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คํานำ

พันธกรณีภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทำใหทุกประเทศทั่วโลกมีแนวทางสำหรับดำเนินงาน
เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนจากพืชหรือที่เรียกวา กลยุทธ
ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช (Global Strategy for Plant
Conservation) และดำรงรักษาทรัพยากรอันทรงคุณคาให
คงอยูตลอดไป เนื่องจากพืชเปนองคประกอบหนึ่งที่สำคัญของ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนทรัพยากรที่สำคัญยิ่ง
ตอการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติ ซึ่งเปนแหลงอาหาร
เครือ่งนงุหม ทีอ่ยอูาศยั เชือ้เพลงิ และยารกัษาโรค นอกจากนี้
พืชยังมีบทบาทที่สำคัญในการชวยรักษาความสมดุลของระบบ
นิเวศและสภาพแวดลอมของโลก รวมทั้งเปนองคประกอบ
พื้นฐานในถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนพื้นโลก

ปจจุบันพืชหลายชนิดกำลังอยูในสภาวะเสี่ยงตอการ
สูญพันธุ ทั้งตามสภาพธรรมชาติและจากการคุกคามของมนุษย
อนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพถิน่ทีอ่ยอูาศยั การบรโิภค
และการใชประโยชนจากทรัพยากรมากจนเกินขอบเขตจำกัด
ชนิดพันธุตางถ่ินที่รุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งไดสงผลกระทบตอทุกชีวิตบนโลก

นอกจากนั้นพืชหลายชนิดที่ปรากฏหลักฐานวาเปน
สวนหนึ่งทางประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยมาตั้งแตถือ
กำเนิดจนหมดอายุขัย ปจจุบันไมไดรับการกลาวถึงอีกตอไป
การสูญหายไปตามกาลเวลาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูซึ่งทำใหมีการใชประโยชน
นอยลง อาจนำไปสูการสูญพันธุไดอีกประการหนึ่ง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานกลางอนุสัญญาวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไดจัดการประชุมเมื่อวันที่ 28
กันยายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ
เพื่อหารือและรวบรวมความคิดเห็นสำหรับวิเคราะห จำแนก
รูปแบบ และวิธีการอนุรักษและใชประโยชนเพื่อจัดทำแนวทาง
ในการฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย และ
สงเสริมการใชประโยชนจากพืชอยางยั่งยืน ในการนี้ไดรับความ
อนุเคราะหเปนอยางดียิ่งจากทานวิทยากรที่มาใหความรู
ความเขาใจ ในเรื่องการใชประโยชนพืชในวัฒนธรรมตางๆ และ
ไดรับความรวมมือจากทานผูมีเกียรติที่เขารวมประชุม ที่ไดให
ความเห็นในหลากหลายมุมมองจากหลากหลายประสบการณ
และอาชีพ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสนใจและความเห็นพอง
ตองกันวาควรเรงดำเนินการอยางแข็งขันโดยทุกภาคสวน เพื่อ
อนุรักษพืชในประเพณี วัฒนธรรมไทย ไมใหเสื่อมสลายไปพรอม
กับการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของคนไทยในยุคปจจุบัน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เห็นในความสำคัญที่จะตองเผยแพรความรู ความ
เขาใจอันดีเก่ียวกับการดำเนินงานดังกลาว จึงไดจัดทำรายงาน
การประชมุ เรือ่ง แนวทางการอนรุกัษและฟนฟพูชืในวฒันธรรม
และประเพณีของประเทศไทย โดยหวังเปนอยางยิ่งวารายงาน
ฉบับนี้จะเปนประโยชนในการวางพื้นฐานความรู ความเขาใจ
และสงเสริมความตระหนักแกนักอนุรักษ นักวิชาการ และ
สาธารณชน เพื่อความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูพืชใน
วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยตอไป

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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การดำเนินงาน
การประชุมประกอบดวย การบรรยายทางวิชาการ

จากผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและ
ใชประโยชนจากพืช โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทน
จากหนวยงานภาครฐัทัง้ในสวนกลางและสวนภมูภิาค หนวยงาน
ภาคเอกชน และองคกรพัฒนาเอกชน เขารวมประชุมหารือ
เพ่ือรับฟงและใหขอคิดเห็น ประมาณ 80 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และเอกชน

ไดรับทราบขอมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดทำแนวทางในการอนุรักษ และฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศไทย และสงเสริมการใชประโยชนจากพืช
อยางยั่งยืน

วัน เวลา และสถานที่
วันจันทรที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ หองบอลรูมซี

โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม
เรื่อง แนวทางการอนุรักษและฟนฟูพืชในวัฒนธรรม

และประเพณีของประเทศไทย วันจันทรที่ 28 กันยายน พ.ศ.
2552 ณ หองบอลรูมซี  โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ
09.00-09.30 น. ลงทะเบียน
09.30-09.45 น. กลาวเปดการประชุม

โดย ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข
นักพฤกษศาสตรอาวุโส และ
ที่ปรึกษา สำนักงานหอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเขาเปนภาคอีนสุญัญาวาดวยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ลําดับที่ 188 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีหนาที่จะตองดําเนินการตามมติและ
พันธกรณีในมาตราตางๆ ของอนุสัญญาฯ โปรแกรมงาน
ของอนุสัญญาฯ และมติการประชุมที่เกิดข้ึนจากการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยตางๆ โดยสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยงาน
ประสานงานกลางระดับชาติของอนุสัญญาฯ มีหนาที่ในการ
ประสานและดําเนินการเพื่อใหมีการอนุวัตการตามอนุสัญญา
ดังกลาวเปนไปอยางบรรลุวัตถุประสงค สำหรับป พ.ศ. 2552
มีภารกิจที่ประเทศไทยจะตองดําเนินการเพื่อตอบสนองตอ
มาตราตางๆ ของอนสุญัญาฯ ตามโปรแกรมงานและการประชมุ
สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ รวมถึงการดำเนินงานตามกลยุทธ
ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช เรื่อง พืชในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อใหภารกิจที่ประเทศไทยจะตองดำเนินงาน
สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงจัดใหมีการประชุม
เพื่อหารือและรวบรวมความคิดเห็นสำหรับวิเคราะห จำแนก
รูปแบบ และวิธีการอนุรักษและใชประโยชน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย และ
สงเสริมการใชประโยชนจากพืชอยางยั่งยืนใหสำเร็จ

วัตถุประสงค
เพื่อหารือและรวบรวมความคิดเห็นสำหรับวิเคราะห

จำแนกรูปแบบ และวิธีการอนุรักษและใชประโยชนเพื่อจัดทำ
แนวทางในการฟนฟพูชืในวฒันธรรมและประเพณขีองประเทศไทย
และสงเสริมการใชประโยชนจากพืชอยางยั่งยืน

ความนำ
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09.45-10.25 น. การใชประโยชนจากความหลากหลาย
ของพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของ
ประเทศไทย
โดย ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี

หนวยปฏิบัติการวิจัยพรรณไมใน
ประเทศไทย ภาควิชาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.25-10.40 น. รับประทานอาหารวาง
10.40-11.20 น. ผลกระทบของการทำลายถิ่นที่อยูอาศัย

ตอการลดลงทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพ : ในแงของการใชประโยชน
ของพืชและวัฒนธรรม
โดย รศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

11.20-12.00 น. ชนิดพันธุพืชของประเทศไทยที่ถูก
คุกคามจากผลกระทบทางการคา
โดย นายมานิตย ใจฉกรรจ

กองคมุครองพนัธพุชื กรมวชิาการเกษตร
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.40 น. สมุนไพรพื้นบานดงนาทาม

จังหวัดอุบลราชธานี
โดย ศ.ดร.วงศสถิตย ฉั่วกุล

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

13.40-14.20 น. สาเหตุของการสูญพันธุของพืชใน
วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
โดย ดร.ทยา เจนจิตติกุล

ภาควิชาพฤกษศาสตร
คณะวทิยาศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

14.20-14.35 น. รับประทานอาหารวาง
14.35-15.15 น. แนวทางการอนุรักษและฟนฟูพืชใน

วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
โดย ผศ.สำอาง หอมชื่น

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

15.15-16.00 น. พรรณไมหายาก : มุมมองในมิติของ
ชมุชนลมุน้ำโขง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
โดย นายสมเด็จ จำป

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ
ดานปาไม  กรมปาไม

16.00-16.30 น. กลาวปดการประชุม
โดย ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข
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คำกลาวเปดการประชุม
ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข

นักพฤกษศาสตรอาวุโส และที่ปรึกษา สำนักงานหอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

เรียน ทานรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ทานผอูำนวยการสำนกังาน
สิ่งแวดลอมภาค ทานวิทยากร และผูมีเกียรติทุกทาน ผมรูสึก
ยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาเปนประธานกลาวเปด
การประชุม เร่ืองแนวทางการอนุรักษและฟนฟูพืชในวัฒนธรรม
และประเพณีของประเทศไทยในวันนี้

ประเทศไทยไดมีการดำเนินการตามมติและพันธกรณี
ตามมาตราตางๆ ของอนุสัญญาฯ โดยในมาตรา 8j กลาววา
ภายใตกฎขอบังคับแหงชาติ ใหความเคารพ สงวนรักษา
และดำรงไวซึ่งความรู ประดิษฐกรรมและการถือปฏิบัติของ
ชุมชนพื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่งปรากฏในการดำเนินชีวิตที่
สืบทอดมาตามประเพณี ซึ่งเกี่ยวของกับการอนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน และสงเสริม
การประยุกตใชอยางกวางขวางมากขึ้นดวย มีความเห็นชอบ
และการเขารวมของผูทรงความรู เจาของประดิษฐกรรม และ
ผูถือปฏิบัตินั้นๆ และสนับสนุนการแบงปนอยางเทาเทียมซึ่ง
ผลประโยชนอันเกิดจากการใชประโยชนความรูประดิษฐกรรม
และการถือปฏิบัตินั้นๆ

จากการที่ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ทำใหมีแนวทางสำหรับ
ดำเนนิงานเพือ่การอนรุกัษและใชประโยชนจากพชืหรอืทีเ่รยีกวา
กลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช ดังที่ทราบกันวา พืชเปน
องคประกอบหนึ่งที่สำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ
และเปนทรพัยากรทีส่ำคญัยิง่ตอการดำรงชวีติของมวลมนษุยชาติ
โดยเปนแหลงพึ่งพิง แหลงอาหาร เชื้อเพลิง เครื่องนุงหม
ตลอดจนยารักษาโรค นอกจากนี้พืชยังมีบทบาทที่สำคัญในการ
ชวยรกัษาความสมดลุของระบบนเิวศและสภาพแวดลอมของโลก
รวมทั้งเปนองคประกอบพื้นฐานในถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวและ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนพื้นโลก แตในปจจุบันพืชหลายชนิดกำลัง
อยูในสภาวะเสี่ยงตอการสูญพันธุ ทั้งตามสภาพธรรมชาติและ
จากการคุกคามของมนุษย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ การบริโภคและใชประโยชน
จากทรัพยากรมากจนเกินขอบเขตจำกัด ชนิดพันธุตางถ่ิน
ที่รุกราน มลพิษ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งได

สงผลกระทบตอทุกชีวิตบนโลก ดังนั้น กลยุทธทั่วโลกสำหรับ
การอนรุกัษพชื จงึเปนเครือ่งมอืทีจ่ะชวยยบัยัง้การสญูเสยีความ
หลากหลายของพันธุพืช ซึ่งเปนการลดอัตราการสูญเสียความ
หลากหลายทางชวีภาพโดยรวม และตอบสนองตอความตองการ
ของมนุษยทั้งในปจจุบันและในอนาคต

หนึ่งในการดำเนินงานตามกลยุทธทั่วโลกสำหรับการ
อนุรักษพืช คือเรื่องการอนุรักษพืชในวัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม จงึไดจัดใหมกีารประชมุในหวัขอเรือ่ง
พืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย ในการประชุม
วันสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม ทีผ่านมา ซึง่ในการประชมุไดกลาวถึงพชืในวฒันธรรม
และประเพณีวา พืชในวัฒนธรรมและประเพณี คือ การนำพืช
มาใชเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ซึ่ง
ถือปฏิบัติกันมาเปนเวลานานจนเปนแบบแผน เชน ในภาคเหนือ
ใชงาเปนเครือ่งบชูาในพธิกีรรมตางๆ เชน งานทำบญุขึน้บานใหม
งานแตงงาน โดยเชื่อกันวาจะชวยใหเจริญงอกงามเหมือนงา
และในการเอาขาวขึ้นยุง จะใชใบขนุน ใบพุทรา ใบพิกุล วาง
ซอนกันแลวนำไปไวในยุงขาว เชื่อวาจะหนุนนำและสงผลให
มีขาวกินตลอดป ในภาคอีสาน พระสงฆธรรมยุตในวัดปาของ
ภาคอีสาน นิยมใชแปรงสีฟนที่ทำจากกิ่งของหนามโกทา และ
คนอีสานจะทำแปรงสีฟนจากกิ่งหนามโกทาไปถวายใหพระสงฆ
ในชวงที่มีการถวายพุมเทียนพรรษา ในภาคใต ถือวามะพราว
เปนไมมงคลและควรปลูกไวทางทิศตะวันออก ดวยความเชื่อวา
เมือ่ปลกูไวบรเิวณบาน จะทำใหไมมกีารเจบ็ไขและอยเูยน็เปนสขุ
และภาคกลาง มีการทำเครื่องดนตรีพื้นบาน เชน พิณ น้ำเตา
ที่ทำจากน้ำเตาและไมชิงชัน ซอสามสายทำจากลูกมะพราว
ไมคูน และนางพญางิ้วดำ สวนกลองแขกทำมาจากไมมะริด
พะยูง ไมคูน และกระพี้เขาควาย นอกจากนี้ยังมีการนำไผ
ทางมะพราว หวาย กก ใบลาน นำมาทำเปนเครือ่งใชภายในบาน
เชน ตะกราว หวด เสื่ อ และพืชยังมีอิทธิพลในงาน
สถาปตยกรรมไทย เชน หัวเสาของอุโบสถ หรือวิหารจะปนเปน
รูปกลีบดอกบัว เปนจุดกำเนิดแหงลวดลายไทย  เชน
ลายกระหนก ลายกรวยเชิง เปนตน
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เพ่ือใหการดำเนินงานในดานการอนุรักษและการใช
ประโยชนจากพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย
อยางยัง่ยนืเปนไปอยางตอเนือ่ง และสอดคลองกบัวตัถปุระสงค
และเปาหมายของกลยุทธทั่วโลกสำหรับการอนุรักษพืช
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
จึงไดจัดใหมีการประชุมในหัวขอ แนวทางการอนุรักษและ
ฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือและรวบรวมความคิดเห็นสำหรับ
จัดทำแนวทางในการอนุรักษและฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของประเทศไทย และสงเสริมการใชประโยชนจากพืช
อยางยั่งยืน

การประชุมวิชาการในวันนี้ ไดรับเกียรติจากวิทยากร
ผทูรงคณุวฒุ ิซึง่ประกอบดวย นกัวชิาการจากกรมวชิาการเกษตร
และกรมปาไม และอาจารยจากมหาวทิยาลยัทีท่ำงานศกึษาวิจยั
ที่เกี่ยวของกับงานดานพรรณพืช ไดใหเกียรติมาบรรยาย

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษและใชประโยชน
จากพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย จึงนับเปน
โอกาสอนัด ีทีน่กัวชิาการทีท่ำงานเกีย่วของกบัความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืช จะไดมาหารือแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู
และเปนเวทีที่จะรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
ผูเขารวมการประชุมทุกทาน เพื่อนำมาเปนแนวทางดำเนินการ
ในเรื่องการอนุรักษ การฟนฟู และการใชประโยชนจากพืช
ในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยอยางยั่งยืน ตอไป

ทายนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกทานที่ไดกรุณาเสียสละ
เวลามาบรรยาย และขอขอบคุณทานผูแทนจากหนวยงาน
ทุกภาคสวน และทานผูมีเกียรติทุกทานที่ไดมารวมการประชุม
ในครัง้นี ้หวงัเปนอยางยิง่วา การประชมุในครัง้นีจ้ะบรรลเุปาหมาย
ตามวัตถุประสงคทีต่ัง้ไวทกุประการ บดันี ้ไดเวลาอนัสมควรแลว
จึงขอถือโอกาสนี้เปดการประชุมเร่ือง แนวทางการอนุรักษและ
ฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย ณ บัดนี้
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การใชประโยชนจากความหลากหลาย
ของพืชในวัฒนธรรมและประเพณี

ของประเทศไทย
นายชุมพล คุณวาสี

หนวยปฏิบัติการวิจัยพรรณไมประเทศไทย
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วัฒนธรรม แบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ วัฒนธรรม
ทางวัตถุ ซึ่งสรุปไดคือ ขาวของทุกอยางหรือสิ่งหนึ่งที่มนุษย
ประดษิฐขึน้ อกีทางหนึง่วฒันธรรมทีไ่มใชวตัถ ุคอื ขนบธรรมเนยีม
จารีตประเพณีที่สืบทอดตอกันมาเปนเวลานาน จารีตประเพณี
มีความคลายคลึงกันกับขนบธรรมเนียม แตจารีตประเพณี
ถาฝาฝนจะผิดตอสังคมดังนั้นจึงประพฤติหรือปฏิบัติไมได
สิ่งที่แสดงในเรื่องของวัฒนธรรมเปนที่เขาใจงายที่สุด คือ
ถามองวาวัฒนธรรมนั้นคือวิถีชีวิต จะมองวัฒนธรรมไดกวางข้ึน
และเห็นภาพชัดเจน ถาวัฒนธรรมมาเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของ
สังคมของชุมชน เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มาเกี่ยวของ
กับการใชชีวิตของคนในสังคมหรือชุมชนหนึ่ง คือ เปนสิ่งที่
แสดงออกมาถึงวัฒนธรรมของชุมชนนั้น เริ่มตนดวยการกินอยู
ก็จะเปนในเรื่องวัฒนธรรมของอาหาร อาหารการกินของแตละ
สังคมก็มีลักษณะไมเหมือนกัน โดยมีการใชประโยชนของพืชที่
แตกตางกัน ในแตละภาคจะมีการใชประโยชนของพืชที่นำมา
ทำอาหาร แมวาจะเปนพืชชนิดเดียวกันแตมีวิธีการประกอบ
อาหารก็จะแตกตางกันในแตละชุมชน

ความหมาย
วัฒนธรรม สิง่ทีท่ำความเจรญิงอกงามใหแกหมคูณะ

วิถีชีวิตของหมูคณะ
ประเพณี สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมา

จนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือ
จารีตประเพณี

ขนบ แบบอยาง แผน ระเบียบ
ธรรมเนียม ประเพณี แบบแผน แบบอยาง
ขนบธรรมเนยีมแบบอยางที่นิยมกันมา
จารีต ประเพณทีีถ่อืสบืตอกนัมาเปนเวลานาน
จารีตประเพณี ประเพณีที่นิยมและประพฤติกันสืบมา

ถาฝาฝนถือวาเปนผิดหรือชั่ว

ขนบประเพณี จารตีประเพณทีีว่างเปนระเบยีบแบบแผน
ไวแลว

ธรรมเนียมประเพณีประเพณเีกีย่วกบัเรือ่งธรรมดาสามญั
ถาฝาฝนก็ไมถือวาผิดหรือชั่ว

พืชในพิธีกรรม
ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีพิธีกรรมความเชื่อ

จะเห็นไดวามีพิธีกรรมตางๆ ที่นำพืชมาเปนสวนหนึ่งในพิธีกรรม
เชน การเกิด แก เจ็บ ตาย ไดมีการนำพืชมาใชประกอบในพิธี

เกิด
เมื่อเริ่มตั้งทองวัฒนธรรมหรือประเพณีปฏิบัติสำหรับ

ผหูญงิไทยทีต่ัง้ทอง ผหูญงิไทยในสมยักอน การดแูลตวัเองตัง้แต
เริ่มทองทำอยางไร เริ่มมีการใชขมิ้นทาทอง ดูแลทองที่ตึง
จนกระทั่งคลอด

การคลอดตองหาหมอตำแย ในอดีตยังไมมีใบมีดเหมือน
ในปจจุบัน การคลอดจึงมีการนำพืชเขามาเก่ียวของ โดยใช
ไมไผลวก เอามาเจียนจนเปนแผนคมๆ และใชแงงไพรเปนตัว
รองสายสะดือเพื่อตัด

หลงัจากการคลอดแลว วธิกีารตอมา คอื การอยไูฟ เปน
วิถีไทยแบบหนึ่ง ซึ่งขณะผูหญิงอยูไฟนั้น ไดนำเอาพืชเขามา
เปนสวนประกอบหลายชนิดอยูในขั้นตอนตางๆ ของการอยูไฟ
การเขากระโจม

....แมนอนอยูบนกระดานไฟ ผาโจงกระเบนที่เคยนุงหม
มิดชิดกลับกลายเปนผาผืนนิดเดียว มองเห็นหนาทองซึ่ง
ทาปูนแดงกับขมิ้นไวหนา.... (จาก นวนิยายเรื่อง รมฉัตร)

....ที่แมเขากระโจม เพื่อใหเหงื่อออกไงลูก ผิวจะได
สะอาด ตอนที่แมออกวาดกับนอง แมตองเขากระโจมทุกวัน
แตเครื่องยามีมากกวานั้น เชน ผักบุงลอม เปลือกสมโอ
วานน้ำ ตะไคร ใบสมปอย.... (จาก นวนิยายเรื่อง รมฉัตร โดย
ทมยันตี)
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ตาย
ไดนำพืชเขามาเก่ียวของ ปจจุบันก็ยังคงพอมีใหเห็น

การใชพืชในพิธีการทำศพอยางชัดเจน ที่ยังคงมีอยู คือ การ
ใชน้ำมะพราวลางหนาศพ

พืชในศิลปวัฒนธรรม

ศิลปะ
ลวดลายตางๆ ในศิลปะไทยสวนใหญก็จะถอดแบบมา

จากธรรมชาตริอบๆ ตวั ซึง่สวนหนึง่มาจากพชื ลายกระจงัตางๆ
ลายดอกไมซึ่งเปนสี่กลีบ ลายบัวคว่ำบัวหงาย หรือแมกระทั้ง
ลายกนก โดยมีตนกำเนิดมาจากรูปทรงของดอกบัวหลวง
รวมไปถงึงานเกีย่วกบัศลิปะซึง่เปนเรือ่งของการนพินธ การเขียน
วรรณกรรมในอดีต นิราศตางๆ ซึ่งในบทกวีตางๆ จะนำตนไม
ดอกไมพืชที่อยูในชีวิตประจำวันรอบๆ ตัวนั้นเขามารอยเรียง
เปนเรื่องราวขึ้นมา สวนหนึ่งจะสะทอนอะไรหลายๆ อยาง
จากการวิเคราะหพืชในวรรณคดีของไทยพบวาตนไมหลายๆ

ชนิดไมใชตนไมของไทย แตมีการนำเขามาต้ังแตในสมัยโบราณ
สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเราเริ่มรูจักไมตางประเทศเหลานั้นแลว

วัฒนธรรมภาษา
ในสำนวนไทยหลายๆ สำนวนไดนำเอาพืชเขามาเปรียบ

เทียบในสำนวนนั้นๆ เชน น้ำทวมทุง ผักบุงโหรงเหรง เด็กไทย
ในปจจุบันอาจไมรูจัก ปจจุบันภาคกลางไมคอยเห็นสภาพ
น้ำทวมในฤดูน้ำหลาก ซึ่งไดมีการสรางเข่ือนเพิ่มมากข้ึน สภาพ
น้ำทวมทองนาเหมือนอยางในอดีตก็ลดลง เพราะฉะนั้นผักบุง
ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เพื่อใหคนพายเรือเก็บก็นอยลงไป
เด็กในปจจุบันจึงนึกภาพไมออกวา ผักบุงโหรงเหรงเปนอยางไร
ในสภาพที่น้ำเจ่ิงนองมากๆ

บางทานอาจจะเคยไดยินเกี่ยวกับ “ภาษีผักบุ ง”
เรื่องเลาสมัยกอน ในสมัยพระเจาเอกทัศน เนื่องจาก
พระเจาเอกทัศนมีพระสนมหลายองคและมีพี่ชายของเจาจอม
อยู 2 องค คือ เจาจอมพัดกับเจาจอมปาน ชื่อนายสังค
ประกาศตัวเปนพี่เจาจอม ไดใชอำนาจไปเก็บภาษีคนที่เก็บ
ผักบุงขาย คนที่มีแพผักบุงจะเก็บขายก็ตองจายภาษี และ
พระเจาเอกทัศนไมทราบเรื่อง จนกระทั้งวันหนึ่ง ตามที่ตำนาน
วาไวพระองคนอนไมหลบั จงึใหมกีารแสดงละคร คนแสดงละคร
พยายามกราบทูลออมๆ ขณะเลนละคร จนพระเจาเอกทัศน
สงสัยวามีดวยหรือการเก็บภาษีผักบุง จึงสืบเรื่องนี้จนทราบ
ความจริงแลวก็ลงโทษผูที่ทำผิด ตามตำนานนายสังคนั้น
โกรธมากและไดกลายเปนหนึ่งในไสศึกในสมัยนั้น นี่คือสวนหนึ่ง
ที่ทำใหกรุงศรีอยุธยาตองเสียกรุงเพราะผักบุง

ศาสนา ความเชื่อ
พูดถึงศาสนาพุทธจะนึกถึงดอกบัว ซึ่งการใชดอกบัว

ในวัฒนธรรมประเพณีไทยก็มีหลากหลายแตกตางกัน ปจจุบัน
ไหวพระมักจะพับดอกบัว แตถาสังเกตในพิธีครูโขนละคร
ดอกบัวที่ใชบูชาเครื่องดนตรีจะตองไมใชดอกบัวที่พับ ตองเปน
บัวยอดแหลม ซึ่งสาเหตุที่มาที่ไปไมแนชัด

ธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ
การใชประโยชนจากพืชโดยตรง
การใชพืชในมิติของการเปนสัญลักษณ

การกินการอยู
ประเพณีและเทศกาลตางๆ

วิถีชีวิต

เกิด
แก
เจ็บ
ตาย

งานศิลปะและ
วัฒนธรรม
ภาษา
ศาสนา
ความเชื่อ

การประคบ การอาบสมุนไพร

การทับหมอเกลือการเขากระโจม
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ดอกเขาพรรษา
ในเรื่องคติความเชื่อตัวอยาง เชน ดอกเขาพรรษา

ที่จังหวัดสระบุรี มีตำนานเลาวาสมัยพุทธองคยังอยูไดเสด็จมา
ทีส่ระบรุ ีซึง่มรีอยพระบาทประทบัอย ูมนี้ำขังอยใูนรอยพระบาท
ตอมามีนายพรานลากวางผานมา กวางโดนยิงดวยธนูของ
นายพรานบาดเจ็บจึงมากินน้ำที่อยูในรอยพระบาท ปรากฏวา
แผลหาย สวนนายพรานซึง่เปนโรคกลากเกลือ้นเมือ่ไดเหน็กวาง
กินน้ำแลวแผลหาย จึงเอาน้ำทาตามเนื้อตัวกลากเกลื้อนก็ได
จางหายไป นายพรานจึงบอกชาวบานวาตรงนี้เปนน้ำศักดิ์สิทธิ์
หลงัจากนัน้มพีชืชนดิหนึง่เกดิข้ึนขางรอยพระบาท และออกดอก
ในชวงกอนวันเขาพรรษา จึงเรียกกันวา “ดอกเขาพรรษา”
แตสมยักอนเรยีกวา “ขาลงิ”

ประเพณีการตักบาตรดอกไมที่จังหวัดสระบุรี จะมีการ
ลางเทาพระดวย

พอคาแมคาที่เอาดอกเขาพรรษามาขาย จะเห็นความ
หลากหลายมากมาย ตอมาไดมีการเก็บกันจนไมเหลือในจังหวัด
สระบุรี จึงเร่ิมเอาพืชในสกุลเดียวกัน คือ พวก Globba ซึ่งมี
ลักษณะของใบประดับที่มีความแตกตางกันจากถิ่นอื่นมาปลูก
บางพันธุมาจากจังหวัดเชียงรายหรือบางพันธุมาจากจังหวัด
ขอนแกน ซึ่งเปนประโยชนในแงมุมหนึ่งจากการใชประโยชน
ของความหลากหลายทางชีวภาพของพืช เดิมดอกไมที่ใช
ตักบาตรวันเขาพรรษามีสองพันธุเทานั้น ตอมาเนื่องจากจำนวน
ดอกเขาพรรษาลดลงไมพอกับจำนวนนักทองเที่ยวที่เขาไป และ
ไดเก็บภายในจังหวัดอื่นๆ เพ่ิมเติม เชน ลพบุรี เชียงราย
ขอนแกน  แตปจจุบันมีการปลูกทดแทน แตเดิมจะเก็บของ
ปามาขาย ไดมีการขยายและปลูกทดแทนขึ้นมาใหม

ความหลากหลายของดอกเขาพรรษาหรือดอกขาลิง

ตัวอยางดอกเขาพรรษาของปนี้ที่มีการซื้อขายกัน

มะพราว
ยั ง เปนพืชอีกชนิดหนึ่ งซึ่ งยั งคงหลงเหลืออยู ใน

วัฒนธรรมไทยอยางยาวนาน ปกติมะพราวใชเปนอาหารเกือบ
ทุกภาค ซึ่งมีวิธีที่ใชตางกัน แลวแตวัฒนธรรมการกิน

จาว

มะพราวซอ ในปจจุบันหาไดยากมาก โดยมีอยูที่อัมพวา
ที่เดียว นี่คือลักษณะของกะโหลกมะพราวซอ ซึ่งมีความพิเศษ
คือลักษณะจะพูคลายๆ กอนเสาสาม ซึ่งตัวมะพราวซอ จะใช
ทำซออู
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ภาพบนซายคือซออู ที่ทำมาจากกะโหลกมะพราวซอ
ซอคันนี้ราคามากกวาหนึ่งแสนบาท เมื่อเปรียบเทียบกับซออูที่
ทำจากมะพราวปกติภาพขวามือ เสียงนั้นมีความกังวานของ
เสียงที่ออกมา ไพเราะแตกตางกันมาก แตอยางไรก็ตาม จะมี
กะโหลกมะพราวปกติที่ใหเสียงเหมือนกับกะโหลกมะพราว
ซอเหมือนกัน คือไมจำเปนวามะพราวปกติแลวเสียงจะไมดี มัน
จะมีบางลูกที่ใหเสียงคลายกับกะโหลกมะพราวซอ แตหายาก

