
ศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของพืชไรพื้นเมืองทางภาคเหนือตอนบน 

Botanical studies of domestic plants and indigenous knowledge  in northern Thailand 

 
ปราโมทย ไตรบุญ1/ อุดมวิทย ไวทยการ2/กัญญรัตน จําปาทอง2/ ปยรตัน จังพล2/ วินัย สมประสงค1/  

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาพฤกษศาสตรพืชไรพื้นเมืองหายาก และภูมิปญญาทองถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยการสํารวจ 

รวบรวมพันธุพืชไรพื้นเมือง จําแนกชนิดและลักษณะประจําพันธุ สัมภาษณเกษตรกรในทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม ลําปาง พะเยา แพร นาน สุโขทัย ในป 2554 พบพืชไรพื้นเมือง 3 วงศ 7 ชนิด ไดแก 1. วงศ 

Dioscoreaceae 4 ชนิดคือ กลอย Dioscorea hispida Dennst. มันเสา D. alata L. มันมือเสือ D. esculenta 

Burk. และ วานพระฉิม D. bulbifera L. สวนใหญนํามาใชทําอาหารบริโภคในครัวเรือน บางชนิดพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑจําหนานในชุมชน เชน กลอยนํามาทําขนมไดหลายชนิด  2. วงศ Gramineae  1 ชนิดคือ ขาวโพดก่ํา 

Zea mays L.  เปนขาวโพดขาวเหนียวมีซังสีแดงซึ่งมีสารแอนโทไซยานินสูงมีประโยชนตอรางกาย  3. วงศ 

Euphorbiaceae 2 ชนิดคือ สบูดํา Jatropha curcas L. นําเมล็ดมาบีบน้ํามันใชเปนไบโอดีเซล ตนและกิ่งนําไป

ทํากระดาษและปุยอินทรีย มะเยาหิน Vernicia montana Lour. นําเมล็ดมาบีบน้ํามันทําไบโอดีเซลหรือ

น้ํามันหลอลื่น (tung oil) และตนมีรูปทรงและดอกสวยงามนํามาใชเปนไมประดับได ขอมูลที่ไดนํามาจัดทําเปน

ฐานขอมูลพันธุพืชและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชประโยชนในดานการอนุรกัษและคุมครองพันธุพืช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 / สํานักคุมครองพันธุพืช 

2 / สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

พืชไรเปนพืชที่มีความสําคัญตอความเปนอยูของเกษตรกร โดยเปนพืชอาหาร พืชน้ํามัน พืชเสนใย บาง

ชนิดใชในพิธีกรรมตางๆ พืชไรที่สําคัญ ไดแก งา ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ขาวโพด ถั่วพื้นเมืองตางๆ สําหรับพืชพื้นเมือง

บางชนิดที่เกษตรกรทําการปลูกมานานมักจะมีการเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง ซึ่งบางชนิดมีความหลากหลายทาง

พันธุกรรมปะปนกันอยู หากมีการศึกษาจําแนกชนิดและลักษณะจะสามารถเก็บรักษาเปนฐานพันธุกรรม เพื่อใช

ประโยชนในการปรับปรุงพันธุได 

ภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรในการผลิตและใชประโยชนจากพืชไรพื้นเมือง มีตั้งแตขั้นตอนการปลูก

จนถึงการเก็บเกี่ยวและการบริโภค ขอมูลตางๆมีการบันทึกไวคอนขางนอย ภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญอาจสูญ

หายไป จึงควรมีการศึกษารวบรวมขอมูลเหลานี้เพื่อใชประโยชนและเปนมรดกของประเทศตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

 

1. สํารวจ รวบรวม เชื้อพันธุกรรมพืชไรพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน 

2. จําแนกชนิดและลักษณะของเชื้อพันธุที่ได 

3. สัมภาษณเกษตรกรในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นของพืชไรพื้นเมืองที่พบ 

