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า เป็นต้น ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยมี
การน าสาหร่ายมาใช้ประโยชน์มากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นคุณสมบัติและสรรพคุณทางยา รวมถึงการ
สาหร่ายสีน้ าตาลไปใช้ประโยชน์นี้ ท าให้การศึกษาสารส าคัญและองค์ประกอบทางเคมีในสาหร่ายสีน้ าตาลมี
ความส าคัญเพราะจะสามารถท าให้ทราบข้อมูลผลการวิเคราะห์เชิงวิชาการที่จะสามารถตอบค าถามว่าในสาหร่ายสี
น้ าตาลนั้นมีสารที่ส าคัญอะไรบ้าง และมีองค์ประกอบทางเคมีอย่างไร เพราะจะท าให้ในอนาคตข้อมูลทางการ
วิเคราะห์สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ าตาลในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

การวิเคราะห์สารส าคัญและองค์ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี/แมสสเปคโทรเมตรี เป็น
การเชื่อมต่อเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟีเข้ากับเทคนิคแมสสเปคโทรเมตรี เพ่ือให้ได้เทคนิคการวิเคราะห์ที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น เทคนิคก๊าซโครมาโทรกราฟีสามารถแยกองค์ประกอบของสารผสมได้ ในขณะที่เทคนิคแมสสเปค
โทรเมตรี มีจุดเด่นในด้านความเฉพาะเจาะจง ความว่องไว และความรวดเร็ว ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง
ขององค์ประกอบที่แยกโดยเทคนิคก๊าซโครมาโทรกราฟี 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์หาสาระส าคัญท่ีมีอยู่ในสาหร่ายสีน้ าตาล 
3. เพ่ือวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญที่มีอยู่ในสาหร่ายสีน้ าตาล 
4. เพ่ือน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการทางการเกษตร 
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กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงสาระส าคัญท่ีมีอยู่ในสาหร่ายสีน้ าตาล 
2. ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีที่ส าคัญท่ีมีอยู่ในสาหร่ายสีน้ าตาล 
3. ท าให้สามารถน าสาหร่ายสีน้ าตาลมาใช้ประโยชน์ในการทางการเกษตร 

 
ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
- องค์ประกอบและสารส าคัญของสาหร่ายสีน้ าตาล 

 
คน 

ข้อมูล 

 
100 

1 

 
100 

1 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ 
- ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เกิน
ร้อยละ 

 
ร้อยละ  
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ  
 

ร้อยละ 
ร้อยละ  

 
80 
80 

 
 

80 
 

60 
60 

 
90 
90 

 
 

90 
 

80 
70 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.1 

 
0.1 
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วิธีการด้าเนินโครงการ 
1. ด าเนินการศึกษาสารส าคัญของสาหร่ายสีน้ าตาล 
2. ด าเนินการศึกษาองค์ประกอบของสารส าคัญในสาหร่ายสีน้ าตาล 
3. ให้องค์ความรู้ ค าปรึกษา แนะน า แก่ประชาชนในการถ่ายทอดประโยชน์และการใช้ประโยชน์จาก

สาหร่ายสีน้ าตาล 
4. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
5. การติดตามความส าเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน้าไปใช้ประโยชน์ 
1. วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีสกัดสารส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสีน้ าตาลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

 
กิจกรรมที่ 2 ด้านการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ด าเนินการอบรมเรื่อง 

1. ประโยชน์และคุณสมบัติของสารส าคัญองค์ประกอบเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
2. วิธ๊การสกัดสารส าคัญในสาหร่ายสีน้ าตาล 
3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสีน้ าตาล 

 
กิจกรรมที่ 3 ด้านการสกัดสารส้าคัญ  

1. ขั้นตอนการเตรียมการสกัด 
1.1. น าสาหร่ายมาชั่งโดย 50 กรัม  
1.2. น าส่วนที่ชั่งมาใส่ในขวดรูปชมพู่และท าการใส่สาร Methanol ลงไป 250ml. 
1.3. ท าการปิดปากขวดด้วยกระดาษฟอยล์ 
1.4. แช่ Methanol ทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

2. ขั้นตอนการสกัด 
2.1 น าส่วนที่แช่ไว้มาท าการกรองด้วยตะแกรงกรอง กรองส่วนต่างๆ ออก 
2.2 ท าการกรองด้วยเครื่องกรองความดัน (ขั้นตอนนี้เพื่อให้การกรองนั้นละเอียดที่สุด) 
2.3 เมื่อกรองเสร็จจะได้จ านวนสารที่เหลือ 200ml. 
2.4 น้ าสารที่ได้ใส่ในหลอดทดลองในปริมาณเท่าๆ กัน 3-4 หลอดต่อ 1 ชนิด 

3.  ขั้นตอนการแยกสารออกจาก Methanol 
3.1 น าบิ๊กเกอร์ต้มน้ าให้ความร้อนอยู่ที่ 60องศาเซลเซียส แล้วน าหลอดทดลองที่ใส่สาร ลงไปใส่ในน้ าร้อน 
3.2 น าเครื่องให้ออกซิเจน ใส่ลงไปในน้ าเพื่อให้ Methanolระเหยได้เร็วขึ้น 
3.3 เมื่อMethanol ระเหยหมด ที่เหลืออยู่ในหลอดทดลองนั้นคือสารที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ ของส้มจี๊ด 
3.4 น าสารที่ได้มากรองละเอียดแบบเข็มอีกครั้งแล้วบรรจุขวด 

4. ขั้นตอนการวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง GCMS 
อาศัยเทคนิคการแยกองค์ประกอบของสารผสมโดยอาศัยความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของแต่ละ

องค์ประกอบของสารผสมบนเฟสคงที่ (Stationary phase) ภายใต้การพาของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) 
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ส าหรับเครื่อง GC เฟสคงที่ คือ สารที่อยู่ภายในคอลัมน์ ส่วนเฟสเคลื่อนที่ คือ แก๊สฮีเลียม เมื่อสารที่ต้องการ
วิเคราะห์ผ่านเข้าสู่เครื่อง GC สารดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลว (Liquid) เป็นแก๊ส (Gas)  และส่วน
แก๊สของสารผสมจะถูกพาเข้าสู่คอลัมน์โดยแก๊สฮีเลียม ซึ่งภายในคอลัมน์จะเกิดการแยกสารผสม (Separation) 
โดยอาศัยการท าปฏิกิริยา (Interaction) ระหว่างสารที่อยู่ภายในคอลัมน์ (Stationary phase) และสารผสม  
     5.  การแปลผลข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GCMS น าเข้ากระบวนการแปลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมอ่านผลข้อมูล 
 

ผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน้าไปใช้ประโยชน์ 

การวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีสกัดสาระส าคัญเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ สามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สาหร่ายสีน้ าตาลไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนกระตุ้นตาดอกในทุเรียน  
 
กิจกรรมที่ 2 ด้านการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการท าให้ทรบถึงประโยชน์และคุณสมบัติของสารส าคัญองค์ประกอบเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ วิธ๊การสกัดสาระส าคัญในสาหร่ายสีน้ าตาล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสีน้ าตาล 
 
กิจกรรมที่ 3 ด้านการสกัดสารส้าคัญ  

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารส าคัญในสาหร่ายทุ่นโดยสกัดแบบสดและแห้ง จากนั้นน าตัวอย่าง
ที่สกัดได้มาวิเคราะห์เข้าเครื่องวิเคราะห์ด้วยเทคนิคก๊าซโครมาโทกราฟี / แมสสเปคโทรเมทรีจากการน าตัวอย่าง
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-MS (Gas Chromato graphy/Mass Spectrometre) เดินทางเข้าสู่ เครื่องตรวจวัด 
(detector) แปลผลออกมาเป็นปริมาณขององค์ประกอบแต่ละตัวที่มีอยู่ในสารตัวอย่าง จากการทดลองพบว่าใน
สาหร่ายทุ่นแบบสดและแห้งนั้นมีปริมาณสารส าคัญในระดับที่แตกต่างกันคือสาหร่ายทุ่นแบบแห้งที่สกัดด้วยเอทา
นอลพบจ านวน 8 ชนิด มีสารส าคัญที่มีประโยชน์ดังนี้ 1. Butanoic acid ปริมาณ 3.583% ช่วยในการรักษา
สมดุลของจุลินทรีย์ในล าไส้และช่วยในการป้องกันมะเร็งล าไส้  2. Undecanoic acid ปริมาณ 12.353% ช่วย
ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและ รักษาการติดเชื้อราบริเวณผิวหนัง 3. 1-Hexadecanol ปริมาณ 4.037% 
ใช้ผลิตสารเติมแต่งโพลีเทอร์แบบต่าง ๆ ผลิตเครื่องส าอาง เป็นต้น ตามมาด้วยสาหร่ายทุ่นแบบแห้งสกัดด้วยเมทา
นอล มีจ านวน 5 ชนิด มีสารส าคัญที่มีประโยชน์ดังนี้ 1. Hydroquinone ปริมาณ 7.090% น ามาใช้เป็น
ส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น พลาสติก เป็นต้น ตามมาด้วยสาหร่ายทุ่นแบบแห้งสกัดด้วยน้ า มี
จ านวน 4 ชนิด มีสารส าคัญที่มีประโยชน์ดังนี้ 1. Acetic acid ปริมาณ 5.854% ช่วยในการควบคุมการ
เจริญเติบโตของเชื้อราที่สร้างความเสียหายให้กับผักผลไม้ เป็นต้น ตามมาด้วยสาหร่ายทุ่นแบบสดสกัดด้วยเอทา
นอล มีจ านวน 3 ชนิด มีสารส าคัญที่มีประโยชน์ดังนี้  1. Dodeecanoic acid ปริมาณ 34.134% ใช้ใน
อุตสาหกรรมสบู่และเครื่องส าอาง เป็นต้น ตามมาด้วยสาหร่ายทุ่นแบบสดสกัดด้วยเมทานอล มีจ านวน 1 ชนิดและ
สาหร่ายทุ่นแบบสดสกัดด้วยน้ าไม่พบสารส าคัญ  
 โดยสาร Hydroquinone  ในสาหร่ายทุ่นแบบแห้งที่สกัดด้วยน้ า มีปริมาณ 4.783% และในสาหร่ายทุ่น
แบบแห้งที่สกัดด้วยเมทานอล มีปริมาณ 7.090% ถูกน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางโดยกลไกลการออกฤทธิ์ที่
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ท าให้ผิวขาวขึ้นโดยการยับบั้งการท างานของเอนไซม์ไทโรซีเนสและใช้เป็นสารในอุตสาหกรรมฟอสเฟตและเป็นตัว 
Antioxidant ไขมันและน้ ามัน และใช้ในอุตสาหกรรมสีย้อม ดังนั้นสาหร่ายทุ่นที่สกัดแบบสดและแบบแห้งมี
ปริมาณสารที่ใกล้เคียงกัน 
 

 
 
ภาพที่ 1 โครมาโทแกรมแสดงองค์ประกอบของสารส าคัญในสาหร่ายทุ่นจากการสกัดด้วยน้ า ด้วยเทคนิคโครมาโท
กราฟฟี 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 โครมาโทแกรมแสดงองค์ประกอบของสารส าคัญในสาหร่ายทุ่นจากการสกัดด้วยน้ า ด้วยเทคนิคโครมาโท
กราฟฟี 
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ภาพที่ 3 โครมาโทแกรมแสดงองค์ประกอบของสารส าคัญในสาหร่ายทุ่นจากการสกัดด้วยเอทานอล ด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟฟี 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. ทราบถึงประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ าตาล 
2. ทราบถึงสารส าคัญและองค์ประกอบของสารส าคัญในสาหร่ายสีน้ าตาล 
3. สามารถน าสาหร่ายสีน้ าตาลไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ 
4. สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์สาหร่ายสีน้ าตาล เพ่ิมมูลค่า และสามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร  

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการนี้ 
ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการส ารวจ การอนุรักษ ์และศึกษาพันธุกรรมของสาหร่ายสีน้ าตาล  
Sargassum มาใช้ในการเรียนในรายวิชาพฤกษศาสตร์ สรีรวิทยาของพืช และรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช 
รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
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การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองในจังหวัดชมุพร 
 

ปณิดา  กันถาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
หลักการและเหตุผล 

 กล้วยหอมทองมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบันและส่งออกต่างประเทศ โดยสายพันธุ์ที่น ามาใช้แต่เดิมมีการคัดพันธุ์ตั้งแต่ปี 2530 การผลิตกล้วยหอม
ทองปลอดสารเคมีในภาคใต้ของประเทศไทยเพ่ือการส่งออกเริ่มมีการท าในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2526  หรือ 
มากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา  โดยที่มีการส่งออกเป็นกลุ่มแรก คือกลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งคาวัด อ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแรกซึ่งกล้วยหอมทองที่ปลูกในเประเทศไทย และตามด้วยสหกรณ์การเกษตรบ้าน
ลาด อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จากข้อมูลปัจจุบันการจัดท าเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานเศรษฐกิจการเกษตร ของ 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ.2555 ผลผลิตได้ 233,200 ตัน ประมาณผลผลิต 2,710 กิโลกรัมต่อไร่ 
ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5,587 บาทต่อตัน แต่ราคาที่เกษตรกรขายได้เพียง 5,065 บาทต่อตัน ซึ่งเกษตรกรขาดทุน 
และเมื่อแบ่งออกตามการค้าพบว่า บริโภคในประเทศ 231,031 ตัน ส่งออก 2,169 ตัน ราคาส่งออก 26,404 
บาท คู่ค้าที่ส าคัญ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ส่วนคู่แข่งที่ส าคัญ ฟิลิปปินส์เอกวาดอร์ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
,2555) จากข้อมูลทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว การส่งออกมีราคาต่อตันสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยราคาผลผลิต ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากการซื้อขายโดยตรงกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคในต่างประเทศ ทั้งยังมีการท าสัญญาล่วงหน้า
ในราคาที่สูงคือ 15 บาทต่อกิโลกรัม พ.ศ.2559 และ 18 บาทต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ.2559 (การสัมภาษณ์, 
2561)  
 กล้วยหอมทองที่ปลูกเพ่ือเป็นการค้าในประเทศไทยในช่วงแรกมีการส่งเสริมจากหน่วยงานของกลุ่มมี
ใช้หน่อที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีต้นก าเนิดมาจากจังหวัดชุมพรน ามาปลูกที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
ปัจจุบันความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์ต่างๆ ได้มีการพัฒนามาจากหลายพ้ืนที่น าไปปลูกทั่วทั้ง
ประเทศไทย มีชื่อเรียกสายพันธุ์ที่ถูกจ าแนกด้วยสถานที่ปลูก เช่น พันธุ์บ้านลาด พันธุ์ละแม  อันเนื่องมาจากความ
หลากหลายของของสายพันธุ์กล้วยหอมทองที่มีอยู่ท าให้เกษตรกรมีความสงสัยในสายพันธุ์ ที่น ามาปลูกว่ามาจาก
สายพันธุ์เดียวกันหรือไม่ ทั้งยังกังขาในเรื่องปริมาณผลผลิตของแต่ละสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ทางภาคใต้
ของไทยด้วยเหตุผลนี้ กลุ่มเกษตรกรท าสวนทุ่งคาวัด จังหวัดชุมพร จึงมีความต้องการศึกษาถึงการที่ลักษณะ
ภายนอกและลักษณะพันธุลักษณ์ของกล้วยหอมทอง ซึ่งอาจน าไปสู่การจ าแนกและคัดสายพันธุ์กล้วยหอมทองของ
ทั้งสองสายพันธุ์ในประเทศจึงมีความส าคัญต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือรวบรวมและคัดสายพันธุ์กล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร 
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องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 
1. องค์ความรู้ด้านความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพที่น าไปสู่การรวบรวมสายพันธุ์กล้วยหอม

ทอง 
2. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผันแปรทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ตาม

ธรรมชาติของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร บางส่วน 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
 จ้านวน 3 แปลง  ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ท าสวนทุ่งคาวัดและเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองมา
มากกว่า 15 ปี ในจังหวัดชุมพร  
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพที่น าไปสู่การรวบรวมสายพันธุ์กล้วยหอมทอง 
2. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะทางพันธุกรรมที่เกิดจากการผันแปรทางพันธุกรรมหรือการกลายพันธุ์ตาม

ธรรมชาติของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร บางส่วน 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 

(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 

กิจกรรม :  
1.กิจกรรมการเก็บ
รวบรวมสายพันธ์ุ
และการสรา้งแปลง
เพื่อการทดสอบ
สักษณะทาง
กายภาพที่มีความ
แตกต่างของของ
กล้วยหอมทอง 
2.กิจกรรมการ
ทดสอบความ
แตกต่างของ
ลักษณะทาง
พันธุกรรมกล้วย
หอมทอง   

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
เชิงคุณภาพ 

  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/หน่วยงาน/องค์กรที่
ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 80 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Outcome)   
เชิงปริมาณ   

ตัวอย่างกล้วยที่ได้ท าการเก็บตัวอย่าง ต้น 150 
เชิงคุณภาพ   

ลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองจังหวัดชุมพร ตัวอย่าง 50 
เชิงเวลา   

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :   

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 0.1 
 

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ : 
- แปลงรวบรวมสายพันธ์ุกล้วยหอมทอง 
-การความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยหอมทอง   

 
แปลง 

ตัวอย่าง 

 
1 

50 
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วิธีการด้าเนินงาน 
การด าเนินงานโครงการได้แบ่งการด าเนินการออกเป็น 2 กิจกรรมคือ 
1. กิจกรรมการเก็บรวบรวมสายพันธุ์และการสร้างแปลงเพ่ือการทดสอบลักษณะทางกายภาพที่มีความ

แตกต่างของของกล้วยหอมทอง โดยมุ่งเน้นการรวบรวมสายพันธุ์กล้วยหอมทองในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จากที่
กลุ่มเกษตรกรได้ชี้เป้าหมายแปลงที่ใช้หน่อเดิมมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี และ ก าหนดต้นที่มีลักษณะที่แตกต่าง
โดยเจ้าของแปลงนั้น ประมาณการว่าอาจได้ต้นพันธุ์ประมาณ 150 ต้น หลังจากกนั้นน ามาท าการปลูกในแปลง
รวบรวมสายพันธุ์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างกัน 
 2. กิจกรรมการทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยหอมทอง มีวิธีการดังต่อไปนี้ 
  2.1 การสกัดดีเอ็นเอ  
  น าใบอ่อนของกล้วยมาสกัดดีเอ็นเอ โดยใช้วิธี CTAB ดัดแปลง (Hwang and Kim, 2000) 
จากนั้นวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณดีเอ็นเอด้วย 1% agarose gel electrophoresis ในสารละลาย TBE ความ
เข้มข้น 1 เท่า ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที ย้อมชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วย SYBR®Safe DNA gel 
stain (Invitrogen, USA) เก็บสารละลายดีเอ็นเอไว้ที่อุณหภูมิ -20 ºC จนกว่าจะใช้งาน 
  2.2 การเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอของกล้วยจากเทคนิค SRAP 
  น าดีเอ็นเอที่สกัดได้มาใช้ในเทคนิค  SRAP  โดยใช้ไพรเมอร์ เส้น forward (Me1F, Me2F, …, 
Me13F) combine แบบสุ่มกับไพรเมอร์ เส้น reverse (Em1R, Em2R, …, Em16R) ดังตารางที่ 1 มาเพ่ิม
ปริมาณดีเอ็นเอ โดยใช้ดีเอ็นเอประมาณ 50 นาโนกรัม ด้วย 1X My Taq HS Red Mix (Bioline) กับไพรเมอร์
ความเข้มข้นสุดท้าย 0.5 ไมโครโมล่าร์ ปฏิกิริยาพีซีอาร์ที่ใช้ คือ 94 ºC 4 นาทีส าหรับขั้นตอนการ denaturing  
จากนั้นท า 5 รอบของ denaturing ที่ 94 ºC  60 วินาที , annealing  35 ºC  60 วินาที และ elongation 72 ºC  
60 วินาที แล้วท าอีก 35 รอบ โดยเพิ่มอุณหภูมิ annealing เป็น 50 ºC นาน 60 วินาทีและ final elongation 72 ºC 
นาน 7 นาที  วิเคราะห์ผลผลิตพีซีอาร์ ด้วย 1.5% agarose gel electrophoresis ในสารละลาย TBE ความ
เข้มข้น 1 เท่า ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที ย้อมชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วย SYBR®Safe DNA gel 
stain (Invitrogen, USA)   
  2.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทอง เพ่ือเปรียบเทียบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ทั้ งหมด โดยเปรียบเทียบดี เ อ็นเอที่ต าแหน่งเดียวกัน ถ้ามีแถบดี เ อ็นเอให้คะแนน “1” ถ้าไม่มีแถบ 
ดีเอ็นเอให้สัญลักษณ์ “0” แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป FreeTree โดยเลือกวิธีจัดกลุ่มแบบ UPGMA 
(unweighted pair group method with arithmetic mean) และสร้างแผนภาพ dendrogram ด้วยโปรแกรม 
Fig Tree 
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ตารางท่ี 1 แสดงล าดับเบสของไพรเมอร์จากเทคนิค SRAP 
 

ไพรเมอร์ ล้าดับเบส  (5' - 3') 
Me1F  TGA GTC CAA ACC GGA TA 
Me2F TGA GTC CAA ACC GGA GC 
Me3F TGA GTC CAA ACC GGA AT 
Me4F TGA GTC CAA ACC GGA CC 
Me5F TGA GTC CAA ACC GGA AG 
Me6F TGA GTC CAA ACC GGA CA 
Me7F TGA GTC CAA ACC GGA CG 
Me8F TGA GTC CAA ACC GGA CT 
Me9F TGA GTC CAA ACC GGA GG 

Me10F TGA GTC CAA ACC GGA AA 
Me11F TGA GTC CAA ACC GGA AC 
Me12F TGA GTC CAA ACC GGA GA 
Me13F TGA GTC CAA ACC GGA AG 
Em1 R GAC TGC GTA CGA ATT AAT 
Em2R GAC TGC GTA CGA ATT TGC 
Em3R GAC TGC GTA CGA ATT GAC 
Em4R GAC TGC GTA CGA ATT TGA 
Em5R GAC TGC GTA CGA ATT AAC 
Em6R GAC TGC GTA CGA ATT GCA 
Em7R GAC TGC GTA CGA ATT CAA 
Em8R GAC TGC GTA CGA ATT CAC 
Em9R GAC TGC GTA CGA ATT CAG 

Em10R GAC TGC GTA CGA ATT CAT 
Em11R GAC TGC GTA CGA ATT CTA 
Em12R GAC TGC GTA CGA ATT CTC 
Em13R GAC TGC GTA CGA ATT CTG 
Em14R GAC TGC GTA CGA ATT CTT 
Em15R GAC TGC GTA CGA ATT GAT 
Em16R GAC TGC GTA CGA ATT GTC                                                                     
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ผลการด้าเนินงาน 
1. การเก็บรวบรวมสายพันธุ์และการสร้างแปลงเพื่อการทดสอบลักษณะทางกายภาพที่มีความแตกต่างของ
ของกล้วยหอมทอง   
  1.1 การรวบรวมสายพันธุ์แปลงที่ 1  
 แปลงของ นายโกศล  โกมิน อายุ 72 บ้านเลขที่ 179 หมู่ 5 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม  จ.ชุมพร ปลูกกล้วย
หอมทองสายพันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็นระยะเวลา 27 ปี ท าการรวบรวมได้ 100 หน่อ 

1.2 การรวบรวมสายพันธุ์แปลงที่ 2  
 แปลงของ นายปรีชา  ภักดีบุรี อายุ 43 บ้านเลขที่ 71 หมู่ 4 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม  จ.ชุมพร ปลูกกล้วย
หอมทองสายพันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็นระยะเวลา 10 ปี (ได้หน่อมาจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกมานานแล้ว) ท าการ
รวบรวมได้ 40 หน่อ 

1.3 การรวบรวมสายพันธุ์แปลงที่ 3  
 แปลงของ นายตั๋น  เกสโร อายุ 81 บ้านเลขท่ี 72 หมู่ 1 ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม  จ.ชุมพร ปลูกกล้วยหอม
ทองสายพันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็นระยะเวลา 20 ปี (ได้หน่อมาจากแปลงเกษตรกรที่ปลูกมานานแล้ว) ท าการรวบรวมได้ 
60 หน่อ 
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะประจ าพันธุ์ด้านผลผลิตของกล้วยหอมทองจ านวน 3 แหล่ง 
 

แหล่งของตัวอย่าง ลักษณะด้านผลผลิต 
น้้าหนักต่อ
เครือ(กก.) 

ปริมาณหวีต่อ
เครือ (หวี) 

น้้าหนัก
หวีเฉลี่ย
(กิโลกรัม) 

ค่าเฉลี่ย
น้้าหนัก
ต่อผล
(กรัม) 

ค่าเฉลี่ยจ้านวนผล
เฉลี่ยต่อหวี (ผล) 

1.สายพันธ์ุแปลงท่ี 1  
นายโกศล  โกมิน 

10.42 5 2.08 154.07 13.5 

2.สายพันธ์ุแปลงท่ี 2  
นายปรีชา ภักดีบุรี 

11.73 6 1.96 137.06 14.3 

3.สายพันธ์ุแปลงท่ี 3  
นายตั๋น  เกสโร 

9.63 5 1.93 136.88 14.1 

 
 1.4 การสร้างแปลงรวบรวมสายพันธุ์กล้วยหอมทอมทอง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 
2. กิจกรรมการทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยหอมทอง   
 การทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยหอมทองด้วยเทคนิค SRAP ด้วย โปรแกรม 
Free Tree และเลือกวิธีการจัดกลุ่มแบบ UPGMA โดยค านวณค่าดัชนีความเหมือน (similarity index) พบว่า 
กล้วยหอมทอง จ านวน 50 accession มีค่าสัมประสิทธิ์ความเหมือนอยู่ระหว่าง 0.62 – 1.00 และแสดงผลใน
รูปแผนภูมิความสัมพันธ์ (dendrogram) สามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้ B45 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ B18 
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ B8 กลุ่มที่ 4 ได้แก่ B27 และกลุ่มที่ 5 มีจ านวนสมาชิกสูงสุด คือ B31, B48, B37, B26, B7, 
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B3, B1, B22, B42, B39, B35, B34, B32, B30, B25, B23, B16, B50, B49, B47, B46, B44, B43, 
B41, B40, B38, B36, B33, B29, B28, B24, B21,B20, B19, B17, B15, B14, B13, B12, B11, B10, 
B9, B6, B5, B4 และ B2 (ภาพท่ี 1) 
 

 
ภาพที่ 1  แผนภูมิความสัมพันธ์ของกล้วยหอมทองจ านวน 50 accession จากเทคนิค SRAP 
 จะเห็นได้ว่าแม้ว่าทุกตัวอย่างจะเป็นพันธุ์กล้วยหอมทองเหมือนกัน แต่มีค่าความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่
แตกต่างกัน อาจเกิดมาจากขุดย้ายหน่อไปปลูกในที่ต่างๆ ท าให้เกิดการกลายพันธุ์ (พรประภา และคณะ , 2560) 
เนื่องจากกล้วยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามควรเพ่ิมจ านวนไพรเมอร์ที่ใช้ในการศึกษา
เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งจีโนมมากข้ึน 
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3. การบริการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ได้แพร่ระบาด จึงท าให้การบริการวิชาการในห้องเรียนไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ทั้งการเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าก าหนดและไม่สามารถด าเนินการบริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกได้ 
 
4. สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
  

ตัวชี้วัด 
(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 

ผลการด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
เชิงคุณภาพ 

   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 80 0 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Outcome)    
เชิงปริมาณ    

ตัวอย่างกล้วยที่ได้ท าการเก็บตัวอย่าง ต้น 150 200 
เชิงคุณภาพ 
ลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองจังหวัดชุมพร 

 
ตัวอย่าง 

 
50 

 
50 

เชิงเวลา    
80 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 

 
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 0.1 
 

0.1 

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ : 
- แปลงรวบรวมสายพันธ์ุกล้วยหอมทอง 
-การความแตกต่างของลักษณะทางพันธุกรรมกล้วยหอมทอง   

 
แปลง 

ตัวอย่าง 

 
1 

50 

 
1 

50 
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 
 โครงการ  การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร ได้มีการบูรณาการองค์
ความรู้สู่ 
 การเรียนการสอน 
 ท าการบูรณาการเข้ากับหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาดังนี้ 

- วิชา ทพ 201 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช เรื่องการขยายพันธุ์พืชไม่อาศัยเพศและการ
ขยายพันธุ์พืชโดยการใช้ล าต้นใต้ดิน  

- วิชา พส473 การผลิตไม้ผลนอกฤดู เรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไม้ผลที่ส่งผลต่อ
การให้ผลผลิต 

 
เอกสารอ้างอิง 
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Hwang, S.K. and Y.M. Kim. 2000. A Simple and reliable method for preparation of  
cross-contamination- free plant genome DNA for PCR-based detection of transgenees. J 
Biochem Mol Biol. 33: 537- 546. 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
เชษฐ์ ใจเพชร  

สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น คณะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร 
 

บทคัดย่อ  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีการสั่งสมมาในท้องถิ่นมีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้ชุมชนสามารถสร้างวัฒนธรรมของตนเองให้เข้มแข็ง และสามารถนามาปรับหรือประยุกต์ได้ตามยุคสมัยได้ ตาม
ความเหมาะสม สร้างความสมดุลระหว่างคนและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนท าให้ชุมชนอยู่รอดได้ การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนอง
พระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ศึกษาส ารวจองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล 
เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร โดย
ใช้วิธีการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นฯในพ้ืนที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร มีความยาว 
ประมาณ 6 กิโลเมตร จ านวน 5 หมู่บ้าน ใน 2 ต าบลของอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ 
นักปราชญ์ชุมชนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล 
พบว่า มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล จ านวน 5 อย่าง ได้แก่ การท า
เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน การท าธนาคารปูม้า เรือใบโบราณ หอยจับวาย และธนาคารไข่หมึก จากการส ารวจจะมี
พ้ืนที่ที่ท าเหมือนกัน คล้ายกันโดยเฉพาะธนาคารปูม้า เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล ซ่ึง
ในส่วนที่กล่าวมาได้ด าเนินการไป 80% ยังคงเหลือการจัดเรียงข้อมูลในการท าแผ่นพับ และโปสเตอร์เพ่ือเผยแพร่
ต่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่ง
ทะเล 
ค้าส้าคัญ: ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การอนุรักษ์, ทรัพยากร, ชีวภาพชายฝั่งทะเล, เครื่องมือประมงพ้ืนบ้าน 

 
หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ในแต่ละ ภูมิภาคหรือใน
แต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ต่างกันจะประกอบไปด้วยประชากรที่  หลากหลายทั้งในทางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มาอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งในความหลากหลายที่ กล่าวมานี้ ท าให้แต่ละกลุ่ม มีวิถีชีวิต ความ
แตกต่างกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนมาถึงปัจจุบันยังคงแสดงให้ เห็นได้ชัดในเรื่องของความแตกต่างดังกล่าว ถึงแม้ใน
ปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีบทบาท มากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นยังคงมี
แนวทางปฏิบัติในแบบที่มีเอกลักษณ์ และสืบทอดต่อกันมาอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากคน
ในชุมชนที่สืบทอดจาก บรรพบุรุษจนมาสู่ยุคปัจจุบันและมีกลุ่มชาวบ้านที่เล็งเห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ซึ่ง
ยังคงปฏิบัติ และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย (ชานนท์ วิสุทธิชานนท์ , 2558 : 1-2) ดังพระราชด ารัสของสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า “สภาพภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ก าหนดลักษณะทาง
สังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ ประเทศไทย ประกอบด้วยภูมิภาคต่างๆ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกันท าให้คนไทยม ีวิถีชีวิตที่หลากหลาย” (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2545)  

เมื่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งถูกท าลายหรือเสื่อมโทรมลงไป ก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน
ประมงพ้ืนบ้าน อันเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ จึงท าให้ชุมชนประมง
พ้ืนบ้านต้องดิ้นร้นเพ่ือหาทางแก้ปัญหาปากท้องของตนเอง โดยเกิดการรวมเป็นองค์กรในระดับชุมชนที่เน้นการ
แก้ปัญหาปากท้องและปัญหาหนี้สิน รวมทั้งการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวประมง
พ้ืนบ้านในหลายชุมชนเริ่มมีการตื่นตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดความส านึกหวงแหนแหล่ง
ท ามาหากินและวิถีชีวิตของตัวเอง โดยหันมาให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร และยืนหยัดร่วมกับการ
พัฒนาชุมชนให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนต่อไป (ตวงพร จันทร์แก้ว , 2550 : 1) โดยชุมชนประมงพ้ืนบ้านได้เข้ามามี
บทบาทในการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งของตนเอง ซึ่งมีรัฐเป็นผู้คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของ
การให้ความรู้ อุปกรณ์ งบประมาณ และเป็นตัวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการ
ทรัพยากรประมงชายฝั่งของชุมชน หากเป็นการท างานที่สอดประสานต่อกันมิใช่การสั่งการ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,005 ไร่ มี
พ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 4 กิโลเมตร พ้ืนที่ติดทะเลมีความหลากหลายของลักษณะชายฝั่งทะเล ทั้งที่เป็น
หาดทราย หาดเลน ป่าชายเลน และปากแม่น้ า ห่างออกไปจากชายฝั่งประมาณ 350 -500 เมตร มีแหล่งหญ้า
ทะเลขนาดใหญ่เป็นที่อยู่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลมากมาย รวมทั้งมีแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปจากชายหาดด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพียง 1,000-1,500 เมตร มีพ้ืนที่มากกว่า 60 ไร่ เป็นที่อยู่ของสัตว์
ทะเลมากมายหลากหลายชนิด ในช่วงกลางปี ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่
น้ าทะเลลดต่ าสุด ท าให้แนวปะการังดังกล่าวโผล่พ้นน้ า ส่งผลท าให้มีชาวประมงเข้าไปท าการประมงเก็บปลิงทะเล 
และหอยมือเสือในลักษณะของการเดินเหยียบย่ าลงไปบนแนวปะการัง ส่งผลท าให้ปะการังเสียหายเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีการท าประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม อาทิเช่น อวนล้อมแนวปะการัง ลอบปลา
ที่วางบนแนวปะการัง การใช้ยาเบื่อเมาในการจับปลา เป็นต้น อีกทั้งแนวปะการังน้ าตื้น หินละแม ยังเป็นแนว
ปะการังที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จึงมีผลท าให้ขาด ควบคุมดูแล และติดตามการท าประมงใน
พ้ืนที่ดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีแนวปะการังอ่ืนๆ ที่อยู่ไม่ห่างกันมากอีกจ านวน 21 แนวปะการัง จะเห็นได้ว่ามี
ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลอย่างมากมายที่รอให้ไปค้นหา ศึกษา ส ารวจ และรวบรวมทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ทะเล 
นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษา เก็บรวบรวมเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพทางทะเล และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นรวมทั้ง
พ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป 
 ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะได้มีการส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่ง
ทะเลบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาต่อไป รวมไปจนถึงการน าทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด อย่างรู้คุณค่า ผสมผสานไปกับการอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดยชุมชนท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วม 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือศึกษาและส ารวจองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-

ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ท าให้ทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
3. ท าให้ได้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -

ชุมพร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาการศึกษาข้อมูลจาก เอกสารงาน บทความ งานวิจัย  รวมไปถึง
ข้อมูลจากการลงภาคสนามที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล เพ่ือนามา
วิเคราะห์และสรุปผล โดยมีเนื้อหาส าคัญท่ี ต้องการศึกษาดังนี ้ 
  1.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่ง
ทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
  1.2 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 2.ขอบเขตประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ 5 หมู่บ้าน  
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ เน้นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดกับชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร มี
ความยาว ประมาณ 6 กิโลเมตร จ านวน 5 หมู่บ้าน ใน 2 ต าบลของอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบไปด้วย  
  3.1 หมู่ 1 ปากน้ าละแม ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  3.2 หมู่ 4 ตะวันฉาย (ทรายทอง) ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  3.3 หมู่ 5 บ้านแหลมสันติ ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  3.4 หมู่ 6 หนองบัว ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
  3.5 หมู่ 9 ทะเลงาน ต าบลสวนแตง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

4. ขอบเขตระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กรกฎาคม 
2562 - กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

 1) การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) 
จากเอกสารวิชาการบทความวารสารวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล 
 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์โดยการมีส่วนร่วม (participant Observation) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แกนน าชุมชน ผู้สูงอายุ และปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ที่เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นฯ โดยเลือกตัวอย่างแบบ purposive และ snow ball 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ 5 
หมู่บ้าน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research ) โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ 
 1. วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview ) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือ
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
ชายฝั่งทะเลซึ่งมีประเด็นปัญหา ( The lssues ) ในกรณีเกี่ยวกับเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพชายฝั่งทะเล  

1.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ
ชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

1.2 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 2. การสังเกต ( observation ) เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระท าเกิดขึ้น
โดยมีแนวทางการสังเกตเป็นเครื่องมือ 

2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเป็น
ส่วนหนึ่ง (Complete Participant) หรือที่มีส่วนร่วม (Participant as Observer) ของปรากฏการณ์ที่ศึกษาซึ่ง
สมาชิกอาจจะทราบหรือไม่ทราบบทบาทของผู้สังเกต เป็นวิธีการศึกษาที่มีความเป็นธรรมชาติท าให้สามารถเข้าถึง
ความหมายแฝงเร้นของพฤติกรรมที่แสดงออกได้อย่างลึกซึ้งมากข้ึน 
 3. การบันทึกข้อมูลเมื่อศึกษาและจัดเก็บข้อมูลจากการสังเกตผู้วิจัยจะใช้การบันทึกข้อมูลในลักษณะ
ส าคัญ 3 ขั้นตอน 

3.1 การใช้ความจ าเพ่ือให้การพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูลเป็นไปอย่างธรรมชาติท าให้สนิทสนม
คุ้นเคยและสร้างความไว้วางใจจึงต้องใช้วิธีการจดจ าและรีบน ากลับมาบันทึกเม่ือมีเวลาทัน 
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3.2 จดบันทึกข้อความส าคัญในการจัดเก็บข้อมูลในที่สาธารณะผู้วิจัยจะจดบันทึกข้อความ
สั้นๆและน ามาตรวจสอบข้อมูลภายหลัง 

 
3.3 การบันทึกงานสนามทุกครั้งหลังจากการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยจะใช้เวลาในการจดบันทึก

สภาพเหตุการณ์สภาพแวดล้อมสิ่งที่ได้พบเห็นได้ยินการพูดคุยความรู้สึกและท่าทีของผู้ให้ข้อมูลบันทึกเหตุการณ์
สถานการณ์ทุกข้ันตอนบันทึกข้อสังเกตและผลการวิเคราะห์เบื้องต้นของเหตุการณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลในระดับลึก 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูลจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์รวมกับข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จากการบันทึกการสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละประเด็นหลัก และสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการสัมภาษณ์ และข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
 

การน้าเสนอข้อมูลผลการศึกษา 
การน าเสนอผลการศึกษา ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

 
ผลการด้าเนินงาน 

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร มี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือศึกษาส ารวจองค์และจัดท าฐานข้อมูลความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัย  แม่โจ้-ชุมพร โดยใช้วิธีการวิจัยชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษา ดังนี้ 
 1. บริบทของพ้ืนที่อ าเภอละแม จังหวังชุมพร 
 2. องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
1. บริบทของพ้ืนที่อ้าเภอละแม จังหวังชุมพร 

