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5. บทคัดย่อ 

       การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพืชในชุมชนจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการส ารวจ รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชและ

การศึกษาจากการสัมภาษณ์ประชากรในชุมชน ถึงชนิดพืช ชื่อท้องถิ่น ส่วนที่น ามาใช้ และวิธีการน าไปใช้ จ านวน 

6 ชุมชุน ได้แก่ ชุมชนบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา อ าเภอร้องกวาง  ชุมชนบ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง ชุมชนหนองพุงหลวง 

อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ชุมชนบ้านซ าผากาม อ าเภอบ้านโคก ชุมชนบ้านชัยจุมพล อ าเภอลับแล ชุมชนร่วมจิต 

อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สิ้นสุด ปี พ.ศ. 2561 จากการศึกษาพบพืช     



 

ที่น ามาใช้ประโยชน์  89 วงศ์  192 สกุล 197 ชนิด  แบ่งเป็นพืชอาหาร  50  ชนิด  พืชสมุนไพร 129 ชนิด     

และพืชใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เช่น พืชให้สี พืชเครื่องหอม พืชที่ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ 18 ชนิด ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้

ในการใช้ประโยชน์จากพืชที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจ าวัน มีเพียงประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ที่มีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากพืช โดยเฉพาะการน าพืชมาใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพร ด้านการทอผ้า 

และด้านหัตถกรรม เนื่องจากได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรมีการอนุรักษ์ และเผยแพร่

ส าหรับเป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลังต่อไป 

      

6. ค าน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ 
ความสามารถที่เป็นผลมาจากการใช้สติปัญญา และการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร 
ปรุงแต่ง พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อม
และเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ซึ่งภูมิปัญญามีขอบข่ายกว้างขวาง ซึ่งได้สืบ
ทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วชาวบ้านไม่สามารถอธิบายรายละเอียดและ
ให้เหตุผลได้ เพราะบางอย่างเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยความรู้ที่สลับซับซ้อน โดยประเทศไทยมีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยาวนาน ชุมชนต่างๆ จึงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้ (พรชัย, 2541) 

จังหวัดแพร่เป็นเมืองโบราณที่มีมาช้านานมีชื่อเรียกกันหลายอย่าง ต านานเมืองเหนือเรียกว่า “พลนคร” 
หรือ “เมืองพล” ตามหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง เรียกว่า “เมืองพล” และได้กลายเสียงตามหลักภาษาศาสตร์
เป็น “แพร่” ชาวเมืองนิยมออกเสียงว่า “แป้" จังหวัดแพร่มีเนื้อที่ประมาณ 4,086,625 ไร่ สภาพทางภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 78 ต าบล 708 หมู่บ้าน มีประชากร จ านวน 456,318 
คน มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง และ ส้มเขียวหวาน (กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดแพร่ , 2557)  

อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มและภูเขาสูง มีพ้ืนที่
ประมาณ 4,899,120 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ 65 ต าบล 613 หมู่บ้าน มีจ านวนประชากรของ
จังหวัดทั้งสิ้น 461,051 คน ซึ่งประชากรท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดคือชนพื้นถิ่นไทยสยามและไทยวน ต่อมาพ้ืนที่ตั้ง
เมืองอุตรดิตถ์เป็นทางผ่านส าคัญมาตั้งแต่สมัยอารยธรรมดองซอน ท าให้มีการเคลื่อนย้ายผู้คนมาจากที่ต่างๆ มาก
ขึ้นเรื่อยมาในสมัยทวารวดีและอาณาจักรขอม ท าให้ชาวเมืองอุตรดิตถ์ในสมัยโบราณมีที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์ แต่
กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจนปัจจุบันคือไทยสยามจากอาณาจักรสุโขทัยที่อาศัยอยู่ในแถบอ าเภอพิชัย  
และไทยวนจากอาณาจักรล้านนาที่อพยพจากเชียงแสนมาอาศัยอยู่ในแถบอ าเภอลับแล ชนสองกลุ่มนี้ตั้งถิ่นฐานขึ้น
เป็นเมืองอย่างมั่นคงมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการกวาดต้อนผู้คนและการอพยพย้าย
ถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ล้านช้าง (ลาว) จากทั้งเมืองเวียงจันทร์และเมืองหลวงพระบาง ลงมาตั้งถิ่นฐานในเขต
อ าเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมากข้ึน ได้แก่บริเวณอ าเภอน้ าปาก อ าเภอฟากท่า และอ าเภอบ้านโคกในปัจจุบัน และได้



 

มีชาวจีนโพ้นทะเลอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งท ามาค้าขายในแถบเมืองท่ามากเป็นล าดับ  จึงท าให้เมือง
อุตรดิตถ์ในปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่มีกลุ่มชนมากถึง 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

ด้วยพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีสมาชิก คือ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity : CBD) ที่ประเทศไทยต้องด าเนินการตามนั้น กอปรกับแผนงานภายใต้
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Asean Socio-Cultural Community : ASCC) พบว่าปัจจุบัน
ยังขาดแคลนข้อมูลพ้ืนฐานของพรรณพืชที่มีการใช้ประโยชน์และมีความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนต่างๆ 
ทั้งทางด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การเกษตร และประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเป็นอย่าง
มาก จึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน ด้วยการ
ส ารวจ เก็บตัวอย่างพรรณไม้น ามาวิเคราะห์ระบุพืช ตรวจสอบสถานภาพของพืชในธรรมชาติ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
พ้ืนฐานของพรรณพืชที่มีการใช้ประโยชน์และมีความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนต่างๆ ในประเทศ แล้ว
น ามาจัดท าบัญชีรายการของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์เพ่ือเสนอหรือเป็นข้อมูล
ประกอบการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศ โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน และสังเคราะห์ข้อมูลและจัดท าบัญชีรายการของความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์เบื้องต้นส าหรับเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือรองรับพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพและตามแผนงานภายใต้การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ที่ประเทศไทยได้
เป็นภาคีสมาชิก 
 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ ์
1. แบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนามและแบบสอบถาม  
2. อุปกรณ์ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืช ได้แก่ กรรไกรตัดกิ่ง เสียบ จอบ มีดพร้า ไม้สอยพร้อมตะขอ กล้อง

บันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด (GPS) ถุงพลาสติกขนาดต่างๆ ซองกระดาษ ป้ายติดหมายเลข ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 
สายวัด ผ้าฉากส าหรับใช้บันทึกภาพพรรณไม้ แอลกอฮอล์  

