
ล ำดับ ช่ือชุมชน ท่ีอยู่
ผู้น ำในชุมชน/ผู้
ประสำนงำน

ชนิดพืชท่ีอนุรักษ์
ลักษณะประจ ำพันธ์ุ/กำรใช้

ประโยชน์
ประเพณี

1 ชนเผ่ามลาบรี 
(ตองเหลือง)

หมู่ท่ี 5 บ้านห้วยหยวก  
ต.แม่ขะนิง  อ.เวียงสา  
จ.น่าน

นายชาติชาย โชติธนภัทร 
 ผู้ใหญ่บ้าน  นายศรี หิรัญ
ศรี ผู้น าชุมชน

ข้าวดอ ข้าวไร่ เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว มี
ประโยชน์ทางโภชนาการ เพ่ือ
รักษาสุขภาพ รักษาโรค

2 บ้านห้วยทรายขาว บ้านห้วยทรายขาว  ต.
ห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระ
เกียรติ  จ.น่าน

นายเพชร หอมดอก 
ผู้ใหญ่บ้าน นายสุภาพ 
หอมดอก นายดุด รุ่งวริยา
กุล สมาชิกสภา อบต.

ข้าวปี ข้าวไร่ เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว มี
ประโยชน์ทางโภชนาการ เพ่ือ
รักษาสุขภาพ รักษาโรค

3 ชุมชนบ้านภูฟ้า บ้านภูฟ้า  อ.บ่อเกลือ  
จ.น่าน

ต้นกก หญ้าก๋ง เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียว ใช้ในงาน
จักสาน เช่น เส่ือ กระจาด 
กระเช้า หมวก

4 บ้านป่าคาสุขใจ หมู่ท่ี 5  ต.แม่สลองนอก 
 อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.
เชียงราย

คณะกรรมการหมู่บ้านป่า
คาสุขใจ หมู่ท่ี 5 นายล่อ
แอ๋ อายีกู่ ผู้ใหญ่บ้าน นาย
อาเบ ยาผ่า ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นายจะอุ้ย จะ
แบะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
นายอาซือ แย่เบวกู่ ส. 
อบต. นางสาวอมรรัตน์ 
รัตนาชัย ส.อบต.

ถ่ัวหม่าชือนือมา (ถ่ัวเมล็ดใหญ่) 
 น่ึงเดอะพ (ถ่ัวแก) ข้าวไร่ (คา
แซะ) ถ่ัวเขียวเมล็ดแดง ข้าวโพด

ใช้ในการบริโภค ประเพณี แซะก่อแว เป็น
ประเพณีก่อทรายล้างบาป 
ประเพณี มอเหล่เว พิธี
กรรมการคัดต้นไม้ใหญ่ พิธี
กรรมการฝังศพ

5 ชุมชนกระเหร่ียงโปว์ บ้านห้วยทิชะ หมู่ท่ี 10 
ต.สบเมย  อ.สบเมย  จ.
แม่ฮ่องสอน

ผู้ใหญ่บ้าน นายน้อย 
แดะควา สมาชิกสภา 
อบต. นายโดะแคว แนะทู
 สมาชิกสภา อบต. นาย
พิทักษ์ แหลมสิงขร

ข้าวพันธ์ุบือกัว เป็นข้าวพ้ืนเมืองท่ีมีอายุ
ประมาณ 100 ปี ท่ีเร่ิมมีการ
ปลูกในชุมชนดังกล่าวส่วนพันธ์ุ
อ่ืนๆ จะมีอายุประมาณ 20-30
 ปี บริโภคเป็นอาหารหลักของ
ชุมชน/ชนเผ่า