ภาพลางขวานั้นคือลักษณะกะโหลกมะพราวซอ ในสมัย
รัชกาลที่ 2 มะพราวซอหายาก จึงไดออกเปนพระราชบัญญัติ
วา หามเก็บภาษีกับชาวสวนที่ปลูกมะพราวซอ ซึ่งเปนกลยุทธ
อยางหนึง่ในการทีจ่ะทำใหชาวสวนกลมุนี ้ เกบ็มะพราวซอเอาไว

เครื่องดนตรีเหลานี้ถายมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร ซึ่ง
เปนแหลงที่รวมเครื่องดนตรีไทยโบราณที่คอนขางสมบูรณ และ

ซออูจาก
มะพราวซอ

ซออูจาก
มะพราวปกติ

คูณ

นางพญางิ้วดำ

มะพราวซอ

ซอสามสาย

มะพราวซอ

ปกติจะไมอนุญาตใหนำออกมาเผยแพร และนางพญางิ้วดำ
เปนไมที่หายากมาก

มะตูม
พิธีครอบครูดนตรีไทยและมีเกร็ดวาเวลาครอบครู

จะตองครอบทั้งสามศีรษะ จะมีศีรษะครูตั้ง ศีรษะแรกที่ครอบ
คือ ศีรษะครูฤๅษี เปนสัญลักษณแทนครูปกติทั่วไป เสร็จแลว
ครอบดวยศีรษะครูที่รูปหนาเปนยักษ คือ พระพิราบ เปน
สัญลักษณของครูโขน สวนศีรษะสุดทายนั้นใชเชิดของโนรา
เปนสัญลักษณของครูนาฏศิลปไทย พอครอบครูเสร็จพราหมณ
ที่ทำพิธีจะนำสิ่งที่อยู ในพานทัดหูให คือ ใบมะตูมพันกับ
หญาแพรก ซึ่งถือวาเปนสิ่งมงคลในพระราชพิธีตางๆ หรือ
แมกระทั่งปจจุบันเอกอัครราชทูตไทยทูลลาไปปฏิบัติงาน
ตางประเทศ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัจะทรงทดัใบมะตมูให
ใบมะตูมนั้นจะมีสามแฉก บางตำราบอกวาเหมือนตรีศูลของ
พระศิวะ เปนเรื่องของความเชื่อทางศาสนาฮินดู ซึ่งพราหมณ
กร็บัมา หรอืบางตำราบอกวาสามแฉกนัน้แทนตรมีรูต ิพระพรหม
พระวิษณุ พระศิวะ ซึ่งเปนเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะฉะนั้นถือวา
ใบไมนี้เปนใบไมศักดิ์สิทธิ์เปนมงคล ศาสนาพราหมณไดนำ
มาใช เปนเครื่องสังเวยในพิธี ไหวครูดนตรีไทย ไดมีการ
นำมะพราวมาอยูในทุกๆ ประเพณี และพืชอื่นๆ เชน ออย ถั่ว
งา กลวยน้ำหวา พานหมากพลู

ศีรษะพระครูฤๅษี

ศีรษะเทริดนหราศีรษะพระพิราบ

พิธีไหวครูดนตรีไทยและนาฏศิลป ณ โรงเรียนเทพศิรินทร

ตัวอยางพืชที่อยูเครื่องบูชาและเครื่องสังเวยในพิธีครอบครูดนตรีไทย
และนาฏศิลป
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ขาวเปนพืชซึ่งยังคงอยูในวัฒนธรรมไทยมาเปนเวลา
ยาวนาน พระราชพิธีแรกนา ประเพณีสูขวัญขาว หรือ การ
ทำบุญคูนลานเรียกขวัญขาวหรือพระแมโพสพที่ตกลงหลัง
การเก็บเกี่ยวขาว เปนการขอบคุณและขอขมาพระแมโพสพ
โดยปกติจะทำในวันที่ขนขาวข้ึนยุงฉางเสร็จ ในบางทองถิ่น
อาจทำขวัญขาวในชวงที่ขาวกำลัง “ตั้งทอง”

ยังมีพิธีทำขวัญขาวของชาวนาที่ตางๆ เพราะเหตุใด
เพราะคนไทยยงักนิขาวยงัใชขาว ซึง่มกีารใชพชือย ูเมือ่ไหรกต็าม
ที่ทำใหการใชพืชนั้นคอยๆ เลือนหายไป การที่จะรักษาพืชให
ดำรงอยูยากขึ้น เปนขอสังเกตวาถาพืชในวัฒนธรรมไทยเปน
พืชที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต หรือในสภาพธรรมชาติในอดีต ไมได
เปนสิ่งที่หายากนักสามารถหยิบฉวยใชได แตปจจุบันถามอง
ครอบครัวหรือบานไหนที่มีพื้นที่ใหญๆ ซึ่งปลูกขนุน ปลูกมะขาม
ปลูกสวนครัวได แทบจะไมมีแลว สภาพชีวิตแบบนี้เลือนหาย
ไปแลวในสังคมเมือง แตในสังคมชนบท ยิ่งชนบทมากเทาไหร
สภาพแบบนี้ยังมีอยู

แนวทางการอนุรักษและฟนฟูพืช
ในวัฒนธรรมและประเพณีของไทย

อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณี

วัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิต

พืชที่มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมไทย สวนใหญเปน
พืชที่มีการปลูกไวในบานเรือน หรือมีขึ้นหรือพบได
ทั่วไปในธรรมชาติ

ขาว

ขาวมันปู ขาวสังขหยด

การอนุรักษและฟนฟูพืชในวัฒนธรรมไทยเริ่มที่สังคม
เมืองไมได เพราะสังคมเมืองเปนสังคมที่วัฒนธรรมหลากหลาย
เพราะฉะนั้นความหลากหลายของกระแสวัฒนธรรมพุงมาที่
สังคมเมือง และไปถึงชนบทลาชา เพราะฉะนั้นวัฒนธรรม
จากขางนอกมุงสูเมืองใหญๆ วัฒนธรรมจึงมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ

วัฒนธรรมตองเปลี่ยนแปลงได แตกอนคนไทยกินหมาก
ไปไหนก็เจอหมาก แตปจจุบันนี้แทบจะไมรูวาหมากคืออะไร

ในอดีตนั้นการสูบฝนก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
โดยเฉพาะในสมัยของรัชกาลที่ 1, 2, 3 มีการหามสูบฝน
แตหลังจากเกิดสงครามฝนในประเทศจีน ประเทศอังกฤษ
ชนะสงครามจึงมีผลตอสนธิสัญญาเบาวริ่งของไทย ที่อังกฤษ
สามารถซื้อขายฝนกับคนจีนในประเทศไทยไดอยางเสรี
หลังจากทำสนธิสัญญาเบาวริ่งแลว คนจีนในประเทศไทย
สามารถสูบฝนได และระบาดไปถึงคนไทยเอง ซึ่งไดมีคำพูด
ที่วา “ผูดีสูบฝนผสมทอง” คนรวยหรือผูดีไทยในอดีตสูบฝน
ที่ผสมทอง เอาทองคำเปลวผสมกับฝนแลวสูบ จะทำให
ผิวเหลือง เปนคานิยมของยุคนั้น ตอมามีการยกเลิกการสูบฝน
ฝนก็หายไป อาจจะเปนเรื่องที่ออนไหว แตวาการทำลายฝนไป
เลย ถามองในแงมุมของวิชาการเปนสิ่งที่ถูกตองแลว
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คนไทยบริโภคน้ำอัดลมจนเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม
การกนิอย ูเดก็ไทยนัง่โตะอาหาร สัง่น้ำ โคก เปปซี ่สัง่เครือ่งดืม่
โคลาทั้งนั้น เครื่องดื่มโคลานั้นมีจุดกำเนิดมาจากตนโคคา โคคา
ที่ใชทำโคเคนสูบกัน ใบโคคาเปนจุดกำเนิดของเครื่องดื่มโคลา
แตปจจุบันก็ไมไดใชแลวใชสารสังเคราะหแทน

ผลไมไทยกำลังหายไปจากโตะอาหาร พุทรา มะเฟอง
มะไฟ แตงโม ถูกแทนที่ดวยแอปเปล เชอรี่ สตรอเบอรี่ องุน
ทำใหสายพันธุที่สำคัญสูญหายไป

อนุรักษแหลงทรัพยากรพันธุกรรมของพืช
(plant genetic resources) เพื่อดำรง
รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
(genetic diversity)
หากสามารถอนุรักษพืชในวัฒนธรรมได สิ่งที่จะอยู

ทั้งหมดนั้นคือแหลงทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตัวอยางเชน
มะพราวซอกำลังจะหมดไป ประเทศใกลเคียงไมคอยใชและ
ไมมีการพูดถึงกัน ขณะนี้ประเทศไทยเปนแหลงที่มีมากที่สุด
แตมีมากที่สุดก็มีอยูไมถึง 100 ตน ในปจจุบันสหรัฐอเมริกา
ปรับปรุงพันธุขาวซึ่งมีคุณสมบัติ ทัดเทียมขาวหอมมะลิไดแลว
และตั้งชื่อวา จัสแมน ขาวจัสแมน ที่สหรัฐอเมริกาทำไดเพราะ
มีความหลากหลายทางพันธุกรรม มีทรัพยากรมาก สหรัฐ
อเมริกาไดพันธุขาวจากจีนไป และไปปรับปรุงกับพันธุขาวของ
สหรัฐอเมริกาเองที่หลุยเซียนา
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กจิกรรมของมนษุย การลดลงของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เกิดจากการทำลายถิ่นที่อยูอาศัย ดังตัวอยาง
ที่แสดงเปนการทำลายปา ซึ่งนักวิจัยทำวิทยานิพนธ เรื่อง
ถิ่นที่อยูอาศัยของประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอเบตง ซึ่งเปน
รอยตอชายแดนระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย ทำใหทราบ
ถึงขอมูลสถานภาพของพันธุไม และภูเขาที่มีลักษณะเปนเขาหิน
บางแหงปาไมถกูเผาทำลายทำใหไมสามารถใชประโยชนในพืน้ที่
นั้นๆ ได ผลของการทำลายถิ่นที่อยูอาศัย ทำใหปาผืนใหญเหลือ
เปนหยอมๆ สิ่งที่ตามมาก็คือเกิดที่อยูอาศัยที่แคบลง

ผลกระทบของการทำลายถิ่นที่อยูอาศัยตอ
การลดลงทางความหลากหลายทางชวีภาพ :
ในแงของการใชประโยชนของพืชและวัฒนธรรม

(Impact of habitat fragmentation of the decrease of plant diversity :
in relation to plant uses in culture)

รศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การสูญพันธุของพืชเกิดจาก
การแบงแยกถิ่นที่อยูอาศัย

ผลกระทบของการแบงแยกถิ่นที่อยูอาศัย
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ตนไมตางจากมนษุยและสตัวทีไ่มสามารถเคลือ่นยาย
ไปไหนไดหากมีการเผาทำลาย ตนไมวิธีการที่แพรกระจาย
อยางมีขอจำกดั โดยอาศยัลม อาศยัสตัว โอกาสการแลกเปลีย่น

สารทางพันธุกรรมอยูในบริเวณจำกัด เกิดการผสมพันธุดวย
ตัวเองมากขึ้น จึงทำใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลง หรือ
มขีองทีเ่หมอืนกนัมากขึน้ แตประชากรมคีวามหลากหลายลดลง
ทั้งนี้ของที่มากข้ึน แตประชากรเล็กลงกอใหเกิดสภาพแวดลอม
เปลี่ยนอยางกะทันหัน อาจทำใหสิ่งมีชีวิตตายพรอมกันหมด

คนไทยไดใชพืชในวัฒนธรรมมานาน มีพืชที่ปลูก
และพืชที่ขึ้นอยูในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ แตพืชที่ใชอยูไมคอย
นาเปนหวงเทากับพืชที่ไมไดใช ตัวอยางของปาที่เคยเปนผืนปา
เดียวกัน แลวถูกแยกออกเปนหยอมเล็กๆ เชน เมื่อราคายาง
สูงขึ้นมีการบุกรุกปาไมเพื่อทำสวนยาง ทำใหหยอมปาลดลง
เพราะฉะนั้นหยอมที่มีอยูนอยก็มีความสำคัญในเรื่องของความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางมาก เพราะเปนตัวแทนของพืช
ที่เคยมีอยูเดิม

จะรูไดอยางไรวาถาไมมีหยอมเล็กๆ เหลานี้ สิ่งที่
เคยอยูกันมาคืออะไร และหยอมที่เหลือนอยแลว ยิ่งถูกทำให
เหลือลดลงมากยิ่งขึ้น ก็ทำใหเกิดปญหา อะไรคือจุดเริ่มตนของ
การแบงแยกถิ่นที่อยูอาศัย การเกิดสิ่งที่เรียกวา การแบงแยก
ถิ่นที่อยูอาศัย คือ การที่ทำใหสังคมที่อยูในปาผืนเดียวกันไม
ตอเนื่องกัน เกิดเปนหยอมๆ ทำใหพื้นที่ที่เคยมีสิ่งมีชีวิตหรือ
มีพืชอาศัยอยูมีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญก็คือกิจกรรมของ
มนุษย สิ่งแรกเปนการเปลี่ยนแปลงอยางชา ที่ไมอาจสังเกต
เห็นไดอยางชัดเจน แตการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกวาไมรูกี่พันเทา
ลวนเกิดจากมนุษยที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา
กอใหเกิดการแบงแยกถิ่นที่อยูอาศัย ที่เห็นลูกศรชี้เปน

แผนทวีปผืนเดียวกันสมัยกอน ที่เห็นคือประเทศไทยกอนเคย
เปนผืนเดียวกันแลวคอยๆ แยกออกมา เพราะฉะนั้นเมืองไทย
ของเราจงึนาสนใจมาก เพราะวามคีวามหลากหลายของพชืมากมาย
การเคลื่อนยายของทวีปกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องแรก

คือ เกิดวิวัฒนาการของไมดอก นักพฤกษศาสตรหลายคน
เคยสันนิษฐานวาการเลื่อน ทำใหเกิดความหลากหลายของ
ไมดอก เปนตัวอยางปรากฏการณทางธรณีวิทยา ทำใหเกิด
การแบงแยกถิ่นที่อยูอาศัยขึ้น ตางกับแบบที่เกิดจากการกระทำ
ของมนุษยซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอยางรวดเร็ว
กอใหเกิดการสูญพันธุ สามารถอานไดจากหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง
สงัคมพชื การอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ หรอืเวบ็ไซต
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จากการสังเกตโดยทั่วๆ ไป จะแยกอยูไมคอยชัดเจน
ไดแก พื้นที่ที่เคยมีปาสวยงาม และถูกทำลายลง ดังที่จังหวัด
กาญจนบุรี เปนพรุวิกฤตที่มีปาสวยงาม แตมีปลูกพืชทดแทน
ในพื้นที่ที่เคยถูกบุกรุกทำลายปาไมเพื่อสรางรีสอรท ในเขตพื้นที่
อุทยานแหงชาติ เพราะฉะนั้นพืชที่เกิดขึ้นอยูในสังคม หรือพืช
ที่พบเจอทั่วไป และใชในวัฒนธรรมก็อาจมาจากการปลูกหรือ
มาจากธรรมชาติก็ได เปนสังคมพืชที่อยูใกลเคียงกัน ลักษณะ
ของสังคมพืชตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ หากใครที่เคยไป
จงัหวดัจนัทบรุ ี พืน้ทีป่าสงวนจะเหน็พืน้ปาสเีขียว หรอืทีภ่าคใต
จะมีลักษณะสังคมพืชที่สำคัญ คือ ปาดิบชื้น สังคมพืชที่อยู

ที่ราบลุมแมน้ำ ในภาคใตจะมีแมน้ำสายสั้นๆ ไมเหมือนแมน้ำ
สายยาวในภาคอื่น นาสนใจตรงที่วาสามารถศึกษาตนน้ำ
ถึงปลายน้ำได เนื่องจากใชเวลาไมนานก็สามารถเห็นความ
เปลี่ยนแปลงได

วิทยานิพนธ เรื่องสังคมพืชที่อยูในเขตพื้นที่น้ำทั่วถึง
พบวาพื้นที่ปา เขียวที่ เห็นนี้ แตกอนเปนปาผืนเดียวกัน
มีอาณาเขตติดกัน เปนสังคมพืชที่อยูในพื้นที่เขตน้ำทวมถึง
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณมาก เมื่อถึงฤดูน้ำนองหรือน้ำทวมจะมี
ความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย

ปาธรรมชาติที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
เปนพื้นที่ของโรงงานอาหารทะเลขนาดใหญแหงหนึ่งของ
ภาคเอกชน ซึ่งไดเขาไปสำรวจพบวาลักษณะปาเปนที่ราบลุม
มีปาเปนหยอมขนาดเล็กและใหญอยูที่ราบลุมนี้ มีความสำคัญ
ตอการดำรงชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบาน ที่พึ่งพาอาศัยน้ำ
และใชประโยชนจากพรรณไม

ปาธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองกลางเมืองตรังนี้ มีลักษณะ
โครงสรางปาที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เชน
พืชริมน้ำตางๆ ตนจิกขนาดใหญ ปลิงน้ำ ตนจันกระพอ และ
ตนพิมเสน เปนตน เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณมาก สวน
พื้นที่ปาอีกฝงหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณเหมือนกัน แตปจจุบัน
ไมเหลือพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณใหเห็นแลว ทั้งๆ ที่พืชพรรณ
หลายชนิดนี้มีอยูใน Check List Data

Dolichandrone columnaris Santisuk
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ที่ชุมพรมีวิทยานิพนธเรื่องเกี่ยวกับไมพุมที่นาสนใจมาก
ไมพุมเหลานี้นักวิจัยตางประเทศ ที่เปนผูเชี่ยวชาญ กลาววา
ดินที่มีแรธาตุในนั้นมีปาไมขนาดใหญไดอยางไร เพราะฉะนั้น
กลวัตรในการหมุนเวียนของปาที่พืชตองการมีความสำคัญมาก
สิ่งนี้ก็เปนคำถามตอไปที่จะศึกษาสังคมพืชที่ตองทำงานดานนี้
ดวยในปจจุบันสภาพแบบนี้ไมมีแลวเพราะมีคนเก็บไปปลูกใน
กระถางหนาบานไวโชว

ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของตองชวยรณรงค หากไม
อยางนั้นอีก 6 เดือนใหหลังจะเห็นตนไมชนิดนี้อยูไกลๆ ทาง
ภาคอีสานเรียก ตนชะโนด ซึ่งตอนที่ไปนี้ชวงนี้ก็ไมเหลือแลว
อาจเกิดจากการเกษตร หรือการทำถนน

สันทรายไชยา เปนลักษณะของปาชายเลน และเปน
สันทรายตอเนื่องตรงแหลมโทเปนจุดปลายของอาวไชยาแลว
ตอดวยอาวบานดอนเปนปาชายเลน จะเห็นวาสันทรายจะมา
บรรจบตรงอาวบานดอนแลวเปลี่ยนกะทันหัน ทำใหบริเวณ
ผืนปาเกาที่นาสนใจมาก มีตนยางขนาดใหญขึ้นเปนดง และ
มีความหลากหลายมากมายในขณะที่ทำการศึกษาสภาพพื้นที่
ทั่วไปของบริเวณพื้นที่ภูเขาตางๆ ที่มีปาขนาดใหญที่ไมได
อยูในเขตพื้นที่อนุรักษแตเปนที่เอกชนเรียกวา ปาชุมชน เพราะ
ชาวบานยังใชประโยชนจากปา จากการวิจัยพบพรรณไมหายาก
ชนิดตางๆ ไดแก หมันทะเล และเทียนทะเล สิ่งที่เกิดข้ึนปจจุบัน
กค็อื มกีารบกุรกุ และมกีารลอมปลกู สนัทรายลมพานีม้พีรรณไม
อยูมากมาย ดูไกลๆ เหมือนเปนสันทรายลวนๆ แตพอดูใกลๆ
จะเหน็วามนัมคีวามหลากหลายของพรรณไมประมาณ 100 ชนดิ
และมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยมีการเปลี่ยน
ลักษณะตามลมพัดตลอด

สภาพทั่วไปของสันทรายลุนเบิรก จะมีบริเวณที่เปนสัน
มีความหลากหลายของพันธุไม แตพอไปทางขอบทุกอยางจาก
ขางนอกเขามาถมจะมีลักษณะของชนิดพันธุตางถิ่น เกิดขึ้นใน
บริเวณที่ไมเคยมีชนิดพันธุตางถิ่นเลย

ภูกระดึงจะเห็นวาปาที่เคยเปนผืนเดียวกันแตก็จะกลาย
เปนคนละผืน และจะคอยๆ ถูกทำใหเล็กลงๆ ในอนาคตขอมูล
ที่เปนเรื่องของความหลากหลายของพันธุไมบริเวณนี้ หากไมมี
การศึกษาการนำไปใชประโยชน เรื่องของวัฒนธรรมก็จะคอยๆ
หายไป

ขอมูลเหลานี้ มาจากการศึกษาโดยนักพฤกษศาสตร
ผูเชี่ยวชาญแตละกลุมมีรายงานพบกระจายพันธุพืช แถบ
รัฐเคดาห และรัฐเปรัค ของประเทศมาเลเซีย รวมถึงแถบพื้นที่
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ไชยาก็เปนตัวอยางยอนไปใหดู
หยอมปาที่เกิดขึ้นบนสันทรายซึ่งถือวาเกาแกมากดูจากตนไม
ขนาดใหญ และเปนปาที่ประชาชนใชประโยชน และถือวา
เปนที่ศักดิ์สิทธิ์ และไดรับการทำใหคงอยูตลอด

เรือ่งของปามคีวามนาสนใจมาก เพราะจะใหขอมลูเกีย่วกบั
สังคมพืช หรือพันธุพืชตามธรรมชาติในทองถิ่นตางๆ แตที่เรา
พบมากกวานัน้คอื ไดพบพชืพืน้เมอืงดัง้เดิม ทีม่คีวามหลากหลาย
ของพืช
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ชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคามจาก
ผลกระทบทางการคา

พลับพลึงธาร
Crinum thaianum Schultze Non-CITES listed
พลับพลึงธารพบแหงเดียวในโลก ในแถบภาคใต ไดแก

บริเวณจังหวัดพังงาตอนบน และจังหวัดระนองตอนลาง ตาม
ลำคลองของอำเภอตะกั่วปา อำเภอคุระบุรี อำเภอสุขสำราญ
และอำเภอกะเปอร ในอดีตคลองเหลานี้สามารถเที่ยวชม
พลับพลึงธารที่มีความสวยงาม โดยที่ดอกของพลับพลึงธาร
จะออกในชวงเดือนตุลาคม ลักษณะที่พบลำตนอยูในน้ำ และ
ดอกจะพนอยูเหนือน้ำ มีกลิ่นหอม นักทองเที่ยวและชาวบาน
สามารถเที่ยวชมไดตามลำคลองที่มีอยูมากมายในสมัยอดีต

ชนิดพันธุพืชของประเทศไทยที่ถูกคุกคาม
จากผลกระทบทางการคา

นายมานิตย  ใจฉกรรจ
หัวหนาฝายการคาพืชตามอนุสัญญา

กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร

ในวนันีจ้ะกลาวถงึพชืทีใ่กลสญูพนัธ ุ(Red Data Species)
และพรรณพืชที่ถูกคุกคามจากการคาภายในประเทศ รวมถึง
ตางประเทศ รวมทั้งยกตัวอยางในและนอกทะเบียนอนุสัญญา
วาดวยการคาสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุที่นาเปนหวง
ในปจจุบัน และหนึ่งถึงสองปขางหนา อาจจะสูญพันธุจากปา
แนนอนถาไมชวยกันอนุรักษไว

ไซเตส
การคาที่ผิดกฎหมายมีผลกระทบโดยตรงและโดยออม

ตอจำนวนประชากรพืชปาที่อยูในปาตามสภาพธรรมชาติ นี่เปน
หวัใจสำคญัทีไ่ซเตสตองชวยดแูลวาถามกีารคาขายกบัตางประเทศ
โดยปลอยใหมีการนำประชากรพืชปาที่ใกลสูญพันธุหรือพืชปา
ที่ถูกคุกคามออกไปคาขายเปนจำนวนมาก ทำใหพืชลดลงหรือ
อาจจะสูญพันธุจากปา ไซเตสจึงตองหามาตรการในการควบคุม
หากไมมกีารควบคมุอยางจริงจงัจำนวนประชากรพืชปาเหลานั้น
จะลดลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดสถานะหลายสถานะ ปจจุบัน
สถานภาพของสัตวปาและพืชของประเทศไทยตามอนุสัญญา
ไซเตสมี 3 สถานะ คือ

สัตวปาหรือพืชพรรณที่ใกลจะสูญพันธุ (species
are threatened with extinction)

สัตวปาหรือพืชพรรณที่มีแนวโนมใกลจะสูญพันธุ
อนุญาตใหคาขายไดแตตองมีการควบคุม (species not
considered threatened with extinction but may become
so if their trade is not regulated)

สัตวปาหรือพืชพรรณที่ไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายของประเทศหนึง่ และขอความรวมมอืจากประเทศภาคี
ชวยดูแล (species not considered threatened with
extinction, but are under special management in
certain countries) ปจจบุนัพลบัพลงึธารมจีำนวนลดลงมาก จากการสำรวจ

ของ IUCN โดยมีการสำรวจเปนระยะเวลา 10 ป พบวาจำนวน
ประชากรของพลับพลึงธาร ที่อยูตามลำน้ำเหลือเพียงไมกี่ไร
โดยเฉพาะคลองนางยอน ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี ซึ่งปจจุบัน
พบวาพลับพลึงธารบริเวณลำคลองไดสูญพันธุแลว และ
รับทราบขาววาคลองบางปงปริมาณของพลับพลึงธารมีจำนวน
ลดลง จนเกือบจะสูญพันธุ
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สาเหตุที่ทำใหพลับพลึงธารกำลังจะสูญพันธุ
ในอนาคต

สาเหตุหลัก

สาเหตุหลักที่ทำใหพลับพลึงธารลดจำนวนลงอยาง
รวดเร็ว เพราะการขุดลอกคลองจากหนวยงานราชการ ไดแก
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบลที่อยู ในเขตคลองที่มี
พลับพลึงธารอาศัยอยู ทำการขุดลอกคลอง เพื่อใหน้ำใน
ลำคลองไหลสะดวกขึ้น ทำให “พลับพลึงธาร ที่เปนพืชหายาก
หนึ่งเดียวในโลก อยูในสภาวะถูกคุกคามอยางรุนแรง และ
มีปริมาณลดลงทุกๆ ป เนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลแรงพัดพา
หลุดรวงไป”

พลับพลึงธารไมสามารถโผลพนน้ำได และที่สำคัญในชวงหนา
นี้กระแสน้ำไหลเร็วมาก สะพานคอนกรีตรับน้ำหนัก 21 ตัน ไม
สามารถตานความแรงของกระแสน้ำได เนื่องจากมีการ
ขุดลอกคลองจึงทำใหพลับพลึงธารไหลไปตามกระแสน้ำ  เมื่อ
สัปดาหที่แลวมีการสำรวจพบวา มีพลับพลึงธารไปติดอยูที่ตาม
ตลิ่ง และอีกรอยละ 80 ไหลออกสูทะเล

พลับพลึงธารพบในพื้นที่คลองนาคามีจำนวนมากที่สุด
จำนวน 6 ไร แตถาภายใน 2-3 ป ไมหยุดยั้งการขุดลอกคลอง
พลับพลึงธารจะสูญพันธุจากลำคลองนาคา

สาเหตุรอง

ชาวบานขุดหัวพลับพลึงธารไปขาย และมีการสงออก
ไปจำหนายตางประเทศ เพื่อเปนพันธุไมน้ำในตูปลาสวยงาม
เมื่อเร็วๆ นี้ มีการสงออกไปยังประเทศสิงคโปรจำนวน 3,860
หัว และเนเธอรแลนดจำนวน 1,000 หัว สำหรับตกแตงตูปลา
ใหสวยงาม แตตูปลาที่นำไปใสไดตองมีขนาดใหญ เพราะวา
ใบของพลับพลึงธารมีความยาวหลายเมตร ราคารับซื้อจาก
ชุมชนหัวละ 2-3 บาท เพื่อนำมาจำหนายในราคา 10-12 บาท
และในปจจุบันพลับพลึงธารไมมีกฎหมายฉบับใดประกาศเปน
พืชหวงหาม ไมมีการหามสงออก ดังนั้นจะตองชวยกันหาวา
มีกฎหมายใดบางที่จะมารองรับ และดูแลการสงออกพลับพลึง
ธาร สถิติการสงออกพลับพลึงธารในป พศ. 2549-2551 พบวา
มีการสงออกเพิ่มขึ้นทุกป เชน เมื่อป พ.ศ. 2551 มีการสงออก
จำนวน 223,268 หัว เปนตน ปจจุบันมีการทดลองปลูก
พลับพลึงธารในบอปลาแตไมประสบความสำเร็จ เพราะ
พลับพลึงธารตองอยูในที่ที่มีนำ้ไหลตลอดเวลา ดวยเหตุนี้

นอกจากนี ้ในชวงฤดนู้ำหลากจะมกีารพงัทะลายของตลิง่
และมีหินทับในบริเวณที่พลับพลึงธารอยูอาศัย จึงทำให
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หากไมชวยกันรักษา และอนุรักษไวอีก 2 ปขางหนา เชื่อวา
พลับพลึงธารคงสูญพันธุไปอยางแนนอน