4. จัดเก็บขอมูลที่ไดในคอมพิวเตอร 

การบันทึกขอมูล 

1. บันทึกขอมูลการสํารวจ แหลงที่พบพืชไรพ้ืนเมือง 

2. บันทึกขอมูลชนิดและลักษณะของเชื้อพันธุที่พบ 

3. บันทึกขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรในชุมชน 

 

เวลาและสถานที่ 

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 พื้นท่ีภาคเหนือตอนบน  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการสํารวจ รวบรวมพันธุพืชไรพ้ืนเมือง จําแนกชนิด ลักษณะประจําพันธุ และสัมภาษณ 



เกษตรกรในทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําปาง พะเยา แพร นาน สุโขทัย ในป 2554 พบพืชไรพ้ืนเมือง 3 

วงศ 7 ชนิด ไดแก 

1. วงศ Dioscoreaceae 4 ชนิดคือ  

1.1 กลอย Dioscorea hispida Dennst. (ภาพที่ 1) 

1.2 มันเสา D. alata L. (ภาพที่ 2) 

1.3 มนัมือเสือ D. esculenta Burk.  (ภาพที่ 3) 

1.4 วานพระฉิม D. bulbifera L. (ภาพที่ 4) 

การใชประโยชน สวนใหญนํามาใชทําอาหารบริโภคในครัวเรือน บางชนิดพัฒนาเปนผลิตภัณฑจําหนายใน

ชุมชน เชน กลอยนํามาทําขนมไดหลายชนิด  

2. วงศ Gramineae 1 ชนิดคือ  

2.1 ขาวโพดกํ่า Zea mays L. (ภาพที่ 5) เปนขาวโพดขาวเหนียวมีซังสีแดงซึ่งมีสารแอนโทไซ 

ยานินสูงมีประโยชนตอรางกาย  

3. วงศ Euphorbiaceae 2 ชนิดคือ  

3.1 สบูดํา Jatropha curcas L. (ภาพที่ 6) นําเมล็ดมาบีบน้ํามันใชเปนไบโอดีเซล ตนและกิ่ง 

นําไปทํากระดาษและปุยอินทรีย  

3.2 มะเยาหิน Vernicia montana Lour. (ภาพที่ 7)นําเมล็ดมาบีบน้ํามันทําไบโอดีเซลหรือ 

น้ํามันหลอลื่น (tung oil) และตนมีรูปทรงและดอกสวยงามนํามาใชเปนไมประดับได (ตารางที่1) 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

การศึกษาพฤกษศาสตรพืชไรพื้นเมืองหายากและภูมิปญญาทองถิ่นในเขตภาคเหนือ โดยการสํารวจ 

รวบรวมพันธุพืชไรพื้นเมือง จําแนกชนิดและลักษณะประจําพันธุ สัมภาษณเกษตรกรในทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม ลําปาง พะเยา แพร นาน สุโขทัย ในป 2554 พบพืชไรพื้นเมือง 3 วงศ 7 ชนิด ไดแก 1. วงศ 

Dioscoreaceae 4 ชนิดคือ กลอย Dioscorea hispida Dennst. มันเสา D. alata L. มันมือเสือ D. esculenta 

Burk. และ วานพระฉิม D. bulbifera L. สวนใหญนํามาใชทําอาหารบริโภคในครัวเรือน บางชนิดพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑจําหนายในชุมชน เชน กลอยนํามาทําขนมไดหลายชนิด 2. วงศ Gramineae 1 ชนิดคือ ขาวโพดก่ํา 

Zea mays L. เปนขาวโพดขาวเหนียวมีซังสีแดงซึ่งมีสารแอนโทไซยานินสูงมีประโยชนตอรางกาย 3. วงศ 

Euphorbiaceae 2 ชนิดคือ สบูดํา Jatropha curcas L. นําเมล็ดมาบีบน้ํามันใชเปนไบโอดีเซล ตนและกิ่งนําไป

ทํากระดาษและปุยอินทรีย มะเยาหิน Vernicia montana Lour. นําเมล็ดมาบีบน้ํามันทําไบโอดีเซลหรือ