ข้าวใบยาว (พันธ์ุบือโก ,พันธ์ุบือ
โกแล) ข้าวเหนียวแดง (พันธ์ุปะ
อ้าย)  ข้าวเจ้า (พันธ์ุบือผือคา), 
(พันธ์ุบือก๊ัวะ) ข้าวเหนียวขาว 
(พันธ์ุปะอ้ายคูเพ) ข้าวเมล็ดใหญ่ 
(พันธ์ุบือพะโด่ว) ข้าวเมล็ดแดง 
(พันธ์ุบือโก๊ว) ข้าวเมล็ดส้ัน (พันธ์ุ
บือบา) ข้าวพันธ์ุบือหม่ือตาบ้อง 
ข้าวพันธ์ุบือปะเลาะ  ข้าวพันธ์ุ
บือต่อนะ ข้าวลายพันธ์ุบือกี ข้าว
พันธ์ุบือซู

6 ชุมชนชาวไทใหญ่ หมู่ท่ี 1 บ้านแม่ละนา  
ต.ปางมะผ้า  อ.ปางมะผ้า
  จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้ใหญ่บ้าน นายชรินทร์ 
จรรยาไพจิตร  ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นายชาติ ปาน
สอน นางอารี ฐิตินันท์วุฒิ
กุล  สมาชิกสภา อบต. 
นายสมบูรณ์ จานง นาย
สุรศักด์ิ เสาวภาคย์ประภา
กุล

ข้าว (พันธ์ุเจ้าผา,ข้าวเหลืองน้อย)
 ข้าวเหนียวผา  ถ่ัวลิสง  ข้าวโพด
  เผือก  งา

ธัญพืช ใบเล้ียงเด่ียว และใบ
เล้ียงคู่ ใช้บริโภคใน
ชีวิตประจ าวัน

เล้ียงศาลเจ้า  ประเพณีข้าวยาคู
 หรือข้าวเหนียวแดง ประเพณี
ปอยส่างลอง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีปอยก่อ
เจดีย์ทราย ประเพณีเล้ียงศาล
เจ้า ประเพณีออกพรรษา 
ประเพณีดับไฟเทียน ประเพณี
ทอดกฐิน ประเพณีกลองยาว 
ประเพณีบรรพชาสามเณรหรือ
 ปอยส่างลอง พิธีสู่ขวัญควาย

7 ชุมชนบ้านขุนคีรี หมู่ท่ี 9  ต.ก าโลน  อ.
ลานสกา  จ.
นครศรีธรรมราช

ส้มแขก เป็นยาระบาย ใช้ประกอบ
อาหาร ลดความดัน รักษา
โรคเบาหวาน

ท าบุญเจ้าอาวาส ประเพณี
เดือนสิบ

ข้อมูลชุมชนท่ีมีกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืชพ้ืนเมืองของกองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช
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8 ชุมชนบ้านขุนห้วยแม่
หละ (จ่อคี)

หมู่ 6 ต.แม่หละ  อ.ท่า
สองยาง  จ.ตาก

นายหม่อฉ่วย เวียงบุญจรัส
  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 6

ข้าวพันธ์ุบือพ้ือ  ข้าวพันธ์ุบือทอ
ละ  ข้าวพันธ์ุบือวา  ข้าวพันธ์ุบื
อบอ

ใช้บริโภค มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

9 บ้านคูลาเปอร์  ต.ห้วย
ห้อม  อ.แม่ลาน้อย  จ.
แม่ฮ่องสอน

นายเสรี สรรค์เสถียร 
(ผู้ใหญ่บ้าน)

ข้าวพันธ์ุบือม่ือ ข้าวไร่ เก็บเก่ียวเร็ว เมล็ดใหญ่
 กลม ใช้บริโภคเป็นอาหาร
ประจ าวัน

ข้าวพันธ์ุบือม่ือหว่ากอ ข้าวไร่ เก็บเก่ียวเร็ว เมล็ดเรียว

ข้าวพันธ์ุบือปอดุ่ย ข้าวไร่ เมล็ดเล็ก เปลือกเมล็ดมี
ขน มีหางยาว

ข้าวพันธ์ุบือโมโระ ข้าวนา เมล็ดกลม เปลือกเมล็ด
มีขน

10 ชุมชนบ้านทุ่งเสือโทน 
(คลิต้ี)

บ้านทุ่งเสือโทน (คลิต้ี) 
หมู่ท่ี 4  ต.ชะแล  อ.ทอง
ผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี

นายนิติพล ตันติวานิช ผักเซ้ิงหว่ะ ใช้ส าหรับประกอบอาหารได้
ทุกส่วนของพืช นิยมน าใบมา
ผัด ย่าง และท าผักดอง

ผักเอ็งเกล้ืง ใช้ส าหรับประกอบอาหารได้
ทุกส่วนของพืช กล่ินคล้าย
ต้นหอม

ผักหน้อกุหว่อง ใช้ส าหรับประกอบอาหารช่วย
ดับกล่ินคาว

ข้าวนาสวน   ข้าวไร่
โพ้มึงหล่อง ใช้ปูรองนอนส าหรับคนอยู่ไฟ 

ช่วยขับน้ าคาวปลา
เผือกหัวยาว(ฮู่โท้ที) มีหัวยาวโผล่เหนือดิน นิยม

น ามาบริโภคโดยการต้ม และเผา

ต้นงาข้ีม้อน (แง) นิยมน ามาเป็นส่วนประกอบ
ของขนมทองโย๊ะ ท่ีใช้ในพิธี
งานแต่งงาน

11 ชุมชนบ้านโป่งลึก - 
บ้านบางกลอย

บ้านโป่งลึก - บ้านบาง
กลอย หมู่ 1, 2  ต.ห้วย
แม่เพรียง  อ.แก่ง
กระจาน  จ.เพชรบุรี

นายลอย จีบ้ง บ้านโป่งลึก 
 นายกระทง โชควิบูลย์ 
บ้านบางกลอย

ข้าวเจ้ามือก่อปู (สุนีกว่าบุ)  ข้าว
เหนียวด า (ปิอีซู)  ข้าวพันธ์ุบือก่อ
โพ  ข้าวเหนียวเหลือง (ปิอีบอ)  
ข้าวเจ้าพันธ์ุบือบ่อแพ่  ข้าวเจ้า
พันธ์ุบือวาจ่ือ  ข้าวเจ้าบือโชว , 
ข้าวพันธ์ุเบา

บริโภคเป็นอาหารบ ารุงสุขภาพ
 มีแอนโทไซยานินช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ

12 ชุมชนบ้านโพนป่าแดง บ้านโพนป่าแดง หมู่ 3  
ต.เส้ียว  อ.เมือง  จ.เลย

นายอุทิน แสงโสดา ผักสะทอน ใช้แทนน้ าปลา โดยเอาใบไป
ตากให้แห้ง จากน้ันน าใบใส่ป๊ีบ
ให้เต็ม เติมน้ าเปล่าแล้วท าการ
ต้ม จากน้ันท าการเค่ียวและใส่
เกลือ ก็จะได้น้ าจากผักสะทอน

ว่านหอม (กลุ่มเปาะ) ในช่วงสงกรานต์น าหัวมาทุบใส่
น้ า จะมีกล่ินหอม ใช้ท าเป็นน้ า
อบได้

13 ชุมชนบ้านห้วยข้าวลีบ บ้านห้วยข้าวลีบ  หมู่ท่ี 8 
 ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.
เชียงใหม่

ผู้ใหญ่บ้าน นายชัยยา 
แสงกระจ่างหล้า

ข้าวปริจ๊กหว่า   ข้าวบือชอมี  
ข้าวบือปาแม

ใช้บริโภค มีประโยชน์ในการ
ป้องกันสภาวะเส่ือมของสมอง 
ลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด

ชุมชนบ้านคูลาเปอร์
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14 ชุมชนบ้านห้วยหอย บ้านห้วยหอย  หมู่ท่ี 19 
 ต.แม่วิน  อ.แม่วาง  จ.
เชียงใหม่

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายดอก
 พะแก่

ข้าวปริอีกอ ข้าวปริอีซู  ข้าวบือ
วะโพ

ใช้บริโภค มีประโยชน์ในการ
ป้องกันสภาวะเส่ือมของสมอง 
ลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด

ประเพณีมัดมือ ประเพณีกิน
ข้าวใหม่ (ข้าวเม่า) ประเพณี
แต่งงานของชาวกระเหร่ียง

15 ชุมชนบ้านห้วยเอียน บ้านห้วยเอียน  หมู่ท่ี 6  
ต.หล่ายงาว  อ.เวียงแก่น 
 จ.เชียงราย

ผู้ใหญ่บ้าน นายสว่าง บุญ
ยัน

ข้าวก่ าบ้านห้วยเอียน ข้าวเหนียว
แดง  ข้าวปีก

16 ชุมชนบ้านนาปะขอ บ้านนาปะขอ  ต.นาปะ
ขอ  อ.บางแก้ว  จ.พัทลุง

ข้าวพันธ์ุเล็บนก  ข้าวพันธ์ุสีรักษ์ 
 ข้าวพันธ์ุช่อหลุมพี  ข้าวพันธ์ุ
เหลือง  ข้าวพันธ์ุแก่นจันทร์   
ข้าวพันธ์ุเหนียวด า  ข้าวพันธ์ุลูก
ลาย  ข้าวพันธ์ุป่ินแก้ว  ข้าวพันธ์ุ
กาบด า  ข้าวพันธ์ุลูกขอหอม   
ข้าวพันธ์ุหอมจันทร์  ข้าวพันธ์ุ
ช่อนางงาม ข้าวพันธ์ุอ้ายโข้ ข้าว
พันธ์ุขืนดิน ข้าวพันธ์ุหัวนา ข้าว
พันธ์ุหยดม่วงหรือยอดม่วง ข้าว
พันธ์ุเบล่หอม

ใช้บริโภค มีประโยชน์ในการ
ป้องกันโรค ใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา

17 ชุมชนบ้านเพิง อ.ปากพนัง  จ.
นครศรีธรรมราช

ข้าวพันธ์ุยาโค  ข้าวพันธ์ุไข่มดร้ิน 
 ข้าวพันธ์ุยมหนุน

ใช้บริโภค มีประโยชน์ในการ
ป้องกันโรค ใช้ในพิธีกรรมทาง
ศาสนา

ข้าวพันธ์ุลูกลาย เป็นชนิดข้าวเจ้าเมล็ดเล็กใช้
เล้ียงนก

18 ชุมชนบ้านเกาะทาก
เหนือ

หมู่ 2 ชุมชนบ้านนาในหมู่
 7  ต.นาหว้า  อ.จะนะ  
จ.สงขลา

ส้มจุก พืชตระกูลส้ม อยู่ในท้องถ่ิน
ภาคใต้ บริโภคเป็นผลไม้

19 ชุมชนบ้านทุ่งคลองสอง หมู่ 3 บ้านทุ่งคลองสอง  
 ต.ควนลัง  อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา

ส้มโอหอมหาดใหญ่ พืชท้องถ่ินภาคใต้ ใช้ประโยชน์
ในการบริโภคเป็นผลไม้แปรรูป

20 ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง  จ.
สมุทรปราการ

ส้มเขียวหวานพันธ์ุเทพรส รสหวานต้ังแต่ผลอ่อน พืชอัต
ลักษณ์ของอ าเภอพระประแดง
 บริโภคผลสด

21 ชุมชนบ้านคลองเคียน หมู่ท่ี 4 ต.หนองกรด  อ.
บรรพตพิสัย  จ.
นครสวรรค์

นายบุญลือ จันทรังสี นาย
เม้ียน ต่างงาม นายชัยชาญ
 หอมเย็น และ นายนพดล
 ม่ันศักด์ิ  กลุ่มผู้ส่งเสริม
การอนุรักษ์วิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุข้าวของชุมชน
บ้านคลองเคียน

ข้าวพันธ์ุช่อราตรี ข้าวพันธ์ุขาว
มงคล  ข้าวหอมเร่ืองลือ ข้าวนิล
สวรรค์ ข้าวหอมขจร

ข้าวพ้ืนเมืองท่ีพัฒนาพันธ์ุตาม
ความต้องการของชุมชนใน
ท้องถ่ิน ใช้บริโภคเป็นอาหาร
หลัก