ตาราง 1 ปริมาณการสงออกหัวพลับพลึงธาร
พ.ศ. 2549-2551

ป พ.ศ. ปริมาณการสงออกหัวพลับพลึงธาร
2549 90,933 หัว
2550 169,288 หัว
2551 223,268 หัว

แหลงที่มา: กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร สำนักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

รองเทานารีขาวพังงา
Paphiopedilum thaianum
อยูในทะเบียนไซเตส ทะเบียนที่ 1 คือ พืชพรรณที่ใกล

จะสูญพันธุ (species are threatened with extinction)
พบแหงเดียวในโลก ซึ่งพบเฉพาะจังหวัดพังงา บริเวณเทือกเขา
นางหงส เทือกเขาทายทอย เทือกเขาหัวชาง ดอกมีขนาดเล็ก
มีกลิ่นหอมคลายตะไครหอมออนๆ มีจุดสีน้ำตาลดานในปาก
เปนรองเทานารีที่ไมคอยแตกกอขึ้นอยูตนเดียว และขึ้นบริเวณ
หนาผาภูเขาหินปูนสูงชัน บริเวณหนาผาที่โลงๆ การผสมเกสร
จะอาศัยผึ้งนำการนำเกสรตัวใดตัวหนึ่งไปผสมกับเกสรของ
อีกดอกหนึ่ง

พื้นที่ที่สามารถพบเห็นรองเทานารีขาวพังงาไดสวนใหญ
เปนปาทึบ และเปนพืชที่ชอบแสงแดดมาก อาศัยอยูบริเวณ
ซอกหนาผา ถึงกระนั้นยังมีชาวบานปนขึ้นไปลักลอบเก็บมา
เปนจำนวนมาก ทั้งๆ ที่อยูบนหนาผาสูงและอยูตามซอกหิน
เวลาปนลำบากตองผานน้ำตก ลัดเลาะไปตามซอกหิน โดย
เฉพาะตนที่อาศัยอยูเดี่ยวๆ จริงๆ แลวมีหลายตน ชาวบานที่
ไปเก็บเหลือไวแตเงาใตดิน จึงมีการแตกออกมาใหเห็นดอกบาง
สำหรับตนใหญชาวบานเก็บไปหมด ดวยเหตุนี้ทำใหประชากร
ลดลงเปนจำนวนมาก

เมือ่เกบ็ไดแลวชาวบานจะนำมาขายเพยีงตนละ 40 บาท
ซึง่นาเสยีดายเพราะตองเสีย่งชวีติข้ึนไปเกบ็แลวมาขายเพยีงแค
40 บาท แตปจจุบันมีการประกาศขายตนเดี่ยวทางอินเตอรเน็ท
ตอนนี้กำลังหาทางปราบปรามอยู โดยทำการลอซื้อเพื่อจับ
ทั้งผูซื้อและผูขาย การทำลักษณะนี้ทำใหมีการสูญพันธุไปอยาง
รวดเร็ว
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ภาพรองเทานารีขาวพังงา
ประกาศขายทางอินเทอรเน็ต ราคา 40 บาท/ตน

ภาพจาก http://forums.212cafe.com/pomorchid/board-2/
topic-32.html

นอกจากนี้ ในงานประกวดรองเทานารีขาวพังงา ไดมี
โอกาสพูดคุยกับทานนายกสมาคมขาวพังงา ถึงเรื่องการจัดงาน
ประกวดวาคุมหรือไม ในชวงที่จัดงานมีการเก็บรองเทานารี
จากปาเปนหมื่นตน เพื่อนำมาขายในงาน ซ้ำยังมีการแอบซื้อ
ขายกันหลังราน ทำใหมีการเสนอความคิดเห็นวาปนี้อยาจัดงาน
ประกวด เพราะไมเชนนั้นจะทำใหรองเทานารีสูญพันธุได ซึ่ง
หนวยงานราชการกำลังหาทางชวยกันอนุรักษ โดยความ
รวมมือจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบล เจาที่
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช เพื่อไมใหมีการ
ลักลอบเก็บรองเทานารีมาขาย

ในที่ที่เหมาะสมจึงสามารถเจริญเติบโตได ตนที่แสดงในรูป
อายุเพียง 5 ป และ 1 ป จะแตกแคลำเดียว จะเห็นไดวาเอื้อง
ปากนกแกวตองใชระยะเวลาการเจริญเติบโต

เอื้องปากนกแกว
Dendrobium cruentum Rchb. f.
อยูในทะเบียนไซเตส ทะเบียนที่ 1 คือ พืชพรรณที่

ใกลจะสูญพันธุ (species are threatened with extinction)
พบในจังหวัดระนอง และพังงา อาศัยอยูบนตนไม จากการ
สำรวจลาสุดในพื้นที่จังหวัดระนอง พบวาบริเวณบอน้ำแรที่เคย
พบเห็นเอื้องปากนกแกวข้ึนอยูไมมีแลว ถูกตัดเปนทอนไปขาย
ซึง่พบทอนหนึง่บรเิวณดานหนาโฮมสเตยเพือ่เกบ็ไวโชวชาวตางชาติ
บงบอกวาจุดนี้เปนถิ่นกำเนิดของเอื้องปากนกแกว ซึ่งเปนจุดที่
อันตรายเพราะหากตางชาติสนใจก็อาจจะเก็บกลับประเทศก็ได
การเพาะพันธุโดยการตัดกิ่ง ตองใชความชำนาญเพราะการ
ตัดกิ่งมาปลูกเลยไมไดจะทำใหตายได เอื้องปากนกแกวตองอยู

ปรงเขาชะเมา
Cycas chamaoaensis K.D.Hill
อยูในทะเบียนไซเตส ทะเบียนที่ 2 คือ พืชพรรณที่มี

แนวโนมใกลสูญพันธุอนุญาตใหคาขายไดแตตองมีการควบคุม
(species not considered threatened with extinction
but may become so if their trade is not regulated)
พบแหงเดียวในโลก พบบริเวณพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาชะเมา
และเขาวง

ปรงเขาชะเมามีการประกาศขายผานทางเว็บไซต
ราคาขาย เมล็ดละ 50 บาท หัวเล็กราคาหัวละ 100-500 บาท
ตนปรงจะมีการแยกเพศผู เพศเมีย โดยอัตราการซื้อขาย
ตนเพศผูความสูง 1.80 เมตร ราคา 5 หมื่นบาท ตนเพศเมีย
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สูง 1.55 เมตร ราคา 5 หมื่นบาท โดยเขาใชวีธีการขึ้น
เขาชะเมาไปถายรูป แลวนำมาประกาศเพื่อทำการตีราคา
เม่ือตกลงราคาไดแลวก็จะสงคนไปขุดมา เมื่อ 15 ปที่ผานมา
มีการสำรวจ พบตนปรงเขาชะเมาในปาประมาณ 500 ตน
แตปจจุบันสำรวจพบเพียง 18 ตน เทานั้น

ปจจุบันปรงเขาชะเมายังไมเปนของปาหวงหาม ขณะนี้
กำลังผลักดันใหเปนของปาหวงหาม เพื่อใหเจาหนาที่มีอำนาจ
ดำเนินคดีตอผูกระทำผิดได

การคาที่ผิดกฎหมายและการเก็บ
ที่มากเกินขนาด (illegal trade &
over-collection)
การคาทีผ่ดิกฎหมายและการลกัลอบนำออกจากปา โดย

ไมคำนึงถึงความอยูรอดของประชากรที่เหลืออยูตามธรรมชาติ
ที่พบมาก เชน กุหลาบพันป รองเทานารี วานไทรทอง ไมพะยูง
เปนตน ที่มีปญหามากเนื่องจากมีการกักเก็บไวในปริมาณมาก
เจาหนาที่ทำการตรวจจับผูลักลอบคารองเทานารี สามารถ
จับกุมอาทิตยละกวาหมื่นตน

ขอเสนอแนะแนวทางการอนุรักษและ
ฟนฟู

ระดับนโยบายควรใหความสำคัญอันดับแรกๆ
ปจจุบันใหความสำคัญแตยังไมปฏิบัติอยางจริงจัง

มีหนวยงานหลักดำเนินงาน (สำรวจและรับแจง
เบาะแส)

มีแผนงาน บุคลากร และงบประมาณที่ชัดเจน
ปลุกจิตสำนึกดานอนุรักษโดยเฉพาะกลุมที่เปน

ผูนำทองถิ่น และผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางตอเนื่อง
กระตุนใหมีการขยายพันธุควบคูกันไป
กำกบัการใชประโยชนอยางยัง่ยนืและเทาเทยีมกนั
สงเสริมใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการอนุรักษ

และฟนฟ ูใหสอดคลองกบัประเพณแีละวฒันธรรมของประเทศไทย
มีการติดตามและประเมินผล ควรมีการดำเนิน

โครงการนำรองในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง เพ่ือเปนตัวอยางใหชุมชน
อื่นๆ นำไปปฏิบัติและพัฒนาชุมชนของตัวเองตอไป

แฟมภาพการดำเนินคดี
กรมวิชาการเกษตร

แฟมภาพการดำเนินคดี
กรมศุลกากร ดานอรัญประเทศ

จังหวัดสระแกว

การมีสวนรวม
ในสวนของไซเตสพยายาม

ที่จะดูแลในสวนของชายแดน โดย
มกีารสรางเครอืขายการปองกนัและ
ปราบปรามการคาสัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมาย (Thailand
Wildlife Enforcement Network) ทั้งนี้ไดสรางเครือขายดูแล
ไวรอบๆ ประเทศ เพื่อดูแลทรัพยากรของประเทศไทยที่นำ
ออกไปจากประเทศเพื่อนบาน ในบางครั้ง กรมวิชาการเกษตร
กรมปาไม กรมอทุยานแหงชาตสิตัวปา และพนัธพุชื มกีำลงัไมพอ
ก็ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตำบล
และเครือขาย มาชวยจับกุมผูที่กระทำความผิด
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ในจำนวนนี้แบงเปน
พืชใบเลี้ยงคู 64 วงศ 198 ชนิด (ตาราง 1)
พืชใบเลี่ยงเดี่ยว 13 วงศ 59 ชนิด (ตาราง 2)
พืชเมล็ดเปลือย 2 วงศ 2 ชนิดและ
เฟรน 4 วงศ 7 ชนิด (ตาราง 3)

ปริมาณสรรพคุณสมุนไพรดงนาทามจำนวนตั้งแตสิบ
รายการขึ้นไป คือ

แกปวดเมื่อยตามรางกาย 62
แกปวดหัว 20
แกฝหนอง แกลมวิงเวียน 16
แกตกขาว 13
แกปวดทอง บำรุงกำลัง 11
แกไขหมากไม 10 (ตาราง 4)

ตาราง 1 พืชใบเลี้ยงคู

วงศ จำนวน/ชนิด
RUBIACEAE 1x24
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 1x18
EUPHORBIACEAE 1x13
CONVOLVULACEAE, LABIATAE 2x7
APOCYNACEAE, ASCLEPIADACEAE, 4x6
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE,
MYRTACEAE
ACANTHACEAE, ANNONACEAE 2x5
LEEACEAE, MELASTOMACEAE, 4x4
RUTACEAE, SCROPHULARIACEAE
COMPOSITAE, GUTTIFERAE, LAURACEAE, 6x3
MORACEAE, PHYLLANTHACEAE,
SIMAROUBACEAE
***PHYLLANTHACEAE===EUPHORBIACEAE

ความนำ
สำรวจการใชสมนุไพรพืน้บานดงนาทาม อำเภอโขงเจยีม

จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณหมอพื้นบาน เก็บ
ตัวอยางพืชและตรวจเอกลักษณพรรณพืชพรอมทั้งเปรียบเทียบ
ตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืชสิรินธร (พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ)
กรมวิชาการเกษตร และหอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ
สตัวปา และพนัธพุชื กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม

วัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบาน
ดงนาทาม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนำมา
ใชประโยชนในทองถิ่นและสามารถนำมาพัฒนาคุณภาพตอไป
ในอนาคต

วิธีดำเนินการ ไดทำการสำรวจ เก็บตัวอยางพืช และ
ตรวจเอกลักษณพรรณไมสมุนไพร โดยใชวัสดุและอุปกรณ
ตอไปนี้ คือ แผงอัดพรรณไม ขวดและน้ำยาดองพืช ถุงพลาสติก
สมุดบันทึก กรรไกรตัดตนไม ตูอบและกลองจุลทรรศน ทำการ
สำรวจระหวางปพุทธศักราช 2550-2551 โดยการสัมภาษณ
หมอพื้นบานสามทาน คือ นายวร จันทสาต นายทึง นามวิชา
และนายมาย อนิราช จดัทำเปนพรรณไมแหง ตรวจสอบพรรณไม
ดวยรูปวิธาน และเปรียบเทียบตัวอยางพืชที่พิพิธภัณฑพืช
สิรินธร (พิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ) กรมวิชาการเกษตร และ
หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ตวัอยางพรรณไมแหง
และตัวอยางดอง เก็บรักษาไวที่ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร
คณะเภสชัศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล ตรวจสอบชือ่ทองถิน่และ
เปรยีบเทยีบกบัชือ่ทีบ่นัทกึไวในหนงัสอืพรรณไมแหงประเทศไทย
และ Mabberley,s Plant-Book: A portable dictionary of
plants, their classification and uses, third edition.

ชนิดพันธุพืชสมุนไพรดงนาทาม
พบสมุนไพรจำนวน 266 ชนิด จากพืชทั้งหมด 83 วงศ

มีสมุนไพรที่ใชในรูปยาตำรับ 51 ตำรับ

สมุนไพรพื้นบานดงนาทาม
จังหวัดอุบลราชธานี

ศาสตราจารย ดร.วงศสถิตย ฉั่วกุล
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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วงศ จำนวน/ชนิด
CELASTRACEAE, CONNARACEAE, 18x2
DILLENIACEAE, DROSERACEAE,
EBENACEAE, FAGACEAE, LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE, LENTIBULARIACEAE,
LORANTHACEAE, MEMECYLACEAE,
MENISPERMACEAE, MYRSINACEAE,
OCHNACEAE, OLEACEAE,
POLYGALACEAE, SAPINDACEAE,
THYMELAEACEAE, VERBENACEAE
AMARANTHACEAE, ANACARDIACEAE, 25x1
ANCISTROCLADACEAE, ARALIACEAE,
BURSERACEAE, CHRYSOBALANACEAE,
COMBRETACEAE, CUCURBITACEAE,
DIPTEROCAPACEAE,  ERYTHROXYLACEAE,
GENTIANEACEAE, LOGANIACEAE,
MALPIGHIACEAE, MYRISTICACEAE,
NEPENTHACEAE, NYMPHAEACEAE,
OLACACEAE, OROBANCHACEAE,
POLYGONACEAE, RHAMNACEAE,
SANTALACEAE, STERCULIACEAE,
STYRACACEAE, THEACEAE, TILIACEAE
***LEGUMINOSAE (18+6+2=26)
***MEMECYLACEAE=MELASTOMACEAE

ตาราง 2 พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

วงศ จำนวน/ชนิด
ORCHIDACEAE, ZINGIBERACEAE 2x16
ARACEAE 1x5
SMILACACEAE 1x4
ERIOCAULACEAE, XYRIDACEAE 2x3
COMMELINACEAE, CONVALLARIACEAE,
CYPERACEAE, HYPOXIDACEAE 4x2
HYDROCHARITACEAE, PALMAE,
PHOMIACEAE 3x1

ตาราง 3 พืชเมล็ดเปลือยและเฟรน

วงศพืชเมล็ดเปลือย จำนวน/ชนิด
CYCADACEAE, GNETACEAE 2x1

วงศเฟรน
POLYPODIACEAE 1x4
OLEANDRACEAE, PARKERIACEAE, 3x1
SCHIZAEACEAE

ตาราง 4  ปริมาณสรรพคุณสมุนไพรดงนาทาม

สรรพคุณ จำนวน/ชนิด
แกปวดเมื่อยตามรางกาย 62
แกปวดหัว 20
แกฝหนอง, แกลมวิงเวียน 16
แกตกขาว 13
แกปวดทอง, บำรุงกำลัง 11
แกไขหมากไม 10
แกไข, แกอัมพฤกษ อัมพาต 9
แกไตพิการ, ขับปสสาวะ, ขับลม 6
แกทองอดื ทองเฟอ, แกปวดหลงัปวดเอว, แกไอ, 5
ยาถาย ยาระบาย, รักษาโรคกระเพาะอาหาร,
รักษาโรคมะเร็งตับ
แกไขจับสั่น, แกตกเลือด, แกปวดบวม, 4
แกหูน้ำหนวก, ขับประจำเดือน, บำรุงน้ำนม,
ถอนพิษ
แกโรคหอบหืด, แกผื่นคัน, แกนิ่ว, แกประดง, 3
แกจุกเสียดแนนเฟอ, เจริญอาหาร,
รักษาโรคมะเร็งตับ
แกไขรอนใน, แกไขหมากเหลือง (แกตาเหลือง 2
เล็บเหลือง/ดีซาน), แกคันคอ, แกน้ำกัดเทา,
แกนิว่ในไต, แกเบือ่เมา, แกปวดฟน, แกผดิสำแดง,
แกพิษสัตวกัดตอย, แกมึนชา, แกมูกเลือด,
แกรอนใน, แกรงัแค, แกรดิสดีวงจมกู, แกโรคบดิ
ปวดทอง, แกสิว ผา, ฆาหนอน, ชวยใหมดลูก
รัดตัวเร็วขึ้น (เขาอูเร็วขึ้น), บำรุงเลือด,
รักษาบาดแผล, ลดความดันโลหิต, หามเลือด
แกกระหายน้ำ, แกไขทำมะลา (เปนตุมตามตัว), 1
แกคลื่นไสอาเจียน, แกเจ็บทองอยางแรง,
แกซางเด็ก, แกซางในเด็ก, แกเด็กเปนไข
มีตุมตามตัว, แกตีนขอแขนเคล็ด, แกทองเสีย,
แกเทาเปอย น้ำกดัเทา, แกนิว่ในกระเพาะปสสาวะ,
แกเบาหวาน, แกปวดบิดทองจุกแนน, แกปวด
ประจำเดือน, แกปากเปอย, แกผมรวง, แก
ผิดกระบูน (ผิดสำแดงในผูหญิง), แกพิษงูกัด,
แกฟกบวม, แกยาสัง่ ยาเบือ่, แกเยีย่วหยดั ช้ำร่ัว
(เยี่ยวบอยๆ), แกรำมะนาดเหงือกบวม, แก
รดิสดีวงทวาร, แกโรคความดนัสงู, แกโรคตบัแขง็,
แกโรคตาเหลือง เล็บเหลือง, แกโรคบุรุษและ
หนองใน, แกโรคผูหญิงหลังคลอด, แกสะอึก,
แกสารพัดพิษ, แกเสนเอ็นพิการ, แกหำโปง
(ไสเลือ่น), แกเหนบ็ชา, แกอาการจาม (แกภมูแิพ),
แกอาเจียน, แกอีสุกอีใส, แกเอ็นพริก,
ขบัน้ำคาวปลา, คมุกำเนดิ, ชวยใหมนี้ำลายชมุคอ,
ยาเย็น, ยาเย็นแกผิดกำหลังคลอด, รักษาตุมที่
เปนแผล, รักษาแผลในสัตวเลี้ยง, รักษาแผล
มีดบาด, รักษามะเร็ง, รักษาโรคตับและไต
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ขอเสนอเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
หลายชนิดควรมีการนำไปวิจัยตอไป
พืชสมุนไพรที่ควรดำเนินการวิจัยตอไป 8 ชนิด คือ
มันแกวชาง (Argyreia leucantha Traiperm &

Staples) จัดอยูในวงศ CONVOLVULACEAE พืชชนิดใหม
ในโลกที่ใชราก ตมน้ำดื่ม แกไอ คันคอ

เครือโซมา (ลิ้นเสือ) (Erycibe expansa Wall. ex
G.Don.) จัดอยูในวงศ CONVOLVULACEAE ที่ใชลำตน
ตมน้ำดื่ม บำรุงกำลัง

กาฝากเหมือดแอ (Tolypanthus pustulatus
Barlow) จัดอยูในวงศ LORANTHACEAE พืชชนิดใหม
ในโลกที่ใชลำตน ตมน้ำดื่ม แกไขหมากไม

ปอเหือง (ปอฟาน) (Wikstroemia ridleyi Gamble)
จัดอยู ในวงศ THYMELAEACEAE ที่ ใชราก ตมน้ำดื่ม
แกปวดเมื่อยตามรางกาย

ลิ้ น เยื อง  (Curcuma larsenii C.Maknoi &
T.Jenjittikul) จัดอยูในวงศ ZINGIBERACEAE ที่ใชเหงา
ตมน้ำดื่ม แกขอแขนเคล็ด

กระเจยีว (ลายอบุล) (Curcuma rhabdota P.Sirirugsa
& M.F.Newman) จัดอยูในวงศ ZINGIBERACEAE ที่ใชเหงา
ตมน้ำดื่ม แกทองอืดทองเฟอ

ตูบหมูบแดง (เปราะราศี) (Kaempferia larsenii
K.Sirirugsa) จัดอยูในวงศ ZINGIBERACEAE ที่ใชเหงา
ฝนทาแกพิษแมลงกัดตอย

ตูบหมูบใบแหล (Kaempferia minuta K.Larsen &
T.Jenjittikul) จัดอยูในวงศ ZINGIBERACEAE พืชชนิดใหม
ในโลกที่ใชเหงา แกอาการตกขาว

ACANTHACEAE

ไสปลาขอเล็ก (หญาสามชั้น)
Dyschoriste depressa

Nees

AMARANTHACEAE

หญาหางหมาไน (โคกกระสุน)
Psilotrichum ferrugineum

Moq.

ANNONACEAE

คายขาว (ติ่งฟา)
Dasymaschalon macrocalyx

Finet & Gagnep.

กะทาง (กลวยนอย)
Xylopia vielana Pierre

APOCYNACEAE

สมลม
Aganonerion polymorphum

Pierre ex Spire

โมกใหญ (โมกมัน)
Wrightia arborea (Dennst.)

Mabb.

ASCLEPIADACEAE

ตังน้ำ (กลวยไมฟนงู)
Hoya multiflora Blume

ประสงคใหญ (เถาประสงค)
Streptocaulon juventas

(Lour.) Merr.

ประดงเสน (หมักจี่)
Marsdenia cambodiensis

Costa

COMPOSITAE

โดไมรูลม
Elephantopus scaber L.
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CHRYSOBALANACEAE

พอก (มะพอก)
Parinari anamense

Hance

CONVOLVULACEAE

เครือโซมา (ลิ้นเสือ)
Erycibe expansa
Wall. ex G.Don.

มันแกวชาง
Argyreia leucantha
Traiperm & Staples

CUCURBITACEAE

แตงจาด, บงุกาเรน (ตำลงึตวัผ)ู
Solena heterophylla Lour.

DILLENIACEAE

สานตน (สานใบเล็ก)
Dillenia ovata Wall. ex  Hook.f. & Thomson

DROSERACEAE

จอกบวาย หมอกบวาย (หยาดน้ำคาง)
Drosera indica L.

LABIATAE

อีตู กะเพราปา (กะเพราน้ำ)
Platostoma cambodgense
(Doan) S.Suddee&A.J.Paton
var. subulatum S.Suddee

ERYTHROXYLACEAE

ฮุนไฮ (ตานครบ)
Erythroxylum cambodianum Pierre

EUPHORBIACEAE

ประดงดิน (มะยมดอน)
Sauropus asteranthos

Airy Shaw

หมากใตใบ (ผักหวานแดง)
Sauropus bicolor Craib

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE

มะขามเครือ (บาบน)
Entada reticulate Gagnep.

LENTIBULARIACEAE

มันปู มันปลา (สรอยสุวรรณา)
Utricularia  bifida  L.

มันปูนอย (ดุสิตา)
Utricularia delphidioides

Thorel ex Pellegr.

LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE

กระซามะขามเครือ
(มะขามเครือ)

Abrus pulchellus
Wall. ex Thwaites
subsp. pulchellus

FAGACEAE

กอขี้หมู (กอนก)
Lithocarpus polystachyus

(A.DC.) Rehder
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LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

หิ่งหอ (หิงหาย)
Crotalaria retusa L.

เลียงเหล็ก (ถั่วโหนกยาน)
Tephrosia vestita Vogel

LEEACEAE

ตางไกใหญ (กระดังงาแดง)
Leea guineensis G.Don

กระทิง กะตังใบแดง (เขือง)
Leea indica (Burm.f.) Merr.

ตางไกน้ำ (กะตังใบ)
Leea indica (Burm.f.) Merr.

กะบอ
Leea simplicifolia Zoll.

LOGANIACEAE

ดอกดินดง (หญาสรุยดอกเหลือง)
Mitrasacme pygmaea R.Br.

MELASTOMACEAE

กระซาหิน (พันซี)
Sonerila erecta Jack

บัวหิน
Sonerila griffithii C.B.Clarke

MORACEAE

เดื่อหอม (มะเดื่อหอม)
Ficus hirta Vahl

OCHNACEAE

หางกวางผู (ชางนาว)
Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis

RUBIACEAE

อีตูดิน (มะลิเลื้อย)
Aphaenandra uniflora

(Wall. ex G.Don) Bremek.

หญาเข็มบะ (ตองแหงบะไห)
Hedyotis bahii
J.F.Maxwell

SCROPHULARIACEAE

หญาไสไก (โจดเขียว)
Pseudostriga cambodiana

Bonati

กระซานกเขา (มณเฑียรทอง)
Torenia hirsutissima

Bonati

STYRACACEAE

สะพาย (กำยาน)
Styrax benzoides

Craib

THYMELAEACEAE

ปอเหือง (ปอฟาน)
Wikstroemia ridleyi

Gamble
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TILIACEA

ปอพราน
Colona auriculata (Desv.) Craib

COMMELINACEAE

คมเบิก (กินกุงนอย)
Murdannia nudiflora

(L.) Brenan

ไกเดือยน้ำ (หญาหัวรากนอย)
Cyanotis cristata
Roem. & Schult.

CONVALLARIACEAE

ผักแปนปา (หญาแพรกหิน)
Ophiopogon intermedius

D.Don

HYPOXIDACEAE

ตาลเดี่ยว (หญาดอกคำ)
Hypoxis aurea Lour.

ORCHIDACEAE

หวายน้ำ (หญาจิ้มฟนควาย)
Arundina graminifolia

(D.Don) Hochr.

คุณทึง (ทาวคูลู)
Brachycorythis helferi

(Rchb.f) Summerh.

กระบือนอย (สิงโตกลอกตา)
Bulbophllum blepharistes

Rchb.f.

คูลู (นางอั้วนอย)
Habenaria dentate

(Sw.) Schltr.

ORCHIDACEAE

คูลูนอย (หัวขาวตม)
Eulophia graminea Lindl.

กระดองหหีกัใหญ (เหลอืงพศิมร)
Spathoglottis affinis

de Vriese

คูลูเล็ก (ตูบหมูบมดลิ่น)
Habenaria humistrata

Rolfe ex Downie

แดงอุบล (มาวิ่ง)
Doritis pulcherrima Lindl.

XYRIDACEAE

หญาคอนกลองน้ำ
(หญาหัวคอด)

Xyris capensis Thunb.

คอนกลองใหญ (ตาน)
Xyris complanata R.Br.

ZINGIBERACEAE

บานค่ำนอย (เปราะใบแคบ)
Kaempferia filifolia

K.Larsen

ตีบแหมบ
Kaempferia minuta

K.Larsen & T.Jenjittikul

ตูบหมูบแดง (เปราะราศี)
Kaempferia larsenii

P.Sirirugsa

ขิงดอกกระเจียวปอม (ขิงปา)
Zingiber junceum

Gagnep.
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OLEANDRACEAE

ใบหางกระรอก (นาคราชใบคลืน่)
Oleandra undulate

(Willd.) Ching

PARKERIACEAE

กีด (โซนผี)
Cheilanthes tenuifolia

(Burm.f.) Sw.