1.1 ประวัติความเป็นมาอ้าเภอละแม 
 ละแมนั้นเดิมขึ้นกับอ าเภอขันเงิน จังหวัดหลังสวน เป็นชุมชนขนาดเล็กในทะเล มี กุ้ง หอย ปลา ปู ชุกชุม
มาก เมื่อ พ.ศ. 2435 จังหวัดหลังสวนยุบเป็น อ าเภอขึ้นต่อจังหวัดชุมพร แต่อ าเภอละแม ก็ยังขึ้นอยู่กับอ าเภอ
หลังสวนและ ต้องติดต่อราชการที่อ าเภอหลังสวนตามเดิม เนื่องจากประชากรต าบลละแม มีจ านวนมาก และต าบล
ขนาดใหญ่  การเดินทางไปติดต่อราชการที่หลั งสวนไปสะดวก ต่อมาเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2514 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอละแม ต่อมาเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2520 ได้มีประกาศในราช
กิจจานุเบกษายกฐานะเป็นอ าเภอละแม(ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอละแม, 2563 ) 
 ค าว่า "ละแม" นั้นถ้าได้ฟังนั้นอาจจะคิดว่าเป็นชุมชนของคนมุสลิม แต่ในความเป็นจริงแต่อดีตที่ผ่านมาไม่
เคยพบว่าที่นี่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่เลย และจากค าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ค าว่า "ละแม" อาจจะเป็นการเรียกเพ้ียนมา



- 148 - 
 

จากค า ว่า "ลาแม่"หรืออีกค าบอกเล่าหนึ่งคือ ค าว่า "ละแม" สันนิษฐานว่า เกิดจากสภาพ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่นริมอ่าว
ไทย ตั้งแต่จังหวัดตราดเรื่อยมาจนปักษ์ใต้ตอนล่าง มีค าเขมรโบราณใช้กันอยู่มากเรียกเครื่องมือ สัตว์ ต้นไม้ เกาะ 
ภูเขา มีภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกของสถานีรถไฟละแม มีรูปร่างคล้ายหนูหมอบอยู่ เมื่อมองจากสถานีรถไฟ 
หรือมองจากชายทะเลก็มีลักษณะเหมือนหมูหมอบอยู่ ตามพจนานุกรมเขมร ค าว่า แลมห์ แปลว่า หนู ผี เป็นค า
เขมรโบราณ จึงเป็นไปได้ว่ามีคนไทยที่ย้ายลงมาจากทางเหนือและคนท้องถิ่นแถบนี้เป็นคนขอม พูดภาษาขอมหรือ
เขมร เรียกชื่อตามรูปภูเขาท่ีเห็นต่อมาเพ้ียนเสียงเป็นละแม 
 ชุมชนแรกตั้งของต าบลละแม คือชุมชนบ้านปากน้ าละแม เพราะว่าอยู่ติดกับชายทะเลอ่าวไทย ในอดีตนั้น
ใช้ทางน้ าเป็นเส้นทางในการคมนาคม จากค าบอกเล่าของ ผู้เฒ่าผู้แก่ของชาวปากน้ าละแมว่าคนท้องถิ่นเดิมนั้นมีไม่
มากนัก แต่มีคนที่มาถิ่นอ่ืนที่เข้ามาตั้งรกรากโดยมีอาชีพค้าขาย และท าการประมง ปากน้ าละแมเป็นจุดขนถ่าย
สินค้าต่างๆ โดยเฉพาะเกลือ ซึ่งบรรทุกมากับเรือส าเภาจากจังหวัดเพชรบุรีน ามาขายที่หัวเมืองชายฝั่ง เมื่อกลับจาก
ปากน้ าละแมก็จะบรรทุกไม้หลา โอน ถ่าน และของป่ากลับไปขายที่แม่กลอง ประมาณกันว่าปากน้ าละแมได้ก่อตั้ง
มาก่อน พ.ศ. 2452 ยังมีการปกครองเป็นกลุ่มบ้าน มีผู้ปกครองคนแรกชื่อนายจรูญ เป็นคนมาจากภาคกลาง ซึ่ง
ในขณะนั้นยังขึ้นอยู่กับอ าเภอหลังสวน มีก านัน อ้ัน พลารชุน เป็นผู้ปกครองจากนั้นในปี พ.ศ. 2513 ได้มีการ
แบ่งแยกหมู่บ้านออกเป็น 16 หมู่บ้าน และได้มีการแบ่งแยกต าบลเป็น 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลละแม (เดิม) ต าบลทุ่ง
หลวง ต าบลสวนแตง และได้ยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอละแม เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มีหัวหน้ากิ่งอ าเภอ
คนแรก คือ นายวิรัติ วงศ์วโรทัย จวบจนวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยก
ฐานะเป็นอ าเภอละแม 
 1.2 ภูมิศาสตร์ 
 อ าเภอละแม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 339.98 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
212,500 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.30 ของเนื้อที่จังหวัดชุมพร มีอาณาเขต ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอหลังสวน 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทยโดยตลอด 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอท่าชนะ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอพะโต๊ะ 
1.3 ค้าขวัญอ้าเภอ  
 หาดทรายสวยทะเลใส ท่องไพรน้ าตกจ าปูน ศูนย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง ลองอาบน้ าแร่แลถ้ าเขาพลู ดู
แข่งเรือใบโบราณ แหล่งวิทยาการแม่โจ้ 
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะลาดเอียงเป็นรูปยาวจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก โดยแบ่งลักษณะทาง กายภาพออกเป็น 
3 ส่วน คือ ด้านตะวันตกสุดเป็นป่าและเทือกเขาสูงชั้นสลับซับซ้อนทอดตัวจากเหนือสู่ใต้ เป็นที่ตั้งของป่าสงวน
แห่งชาติป่าละแม และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจ าปูน (ควนแม่ยายหม่อน) ซึ่งเป็นแหล่ง ต้นน้ าส าคัญของอ าเภอ 3 
สาย คือ คลองละแม คลองเสร็จ และคลองดวด พ้ืนที่ลาดต่ ามาทางทิศตะวันออก สู่ตอนกลางของอ าเภอซึ่งเป็นที่
ราบสูงมีเนินเขาสลับประปราย แล้วต่อเนื่องมายังด้านตะวันออกสุด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม จนจรดที่ราบชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทย มีความยาวชายฝั่งประมาณ 15 กิโลเมตร มีล าน้ าส าคัญ 3 สาย ได้แก่ คลองละแม คลองเสร็จและ คลองดวด 
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1.5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท้องที่อ าเภอละแมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่ 
 1. เทศบาลต าบลละแม ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลละแม 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบลละแม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลละแม (นอกเขตเทศบาลต าบลละแม) 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุ่งหลวงทั้งต าบล 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลสวนแตง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลสวนแตงทั้งต าบล 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาวัด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทุ่งคาวัดทั้งต าบล 
 

 
 
ภาพที่ 1 แผนที่อ าเภอละแมแบ่งตามเขตปกครอง 
ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2, (2563) 
 
1.6 ประชากร 
 ประชากรในอ าเภอละแมมีความหลากหลาย ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังมีชาวยุโรป
บางส่วนที่มาตั้งถ่ินฐานท าไร่ ประชากรที่อยู่ในท้องถิ่นเดิมมีอยู่เป็นส่วนน้อย 
1.7 สถานศึกษา 
 ในเขตอ าเภอละแมมีโรงเรียนประถมศึกษาในบริเวณชุมชนหลัก ๆ ของแต่ละต าบล มีโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 1 แห่ง และมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจ านวน 4 แห่ง คือโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา (โรงเรียน
ขนาดใหญ่) โรงเรียนบ้านดอนแค โรงเรียนบ้านทับใหม่และโรงเรียนบ้านเขาหลาง ระดับอุดมศึกษาจ านวน 1 แห่ง 
คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร บริเวณใกล้ชายทะเล
บ้านแหลมสันติ 
1.8 สถานพยาบาล 
 นอกจากสถานีอนามัยประจ าต าบลจ านวน 6 แห่งแล้ว ในอ าเภอละแมยังมีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 
คือ โรงพยาบาลละแม ที่ให้บริการประชาชนทั้งอ าเภอ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลละแม สถานที่ท่องเที่ยว อ าเภอ
ละแมมีสถานที่ท่องเที่ยวขนาดเล็ก มีชายหาดที่มีหาดทรายสวยงาม ผู้คนไม่แออัด ไม่มีการแนะน าแหล่งท่องเที่ยว
ในหนังสือท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เว้นแต่ในหนังสือแนะน าจังหวัดชุมพรบางเล่ม  
1.9 สถานที่ท่ีน่าแวะชม มีดังนี ้
 - บ่อน้ าร้อนถ้ าเขาพลู หมู่ที่ 2 ต าบลสวนแตง 
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 - น้ าตกจ าปูน หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งคาวัด 
 - หาดตะวันฉาย ปากน้ าละแม และชายทะเลบ้านแหลมสันติ ต าบลละแม 
 - หาดละแม บริเวณปากน้ าละแม 
 - หาดแม่โจ้ ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 - แก่งละแม 
 - ตลาดใต้เคี่ยม 
1.10 เส้นทางคมนาคม 
 อ าเภอละแมมีเส้นทางคมนาคมหลักดังนี้ 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ชุมพร-พัทลุง) หรือถนนสายเอเชีย เชื่อมต่ออ าเภอละแมกับอ าเภอ
ใกล้เคียง นั่นคือ อ าเภอหลังสวนและอ าเภอท่าชนะ เป็นเส้นทางรถยนต์สายหลัก อยู่ทางตะวันตกของตัวเมือง รถ
ประจ าทางสายใต้วิ่งผ่านเส้นทางนี้ 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 (เขามด-พุนพิน) เป็นเส้นทางสายรองขนาดเล็ก มีผู้คนใช้สัญจรน้อย 
ตัดผ่านพ้ืนที่ทางตะวันออกของตัวเมือง 
 - ทางรถไฟสายใต้ โดยมีสถานีรถไฟละแม อยู่ในเขตเทศบาลต าบลละแม 
 การเดินทางไปยังอ าเภอใกล้เคียง มีรถโดยสายประจ าทางขนาดเล็ก (กระบะสองแถว) ส่วนการเดินทางไป
ยังจังหวัดอ่ืน สามารถโดยสารรถไฟ รถตู้ และรถโดยสารประจ าทางขนาดใหญ่ที่ท่ารถโดยสารบริเวณแยกทุ่ง
สวรรค์ (ละแมเมืองใหม่) 
 

2. องค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

 จากการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกับชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร จะเห็นได้ว่า
ชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง โดยมีการพ่ึงพาทรัพยากรในท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรสัตว์น้ า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้จะเป็นได้ว่าชาวบ้านหรือชุมชนจะ
มีวิธีในการอนุรักษ์ทรัพยากรของตนเอง ตามอาชีพที่ตนเองประกอบเพ่ือส่งผลให้ทรัพยากรนั้นมีตลอดไป ในเขต
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เป็นพ้ืนที่ติดกับทะเล (อ่าวไทย) ซึ่งมีหมู่บ้านที่ติดทะเลหลาย
หมู่บ้านประกอบไปด้วยต าบลละแม และต าบลสวนแตง ผู้วิจัยซึ่งสรุปการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรฯได้ดังนี้ 
 เครื่องมือประมง พบว่าในหมู่ 4 บ้านทรายทองมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส าคัญคือ การจักสาร นั้นเองเป็นการ
ใช้วัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม่ไผ่,หวาย ในการท าเครื่องจักสารเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการจักสารจะมีลาย
เฉพาะของเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยกันซึ่งในการท าสุ่มจับปลานั้นมีลายเฉพาะนั้นคือ “ ลายนกปล้าว” ในการถักซึ่งใช้
เชือกถักเพ่ือให้เกิดลวดลายขึ้นในสุ่มจับปลา แต่ในการท าเครื่องจักสารครั้งนี้เป็นการสอนมาเป็นรุ่นต่อรุ่นและนาย 
ฉะอ่อน ตโลกาล คือรุ่นสุดท้ายของตระกลู เพราะไม่มีใครสืบทอดต่อในการสารเนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เรือใบโบราณ เป็นพาหนะท่ีส าคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เพ่ือการสัญจรทางทะเลซึ่งสมัย
นั้นใช้ในการขนของ ขนสินค้ามาขาย และประกอบอาชีพด้านการประมง โดยการน าผืนผ้าดิบมาดัดแปลงเป็นใบ
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เรือ เพ่ือรับกับกระแสลมให้เกิดแรงขับ ประกอบกับการใช้หางเสือให้สามารถแล่นเรือไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่ง
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลในการขับเคลื่อน ส่งผลให้เรือใบโบราณจะมีการจัดแข่งขันในแต่ละ
ปีในช่วงที่มีการจัดงานเปิดโลกทะเลประมาณเดือนเมษายนของทุกปี จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชาวบ้าน และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และเป็นการถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจต่อไป 
 ธนาคารปูม้า กลุ่มอนุรักษ์ปูม้าชายฝั่งทะเลหมู่ 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร จัดตั้งขึ้นโดย
ชาวบ้านพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ปูม้าชายฝั่งทะเลในการเลี้ยงปูม้าโดยเลี้ยงในถังให้ก๊าซ
ออกซิเจนเพ่ือให้ปูเพศเมียมีการฟักไข่เป็นตัวเพ่ิมจ านวนลูกปูม้ามากขึ้นแล้วปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพรเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและให้ความรู้การเลี้ยงปูม้าโดยมีพ้ืนที่ดูแลได้แก่ หมู่1 ปากน้ าละแม, หมู่5 
บ้านแหลมสันติ,ซีพีฟามร์ละแม, และหมู่6 หนองบัว ในเขตพ้ืนที่ต าบลลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร และ
ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 หอยจับวาย เป็นเครื่องมือประมงลอบหมึกสายขึ้นมาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กุ๊งกิ๊งเพ่ือน าไปไว้ใช้จับ
หมึกสายในช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้เกิดจากการสังเกตวิธีการท าของชาวบ้านในสมัยก่อน
มา แต่ส่วนมากในปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้น าวิธีการท าเครื่องมือประมงลอบหมึกสายด้วยวิธีการที่ทันสมัยกว่า เช่นใช้
ขวดในการท าเครื่องมือประมงลอบหมึกสายแทนหอยสังข์  

ธนาคารไข่หมึก ในพ้ืนที่หมู่ 9 บ้านทะเลงามพบว่าธนาคารไข่หมึกแห่งนี้คือที่แรกของประเทศไทยและ
ได้รับผลส าเร็จจากการท าตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งมีผู้ให้ความรู้รวมไปถึงผู้สนับสนุนในการท าธนาคารไข่หมึกคืออาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) 
นั้นเองเป็นการสร้างธนาคารไข่หมึกขึ้นเพ่ือต้องการขยายพันธ์ปลาหมึกในท้องทะเลเพราะในอดีตพ้ืนที่แห่งนี้พบ
ปลาหมึกจ านวนน้อย แต่ปัจจุบันพบปลาหมึกในท้องทะเลมากขึ้นซึ่งในการท านั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มา
เลื่อยๆทั้งนี้เพ่ือความสะดวกและความถนัดของชาวประมงนั้นเอง 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  ชุมชนในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะเห็นได้ว่าชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
ประมง โดยมีการพ่ึงพาทรัพยากรในท้องทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า  และร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในการท าวิจัยครั้งนี้จะเป็นได้ว่าชาวบ้านหรือชุมชนจะมีวิธีในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
ตนเอง ตามอาชีพที่ตนเองประกอบเพ่ือส่งผลให้ทรัพยากรนั้นมีตลอดไป ในเขตพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลหน้ามหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร เป็นพื้นที่ติดกับทะเล (อ่าวไทย) ซึ่งมีหมู่บ้านที่ติดทะเลหลายหมู่บ้านประกอบไปด้วยต าบลละแม และ
ต าบลสวนแตง โดยเครื่องมือประมง เช่น เครื่องจักสาร การท าลอบจับหมึกที่ท ามาจากเปลือกหอยเป็นการน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ใช้วัสดุธรรมชาติในการสร้างเครื่องมือในการประกอบอาชีพ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมของท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของงามนิจ  กุลกัน (2556 : 22) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน 
รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการถ่ายทอดมีการปรับ
ประยุกต์และเปลี่ยนแปลงจนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ในส่วน
ของการน าวิถีชีวิตในอดีตในการท าพาหนะในการเดินทางที่ส าคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง เพ่ือการ
สัญจรทางทะเลซึ่งสมัยนั้นใช้ในการขนของ ขนสินค้ามาขาย และประกอบอาชีพด้านการประมง ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
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น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวกมากขึ้น ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางท้องทะเลมีการน าไข่ของสัตว์
น้ ามาเพาะเลี้ยงเพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณของสัตว์น้ าให้มีมากขึ้นสอดคล้องกับหลักหรือวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของ เกษม จันทร์แก้ว (2544: 82-84) ได้กล่าวถึงหลักหรือวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ
นามาใช้ในลักษณะต่าง ๆ ของมนุษย์อย่างยั่งยืน ซึ่งการที่จะให้เกิดสิ่งดังกล่าวได้ต้องอาศัยหลักหรือวิธีการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม คือ การใช้แบบยั่งยืน ทรัพยากรทุกประเภททุกกลุ่มต้องมีแผนการใช้แบบยั่งยืน  (Sustainable 
Utilization) ซึ่งต้องมีการวางแผนการใช้ตามสมบัติเฉพาะตัวของทรัพยากร พร้อมทั้งมีการเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมที่จะใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากรปริมาณการเก็บเกี่ยวเพ่ือการใช้  ช่วงเวลาที่จะ
น ามาใช้ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และที่
ส าคัญเกิดจากชุมชนสอดคล้องกับแนวคิดของปรีชา วงศ์ทิพย์ (2555 : 8) กล่าวว่าชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานอันเป็น
ที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวพันกับสภาพทางภูมิศาสตร์และระบบความสัมพันธ์ในสังคม  ซึ่งอิงอาศัยความ
เอ้ืออาทรความผูกพันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นเครื่องมือด าเนินการเพ่ือให้มีชีวิตที่ดีร่วมกัน โดยให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์เพ่ือต้องการขยายพันธ์สัตว์น้ าในท้องทะเลเพราะถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์ก็จะท าให้สัตว์
น้ าลดน้อยลง แต่ปัจจุบันจ านวนสัตว์น้ ามีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งถือว่าเป็นความส าเร็จของชุมชนในการอนุรักษ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดท าองค์ความรู้ที่เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการส่งเสริม ถ่ายทอดให้บุคคลที่สนใจ
ได้เข้ามาศึกษา 
 2. ควรมีการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในต่างละด้าน เช่น ด้านอาหาร ด้านสมุนไพร เป็นต้น เนื่องจากใน
พ้ืนที่อ าเภอละแมยังมีภูมิปัญญาในด้านแต่ๆมากมาย 
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การศึกษาศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่นในเขตชานเมืองเชียงใหม่ 
เพ่ือการน้าไปใช้ในงานภูมิทัศน ์

 

พรทิพย์ จันทร์ราช1*   ธวัชชัย มานิตย์1  นิกร  มหาวัน1 และ เยาวนิตย์ ธาราฉาย1 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ   

 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพ้ืนถิ่นที่ยั่งยืน ต้องการข้อมูลศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่นและแนว
ทางการน ามาใช้ประโยชน์ในงานด้านการออกแบบภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นแนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผ่านการส่งเสริม
การใช้งานให้สอดคล้องกับบริบทการด ารงชีวิตประจ าวันของคนในชุมชน ในการศึกษาได้เลือกเทศบาลต าบลสันป่า
เปา อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในสภาวะการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นเมือง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) รวบรวมข้อมูลพืชอาหารพ้ืนถิ่น 2)ประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพของพืชอาหารพ้ืนถิ่น
ในการน าไปใช้งานภูมิทัศน์ในพ้ืนที่อาศัย และ3)เสนอแนวทางการจัดภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัยด้วยพืชอาหารพ้ืน
ถิ่น โดยการรวบรวมข้อมูลพืชอาหารได้แยกหมวดหมู่ตามหมวดหมู่การใช้งานในด้านงานภูมิทัศน์ประกอบด้วย 4 
ประเภท ได้แก่ ไม้ต้น(Tree)  ไม้พุ่ม (Shrub) ไม้ล้มลุก (Herb) และไม้เลื้อย (Climber) ผลการศึกษาพบพืชอาหาร
พ้ืนถิ่นในพ้ืนที่จ านวน 263 ชนิด แยกเป็นประเภท ไม้ยืนต้น 82 ชนิด ไม้พุ่ม 43 ชนิด ไม้ล้มลุก 100 ชนิดและ
ไม้เลื้อย 38 ชนิด และเมื่อวิเคราะห์ด้านศักยภาพตามการใช้งานทางภูมิทัศน์สามารถแยกประเภทพืชที่มีศักยภาพ
ได้เป็น 9 ลักษณะ ได้แก่ จ านวนส่วนที่ใช้เป็นอาหาร การให้ร่มเงา การใช้ปิดบัง  สี กลิ่น รูปทรง ขนาดทรงพุ่ม  
ความสูงและการดูแลรักษา จากเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่น พบว่า ผักเสี้ยว (Bauhinia  
variegata  Linn) ส้ ม สุ ก    (Saraca indica L)  บ ะ ค้ อ น ก้ อ ม  (Moringa oleifera  Lam.) ช า เ มี่ ย ง 
(Camellia sinnensis Seem) ผักจิก (Barringtonia racemosa L.)  มะเฟือง (Averrhoa  carambola  Linn) 
มะลิดไม้  (Oroxylum  indicum) มีศักยภาพสูงสุดในพืชประเภทไม้ยืนต้น ในขณะที่ โกสน  (Codiaeum 
variegatum Blume) พิลังกาสา (Ardisia  elliptica Thunb) มีศักยภาพสูงสุดในพืชประเภทไม้พุ่ม ใบเตย 
(Pandanus amaryllifolius Roxb.) ลิงลาว (Tupistra  albiflora  K.Larsen) ผักกูด (Diplazium esculentum 
(Retz.) Sw.) โ สน  (Sesbania aculeata) ตู น  (Colocasia gigantea Hook.) ชะพลู  (Piper sarmentosum 
Roxb) ตะไคร้ (Cymbopogon citratus)  มีศักยภาพสูงสุดในพืชประเภทไม้ล้มลุก และสะแล (Broussonetia 
kurzii )  ดี ปี๋  (Piper retrofractum Vahl) ผั ก แคบ  (Coccinia grandis L.) อัญชัญ  (Clitoria ternatea L.) 
ศักยภาพสูงสุดส าหรับพืชอาหารพื้นถ่ินกลุ่มไม้เลื้อย 
 ส าหรับข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการประยุกต์ใช้พืชอาหารพ้ืนถิ่นในการจัดภูมิทัศน์สามารถแยกได้ตาม
ขนาดพ้ืนที่อาศัย คือที่พักอาศัยที่มีบริเวณปลูกเพ่ือจัดภูมิทัศน์บริเวณ  กับพ้ืนที่อาศัยที่ไม่มีบริเวณปลูก ควร
ด าเนินการในลักษณะสวนแนวตั้งและไม้กระถาง โดยการใช้พืชอาหารพ้ืนถิ่นในการออกแบบภูมิทัศน์นอกจาก
สามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนแล้วยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ของคุณค่าพืชพ้ืนถิ่นที่จะ
น าไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพ้ืนถิ่นต่อไป 
ค้าส้าคัญ: พืชอาหารพื้นถิ่น เขตชานเมืองเชียงใหม่ ออกแบบภูมิทัศน์    
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หลักการและเหตุผล 
ในช่วงปัจจุบันการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองเกิดขึ้นในอัตราเร็วที่เพ่ิมเป็น 2 เท่าจากอดีต ในขณะที่การ

ขยายตัวของเมืองมีทิศทางไปในทั้งพ้ืนที่ชานเมืองโดยรอบ และพร้อม ๆกับในพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกล (Seto al et., 
2013) ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสถานการณ์ในอนาคตของพ้ืนที่เมืองทั้งในชุมชนชานเมืองและชุมชนที่ห่างไกลก าลังเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงทางพ้ืนที่ ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ที่ได้ว่าได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น กรณีการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองใน
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอีกหลายพ้ืนที่ในประเทศ (นิกร มหาวัน , 2559) การขยายของเมืองดังกล่าว
ส่งผลต่อความต้องการปริมาณอาหารที่มากขึ้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนที่ในอดีตเคยมีการบริโภคอาหารที่มีอยู่ใน
แหล่งธรรมชาติในพ้ืนที่อาศัย แต่ปัจจุบันการบริโภคที่ตกอยู่ภายใต้กระแสค่านิยมตะวันตก ท าให้วิถีการใช้ชีวิต
เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกันพ้ืนที่เพาะปลูกกับถูกเปลี่ยนไปเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
พฤติกรรมการบริโภคของชุมชนที่เปลี่ยนไปพ่ึงพาตลาดมากขึ้นจากเดิมที่เคยพึงพาพืชอาหารพ้ืนบ้านที่มีอยู่ใน
ชุมชน น าไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการค้าและละเลยพืชพ้ืนบ้านที่น าไปสู่การลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชพรรณในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 การเปลี่ยนแปลงการบริโภคดังกล่าวข้างต้นไม่ได้จ ากัดเฉพาะในคนในเมือง ประชาชนเขตชานเมือง
และในเขตชนบทก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน รูปแบบการบริโภคอาหารปรุงส าเร็จ หรือกึ่งส าเร็จรูป หรือ
ที่รู้จักกันโดยทั่วไป Fast Food มูลเหตุส าคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีหลายประการ ได้แก่ เวลา  กิจการต่างๆทาง
เศรษฐกิจต้องการความรวดเร็ว ทุกคนต้องท างานนอกบ้าน แม่บ้านนิยมซื้ออาหารส าเร็จรูป  จึงเกิดร้านสะดวกซ้ือ
ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น วิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภคเช่นนี้ ท าให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารและผักพ้ืนบ้าน
ลดลง  โดยเฉพาะวิถีชีวิตคนไทยที่มีการใช้ประโยชน์จากพืชผักพ้ืนบ้านที่มีการบริโภคถ่ายทอดมาจากบรรพชน พืช
อาหารพื้นบ้านหลายชนิดมีการใช้บริโภคกันเป็นประจ า มีคุณค่าทางอาหารสูง อร่อยปลอดภัย (ยิ่งยง,2556) สิ่งที่
มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเหล่านี้ อย่างพืชอาหารพ้ืนบ้านได้ถูกลืมเลือนไปมาก มีการใช้ประโยชน์น้อยลง
เรื่อยๆในยุคโลกาภิวัตน์ และอาจท าให้พืชอาหารพื้นบ้านขาดการใช้ประโยชน์และอาจสูญหายไปในอนาคต 
 ในสภาวการณ์เช่นนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพยายามทุกวิถีทางเพ่ือปลูก
จิตส านึกในการ “รู้รักษ์” ความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือให้คงอยู่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและ
ประชาชนต่อไป ด้วยการพระราชทานโครงการในพระราชด าริต่างๆเพ่ือการรื้อฟ้ืนพืชพรรณท้องถิ่นหลายชนิด ให้
กลายมาเป็นงานหัตถศิลป์ สร้างรายได้ ทั้งเฟิร์นและย่านลิเภาในป่าลึกภาคใต้ รวมทั้งพืชพ้ืนถิ่นทั้ง ได้แก่ หวาย ไผ่ 
กก จนถึงหม่อน พืชที่ใช้ส าหรับการเลี้ยงใหม ส าหรับทอผ้าไหมเอกลักษณ์ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของงานใน
โครงการพระราชด าริ ที่ทรงพยายามอนุรักษ์พืชท้องถิ่นเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติ และสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหาร (ปิยนาถ,2555) ดังพระราชด ารัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง
พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 
ตอนหนึ่งความว่า "ข้าพเจ้ามีความภูมิใจในทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่าของไทยมาก ข้าพเจ้าเห็นว่าเรา
ควรจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและท านุบ ารุงให้คงอยู่ตลอดไป มิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้
ว่า ทรัพยากรเหล่านี้ถูกท าลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา ทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นสมบัติล้ าค่า
ของชาติ และเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ สมควรที่เราทั้งหลายจะช่วยกันรักษาไว้ให้คงเป็นประโยชน์สืบไปชั่ว
ลูกชั่วหลาน"- ... -“ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะเห็นพ้องกับข้าพเจ้าในความห่วงใยและจุดประสงค์ที่จะปกป้องแผ่นดิน
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อันอุดมสมบูรณ์อันเป็นมรดกที่ เราได้มาจากบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆปกป้องไว้ ไม่ใช่เพียงเพ่ือตัวเราเองเท่านั้น แต่เพ่ือ 
ลูกหลานของเราและลูกหลานของเขาต่อๆกันไป” 
 ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมให้มีการน าพืชอาหารพ้ืนถิ่นมาใช้ประโยชน์ใน
ออกแบบภูมิทัศน์ในพ้ืนที่พักอาศัย ซึ่งก าลังได้รับความสนใจในสังคมเป็นวงกว้างในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางพันธุกรรมทรัพยากรพืชอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  โดยผ่านการใช้ประโยชน์
ผสมผสานกับการออกแบบวางผังภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมเมืองที่ขาดพ้ืนที่สีเขียวและ
แหล่งพืชอาหารที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน น าไปสู่การสืบสานการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้และน ามาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นทรัพย์สินอันทรงคุณค่าของชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือสนองโครงการพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) 
2. เพ่ือสืบค้นพืชอาหารพ้ืนถิ่นที่เป็นอาหารของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท าข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

พ้ืนฐานของพืชอาหารพื้นถิ่น 
3. วิเคราะห์ศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่นเพ่ือการน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์   
4. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดภูมิทัศน์บริเวณท่ีพักอาศัยด้วยพืชอาหารพื้นถิ่น  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตเชิงเนื้อหา  
1. ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางพฤษศาสตร์พืชอาหารพื้นถิ่น เพ่ือจ าแนกชนิดและประเภท

พืชอาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่วิจัย 
2. รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของพืชอาหารพ้ืนถิ่นและการใช้ประโยชน์ 
3. ประเมินศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่น ส าหรับการน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ในแต่ละด้าน 
4. จัดท าแบบภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยด้วยพืชอาหารพ้ืนถิ่น ในแต่ละขนาดพ้ืนที่ (Scale) 

 
ขอบเขตเชิงพ้ืนที่   พ้ืนที่ศึกษา เขตเทศบาลต าบลสันป่าเปา  ต.สันป่าเปา    อ. สันทราย จ. เชียงใหม่  ได้แก ่

1.  พ้ืนที่ 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านสันต้นเปา บ้านป่าก้าง  บ้านบ่อหิน  บ้านขัวโก  บ้านหนองอ่ึง และ บ้านพ
ยากน้อย ท าการรวบรวมพืชอาหารพื้นถิ่นในเขตพ้ืนที่  

2. วิเคราะห์พืชพรรณท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในงานภูมิทัศน์แต่ละประเภท 
3. จัดท าแนวทางการจัดภูมิทัศน์ ในที่พักอาศัย (Resident Landscape Guideline) ใน 2  ขนาดพ้ืนที่ 

ประกอบด้วย  
a. ที่พักขนาดเล็ก (คอนโด อพาร์ทเม้นต์ ทาวเฮ้าท์ ตึกแถว บ้านเดี่ยว) 
b. ที่พักขนาดกลาง (บ้านเดี่ยว) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบสถานการณ์พืชอาหารพื้นถิ่นของพื้นที่ชานเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันที่น าไปสู่ความตระหนัก

ในสถานการณ์ปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึน 
2. ได้ข้อมูลชนิดพันธุ์พืชอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ และเป็นฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ

พืชอาหารพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือแนวทางในการอนุรักษ์และรักษา
พันธุกรรมพืชอาหารพื้นถิ่นไว้ใช้ประโยชน์ 

3. ได้ข้อมูลพืชอาหารพ้ืนถิ่นที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในงานภูมิทัศน์ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ
ชนิดพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เพ่ือแนวทางจัดการอนุรักษ์ผ่านการใช้ประโยชน์ในการจัดภูมิทัศน์ใน
พ้ืนที่บ้านพักอาศัย 

4. เสนอแนะแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์บริเวณที่พักอาศัยที่ใช้ศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่นที่เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่พักอาศัยในชุมชน 
 

วิธีการวิจัย 
1. พื้นที่ศึกษา 

หน่วยวิเคราะห์ของการวิจัยนี้คือ พ้ืนที่เทศบาลสันป่าเปา  ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ด าเนินการวิจัยในพื้นที่ชุมชน 6 ชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา  
2. หมู่ 2 บ้านป่าก้าง  
3. หมู่ 3 บ้านบ่อหิน  
4. หมู่ 4 บ้านขัวโก  
5. หมู่ 5 บ้านหนองอ่ึง  
6. หมู่ 6 บ้านพยากน้อย 

 
1.1 ข้อมูลที่ตั้งพื้นที่ศึกษา 
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนต าบลสันป่าเปาอยู่ในเขตอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่บนลุ่มน้ าปิง มีล า

น้ าแม่กวงเป็นล าน้ าสายหลัก โดยต าบลสันป่าเปาอยู่ในพ้ืนที่รับน้ าของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางของจังหวัดเชียงใหม่ไปตามถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 (เชียงใหม่-เชียงราย) เป็นระยะทาง
ประมาณ 10 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 4,037 ไร่ หรือประมาณ 6.46 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลใกล้เคียง ดังนี้  

- ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
- ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
- ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลสันนาเม็งและต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ภาพที่ 1 แสดงที่ตั้งพ้ืนที่ศึกษา 

1.2 จ้านวนประชากรรายหมู่บ้านในพื้นที่ศึกษา 
ต าบลสันป่าเปามีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,544 คน ณ ปี พ.ศ. 2560 โดยแยกเป็นชาย 2,112 

คน และหญิง 2,432 คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยเท่ากับ 687 คนต่อตารางกิโลเมตร หมู่บ้านที่มี
จ านวนประชากรสูงสุดคือ หมู่ที่ 1 บ้านสันต้นเปา มีประชากร 1,595 คน 796 ครัวเรือน รองลงมาเป็นหมู่ 3 
บ้านบ่อหิน และหมู่ 2 บ้านป่าก้าง ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 จ านวนประชากรและครัวเรือนแยกตามหมู่บ้าน ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย 
 

หมู่ที่ ชือ่หมู่บ้าน จ้านวนประชากร จ้านวนครัวเรือน  
(หลัง) ชาย หญิง รวม 

1 สันต้นเปา 727 868 1,595 796 
2 ป่าก้าง 414 429 843 335 
3 บ่อหิน 431 558 989 456 
4 ขัวโก 183 178 361 145 
5 หนองอ่ึง 165 184 349 141 
6 พยากน้อย 192 215 407 259 

รวม 2,112 2,432 4,544 2,132 
ที่มา: ส านักทะเบียนอ าเภอสันทราย (2559) 
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นิยามศัพท์เฉพาะขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
พืชอาหารพื้นถิ่น หมายถึง ผักพ้ืนบ้านในเทศบาลต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่

ชาวบ้านน ามาบริโภคเป็นอาหาร ตามวัฒนธรรมการบริโภคของท้องถิ่นที่ได้มาตามแหล่งธรรมชาติ ผักพ้ืนบ้าน
เหล่านี้ อาจมีชื่อเฉพาะ ตามท้องถิ่น และน าไปประกอบอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะแต่ละท้องถิ่น 

พื้นที่ศึกษาเขตชานเมือง หมายถึง พ้ืนที่บริเวณรอบนอกของเมือง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองในระยะไม่ไกล 
เป็นพื้นที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากพ้ืนที่ชนบทเป็นพ้ืนที่เมือง เป็นพื้นที่ก่ึงเมืองก่ึงชนบท (Peri-Urban Area) 
ด้วยบริบทของพ้ืนที่จึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและการได้รับอิทธิพลจากการ
บริโภคแบบเมืองเข้ามาในพ้ืนที่  

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินงานวิจัยนี้ครอบคลุมเนื้อหาด้านการส ารวจพืชอาหารพื้นถิ่น เพ่ือจ าแนกชนิดและประเภทพืช
อาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่และก าหนดต าแหน่งพิกัดครัวเรือนด้วยเครื่องมือ GPS (Global Position System) และการ
การจ าแนกชนิดพืชพรรณตามประเภทการใช้งานในงานภูมิทัศน์และการส ารวจข้อมูลพฤติกรรมการใช้ประโยชน์
พืชดังกล่าวในชีวิตประจ าวัน ด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วน าข้อมูลจากการส ารวจและต าแหน่งพิกัด
ครัวเรือนเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์
ปัจจุบันของพืชอาหารพ้ืนถิ่น โดยก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักการส ารวจของ  Taro Yamane (ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น95% )  เท่ากับ 337 ครัวเรือน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ 832 ครัวเรือน (พ้ืนที่เข้าถึงสูงสุด
ของแต่ละชุมชน) 

 
 
 รวมทั้งประเมินศักยภาพพืชในพ้ืนที่ในการน าไปใช้ประโยชน์ด้านภูมิทัศน์ เพ่ือการจัดท าผังแนวทางการ
ใช้งานพืชอาหารพ้ืนถิ่นในงานภูมิทัศน์ในพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ผ่านการใช้
ประโยชน์ในระดับครัวเรือน โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษา สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานทางพฤษศาสตร์พืชอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือจ าแนกชนิดและ
ประเภทพืชอาหารพื้นถิ่นในพ้ืนที่ 

2. รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของพืชอาหารพ้ืนถิ่นและการใช้ประโยชน์ 
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3. ประเมินศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่น ส าหรับการน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์ในแต่ละกลุ่มพืชในแต่ละด้าน
การใช้งาน โดยจัดเก็บข้อมูลกลุ่มพืชดังนี้ 

 3.1 ไม้ยืนต้น 
 3.2 ไม้พุ่ม 
 3.3 ไม้ล้มลุก คลุมดิน 
 3.4 ไม้เลื้อย 
4. จัดท าแบบผังภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยด้วยพืชอาหารพื้นถ่ิน ในแต่ละขนาดพ้ืนที่ (Scale) 

โดยจัดท าผังพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ดังนี้คือ 
4.1 พ้ืนที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก (ขนาดพื้นที่ใช้สอย 60-100 ตาราวา) 
4.2 พ้ืนที่อยู่อาศัยขนาดปานกลาง (ขนาดพื้นที ่200-400 ตารางวา) 

 
3. การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา 

 การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษา ต าบลสันป่าเปา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง 10 กิโลเมตร จึงท าให้
ต าบลสันป่าเปาเป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองก่ึงชนบท (Peri-Urban Area) ดังนั้นด้วยบริบทของพ้ืนที่จึงมีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและการได้รับอิทธิพลจากการบริโภคแบบเมืองเข้ามาในพ้ืนที่ โดยหากคนใน
ชุมชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคจะส่งผลต่อความเสี่ยงต่อการลดลงของการปลูก
และการใช้พืชพรรณอาหารพ้ืนถิ่นได้ในพ้ืนที่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอยู่และแหล่งอาหารของ
ชุมชน ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการทราบสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางอนุรักษ์พืชอาหารพ้ืนถิ่นและการใช้
ประโยชน์ในสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือน รวมทั้งแนวทางการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่ดีของชุมชน ต าบล
สันป่าเปาจึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่เป้าหมายของการวิจัย 
 

4. ขั้นตอนการรวบรวม ตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การด าเนินโครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของพืชอาหารพ้ืนถิ่นและการใช้
ประโยชน์ มีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ศักยภาพพืช
พรรณ และการน าผลการศึกษาไปใช้ออกแบบแนวทางการใช้งานในพ้ืนที่ชุมชนเป้าหมาย  
  การรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาสู่การวิเคราะห์ตามเป้าหมายในโครงการนี้ประกอบด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล
ใน 3 วิธีการดังนี้ 

1. ขั้นตอนการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล 
การประสานขอข้อมูลสถิติเกี่ยวกับประชากรในพ้ืนที่แต่ละชุมชน พื้นที่เขตปกคลองในแต่ละชุมชน 

ขอบเขตพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านในพื้นท่ีส ารวจ ส ารวจ สอบถาม และสัมภาษณ์การใช้งานส ารวจพืชอาหารพื้นถิ่น 
คือ เทศบาลต าบลสันป่าเป่า อ าเภอสันทราย (ดังแสดงขอบเขตพื้นที่ในรูปที่ 7)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล จากข้อมูลที่ได้รวบรวม ประกอบด้วยประเด็นในการวิเคราะห์ 
2.1 สถานการณ์พืชอาหารพื้นถิ่นจากการส ารวจ แบ่งตามประเภทการใช้งานในงานภูมิ 

