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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิดหลากหลายสายพนัธ์ุอยูใ่น

ระบบนิเวศท่ีแตกต่างกนัในโลกน้ี มีองคป์ระกอบอยู ่3 ประการ คือ ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ 

ความหลากหลายภายในชนิดพันธ์ุ ซ่ึงท าให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรม และความ

หลากหลายของระบบนิเวศ  

          ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ อาจเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุด เพราะพืช สัตว ์และจุลินทรียมี์

มากมายหลายชนิดรอบตวัเรา  จากความหมายของความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ ในโลกน้ีมี

ส่ิงมีชีวติประมาณ 1.7 ลา้นชนิดท่ีไดรั้บการจ าแนกวินิจฉยัแลว้ แต่นกัวทิยาศาสตร์คาดวา่ส่ิงมีชีวิตท่ี

มีอยู่ในโลกมีมากกว่า 12 ล้านชนิด นกซ่ึงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและแมลงซ่ึงเป็นสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลงัท่ีจ  าแนกวนิิจฉยัแลว้มีมากกวา่สัตวก์ลุ่มอ่ืน ๆ และพืชมากมายนกั การท าลายแหล่งท่ี

อยู่อาศยัตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในโลกอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี มีผลให้ส่ิงมีชีวิต

หลายชนิดสูญสลายไปเสียก่อนท่ีโลกจะคน้พบและจ าแนกวนิิจฉยั  
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แนวคิดการใชป้ระโยชน์ทางดา้นแหล่งอาหารของชุมชน องคป์ระกอบดงัภาพท่ี 2.1  

 

ภาพที ่2.1 แนวคิดแหล่งอาหารชุมชน 

 จากภาพเราจะเห็นว่าอาหารชุมชนมีท่ีมาจากแหล่งพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิต เช่น พนัธ์ุพืช 

และสัตว์ แมลง และพันธุกรรมจากจุลินทรีย์ เช่น เห็ด ซ่ึงอยู่ภายใต้ระบบนิเวศ หรือ ความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยการคงอยูข่องชุมชน ตอ้งอาศยั ปัจจยัพื้นฐาน จากทรัพยากรท่ีมีอยูร่อบ

ชุมชน  
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โดยใชแ้นวทางในการท าวจิยั ดงัภาพท่ี 2.2  

 

ภาพท่ี 2.2 แนวทางในการท าวจิยั 

 

 

เห็ด (mushroom)  

 

เห็ดเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีจดัอยู่ในอาณาจกัร Mycota ซ่ึงเห็ดมีวิวฒันาการสูงกว่าเห็ดราชนิด

อ่ืนๆ ส่วนใหญ่จดัอยู่ดิวิชัน Basidiomycota หรือ Club fungi สร้างสปอร์บนเบซิเดียม (Basidium)              

ท่ีมีรูปร่างคล้ายกระบอง (Club) ในโครงสร้างเบซิดิโอคาร์ป (Basidiocarp) และราในดิวิชัน 

Ascomycota หรือ Sac fungi ท่ีสร้างสปอร์ในถุงหรือแอสคสั (Ascus) ในโครงสร้างแอสโคคาร์ป 

(Ascocarp) ทั้งเบซิเดียมและแอสคสัอยู่ในเยื่อก าเนิดสปอร์ (Hymenium) เยื่อก าเนิดสปอร์ของเห็ด

บางชนิดมีเยื่อหนาหรือบางหุ้มซ่ึงจะฉีกขาดหรือแตกออกเม่ือสปอร์แก่เพื่อให้แพร่กระจายพนัธ์ุได ้
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แต่บางชนิดไม่มีเยื่อหุ้ม ทัว่โลกพบเห็ดเป็นจ านวนมากโดยมีจ านวนทั้งหมด 155 วงศ์ 1,924 ชนิด 

18,649 ชนิด พบในประเทศไทย 3,000 ชนิด หลายชนิดมีความส าคญัทางเภสัชศาสตร์ หรือทางดา้น

การปลูกป่า หลายชนิดเพาะไดแ้ละสามารถน ามาเพาะเล้ียงในเชิงเศรษฐกิจได ้นอกจากน้ีเห็ดรายงัมี

บทบาทส าคญัในการช่วยรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าเอาอินทรียต่์างๆ จากพืชกลบัมาใช้

ใหม่ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539; เลขา มาโนช, 2550; Hawksworth, 1995)  

1. ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของดอกเห็ด 

ลกัษณะรูปร่างของดอกเห็ดมีความแตกต่างกนั เช่น ทรงกลม (Ball shape) รูปถว้ย 

(Cup shape) รูปรังนก (Nest shape) เป็นตน้ ลกัษณะดอกเห็ดมีทั้งท่ีเป็นดอกนุ่ม สีสด เป็นแผน่แข็ง 

แห้ง น่ิมเหมือนเจลล่ีหรือหนงัสัตว ์แข็งเป็นกอ้นกลม หรือเป็นเส้นคลา้ยปะการัง เน่ืองจากเห็ดมี

รูปร่างแตกต่างกนัดงันั้นการอธิบายโครงสร้างของเห็ดจึงนิยมใชเ้ห็ดมีครีบ สกุล Amanita เป็นแบบ 

ซ่ึงมีส่วนประกอบโครงสร้างดงัต่อไปน้ี (อนงค์ จนัทร์ศรีกุล, 2544; นิคม พุทธิมา, 2542; เฉกชนก 

ธรรมนิทศันา, 2551) 

1.1 หมวกเห็ด (Cup หรือ Pileus) 

เป็นส่วนบนสุดของดอกเห็ดท่ีเจริญข้ึนไปในอากาศเม่ือดอกเห็ดบานเต็มท่ีจะ             

กางออก ลกัษณะรูปทรงเหมือนร่มกาง ขอบงุม้ลง แบนราบ หรือกลางหมวกเวา้ลงเป็นแอ่งรูปร่าง

เหมือนกรวยปากกวา้ง ผิวหมวกเห็ดอาจเรียบ ขรุขระ มีเกล็ดหรือมีขนแตกต่างกนัแลว้แต่ชนิดของ

เห็ด เกล็ดหรือขนเป็นเน้ือเยื่อท่ีหลุดฉีกขาดจากเน้ือเยื่อบางๆ ท่ีหุ้มดอกเห็ดในระยะท่ีเป็นเห็ดอ่อน

หรือปริแตกออกจากกนั เม่ือดอกเห็ดบานเน้ือหมวกเห็ดหนาบางแตกต่างกนั อาจจะเหนียวหรือฉีก

ขาดไดง่้าย สีของเน้ือหมวกเห็ดภายในและภายนอกอาจเป็นเน้ือเดียวกนัหรือสีแตกต่างกนั เวลาเกิด

บาดแผลเน้ือเยือ่หมวกเห็ดบาชนิดอาจเปล่ียนสีไดเ้ม่ือถูกอากาศ 

1.2 ครีบดอก (Gills หรือ Lamella) 

เป็นแผน่บางๆ อยูด่า้นล่างของหมวกเห็ดหรือซ่ีหมวกเห็ดเรียงเป็นรัศมีรอบก้าน

ดอก ซ่ึงหอ้ยลงมาจากเน้ือหมวกเห็ดท่ีอยูด่า้นบน เห็ดบางชนิดครีบหมวกดา้นในยดึติดหรือไม่ยึดติด

กบักา้นดอกดา้นนอกยึดติดกบัของหมวก สองขา้งของหมวกเป็นสองขา้งของหมวกเป็นท่ีเก็บสปอร์

ของดอกเห็ด ครีบหมวกน้ีอาจจะถูกยอ่ยใหล้ะลายเป็นของเหลวไดใ้นเห็ดบางชนิด เห็ดแต่ละชนิดมี

จ านวนครีบหมวกและความหนาบางต่างกนัจ านวนของครีบหมวกจึงใชเ้ป็นลกัษณะประกอบการ
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จ าแนกเห็ดดว้ย สีของครีบหมวกส่วนมากเป็นสีเดียวกบัสปอร์ของเห็ดซ่ึงจดัเป็นลกัษณะแตกต่าง

ของเห็ดแต่ละชนิดดว้ย โดยปกติจะมีสีขาว เหลือง ชมพู ม่วง น ้ าตาล และด า เห็ดบางสกุลไม่มีครีบ

แต่มีรู  (Pores) หรือมีฟันเล่ือย (Teeth) แทนครีบ สปอร์เกิดในรูหรือบนฟันเล่ือย บางชนิดสปอร์ฝัง

อยูใ่นกอ้นวุน้ เช่น เห็ดหูหนู หรือสปอร์เกิดในเปลือกท่ีเป็นกอ้นกลม เช่น เห็ดลูกฝุ่ น ซ่ึงเวลาแก่จะ

แตกออกใหส้ปอร์ฟุ้งกระจายออกมา    

1.3 ก้านดอก (Stipe หรือ Stalk)   

มีขนาด รูปร่าง และสีสันแตกต่างกนั ส่วนมากเป็นรูปทรงกระบอกบางชนิดมี

โคนหรือปลายเรียวเล็ก ตอนบนยึดติดกบัหมวกเห็ดหรือครีบหมวกด้านใน ตอนล่างของเห็ดบาง

ชนิดอาจมีเส้นใยหยาบๆ รวมกนัเป็นกอ้นหรือมีปลอกหุ้มโคนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยถว้ยชาหงายรองรับ

อยู่ เช่น ปลอกหุ้มโคนดอกเห็ดบงัหรือเห็ดฟาง ตอนบนของกา้นดอกเห็ดบางชนิดมีวงแหวนหรือ

เยือ่บางๆ หุม้อยูโ่ดยรอบกา้นดอกเห็ดมีผิวขรุขระ มีขนหรือมีเกล็ดเวลาจบัอาจจะเปล่ียนเป็นสีอ่ืนได ้

ในเห็ดบางชนิดเน้ือเยือ่ภายในกา้นดอกเห็ดอาจอาจจะสานกนัแน่นทึบ น่ิม แข็ง เป็นเส้นหยาบ หรือ

สานกนัเป็นเส้นใยหลวมๆคล้ายฟองน ้ า ภายในก้านดอกเห็ดบางชนิดมีรูกลวงซ่ึงยาวตลอดหรือ

เกิดข้ึนบางส่วน เห็ดบางชนิดจะมีรสหวานกรอบจึงท าให้แมลงเขา้ไปอาศยัอยู่กินในดอกจนพรุน

เป็นรู เกิดการเน่าข้ึนไดภ้ายในซ่ึงมองไม่เห็นจากภายนอก เช่น เห็ดหล่ม เห็ดร่างแห เห็ดแดง เป็นตน้ 

1.4 วงแหวน (Ring หรือ Annulus)    

ลักษณะเป็นเน้ือเยื่อบางๆ ยึดก้านดอกและขอบหมวกของเห็ดให้ติดกัน เม่ือ

หมวกเห็ดกางออกเน้ือเยื่อน้ีจะขาดจากขอบหมวกแต่ยงัมีส่วนยืดติดกบักา้นดอกให้เห็นรอบก้าน

ดอกเหมือนมีวงแหวนหรือแผ่นเยื่อบางสวมอยู ่วงแหวนท่ีอยูต่อนบนใตห้มวกเห็ดบงัมาเล็กน้อยน้ี

เราเรียก Inner veil วงแหวนน้ีเล่ือนข้ึนลงไดไ้ม่ยึดติดกบักา้นดอกซ่ึงเป็นลกัษณะของเห็ดบางชนิด 

วงแหวนจ าแนกเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.4.1 เห็ดท่ีไม่มีวงแหวน (Mushrooms without Veils) 

ลกัษณะคล้ายร่ม ไม่มีวงแหวนท่ีส่วนก้านดอก ใตห้มวกเห็ดมีลกัษณะเป็น

ครีบ (Gills) ขณะท่ียงัเป็นดอกอ่อนไม่มีเน้ือเยื่อมาหุ้มห่อส่วนต่างๆ ของดอกไว ้เช่น เห็ดฟานสี

เหลืองทอง (Lactarius hygrophoroides) หรือ “Golden Latarius” เห็ดพุงหมู (Russula foetens) เห็ด

จัน่ หรือเห็ดตบัเต่าขาว (Tricholoma  crassum) 
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1.4.2 เห็ดท่ีมีวงแหวน (Mushrooms with Veils) 

มีลกัษณะคล้ายร่มหรือกรวย ใตห้มวกเห็ดเป็นครีบมีสันเรียบคล้ายใบมีดมี

ส่วนของเน้ือเยื่อหุ้มทั้งหมดหรือส่วนใดของดอกเห็ดไวบ้างคร้ังอาจพบเศษเน้ือเยื้อหุ้มบริเวณริม

ขอบหมวก หากเน้ือเยื่อนั้นหุ้มส่วนของดอกเห็ดไวท้ั้งหมดเรียกว่า “Universal veil” และขาดหรือ

หลุดออกเม่ือโตข้ึน เศษเน้ือเยื่อของ Universal veil ท่ีฉีกขาด มกัหลงเหลืออยู่ท่ีส่วนบนของหมวก

เห็ดหรือท่ีส่วนของกา้นท่ีเป็นวงแหวนลอ้มรอบกา้นซ่ึงอาจจะปรากฏอยูจ่นกระทั้งโตเตม็ท่ีหรือหลุด

ขาดหายไปท าให้เขา้ใจว่าไม่มีวงแหวน เห็ดท่ีมีวงแหวนได้แก่ เห็ดระโงก (Amanita hemibapha) 

เห็ดนกยงู (Macrolepiota dolichaula) และเห็ดข้ีควาย (Psilocybe cubensis) 

1.5 เปลือกหุ้มโคน (Volva หรือ Universal Veil)  

เป็นเน้ือเยื่อหนาหรือบางอยู่ชั้นนอกสุดท่ีหุ้มดอกเห็ดทั้งดอกไวใ้นระยะท่ีเป็น

ดอกตูม (Outer veil) พบในดอกเห็ดบางชนิด เช่น เห็ดฟาง และเห็ดมีพิษหลายชนิดในสกุล Amanita 

เม่ือดอกเห็ดโตข้ึนเปลือกหุ้มจะแตกออกเพื่อให้หมวกเห็ดและกา้นดอกยึดตวัชูสูงข้ึนในอากาศทิ้ง

ให้เปลือกหุ้มอยู่ท่ีโคนกา้นมองดูแล้วเหมือนกา้นดอกเห็ดตั้งอยู่ในถว้ยเปลือกหุ้มมีเน้ือเยื่อและสี                   