พิธีท าบุญตามศาสนาพุทธ  
ประเพณีสู่ขวัญข้าว ก่อเจดีย์
ข้าวเปลือก

22 ชุมชนบ้านฉมัน หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 3 บ้าน
ฉมัน  ต.ฉมัน  อ.มะขาม 
 จ.จันทบุรี

นายเสล็ม ศรีไพร  
ประธานสภาเทศบาล
ต้าบลฉมัน  คุณสุนันทา 
ช้านาญไพร สมาชิก
เทศบาลต้าบลฉมัน

กล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ 
กล้วยไม้ก้างปลา กล้วยไม้เอ้ือง
มะเขือ กล้วยไม้เอ้ืองผ้ึง กล้วยไม้
ไอยเรศ กล้วยไม้เอ้ืองแปรงสีฟัน 
กระเช้าสีดา กระวาน ทุเรียน
พันธ์ุหมอนทอง กล้วยไข่ 
ลองกองน้ า ส้มจ๊ีด

เป็นพืชท้องถ่ิน พืชป่า ปลูก
เล้ียงเพ่ือประดับสวยงาม เพ่ือ
อนุรักษ์และเพ่ือการค้า

ประเพณีสงทุ่ง



ล ำดับ ช่ือชุมชน ท่ีอยู่
ผู้น ำในชุมชน/ผู้
ประสำนงำน

ชนิดพืชท่ีอนุรักษ์
ลักษณะประจ ำพันธ์ุ/กำรใช้

ประโยชน์
ประเพณี

ข้อมูลชุมชนท่ีมีกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืชพ้ืนเมืองของกองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช

23 ชุมชนบ้านใหม่คลองอัง
วะ

หมู่ท่ี 3 บ้านใหม่คลองอัง
วะ  ต.แก่นมะกรูด  อ.
บ้านไร่  จ.อุทัยธานี

นายบุญช่วย น้ าพุ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 บ้าน
ใหม่คลองอังวะ นายวันนพ
 ขาวสุข นายจ่ัวคว้า อีมาด

พริกกะเหร่ียง ข้าวไร่พ้ืนเมือง
พันธ์ุบือปู่ถ่อง  ข้าวไร่พันธ์ุบือบ
องพ้าย ข้าวไร่พันธ์ุบือก๋ัยคู้ 
ฟักทองน้ าเต้า ฟักทองคอยาว 
แตงกวาเหลือง ถ่ัวอีโต้แดง 
ข้าวโพดกะเหร่ียง เผือกคูโท้

ใช้ประโยชน์ในการบริโภคเป็น
อาหาร

ประเพณีไหว้เจดีย์ ประเพณีด่ืม
น้้าสุก ประเพณีท้าบุญต่ออายุ
ต้นไม้ (ต้นโพธ์ิและต้นไทร)

24 ชุมชนบ้านปงไคร้ หมู่ท่ี 5 บ้านปงไคร้  ต.
โป่งแยง  อ.แม่ริม  จ.
เชียงใหม่

นายสาธิต แสนนวล  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านปง
ไคร้  นายวันชัย อินยม

กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย กล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟ ต้นไคร้

เป็นพืชไม้ดอกท่ีชุมชนอนุรักษ์
ไว้เพ่ือการค้า และส่งเสริมการ
พัฒนาพันธ์ุ

ประเพณีการรดน้าดาหัว 
ประเพณีการสรงน้าพระธาตุ  
ประเพณีการตานก๋วยสลาก 
ประเพณีย่ีเป็งหรือการลอย
กระทง

25 ชุมชนบ้านปากแพรก หมู่ 2  ต.ปากแพรก  อ.
บางสะพานน้อย  จ.
ประจวบคีรีขันธ์

นายบัณฑูร เทพบัณฑิต มะม่วงคลุ้ม  มะม่วงมุด เตย
หนาม ผักภูม ขนุนเปียก สังกะ
โต้ง พรหม จาก