ทัศน์ ได้แก ่ 1)ไม้ยืนต้น 2) ไม้พุ่ม  3) ไม้ล้มลุก 4) ไม้เลื้อย   
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2.2  วิเคราะห์ศักยภาพพืชแต่ละประเภทในการน ามาใช้งานในงานภูมิทัศน์ โดยการใช้ 
เกณฑ์คะแนนในการคัดเลือก โดยจัดแบ่งเกณฑ์ของพืชแต่ละประเภท 

2.3  คัดเลือกพืชที่มีศักยภาพแต่ละประเภท น ามาจัดท าผังภูมิทัศน์ในพ้ืนที่อยู่อาศัย 
3. การออกแบบจัดท้าผังภูมิทัศน์และเสนอแนวทางการออกแบบภูมิทัศน์ในพื้นที่ 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การให้ระดับคะแนนศักยภาพไม้ต้นในการใช้งานออกแบบภูมิทัศน์ในแต่ละด้าน 

ประเภทพืช การพิจารณา ระดับ
คะแนน 

ความหมายระดับคะแนน 

ไม้ต้น       

  ส่วนที่กินได้  1 รับประทานได้ 1 ส่วน 

  (Edible Part) 2 รับประทานได้ 2 ส่วน 

    3 รับประทานไดม้ากกว่า 2 ส่วน 

  สัดส่วนขนาดพืช  1  ทรงพุ่มสูงมากกว่า 10 เมตร 

  (Home landscape) 2 ทรงพุ่มสูง4-10 เมตร 

    3 ทรงพุ่มสูง 1-4 เมตร 

    4 ทรงพุ่มสูงมากกว่า 1 เมตร 

  สีสันใบ  1 ทิ้งใบทั้งหมดช่วงหน้าแล้ง 

  (Evergreen) 2 ทิ้งใบบางส่วน 

    3 มีใบสีเขียวตลอดป ี

  สีสันสวยงาม  1 ไม่มีการเปลี่ยนสีใบ 

  (Fall Color) 2 มีความสวยงามของสีใบตอนเปลี่ยนฤดู 

    3 มีสีใบโดดเด่น สวยงาม 

  ประโยชน์งานภูมิทัศน์  1 ให้ร่มเงา 

  (Landscape Purpose) 2 ให้ร่มเงา ดอกใบ สสีันสวยงาม 

    3 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ 

    4 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ บังลม มีกลิ่นหอม ฯลฯ 

  ความสามารถทนแล้ง  1 ต้องการน้ ามาก 

  (Drought Tolerance) 2 ต้องการน้ าปานกลาง 

    3 ต้องการน้ าน้อย ทนแล้ง 
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ตารางท่ี 3  เกณฑ์การให้ระดับคะแนนศักยภาพไม้พุ่มในการใช้งานออกแบบภูมิทัศน์ในแต่ละด้าน  

ประเภทพืช การพิจารณา ระดับ
คะแนน 

ความหมายระดับคะแนน 

ไม้พุ่ม       

  ส่วนที่กินได้  1 รับประทานได้ 1 ส่วน 

  (Edible Part) 2 รับประทานได้ 2 ส่วน 

    3 รับประทานไดม้ากกว่า 2 ส่วน 

  สัดส่วนขนาดพืช  1  ทรงพุ่มสูงมากกว่า 10 เมตร 

  (Home landscape) 2 ทรงพุ่มสูง4-10 เมตร 

    3 ทรงพุ่มสูง 1-4 เมตร 

    4 ทรงพุ่มสูงมากกว่า 1 เมตร 

  สีสันดอก  1 มีใบสวยงาม 

  (Showy Flower) 2 มีสีใบและสดีอกสวยงาม 

    3 มีสีใบและดอกโดดเด่น ดอกสวยยาวนาน 

  สีสันสวยงาม  1 ไม่มีการเปลี่ยนสีใบ 

  (Fall Color) 2 มีความสวยงามของสีใบตอนเปลี่ยนฤดู 

    3 มีสีใบโดดเด่น สวยงาม 

  ประโยชน์งานภูมิทัศน์  1 ให้ร่มเงา 

  (Landscape Purpose) 2 ให้ร่มเงา ดอกใบ สสีันสวยงาม 

    3 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ 

    4 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ บังลม มีกลิ่นหอม ฯลฯ 

  การดูแลรักษา 1 ต้องการบ ารุงรักษามากต้องให้น้ า ตัดแต่งสม่ าเสมอ 

  (Maintenance) 2 ต้องการการบ ารุงรักษาปานกลาง 

    3 ต้องการการบ ารุงรักษาน้อย 

หมายเหตุ  ****= ระดับคะแนนรวมมากกว่า 10 คะแนน  ****= ระดับคะแนน 7-9  ** = ระดับคะแนนน้อยกว่า 7 
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ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้ระดับคะแนนศักยภาพไม้ล้มลุกในการใช้งานออกแบบภูมิทัศน์ในแต่ละด้าน  

ประเภทพืช การพิจารณา ระดับ
คะแนน 

ความหมายระดับคะแนน 

ไม้ล้มลกุ       

  ส่วนที่กินได้  1 รับประทานได้ 1 ส่วน 

  (Edible Part) 2 รับประทานได้ 2 สว่น 

    3 รับประทานไดม้ากกว่า 2 ส่วน 

  พืชอายุยาว 1 พืชปีเดียว 

  (Herbaceous) 2 พืชอายุสองป ี

    3 พืชอายุหลายป ี

  สีสันดอก  1 มีใบสวยงาม 

  (Showy Flower) 2 มีสีใบและสดีอกสวยงาม 

    3 มีสีใบและดอกโดดเด่น ดอกสวยยาวนาน 

  ประโยชน์งานภูมิทัศน์  1 ให้ร่มเงา 

  (Landscape Purpose) 2 ให้ร่มเงา ดอกใบ สสีันสวยงาม 

    3 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ 

    4 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ บังลม มีกลิ่นหอม ฯลฯ 

  การดูแลรักษา 1 ต้องการบ ารุงรักษามากต้องให้น้ า ตัดแต่งสม่ าเสมอ 

  (Maintenance) 2 ต้องการการบ ารุงรักษาปานกลาง 

    3 ต้องการการบ ารุงรักษาน้อย 

หมายเหตุ  ****= ระดับคะแนนรวมมากกว่า 8 คะแนน  ****= ระดับคะแนน 6-8  ** = ระดับคะแนนน้อยกว่า 6 
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ตารางท่ี 5  เกณฑ์การให้ระดับคะแนนศักยภาพไม้เลื้อยในการใช้งานออกแบบภูมิทัศน์ในแต่ละด้าน  
ประเภทพืช การพิจารณา ระดับ

คะแนน 
ความหมายระดับคะแนน 

ไม้เลื้อย       

  ส่วนที่กินได้  1 รับประทานได้ 1 ส่วน 

  (Edible Part) 2 รับประทานได้ 2 ส่วน 

    3 รับประทานไดม้ากกว่า 2 ส่วน 

  ไม้เลื้อยอายุยาว 1 พืชปีเดียว 

  (Climber) 2 พืชอายุสองป ี

    3 พืชอายุหลายป ี

  สีสันดอก  1 มีใบสวยงาม 

  (Showy Flower) 2 มีสีใบและสดีอกสวยงาม 

    3 มีสีใบและดอกโดดเด่น ดอกสวยยาวนาน 

  ประโยชน์งานภูมิทัศน์  1 ให้ร่มเงา 

  (Landscape Purpose) 2 ให้ร่มเงา ดอกใบ สสีันสวยงาม 

    3 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ 

    4 ให้ร่มเงา สสีันสวยงาม ปลูกแนวรัว้ บังลม มีกลิ่นหอม ฯลฯ 

  การดูแลรักษา 1 ต้องการบ ารุงรักษามากต้องให้น้ า ตัดแต่งสม่ าเสมอ 

  (Maintenance) 2 ต้องการการบ ารุงรักษาปานกลาง 

    3 ต้องการการบ ารุงรักษาน้อย 

หมายเหตุ  ****= ระดับคะแนนรวมมากกว่า 9 คะแนน   ****= ระดับคะแนน 7-9   ** = ระดับคะแนนน้อยกว่า 6  
 
 



- 164 - 
 

กรอบแนวความคิดและการด้าเนินงานของโครงการวิจัย 
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สรุป อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การศึกษาศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่นในเขตชานเมืองเชียงใหม่เพ่ือการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์  ผล

การศึกษาได้รวบรวมข้อมูลชนิดพืชอาหารพ้ืนถิ่น จ านวน  263 ชนิด  พบประเภทไม้ยืนต้น 82 ชนิด  
ประเภทไม้พุ่ม 43 ชนิด  ประเภทไม้ล้มลุก 100 ชนิดและประเภทไม้เลื้อย 38 ชนิด ในการศึกษายังได้ข้อมูล
ต าแหน่งของพืชอาหารแต่ละประเภทในพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

1. หมู่ 1 บ้านสันต้นเปา  
2. หมู่ 2 บ้านป่าก้าง  
3. หมู่ 3 บ้านบ่อหิน  
4. หมู่ 4 บ้านขัวโก  
5. หมู่ 5 บ้านหนองอ่ึง  
6. หมู่ 6 บ้านพยากน้อย 

ทั้งนี้ฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ด้านการบริหารจัดการด้านการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถเป็นประโยชน์ส าหรับชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าเปา ที่จะ
ทราบสถานการณ์พืชอาหารพ้ืนถิ่นทั้งชนิดและจ านวน สามารถน าข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรพืชอาหารในพ้ืนที่ได้  โดยอาจเพ่ิมเติมการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ใน
ประเด็นอ่ืน ๆ อีก เช่น การใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค  ต ารายาพ้ืนบ้าน เป็นต้น จะท าให้ได้ประเด็นการใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายมิติ 

ประเด็นในการประเมินศักยภาพพืชอาหารพ้ืนถิ่นในการใช้ในงานภูมิทัศน์ พบว่ามีพืชที่มีศักยภาพสูง
ในการใช้งานด้านภูมิทัศน์ ได้แก่  ผักเสี้ยว ส้มสุก บะค้อนก้อม  ชาเมี่ยง ผักจิก  มะเฟือง  มะลิดไม้ มีศักยภาพ
สูงสุดในพืชประเภทไม้ยืนต้น ในขณะที่โกสน และ พิลังกาสา มีศักยภาพสูงสุดในพืชประเภทไม้พุ่ม ใบเตย ลิง
ลาว ผักกูด  โสน  ตูน ชะพลู  ตะไคร้ มีศักยภาพสูงสุดในพืชประเภทไม้ล้มลุก และสะแล  ดีป๋ี  ผักแคบ อัญชัน 
ศักยภาพสูงสุดส าหรับพืชอาหารพ้ืนถิ่นกลุ่มไม้เลื้อย จากเกณฑ์การพิจารณาพืชที่มีศักยภาพได้เป็น 9 ลักษณะ 
ได้แก่ จ านวนส่วนที่ใช้เป็นอาหาร การให้ร่มเงา การใช้ปิดบัง  สี กลิ่น รูปทรง ขนาดทรงพุ่ม  ความสูงและการ
ดูแลรักษา  ทั้งนี้ในการศึกษานี้เน้นการใช้ประโยชน์ในระดับที่พักอาศัยส่วนบุคคล จึงได้เน้นชนิดพืชพรรณที่มี
ขนาดพอเหมาะกับพ้ืนที่ ทั้งนี้หากต้องการน าไปปรับใช้กับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ขึ้น เช่น สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ
ชุมชน และพ้ืนที่นันทนาการอ่ืน ๆ อาจต้องพิจารณาประเด็นความเหมาะสมด้านการดูแลรักษาเพ่ิมเติม 
 ส าหรับข้อเสนอแนะที่ส าคัญในการประยุกต์ใช้พืชอาหารพ้ืนถิ่นในการจัดภูมิทัศน์สามารถปรับใช้
โดยแยกได้ตามขนาดพ้ืนที่อาศัย คือที่พักอาศัยที่มีบริเวณปลูกเพ่ือจัดภูมิทัศน์บริเวณ  กับพ้ืนที่อาศัยที่ไม่มี
บริเวณ  หากมีพ้ืนที่ปลูกให้พิจารณาเลือกใช้ตามความต้องการและความเหมาะสมของขนาดทรงพุ่มพืช ควร
สร้างความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชเพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคและแมลงท าลาย ส าหรับในพ้ืนที่
ขนาดเล็กการปลูกควรด าเนินการในลักษณะสวนแนวตั้งและไม้กระถางเพ่ือลดพ้ืนที่การใช้งาน โดยชนิดพืชให้
พิจารณาเลือกพืชอายุสั้น ระบบรากน้อย ไม่ทิ้งใบมากและต้องการการดูแลรักษาน้อย โดยการใช้พืชอาหารพ้ืน
ถิ่นในการออกแบบภูมิทัศน์นั้นนอกจากสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของครัวเรีอนและชุมชน
แล้วยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ของคุณค่าพืชพ้ืนถิ่นที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพ้ืนถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 
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การศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา   
 

ฐาปกรณ์ เครือระยา1*  
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้   

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือรวบรวมรูปแบบและจ าแนกพันธุกรรมพืช ที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ล้านนา และน าองค์ความรู้ดังกล่าวไป
เผยแพร่ในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์  โดยใช้วิธีการเขียนอธิบายความพรรณนาและบันทึกภาพถ่าย   ใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยการลงพ้ืนที่ภาคสนาม เข้าไปคลุกคลีและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนด้วยตนเอง
ของนักวิจัย  ซึ่งเป็นการวิจัยในลักษณะที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนในชุมชน ให้มีส่วนร่วม  ซึ่งผลของ
การศึกษาสามารถน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาในรูปแบบสินค้าทางวัฒนธรรมล้านนา ของชุมชนต่างๆใน
อนาคต   

ผลการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา  พบว่าในวัฒนธรรมของ
ล้านนามีการบันทึกภาพพันธุกรรมพืชผ่านงานศิลปะ รับใช้ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงเกิด
ภาพจิตรกรรมประติมากรรม และงานพุทธศิลป์มากมาย ที่ปรากฏลวดลายพันธุ์พฤกษาดอกไม้ต่างๆ รวมถึง
ประวัติความเป็นมา การเกิดขึ้นของลวดลาย หน้าที่และความหมายของลวดลายพรรณพฤกษา ถึงรูปแบบที่มี
การพัฒนาและปรับใช้ในยุคสมัยที่ต่างกัน  โดยรวบรวมรูปแบบลวดลายพรรณพฤกษา จากแหล่งข้อมูล 167 
แห่ง ใน 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นอกจากนี้จากการลงพ้ืนที่ยังปรากฏสรรพวิชางานช่างในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพ่ือรับใช้พุทธ
ศาสนา ผ่านระบบความคิด จินตนาการ การวาดฝันและจากธรรมชาดก ประกอบเข้าเป็นเรื่องราวต่างๆ ผ่าน
งานจิตรกรรม ประติมากรรม และงานพุทธศิลป์ สิ่งที่ส าคัญที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  คือการวาดภาพพันธุกรรมพืช
ต่างๆ โดยเลียนแบบจากธรรมชาติที่มีอยู่ในภูมิสังคมนั้น ในลักษณะของการคัดลอกรูปแบบ ลักษณะดอก ผล 
ใบ แล้วน ามาผูกลาวลายในเชิงงานศิลป์  แล้วน ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเทคนิคต่างๆ ถือเป็นความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับธรรมชาติ โดยผ่านการสร้างลวดลายเพ่ือใช้ตกแต่งในงานพุทธศิลป์ล้านนา ไม่ว่าจะเป็นลายดอก
โบตั๋น ลายดอกบัว ลายดอกก๋ากอก ลายดอกสับปะรด ลายต้นศรีมหาโพธิ์ ลายใบผักกูด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นเสมือนการบันทึกภาพพันธุกรรมพืช โดยปรับเปลี่ยนเป็นลักษณะของการผูกลวดลายได้อย่างสร้างสรรค์
ของช่างโบราณ 

การน าเสนอลวดลายพรรณพฤกษาผ่านงานพุทธศิลป์ ทั้งรอยพระพุทธบาท เจดีย์ พระพุทธรูป 
นอกจากนั้นยังเสนอข้อมูลว่าด้วยเรื่องดอกบัว ต้นศรีมหาโพธิ์ และพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่ปรากฏในงาน
สถาปัตยกรรม งานพุทธศิลป์รวมไปถึงงานจิตรกรรม ตลอดจนพัฒนาการของลวดลายพันธุ์ไม้ที่น าไปสู่ลวดลาย
ประดิษฐ์ในรูปแบบลายหม้อปูรณฆฏะ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ถือเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการผูกพันกับ
ธรรมชาติในสังคมล้านนา โดยน าเสนอผ่านมุมมองของความงามและสุนทรียะ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เทคนิค
การสร้างสรรค์งาน ท าให้เข้าใจการเชื่อมโยงและเห็นถึงที่มาของการใช้ลวดลายพรรณพฤกษาสมบูรณ์มากขึ้น 
ซึ่งงานศึกษาชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ว่าด้วยเรื่องพรรณพฤกษาล้านนา ที่ถูกน ามาใช้
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ประดับงานพุทธศิลป์ล้านนา ให้ผู้สนใจมองเห็นและเข้าใจความงาม และสามารถน ารูปแบบลวดลายที่ได้เก็บ
รวบรวมไว้นี้ ไปพัฒนาและปรับใช้ในอนาคตต่อไป 
ค้าส้าคัญ: พันธุกรรมพืชล้านนา, พรรณพฤกษาล้านนา, งานพุทธศิลป์ล้านนา 
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การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธ์ุพื้นเมืองในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  

 
แสงเดือน  อินชนบท1*  

สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ  
  แตงไทยมีปลูกอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย  สามารถน ามาบริโภคได้ทั้งในระยะผลอ่อนและผล
สุก  ส าหรับแตงไทยที่ปลูกในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์เป็นอย่างมากใน
แต่ละพ้ืนที่  ทั้งในด้านรูปร่างของผล ลวดลายบนผล สีผิวผล  เปลือกผล  เนื้อผล สีเนื้อ สีไส้ เป็นต้น  
นอกจากนี้แตงไทยยังเป็นพืชที่มีความทนทานต่อการเข้าท าลายของโรคและแมลงค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับพืชตระกูลแตงเศรษฐกิจอ่ืนๆ จึงพบว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนต้นต่อพืชตระกูลแตง น าแตงไทยพันธุ์
พ้ืนเมืองไปใช้ส าหรับเป็นต้นตอให้ยอดพันธุ์ดีของพืชตระกูลแตงชนิดอ่ืนที่มีความต้านทานต่อโรคทางดินใน
ระดับต่ า  ซึ่งหากมีการน าลักษณะที่ดีของแตงไทย เช่น ความต้านทานโรคแมลง ความทนทานต่อสภาพอากาศ
แล้งไปปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดก็จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าของพืชพ้ืนเมืองชนิดนี้ให้สามารถ
แข่งขันกับพืชตระกูลแตงชนิดอ่ืนอย่างเช่นแคนตาลูปได้   ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา
ลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธุ์พ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือตอนบนส าหรับใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
คัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมและประโยชน์ด้านอ่ืนๆต่อไป การศึกษาครั้งนี้ท าโดยน าเมล็ดพันธุ์แตงไทยใน
จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายที่รวบรวมลงรหัสหมายเลข และน ามาเพาะลงในถาดเพาะ บันทึกข้อมูล ได้แก่ 
ลักษณะล าต้น ใบ วันดอกตัวผู้และดอกตัวเมียดอกแรกบาน  ลักษณะดอก อายุการเก็บเกี่ยว  น้ าหนักผล 
ลักษณะเปลือก  ความหนาเนื้อ  ลักษณะเนื้อ สีเนื้อ  ลักษณะกลิ่น สีไส้  รูปร่างผล  ลายบนผิวผล  ความหวาน 
(องศาบริกซ์) น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) การเกิดโรคและแมลง ผลการศึกษาปัจจุบันพบว่าแตงไทยเริ่ม
ทยอยสุกแก่ ซึ่งในสายพันธุ์ที่สุกแก่และท าการเก็บเกี่ยวปรากฏผลดังนี้  ลักษณะรูปร่างล าต้น กิ่ง ก้านใบและ
ดอกแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะไม่แตกต่างกัน  การแสดงเพศดอกเป็นแบบ monoecious ทุกต้น ส่วนลักษณะ
รูปร่างผลแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มผลกลม ผลยาว และผลกลมแบน  สีผลแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มคือกลุ่มผล 
เหลือง ผลสีเขียว ผลสีส้ม ผลสีครีม และผลคละสี ลักษณะของผิวผลแบ่งได้ เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีผิวผลเรียบ
และกลุ่มที่มีผิวผลเป็นร่อง(พู) ลักษณะลายบนผิวผลแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีลายบนผิวผลและกลุ่มที่ไม่มี
ลายบนผิวผล  ลักษณะสีเนื้อแบ่งเป็น 6 กลุ่มคือกลุ่มท่ีมีเนื้อสีส้ม  สีเขียว  สีเหลือง  สีครีม  สีส้มปนเขียว และ
สีเหลืองปนเขียว  สีไส้แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มท่ีมีไส้สีเขียว  สีขาว และสีส้ม  ลักษณะเนื้อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
คือกลุ่มที่มีเนื้อนุ่ม เนื้อทรายและเนื้อเหนียวนุ่ม กลิ่นพบว่าแตงไทยมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ที่เก็บเกี่ยวมีกลิ่น
หอม ความหวานอยู่ที่ระดับ 3.0- 6.8 องศาบริกซ์  อายุการบานของดอกตัวผู้และดอกตัวเมียดอกอยู่ที่ 15 
วันหลังย้ายปลูก อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 30 วันหลังดอกบานในทุกสายพันธุ์ และพบการเข้าท าลายของโรค
ไวรัสใน 

บางสายพันธุ์และพบการเข้าท าลายของแมลงเล็กน้อย งานที่ยังต้องด าเนินงานต่อได้แก่การเก็บเกี่ยว
ผลผลิต การบันทึกลักษณะต่างๆของผลผลิตที่ได้และการจัดการเมล็ดพันธุ์แตงไทยโดยการหาปริมาณน้ าหนัก
ต่อ 100 เมล็ด และการรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
ค้าส้าคัญ: แตงไทย  
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หลักการและเหตุผล 
 แตงไทย (Oriental pickling melon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucumis melo var. conomon อยู่ใน
ตระกูล Cucurbitaceae จัดเป็นพืชพ้ืนเมืองที่มีปลูกกระจัดกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศไทยมาเป็นเวลานาน 
โดยจากมูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตแตงไทย ในปีการผลิต 2559 พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 20 จังหวัด ผลผลิต
จ านวน 3,418,110 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 26,045,160 บาท (พวงทิพย์ บุญช่วย, 2560) นอกจากนี้
แตงไทยยังมีความหลากหลายของลักษณะรูปร่างผล สีผล ลวดลายบนผล ขนาด และสีเนื้อเป็นอย่างมาก 
แตงไทยจัดอยู่ในกลุ่ม Cucumis melo L. เช่นเดียวกันกับแตงเมลอน (Nhi et al., 2010) มีความหวาน
ค่อนข้างต่ า (Tanaka et al., 2007) แต่มีข้อเด่นคือเป็นแหล่งพันธุกรรมที่มีความต้านทานโรคสูง โดยเฉพาะ
โรคทางดิน ได้แก่โรคเหี่ยว (Fusarium wilt) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum f. sp. melonism 
ที่อยู่ในดิน จึงถูกน าไปใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์แตงเมลอน (Akashi et al., 2002) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ 
Thomas et al., (1962) ว่าแตงกลุ่ม Cucumis melo var. conomon เป็นกลุ่มแตงท่ีมีระดับความต้านทาน
ต่อโรคอยู่ในระดับสูง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแตงไทยในปัจจุบันคือ ได้ถูกลดความนิยมในการน าไปบริโภคลงใน
กลุ่มคนรุ่นใหม่เนื่องจากมีการน าเข้าแตงเมลอนจากประเทศ ทั้งในรูปผลผลิตสดและเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้เกษตรกร
ในประเทศน าไปปลูก โดยปัจจุบันพบว่าแตงเมลอนมีปลูกอยู่แถบทั่วประเทศของไทยเช่นเดียวกันกับแตงไทย 
และที่ส าคัญได้รับการยอมรับจากตลาดผู้ผลิตและผู้บริโภคค่อนข้างสูง ดังนั้นหากไม่มีการรวบรวมรักษาและ
ศึกษาพันธุกรรมของแตงไทยซึ่งเป็นพืชพ้ืนถิ่นนี้ไว้ ในอนาคตแตงไทยพันธุ์พ้ืนเมืองดังเดิมอาจมีโอกาสหายไป
จากประเทศไทยได้ค่อนข้างสูง เพราะตลาดแตงไทยในปัจจุบันพบว่าส่วนมากเป็นแตงไทยที่ผ่านการปรับปรุง
พันธุ์และคัดพันธุ์ขึ้นมาใหม่และอาจมีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแตงไทยกับแตงเมลอน ซึ่งหากมีการละเลย
ปล่อยทิ้งไว้เช่นนี้อาจส่งผลท าให้ลักษณะของแตงไทยดั้งเดิมอาจสูญหายไปได้อย่างแน่นอน ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาลักษณะปรากฏของพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธุ์ พ้ืนเมืองไว้เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมและจะท าให้ทราบว่าปัจจุบันลักษณะแตงไทยพันธุ์ดังเดิมยังคงมีอยู่หรือได้ถูกท าการ
ปรับปรุงพันธุ์จนเป็นพันธุ์การค้าหมดแล้ว ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสีย
ทรัพยากรทางชีวภาพไปอย่างน่าเสียดาย แต่ถ้ามีการรวบรวมพันธุ์และศึกษาลักษณะทั้งทางกายภาพและทาง
พันธุกรรมไว้ก็จะเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนถิ่นของประเทศไทยไว้ให้รุ่นลูกหลานไว้ศึกษา
ต่อไปได ้
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธุ์พ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน 
3. เพ่ือได้จ านวนสายพันธุ์แตงไทยพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน 

 
องค์ความรู้/ผลงานวิจัยที่น้าไปบริการวิชาการ 

 1. องค์ความรู้ในเรื่องสายพันธุ์แตงไทยและลักษณะปรากฏ (phynotype) 
 2. องค์ความรู้ในเรื่องการปลูกและการจัดการดูแลแตงไทยในแปลงปลูก 
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กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
 จ้านวน 50 คน  ประกอบด้วย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรกรและประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
สาขาพืชผัก  คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้สายพันธุ์แตงไทยพ้ืนเมืองส าหรับเป็นแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญทางด้านลักษณะที่ดีทางการเกษตร 
เช่น ความต้านทานโรค - แมลง การให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนแล้ง 
   

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต ตัวช้ีวัด 

(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 
หน่วยนับ เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2563 

กิจกรรม :  
การรวบรวมพันธุ์
แตงไทย 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
เชิงคุณภาพ 

  

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ 

ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Outcome)   
เชิงปริมาณ   

จ านวนผู้รับบริการ คน 50 
เชิงคุณภาพ   

ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 
 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน :   
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 0.10 
 

ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ : 
- องค์ความรู้ลักษณะทางกายภาพของแตงพันธุ์
พ้ืนเมือง 
- สายพันธุ์แตงไทยที่เก็บรวบรวม 

 
เรื่อง 

 
พันธุ์ 

 

 
1 
 

20 
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วิธีการด้าเนินงาน 
1. การรวบรวมพันธุ์แตงไทยพันธุ์พื้นเมือง 
 ท าการเก็บรวบรวมพันธุ์แตงไทยพันธุ์พ้ืนเมือง ในเขตภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียง ใหม่และ
เชียงราย) 
 
2. การลงรหัสหมายเลขแตงไทยเพื่อบันทึกประวัติ 
 น าเมล็ดพันธุ์แตงไทยที่ได้มาลงรหัสหมายเลข และท าการบันทึกประวัติก่อนน าลงไปปลูกเพ่ือศึกษา
ลักษณะทางพันธุกรรมและทางกายภาพต่าง ๆต่อไป 
 
3. การปลูกและดูแลแตงไทยพันธุ์พื้นเมือง 
 - การเพาะกล้า 

1. น าเมล็ดแตงไทยที่ลงรหัสเรียบร้อยแล้ว แช่น้ าอุ่นประมาณ 30 นาท ีก่อนน าไปเพาะ 
2. น าวัสดุเพาะใส่ลงในถาดเพาะ รดน้ าให้ชุ่ม ติดหมายเลขรหัสแตงไทยให้ชัดเจน จากนั้นน าเมล็ด

พันธุ์ที่เตรียมไว้เพาะลงในหลุมถาดเพาะที่เตรียมไว้ 
3. รดน้ าให้ชื้นอย่างสม่ าเสมอ เช้าและเย็น น าถาดเพาะไว้ในโรงเรือนเพาะกล้าที่มีแสงร าไรตลอด

ทั้งวัน 
4. หลังเพาะกล้าประมาณ 5 - 7 วันต้นกล้าแตงไทยเริ่มงอก  
5. หลังงอก 7 - 10 วัน ใบจริงเริ่มโผล่  
6. เมื่อกล้าอายุ 12 – 14 วันหลังยอดเมล็ด สามารถย้ายกล้าลงปลูกในแปลงได้ต่อไป 

 - การเตรียมพื้นที่ปลูก 
1. ท าการก าจัดวัชพืชให้สะอาดทั่วทั้งพ้ืนที่ 
2. ไถปรับพ้ืนที่ และท าการย่อยดินให้มีก้อนขนาดเล็กพอสมควร 
3. เตรียมแปลงปลูกให้มีขนาดกว้างประมาณ 80  เซนติเมตร ยาว 40 เมตร  
4. น าปุ๋ยอินทรีย์ใส่ลงในแปลงอัตรา 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ โดยท าการคลุกปุ๋ยอินทรีย์ให้ทั่วทั้ง

แปลง 
5. คลุมแปลงปลูกด้วยพลาสติกคลุมแปลง 
6. เจาะหลุมปลูกโดยท าการปลูกแถวเดียว ใช้ระยะห่างระหว่างหลุมปลูก 1.0 เมตร 

- วิธีการปลูกและดูแลรักษา 
1. รดน้ าลงในหลุมแปลงให้มีความชื้นทุกหลุม 
2. น าต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงแปลงในแปลงตามแผนผังการปลูกให้ถูกต้อง 
3. ท าการรดน้ าให้ชื้นทุกหลุมหลังย้ายกล้าแตงไทยปลูก 
5. รดน้ าอย่างสม่ าเสมอ เช้า – เย็น ให้ชื้นทุกวัน แต่ไม่ควรให้แฉะเกินไป เพ่ือป้องกันการเน่า 
6. หลังย้ายกล้าแตงไทยปลูกประมาณ 7 วัน ท าการรดปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 

20ลิตร 
7. หลังย้ายกล้าแตงไทยปลูกประมาณ 10 และ 20 วัน ท าการใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 10 กรัม

ต่อหลุม และหลังใส่ปุ๋ยทุกครั้งให้ท าการรดน้ าตามทันท ี
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8. หลังปลูกประมาณ 20 วัน หรือเริ่มสังเกตเห็นว่าเริ่มมีดอกตัวเมียปรากฏ ให้ท าการใส่ปุ๋ย        
13-13-21 อัตรา 20 กรัมต่อหลุม และหลังใส่ปุ๋ยทุกครั้งให้ท าการรดน้ าตามทันที 
 
 - การก้าจัดวัชพืช 
 ท าการก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอเพื่อป้องกันการเข้าท าลายหรือเป็นที่หลบซ่อนของศัตรูแตงไทย การ
ก าจัดวัชพืชสามารถท าได้หลายวิธี เช่น ถอน ถาง หรือใช้เครื่องตัดหญ้าแต่ต้องระวังอย่าให้เกิดบาดแผลตาม
โคนต้น หรือกระทบกระเทือนราก  
  
 - การป้องกันและก้าจัดโรคและศัตรู 
 หลังการย้ายกล้าปลูก หมั่นสังเกตการเข้าท าลายของศัตรูแตงไทยอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งโดยปกติแล้ว
แตงไทยเป็นพืชพื้นเมืองมักจะไม่ค่อยพบการเข้าท าลายและระบาดของศัตรูพืชมากจนถึงขั้นสร้างความเสียหาย
รุนแรง ซึ่งศัตรูพืชที่พบได้แก่ เต่าแตง โดยทั่วไปมักพบในช่วงแตงไทยยังมีอายุน้อย เนื่องจากชอบกัดกินใบอ่อน 
วิธีการป้องกันก าจัดสามารถท าได้โดยใช้กับดักกาวเหนียวปักรอบพ้ืนที่แปลงปลูกจะช่วยลดประชากรเต่าแตง
ลงได ้
 

- การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 โดยปกติแล้วแตงไทยจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตผลิตได้หลังดอกบานประมาณ 35-40 วันขึ้นอยู่
แต่ละสายพันธุ์ หรือสังเกตจากสีเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นสีผลเข้มข้ึน เนื้อผลมีลักษณะเริ่มนุ่น บางสายพันธุ์มีกลิ่น
หอมอ่อน เป็นต้น (แต่โดยทั่วไปการเก็บเกี่ยวจะไม่ปล่อยให้แตงไทยสุกหรือผลหลุดจากขั้วเพราะจะท าให้
ผลผลิตเสียหาย)  

 
ผลการด้าเนินงาน 

ผลการศึกษาลักษณะปรากฎทางกายภาพ ปรากฎดังนี้  
การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธ์ํพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย (จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย) ปรากฎผลดังนี้ 
 

ลักษณะรูปร่างของล้าต้น กิ่ง ก้านใบ และดอก 
แตงไทยทุกสายพันธุ์ที่ปลูกมีลักษณะที่คล้ายกัน เนื่องจากแตงไทยที่พบทั้งหมดในเขตภาคเหนือจัดอยู่

ในกลุ่ม conomon คือ ล าต้นเป็นลักษณะเถาเลื้อยทรงเหลี่ยมกลม มีขนปกคลุมตลอดล าต้นและใบ โดยใบ
เป็นใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม ขอบใบหยัก ก้านใบยาว ส่วนดอกเป็นสีเหลือง มีกลีบดอก 5 กลีบและเป็นดอกแยกเพศ 
(monoecious) เหมือนกัน 
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ภาพที่ 1 แสดงลักษณะล าต้นและใบของต้นกล้าแตงไทยในระยะกล้าและระยะเจริญเติบโต และลักษณะดอก
ตัวผู้ (ซ้าย) และดอกตัวเมีย (ขวา) ของแตงไทย 
1. รูปร่างผลแตงไทย สามารถจ าแนกลักษณะรูปร่างของผลแตงไทย(จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย) ตาม
ลักษณะปรากฏได้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  
 

  
กลุ่มแตงไทยที่มีรูปร่างลักษณะผลกลม กลุ่มแตงไทยที่มีรูปร่างลักษณะผลกลมรี 

  
กลุ่มแตงไทยที่มีรูปร่างลักษณะผลยาว กลุ่มแตงไทยที่มีรูปร่างลักษณะผลรี 
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2. สีเปลือกผลแตงไทย สามารถจ าแนกสีของเปลือกผลแตงไทยตามลักษณะปรากฏได้ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 

  
กลุ่มเปลือกผลสีเหลือง แตงไทยลักษณะเปลือกผลสีครีม 

 
แตงไทยลักษณะเปลือกสีส้ม 

 
แตงไทยลักษณะเปลือกคละสี 

 
3. ลักษณะผิวเปลือก สามารถจ าแนกลักษณะผิวเปลือกของผลแตงไทย ตามลักษณะปรากฏได้ออกเป็น ได้ 

2 กลุ่ม คือ 
 

  
กลุ่มท่ีมีลักษณะผิวผลเรียบ กลุ่มท่ีมีผิวเปลือกมีร่องลึก(พู) 
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4. ลักษณะลวดลายบนผิวเปลือกผล สามารถจ าแนกลักษณะลวดลายบนผิวเปลือกของผลแตงไทยตาม
ลักษณะปรากฏได้ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

  
กลุ่มท่ีมีลวดลายบนผิวเปลือกผล กลุ่มท่ีมีไม่มีลวดลายบนผิวเปลือกผล 

 
5. สีเนื้อแตงไทย สามารถจ าแนกลักษณะสีเนื้อของผลแตงไทยตามลักษณะปรากฏได้ออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  

   
กลุ่มท่ีมีเนื้อสีเขียว กลุ่มท่ีมีเนื้อสีเหลือง กลุม่ที่มีเนื้อสีครีม 

   
กลุ่มที่มีเนื้อสีส้ม กลุ่มท่ีมีเนื้อสีเหลืองขอบเขียว กลุ่มท่ีมีเนื้อสีส้มขอบเขียว 

 
6. สีไส้แตงไทย สามารถจ าแนกลักษณะสีไส้ของผลแตงไทยตามลักษณะปรากฏได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

   
กลุ่มท่ีมีไส้สีเหลือง กลุ่มท่ีมีไส้สีครีม กลุ่มท่ีมีไส้สีส้ม 
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7. ลักษณะเนื้อสัมผัสของแตงไทย จากการวิจัยครั้งนี้พบลักษณะเนื้อสัมผัสของเนื้อผลแตงไทยเพียง 1 
ลักษณะเท่านั้น คือมีลักษณะเนื้อนุ่ม 
8. ลักษณะการปรากฏของกลิ่นแตงไทย จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าแตงไทยทุกสายพันธุ์มีลักษณะกลิ่นหอม
เฉพาะของแตงไทยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
9. ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้า (%Brix) จากการปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าหรือความหวานในเนื้อ
แตงไทยปรากฏความหวานอยู่ระหว่าง 3.0 - 9.8 องศาบริกซ์  
10. อายุการบานของดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย  จากการวิจัยพบว่าแตงไทยที่น ามาปลูก พบว่ามีอายุการ
บานของดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย 12 วัน - 15 วันหลังย้ายปลูก โดยเริ่มออกดอกตัวผู้ที่เถาหลัก หลังจากนั้น
จะเริ่มออกดอกตัวเมียที่เถาแขนงเป็นส่วนใหญ่ โดยพบการออกดอกตัวเมียที่เถาหลักร้อยละ 2 เท่านั้น  
11. ความยาวเถาว์ จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าแตงไทยที่น ามาปลูกมีความยาวเถาว์อยู่ระหว่าง 1.73 เมตร - 
4.30 เมตร 
12. อายุการเก็บเกี่ยว จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าแตงไทยที่น ามาปลูกมีอายุการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
35วัน - 45 วัน  
13. น้้าหนัก 100 เมล็ด จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าเมล็ดแตงไทยมีน้ าหนักที่ 100 เมล็ดอยู่ในช่วงระหว่าง 
0.75-1.95กรัม  
14. การเกิดโรคและแมลง จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่ามีการเข้าท าลายของศัตรูพืชทั้งโรคและแมลงใน
ระดับค่อนข้างต่ า ไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตที่ปลูก 
15. การเข้าท้าลายของศัตรูอื่น ๆ จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่ามีการเข้าท าลายของหนู ซึ่งพบการเข้า
กัดท าลายผลผลิตตั้งแต่ช่วงระยะติดผลขนาดเล็ก และในช่วงที่ผลผลิตใกล้อายุสุกแก่ 

 
การบริการองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ 
 เนื่องจากแปลงปลูกอยู่ในบริเวณแปลงสาธิตการผลิตพืชผัก สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการเข้ามาเพ่ือศึกษาดูงานของาบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านการผลิต
พืชผัก และเป็นพ้ืนที่เพ่ือการบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับสาขาวิชาต่างๆทั้งภายในคณะและต่าง
คณะ จึงท าให้มีการเข้ามาศึกษาดูงานทั้งเป็นกลุ่มคนภายนอก นักศึกษาจากวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นจ านวนมาก 
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สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด 
(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) 

หน่วยนับ เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 

ผลการด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
เชิงคุณภาพ 

   

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับ
บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 80 80 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Outcome)    
เชิงปริมาณ    

ข้อมูลลักษณะปรากฏของพันธุ์และลักษณะทางกายภาพของ
แตงไทยพันธุ์พ้ืนเมือง 

ชนิด 20 20 

เชิงคุณภาพ    
ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 90 

เชิงเวลา    
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :    
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร ล้านบาท 0.1 