คลา้ยกบัหมวกเห็ดหรือแตกต่างกนั เปลือกหุ้มเห็ดบางชนิดอาจจะไม่ชดัเจนเหมือนในเห็ดฟางแต่

เป็นเน้ือเยื่อบางๆ คลา้ยวงแหวนหุ้มอยูร่อบโคน เช่น เห็ดในสกุล Amanita ดงันั้นการเก็บดอกเห็ด

อ่อนท่ีเป็นกอ้นกลมอยูม่ารับประทานจึงมีโอกาสเส่ียงต่อการเก็บเห็ดมีพิษมารับประทาน 

1.6 สปอร์ (Spore)   

เ ห็ด เ กือบทุกชนิด เ ป็นฟังใจพวก Basidiomycetes สปอร์ เ ห็ด ส่วนมากมี

โครโมโซมในนิวเคลียส (Haploid number) ทั้งน้ีเพราะสปอร์ของดอกเห็ดท่ีเกิดข้ึนบนดอกเห็ดนั้น

เป็นผลิตผลของการผสมกนัทางเพศ นิวเคลียส 2 นิวเคลียสในดอกเห็ดรวมตวักนัแลว้แบ่งตวัแบบ

ไมโอซิสเกิดเป็น 4 นิวเคลียส ซ่ึงต่อมาจะหลุดออกมาจากฐานเบซิเดียม (Basidium) ปลิวหรือลอย

ออกไปในอากาศเม่ือสปอร์น้ีปลิวหรือไปตกในท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เช่น มีความช้ืน 

อาหาร อุณหภูมิ และความเป็นกรด-ด่าง ท่ีเห็ดชนิดนั้นๆ ตอ้งการสปอร์ก็จะงอกเจริญเติบโตเป็นเส้น

ใยต่อไป  
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1.7 กลุ่มเส้นใย (Mycelium)   

ก่อนท่ีจะเป็นดอกเห็ดเราจะเห็นบริเวณนั้นมีเส้นใยราก่อตวัหรือรวมกนัเป็นกอ้น

ใหญ่ๆ เรียกเส้นใยรวมกนัอยู่น้ีว่า Mycelium เห็ดบางชนิดจะมีเส้นใยรวมตวักนัเป็นกอ้นแข็งอยูท่ี่

โคนก้านดอกหรือเป็นเส้นหยาบมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บางชนิดมีเส้นใยละเอียดเล็กมากไม่

สามารถมองเห็นลกัษณะดงักล่าวได ้ 

1.7.1 เส้นใยขั้นตน้ (Primary mycelium)  

เกิดจากการงอกของสปอร์ออกมาเป็นเส้นใย สปอร์นั้นเป็น Haploid (N) เม่ือ

งอกเป็นเส้นใยขั้นตน้ เส้นใยมีผนงักั้นเป็นช่อง Septum มีนิวเคลียสเพียงนิวเคลียสเดียวเส้นใยน้ีไม่มี

โอกาสท่ีจะสร้างดอกเห็ดได ้จ าเป็นตอ้งเจริญต่อไปเป็นเส้นใยขั้นท่ีสองเสียก่อน 

1.7.2 เส้นใยขั้นสอง (Secondary mycelium)  

เส้นใยชนิดน้ีเป็นแบบท่ีเราพบมากท่ีสุด เช่นในเช้ือเห็ดท่ีใชเ้พาะเห็ดเส้นใยท่ี

แยกจากดอกเห็ดมาเล้ียงบนอาหารวุน้เป็นตน้ เส้นใยขั้นสองเกิดข้ึนไดห้ลายวิธี เช่น เบสิดิโอสปอร์

ปลิวตกเจริญเป็นเส้นใยขั้นตน้ ผนงัของเส้นใยก็จะละลายออกนิวเคลียสและของเหลวท่ีอยู่ภายใน

สปอร์ท่ีงอกหรือไซโตพลาสซึม (Cytoplasm) ไหลเขา้ไปในเซลลข์องเส้นใยท่ีสัมผสัอยูน่ั้น หรือวิธี

ท่ีสองคือเส้นใยเส้นหน่ึงเจริญไปจนส่วนปลายสัมผสักบัเส้นใยอีกเส้นหน่ึงเกิดการละลายของผงั

เซลล์ท่ีแตะกนัแลว้ของเหลวในเซลล์ส่วนปลายของเส้นใยหน่ึงไหลไปรวมกนัอยูใ่นเซลล์ของเส้น

ใยเส้นท่ีสอง หรือเกิดจากเส้นใยขั้นตน้สองสายยืน่ส่วนปลายมาสัมผสักนัแลว้เซลลส่์วนปลายหลอม

รวมกนัเขา้เป็นเซลล์เดียวกนักลายเป็นเส้นใยขั้นสอง  เซลลน์ั้นก็จะกลายเป็นเซลล์ท่ีมีสองนิวเคลียส

แต่นิวเคลียสทั้งสองน้ีจะไม่รวมกนั เซลลน้ี์จะขยายตวัแบ่งเป็นเส้นใย  
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          ภาพที ่2.3 โครงสร้างโดยรวมของดอกเห็ด 

          ทีม่า :        เฉกชนก ธรรมนิทศันา, 2551. 

 

 

2. วงจรชีวติของเห็ด  

เห็ดมีวงจรชีวติแยกออกเป็น 2 แบบ คือ 

2.1 แบบไม่ตอ้งผสม (Homothallic) วงจรชีวิตเห็ดท่ีเร่ิมจากสปอร์โดยแต่ละสปอร์

สามารถเจริญเป็นดอกเห็ดจนครบวงจรชีวิตไดเ้อง เร่ิมตน้ดว้ยสปอร์งอกเป็นเส้นใยท่ีเรียกวา่ เส้นใย

ระยะท่ี 1 ซ่ึงจะมีนิวเคลียสเพียง 1 นิวเคลียส ในแต่ละเซลล์ เม่ือเจริญอยู่ระยะหน่ึงจะพฒันาตวัเอง
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เป็นเส้นใยระยะท่ี 2 ซ่ึงนิวเคลียส 2 ซ่ึงมีนิวเคลียส 2 นิวเคลียสในแต่ละเซลล์ เส้นใยระยะท่ี 2 จะ

รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วค่อยๆ เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดท่ีสามารถสร้างสปอร์ได้อีก และ

หมุนเวยีนเป็นวงจรดงักล่าว (ภาพท่ี 2.4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 วงจรชีวิตของเห็ดชนิด Homothalic 

  ทีม่า :        ราชบณัฑิตยสถาน, 2539.  

 

2.2 แบบผสม (Heterothallic) เห็ดบางชนิดสร้างสปอร์ ซ่ึงแตกต่างจากแบบแรก 

คือ แต่ละสปอร์ไม่สามารถเจริญเป็นดอกเห็ด คงเจริญเป็นไดเ้ฉพาะเส้นใย เรียกเส้นใยท่ีเป็นหมนั 

คือ เส้นใยระยะท่ี 1 ซ่ึงไม่สามารถพฒันาตวัเองให้เป็นเส้นใยระยะท่ี 2 การเกิดเส้นใยระยะท่ี 2 จึง

ตอ้งอาศยัการผสมของเส้นใยระยะท่ี 1 จากต่างสปอร์ เม่ือเส้นใยทั้งสองรวมตวักนัพฒันาเป็นเส้นใย

ระยะท่ี 2 และเจริญเป็นดอกเห็ดต่อไป (ภาพท่ี 2.5) 
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ภาพที ่2.5 วงจรชีวิตของเห็ดชนิด Heterothallic 

 ทีม่า :        ราชบณัฑิตยสถาน, 2539.  

 

3. การเจริญเติบโตของเห็ด 

เส้นใยระยะท่ี 2 ซ่ึงเจริญเติบโตแตกแขนงมากมายเม่ือมีอาหารและสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมก็จะรวมตวัเส้นใยเขา้เป็นกลุ่มกอ้น ดอกเห็ดอ่อนมีลกัษณะเป็นกอ้นกลมคลา้ยกอ้นส าลี

และจะค่อยๆ ขยายโตข้ึน เน้ือเยื่อภายในดอกเห็ดอ่อนท่ีมีแต่เส้นใยอดัแน่นเป็นก้อนก็จะค่อยๆ 

พฒันาเจริญออกเป็นอวยัวะต่างๆ เม่ือดอกเห็ดโตเต็มท่ีก็จะบานออกโดยมีรูปร่างครบสมบูรณ์ตาม

ชนิดของเห็ด (อนงค ์จนัทร์ศรีกุล, 2544; มรกต ตนัเจริญ, 2544) 

 

 

 



17 
 

ก้อนเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

ภาพที ่2.6 การเจริญเติบโตของเห็ด 

          ทีม่า :        อนงค ์จนัทร์ศรีกุล, 2544. 

 

ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza)  

 

ภายในรากของพืชส่วนใหญ่ทั้งพืชท่ีเจริญข้ึนเองตามธรรมชาติและพืชท่ีเติบโตจากการ

เพาะปลูกมกัจะมีเช้ือราไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) เจริญร่วมอยูด่ว้ย ค าวา่ Mycorrhiza มาจากภาษา

กรีกวา่ Mykes หมายถึง Fungus ซ่ึงไดแ้ก่ พวกเห็ดรา ผสมกบัค าวา่ Rhiza แปลวา่ Root หรือรากของ

พืช ดงันั้นค าวา่ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) จึงหมายถึงการอยูร่่วมกนัระหวา่งเช้ือรากบัรากพืช โดย

เช้ือรานั้นจะตอ้งไม่ใช่เช้ือราท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืช (Jackson and Mason, 1984) มกัเป็นการอยู่

ร่วมกนัแบบพึ่งพากนั (Mutualistic symbiosis) ซ่ึงจะช่วยเพิ่มการดูดซับน ้ าและแร่ธาตุให้แก่พืชท า

ให้พืชมีการเจริญได้มากข้ึน ในขณะท่ีเช้ือราได้สารอาหารจากการสังเคราะห์แสงของพืช 

นอกจากนั้นยงัช่วยให้พืชมีความตา้นทานโรคไดม้ากข้ึนดว้ย ไมคอร์ไรซาสามารถแบ่งเป็น 7 ชนิด 

เส้นใยรวมตวั 

ระยะยืดตวั 

เร่ิมบาน 

โตเต็มที ่
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โดยแบ่งตามความแตกต่างของกลุ่มเช้ือรา พืชให้อาศัย (Host plant) และความแตกต่างทาง

โครงสร้างของไมคอร์ไรซา ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 ชนิดของไมคอร์ไรซาและโครงสร้างทีส่ าคัญ (สมจิตร อยูเ่ป็นสุข, 2549; Harley and Smith, 1983) 

 

ชนิด พืชอาศัย เช้ือราทีเ่กี่ยวข้อง โครงสร้างทีส่ าคัญ 

อาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา  

(Arbuscular mycorrhiza) 

ส่วนใหญ่เป็น Bryophytes, 

Pteridophytes, พืชดอก 

(Angiosperms) และพืชเมล็ดเปลือย 

(Gymnosperms)  บางชนิด 

Glomeromycota - อาร์บสัคูล  (Arbuscule)  

- เวซิเคิล (Vesicle)  

- เส้นใยท่ีเจริญอยู่ ภายในรากมีทั้งแบบท่ีอยู่ ภายใน

เซลลข์องรากพืช (Intracellular hypha) และเส้นใยแบบ

ท่ีอยู่ ระหวา่งเซลลข์องรากพืช (Intercellular hyphae) 

เอคโตไมคอร์ไรซา 

(Ectomycorrhiza) 

ส่วนใหญ่เป็นพืชเมล็ดเปลือย 

(Gymnosperms) และพืชดอก 

(Angiosperms) 

ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่ม

Basidiomycetes  

บางชนิดเป็น Ascomycetes 

และ Phycomycota 

- เส้นใยท่ีประสานตวัหุม้อยู่ รอบราก (Mantle 

hyphae)  

- เส้นใยท่ียืน่ออกนอกราก (External hyphae)  

- เส้นใยท่ีแทรกอยู่ ระหวา่งเซลล์ รากในชั้นคอร์

เทก็ซ์ (Hartig net hyphae) 

 

1
4
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ชนิด พืชอาศัย เช้ือราทีเ่กี่ยวข้อง โครงสร้างทีส่ าคัญ 

เอคเท็นโดไมคอร์ไรซา

(Ectendomycorrhiza) 

พืชดอก (Angiosperm) และพืชเมล็ด

เปลือย (Gymnosperm) บางชนิด 

Basidiomycota  

และ Ascomycota  

- แผน่แมนเทิล 

- เส้นใยฮาร์ติก 

- เส้นใยมว้นขดเป็นวง  

อีริคอย ดไ์มคอร์ไรซา 

(Ericoid mycorrhiza) 

พืชในอนัดบั Ericales วงศ์

Monotropaceaeไมพุ้ม่หรือไมย้นืตน้

ขนาดเล็กในวงศE์ppacridaceae, 

Empetraceaeและ Ericaceae 

Ascomycetes  

และ Basidiomycetes  

- เส้นใยมว้นขดเป็นวง  

- เส้นใยฮาร์ติก  

- บางคร้ังพบ/ไม่พบการสร้างแผ่นฟังกอล (Fungal 

sheath)  

อาร์บูทอยดไ์มคอร์ไรซา  

(Arbutoid mycorrhiza) 

พืชท่ีอยู่ ในอนัดบั Ericales  

วงศ์  Ericaceae 

และวงศ ์Pyrolaceae  

Basidiomycota - แผน่แมนเทิล 

- เส้นใยฮาร์ติก  

- เส้นใยมว้นขดเป็นวง 

โมโนโทรพอยดไ์มคอร์ไรซา  

(Monotropoid mycorrhiza) 

อนัดบั Ericales 

วงศ์  Monotropaceae 

Basidiomycota - แผน่แมนเทิล 

- เส้นใยฮาร์ติก 

- เส้นใยท่ีเจริญอยูใ่นเซลลร์าก  

1
5
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เอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza)   

 

เอคโตไมคอร์ไรซาเป็นความสัมพนัธ์ แบบพึ่งพาอาศยักนัระหว่างราชั้นสูง (Higher 

fungi) ท่ีอาศยัอยู่ ร่วมกบัรากของพืชดอก (Angiosperms) และพืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) 

รากท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยร่วมอยู่ ด้วย มีลักษณะท่ีประกอบด้วยชั้ นของเส้นใย 

(Layers of fungal hyphae) ท่ีหุม้อยู่ รอบราก (Mantle sheat) และเส้นใยท่ีแทรกอยู่ ระหวา่งเซลล์