ใช้บริโภค ใช้เป็นส่วนประกอบ
ของบ้านเรือน

ประเพณีสลากภัต  ประเพณี
สงกรานต์

26 ชุมชนบ้านหินปิด หมู่ท่ี 5 ต.ช้างแรก  อ.
บางสะพานน้อย  จ.
ประจวบคีรีขันธ์

นายนันทปรีชา ค้าทอง  
นายอนันต์ เก้ือหนุน  
และนายสวน คงศรี

ค้อ หมากเม้า เหงือกปลาหมอ 
ส้มแป้น ทางโทน กระทือ เถาอาง
เสือ บุกคางคก หงอนไก่ป่า ผัก
ภูม เล็บรอก กล้วยป่า กระพ้อ 
กระซง เสม็ดชุน หวายโป่ง

บริโภคเป็นอาหาร พืชสมุนไพร
 รักษาโรค ประดิษฐ์เป็นของใช้

ประเพณีสลากภัต  ประเพณี
สงกรานต์

27 ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ท่ี 19 บ้านใหม่สามัคคี
  ต.ระบ า  อ.ลานสัก  จ.
อุทัยธานี

นายบุญเลิศ เทียนช้าง  
ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตร
ธรรมชาติและเศรษฐกิจ
พอเพียง

ผักหวานป่า บุก มะนาว 
มะกอกป่า มะดัน ผักกูด ไผ่ป่า 
หนอนตายยาก สบู่เลือด มะเม่า 
เถาเอ็นอ่อน แมงลักป่า

บริโภคเป็นอาหาร พืชสมุนไพร
 รักษาโรค

ประเพณีสงกรานต์ บุญบ้ังไฟ 
และแห่นางแมว

28 ชุมชนบ้านท่ามะไฟหวาน ชุมชนบ้านท่ามะไฟหวาน
 ต.ท่ามะไฟหวาน  อ.
แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ

นายวิชัย นาพัว ข้าวหอมดง ข้าวหอมแดง ข้าว
เจ้าแดง ผักเม็ก อ้อยดา กระดาษ
แดง กระดาษดา ไพรป่า ขนุน
ปลาร้า ลูกใต้ใบแดง เบญจรงค์ 
(อ๋อมแซ่บ) ดอกคาไทย ฝร่ังข้ีนก
พันธ์ุพ้ืนเมือง มะดูก 
ขันทองพยาบาท มะไฟป่า ล้ินจ่ี
ป่า (คอแลน) ตากวาง (กาแพง
เจ็ดช้ัน) กล้วยไม้ป่า (กล้วยป่า)

บริโภคเป็นอาหาร/ผลไม้ พืช
สมุนไพร รักษาโรค

ประเพณีสลากภัต  ประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีบุญบ้ังไฟ

29 ชุมชนบ้านคลองห้วย
หวาย

บ้านคลองห้วยหวาย  ต.
แม่เปิน  อ.แม่เปิน  จ.
นครสวรรค์

นายเดช เชียวเขตรวิทย์ 
ประธานเครือข่ายป่า
ชุมชนบ้านคลองห้วยหวาย

บุกลอก กระเจียว ส้มกบ ต้นจ่ัน 
มะกอกป่า มะเม้าป่า ส้ม
พอเหมาะ ปอกะบิด มะเม้าหลวง
 หวาย มะกอกป่า ต้นไข่เต่า

บริโภคเป็นอาหาร/ผัก/ผลไม้ 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ประเพณีบวชต้นไม้ ประเพณี
บุญบ้ังไฟ

30 ชุมชนบ้านห้วยหว้า บ้านห้วยหว้า ต.หนอง
แวง อ.หนองบัวแดง จ.
ชัยภูมิ

น ายบุญชิต สมัตถะ 
ปร าชญ์ช าวบ้ าน อ าเภอ
หนองบัวแดง

มะม่วงเขียว อุตพิต 
ประค าดีควาย ฝักพ้ืนเมือง ขิงป่า
 ผักกระโดน โพลงพลาง ต้นหม่ี 
ต้นกร่าม ว่านง๊อก ดีปลาช่อน 
ผักก้านตรง บอนหวาน โพลง
พลาง