3. อุปกรณ์ท าตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง (พรรณไม้แห้ง) ได้แก่ แผงไม้ เชือกรัด กระดาษหนังสือพิมพ์ 
กระดาษลูกฟูก ฟองน้ า Mercuric chloride Phenol แอลกอฮอล์ บีกเกอร์ แท่งแก้ว ครีมคีบ ตู้อบพรรณไม้ 
กระดาษติดพรรณไม้แห้งขนาดหนาไม่น้อยกว่า 300 แกรม เข็ม ด้าย กรรไกร กาว ซองกระดาษสีน้ าตาล ซอง
กระดาษว่าว ปกห่อพรรณไม้แห้ง  

4. อุปกรณ์ท าตัวอย่างดอง ได้แก่ ขวดแก้วพร้อมฝาปิดขนาดต่างๆ แอลกอฮอล์ ป้ายบันทึกข้อมูล  
5. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างผลและเมล็ด ได้แก่ กล่องพลาสติกใสขนาดต่างๆ เทปปิดผนึก ป้ายบันทึกข้อมูล  
6. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างมีชีวิตและปลูกรักษา ได้แก่ ถุงด า กระถาง ดิน ปุ๋ย  
7. อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ เข็มเขี่ย มีด จานแก้ว หนังสือและ

วารสารทางอนุกรมวิธาน คอมพิวเตอร์  



 

- แบบและวิธีการทดลอง  
ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านสังคม ชุมชน รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม และความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ชุมชนใช้ประโยชน์ ในชุมชนเป้าหมายที่ท าการศึกษาแบบวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยท าแบบสอบถาม สัมภาษณ์ เก็บตัวอย่างพันธุ์พืช พร้อมทั้งบันทึก
ลักษณะพรรณพืชและการใช้ประโยชน์ในชุมชน  

- วิธีปฏิบัติการทดลอง  
1. ก าหนดชุมชนเป้าหมายที่ท าการศึกษาแบบวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (purposive 

sampling) ในจังหวัดแพร่และอุตรดิตถ์ โดยเลือกชุมชนที่ยังคงมีการพ่ึงพาใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชทั้งด้านอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การเกษตร ฯลฯ หรือมีการปลูกรักษา
ทรัพยากรพืชจากป่ารอบๆชุมชน และยังคงมีการถือปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา  โดย
ท าการศึกษาปีละ 2 ชุมชน  

2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับพืชในแง่ของอาหาร ยา
รักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม สีย้อม อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และประเพณีวัฒนธรรม จากผู้รู้และผู้ที่ให้ข้อมูลในชุมชน
จังหวัดแพร่และอุตรดิตถ ์โดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม  

3. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชในบริเวณหมู่บ้าน ป่าชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งเป็นแหล่งของทรัพยากรพืช
ของคนในชุมชนร่วมกับผู้ให้ข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนาม  พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างพืชตัวอย่างละ 5 ชิ้น และต้องเก็บตัวอย่างที่มีโครงสร้างใบ ดอก และผล สมบูรณ์ เพ่ือน ามาท าตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง (dry specimen) หรือเก็บตัวอย่างที่มีชีวิต (living specimen) บางชนิดที่ไม่สามารถเก็บข้อมูล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ได้ในขณะส ารวจเพ่ือน ามาปลูกและเก็บข้อมูลภายหลัง ส าหรับน าไปตรวจวิเคราะห์ระบุ
ชนิด สกุล วงศ์ ที่แน่นอนและเป็นปัจจุบันในห้องปฏิบัติการ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงและส าหรับเทียบเคียง
ในการตรวจสอบวิเคราะห์หาชื่อพรรณไม้ในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ท าให้ทราบถึงจ านวนประชากร ถิ่นก าเนิด
และเขตการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้ต่างๆ สถานภาพของพืช อีกทั้งเพ่ือให้ทราบถึงจ านวนพรรณไม้ที่มีใน
ประเทศไทย และเก็บไว้ยังพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆในประเทศ และถ่ายภาพพรรณพืชประกอบ  

4. จัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimens) มีวิธีการดังนี้  
4.1. เก็บพรรณไม้ให้ครบสมบูรณ์ทุกส่วน จัดลงบนแผงอัดแล้วอัดให้แห้งโดยใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือ

ตู้อบที่อุณหภูม ิ60-65 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 5-7 วัน  
4.2. เมื่อพรรณไม้แห้งสนิทน าไปอาบน้ ายาเพ่ือป้องกันแมลง โดยใช้ Mercuric chloride 250 มิลลิลิตร 

Phenol 50มิลลิลิตร และ แอลกอฮอล์ 90 เปอร์เซ็นต ์10 ลิตร แล้วน าเข้าแผงอัดพรรณไม้อบให้แห้งอีกครั้ง  
4.3. น าตัวอย่างพรรณไม้ที่ผ่านขั้นตอนอาบน้ ายาแล้วมาเย็บติดกับกระดาษแข็งที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  

300 แกรม เพ่ือให้มีความคงทนและแข็งแรง พร้อมกับติดป้ายแสดงรายละเอียดต่างๆที่จดบันทึกเอาไว้ในขณะเก็บ
พรรณไม้นั้น  



 

5. น าตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์ชนิดพืช สกุล และวงศ์ โดยการเปรียบเทียบกับตัวอย่างพรรณ
ไม้อ้างอิงในพิพิธภัณฑ์พืชหรือหอพรรณไม้ ใช้รูปวิธานจ าแนกพรรณไม้จากหนังสือพรรณพฤกษชาติต่างๆ  คู่มือ
ศึกษาพรรณไม้ หรือสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืช  

6. จัดเตรียมตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงเพ่ือเก็บเข้าสู่ระบบของ Bentham และ Hooker ในพิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร  

7. น าข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชนที่ได้จากการสัมภาษณ์  ท าแบบสอบถาม มาท า
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ยเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง สถานที่ เพศ และอายุ ที่มีความสัมพันธ์
กับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชน  

8. ประมวลผลที่ได้จากการตรวจเอกสาร แบบสอบถาม ข้อมูลภาคสนามต่างๆ การกระจายพันธุ์ของพืช
อาหารในชุมชน น ามาจัดท าลงในโปรแกรม เช่น โปรแกรม excel ซึ่งสะดวกต่อการวิเคราะห์หรือค้นข้อมูลระดับ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  

9. จัดท าสรุปและรายงานผลการทดลอง  
10. จัดท าบัญชีรายการของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในชุมชนต่างๆ  
- การบันทึกข้อมูล  
บันทึกตามรูปแบบของแบบบันทึกข้อมูลลักษณะของพรรณพืชในภาคสนาม  แบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ ์ที่ก าหนด  
    - เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา   เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2559  สิ้นสุดเดือนกันยายน 2561    