น้ํามันหลอลื่น (tung oil) และตนมีรูปทรงและดอกสวยงามนํามาใชเปนไมประดับได 

ขอมูลที่ไดนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลพันธุพืชและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใชประโยชนในดานการ 

อนุรักษและคุมครองพันธุพืช  

 



การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. เปนฐานขอมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปญญาทองถิ่นของประเทศ เพ่ือใชประโยชนในดานการคุมครอง

พันธุพืชและอนุรักษพันธุกรรมใหคงอยูกับประเทศ 

2. พืชบางชนิดสามารถพัฒนาเปนพืชเศรษฐกิจ สรางรายไดใหกับชุมชน 

3. สามารถพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตและใชประโยชนจากพืช เชน การแปรรูปอาหาร การใช

เปนสมุนไพร 

4. ควรจัดทําเปนเอกสารเผยแพรความรู เพื่อใหเกิดความรักและหวงแหนพันธุพืชพื้นเมืองและภูมิ

ปญญาทองถิ่นของประเทศ 
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ภาคผนวก 

 

 ตารางที่ 1 รายชื่อพันธุพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน งานสํารวจพืชไรพ้ืนเมืองภาคเหนือ ป 2554 
ชื่อไทย 

 

ชื่อวิทยาศาสตร 
 

วงศ 
 

สถานที่พบ 
 

การนําไปใชประโยชน 

1. กลอย 

2. มันเสา 

3. มันมือเสือ 

4. วานพระฉิม 

 

 

5. ขาวโพดขาว

เหนียวซังแดง 

(ขาวโพดก่ํา) 

Dioscorea hispida Dennst. 

Dioscorea alata L. 

Dioscorea esculenta Burk. 

Dioscorea bulbifera L. 
 

 

Zea mays L. 

 

 

Dioscoreaceae 

Dioscoreaceae 

Dioscoreaceae 

Dioscoreaceae 

 

 

Gramineae 

 

 

อ.เดนชัย จ.แพร 

อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

อ. สวรรคโลก จ.สุโขทัย 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม, 

อ.เมือง จ.นาน 

 

อ.แมทะ จ.ลําปาง 

 

 

นําหัวไปประกอบอาหาร 

นําหัวไปประกอบอาหาร 

นําหัวไปประกอบอาหาร 

ปลูกเปนไมประดับ ไมมงคล,หัว

นําไปประกอบอาหาร 

 

นําฝกไปตมทานเปนขาวโพดฝก

สด ซังสีแดงมีสารแอนโทไซ

ยานินสูงมีประโยชนตอ



 

 

6. สบูดํา 

 

 

 

 

 

7. มะเยาหิน 

 
 

 

 

Jatropha curcas L. 

 

 

 

 

 

Vernicia montana Lour. 

 
 

 

 

Euphorbiaceae 

 

 

 

 

 

Euphorbiaceae 

 

 

 

 

อ.รองกวาง จ.แพร, 

อ.เชียงคํา จ.พะเยา 

 

 

 

 

อ.พราว จ.เชียงใหม 

 

 

รางกาย 

 

 

หีบน้ํามันจากเมลด็ ทําเปน

เชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล) ตนและ

กิ่งนําไปทํากระดาษและปุย

อินทรีย 
 

หีบน้ํามันจากเมลด็ ทําเปน

เชื้อเพลิง (ไบโอดีเซล)หรือ

น้ํามันหลอลื่น (tung oil) 

และตนมีรูปทรงและดอก

สวยงามนํามาใชเปนไม

ประดับ 

 

 

 

   
 

ภาพที่ 1 กลอย                                               ภาพที่ 2 มันเสา 

            



                         

 

 
 

                    ภาพที่ 3 มันมือเสือ                                        ภาพที่ 4 วานพระฉิม 

 

 

        
                

        ภาพที่ 5 ขาวโพดกํ่า       ภาพที่ 6  มะเยาหิน        

                                

 



          
          

                ภาพที่ 7 สบูดํา 