บริโภคเป็นผัก สมุนไพร แปร
รูปเป็นยาสระผม

ประเพณีบุญกระธูป  ประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีร าผีฟ้า  
ประเพณีท าบุญเปิดบ้าน

31 ชุมชนบ้านนาอิสาน ต.ท่ากระดาษ  อ.สนาม
ชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา

นางจันทร์เพ็ญ แสนภา มะฮอกกานี พยุง พะยอม ยางนา
 กระโดน ตะแบกขานาง 
กระบาก กฤษณา มะขามป้อม 
หมากเม้า ทองกวาง (จาน) 
เหงือกปลาหมอ พิมเสน จอกน้ า 
(กระโดนน้ า) ต้นหูหนู (แผ่บารมี)
 คูณชมพู

ใช้ประโยชน์เน้ือไม้สร้างบ้าน 
ท าอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ

ประเภพณีสงกรานต์  
ประเภพณีบุญบ้ังไฟ  
ประเภพณีตักบาตรเภทโว
โรหณะ



ล ำดับ ช่ือชุมชน ท่ีอยู่
ผู้น ำในชุมชน/ผู้
ประสำนงำน

ชนิดพืชท่ีอนุรักษ์
ลักษณะประจ ำพันธ์ุ/กำรใช้

ประโยชน์
ประเพณี

ข้อมูลชุมชนท่ีมีกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืชพ้ืนเมืองของกองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช

32 ชุมชนบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง  
จ.ล าพูน

มะตูม ฝาง  ฝางแดง ปอป่า หญ้า
รีแพร์ (หญ้าฮียุ่ม) หญ้าเอ็นยืด
หรือผักกาดน้ า จิงจูฉ่าย คาวตอง
 ดีปลาก้ัง ผักเชียงดา (ผักจินดา) 
ผักสลัด มะเกลือ ไม้แดง

บริโภรเป็นผัก สมุนไพรรักษา
โรค

ประเพณีแห่แค่หลวง  ประเพณี
สรงน้าวัดบ้านโฮ่งหลวง ( 5 เป็ง
 )  ประเพณีกินสลาก (ทาบุญ
สลากภัตต์) ประเพณีสรงน้า
พระบรมธาตุหริภุญชัย  
ประเพณีฟ้อนผีต่าง ๆ  
ประเพณีรดน้าดาหัวผู้ใหญ่  
ประเพณีแห่ลูกแก้ว  ประเพณี
ลอยกระทง หรืองานย่ีเป็ง  
ประเพณีทาบุญปอย ได้แก่ 
ปอยหลวง ปอยน้อย

33 ชุมชนคลองหลา อ..คลองหอยโข่ง  จ.
สงขลา

ทุเรียนพันธ์ุปากท่า รูปร่างผลเป็นทรงกลม น้ าหนัก
ผลเฉล่ีย 1.8 – 2 กก. สีเน้ือ
เป็นสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน 
รสชาติดี ราคาขายกิโลกรัมละ 
100 บาท บริโภคสด แประรูป
เป็นทุเรียนทอด เครกเกอร์
ทุเรียน

ประเพณีสงกรานต์ เทศกาล
ท าบุญเดือนสิบ ประเพณีลาก
พระและตักบาตรเทโว

ทุเรียนพันธ์ุหมาชัย ทุเรียนพันธ์ุ
ชมพูสี มะขามพันธ์ุคางคก ใบ
ชะพลู  เข็มป่า

34 ชุมชนบ้านดงละคร ต.ดงละคร  อ.เมือง  จ.
นครนายก

ขนุนพันธ์ุเหรียญทอง มะยงชิด
พันธ์ุบางขุนนนท์  มะยงชิดพันธ์ุ
ทูลถวาย  มะยงชิดพันธ์ุทูลเกล้า 
 มะปรางพันธ์ุน้ าผ้ึง การบูร ล้ิน
งูเห่า  ก าลังเสือโคร่ง