      สถานทีศ่ึกษา      

  - พ้ืนที่ศึกษา ได้แก่  

  1. ชุมชนบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา อ.ร้องกวาง  ชุมชนบ้านแม่จองไฟ ต.ห้วยอ้อ อ. ลอง และ

ชุมชนหนองพุงหลวง หมู่ 15 ต.หนองพุงหลวง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

2. ชุมชนบ้านซ าผากาม ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก ชุมชนบ้านชัยจุมพล ต าบลชัย

จุมพล อ าเภอลับแล ชุมชนร่วมจิต ต าบลร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  - กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์    

    จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน จังหวัดแพร่
และอุตรดิตถ์ ผลการศึกษาที่ได้เป็นดังนี้ 
8.1 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดแพร่ 



 

 ส ารวจ รวบรวม และเก็บตัวอย่างพืชใช้ประโยชน์ในชุมชนจังหวัดแพร่ ทั้งหมด 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้าน
ห้วยฮ้อมพัฒนา อ.ร้องกวาง  ชุมชนบ้านแม่จองไฟ ต.ห้วยอ้อ อ. ลอง และชุมชนหนองพุงหลวง หมู่ 15 ต.หนองพุง
หลวง อ.วังชิ้น จ.แพร่ พบว่า ประชากรในชุมชนมีการน าพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หลากหลายและแตกต่าง
กันไป โดยน าพืชไปใช้ประโยชน์ด้านอาหาร สมุนไพร และพืชใช้สอย ดังสรุปได้ดังนี้ 

8.1.1 ชุมชนบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่  
-  วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
   จังหวัดแพร่ มีประชากรชาวเขาอาศัยอยู่จ านวน 4 เผ่า ประกอบด้วย เผ่าม้ง กะเหรี่ยง อาข่า 

และตองเหลือง (มลาบรี) ในเขตท้องที่ 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอสอง ร้องกวาง ลอง และวังชิ้น จ านวนทั้งสิ้น 25 
หมู่บ้าน โดยชุมชนบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทภูเขาเผ่าม้ง และมีบางส่วนเป็นชนเผ่า
ตองเหลือง (มลาบรี) จ านวนครัวเรือน 171 ครัวเรือน ประมาณ 1100 คน ภาษาที่ใช้เป็นภาษาม้ง มลาบรี และ
ภาษาเมือง ลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย มีหลายครอบครัวอยู่รวมกัน ขนบธรรมเนียมประเพณี นิยมดื่ม
น้ าชา สูบฝิ่น นับถือผีและหมอผี ให้ฝ่ายชายเป็นใหญ่ในครอบครัว สามารถมีภรรยาได้หลายคน บูชาบรรพบุรุษ
เหมือนคนจีน เชื่อโชคลาง ประเพณีพ้ืนบ้านที่ยังถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น ประเพณีปีใหม่ ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ า เดือน 
2 ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในระยะเวลาระหว่างเดือนธันวาคม -มกราคมของทุกปี ในวันปีใหม่นี้ของชาวม้งจัดเป็นงาน
ประเพณีที่ชาวม้งรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เนื่องจากจะเป็นการพบปะกันระหว่างกลุ่มญาติ มีประเพณีขอพรจากสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส เป็นวันที่หนุ่มๆ สาวๆ ในหมู่บ้านจะได้เลือกคู่  มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีและ
การละเล่นต่างๆ เช่น ลูกข่าง ลูกช่วง และยังมีการแข่งขันล้อเลื่อนไม้ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ท้าทาย
น่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่นอกการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานแล้วชาวม้งก็ไม่ลืมที่จะท าพิธีกรรมต้อนรับปีใหม่
ซึ่งจัดเป็นพิธีกรรมที่ชาวม้งให้ความส าคัญกันมาก (ภาพท่ี 1)    

    ภาพที่ 1 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
 
 
 
 



 

 - การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 
 จากการส ารวจพ้ืนที่ เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืช ในชุมชนบ้านห้วยฮ้อมพัฒนา อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดและพืชผักต่างๆ และมีการน าพืชมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันหลากหลายทั้งด้าน
อาหาร พืชสมุนไพร และพืชใช้สอย   จากการประเมินการใช้ประโยชน์จากพืชของชาวม้ง ได้ข้อมูลพืชผักพ้ืนบ้าน 
19 ชนิด (ตารางที่ 1) เมื่อจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ 
ดังนี้ พืชอาหาร 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 52.63 พืชสมุนไพร 6 คิดเป็นร้อยละ 37.57 และพืชใช้ประโยชน์อ่ืนๆ     
3 ชนิด  คิดเป็นร้อยละ 15.79  

พืชอาหารที่พบ เช่น เสี้ยวป่า (Bauhinia saccocalyx Pierre.) ยอดอ่อนน ามารับประทานเป็นผัก
สดหรือลวกจิ้มน้ าพริก เครือเขาค า (Cuscuta reflexa Roxb.) ยอดอ่อนน ามาใช้ในการประกอบอาหารประเภท
ผัด, ลวกจิ้มน้ าพริก ผักฮาก (Erythropulum scandens Blume.) ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสดหรือลวก
รับประทานกับน้ าพริก  

ชาวม้งบ้านห้วยฮ้อมพัฒนามีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรหลายชนิด ส่วนของพืชที่น ามาใช้
ประโยชน์ ได้แก่ ราก ใบ ล าต้น ผล ยอดอ่อน เป็นต้น สมุนไพรที่น ามาใช่ส่วนใหญ่เป็นพรรณพืชที่มีสรรพคุณบ ารุง
ก าลัง บ ารุงเลือด อาการปวดท้อง ลดอาการไข้ แก้ปวดเมื่อย รักษาอาการช้ าใน  สมุนไพรบ่งชนิดที่ใช้ภายนอก    
จะน าส่วนของพืชมาใช้โดยตรง แต่การรักษาด้วยสมุนไพรที่จะให้ผลดีและมีประสิทธิภาพ หมอยาพ้ืนบ้านจะมี
กรรมวิธีที่เรียกว่า เข้ายา โดยน าพืชสมุนไพรหลายๆ ชนิดมาปรุงแต่งตามต ารับยา ตัวอย่างสมุนไพรที่น่าสนใจ เช่น 
ดาวอินคา (Plukenetia volubilis L.) ผล ทุบพอก รักษาแผลฟกซ้ า ดอกไม้จีน (Hemerocallis fulva (L.) ใบต้ม
น้ าดื่มรักษาอาการช้ าใน กระชายด า( Kaempferia parviflora Wall. ex Baker) หัวต้มน้ าดื่มหรือกินสด ช่วยขับ
ลม รักษาอาการปวดท้อง 