การสำรวจพืชสมุนไพรไทย
ในยาสามัญประจำบาน
ปญหาที่ทำการวิจัย และความสำคัญของปญหา

สมุนไพรไทยในยาสามัญประจำบานที่รางไวกำหนดไว 314
หมายเลข ประกอบดวย พืชวัตถุ 291 ชนิด แบงเปนพืช
ใบเลี้ยงคู 245 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 46 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย
2 ชนิดและเฟรน 4 ชนิด สัตววัตถุ 2 ชนิด และธาตุวัตถุ 14
ชนิด (โลหะธาตุ 9 ชนิดและน้ำมัน 5 ชนิด)

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสมุนไพรไทยใน
ยาสามัญประจำบาน ยังไมสามารถสรุปผลเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
หลายชนิดซึ่งสามารถแบงประเภทของปญหาไวหลายประการ
แบงตามความสำคัญไดดังนี้

พืชสมุนไพรที่ยังสรุปไมไดและหรือยังไม
ชัดเจน
รวม 5 รายการ คือ

ลำพันขาว (อำพันขาว คาดวาลักษณะคลาย
ลำพันแดง ตางกันที่สีเทานั้น)

วานมาเหลือง (คลายตนขมิ้นชันหัวสีเหลือง
ตางกันตรงที่วานมาเหลืองจะเล็กกวาหัววานจะคลายมา)

แสมาทะลาย (ลักษณะเปนไมเถาเลื้อยเปลือกตน
มีลักษณะคลายแสมา)

ลำพันหางหมูหรืออำพันหางหมู  (ภาคใต )
มีชื่ออื่นวา หัวงอทะเล อำพันหางหมูมีชื่อพองกับพืชสมุนไพร
ชื่ออำพันแดง (Enhalus acoroides (L.f.) Royle) อยูในวงศ
HYDROCHARITACEAE แตหมอพืน้บานบางทานแสดงความ
เห็นวานาจะเปนพืชตางชนิดกัน สวนลำพันขาวนั้นคาดวาเปน
พืชชนิดเดียวกับอำพันแดงตางกันที่สี)

จันทนขาว เปนพืชที่ยังไมสามารถพิสูจนไดวาจัด
อยูในวงศใด สกุลใด แตสามารถใชแทนกันได 3 ชนิด คือ

จันทนหอม Mansonia gagei J.R Drumm.
ex Prain (มีชื่ออื่นวา จันทน จันทนชะมด (ประจวบคีรีขันธ)
จันทนขาว จันทนพมา/จันทนหอม (ภาคกลาง)

จันทนา Tarenna hoaensis Pit. (มีชื่ออื่น
วา จันทนขาว จันทนใบเล็ก/จันทนา (ประจวบคีรีขันธ)
จันทนหอม (ระยอง)

ไมหอมอินเดีย Santalum album L.
(สวนพฤกษศาสตรแหงชาติพุแค สระบุรี)

พืชสมุนไพรที่ยังตองการพิสูจน
เอกลักษณวาเปนพืชสมุนไพรในยาสามัญ
ประจำบาน 13 รายการ ใชหรือไม

สมกุง จากการประชุมไดนำเสนอวาสามารถใช
รากสมกุงได 6 ชนิด คือ

สมกุง Ampelocissus martinii Planch.
(มีชื่ออื่นวา กุย (อุบลราชธานี) เครืออีโกย (นครราชสีมา)
เถาเปรี้ยว (กรุงเทพมหานคร) เถาวัลยขน (ราชบุรี) สมกุย
(สระบรุ)ี สมออบ (นครศรธีรรมราช)/สมกงุ (ประจวบครีขีนัธ)

สมกุง Ardisia amherstiana A.DC. var.
amherstiana (Ardisia siamensis Fletcher) (มีชื่ออื่นวา
จำ (แพร) ผักจำ มะกอง มะจำ (ภาคเหนือ) สมกุงใหญ (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)

สมกุง Aporosa octandra (Buch.-Ham.
ex D.Don (Aporosa roxburghii Baill.) (มีชื่ออื่นวา
ขนตาชาง (ชมุพร) ครอบใบใหญ (ตรงั) นวลเสีย้น (สรุาษฎรธาน)ี
สมกุงใหญ (ราชบุรี)

ส มกุ ง Begonia inflata C.B.Clarke
(มีชื่ออื่นวา สมกุงบก (เชียงใหม)/สมกุง (นาน))

สมกุง Embelia ribes Burm.f. (มีชื่ออื่น
วา สนขี้มด (หนองคาย/สมกุง (ระนอง, ตรัง))

สมกุง Rubus moluccanus L. (มีชื่ออื่น
วา ตะเขหลอกตาย/สมกุง (จันทบุรี) ฟาแลบ (ระนอง ,
สุราษฎรธานี) สมกบ (ตราด)

กำลังชางสาร มีรายงานวากำลังชางสารมีอยู
5 ชนิด คือ

กำลังชางสาร Acacia craibii L.C.Nielsen
(พบที่จังหวัดกาญจนบุรี)

กำลังชางสาร Beaumontia montonii
Craib (มีชื่ออื่นวา เครืองวนเห็น (อุตรดิตถ) เถาจักราช
(ประจวบครีขีนัธ) ศาลานอง (อดุรธาน)ี ไสตนัใหญ (ปราจนีบรุ)ี
/กำลังชางสาร (ภาคกลาง)
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กำลังชางสาร Maesa montana A.DC.
(มีชื่ออื่นวา ชามักขาวดอย (เชียงใหม) ไครงอย (ลำปาง)
หัสคุณเครือ (เลย)/กำลังชางสาร (เชียงใหม)

กำลังชางสารหรือตาลเหลือง Ochna
integerrima (Lour.) Merr. (มีชื่ออื่นวา กระแจะ (ระนอง)
ขมิ้นพระตน (จันทบุรี) แงง (บุรีรัมย) ชางนาว/ตานกด
(นครราชสมีา) ชางโนม (ตราด) ชางโหม (ระยอง)/กำลงัชางสาร
(ภาคกลาง)

กำ ลั ง ช า ง ส า ร ห รื อ ฮ อ ส ะ พ า ย ค ว า ย
Pithecellobium tenue Craib (พบที่จังหวัดกาญจนบุรี)
จากการประชุมไดนำเสนอวาควรใชเพียงชนิดเดียว คือ
ตาลเหลืองหรือกำลังชางสาร Ochna integerrima (Lour.)
Merr

กำลังวัวเถลิง มีสองชนิด คือ
กำลังวัวเถลิง Anaxagorea luzonensis

A.Gray (มชีือ่อืน่วา ชาววัเถลงิ/กำลงัววัเถลงิ (ประจวบครีขีนัธ)
ชะแมบ (ตราด) ปุนทา (นราธิวาส) ปูน (สุราษฎรธานี)

กำลังวัวเถลิง Polyalthia parviflora Ridl.
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

จากการประชุมไดนำเสนอวาควรใชเพียงชนิดเดียว คือ
กำลังวัวเถลิง Polyalthia parviflora Ridl.

ขี้กาแดง มีสองชนิด คือ
ขี้กาแดง Gymnopetalum integrifolium

(Roxb.) Kurz (มีชื่ออื่นวา ขี้กาขาว (กรุงเทพมหานคร)
แตงโมปา (กาญจนบุรี) มะกาดิน (เชียงใหม)

ขี้กาแดง Trichosanthes integrifolia Kurz
(มีชื่ออื่นวา กระดึงชาง, กระดึงชางเผือก (ประจวบคีรีขันธ)
ขีก้าขม (พงังา) ขีก้าใหญ (นครราชสมีา, สรุาษฎรธาน)ี ขีก้าลาย
มะตูมกา (นครราชสีมา)/ขี้กาแดง (ราชบุรี)

จากการประชุมไดนำเสนอวาใหใชทั้งสองชนิด คือ
ขี้กาแดง Gymnopetalum integrifolium (Roxb.) Kurz และ
ขี้กาแดง Trichosanthes integrifolia Kurz

ตานทั้งหา ประกอบดวยตานขโมย (ราก) ตานดำ
(ราก) ตานเสีย้น (ราก) ตานหมอน (ราก) และตาลโตนด (ราก)
จากการประชุมไดนำเสนอวาใหใชทั้งสี่ชนิด คือ ตานขโมย
ตานดำ ตานหมอน และตาลโตนด สวนตานเสี้ยนนั้นใหใชได
สองชนิด คือ

ตานเสี้ยน Xantolis burmanica (Collett
et Hemsl.) P.Royen (มีชื่ออื่นวา นมพระสี (เลย) มะนมนาง
(เชียงใหม)

ตานเสี้ยน Xantolis siamensis (H.R.
Fletch.) P.Royen (กาญจนบุรีและราชบุรี)

หมายเหตุ ตานเสี้ยนอื่นมีประมาณ 3 ชนิด ไดแก
ตะขบปา/ตานเสี้ยน Flacourtia indica

(Burm. f.) Merr. (มีชื่ออื่นวา ตะขบปา (ภาคกลาง )
มะเกวี๋ยนนก, มะเกวี๋ยนปา/ตานเสี้ยน (ภาคเหนือ)

กรวยปา/ตานเสี้ยน Casearia grewiifolia
Vent. var. grewiifolia (ภาคกลาง) กวย ผีเสื้อหลวง สีเสื้อ
หลวง (ภาคเหนือ) ขุนเหยิง บุนเหยิง (สกลนคร) คอแลน
(นครราชสมีา) ตวย (เพชรบรูณ) ผาสาม (นครพนม, อดุรธาน)ี
ตวยใหญ/ตานเสี้ยน (พิษณุโลก)

ตานเสี้ยน Filicium decipiens (Wight &
Arn.) Thwaites (กรุงเทพมหานคร)

พิลังกาสา มีที่สามารถใชได 4 ชนิด คือ
พิลังกาสา Ardisia colorata Roxb.

(มีชื่ออื่นวา กระดูกไก, กางปลา, กางปลาเขา (จันทบุรี)
กาลังกาสาตัวผู (นครราชสีมา) จีผาแตก (ลพบุรี) ทุรังกะสา
(สตูล) ตาปลา (ตราด) ตาเปดตาไก (นครศรีธรรมราช) เหมือด
(เลย) อายรามใบใหญ (ตรัง)/มะจ้ำกอง (เชียงใหม)

พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb.
(มีชื่ออื่นวา ลังพิสา (ตราด) ทุลังกาสา/รามใหญ (ชุมพร)

พิลั งกาสา  Ardisia ionantha
K.Larsenพิลังกาสา (ระนอง)

พิลังกาสา Ardisia polycephala Wall. ex
A.DC. (มชีือ่อืน่วา ตนีจ้ำ (เลย) ผกัจำ, ผกัจ้ำแดง (เชยีงใหม,
เชียงราย)/พิลังกาสา (ภาคกลาง)

มะคำดีควาย มีที่สามารถใชได 2 ชนิด คือ
มะคำดีควาย/มะซัก Sapindus rarak DC.

(มีชื่ออื่นวา ประคำดีควาย (ภาคกลาง, ภาคใต) มะซัก, สมปอย
เทศ (ภาคเหนือ)/มะคำดีควาย (ภาคกลาง, ภาคใต)

มะคำดีควาย Sapindus trifoliatus L.
(พรรณไมนำเขามาและปลูกไวในประเทศไทย)

มะเมา จากการประชุมไดนำเสนอวาสามารถใช
รากมะเมาได 5 ชนิด คือ

มะเมา Antidesma acidum Retz.
(มีชื่ออื่นวา มักเมา (ลำปาง) เมา (ภาคเหนือ) เมาตาควาย
(เชียงราย)/เมาสรอย (เลย))

มะเมา Antidesma ghaesembilla Gaertn.
(มีชื่ออื่นวา มะเมาผา, มะเมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
มะเมาขาวเบา (ชมุพร) มงัเมา (จนัทบรุ)ี เมาทงุ (ชมุพร, สงขลา)
/เมาไขปลา (ชลบุรี))

มะเมา Antidesma laurifolium Airy
Shaw (มีชื่ออื่นวา มะเมา, มะเมาไฟ/ มะเมาเขา (ตราด))

มะเมา Antidesma montanum Blume
(มชีือ่อืน่วา มะเมา (สตลู) มะเมาหนิ (ชมุพร) เมาโปโล (ตรงั,
สุราษฎรธานี)/มะเมาขน (เชียงใหม))
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มะเมา Antidesma puncticulatum Miq.
(มีชื่ออื่นวา มัดเซ (ระนอง) เมาเสี้ยน (ลำปาง)/เมาหลวง
(พิษณุโลก))

สารภี มีสองชนิด คือ
สารภี Mammea siamensis T.Anderson

(มีชื่ออื่นวา ทรพี (จันทบุรี) สรอยพี (ภาคใต) สารภีแนน
(เชียงใหม)/สารภี (ทั่วไป))

สารภีดอกใหญ Mammea harmandii
(Pierre) Kosterm. (มีชื่ออื่นวา สารภี (บุรีรัมย) สารภีดง
(เพชรบูรณ)

อบเชย มีที่สามารถใชได 3 ชนิด คือ
อบเชย Cinnamomum aromaticum

Nees (มีชื่ออื่นวา/อบเชยจีน (กรุงเทพมหานคร))
อบเชย Cinnamomum bejolghota

(Buch.–Ham.) Sweet (มีชื่ออื่นวา ขนุนมะแวง, เชียกใหญ
(ตรัง) จวงดง (หนองคาย) เฉียด บริแวง (ระนอง) ฝนแสนหา
สมุลแวง (นครศรีธรรมราช) พะแว โมงหอม ระแวง (ชลบุรี)
มหาปราบ (ตราด) มหาปราบตวัผ ู (จนัทบรุ)ี แลงแวง (ปตตาน)ี
/อบเชย (กรุงเทพมหานคร, อุตรดิตถ))

อบเชย  Cinnamomum verum J.Presl
(มีชื่ออื่นวา อบเชยลังกา/อบเชยเทศ (กรุงเทพมหานคร))

อีเหนียวเล็ก มีที่สามารถใชได 2 ชนิด คือ
อีเหนียวเล็กDendrolobium triangulare

(Retz.) Schindl. subsp. triangulare (มชีือ่อืน่วา กาสามปก,
มะแฮดง (เชยีงใหม) ขมิน้นาง ลกูประคำผ ี(ปราจนีบรุ)ี ขมิน้ลงิ
(ประจวบคีรีขันธ) หนานวล (สงขลา) เหนียวหมา (ชุมพร)
อีเหนียว (ภาคกลาง) กำพี ขามผี ขามผีภู ขามหิน (เลย)/กระดูก
อึ่ง (สระบุรี)

อีเหนียวเล็ก Desmodium gangeticum
(L.) DC. (มชีือ่อืน่วา กะตอืดแป (เลย) นางแหนว, หนาดออน
(ทั่วไป) หญาตืดแมว (ภาคเหนือ) หนูดพระผู (ตรัง) อายเหนียว
(กาญจนบุรี)/อีเหนียว (ภาคกลาง)

ขี้อาย มีที่สามารถใชได 4 ชนิด คือ
ขี้ อ า ย  Terminalia triptera Stapf

(มีชื่ออื่นวา กำจาย (เชียงใหม) กำจำ (ภาคใต) หานกราย
(ราชบุรี) คำเจา ปูเจา ปูเจาหามกาย พระเจาหอมกาย
พระเจาหามกาย สลิง หามกาย (ภาคเหนือ) ตานแดง แฟบ
(ประจวบคีรีขันธ) เบ็น (ประจวบคีรีขันธ, สุโขทัย) ประดูขาว
(ชุมพร) มะขามกราย หนามกราย หามกราย (ชลบุรี) สังคำ
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สีเสียดตน แสงคำ แสนคำ (เลย)
หอมกราย (จันทบุรี)/ขี้อาย (ราชบุรี))

ขีอ้าย Walsura robusta Roxb. (มชีือ่อืน่วา
กัดลิ้นลิง (ตราด) คอมเฮอะ น้ำนุม (หนองคาย) แดงดง
(ขอนแกน) ตะไหลแกวดง (ประจวบครีขีนัธ) มะเฟองปา ลำไยปา

(ลำปาง) ทองวา หวาสมุ (อตุรดติถ) พญาไกเถือ่น (พษิณโุลก)
ยามฝาย (ตรัง) หมักแดงดง (หนองคาย)/ขี้อาย (เชียงใหม))

ขี้ อ าย Walsura trichosterma Miq.
(มีชื่ออื่นวา ขี้อาย (ลำปาง) มะคาลิ้น (ปราจีนบุรี, อุตรดิตถ)
ลำไยปา (อุตรดิตถ)/กัดลิ้น (พิจิตร))

ขี้อาย Walsura villosa Wall. (มีชื่ออื่นวา
ขดัลิน้ (อทุยัธาน)ี ขีล้อ ขีอ้าย (ภาคเหนอื) ขีอ้ายนา (ราชบรุ)ี
คดัลิน้ (กาญจนบรุ)ี เฟยง (เลย) ลำไยปา (เชยีงใหม)/ขีอ้ายดง
(ราชบุรี))

ขมิ้นเครือ มีที่สามารถใชได 2 ชนิด คือ
ขมิ้นเครือ Arcangelisia flava (L.) Merr.

(มีชื่ออื่นวา ขมิ้นฤๅษี, ฮับ (ภาคใต)
ขมิ้นเครือ  Coscinium fenestratum

Colebr. (มีชื่ออื่นวาแฮม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

พืชสมุนไพรที่หายาก
ควรจะมกีารนำมาปลกูเพือ่ใชเปนมาตรฐานในการนำมา

ใชเปนพืชสมุนไพรในยาสามัญประจำบานนั้นตอไป คือ
กอมขม Picrasma javanica Blume
หญาถอดบอง Equisetum debile Roxb. ex

Vaucher
โหราขาวโพด Pinellia ternate Tonore
สมอเทศ (รกฟาขาว) Terminalia arjuna (Roxb.

ex DC.) Wight & Arn.
สมลุแวง Temmodaphne thailandica Kosterm.
กำจัดตน/พริกหอม Zanthoxylum limonella

(Dennst.) Alston
กำแพงเจ็ดชั้น/ขมิ้นเครือ Fibraurea tinctoria

Lour.
ขมิ้นเครือ Arcangelisia flava (L.) Merr.
ขาตน Cinnamomum ilicioides A.Chev.
ขาวเย็นเหนือ Smilax china L.
ขาวเย็นเหนือ Smilax corbularia Kunth subsp.

corbularia
ยาหัว/หัวยาขาวเย็น Smilax glabra Wall. ex

Roxb.
เขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
คงคาเดือด Arfeuillea arborescens Pierre
โคคลาน/มะกายเครือ Mallotus repandus

M ll.Arg.
ฆอนกระแต/ยาขาวเย็น Premna nana Coll. &

Hemsl.
จนัทนชะมด Aglaia silvestris (M.Roem.) Merr.
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จันทนหอม Mansonia gagei J.R Drumm. ex
Prain

ชา Camellia sinensis (L.) Kuntze var.
assamica (Mast.) Kitam.

ตบัเตาตน Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don
ตานดำ Diospyros montana Roxb.
เทพทาโร Cinnamomum porrectum Kosterm.
เนระพูสี/โหราผักกูด Microlepia platyphylla

(Don) J.Sm.
พุงทะลาย Scaphium lychnophorum (Hance)

Pierre
มหาสดำ Cyathea podophylla (Hook.) Copel
รางแดง Ventilago denticulata Willd.
มวกขาว Urceola minutiflora (Pierre) D.J.

Middleton
โรกแดง/มวกแดง Urceola rosea (Hook. &

Arn.) D.J.Middleton
วานเอ็นเหลือง Curcuma aurantiaca Van Zijp.
สมมือ Citrus medica L. var. sarcodactylis

(Hoola van Nooten) Swingle
สมอดีงู Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb.

ex Fleming
สวาด Caesalpinia bondue (L.) Roxb.
สะบามอญ/สะบา Entada rheedii Spreng.
สะบาใหญ/สะบาลิง Entada glandulosa Pierre

ex Gagnep.
สารพัดพิษ Sophora tomentosa L.
กรรณิการ Nyctanthes arbor-tristis L.
กระวาน Amomum testaceum Ridl.
กรุงเขมา Cissampelos pareira L. var.

hirsutus (Buch. ex. DC) Forman
กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex H. Lec.
กางปลาขาว Flueggea virosa (Roxb. x Willd.)

Voigt
ขี้ครอก Urena lobata L.
ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum

(A.Juss.) Baill.
คนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
คนทีเขมา Vitex negundo L.
ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra L.
ชะมดตน Abelmoschus moschatus Medik.

subsp. moschatus

ชะลูด Alyxia reinwardtii Blume
ชิงชี่ Capparis micracantha DC.
ไขเนา Vitex glabrata R.Br.
ตองแตก Baliospermum solanifolium (Burm.)

Suresh
กลวยเตา/ตับเตานอย Polyalthia debilis

(Pierre) Finet & Gagnep.
ตนีเปดน้ำ/ตนีเปดทะเล Cerbera odollam Gaertn.
เมื่อย Gnetum montanum Markgr.
ทองหลางใบมน/ทองโหลง Erythrina fusca Lour.
ขาแดง Etlingera metriocheilos (Griff.)

R.M.Sm.
ขาตน Cinnamomum ilicioides A.Chev.

ปญหาที่พบ
เรียงลำดับความสำคัญไดดังนี้
รายชื่อพืชสมุนไพรหลายชนิดยังไมสามารถระบุชื่อ

พฤกษศาสตรและวงศที่เปนพื้นฐานของพืชชนิดนั้น เชน
ลำพันขาว (อำพันขาว คาดวาลักษณะคลาย

ลำพันแดง ตางกันที่สีเทานั้น) เปนเหงาของพืชน้ำชายทะเล
มีอยูสามชนิด คือ ลำพันแดง ลำพันขาว และลำพันหางหมู
ทั้งสามตัว แตโบราณใชชื่อวา ลำพัน แตปจจุบันลอกกันไป
พูดกันมา กลายเปน อำพันหางหมู อำพันแดง อำพันขาว
สรรพคณุใชแกเลอืดลมสตร ี (ระด)ู ผดิปกต ิและแกลมในลำไส

ลำพันแดงเปนสวนประกอบในตัวยาสำคัญใน
ตำรับยาที่ 19 ยาหอมอินทจักร

วานมาเหลือง (ตนคลายตนขมิ้นชันหัวสีเหลือง
ตางกันตรงที่วานมาเหลืองจะเล็กกวาหัววานจะคลายมา) มี
รายงานถงึฤทธิต์านออกซเิดชนัจากวานมาเหลอืง Curcuma sp.

แสมาทะลาย (ลักษณะเปนไมเถาเลื้อยเปลือกตน
มีลักษณะคลายแสมา)

จันทนขาว เปนพืชที่ยังไมสามารถพิสูจนไดวา
จัดอยูในวงศใด สกุลใด แตสามารถใชแทนกันได 3 ชนิด คือ
จันทนหอม Mansonia gagei J.R Drumm. ex Prain จันทนา
Tarenna hoaensis Pit. และ ไมหอมอินเดีย Santalum
album L จันทนขาวเปนตัวยาสำคัญในตำรับยาสองตำรับ คือ
(17) ยาหอมเทพจิตร และ (18) ยาหอมทิพโอสถ

ในรางประกาศฯ ปพุทธศักราช 2542 กำหนดไวใน
ตำรับยาที่ 13 ยากษัยเสน หรือยาแกปวดเมื่อย เปนตำรับยา
ที่มีตัวยาดังตอไปนี้ตัวหนึ่งตัวใดหรือหลายตัวเปนตัวยาสำคัญ
คือ เถาวัลยเปรียง เถาเอ็นออน มะคำไก รากแจง รางแดง
เถาโคคลาน กำแพงเจ็ดชั้น หัวดองดึง หัวกระดาดทั้งสอง
หัวอุตพิษ หัวบุก หัวกลอย กำลังหนุมาน กำลังเสือโครง
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เถาเม่ือย แสมาทะลาย โรกแดง โรกขาว โดยสูตรสวนประกอบ
วิธีทำ สรรพคุณ ขนาดรับประทาน และขนาดบรรจุ ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการยา

ในหนงัสอืพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542
ระบุวาแสมาทะลายเปนชื่อพองกับชิงชี่ซึ่งอยูในตำรับยาโลก
วิเชียรหรือยาหารากซึ่งเปนไมพุมหรือไมตนขนาดเล็ก

แนวทางในการยับยั้งการสูญหาย
ของภูมิปญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร
ที่สืบทอดตามธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่น

ความรวมมือและประชาสัมพันธในการปฏิบัติงาน
สรางชมรมกลมุผอูนรุกัษพรรณไมไทยจากหนวยงาน

ตางๆ มหาวิทยาลัย เครือขายตางๆ ฯลฯ
แลกเปลีย่นตวัอยางพชืแหง พชืสด และพชืทีด่องไว
จัดทำกิจกรรมเดินปาเพื่อศึกษาพรรณไมรวมกัน
สรางความรวมมอืการศกึษาอนกุรมวิธานพรรณไมไทย
การอนุรักษ
การวิจัย
การนำไปใชประโยชน
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เปนผักพื้นบานเปนหนึ่งในภูมิปญญาไทย บอกตอกันมา
วาเนื้อไมของตนแจงนำไปเผาไฟแลวใชเถามาเปนสวนผสมของ
การทำลูกปนในสมัยโบราณ ปจจุบันมีการขุดตนแจงออกมา
จากปาเพ่ือการคาเปนจำนวนมาก

ประเทศไทยเปนแหลงภูมิปญญาและวัฒนธรรม มีการ
ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุพืชทั้งใน
วัฒนธรรมและประเพณี ทั้งประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร
ซึ่งสืบสานกันมาจนเกิดเปนภูมิปญญาทองถิ่นตามแบบวิถีชีวิต
ของแตละพื้นที่

วัฒนธรรมและประเพณีไทย
วัฒนธรรม: วิถีชีวิตของหมูคณะ สิ่งที่ทำความเจริญ

งอกงามใหกับหมูคณะ
ประเพณี: สิ่งที่นิยมถือปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปน

แบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี
องคประกอบเกีย่วกบัการใชพชืในวฒันธรรมและประเพณี

ประกอบดวย
พืช
องคความรูในการใชพืช

สำหรับพืชที่ใชประโยชนดานวัฒนธรรมและประเพณี
ประสบปญหามีแนวโนมวาจะสูญพันธุ เนื่องจากมีการนำพืชนั้น
มาใชมากเกินไป หากพืชชนิดนั้นเปนพืชที่หายากและมีการ
เปลี่ยนแปลงของถิ่นอาศัย ถิ่นอาศัยลดลง หรือมีการปลูกเลี้ยง
ที่ยาก คือ แมวาจะขยายพันธุแลวแตไมสามารถปลูกเลี้ยงได

ภูมิปญญาก็เชนเดียวกัน สวนสำคัญของภูมิปญญาคือ
เจาของภูมิปญญาที่เรียกวาปราชญ การศึกษาเก่ียวกับการใช
ประโยชนโดยเฉพาะในเรื่องสมุนไพรเปนเรื่องยากลำบาก
และใชเวลายาวนานกวาจะไดผูที่มีประสบการณจริงๆ หรือ
มีผูเชี่ยวชาญจริงๆ เพราะฉะนั้นถาเจาของภูมิปญญาเปนอะไร
กอนที่จะสืบทอดองคความรูนี้ ใหกับลูกหลานหรือลูกศิษย
ภูมิปญญาก็จะสูญหายไปและจะไมมีผูถายทอดใหใชไดจริงๆ

สาเหตุการสูญพันธุของชนิดพันธุพืช
ในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย

ดร.ทยา เจนจิตติกุล
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การสูญเสียชนิดพันธุพืช
การตักตวงผลประโยชนจากพันธุพืช เชน งานเขา

พรรษางานตักบาตรดอกไมที่พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ดอกเขาพรรษา (Globba spp.)

เทศกาลตักบาตรดอกไม ที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

แตเดิมนั้น ดอกไมที่ใชในประเพณีตักบาตรดอกไม คือ
ดอกเขาพรรษา (Globba spp.) ซึ่งใชเฉพาะดอกเขาพรรษา
สีชมพู แตปจจุบันดอกเขาพรรษาสีชมพูมีจำนวนลดลง จึง
นำดอกเขาพรรษาสอีืน่มาใชดวย ไดแก สขีาว และสเีหลอืง และ
มีการนำตนเขาพรรษาออกมาจำหนายใหแกนักทองเที่ยว
เพิ่มมากข้ึนตามการเพิ่มจำนวนของนักทองเที่ยว เปนตน

แจง (Maerua siamensis (Kurz) Pax.)



36พืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย และแนวทางในการฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศไทย

เทพทาโร
(Cinnamomum porrectum (Roxb.))

เปนไมหอมระจวง ดร.ปราโมทย ไตรบุญ จากพิพิธภัณฑ
พืชกรุงเทพฯ เลาวา ตนเทพทาโรนั้น ทางภาคใต 4 จังหวัด
ฝงทะเลอนัดามนัใชไมเทพทาโรเผาใหเกดิกลิน่หอมใชในเทศกาล
กนิเจหรอืตดัถวาย โบราณใชเปนหนึง่ในเครือ่งหอม และปจจบุนั
เปนตนไมประจำจังหวัดพังงา ในจังหวัดตรังใชไมเทพทาโร
มาแกะสลกัทำเปนของทีร่ะลกึทำเปนรปูเทพเจาออกมาจำหนาย
และไดมีการปลูกทดแทนแลว แตไมแนใจวาจะเติบโตทันการ
ใชงานหรือไม

ผักหวานปา (Melientha suavis (Pierre))

ผกัหวานปาเปนไมทีข่ึน้ตามเขา พอตนฤดฝูนกแ็ตกใบออน
แตปกตชิาวบานเขาจะเผาเพือ่ใหแตกยอดออกมามากๆ พรอมกนั
ในบางพื้นที่อนุรักษตนผักหวาน เชนที่เข่ือนศรีนครินทร ซึ่งเปน
พืน้ทีป่กปกพนัธกุรรมพชืในพระราชดำรสิมเดจ็พระเทพรตันราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี ทางการไฟฟาฝาย
ผลิตกำชับวาหามเผา แตยังมีชาวบานเผาอยู เปนที่นาเสียดาย
เพราะไมใชแคตนผักหวานปาที่ถูกทำลายไป แตบางครั้งพืชที่
หายากในบริเวณนั้นก็ถูกทำลายไปดวย

ตนบานค่ำ (Kaeferia fallax Gagnep)

เปนพืชวงศขิงพวกเปราะ พบที่น้ำตกสรอยสวรรค
จังหวัดอุบลราชธานี ใชประโยชนเปนพืชสมุนไพรดวย เปนพืช
ที่หายากพบเฉพาะในพื้นที่ที่คอนขางเปนดินทราย บางชวง

มีน้ำขังแฉะ บริเวณใกลๆ กันพบพวกดุสิตา สรอยสุวรรณา
ขึน้อยใูนชวงปลายฝนตนหนาว เปนพชืทีพ่ยายามขยายพนัธ ุแต
ขณะนี้สามารถขยายพันธุปริมาณมากได แตการที่จะนำออก
จากขวดยาก เปนพชืทีต่องการสิง่แวดลอมทีเ่ฉพาะเจาะจงจรงิๆ
เนื่องจากเปนพืชสมุนไพรแตไมมีรายงานวาใชเปนพืชอาหารได
แตตอนที่รอดอกบานดอกตูมมีดวงน้ำมันตัวสีดำเหลืองกำลังกิน
ดอกตูมอยู เมื่อลองชิมดู ปรากฏวารสชาติหวานออนๆ มีกลิ่น
หอมนิดๆ นาจะเปนพืชอาหารที่ดีไดอีกตนหนึ่ง

เปราะราศีหรือตูกหมุกแดง
(Kaempferia larsenii Sirirugsa)

เปราะราศีหรือตูบหมูบแดง (Kaempferia larsenii
Sirirugsa) มีความหลากหลายสูง เปนพืชหายากและสถานภาพ
ใกลสูญพันธุ ใชเปนพืชสมุนไพร

ดอกดินเมืองกาญจน
(Kaempferia candida Wall.)