ของพืชในชั้น                  คอร์เทก็ซ์ หรือท่ีเรียกวา่ Hartig net และเส้นใยส่วนท่ียืน่ออกนอกรากท่ี

แผ่กระจายไปในดิน (ภาพท่ี 2.7) ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการดูดธาตุอาหารให้แก่ พืช และการ

หมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ ลกัษณะรากของพืชท่ีมีเอคโตไมคอร์ไรซาจะเป็นรากแขนง 

(Lateral root) มีลกัษณะสั้นและ                 แตกแขนงมาก เรียกรากลกัษณะน้ีวา่ Heterorhizy ตวัอยา่ง

รากท่ีน ามาตรวจสอบสามารถสังเกตเห็นได้ ดว้ยตาเปล่าถึงลกัษณะรากท่ีมีเอคโตไมคอร์ไรซา

และสามารถเห็นได้ ชัดเจนมากข้ึนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แบบสามมิติ โดยแช่รากใน

สารละลาย KOH 10% และยอ้มดว้ยสี Trypan blue หรือ Chlorazal black E ซ่ึงจะติดสีท าใหส้ามารถ

ตรวจสอบได้ ชัดเจนข้ึนเม่ือสภาวะแวดล้อมเหมาะสม   จะมีการรวมตัวของเส้นใยท่ีอยู่

ภายนอกราก สร้างเป็นดอกเห็ด (Fruiting body) อาจจะสร้างอยู่ บนดิน ซ่ึงไดแ้ก่ พวกท่ีเรียกวา่ 

Mushrooms, Puf balls และ Coral fungi เป็นตน้ บางชนิดสร้างอยู่ ใต้ ดิน ไดแ้ก่ พวกท่ีเรียกวา่ 

Truffles หรือ Truffle-like fungi ดอกเห็ดเหล่าน้ีบางชนิดเป็นเห็ดกินได้ บางชนิดเป็นเห็ดมีพิษ 

นอกจากน้ีลกัษณะต่างๆ ของดอกเห็ดช่วยใหส้ามารถตรวจสอบชนิดของเช้ือรา                  เอคโตไม

คอร์ไรซาได้ ดว้ย เช้ือราเหล่าน้ีส่วนใหญ่อยู่ ในไฟลมั Basidiomycota บางชนิดอยู่ ในไฟลมั 

Ascomycota เช้ือราท่ีเป็นเอคโตไมคอร์ไรซามีอยู่ ประมาณ 6,000 ชนิด ประมาณ 10% ของพืช

ดอกและพืชเมล็ดเปลือยหลายชนิดท่ีเป็นพืชอาศยัของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาพืชอาศยัของเช้ือรา             

เอคโตไมคอร์ไรซาส่วนใหญ่ เป็นไมย้ืนตน้ (Trees) หรือไมพุ้่ม (Shrubs) พืชท่ีมีเอคโตไมคอร์ไร

ซาส่วนใหญ่ มีเช้ือราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาอาศยัอยู่ ดว้ย มีรายงานวา่ประมาณ 2,000 ชนิด

ของไมย้นืตน้ท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศยัอยู่ ท่ีระบบรากตวัอยา่งพืชท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์

ไรซาอาศยัร่วมอยู่ ดว้ย ไดแ้ก่  พืชในพวก สน ยคูาลิปตสั ก่อ หวา้ โมก มะค่า เส้ียว ยาง ตะเคียน 

พลวง พะยอม เต็ง และรัง เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิดมีความจ าเพาะเจาะจงกบัชนิดของพืช



22 
 

อาศยัสูงบางชนิดมีพืชอาศยัได้ หลากหลาย (สมจิตร อยูเ่ป็นสุข, 2549) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7 แผนภาพโครงสร้างตดัตามยาวของราก เปรียบเทียบระหวา่งรากท่ีมีเช้ือรา 

  อาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา (ซา้ยมือ) และเอคโตไมคอร์ไรซา (ขวามือ) 

ทีม่า :      IINVAM website, 2010 

 

 

นิเวศวทิยาของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา 

การเจริญเติบโตของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมหลาย

ประการ เช่น อุณหภูมิ ความช้ืน ความเป็นกรด-ด่าง และสารอาหาร เป็นตน้  

1. อุณหภูมิ 

อุณหภูมิเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการเจริญเติบโต และการปรับตวัให้

อยูร่อดของเช้ือราเอคโตไมคอร์ซ่า โดยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาแต่ละชนิดสามารถเจริญไดใ้นช่วง

อุณหภูมิแตกต่างกนัไป (Hacskaylo et al., 1968) อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญของเช้ือราเอคโต

ไมคอร์-ไรซาส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 18-27 องศาเซลเซียส (Harley and Smith, 1983) บางชนิด

สามารถเจริญไดใ้นท่ีอุณหภูมิสูงหรือต ่ากวา่น้ี France et al. (1979) รายงานวา่ เช้ือรา Amanita citrine 

(Schaeff.), A. muscaria (L. ex Fr.), Cenococum graniforme (Sow.), Pisolihus arhizus, Thelephora 

terestris (Ehrh. Ex Fr.), Suillus grannulatus (L. ex Fr.), Suillus tomentosus (Kauffn.), Loccaria 
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laccata (Scop ex Fr.) Berk & Br. และ Hebeloma crustuliniforme (Bull. Ex St. Am.) Quel. สามารถ

เจริญและมีอตัราการรอดตายสูงถึงร้อยละ 97 ภายหลงัจากการเก็บรักษาท่ี -10 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 48 ชัว่โมง นอกจากน่ีเช้ือรา P. arhizus ยงัสามารถเจริญบนอาหาร Hagem agar ท่ีอุณหภูมิสูง

ถึง 42 องศาเซลเซียสได ้(Momoh and Gbadegesin, 1980) นอกจากน้ีอุณหภูมิยงัมีผลต่อการเจริญใน

ระยะต่างๆ และการสร้างสปอร์องเช้ือราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาแต่ละสายพนัธ์ุ (Schenck and 

Schroder, 1974) 

2. ความช้ืน 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถเจริญเติบโตได้ดีท่ีระดับความช้ืนในดิน

ประมาณร้อยละ 10-15 (Harley and Smith, 1983) นอกจากน้ียงัสามารถเจริญไดท่ี้ระดบัความช้ืนใน

ดินต ่ า ประมาณร้อยละ 2-7 และ  เช่น เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา Cenococcum geophlum Fr. ท่ี

สามารถเจริญร่วมอยูก่บัรากพืชในสภาพท่ีมีความแหง้แลง้สูงมาก (Trappe, 1977)  

3. ความเป็นกรด-ด่าง 

ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเจริญอยู่ได้นั้นมีความเป็น

กรด-ด่าง แตกต่างกนัไป โดยความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเช้ือราเอคโตไม

คอร์ไรซาส่วนใหญ่ อยูร่ะหวา่ง pH 4.5-5.5 (Hung and Trappe, 1983) ไปจนถึง pH 7 ไดแ้ก่การศึกษา

ของ Willenborg et al. (1990) พบวา่ความเป็นกรด-ด่างท่ีส่งเสริมการเจริญของเช้ือราเอคโตไมคอร์

ไรซา  Paxillus involutus Batsch Fr. จ านวน 5 สายพัน ธ์ุ  อยู่ระว่าง  pH 2.5-4.5 เ ส้นใย เ ช้ือรา 

Dendryphiella salina เจริญไดดี้ท่ี pH 4-6, เช้ือรา Cladosporium herbarium เจริญไดดี้ท่ี pH 5-6 และ

เช้ือรา Alternaria sp. เจริญไดดี้ท่ี pH 6-7 (Garraway and Evans, 1984) 

4. สารอาหาร 

โดยทัว่ไปเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถเจริญได้ดีในอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมี

น ้าตาลกลูโคส  แมนโนส และเซลโลไบโอส เป็นแหล่งคอร์บอนและพลงังาน ส่วนน ้าตาลฟรุกโทส

สามารถน ามาใช้ได้โดยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิดเท่านั้ น (Cao and Crawford, 1993) 

นอกจากน้ีพบว่าเช้ือรา Scleroderma bovista Fr. เช้ือรา A. hygrometricus และเช้ือรา C. graniforme 

(Sowerby) Ferd. & Winge เจริญไดดี้บนอาหารท่ีมีน ้ าตาลซูโครส และมอลโทส เป็นแหล่งคาร์บอน 

ส่วนแหล่งไนโตรเจนท่ีส าคญัต่อการเจริญของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซานั้นจะอยูใ่นรูปของอนินท
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รียไ์นโตรเจน เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถเจริญไดดี้บนอาหารเล้ียงเช้ือท่ีมีแอมโมเนียมเป็น

แหล่งไนโตรเจน (France and Reid, 1982; Ek et al., 1994) เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด

สามารถเจริญได้บนอาหารท่ีมีไนเตรทหรือสารอินทรียไ์นโตรเจน เช่น กรดอะมิโน เป็นแหล่ง

ไนโตรเจนได ้Scheromn et al. (1990) พบวา่ เช้ือรา Hebeloma cylindrosporum Romagn. มีอตัราการ

เจริญบนอาหารท่ีใส่ไนเตรทเป็นองคป์ระกอบเพิ่มเป็น 10 เท่า เม่ือเทียบกบัการเจริญบนอาหารเล้ียง

เช้ือท่ีใส่แอมโมเนียมเป็นแหล่งไนโตรเจน 

5. แร่ธาตุ 

พืชท่ีมีเช้ือราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาสามารถเพิ่มการดูดสารอาหารจากดิน

โดยเฉพาะสารท่ีเคล่ือนท่ีได้น้อย เช่น ฟอสฟอรัส (Allen, 1981) แต่ถ้าพืชได้รับฟอสฟอรัสมาก

เกินไปจะส่งผลต่อปริมาณของเช้ือราไมคอร์ไรซาในรากลดลง เช่นการรายงานของ Sharma and 

Adholeya (2000) ท่ีพบว่าถ้าความเขม้ขน้ของฟอสฟอรัสในดินเพิ่มข้ึนจาก 10 ppm. เป็น 20 ppm. 

เปอร์เซ็นตก์ารติดเช้ือของไมคอร์ไรซาในรากยคูาลิปตสัจะลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 10  

6. ความเข้มแสง 

แสงมีความส าคญัต่อการสังเคราะห์แสงของพืช ถา้พืชไดรั้บแสงในปริมาณมาก

จะท าให้พืชสังเคราะห์แสงไดน้ ้ าตาลจ านวนมาก ซ่ึงเป็นอาหารของเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซา 

โดยความเขม้แสงท่ีมากข้ึนมีผลท าให้การติดเช้ือราอาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซาในรากพืช Nectendra 

ambigens เพิ่มข้ึน (Sanchez-Gallen et al., 1998)  

7. สารเคมีทางการเกษตร 

ยาฆ่าเช้ือราท่ีใชส้ าหรับการป้องกนัและการก าจดัโรคพืชบางชนิด สามารถยบัย ั้ง

การเจริญของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา (Mardisubroto and Wardana, 1982) หรืออาจไปกระตุน้ให้

เจริญเร็วข้ึน เน่ืองจากจุลินทรียอ่ื์นๆ บริเวณรากพืชถูกท าลายไป (Torstensson and Wesson, 1984) 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถทนต่อยาฆ่าเช้ือราแต่ละชนิดไดใ้นระดบัความเขม้ขน้ต่างกนั โดย 

Marx and Rowan (1981) พบวา่ยาฆ่าเช้ือรา Benodanil ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 3.4, 6.8, 13.7 และ 27.3 

ไมโครกรัมต่อลิตร ในอาหาร Modified Melin-Norkan (MMN) ยบัย ั้งการเจริญของรา Pisolithus 

arhizus และ Thelephora terrestris ในขณะท่ีการใช้ Captan ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 1.0, 2.0, 3.9 และ 

8.8 ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่ส่งผลต่อการเจริญของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาทั้ งสองชนิดได้                     
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ส่ วน เ ช้ือราในสกุล  Boletinus, Boletellus, Boletus, Chalciporus, Lectinum, Suillus, Xerocomus, 

Pisolithus, Rhizopogon, Scleroderma, Hydnangium, Laccaria, Hygrophorus, Thelephora แ ล ะ 

Paxillus สามารถทนทานและเจ ริญบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA) ท่ี มี  Benomyl 10 

ไมโครกรัมต่อลิตร ต่างจากเช้ือราในสกุล Hebeloma, Lactarius และ Russula ไม่สามารถเจริญบน

อาหาร PDA ท่ีผสม Benomyl เป็นองคป์ระกอบได ้

8. จุลนิทรีย์อ่ืนในดิน 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิดไม่สามารถเจริญและแก่งแยง่กบัจุลินทรียช์นิด

อ่ืนๆ ในดินบริเวณรอบๆ รากพืชได ้นอกจากน้ีจุลินทรียบ์างชนิดท่ีอาศยัอยูใ่นดินยงัสามารถสร้าง

สารพิษ เช่น Gliotoxin หรือ Griseofulvin ข้ึน ซ่ึงมีผลยบัย ั้งการเจริญของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา

ได ้ 

9. การรบกวนดิน 

การรบกวนดินเช่นการพรวนหรือไถหนา้ดินท่ีเป็นท่ีอยูข่องเส้นใยและสปอร์อาจ

ส่งผลให้เส้นใยขาด หรือท าใสปอร์แตก ท าให้ลดการเขา้รากของเช้ือราได้ เช่น การดูดซึมธาตุ

ฟอสฟอรัส และสังกะสีในขา้วโพดจะลดลงเม่ือมีการไถพรวนดิน (Galvez et al., 2001) 

 

 บทบาทของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาต่อระบบนิเวศ 

1. ประโยชน์ต่อพืช 

1.1 การดูดซับแร่ธาตุอาหาร และการส่งเสริมการเจริญเติบโต 

รากพืชท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศยัร่วมอยูด่ว้ยจะมีลกัษณะแตกต่างไป

จากรากพืชปกติ โดยเส้นใยของเช้ือราจะแผข่ยายไปในดิน ท าหนา้ท่ีเสมือนรากฝอยช่วยเพิ่มพื้นผิว

ในการดูดซึมธาตุอาหารและน ้า ช่วยใหต้น้พืชเจริญเติบโตไดดี้ข้ึน โดย Rousseau (1994) พบวา่พื้นท่ี

ผิวในการดูดซึมน ้ าและแร่ธาตุของรากพืชท่ีเพิ่มข้ึนมีเส้นใยของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเป็น

ส่วนประกอบมากถึงร้อยละ 75  

1.2 การป้องกนัโรค 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถช่วยป้องกันการเข้าท าลายเช้ือราท่ีเป็น