พืชใช้สอยอื่นๆ ที่ชาวม้งน ามาใช้ประโยชน์ เช่น ครามเถา (Marsdenia tinctoria R. Br.) ใบ ให้ สี
เขียว น ามาย้อมเส้นใยในการถักกระเป๋า เปล้า (Croton thorelii Gagnep.) ใบน ามาใช้สระผม ขมิ้น (Curcuma 
longa L.) รากใช้ย้อมเส้นใยในการถักกระเป๋า ให้สีเหลือง เป็นต้น 

 
8.1.2 ชุมชนบ้านแม่จองไฟ ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่  

- วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
บ้านแม่จองไฟ หมู่ที่ 2 ต าบลห้วยอ้อ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งขึ้นมาแล้ว

ประมาณ 200 ปี เป็นราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอ ที่อพยพเพ่ือหนีการสู้รบ มาจากประเทศพม่า มาเพ่ือท า
การเกษตร เพาะปลูก ท าไร่ ท านา ซึ่งในบริเวณนั้นมีล าห้วยที่เป็นแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ จึงพากันใช้เป็นที่พักในการ
หุงหาอาหาร โดยใช้หินท าเป็นก้อนเส้า (ก้อนหินสามก้อนหันมุมใดมุมหนึ่งเข้าหากันเว้นช่องว่างพอประมาณเพ่ือ
วางหม้อ เป็นหลักต่างเตาส าหรับหุงข้าวต้มแกง) ซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่า "จองไฟ” ต่อมาได้เรียกเป็นชื่อของล าห้วย
แห่งนั้นว่า ห้วยแม่จองไฟ และชาวบ้านได้น ามาเป็นชื่อหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านแม่จองไฟ ปัจจุบันบ้านแม่จองไฟ 
มีประชากรชาติพันธุ์กะเหรี่ยง มี 137 หลังคาเรือน ประชากร 571 คน เชื้อชาติกะเหรี่ยง สัญชาติไทย นับถือ



 

ศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้พูดและเขียน เป็นภาษากะเหรี่ยง ภาษาค าเมืองและภาษาไทย อาชีพหลักของชาวแม่จองไฟ
คือการท าไร่ ท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป และการทอผ้าพื้นเมือง 

          บ้านแม่จองไฟอยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ ประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้ถนนสาย แพร่ -ล าปาง จากแพร่
มาอ าเภอลองระยะทาง 40 กิโลเมตร จากอ าเภอเข้าไปในหมู่บ้านประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านแม่จองไฟ 
ประชากรบ้านแม่จองไฟเป็นชาติพันธุ์กะหรี่ยง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีจะรับ
ศิลปหัตถกรรม สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในเรื่องของการทอผ้ากี่กระตุก เช่น ผ้าลายตีนจก และผ้าลายยกดอก 
ผ้าขาวม้า เป็นต้น นอกจากท าไว้ใช้เองในครอบครัวแล้วยังสามารถส่งขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย 

  สภาพความเป็นอยู่ทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟมีฐานะ
ความเป็นอยู่ค่อนข้างดี นอกจากนับถือศาสนาพุทธแล้ว ยังคงนับถือความเชื่อเกี่ยวกับผี จึงยังคงประกอบพิธีกรรม
ความเชื่อต่างๆ เช่น ประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง พิธีกรรมมัดมือ พิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้าบ้าน พิธีกรรมเลี้ยงผีขุน
น้ า พิธีกรรมเรียกขวัญคนป่วย เป็นต้น วิถีชีวิตอาหารพ้ืนบ้านของชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟ จะผูกพันกับขนม 
“ตองกง” ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในพิธีเลี้ยงผี ประเพณีมัดมือ ศิลปะการแสดงของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สามารถจ๊อยเป็น
ภาษากะเหรี่ยงได้โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษซึ่งเก่ียวข้องกันทางสายเลือด (ภาพท่ี 2) 

ภาพที่ 2 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนบ้านแม่จองไฟ อ าเภอลอง  จังหวัดแพร่ 
 

- การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 
จากการส ารวจและสอบถามจากผู้รู้ หมอยาในหมู่บ้าน พบว่าชาวกะเหรี่ยงนับว่าเป็นมิตรกับ

ป่าไม้ เนื่องจากมีความเชื่อเรื่องผี ดังนั้นจึงสามารถรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้อย่างดี  โดยป่าบ้านแม่จองไฟยังคงเป็น
ป่าอนุรักษ์ ประกอบด้วยต้นสักขนาดใหญ่ที่มีอายุยาวนาน มีคุณค่า มีจ านวนหลายพันต้นและยังคงรักษาไว้ให้รุ่น
ลูกหลานต่อไป จากการส ารวจพบพืชใช้ประโยชน์ จ านวน  23 ชนิด (ตารางที่ 2) เมื่อจ าแนกตามลักษณะการใช้
ประโยชน์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ดังนี้ พืชสมุนไพร 14 คิดเป็นร้อยละ 60.87 พืช
อาหาร 2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8.70 พืชใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 2 ชนิด  คิดเป็นร้อยละ 26.09 และพืชให้สี 1 ชนิด คิด
เป็นร้อยละ 4.34  

ชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่จองไฟ  ส่วนใหญ่น าพืชที่หาได้จากป่าไปใช้เป็นสมุนไพร โดยสมุนไพร
ส่วนใหญ่มีสรรพคุณในการรักษาอาการปวด เช่น ปวดตามข้อ ปวดเอว ปวดเมื่อย ใช้ในการถอนพิษ เช่น ฮ่อ



 

สะพายควาย (Arnicratea cambodiana (Pierre) N.Halle Wc) ใช้ล าต้น เข้ายากับสมุนไพรชนิดอ่ืน รักษา
อาการปวดเอว แก้นิ่ว รางจืด (Thunbergia laurifolia) ใช้เครือ แก้ถอนพิษยาฆ่าแมลง กาสามปีก (Vitex 
peduncularis Wall. ex Schauer) ใช้ทั้งต้น ต้มน้ าดื่ม แก้ปวดเอว พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) ใบ
รักษาแผล แผลเปื่อย และอาการปวดข้อ แห้วหมู (Cyperus rotundus) เหง้าต้มใช้ขับลม ค้างคาวด า (Tacca 
chantrieri Andre) แก้ปวดเนื้อตัว ใช้หัวดองเหล้า เป็นต้น พืชใช้สอยชนิดอ่ืนๆ นิยมน าไปท าเฟอร์นิเจอร์ สร้างที่
อยู่อาศัย ท าฟืน และยังมีการใช้ประโยชน์จากสีของพืชในการย้อมผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฮ่อม (Strobilanthes 
cusia (Nees) Kuntze) 