 
0.1 

ตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ : 
-องค์ความรู้ลักษณะทางกายภาพแตงไทยพันธุ์พ้ืนเมือง 
-สายพันธ์ุแตงไทยที่เก็บรวบรวม 

 
เรื่อง 

จ านวน 

 
1 

20 

 
1 

20 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน หรือการวิจัย 

 โครงการ การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมและลักษณะทางกายภาพของแตงไทยพันธ์ํพ้ืนเมืองในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยได้มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่ 
 การเรียนการสอน 
 - ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน ได้น านักศึกษาปริญญาตรีมา
ท างานวิจัยส าหรับปัญหาพิเศษ จ านวน 8 คน 
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาขาวิชาพืชผัก ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาต่างๆ ของปีการศึกษา 2563  
ได้แก่ วิชาปฏิบัติงานฟาร์ม  วิชาการผลิตผัก วิชาเทคนิคการผสมพันธุ์พืชผัก วิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก วิชา
พืชผักเศรษฐกิจ  วิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์  
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาขาวิชาพืชผัก ชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 
ได้แก่ วิชาปฏิบัติงานฟาร์ม   
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาในรายวิชา เกษตรเพื่อชีวิต (ผษ 101)  
ของปีการศึกษา 2563  
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว (Post harvest)  
ของปีการศึกษา 2563  
 - เป็นแหล่งเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาสาขาอารักขาพืช ของปีการศึกษา 2563 
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การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยแทท้ี่มีกลิ่นหอม  
เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นดว้ยเชียร์บัตเตอร์ 

 

 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี1 
สาขา พืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ 

        กล้วยไม้ไทยมีหลากหลายชนิดที่มีกลิ่นหอมและใกล้สูญพันธุ์  โครงการจึงได้ท าการรวบรวมกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้ท่ีมีกลิ่นหอมและอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต ศึกษาวิธีการสกัดสารหอมในกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ที่ให้กลิ่นหอมเพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ และเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร  โดยมีการรวบรวมและมีการสกัดกลิ่นหอมจาก
ดอกกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ด้วยเชียร์บัตเตอร์ เช่น เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด (Aerides falcata Lindl. & 
Paxton.)เอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช (Aerides houlletiana Rchb.f.) เอ้ืองค า (Dendrobium chrysotoxum 
Lindl.) เอ้ืองเงิน (Dendrobium draconis Rchb.f.) เอ้ืองช้างน้าว (Dendrobium pulchellum Roxb. ex 
Lindl.) เ อ้ื อ ง ผึ้ ง  (Dendrobium lindleyi Steud.) เ อ้ื อ ง ส าย ไห ม  (Dendrobium aphyllum (Roxb.) 
Fischer.) เอ้ืองสายน้ าผึ้ง (Dendrobium primulinum Lindl.) เอ้ืองโมกข์ (Papilionanthe teres (Roxb.) 
Lindl.) เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis Rchb.f.)  การน ามาใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นหอมด้วย
เชียร์บัตเตอร์เพ่ือการน าไปแปรรูปและน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านน้ าหอม และใช้ในอุตสหากรรมเวชส าอางค์  
ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในอนาคตต่อไป  
ค้าส้าคัญ: กล้วยไม้  เชียร์บัตเตอร์  น้ าหอม  

 
หลักการและเหตุผล 

           จากผลกระทบในการตัดไม้ท าลายป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของทรัพยากรต่างๆ ทั้งพืช สัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืน ถูกท าลายลงไปเป็นอย่างมากจนส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืชและสัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์รวมทั้ง 
พืชป่าหลายชนิดเริ่มหายากและใกล้พันธุ์ โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆ ถูกน าออกจากป่าซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยจนเกิดการสูญเสียความหลากหลายของระบบนิเวศเป็นผลมาจากการลักลอบน าทรัพยากรเหล่านี้เพ่ือ
การค้าที่ผิดกฎหมาย ทั้งในระดับท้องถิ่นภายในประเทศ หรือลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น
สาเหตุต้นๆ ของการลดลงอย่างต่อเนื่องของประชากรกล้วยไม้ในป่าธรรมชาติ  จนถึงปัจจุบันการค้ากล้วยไม้ป่า
ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาพื้นที่ป่าท่ีมีพ้ืนที่ลดลง จากการถูกบุกรุกแผ้วถาง 
        ส่งผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมต่อจ านวนประชากรของกล้วยไม้ในป่าที่ลดลงอย่างรวดเร็ว  และหา
ยากมากข้ึนในปัจจุบัน และสถานะกล้วยไมไทยหลายชนิดก าลังอยู่ในชั้นวิกฤติ กล้วยไม้เป็นพืชชนิดหนึ่งที่แสดง
ถึงความงดงาม และแสดงถึงคุณค่าทางจิตใจต่อมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม และประเพณ ี 
        กล้วยไม้มีความงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งความหลากหลายของชนิดพันธุ์ สีสัน หรือ ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ จึงเป็นพืชที่ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างแพร่หลาย ซึ่งในอีกแง่มุมหนึ่ง กล้วยไม้ก็เป็นพืชที่
ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงในการสูญพันธุ์ไปจากแหล่งอาศัยในธรรมชาติ โดยเฉพาะ “กล้วยไม้ไทย” ซึ่งเป็นพืชที่
อาศัยตามป่าหรือแหล่งธรรมชาติและบางชนิดมีเฉพาะในท้องถิ่นนั้นๆ 
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         จึงเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนและควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกล้วยไม้เป็นพืชที่ความส าคัญ
ในระบบนิเวศ มีการกระจายพันธุ์อยู่ทุกพ้ืนที่ป่า  ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของพ้ืนที่
นั้นๆ นอกจากนั้นการน ากล้วยไม้พันธุ์ไทยพันธุ์แท้ มาปรับปรุงสายพันธุ์เพ่ือให้มีความสวยงาม และมีลักษณะที่
ดีขึ้นจากสภาพธรรมชาติเพ่ือสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจ 
        ประเด็นส าคัญกล้วยไม้อีกจ านวนมากที่ยังสามารถน ามารับประทานได  ้ เนื่องจากมีสรรพคุณทางยาใน
การรักษาอาการต่างๆ ได้และสามารถน ากลิ่นมาใช้ในการน าไปสู่สารตั้งต้นของอุตสาหกรรมสุขภาพ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนอาศัยการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่ วมกันอย่างยั่งยืน แต่ใน
ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าใจการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากความส าคัญและประเด็นดังกล่าวจึงน ามาสู่การศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้พันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอม เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่น
ด้วยเชียร์บัตเตอร์โดยชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการปลูกเลี้ยงและในสภาพ
โรงเรือนที่เหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีมีกลิ่นหอมและอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต. 
3. เพ่ือศึกษาวิธีการสกัดสารหอมในตัวกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ให้กลิ่นหอม 
4. เพ่ือน าไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ 50 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกรและ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์
จากการบริการ ร้อยละ 80 

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
4. โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
6. โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.00 บาท 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
1. ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย เชียงใหม่ 
2. หมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประชาชน ผู้สนใจกล้วยไม้ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอมรับความรู้ด้านการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และกลิ่น
หอมจากดอกกล้วยไม้ไทยแท้สามารถน าไปต่อยอดในการท าอบเชียร์บัตเตอร์หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า 
 2.  ตอบสนองโครงการการมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอม เ พ่ือ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัลกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ ของจังหวัดและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  

ผลการด้าเนินงาน 
  โครงการการมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอมเพ่ือการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ มีกิจกรรมด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 1. การรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีมีกลิ่นหอมและอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต  

2. การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่ให้กลิ่นหอมด้วยวิธีการใช้เชียร์บัตเตอร์ดูดกลิ่น 
3 .ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกเลี้ยงกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ท่ีมีกลิ่นหอมเพ่ือการอนุรกษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย  

และใช้ประโยชน์จากดอกกล้วยไม้ 
 

1. การรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีมีกลิ่นหอมและอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต 
 1.1 ศึกษาและรวบรวมชนิดพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีมีกลิ่นเพ่ือน ามาปลูกเลี้ยงเพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโตในสภาพโรงเรือน 
 1.2 ศึกษาปริมาณดอก ขนาดดอก ระยะเวลาในการบานดอกเพ่ือทราบช่วงอายุของดอกที่เหมาะสม
ต่อการน ามาสกัดกลิ่น 
 1.3 จัดท าฐานข้อมูลของแหล่งที่มาของกล้วยไม้กลิ่นหอมจากแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม 
 ประเทศไทยมีกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมหลากหลายชนิดที่สามารถน ามาสกัดสารหอมระเหยเพ่ือใช้ใน 
เครื่องส าอาง ธุรกิจสปา สุคนธบ าบัด หรือเป็นวัตถุดิบส าหรับท าน้ าหอมได้ เช่น กุหลาบกระเป๋าปิด กุหหลาบ
เหลืองโคราช ช้างกระ อุดรซัณไฌน์ หรือแคทลียาหว่าหยวน บิวตี้เพิลล์ ซึ่งกลิ่นหอมเหล่านี้ที่สกัดได้จาก
ธรรมชาติพบน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่น ามาแต่งกลิ่นให้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
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ลักษณะทางพฤกษาศาสตร์ของกล้วยไม้ไทย 

ล้าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่
ให้กลิ่นหอมด้วยวิธีการใชเ้ชียร์บัตเตอร์ดูด

กลิ่น 

ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราช 

ภาพประกอบ 

 เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช   
(Aerides houlettiana Rchb.f.) 

ล าต้นรูปแท่งดินสอกลม สีน้ าตาล เข้ม
เกือบด า เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1 
ซม. ยาว 50-70 ซม. ห้อยลง ใบรูปรี
แกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 
4-6 ซม. ทิ้ ง ใบเมื่อ  ผลิดอก  ดอก
ออกเป็นช่อตามข้อ จ านวน 2-3 ดอก 
ต่อช่อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว 
ปลายกลีบสีชมพูเข้ม กลีบปาก มีแต้ม
สีเหลืองที่กลางกลีบ ดอกบานเต็มที่
กว้ า ง  5 ซม.  ออกดอกช่ วง เดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม การกระจาย
พันธ์ พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ 
และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ อินโด
จีน 

น าดอกกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชที่ต้องการ
มาสกัดกลิ่ นน้ าหอม น ามาถ่ ายรูปบันทึก
ลักษณะของดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืช
น้ าหอม น าจานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติกใสติด
เทปใสให้เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มา
เกลี่ยให้ทั่ว น ากล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราชที่ต้องการสกัดเอากลิ่นน้ าหอมจัดเรียงให้
สวยงามจากนั้น วางในกล่องพลาสติกทิ้งวัน
ประมาณ 1-3 วัน ค่อยสังเกตดูดอกกล้วยไม้ว่า
มีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ เมื่อครบตาม
ก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอกกล้วยไม้ออก 
และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บในกล่องบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลืองโคราชที่ต้องการมา
อบแห้ง น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและ
จัดเตรียมอุปกรณ์การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่อง
พลาสติกติดเทปใสบนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อย
เพื่อที่จะได้บันทึกชนิดของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามา
อบแห้งและวันเวลาที่อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้
เรียบร้อยจากนั้น น าซิลิก้าทรายมาโรยรองฐานของดอก
กล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลืองโคราชจากนั้นจัดรูปทรงของ
ดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิมของดอกให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอกกล้วยไม้ วางลงใน
กล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 วัน ค่อยสังเกตดูสี
ของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะจะมี
การดูดซับเอาความชื้นจากดอกกล้วยไม้ออกไป เมื่อครบ
ก าหนดวันที่ต้องการสีของซิลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจาก
เดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับ
ความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน าดอกกล้วยไม้เอื้อง
กุหลาบเหลืองโคราชไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 
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ล้าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่
ให้กลิ่นหอมด้วยวิธีการใชเ้ชียร์บัตเตอร์ดูด

กลิ่น 

ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราช 

ภาพประกอบ 

 เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด 
 Aerides falcata Lindl. 

ล าต้นยาวและห้อยลง ยาว 1 เมตร 
ปลายยอดโค้งงอนขึ้น ใบอวบรูปขอบ
ขนานปลายมน กว้าง 2 ซม. ยาว 15 
-30 ซม.  ปลายใบโ ค้งลงและบิด
เล็กน้อย ช่อดอกห้อยย้อยจ านวน 2-
12 ช่อต่อยอด ดอกมีกลีบสีขาวปลาย
กลีบแต้มสีม่วงแดงหูปากรูปเคียว
กว้างสีขาวมีลายตามขวางสีม่วงแดง
แผ่นปลายปากจักเป็นฟันละเอียด 
ขอบด้านข้างแผ่นปลายปากโค้งลง มี
กลิ่นหอม ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม นิ เวศวิทยาและการ
กระจายพันธ์  พบตามป่ าดิบทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ อินเดีย พม่า  

น าดอกกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่
ต้องการมาสกัดกลิ่นน้ าหอม น ามาถ่ายรูป
บันทึกลักษณะของดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การ
ท าพืชน้ าหอม น าจานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติก
ใสติดเทปใสให้เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัต
เตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว น ากล้วยไม้เอื้องกุหลาบ
กระเป๋าเปิดที่ต้องการสกัดเอากลิ่นน้ าหอม
จัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่องพลาสติก
ทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกตดู ดอก
กล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ เมื่อ
ครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก
กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดที่ต้องการมา
อบแห้ง น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและ
จัดเตรียมอุปกรณ์การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่อง
พลาสติกติดเทปใสบนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อย
เพื่อที่จะได้บันทึกชนิดของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามา
อบแห้งและวันเวลาที่อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้
เรียบร้อยจากนั้น น าซิลิก้าทรายมาโรยรองฐานของดอก
กล้วยไม้เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิดจากนั้นจัดรูปทรงของ
ดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิมของดอกให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอกกล้วยไม้ วางลงใน
กล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 วัน ค่อยสังเกตดูสี
ของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะจะมี
การดูดซับเอาความชื้นจากดอกกล้วยไม้ออกไป เมื่อครบ
ก าหนดวันที่ต้องการสีของซิลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจาก
เดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับ
ความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน าดอกกล้วยไม้เอื้อง
กุหลาบกระเป๋าเปิดไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 เอื้องค้า  
Dendrobium chrysotoxum Lindl. 

ล าลูกกล้วยยาวรี ยาว 15-30 ซม. 
ผิวเป็นร่องตาม ยาวตื้นๆ ใบมี 2-6 
ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-3.5 
ซม. ยาว 8-15 ซม. ดอกสีเหลืองทอง 
ออกเป็นช่อใกล้ปลายยอด ยาว 15-
20 ซม. ดอกบานกว้าง 2.5-3 ซม. มี
กลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงรูปไข่แกม
ขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่กลับ กลีบ
ปาก แผ่เป็นแผ่นเกือบกลม มีขนนุ่ม
ปกคลุม กลางกลีบสีเหลืองเข้ม ขอบ

น าดอกกล้วยไม้เอื้องค าที่ต้องการมาสกัดกลิ่น
น้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอก
จัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม น าจาน
กระดาษมาใส่ถุ งพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องค าที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก

น าดอกกล้วยไม้เอื้องค าที่ต้องการมาอบแห้ง น ามา
ถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียมอุปกรณ์
การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติกติดเทปใส
บนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้บันทึกชนิด
ของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามาอบแห้งและวันเวลาที่
อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น น าซิลิก้า
ทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอื้องค าจากนั้นจัด
รูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิมของดอก
ให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอกกล้วยไม้ 
วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 วัน ค่อย
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ล้าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่
ให้กลิ่นหอมด้วยวิธีการใชเ้ชียร์บัตเตอร์ดูด

กลิ่น 

ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราช 

ภาพประกอบ 

กลีบหยักเป็นฝอยละเอียดและบิดเป็น
คลื่น เล็กน้อย ออกดอกช่วงเดือน
กุมภาพันธุ์ -พฤษภาคม นิเวศวิทยา
และการกระจายพันธ์ พบตามป่าดิบ
ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ อินเดีย จีน พม่า ลาวและ
เวียดนาม 

กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

สังเกตดูสีของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เพราะจะมีการดูดซับเอาความชื้นจากดอกกล้วยไม้
ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่ต้องการสีของซิลิก้าทราย
จะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้า
ทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน าดอก
กล้วยไม้เอื้องค าไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 เอื้องช้างน้าว  
Dendrobium puchellum Roxb. ex 
Lindl. 

ล าตรงหรือโค้งเล็กน้อย ยาวประมาณ 
1 เมตรหรือมากกว่า เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1-1.5 เซนติเมตร ต้นแข็ง ปลายเรียว 
ขึ้นไม่มีทิศทาง ใบรูปขอบขนานแกม
ใบหอก แผ่นค่อนข้างหนาและเหนียว 
สีเขียวอมน้ าตาลหรืออมม่วงแดง เรียง
ตัวเกือบตลอดต้น ดอกเกิดใกล้ปลาย
ต้น เป็นพวงห้อยลง กลีบดอกสีเหลือง
ครีม มีเส้นสีชมพูเรื่อกระจาย กลีบ
ปากแผ่เป็นแผ่นกว้าง สีขาว โคนสี
เหลือง มีปื้นใหญ่สีแดงเข้มอมน้ าตาล
ที่ ส อ งข้ า งขอ งก ลี บแ ละมี เ ส้ น สี
เดียวกันที่กลางกลีบทางช่วงโคน ออก
ดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -มีนาคม
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์ พบ
ตามป่าดิบทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ เนปาล ลาว
และเวียดนาม 

น าดอกกลว้ยไม้เอื้องช้างน้าวที่ต้องการมาสกัด
กลิ่นน้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของ
ดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม น า
จานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องช้างน้าวที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามอีาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก
กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกลว้ยไม้เอื้องช้างน้าวที่ต้องการมาอบแห้ง น ามา
ถ่ายรูปบันทกึลักษณะของดอกและจัดเตรียมอุปกรณ์
การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากลอ่งพลาสติกติดเทปใส
บนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพือ่ที่จะได้บันทึกชนิด
ของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามาอบแหง้และวันเวลาที่
อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น น าซิลิก้า
ทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอือ้งช้างน้าว
จากนั้นจัดรูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิม
ของดอกให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอก
กล้วยไม้ วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 
วัน ค่อยสังเกตดูสีของซิลิก้าทรายวา่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่เพราะจะมีการดูดซับเอาความชืน้จากดอก
กล้วยไม้ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่ต้องการสีของซิ
ลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาวหรือฟา้อ่อน  
ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน า
ดอกกล้วยไม้เอื้องช้างน้าวไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 
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ล้าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่
ให้กลิ่นหอมด้วยวิธีการใชเ้ชียร์บัตเตอร์ดูด

กลิ่น 

ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราช 

ภาพประกอบ 

 เอื้องเงิน 
 Dendrobium draconis Rchb.f. 

ล าต้นค่อนข้างตรงเป็นสันและร่อง
ตามยาว ผิวต้นอ่อนมีขนสั้นละเอียดสี
ด า ต้นขึ้นเป็นกอแน่น ใบเรียงเวียน
สลับ ใบรูปไข่แกมรูปรี แผ่นใบหนา
และเหนียว ปลายหยักมนไม่เท่ากัน 
ดอกออกตามข้อใกล้ยอด เป็นดอก
เดี่ยวหรือเป็นช่อสั้นๆ กลีบดอกสีขาว 
ปลายกลีบปากแผ่เป็นแผ่นยาว ขอบ
หยักเป็นคลื่นสีขาว มีเส้นสีแดงอมส้ม
ตามความยาวกลีบ จากโคนมาถึงช่วง
กลางกลีบ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน นิเวศวิทยาและการกระจาย
พันธ์ พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ 
และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการมาสกัดกลิ่น
น้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอก
จัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม น าจาน
กระดาษมาใส่ถุ งพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก
กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการมาอบแห้ง น ามา
ถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียมอุปกรณ์
การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติกติดเทปใส
บนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้บันทึกชนิด
ของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามาอบแห้งและวันเวลาที่
อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น น าซิลิก้า
ทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอื้องเงินจากนั้นจดั
รูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิมของดอก
ให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอกกล้วยไม้ 
วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 วัน ค่อย
สังเกตดูสีของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
เพราะจะมีการดูดซับเอาความชื้นจากดอกกล้วยไม้
ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่ต้องการสีของซิลิก้าทราย
จะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้า
ทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน าดอก
กล้วยไม้เอื้องเงินไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 เอื้องผึ้ง 
 Dendrobium lindleyi Steud. 

ล าลูกกล้วยรูปรี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-
3 ซม. ใบหนารูปรีแกมขอบขนาน 
ดอกออกเป็นช่อห้อยลงกลีบเลี้ยงและ
กลีบดอกสีเหลืองเข้ม กลีบปากแผ่
กว้าง รูปรีแกมกลม มีแต้มสีส้ม มีกลิ่น
หอม ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม -
เมษายน นิเวศวิทยาและการกระจาย
พันธ์ พบตามป่าดิบแล้งป่าเต็มรังทุก
ภาค จีน อินเดีย พม่า ลาว  

น าดอกกล้วยไม้เอื้องผึ้งที่ต้องการมาสกัดกลิ่น
น้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอก
จัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม น าจาน
กระดาษมาใส่ถุ งพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก

น าดอกกล้วยไม้เอื้องผึ้งที่ต้องการมาอบแห้ง น ามา
ถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียมอุปกรณ์
การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติกติดเทปใส
บนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้บันทึกชนิด
ของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามาอบแห้งและวันเวลาที่
อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น น าซิลิก้า
ทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอื้องผึ้งจากนั้นจัด
รูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิมของดอก
ให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอกกล้วยไม้ 
วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 วัน ค่อย
สังเกตดูสีของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
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ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
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ภาพประกอบ 

กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

เพราะจะมีการดูดซับเอาความชื้นจากดอกกล้วยไม้
ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่ต้องการสีของซิลิก้าทราย
จะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้า
ทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน าดอก
กล้วยไม้เอื้องผึ้งไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 เอื้องสายไหม  
Dendrobium aphyllum (Roxb.) 
Ficher. 

ต้น: ล าลูกกล้วยรูปแท่งกลมยาว ห้อย
ลงเป็นสาย ใบรูปไข่แกมรีกว้าง ปลาย
ใบแหลม แผ่นใบบางและร่วงก่อน
ออกดอก ดอกออกดอกเดี่ยวตามข้อ
ตลอดต้นกลีบดอกสีชมพูอ่อน รูปขอบ
ขนานแกมรีแคบ กลีบดอกมีขนาด
กว้าง กว่ากลีบเลี้ยง กลีบปากสีครีม 
รูปไข่กว้าง โคนกลีบมีเส้นสีม่วงจางๆ 
มี ก ลิ่ นหอม  ออกดอกช่ ว ง เ ดื อน
มีนาคม-เมษายน นิเวศวิทยาและการ
กระจายพันธ์  พบตามป่ าดิบทาง
ภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ อินเดีย จีน 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องสายล่องแล่งที่ต้องการมา
สกัดกลิ่นน้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะ
ของดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม 
น าจานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก
กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องสายล่องแล่งที่ต้องการมาอบแห้ง 
น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียม
อุปกรณ์การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติก
ติดเทปใสบนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้
บันทึกชนิดของดอกกล้วยไม้ที่ต้องการน ามาอบแห้งและ
วันเวลาที่อบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น 
น าซิลิก้าทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอื้องสาย
ล่องแล่งจากนั้นจัดรูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตาม
ฟอร์มเดิมของดอกให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการ
เสียหายของดอกกล้วยไม้ วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวัน
ประมาณ 3-5 วัน ค่อยสังเกตดูสีของซิลิก้าทรายว่ามี
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะจะมีการดูดซับเอา
ความชื้นจากดอกกล้วยไม้ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่
ต้องการสีของซิลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาว
หรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอก
กล้วยไม้และน าดอกกล้วยไม้เอื้องสายล่องแล่งไปวางใน
กล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 



- 186 - 
 

ล้าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่
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ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราช 

ภาพประกอบ 

 เอื้องสายน้้าผ้ึง 
Dendrobium primulinum Lindl. 

ล าต้นยาวรูปแท่งห้อยลง เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 – 8 มิลลิเมตร ยาวได้ถงึ 
1 เมตร มีร่องตื้นตามแนวยาว ใบออก
เรียงสลับระนาบเดียว รูปรีแกมรูปใบ
หอก แผ่นใบบาง และทิ้งใบเมื่อออก
ดอก ดอกออกดอกเดี่ยวตามข้อ ดอก
ขนาด 3 – 4 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม
อ่อนๆ กลีบเลี้ยงและกลีบสีขาวอม
ชมพู กลีบปากค่อนข้างกลม มีขนาด
ใหญ่ สีขาว มีเส้นร่างแหสีชมพู ออก
ดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธ์ พบ
ตามป่าดิบทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือ จีน อินเดีย ลาว
และเวียดนาม 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องสายน้ าผึ้งที่ต้องการมา
สกัดกลิ่นน้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะ
ของดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม 
น าจานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก
กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องสายน้ าผึ้งที่ต้องการมาอบแห้ง 
น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียม
อุปกรณ์การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติก
ติดเทปใสบนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้
บันทึกชนิดของดอกกล้วยไม้ที่เราต้องการน ามาอบแห้ง
และวันเวลาที่เราอบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อย
จากนั้น น าซิลิก้าทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้
เอื้องสายน้ าผึ้งจากนั้นจัดรูปทรงของดอกให้สวยงาม 
ตรงตามฟอร์มเดิมของดอกให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้อง
การเสียหายของดอกกล้วยไม้ วางลงในกล่องพลาสติก
ทิ้งวันประมาณ 3-5 วัน ค่อยสังเกตดูสีของซิลิก้าทราย
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะจะมีการดูดซับเอา
ความชื้นจากดอกกล้วยไม้ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่
ต้องการสีของซิลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาว
หรือฟ้าอ่อน  ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอก
กล้วยไม้และน าดอกกล้วยไม้เอื้องสายน้ าผึ้งไปวางใน
กล่องบรรจุภัณฑ์ 

 

 

 เอื้องเขาแกะ  
Rhynchostylis coelestis Rchb.f. 

ล าต้นมีรูปทรงใบเป็นรูปทรงกระบอก 
ค่อนข้างเตี้ย ตั้งตรง เจริญเติบโตทาง
ยอด ใบออกเรียงสลับซ้ายขวา โคนใบ
เป็นแผงชิดกันแน่น ปลายใบโค้งลง
เล็กน้อย ดอกเป็นช่อตั้งตรง ช่อดอก
เป็นรูปทรงกระบอก มีดอกเบียดกัน
แน่น กลีบเลี้ยงบนรูปรีแกมรูปไข่กลับ 
กลีบเล้ียงคู่ข้างรูปไข่กลับ กลีบดอกรูป
ขนานแกมรูปไข่ ปลายกลีบมน กลีบ
ปากรูปลิ่ม มี เดือย ดอกแบนและ

น าดอกกล้วยไม้เอื้องเขาแกะที่ต้องการมาสกัด
กลิ่นน้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของ
ดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม น า
จานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก

น าดอกกล้วยไม้เอื้องเขาแกะที่ต้องการมาอบแห้ง น ามา
ถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียมอุปกรณ์
การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติกติดเทปใส
บนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้บันทึกชนิด
ของดอกกล้วยไม้ที่เราต้องการน ามาอบแห้งและวันเวลา
ที่เราอบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น น าซิ
ลิก้าทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอื้องเขาแกะ
จากนั้นจัดรูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิม
ของดอกให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอก
กล้วยไม้ วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 

 

 



- 187 - 
 

ล้าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การศึกษาวิธีการสกัดสารหอมจากกล้วยไม้ที่
ให้กลิ่นหอมด้วยวิธีการใชเ้ชียร์บัตเตอร์ดูด

กลิ่น 

ตัวอย่างอบดอกแห้งกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลือง
โคราช 

ภาพประกอบ 

ปลายโค้งลง มีกลิ่นหอม ช่วงเวลาที่
ออกดอก คือฤดูร้อน ระหว่างเดือน
เมษายนถึงกรกฎาคม นิเวศวิทยาและ
การกระจายพันธ์ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

วัน ค่อยสังเกตดูสีของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่เพราะจะมีการดูดซับเอาความชื้นจากดอก
กล้วยไม้ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่ต้องการสีของซิ
ลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  
ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน า
ดอกกล้วยไม้เอื้องเขาแกะไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 

 เอื้องโมกข์  
Papilionanthe teres (Roxb.) Lindl. 

ล าต้นเรียว สูงได้ถึง 2 เมตร กิ่งโปร่ง 
ใบเป็นแท่งกลมยาวคล้ายล าต้นปลาย
แบน ปลายมน  
ดอกออกเป็นช่อตามข้อ กลีบเลี้ยง
และกลีบดอกแผ่ สีชมพูแกมม่วง โคน
กลีบดอกบิดกลับ กลีบปากสีชมพูเข้ม
ออกเป็นช่อตั้ง นิเวศวิทยาและการ
กระจายพันธ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องโมกข์ที่ต้องการมาสกัด
กลิ่นน้ าหอม น ามาถ่ายรูปบันทึกลักษณะของ
ดอกจัดเตรียมอุปกรณ์การท าพืชน้ าหอม น า
จานกระดาษมาใส่ถุงพลาสติกใสติดเทปใสให้
เรียบร้อยจากนั้นน าเชียร์บัตเตอร์มาเกลี่ยให้ทั่ว 
น ากล้วยไม้เอื้องเงินที่ต้องการสกัดเอากลิ่น
น้ าหอมจัดเรียงให้สวยงามจากนั้น วางในกล่อง
พลาสติกทิ้งวันประมาณ 1-3 วัน  ค่อยสังเกต
ดูดอกกล้วยไม้ว่ามีอาการฉ่ าน้ าหรือเน่าหรือไม่ 
เมื่อครบตามก าหนดวัน จึงท าการน าเอาดอก
กล้วยไม้ออก และเกลี่ยเอาเชียร์บัตเตอร์เก็บใน
กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อน าไปสกัดในขั้นตอนต่อไป 

น าดอกกล้วยไม้เอื้องโมกข์ที่ต้องการมาอบแห้ง น ามา
ถ่ายรูปบันทึกลักษณะของดอกและจัดเตรียมอุปกรณ์
การท าอบแห้งดอกกล้วยไม้ น ากล่องพลาสติกติดเทปใส
บนฝาปิดพลาสติกให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้บันทึกชนิด
ของดอกกล้วยไม้ที่เราต้องการน ามาอบแห้งและวันเวลา
ที่เราอบแห้งของดอกกล้วยไม้ให้เรียบร้อยจากนั้น น าซิ
ลิก้าทรายมาโรยรองฐานของดอกกล้วยไม้เอื้องโมกข์
จากนั้นจัดรูปทรงของดอกให้สวยงาม ตรงตามฟอร์มเดิม
ของดอกให้ได้มากที่สุดเพื่อปกก้องการเสียหายของดอก
กล้วยไม้ วางลงในกล่องพลาสติกทิ้งวันประมาณ 3-5 
วัน ค่อยสังเกตดูสีของซิลิก้าทรายว่ามีการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่เพราะจะมีการดูดซับเอาความชื้นจากดอก
กล้วยไม้ออกไป เมื่อครบก าหนดวันที่ต้องการสีของซิ
ลิก้าทรายจะเปลี่ยนไปจากเดิมจะมีสีขาวหรือฟ้าอ่อน  
ตักซิลิก้าทรายที่ดูดซับความชื้นจากดอกกล้วยไม้และน า
ดอกกล้วยไม้เอื้องโมกข์ไปวางในกล่องบรรจุภัณฑ์ 
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3. การส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

 3.1 ส่งเสริมให้ชุมชนปลูกเลีย้งกล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอมเพ่ือการอนุรกษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย 
และใช้ประโยชน์จากดอกกล้วยไม้ 

3.2 ศึกษาชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร  

ประเทศไทยเองก็มีรายงานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชวงค์กล้วยไม้เพ่ือรักษา
อาการเจ็บป่วยกว่า 42 ชนิด (species) จาก 25 สกุล (genera) ( Chuakul , 2002 ) ในอนาคตหากมี
การศึกษาสารสกัดที่เป็นประโยชน์ทางด้านการแพทย์ ด้านเวชส าอางเพ่ิมมากขึ้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยไม้ในปัจจุบัน ได้แก่ เช่น การอบแห้ง การแปรรูปชาฯ ในอนาคตหากมีการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยี
การแปรรูป การสกัด เพ่ือพัฒนากล้วยไม้เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น การอัดแคปซูล ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่
มีมูลค่าสูงและเป็นประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ก็จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง และ
มีความปลอดภัย นอกจากนี้ สิ่งที่ควรค านึงถึงไม่น้อยไปกว่าเรื่องความปลอดภัยและสรรพคุณของสารสกัดจาก 
กล้วยไม้ ก็คือ การตระหนักถึงคุณค่าของกล้วยไม้ในธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 
   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การฝึกอบรม “โครงการการการมีส่วนร่วมใน
การศึกษารวบรวมกล้วยไม้ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอมเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วย
เชียร์บัตเตอร์” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563  ณ หมู่บ้านปงไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 
1.  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1  อาย ุพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.00มี
อายุระหว่าง 31 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 และมี 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 24.00 ตามล าดับ 

1.2  เพศ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเป็นเพศชาย  คิด
เป็นร้อยละ 20.00 

1.3 วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นมีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 80.00 และมีวุฒติการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดับ 
 1.4  อาชีพ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ท าอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นักศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็น
ต้น ร้อยละ 64.00  ท าอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 20.00 อาชีพธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 12.00  
และอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 
 
2.  ภูมิล้าเนา พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่อาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 92.00 และจังหวัด
ล าพูน คิดเป็นร้อยละ 8.00  ตามล าดับ 
3.  การได้รับข่าวการจัดฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่ทราบข่าวสารการจัดฝึกอบรมจากรับทราบ
จากสื่ออ่ืน ๆ  คิดเป็นร้อยละ 80.00 หนังสือราชการ คิดเป็นร้อยละ 10.00 จากอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
6.00  หนังสือพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 2.00 และ วิทยุ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
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4.  ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
4.1 สถานที่จัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสถานที่การจัดฝึกอบรมอยู่

ในระดับมาก  
4.2  การอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก  
4.3 การจัดแบ่งหัวข้อในโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดแบ่ง

หัวข้อการบรรยายอยู่ในระดับมาก 
4.4 ระยะเวลาในการจัดโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระยะเวลาในการ

จัดฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก   
4.5 หัวข้อในการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการบรรยายเรื่องการ

สาธิตการอบกลิ่นหอมจากดอกกล้วยไม้โดยใช้เชียร์บัตเตอร์ อยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในการบรรยาย
การแนะน าตัวอย่างกล้วยไม้ อยู่ในระดับมากที่สุด  

4.6 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม อยู่ในระดับมาก  

4.7 ตัวอย่างกล้วยไม้มีกลิ่นหอมที่ใช้ประกอบในโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจตัวอย่างกล้วยไม้มีกลิ่นหอมที่ใช้ประกอบในโครงการ อยู่ในระดับมาก  

4.8 อาหารและเครื่องดื่ม  พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอาหารและเครื่องดื่ม อยู่
ในระดับมาก 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับการสกัดกลิ่นหอมของดอกกล้วยไม้จากเชียร์บัต
เตอร์  
 2.  นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดอกกล้วยไม้และกลิ่นหอม 

3.  นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสกัลกลิ่ นหอมของดอก
กล้วยไม้จากเชียร์บัตเตอร์  
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
- ด้านการเรียนการสอนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา และผู้ที่สนใจ 
- ด้านการวิจัย นักวิจัยสามารถน าไปเป็นแหล่งงานวิจัยทางด้านการพัฒนาสายพันธุ์ที่มี

ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
การรวบรวมกล้วยไม้ไทยแท้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อการอนุรักษ์และการน้าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

บาท 0.1 99 

จ านวนชนิดพันธุ์กล้วยไม้ ชนิด 10 100 
ร้อยละของการด าเนินงานที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 100 

ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

เชิงเวลา ร้อยละ 100 

. 
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โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุแ์ท้พระราชทาน  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 

 
บทคัดย่อ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสคราวเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จ าเนียร ยศราช เป็นผู้รับมอบ  
 ส าหรับกล้วยไม้ดังกล่าวได้มีผู้ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่าน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยนายนายวิเชียร บุญธรรม มีภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และนาย
ชาญชัย จันทน์หอม ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวม
เพาะปลูกพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้มาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี ในพ้ืนที่สวนผลไม้ของตนเอง จ านวน 25 ไร่ 
ทั้งสองท่าน มีความประสงค์ถวายกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เป็นจ านวน 127 
สกุล (genus) 810 ชนิด (species) รายละเอียดตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่จัดถวาย ซึ่งถือว่า
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป  
 โดยในปีงบประมาณ 2563 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ได้
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการส่วนกลาง ได้ท าการจัดท ารูปเล่มหนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานฯ เล่ม 2 โดยรูปแบบของเนื้อหาประกอบไปด้วยกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ จ านวน 69 ชนิด ซึ่งในขณะ
นี้หนังสืออยู่ระหว่างการออกแบบและจัดพิมพ์ 

กิจกรรมที่ 2 การขยายพันธุ์ อนุบาล และปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ โครงการได้ท า
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน โดยการเก็บฝักและชิ้นส่วนของกล้วยไม้ เข้าสู่ห้องปฏิบัติการ 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ านวนทั้งสิ้น 21 สกุล 53 ชนิด และปัจจุบันสามารถน าออกอนุบาลและปลูกในโรงเรือน
แล้ว จ านวน 10 สกุล 31 ชนิด รวมทั้งสิ้น 12,715 ต้น โครงการได้มอบหมายให้นักวิชาการท าการศึกษา
เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เช่น ความสูงล าต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความหนาของล าต้น ความกว้างใบ 
ความยาวใบ ซึ่งเก็บข้อมูล เป็นเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน) เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตต่อไป 
 กิจกรรมที่ 3 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ภายในมหาวิทยาลัย 
โครงการได้ท าการปรับปรุงระบบน้ าที่ช ารุด บริเวณสวนกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอยู่
ในระหว่างการปรับปรุงระบบ 
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 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานฯ โครงการได้จัดท าสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก จ านวน 10 แผ่น โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ คือ หัวข้อ
ที่ 1 อนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ (กล้วยไม้  สัณฐานวิทยาของกล้วยไม้  การจ าแนกกล้วยไม้ตามหลัก
อนุกรมวิธาน และการจ าแนกกล้วยไม้ตามการเจริญเติบโตและระบบราก) หัวข้อที่ 2 การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย และหัวข้อที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทานฯ 
 กิจกรรมที่ 5 การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ เพ่ือน าไปสู่การวิจัยเชิงลึก 
โครงการได้คัดเลือกกล้วยไม้ไทย คือ กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์โดยระบบ 
ไบโอรีแอคเตอร์ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และผลิตต้นจ านวนมากเพ่ือให้เพียงพอต่อการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร และการเพาะเลี้ยงภายใต้แสง LED เพ่ือการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์
ต่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไป 
 กิจกรรมที่ 6 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย ได้ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
พ้ืนที่อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบกล้วยไม้ทั้งหมด 30 สกุล 87 ชนิด และครั้งที่ 2 พ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบกล้วยไม้ทั้งหมด 43 สกุล 123 ชนิด 
 กิจกรรมที่ 7 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะท างานภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภายนอก 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงานน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย การบริการวิชาการ 
และแนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ครั้งที่ 1 จัดการประชุม
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยมีคุณพรชัย จุฑามาศ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ และดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ 
เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เข้าร่วมประชุม และสรุปมติที่ประชุม 
 กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาชุดปลูกกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ได้วางแผนและจัดท าชุดปลูก
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน พร้อมวิธีปลูกท่ีถูกต้อง โดยในกล่องจะประกอบไปด้วย ต้นกล้วยไม้ วัสดุปลูก 
กระถางใยมะพร้าว และปุ๋ย โดยท าออกมาเพ่ือให้ผู้สนใจสามารถซ้ือไปปลูก ท าให้ลดการน ากล้วยไม้ออกจาก
ป่าสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 