เปนพืชที่ออกดอกกอนใบ เชนเดียวกับดอกดินหรือ
พวกกลุมของทิพยเนตร และกินดอกได ขึ้นอยูกับปาไผ พบอยู
กับพวกกระชายสยาม ออกดอกในชวงตนฝน พบวาชาวบาน
นำชอดอกไปขายที่ตลาดทองผาภูมิทุกป แตเก็บเฉพาะชอดอก
แตไมไดขดุเอาตนไปขาย เปราะชนดินีเ้ปนเปราะทีห่นาตาไมคอย
เหมือนเปราะทั่วไปที่ใบมีเล็กๆ แปะบนดิน ชนิดนี้ดูเผินๆ
จะคลายตนกระเจียว มีความสูงมากกวากลุมพวกทิพยเนตร
เปราะชนิดนี้นำไปผัดน้ำมันหรือไปใสแกงจืด สำหรับดอกดิน
เมืองกาญจน พบบริเวณที่ขึ้นอยูตรงอูลง ประมาณกิโลเมตร
ที่ 16 ตรงนั้นอยูใกลถนนและเดินเขาปาไผ ไปปแรกแถวนั้น
จะมีปาสักปาปลูก พอไปปที่ 3 ปที่ 4 ปรากฏวาเริ่มเปลี่ยน
เปนไรมนัสำปะหลงั และกนัพืน้ทีส่ำหรบัเลีย้งควาย เพราะฉะนัน้

(www.sanooktour.com)
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คาดวาอีกไมนานพื้นที่บริเวณนี้ก็คงหมดไปอาจกลายเปน
ไรมันสำปะหลัง

อีหมูบ (Kaempferia grandifolia)

อีหมูบเปนชนิดพันธุที่เพ่ิงคนพบที่โคกพูตากา ใชเปนพืช
สมนุไพรดอกรบัประทานได และเปนชนดิพันธหุายากมจีำนวนนอย
เคยพบที่โคกพูตากา มีจำนวนไมมาก ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล มีผูทำการขยายพันธุ เพื่อจะอนุรักษ
และจึงนำไปคืนถิ่นในอนาคตให อีกตัวอยางหนึ่งของภูมิปญญา
ซึ่งตอไปคงหาดูไดยากก็คือการใชใบพืชมามุงหลังคา เชน
ใบคอ (Livistona sp.)

บังสูรย (Johannesteijsmannia sp.)
พบในปายางชาวบานจะไมทำลายตนไมแตจะเก็บเมล็ด

และนำมาเพาะ เปนรายไดแหลงหนึ่ง ปจจุบันนี้ปายางนั้น
ถูกตัดไปเปนสวนยางอยางสมบูรณซึ่งเปนที่นาเสียดาย

การสูญเสียภูมิปญญาที่เกี่ยวกับ
การใชประโยชนพืช
ภูมิปญญาไทยมีมากมาย แคพื้นที่เดียวจุดเล็กๆ ของ

ประเทศไทย ยังพบตนไมที่เปนพืชสมุนไพรกวา 200 ชนิด
ทุกหนวยทุกแหลงการศึกษามหาวิทยาลัยตางๆ ในพื้นที่มี
การศึกษาทางความหลากหลายเหลานี้อยูแลว แตคิดวาคง
รวบรวมไดไมครบทั้งหมด เพราะวาการระบุชนิดของพืชไมใช
เรื่องงาย การจะใชประโยชนจากตนไมตองรูใหถูกตองวาใช
ตนอะไรอยู ซึ่งเปนปญหามาก ไปสำรวจ 5 ครั้ง ยังมีที่
ไมสามารถเก็บดอกได ระบุชนิดไมไดอีกมาก การใชประโยชน
จริงๆ ไมงาย แคเรื่องการกินไดหรือไม ทุกคนก็คงทราบ แต
ยังมีประโยชนพืชบางอยางโดยเฉพาะพืชสมุนไพรการใช
ประโยชนใหถูกตอง ไมใชแคเพียงถูกพืช วิธีการใช จำนวน
ที่ใช ปริมาณที่ใชเปนสิ่งสำคัญดวย และสิ่งหนึ่งที่คิดวาสำคัญ
มากก็คือรวบรวมภูมิปญญาจะอยูนิ่งๆ อยางนั้น แตสิ่งที่คิดวา
ทุกคนทั่วโลกอยากใหคงอยู คือทำอยางไรที่คนในทองถิ่นนั้น
ยงัใชภมูปิญญาอย ูยงัใชพชืนัน้ในวฒันธรรมประเพณขีองตนอยู
เพราะนั่นคือวิถีชีวิตของแตละแหลงแตละพื้นที่ ซึ่งปญหาก็มีอยู
วาอยากใชแตบางครั้งก็ใชไมถูกใชไมเปน

หลังคาใบคอ (Livistona sp.)

ผักพาย (Sagittaria sagittifolia L.)

คนสมัยกอนนิยมกินเปนผัก มักปลูกไวตามบาน หรือ
ปลูกในคลอง บึงน้ำ แตปจจุบันสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป บานเรือน
มีขนาดเล็กลง จึงไมมีคนปลูก เพราะฉะนั้นถึงอยากกินตองไป
หาซื้อจากที่อื่น หรือเคยไดยินแตชื่อ

พอคาตีเมีย (Selaginella cf. argentea)

ตัวอยางพืชตนหนึ่ง ที่ภาควิชาพืชสวน รศ. หมอมหลวง
จารุพรรณ ทองแถม สอนเกีย่วกบั Pteridophyle วาพอคาตีเมยี
(Selaginella sp.) ทานสอนวาสามารถรับประทานได แต
ฟงมา 20 ปมาแลว เพิ่งไดกินเมื่อสัก 2 ปที่ผานมา ดวยความ
ดีใจอยางใหญหลวง เพราะวาอาจารยบอกวาอรอยมาก ซึ่ง
ก็อรอย ไปเจอที่ตลาด อำเภอเมืองตาก แถมจะเหมามาหมด
เลยเห็นเล็กๆ นี่ กำละ 20 บาท แสดงวาเปนที่นิยมมาก
กรอบ และหวานนิดๆ รูวาเปนพอคาตีเมีย เพราะลอกจาก
อาจารยมา รูวาใชตนไหน แตไมรูวาคืออะไร ชนิดใหมของโลก
ระบุชนิดไมไดชื่อไทยเดียวกัน มีสรรพคุณเดียวกัน แตตางชนิด

ปราบสมุทร
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พืชบางชนิดไมสามารถระบุได เพราะขาดรายละเอียด
ที่สำคัญเชนเรื่องของดอกก็ยังระบุชนิดไมได และยังพบปญหา
ที่วาลักษณะเหมือนกัน สรรพคุณเหมือนกันแตเปนคนละชนิด
เชน ปราบสมุทร ที่เขื่อนศรีนครินทรเปนไมหัว มีรังไขเหนือ
วงกลบี (superior ovary) ไปพบตอนออกดอกไปแลว ไดแตผล
ลักษณะใบเหมือนอานมา เหมือน Amaryllidaceae แตเปน
superior ovary แตวาปราชญ ที่อยูที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี บอกวาหัวนี้ใชแกโรคผิวหนัง เคยเห็นซากดอก
ไมเดน ดอกหางๆ กัน ดอกดูนาเกลียด

ผีเสื้อนอย (Gagnepainia cf. godefroyi)

ภาคอีสานใช เปนพืชสมุนไพร คาดวาอยู ในวงศ
Zingiberaceae ปจจุบันยังถกเถียงกันอยู เคยมั่นใจวาเปน
อันนี้เปนชนิดนี้ ตอนหลังผูเชี่ยวชาญก็มาระบุชนิดใหมวาเปน
อีกชนิดหนึ่ง และตอมาผูเชี่ยวชาญอีกทานก็มาระบุชนิดกลับกัน
ปจจุบันอยูในระหวางศึกษาการใชประโยชนกันอยู

กระชายปา (Boesenbergia sp.)

อีกตัวอยางหนึ่งดูเหมือนกระชาย มีขายที่ตลาดเปน
กระชายปามีรากเปนกระจุก ลักษณะเปนแทง ระบุชนิดวาเปน
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. เอาไปปลูก ปรากฏ
พอออกดอกมามันไมใช ดอกสีขาว ปากแดง

วานชักมดลูก (Curcuma spp.)

อีกตัวอยางของพืชสมุนไพร วานชักมดลูก (Curcuma
spp.) อยูในวงศขิง คงไดยินชื่อกันบอย เพราะมีการศึกษาวิจัย
อยู เพื่อใชเปนฮอรโมน ทดแมนฮอรโมนเพศหญิง พืชชนิดนี้
ปรากฏวาพอรวบรวมพันธุ เอามาปลูก ปลูกแลวตายปลูกแลว
ไมออกดอก ซ้ือก็หลายรอบแตก็ไมสำเร็จ วานชักมดลูกมีใชอยู
อยางนอยสองชนิด ในชนิดเดียวกันยังมีสองพันธุ ในสมัยแรก
ที่รวบรวม ที่จังหวัดนครปฐมจะใชพันธุนี้ ที่จำนวนโครโมโซม
เปน 2n Curcuma comosa Roxb. ซึ่งใชมากในสมัยกอน
ตอมาปรากฏวาตนนี้พบที่นครปฐมเดิม ชอสั้นลง และอวนขึ้น
เปน 3n ซึ่งผูเก็บยังสับสน แตยืนยันวาใชพันธุนี้มาตลอด
เพราะฉะนั้นจะเห็นวาปญหาของการใชประโยชนการที่จะระบุ
ชนิดพืชที่ใชอยูไมใชเรื่องงาย

สมกุง (Ampelocissus martini Planch.)

สมัยกอน รศ. จิรายุพิน  จันทรประสงค เปนคนหักให
ลองชมิและจำมาจนทกุวนันี ้แลวเจอทีใ่ดกน็ำตนนีม้ารบัประทาน
กอน เพราะยอดอรอย และลอกเปลือกออก กินเปนผัก ใหความ
สดชื่นไดดี คนทองถิ่นเองก็ใสในแกงเพื่อใหความเปรี้ยว หรือ
เปนเปราะเปนพืชที่ไมมีอันตราย เก็บใบมวนๆ มาและหั่นผัดกับ
หมู หรือลวกจิ้มน้ำพริก หรือซอยแลวผสมกับแปงทอดแบบ
เทมปุระก็อรอย แตจะเปนเมือกเล็กนอย ก็อาจจะระบายไดดีขึ้น
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ดอกดิน (Aegenitia indica Roxb.)

ดอกดินซึ่งก็เปนสมุนไพรดวย และใชทำขนมดอกดิน
ใหสีมวงดำ พวกลอก พวกบุก ทั้งหลาย

บุก อีรอก

ผักที่ขึ้นในน้ำ ตองเปนน้ำที่สะอาด

หมอขาวหมอแกงลิง (Nepenthes sp.)

เปนพืชสมุนไพร พวกนายพรานใชหมอที่ยังไมเปดเอา
น้ำมากรอกใสหูแกหูน้ำหนวก มีสรรพคุณบำรุงกำลัง ถามีมาก
ตดัใสถงุแพค็ไวแชเยน็ เปนยาบำรงุกำลงัอกีแบบหนึง่ พชืสมนุไพร
จะไมปลอดภัยถายังไมรูขนาดใชที่แนนอนหรือวาพืชที่ขึ้นอยู
ในน้ำที่สะอาดหรือไมสะอาด บางครั้งพืชบางอยางควรระวังโดย
เฉพาะพืชน้ำ ปจจุบันก็มีการรณรงคไมกินพืชน้ำสดๆ มีไขพยาธิ
หรือมีเชื้อโรค ปญหาอีกคือไมถูกใจไมเขาสมัย ไมเหมาะกับวัย

หรอืวามนัเหมาะกบับางถิน่ หรอืมนัไมสะดวกกบัการใช ไมทราบ
วาเคยรับประทานขาปา มักจะใสแกงหรือลวกจิ้มน้ำพริก
ไปตางจังหวัด 5 บาท 10 บาท ก็ซื้อทุกที ชิมทุกครั้งเผ็ดมาก
กินไดก็เล็กๆ นอยๆ

เพกา (Oroxylum indicum Vent.)

เพกา มักนำฝกออนมาเผา แลวขูด และซอย ราดกะทิ
รับประทานกับน้ำพริกหรือกับลาบปลา เผ็ดไปวัยรุนมักไมรับ
ประทาน ขมไปวัยรุนไมชอบรับประทานอีกเหมือนกัน แต
ผู อาวุ โสอาจชอบเหมือนอยางแกงข้ี เหล็ก หรือสะเดา
เพราะฉะนั้นหากไมถึงวัย จะไมรับประทาน

ตอนนี้ก็หมดยุคไปแลว คงหาไดยากที่จะมานั่งกินหมาก
จีบพลู หรือการใชใบเนียม หรือพืชตางๆ เพื่อใหความหอมและ
รสชาติกับการกินหมาก แตสิ่งนี้ก็ควรที่เก็บอนุรักษความรู
เหลานี้เอาไว หรือความรูบางอยาง เชน ปอเจียนเอามาใช
ทำเชือก ปจจุบันไมตองรอปอเจียนแลว ไปซื้อเชือกในตลาดเอา
ราคาถูกกวาไมยุงยากคงทน ไสตันคงรูวาใชเปนผักรสฝาดๆ
หนอย ประโยชนอื่นคือ ตอนที่ ไปสำรวจพันธุ ไมที่ เขื่อน
ศรีนครินทรพบวามีทั้งแมบาน ทั้งปราชญ คนที่ใชสมุนไพร คนที่
เกงเรื่องผัก ปรากฏวามีแมบานคนหนึ่งบอกวาตนนี้หรือ
นอกจากรับประทานไดแลว ไสในของตน แกนของมันนำมาใช
เปนที่กรอไหม อันนี้ก็เปนอีกความรูที่ไมเคยรูมากอนเลย

ขาปา
Alpinia galangal Willd.
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กลับมาที่งานตักบาตรดอกไม ดอกเขาพรรษา ชนิดนี้
ก็เปน Globba obscura K. Larser ดอกสีเหลือง สวนขาง
บนก็จะเปน Globba obscura K. Larser ที่เห็นในถังนี้ จะเห็น
เปนทอนๆ คือ พวก Globba ตรงโคนตนมีตาอยู คือ ไมจำเปน
ตองทิง้ทัง้เหงา เหงาจะมลีกัษณะเปนแทงๆ เลก็ๆ จะตดัตรงนี้
มาขายดวย อันละ 1-2 บาท ซึ่งสามารถนำไปชำ ฝมือดีจะ
ชำไดมาก บางภูมิปญญามาจากพืชที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น
พืชที่เกี่ยวของกับภูมิปญญานั้น ผลิตภัณฑก็จะหมดไปดวย
อยางเชน ในสมัยกอนที่อางขางมีขนมฝนที่คลายๆ กับถั่วตัด
หรือขนมงานขี้มอน แตวาใชเมล็ดฝนทำเปนแผนๆ หวานๆ
รับประทานกับน้ำชา ที่นี่บางภูมิปญญาก็สูญไปเลยเพราะวาหา
อีกไมไดแลว หรือแมแตอาจารยที่สอนสัณฐานวิทยาทั้งหลาย
ก็จะทราบวา ผลที่แตกตามชอง (poricidal capsule) เดี๋ยวนี้
หายาก เพราะตัวอยางจะใชฝกฝน ตัวอยางที่มีก็อยูในสภาพ
ไมดี ก็ไมรูจะหาฝกฝนมาสอนไดที่ไหน

ปอเจี๋ยน
Bauhinia bracteata Bak.

ไสตน
Aganosma marginata G. Don

Globba obscura K. Larsen, Globba laeta K. Larsen

ไมนำเขา

ไมนำเขา

ภูมิปญญาใหม เกิดขึ้นเสมอ
ภูมิปญญาเกิดข้ึนเรื่อยๆ ไมไดจบอยูที่ของเกายุคนั้น

ทุกชาติก็คงพัฒนาภูมิปญญาของตัวเองไปตลอด มีการ
ทดลองใช การใชพืชทดแทนและมีพืชอื่นที่ เขามา มีการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางชนเผาตางๆ เพราะฉะนั้นจึงมีการ
พัฒนาองคความรูภูมิปญญานั้นเรื่อยๆ หากไปจตุจักรจะเห็น
ในศิลปะการรอยดอกไม ปจจุบันมีการรอยดอกไมแบบใหมๆ
การนำเอาดอกไมนำเขาใหมๆ ไมวาจะเปนกลวยไมหรืออะไร
ก็ตามมาประดิษฐใหเกิดรูปแบบใหมๆ พอนานไปจะเปน
ภูมิปญญาของเรา นี่เปนตัวอยางของเขาพรรษาอีกแลว
ที่อาจารยชุมพลวา ดอกเขาพรรษาปริมาณไมเพียงพอ มีการ
นำเอาดอกเขาพรรษาจากแหลงอื่น อยางเชน สกุล Globba
อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนไมของปากาญจนบุรีนำมาขายซึ่งตอนหลัง
เชียงใหมปลูกมาก และมาขายในงานตักบาตรดอกไม ชนิดนี้
ยังไมแนใจเหมือนกัน หรือกระเจียวสมก็เปนไมก็ที่พบปา
ที่กาญจนบุรี มีบัวชั้นดวย

การทดลองใช การใชพืชอื่นทดแทนพืชนำเขา การ
แลกเปลี่ยนความรู เชน บัวเข็ม Smithatris myanmarensis
W.J. Kress.) ซึ่งปกติตนนี้เปนไมของพมาและมีการนำไปปลูก
ที่ทางภาคเหนือ ปรากฏวาในระยะหลัง พบนำลงมาขายที่งาน
ตักบาตรดอกไม ไมนำเขาภาพที่เห็นเปนไมที่เขามาเม่ือไมกี่ป
มีสวยๆ มีใหมๆ เยอะมาก เปนตัวอยางของปที่แลวที่ในงาน

ขาปา
Alpinia galangal Willd.
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สวนหลวง ร.9 เพราะเหมือนกับเปนการออกตัวไมใหม มีการ
นำไมนำเขามาปรับใชประโยชนตนที่ชัดเจนที่สุด คือ เหงือก
ปลาหมอเทศ พอดีไมไดมีรูปใหดูเปน Acanthaceae ชนิดหนึ่ง
ซึ่งมีคนนำเขามาปลูกเปนไมประดับปรากฏวาไปที่ตากมีชาวเขา
คนหนึ่งที่รวบรวมทำงานวิจัย คือ รวบรวมพืชสมุนไพรที่เขาใช
ในชนเผา ปรากฏวาเขาใชตนนี้ดวยตนนี้ไดมาจากเผาเดียวกัน
แตอยูในจังหวัดอื่น และมีการแลกเปลี่ยนตนไมกัน ปจจุบัน
ยังใชอยูเปนองคความรูที่ถายทอดมาจากที่อื่น

บัวเข็ม
Smithatris myanmarensis

W.J. Kress.

มะตูมแขก
Schisnus terebinthifolius

Radd.

ตนนี้หลายคนคงรูจัก คือ มะตูมแขก (Schisnus
terebinthifolius Radd.) เปนพืชนำเขามานานและมีรายชื่อ
อยูในทะเบียนไมประดับของสมาคมไมประดับแหงประเทศไทย
เปนพวก Anacadiaceae และตนไมตนนี้เปนวัชพืชรายแรงใน
บางแหง แตที่เมืองไทยใชปลูกเปนไมประดับปกชำก็ขึ้น เมล็ด
ในตางประเทศจะใชเปน spike คือเรียกเปน pink pepper
แลวเวลาที่ไปดูพริกไทยรวมมิตรที่นำเขามาจะเห็นเปนสีชมพู
หรือสีแดง ก็คือเปนผลของมะตูมแขกนี่เอง แตวารับประทาน
มากก็ไมดี ปรากฏวาพืชตนนี้ปลูกเปนไมประดับแลวแพรไป
จนคนอีสานนิยมประทานเปนผัก เพราะวาเจริญเติบโตเร็ว
รสชาติก็ใชได

พวกผักเปดเขียวผักเปดแดง ในสมัยกอนก็จะปลูกเปน
ตัวอักษร ชื่อของบริษัทตามตางจังหวัด ถาใครสังเกตในหาง
จะมีผักที่เด็ดลางน้ำ แพ็คเรียบรอยแลวพรอมรับประทานได
ก็ใชชื่อวา watercress มักจะไมเรียกวาผักเปดเขียว คำวา
watercress มาจากคำวา Chinese watercress (Alternanthera
bettzeckiana (L.) T. Anderson) ปจจุบันหากเคยรับประทาน
อาหารญี่ปุน สมัยกอนฟูจิจะแตงจานดวย พาสเล ตอนหลัง
ก็เปลี่ยนเปนผักเปดเขียว ผักอีกอยางหนึ่งซึ่งมาจากพันธุไม
นำเขา คือ sweet ivy (Asystasia gangetica (L.) Anderson)
หรือชื่อไทยๆ คือ บุษบาริมทาง ยอดก็ทำแบบเดียวกันหักยอด
ลางน้ำเรียบรอย แพ็คใสถุงแลวก็ไดราคาแตไมเรียกวา บุษบา
ริมทาง แตเรียกวา sweet ivy จะไดราคาอีกระดับหนึ่ง

การอนรุกัษชนดิพนัธพุชืในวฒันธรรม
ภูมิปญญาของไทยจะมีประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อมีการ

นำไปใชโดยเฉพาะในวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นนั้นๆ เพราะฉะนั้น
การที่จะอนุรักษภูมิปญญาเหลานี้เพ่ือไมใหพืชพันธุที่เราใช
สูญพันธุไป ควรจะทำใหเกิดความรักในวัฒนธรรม มีการอนุรักษ
และฟนฟูภายในทองถิ่นเพื่อใหมีการสืบทอดรุนตอรุน

สำหรับพืชที่หายากใกลสูญพันธุควรจะมีการวิจัยและ
ขยายปริมาณ หาแนวทางที่จะคืนสูทองถิ่น อันนี้ก็คงจะไมแค
พูดตรงนี้ ขอยกตัวอยางเปนพืชคนไทยเชื้อสายมอญใช ตนนี้
คือ กะลา หรือ ขาน้ำ ซึ่งมีที่ปากเกร็ด ใชรูปแบบเดียวกับตนไม
พวกเขาพรรษาในสระบุรี คือ มีการปลูกเพิ่มมากข้ึน กะลาหรือ
ขาน้ำ หากไปปากเกร็ดไปรับประทานอาหารมักไดรับประทาน
ทอดมันหนอกะลา แกงหนอ
กะลา รวมทั้งชอดอกออนดวย
ในสมัยกอนเคยไปปากเกร็ด
แลวชุมชนอนุรักษไม ให เอา
ออกนอกเกาะเลย ตองแอบๆ
และไปขอแบงกลับมาปลูก แต
ภายหลังมีบางหนวยงาน บาง
มหาวทิยาลยั เขาไปทำเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ ชุมชนที่เกาะเกร็ดเอง
ไดพยายามขยายพันธุและ
อนรุกัษพนัธุ ปจจบุนัมกีารปลกู
และจำหนายอยางแพรหลาย

Chinese watercress (Alternanthera bettzeckiana Standl.)

Sweet ivy (Asystasia gangetica (L.) T. Anderson)

Globba spp.

กะลา, ขาน้ำ
Alpinia nigra (Gaerte.)

B.L. Burtt
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วานตะไคร ขิงเสือ กระชายพราน
Zingiber citriodorum Theilade & Mood.

ตนนี้เปนพืชแนะนำอีกตนหนึ่ง เปนพืชที่ทางกาญจนบุรี
ใช ถาทางอำเภอศรีสวัสดิ์จะเรียกวา กระชายพราน ถาทาง
อำเภอไทรโยคจะเรียก วานตะไคร ขึ้นเหนือไปจะเรียกวา
ขิงเสือ ตอนไปสำรวจที่เขื่อนศรีนครินทรมีผูนำชอดอกมา
จำหนาย มีนอยไดลองชิมกัน ปรากฏวาชอขนาดนี้ที่ตูมมากๆ
รับประทานสดไดเลยรสดี หวาน หอม อรอย แตหากแกขึ้นมา
อีกนิดหนึ่งจะเผ็ดจนเกินไป เคยลองเทียบดูมีโอกาสไดกิน
เมียวกะ ซึ่งเปนชอดอกของซิงจิเบอไมโอกาของญี่ปุน ซึ่งของ
ญี่ปุนจะทำเปนเทมปุระ หรือวาทำเปนขิงดอก ปรากฏวารสชาติ
ผิดกัน ชนิดนี้อรอยกวา เจาหนาที่แจงวานำมาแกงกับแย

เปนแกงที่อรอยมาก แตรับประทานสดก็อรอยแลว และ
ทีป่ระทบัใจกค็อืมโีอกาสทีไ่ดเจอกอ็ยากไดมากเลยแตวาในเขือ่น
นี้ไมมี สาธารณสุขที่ศรีสวัสดิ์ เปนหมูบานใกลๆ มีโอกาสได
ไปดกูารเพาะวานชกัมดลกูดวย ไดปลกูไว เรียกวา กระชายพราน
จึงขอใหชวยขุด อยากไดเอาไปปลูกขยาย ไดรับทราบวา
มีไมมากและกำลังรณรงค คือ พยายามเอาไปแจกแตละบาน
ในหมูนั้น เพื่อใหใชประโยชนจากพืชตนนี้ เปนพืชที่หากินไดงาย
คือ หากินในบานไมตองไปเสียเงินซื้อ และปลอดสารพิษ คือ
ชื่นชมเขามากวา เขาพยายามผลักดันใหคนในหมูบานไดกินดี
อยูดี และอนุรักษองคความรูที่มีอยู พืชพันธุที่มีอยู เพราะวา
หายากซึง่พยายามขยาย ถอืเปนการผลกัดนัโดยคนในทองทีเ่อง

เครื่องมือยับยั้งการสูญเสียความหลากหลาย คือ หนึ่ง
การใชประโยชนจากพืชนั้น และตราบใดที่ยังมีการใชประโยชน
จากพืชนั้น พืชนั้นไมนาจะสูญพันธุ สอง ภูมิปญญาของ
ทองถิ่นใด ควรจะมีการจัดการใหเกิดการใชประโยชนอยาง
แทจริงในถิ่นนั้น เพ่ือใหตรงตามเปาหมายของกลยุทธทั่วโลก
ของการอนุรักษพันธุพืช ซึ่งในปหนาประเทศไทยจะตองรายงาน
ผลการดำเนินงาน
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พืชในวัฒนธรรมไทย
จากการสำรวจพรรณพืชที่ใชในวัฒนธรรมไทยสวนใหญ

จะเปนพรรณพืชพื้นเมืองที่มีอยูเองตามธรรมชาติในเขตของ
ประเทศไทยแตดั้งเดิม แตก็มีบางสวนที่นำมาปลูกหรือนำเขา
โดยเฉพาะพวกยาหรือไมดอกไมประดับแตสวนใหญแลว
ก็ยังเปนพรรณไมพื้นเมืองเดิมของประเทศไทย

อาหาร
ตัวอยางพันธุไมที่ ใชในวัฒนธรรมอีสานโดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใชเปนอาหาร เชน เทา คนในภาคอีสานหรือทาง
ภาคเหนือนำมาประกอบเปนอาหารโดยแบบเดิมๆ เชน ลาบเทา
หรือปนเทา แตเคยเดินทางไปหลวงพระบางที่ประเทศลาวเมื่อ
16 ปที่ผานมา ซึ่งตอนนั้นหลวงพระบางยังไมคอยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรมมาก เมื่อเขาไปในโรงแรม
จะมีการนำอาหารวางมาเสิรฟซึ่งมีลักษณะเปนแผนสีเขียว
โรยดวยงาลองชิมปรากฏวาเปนสาหราย ประเทศลาวไมมีทะเล
แลวเอามาจากไหนก็ถามพนักงานโรงแรมวาทำมาจากอะไรเขา
บอกวาทำมาจากเทา แตเทาที่ประเทศไทยยังไมมีการนำไป
ขึ้นโรงแรม ซึ่งจะเห็นไดวาที่ประเทศลาวพยายามเสริมหรือ
เพิ่มมูลคาของพรรณพืชทองถิ่นเพื่อใหการใชพืชทองถิ่นอยู
และมมีลูคาเพิม่ ซึง่อนันีจ้ะทำใหมนัยงัคงอยไูด ลงไปในหนองน้ำ
ชุมชนจะเก็บสายบัว ไหล ฝกบัว บัวหลวง บัวสายนอกจาก
หาปลาแลวยังมีการเก็บพืชมาใชประโยชนอีกดวย

ทุกทานคงไดรับขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนของพืช
ในประเทศไทยในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานพิธีกรรม ดาน
อาหาร ดานสมุนไพร รวมทั้งปญหาของการอนุรักษที่สำคัญ
สองประการ คือ การตรวจสอบชนิดพันธุและทำอยางไรพืช
ที่มีการใชกันอยูนั้นถึงจะมีการใชอยูตอไปหรือองคความรูนั้น
ยังคงอยู และมีพืชชนิดนั้นอยูตอไป ทำอยางไรจึงจะหาทาง
ในการอนุรักษหรือฟนฟูพืชในวัฒนธรรมที่ใชอยูในประเทศได
ประเทศไทยจัดอยูในประเทศที่เปนเกษตรกรรมและประชาชน
สวนใหญอยูในชนบทมากกวาในตัวเมือง ประชากรสวนหนึ่ง
ยัง พ่ึงทรัพยากรธรรมชาติอยูจึงทำใหการนำเอาพืชมาใช
ประโยชนชีวิตประจำวันหรือในการดำรงชีวิตในหลายๆ ดาน
ยังมีอยูแตเนื่องจากมีวัฒนธรรมอยางอื่นและมีระบบทุนนิยม
เขามาทำใหวิถีชีวิตเปลี่ยนไปบาง แตในชนบทยังเห็นวามีชุมชน
จำนวนมากยังพึงพาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งสวนหนึ่งก็คือ พืช
ทำอยางไรพืชในวัฒนธรรมของประเทศไทยจะอยูได