สาเหตุของโรคพืชในระบบรากพืชและตน้ไมไ้ด ้โดยเส้นใยฮาร์ติกและแผ่นแมนเทิลจะท าหน้าท่ี
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เสมือนเกราะป้องกนัเช้ือโรคท่ีจะเขา้มาท าลายรากพืชไว ้(Marx, 1969a) นอกจากน้ีเช้ือราเอคโตไม

คอร์ไรซาบางชนิดยงัสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ (Antibiotic) มีฤทธ์ิยบัย ั้งการท างานของเช้ือโรคได ้

ซ่ึง Marx (1969b) และ Marx and Davey (1969) พบว่าเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา Leucopaxillus 

cerealis var. piceina สามารถสร้างสาร Diatretyne nitrile และ Diotretyne-3 ซ่ึงเป็นสารปฏิชีวนะท่ีมี

ฤทธ์ิตา้นเช้ือรา Phytophthora cinnamomi ได ้นอกจากน้ี Sinclair et al. (1982) ยงัพบวา่รากของกลา้

สน Pinus resinosa ท่ีติดเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา Laccaria laccata (Scop.) Cook สามารถป้องกนั

โรคท่ีเกิดจากเช้ือรา Fusarium oxysporum E.F. Sm. & Swingle นอกจากน้ียงัเช้ือราเอคโตไมคอร์ไร

ซาสามารถเจริญแก่งแย่งกบัเช้ือโรคในดินได ้โดยใชค้าร์โบไฮเดรตและสารเคมีอ่ืนๆ ท่ีขบัออกมา

ขณะท่ีอาศยัอยูร่่วมกบัรากพืช ช่วยลดปริมาณธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของเช้ือโรคในดินได ้

1.3 การดูดซับความช้ืน 

เส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีแผก่ระจายลงไปในดิน นอกจากจะช่วยใน

การดูดซึมธาตุอาหารแลว้ยงัช่วยเพิ่มพื้นท่ีผิวในการดูดซึมน ้ าของรากดว้ย Foster (1981) รายงานวา่

เส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีรวมกนัเป็น Rhizomorph น้ี มีโครงสร้างท่ีประกอบดว้ยเซลล์ท่ีมี

ผนงัหนา 2 ชนิด และมี Polysaccharide gel เป็นองคป์ระกอบอยูร่อบๆ ท าหนา้ท่ีป้องกนัการสูญเสีย

น ้ า และ ในสภาพท่ีความช้ืนในดินจ ากดัรากท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจะมีอตัราการระเหยน ้ าต ่า

กวา่รากท่ีไม่มีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศยัร่วมดว้ย (Jannifer et al., 1983)  

1.4 ความทนทานต่อความเป็นพษิของดิน 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาช่วยให้รากพืชมีวามทนทานต่อสภาพแวดลอ้มท่ีไม่

เหมาะสม เช่น ความเป็นพิษของดิน อุณหภูมิ โลหะหนกั หรือสารกมัมนัตภาพรังสี เป็นตน้ โดย 

Colpaert and Assche (1992) พบว่ากล้าสน Pinus sylveatris ท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถ

เจริญเป็นปกติในดินท่ีมีทองแดง (Zn) อยู่สูงได้เช่นกนั โดยปริมาณทองแดงท่ีดูดซึมเขา้ไปจะถูก

สะสมไวใ้นผนงัเซลล์ของเส้นใยเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซามีเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีจะถูกล าเลียงไป

ยงัพืช (Denny and Wilkins, 1987) 
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2 ประโยชน์ต่อมนุษย์ 

2.1 แหล่งอาหารทีส่ าคัญ 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซานอกจากจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของตน้กลา้

ไมแ้ลว้ ยงัสามารถสร้างดอกเห็ดท่ีมีความส าคญัในแง่ของอาหารและยา และคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อ

มนุษย ์(Trappe, 1977) เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาหลายชนิดสามารถน ามาเป็นอาหารได ้เช่น เห็ด

เผาะ (A. hygrometricus), เห็ดระโงกขาว (Amanita sp.), เห็ดระโงกเหลือง (A. caesarea), เห็ดแดง                    

น ้ าหมาก (Russula sanguine (Bull.) Fr., R. emetic (Schaeff.) Pers.), เห็ดตะไคล (R. delica Fr.), เห็ด

ตะไคลหลังเขียว (R. virescens (Schaeff.) Fr.), เห็ดตับเต่า (Boletus edulis Bull.), เห็ดเสม็ดยูคา 

(Tylopilus rubrobrunneus Mazzer & A.H. Sm.) ดอกเห็ดท่ีสร้างข้ึนมีคุณค่าส าคญัในทางอาหารและ

ยาอย่างยิ่ง ต่อชุมชน (อนิวรรตน์  เฉลิมพงษ์ , 2539; Chalermpongse, 1996; Chamratpan, 2003; 

Klinhom et al., 2003) เห็ดไมคอร์ไรซาท่ีใชเ้ป็นอาหารโดยส่วนใหญ่จะพบอยูใ่นกลุ่มของ Amanita, 

Cantharellus, Lactarius และ Russula ทั้งน้ีนักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามเพาะเล้ียงเช้ือราเอคโต-                 

ไมคอร์ไรซา ท่ีสามารถสร้างดอกเห็ดได ้เช่น ประเทศญ่ีปุ่นมีการเพาะเช้ือรา Tricholoma matsutake 

(S. Ito & S. Imai) Singer ให้กบักลา้ไมส้น (Yun and Hall, 1988) ในประเทศจีนพบวา่การเพาะเล้ียง

เช้ือรา Suillus bovines ให้กับกล้าไม้สน หลังจากการยา้ยปลูก 2.5 ปี สามารถสร้างดอกเห็ดได้                 

(Chen et al., 2004) ดอกเห็ดในกลุ่มเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซานอกจากจะเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญั

แลว้ยงัสามารถน ามาสกดัสียอ้มได ้เช่น สีแดงหรือสีชมพู สามารถสกดัไดจ้ากดอกเห็ดของเช้ือรา  

เอคโตไมคอร์ไรซา Boletus edulis สีน ้ าตาลหรือสีด าสามารถสกัดได้จากดอกเห็ดของเช้ือรา                     

เอคโตไมคอร์ไรซา Posolithus arhizus เป็นตน้ (Rice and Beebee, 1980) 

2.2 ตัวบ่งช้ีคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเป็นตวับ่งช้ีถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศได ้

ถา้พื้นท่ีใดมี เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาหลากหลายชนิดแสดงวา่มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ แต่ถา้พื้นท่ี

ใดมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาน้อยชนิดแสดงว่าพื้นท่ีนั้ นมีการท าลายป่ามาก Arnolds (1988) 

รายงานวา่การเกิดสภาวะฝนกรดมีผลต่อการลดลงของจ านวนชนิดเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาในป่า

สนเขตอบอุ่น  
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3 หน้าทีอ่ื่นในระบบนิเวศ 

3.1 การหมุนเวยีนธาตุอาหารและการอนุรักษ์ 

เช้ือราไมคอร์ไรซานอกจากมีความส าคญัต่อพืชแลว้ยงัมีความส าคญัต่อการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมด้วย เน่ืองจากช่วยท าให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะ

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปแทสเซียม (K) เม่ือเช้ือราไมคอร์ไรซาตายลงธาตุอาหาร

ทั้งหลายท่ีสะสมอยู่ภายในก็จะถูกปลดปล่อยกลบัสู่ดิน (Harley and Smith, 1983) สอดคล้องกบั 

Vogt and Edmonds (1980) ท่ีพบวา่ใน Fruiting body ของราหลายชนิด รวมทั้งเช้ือราเอคโตไมคอร์

ไรซาในป่าสน จะมีการสะสมของธาตุ N, P และ K ไดม้ากวา่เศษซากพืชท่ีร่วงหล่นอยูบ่นพื้นป่าถึง 

3, 2-7 และ 4-22 เท่า ตามล าดบั ซ่ึงถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการหมุนเวียนของธาตุอาหารใน

ระบบนิเวศ 

3.2 การเคล่ือนย้ายคาร์บอนสู่จุลนิทรีย์อ่ืนในดิน 

คาร์บอนเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญัต่อการเจริญของจุลินทรียใ์นดิน การเจริญ

ของจุลินทรียใ์นดินจะเป็นอยา่งค่อนขา้งชา้ในสภาพของดินในป่าไม ้โดยมีฮิวมสัเป็นองคป์ระกอบ

ส าคญัอยู่สูงถึงร้อยละ 80-90 เช้ือราไมคอร์ไรซาจะมีบทบาทส าคญัในการเคล่ือนยา้ยคาร์บอนจาก

รากพืชอาศยั คาร์บอนส่วนท่ีเหลือเกินความตอ้งการจะถูกเคล่ือนยา้ยสู่ดินโดยเช้ือราไมคอร์ไรซา 

ช่วยในการเจริญของจุลินทรียอ่ื์นๆ ในระบบนิเวศได ้ 

3.3 แหล่งอาหารส าหรับสัตว์ 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเป็นแหล่งอาหารของแมลงและสัตว ์โดยเฉพาะสัตว์

ขนาดเล็กในดิน เช่น Collembola Nematodes (Warnock et al., 1982) หรือในล าไส้ของสัตวเ์ล้ียงลูก

ดว้ยนม 

 

 การคัดเลือกเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเพ่ือใช้ในการผลติหัวเช้ือ 

โดยธรรมชาตินั้นเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซามีความสัมพนัธ์กบัรากพืชอยูห่ลายชนิด 

แต่หลายชนิดมีความจ าเพาะต่อพืชอาศยั (Host specificity) ดงันั้นการคดัเลือกชนิดหรือสายพนัธ์ุเช้ือ

ราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีเหมาะสมกับพืชอาศยัจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการ

คดัเลือกเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาหรือสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมนั้นแตกต่างกนัไปแลว้แต่ความตอ้งการ 



29 
 

(Trappe, 1977) ซ่ึงอาจจะพิจารณาจากอตัราการเจริญในอาหารเล้ียงเช้ือ ความสามารถในการดูดซึม

ธาตุอาหาร ความทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม ความเป็นพิษของดิน ความจ าเพาะเจาะจงต่อพืชอาศยั 

ความช้ืน อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) หรือความสามารถในการผลิตดอกเห็ดเพื่อใชเ้ป็นอาหาร 

เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาหรือสายพนัธ์ุท่ีเหมาะสมต่อการผลิตหวัเช้ือนั้นควรสามารถปรับตวัให้เขา้

กบัอุณหภูมิ และ pH ของดินหรือสับสเตรตในเรือนเพาะช า และพื้นท่ีปลูกได ้ซ่ึง Marx et al. (1992) 

ไดก้ล่าววา่ เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีเหมาะสมนั้นควรจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ 

1. สามารถเกิดเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาจ านวนมากกบัพืชอาศยัท่ีตอ้งการ หรือกบั

พืชหลากหลายชนิด 

2. สามารถเจริญได้อย่างรวดเร็วในอาหารเล้ียงเช้ือ และมีความทนทานต่อการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

3. ในสภาพหวัเช้ือจากเส้นใย (Inoculum) สามารถมีชีวิตอยูไ่ดเ้ป็นเวลานานๆ หลาย

สัปดาห์  

7.4 สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพทางนิเวศของแต่ละพื้นท่ีได ้

 

 การท าหัวเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเพ่ือเพิม่ผลผลติ 

การเพาะเล้ียงเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาให้กบัตน้กลา้ โดยเฉพาะในพื้นท่ีถูกบุกรุก

ท าลายป่าหรือป่าเส่ือมโทรม เป็นการเพิ่มปริมาณผลผลิตของป่าและยงัเป็นการช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่า

ใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ดว้ย เน่ืองจากเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถทนต่อสภาวะท่ีไม่เหมาะสม

ได ้โดยวธีิท่ีนิยมใชใ้นการเพาะเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาใหก้บัตน้กลา้โดยทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

 

1. การใ ช้ หัว เ ช้ือดินจากป่าธรรมชาติ  (Soil หรือ  Humus containing natural 

inoculum)  

การใช้หัวเช้ือดินจากป่าธรรมชาติเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก โดยเฉพาะกบัศูนย์

เพาะช าท่ีตั้งอยูใ่กลป่้าธรรมชาติหรือสวนป่าท่ีมีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาเจริญอยู่แลว้ แต่มีขอ้เสีย 

คือ เน่ืองจากดินมีน ้ าหนกัมาก เม่ือใชใ้นปริมาณสูงจะยุง่ยากในการขนส่งโดยเฉพาะการเคล่ือนยา้ย              
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ในระยะทางไกลๆ นอกจากน้ีในดินอาจมีศตัรูพืชหรือโรคพืชท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ               

ตน้พืชได ้

 

2. การใช้สปอร์ (Spore inoculum) 

วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีไม่ยุง่ยากในทางปฏิบติั เน่ืองจากไม่ตอ้งน าสปอร์ไปเล้ียงในอาหาร

เทียมหรือภายใตส้ภาวะปลอดเช้ือ สามารถเก็บไวไ้ดน้าน และสะดวกในการขนยา้ย โดยเช้ือราเอค

โตไมคอร์ไรซาหลายชนิด  เ ช่น  Pisolithus arhizus, Rhizopogon spp., Scleroderma spp. และ 

Astraeus hygrometricus ผลิตสปอร์ไดป้ริมาณมาก สปอร์ของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีทราบชนิด

แลว้สามารถน ามาคลุกเคลา้กบัดินท่ีจะน ามาใช้เพาะ คลุกเคลา้กบัเมล็ด หรือฉีดพ่นให้กบักล้าไม ้

จากนั้นร่อนสปอร์ดว้ยตะแกรงและผึ่งให้แห้ง (ความช้ืนประมาณ 18%) เก็บท่ีอุณหภูมิประมาณ 5 

องศาเซลเซียส จะช่วยให้เก็บไวไ้ด้นานหลายปี (Marx et al., 1991) ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

น าเอาสปอร์ของเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา P. arhizus มาเพาะให้กบักลา้สนในเรือนเพาะช า และ

พบวา่สปอร์เพียง 1 มิลลิกรัม (1.1x106 สปอร์) สามารถใชไ้ดผ้ลดี แต่วธีิน้ีมีขอ้เสีย คือ มีโอกาสท่ีเกิด

ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมสูง หากเก็บรวบรวมมาจากหลายๆ พื้นท่ี หรือพืชอาศยัต่างชนิดกนั 