หลักการและเหตุผล 
  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสคราวเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิด งานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จ าเนียร ยศราช เป็นผู้รับมอบ  
  ส าหรับกล้วยไม้ดังกล่าวได้มีผู้ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยนายนายวิเชียร บุญธรรม มีภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และนาย
ชาญชัย จันทน์หอม ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่    ได้
รวบรวมเพาะปลูกพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้มาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี ในพ้ืนที่สวนผลไม้ของตนเอง จ านวน 
25 ไร่ ทั้งสองท่าน มีความประสงค์ถวายกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็น
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จ านวน 127 สกุล (genus) 810 ชนิด (species) รายละเอียดตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่จัด
ถวาย ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป  
 ผลการด าเนินงานโครงการกล้วยไม้พระราชทานในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความส าคัญ และ
ได้ด าเนินงานโครงการกล้วยไม้ฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกล้วยไม้ตามบัญชี
ทะเบียนกล้วยไม้ การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การฝึกอบรม
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผล การด าเนินงาน
โครงการฯ เป็นต้น และได้จัดท าหนังสือเผยแพร่ จ านวน 2 เล่ม คือ หนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
เล่ม 1 และหนังสือการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ (ดอกเอ้ือง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม 
ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งได้บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 คน ในหัวข้อวิจัย เรื่อง การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2558 นักศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ส าเร็จการศึกษาในปี 2561 และ 2562 
  สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้ง
ที่1/2561 วันที่ 30 มกราคม 2561 และ มติที่ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการกล้วยไม้
พระราชทานฯ โดยมีนายวารินทร์ บุษบรรณ เป็นประธานการประชุม และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ยศราช) เป็นประธานฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 13 มีนาคม 2561 มีมติให้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดท าบันทึกการประชุมหารือฯ ความว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในฐานะผู้รับมอบพันธุ์
กล้วยไม้ไทย จะต้องรับพันธุ์กล้วยไม้ไทยมาด าเนินการต่อตามเจตนารมณ์ของผู้ทูลเกล้าถวาย ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยก าลังรอรับการส่งมอบพันธุ์กล้วยไม้ดังกล่าว” ทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน ดังนี้  
  เป้าหมายที่ 1 จัดสร้างและพัฒนาแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งเป้าหมายการด าเนินงานโครงการฯ คือการจัดท า “แหล่งรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน” ขึ้นภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรมกล้วยไม้ตามบัญชีรายชื่อที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      ทรงพระราชทาน
ให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือการเรียนรู้ อนุรักษ์ ศึกษา วิจัย และน า ไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป โดย 
มหาวิทยาลัยจะทยอยน ากล้วยไม้ตามบัญชีรายชื่อมารวบรวม ปลูกเลี้ยง และอนุรักษ์ไว้ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้
เวลา 3 ปี (2563 – 2565) เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรม อนุรักษ์ ศึกษา วิจัยกล้วยไม้ไทยใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน   
  เป้าหมายที่ 2 ศึกษาวิจัยเพื่อน้าไปสู่การใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานอย่างย่ังยืน  
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานตามกรอบ/ กิจกรรมการด าเนินงานของ อพ.สธ. ไม่ว่าจะเป็นด้านชีววิทยา การจัดจ าแนก
ชนิด การปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์ งานด้านเขตกรรม การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ การวิเคราะห์สาร  งานด้าน
โภชนาการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ รวมถึงงานด้านการตลาดด้วย เพ่ือน าไปขยายผลสู่เกษตรกร 
ชุมชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการต่อไป 
  เป้าหมายที่ 3 การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้เยาวชน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปตระหนัก และเห็นคุณค่าของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
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เพ่ือให้ความรู้เข้าใจในความงดงาม วงจรชีวิต และประโยชน์ที่หลากหลายของกล้วยไม้ไทย     ท าการออกแบบ
และจัดท าสื่อการเรียนรู้ และท าการสื่อสารในหลายช่องทาง ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงชีวิตและการเจริญเติบโตของ

กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในรอบปี 
3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานเพ่ือการอนุรักษ์ 
4. เพ่ือจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. เพ่ือวิจัยเบื้องต้นเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
6. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
7. เพ่ือจัดท าชุดความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 
8. เพ่ือจัดประชุมและศึกษาดูงานเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและ

การบริการวิชาการ 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
  บุคลากร นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ผู้สนใจงานด้านการศึกษาและอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
1. อุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มีฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของนักวิจัย 
นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

3. มีแหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือสนับสนุนให้มีการวิจัยและด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกรอบและกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ต่อไป 

4. ปลูกจิตส านึกการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยแก่ นักเรียน นักวิจัย 
เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป 

5. มีสื่อและหนังสือที่สามารน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้ ทั้งในรูปแบบของสื่อออนไลน์ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ เพ่ือสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยให้กับบุคคลที่สนใจทางด้านกล้วยไม้ไทย 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย (รายงานผลตามตัวบ่งชี้เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้) 
โครงการนี้มีระดับความส าเร็จมาก  โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับบริการวิชาการ

และการบริหารจัดการการด าเนินงานโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของกลุ่มตัวอย่างตามความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยวัดจากผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ ได้มีศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หลังจากการน าออกจาก
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยอนุบาลในโรงเรือน จ านวน 31 ชนิด จ านวน 24,262 ต้น เพ่ือการศึกษา
การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ไทย จ านวน 30 ชนิด มีการปรับปรุงแหล่งรวบรวม
พันธุ์กล้วยไม้ไทย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการใช้พ้ืนที่ให้มากขึ้น จากการศึกษาการขยายพันธุ์และการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการผสมดอกและเก็บฝัก รวมถึงชิ้นส่วนพืช เพ่ือขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
จ านวน 29 ชนิด ประกอบกับการเพ่ิมจ านวนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ เพ่ือการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ยังมีการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของโครงการและจัดท าสื่อเกี่ยวกับการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ ได้น าสื่อเหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ทั้ง
ทางด้านการศึกษาหรือทางด้านความคิดสร้างสรรค์ก็ตาม  การด าเนินโครงการในภาพรวมประสบผลส าเร็จที่
ร้อยละ 75 เป็นไปตามเป้าหมายแลวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป 

 
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
1. ฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานตาม
บัญชีทะเบียนกล้วยไม้ที่ได้รับการยืนยันความ
ถูกต้องระดับชนิด 

ชนิด 250  

2. หนังสือกล้วยไม้ เล่ม 150 150 
3. มีผลความก้าวหน้าการขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทาน ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
และการปั่นตา 

ชนิด 20 29 

4. การผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

ชุด 1 10  

5. มีองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย
เพ่ือการวิจัยเชิงลึก 

เรื่อง 5 4 

6. มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่
กล้วยไม้อาศัยอยู่ในสภาพธรรมชาติและลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ที่พบจากการส ารวจ 

เรื่อง 2 2 

7. จ านวนชนิดกล้วยไม้ที่พบจากการส ารวจ ชนิด 20 165 
8. จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมและศึกษาดูงาน คน 20  
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วิธีด้าเนินงานโครงการ 

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

กิจกรรมที่ 1  การขยายพันธุ์ อนุบาล และปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน  
1.1 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ด าเนินการคัดเลือก

และขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในแหล่งรวบรวม โดยการเก็บฝักของกล้วยไม้ มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 

1.2 การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ไทย โดยศึกษาการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยหลังออกขวดอนุบาล ในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2563 จ านวน 31 
ชนิด โดยวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ 

- ล าต้น ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม ความหนาล าต้น 
- ใบ จ านวนใบ ความกว้างและความยาวใบ 

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้ท า

การปรับปรุงโรงเรือนอนุบาลกล้วยไม้ โดยการติดตั้งระบบน้ าแบบพ่นฝอย จ านวน 2 ชุด 
 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
 โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดท าสื่อเพ่ือสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 
ชุดงาน ดังนี้  

1. จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ อนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ (6 แผ่น) 
❖ กล้วยไม้ 
❖ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ 

- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้รากกึ่งอากาศ (เอ้ืองค า) 
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้รากอากาศ (ฟ้ามุ่ย) 
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดิน (นกคุ้มไฟ) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
9. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการประชุม
เพ่ือพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการ
วิชาการ กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 

โครงการ 5  

10. มีผลความก้าวหน้าระบบการบริหารจัดการ
สวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็น
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ 

ร้อยละ 75 75 
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❖ การจ าแนกกล้วยไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน 
❖ การจ าแนกกล้วยไม้ตามการเจริญเติบโตและระบบราก 
2. จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย โดยเน้นไปที่การเล่า

เรื่องนกคุ้มไฟ (2 แผ่น) (ลักษณะทางสัณฐาน > แหล่งที่อยู่ > การขยายพันธุ์ > การวิจัย > การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์) 

3. จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 (3 แผ่น) 
 
กิจกรรมที่ 4 การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือน าไปสู่การวิจัย
เชิงลึก 

โครงการฯ ได้ด าเนินการวิจัยเบื้ องต้นเกี่ยวกับกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus 
burmanicus Rolfe) จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  

4.1 ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus burmanicus Rolfe) ที่เพาะเลี้ยงภายในกระถาง 

4.2 การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus Rolfe) 
4.3 การศึกษาผลของ LED ต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงใน

ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 
4.4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ ในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 

 
กิจกรรมที่ 5 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย 
 5.1 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 1 พ้ืนที่ อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 3 วัน 2 คืน 

5.2 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 2 พ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 3 วัน 2 คืน 
 
กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะท างานภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย การบริการวิชาการ 
และแนวทางในการพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ครั้งที่ 1 ในเมื่อวันที่ 
20 - 21 กรกฎาคม 2563   
 
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาและต่อยอดชุดปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย 
 โครงการฯ มีการด าเนินการจัดท าชุดปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย เพ่ือส่งเสริมการขายกล้วยไม้ในรูปแบบ
ใหม่ โดยเน้นเรื่องครบวงจร วัสดุที่ใช้ผลิตจากธรรมชาติ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสัน สามารถน าไปเป็น
ของที่ระลึกหรือของฝาก 
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กิจกรรมที่ 1  การขยายพันธุ์ อนุบาล และปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน  
  โครงการฯ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์กล้วยไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับ ในการขยายพันธุ์
กล้วยไม้ไทยในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยทางโครงการได้ส่งมอบฝักกล้วยไม้ จ านวน.....ชนิด ....ฝัก 
เพ่ือให้ทางศูนย์กล้วยไม้ด าเนินการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไป เมื่อต้นกล้วยไม้มีอายุที่เหมาะสมแก่การน าออกขวด
มาอนุบาลในโรงเรือนอนุบาล ทางศุนฯกล้วยไม้ฯ จะส่งมอบให้กับโครงการฯ โดยในปีงบประมาณ 2563 มี
จ านวนกล้วยไม้ที่ออกขวด จ านวน....ชนิด  
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างฝักที่น าเข้าห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 

   
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างกล้วยไม้ที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

 

 
ภาพที่ 3 การอนุบาลกล้วยไม้หลังออกขวด 
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กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 โครงการฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานบริเวณโรงเรือน
อนุบาลกล้วยไม้ โดยการติดตั้งระบบน้ าแบบพ่นฝอย จ านวน 2 ชุด  
 

           
 

ภาพที่ 4 การติดตั้งระบบน้ าแบบพ้นฝอย 
 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาสื่อเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
 โครงการฯ ได้ด าเนินการจัดท าสื่อเพ่ือสร้างจิตส านักในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย ซึ่งมีการแบ่งเป็น 3 
ชุดงาน ดังนี้  

1. จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ อนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ (6 แผ่น) 
❖ กล้วยไม้ 
❖ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ 

- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้รากกึ่งอากาศ (เอ้ืองค า) 
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้รากอากาศ (ฟ้ามุ่ย) 
- ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดิน (นกคุ้มไฟ) 

❖ การจ าแนกกล้วยไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน 
❖ การจ าแนกกล้วยไม้ตามการเจริญเติบโตและระบบราก 

2. จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย โดยเน้นไปที่การเล่า
เรื่องนกคุ้มไฟ (2 แผ่น) (ลักษณะทางสัณฐาน > แหล่งที่อยู่ > การขยายพันธุ์ > การวิจัย > การต่อยอด
ผลิตภัณฑ์) 

3. จัดท าสื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 (3 แผ่น) 
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ภาพที่ 5 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้ออนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้: กล้วยไม้ 
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ภาพที่ 6 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้ออนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้: ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ราก
กึ่งอากาศ (เอ้ืองค า) 
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ภาพที่ 7 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้ออนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้: ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ราก
อากาศ (ฟ้ามุ่ย) 
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ภาพที่ 8 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้ออนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้: ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ดิน
(นกคุ้มไฟ) 
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ภาพที่ 9 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้ออนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้: การจ าแนกกล้วยไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน 
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ภาพที่ 10 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้ออนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้: การจ าแนกกล้วยไม้ตามการเจริญเติบโต
และระบบราก 
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ภาพที่ 11 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 
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ภาพที่ 12 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 
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ภาพที่ 13 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 
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ภาพที่ 14 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 
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ภาพที่ 15 สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 
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กิจกรรมที่ 4 การวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือน าไปสู่การวิจัย
เชิงลึก 

โครงการฯ ได้ด าเนินการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ ( Anoectochilus 
burmanicus Rolfe) จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  

4.1 ผลของแสง LED ต่อการเจริญเติบโตและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus burmanicus Rolfe) ที่เพาะเลี้ยงภายในกระถาง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาผลของแสง LED ที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
 2. เพ่ือศึกษาผลของสัดส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน้ าเงิน ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
 3. เพ่ือศึกษาผลของสัดส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน้ าเงิน ต่อปริมาณฟีโนลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์
รวมของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 
 4. เพ่ือศึกษาผลของสัดส่วนแสงสีแดงต่อแสงสีน้ าเงิน ต่อปริมาณคลอโรฟิลล์เอ  คลอโร ฟิลล์บี  และ
คลอโรฟิลล์ทั้งหมด 

 
แผนการด้าเนินงานวิจัย 
วันที่ 23 มิถุนายม 2563 ท าการเตรียมดินและต้นกล้ากล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟเพ่ือปลูก โดยมีสัดส่วน 

คือ ดิน 1½ กระบะ ทราย 1 กระบะ พีทมอส 3 กระสอบ และขี้เถ้าแกลบ 2 กระสอบ ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน
แล้วใส่ลงในกระถ่าง 5 นิ้ว 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ติดตั้งระบบแสง LED ควบคุม อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ที่ ความเข้ม
แสง 30 µmolm¯²s เป็นเวลา 16 ชั่วโมง รวม 5 วิธี วิธีละ 40 ต้น รวมทั้งหมด 200 ต้น โดยวางแผนการ
ทดลองไว้ ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 แสงจากหลอด LED สีแดงร่วมกับสีน้ าเงินในอัตราส่วน 1:1 
  กรรมวิธีที่ 2 แสงจากหลอด LED สีแดงร่วมกับสีน้ าเงินในอัตราส่วน 1:3 
  กรรมวิธีที่ 3 แสงจากหลอด LED สีแดงร่วมกับสีน้ าเงินในอัตราส่วน 3:1 
  กรรมวิธีที่ 4   แสงจากหลอด LED สีขาว 
  กรรมวิธีที่ 5   แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ 

วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 วัดการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟและย้ายต้นกล้วยไม้เข้าสู่
ระบบแสง LED เลี้ยงในระบบแสง LED เป็นเวลา 2 เดือน จากนั้นน าไปสกัดคลอโรฟิลล์และวิเคราะห์สารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ Total chlorophyll, Total phenolic, Total flavonoid, Total polysaccharide 
และสารต้านอนุมูลอิสระ 
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ภาพที่ 16 กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในระบบแสง LED 

ผลการทดลองระหว่างการเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในระบบแสง LED การเลี้ยงกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ
ในระบบแสง LED มีการให้น้ าและปุ๋ยตามปกติในหนึ่งแรกพบว่าใบของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟมีลักษณะเป็นจุด
ไหม้ จึงมีการปรับเปลี่ยนความเข้าแสงให้อ่อนลง และมีการวัดอุณหภูมิในแต่ละกรรมวิธีให้ใกล้เคียงกับต้น
กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่อยู่ในสภาพธรรมชาติ 

     
 
ภาพที่ 17 กล้วยไม้ดินนกคุ่มไฟ หลังการให้แสง LED 

 
4.2 การพัฒนาชาชงสมุนไพรจากกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus 

Rolfe) 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษากรรมวีธีในการผลิตชาชงสมุนไพรจากกล้วยไม้นกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus 
Rolfe) 
 2. เพ่ือศึกษาผลของการผลิตชาชงสมุนไพรที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ ว่ามีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด สมบัติทางเคมี กายภาพ และการทดสอบทางประสาทสัมผัส 

 
4.3 การศึกษาผลของ LED ต่อการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยง

ในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 
ใช้ชิ้นส่วนยอดท่ีมี 3–4 ใบ ความสูงประมาณ 3 เซนติเมตร น ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร VW 

ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว ให้อาหารเหลวทุก ๆ 6 ชั่วโมง ครั้ง
ละ 10 นาที  โดยเปรียบเทียบการให้แสง LED คุณภาพแสงต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 กรรมวิธี ดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์สีขาว 
 กรรมวิธีที ่2 แสงจากหลอด LED สีขาว 
 กรรมวิธีที่ 3  แสงจากหลอด LED สีแดงร่วมกับสีน้ าเงินในอัตราส่วน 1:1 
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 กรรมวิธีที่ 4 แสงจากหลอด LED สีแดงร่วมกับสีน้ าเงินในอัตราส่วน 1:3 
 กรรมวิธีที่ 5  แสงจากหลอด LED สีแดงร่วมกับสีน้ าเงินในอัตราส่วน 3:1 

โดยให้แสงเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการทดลอง 
 

 
ภาพที่ 18 การศึกษาผลของแสง LED ในการเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟภายใต้ระบบไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราว 

 
4.4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ ในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 

 ทางโครงการได้รับการร่วมมือกับนางสาวรังสิมา อัมพวัน ต าแหน่ง นักวิจัย ช านาญการพิเศษ สังกัด 
ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ด าเนินการผลิตต้นกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ จ านวน 3,000 ต้น เพ่ือ
เป็นต้นพันธุ์และวัตถุดิบส าหรับใช้ในการวิจัยต่าง ๆ   
 

 
ภาพที่ 19 กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ 

 
กิจกรรมที่ 5 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย 
 5.1 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 1 พ้ืนที่ อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 3 วัน 2 คืน 

เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2563  อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เยาวนิตย์ ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ (นายคมสัน ศรีตัน) 
เจ้าหน้าที่โครงการ และนักศึกษา เดินทางไป ส ารวจพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย จ านวน 3 วัน  จากการส ารวจพ้ืนที่
ดังกล่าวพบกล้วยไม้ทั้งหมด 30 สกุล 87  ชนิด มีพ้ืนที่ที่ส ารวจ ดังนี้  
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1) ศูนยเ์รียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พบกล้วยไม้ จ านวน 14  สกุล 34 ชนิด 
 

   

   

   
 
2) หน่วยจัดการต้นน้ าห้วยจิโน พบกล้วยไม้ จ านวน 26 สกุล 54 ชนิด 
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3) ป่าบริเวณบ้านทุ่งจ าเริง พบกล้วยไม้ จ านวน 12 สกุล 17 ชนิด 
 

   
 

5.2 การส ารวจและรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย ครั้งที่ 2 พ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 3 วัน 2 คืน 
 เมื่อวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ (นายคมสัน ศรีตัน) เจ้าหน้าที่โครงการ และนักศึกษา เดินทาง
ไปส ารวจพ้ืนที่อ าเภออมก๋อย จ านวน 3 วัน  จากการส ารวจพ้ืนที่ดังกล่าวพบกล้วยไม้ทั้งหมด 43 สกุล 132 
ชนิด มีพ้ืนที่ที่ส ารวจ ดังนี้ 
  1) ป่าบริเวณอ าเภอปางมะผ้า 
  2) ป่าบริเวณปางตอง 
  3) ป่าบริเวณปางอุ๋ง 
  4) ป่าบริเวณบ้านรักไทย 
  5) ป่าบริเวณพระธาตุดอยกองมู 
  6) ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ าปลา – น้ าตกผาเสื่อ 
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กิจกรรมที่ 6 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะท างานภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก 
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย การบริการวิชาการ 
และแนวทางในการพัฒนาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ครั้งที่ 1  
 เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563  ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมการจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะท างานภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย การบริการวิชาการ และแนวทางในการพัฒนาการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารส านักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รศ.ดร.วีระพล ทองมา) เป็นประธาน 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้ เจ้าหน้าที่จากโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (นายพรชัย จุฑามาศ  และ ดร. ปิยรัษฎ์ ปริญญา
พงษ์ เจริญทรัพย์) รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก คณบดี เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นต้น 
 

       
 

             
 

ภาพที่ 20 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคณะท างานภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอกฯ 
  
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาและต่อยอดชุดปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย 
  โครงการฯ มีการด าเนินการจัดท าชุดปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย เพ่ือส่งเสริมการขายกล้วยไม้ใน
รูปแบบใหม่ โดยเน้นเรื่องครบวงจร วัสดุที่ใช้ผลิตจากธรรมชาติ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีสีสัน สามารถ
น าไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝากได้ รวมทั้งส าหรับมือใหม่ที่จะปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ภายในกล่องจะมีอุปกรณ์ใน
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ มีต้นกล้วยไม้ และมีวิธีการปลูกเลี้ยงและวิธีการดูแลกล้วยไม้ทั้งติดข้างกล่อง และแบบ
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สแกนคิวอาร์โค้ด เพ่ือให้สามารเข้าถึงข้อมูลได้ในหลาย ๆ รูปแบบ  ชุดปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไทย แบ่งเป็น 3 แบบ 
คือ ชุดปลูกส าหรับกล้วยไม้ดิน ชุดปลูกส าหรับกล้วยไม้รากอากาศ และชุดปลุกส าหรับกล้วยไม้รากก่ึงอากาศ 

 

 
ภาพที่ 21 ชุดปลูกกล้วยไม้ไทย 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย เรื่อง ข้อมูลทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ไทยที่ส ารวจพบใน
แหล่งรวบรวมพันธุ์  ในรูปแบบฐานข้อมูล 

2. องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้โดยการศึกษาการเจริญเติบโต 
3. สื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง อนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย โดยเน้น

ไปที่การเล่าเรื่องนกคุ้มไฟ และ สื่ออินโฟกราฟฟิกในหัวข้อสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2563 

4. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย  เรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เพ่ือต่อยอดหัวข้อวิจัยและ
ถ่ายทอดสู่ชุมชน 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 

1. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและ
การบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม  

2. มีการปรับปรุงทัศนียภาพของอุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนในหลากหลายวิชา เช่น พฤกษศาสตร์เบื้องต้น และหลักชีววิทยา เป็นต้น 

3. มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า และกล้วยไม้นกคุ้มไฟเป็นชา เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกและ
เรียนรู้ในการแปรรูปทรัพยากร 
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โครงการศึกษาศกัยภาพทรัพยากรป่าไม้เพ่ือหาแนวทางการจัดการ  
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ้าเริง ต้าบลอมกอ๋ย  

อ้าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม ่
 

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1, ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล2, ผานิตย์  นาขยัน3, ปรมินทร์  นาระทะ3 
1 สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
3 สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
บทคัดย่อ 

 โครงการการศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพ่ือหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้าน
ทุ่งจ าเริง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 
และการปฏิบัติการจริง (Action research) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 
 ผลการศึกษาพ้ืนที่บ้านทุ่งจ าเริง พบว่ามีพ้ืนที่รวม 34 ,862.50 ไร่ แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ 
8,050 ไร่ และเขตป่าอนุรักษ์ 26,812.50 ไร่ ชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงได้ร่วมกันฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์พ้ืนที่ 1,200 ไร่ 
โดยด าเนินการท าฝายแม้ว ปลูกป่าและบวชป่า และมีข้อก าหนดว่าสามารถใช้ประโยชน์ในการหาของป่าเพ่ือ
น ามาใช้เป็นอาหารในการด ารงชีวิต ใช้เป็นยารักษาโรค หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยสภาพป่าที่ชุมชนร่วมกัน
ฟ้ืนฟูจ านวน 1,200 ไร่ นั้น เป็นป่าที่มีทรัพยากรที่หลากหลาย และมีความสวยงามเหมาะกับการเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเดินป่าชมธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยพรรณพืชที่พบได้จากการ
ส ารวจสามารถจ าแนกได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1) ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม (2) ไม้ล้มลุก (3) ไม้เถา (4) กล้วยไม้ และ
(5) เห็ด รวมพรรณพืชที่พบจ านวน 72 ชนิด เช่น สนสองใบ สนสามใบ สัก ตองตึง กุ๊ก ส้มผด ลิงลาว เห็ด
เผาะ กล้วยไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ ตาน้ า จ านวน 5 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าผุดที่ไหลรวมไปสู่อ่างเก็บน้ าเพ่ือ
ใช้เป็นน้ าอุปโภคในชุมชน  
 ชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงยังมีภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม การท่อผ้ากะเหรี่ยง การจักสาน และยังมี
ประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เช่น ประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ประเพณีปีใหม่เมือง    
แห่ไม้ค้ า ประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว พิธีเรียกขวัญข้าวก่อนการตีข้าว พิธีกินเหล้าข้าวใหม่ ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีศักยภาพในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
ค้าส้าคัญ: ทรัพยากรป่าไม,้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศในช่างเวลาที่ผ่านมาและการเพ่ิมขึ้นของประชากร ท าให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมากรวมถึงมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และลดลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติทางด้านป่าไม้ที่ถูกใช้
เกินกว่าศักยภาพ มีการบุกรุกแผ้วถางเ พ่ือเ พ่ิมพ้ืนที่การเกษตร และที่อยู่อาศัย ส่งผลกระทบต่อ
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ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ อีกท้ังก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มเดียวกันและกับหน่วยงานภาครัฐ จึงจ าเป็นต้องมี
แนวทางการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน  
 การท่องเที่ยวที่ด าเนินการในประเทศไทยนั้นมีอยู่หลากหลาย ซึ่งในปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะ
เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างก็ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ หรือในชุมชนต่าง ๆ ที่มี
ทรัพยากรที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเพ่ือ
พักผ่อน หรือเพ่ือเรียนรู้  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542) ให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของธรรมชาติ ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยชุมชน
ท้องถิ่น จะมีการสร้างจิตส านึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบและรักษาระบบนิเวศไม่ให้ถูกผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวที่จะท าให้พ้ืนที่นั้นยังคงสภาพเดิมอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งราฟ บุคเลย์ (Raff Buckley, 1992 อ้างใน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2542) ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติมว่า การท่องเที่ยว
ที่ถูกจัดการดูแลอย่างยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของธรรมชาติ มีการศึกษาด้านการเรียนรู้วัฒนธรรม และ/
หรือ สิ่งแวดล้อมเอ้ือประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ และสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และมีศักยภาพในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจความหลากหลายพันธุ์พืชในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ 
3. เพ่ือหาแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 

 
กลุ่มเป้าหมาย  

ผู้น าชุมชนและตัวแทนชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 10 คน 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
1. บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ย อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดิน 

และปุ๋ยชั้นสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ได้ทราบถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
3. ได้ฐานข้อมูลพันธุ์พืชในเขตพ้ืนที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
4. ได้แนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งท าเริง 
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ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 10 10 
จ านวนชนิดของพันธุ์พืช ที่ส ารวจในพื้นที่ป่า
ชุมชนและป่าอนุรักษ์ 

เชิงปริมาณ ชนิด 70 86 

ร้อยละความพึงพอใจของการประเมินการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

เชิงคุณภาพ 
 

ร้อยละ 
 

70 
 

70 
 

 
วิธีการด้าเนินโครงการ 

 ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นเชิงส ารวจ (Survey research) และการปฏิบัติการจริง (Action 
research) มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งจ าเริง โดยการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ววาง
แผนการส ารวจร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทน ร่วมกับการสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน วางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้น าชุมชนและตัวแทนชุมชนบ้าน
ทุ่งจ าเริง  

กิจกรรมที่ 2 ส ารวจสภาพป่า พืชพรรณ สายน้ า ตลอดถึงการวางแนวเส้นทางเดินท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ บ้านทุ่งจ าเริง 

- ส ารวจสภาพป่า และพืชพรรณ บ้านทุ่งจ าเริง 
- ส ารวจสายน้ า บ้านทุ่งจ าเริง 
- จัดท าแผนที่ทางเดินท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
กิจกรรมที่ 3 คืนข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านทุ่งจ าเริง 

 
ผลการด้าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน แบ่งได้ 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ข้อมูลการส ารวจสภาพป่า พืชพรรณ สายน้ า ตลอดถึงการวางแนวเส้นทางเดินท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

บ้านทุ่งจ าเริง   
 
1. ข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชนบ้านทุ่งจ้าเริง ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

อินสม (2560) บ้านทุ่งจ าเริง เดิมชื่อบ้านแม่จ าเริง หมู่ 9 ต าบลอมก๋อย อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการเล่าปากต่อปากของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่าว่า ทุ่งจ าเริงมาจากค าว่า ทุ่งจ๊างเริง หรือช้างเริง (ช้างเร่
รอนหากินจนครึ้มใจ) สันนิษฐานมาจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่าไผ่บงที่กระจัดกระจายเรียงรายตามล า
ห้วยแม่ต๋อมและล าห้วยสาขาคือห้วยแม่จ าเริง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของช้างในการหากิน มีล าดับการตั้งถิ่นฐาน
และการปกครองของหมู่บ้านดังนี้ (ตารางท่ี 2)  
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1.1 ลักษณะภูมิประเทศ  
 บ้านทุ่งจ าเริงตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดที่ 436287E 
1979833N บนระวางแผนที่ 4644I สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 970 เมตร พ้ืนที่ของหมู่บ้าน 
39.2691 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,543 ไร่ ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ผ่านถนนหลวง
หมายเลข 108 และถนนหลวงหมายเลข 1099 พ้ืนที่หมู่บ้านเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารและ
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย (ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, 2546)  
 บ้านทุ่งจ าเริงมีอาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ บ้านตุงลอย                     หมู่ 4 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศใต้        ติดต่อกับ ป่าสงวนแห่งชาติอมก๋อย      หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านยางแก้ว(บ้านใหม่โป่งดิน)     หมู่ 10 ต.อมก๋อย    อ.อมก๋อย   จ.เชียงใหม่  
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านยองกือ             หมู่ 8 ต.อมก๋อย  อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
 
ตารางท่ี 1 ความเป็นมาของหมู่บ้านและการปกครองบ้านทุ่งจ าเริง  

ปี พ.ศ. ล้าดับเหตุการณ์ 
ก่อนปี พ.ศ. 2485  ผู้ใหญ่บ้าน  นายอุ่นเรือน  
 จัดตั้งหมู่บ้านแม่จ าเริง หมู่ 9 ต.อมก๋อย อ.ฮอด 

จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2490 ผู้ใหญ่บ้าน นายกังวัน 
พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2513 ผู้ใหญ่บ้าน นายทิวัน ปู่เงิน 
 แบ่งเขตการปกครองใหม่เป็นหมู่ 3 ต.อมก๋อยอ.อมก๋อย  

จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2513 ก่อตั้งโรงเรียนบ้านทุ่งจ าเริง 
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2523 ผู้ใหญ่บ้าน นายพุฒ  ศิริวรรณ์ 
พ.ศ. 2519 จัดตั้งส านักสงฆ์ทุ่งเจริญธรรม 
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2534 ผู้ใหญ่บ้าน นายดอย งือแฮ 
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538 ผู้ใหญ่บ้าน นายแกละ ปู่น า 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 
 
 
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 

แยกหมู่ 3 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน โดยจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นมาเป็น
หมู่ 10 บ้านโป่งดิน และบ้านยางแก้ว       ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน นายต๊ะ ศิริวรรณ์ 
ส.อบต. นายแกละ ปู่น า, นางจันทร์สม จันทร์นาเป็ง 

พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2548 
 
 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้าน นายไกรสร ปู่เงิน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกล่ า ศิริวรรณ ์
                    นายดีพู อินตา 
ส.อบต. นายหิรัญ ปู่เงิน, นายอุดม ปู่เงิน 
จัดตั้งศูนย์สาธิตสินค้าเพ่ือการผลิต 
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ปี พ.ศ. ล้าดับเหตุการณ์ 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 ผู้ใหญ่บ้าน นายกล่ า ศิริวรรณ์ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายตั๋น ปู่เงิน 
                     นายเล็ก จันทร์ป่วย 
ส.อบต. นายสายทอง ใจตา 
          นายเวทย์จรูญ ศรีสกุลเศรษฐ์ 

พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบูรณ์ งือแฮ 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอนันต์ สุดี 
                     นายสมหมาย ปู่เงิน 
                     นายสุรินทร ์อุ่นเรือน 
ส.อบต. นายสายทอง ใจตา, นางบัวถิน เสถียรคง 

 
 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตและท่ีตั้งหมู่บ้านบ้านทุ่งจ าเริง และขอบเขตลุ่มน้ าแม่ต๋อมเขตพ้ืนที่บ้านทุ่งจ าเริง 
 
 บ้านทุ่งจ าเริงอยู่ในขอบเขตลุ่มน้ าแม่ต๋อม มีพ้ืนที่รวม 55.78 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
34,862.50 ไร่ โดยแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ จ านวน 12.88 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,050 ไร่ 
และเขตอนุรักษ์ 42.90 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,812.50 ไร่  
 
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากพ้ืนที่ อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอิทธิพลของลมมรสุม ในช่วงพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกเนื่องจากได้อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพ้ืนที่ส่วนนี้จัดได้ว่าอยู่
ในพ้ืนที่อับฝน เนื่องจากตั้งอยู่ทางลาดเขาด้านใต้ในเทือกเขาถนนธงชัย ซึ่งฝนส่วนใหญ่จากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้จะตกหนักทางด้านลาดเขาทางตะวันตกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพม่า ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม
จะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมจนถึงกลาง   เดือนกุมภาพันธ์ ได้พัดพาเอามวลอากาศเย็นและ
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แห้งท าให้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ในฤดูร้อน โดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยตอนบน ก่อให้ เกิดพายุฝนฟ้า
คะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพายุฤดู
ร้อน 

อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ดังนี้ 
  ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน   -  พฤษภาคม 
  ฤดูฝน   เริ่มตั้งแตเ่ดือนพฤษภาคม -  ตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม   -  มีนาคม  
โดยฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส และมี

อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 2-4 องศาเซลเซียสในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,000 
มิลลิเมตรต่อปี   
  
1.3 ประชากร 
 ครัวเรือนของราษฎรในหมู่บ้าน ตั้งตามแนวลาดเอียงของเนินเขา โดยมีประชากรทั้งหมด  389 
ครัวเรือน 969  คน แยกเป็นชาย 486 คน หญิง 483 คน ชุมชนเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงโปว์เป็นส่วนใหญ่
คิดเป็นร้อยละ 98 มีกระเหรี่ยงสะกอ(ปกาเกอะญอ) คิดเป็นร้อยละ 2 มีสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 2 ถึง 
7 คน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 4 คน ช่วงอายุที่มีจ านวนคนมากที่สุดอยู่ระหว่าง 30 ถึง 40 ปี ผู้ที่
มีอ านาจในการตัดสินใจภายในครัวเรือนคือพ่อบ้านและแม่บ้านร่วมกัน  
1.4 ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
 ชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงนับถือศาสนา พุทธ คริสต์ และนับถือผี โดยมีสัดส่วนคือ ศาสนาพุทธ   ร้อยละ 
86.40 มีวัด 1 แห่ง คือ วัดทุ่งเจริญธรรม และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 13.60  มีโบสถ์ 1 แห่ง 
 งานประเพณีภายในชุมชนที่ยังคงปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบัน เช่น งานปีใหม่(หลังจากปลูกข้าวเสร็จ) 
มีการฉลองด้วยอาหาร เหล้า ขนมหวาน การมัดมือ (ผูกข้อมือ) และมีประเพณีด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบวชป่า การเลี้ยงผีขุนน้ า การเลี้ยงผีป่า ฯลฯ 
1.5 อาชีพ 
 ชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงมีรายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพเกษตร บางส่วนมาจากการเลี้ยงสัตว์ พืชที่
ปลูกส่วนใหญ่ เช่น  มะเขือเทศ พริก ข้าวนา ข้าวไร่ สัตว์เลี้ยง เช่น หมู ไก่ และรับจ้างทั่วไป (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 2 ระยะเวลาการเพาะปลูกของชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง 

พืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าวนา             
ข้าวไร่             
มะเขือเทศ             
พริก             
ถั่วลันเตา             
ฟักทอง             
             

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
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1.6 การท่องเที่ยวที่ส้าคัญทางด้านวัฒนธรรมบ้านทุ่งจ้าเริง 
o ด้านเกษตรกรรม  

 กิจกรรม : ปลูกข้าวและพืชผัก /วิธี หยอดข้าว (เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน) 
เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ -ข้าวลาย (บือกี) ข้าวหอม (บือแหว, ข้าวชาวลั้ว) ข้าวหอม (บือนะมะ) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมการหยอดกล้าต้นข้าวแบบวิถีพ้ืนบ้าน 

 โดยชาวบ้านจะท าการเลือกพ้ืนที่และถางไร่ส าหรับใช้ปลูกข้าวและพืชผัก ในเดือนกุมภาพันธ์ 
และก่อนการถางไร่ชาวบ้านจะมีการผูกข้อมือให้กันและกันเพ่ือเป็นการเรียกขวัญให้กับคนที่ถางไร่ หลังจาก
การถางไร่ ชาวบ้านจะเริ่มเผาไร่ช่วงต้นเดือนมีนาคม เพ่ือให้วัชพืชและพืชขนาดเล็ก ถูกเผาเป็นขี้เถ้าและ
กลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวและพืชอ่ืนๆ และจะมีการท าพิธีก่อนเผาไร่ โดยการไหว้เจ้าที่  เจ้าดิน ซึ่งเป็นการขอขมา
ที่ต้องใช้พ้ืนที่ และขอให้ผีไฟช่วยให้ไฟไหม้เผาไร่ได้ดี ไม่ลามไปบริเวณอ่ืน โดยใช้ข้าว พริกและเกลือเป็น
เครื่องเซ่นไหว้ หลังจากที่เผาไร่เสร็จแล้ว ชาวบ้านจะปลูกพืชบางชนิด เช่น ฟักทอง เผือก มัน ฯลฯ ก่อนการ
ปลูกข้าว เพ่ือที่จะได้มีอาหารระหว่างที่รอข้าวเติบโต และมีความเชื่อว่าจะท าให้ไฟที่ใช้เผาไร่เย็นลง เพราะการ
ปลูกพืชเหล่านี้จะท าให้ดินไม่ร้อน พอถึงช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่อากาศร้อนและแห้งที่สุดในรอบปี และ
มักจะเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้ง ฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ชาวบ้านคอยดูแลไม่ให้เกิดไฟป่าขึ้นรวมถึงมีการท าแนว
กันไฟ 

ชาวบ้านจะเริ่มหยอดข้าวไร่ได้หลังจากฝนตกครั้งแรกของทุกๆ ปีและดินมีความชุ่มชื้นโดยจะมีการ 
“เอาแรง” และดูแลให้ทุกครัวเรือนหยอดข้าวได้ทันฤดูกาล วิธีการหยอดข้าวไร่ เป็นประเพณีที่คู่ชายหนุ่มหญิง
สาวจะช่วยกันหยอดข้าว ผู้ชาย มีหน้าที่ในการขุดหลุมเล็กๆ เพ่ือหยอดข้าวโดยใช้แท่ง ไม้ไผ่ขนาดยาวที่มีปลาย
แหลม ขุดหลุมระยะห่างกันทุกๆ 1 คืบจนเต็มไร่ ผู้หญิงจะเป็นผู้เดินตามกลุ่มผู้ชายที่ขุดหลุม แล้วหยอดข้าว
พร้อมเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ ลงไปในหลุมเหล่านั้นประมาณ 5-10 เมล็ด 