พชืในวฒันธรรมหรอืประเพณตีางๆ หมายถงึ การนำพชื
มาใชเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชุมชนซึ่ง
ถือปฏิบัติมาเปนเวลานานจนเปนแบบแผน ซึ่งพืชที่เคยใช
บางอยางก็ยังมีการใชอยูเนื่องจากวาวัฒนธรรมประเพณีบาง
อยางยงัสบืทอดตอเนือ่งกนัมา แตบางอยางมกีารปรบัเปลีย่นไป
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนและสังคมในแตละยุคสมัย
ทำอยางไรที่จะฟนฟูขึ้นมาไดหรือที่ยังใชอยูจะอนุรักษอยางไร
ถึงจะอยู ไดตอไป ซึ่ งศาตราจารย ดร .ธวัชชัยกลาววา
การอนุรักษจะคงอยูขึ้นอยูวาตองมีการใช แตทำอยางไร
เพราะวาวัฒนธรรมบางอยางเปลี่ยนไปแลวจะยังคงใชอยู
ไดอยางไร มนุษยทั่วโลกรูจักนำพืชชนิดตางๆ มาใชประโยชน
เพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งชนิดพืชที่นำมาใชจะแตกตางกันไปตาม
ทองถิ่น ขึ้นอยูกับชนิดพืชที่มีในทองถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมการใช
พืชของมนุษยในแตละทองถิ่น การปฏิบัติที่คลายคลึงกันและ
แตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น ขึ้นอยูกับบริบทของชุมชน
อาทิ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทัศนคติ ความเชื่อ ลักษณะการ
ประกอบอาชีพ เชน เปนชุมชนเกษตรกรรม เปนชุมชนประมง
เปนตน และยังขึ้นอยูกับการเปดรับอารยธรรมและความเจริญ
ของกลุมชนอื่นเขามาผสมผสานระหวางวัฒนธรรม

แนวทางการอนุรักษและฟนฟูพืช
ในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย

ผศ.สำอาง หอมชื่น
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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ที่อยูอาศัย
กระทอมของคนหาปลาบริเวณริมบึงฝาบานทำมาจาก

ตนออ
ธปูฤๅษใีนตางประเทศเปนชนดิพนัธตุางถิน่ทีร่กุรานตอง

หาทางกำจัด แตธูปฤๅษีของประเทศไทยชาวบานไปตัดเอามา
แลวสงขายใหกบับรษิทัทีท่ำกระเบือ้งนำไปใชในการรองกระเบือ้ง
เวลาขนสง หรือนำมาใชมุงหลังคา ถามีมูลคาแบบนี้ การ
ใชประโยชนกจ็ะยงัยนืชมุชนอาจจะมกีารปลกูถาหากวาเกบ็จาก
ธรรมชาติไมพอ

เครื่องใชไมสอย
เกือบทุกหมูบานในภาคอีสานจะมีการทอเสื่อไวใชซึ่ง

การทอเสื่อทางภาคอีสานมิไดยึดเปนอาชีพหลักแตถือวาเปน
งานอดเิรกหลงัจากเสรจ็ฤดกูารเก็บเกีย่วขาว โดยวสัดทุีน่ำมาใช
ไดแก พวกกก (ผือ) ไหล คลา และเตย เปนตน มาทอแลวมี
การถายทอดภูมิปญญาหรือองคความรูใหรุนตอไปหรือจากการ
ใชก็จะเอามาขายแตขายในราคาไมแพงมาก

มีเฟรนน้ำชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยูในปาพรุทางภาคอีสาน
บริเวณปาพรุภาคอีสานเรียกวา สนม หรือสนุน จะมีเฟรนขึ้น
ซึ่งชาวบานจะเก็บยอดมารับประทานเปนผักสด ตนไชยวาน
ที่หนองไชยวานซึ่งตนไชยวานจะมีการกระจายแคสามจังหวัดใน
ประเทศไทยเทานั้น คือ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และ
นครพนม และมีชื่อของจังหวัดที่มีตนไชยวานขึ้นอยู ไดแก
จงัหวดันครพนม คอื หนองไชยวาน อดุรธาน ีคอื อำเภอไชยวาน
และอุบลราชธานีก็มีหนองไชยวาน หมอขาวหมอแกงลิงชุมชน
ที่บานดอนแดงที่หนองไชยวานเอามาทำขนมเปนขาวตมมัดโดย
ชาวบานไปตัดเอากระบอกหมอขาวหมอแกงลิงมาใชแทน
ใบตอง ผักหนามขึ้นอยูทั่วไปนำมาใชรับประทาน

ยารักษาโรค
เครือหมานอยเปนสมุนไพรที่ใชกันมานานมีคุณสมบัติ

เปนยาเย็นแกไข แกรอนใน แตวาในตางประเทศหมอตำแยชอบ
ใชพืชนี้มากเพราะเปนยาที่ทำใหสตรีไมมีลูกซึ่งสมัยกอนยังไมมี
ยาคุมกำเนิดก็จะใชพืชพวกนี้ เครือหมานอยทางอีสานนำมา
ใชกนัเปนจำนวนมากเอาใบมาคัน้ แลวทำลาบ หรอืทำของหวาน
แตไมเปนที่นิยมมาก แตพอไปประเทศเพื่อนบานเราที่ประเทศ
ลาวรานอาหารที่สนามบินนำเครือหมานอยมาทำเปนอาหาร
หวาน แตที่ประเทศไทยยังไมมีการนำเอาเครือหมานอยมา
ทำอาหารขึ้นภัตตาคาร ซึ่งทางภาคอีสานนำเครือหมานอย
มาทำลาบและแกงหรือทำน้ำพริกเทานั้น

เครือหมานอย (Cissampelos pareira L. var. hirsute)

จะเห็นไดวาชุมชนยังใชพืชดานวัฒนธรรมตางๆ เชน
อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม การรักษาโรค หรือใชพืช
พิธีกรรมตางๆ เปนตน
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วันสงกรานต
ปจจุบันนี้เวลาใชพืชบางชนิดจะไปหาใชจริงๆ ก็ยาก

สมัยกอนมีมากก็ไปเก็บในธรรมชาติ ตัวอยางบางชนิดอาจ
จะตองเอามาปลูกเพ่ือจะใหคนไดมีโอกาสใช เชน สมปอย
(Acacia concinna) ถาเปนคนรุนใหมจะไมรูจักสมปอย ชุมชน
พื้นเมืองเชื่อวาจะนำโชคดีมาสูตนและยังใชน้ำจากฝกสมปอย
รดน้ำในพิธีสงกรานตของไทยหรือในพิธีมงคลตางๆ และวาน
ตูบหมูบทางภาคอีสานมีประเพณีวันสงกรานตนอกจากจะเอา
ฝกสมปอยใสในน้ำเพ่ือเอาไปสรงน้ำพระแลวยังเอาหัวของวาน
ตูบหมูบทุบๆ ใสลงไปในน้ำไปสรงน้ำพระแตวาตอนหลัง
ประเพณีแบบนี้เลือนหายไป ซึ่งไดมีการนำวานตูบหมูบไปเพิ่ม
มูลคาโดยการนำไปทำน้ำหอมที่จังหวัดอุดรธานี

พืชในประเพณีไทย

งานบุญบั้งไฟ
บญุบัง้ไฟทีจ่งัหวดัยโสธรมชีือ่เสยีงโดงดงัมาก บญุบัง้ไฟ

ถือเปนประเพณีที่สำคัญจะขาดไมไดเพราะตั้งแตโบราณจนถึง
ปจจุบัน ชาวอีสานมีความเชื่อวา ถาปใดไมจัดงานบุญบั้งไฟ
ฟาฝนก็จะไมตกตองตามฤดูกาลเกิดความแหงแลง ไมมีน้ำทำนา
บั้งไฟสมัยกอนนิยมทำมาจากไผเฮียะ ตอนหลังมีการพนัน
เขามาเกีย่วของจงึมกีารนำทอพวีซีเีขามาใชซึง่ทำใหเกดิอนัตราย
กับผูที่เขารวมงานซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม

วานตูบหมูบ
Kaempferia marginata Carey

สมปอย
Acacia concinna

ปญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ

ขาดการรวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ทุกภาคของประเทศไทยมีวัฒนธรรม ประเพณีการนำ

เอาพืชมาใชประโยชนแตวาปญหาสำคัญของประเทศไทย
อันดับแรกคือ ขอมูลภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นเลือนหาย
ไปเปนบางสวน เนื่องจากวารับวัฒนธรรมอยางอื่นเขามาแลว
และอีกปญหาคือวาทุกสาขาวิชาไมมีแหลงรวบรวมขอมูลไวเปน
หลักฐานที่เปนกิจลักษณะ เชน จะไปหาขอมูลเรื่อง พืช หรือ
สัตว เวลาจะไปนำเสนอตางประเทศ ในการรวบรวมขอมูลเปน
เรื่องที่ยากมาก เชนเดียวกับภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมด ดร.อุษา
กลิ่นหอม ไดพูดวาบางสิ่งบางอยางของชุมชนทางภาคอีสาน
มีการใชประโยชนพืชหลายชนิด เนื่องจากทานเปนคนจังหวัด
กาญจนบรุแีตไปอยอูสีานจนซมึซบัทราบซึง้ในวฒันธรรมประเพณี
อีสานมากไดศึกษารวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นแตวาขอมูล
พวกนี้ยังมีนอยมาก จึงอยากใหทุกชุมชน ทุกหมูบาน ทุก
องคการบรหิารสวนตำบลรวบรวมขอมลูวาเดิมวัฒนธรรมประเพณี
อะไรที่เรามี ยกตัวอยาง เชน จังหวัดยโสธร คนรุนใหมยังไม
ทราบวาบั้งไฟสมัยกอนเขาทำดวยพืชอะไรรูอยางเดียววาทำมา
จากทอพีวีซี หรือทอเหล็ก ซึ่งจะใหขอมูลเหลานี้สูญหายไป

ขาดการจำแนกทางอนุกรมวิธาน
ขอมูลอีกประการหนึ่งที่ชุมชนคิดวาเปนขอจำกัดของ

ชุมชนคือดานอนุกรมวิธาน ตอนเรียนไดเรียนทางดานอนุกรม
วิธานคิดวางานทางดานอนุกรมวิธานไมใชขอจำกัดแตขอให
มีตัวอยางไวกอน แตถาไมสามารถจำแนกชนิดไดนั้นยังไมใช
ขอสำคัญขอใหมีปลูกไวกอนใหรูวาพืชที่ใชเปนตนอะไร หนาที่
ของชมุชน องคการบรหิารสวนตำบล หรอืชาวบานคงไมมคีวาม
สามารถที่จะไปจำแนกชนิดได ซึ่งตรงนั้นเปนหนาที่ของนัก
พฤกษศาสตรหรือสงมาที่หอพรรณไม

แนวทางการอนุรักษและฟนฟู

รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ทุกหมูบานควรรวบรวมขอมูลใหไดวาใชพืชอะไรบาง

และจัดทำเอกสาร รูปภาพเก็บไว แตสวนใหญชุมชนเวลาไปพูด
ถึงการรวบรวมขอมูล หรือการติดปายบอกชื่อ หรือการศึกษา
เสนทางธรรมชาติจะมีปญหาเปนอันดับแรกคือ อยากทราบวา
ใครจะมาจำแนกชนิดใหได เพราะฉะนั้นขอจำกัดเรื่องชื่อ
วิทยาศาสตรนั้นเอาไวกอนไดเพราะวาสามารถหาคนมาจำแนก
ภายหลังได ขอใหมีขอมูลไวกอนวามาจากพืชกลุมไหน ตัวไหน
โดยปลูกรวบรวมไวกอน
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เพิ่มมูลคาแกการใชประโยชนพืช
สรางมูลคาเพิ่มของพันธุไมในวัฒนธรรมในดานตางๆ

อยางที่ศาสตราจารย ดร. ธวัชชัย พูดวาหัวใจการอนุรักษก็ยัง
ตองใชประโยชนอยู แตถาการใชประโยชนนั้นยังเปนพื้นเมือง
หรอืคานยิมยงัมไีมมาก ของพวกนีก้จ็ะหายไปดงันัน้จงึตองสราง
หรือเพิ่มมูลคาของพรรณไมในวัฒนธรรมตางๆ เชน เทาซึ่ง
ประเทศไทยรับประทานมาก คนในภาคอีสาน ภาคกลาง
ภาคเหนือก็รูจัก แตในประเทศเพื่อนบานเราเขาขึ้นโรงแรม
จัดไวสำหรับเปนอาหารวาง เครือหมานอยซึ่งเปนยาที่ดีมาก
ทำอยางไรถึงจะเพิ่มมูลคาได

ฟนฟูพันธุไมสัญลักษณของการอนุรักษ
ฟนฟูปลูกพันธุไมที่เปนชื่อหมูบานตางๆ ทางภาคอีสาน

นยิมตัง้ชือ่หมบูานโดยดจูากลกัษณะภมูปิระเทศ สมยักอนยงัไมมี
ปายชื่อหมูบานเปนหลักเปนฐาน จะเรียกชื่อหมูบานนั้นตาม
ลักษณะภูมิประเทศ หรือไมเดนบริเวณนั้น หรือเวลาเดินทาง
หรือไปคาขายกับหมูบานนั้นก็จะสังเกตหมูไมพวกนั้นอยางเชน
ตรงนี้ ถึ งบ านแคนใหญแลวตองเห็นตนแคนใหญ หรือ
ตนตะเคียนทอง บานเปอย ดงเค็ง กุดจิก ดอนประดู บานสำโรง
โคกสะแบง บานแต หนองหวายซึ่งเปนชื่อหมูบานทางภาค
อีสาน ที่มีแตตนไมรวมกับลักษณะภูมิประเทศที่มีลักษณะเปน
กุด โคกหนองน้ำ ซึ่งปจจุบันนี้หมูบานตางๆ เหลานี้ เชน
ดอนประดูปจจุบันนี้ไมมีตนประดูเลยสักตน ถาจะมีการฟนฟู
ปลูกพันธุ ไมที่ เปนสัญลักษณ เปนสวนหนึ่ ง ในวัฒนธรรม
ประเพณีในการตั้งชื่อหมูบาน นาจะเปนเอกลักษณของแตละ
ชุมชนซึ่งถาฟนฟูขึ้นมาไดก็นาจะดี

รณรงคปลูกพันธุไมเอกลักษณของจังหวัด
ฟนฟูปลูกพันธุไมมงคลพระราชทานประจำจังหวัดให

แตละจังหวัดมีเอกลักษณโดดเดนเปนปาไมในเมือง (Urban
Forestry) ซึ่งโครงการรณรงคปลูกไม เฉลิมพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจาเปนองคประธานทีศ่นูยประชมุแหงชาตสิริกิติิ์
ทานไดพระราชทานพรรณไมประจำจังหวัดใหผูวาราชการ
จังหวัดทุกจังหวัดไปปลูก ปรากฏวาบางจังหวัดก็ปลูกแตปลูก
เล็กนอย พรรณไมมงคลพระราชทานประจำจังหวัดสวนใหญ
จะเปนพรรณไมพื้นเมืองแตมีบางชนิดบางจังหวัดที่เปนพรรณไม

นำเขาที่ทานพระราชทานไปแตถาทุกจังหวัดปลูกแลวจะทำให
มีลักษณะเอกลักษณโดดเดน เชน ถาจะไปดูดอกจานทองกวาว
ตองไปดูที่จังหวัดเชียงใหม ไปดูคูนตองไปจังหวัดขอนแกน
เปนตน

ในประเทศพัฒนาแลวยังสามารถทำการปาไมในเมือง
เชน ออสเตรเลียที่แคนเบอรฯ ปลูกไมใหญในเมืองดูรมรื่น
ไปถึงแลวยังไมรูเลยวาไปถึงเมืองหลวงแลว เพราะวามีตนไม
ใหญมาก หรือประเทศญี่ปุนที่โตเกียวปลูกไมยืนที่เดนๆ มากกวา
40 ชนดิในเมอืงโตเกยีว โดยปลกูตนไมประจำเมอืงและไมยนืตน
ชนิดอื่นๆ ดวย ถาทุกจังหวัดในประเทศไทยทำเชนเดียวกันกับ
จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตนไมพระราชทานประจำจังหวัด คือ
ตนยางนา ก็ปลูกใหเหมือนเสนทางเชียงใหมลำพูน ซึ่งตอไป
หลายรอยปคนจะไปดูตนไมก็ตองไปดูในจังหวัดที่ปลูก ซึ่งเปน
วัฒนธรรมที่ใชพืชเปนสัญลักษณเอกลักษณโดดเดนขึ้นมา

ตัวอยางไมเชน ใชพืชชางนาวเปนพรรณไมประจำ
จังหวัดมุกดาหารและเปนพรรณไมในปาผลัดใบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในปาเต็งรังทางภาคอีสาน แตไปมุกดาหารจะมีปลูกอยู
นอยมาก แตเมือ่ไปเวยีดนามทางเวและทางดานงัมา ปรากฏวา
สองขางทางปลูกไมโตเร็ว เชน กระถินณรงค สนทะเล
เวียดนามรับวัฒนธรรมมาจากจีนอะไรก็ตามที่เปนพรรณไมดอก
สีทองๆ เปนไมมงคลเมื่อมองไปขางทางทุกบานมีกระถางตนไม
มงคลตลอดซึ่งเปนในกลุมพวกชางนาว

ดอกจาน มาปลูกที่เสนทางไปจังหวัดยโสธรพอหนา
แลงดอกบานสะพรั่ง อยากใหทุกจังหวัดปลูกใหเปนเอกลักษณ
ซึง่อนันีจ้ะทำใหคนรนุไดมกีารเรยีนรจูากของจรงิ ตนกลัปพฤกษ
เปนไมประจำขอนแกนซึ่งเปนพรรณไมประจำชาติดวยพอพูดถึง
ดอกคูนเสียงแคนตองนึกถึงจังหวัดขอนแกนพอออกจาก
สนามบินจะเขาตัวเมืองก็จะเห็นตนคูนทั้งหมด

ตนคูนชางนาว

ตนจาน
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แตเสยีอยางทีว่าไปรบัวฒันธรรมบางอยางจากตางประเทศ
มาแตนำมาไมหมด สวนใหญตนไมขางถนนหรือที่ประดับประดา
กันในประเทศตางๆ นั้น มีการตกแตงการดูแล แตประเทศไทย
ไมมีการดูแล

ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเดิมเปนปาเต็งรังผสมปา
เบญจพรรณแตเอาตนปาลมมาปลูกคณะเกษตรทดลองปลูก
ปาลมน้ำมันในพื้นที่ทดลองแตปรากฏวาปาลมน้ำมันเติบโตดี
แตมันไมใหผล ภายหลังคณะเกษตรนำไปปลูกในมุมตางๆ
ของมหาวิทยาลัย เมื่อเขามหาวิทยาลัยขอนแกนจะเห็น
ปาลมน้ำมันเยอะ

สงเสริมใหเปนจุดเดนของการทองเที่ยว
ถาในทุกจังหวัดในพื้นที่ปลูกพืชที่มีการออกดอกที่

แตกตางกนัในแตละเดอืน ซึง่ปจจบุนัชมุชนตองการทำทองเทีย่ว
เชิงนิเวศ แตวาบางชุมชนไมไดเตรียมขอมูลหรือพื้นที่ ให
เหมาะสำหรับการทองเที่ยว ซึ่งผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
รับมาปลูกแตยังไมไดมีการคิดถึงการสงเสริมการฟนฟูและยังไม
ไดคิดวาจะมีการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพแบบไหน
บาง ถาเปนการอนุรักษแบบนี้จะชวยสงเสริมการทองเที่ยว
อนุรักษพันธุกรรม อนุรักษชนิดพันธุ ถายทอดองคความรู
ทางดานวฒันธรรมวาพชืพวกนีเ้คยใชเปนอะไรมากอนจะเปนสิง่
ที่ดี

เผยแพรความรูความตระหนักถึงคุณคา
ของพืช
โฆษณาประชาสัมพันธปลุกกระแสใหจับใจวัยรุนใหได

เชน Abuta กินแลวมีสุขภาพดี

อนุรักษในระบบนิเวศ
รณรงคใหอนุรักษพืชในวัฒนธรรมเชิงระบบนิเวศ เชน

ปาชุมชน ดอนปูตา หนองบึงธรรมชาติ เพราะนอกจากชุมชน
ใชประโยชนจากพืชแตละชนิดแลวยังไดรับบริการจากระบบ
นิเวศอื่นๆ ดวย ในการอนุรักษพวกพรรณพืชทั้งหลายอยาก
จะใหอนุรักษถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติเปนหลักจะดูแลงาย
เม่ือนำพืชมาปลูกตองมีการดูแลรักษา แตพืชที่อยูในธรรมชาติ
เชน ที่ภูเวียงชุมชนโคกหินแมชางมีปาเต็งรังอยู 2,600 ไร

พื้นที่สมุนไพร

เดมิชาวบานพยายามบกุรุกไปปลกูออยและปอตอนหลงั
กำนันรวบรวมพื้นที่คืนจากชาวบานแลวไปขอพระราชทานธง
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เปนปาชุมชนนี้
จึงถูกเก็บรักษาไว มีหมอยาพื้นบานที่ขึ้นทะเบียนไวกับ
กระทรวงสาธารณสุขไวเพียงคนเดียวแตพอลงไปสำรวจพบวา
มี 7 คนที่ยังคงใชพืชสมุนไพรรักษาโรค จากการสำรวจขอมูล

การใชพืชสมุนไพรพบวาที่ใชทั้งหมด 98 ชนิด นำมาจาก
ปาชุมชน 26 ชนิด ที่เหลือไปเอามาจากปาภูเวียงและบริเวณ
ปาใกลๆ และใหไปดูตนไมที่ชุมชนคิดวาที่อื่นไมมีคือ ตนสาวนอย
รอยผัว  การรักษาระบบนิเวศ รักษาปาไมไวได ไมพื้นลาง
สวนใหญเอามาเปนสมุนไพรหรืออาหารเสริมตางๆ

ปาเต็งรังที่เพิ่งฟนตัวจะเห็นวาพื้นลางเปนพวกกระเจียว ตูบหมูบ

ระบบนิเวศหนองน้ำจืด

ชุมชนทางภาคอีสานมีฐานะยากจนมากกวาทุกภาค
เนื่องจากวาลักษณะภูมิประเทศไมอำนวยเปนที่ราบสูง ดินเปน
ดินทรายจัด หนองน้ำจืดในภาคอีสานมีเปนจำนวนมาก ในตาง
ประเทศสวนใหญชุมชนจะไมคอยใชประโยชนจากหนองน้ำจืด
แตประเทศไทยสวนใหญชุมชนจะพึ่งพาหรือใชประโยชนจาก
หนองน้ำจืด เชน แกงละวาเก็บปลาตองสงออกขายประมาณ
10-20 ตันตอป ตอนที่เศรษฐกิจตกต่ำแตชุมชนก็ยังอยูได
เพราะวาใชประโยชนจากหนองบึงน้ำจืด
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ระบบนิเวศปาพรุ

สวนใหญอยูทางภาคใต ทางภาคอีสานก็มีบาง เชน
หนองไชยวานที่จังหวัดนครพนม ที่บานดอนแดงเปนระบบนิเวศ
ทีพ่เิศษมากๆ คอื เปนปาบงุปาทาม คอืหนาแลงน้ำจะลดลงไป
ในลำน้ำสงครามแลวมบีางทีท่ีเ่ปนทีล่มุมากมีน้ำขังอยเูราเรียกวา
บุง สวนทามมันจะแหงในหนาแลง พื้นที่ตรงบริเวณนี้มีปาพรุ
และมีตนไชยวานพอหนาน้ำทวมประมาณ 10 เมตร ซึ่งจะเปน
seasonal flood plain พอชวงหนาแลงถึงจะเห็นตนไชยวานอยู
ซึ่งทนตอการทวมของน้ำมาก และมีพืชในปาพรุ ชุมชนที่นี่เห็น
วาน้ำมันลงเยอะเหลือครึ่งเมตร อยากให
เหลอืเยอะเพราะหนาฝนทำนาไมได พืน้ที่
รอบๆ ทำนาไมไดเพราะวาน้ำทวมหมด
แตหนาแลงอยากทำนาบางจงึสรางคนัดนิ
ขึ้นมาสูงประมาณสองเมตรพอหนาแลง
น้ำยังลงไมหมดก็สูบน้ำจากที่นี่ ไปทำ
นาปรัง

ที่ประเทศญี่ปุนในระบบนิเวศที่ประกอบดวยน้ำ ปาไม
พืน้ทีเ่กษตรและชมุชนซึง่รวมกันเปนระบบนเิวศทีเ่รยีกวา ระบบ
ซาโตยามา ซึ่งที่หนองไชยวานเหมาะเลยเพราะวาชุมชนใชน้ำ
จากหนองไชยวานทำน้ำประปาและใชในการเกษตร และ
ทำประมง ในขณะที่บริเวณที่ดอนเปนปาชุมชนเปนปาเต็งรัง
มีหมูบานอยู บริเวณรอบหนองเปนนาขาว มีการเปลี่ยนแปลง
แตไมไดทำใหระบบนิเวศเสียพรรณไมก็ยังคงอยู

สรุป
การอนุรักษที่ยั่งยืนจะคงอยูไดตองมีการใชประโยชนแต

การใชประโยชนถาเปนการใชประโยชนแบบพื้นฐานเดิมๆ
ของชุมชนอาจจะไมเพียงพอตองมีการเพ่ิมมูลคาข้ึนมาหรือ
ประชาสัมพันธวาถาใชแลวทันสมัยและอยากใหมีการอนุรักษไว
ในเชิงระบบนิเวศ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ผศ.สำอาง  หอมชื่น

สาวนอยรอยผวั คอื ผกัชชีาง นอกจากนีเ้มือ่ถกูตะขาบกดั
สามารถใชรากปลาไหลเผือกมาฝนกับน้ำมะนาวแลวทาจะทำให
บรรเทาอาการปวดได
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ทรัพยากรปาไมในระดับพื้นที่ เปนการทำงานในเชิงรุกที่จะนำ
ไปสูการจัดการปาที่ยั่งยืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีแนวทาง
หรือรูปแบบที่แปรผันไปตามภูมิสังคม เนื่องจากเปนการจัดการ
ความรูที่กำหนดคุณคาของการอนุรักษใหกับชุมชน ตลอดจน
เปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในการอนุรักษใหเกิดกับชุมชน
โดยการผสมผสานองคความรูจากภูมิปญญากับเทคโนโลยี
ภายนอก

ความนำ
จุดมุงหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 คือ สังคมที่อยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการปฏิบัติที่สำคัญ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดยึดหลัก
“ความพอเพียง” ของวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธและการพึ่งพิง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของบุคคล ชุมชน และ
สังคมนั้นๆ มุง “ทางสายกลางหรือความสมดุล” ระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนและมีแนวทางการดำเนินงาน
ที่สำคัญ คือ การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศ โดยตระหนักวาฐานทรัพยากรเปนทรัพยสินรวมกันของ
สังคม ทุกคนมีสวนไดรับประโยชนและมีสวนในการรับผิดชอบ
โดยเทาเทยีมกนั จะทำใหเกิดการปรบัเปลีย่นบทบาทการบรหิาร
จัดการใหเกิดลักษณะกระจายอำนาจ และสงเสริมกระบวนการ
มีสวนรวม โดยมีองคความรู การเสริมสรางศักยภาพ และ
จิตสำนึก เปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการตัดสินใจ เพื่อรักษา
สมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ระหวาง
ผลประโยชนระยะสั้นกับผลประโยชนระยะยาว และระหวาง
ผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ นอกจากนั้น ยังจำเปนตองสราง
เครือขายทางสังคมที่เปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
องคกรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน ทองถิ่น และ
นักวิชาการ เพื่อใหเกิดพลังขับเคลื่อนทางสังคมอยางแทจริง
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550)

การอนุรักษและฟนฟูพรรณไมหายากและใกลสูญพันธุ
เปนกิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการภายใตโครงการอนุรักษและ
พัฒนาความหลากหลายชีวภาพปาไมประจำปงบประมาณ
2552 ของกรมปาไม ทำการศึกษาในพื้นที่ดำเนินการ 2
ลุมน้ำยอยของลุมน้ำโขง ในทองที่ 2 จังหวัด คือ ลุมน้ำโมง
จังหวัดอุดรธานี ลุมน้ำสงคราม จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย
โดยใชกระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อใหชุมชนรวมกัน
คัดเลือกพรรณไมและหาแนวทางรวมกันอนุรักษและฟนฟูหรือ
ใชประโยชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและใชการ
ประเมินเปรียบเทียบกระบวนการทำงานและการตัดสินใจตอ
การจัดการที่ยั่งยืนตามแนวทางที่ บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และ
คณะ (2548) นำมาใชในการศึกษาโดยใชกรอบคิดการทำงาน
ของ Berkes and Folke (1998) ในการแจกแจงและอธิบาย
คุณสมบัติขององคประกอบซึ่งไดแก ระบบนิเวศที่ชุมชนตอง
พึ่งพิง ชุมชนและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น และสิทธิการ
เขาถงึการใชประโยชนทรพัยากร โดยใหความสำคญักบัปฏสิมัพนัธ
ของทั้งสี่องคประกอบดังกลาวที่สงผลตอความเปนอยูที่ดีขึ้น
และความยัง่ยนืของสงัคม การสะทอนกลบั (feedback control)
เปนกลไกที่สำคัญในการควบคุมกระบวนการทำงานและการ
ตัดสินใจตอการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน

ผลการศึกษาพบวาพรรณไมหายากของแตละชุมชน
จะแตกตางกันตามมิติดานสถานภาพของทรัพยากรที่เหลืออยู
และมติเิชงิวัฒนธรรม ความเชือ่และความศรทัธาตอสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ทีอ่าศยัหรอืดแูลทรพัยากรปาของชมุชน ความเปนชมุชนดัง้เดิม
ทีส่บืทอดวฒันธรรมและความเชือ่จากบรรพบรุษุ วถิกีารดำรงชีพ
ที่ตองพึ่งพาปาในปจจุบัน และปจจัยอื่นที่เปราะบางและซ้ำซอน
ยากตอการควบคุมโดยมิติการบังคับใชกฎหมายนอกจากเลือก
ใชแนวทางการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบ
บรูณาการและทำงานเชงิรกุ ตลอดจนการใชประโยชนทรพัยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพปาไมที่มีประสิทธิผลในแตละ
ภูมิสังคม จะเปนเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำใหชุมชนและภาคี
ความรวมมือตางๆ ใหความสำคัญ รวมบูรณาการในการอนุรักษ