8.1.3 ชุมชนบ้านแม่พุงหลวง ต าบลหนองพุง อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่ 
       - วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
       ชุมชนแม่พุงหลวง หมู่ 15 ต าบลหนองพุง อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยง เรียกแทนตัวเองว่า “ยาง” ตั้งถิ่นฐานในชุมชนแม่พุงหลวงมานานนับ 100 ปี มีจ านวนครัวเรือน จ านวน 
171 ครัวเรือน จ านวนประชากร 700 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือสาสนาพุทธและนับถือผี ชาวบ้านแม่พุงหลวงมี
วิถีชีวิตผูกพันพ่ึงพากับธรรมชาติ เช่น ดิน น้ า และป่า พืชเศรษฐกิจของหมู่บ้าน ได้แก่ การปลูกข้าวไร่พ้ืนเมือง 
สภาพพ้ืนที่ของบ้านแม่พุงหลวง เป็นทั้งพ้ืนราบและพ้ืนที่เนินเขา มีสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะ
ส าหรับท าการเกษตร มีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ จากประวัติเล่าว่ากะเหรี่ยงบ้านแม่พุงหลวงอพยพมา
จากทางเหนือของประเทศไทย โดยไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่าเคยตั้งหมู่บ้านที่ห้วยป่า
คาหลวง ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และต่อมามีการอพยพ
เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีผีป่ามารังควาน จึงต้องอพยพย้ายที่อยู่  กะเหรี่ยงบ้านแม่พุงหลวง
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ ปลูกข้าวโพด มีพ้ืนที่นาเป็นของตนเอง บางครัวเรือนก็จะมีการท าเครื่อง
จักสาน ส าหรับไว้ใช้ในหมู่บ้าน มีการทอผ้า เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน 

กะเหรี่ยงบ้านแม่พุงหลวงมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อเรื่อง “ผี” การสืบทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การนับถือบรรพบุรุษ (ผี) ว่าช่วยดูแลปกป้องคุ้มครอง หากใครท าไม่ดีก็จะได้รับโทษ ชาว
กะเหรี่ยงแม่พุงหลวงมีทั้งผีประจ าตัวที่ท าให้มาเกิด ผีประจ าบ้าน ผีประจ าหมู่บ้าน ผีประจ าขุนห้วยขุนน้ า เป็นต้น
นอกจากนี้ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านเครื่องแต่งกาย ทั้งเสื้อผ้า สิ่งทอ รวมทั้งอาหาร และการใช้ยาสมุนไพร
พ้ืนบ้านไว้อย่างเหนียวแน่น ปฏิทินวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงแตกต่างจากคนพ้ืนราบ เช่น เดือน 1 จะเริ่ม
จากเดือนตุลาคมของทุกปี และเดือนส าคัญใช้ในการประกอบพิธีกรรมส าคัญ คือ เดือน 10 ซึ่งจะตรงกับเดือน
กรกฎาคมและเดือน 5 จะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ เพ่ือท าให้เกิดความเป็น   
สิริมงคล มีโชคมีลาภ อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ (ภาพท่ี 3) 



 

 
ภาพที่ 3  สภาพแวดล้อมภายในชุมชนบ้านแม่พุงหลวง อ าเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ 
 

- การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 
จากการส ารวจการใช้ประโยชน์พืชของชาวกะเหรี่ยง ในชุมชนหนองพุงหลวง พบพืชใช้ประโยชน์ 67 ชนิด 

(ตารางที่ 3) เมื่อจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น  3 ประเภท มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ดังนี้    
พืชอาหาร 50 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 74.63 พืชสมุนไพร 16 คิดเป็นร้อยละ 23.88 และพืชใช้ประโยชน์อื่นๆ 1 ชนิด  
คิดเป็นร้อยละ 1.49 ตัวอย่างพืชอาหาร เช่น เถาย่านาง(Tiacora triandra (Colebr.) Diels) ใบ รากน ามาต้ม
หรือแกงใส่หน่อไม้ หญ้าจิยอบ (Mimosa pudica L.) ยอดดิบจิ้มน้ าพริก นางแลว (Aspidistra sutepensis K. 
Larsen)  ดอก น ามาใส่แกงต่างๆ เป็นต้น พืชสมุนไพร เช่น กระดูกไก ่ ( Chloranthus erectus (Buch- ham.) 
Verdc.) ราก เป็นส่วนผสมยาดองเหล้า บ ารุงก าลัง เครือเขามวก (Parameria laevigata (Juss.) Moldenke) ใช้
ทั้งต้นเป็นส่วนผสมของยาแก้ปวดหัวเข่า เจ็บหัวเข่า ดีหมี (Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.) ใบน ามาดอง
เหล้า แก้ปวดเมื่อยร่างกาย แก้ปวดหลังปวดเอว ฝ้าย (Gossypium hirsutum Linn.) เมล็ดขับน้ าคาวปลา ใช้ต้ม
กินกับฝางเสนส าหรับหญิงหลังคลอด เป็นการขับน้ าคาวปลาที่ยังตกค้าง เป็นต้น 

 
8.2 การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ส ารวจ รวบรวม และเก็บตัวอย่างพืชใช้ประโยชน์ในชุมชนจังหวัดแพร่ ทั้งหมด 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้าน
ซ าผากาม ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก ชุมชนบ้านชัยจุมพล ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล ชุมชนร่วมจิต 
ต าบลชัยจุมพล อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ประชากรในชุมชนมีการน าพืชไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
หลากหลายและแตกต่างกันไป โดยน าพืชไปใช้ประโยชน์ด้านอาหาร สมุนไพร และพืชใช้สอย ดังสรุปได้ดังนี้ 
 8.2.1 ชุมชนบ้านซ าผากาม ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
         - วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
           ต าบลม่วงเจ็ดต้นมีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี  บ้านม่วงเจ็ดต้นได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีชาวบ้าน            
ห้วยเหล่า  (ปัจจุบันคือ  บ้านห้วยเหล่า  ต.นาขุม  อ.บ้านโคก)  ได้อพยพเข้ามาท าไร่ท านา  ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่
ประมาณ  4-5  ครัวเรือน  ในขณะนั้นบริเวณดังกล่าวยังเป็นป่าช้างทางเสือ  เป็นป่าไม้ใหญ่ แต่ท าเลดีเพราะติดอยู่
กับล าน้ าใหญ่สายส าคัญคือ  ล าน้ าปาด  บริเวณท่ีตั้งบ้านนั้นมีมะม่วง  7  ต้นขึ้นอยู่เรียงรายกัน จากต้นมะม่วงที่ขึ้น