 

 
ภาพที่ 2 การสาธิตวิธีการหยอดข้าวไร่   
 

กิจกรรม : ดูแลแปลงข้าว (เดือน กรกฎาคม-ตุลาคม) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ถ่ายภาพทุ่งนาสีเขียวที่สวยงาม /ชมวิวทุ่งนา 

 ช่วงระยะเวลา 5 เดือนหลังจากการหยอดข้าว ชาวบ้านจะต้องดูแลข้าวที่เติบโตจนกว่าข้าวจะออกรวง 
ซึ่งชาวบ้านต้องคอยจัดการวัชพืชโดยจะมีการ “เอาแรง” หมุนเวียนไปทุกๆ ครัวเรือน มีการวางกับดักสัตว์ที่จะ
เข้ามากินข้าวในนา เช่น หมูป่าหรือหนู เป็นต้น 
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ภาพที่ 3 การจัดการวัชพืชในแปลงข้าว และ บรรยากาศแปลงข้าวไร่และนาข้าว 
 

กิจกรรม : ลงแขกเก่ียวข้าว/ตีข้าว ทั้งข้าวไร่ และข้าวนา (เดือน พฤศจิกายน) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวิวและถ่ายภาพทุ่งนาสีทองที่สวยงาม /ชมวิถีชีวิตการลงแขกเกี่ยวข้าว  
เมื่อข้าวออกรวงและพร้อมเก็บเกี่ยว คนในหมู่บ้านจะมาช่วยกันเกี่ยวข้าวของแต่ละไร่ โดยใช้เวลา 1 

วันต่อไร่ โดยชาวบ้านจะสังเกตสีแดงของดอก “ซูเลโบ” ที่ชาวบ้านได้ปลูกไว้พร้อมกับข้าว โดยช่วงเวลาที่ออก
ดอกจะพอดีกับช่วงที่ข้าวพร้อมเก็บเกี่ยว โดยเจ้าของไร่ต้องเกี่ยวเป็นคนแรก เกี่ยวข้าว เสร็จจะมัดต้นข้าวแล้ว 
ตากไว้ในแปลงข้าว ทั้งข้าวไร่, ข้าวนา ตากไว้ประมาณ 3 - 4 วัน จึงจะท าการตีข้าว และขนข้าวเข้ายุ้งฉาง  

แต่เดิมการตีข้าว จะต้องใช้ “เกร๊า” ซึ่งก็คือท่อนไม้ขนาดใหญ่น ามาขุดเป็นหลุมตรงกลางจนเป็น
ลักษณะคล้ายกระดานโค้งเพ่ือให้เป็นที่ตีฟ่อนข้าวให้ เมล็ดหลุดออกจากรวงลงไปรวมอยู่ที่หลุมตรงนั้น แต่
ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปใช้ไม้กระดานตียึดเป็นกรอบคล้ายๆ ไม้พาเลท แทน โดยคนในหมู่บ้าน “เอาแรง” ตีข้าว
ของแต่ละบ้านจนครบทั้งหมู่บ้าน 

  

  
ภาพที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ตีข้าวและการตีข้าว 
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o ด้านวัฒนธรรมประเพณี  
กิจกรรม : เลี้ยงผีดง1 “เลี้ยงผีไฟ” (หลั่งมี) ซึ่งมี แปลว่าไฟ (เดือน มีนาคม) 

  เลี้ยงผีดง2 “ขอฟ้าขอฝน” (เดือน พฤษภาคม) 
 สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมการเลี้ยงผีดงซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านทุ่งจ าเริง 

เป็นพิธีการที่ท าร่วมกันทั้งหมู่บ้านเป็นการเลี้ยงก่อนเริ่มฤดูกาลท านาโดยผู้น าพิธีกรรมหรือเรียกว่า 
“ตั้งข้าว” จะเป็นผู้ท าพิธีโดยชาวบ้านซึ่งจะใช้ไก่หลังคาละ 1 คู่ (2 ตัว) ที่ต้มมาเรียบร้อยแล้วจากบ้านแต่ละคน 
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินพิธีกรรมร่วมกัน โดยไม่ใช้ไก่สีขาว นอกจากนั้นยังมี    เหล้าต้มและข้าวสุก 1 ห่อ ถ้า
ครบก าหนด 3 ปี จะมีการเลี้ยงผีดงใหญ่โดยการสร้างศาลใหม่ทดแทนศาลเดิมที่ช ารุด และจะต้องย้ายต าแหน่ง
ที่สร้างศาลใหม่ แต่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่เดิม และมีการเตรียมเครื่องเซ่นซึ่งประกอบด้วย ใช้หมู 1 ตัว ที่
ชาวบ้านช่วยออกเงินซื้อ ใช้ไก่ 1 คู่ เพ่ือน าไปเชือดในระหว่างท าพิธีกรรม ระหว่างนั้นจะมีการปิดหมู่บ้านห้าม
คนนอกเข้ามาในหมู่บ้าน และห้ามคนในหมู่บ้านออกนอกหมู่บ้าน ในส่วนบริเวณท่ีท าพิธีกรรมเลี้ยงผีดงจะห้าม
ผู้หญิงเข้า 
 
  กิจกรรม : พิธีบากนา (ครั้งที่ 1) “ซังบือกง”  (เดือน มิถุนายน) 
 สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมพิธีกรรมบากนา 
 ภายหลังที่ด าเนินการปลูกข้าวเสร็จเรียบร้อยจะท าการเลี้ยงผีนา ซึ่งในการท าพิธีจะใช้เครื่องเซ่น
ประกอบด้วยไก่อย่างน้อย 4 ตัวโดย 1 ตัวจะต้องเป็นไก่สีขาวตัวผู้ ผู้ท าพิธีกรรมจะเป็นเจ้าของที่นา อุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบการท าพิธีกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นผู้ที่ร่วมพิธีกรรมจะท าไม้ไผ่ที่สานเป็นรูปทรง
กรวยภายในจะใส่เครื่องเซ่นได้แก่ ข้าวสุกผสมแป้งเหล้าที่ด้านบนวางด้วยจอกเหล้าต้ม ปักด้วยขนไก่ที่ใช้เป็น
เครื่องเซ่นสีขาว ปักท่อนไม้ไผ่ที่สานเป็นทรงกรวยนี้ไว้ในแปลงนาที่ท าพิธีด้านล่างวางขวดเหล้าไว้ 1 ขวด ส่วน
ที่สองจะเป็นเจ้าของที่ มีการใช้เครื่องเซ่นที่ประกอบด้วย ไก่ 3 ตัวที่ไม่ใช่ไก่สีขาว มีการสานไม้ไผ่เป็นแผ่นรอง
เครื่องเซ่นบนเสา 4 เสาขนาด12ตารางนิ้ว และมีการสานตะแหล๋ว และมีการสานบันไดเป็นทางขึ้นจากพ้ืนไป
ที่เครื่องเซ่น ในระหว่างการท าพิธีกรรมจะมีการเชือดไก่ แล้วเอาขนไก่มาติดบริเวณเสา และตะแหล๋วด้วยเลือด
ของไก่ที่เชือดนั้น ในแผ่นไม้ไผ่ที่สานด้านบนจะมีการรองด้วยใบไม้ก่อนน าเครื่องเซ่นต่างๆมาวางซึ่งได้แก่ ข้าว
คลุกแป้งเหล้า และเหล้า 1 จอก กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนลักษณะคล้ายแก้วน้ าภายในใส่ด้วยข้างสุกและไม้
ที่ท าเป็นสามง่าม ด้านล่างจะวางขวดเหล้าไว้ 1 ขวด พิธีกรรมจะท าบริเวณมุมใดมุมหนึ่งของแปลงนา โดยใน
บริเวณนั้นเจ้าของนาผู้ท าพิธีจะปลูกข้าวไว้รอบๆ จ านวน  7 กอ ด้วยเพื่อเป็นสิริมงคล 
 

 
 

ภาพที่ 5 พิธีบากนา  
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กิจกรรม : ปีใหม่กะเหรี่ยง  “อังแลเคอะ” พิธีเลี้ยงพ่อหม่อน (เดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมปีใหม่กะเหรี่ยง 
การเตรียมพิธีกรรม ทุกๆ ครอบครัวจะมีการท าข้าวต้มมัด (1มัดมี3อัน) ใช้จ านวน 3 มัด โดยในช่วง

เย็นก่อนวันท าพิธีจะเอาข้าวต้มมัดดังกล่าวมารวมกันที่บ้านตั้งข้าว แล้วมีการกินเลี้ยง โดยมีการตีฆ้อง และ มี
การซอกะเหรี่ยง ในช่วงเช้าของวันประกอบพิธีกรรม ทุกครอบครัวจะน าไก่มาคนละ 1 คู่ โดยต้มจากที่บ้าน
มาแล้ว ข้าวต้มมัด และข้าวหนุกงา (ข้าวผสมงา) จ านวนอย่างละ 3 มัด น าเครื่องเซ่นดังกล่าวมารวมกันที่บ้าน
ตั้งข้าว แล้วจึงน าไปประกอบพิธีกรรมพร้อมๆ กัน ตรงที่ดงท่ีใช้ในการประกอบพิธี เมื่อท าพิธีกรรมเสร็จสิ้นแล้ว
จะกลับมายังบ้านตั้งข้าว โดยตั้งข้าวจะท าการตีไก่ที่บันไดบ้านของตนเองเพ่ือเรียกขวัญโดยไก่ที่ใช้ท าพิธีจะเป็น
ไก่ตัวผู้หรือตัวเมียจ านวน 4 ตัว โดยไก่ 4 ตัวจะต้องมีต่างเพศจ านวน 1 ตัว  เครื่องเซ่นที่เหลือจากการ
พิธีกรรมที่ดงจะน ามารวมไว้ที่บ้านตั้งข้าว ตั้งข้าวจะน าไม้พายเรียกขวัญแตะที่บันไดบ้านเพ่ือเรียกขวัญจากดง
ให้กลับมาบ้านของแต่ละครอบครัวในหมู่บ้านจนครบทุกหลัง แล้วกลับมาที่บ้านตั้งข้าวรวมถึงทุกครอบครัวมา
รวมกันที่บ้านตั้งข้าวอีกครั้งเพ่ือให้ตั้งข้าวผูกข้อมือมือและทานข้าวร่วมกันโดยมีการซอกะเหรี่ยงด้วยซึ่งพิธีกรรม
นี้บุคคลภายนอกสามารถร่วมพิธีได้ 
  

กิจกรรม : พิธีบากนา (ครั้งที่ 2) “ทังแล้” เลี้ยงขวัญข้าว (เดือน ตุลาคม) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมพิธีกรรมบากนา 
พิธีบากนาครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นการเลี้ยงผีปู่ย่า โดยใช้ไก่ เหล้าต้มและข้าว   คนในหมู่บ้านสามารถท าได้

พร้อมๆ กัน แต่คนในสกุลเดียวกันไม่สามารถท าวันเดียวกันได้ โดยจะท าในช่วงข้าว     ตั้งท้อง โดยอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบพิธีกรรมจะใช้อุปกรณ์เหมือนกับการท าพิธีบากนาครั้งแรก ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าวจะท าขึ้นเพ่ือให้ต้น
ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตเมล็ดข้าวจ านวนมาก ๆ 
  

กิจกรรม : พิธีเรียกขวัญข้าวก่อนการตีข้าว “หย่าเล่” (เดือน พฤศจิกายน) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมพิธีเรียกขวัญข้าวก่อนการตีข้าว 
ก่อนการตีข้าวจะมีการเรียกขวัญข้าวเพ่ือเป็นสิริมงคลและอีกนัยยะหนึ่งเพ่ือให้เมล็ดข้าวที่ร่วงในแปลง

นา ไห้มารวมกันอยู่ในบริเวณลานตีข้าว อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยชะลอมที่ใส่ข้าวสุก เหล้าต้มและไข่ โดยให้
เจ้าของนาเป็นผู้ท าพิธี 
 

 
ภาพที่ 6 พิธีเรียกขวัญข้าวก่อนการตีข้าว 
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กิจกรรม : พิธีเรียกขวัญข้าวก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งฉาง “ชูลั้งบือพลั้งพล่า”  (เดือน พฤศจิกายน) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมพิธีเรียกขวัญข้าวก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งฉาง 

 พิธีเอาข้าวใหม่เข้าหลอง จะใช้ชะลอมใส่ข้าวสุก ไข่ เหล้าต้ม มีการท านายโดยใช้ไข่ไก่ต้ม ถ้าไข่ท่ีต้มมา
รูปทรงไม่เสียก็จะเอาไว้กิน ถ้าเสียรูปทรงจะน าไปทิ้ง นอกจากนั้นจะมีการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากยุ้งฉาง สิ่งที่
ใช้ในการท าพิธีจะใช้ดอกโก๋ง ใบปูมเป๋ง มาเป็นวัสดุในการปัดเป่า หลังจากนั้นจะท าการเรียกขวัญของคนใน
ครอบครัวที่อยู่ในนาข้าวให้กลับมาสู่บ้าน มีการผูกข้อมือ โดยใช้เครื่องเซ่นไก่ 2 ตัว หรือหมู 1 ตัว ก็ได้แล้วแต่
บ้านที่ท าพิธีจะมี 
 

 
ภาพที่ 7พิธีเรียกขวัญข้าวก่อนเอาข้าวเข้ายุ้งฉาง 
  

กิจกรรม : พิธีกินข้าวใหม่ (เดือน พฤศจิกายน) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมพิธีกินข้าวใหม่ 

 น าข้าวเปลือกใหม่ที่ได้และข้าวเปลือกจากต้นข้าว 7 กอ ที่ได้ปลูกในพิธีบากนาครั้งแรกไปสีแล้วน าไป
รวมกับอาหารแห้งต่างๆ เช่น กบ ปลา เห็ดโคน ฯลฯ จากนั้นน าไปมอบให้ผู้สูงอายุของหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสิริ
มงคลแก่ครอบครัว 
 

กิจกรรม : พิธีกินเหล้าข้าวใหม่ (เดือน ธันวาคม) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมการพิธีกินเหล้าข้าวใหม่ 

 ก าหนดไว้ 3 วัน โดยมี “ตั้งข้าว” ซึ่งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ จะเป็นผู้ก าหนดวันในการท าพิธี โดยจะ
ใช้วันข้างขึ้น ช่วงเวลาเตรียมการจะมีการต้มเหล้าก่อนวันงาน ถ้ามีคนเสียชีวิตก่อนวันงานจะใช้เหล้าที่ต้มก่อน
หน้านั้นไม่ได้ ซึ่งจะต้องท าการต้มใหม่หลังท าพิธีจัดการศพเสร็จสิ้น โดยทุกคนในหมู่บ้านสามารถดื่มเหล้าต้มได้
ทุกบ้าน ข้าวที่ใช้ในการต้มเหล้าจะต้องใช้ข้าวใหม่เท่านั้น 

กิจกรรม : พิธีเรียกขวัญ (เดือน มกราคม) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมพิธีเรียกขวัญ 

 เป็นพิธีเรียกขวัญโดยครอบครัว จากความเชื่อที่ว่าขวัญของเรานั้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกท่ี จึงต้องมี
พิธีที่จะเรียกขวัญทั้ง 37 ขวัญของเรากลับมา โดยขอให้ผู้ที่ครอบครัวนับถือในหมู่บ้าน เป็นผู้ท าพิธี จะใช้ไก่
หรือหมู เพ่ือท าพิธีก็ได้ แต่จะต้องมีเหล้าต้ม และมีการผูกข้อมือ 
 

กิจกรรม : พิธีสรงน้ าพระธาตุ (เดือน กุมภาพันธ์) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมทางศาสนา 

 จะใช้เวลาในการท าพิธี 1 วัน โดยเริ่มจากการสรงน้ าพระธาตุ ที่วัดทุ่งเจริญธรรม ซึ่งเป็นวัดประจ า
หมู่บ้านก่อน แล้วค่อยไปสรงน้ าพระธาตุบนเขา ซ่ึงต้ังอยู่ในบริเวณป่าอนุรักษ์ของชมุชน ในพิธจีะมีการถวาย
เพลพระ การซอ และการฟ้อนร า 
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กิจกรรม : พิธีปีใหม่เมือง รดน้ าด าหัว แห้ไม้ค้ า (วันที่ 13 เดือน เมษายน)  
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรม รดน้ าด าหัว แห่ไม้ค้ าในรูปแบบของท้องถิ่น 

 พิธีรดน้ าด าหัว จะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้า ผู้น าชุมชนจะเชิญผู้สูงอายุในหมู่บ้าน หรือหมู่บ้านอ่ืนๆ มีการ
เตรียมดอกไม้และเงินที่คนในชุมชนร่วมกันบริจาค น ามาจัดแบ่งใส่จานเท่าๆ กัน จากนั้นจะมีการขอขมาโดย
ผู้น าชุมชน หลังจากนั้นผู้สูงอายุจะให้พรและผู้ข้อมือ ในบริเวณจะมีการ รับประทานอาหารร่วมกัน มีการเล่น
ดนตรี และเต้นร าอย่างสนุกสนาน ส่วนพิธีแห่ไม้ค้ าจะเริ่มจากงานของอ าเภอก่อนโดยเจ้าคณะอ าเภอจะแห่ไม้
ค้ าไปที่วัดแสนทอง ซึ่งเป็นวัดประจ าอ าเภออมก๋อย หลังจากนั้นประมาณบ่าย 3 - 4 โมง จะเริ่มพิธีแห่ไม้ค้ า
ของหมู่บ้านซึ่งจะแห่ไปที่วัดทุ่งเจริญธรรม โดยทั้ง 2 พิธีนี้ได้ด าเนินการมากว่า 10 ปีแล้ว 
 

 
ภาพที่ 8 พิธีรดน้ าด าหัว 
 

กิจกรรม : เลี้ยงผีน้ า  (ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนพฤษภาคม) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมวัฒนธรรมการเลี้ยงผีน้ า 

 เจ้าของนาจะใช้กิ่งไม้แห้งมาท าขาตั้งเครื่องเซ่นซึ่งประกอบด้วย ไก่ 1-2 ตัว แล้วแต่เจ้าของนาจะ
ก าหนด เหล้า 1 ขวด 1 จอก ข้าวสุก โดยจะท าการเชือดไก่ระหว่างการท าพิธีโดยเอาเลือดและขนไก่มาแปะ
กับก่ิงไม้ที่ท าขาตั้งและไม้ไผ่ที่สานรองเครื่องเซ่น โดยไก่ที่ใช้ท าพิธีจะน าไปต้มเพ่ือเอามารับประทานแต่จะไม่กิน
ร่วมกันกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวตนเอง ในการท าพิธีกรรมเชื่อว่าจะท าให้เจ้าของนาได้รับน้ าในการเกษตร
ตลอดทั้งปี ในบริเวณพิธีกรรมจะท าในที่นาที่จะผันน้ าเข้านา บ่อน้ าที่ใช้เก็บกักน้ า หรือในบริเวณที่มีน้ าผุด
ออกมาจากใต้ดินตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า “ตาน้ า” ชาวบ้านที่มีการใช้น้ าสายเดียวกันจะรวมเงินเพ่ือซื้อหมู
มาใช้เป็นเครื่องเซ่นในการท าพิธีร่วมกัน 
 

 
ภาพที่ 9 พิธีเลี้ยงผีน้ า   
 
o การท่องเที่ยวด้านหัตถกรรม และสินค้าของบ้านทุ่งจ าเริง 

กิจกรรม : ผ้าทอมือกระเหรี่ยง  (ตลอดทั้งปี) 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมหัตถกรรมผ้าทอมือกระเหรี่ยง 
แม่บ้านทุกบ้านมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้า โดยลายผ้าจะขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้ที่ทอความ

เหมาะสมในการน าไปใช้ และความชื่นชอบในลายที่ทอ โดยจะมีการเปลี่ยนสีของเส้นด้ายที่ใช้เพ่ือให้เกิดความ
แตกต่างและหลากหลายของผ้าทอ เช่นถ้าต้องการทอเพ่ือตัดเย็บชุดให้กับลูกสาว จะใช้เส้นด้ายสีขาว เป็นต้น 
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ซึ่งผู้หญิงในหมู่บ้านจะทอผ้าใส่เองในชีวิตประจ าวันและสวมใส่ไปงานบุญต่างๆ ในการทอ 1 ผืนจะใช้
ระยะเวลาในการทอ 1 วันครึ่ง ลายที่ทอจะมีลักษณะคล้ายลายน้ าไหลที่ได้จากการมัดย้อมเส้นด้าย สารเคมีที่
ย้อมเส้นด้ายและเส้นด้ายจะซื้อส าเร็จรูปมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ การสืบทอดในปัจจุบันจะมีการสืบทอดให้กับ
บุตรสาวโดนฝึกให้มีการเริ่มทอจากลายที่ง่ายไปจนถึงลายที่ยาก ผ้าที่ทอส าเร็จแล้ว จะน าไปตัดเย็บเป็น เสื้อ
ผู้หญิง เสื้อผู้ชาย ผ้าซิ่น ย่าม ฯลฯ 
  

 
ภาพที่ 10 การผลิตเส้นด้ายจากฝ้ายแบบดั้งเดิมของชาวกระเหรี่ยง และการทอผ้าฝ้ายของชาวกระเหรี่ยง 
 

กิจกรรมจุดที่ : การท าของใช้จักสานกระเหรี่ยง (ตลอดทั้งปี) 
เจ้าขององค์ความรู้ นายกัง เพียงขวัญหทัย อายุ 96 ปี 
สิ่งที่น่าสนใจ : ชมของใช้จักสาน และการลงรัก 

  การท าภาชนะจักสานเป็นกิจกรรมที่คนสูงวัยในหมู่บ้านสามารถด าเนินการได้หลายคน ซึ่ง
ผู้ชายสูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านเนื่องจากไม่มีแรงที่จะออกไปท าไรไถนาเหมือนคนในวัยหนุ่ม
สาวจึงหากิจกรรมที่ตนสามารถท าอยู่กับบ้านได้ ซึ่งการจักสานก็เป็นกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในการช่วยให้
ครอบครัวมีภาชนะไว้ใช้ในกิจกรรมของครัวเรือนต่างๆได้ แต่ก็มีคนในวัยหนุ่มสาวที่สามารถท าได้ในหมู่บ้าน
ประมาณ 2-3 คน แต่เดิมมีการสานสายแจ๊ะเอาไว้สะพายของที่เรียกว่า “หงุ๊” มีลักษณะเป็นไม้ที่แกะเป็น
ลักษณะงอโค้ง มีเชือกโยงเอาไว้คล้องกับตะกล้าที่สานขึ้นใช้สะพายหลังที่เรียกว่า “หน่าย” และมีเชือกที่
ต่อเชื่อมมาคล้องที่หัวเรียกว่า “หลี่ช๊ะ” เพ่ือใส่ของใช้กับเนื้อหมูไปงานแต่ง ผู้ชายจะเป็นผู้หาบโดยส่วนใหญ่
เนื่องจากต้องใช้แรงในการหาบค่อนข้างมาก ภาชนะสานบางชิ้นมีการลงด้วยยางรักที่ได้มาจากต้นรักในป่าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งการกรีดยางรักนั้นจะกรีดในฤดูฝนโดยจะใช้ตะขอเหล็กท่ีท าขึ้นมาพิเศษ ประกอบด้วยไม้กรีดและ
ไม้ขูดยางรักเพ่ือไม่ให้ต้นรักยืนต้นตายจากการกรีดยางดังกล่าว ยางรักที่ได้จะมีสีด าหากจะน ามาใช้จะน าไป
ผสมกับน้ า ภาชนะที่สานได้แก่ กระด้ง ที่นอนไก่ “ช๊างเสาะ” ถาด ตะกร้าใบเล็ก ชะลอม ขันโตก โดยมีการ
จ าหน่ายตั้งแต่ราคา 100 ไปจนถึง 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดและความยากของภาชนะที่สาน 
นอกจากนั้นยังมีภาชนะที่แกะสลักจากไม้ ได้แก่ ช้อน และตลับไม้ รวมถึงเสื่อที่สานด้วยกกที่ปลูกเองหลังบ้าน 
นอกจากนั้นยังมีการทอเสื่อจากไม้ไผ่ที่จักเป็นแผ่นบาง ๆที่เรียกว่า “โขล่” ซึ่งชาวบ้านในสมัยก่อนจะใช้
ห่อศพ แต่ปจัจุบันใช้ส าหรับใช้ปูรองพ้ืนต่าง ๆ  
 

 
ภาพที่ 11 ที่สูบยาเส้นของชาวกระเหรี่ยง และภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่รูปแบบต่างๆ 
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กิจกรรมอ่ืนๆที่น่าสนใจในหมู่บ้าน 
 ต้มยาสมุนไพร ซึ่งจะมีการต้มเกือบทุกบ้านโดยผู้สูงอายุที่มีภูมิปัญญาด้านสมุนไพรยาต้ม ก็จะน า
สมุนไพรต่าง ๆ ที่หาได้จากบริเวณบ้านและในป่ามาต้มเอาน้ าดื่มเป็นชาใช้บ ารุงร่างกาย โดยจะต้นอยู่บริเวณ
หน้าบ้านในฤดูหนาว เพ่ือสามารถพิงไฟที่ใช้ก่อเพ่ือต้มยาคลายความหนาวและจิบชาไปด้วยได้ 
 เผาถ่านจากดอกสน  เนื่องจากป่าในบริเวณหมู่บ้านเป็นป่าสนที่มีลูกสนขนาดใหญ่จ านวนมาก เพ่ือ
เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่จ านวนมากในชุมชน จึงมีการน ามาแปรรูปเป็นถ่านไบโอชาจากลูกสน 
เพ่ือใช้ในการดับกลิ่นอับในตู้เย็น ตู้เก็บของและในห้องได้ 
 การอบสมุนไพรพ้ืนบ้าน มีการน าสมุนไพรพ้ืนบ้านมาต้มในหม้อต้มเพ่ือใช้ในการอบตัวให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นจากอาการต่างๆ ให้ดีขึ้น 
 หมอพ้ืนบ้านลดอาการฟกช้ าด้วยเขาควาย  โดยจะมีการใช้เขาควายมาดูดเอาเลือดในบริเวณที่ฟกช้ า
ออกเพ่ือให้ผู้ที่มีอาการดังกล่าวบรรเทาความเจ็บปวดลง 
 หมอเป่าคาถาน้ ามนต์  ผู้ด าเนินพิธีกรรมลุงนุวรรณ 
 หมอดูแก้โรค  ในหมู่บ้านมีหมอดูที่สามารถท านายอาการของความผิดปรกติของร่างกายที่เกิดขึ้นและ
หาวิธีทางแก้ไขเพ่ือบรรเทาอาการของความผิดปรกติทางร่างกายที่เกิดขึ้นได้ 
 
2. ข้อมูลการส้ารวจสภาพป่า พืชพรรณ สายน้้า ตลอดถึงการวางแนวเส้นทางเดินท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
บ้านทุ่งจ้าเริง   
     2.1 การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญของบ้านทุ่งจ้าเริง 
 เนื่องจากในพ้ืนที่บ้านทุ่งจ าเริงชาวบ้านในชุมชนจะมีวิถีชีวิตที่มีการพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรจากป่าที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงในการใช้ด ารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ด้านอาหาร ยารักษาโรค และสร้างที่อยู่อาศัย 
ซึ่งคนในชุมชนจะให้ความส าคัญกับป่าเป็นอย่างมาก โดยสภาพป่าที่อยู่ใกล้เคียงกับชุมชนเป็นป่าที่มีทรัพยากร
ที่หลากหลาย และมีความสวยงามเหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเดินป่า
ชมธรรมชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงพ้ืนที่บ้านทุ่งจ าเริงมีระยะทางท่ีใกล้และสะดวกกับการเดินทาง 

ข้อมูลพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
 บ้านทุ่งจ าเริงเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนของอ าเภออมก๋อย ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์มีพ้ืนที่รวมประมาณ 
26,812.50 ไร่ ชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงได้ร่วมกันอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าประมาณ 1,200 ไร่ โดยด าเนินการท าฝายแม้ว 
ปลูกป่าและบวชป่า และมีข้อก าหนดว่าสามารถใช้ประโยชน์ในการหาของป่าเพ่ือน ามาเป็นอาหารยังชีพ แต่มี
ข้อห้ามในการตัดต้นไม้บริเวณตาน้ า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่จะท าให้เกิดน้ าตามธรรมชาติตลอดทั้งปี 
 

 
ภาพที่ 12  สภาพแวดล้อมป่าทุ่งจ าเริง 
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การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาพรรณพืชในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือ
ศึกษาพืชพรรณที่มีอยู่ในพ้ืนที่ก็มีความส าคัญที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และศึกษาสภาพพ้ืนที่การเจริญเติบโตของ
พืชชนิดต่างๆ ได้ โดยพรรณพืชที่ได้ส ารวจพบในพ้ืนที่ ได้แก่ 

(1) ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม  จ านวน 54 ชนิด 
(2) ไม้ล้มลุก   จ านวน 10 ชนิด 
(3) กล้วยไม้และพืชอิงอาศัย จ านวน 16 ชนิด 
(4) เห็ด    จ านวน   6 ชนิด 

  
 (1) ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม 

เนื่องจากบริเวณป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง เป็นป่าที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 1,100เมตร จึงท าให้
พบต้นไม้ที่เหมาะสมประเภทต้นสน จ านวนมากซึ่งได้แก่ สนสองใบ และสนสามใบ ซึ่งต้นสนมีความสูง
ประมาณ 25-30 เมตร นอกจากต้นสนแล้ว ยังพบ ต้นสัก ต้นตองตึง ส้มแปะ สารภีป่า เป็นต้น  

 
ตารางท่ี 3 ไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม 
 

ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์

1 สนสองใบ Pinus merkusii 
2 สนสามใบ Pinus  kesiya  Royle  ex  Gordon 
3 ตองตึง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
4 ส้มแปะ Vaccinium sprengelii 
5 สารภีป่า Anneslea fragrans Wall. 
6 รัก Gluta usitata (Wall.) Ding Hou. 
7 มะก่อ Lithocarpus ceriferus 
8 มะขามป้อม Phyllanthus emblica 

9 มะเกี๋ยง 
Cleistocalyx nervosum (DC.) Kosterm. var. paniala (Roxb.) J. 
Parn. & P. Chantaranothai 

10 ก่อเดือย Castanopsis  acuminatissima  (Blume) A. DC. 
11 สะบ้ามอญ Entada rheedii Spreng. 
12 ก่อแป้น Castanopsis  diversifolia  (Kurz)  King  ex Hook. f. 
13 ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken 
14 กางขี้มอด Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 
15 เต็ง Shorea obtusa Wall. 
16 รัง Pentacme siamensis (Miq.) Kurz 
17 ส้มเสี้ยว Bauhinia malabarica  roxb. 
18 มะเม่าป่า Antidesma puncticulatum Miq. 
19 มะเดื่อขน Ficus hirta Vahl 
20 ส้มผด Rhus chinensis 
21 กันเกรา Fagraea fragrans 
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ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์

22 กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 
23 เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz. 
24 ตะขบป่า Flacourtia indica 
25 ก่อหัวหมู Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus 
26 มะยมป่า Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 
27 กระพี้จั่น Millettia brandisiana Kurz 
28 ก าลังเสือโคร่ง Strychnos axillaris Colebr. 
29 แงะ Shorea obtusa Wall. 
30 เปา Shorea siamensis Miq. 
31 แข้งกวาง Wendlandia tinctoria A. DC. 
32 มะห้า Syzygium cumini Druce 
33 ค ามอกหลวง Gradenia sootepensis Hutch. 
34 มะเกิ้ม Canarium subulatum Guill. 
35 มะโจ๊ก Schleichera oleosa Merr. 
36 หวีด Lannea coromandelica Merr. 
37 มะม่วงป่า Mangifera caloneura Kurz 
38 ง้ิวป่า Bombax anceps Pierre 
39 เสี้ยวป่า Bauhinia variegate Linn. 
40 ผักเฮือด Ficus lacor Buch. 
41 มะเฟืองป่า Lepisanthes tetraphylla Radlk. 
42 มันปลา Adinandra laotica Gagnep. 
43 ขี้เหล็กป่า Cassia garrettiana Craib 
44 สะเลียม Azadirachta indica Juss. Var. siamensis Valeton 
45 ต้าง Trevesia palmate Vis. 
46 ตะไคร้ต้น Litsea cubeba Pers. 
47 มะขวิดป่า Feronia limonia Swing. 
48 กระพี ้ Dalbergia paniculata Roxb. 
49 มะตูม Aegle marmelos Corr. 
50 แคป่า Dolichandrone spathacea Schum. 
51 มะกอม Turpinia cochinchinensis Merr. 
52 หว้าน้ า Syzygium thorelii Gagnep. 
53 กระถนิณรงค ์ Acacia auriculaeformis Cunn. 
54 ไข่เต่า Diospyros martabanica Clarke. 
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ภาพที่ 13  ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 

 
การกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ภายในป่าบ้านทุ่งจ าเริงจะอาศัยเมล็ดที่ตกอยู่บริเวณใต้ต้นหรือตก

กระจายตามความลาดชันของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นลักษณะของการกระจายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยสภาพ
ของพ้ืนดินเหมาะสมกับการงอกของเมล็ดเนื่องจากมีความชื้นสูงและมีเศษวัสดุตามธรรมชาติที่ปกคลุมเมล็ด
ส่งผลให้เกิดการงอกท่ีเหมาะสม 

 

 
ภาพที่ 14 การกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ต่างๆ ในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

 
ภาพที่ 15 วิธีการใช้ไม้สมุนไพรในป่าบ้านทุ่งจ าเริง 
  

จากภาพที่ 15 จะเห็นได้ว่าในป่ามีพรรณไม้ที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร โดยมีร่องรอยของ
การกะเทาะเอาเนื้อไม้บางส่วนไปท ายาต้มสมุนไพร โดยชาวบ้านจะไม่ตัดต้นไม้ทั้งหมด หรือกะเทาะชิ้นส่วน
ของต้นไม้จ านวนมากเกินไปซึ่งอาจจะท าให้ต้นไม้ตายได้ โดยจะปล่อยให้มีส่วนที่ต้นไม้ยังคงสามารถ
เจริญเติบโตเพ่ือที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในระยะยาวได้ 
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(2) ไม้ล้มลุก 
พ้ืนที่บริเวณป่าบ้านทุ่งจ าเริง บางส่วนสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีความชื้นสูง เหมาะสมที่ต้น

พืชล้มลุกจะเจริญเติบโต เช่นต้นหญ้าชนิดต่างๆ  และบางส่วนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ า เนื่องจากมีการการไหลผ่านของ
เส้นทางน้ าสายเล็กๆ ภายในป่าจึงท าให้เกิดการกระจายพันธุ์ของพืชที่ชอบขึ้นบริเวณพ้ืนที่ชื้นหลากหลายพันธุ์
ที่สร้างความสมดุลและปกคลุมพ้ืนที่ดังกล่าวให้มีความชื้นอยู่เสมอรวมทั้งพืชบางชนิดแสดงให้เห็นถึงระดับ
ความชื้นของพ้ืนที่ที่จะส่งผลให้พืชชนิดนั้นเจริญเติมโตขึ้นในพ้ืนที่ได้ รวมถึงพืชบางชนิดมีประโยชน์ที่สามารถ
ใช้เป็นอาหารหรือรักษาโรค เช่น ลิงลาว ผักกูด เป็นต้น  

 
ตารางท่ี 4 ไม้ล้มลุก 

ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1 ลิงลาว Tupistra  albiflora 
2 กระเจียว Curcuma sessilis 
3 หญ้าขนไก่ Lepidagathis incurve Ham. & D. Don 
4 พริกป่า Ervatamia sralensis Kerr. 
5 ผักกูด Asystasiella neesiana Lindau. 
6 กล้วยป่า Musa acuminate Colla. 
7 ข่าป่า Catimbium malaccense Holtt. 
8 ผักเสี้ยนป่า Cleome chelidonii Linn. 
9 บุกป่า Amorphallus corrugatus N.E. Br. 

10 ต้นเฟิร์น Alsophila dealbata 
   

  
ภาพที่ 16 พืชล้มลุกต่างๆ ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

   
ภาพที่ 17 ต้นเฟิร์นชนิดต่างๆ ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง  
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(3) กล้วยไม้และพืชอิงอาศัย 
 พ้ืนที่ป่าบ้านทุ่งจ าเริงเป็นลักษณะทั้งที่เป็นพ้ืนที่แห้ง และพ้ืนที่ชุ่มน้ า ท าให้มีความเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ จึงท าให้มีกล้วยไม้ชนิดต่างๆ เจริญเติบโตกระจายในพ้ืนที่ ทั้ง
กล้วยไม้ที่อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ และกล้วยไม้ดิน โดยกล้วยไม้แต่ละชนิดที่พบในพื้นที่มีดังต่อไปนี้ 
  

กล้วยไม้ดิน 
 กล้วยไม้ที่ขึ้นบนพ้ืนดินในป่าบ้านทุ่งจ าเริงจะพบมากในบริเวณป่าบริเวณที่มีความชุ่มชื้น และอยู่ใกล้
เส้นทางน้ าเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากมีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้คือมีเศษใบไม้กิ่งไม้ทับ
ถมและย่อยสลายที่เป็นวัสดุปลูกอย่างดี  
 
ตารางท่ี 5 กล้วยไม้ดิน 

ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1 นางอ้ัวกลีบเดี่ยว Habenaria malintana (Blanco) Merr. 
2 สิกุลคล Dienia ophrydis (Koen.) Ormerod & Seidenf. 
3 เอ้ืองพร้าว Phaius tankervilleae Blume 

 

 
ภาพที่ 18 กล้วยไม้ดินชนิดต่างๆ ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

พืชอิงอาศัย (กล้วยไม้) 
 สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอีกรูปแบบหนึ่ง คือการกระจายพันธุ์ของพืชอิงอาศัยที่อยู่
บนก้อนหินหรือบนต้นไม้ใหญ่ที่กระจายพันธุ์ในป่าบ้านทุ่งจ าเริงซึ่งมีอยู่หลากหลายชนิด รวมถึงกล้วยไม้ด้วย 
โดยกล้วยไม้ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริงนั้นมีความหลากหลาย ซึ่งการที่กล้วยไม้หลากหลายชนิด
เจริญเติบโตกระจายทั่วไปในพ้ืนที่นั้นเนื่องจากอุณหภูมิของพ้ืนที่ และระดับความสูงมีความเหมาะสมกับการ
เจริญเติบโต  
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ตารางท่ี 6 กล้วยไม้อิงอาศัย 
ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1 เอ้ืองข้าวตอก Dendrobium cuspidatum Lindl. 
2 ตานเสี้ยนไม้ Dendrobium indivisum (Blume) Miq. 
3 เอ้ืองตะขาบ Dendrobium scinaciforme Roxb. 

4 เอ้ืองแพนใบมีด 
Oberonia mucronata (D.Don) Ormerod & 
Seidenf. 

5 สิงโตรวงข้าว Bulbophyllum tricorne Seidenf.& Smitinand 
6 เอ้ืองกระเพาะปลา Eria acervata 
7 เอ้ืองแปรงสีฟัน Dendrobium secundum (Blume) Lindl. ex Wall 
8 เอ้ืองกุหลาบแดง Aerides crassifolia Par. Ex. Burb. 
9 เอ้ืองเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. 

10 เอ้ืองล าต่อ Pholidota articulata Lindl. 
 
ตารางท่ี 7 พืชอิงอาศัย 

ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1 กระแตไต่ไม้ Drynaria quercifolia (L.) J. Sm. 
2 บวบลม Dischidia major (Vahl) Merr. 
3 สะบ้ามอญ Entada rheedii Spreng. 

 
 

 

 
ภาพที่ 19 กล้วยไม้อิงอาศัยชนิดต่างๆ ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
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ภาพที่ 20 พืชอิงอาศัยชนิดต่างๆ ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

เห็ด 
 สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอีกรูปแบบหนึ่ง คือการกระจายพันธุ์ของเห็ดในป่า
บ้านทุ่งจ้าเริงซ่ึงมีอยู่หลากหลายชนิด ทั้งเห็ดที่กินได้และกินไม่ได้ 
 
ตารางท่ี 8 เห็ด 

ล้าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1 เห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan. 
2 เห็ดไข่ห่าน Amanita hemibapha 
3 เห็ดโคน Termitomyces fuliginosus Heim. 
4 เห็ดหิ้ง Ganoderma lucidum 
5 เห็ดดาวดิน Geastrum mirabile Mont. 
6 เห็ดกรวยทองตากู Microporus xanthopus (Fr.) Ktz. 