นอกจากน้ีการเกิดเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซากบัรากพืชยงัใชเ้วลานานกว่าการใชเ้ช้ือบริสุทธ์ิถึง 4-6 

สัปดาห์ (Marx et al., 1984) 

3. การใช้เช้ือบริสุทธ์ิ (Mycelia หรือ Vegetative inoculum)  

วธีิน้ีเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถคดัเลือกสายพนัธ์ุเช้ือราเอคโตไม

คอร์ไรซาท่ีดีได ้โดยการเพาะเล้ียงเส้นใยจากเน้ือเยื่อจากดอกเห็ด หรือแยกเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซา

จากรากพืช แลว้น าไปขยายเพื่อเพิ่มปริมาณโดยใช้ Vermiculite กบั Peat moss เป็นสับสเตรต และ

ผสมอาหารเหลว Modified Melin-Norkrans (MMN) เล้ียงนานประมาณ 3-4 เดือน ก่อนน าไปผสม

ดินเพาะให้กบักลา้ไม ้(Marx and Kenny, 1982) แต่วิธีน้ีมีขอ้จ ากดั คือ การน าไปใช้ในศูนยเ์พาะช า

ขนาดใหญ่ยงัมีปัญหา เน่ืองจากไม่สามารถผลิตหัวเช้ือท่ีบริสุทธ์ิได้ในปริมาณมากได้ มีการ

เพาะเล้ียงเพียงพอท่ีจะใช้กับกล้าไม้ประมาณ 10,000-20,000 ต้น เท่านั้ น (Marx et al., 1992) 

นอกจากน้ีเช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาหลายชนิดยงัไม่สามารถเจริญไดบ้นอาหารเล้ียงเช้ือ เช่น เช้ือรา 

Lactarius spp., Cortinarius spp., Russula spp. และ Gomphidius spp. เป็น 
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4. การผลติหัวเช้ือในทางการค้า 

ปัจจุบนัได้มีการพฒันาวิธีการใช้เช้ือบริสุทธ์ิมาผลิตเป็นอุตสาหกรรมในเชิง

การคา้ เช้ือราเอคโตไมคอร์ไรซาท่ีนิยมใชเ้ป็นหวัเช้ือ และผลิตเป็นการคา้ เพื่อใชใ้นการปลูกป่าใน

ต่างประเทศ ได้แก่ Pisolithus arhizus (Scop. pers Pers.), Hebeloma crustuliniforme (Bull. Ex St. 

Am.), Laccaria bicolor (R. Mre) (Marx et al., 1992) ปัจจุบนัมีหลายบริษทัท่ีท าการผลิตหัวเช้ือรา

เอคโตไมคอร์ไรซา และวางจ าหน่ายในทอ้งตลาด  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางที ่2.2 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษาเห็ดป่า 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

เสน่ห์ ชุมแสน, 2540 ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

แมคโครฟังไจ วงศ ์

Polyporaceae 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

(แหลมสน หว้ยคอกมา้ และน ้าตก

มณฑาธาร)  

- แหลมสน (9 สกุล 18 สปีชีส์) 

- หว้ยคอกมา้ (7 สกุล 13 สปีชีส์)  

- น ้าตกมณฑาธาร (5 สกุล 7 สปีชีส์)  

ดวงจนัทร์ กอ้นทรัพย,์ 

2541 

ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เห็ดอการิก  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

(หว้ยคอกมา้)  

- พบ 13 สกุล 71 สปีชีส์ (สกลุ 

Russulaceae, Tricholomataceae 

และ Amanitaceae)  

- พบ Russula delica และ  

R. eyanoxantha ข้ึนกระจายทัว่พื้นท่ี 

อณิสณี แทนอาษา, 

2541 

ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

แสคฟังไจ ชั้น 

Discomycetes  

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

(แหลมสน หว้ยคอกมา้ บา้นช่าง

เค่ียน น ้าตกมณฑาธาร น ้าตกวงั  

พบ 27 สปีชีส์ (1 ชนิด ไม่สามารถ

บอกช่ือได)้  

 

2
9
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

   บวับาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ สันปง โป่งแยง 

และบา้นวดัจนัทร์)  

 

วนิดา ผอ่งมณี, 2542 ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เห็ดท่ีข้ึนบนดิน  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

(หว้ยคอกมา้ และสวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้

สิริกิต์ิ)  

- พบ 60 ชนิด (Ascomycetes 4               

สปีชีส์ Basidiomycetes 56 สปีชีส์)   

- พบ R. lepida และ R.violepes ข้ึน

กระจายทัว่พื้นท่ีศึกษา 

ศุลิเชษฐ ์ทองกล ่า, 

2542 

ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

โบลีตส์  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  

(แหลมสน หว้ยคอกมา้ บา้นช่าง

เค่ียน น ้าตกมณฑาธาร วงับวับาน 

สวนสัตวเ์ชียงใหม่ สวน

พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้  

- พบวงศ ์Boletaceae 9 สกุล วงศ ์

Strobilomycetaceae 3 สกุล  

- 2 ตวัอยา่ง ไม่สามารถบอกถึง

ระดบัสกุล และ 35 ตวัอยา่ง ไม่

สามารถบอกถึงระดบัสปีชีส์ได)้  

 

 

3
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

   สิริกิต์ิ โป่งแยง สันปง และบา้น 

วดัจนัทร์)  

 

โสภณ สิงห์แกว้, 

2545          

- ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

- สร้างระบบฐานขอ้มูล  

- เพาะเล้ียงเส้นใย 

Xylaria spp.  - อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 

(สวนสัตวเ์ชียงใหม่ น ้าตกวงับวั

บาน หว้ยคอกมา้ และบา้นช่าง)  

- อาหาร Malt extract agar (MA) 

และ Potato dextrose agar (PDA) 

- จ  าแนกได ้15 สปีชีส์ ( 5 ตวัอยา่ง ไม่

สามารถระบุช่ือวทิยาศาสตร์ได)้  

- พบ Xylaria longipes และ X. 

grammica ข้ึนกระจายทัว่พื้นท่ี 

- เส้นใยเจริญบน MA และ PDAไดดี้ 

- Xylaria  sp. สามารถยบัย ั้งการเจริญ 

Colletotrichum sp., Saccharomyces 

cerevisiae และStaphylococcus sp. ได ้

และสามารถยอ่ยสลายโพลีแซคคาไรด์ 

นิภาพร อามสัสา และ

คณะ, 2548  

ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เห็ดห้ิง  เทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร  จ าแนกได ้7 วงศ ์23 สกุล 34 ชนิด (9 

ชนิด รายงานพบคร้ังแรกในไทย)  

 

3
1
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

Chantorn et.al., 2007 ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

เห็ดผึ้ง  อุทยานแห่งชาติน ้าหนาว และ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ  

จ าแนกได ้9 สกุล  9 ชนิด  

Boletus laetissimus Hongo, Boletus 

obscureumbrinus Hongo, Boletus 

subvelutipes Peck., Heimiella 

japonica Hongo, Laccinum 

extremiorientale (L. Vass) Sing., 

Phylloporus cf. rhodoxanthus 

(Schw.) Bres., Strobilomyces 

confuses Sing., Tylopilus eximius 

(Peck) Sing. และ Xerocomus 

subtomentosus (L. Fr.). Quél. 

วสันณ์ เพชรรัตน์ 

และผลิวลัย ์ขนุทอง,  

เพาะเล้ียงเส้นใย Agaricus sp. อาหาร Corn meal agar (CMA) 

Malt extract agar (MEA) 

- เห็ดนา (Agaricus sp.) เจริญไดดี้

บนอาหาร CMA และ MEA 

 

3
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

2540    - pH 5-6 อุณหภูมิ 25oC 

วรีะศกัด์ิ ศกัด์ิศิริรัตน์ 

และคณะ, 2540 

- ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

- เพาะเล้ียงเส้นใย 

เห็ดป่า - อ.ภูเวยีง จ.ขอนแก่น 

- อาหาร  

- เส้นใยบริสุทธ์ิของเห็ดหูหนู เห็ด

หลินจือ เห็ดขอนขาว และเห็ดแครง 

เห็ดหลินจือ  

- เห็ดขอนขาว และเห็ดแครง เจริญ

ไดดี้บนอาหาร MEA และเห็ดหูหนู 

เจริญไดดี้บนอาหาร (Glucose yeast 

extract peptone agar) GYEA 

นิคม พุทธิมา, 2542 - ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

- แยกเส้นใยบริสุทธ์ิบน

อาหารสังเคราะห์  

เห็ดป่า - อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  

- อาหาร PDA  

- จ  าแนกได ้33 วงศ ์65 สกุล 149 

ชนิด ( Ascomycetes 10 วงศ ์กลุ่ม 

Basidiomycetes 23 วงศ)์   

- แยกเส้นใยบริสุทธ์ิบนอาหาร PDA  

3
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

     และสามารถกระตุน้สร้างโครงสร้าง

สืบพนัธ์ุ และโครงสร้างสืบพนัธ์ุแบบ

เทียมได ้ 

ไพรินทร์ กปิลานนท ์

และปกขวญั หุตางกูร

, 2543 

- ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

- เพาะเล้ียงเส้นใย 

เห็ดป่า ป่าในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทย 

- เส้นใยบริสุทธ์ิของเห็ดไส้เดือน เห็ด

หลินจือ เห็ดแดงน ้าหมาก เห็ดหวักรวด

เกล็ดปลา และเห็ดลม  

- เส้นใยเห็ดไส้เดือนดินแพร่กระจายบน

อาหาร PDA ไดเ้ร็วท่ีสุด 

- เส้นใยเจริญแต่ไม่พฒันาเป็นดอกเห็ด 

Nasim et al., 2001 เพาะเล้ียงเส้นใย เห็ดฟาง และเห็ด

นางรม 

อาหาร PDA, MEA และ 

Murashige and Skoog (MS) 

เห็ดฟาง และเห็ดนางรม เจริญไดดี้ท่ีสุด

บนอาหาร MEA 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

นยันา ทองเจียม, 

2545 

เพาะเล้ียงเส้นใย เห็ดป่ากินได ้(เห็ด

ตะไคลเขียว เห็ด 

ครก เห็ดตบัเต่า เห็ด

เผาะ เห็ดไผ ่และ

เห็ดระโงกขาว)  

อาหาร PDA ดดัแปลง 15 สูตร  

(มนัฝร่ัง มนัส าปะหลงั มนัม่วง 

มนักง มนัเทศ บุก เผอืก และ

ฟักทอง)  

- เห็ดไผเ่จริญไดดี้บนอาหารทุก

สูตร  

- เห็ดครก เห็ดตบัเต่าเจริญไดดี้

บนอาหารผสมมนัเทศ: มนั

ส าปะหลงั: ฟักทอง  

Sanmee, R., 2010 - ส ารวจความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

 - ศึกษาคุณค่าทางอาหาร

ของเห็ด 

- เพาะเล้ียงเส้นใยบริสุทธ์ิ 

- ความสัมพนัธ์ของพืช

อาศยั  

- เห็ดป่า (กลุ่มเช้ือรา 

เอคโตไมคอร์ไรซา) 

- ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่ 

จ.เชียงราย และจ.พะเยา) 

- อาหาร 9 ชนิด (PDA, MA, 

Hagem, MS, Fries, Gamgorg, 

MMN, PACH และ MFM)  

- พืชอาศยั 6 ชนิด (ยคูาลิปตสั สน

สามใบ ก่อใบเล่ือม หวา้ ยางนา 

และล าไย) 

- Ascomycetes 15 สปีชีส์ และ

Basidiomycetes 285 สปีชีส์  

- เห็ดขมิ้น เห็ดหา้ เห็ดปอดมา้ 

และเห็ดเผาะ คุณค่าทาง

โภชนาการสูง  

- ชกัน าเส้นใยเห็ดหา้ และเห็ด

เผาะใหบ้ริสุทธ์ิได ้

- อาหาร Gamborg, MMN และ  

 

3
5

 



39 
 

ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

    MS อุณหภูมิ 30oC, pH 4 เหมาะสม

ต่อการเจริญ 

- หลงัปลูกเช้ือ 8 เดือน พบรากไม

คอร์ไรซาลกัษณะแตกต่างกนัหลาย

ชนิด และไม่สามารถบ่งบอกชนิดได ้

เชิดชยั โพธ์ิศรี, 2548 - แยกเช้ือราเอคโตไมคอร์

ไรซาของเช้ือราในกลุ่ม 

Gasteromycetes 

- การเขา้รากพืชอาศยั 

- เช้ือราในกลุ่ม 

Gasteromycetes  

- สนสามใบ 

- อาหาร PDA 

- การเขา้รากพืชอาศยัในสภาพ 

in vitro และในเรือนเพาะช า 

- เส้นใยบริสุทธ์ิของเช้ือรา Astraeus 

sp., Pisolithus sp. และ Scleroderma 

sp. (7 สายพนัธ์ุ) 

- สามารถสร้างเอคโตไมคอร์ไรซา

กบักลา้ไมส้นสามใบในสภาพ in 

vitro ได ้

- เช้ือรา Astraeus sp. บางสายพนัธ์ุมี

ผลท าใหก้ารเจริญทางความสูงของ  

3
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

    ล าตน้ เส้นผา่นศูนยก์ลางท่ีระดบัคอ

ราก น ้าหนกัแหง้ (ล าตน้ใบ  และ

ราก) เพิ่มข้ึน 

นิภาพร อามสัสา 

และคณะ, 2548 

- เพาะเล้ียงเส้นใย  เห็ดห้ิง 23 ชนิด  - ร าขา้ว (rice brand dextrose malt 

peptone agar; RbDMPA) มนั

ส าปะหลงั (cassava dextrose 

malt peptone agar; CDMPA) มนั

เทศ  (sweet potato dextrose malt 

peptone agar; SpDMPA ) มนัฝร่ัง 

(potato dextrose malt peptone 

agar; PMPA) และ PDA 

- อาหาร RbDMPB ใหน้ าหนกัเส้น

ใยเฉล่ียของเช้ือเห็ดทั้ง 23 ชนิดสูง

กวา่ท่ีเพาะเล้ียงในอาหารชนิดอ่ืนๆ 

Thongklam, S., 

2008 

- ศึกษาความหลากหลาย 

- เพาะเล้ียงเส้นใย 

โบลีตส์ อุทยานแห่งชาติเขตภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย (จ. 