บริโภคเป็นผลไม้ ท าการค้า 
โดยจ าหน่ายผลสด/แปรรูป

ประเพณีกวนข้าวทิพย์ 
ประเพณีสารทพวน 
ประเพณีเอาะเฮือน (ข้ึนบ้ าน
ใหม่ของช าวไทยพวน) 
ประเพณีสารทไทยและแข่งเรือ 
งานประเพณีเทศน์มหาชาติ

35 ชุมชนพะโท บ้านพะโท  ต.แม่ก๊ิ  อ.
ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน

มะนาว  กล้วยป่า ดาวเรือง สบู่
ด า ไผ่ป่า ฟักพ้ืนบ้าน

บริโภคผลสด แปรรูปเป็น
สมุนไพร

36 ชุมชนยางเปียง บ้านยางเปียง  ต.ยาง
เปียง  อ.อมก๋อย  จ.
เชียงใหม่

ข้าวบือซูแบะ  ข้าวบือกี 
กระเจ๊ียบขาว กระเจ๊ียบแดง 
ขม้ินช้ัน ขิงพ้ืนบ้าน ไพลด า

บริโภคเป็นอาหาร ผัก ผลไม้สด
 สมุนไพร

งานประเพณีสงกรานต์  งาน
ประเพณีย่ีเป็ง ก่ีบะหน่าจึ (ปวา
เกอญอ) หรือ พิธีทาขวัญให้
ควาย ถางซีไกงย หรือ พิธีขับไล่
ส่ิงช่ัวร้ายโรคภัยไข้เจ็บออกจาก
หมู่บ้าน น่ีซอโค่ หรือ พิธีข้ึนปี
ใหม่

37 ชุมชนอุโมงค์ ต.อุโมงค์  อ.เมืองล าพูน 
 จ.ล าพูน

พลูคาว ปทุมมาบัวช้ัน เล็บครุฑ 
วงศ์ขิง บัวดิน ว่านแสงอาทิตย์ 
เปราะ มะขามป้อม สมอพิเภก 
ค าไทยดอกสีครีม ค าไทยดอก
เขียว ค าไทยค าเงาะ

อนุรักษ์เพ่ือความสวยงาม 
บริโภคเป็นผัก สมุนไพร

ประเพณีสรงน้ าพระบรมธ าตุ
หริภุญชัย  ประเพณีปอยหลวง 
ประเพณีต๋ านก๋วยสล าก 
ประเพณีก ารท านสล ากย้อม

38 ชุมชนต าบลบ้านเพ็กใหญ่ ต.เพ็กใหญ่  อ.  จ.
ขอนแก่น

ต้นแจง กระเพราพ้ืนบ้าน พริก
พ้ืนบ้าน บวบหอม ผักชีจีน ไหล
แดง ข้าวโพดข้าวเหนียวบ้าน
หนองมะเขือ

ปลูกอนุรักษ์ บริโภคสด เป็น
สมุนไพรเพ่ือการค้า

ประเพณีบุญกุ้มข้ าวใหญ่ 
ประเพณีไหว้พระธ าตุเมืองพล



ล ำดับ ช่ือชุมชน ท่ีอยู่
ผู้น ำในชุมชน/ผู้
ประสำนงำน

ชนิดพืชท่ีอนุรักษ์
ลักษณะประจ ำพันธ์ุ/กำรใช้

ประโยชน์
ประเพณี

ข้อมูลชุมชนท่ีมีกำรอนุรักษ์พันธ์ุพืชพ้ืนเมืองของกองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช

39 ชุมชนต าบลสองพ่ีน้อง ต.สองพ่ีน้อง  อ.ท่าแซะ  
จ.ชุมพร

รางจืด พริกไท ค้างคาวด า สมอพิ
เพก วอเตอร์เครส มะเด่ือฉ่ิง หนุ
มารประสานกาย หญ้ารีแพร 
ล าโพงกาสลัก หว้า ศรีตรัง

เป็นสมุนไพร ประเพณีข้ึนถ้ ารับร่อ ประเพณี
ชักพระล ากหัวเข้ พิธีกองต าย าย