 

   
  

ภาพที่ 21 เห็ดชนิดต่างๆ ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

นอกจากพันธุ์พืชต่างๆ แล้วจากการส ารวจในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริงยังพบตาน้ า จ านวน 5 แห่ง ซึ่ง
เป็นแหล่งน้ าผุดที่ไหลรวมไปสู่อ่างเก็บน้ าเพื่อใช้เป็นน้ าอุปโภคในชุมชน 
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ภาพที่ 22 ตาน้ าและสายน้ า ที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 
นอกจากนั้นยังพบร่องรอยสัตว์และแมลงในพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง 
 

       
ภาพที่ 23 ตัวอย่างแมลงที่พบในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

ป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริงยังมีจุดชมวิวและมีบริเวณที่สามารถกางเต็นท์ในกรณีที่ต้องการพักค้างคืน แต่
ต้องมีคนในพื้นท่ีพักค้างคืนด้วย 

 

 
ภาพที่ 24 จุดชมวิวในป่าอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

ข้อจ ากัดทั่วไปในการท่องเที่ยวในชุมชน 
 เนื่องจากในฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการท่องเที่ยวเนื่องจาก ถนนทางเข้าป่ามีความลาดชัดและเป็นดิน
เลนที่มีความล าบากในการใช้ถนนดังกล่าวในการสัญจรรวมถึงการเดินป่า เนื่องจากมีสัตว์ที่รบกวนได้แก่ทาก 
และยุงค่อนข้างมาก ดังนั้นในฤดูที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวป่าทุ่งจ าเริงควรจะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึง
เดือน เมษายน เนื่องจากมีอากาศเย็น และฝนไม่ตกสามารถพักแรมบนเขาได้ 
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สรุปแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ้าเริงฯ เบื้องต้น 
1. การท่องเที่ยวในชุมชนบ้านทุ่งจ าเริงในฤดูฝนจะมีอุปสรรคในการท่องเที่ยวเนื่องจาก ถนนทางเข้า

ป่ามีความลาดชัดและเป็นดินเลนที่มีความล าบากในการใช้ถนนดังกล่าวในการสัญจรรวมถึงการเดินป่า 
เนื่องจากมีสัตว์ที่รบกวนได้แก่ทาก และยุงค่อนข้างมาก ดังนั้นในฤดูที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวป่าทุ่งจ าเริง
ควรจะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน เมษายน เนื่องจากมีอากาศเย็น และฝนไม่ตกสามารถพักแรมบน
เขาได้ 

2. ในการน าเที่ยวเดินป่าแต่ละครั้งจะมีการก าหนดให้มีผู้น าทางจ านวน 2 คน ต่อนักท่องเที่ยว   1 
กลุ่ม ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่อ 1 กลุ่มจะมีการจ ากัดจ านวนคนไม่เกิน 5-10 คน ต่อกลุ่มต่อครั้ง เพ่ือให้สามารถ
จัดการได้สะดวก และมีความเหมาะสมในการดูแลรวมถึงการพักแรมในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 

3. การใช้ยานพาหนะในพ้ืนที่ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
ส่วนตัวโดยจะมีที่จอดที่ก าหนดไว้ในหมู่บ้านเพ่ือความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ขับรถส่วนตัวเข้าไป
ในบริเวณป่าอนุรักษ์ เนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้ ยกเว้นการปั่นจักรยานที่ผู้ขับขี่มีความเชี่ยวชาญแล้วเท่านั้น 
โดยสามารถปั่นไปจนถึงบริเวณพระธาตุเท่านั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเข้าพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดยเริ่มจาก
ตัวหมู่บ้าน หรือนั่งรถที่ทางหมู่บ้านจัดเตรียมไว้ให้เพ่ืออ านวยความสะดวก 

4. ทางชุมชนจะด าเนินการปรับปรุงบ้านพักในชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่
ต้องการพักค้างคืนในชุมชน (Home Stay) 

 

  
ภาพที่ 25 ตัวอย่างบ้านพักในชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง (Home Stay) 
 

เอกสารอ้างอิง 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2544. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับโฮมสเตย์. กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศ 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. 2542. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 1. คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ศูนย์วิจัยป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2538. โครงการศึกษาการท่องเที่ยวเพื่อรักษาระบบนิเวศ : กรณี 

ภาคใต้. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไทย. 2542. รายงานขั้นสุดท้ายการด าเนินการเพื่อก าหนด 

นโยบาย 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไทย. 
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การจัดท้าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

หลักการและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 2,005 

ไร่ มีพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 4 กิโลเมตร พ้ืนที่ติดทะเลมีความหลากหลายของลักษณะชายฝั่งทะเล 
ทั้งที่เป็นหาดทราย หาดเลน ป่าชายเลน และปากแม่น้ า ห่างออกไปจากชายฝั่งประมาณ 350 -500 เมตร มี
แหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่เป็นที่อยู่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลมากมาย รวมทั้งมีแนวปะการังน้ าตื้น (หิน
ละแม) ซึ่งอยู่ห่างออกไปจากชายหาดด้านหน้ามหาวิทยาลัยเพียง 1,000-1,500 เมตร มีพ้ืนที่มากกว่า 60 
ไร่ เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลมากมายหลากหลายชนิด ในช่วงกลางปี ประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม
ของทุกปี จะเป็นช่วงที่น้ าทะเลลดต่ าสุด ท าให้แนวปะการังดังกล่าวโผล่พ้นน้ า ส่งผลท าให้มีชาวประมงเข้าไป
ท าการประมงเก็บปลิงทะเล และหอยมือเสือในลักษณะของการเดินเหยียบย่ าลงไปบนแนวปะการัง ส่งผลท าให้
ปะการังเสียหายเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการท าประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม 
อาทิเช่น อวนล้อมแนวปะการัง ลอบปลาที่วางบนแนวปะการัง การใช้ยาเบื่อเมาในการจับปลา เป็นต้น อีกทั้ง
แนวปะการังน้ าตืน้ หินละแม ยังเป็นแนวปะการังท่ีอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จึงมีผลท าให้ขาด 
ควบคุมดูแล และติดตามการท าประมงในพ้ืนที่ดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีแนวปะการังอ่ืน ๆ ที่อยู่ไม่ห่างกันมาก
อีกจ านวน 21 แนวปะการัง จะเห็นได้ว่ามีทรัพยากรชีวภาพทางทะเลอย่างมากมายที่ รอให้ไปค้นหา ศึกษา 
ส ารวจ และรวบรวมทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ทะเล นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยของอาจารย์และ
นักวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา เก็บรวบรวมเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร
ชีวภาพทางทะเล และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล ให้เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ของนักเรียน และประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นรวมทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงต่อไป 

ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่จะได้มีการส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
ชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า วิจัย และการพัฒนาต่อไป รวมไปจนถึงการน าทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างรู้คุณค่า ผสมผสานไปกับการอนุรักษ์เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป โดย
ชุมชนท้องถิน่เข้ามามีส่วนร่วม 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือจัดระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ซึ่งเป็น

พ้ืนทีภ่ายในโครงการฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ไว้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้และวิจัยในด้านต่างๆ ต่อไป 
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กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์และกลุ่มผู้ที่สนใจ 

 
พื้นที่ด้าเนินการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ จ านวนฐานข้อมูลที่จัดท าโครงการ ฐานข้อมูล 4 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลทรัพยากร

ชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 
บาท 70,000 

 
วิธีการด้าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 

1. พื้นที่ศึกษา 
• พ้ืนที่ชายฝั่งและชายหาดด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร 
• บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) ด้านหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60 

ไร่ 
• ข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
• ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้โดเมนเนมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

(http://www.lamae.chumphon.mju.ac.th) 
 
2. ขั้นตอนการด้าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 

2.1. การออกแบบฐานข้อมูล 
  ด าเนินการออกแบบฐานข้อมูลจากแบบฟอร์มการส ารวจข้อมูลของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณ
ชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม จ.ชุมพร 

กิจกรรมที่ 2  การส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจบริเวณ
แนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

กิจกรรมที่ 3  การส ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หิน
ละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

กิจกรรมที่ 4 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร 

2.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใต้โดเมนเนม http://www.lamae.chumphon.mju.ac.th 
2.3. บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล 

http://www.lamae.chumphon.mju.ac.th/
http://www.lamae.chumphon.mju.ac.th/
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2.4. จัดท าหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-Book) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 
(http://www.chumphon.mju.ac.th) 

 
ผลการด้าเนินการ 

1. การออกแบบฐานข้อมูล 
จากแบบฟอร์มส ารวจข้อมูลหอยสองฝา หอยมือเสือ ปลาทะเล และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล น ามาออกแบบเป็นฐานข้อมูลประกอบด้วยตารางข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
1) ตารางข้อมูลหอยสองฝา 
2) ตารางข้อมูลพื้นที่ส ารวจหอยมือเสือและปลาทะเล 
3) ตารางข้อมูลหอยมือเสือและปลาทะเล 
4) ตารางข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ตารางข้อมูลขั้นตอนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ซึ่งสามารถเขียนเป็น แบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล (ER- Diagram) ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงแบบจ าลองที่ใช้อธิบายโครงสร้างของฐานข้อมูล (ER- Diagram) 
 
โดยที่แต่ละฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลดัง ต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 1 ตารางข้อมูลหอยสองฝา 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ชื่อ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ชื่อสามัญ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
วงศ ์ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ขนาด ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ลักษณะจ าเพาะ ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 
แหล่งที่อยู่อาศัย ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 
ประโยชน์ ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 
รูปภาพ Binary File (มีได้หลายภาพ) 
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ตารางท่ี 2 ตารางข้อมูลพื้นที่ส ารวจหอยมือเสือและปลาทะเล 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ชื่อบริเวณท่ีส ารวจ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
พิกัด ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด (URL เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง Google Map) 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ความโปร่งใส่ของน้ า ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
อุณหภูมิน้ า ตัวเลข 
ความเค็มของน้ า ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ความลึกของน้ า ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ความเป็นกรด - ด่างของน้ า ตัวอักตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษรษร  

ความยาวไม่จ ากัด 
 
ตารางท่ี 3 ตารางข้อมูลหอยมือเสือและปลาทะเล 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ประเภท ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร (หอยมือเสือ / ปลาทะเล) 
จุดส ารวจ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ชื่อไทย ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ชื่อวิทยาศาสตร์ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
อันดับ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
วงศ ์ ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ค าบรรยายรูปร่างลักษณะภายนอกที่พบ ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 
ลักษณะทางกายภาพ/เคมี/ชีวภาพของ
บริเวณท่ีพบ 

ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 

ขนาด ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
ชนิด ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
จ านวนที่พบ ตัวเลข 
รูปภาพ Binary File (มีได้หลายภาพ) 

 

ตารางท่ี 4 ตารางข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 

ชื่อภูมิปัญญา ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร  
สาขา ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
เจ้าของภูมิปัญญา ตัวอักษร ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร 
รูปภาพ Binary File 
ค าอธิบายภาพ ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 
ประวัติและการพัฒนาภูมิปัญญา ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 
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ตารางท่ี 5 ตารางข้อมูลขั้นตอนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล 
ล าดับที่ ตัวเลขจ านวนเต็ม 
รูปภาพ Binary File 
ค าอธิบายภาพ ตัวอักษร ความยาวไม่จ ากัด 

 
2. การออกแบบหน้าเว็บไซด์ 

2.1 หน้าต่างเพิ่มข้อมูล จากตารางข้อมูลน ามาออกแบบหน้าเว็บไซด์ เพื่อเพ่ิมข้อมูลได้ดังนี้ 
2.1.1 ข้อมูลหอยสองฝา 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลหอยสองฝาและหน้าต่างการเพ่ิมข้อมูลจุดส ารวจฯ 

 
2.1.2 ข้อมูลหอยมือเสือและปลาทะเล 
2.1.3  

  
ภาพที่ 3 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลหอยมือเสือและปลาทะเล 
 
 
 



- 246 - 
 

2.1.4 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
 

2.2 หน้าต่างแสดงผลข้อมูล 
กิจกรรม การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ภายใต้

โครงการ การส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการัง
น้ าตื้น(หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เผยแพร่ข้อมูลภายใต้โดเมนเนม 
http://www.lamae.chumphon.mju.ac.th ในเมนู  “ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง” 
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3. ด้าเนินการบันทึกข้อมูลจากกิจกรรมส้ารวจฯ 
ประเภทข้อมูล จ้านวนรายการ QR Code 

1) ข้อมูลหอยสองฝาและหอยอื่นๆ   
   

7 

 
2) ข้อมูลหอยมือเสือ 6 

 
3) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 5 

 
4) ข้อมูลปลาทะเล 31 

 
 
4. การจัดท้า ท้าหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 

ชุมพร (http://www.chumphon.mju.ac.th) 
4.1 น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากกิจกรรมส ารวจฯ มาจัดท าเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 

ฉบับ ได้แก่ 
1) E-Book กิจกรรม “การส ารวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร”ภายใต้ โครงการ 
“การส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหินตื้น 
(หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” โดย อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น 

2) E-Book กิจกรรม"การส ารวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวประการัง
น้ าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร" ภายใต้ โครงการ “การส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหินตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” โดย นายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ 

3) E-Book กิจกรรม"การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" ภายใต้ โครงการ “การส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหินตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” 
โดย  อาจารย์ ดร.เชษฐ์  ใจเพชร 
 
 
 

http://www.chumphon.mju.ac.th/
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ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่างแสดง E-Book ข้อมูลหอยสองฝา E-Book ข้อมูลหอยมือเสือ และ E-Book ข้อมูลภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น https://chumphon.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2122 
 
สรุปผลการด้าเนินการ 

กิจกรรม “การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร” 
ภายใต้โครงการ การส ารวจและรวบรวมเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนว
ปะการังน้ าตื้น(หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด าเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล จากแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลของกิจกรรมส ารวจข้อมูลฯ ภายใต้โครงการเดียวกัน โดย
ด า เ นิ นการจั ด เ ก็ บข้ อมู ล จ านวนทั้ ง สิ้ น  5 ต า ร า งข้ อมู ล  และน า เ สนอข้ อมู ล ผ่ าน โด เมน เนม 
http://www.lamae.chumphon.mju.ac.th  โดยบันทึกข้อมูลทั้งสิ้น 49 รายการ ประกอบด้วย 1) ข้อมูล
หอยสองฝาและหอยอื่นๆ   7 รายการ  2) ข้อมูลหอยมือเสือ 6 รายการ  3) ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 5 
รายการ และ  4) ข้อมูลปลาทะเล 31 รายการ  พร้อมกันนี้ ได้ด าเนินการจัดท าหนังสืออิเลกทรอนิกส์ (E-
Book) จ านวน 3 ฉบับเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  
(http://www.chumphon.mju.ac.th)  

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ระบบฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณ
แนวปะการังน้ าตื้น(หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://chumphon.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2122
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ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ 
 

นางจิรนันท์ เสนานาญ1 
1 ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
บทคัดย่อ  

 โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ เป็นการขยายพันธุ์ และศึกษา
ลักษณะประจ าพันธุ์ไม้ผล  ได้แก่ มะม่วงและลิ้นจี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพันธุกรรม รวบรวมพันธุ์โดย
จัดท าแปลงปลูกและพัฒนาไปสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็น
แหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร เยาวชนและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการพันธุกรรมส าหรับ
เกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนกล้าพันธุ์ไม้ผลจากปัญหาระบาดของศัตรูพืชหรืออุทกภัยในอนาคตต่อไป  
ในปีงบประมาณ 2563 ได้ด าเนินงาน  ดังนี้ คือ  กิจกรรมที่ 1การผลิตคู่มือเพ่ือเป็นองค์ความรู้ โดยได้จัดท า
หนังสือพันธุ์ลิ้นจี่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีเนื้อหาบอกถึงลักษณะประจ าพันธุ์ของลิ้นจี่พันธุ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ใบ
อ่อน ใบแก่ ดอกและผลลิ้นจี่ ที่ปลูกไว้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน กิจกรรมที่ 2 การปลูกใหม่ต้นไม้
ผลรวมถึงการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูกแล้ว การขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยการขยายพันธุ์ไม้ผลจ านวน 3  
ชนิด ดังนี้ คือ ล าไย ลิ้นจี่และมะม่วง รวมถึงการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ ของมะม่วงจ านวน 20 สายพันธุ์ 
ค้าส้าคัญ: การอนุรักษ์, การรวบรวม, การขยายพันธุ์, ลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ประเทศไทยมีไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด ล าไย มะม่วง ส้ม กล้วยและน้อยหน่าเป็นไม้ผล

เศรษฐกิจที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการในประเทศ บางชนิดมีการส่งออกคิดเป็นมูลค่า
หลายล้านบาท เช่น ล าไยและมะม่วง ในอดีตไม้ผลแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีการปลูกหลากหลายพันธุ์ เช่น มะม่วง
ที่ปลูกในสมัยโบราณมีไม่ต่ ากว่า 100 สายพันธุ์ ต่อมามีการพัฒนาการปลูกโดยเน้นระบบเชิงค้าและส่งออก 
เกษตรกรจึงได้ท าการโค่นไม้ผลที่ไม่ใช่พันธุ์การค้าท้ิง  และยังคงเหลือไว้บ้างบางส่วน ท าให้พันธุกรรมของไม้ผล
เศรษฐกิจที่มีลักษณะดีเด่นเฉพาะในด้านต่าง ๆ อาจสูญหายไป ดังนั้นโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม
ไม้ผลเศรษฐกิจที่ได้จัดท าขึ้นนี้จึงมีความส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพันธุกรรมของไม้ผลเศรษฐกิจ 3 
ชนิดมิให้สูญหาย ได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง  การรวบรวมโดยจัดท าแปลงปลูกเพ่ืออนุรักษ์จะพัฒนาไปสู่การ
สร้างศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ของ
เกษตรกร เยาวชนและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการพันธุกรรมส าหรับเกษตรที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนกล้าพันธุ์ไม้ผลจากปัญหาระบาดของศัตรูพืชหรืออุทกภัยในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1  เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
          2  เพื่อขยายพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ให้มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  
          3. เพื่อศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ ได้แก่ มะม่วง 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์รวมถึงศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรมไม้ผล และศึกษาวิจัยและพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผลด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 

ผลผลิต : 1.ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้
ผล 
เชิงปริมาณ      
1.จ านวนหนังสือรวบรวมพันธุ์ลิ้นจี่      
 2.จ านวนพันธุ์ไม้ผลที่ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณ 
ได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่และมะม่วง    300 ต้น 
  3.จ านวนพันธุ์มะม่วงที่ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์
     
เชิงคุณภาพ 
  รอ้ยละของการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
    
 เชิงเวลา 
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด   

 
 
 

เล่ม 
ต้น 
 

พันธุ์ 
 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
 
 

300 
300 

 
20 

 
 

80 
 
 

80 

 
 
 

500 
300 

 
20 

 
 

100 
 
 

100 

 
วิธีการด้าเนินการวิจัย 

กิจกรรมที่ 1  การผลิตคู่มือเพื่อเป็นองค์ความรู้ 
  1. รวบรวมลักษณะประจ าพันธุ์ลิ้นจี่ ลักษณะยอดอ่อน ใบแก่ ดอกและผลลิ้นจี่พันธุ์ต่าง ๆ 
  2. น ามาจัดท ารูปเล่ม และจัดพิมพ์  
  3. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์มะม่วง ลักษณะใบ ดอก และผลมะม่วง  
  4. ท าการขยายพันธุ์ล าไย ลิ้นจี่และมะม่วง ให้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

กิจกรรมที่ 2  การผลิตต้นไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อขยายพื้นที่ปลูก  ได้แก่ ล้าไย ล้ินจี่และมะม่วง 
  1. ท าการขยายพันธุ์ล าไย ลิ้นจี่และมะม่วง จ านวน 300 ต้น 
. 

ผลการด้าเนินงานในภาพรวม 
 

 โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้  ได้ขยายพันธุ์ล าไย ลิ้นจี่และ
มะม่วงจ านวน 300 ต้นเพ่ือให้มีปริมาณเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  และศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ไม้ผล 1 ชนิด ได้แก่ 
มะม่วงจ านวน 20 พันธุ์ และจัดท าหนังสือพันธุ์ลิ้นจี่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จ านวน 500 เล่ม  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ คือ   
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กิจกรรมที่ 1 การผลิตคู่มือเพื่อเป็นองค์ความรู้ 
 1.1 การผลิตคู่มือ เรื่องพันธุ์ลิ้นจี่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เนื้อหาประกอบด้วย ค าน า, ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของลิ้นจี่, พันธุ์ลิ้นจี่, พันธุ์ฮงฮวย, พันธุ์โอวเฮียะ, พันธุ์กิมเจ็ง, พันธุ์จักรพรรดิ, พันธุ์บริวเตอร์, 
พันธุ์กระโถนท้องพระโรง, พันธุ์ค่อม, พันธุ์เขียวหวาน, พันธุ์สาแหรกทอง, พันธุ์จีนแดง, พันธุ์ไทย, พันธุ์กะโหลก
ใบยาว, พันธุ์ช่อระก า, พันธุ์ส าเภาแก้ว, พันธุ์นครพนม 1, พันธุ์กะโหลกใบอ้อ, พันธุ์กะโหลกใบไหม้, พันธุ์ลิ้นจี่
ที่ปลูกในต่างประเทศและเอกสารอ้างอิง 
           1.2  การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์มะม่วง จ านวน 20 พันธุ์ ได้แก่ อกร่องพิกุลทอง, อกร่องเขียว, 
อาทูอีทู, สามฤดูมัน, ลิ้นงูเห่า, แม่ลูกดก, มันเดือนเก้า, มันขุนศรี, มหาโชค, , มหาชนก,  ตึก, บุญบันดาล,ตลับ
นาค,น้ าดอกไม้ทะวายเบอร์ 4, เจ้าพระยา,แดงจักรพรรดิ,พัดน้ าผึ้ง,ค่อม,แก้วเชียงใหม่,แก้วศรีษะเกษ 
 
กิจกรรมที่ 2 การผลิตต้นไม้ผลพันธุ์ดีเพื่อขยายพื้นที่ปลูก  ได้แก่ ล้าไย ลิ้นจี่และมะม่วง 

2.1 ล้าไย จ านวน 10 พันธุ์  ได้แก่พันธุ์อีดอ,  พวงทอง,  สีชมพู, เบี้ยวเขียวเชียงใหม่, แห้ว, 
กรอบกะท,ิ โคฮาล่า, ใบด า, บ้านโฮ่ง 60,  เถา,    

2.2 ลิ้นจี่  จ านวน 10 พันธุ์  ได้แก่พันธุ์ฮงฮวย , กระโถนท้องพระโรง , กะโหลกใบยาว , 
เขียวหวาน, จักรพรรดิ, ค่อม,  กอบแก้ว, ไทย นครพนม, ส าเภาแก้ว   

2.3 มะม่วง จ านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ ตับเป็ด, หนองแซง, เพชรบ้านลาด, น้ าดอกไม้สีทอง  มัน
ขุนศรี, ฟ้าลั่น, แรด, โชคอนันต์,  ตึก, ตลับนาค 
 

 

 
ภาพที่ 1 หนังสือพันธุ์ลิ้นจี่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะประจ าพันธุ์มะม่วง 
 

    
แก้วเชียงใหม่ แก้วศรีษะเกษ ค่อม เจ้าพระยา 

    
ตลับนาค ตึก น้ าดอกไม้เบอร์ 4 มหาชนก 

    
มหาโชค มันเดือนแก้ว แม่ลูกดก ลิ้นงูเห่า 

    
สามปี สามฤดูมัน อกร่องเขียว อกร่องพิกุลทอง 

    
แก้ว แขนอ่อน คาราบาว อาทูอีทู 
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ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 
 

เยาวนิตย์ ธาราฉาย1* อัจฉรี เหมสันต์1 พรทิพย์ จันทร์ราช1  และ ธวัชชัย มานิตย1์ 
1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ 

 ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ เป็นสวนสมุนไพรในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ มีขอบเขตพ้ืนที่ประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และมีการใช้ประโยชน์จากชุมชน  ในพื้นที่หมู่บ้าน
โปง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. สนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์
รวบรวมนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ 3. เป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน ส าหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง และผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน และ 
4. เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในระยะต่อไป การด าเนินงานของ
โครงการเริ่มจากการปรับปรุงและรวบรวมพืชสมุนไพรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วง 2 ปีแรก
มีการปรับปรุงลักษณะกายภาพพ้ืนที่ให้เหมาะแก่การปลูกพืชสมุนไพร ในปีถัดมาเริ่มมีการเพาะขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรและน ามาปลูกเพ่ิมในพ้ืนที่ การปรับปรุงระบบน้ าและพ้ืนที่เรือนเพาะช า กระทั่งในปี  พ.ศ. 2560 
จนถึงปัจจุบันเริ่มมีการใช้พ้ืนที่เพ่ือการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การบริการวิชาการแก่
ชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2563 ลักษณะกิจกรรมยังเป็นการดูแลพ้ืนที่ ดูแลด้านการเจริญเติบโต การตัด
แต่งและปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมเติมในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ โดยมีการรวบรวมพืชสมุนไพรในพ้ืนที่จ านวน 110 ชนิด 
ส่วนการเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในปีนี้ได้ท าการทดสอบเพาะขยายพันธุ์พืชสมุน ไพรเพ่ิมเติม ได้แก่ 
เกล็ดปลาช่อน (Phyllodium longipes (Craib) Schindl.) เขืองแข้งม้า (Leea indica (Burm.f.) Merr.) 
แฝกหอม  (Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small) ย่านาง (Tiliacora triandra (Colebr.) Diels.)  ส้ม
เห็ด (Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb.)  ฮ่อมเกี่ยว (Strobilanthes sp.) และมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนในรายวิชาทางด้านพืชพรรณ จ านวน 2 รายวิชา 
ค้าส้าคัญ ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สวนสมุนไพร 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
  ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้แต่เดิม เป็นสวนสมุนไพร ในโครงการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีขอบเขตพ้ืนที่เดิมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และมีบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถน ามา
พัฒนาให้เอ้ือประโยชน์กับสวนสมุนไพร เช่น พ้ืนที่จัดท าโรงเรือนเพ่ืออนุบาลพันธุ์พืช พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ในการออกแบบวางผังของพ้ืนที่สวนสมุนไพร มีแนวคิดหลักของการจัดแบ่งขอบเขต คือ 
การแบ่งตามส่วนประกอบของร่างกาย ซึ่งสามารถจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วน A เป็นส่วนที่
แทนอวัยวะส่วนศีรษะของมนุษย์ ส่วน B เป็นส่วนร่างกายส่วนอกและอวัยวะภายใน ส่วน C เป็นส่วนที่ยื่นยาว
ออกไป คือแขนขา ส่วน D เป็นส่วนร่างกายท่อนล่างอันประกอบไปด้วยระบบย่อยอาหารและระบบสืบพันธุ์ 
และส่วน E เป็นส่วนลานปริศนา ซึ่งจะมีแนวคิดการจัดวางสมุนไพรที่น่าสนใจ ในการวางผังพืชพรรณแต่ละ
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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
ให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 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 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน และ
พัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 

3. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ส าหรับการบริการวิชาการแก่
ชุมชนใกล้เคียง และผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน 

4. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในระยะต่อไปของ
โครงการ และผู้รับบริการนอกโครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 

 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในคณะ  และนักศึกษา ชุมชนบ้านโปง จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สวนสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 1) อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ความส าคัญของพืชสมุนไพร การออกแบบ
พ้ืนที่สวนสมุนไพรเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 
  2) กระตุ้นจิตส านึกของคนทุกกลุ่ม ในการหวงแหน อนุรักษ์ การดูแลรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรของ
ประเทศ 
  3) เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย วิชาการ และการบริการ
วิชาการระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต: ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญา พืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้  

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 

1. จ านวนชนิดสมุนไพรที่รวบรวมและอนุรักษ์ เชิงปริมาณ ชนิด 100 110 

2.  จ านวนผลงานที่น าไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

เชิงปริมาณ รายวิชา 2 2 

3. จ านวนผลงานที่น าไปบูรณาการกับการวิจัย เชิงปริมาณ เรื่อง 1 1 

4. จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน เชิงปริมาณ คน 100 105 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 96.4 

6. ร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานที่มีความรู้
เพ่ิมข้ึน                                                                                    

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 92.6 

 
วิธีการด้าเนินโครงการ 

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

1. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม (DO) 
- แต่ละฝ่ายด าเนินการตามภาระหน้าที่ และมีการประชุมเพ่ือการเตรียมงานก่อนการจัดการประชุม 

2. วิธีการประเมินผลและผลส าเร็จ ของการด าเนินกิจกรรม (CHECK)  
- ประเมินจากการบริหารโครงการและผลที่เกิดจากกิจกรรม การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
- การน าผลส าเร็จของโครงการเพ่ือพัฒนาหรือประยุกต์ใช่ในอนาคต 
- การเรียนการสอน  รายวิชาที่เก่ียวข้องกับพืชพรรณ ภูมิทัศน์พื้นถ่ิน   
- การบริการวิชาการ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา 
- การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

 
ผลการด้าเนินงาน 

การส้ารวจและรวบรวมพันธุกรรมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
 ท าการส ารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่าบ้านโปงและภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรตามที่หมอ
ยาใช้ตั้งแต่โบราณ โดยการสัมภาษณ์และเดินส ารวจในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
ถ่ายภาพพืชสมุนไพรในฤดูกาลต่างๆ และ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและน ามาใช้ประโยชน์ต่อไป 
(ตารางท่ี 2) ศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ และท าการเพาะขยายพันธุ์ รวบรวมและปลูก
เพ่ิมเติมในแปลงสมุนไพรที่จัดแสดง  
 ด้านการเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ใช้วิธีการบูรณาการการเรียนการสอนและการวิจัย ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เรียนรู้ทางด้านพืชพรรณ พืชสมุนไพร เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาที่ได้



- 256 - 
 

เรียนรู้จากตัวอย่างจริง และความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน กระตุ้นให้เห็นความส าคัญของพืชสมุนไพรและการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และนักศึกษาได้น าไปพัฒนาปรับใช้ในการเรียนรู้ของตนเองต่อไป 

 
ตารางท่ี 1   พืชสมุนไพรที่ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่ ชื่อพืช ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณ ภาพประกอบ 

1.  กระโดน ปุย Careya sphaerica  Roxb.   ดอก และน้ าจากเปลือกใช ้ดื่มแกอ้าการ
หวัด ไอ 

 
2.  กระตังใบ เขืองแข้งม้า Leea indica (Burm.f.) Merr. ต้น รากไปต้ม แก้ปวดหลัง 

 
3.  กระต่ายจาม ม้าแม่ก่ า, ข้าว

ก่ า 
Adenosma indianum 
(Lour.) Merr. 

ต้น ใบต้มดื่ม ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญ
อาหาร 

 
4.  กระทือ กระแอน Zingiber zerumbet (L.) 

Smith. 
หัวต้มดื่ม ช่วยขับน้ านม 

 
5.  กวาวเครือ

ขาว 
ก๋าวดกู Pueraria candollei 

Graham ex Benth. var. 
mirifica 

ใช้หัว ฝานตากแห้ง ช่วยบ ารุงก าลัง เป็น
ยาอายวุัฒนะ ผิวพรรณเต่งตึง 

 
6.  กวาวเครือ

แดง 
ก๋าวเนื้อ Butea superba Roxb. เถาต้มดื่ม หรือบดตากแห้ง ชว่ยเจริญ

อาหาร ยาอายุวัฒนะ 

 
7.  ก้างปลา ก้างปลา Phyllanthus reticulatus 

Poir. 
ต้นแช่น้ าอาบ รักษาพิษไข้ปา่ 
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ที่ ชื่อพืช ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณ ภาพประกอบ 

8.  เกล็ดปลา ลูกลีบต้น Phyllodium longipes 
(Craib) Schindl. 

ต้น ใบ ต้มดื่มอาบ ส าหรับสตรีใกล้
คลอด เพื่อให้คลอดบุตรง่าย 

 
9.  เกล็ดปลาช่อน หญ้าเกล็ดลิ่น Phyllodium pulchellum 

(L.) Desv. 
แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้บิดมูกเลือด 

 
10.  แก้มขาว แก้มขาว Mussaenda  sanderiana  

Ridl. 
ราก น าไปขูดผสมกบัรากผกัคราด และ
รากแข้งกวางดง ใช้ตุ๋นกับไก่ กินแก้ปวด
ฟัน 

 
11.  ขมิ้นชัน ขมิ้น Curcuma Longa L. แก้โรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ จกุ

เสียดแน่นท้อง ขับลม แก้ท้องเสีย แผล
พุพอง ผื่นคัน 

 
12.  ข่อย ข่อย Streblus asper Lour. ราก เปลือกต้น น ามาอมแก้ปวดฟัน 

แผลในปาก 

 
13.  ข่า ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. ส่วนเหง้า แก้ทอ้งอืด ท้องเฟ้อ ขับลมใน

กระเพาะ 

 
14.  ขางคันนา หญ้าตืดหมา Desmodium heterocarpon 

var. strigosum Meeuwen 
ราก ใบ ต้น ต้มน้ ากลัว้ปาก รักษาปาก
เปื่อย แผลในปาก 
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ที่ ชื่อพืช ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณ ภาพประกอบ 

15.  ขางปากปุด ขางปากปุ๊ด  Souropus sp. ราก อมหรือเค้ียว รกัษาอาการเหงือก
บวม โรคแผลในช่องปาก ปากเปื่อย เจบ็
ลิ้น 

 
16.  ขางหัวหม ู ขางหัวหม ู Miliusa velutina 

(Dunal)Hook.f. & Thoms. 
เปลือกต้น ทุบอมสด รกัษาอาการปาก
เปื่อย ปากเป็นแผล 

 
17.  ข้าวเม่านก หญ้าคอตุง Tadehagi triguetrum (L.) 

Ohashi 
ราก น ามาต้มน้ าดื่ม แก้ปวดหลัง ปวด
เอว ช่วยขับปัสสาวะ 

 
18.  ขี้ตุ่น หญ้าช้างมัด Helicteres  elongata  Wall. รากทุบ อมกับเกลือแก้ปวดฟัน และฟัน

โยก 

 
19.  ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) 

H.S.Irwin 
น ายอดออ่นไปปรุงอาหาร ช่วยให้หลับ
สบาย รกัษาปัสสาวะติดขัด 

 
20.  คราม คราม Indigofera tinctoria L. ต้นใช้เป็นยาเย็นเพื่อใช้ในการลดไข้ โดย

ใช้ต้นสด ๆ น ามาทุบใช้พอกกระหม่อม
จะช่วยลดไข้ 

 
21.  คล้าน้ า แหย่ง Schumannianthus 

dichotomus 
(Roxb.)Gagnep. 

เหง้า มีสรรพคุณ แก้ร้อนใน กระหายน้ า 

 
22.  คว่ าตายหงาย

เป็น 
ว่านไฟไหม ้ Kalanchoe pinnata (Lam.) 

Pers. 
ใช้ทั้งต้นต าพอกแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก 
ผิวหนังไหม้จากแดดเผา 

 
23.  ค้างคาวด า ค้างคาวด า Tacca chantrieri André น ารากไปต้ม แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ า 
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24.  ค ามอกหลวง ไข่ดาว Gardenia sootepensis 
Hutch. 

แก่น เนื้อไม้ ต้มใหว้ัวควายกิน เพื่อชว่ย
เจริญอาหาร 

 
25.  เครือก้องแกบ เครือก้องแกบ Ventilago denticulata 

Willd. 
ทั้งเถา แก้บิด มกูเลือด แก้ลมผิดเดือน
ในสตรี 

 
26.  เครือข้าวเย็น ข้าวเย็นเหนอื Smilax sp. ส่วนหัว หั่นตากแห้งแกป้วดเมื่อยตาม

ร่างกาย 

 
27.  เครือมะเมื่อย  มะเมื่อย Gnetum montanum 

Markgr. 
เถาหรือล าต้น มีสรรพคุณท าให้จิตใจชุ่ม
ชื่น และท าใหแ้ข็งแรง 

 
28.  เจตมูลเพลิง

ขาว 
ปิดปิวขาว Plumbago zeylanica L. ล าต้นขับระดู ช่วยให้สตรีมีประจ าเดือน

มาตามปกต ิ 
ใบสดบดทาบริเวณแผล แกโ้รคเรื้อน 

 
29.  เจตมูลเพลิง

แดง 
ปิดปิวแดง Plumbago indica L. ล าต้น ช่วยขับระดู ท าให้สตรีมี

ประจ าเดือนมาตามปกติ  
รากใช้รักษาโรคตานขโมยในเด็ก  ราก 
ต้น ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงร่างกาย 

 
30.  ชะพลู ผักแค Piper sarmentosum Roxb. ใบรับประทานสด หรือน าไปปรุงอาหาร 

ช่วยลดความดัน 

 
31.  ชา เมี่ยง Camellia sinensis (L.) 

Kuntze var. assamica (J.W. 
Mast.) Kitam. 

ใบอ่อนต้มดื่ม หรือเค้ียวสด รักษาโรค
กระเพาะ 

 
32.  ช้างน้าว ตาลเหลือง Ochna integerrima (Lour.) 

Merr 
ใช้ทั้งต้น น ามาต้มกับสมุนไพรหลาย
ชนิด  ดื่มเป็นยาบ ารุงก าลัง แก้ปวด
เมื่อย 
  

33.  ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ Cassia alata ( L.) Roxb. ใบสด รักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน ฝี
และแผลพุพอง ดอก ใบสดหรือแห้งเป็น
ยาระบาย ยาถ่าย ถ่ายพยาธิ 

 
34.  โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus scaber L. ใช้ทั้งต้น ต้มน้ าดื่มหรือดองเหล้า บ ารุง

ก าลัง แก้ทอ้งร่วง แก้ไข้ แก้ไอ ขับ
ปัสสาวะ 
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35.  ตับเต่าต้น ตับเต่า Diospyros ehretiodes Wall. 
ex G.Don 

ล าต้น ราก ต้มน้ าดื่ม แก้กินของแสลง 

 
36.  ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus (L.) 

Kurz 
ใบ ทั้งต้น ต้มน้ าอาบ รักษาแผลพุพอง 

 
37.  ไทรย้อยใบ

แหลม 
 

ไทร Ficus benjamina L.  เปลือกต้น ใช้สมานแผล 

 
38.  ธรณีสาร ธรณีสาร Phyllanthus pulcher Wall. 

ex Müll.Arg. 
 ใบน ามาต า พอก ถอนพิษไข้ ลดไข้ แก้
ตัวร้อน 

 
39.  นมควาย นมควาย Uvaria rufa Blume เถาต้มดื่ม ช่วยลดความดัน เบาหวาน 

รักษาต่อมลูกหมากโต 

 
40.  นมแมว นมแมว Rauwenhoffia siamensis 

Scheff. 
ราก ต้น ต้มน้ าดื่ม ช่วยลดความดัน 
เบาหวาน 

 
41.  นมแมวซ้อน นมงัว Anomianthus dulcis 

(Dunal) J. Sinclair. 
ล าต้น ราก น ามาต้มน้ าดื่ม บ ารุงน้ านม
สตรีอยู่ไฟ  
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42.  นางแย้ม ปิ้งขาว Clerodendrum 
colebrookianum Walp. 