- จ  าแนกได ้89 ชนิด (5 ตวัอยา่งไม่

สามารถบอกช่ือถึงระดบัสกุลได)้ 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

ผู้วจัิย การศึกษา กลุ่มตัวอย่าง พืน้ที ่อาหาร พืช ผลการศึกษา 

  - ศึกษาความสัมพนัธ์ระดบั

พนัธุกรรม 

 แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.

เชียงราย จ.พะเยา และ จ.น่าน) 

- Boletaceae, Strobilomycetaceae, 

Boletinellaceae, Gyroporaceae 

และ Suillaceae 

- พบโบลีตส์มากในป่าสน และพบ 

Phlebopus siamensis sp. nov. 

กระจายทัว่พื้นท่ีศึกษา 

3
8
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ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ 

พื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่ยงัมีป่าไม้ข้ึนปกคลุมอย่างหนาแน่นและมีความ

หลากหลายของพืชพรรณท่ีข้ึนอยูสู่ง ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ินไดใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีในพื้นท่ี

ป่า โดยท่ีชาวบา้นจะเก็บหาของป่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเห็ด หน่อไม ้              ผกัป่า ผลไมป่้า และสมุนไพร 

(โสภณ, 2546) นอกจากน้ีชุมชนท่ีอาศยัในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยไดน้ าเอาพืชพรรณท่ีมีในทอ้งถ่ินมา

ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต เช่น บริโภคและเป็นยารักษาโรค องค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์จากพืช

พรรณไดรั้บการถ่ายทอดกนัมาหลายชั่วอายุคนจนกลายมาเป็นวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่มท่ีเรียกว่าภูมิ

ปัญญาพื้นบา้น (ชูศรี, 2544) และพืชพรรณท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินนั้นๆจะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สภาพของทอ้งถ่ินและเป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะวฒันธรรมการบริโภคท่ีเฉพาะของทอ้งถ่ินท่ีสืบ

ทอดกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน   

 

ความหมายและประวตัิความเป็นมาของพฤกษศาสตร์พืน้บ้าน   

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (ethnobotany) จดัเป็นศาสตร์หน่ึงในชีววิทยาพื้นบา้น (ethnobiology) ซ่ึง

เป็นสหวิทยสาขา (multidisciplinary science) ท่ีศึกษาความสัมพนัธ์โดยตรงในแง่มุมต่าง ๆ ระหว่างมนุษย์

กบัส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ทีอยูร่อบ ๆ ตวั จึงอาจจะแบ่งอออกเป็นสาขายอ่ยไดต้ามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น 

เช่น พฤกษศาสตร์พื้นบา้น (ethnobotany) เป็นการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์โดยตรงในแง่มุมต่าง ๆ 

ระหวา่งมนุษยก์บัพืช 

นอกจากนั้นยงัมีค าศพัทใ์นภาษาองักฤษอีกหลายค า ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกนัและอาจก่อให้เกิดความเขา้ใจ

ผิดและสับสนได้ง่าย เช่นค าว่า “ethnopharmacology” หรือ “เภสัชวิทยาพื้นบา้น” ค  าว่า “ethnomedicine” 

หรือ “เวชศาสตร์พื้นบา้น” และค าว่า “medical ethnobotany” หรือ “พฤกษศาสตร์พื้นบา้นทางยา”  เป็นตน้ 

เภสัชวิทยาพื้นบา้นเป็นการศึกษาเก่ียวกบัยาพื้นบา้น (indigenous drug) ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นยาท่ีได้จากพืช

เท่านั้นอาจจะไดจ้ากสัตวห์รือแร่ธาตุก็ได ้ส่วนเวชศาสตร์พื้นบา้น (ethnomedicine) นั้นเป็นการศึกษาการ

บ าบดัโรคแบบพื้นบา้นของมนุษยใ์นสังคมหรือเผ่าพนัธ์ุต่าง ๆ  ค  าน้ีจะให้ความหมายท่ีใกล้เคียงกบัค าว่า 

“การแพทยแ์ผนเดิม (traditional medicine) ซ่ึงเนน้การบ าบดัโรคแบบพื้นบา้นดว้ยวธีิการต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็น

ด้วยวิธีใช้ยา หรือด้วยวิธีการอย่างอ่ืน เช่น การนวด ส าหรับพฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางยา (medicinal  
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ethnobotany) นั้น เป็นการศึกษาการน าพืชมาใชป้ระโยชน์ในการบ าบดัโรคของมนุษยใ์นสังคม ชุมชน หรือ

เผา่พนัธ์ุต่าง ๆ 

ค าวา่ “ethnobotany” นั้น ใชค้ร้ังแรกในปี พ.ศ.2438 โดย John W. Hersberger นกัพฤกษศาสตร์แห่ง

มหาวทิยาลยัเพนซิลวาเนีย โดยไดใ้หค้  าจ  ากดัความของ “ethnobotany” วา่เป็นการศึกษาเก่ียวกบั “พรรณไมท่ี้

มนุษยใ์นชุมชนบุพกาลหรือชุมชนดั้งเดิมใชเ้ป็นประโยชน์ในการยงัชีพ” ต่อมาในปี       พ.ศ. 2459 Wilfred 

W.Robbins และคณะไดข้ยายค าจ ากดัความของ “ethnobotany” วา่ครอบคลุมถึง “การศึกษาคน้ควา้และการ

ประเมินคุณค่าของความรู้ในทุกระยะของชีวิตในสังคม   บุพกาล และผลของสภาพแวดล้อมท่ีมีต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ และประวติัศาสตร์ของชนเผ่าต่าง ๆ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 Volney 

H.Jones  ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของ “ethnobotany” ท่ีเฉพาะเจาะจงข้ึนวา่เป็น “การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

กนัและกนัของมนุษยใ์นชุมชนบุพกาลกบัพรรณไม”้ ในปี พ.ศ. 2506 Richard E. Schultes นกัพฤกษศาสตร์

พื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียงแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ไดข้ยายค าจ ากดัความดงักล่าวเป็น “ความสัมพนัธ์ระหว่าง

มนุษยก์บัพรรณไมท่ี้อยู่รอบตวั” ในปี พ.ศ. 2523 Richard I.Ford แห่งมหาวิทยาลยัมิชิแกน ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั

ความของ “ethnobotany”  วา่ “ความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งมนุษยใ์นวฒันธรรมหรือสังคมหน่ึง กบัพรรณ

ไม้ท่ีอยู่ในส่ิงแวดล้อม” ค  าจ  ากัดความของทั้ง Schultes และ Ford ได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางใน

ปัจจุบนั ค าวา่ “ethnobotany” มีผูใ้หช่ื้อภาษาไทยวา่ “พฤกษศาสตร์พื้นบา้น”  

ซ่ึงโดยสรุปแลว้ หมายถึง “ศาสตร์ท่ีว่าดว้ยความสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างกนัในแง่มุมต่าง ๆ ของ

มนุษยก์บัพรรณไมท่ี้อยู่รอบตวั ในสังคมหรือเผ่าพนัธ์ุหน่ึง โดยทัว่ไปจะเป็นความสัมพนัธ์ในดา้นการน า

พรรณไมม้าเป็นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยาบ าบดัโรค ตลอดจนศิลปกรรม วฒันธรรม พิธีกรรม ความ

เช่ือต่าง ๆ  

จุดเร่ิมต้นของการศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน มาจากการค้นพบโลกใหม่ของ คริสโตเฟอร์ 

โคลมับสั (Christopher Columbus) ท่ีไดร้ายงานถึงผลการผจญภยักบัชาวพื้นเมือง ภูมิประเทศท่ีสวยงามและ

วิถีชีวิตของชาวอินเดียนแดงท่ีแตกต่างจากชาวยุโรปอย่างส้ินเชิง Columbus ไดน้ าเอาพนัธ์ุพืชต่าง ๆ เช่น 

เคร่ืองเทศ ข้าวโพด ยาสูบ เป็นต้น กลับไปยงัยุโรปด้วย ท าให้นักวิทยาศาสตร์ต่ืนตวั และศึกษาการใช้

ประโยชน์ของพืชกันอย่างกวา้งขวาง ก่อให้เกิดการส ารวจพรรณไม้ในท้องถ่ินต่าง ๆ อย่างมากมาย 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเขตร้อนท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการเพิ่มคุณค่าของการส ารวจและเก็บ

รักษาพนัธ์ุไมแ้ห้งใน Herbarium ต่าง ๆ ให้เด่นชัดโดยมีนักอนุกรมวิทยา (Taxonomist) คือผูท่ี้มีบทบาท

ส าคญัในการส ารวจและเก็บพนัธ์ุไมน้ั้น ๆ (เจริญ, 2540) 
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การใช้ประโยชน์จากพืชนั้นครอบคลุมไปถึงปัจจยัในการด ารงชีวิต ไดแ้ก่ พืชท่ีใช้เป็นอาหาร ยา

รักษาโรค ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม และส่ิงจรรโลงจิตใจรวมทั้งการใช้พืชในพิธีกรรมความเช่ือต่าง ๆ ใน

จ านวนปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ียารักษาโรคเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ไดมี้การส ารวจการใชส้มุนไพรกนัอยา่งมากมาย 

เช่น Rush (1774) (ชูศรี, 2534 อา้งถึง Rush (1774)) เขียนไวใ้นหนังสือ ช่ือ National history of medicine 

among the Indian of North America เป็นตน้ นอกจากการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัสมุนไพรแล้ว พืชอาหาร 

และสียอ้ม ก็มีบทบาทมากเช่นเดียวกนั เช่น Newbery (1887) (ชูศรี, 2534 อา้งถึง Newbery (1887)) เขียนไว้

ใน Food plant of the North America Indians, Martin (1793) (ชูศรี, 2534 Martin (1793)) ใน               An 

account of the principle dyes used by the American Indians. ซ่ึ ง ช่วง เวลานั้ นย ังไม่ มีการบัญญัติค  า ว่ า 

Ethnobotany (ชูศรี, 2534)  

การศึกษาวจิยัทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น อาจจะครอบคลุมเน้ือหาและแนวคิดท่ีหลากหลาย เก่ียวขอ้ง

กบั สหวทิยการหลากหลายสาขา โดยทัว่ไป อาจจะจ าแนกเป็น 3 ประเภทตามแนวคิดในการศึกษาวจิยั คือ 

1) การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของบริเวณภูมิประเทศ (Geographical region) ไม่ว่าจะเป็น

พื้นท่ีใหญ่หรือเล็ก ท่ีมีความน่าสนใจในแง่พฤกษศาสตร์พื้นบา้นเช่น การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นบริเวณ

ดอยแม่สะลอง เป็นตน้ 

 2) การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นในสังคมมนุษยด์ั้งเดิม สังคมมนุษยบุ์พกาล หรือในสังคมชุมชน

ท่ีน่าสนใจในทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เช่น การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 

การศึกษาพฤกษศาสตร์ของเผา่อินเดียนแดง เป็นตน้ 

3) การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของพืชกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงหรือชนิดใดชนิดหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น 

การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของพืชท่ีมีฤทธ์ิท าใหป้ระสาทหลอน เป็นตน้  

 

พฤกษศาสตร์พืน้บ้านกบัยาบ าบัดโรค  

 เจริญ (เจริญ, 2540) กล่าววา่สมุนไพรจดัเป็นอาวุธท่ีส าคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการต่อสู้กบัโรคภยัไขเ้จ็บ

มาตั้งแต่โบราณกาล จากหลกัฐานทางมานุษยวิทยาพบวา่ มนุษยใ์นระยะแรก ๆ เช่น มนุษยนี์แอนเดอร์ธาล 

(neanderthal) รู้จกัและใชพ้ืชสมุนไพรตั้งแต่ 4,000 กวา่ปีก่อนแลว้ ก่อนท่ีชนชาติจีนจะรู้จกัวิธีการใชเ้ช้ือรา

ในการรักษาแผลติดเช้ือ ขาวอียิปต์โบราณก็รู้จักใช้            ขนมปังท่ีข้ึนราในการรักษาแผลติดเช้ือ 

เช่นเดียวกบัชาวจีนโบราณ  
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ในอดีตนั้นชุมชนทั้งหลายบนโลกตอ้งพึ่งพาอาศยัพืชสมุนไพรตลอดมา จากรายงานของ WHO 

“World Health Organization” พบวา่ประชากรบนโลกน้ี ยงัคงมีการใชพ้ืชสมุนไพรต่างๆ เพื่อการบ าบดัรักษา

โรค อยู่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จนกระทัง่ระยะหลงัๆ ประมาณไม่เกินศตวรรษน้ีเองท่ีมนุษยเ์ร่ิมพึ่งพาอาศยัพืช

สมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งในการบ าบดัโรคน้อยลง เน่ืองจากการพฒันาของเทคโนโลยีสมยัใหม่โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีทางเคมีสังเคราะห์ ท าให้มีการพึ่งพายาแผนปัจจุบนั อยา่งไรก็ตามในปัจจุบนัมนุษยย์งัตอ้งพึ่งพา

ยาสมุนไพรอยูค่่อนขา้งมาก และมีแนวโนม้ท่ีจะมากข้ึนเร่ือยๆ  

สมุนไพรท่ีใชอ้ยูใ่นกลุ่มชนเผา่ต่าง ๆ มีคุณค่าต่อวงการแพทยแ์ผนปัจจุบนัดว้ยเหตุผลส าคญัหลาย

ประการ ประเด็นแรกนั้น พนัธ์ุไมส้มุนไพรจากเขตร้อนท่ีให้ตวัยาท่ีใช้เป็นยาบ าบดัโรค ตวัอย่างเช่น D-

tubercularine เป็นอลัคาลอยดท่ี์แยกไดจ้ากพรรณไมป่้าดิบช้ืน แถบลุ่มแม่น ้าอะเมซอน ในทวปีอเมริกาใต ้ซ่ึง

ชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองใชผ้สมท าเป็นยาพิษเพื่อใชชุ้บหวัลูกดอก โดยลูกดอกอาบยาพิษน้ี เม่ือยงิถูกสัตวจ์ะ

ท าให้ไม่สามารถเคล่ือนไหวได ้หรือถา้ใชใ้นปริมาณมาก อาจจะท าให้สัตวต์ายได ้องคป์ระกอบส าคญัของ

ยาพิษน้ีเป็นยางท่ีไดจ้ากรากของพืช ท่ีมีช่ือทางพฤกษศาสตร์วา่ Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pavon 

ในวงศ ์Menispermaceae ในวงการแพทยใ์ช ้ tubercularine เป็นยาคลายกลา้มเน้ือโดยเฉพาะในช่วงระหว่าง