พรรณไมหายาก : มุมมองในมิติของ
ชุมชนลุมน้ำโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสมเด็จ จำป
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพปาไม

กรมปาไม
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ปญหาทีพ่บบอยครัง้ในการเรยีนรถูงึการจัดกระบวนการ
สาธารณะ คือ ความแตกตางกันของชุมชนและสถานการณ
ที่มีความเฉพาะ (Shindler and Neburka 1997) ดังนั้น
กรมปาไมในฐานะผูรับผิดชอบดูแลพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและ
ปาอื่นนอกจากอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาที่เปน
ฐานทรัพยากรชีวภาพปาไมที่สำคัญและมีผลกระทบตอการ
ดำรงชีพของประชาชนทั้งในชนบทและในเมืองไดกำหนด
แนวทางทีจ่ะอนรุกัษและดแูลทรพัยากรปาไมใหคงความสมบรูณ
อยูอยางยั่งยืนสืบไป อยางไรก็ตามมาตรการและแนวทางที่จะ
อนรุกัษและดแูลปารวมถึงการเขาถงึและใชประโยชนทรพัยากร
อยางเปนธรรมจำเปนตองมีการวิจัยและพัฒนาถึงรูปแบบ
ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงตอการจัดการ
ที่ยั่งยืนเอื้อประโยชนตอประชาชนในทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามเจตนารมณแหงรัฐไดอยางแทจริง

การอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพปาไม
กรมปาไมไดดำเนนิการโครงการอนรุกัษความหลากหลาย

ทางชีวภาพปาไมประจำปงบประมาณ 2552 ในพื้นที่ลุมน้ำโมง
จังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ลุมน้ำสงคราม จังหวัดอุดรธานีและ
จังหวัดหนองคาย รวม 3 พื้นที่

วัตถุประสงค
โครงการนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการอนุรักษ
และฟนฟูพรรณไมหายากและใกลสูญพันธุของชุมชน

เพ่ือหาแนวทางและรูปแบบในการมีสวนรวม
ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบบูรณาการและทำงานเชิงรุก
และรูปแบบการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพปาไมที่เหมาะสมกับภูมิสังคม

กระบวนการทำงาน
โครงการมีกระบวนการทำงานตั้งแต การเตรียมความ

พรอมทีมงานและทีมอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ
สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพปาไมในพื้นที่ศึกษาจำนวน
5 กลุม คือ กลุมพืช กลุมสัตว กลุมแมลง กลุมเห็ดราและ
ไลเคน และกลุมภูมิปญญาแบบมีสวนรวมโดยเจาหนาที่ปาไม
และชมุชนรวมสำรวจ การถายทอดองคความรผูานเวทปีระชาคม
การวางแผนอนรุกัษพนัธพุชืหายากและใกลสญูพนัธแุละสมัมนา
เชิงปฏิบัติการการวางแผนจัดการทรัพยากรความหลากหลาย
ชีวภาพปาไมและจัดทำเอกสารเผยแพรสูชุมชน การวิเคราะห
หารูปแบบการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบ
บูรณาการและการใชประโยชนทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพปาไมที่ เหมาะสมกับภูมิสังคมของแตละพื้นที่และ

เปรยีบเทยีบผลการศกึษาเพ่ือใหไดรปูแบบทีส่ามารถเปนตวัแบบ
ในการพัฒนาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบ
บูรณาการและทำงานเชิงรุกและการใชประโยชนทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพปาไมที่เหมาะสมกับภูมิสังคม

การมีสวนรวม
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและแนวทางในการ

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบบูรณาการและ
ทำงานชิงรุกและรูปแบบการใชประโยชนทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพปาไมที่เหมาะสมกับภูมิสังคม ภายใต
โครงการอนุรักษและพัฒนาความหลากหลายชีวภาพปาไม
ของกรมปาไมในพื้นที่เปาหมายใชการประเมินตามแนวทางที่
บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล และคณะ (2548) นำมาใชในการศึกษา
โดยใชกรอบคิดการทำงานของ Berkes and Folke (1998)
ในการแจกแจงและอธิบายคุณสมบัติขององคประกอบซึ่งไดแก
ระบบนิเวศที่ชุมชนตองพึ่งพิง ชุมชนและเทคโนโลยี ภูมิปญญา
ทองถิ่น และสิทธิการเขาถึงการใชประโยชนทรัพยากร โดยให
ความสำคัญกับปฏิสัมพันธของทั้งสี่องคประกอบดังกลาวที่
ส งผลตอความเปนอยูที่ดีขึ้นและความยั่ งยืนของสังคม
การสะทอนกลับ (feedback control) เปนกลไกที่สำคัญในการ
ควบคุมกระบวนการทำงานและการตัดสินใจตอการจัดการ
ทรัพยากรที่ยั่งยืน รายละเอียดดังภาพ

ภาพ กรอบการวิเคราะหความเชื่อมโยงระบบสังคมทองถิ่นและ
ระบบนิเวศที่สงผลลัพธไปสูการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน

กระบวนการประชาคมการวางแผนอนุรักษพันธุพืช
หายากและใกลสูญพันธุ ประกอบดวย

การแนะนำโครงการโดยหัวหนาโครงการเพื่อให
ทราบความเปนมาและวัตถุประสงคโครงการ กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการในโครงการและผลผลิตและผลลัพธที่จะไดจากการ
ดำเนินงานของโครงการ

การแนะนำเจาหนาที่หนวยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
และอาสาสมัครชุมชนที่รวมปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธโครงการ ทีมงานและผูประสานงาน
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เจาหนาที่หนวยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และอาสา
สมัครชุมชนที่รวมปฏิบัติงานในพื้นที่นำเสนอผลการสำรวจและ
จัดเก็บขอมูลแบบมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูโดยเฉพาะ
ดานพืช และเห็ดรา

จากนั้นจึงใหมีการซักถามและสอบทานสิ่งที่มี
ผูสนใจสอบถามหรือเพิ่มเติมขอมูล

แบงกลุมเพื่อหาพันธุพืชและเห็ดราโดยที่ชุมชน
มีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพปาไมในพื้นที่โครงการโดยแบงกลุมประชาชนในชุมชน
ตามความสนใจ ความรูและประสบการณเพ่ือรวมกันระบุ
สถานภาพพันธุพืชและเห็ดราที่มีอยู ในปา พรอมทั้ งหา
แนวทางการอนุรักษและพัฒนาพันธุพืชและเห็ดราที่หายากและ
ใกลสูญพันธุในทองถิ่น

การนำเสนอผลการอภิปรายกลุม
สรปุผลแนวทางของชมุชนทีจ่ะรวมอนรุกัษพนัธพุชื

และเห็ดราที่หายากใกลสูญพันธุในทองถิ่นและกำหนดหนาที่
ความรับผิดชอบรวมกันในแตละกลุมเปน กลุมประชาชนทั่วไป
กลุมผูมีที่ดินใกลปาหรืออยูในปา กลุมพนักงานฝายปกครอง
เชน กำนัน ผูใหญบาน กลุมนักการเมืองทองถิ่น เชน องคการ
บรหิารสวนตำบล เจาหนาทีร่ฐัในพืน้ที ่เชน เจาหนาทีส่าธารณสขุ
เจาหนาที่พัฒนาชุมชน เจาหนาที่เกษตร เจาหนาที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษาในทองถิ่น

สถานภาพความหลากหลายทางชวีภาพ

ระบบนิเวศของพื้นที่ศึกษา
พื้นที่ศึกษาทั้งสามแหงมีระบบนิเวศที่แตกตางกันทั้ง

สังคมพืช ขนาดพื้นที่และความหลากหลายของชนิดพันธุ
ดังแสดงในตาราง 1

จากตาราง 1 ระบบนเิวศทีช่มุชนใชประโยชนจะมคีวาม
แตกตางกันทั้งในดานลักษณะภูมิประเทศ ขนาดพื้นที่และความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งบงบอกถึงความอุดมสมบูรณของ
ผืนปาแตละแหง ทั้งนี้พบวาปาคำหัวแฮดมีความอุดมสมบูรณ
ของระบบนิเวศสูงกวาที่อื่น

ความหลากหลายทางชีวภาพปาไมกับ
บทบาทเศรษฐกิจชุมชน
พืน้ทีป่าทัง้สามแหงผานการใหสมัปทานปาบกจงึมสีภาพ

เปนปารุนที่สองอายุใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 20 ปขึ้นไป
แตก็เปนแหลงเศรษฐกิจที่สำคัญของชุมชนกลาวคือ

พืน้ทีป่าของลมุน้ำโมงจังหวดัอดุรธาน ี(ปาสงวนแหงชาติ
ปากุดจับ) ตั้งอยูในทองที่อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี และอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร ปาสวนใหญเปนปาเต็งรัง
ซึ่งประกอบดวย ไมเต็ง ไมเหียง ไมรัง เปนสำคัญ และมี
ปาเบญจพรรณบางสวน ผลการสำรวจพบวาปามเีหด็มากวา 36
ชนิด และมีของปาชนิดที่จำหนายทั่วไปในตลาดทองถิ่น ไดแก
เห็ดระโงกขาว เห็ดโคน เห็ดถอบ เห็ดระโงกเหลือง ไขมดแดง
ไขแมลงมัน ไขจั๊กจั่น ผักหวาน หนอไม แมลงนูน แมลงมัน
ผึ้ง ตัวตอ จักจั่น มิ้ม เปนตน สวนสมุนไพรที่เปนพืชและใชกัน
แพรหลาย นอกจากนี้ปาแหงนี้ยังถูกใชเปนพื้นที่เลี้ยงสัตวของ
ชุมชน

พืน้ทีป่าของลมุน้ำสงคราม จงัหวดัอดุรธาน ี (ปาคำหวัแฮด)
อยูในทองที่อำเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธานี ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 900 ไร ปาสวนใหญเปนปาเต็งรัง ซึ่งประกอบดวย
ไมเต็ง ไมเหียง ไมรัง และพลวงเปนสำคัญ และสภาพปาเต็งรัง
เริ่มเปลี่ยนสภาพเปนปาเบญจพรรณบางสวน ผลการสำรวจ
พบวาปามีเห็ดที่กินไดมากวา 40 ชนิด และแมลงชนิดที่จำหนาย

ตาราง 1 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ศึกษา

ระบบนิเวศและความ ลุมน้ำโมงจังหวัดอุดรธานี ลุมน้ำสงครามจังหวัดอุดรธานี ลุมน้ำสงครามจังหวัดหนองคาย
หลากหลายทางชีวภาพ
ลักษณะพื้นที่ ภูเขา ที่ราบ ที่ราบ
ขนาดพื้นที่ 30,000 ไร 900 ไร 680 ไร
สังคมปา ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังและปาทาม
พืช 52 ชนิด 125 ชนิด 127 ชนิด
สัตว อยูระหวางการจำแนก อยูระหวางการจำแนก อยูระหวางการจำแนก
แมลง อยูระหวางการจำแนก อยูระหวางการจำแนก อยูระหวางการจำแนก
เห็ด 36 ชนิด 52 ชนิด 22 ชนิด
ไลเคน อยูระหวางการจำแนก อยูระหวางการจำแนก อยูระหวางการจำแนก
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ทั่วไปในตลาดทองถิ่น ไดแก เห็ดระโงกขาว เห็ดโคน เห็ดถอบ
เห็ดระโงกเหลือง ไขมดแดง ไขแมลงมัน ไขจั๊กจั่น ผักหวาน
หนอไม ผักติ้ว ผักเม็ก ผักกระโดน จักจั่น เปนตน

พืน้ทีป่าของลมุน้ำสงคราม จงัหวดัหนองคาย อยใูนทองที่
อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
680 ไร ปาสวนใหญเปนปาเต็งรัง ซึ่งประกอบดวย ไมเหียง
ไมเต็ง ไมรัง เปนสำคัญ และมีปาทามบางสวน ผลการสำรวจ
พบวาปามีเห็ดประมาณ 22 ชนิดและแมลงชนิดที่จำหนาย
ทั่วไปในตลาดทองถิ่น ไดแก เห็ดระโงกขาว เห็ดโคน เห็ดถอบ
เห็ดระโงกเหลือง ไขมดแดง ไขจั๊กจั่น ขาปา หนอไม จักจั่น
เปนตน

พรรณไมหายากในมุมมองของชุมชน
จากการคนพบของชุมชนที่รวมกับโครงการผานเวที

ประชาคมพบวามีพันธุพืชและเห็ดราที่หายากของพื้นที่ที่จำเปน
ตองอนุรักษและฟนฟูของพื้นที่ที่ศึกษาทั้งสามพื้นที่ศึกษาดังนี้คือ

ตาราง 2 พันธุพืชและเห็ดราที่หายากของพื้นที่ปากุดจับและ
แนวทางการอนุรักษและฟนฟู

ชื่อพันธุพืช แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

ตะเคียนทอง เพาะและ
ปลูกเสริม

พยูง เพาะและ
ปลูกเสริม

ตระไครปา กำหนดเขต
อนุรักษ

หวาย เพาะและ
ปลูกเสริม

นมสาว เพาะและ
ปลูกเสริม

มะคาโมง เพาะและ
ปลูกเสริม

คางคาว เพาะและ
ปลูกเสริม

มะหาด เพาะและ
ปลูกเสริม

กานเหลือง กำหนดเขต
อนุรักษ

ถอน กำหนดเขต
อนุรักษ

สมอไทย เพาะและ
ปลูกเสริม

นนทรีปา เพาะและ
ปลูกเสริม

ชื่อพันธุพืช แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

ขี้เห็น กำหนดเขต
อนุรักษ

ปอหู กำหนดเขต
อนุรักษ

มะไฟ เพาะและ
ปลูกเสริม

กลวยไม กำหนดเขต
อนุรักษ

ชางนาว เพาะและ กำหนดเขต
ปลูกเสริม อนุรักษ

เครือมะขามปา กำหนดเขต
อนุรักษ

ชื่อพันธุเห็ด แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

เห็ดตาโล /
เห็ดตีนแฮด /
เห็ดเกลือ /
เห็ดปูน /
เห็ดบด /
เห็ดเผาะ /
เห็ดหูหนู /
เห็ดไค /
เห็ดผ้ึงขาว /
เห็ดตงฝน /

ตาราง 3 พันธุพืชและเห็ดราที่หายากของพื้นที่ปาคำหัวแฮด
และแนวทางการอนุรักษและฟนฟู

ชื่อพันธุพืช แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

พยูง / /
ตะเคียนทอง / /
ยางนา / /
มันปลา / /
ยางบง / /
ผักหวาน / /
ฝาง / /
มะไฟ / /
หมากเมา / /
กลวยไม / /
ตะเคียนหนู / /
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ชื่อพันธุพืช แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

ตะเคียนหมน / /
หวาย / /
มะคาโมง / /
มะเกลือ / /
กระทอนปา / /
เง่ียงดุก / /

ชื่อพันธุเห็ด แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

หำฟาน / ชวยการกระจาย
พันธุตามธรรมชาติ

เผาะหนัง / ชวยการกระจาย
พันธุตามธรรมชาติ

ปลวกตาบ / ชวยการกระจาย
พันธุตามธรรมชาติ

ไสเดือน / ชวยการกระจาย
พันธุตามธรรมชาติ

ตาราง 4 พันธุพืชและเห็ดราที่หายากของพื้นที่ปาหนองแปน
และแนวทางการอนุรักษและฟนฟู

ชื่อพันธุพืช แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

เครือหญานาง /
ยาหัว /
หมอขาว
หมอแกงลิง /
หมากแหนง /
จอกบอวาย /
มะไฟปา /
พังคี /
มะขามปอม /
สมอไทย /
ขาปา /
หวายนั่ง /
ขมเพี้ยฟาน /
ยางบง /
พยูง /
ตะเคียนทอง /
กระบาก /
สานเตี้ย /

ชื่อพันธุเห็ด แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ที่สำคัญ ฟนฟู อนุรักษ ใชประโยชน

เห็ดไค /
เหด็บด-ขอนขาว / เพาะเลี้ยงเอง
เห็ดระโงก /

จากตาราง 2, 3 และ 4 สรปุวา พืน้ทีศ่กึษาทัง้สามแหง
จะมมีมุมองในแงของพรรณไมและเหด็ทีห่ายากและใกลสญูพนัธุ
ที่แตกตางชนิดและจำนวนของชนิดกลาวคือ ปากุดจับจะระบุ
ชนิดพืชจำนวน 18 ชนิด เห็ดจำนวน 10 ชนิด ปาคำหัวแฮด
จะระบุชนิดพืชจำนวน 17 ชนิด เห็ดจำนวน 4 ชนิด ปา
หนองแปนจะระบุชนิดพืชจำนวน 17 ชนิด เห็ดจำนวน 3 ชนิด
และพบวามีพืชที่พื้นที่ทั้งสามแหงระบุวาเปนพืชหายากซ้ำกัน
ทั้งสามพื้นที่คือ ตะเคียนทองและพยูง และระบุซ้ำกันสองพื้นที่
คือ มะคาโมงและสมอไทย ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ทั้งสามมีสังคม
พืชและชนิดปาที่เหมือนกันคือปาเบญจพรรณ และที่ซ้ำกัน
สองชนิดจะพบวาเปนพืชที่มีอยูในปาเต็งรัง และหากแบง
ประเภทของพืชที่หายากในแตละพื้นที่ออกเปนพืชที่ใชประโยชน
จากเนื้อไม สมุนไพรและอาหาร พบวาพืชที่ใชประโยชนจาก
เนื้อไมจะถูกระบุวาเปนพืชหายากมากกวาพืชอาหารและ
สมุนไพรในพื้นที่ที่ยังคงมีไมดังกลาวเหลืออยูและเปนพื้นที่ที่
พบวามีความเชื่อและศรัทธาตอปูตาสิ่งศักดิ์สิทธิที่ดูแลชุมชน
และผนืปา ขณะทีส่มอไทยจะเปนสมนุไพรทีใ่ชเพือ่เปนยาอายวุฒันะ
และนิยมใชถวายพระวัดปาที่มีอยูในพื้นที่

แนวทางอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ
สวนแนวทางการอนรุกัษและฟนฟจูะมแีนวทางทีค่ลายกนั

คือเนนการจัดทำแนวเขตพื้นที่ปาใหชัดเจน การกำหนดเขตการ
อนรุกัษพรรณพชืและเหด็ราทีห่ายาก การกำหนดกฎกตกิาชมุชน
เพื่อใชประโยชนพันธุพืชที่หายากและใกลจะสูญพันธุของชุมชน
การฟนฟูจะเนนการขยายพันธุและปลูกเสริมในพื้นที่เดิมหรือ
แจกจายใหชุมชนปลูกเพ่ืออนุรักษหรือใชประโยชนในครัวเรือน

การจัดการผลประโยชนทรัพยากร
ชีวภาพในพื้นที่ปาของชุมชน
พื้นที่ปาทั้งสามพื้นที่มีวิธีการจัดการผลประโยชนจากปา

ที่แตกตางกันดังตาราง 5
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ตาราง 5 เปรียบเทียบสภาวะการจัดการกับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในแตละพื้นท่ี

สภาวะการจัดการความ ลุมน้ำโมงจังหวัดอุดรธานี ลุมน้ำสงครามจังหวัดอุดรธานี ลุมน้ำสงครามจังหวัดหนองคาย
หลากหลายทางชีวภาพปาไม
ปาตามกฎหมาย ปาสงวนแหงชาติ ปาสาธารณะประโยชน ปาสาธารณะประโยชน
อาณาเขตปา เครื่องหมายแนวเขตถูกทำลาย เครื่องหมายแนวเขตถูกทำลาย เครื่องหมายแนวเขตถูกทำลาย
ระยะหางจากชุมชน มากกวา 3 กิโลเมตร อยูติดชุมชน นอยกวา 1 กิโลเมตร
กลไกจัดการปา มีกลุมอนุรักษและหนวยปองกัน ไมมีกลไกดูแล ไมมีกลไกดูแล

รวมดูแล
กฎกติกาการอนุรักษ มีกฎกติกา ไมมีกฎกติกา ไมมีกฎกติกา
กฎกติกาการใชประโยชน มีกฎกติกา ไมมีกฎกติกา ไมมีกฎกติกา
ระดับการใชประโยชน มีการแปรรูปผลิตภัณฑและ ใชประโยชนจากผลผลิต ใชประโยชนจากผลผลิต

จัดทำเปนแหลงทองเที่ยว แบบปฐมภูมิ แบบปฐมภูมิ

จากตาราง 5 พบวา การจัดการปาที่ดำเนินการอยูใน
แตละพื้นที่จะมีสภาพแตกตางกันดังนี้คือ

ปากุดจับ มีสภาพเปนปาสงวนแหงชาติแตเครื่องหมาย
ที่กำหนดอาณาเขตไดถูกทำลายทำใหขาดความชัดเจน แตมี
กลุมอาสาอนุรักษปาของชุมชนและองคกรทองถิ่นและผูนำ
ระดับหมูบานไดรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติ ในการอนุรักษ
ทรัพยากรในพื้นที่ปา แตยังไมไดมีการดำเนินการอยางตอเนื่อง
บางหมูบาน ชุมชนมีกลไกและมาตรการทางสังคมในการ
กำหนดกฎกติกาการใชประโยชนจากพื้นที่ปา การตัดไมในพื้นที่
ปาอนุรักษเปนกฎที่ตองหามที่ทุกคนปฏิบัติ พรอมทั้งกฎ
ขอบังคับ นอกจากนี้องคกรบริหารสวนตำบล (อบต.) บางตำบล
มีแผนงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปาการใช
ประโยชนเพ่ือเก็บเกี่ยวของปาที่ไมใชไมจากพ้ืนที่ปาเปนระบบ
เปดที่ทุกคนมีโอกาสเขาถึงได และนอกจากนี้ปาแหงนี้ไดจัดให
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีหนวยปองกันรักษาปารวมกับ
จังหวัดอุดรธานี องคการบริหารสวนทองถิ่นและชุมชนรวม
ดำเนินการ มีแผนการจัดการที่เปนรูปธรรม

ปาคำหัวแฮด เนื่องจากเปนปาสาธารณประโยชนแต
องคกรทองถิ่นและผูนำระดับหมูบานยังไมมีแผนปฏิบัติในการ
อนุรักษทรัพยากรในพื้นที่ปา จึงยังไมมีกลไกและมาตรการทาง
สังคมในการกำหนดกฎกติกาการใชประโยชนจากพ้ืนที่ปา
อยางไรก็ตาม การตัดไมในพื้นที่ปาอนุรักษเปนกฎที่ตองหามที่
ทุกคนปฏิบัติ เนื่องจากมีอาณาเขตที่ชัดเจนแตกำลังถูกทำลาย
มีความจำเปนตองปรับแนวเขตใหม  องคการบริหารสวนตำบล
มีแผนงานที่จะปรับแนวเขตแตขาดแผนการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ปา การใชประโยชนเพื่อเก็บเกี่ยวของปาที่ไมใชไมจาก
พื้นที่ปาเปนระบบเปดที่ทุกคนมีโอกาสเขาถึงได

ปาหนองแปน มีสถานะเปนปาสาธารณประโยชนแต
องคกรทองถิ่นและผูนำระดับหมูบานไมไดมีแผนปฏิบัติในการ
อนุรักษทรัพยากรในพื้นที่ปา ชุมชนไมมีกลไกและมาตรการทาง
สังคมในการกำหนดกฎกติกาการใชประโยชนจากพื้นที่ปา มีการ
ลกัลอบตดัไมในพืน้ทีป่าและมกีารบกุรกุ เนือ่งจากไมมอีาณาเขต
ทีช่ดัเจนพรอมทัง้ไมมกีฎขอบงัคบัขององคการบรหิารสวนตำบล
รวมทั้งไมมีแผนงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ปา
การใชประโยชนเพื่อเก็บเกี่ยวของปาที่ไมใชไมจากพื้นที่ปาเปน
ระบบเปดที่ทุกคนมีโอกาสเขาถึงได

กลุมผูรูของทั้งสามพื้นที่ที่มีอาชีพหลักในการเก็บเกี่ยว
ของปา ไดชี้ใหเห็นวาผลิตภาพของปาลดลง การหาของปา
ตองใชเวลามากขึ้นในปริมาณผลผลิตที่เทากัน และบางครั้ง
จำเปนตองใชระยะเวลาในการเกบ็หานานกวาเดมิ แตละคนจะมี
ความรอบรูเฉพาะพื้นที่และชนิดพันธุที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน
และจะไมกาวกายซึง่กันและกนั แตทกุคนใหความสำคญักับวธิกีาร
เก็บเกี่ยวที่ไมทำลาย เชน การเก็บเห็ด การเก็บไขมดแดง โดย
ไมมีการฟนตนไม การเก็บหนอไมและผักปา พื้นที่ปากุดจับและ
ปาทุงฝนทุกคนมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ ความเปน
เจาที่ กอนเขาปาเก็บเกี่ยวแตละคนมีพิธีกรรมบวงสรวงงายๆ
ตามที่ถนัด แตพื้นที่ปาหนองแปนไมมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ในพื้นที่ ความเปนเจาที่ กอนเขาปาเก็บเกี่ยวแตละคนจึงไมมี
พิธีกรรมบวงสรวง ทุกคนจะเก็บเกี่ยวในปริมาณที่พอเพียง
กับแรงงานที่มีความสามารถเก็บไดในแตละวัน และความ
สามารถในการเก็บใหทันเวลาตลาดทองถิ่นซึ่งเปนตลาดใน
ชวงเชาและบาย ฉะนั้นระยะทางที่เขาถึงปาและระบบตลาดยัง
เปนกลไกที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมการเก็บเกี่ยวของปา
ของชุมชน
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ภูมิปญญาทองถิ่น
พื้นที่ปาทั้งสามแหงมีภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

ความหลากหลายทางชวีภาพปาไมทีม่อีงคความรทูีม่คีวามเหมอืน
และความตางกันกลาวคือ องคความรูภูมิปญญาทองถิ่นที่มี
ความเหมือน เชน ความสามารถหาของปาในระบบนิเวศปา
ในพื้นที่ตางๆ การรูจักพื้นที่เฉพาะในการเก็บของปาของผูรูซึ่ง
ชวยรนระยะเวลาในการเก็บ และชนิดของๆ ปาที่สามารถเก็บ
ไดตลอดทั้งปเพื่อไดอาหารและรายไดตลอดทั้งป ประสบการณ
ดังกลาวมีความแตกตางกันที่เกิดจากการสืบทอดและสั่งสมจาก
บรรพบรุษุและประสบการณจากปฏบิตัจิรงิ ทำใหเกดิองคความรู
สวนบคุคล ซึง่ปจจบุนัในพืน้ทีท่ัง้สามแหงจะถกูถายทอดในระบบ
เครือญาติเทานั้น อยางไรก็ตามระบบสังคมทองถิ่นบางพื้นที่
ยงัไมสามารถกำหนดมาตรการโดยการนำเอาองคความรทูองถิน่
ในการจัดการกับคุณสมบัติที่เปนพลวัตรในรูปแบบของกลุมได
แตในระดบับคุคลไดมกีารจดัการเก็บของปาทีถ่กูวธิเีพือ่สามารถ
เก็บของปาไดในระยะยาว และการดัดแปลงอุปกรณในการเก็บ
เพ่ือสอดคลองกับระบบนิเวศและชนิดของทรัพยากรที่เก็บใน
ปาชุมชนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมีความรูและทักษะไมเทากัน

องคความรูที่มีความตางเชน ผูรูทองถิ่นซึ่งมีอาชีพหลัก
จากการหาของปามีเทคนิคเชิงอนุรักษในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และเปดโอกาสใหทรัพยากรไดฟนตัวที่แตกตางกันโดยพื้นที่
ปากุดจับมีผูรูที่มีจิตสาธารณะสูง ทำใหความรูในเชิงอนุรักษมี
มากกวาพื้นที่อื่น โดยผูรูในพื้นที่ปาหนองแปนมีความรูเชิง
อนุรักษนอยกวาที่อื่น

สิทธิเขาถึงการใชประโยชนของชุมชน
ปาทั้งสามแหงถูกแผวถางและจับจองทั้งเพื่อการ

อยูอาศัย การเกษตร และหลายสวนที่ขายใหกับนายทุนตางถิ่น
การจัดรูปแบบการถือครองหรือการใชพบวา การบุกรุกพื้นที่ปา
ของผูมีอิทธิพลภายในและภายนอกทองถิ่นไดมีสวนทำใหการ
จัดระเบียบไมไดผล อยางไรก็ตามชุมชนยังมีความตองการ
แกนนำในการผลักดันวิธีการและกิจกรรมตางๆ ที่มีหลายฝาย
รวมดำเนนิการ ปจจบุนัระบบสงัคมทองถิน่ยงัไมสามารถควบคมุ
การขยายการบุกรุกพ้ืนที่ปาชุมชนและปาใชสอยจากผูมีอิทธิพล
ทั้งในและนอกพื้นที่ แตการใชประโยชนเพ่ือจัดเก็บของปา
ยังคงเปดกวางทั่วไปสำหรับคนทั้งในและนอกพื้นที่ ซึ่งถาไมมี
มาตรการฟนฟูและการทำงานรวมกัน ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปาจะลดปริมาณลงจนถึงระดับวิกฤติ
การทีม่คีวามรวมมอืของชมุชนในการรวมอนรุกัษในพืน้ทีป่ากดุจบั
ทำใหสิทธิการใชประโยชนของชุมชนมีการแบงปนที่เปนธรรม
โดยมีกฎกติการวมกันแมจะเปนปาสงวนแหงชาติก็ตาม ทำให
ปามีแนวโนมที่จะลดการบุกรุกทำลายและมีการฟนตัวขึ้น