ใบและรากแก้ลมวิงเวียน แก้ลมผิดเดือน 

 
43.  บอระเพ็ดตัวผู ้

 
บอระเพ็ดตัวผู้
(ชิงช้าชาลี) 

Tinospora baenzigeri 
Forman 

บ ารุงเลือด แก้อาการสะอึก เป็นยา
อายวุัฒนะ บ ารุงร่างกาย  เถาต้มดื่ม 
หรือบดปั้นเป็นยาลกูลอน ชว่ยบ ารุง
ก าลัง เจริญอาหารเจริญอาหารในววั
ควาย 

 
44.  บอระเพ็ดตัว

เมีย 
บอระเพ็ดตัว
เมีย 

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

เจริญอาหารในววัควาย 
เครือ ฝานเป็นแผ่น ตากแห้ง แลว้น ามา
แช่ ในปัสสาวะคน ให้ไก่ชนกิน ช่วยเพิ่ม
พละก าลัง  

 
45.  บุก บุก Amorphophallus sp. หัวเผาไฟ ประคบบริเวณที่มีอาการ แก้

โรคเก๊า เท้าช้าง เท้าบวม 

 
46.  ปลาไหลเผือก แฮพันชั้น Eurycoma longifolia Jack. รากใช้แก้ไอ แก้ไข ้

 

 
47.  ปบี กาสะลอง Millingtonia hortensis L.f. ล าต้น ราก ต้มดื่ม ช่วยลดความดัน 

เบาหวาน 

 
48.  เปล้าตองแตก เปล้าตองแตก Baliospermum montanum 

Muell. 
ยางไม้ทาบริเวณปากที่มแีผล รักษาแผล
ในปาก  
ใบ เป็นยาถา่ย ท าลายพิษในอจุจาระ 
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49.  เปล้าน้อย เปล้าน้อย Croton sublyratus Kurz ราก ต้น ต้มน้ าดื่ม แก้โรคกระเพาะ  
ใบ น ามาใช้อบสมุนไพร ส าหรับสตรีหลงั
คลอด แก้เลือดลมผิดปกติ  

 
50.  เปล้าหลวง เปล้าหลวง Croton oblongifolius Roxb. ใบน ามาลนไฟรองนั่ง ช่วยสมานแผล 

ส าหรับสตรีคลอดบุตรใหม่ ให้มดลูกเข้า
อู่  
นอกจากนี้ช่วยขับลม และแก้โรคผิวหนงั 

 
51.  ผักปลาบ ผักปลาบ Commelina diffusa Burm.f ทั้งต้น ต้มน้ าดื่มเป็นยาระบาย 

 
52.  ผักปู่ย่า ผักปู่ย่า Caesalpinia mimosoides 

Lam. 
บ ารุงเลือด แก้วิงเวยีน 

 
53.  ฝาง ฝาง Caesalpinia sappan L. เนื้อไม้ ต้มกับน้ าดื่มบ ารุงโลหิต และชว่ย

ให้สตรีมีประจ าเดือนมาปกติ 
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54.  แฝกหอม แฝกหอม Vetiveria zizanioides (L.) 
Nash ex Small 

ใบต้มดื่ม แก้ใจสั่น 
 
 
 

 
55.  พนมสวรรค์ ปิ้งแดง Clerodendrum 

paniculatum L. 
ราก ฝนทา แก้ฝ ีแกป้วดท้อง แก้ไข้ 
หรือต้มน้ าดื่ม ช่วยขับน้ าคาวปลา บ ารุง
น้ านม 

 
56.  พวงประดิษฐ์ เครือออน Congea tomentosa Roxb. 

 
เถาต้มน้ าดื่ม ช่วยเจริญอาหาร แก้ปวด
หลัง แก้บิด มกูเลือด 

 
57.  พังคี ปังกี Croton crassifolius Geisel. ราก ใช้ต้มน้ าดื่มแก้ไข้ ร้อนใน กระหาย

น้ า 

 
58.  พิกุล แก้ว Mimusops elengi  L. ดอกแห้ง เป็นยาบ ารุงหัวใจ ปวดหวั เจบ็

คอ ขับเสมหะ 

 
59.  พิลังกาสา ตีนจ้ า Ardisia polycephala Wall. รากสดแช่น้ าดื่ม แก้ร้อนใน กระหายน้ า 

ยอดกินสดกับน้ าพริก 

 
60.  พุทธรักษา พุทธรักษา Canna indica L. แก้ปวดมวนท้อง อาเจียน 
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61.  เพกา บะลิดไม้ Oroxylum indicum (Linn.) 
Kurz 

เปลือกฝนทาแผลพุพอง ลดอาการ
อักเสบ 

 
62.  ไพล ปูเลย Zingiber montanum 

(Koenig) Link ex Dietr. 
เหง้าไพล แก้ท้องอืด ทอ้งเฟ้อ กลาก
เกลื้อน ลมพิษต่าง ๆ 

 
63.  ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata 

(Burm.f.) Wall.ex Nees. 
แก้ไข้หวัดใหญ ่แก้ไอ เจ็บคอ แก้
หลอดลมอักเสบ 

 
64.  มะกอกไทย บะกอก Spondias pinnata (L. f.) 

Kurz 
ผล ปรับธาต ุแกโ้รคกระเพาะ ยอดอ่อน
กินสดรสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย  

 
65.  มะขามป้อม บะขามปอ้ม Phyllanthus emblica L. ผล แก้ไอ ขบัปัสสาวะ บ ารุงหัวใจ แก้ลม 

เป็นยาระบาย 

 
66.  มะเขือแจ้

เครือ 
บะเขือแจ้เครือ Securidaca 

inappendiculata Hassk. 
แก้ปวดขอ้ ปวดเอว  ชว่ยเจริญอาหาร
และบ ารุงก าลัง 

 
67.  มะคังแดง มะคังแดง Gardenia erythroclada 

Kurz. 
ต้น ต้มน้ าดื่ม แก้เลือดลมเดินไม่สะดวก 
ผสมกับหัวขา้วเย็น ต้มน้ าดื่มแก้โรค
เกี่ยวกบัทางเดินปัสสาวะ 
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68.  มะค่าแต ้ บะค่าแต ้ Sindora siamensis 
Teijsm.ex Miq. 

ท าหมันสตรี 

 
69.  มะค าดีควาย บะซัก Sapindus emarginatus 

Wall. 
ใช้ผลมาต้มกับน้ า น าไปสระผม ก าจัด
เหา 

 
70.  มะดูก บะดูก Siphonodon celastrineus 

Griff. 
ล าต้นต้มด่ืม หรือบดเป็นยา รักษาโรค
เกี่ยวกบักระดูก 

 
71.  มะเด่ือปล้อง เด่ือป้อง Ficus hispida L.f. เปลือกต้น เป็นยาระบาย 

 
72.  มะตูม บะตูม Aegle marmelos (L.) 

Correa ex Roxb. 
ผลแก่ตากแห้ง ต้มน้ าดื่ม ชว่ยขับลม แก้
ร้อนใน กระหายน้ า 

 
73.  มะระขี้นก มะห่อย Momordica charantia L. ผล ยอดน าไปรับประทาน แก้ไข ้

 
74.  มะหวด จีปุ๊ก Micromelum minutum 

Wight & Arn. 
ราก ล าต้นต้มน้ าดื่ม แกป้วดหลัง ปวด
เอว แก้ไข้ แก้ไอ 
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75.  เม่าไข่ปลา เม่า Antidesma ghaesembilla 
Gaertn. 

ต้นและราก แก้ไข้ ขบัปัสสาวะ  

 
76.  โมกเครือ เด่ือดิน Aganosma marginata 

(Roxb.) G. Don 
ต้น ต้มน้ าดื่มเป็นยาบ ารุง 

 
77.  ยอ บะตาเสือ Morinda citrifolia L. บ ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้ลม แก้เหงือก

อักเสบ 

 
78.  ย่านลิเภา กูดก๊อง Lygodium flexuosum (L.) 

Sw. 
รากต้มดื่ม แกก้ินของแสลง 

 
79.  ย่านาง ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) 

Diels. 
ใบค้ันน้ าดื่มสด รักษาโรคมะเร็ง 

 
80.  รัก ฮัก Gluta usitata (Wall.) Ding 

Hou 
แก้ไอ ขับพยาธิ แก้โรคผิวหนัง แก้
ริดสีดวง 

 
81.  รากเหลือง หญ้าฮาก

เหลือง 
Desmodium    oblongum 
Benth.  

รากแก้ไอ แก้ไข้ แก้บิด มูกเลือด 

 
82.  รางจืด เครือน้ าแน้ Thunbergia laurifolia 

Lindle. 
แก้พิษเห็ด แก้พษิจากสารเคมี แกโ้รค
หืดหอบ ถอนพิษไข ้แก้ร้อนในกระหาย
น้ า แก้ทอ้งร่วงเนื่องจากอาหารเป็นพษิ 
และท าให้เหล้าจืด 

 
83.  ลูกใต้ใบ มะขามป้อมดิน Phyllanthus amarus 

Schumach. & Thonn. 
แก้ไข้ ลดความร้อน ขับปัสสาวะ ปวด
หลัง ปวดเอว รักษาโรคนิ่ว ไต ตับ
อักเสบ รักษาโรคทางเดินปัสสาวะ 
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84.  เล็บเหยี่ยว มะตันขอ Ziziphus oenopolia (L.) 
Mill. 

ใช้ล าต้น น าไปต้มอบสมุนไพรแก้เลือด
ลมผิดปกติ 

 
85.  ส้มป้อง ส้มป้อง Garcinia cowa Roxb. ต้มน้ าดื่มแก้กระหายน้ า แก้ร้อนใน 

 
86.  ส้มป่อย เครือส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) 

DC. 
ใช้ฝัก เป็นส่วนผสมน้ ายาสระผม  

 
87.  สมอไทย บะนะ Terminalia chebula Retz. แก้ไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ ขับลม 

 
88.  สมอพิเภก แหนต้น Terminalia bellirica 

(Gaertn.) Roxb. 
ผล แก้ไอ และเป็นยาบ ารุงก าลัง 

 
89.  สังกรณี ก าลังไก่แจ ้ Barleria strigosa Willd. : ต้น ราก ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญ

อาหาร แก้ปวดหลัง 

 
90.  สับปะรด สับปะรด Ananas comosus (L.) Merr. แก้นิ่ว ขับปัสสาวะ 
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91.  สาบแร้งสาบ
กา 
 

สาบแฮ้ง Ageratum conyzoides (L.) 
L. 

ใบสดบดประคบแผล ห้ามเลือด 

 
92.  สาบเสือ หญ้าเม็งวาย Chromolaena odorata (L.) 

King & Robinson. 
รากต้มอมแกป้วดฟัน ใบสดบดประคบ
แผลช่วยหา้มเลือด 

 
93.  เสลดพังพอน

ตัวผู ้
เสลดพังพอน
ตัวผู้ 

Barleria lupulina Lindl. ใบสดบดทาแผลกลากเกลื้อน งูสวัด แก้
พิษงู ถอนพิษง ู

 
94.  เสลดพังพอน

ตัวเมีย 
เสลดพังพอน
ตัวเมีย 

Clinacanthus nutans 
(Burm.f) Lindau. 

ยอดสดน าไปปรุงอาหาร รักษา
โรคมะเร็ง 

 
95.  เส้ียว เส้ียวป่า Bauhinia sp. ล าต้น ใบ ต้มดื่ม รักษาอาการปวดฟัน 

ปวดศีรษะ 

 
96.  แสลงใจ มะตึง Strychnos nux-vomica   L. ยาบ ารุงหวัใจให้เต้นแรงและบ ารุง

ประสาทอยา่งแรง 

 
97.  หญ้าปักกิ่ง 

 
 

หญ้าปักกิ่ง Murdannia loriformis 
(Hassk.) Rao et Kammathy 

ทั้งต้น  ใช้แก้ไข้ รักษามะเร็งในตับ 
รักษาโกโนเรีย ใช้เป็นยาพอก แก้อกัเสบ 
ปวดบวม 

 
98.  หญ้าเลือดไน ่ หญ้าเลือดไน่ Polygala longifolia Poir. ต้น ราก ต้มดื่มแก้ปวดข้อ ปวดเข่า ปวด

ตามร่างกาย ช่วยขับปัสสาวะ 
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ที่ ชื่อพืช ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณ ภาพประกอบ 

99.  หนาด หนาด Blumea balsamifera (L.) 
DC. 

ใบ ต้น น าไปอบสมุนไพร แก้เลือดลม
ผิดปกติ ใบใช้แก้ปวดและเวยีนศีรษะ 

 
100.  หนาดค า หนาดค า Inula cappa (Buch.-Ham. 

ex D.Don) DC. 
ล าต้น ใบ อบสมุนไพร แก้ลมวิงเวียน 
ลมบ้าหมู รากน าไปปรุงอาหาร ชว่ย
บ ารุงก าลัง 

 
101.  หนุมานนั่ง

แท่น 
หนุมานนั่ง
แท่น 

Jatropha podagrica Hook. น้ ายาง รักษาแผลบริเวณปาก 

 
102.  หมี่เหม็น หมี่ Litsea glutinosa (Lour.) 

C.B.Robinson. 
ใบใช้สระผม แก้คันศีรษะ ก าจัดรังแค 

 
103.   หวดหมอ่น เพี้ยฟาน   Clausena excavata 

Burm.f. 
 ยอด แก้ไอ ขับเสมหะ ใบต าพอกแกข้้อ
เคล็ด ท้งต้นต้มน้ าอาบแก้คัน แก้แพ ้

 
104.  เหงือกปลา

หมอ 
เหงือกปลา
หมอ 

Acanthus ebracteatus 
Vahl. 

ล าต้น ราก ต้มดื่ม แก้ไข ้ผื่นคัน 
น้ าเหลืองเสีย 
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ที่ ชื่อพืช ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ สรรพคุณ ภาพประกอบ 

105.  เหียง เหียง Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq. 

เปลือกต้น น ามาต้มน้ าดื่ม แก้ท้องร่วง 

 
106.  อบเชย อบเชย Cinnamomum sp. แก้โรคกระเพาะ ขับลม  และเป็น

เครื่องเทศ เปลือกแช่น้ า หรือบดเป็นผง 
รับประทานแกโ้รคกระเพาะ 

 
107.  อุโลก ส้มเห็ด Hymenodictyon orixense 

(Roxb.) Mabb. 
เปลือกใช้เป็นยาฆา่พยาธ ิ

 
108.  เอื้องหมายนา เอื้องหมายนา Costus speciosus Smith. เหง้า ช่วยรกัษาอาการบวมช้ า และขับ

ปัสสาวะ  
เผาไฟประคบร้อน รักษาเท้าแพลง เท้า
บวม 

 
109.  ฮ่อมเกี่ยว ฮ่อมเกี่ยว Strobilanthes sp. ใบทุบหมกไฟน ามาประคบร้อน แก้

ตะคริว  แก้โรคมือเท้าเย็น 

 
110.  ฮ่อสะพาย

ควาย 
ฮ่อสะพาย
ควาย 

Berchemia floribunda 
Wall. 

ต้นต้มด่ืม บ ารุงก าลัง  เจริญอาหาร 
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ตารางท่ี 3  ชนิดพืชที่ทดสอบการเพาะขยายพันธุ์ 
ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ การเพาะขยายพันธุ์ 
1 กระตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr. เพาะเมล็ด และปักช า 
2 เกล็ดปลาช่อน Phyllodium longipes (Craib) Schindl. เพาะเมล็ด 
3 แฝกหอม Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small แยกหน่อ แยกกอ 
4 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels. เพาะเมล็ด หรือแยกเหง้าปลูก  
5 ส้มเห็ด Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. เพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง 
6 ฮ่อมเก่ียว Strobilanthes sp. เพาะเมล็ด 

 
การเตรียมพื้นที่ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 

การผลิตกล้าสมุนไพรเพ่ือปลูกทดแทนในพ้ืนที่แปลงสมุนไพรบ้านโปง 
 

   
ภาพที่ 1 การผลิตต้นกล้าสมุนไพรในเรือนเพาะช า เพ่ือปลูกเพ่ิมเติมในแปลงสมุนไพร 

 

   
ภาพที่ 2 การทดสอบเพาะกล้าสมุนไพรหายาก 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

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

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน 

 โครงการนี้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ภท 252 วัสดุพืชพรรณส าหรับงานภูมิทัศน์ 
รายวิชา ภส 251วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) 

 
บทคัดย่อ 

การด าเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชด าริภายใต้  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยจัดพ้ืนที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เล็งเห็นความส าคัญในการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อม
รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก การด าเนินงานด้านการอบรมและสร้างจิตส านึกแก่เยาชนและท้องถิ่น
ตามวัตถุประสงค์ แยกส่วนการด าเนินเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้
และวัสดุธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้อง 
เอ้ืองศรีเชียงดาว ตึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนามุมเรียนรู้ โครงการได้จัดการปรับปรุงและพัฒนาห้องและมุม
เรียนรู้ ภายในห้องศูนย์ประสานงานโครงการอพ.สธ.-มจ. เพ่ือใช้เป็นที่จัดประชุมและอบรมนักศึกษาและ
เยาวชนต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การส ารวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการน าพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 
ได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ หมู่บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษา
เข้าร่วม จ านวน 20 คน โดยเนื้อหาของกิจกรรมเน้นไปในการอยู่ร่วมกับป่า และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
จากป่าอย่างยั่งยืน 
 

หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปีติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง 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
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พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น      มีการบันทึก
รายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้
ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืน
ธรรมชาติ และเป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการ โดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิด
ความเครียด 
  ดร. พิสิฐ ว้าอุไร ประธาน คณะกรรมการบริหารโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจาก
พระราชด าริฯ (ปัจจุบันเป็นกรรมการที่ปรึกษา ในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และประธานคณะที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ) ได้ประชุมหารือกับคณาจารย์และ ราชบัณฑิต ด้านพฤกษศาสตร์ เห็นพ้องต้องกันที่จะใช้ “สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อในการที่จะให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญ ของพืชพรรณ เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชด าริ และแนวปฏิบัติให้เป็นงานหนึ่งใน
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช และชัดเจนใน ค าจ ากัดความของ “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” ซึ่งจะด าเนินการในพ้ืนที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา โดยใช้แนวทางการ
ด าเนินงานตามแบบอย่างสวนพฤกษศาสตร์ ในการเป็นที่รวบรวม พรรณไม้ที่มีชีวิต   มีการศึกษาต่อเนื่อง  
มีห้องสมุดที่ใช้ในการศึกษา เก็บตัวอย่าง พรรณไม้แห้ง-ดอง แต่ย่อขนาดมาด าเนินการในพ้ืนที่เล็กๆ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงได้จัดการประชุมเพ่ือเผยแพร่ พระราชด าริและแนว
ทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับโรงเรียนมัธยมสังกัด กรมสามัญศึกษาการประถมศึกษา
แห่งชาติ และการศึกษาเอกชน ซึ่งปัจจุบันสังกัดในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สฐ) โดยให้
โรงเรียนที่สนใจสมัครใจที่จะร่วมสนองพระราชด าริ สมัครเป็นสมาชิก ขณะนี้มีโรงเรียนสมาชิ ก ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 860 โรงเรียน (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 
2550)  
  ส าหรับการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ที่สี่ (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2560) มีนโยบายการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้มข้น (เนื้อหาวิชาการมากขึ้น) เข้มแข็ง (มีผู้เข้าร่วมมากขึ้น) และ
พัฒนา (พัฒนาไปสู่ประโยชน์แท้จริง) โดยให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา ได้มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
ฐานการเรียนรู้ เพ่ือเข้าถึงวิทยาการ ปัญญาและภูมิปัญญาแห่งตน ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนา สรรพชีวิต 
สรรพสิ่ง ด้วยคุณธรรม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าถึง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้งปรัชญาและบรรยากาศสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ปฏิบัติงานเป็นหนึ่ง  

o นักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา เล่น รู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว  
o นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรียนรู้โดยตน มีวิทยาการของตน โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่ง

ล้วนพันเก่ียว  
o นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เรียนรู้โดยตน ในปัจจัย เหตุ และส่งผลแปรเปลี่ยน  

  การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ควรท าด้วยความสมัครใจ สอดคล้องกับธรรมชาติ ไม่ให้เกิด
ความเครียด มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เบื้องแรกต้องท าความเข้าใจในเรื่องแนวคิดแนวปฏิบัติว่า สวน
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พฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสวนของการใช้ประโยชน์ ที่จะน ามาใช้เป็นฐานการเรียนรู้ ใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอน สร้างจิตส านึกในการ อนุรักษ์พืชพรรณ มิใช่เป็นเพียงสวนประดับ สวนหย่อมหรือ สวนสวยโรงเรียนงาม 
แต่เป็นงานที่เข้ามาสนับสนุน สวนที่มีอยู่แล้วหรือด าเนินการขึ้นใหม่ ซึ่งจะให้ความรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อม
ตามล าดับ เป็นงานที่จะด าเนินอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบ เพราะสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ต้องลงทุน 
เพียงแต่ให้เด็กรู้จักสังเกต เรียนรู้ ตั้งค าถาม และหาค าตอบ เป็นข้อมูลสะสมอันจะ ก่อให้เกิดความรู้และ
ผู้เชี่ยวชาญในพันธุ์ไม้นั้นๆ รวมทั้งเป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ พรรณไม้ที่เป็นประโยชน์ 
พืชสมุนไพร พืชผักพ้ืนเมือง เป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการใช้พ้ืนที่นั้น เรียนรู้ เป็นสถานอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จเกิดมีทั้งวิทยาการทั้งปัญญา (ภาพท่ี 1)  
 

 
  

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพสรุปกระบวนการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
(ท่ีมา: http://www.rspg.or.th/botanical_school/index.htm) 

 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกจะเป็นส่วนหนึ่งของ “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ” ที่เชื่อมต่อด้วยระบบข้อมูลจะเป็นสวน
พฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีสมาชิกกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีความหลายหลากของพรรณไม้ ภูมิ
ประเทศและความหลายหลากของการปฏิบัติ ในการน าเอาต้นไม้ พืชพรรณในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
สื่อการเรียนการสอน เป็นฐานการเรียนรู้การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ด าเนินการโดยนักเรียน มี
ครูอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน าสนับสนุน ผู้บริหารเป็นหลักและผลักดัน มีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นสนับสนุนทางวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นการด าเนินงานของ
โรงเรียนโดยสมัครใจ ที่จะน าแนวพระราชด าริและแนวทาง การด าเนินงานที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้ค าแนะน ามาปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนด าเนินงานตามความพร้อม 
ไม่ฝืนธรรมชาติ และน าพืชพรรณไม้ใน โรงเรียนพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชา
ต่างๆ อันจะเกิดผลประโยชน์แก่นักเรียน ครู อาจารย์ที่ด าเนินงาน  
เกิดข้อมูลองค์ความรู้ วิธีการที่จะท าให้เกิดผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะน าไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ เพ่ือเสนอ
ขอต าแหน่งปรับระดับต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
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  มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพ้ืนที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และ
พัฒนาป่าบ้านโปงเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ เป็น 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ จ.เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่ไจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ -
ชุมพร จ.ชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ระยะ 15 ปี (Major Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ไจ้ไปสู่ 
“มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการ ดังนี้ คือ 1) ความส าคัญของ
การเกษตร 2) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  4) โลกของความเป็นจริง ตาม
ทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรมาภาบาล โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้คือ 1) สังคมเกษตรอินทรีย์ 
(Organic University)  2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco University)  
มหาวิทยาลัยแม่ไจ้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานในกรอบด าเนินงานนี้ จึงได้ด าเนินการในสามกิจกรรม 
ดังนี้คือ  
  1) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่า
ทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  2) งานพิพิธภัณฑ์ เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชน
ทั่วไป  
  3) งานอบรม เป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โร งเรียน, งานฝึกอบรม
ปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยอาจจัดร่วมกับ พ.ศ.    
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการน าพืชท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เก็บรวบรวมพรรณพืชท้องถิ่น 

และน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัย
หลักในการเรียนรู้ 

3. เพ่ือให้เยาวชนเรียนรู้แนวคิด และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น  
4. ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตาม

คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ พ.ศ. ก าหนด และน าไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตร 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ้านวนผู้รับบริการ 
นักศึกษาและชาวบ้านที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน 40 คน 
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พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
2. หมู่บ้านป่าสักงาม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มีตัวอย่างพืชพรรณไม้ท้องถิ่นในรูปของพรรณไม้แห้ง เพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ 
3. มีห้องปฏิบัติการขนาดเล็กเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
4. ได้นวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ 

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  

5. ได้องค์ความรู้ เรื่องการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการจัดการชุมชนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
โครงการนี้มีระดับความส าเร็จมากที่สุด  โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับบริการ  

วิชาการและการบริหารจัดการการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของกลุ่มตัวอย่างตามความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมของโครงการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องภายหลังเข้าร่วมโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 85.03 
เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ จ านวน 20 - 30 คน     ได้มีการด าเนินงานจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ จ านวน 2 กิจกรรม  ภายใต้การท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้มี
การสอดแทรกความรู้ทั้งในห้องอบรม ได้ลงพ้ืนที่จริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยการเชื่อมโยงถึงการเก็บ
รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น ในรูปของพรรณไม้แห้ง ภายนอกมหาวิทยาลัยแม่ไจ้ เพ่ือเป็นตัวอย่ างพันธุ์พืชไว้
ส าหรับกับผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาและเรียนรู้รุ่นต่อไป ซึ่งระดับความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลตอบ
รับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม และได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขนาดเล็กส าหรับศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงาน 
จ านวน 1 ห้อง ประกอบกับได้จัดท าข้อมูลบริบทชุมชน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่น โดยนักศึกษาร่วมกับเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน และการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งระดับความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ คน 30 30 
2. จ านวนชนิดพืชที่ชุมชนน ามาใช้ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นจากการส ารวจ 

ชนิด 50 20 

3. รายงานการถอดบทเรียนกระบวนการจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนบนฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นและศาสตร์พระราชา 

เล่ม 1 1 

4. ฐานข้อมูลบริบทและทรัพยากรท้องถิ่น เล่ม 1 1 
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วิธีการด้าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และ
วัสดุจากธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่ไจ้  

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องเอ้ืองศรี
เชียงดาว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในหัวข้อเรื่อง  
o “การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิต ธาราฉาย  
o “การสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย อาจารย์ ฐาปกรณ์ เครือระยา 

  
กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงและพัฒนามุมเรียนรู้ (Learning space)   
 โครงการฯ มีการด าเนินการปรับปรุงห้องโดยมีการทาสีห้องใหม่ จัดระเบียบห้องและติดตั้งฉากกั้น 
เพ่ือให้บรรยากาศห้องเหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานของโครงการ ซึ่งมีการจัด
แสดงพรรณไม้ต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น 
 
กิจกรรมที่ 3 การส้ารวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการน้าพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 
 เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการส ารวจเก็บรวบรวม
พรรณไม้และภูมิปัญญาในการน าพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ต าบลสะลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
 

ผลการด้าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานและการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และ
วัสดุจากธรรมชาติ” ภายในมหาวิทยาลัยแม่ไจ้  

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องเอ้ืองศรี
เชียงดาว ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ไจ้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  30 คน มีการ
บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เนาวนิต ธาราฉาย และเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ” โดย อาจารย์  
ฐาปกรณ์ เครือระยา พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
5. จ านวนรายวชิาที่ประยุกต์ใช้โครงการฯ ในการเรียน
การสอน 

วิชา 2 2 

6. แหล่งเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
/ค้นคว้าด้านพืช ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากรที่สนใจ 

พ้ืนที่ 1 1 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ 

 

 

 

 
ภาพที ่2 กิจกรรมการการสร้างสรรค์ผลงานจากกล้วยไม้และวัสดุจากธรรมชาติ 

 
 11.2 การปรับปรุงและพัฒนามุมเรียนรู้ (Learning space)   
 โครงการฯ มีการด าเนินการปรับปรุงห้องโดยมีการทาสีห้องใหม่ จัดระเบียบห้องและติดตั้งฉากกั้น 
เพ่ือให้บรรยากาศห้องเหมาะสมแก่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานของโครงการ ซึ่งมีการจัด
แสดงพรรณไม้ต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น 
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ภาพที ่3 การเตรียมพ้ืนที่ เพื่อปรับปรุงห้องและหลังการปรับปรุงห้อง อพ.สธ.-มจ. 
 
กิจกรรมที่ 3 การส้ารวจเก็บรวบรวมพรรณไม้และภูมิปัญญาในการน้าพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 
 เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 ทางโครงการฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมการส ารวจเก็บรวบรวม
พรรณไม้และภูมิปัญญาในการน าพรรณไม้ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ ณ บ้านป่าสักงาม หมู่ 1 ต าบลสะลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ประวัติบ้านป่าสักงาม 
 บ้านป่าสักงามตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่เหนืออ่างเก็บน้ าแม่วงอุดม
ธารา สภาพพ้ืนที่บ้านป่าสักงามเป็นพ้ืนที่ราบและลาดเชิงเขาบนพ้ืนที่สูงเหนือจากระดับน้ าทะเลประมาณ  
400 เมตร สภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้านป่าสักงามล้อมรอบด้วยป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่วงที่อุดมสมบูรณ์มีไม้
ใหญ่ประกอบด้วยพันธ์ไม้นานาชนิดซึ่งมีเนื้อ ที่โดยประมาณ  31.875 ไร่ หรือประมาณ  51 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่บ้านป่าสักงามมีประมาณ 500 ไร่ เป็นแหล่งต้นน้ าที่มีห้วยรองรับน้ าไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าแม่วงอุดมธารา 
บ้านป่าสักงามจึงมีความส าคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นน้ าล าธาร 
อดีตของบ้านป่าสักงาม 
    บ้านป่าสักงาม เดิมเป็นชุมชนที่มีป่าสักอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เริ่มมีการท าไม้
โดยการสัมปทานของโรงเลื่อยไม้ ชาวบ้านได้เข้ารับจ้างในการคัดเลือกไม้ ตัดโค่นไม้ให้กับผู้รับสัมปทาน 
ชาวบ้านบางรายลงทุนซื้อช้างมารับจ้างชักลากไม้ และหลังจากนั้นก็เริ่มมีการท าไม้เถื่อนเกิดขึ้นโดยพ่อเลี้ยง
นอกชุมชน และต่อมาชุมชนก็เริ่มท าไม้เถ่ือนเอง  
          ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ผืนป่ารอบบ้านป่าสักงามได้ถูกขอใช้ประโยชน์เพ่ือกิจการเลี้ยงวัว เป็นพ้ืนที่จ านวน 
๓,๐๐๐ ไร่ ท าให้เกิดการทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้าน นอกจากนี้บริเวณผืนป่าที่ชาวบ้านเคยเข้าเก็บหา
อาหาร สมุนไพร ก็ท าได้ยากมากข้ึนเพราะถูกจ ากัดสิทธิ์อันเป็นผลมาจากการอนุญาตให้นายทุนได้ใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ป่า เกิดการขัดแย้งกันระหว่างนายทุนและชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ต่อมาประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เข้ามาด าเนินกิจการตัดไม้แล้วปลูกคืนในพ้ืนที่ป่าด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
ทรัพยากรป่าไม้จึงเสมือนแหล่งการค้า ชุมชนเริ่มเข้าร่วมในการลักลอบตัดไม้แปรรูป และท าเฟอร์นิเจอร์ ส่งผล
ให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพลง พ้ืนที่ต้นน้ าเสื่อมโทรม แหล่งน้ าธรรมชาติที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่ม
แห้งแล้ง น้ าในชุมชนไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค การขาดแคลนน้ าทวีความรุนแรงมากขึ้น น้ าตกหยุด
ไหล สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ชาวบ้านเก็บของป่ายังชีพและขายไม่ได้ ส่งผลกระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพของคนใน
ชุมชน 

ปัจจุบันบ้านป่าสักงามเป็นหมูบ้านต้นแบบจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
อ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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 วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
 เดินทางจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปยังโรงเรียนบ้านป่าสักงาม อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล แนะน า
กิจกรรม และได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก) และทีมงาน กิจกรรมช่วงเช้า รับ
ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ 
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า  โดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.ทิพย์
สุดา ตั้งตระกูล และนายมณเฑียร บุญช้างเผือก กิจกรรมช่วงบ่าย เรียนรู้วิถีชุมชนและผลการอนุรักษ์พัฒนา
บ้านป่าสักงาม ตามฐานเรียนรู้ของชุมชน ดังนี้ 
 • นิเวศป่าธรรมชาติ /ถ้ าหลวง 
 • ป่าซับน้ า 
 • การจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ าขนาดเล็กห้วยสัก 
 • แผ่นดินหวิดและไหว้พระสิงห์สาม วัดป่าสักงาม 
 

  
ภาพที ่4 การต้องรับจากผู้ใหญ่บ้าน (นายมณเฑียร บุญช้างเผือก) และการกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม โดย 
อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
   

   
ภาพที ่5 การบรรยายหัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เรื่อง วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า 
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ภาพที ่6 การเรียนรู้ตามฐานต่างๆ 

 

                   
ภาพที ่7 การอัดพรรณไม้ 
  

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 
 กิจกรรมช่วงเช้าปฏิบัติการจัดท าฝายต้นน้ า จ านวน 2 ฝาย บริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชนบ้านป่าสักงาม และ
ช่วงบ่ายเป็นการสรุปบทเรียน 
 

 
ภาพที ่8 สร้างฝายกั้นน้ าบริเวณป่าบ้านป่าสักงาม 
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ภาพที ่9 สร้างฝายกั้นน้ าบริเวณป่าบ้านป่าสักงาม 
 

 

 

 
ภาพที่ 10 การสรุปบทเรียน  

 



- 283 - 
 

 
ภาพที ่12 การสรุปบทเรียน 1 

 

 
ภาพที่ 12 ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้นและการจัดจ าแนกพืช 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างพืชและการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและการอยู่ร่วมกันของพ้ืนที่ป่าและชุมชนในหมู่บ้านป่าสักงาม อ.

ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับนี้มาบูรณาการณ์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีววิทยา เช่น ชีววิทยา

เบื้องต้น และพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ท าให้นักศึกษามีความรู้และมีการเก็บพรรณไม้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังได้
จัดตั้งชมรมอพ.สธ.-มจ. เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาพรรณไม้ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาที่จะพัฒนา
สู่ชุมชนต่อไป 
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โครงการจัดตัง้ศูนยป์ระสานงานและแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ 
เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. – มจ.) 
 

หลักการและเหตุผล 
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 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาร่วม
สนองพระราชด าริในโครงการนี้  
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชนี้เป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมสนับสนุนงานโครงการ 
อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. ประสานงานผ่านมาทาง
มหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้  โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะๆ 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 2563 มหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการของ อพ.สธ.- มจ. ทั้งสิ้นจ านวน 20 กิจกรรม จ านวนเงิน 4,879,500 บาท 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3. เพ่ือบริหารจัดการให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
4. เพ่ือจัดงานประชุมสัมมนาหรือนิทรรศการ  

4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานโดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่
ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
5. เพื่อด าเนินงานอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
6. เพื่อสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. 

 
เป้าหมายการด้าเนินโครงการ 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. คณะอนุกรรมด าเนินงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. และ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มจ. คณาจารย์และบุคลากรที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ 
อพ.สธ.-มจ. 
 

พื้นที่ด้าเนินโครงการ 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อ.ละแม่ จ.ชุมพร  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

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

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

จัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการประจ าปี การประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ การประชุมน าเสนอผลงานประจ าปี   

 
 
 
 
 
 
 
 



- 286 - 
 

 ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ 
 

ผลผลิต ตัวช้ีวัด(ระดับผลลัพธ์/ผลผลิต) หน่วยนับ แผน ผล 
ผลผลิต: 
โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและ
แผนงานพิเศษฯ 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ 
(Outcome) 
เชิงคุณภาพ 

   

จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ก าหนด 

ร้อยละ 80 100 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Output)    
 เชิงปริมาณ    
 จ านวนโครงการที่ติดตามผลการ

ด าเนินงาน 
   จ านวนครั้งลงพ้ืนที่ติดตามผล
การด าเนินงาน 
   สนับสนุนการจัดนิทรรศการหรือ
การประชุมสัมมนาน าเสนอผลงาน 
เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละของการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

โครงการ 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 
 
 

ร้อยละ 

20 
 

2 
 

1 
 
 

80 

20 
 

2 
 

1 
 
 

90 

 เชิงเวลา    
 ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 80 100 

 ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน    
 ค่าใช้จ่ ายของการให้บริ การ

วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 0.743100 0.624440 

 
วิธีการด้าเนินโครงการ 

 สนับสนุนการด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. - มจ.)  และกิจกรรมภายใต้ศูนย์
ประสานงานโครงการ อพ.สธ. - มจ.  

 
ผลการด้าเนินงาน 

 1. เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และการประชุมแนวทางการขยายพันธุ์สักพันธุ์ดีด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช และการปักช าเพ่ือผลิตกล้าไม้ในการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ป่าตามนโยบาย
ประเทศในเรื่องของการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าให้เพ่ิมขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแหล่งผลิตกล้าไม้ที่มี
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คุณภาพให้กบัชุมชน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 
10 มีนาคม 2563  
 2. ปรับปรุงเว็บไซด์ อพ.สธ. – มจ. การจัดรูปเล่มรายงานประจ าปี 2562 และเล่มสรุปผลการ
ด าเนินงานภาพรวม อพ.สธ. –มจ.  
 

 

 
 
ภาพที่ 1 เว็บไซด์ อพ.สธ. – มจ. 
 
 3. สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรผู้ช่วย ภายใต้
โครงการ อพ.สธ. – มจ.  

3.1. สนับสนุนบุคลาการเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 
วิทยากรผู้ช่วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

   
ภาพที่ 2 บุคลาการเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย  
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3.2. สนับสนุนบุคลาการเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ส าหรับ
วิทยากรผู้ช่วย) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปุทมธานี 
 

   
ภาพที่ 3 บุคลาการเข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ส าหรับวิทยากรผู้ช่วย) 
 
 4. สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ประสานงาน โครงการ วุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท ส าหรับติดตามผลการด าเนินงานแต่ละโครงการ
ประจ าทุกเดือน และทุกไตรมาส  
 
 5. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. คณะอนุกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. และคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ.  
 

   
ภาพที่ 4 สนับสนุนการประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. 
 

   
ภาพที่ 5 สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. 
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ภาพที่ 6 สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. 
 

6. การติดตาม และประสานงานในพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ) ด าเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. – มจ.)  

  6.1 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต าบล
แม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2563 น าโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์
สุดา ตั้งตระกูล ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. – มจ. ซึ่งเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือประชุมหารือ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคใน
การด าเนินงาน รวมทั้งเยี่ยมชมการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
 

     
 

ภาพที่ 7 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

         
ภาพที่ 8 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
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ภาพที่ 9 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข และนาย 
กิตติพงษ์ วุฒิญาณ 

   

     
 

ภาพที่ 10 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการย้อมผ้าหม้อห้อม ของสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 

  6.2 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 น าโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ 
อพ.สธ. – มจ. ซึ่งเป็นการลงพ้ืนที่เพ่ือประชุมหารือ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งเยี่ยมชมการด าเนินงานของแต่ละโครงการ  

 

       
ภาพที่ 11 การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – แม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
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ภาพที่ 12 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าแผนแม่บท โครงการ อพ.สธ.-มจ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด   
 

   

ภาพที่ 13 เยี่ยมชมธนาคารปูม้า ของกลุ่มอนุรักษ์ลูกปูม้าชายฝั่ง บ้านแหลมสันติ หมู่ที่ ๕ ต าบลละแม อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 
 
 7. การจัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. – 
มจ.) เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ ห้องข้าวหอมแดง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 การจัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื ชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. – 
มจ.) มีก าหนดจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มี
โอกาสเผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. – มจ. ซึ่งในการประชุม
ประกอบด้วยการน าเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
30 คน ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 2563 เช่น 
ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา การศึกษา
ศักยภาพทรัพยากรป่าไม้เพ่ือหาแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง การรวบรวมพันธุ์
มะนาวพ้ืนเมือง การรวบรวมและอนุรักษ์ผักพ้ืนบ้าน (ผักกับลาบ) ภาคเหนือ โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงาน
ได้จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ  
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ภาพที่ 14 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงาน
และผลิตภัณฑ์ 
 

   
ภาพที่ 15 การน าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย ภายใต้โครงการ อพ.สธ. – มจ. 
 

   
ภาพที่ 16 การน าเสนอผลงานวิชาการภาคนิทรรการ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. – มจ. 
 
 
 
 
 