การผา่ตดั ซ่ึงจนกระทัง่ปัจจุบนัน้ียาตวัน้ียงัไม่สามารถท่ีจะผลิตไดด้ว้ยวธีิการสังเคราะห์ทางเคมี การผลิตยา

น้ีเพื่อใชใ้นทางการแพทยย์งัคงตอ้งอาศยัการสกดัจากแหล่งในธรรมชาติ  

นอกจากนั้นยงัมียาอีกหลายชนิดซ่ึงสกดัแยกจากแหล่งธรรมชาติจะท าให้ตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่การ

เตรียมจากวธีิการสังเคราะห์ทางเคมี ตวัอยา่งเช่น reserpine ซ่ึงเป็น  อลัคาลอยดท่ี์ใชเ้ป็นยาลดความดนัโลหิต

ในผูป่้วยท่ีมีอาการความดนัโลหิตสูง ไดจ้ากรากของตน้ระย่อม (Rauvolfia serpentine Benth. ex Kurz) ใน

วงศ์ Apocynaceae ต้นทุนในการผลิตยาตัวน้ีด้วยวิธีสังเคราะห์ทางเคมีจะตกในราว 32 บาท ต่อ1 กรัม 

ในขณะท่ีการแยกสกดัตวัยาน้ีจากรากของตน้ระยอ่มนอ้ย ใชต้น้ทุนเพียงประมาณ 19 บาท ต่อ 1 กรัมเท่านั้น  

นอกจากนั้นยาบ าบดัโรคท่ีคน้พบใหม่ๆ หลายชนิด ท่ีก าลงัเขา้มามีบทบาททางดา้นการแพทย ์ไดม้า

จากการศึกษาวิจยัพืชสมุนไพรหลายชนิดโดยอาศยัความรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแนวคิดทางพฤกษศาสตร์

พื้นบา้น เช่น artemisnin หรือ qinghaosu ซ่ึงเป็นยาแกไ้ขจ้บัสั่น โดยเฉพาะส าหรับเช้ือไขจ้บัสั่นท่ีด้ือยาคลอ

โรควิน (chloroquine) ซ่ึงเป็นสารประกอบ sesauiterpene lactone ท่ีแยกได้จากโกฐจุฬาล าพา (Artemisia 

annua L.) ในวงศ์ Asteraceae ซ่ึงทั้ งชาวจีนและชาวไทยใช้เป็นยาแก้ไข้จบัสั่น และแก้ไข้อ่ืนๆ  มาเป็น

เวลานานแลว้  
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หรือยาชนิดใหม่ท่ีใชรั้กษาแผลในกระเพาะอาหารและล าไส้ ช่ือ plaunotol แยกสกดัไดจ้ากใบเปลา้

นอ้ย ซ่ึงเป็นพืชสมุนไพรท่ีคนไทยไดใ้ชเ้ป็นยาพื้นบา้นมาเป็นเวลาชา้นาน เปลา้นอ้ย(Croton stellatopilosus 

Ohba ) เป็นพืชสมุนไพรพื้นบา้นของไทย มีลกัษณะเป็นไมพุ้่ม พบข้ึนกระจายทัว่ไปในประเทศไทย มีการ

ระบุไวใ้นสมุดข่อยโบราณว่าเปล้าทั้งสอง (คนโบราณมกัจะเรียก ควบกนัว่าเปล้าน้อยและเปล้าใหญ่) มี

สรรพคุณโดยใชใ้บในการบ ารุงธาตุ ใชด้อกแกพ้ยาธิใชผ้ล ดองสุรากินขบัโลหิตระดูในเรือนไฟ เปลือกและ

กะพี้ ช่วยยอ่ยอาหาร แกเ้ลือดร้อน แก่นขบัเลือดหนองให้ตกและขบัไส้เดือน รากขบัผายลม ต่อมาในปี พ.ศ. 

2521 เอกสารการคน้ควา้ทางวิชาการของห้องวิจยักลาง บริษทั ซังเกียว จ ากดั (Sankyo Co.,Ltd.) ระบุว่า 

"งานคน้ควา้ของเราคือการค้นหาสารท่ีใชรั้กษาแผลในกระเพาะอาหาร จากพืชสมุนไพร เราพบวา่ สารสกดั

ท่ีไดจ้ากเปลา้นอ้ย ในเมืองไทย มีผลในการรักษาแผลเร้ือรังในหนู ท่ีเกิดจากการใชส้ารรีเซอร์ปีนกระตุน้ให้

เกิดแผล" และในปี 2526 ญ่ีปุ่นไดน้ าสารดงักล่าวไปจดทะเบียนกบัองค์การอนามยัโลก(The World Health 

Organization =WHO) ภายใตช่ื้อ "เปลาโนทอล(Plaunotol)” ปัจจุบนับริษทั ไทยซงัเกียว จ ากดั ด าเนินกิจการ

ผลิตสารสกดัจากเปลา้น้อย เพื่อส่งออกให้แก่บริษทั ซังเกียว ท่ีญ่ีปุ่นน าไปผลิตยา เคลเน็กซ์ (Kelnac) การ

ผลิตของบริษทัเร่ิมจากการปลูกตน้เปลา้นอ้ยในท่ีดินของบริษทัฯ เก็บใบสดมาตากและอบแห้ง แลว้สกดัตวั

ยาจากใบแห้งโดยใช้สารท าละลาย บริษทัไม่เปิดเผยขอ้มูลดา้นปริมาณการผลิต แต่ประมาณว่าจะผลิตได้

ประมาณ 1,700 ตนัใบแหง้จากพื้นท่ีประมาณ 7,000 ไร่ มีการจา้งคนงานเพื่อการปลูกและเก็บใบยาประมาณ 

1,000 คน บริษทัไม่ไดซ้ื้อใบเปลา้นอ้ยจากชาวบา้นโดยตรงเน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพได ้ทั้งน้ี

สารสกดัท่ีไดข้ายใหก้บับริษทัแม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยตกลงท าการซ้ือขายกนัล่วงหนา้เป็น ปีๆ โดยบริษทัแม่

จะน าสารสกดัท่ีไดไ้ปผลิตเป็นยาเคลเน็กซ์ ตลาดของยาเคลเน็กซ์ น้ีอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น  

นอกจากน้ีพรรณไมใ้นเขตร้อนยงัอาจจะเป็นแหล่งของสารซ่ึงใชเ้ป็นตน้แบบในการสังเคราะห์ยา

บ าบดัโรคใหม่ๆ ซ่ึงมีประสิทธิภาพท่ีดีกว่าหรือมีความเป็นพิษหรืออาการขา้งเคียงท่ีลดลง ตวัอย่างส าคญั 

ไดแ้ก่ ตน้โคคา(Erythoxylum coca Lamarck.)  ในวงศ์ Erythroxylaceae ซ่ึงน ามาผลิตเป็นโคเคน (Cocaine) 

โดยพืชชนิดน้ีมีสารกลุ่มอลัคาลอยดแ์ละสามารถสกดัสารน้ีจากใบ มีฤทธ์ิท าใหช้าเฉพาะท่ี (local anesthesia) 

แต่เน่ืองจากมีฤทธ์ิท าให้เสพติดไดสู้งและมีอาการขา้งเคียงท่ีไม่พึงประสงคห์ลายอยา่ง จึงใชเ้ป็นตน้แบบใน

การสังเคราะห์ยาอ่ืนท่ีมีสูตรโครงสร้างท่ีออกฤทธ์ิคลา้ยคลึงกนั แต่มีความเป็นพิษหรืออาการขา้งเคียงท่ีไม่

พึงประสงค์น้อยลง เช่น lidocaine เป็นตน้ ในอนาคตสาระส าคญัจากพืชท่ีคน้พบใหม่ๆ หรือสารท่ีมีสูตร

โครงสร้างผดิธรรมดา ท่ีแยกสกดัไดจ้ากพรรณไมใ้นเขตร้อน คงจะมีบทบาทส าคญัข้ึน  
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 พรรณไมใ้นเมืองร้อนนั้น นอกจากจะเป็นท่ีมาของยาบ าบดัโรคแลว้ ยงัอาจจะเป็นพืชท่ีใชบ้่งช้ีใน

เชิงอนุกรมวิธาน (Taxonomic marker) ส าหรับการคน้พบสารองคป์ระกอบท่ีเป็นยาใหม่ๆ เม่ือมองในแง่มุม

ทางพฤกษเคมีแลว้ จะเห็นได้ว่า การศึกษาทางเคมีของอาณาจกัรพืชในอดีตท่ีผ่านมานั้นเป็นไปโดยไม่มี

ระเบียบแบบแผน หรือ โดยไม่มีการวางแผนท่ีดี พืชในบางวงศอ์าจมีการศึกษาทางเคมีของสมาชิกทั้งหมด

อย่างละเอียด และมีขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ค่อนขา้งดี เม่ือเปรียบเทียบกบัพืชบางวงศ์ ซ่ึงแทบจะไม่มีผูใ้ด

สนใจท าการศึกษาเลย  

ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ของพรรณไมห้ลายชนิดในวงศลิ์ลล่ี (Liliaceae) ไดถู้ก

บันทึกไวอ้ย่างละเอียด และเป็นท่ีรู้จักกันดีในหมู่นักพฤกษเคมีว่า เป็นวงศ์ท่ีพบอัลคาลอยด์มาก เม่ือ

เปรียบเทียบกบัวงศก์ลว้ยไม ้(Orcidaceae)  ซ่ึงแต่เดิมมีขอ้มูลทางพฤกษเคมีของพืชวงศน้ี์นอ้ยมาก แต่ต่อมามี

ผูศึ้กษาพฤกษเคมีของสมาชิกวงศ์น้ีมากข้ึน เน่ืองจากพรรณไมใ้นวงศ์น้ี มีความสัมพนัธ์เชิงวิวฒันาการท่ี

ใกล้เคียงกบัพรรณไมใ้นวงศ์ลิลล่ีผลจากการศึกษาในระยะหลงั ๆ น้ีพบว่า สมาชิกของวงศ์กล้วยไม้ไม่

เพียงแต่มีอลัคาลอยด์เป็นจ านวนมากชนิดเท่านั้น หากแต่อลัคาลอยด์เหล่าน้ียงัมีโครงสร้างท่ีแปลก มี

เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีนกัวทิยาศาสตร์คาดวา่ จะเป็นกลุ่มสารท่ีไดรั้บความสนใจมากยิง่ข้ึนในอนาคต 

นอกจากพืชสมุนไพรในป่าเขตร้อนจะมีประโยชน์และมีความส าคญัในการพฒันายาบ าบดัโรคใหม่ 

ๆ และมีความส าคญัในเชิงเศรษฐกิจส าหรับประเทศท่ีพฒันาแลว้ พืชสมุนไพรเหล่าน้ียงัจดัเป็นปัจจยัส าคญั

ในการพฒันางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศด้อยพฒันาหรือประเทศก าลงัพฒันา ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

เจา้ของทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่งก าเนิดของพืชสมุนไพรเหล่านั้น  

จากการส ารวจขององคก์ารอนามยัโลกพบวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์ของประชากรบนโลกน้ียงัตอ้งมีชีวติท่ี

พึ่ งพาอาศยัการแพทย์แผนเดิม (Traditional medicine) อยู่ โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรในการบ าบัดโรค 

ประเทศท่ีก าลงัพฒันาหลายประเทศไม่มีก าลงัทางเศรษฐกิจพอท่ีจะน าเขา้ยาจากต่างประเทศซ่ึงมกัมีราคา

แพง ประชาชนในประเทศยงัคงใชส้มุนไพรหรือสารสกดัจากสมุนไพรเหล่านั้นในการบ าบดัรักษาโรคภยัไข้

เจบ็หลายชนิด  

 

 พฤกษศาสตร์พืน้บ้านกบัการพฒันาชุมชน  

การพฒันาชุมชนอาจมีไดเ้ป็นรูปแบบต่าง ๆ กนั เช่น การพฒันาเพื่อการกินดีอยูดี่ เพิ่มคุณภาพชีวิต 

ซ่ึงเป็นจุดประสงค์ของรัฐบาลไทยมาโดยตลอด อีกรูปแบบหน่ึงคือการพฒันาเพื่อการน าทรัพยากรไปใช้

อยา่งย ัง่ยืน ท่ีเร่ิมตระหนกัในกลุ่มนกัวิชาการและพยายามจะให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรม ซ่ึงหากไดเ้กิดข้ึนจริงก็
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จะเป็นผลดีอย่างมหาศาล ซ่ึงในการพฒันาในทิศทางน้ี น่าจะได้รับผลมากจากการสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายของการสร้างจิตส านึกดงักล่าวนั้น คือเยาวชนท่ีจะเติบโตเป็น

ก าลงัของชาติในอนาคต  

ขอ้มูลจากการวิจยัทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น สามารถน ามาใช้ในการพฒันาชุมชนไดอี้กรูปแบบ

หน่ึงท่ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนท้องถ่ินในชุมชนทุกเพศทุกวนั และเป็นการพฒันาท่ีสอดคล้องกับความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้น  ทั้งในทางทฤษฏีและภาคปฏิบติัในการวิจยัทาง พฤกษศาสตร์พื้นบา้นไดข้อ้มูลจาก

การใชข้องคนในทอ้งถ่ินเอง ดงันั้นหากไดน้ าเอาความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของชาวบา้นมาพฒันาชุมชนแลว้

นั้น จะเป็นการพฒันาท่ีเหมาะสมท่ีสุด และในเวลาเดียวกันนั้นต้องมีการฝึกอบรมแก่ชุมชนให้มีความ

ตระหนกัถึงการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปดว้ย 

การวิจยัพฤกษศาสตร์พื้นบา้นจะได้ขอ้มูลเพื่อน าไปพฒันาชุมชนได้อย่างเหมาะสม การท่ีจะได้

ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์จะตอ้งประกอบดว้ยองค์ความรู้จากทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดป้ระมวลเอาวิชาการสาขาต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ประวติัศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา การเกษตรและป่าไม ้โดยการใชว้ิธีการทางพฤกษศาสตร์ การเก็บ

ตวัอยา่งพรรณไมเ้ป็นกุญแจท่ีจะบอกชนิดของพรรณไมน้ั้น ๆ ตามหลกัการของพฤกษอนุกรมวิธาน (plant 

taxonomy)  เน่ืองดว้ยพนัธ์ุไมต้อ้งมีโครงสร้างในการน าไปตรวจสอบหาช่ือชนิด (botanical name) ได ้คือ  

ก่ิงใบ ดอก ผล และเมล็ด รวมถึงล าตน้ใตดิ้น (ในบางกรณี) ผูมี้ส่วนร่วมท่ีส าคญัคือ คนทอ้งถ่ินในชุมชนนั้น

ท่ีจะให้รายละเอียดการใช้พนัธ์ุพืชต่าง ๆ ท่ีเขาเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ช่ือทอ้งถ่ิน 

(vernacular name หรือ local name) มีความส าคญัต่อคนในทอ้งถ่ิน เป็นอีกประเด็นหน่ึงในการเก็บขอ้มูล ซ่ึง

บ่อยคร้ังก็สร้างความสับสนให้แก่นกัวิจยัไม่น้อย ขบวนการและความเช่ือในการใช้หรือการเก็บพนัธ์ุมาใช้

ในชุมชนต่าง ๆ เป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีสุด ในการคดัเลือกผูท่ี้จะมาใหข้อ้มูลนั้น จะตอ้งมีความรอบรู้ ท าใหก้าร

วจิยัทางพฤกษศาสตร์พื้นบา้น ตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยในการเฟ้นหาผูร้อบรู้จากชุมชนนั้น ๆ (ชูศรี, 2544) 

 

การใช้พืชสมุนไพรในการบ าบัดโรคตามแบบแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน  

ในรัชกาลปัจจุบนั มีนโยบายเก่ียวกบัการสาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นทางการ โดยเพิ่มโครงการ

สาธารณสุขมูลฐานเขา้ในแผนพฒันาการสาธารณสุขตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ                          สังคม

แห่งชาติฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) และให้มีการควบคุมนโยบายในรูปคณะกรรมการ                   ช่ือ

คณะกรรมการพฒันาการใชส้มุนไพรแห่งชาติปัจจุบนัใชช่ื้อ คณะกรรมการสมุนไพรแห่งชาติในช่วง พ.ศ.