 

เรียงรายอยู่นี่เองจึงกลายมาเป็นชื่อ  บ้านม่วงเจ็ดต้น  ในเวลาต่อมา ค าว่า "มะ" หายไปเหลือแต่ "บ้านม่วงเจ็ดต้น" 
เรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน ต าบลมะม่วงเจ็ดต้นอยู่ห่างจากอ าเภอบ้านโคกประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากตัว
จังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 160 กิโลเมตร  เนื้อที่ประมาณ  158,280  ไร่ หรือประมาณ  253.25  ตารางกิโลเมตร 
ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพเป็นภูเขา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  มีพ้ืนที่ราบเป็นบางส่วนที่ใช้
ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ลักษณะภูมิอากาศโดยรวมเป็นแบบป่าฝนเมืองร้อน   มีระยะช่วงฝนสลับกับช่วง
อากาศหนาวและแห้งแล้ง  เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง  จึงท าให้ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุด
เฉลี่ย 39-41  องศา  และช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย   6-12  องศา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันส าปะหลัง , ท าสวนล าไย, สวนมะขามหวานและบางส่วนประกอบ
อาชีพค้าขาย เกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง แต่ยังมีเกษตรกรจ านวนไม่น้อยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่
ท ากิน  ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
                  -การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 
        จากการส ารวจการใช้ประโยชน์พืช พบพืชใช้ประโยชน์ 28 ชนิด (ตารางที่ 4) เมื่อจ าแนกตามลักษณะการใช้

ประโยชน์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท มีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ ดังนี้  พืชอาหาร 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 57.14 พืช

สมุนไพร 12 คิดเป็นร้อยละ 42.86 พืชอาหาร เช่น ดีปลากั้ง (Phlogacanthus pulcherrimus) ใบ รับประทาน

แกล้มลาบหมู ไก่ เป็นผักสด เกาลัด (Sterculra monosperma Vent.) น าเมล็ดมาต้ม คั่วหมกไฟ จะมีรสมัน  พืช

สมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. Ex Nees.)  ใบและต้น ต้มกินน้ า ใช้

รักษาอาการปวดหลังและปวดเมื่อย แก้เบาหวาน ความดัน ลดไข้ ปอบิด (Helicteres isora L.) น า ฝั ก แ ล ะ ต้ น

ตากแดดให้แห้ง ต้มเอาน้ า ดื่มแก้เบาหวาน ความดัน บัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ใบ น าม าล วก  นึ่ ง 

รับประทานเป็นผักสด ใช้คั้นน้ า รักษาอาการช้ าใน ร้อนใน ฮ่อสะพายควาย (Arnicratea cambodiana (Pierre) 

N.Halle Wc) ใช้ทุกส่วนมาต้ม หรือผสมกับกาสามปีก แก้ปวดข้อเข่า เป็นต้น 

8.2.2 ชุมชนบ้านชัยจุมพล ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
อ าเภอลับแล หรือ เมืองลับแล เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนโบราณที่มีเรื่องเล่าทาง

ประวัติศาสตร์มากมาย มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย มีต านานเล่าต่อกันมาว่าเป็นเมืองมหัศจรรย์ มีที่ตั้งลึกลับซับซ้อน 
คนแปลกหน้ายากที่จะเข้าไปได้ เมืองลับแลมีภูมิประเทศเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีบรรยากาศเยือกเย็นยามพลบค่ า
แม้ตะวันจะยังไม่ตกดินก็จะมืดแล้ว เพราะมีดอยม่อนฤๅษีเป็นฉากกั้นแสงอาทิตย์ ป่านี้จึงได้ชื่อว่า "ป่าลับแลง" (แลง 
เป็นภาษาล้านนาแปลว่า เวลาเย็น) ต่อมาเพ้ียนเป็น "ลับแล" ซึ่งกลายมาเป็นชื่ออ าเภอลับแลในสมัยปัจจุบัน  
สมัยก่อนที่ตั้งของเมืองลับแลได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทุ่งยั้งในอาณาจักรสุโขทัย จนในปี พ.ศ. 1981 เมืองทุ่งยั้ง ได้
เจริญรุ่งเรืองขึ้นในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรอยุธยา ที่ตั้งของลับแลก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองทุ่งยั้งมา
โดยตลอด ครั้นต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ในราว พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
ประพาสเมืองอุตรดิตถ์ และได้เสด็จมาถึงเมืองลับแลในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2444 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายศาลา

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1981
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2444


 

กลางจังหวัดจากเมืองพิชัยมาตั้งที่บางโพ และยุบเมืองทุ่งยั้งรวมกับลับแล และสถาปนาเมืองลับแลขึ้นเป็นอ าเภอ 
ส่วนอาคารที่ท าการยังตั้งอยู่ที่เมืองทุ่งยั้ง บริเวณใกล้เวียงเจ้าเงาะ 

     ในด้านชาติพันธุ์คนลับแลที่ใช้ภาษาถ่ินล้านนานั้น จากข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ได้สันนิษฐานจากชาติพันธ์และภาษาของผู้คนในที่ตั้งเมืองลับแลในปัจจุบัน ว่าเดิมเป็นชาวเมืองแพร่ เมือง
น่าน หนีข้าศึกและความเดือดร้อนมาซุ่มซ่อนตั้งชุมชนอยู่บริเวณนี้ เนื่องจากเป็นที่ป่ารก หลบซ่อนตัวง่ายและ ภูมิ
ประเทศเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีที่เนินสลับกับที่ต่ า คนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่าย 
ประกอบกับต านานท้องถิ่น ระบุว่าได้มีผู้คนจากอาณาจักรโยนกเชียงแสน อพยพหลบภัยสงครามเข้ามาตั้งรกราก
อยู่บริเวณที่ราบเขาแถบลับแล และตั้งชื่อว่า บ้านเชียงแสน ต่อมาคนกลุ่มนั้นก็แยกย้ายกันไปหักล้างถางดงสร้าง
บ้านเมือง ขึ้นกระจัดกระจายตามที่ราบและไหล่เขาต่าง ๆ ซึ่งปรากฏว่าได้มีต านานการอัญเชิญ เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร 
พระราชโอรสของพระเจ้าเรืองชัยธิราช จากอาณาจักรโยนกนาคนครเชียงแสน ถูกสร้างขึ้นอีกในช่วงหลัง ประกอบ
กับชุมชนลับแลมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ดังปรากฏหลักฐานการสร้างศาสนสถานวัดป่าสัก ซึ่งมีศิลปะเอกลักษณ์แบบ
อยุธยาผสมล้านนา ท าให้เมืองลับแล กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้ภาษาถิ่นล้านนามาตั้งแต่สมัยต้นกรุง
รัตนโกสินทร์ 

วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติพันธ์นั้นๆ ในอดีตชาว  
ลับแลมีการทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน วัตถุดิบที่น ามาใช้มีทั้งฝ้ายและไหม และสีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลับแล ได้แก่ 
สีน้ าเงิน สีแดง สีด า สีเขียว และสีเหลือง โดยสีที่ใช้ย้อมเป็นสีธรรมชาติที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ ปลอดภัยและ
สวยงาม เอกลักษณ์การทอผ้าของชาวลับแลเรียกได้ว่าโดดเด่น คงทนสวยงาม ที่เรารู้จักกันดี คือ ซิ่นตีนจก นั่นเอง 

อาหารพื้นบ้านของชาวลับแล คือ “ข้าวแคบ” มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือเป็นแผ่นแป้งบางๆ ที่ได้จากการ
ไล้น้ าแป้งที่ผสมงาด า เกลือ หรือเครื่องปรุงรสอ่ืนๆ ลงบนผ้าที่วางบนปากหม้อดินขณะที่มีไอน้ าเดือดเหมือนการท า
ข้าวเกรียบปากหม้อ โดยแผ่นแป้งที่ได้มีลักษณะเป็นวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7 นิ้ว ถึง 8 นิ้ว เมื่อแผ่น
แป้งสุกแล้วสามารถดัดแปลงท าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ถ้าน าแผ่นแป้งไปตากให้แห้งจะได้ “ข้าวแคบ
แห้ง”  มี ทั้งแบบธรรมดาและปรุงรส สามารถฉีกรับประทานได้ทันทีเป็นอาหารว่าง หรือจะน าไปห่อกับเส้นหมี่
คลุกกับเครื่องปรุงรสที่ชาวลับแลเรียกว่า “หมี่พัน ”นอกจากนี้ชาวลับแลมักจะน าข้าวแคบแห้งมาห่อพันกับข้าว
เหนียว โรยกากหมู หมูหยอง หรือกับข้าวอ่ืนๆ ลงไป พันให้เป็นแท่งรับประทานได้อย่างเอร็ดอร่อย นอกจาก

รับประทานในรูปของข้าวแคบแห้งแล้ว แผ่นแป้งที่ไล้สุกสามารถรับประทานสด ได้แก่ “ข้าวพนั” (ภาพท่ี 4) 
  ต าบลชัยจุมพลแต่เดิมเป็นแหล่งชุมชนเล็กๆ หลายแห่ง สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงดอน 

เป็นป่าสงวนด้านตะวันตกของต าบล ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่ ทอผ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่
มีชื่อเสียง ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก 

 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


 

ภาพที่ 4  สภาพแวดล้อมภายในชุมชนบ้านชัยจุมพล อ าเภอวังลับแล  จงัหวัดอุตรดิตถ์ 
- การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 

     จากการสอบถามผู้รู้ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่มีประสบการณ์ในชุมชน พบว่า ชุมชนลับแลมีการใช้ประโยชน์จาก
พืชในด้านพืชอาหาร พืชให้สี และสมุนไพร โดยเฉพาะการใช้พืชในการย้อมสี จากการส ารวจได้ ข้อมูลการใช้
ประโยชน์พืช จ านวน 42 ชนิด เมื่อจ าแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท มีสัดส่วนการใช้
ประโยชน์ ดังนี้  พืชสมุนไพร 32 คิดเป็นร้อยละ 76.19 พืชอาหาร 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 9.52 พืชใช้สอย ได้แก่ 
ท าเฟอร์นิเจอร์และงานหัตถกรรม 5  ชนิด คิดเป็นร้อยละ 11.9 และพืชให้สี 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 2.39 ตัวอย่าง
พืชใช้ประโยชน์ เช่น ส้มป่อยหวาน  (Albizia myriophylla Benth.) เปลือกทุบ อม หรือต้มกินน้ าแก้ไอ หญ้า
งวงช้าง (Heliotropium indicum) ล าต้นน ามาต้มร่วมกับรากหญ้ าคา แก้ปวดปัสสาวะขัด   หญ้ าใต้ ใบ
(Phyllanthus urinaria L.) ล าต้นน ามาต้มกินแก้ปวดเยี่ยวคั่น และแก้นิ่ว หนาด (Blumea balsamifera (L.) 
DC.)รากหนาด น ามาต้มอมแก้ปวดฟันใบเข้ายาอบสมุนไพร ค าเงาะ (Bixa orellana L.) ดอกใช้ปรุงเป็นยาหรือใช้
ต้มกินเป็นยาบ ารุงโลหิตให้สมบูรณ์ มังคุด (Garcinia mangostana) เปลือกรักษาโรคท้องเสียเรื้อรังและโรคล าไส้  



 

ช ามะเลียง (Lepisanthes fruiticosa) ผล ราก ใบอ่อน แก้ร้อนใน แก้ไข้เหนือ ไข้สันนิบาต และเลือดก าเดาไหล 
มะค่าแต ้ (Sindora siamensis) เนื้อไม้ใช้ท าของใช้ เปลือกน ามาแช่น้ าช่วยให้แผลสมานตัวเร็ว เป็นต้น 

8.2.3 ชุมชนร่วมจิต ต าบลชัยจุมพล อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
      - วิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน 
        ต าบลร่วมจิต ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอท่าปลา มีระยะห่างจากอ าเภอท่าปลา ประมาณ 10 

กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่   39.05 ตารางกิโลเมตรหรือ
24,406.25 ไร่ ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ  30  กิโลเมตร ต าบลร่วมจิตมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง
ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ ต าบลหาดล้าและต าบลท่าปลา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้ติดต่อกับต าบล   
หาดงิ้ว อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลผาเลือด อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์           
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลน้ าหมัน อ าเภอท่าปลา ต าบลวังดิน อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินสูง   ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  มีคลองไหลผ่าน 2 สาย 
คือ  คลองสิงห์  และคลองหมัน  ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากกระแสลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงเหนือ  และตะวันตกเฉียงใต้ มีความชื้นและความร้อนสูง ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด  อุณหภูมิเฉลี่ย  
35  องศาเซลเซียส  อากาศเย็นสบายในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในฤดูฝน  จ านวนวันฝนตก ประมาณ  99  วัน 
จุดเด่นของพ้ืนที่ต าบลร่วมจิต  สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เนินสูงสลับที่ราบต่ า ประชนมีการตั้งบ้านเรือนที่      
อยู่อาศัยอยู่สองข้างทางตามแนวถนน    พ้ืนที่ทั่วไปเหมาะส าหรับปรับพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับท าสวนผลไม้และ
ท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสม  เลี้ยงสัตว์ เช่น  โค  กระบือ  สุกร  ไก่  เป็นต้น  การท านาจะท าในเฉพาะฤดูกาล
ปีละ 1 ครั้ง นอกฤดูกาลท านาประชาชนจะท าไร่ถั่วเขียว  ไร่ข้าวโพด  เพาะเห็ดนางฟ้า  ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือนบางส่วนก็น าไปจ าหน่ายมีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี   และยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ท าสวนผลไม้ 
ได้แก่  สวนส้มโอ  มังคุด  เงาะ  ลองกอง  ล าไย  มะม่วงหิมพานต์  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของต าบล     
ประชากรของต าบลร่วมจิตโดยเฉลี่ยมีการศึกษาไม่สูงมากนัก  มีรายได้คงเหลือน้อย  มีการอพยพเคลื่อนย้าย
ป ระช ากรวั ย แรงงาน ไป ท างาน ใน เมื อ งและต่ างจั งห วัด    ส่ วน ใหญ่ จ ะ เห ลื อแต่ เด็ กกั บ ผู้ สู งอ ายุ                       
ด้านทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีการค้นพบแร่ธาตุในพ้ืนที่  มีเพียงไม้ยืนต้นและต้นไม้ที่ขึ้นปะปนอยู่ในบริเวณพ้ืนที่
เกษตรกรรม  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ บวชพระ ตานก๋วยฉลาก ประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมโดยสังเขป
ได้แก่ สรงน้ าพระ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ก่อเจดีย์ทราย ท าบุญกลางบ้าน  (ภาพท่ี 5) 



 

ภาพที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในชุมชนบ้านร่วมจิต  อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 - การใช้ประโยชน์จากพืชของชุมชน 
จากการสอบถามผู้รู้ ผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่มีประสบการณ์ในชุมชน ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์พืช จ านวน 19 ชนิด มี

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ ดังนี้  พืชสมุนไพร 14 คิดเป็นร้อยละ 73.68 พืชอาหาร 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 15.79 พืช
ใช้สอย 2 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.53 ตัวอย่างพืชใช้ประโยชน์ เช่น หมากผู้ป่า (Dracaena tenuiflora Roxb.) 
รากต้มน้ าดื่มแก้ไอ แก้ปวดเยี่ยวคั่น กระษัย หมี่เหม็น (Litsea glutinosa) ใบน ามาใช้สระผม ใบน ามาขยี้ทาตัว 
อบเชย (Cinnamomum spp.) ราก ใบขยี้ดมแก้ลมวิงเวียน เปลือกต้มแก้ลม เครื่องเทศปรุงอาหาร เป็นต้น 
 
8.3 ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชในชุมชน 
      จากการสัมภาษณ์ประชากรในชุมชนทั้ง 6 ชุมชน ชุมชนละ 10 ราย พบว่า ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่อง
พืชส่วนใหญ่ จะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ตารางที่ 7) ความรู้เรื่องพืช
ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหรือผู้สูงอายุในรุ่นก่อนๆ เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตซึ่งปัจจุบันยังมีการ
น ามาใช้ประโยชน์บ้างแต่ไม่บ่อยเหมือนสมัยก่อน ดังนั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชจึงมีไม่มาก เพราะข้อมูลได้เลือน
หายไปกับกาลเวลา คนรุ่นหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปท ามาหากินในเมือง จะมีบางชุมชนที่ยังน า         
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ เช่น การทอผ้า การใช้พืชเป็นสีย้อม ส่วนการใช้พืชเป็นยาก็ไม่ค่อยได้น ามาใช้ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากเวลาป่วย ไม่สบาย ก็ไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่า ดังนั้นควรมีแนวทางในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประโยชน์ และเป็นเอกลักษณ์ และถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ในชุมชน หรือส่งเสริมอาชีพให้เป็น
อาชีพ เพ่ือเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

        การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ   ในชุมชนจังหวัดแพร่และจังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยการส ารวจ รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์พืชและการสัมภาษณ์ประชากรในชุมชน จ านวน 6 ชุมชุน 

ด าเนินงานวิจัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สิ้นสุด ปี พ.ศ. 2561 จากการศึกษาพบพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ 86 วงศ์       

192  สกุล 197 ชนิด  แบ่งเป็นพืชอาหาร  50  ชนิด  พืชสมุนไพร 129  ชนิด  และพืชใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 18 ชนิด 



 

ประชากรส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุมากกว่า 

50 ปีขึ้นไป ที่มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืชในการน าพืชมาใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพร ด้านการทอผ้า และ

ด้านหัตถกรรม เพราะมีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรมีการอนุรักษ์ไว้ส าหรับเป็นประโยชน์

ให้คนรุ่นหลังต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- ข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลการน าพืชไป

ใช้ประโยชน์ของพืชในชุมชน ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน และตัวอย่างพรรณไม้เก็บรักษาเป็นตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง

เพ่ือเป็นหลักฐานของการศึกษาพรรณไม้ในประเทศไทย ของพันธุ์พืชป่าและพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   

- ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการจัดท ารายงานสถานการณ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามพันธกรณีภายใต้

กฎหมายระหว่างประเทศ 

          - ข้อมูลของชนิดพันธุ์พืชที่คาดว่าจะมีศักยภาพทางการเกษตรหรือการแพทย์ เพ่ือเป็นแนวทางต่อการ

สนับสนุนงานวิจัยหรือเศรษฐกิจของชุมชนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยชุมชน 

หน่วยงานที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

- หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรเอกชนต่าง ๆ    

- นักวิจัย สถาบันการศึกษา นักธุรกิจ ผู้สนใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช คุ้มครองพันธุ์พืช 

และปรับปรุงพันธุ์พืช 

11. ค าขอบคุณ 

     งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้น าหมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนจังหวั ดแพร่และจังหวัด

อุตรดิตถ์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ 

ข้อมูล ถ่ายทอดภูมิปัญญา และให้ความช่วยเหลือในการส ารวจเป็นอย่างดียิ่ง 

      ขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุน รวบรวมข้อมูลจนท าให้งานวิจัยลุล่งตามวัตถุประสงค์ 

12. เอกสารอ้างอิง 
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