สอดคลองกับงานวิจัยของ พันธเทพ วิทิตอนันต และ
นายนันทน อินทนนท (2551) ที่ระบุวากรณีของประเทศไทย
นั้น หากพิจารณาจากการกำหนดกรอบและขอบเขตทางดาน
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ชีวภาพที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การบรหิารจดัการทรพัยากรชวีภาพจะมงุเนนและใหความสำคญั
แกการกำหนดบทบาท อำนาจ หนาที่ของเจาหนาที่รัฐ
โดยเฉพาะการมุงเนนและใหความสำคัญถึงแตเฉพาะตัว
ทรัพยากรชีวภาพ แตหากพิจารณาจากกรอบและขอบเขต
ทางดานแนวความคิดตามระบบกฎหมายสากลในการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
จากทรัพยากรชีวภาพแลว จะเห็นไดวา การกำหนดกรอบและ
ขอบเขตทางดานแนวความคิดตามระบบกฎหมายสากลไดมี
กระบวนการขับเคลื่อนอันนำไปสูการปรับเปลี่ยนและเปลี่ยน
แปลงอยูตลอดเวลา โดยไดใหความสำคัญตอบทบาทของชุมชน
พื้นเมืองซึ่งมีความใกลชิดและมีการดำรงชีวิตและวิถีวัฒนธรรม
ทีเ่ก่ียวของกบัความหลากหลายทางชวีภาพอยางแทจรงิ รวมทัง้
การใหความสำคัญตอการคงอยูและคุณภาพของระบบนิเวศ
ซึ่งเปนแหลงอาศัยของทรัพยากรชีวิต เนื่องจากการทำลาย
ความสมดลุของระบบนเิวศยอมเปนการทำลายทรพัยากรชวีภาพ
หลากหลายชนิดทางออม ดังนั้น ความใกลชิดของชุมชน
พื้นเมืองยอมมีผลทำใหชุมชนพื้นเมืองมีศักยภาพในการปกปอง
ระบบนิเวศไดอยางเหมาะสมกวาเจาหนาที่รัฐ ดังนั้นมาตรการ
ทางกฎหมายทางดานการบริหารจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย จึงสมควรมีกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มีความสอดคลอง
กบันยัของแนวความคดิทีม่กีารปรบัเปลีย่นไปในลกัษณะดงักลาว
ตอไป

รูปแบบปฏิสัมพันธ
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนที่พึ่งพิงทรัพยากรชีวภาพ

ในพื้นที่ปาเพื่อยังชีพ มีกฎกติกาเปนของตนเองในการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน พัฒนาวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไมทำความเสียหายใหกับ
สภาพนิเวศพรอมทั้งมีวิธีการฟนฟูควบคูกันไป นอกจากนี้
ยังมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติที่เปนฐานทรัพยากร
สนบัสนนุการดำรงชพีของครวัเรือน ชมุชนเหลานีม้คีวามเคารพ
และนอบนอมตอระบบนิเวศปาแตหากชุมชนยังไมมีกลไก
ทางสังคมในการใชประโยชนจากองคความรู ประสบการณ
และทักษะของผูรูเหลานี้อยางเปนรูปธรรม ทำใหการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ปายังไมไดรับการดูแลและจัดการอยางจริงจัง
การติดตามและรวมปฏิบัติงานกับชุมชนอยางตอเนื่อง ไดสราง
ความเชื่อมั่นและความไววางใจ ซึ่งความสัมพันธระหวางชุมชน
และเจาหนาทีห่นวยปองกนัรกัษาปา และทมีนกัวจิยัจากสวนกลาง
รวมถึงภาคีความรวมมือขององคการภาคีในระดับจังหวัด
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อำเภอและตำบล มีสวนสนับสนุนใหเกิดเวทีชุมชนที่มีสวนรวม
ของทุกฝาย โดยผานสถาบันสงฆ องคกรทองถิ่น หมูบานและ
โรงเรียน การนำเสนอขอมูลที่ประมวลรวมกับชุมชน ณ เวที
ตางๆ ไดสรางความเชื่อถือใหกับชุมชน และชวยใหกระบวนการ
กำหนดแผนปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปา
ที่ระดับหมูบานตำบลเปนรูปธรรมเปนที่ยอมรับมากขึ้น รูปแบบ
การปฏิสัมพันธระบบสังคมทองถิ่นเกื้อหนุนตอการจัดการ
ทรัพยากร หลังการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชนที่เกี่ยวกับ
การอนรุกัษและฟนฟปูาซึง่มหีลายรปูแบบ รวมถงึ การประชาสมัพนัธ
เพ่ือสรางความตระหนัก โดยมีผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝายและ
ไดรับการสนับสนุนจากทั้งพระภิกษุ โรงเรียน องคการบริหาร
สวนตำบล ผูรู และแกนนำของชุมชน ขณะเดียวกันหากมีการ
ผลักดันใหมีการดำเนินการตามแผนจัดการที่วางไวโดยแบง
หนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนพรอมทั้งกำหนดการเพิ่มมูลคา
ของทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพจะทำใหชมุชนหนัมา
สนใจเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการจัดการความรูที่เนนคุณคาของปา
และการซึมซับความภูมิใจในภูมิปญญาของทองถิ่นที่สั่งสมมา
ผานการสังเคราะหรวมกันทั้งชุมชนและบุคคลภายนอกจะทำให
เกิดความตระหนักสาธารณะที่ดีขึ้น และหากถายทอดสูชน
รุนหลังก็จะเกิดการถายทอดความรูที่มีความตอเนื่องและสงผล
ตอการจัดการที่ยั่งยืนของชุมชน

สอดคลองกับแนวคิดของ ดร .มาลี สุวรรณอัตถ
เลขาธิการมูลนิธิสวิตา ที่กลาววาความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนประเด็นแนวราบซึ่งเก่ียวของกับหลายสวน โดยแตละสวน
ตองมกีารขมวดปมไวดวยกนั คงไมมหีนวยงานใดหนวยงานหนึง่
ทำงานเพยีงหนวยงานเดยีว ตองอาศยัการประสานงานทีด่ตีองมี
การพัฒนาธนาคารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งควรมี 2 ระดับ
คือ ระดับชาติ ที่เชื่อมตอระหวางประเทศ และระดับทองถิ่น
ซึ่งมีการประมวลสินทรัพยของชุมชน การใหชุมชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาโดยเฉพาะการฟนฟูปา การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
การเพ่ิมพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีผลตอการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนและของประเทศชาติตอไป

สรุป
มีผลการศึกษาที่เสนอแนะใหองคกรหนวยงานใหรักษา

ปฏิสัมพันธที่ยั่งยืนโดยการยืดหยุน กำหนดคุณคาในแนวคิดให
กับประชาชน สนับสนุนการทดลองทางนวัตกรรมที่คุมคา และ
ผูจัดการจะตองใสใจตอทุกภาวะแวดลอมที่เกิดขึ้น (Shindler
et al. 1999) ซึ่งสอดคลองกับแนวทางที่จังหวัดแมฮองสอน
ไดสรุป เปาหมายหลักของการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
จังหวัดแมฮองสอนคือ การนำไปสู “การจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน” เพ่ือเปนเครื่องมือใหเกิดการพัฒนาชุมชน ในดาน
ตางๆ การจัดการทรัพยากรอยางมีสวนรวมและยั่งยืน การฟนฟู
แหลงทองเที่ยว บนฐานของความหลากหลายของระบบนิเวศ

การพัฒนาเศรษฐกิจ การกระจายรายไดสูชุมชนอยางเปนธรรม
การจดัการตวัเองของชมุชน (ขอมลู องคความร)ู เพือ่ใหรเูทาทนั
เปนการสรางกระบวนการเรียนรูและพัฒนา “คนในทองถิ่น”
การฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี ฟนจิตสำนึกและสรางความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณของชุมชน

กระบวนการสูเปาหมาย จากการกำหนดเปาหมายของ
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดแมฮองสอนไวชัดเจน
คือ เพื่อใหเกิด “การจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน” มีขอสรุป
รวมกนัวาทศิทางหรอืกระบวนการทีจ่ะนำไปสเูปาหมายดงักลาว
ไดนั้น ตองใชกระบวนการควบคูกันไปสองทาง คือ ดานงาน
วิจัย เพื่อสรางความรู จัดการระบบฐานขอมูล เพื่อสนับสนุน
งานพัฒนา และดานงานพัฒนา เพ่ือใหเกิดเครือขายการจัดการ
ตองสนับสนุนใหเกิดการเชื่อมโยงเปนเครือขายการทองเที่ยว
แมฮองสอนที่เปน “หนึ่งเดียว” เปนกระบวนการที่จะทำใหเกิด
การกำหนดวิสัยทัศนรวม/สรางเปาหมายรวม การปรับวิธีคิด
(กระบวนทัศน) ของผูเก่ียวของ ใหเกิดความเขาใจรวมกัน
ที่ชัดเจนในความหมายของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งในสวน
ของชุมชน องคกรสวนทองถิ่น (โดยเฉพาะองคการบริหาร
สวนตำบล/เทศบาล) หนวยงานภาครฐั และอืน่ๆ การพัฒนาตน/
ชุมชน/องคกร ของผูปฏิบัติภายใตหนวยงานองคกรตางๆ
การเรียนรูรวมกันเปนกลุม จัดการขอมูล บุคคล พื้นที่ องคกร
ตลาด การสรางกลไกการจดัการทีม่วีธิคีดิเชงิระบบในการจดัการ

กิจกรรมการอนุรักษและใชประโยชนพืชในวัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชนลุมน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จะไมเนนการอนุรักษพรรณพืชหายากที่คนพบในพื้นที่ศึกษา
ที่เปนทะเบียนพืชหายาก (RED LIST) ที่ถูกระบุโดย IUCN
เพราะตามกระบวนการทำงานของโครงการอนุรักษและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพปาไมที่มีกระบวนการทำงานที่เนน
การเตรียมทีมงาน เตรียมชุมชนและเตรียมอาสาสมัครชุมชน
ในการจดัการความรดูานความหลากหลายทางชวีภาพของชมุชน
การถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมกับการเรียนรูผสมผสานกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น เดิมปนกรณีศึกษาในการจัดการที่สามารถ
เปนตัวแบบในการสรางการมีสวนรวมและการบูรณาการที่เปน
การทำงานเชิงรุกดานการจัดการปาที่จะทำใหเกิดการจัดการ
ที่ยั่งยืนไดเพราะพื้นที่ปาที่ยังมีผลประโยชนทับซอนกัน ฉะนั้น
ความโปรงใสของการทำงาน ขอมูลบทสังเคราะหที่ผานการ
กลั่นกรองจากชุมชน ความไววางใจและความเชื่อถือจากชุมชน
ตอเจาหนาที่และปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเจาหนาที่ปาไม เปนการ
มองการจัดการทรัพยากรที่เนนเรื่องของ “การจัดการคน” จึง
มีความสำคัญในระดับการปฏิบัติ และการจัดการความรูใน
ประเด็นดานสิทธิชุมชนและสถาบันทองถิ่นมีผลตอการกำหนด
แผนปฏิบัติงานที่นำไปปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้กระบวนการ
จัดการทรัพยากรปาเปนการดำเนินกิจกรรมรวมกันจำเปนตอง
มีแกนนำของผูรูและการสนับสนุนการดำเนินงานขององคกร
และสถาบันทองถิ่น เพื่อใหเกิดกิจกรรมที่ตอเนื่องและเกิดการ
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มีสวนรวมในการแกปญหาในระดับตางๆ รวมกันของชุมชน
จึงจะทำใหการจัดการปามีความยั่งยืนได และผลการศึกษา
ยนืยนัวาชมุชนมคีวามตองการแรงผลกัดนัจากหนวยงานราชการ
องคกรพฒันาเอกชนหรอืสถาบนัอืน่ในการรวมดแูลและจดัการปา

โครงการนี้จึงมีรูปแบบและแนวทางของการจัดการ
ที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง (adaptive management)
ทีม่คีวามหมายตามพจนานกุรม ปาไม (Helms 1998) หมายถงึ
กระบวนการที่เปนพลวัตรที่ใชในการจัดการปาไมซึ่งการปฏิบัติ
และแนวทางตัดสินใจจะมีการติดตามและดำเนินการอยาง
ตอเนื่องภายใตการวิจัยพัฒนาที่สม่ำเสมอเพื่อประกันถึงความ
สำเร็จตามวัตถุประสงค กระบวนการมีการพัฒนาเพื่อยืนยัน
ความตั้งมั่น มีระบบและมีการตรวจสอบ โดยกระบวนการ
จะเริ่มจากการวางแผน การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการ
ติดตามผลลัพธ ประเมินผลและตอบสนอง พรอมทั้งรายงาน
ผลสูผูมีสวนไดสวนเสีย จึงเปนกระบวนการจัดการที่เปดเผย
โปรงใสและมีความรับผิดชอบ ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถเขา
มามีสวนรวมในการตัดสินใจและมีเจาภาพรับผิดชอบ (Raison
2002) และเนนการใหบทบาทของชุมชนเปนผูมีบทบาทสำคัญ
ในการจัดการ รวมถึงการใหความสำคัญตอการคงอยูและ
คุณภาพของระบบนิเวศอันจะทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนบทบาท
การบริหารจัดการใหเกิดลักษณะกระจายอำนาจ และสงเสริม
กระบวนการมสีวนรวม โดยมอีงคความร ูการเสรมิสรางศกัยภาพ
และจิตสำนึก เปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการตัดสินใจ เพื่อ
รักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน ระหวาง
ผลประโยชนระยะสั้นกับผลประโยชนระยะยาว และระหวาง
ผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ นอกจากนั้น ยังเนนกระบวนการสราง
เครือขายทางสังคมที่เปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
องคกรชุมชน ทองถิน่ และนกัวชิาการ เพือ่ใหเกดิพลงัขบัเคลือ่น
ทางสังคมอยางแทจริง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอการจดัการพืชหายากหรอืพชืวฒันธรรม

ในประเทศไทย ควรดำเนินการดังตอไปนี้
เริม่จากการสราง แสวงหา และถายทอดองคความรู

รวมสำรวจและคนหาเพื่อจัดการองคความรูกับ
ชุมชน

ใชขอมูลบอกเลาคุณคาปาและหารือชุมชนในการ
เลือกแนวทางการจัดการ

ใหความสำคัญทุกกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึง
เยาวชน สตรี

เนนการทำงานแบบสหวิทยาการในการเลือก
แนวทางการจัดการ

จัดการความรูผานการทำประชาคมจะไดรับความ
รวมมือที่ดีในการจัดการ

บันทึกและเสนอขอมูลคืนสูชุมชนเพื่อขยายผล
ความรวมมือสรางพลังหนุน

แนวทางการสงเสริมเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน
ใหความสำคัญตอการคงอยูและคุณภาพระบบ

นิเวศมากกวาการบังคับใชกฎหมาย
ใหขอมูลคุณคาพันธุพืชที่เปนพรรณไมหายากและ

เชื่อมโยงกับแนวคิดความเชื่อความศรัทธา เชน การสงเสริม
การเพาะและปลูกตนไมวัฒนธรรม เชน ไมใหญเพื่อปูตา
สมุนไพรถวายพระปา ตนไมราศีเกิดและไมมงคล เพ่ืออนุรักษ
พันธุกรรมนอกปา

สนบัสนนุกจิกรรมการสรางมลูคาภายใตการรวมคดิ
และวางแผนแทนการชี้นำ เชน การสงเสริมการฟนฟู การ
พัฒนาผลิตภัณฑ

สงเสรมิการจัดทำแปลงหรอืเขตอนรุกัษพนัธกุรรม
พืชหายากชุมชนและใชประโยชนเพื่อการทองเที่ยว เรียนรู

ใหความสำคัญตอการสรางและประสานเครือขาย
ความรวมมือ

เอกสารอางอิง
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2551. เรื่องนารู เกี่ยวกับยุทธศาสตรการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย. สถาบันการแพทย
แผนไทย.

บุศรา ลิ้มนิรันดรกุลและคณะ, 2548. ความเชื่อมโยง
ระบบสังคม และระบบนิเวศเพื่อการจัดการทรัพยากรความ
หลากหลายชีวภาพทางเกษตรอยางยั่งยืนสูระบบอาหารที่
ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

พันธเทพ วิทิตอนันตและนันทน อินทนนท, 2551.
การศึกษาจัดทำรางกฎหมายดานการบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชวีภาพ. สำนกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550. สาระสำคัญของยุทธศาสตรการพัฒนา
บนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสรางความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ในรายงานพิเศษ เรื่อง
การจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น

Helms, J.A. 1998. The dictionary of forestry.
Bethesda, MD: The Society of American Foresters.
210 p.



58พืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย และแนวทางในการฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศไทย

Shindler, B., K. A. Cheek, and G. H. Stankey.
1999. Monitoring and evaluating citizen-agency
interactions: a framework developed for adaptive
management. U.S. Forest Service General Technical
Report PNW-GTR-99-452. Pacific Northwest Research
Station, Portland, Oregon, USA.

Shindler, B., and J. Neburka. 1997. Public
participation in forest planning: eight attributes of
success. Journal of Forestry 95(1):17-19.

Raison, R. J. 2002. Environmental
Sustainability. In: Richardson, J.; Bjorheden, R.,;
Hakkila, P., Lowe, A.T.; and Smith, C.T. Bioenergy
from Sustainable Forestry: Guiding Principles and
Practice. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic
Publishers: 159-164.Encyclopedia ID: p1286

http://www2.djop.moj.go.th/kpr17/vol%205.doc
http://www.geocities.com/maehongson_node/

CBT9.html



59พืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย และแนวทางในการฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศไทย

การประชมุในวนันีเ้ปนการประชมุเพือ่การตอบสนองตอ
พันธกรณีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่
ประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ โดยมีเปาประสงคที่จะ
ดำเนินการตามกลยุทธทั่วโลก สำหรับการอนุรักษพันธุพืช และ
อีกขอหนึ่งคือ ความรูทางขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง
เราตองเคารพภูมิปญญาพื้นบาน ของชุมชนพื้นเมือง การ
นำภูมิปญญาของชุมชนพื้นเมืองไปใชประโยชนทางใดทางหนึ่ง
ไมวาจะเปนพืชหรือวาทางสังคมพืช หรือทางดานสัตวเหลานี้
เมื่อนำไปใชและมีผลประโยชนทางการคาเกิดข้ึน จะตองมีการ
แบงปนผลประโยชนอยางเทาเทียมและยุติธรรม เมื่อทาง
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม
ไดจัดการประชุมเปนครั้งที่ 2 ก็ตองมีการใหคำจำกัดความวา
พชืในวฒันธรรมประเพณตีางๆ ของประเทศไทยมกีารวางกรอบ
ไวอยางไรบาง เราถึงไดมาปรึกษาหารือและมีวิทยากรหลายๆ
ทาน ไดนำเสนอการประชุมวันนี้มีบางพืช บางรายการ ที่ทาง
ทานวิทยากรไดยกขึ้นมา ผมก็ยังไมทราบ ซึ่งพืชในวัฒนธรรม

กลาวปดการประชุม
ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข

นักพฤกษศาสตรอาวุโส และที่ปรึกษา สำนักงานหอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ของไทยเรามีมากหากจะพูดถึงเปนอาทิตยก็ยังไม เสร็จ
ขอยกตัวอยางในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตร เวลาเราพูดถึงพืช
วัฒนธรรมไมใชวัฒนธรรมแคประเพณีหรือตามความเชื่อถือ
หรือการนำมาใชเปนไมมงคลนั้นสวนหนึ่ง พูดถึงวัฒนธรรม
ในการบริโภคพืชผักพื้นบาน พูดทั้งวันก็ยังไมหมด ภูมิปญญา
เกิดจากทองถิ่นของชาวบานการรูจักนำพืชพันธุมาใชประโยชน
ในการบริโภค แตอยางที่อาจารยสำอางกลาวถึง พวกพืชที่ใช
ในวัฒนธรรมพื้นบานหรือประเพณี จะมีประโยชนมากก็ตอเมื่อ
สรางมูลคา เรามีพืชพันธุในการบริโภคหรือวัตถุดิบตางๆ
เยอะมาก ภมูปิญญาอยพูชืพนัธอุย ูตองมกีารพดูถึงพชืวัฒนธรรม
อยางเปนระบบ คดิวาทางสำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คงจะตองจัดรายการอยางนี้อีก วันนี้
ไดประโยชนอยูแลวแตไมครบถวน การอนุรักษเราไมมีการพูด
ใหคนทั่วไปทราบได การอนุรักษ หรือฟนฟูพืชทางวัฒนธรรม
ในระบบนิเวศหลายแหงกำลังจะสูญพันธุ ไมตองดูไกลอยางเชน
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สวนผลไมผสมมันหมดแลว
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กรมวิชาการเกษตร
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นางกัญญาภรณ  พิพิธแสงจันทร
นางสาวปาริฉัตร  สังขสะอาด
นายพิทยา  วงษชาง
นางสาวพัฒนนรี  รักษคิด
นางสาวอัสนี  สงเสริม
นางสาวพัชร  ปริยะวินิตร
นางสาวเสาวณี  เดชะคำภู
นางสาวชลลดา  สามพันพวง
นายอุดมวิทย  ไวทยการ
ดร.วีรณา  สินสวัสดิ์ ฟอเรอร
นายมานิตย  ใจฉกรรจ

กองคุมครองพันธุพืช

กรมวิทยาศาสตรการแพทย
88/7 บำราศนราดูร ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท  0 2951 0000, 0 2589 98508
โทรสาร  0 2591 5974, 0 2591 5449

นางจารีย บันสิทธิ์
นักวิทยาศาสตรการแพทยชำนาญการพิเศษ
สถาบันวิจัยสมุนไพร

นายศักดิ์ชัย ออนทอง
นักวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันวิจัยสมุนไพร

กรมปาไม
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
นายสมเด็จ  จำป

นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ
นางนุชนารถ  นิลกำแหง
นายประเชิญ  สรอยทองคำ
นายธานี  พันแสง
นายนพพร  ตั้งจิตตงาม

นายปยชาติ ไตรสรศรี
นางสาวสุทธิลักษณ โรจนานุกูล

กรมสงเสริมการเกษตร
2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นางอรวรรณ  วิชัยลักษณ

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ศ.ดร.ธวัชชัย สันติสุข

สำนักงานหอพรรณไม
นายสมเด็จ  จำป

นักวิชาการปาไมชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัมภรดา  มีบุญญา
นายสุระ  ลพสุนทร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท 0 2288 5511-6
นางสาวพริ้มเพรา คงธนะ

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
นางศรีสุภรี จันทรศิลปน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวฐิติภัทร พูนพันธุ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวพีรดา จิตนุยานนท

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
นายวิวัธน  ตันเสรี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดหนองบัวลำภู
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 อำเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท 0 4231 1025, 0 4231 1823, 0 4231 1042
โทรสาร 0 4231 1025, 0 4231 1823

รายชื่อผูเขารวมประชุม
เรื่อง แนวทางการอนุรักษและฟนฟูพืชในวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย

วันจันทรที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2552
โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพฯ
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นายนิวัติ  โพธิเวียง
นางสาวนงลักษณ รุงดี
นายองอาจ  ชนะชาญมงคล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดภูเก็ต
478 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท 0 7621 1067

นายรัชฎา  สุริยกุล ณ อยุธยา
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดสุราษฎรธานี
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี ชั้น 5 ถนนดอนนก
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 7156, 0 7728 2555

นายพรชัย  นอยสวรรค
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดปทุมธานี
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีสามโคก
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรสาร 0 2581 6325

นายนิรุช  ดานโพธิ์กลาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจันทบุรี
เลขที่ 5 ถนนทาสิงห ตำบลวัดใหม อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท 0 3931 1016

นางกัลยา  รัตนะชีวะกุล
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัพษิณโุลก
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 ถนนวังจันทน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5523 1541-2 โทรสาร 0 5523 1541

นายผดุง  ทองชำนาญ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนนทบุรี
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น
ถนนรัตนาธิเบศร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2580 0727-8 โทรสาร 0 2580 0727

นายเชิดชัย  จริยะปญญา
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัราชบรุี
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท 0 3232 3704 โทรสาร 0 3232 2330

นายคะนึง  อินทรไพโรจน
นายภุชงค  อินสมพันธ

สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัเชยีงใหม
เลขที่ 97/2 หมู1 ซอยอำนวยสุข ถนนเชียงใหมฮอต
ตำบลปาแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5327 9976

นายพงษศักดิ์  ไชยวรรณ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ 328 ถนนสุโขทัยกำแพงเพชร ตำบลบานกลวย
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท 0 5561 1237 โทรสาร 0 5561 1667
นายสมศักดิ์  บรรพรัตน

สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดักำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท 0 5571 0169, 0 5571 7090,
โทรสาร 0 5571 2323

นายคมสันต  วิสิทธิสตร
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดนาน
หมู 11 ถนนนาน-เชียงมวน ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 55000
โทรศัพท 0 5477 1676, 0 5474 1376
โทรสาร 0 5417 7676

นางสาวกาญจนา  จอกลอย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดยโสธร
ถนนศาลากลาง 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดยโสธร 35000
โทรศัพท 0 4571 2710 โทรสาร 0 4571 2451

นายเทียนชัย  บุญอาจ
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัปราจนีบรุี
สำนักงานปาไมเขตปราจีนบุรี (เดิม) ถนนหนาเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท 0 3721 1340

นายผดุงศักด์ิ  แสวงคุณ
นายนิยม กิตติวงศตระกูล

สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดักาฬสนิธุ
เลขที่ 129 ถนนภิรมย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ 46000
โทรศัพท 0 4381 1643 โทรสาร 0 4281 1598

นายธงชัย  ศิริพัฒนานุกูลชัย
สำนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมจงัหวดัเชยีงราย
ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท 0 5371 1401 โทรสาร 0 5371 6955

นางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดระนอง
เลขที่ 183 หมู 3 บานพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท 0 7784 84123

นายธีระศักดิ์ บุญชูดวง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี
เลขที ่109 ตำบลปาตาล อำเภอเมอืง จงัหวดัลพบรุ ี15000
โทรศัพท 0 3641 3949 ตอ 208, 209, 211
โทรสาร 0 3642 1683

นายดิเรก สงเสริม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 430 หมู 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท 0 4528 5071 โทรสาร 0 4531 4705
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สำนักงานสิ่งแวดลอมภาค
สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 5 (จังหวัดนครปฐม)
220-222 ถนนยิงเปา ตำบลสนามจันทร อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท/โทรสาร 0 3427 533940

นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์
นางสาวทิพยวิภา  กิจกุลนิจชัย
นายสาธิต ขาวมานิตย

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 11 (จังหวัดนครราชสีมา)
ถนนพลลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0 4424 2818
นายณพงศ  ศิศโรภาส

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (จังหวัดชลบุรี)
31/2 หมู 4 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบานสวน อำเภอเมือง

จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท 0 3828 23813, 0 3827 6909

โทรสาร 0 3827 5420
นายสุรชัย แสงทักษิณ

สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 15 (จังหวัดภูเก็ต)
5/5152 ถนนศักดิเดช ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง

จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท 0 7621 9329, 0 7621 9415 โทรสาร 0 7621 9603
นายธงชัย ภูวชิรานนท

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รศ.ดร. ปรีดา บุญหลง
หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร

ผศ.ดร.ชุมพล คุณวาสี
คณะวิทยาศาสตร

นางสรอยนภา ญาณวัฒน
อาจารย

นางสาวปริญญนุช กลิ่นรัตน
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร

นางสาวสุชาดา วงศภาคำ
หนวยปฏบิตักิารวิจยัพรรณไมประเทศไทย คณะพฤกษศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400

โทรศัพท  0 2849 6000
รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ

หัวหนาภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ศ.ดร.วงศสถิต ฉั่วกุล

คณะเภสัชศาสตร
ดร.ทยา  แจนจิตกุล

ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ดร.สราวุธ สังขแกว

ภาควิชาวิทยาปาไม คณะวนศาสตร
นายพุทธพงษ สรอยเพชรเกษม

นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร
นายยงยุทธ ไครสุวรัตน

รองศาสตราจารย คณะวนศาสตร
นางสาวสรัญญา วัชโรทัย

รองศาสตราจารย
นางสาวณัฎชา เสนีวาส

อาจารย
นางสาวมินตา ชัยประสงคสุข

อาจารย
นายวิชัย อัยกูล

นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
15 ถนนกาญจนวณิชย อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท 0 7428 2000 โทรสาร 0 7421 2828
ผศ.ดร.ปราโมทย แกววงศศรี

ภาควิชาธรณีศาสตร คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ศุภโชติ เดชะราช

ผูชวยศาสตราจารย หัวหนาภาควิชาชีววิทยา
ผศ.ดร.โสภณ บุญมีวิเศษ

ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท  0 2310 8000 โทรสาร 0 2310 8022
ผศ.ดร.วราภรณ ศิรินาวิช

ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
นายเวชศาสตร พลเยี่ยม

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
นางสาวสุปราณี แสนธนู

หนวยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน
123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40002 โทรศัพท 0 4320 2378-9

ผศ.สำอาง หอมชื่น
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2942 6900
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ

คณบดี
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รศ.สุภาคย ดุลสัมพันธ
ประธานหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 0 2473 7000
ผศ.วิชัย ปทุมชาติพัฒน

อาจารยประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร
นายกิติอดุลย วัจนะรัตน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร
นางสาวกาญจนา เหลืองสุวาลัย

อาจารยประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 หมู 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทรศัพท 0 3835 8137 โทรสาร 0 3834 1808-9
ผศ.ดร. ณนพชัย ชาญศิลป

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ผศ.ดร. บัวทิพย อุบลประเสริฐ

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
นายกฤษฎา สไลยรักษ

คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท 0 3426 1021-36 โทรสาร 0 3426 1048

นางสาวอนัญญา ทองสิมา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
นายขจรศักดิ์ วรประทีป
ดร.ปยะรัษฎ เจริญทรัพย

รองหัวหนาสำนักงาน ฝายวิชาการ

สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย
50 งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 โทรศัพท 0 2940 6578 โทรสาร 0 2940 6579
รองศาสตราจารยวิจิตร วังใน

มูลนิธิสวนหลวง ร.9
ผศ.จิรายุพิน จันทรประสงค

ขาราชการบำนาญ
นายสมศักดิ์ สุนทรพานิช

ผูอำนายการโครงการประเทศไทย IUCN
นางอัจฉรา ตีระวัฒนานนท

นักวิชาการ 5
นางสาววสุ ทัพพะรังสี

ผูชวยนักวิชาการ

สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ
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