2523-2524 ส านกัคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไดม้อบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ 
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มหาวทิยาลยัมหิดล ศึกษาแนวทางการพฒันาสมุนไพรเพื่อก าหนดนโยบายการพฒันาสมุนไพร ผลการศึกษา

สรุปได ้4 แนวทางคือ 

  1) การพฒันาสมุนไพรเพื่อใชใ้นดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 

  2) การพฒันาสมุนไพรเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบนั 

  3) การพฒันาสมุนไพรเพื่อเป็นยทุธปัจจยั 

  4) การพฒันาสมุนไพรเพื่อการส่งออก 

      ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ.2525-2529) กระทรวงสาธารณสุขได้

เร่ิมโครงการทดลองส่งเสริมการใชส้มุนไพร โดยการสนบัสนุนขององคก์าร           ยูนิเซฟ ด าเนินการในปี 

พ.ศ. 2527-2528 มีกิจกรรมดา้นการให้ทุนวิจยั การกระจายพนัธ์ุสมุนไพร การผลิตยาสามญัประจ าบา้นแผน

โบราณ ในช่วงปลายแผนฯ 5 คือ พ.ศ. 2528 ไดมี้การด าเนินโครงการทดลองอีกโครงการหน่ึงคือ โครงการ

สมุนไพรกบัสาธารณสุขมูลฐาน โดยการสนับสนุนจากประเทศสหพนัธ์รัฐเยอรมนั(โครงการสมุนไพร 

GTZ)  โครงการน้ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองถึง พ.ศ. 2531 โดยปรับงานจากโครงการของยูนิเซฟ และการ

ด าเนินงานของโรงพยาบาลวงัน ้าเยน็ จงัหวดัปราจีนบุรี  

       ช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2530-2534) มีการพฒันาดา้นการใช้

สมุนไพรและการแพทยแ์ผนไทยมากยิ่งข้ึนไดบ้รรจุงานดา้นการพฒันาการใชส้มุนไพรไวใ้นแผนฯ 6 ในช่ือ 

โครงการพฒันาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยา โดยก าหนดเป้าหมายสมุนไพร 5 ชนิดตามโครงการสมุนไพร GTZ 

โดยใหมี้การผลิตเชิงอุตสาหกรรมและใชท้ดแทนยาแผนปัจจุบนับางส่วน (สมพร, 2546) 

 

การควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพ่ือการน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ทางยาตามหลกัมาตรฐานสากล  

การควบคุมคุณภาพสมุนไพรเพื่อการน าสมุนไพรมาใชป้ระโยชน์ทางยาตามหลกัมาตรฐานสากลให้

เป็นท่ียอมรับและมีความเป็นวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ จะมีขอ้ท่ีจะตอ้งค านึงถึงและปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  

1. ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือพฤกษศาสตร์ รวมทั้งช่ือพอ้ง  

2. ช่ืออ่ืน ๆ  

3. เอกลกัษณ์ทางพฤกษศาสตร์ 

4. ส่วนท่ีใช ้

5. การเตรียมสมุนไพร  

1) การเพาะปลูก  2) การเก็บเก่ียว   3) กรรมวธีิหลงัการเก็บเก่ียว 4) การเก็บรักษา 
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6. องคป์ระกอบทางเคมี เป็นสารเคมีท่ีส าคญัในพืช ไดแ้ก่ 

1) แอลคาลอยด ์(alkaloids) เป็นสารท่ีมีรสขม มีไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ                    มีคุณสมบติั

เป็นด่าง เช่น quinine, atropine, strychnine, และ morphine เป็นตน้ สารจ าพวกแอลคาลอยด์ มกัมีฤทธ์ิทาง

เภสัชวทิยาต่อส่ิงมีชีวติ  

2) ไกลโคไซด ์(glycoside) เป็นสารประกอบท่ีมี 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นน ้าตาล (glycone) และส่วนท่ี

ไม่เป็นน ้ าตาล (aglycone) มีไกลโคไซด์หลายชนิดท่ีมีประโยชน์ทางยา เช่น cardiac glycosides (digitoxin, 

digitalin) ซ่ึงมีผลต่อระบบหมุนเวยีนของโลหิต และการท างานของหวัใจ 

3) น ้ ามันระเหยง่าย (volatile oils) เป็นของเหลวท่ีมีกล่ินเฉพาะ ส่วนมากมีกล่ินระเหยได้ท่ี

อุณหภูมิห้อง บางคร้ังเรียกว่าน ้ ามนัหอมระเหย เน่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะตวัในการระเหยง่าย จึงเรียกว่า

น ้ ามนัระเหยง่าย ตรงกับภาษาองักฤษว่า volatile oil น ้ ามนัระเหยง่ายประกอบไปด้วยสารเคมีท่ีส าคัญ

ประเภท monoterpene, sesquiterpenes และ oxygenated derivatives น ้ามนัระเหยง่ายมีหลายชนิด เช่น น ้ามนั

กานพลู (clove oil) ใชใ้นการขบัลม (carminative)               ฆ่าเช้ือ (antiseptic) และใชเ้ป็นยาชาเฉพาะท่ีระงบั

อาการปวดฟัน เป็นตน้ 

4) แทนนิน (tannin) เป็นสารรสฝาด มีฤทธ์ิเป็นยาฝาดสมาน บรรเทาอาการทอ้งร่วง 

5) ฟลาโวนอยด ์(flavanoids) เป็นสารท่ีมีสี เช่น แดง เหลือง ม่วง หรือน ้าเงิน และพบในรูปของไกล

โคไซด ์เช่น rutin หรือ quercetin ซ่ึงมีฤทธ์ิในการลดอาการเส้นโลหิตเปราะ (decrese capillary fragility) 

6) สเตียรอยด ์(steroids) เป็นสารท่ีมีสูตรโครงสร้างเช่นเดียวกบัฮอร์โมนและยาตา้นการอกัเสบ สาร

กลุ่มน้ี บางชนิดใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการสังเคราะห์ยาตา้นการอกัเสบ และฮอร์โมนสเตียรอยด์น้ียงัพบในพืช 

ในรูปของ free sterol (steroid alcohols) เช่น β-sitosteriods ซ่ึงพบบ่อยในพืชท่ีมีฤทธ์ิเป็น antichloesteremic  

7)  เทอร์ปีนอยด์  (terpenoids) เ ป็นสารประกอบก ลุ่ม ท่ีพบมากในพืช  แบ่ง เ ป็นประ เภท 

hemiterpenoide, monoterpenoids, sesquiterpenoids, diterpenoids และ triterpenoids 

8) ยางไม ้(gums) เป็นสารเหนียวท่ีพบในพืช มกัถูกพืชสร้างข้ึนเม่ือพืชถูก กรีด หรือ ท าให้พืชนั้น

เป็นแผล บางชนิดใชย้างเป็นยา เช่น gum acacia และ gum tragacanth ใชเ้ตรียมยาอีมลัชัน่ 

9) สารอ่ืนๆ เช่น กรดอะมิโน, โปรตีน, คาร์โบไฮเดรต, วิตามิน, เรซิน, โอเลโอเรซิน, บาลซัม, 

ไขมนั, ไข เป็นตน้ 

7. ขอ้ก าหนดคุณภาพ ตอ้งตรวจเทียบกบัมาตรฐาน (Authentic drug) ดงัน้ีคือ 

1)  การตรวจสอบทางเภสัชเวท 
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2)  การตรวจสอบทางเคมี 

3)  การตรวจปริมาณส่ิงปลอมปน สาเหตุการปลอมปน หรือมีการน าเอาสมุนไพรอ่ืนมาใชแ้ทน คือ 

- สมุนไพรบางชนิดหายาก หรือ มีเฉพาะฤดูกาลท าให้มีราคาแพง บางคร้ังขาดตลาดจึงมีการน าเอา

สมุนไพรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาใชแ้ทน ซ่ึงปรากฏวา่สมุนไพรบางชนิดท่ีน ามาใชแ้ทนนั้นไม่มีสารเคมี 

หรือฤทธ์ิทางเภสัชวทิยาเหมือนสมุนไพรเดิมเลย เช่น ใช ้                  ใบกา้งปลา แทนใบมะขามแขก เน่ืองจาก

มีลกัษณะของขนาดใบท่ีคลา้ยกนัแต่ไม่เหมือนกนั             เป็นตน้ 

- สมุนไพรอาจจะมีช่ือพอ้ง (Synonyms) มากมาย ตน้เดียวมีหลายช่ือ และช่ือเดียวอาจจะมีหลายตน้ 

เช่น คูน มีช่ือพอ้ง ราชพฤกษ,์ ลมแลง้ ท าให้เกิดความสับสนในการน าสมุนไพรไปใชเ้ป็นยาหรือการน าไป

ปรุงยา 

4) การตรวจปริมาณเถา้ 

5) การตรวจปริมาณเถา้ท่ีไม่ละลายในกรด 

6) การตรวจปริมาณสารสกดัดว้ยตวัท าละลายท่ีเหมาะสม เช่น การหาปริมาณของสารสกดัดว้ยตวั

ท าละลายต่างๆ เช่น น ้า, แอลกอฮอล,์ เฮกเซน เป็นตน้ การทดสอบหาความช้ืน, การตรวจหาสารส าคญั หรือ 

สารออกฤทธ์ิ, การวดัการปนเป้ือนของจุลินทรีย,์ สารพิษตกคา้ง, และโลหะหนกั เป็นตน้ 

8. สรรพคุณ หรือ ประโยชน์ ตามความเช่ือ หรือไดผ้า่นการพิสูจน์วจิยัทางเภสัชวทิยา หรือ ทางคลินิก 

9. ขอ้ควรระวงัหรือความเป็นพิษ อาจร้ายแรงท าใหเ้กิดการกลายพนัธ์ุ 

10. การเก็บเก่ียว การเก็บรักษา และการควบคุมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพของสมุนไพรและยาเตรียมควร

ด าเนินการดงัน้ี (สมพร, 2546) 

 1) เก็บหรือซ้ือสมุนไพรชนิดท่ีถูกตอ้ง ระมดัระวงัเร่ืองสมุนไพรท่ีมีช่ือพอ้งเพราะหากผิดชนิด 

นอกจากจะไม่ไดผ้ลดีในการรักษาโรคแลว้ อาจจะท าใหเ้กิดพิษได ้

 2) ด าเนินการในขั้นตอนการเก็บเก่ียว กรรมวิธีหลงัการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาให้ถูกตอ้ง 

ควรระมดัระวงัในเร่ืองความช้ืนของสมุนไพร สมุนไพรท่ีมีความช้ืนมากเกินไป นอกจากแบคทีเรียและเช้ือ

ราจะท าลายไดง่้ายแลว้ ยงัอาจจะเร่งให้เกิดการสลายตวัของสาระส าคญัไดด้ว้ย หากมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือ

สมุนไพรแหง้ ควรเลือกซ้ือสมุนไพรท่ีสะอาด มีลกัษณะท่ีสมบูรณ์ไม่ช้ืนมากจนเกินไป 

 3) รักษาความสะอาดทุกขั้นตอนในการเตรียมวตัถุดิบและยาเตรียม 

 4) ระมดัระวงัในเร่ืองสารพิษตกคา้งและโลหะหนกั ควรส่งตรวจวเิคราะห์ 
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 5) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวตัถุดิบในกรณีท่ีสมุนไพรท่ีด าเนินการนั้น ไดมี้การก าหนด

คุณภาพมาตรฐานไวแ้ลว้นั้น ทั้งน้ี เพราะสมุนไพรจะมีการเปล่ียนแปลงของสารต่าง ๆ ตามสภาพแวดลอ้ม 

ถ่ินท่ีปลูก การบ ารุงรักษา อายท่ีุเก็บเก่ียว เป็นตน้ ตรวจคุณภาพของยาเตรียมดว้ย 

 6) เก็บรักษาสมุนไพรท่ีจะใชเ้ป็นวตัถุดิบและยาเตรียมโดยวธีิท่ีเหมาะสม ไม่ควรใชส้มุนไพร

ท่ีเก็บไวน้านเกินไป โดยปกติควรใชส้มุนไพรให้หมดภายใน 6 เดือน -1 ปี ข้ึนอยูก่บัชนิดของสมุนไพรและ

ส่วนของพืชท่ีน ามาใช ้ 

 

 เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 จากการส ารวจในโครงการวิจยัในปีท่ี 1 พบวา่มีกลุ่มพืชหลายกลุ่มท่ีมีความน่าสนใจและมีศกัยภาพใน

การผลิตเพื่อพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจ ไดท้  าการสรุปพนัธุกรรมพืชท่ีทั้งสองหมู่บา้นมีการใช้ประโยชน์โดย

ภายในปีท่ีสอง มุ่งเนน้ท่ีบา้นพระบาทส่ีรอย และบา้นเอียก โดยน าพืชท่ีใชป้ระโยชน์ดา้นพืชอาหาร และพืช

สมุนไพร มาท าการรวบรวมพนัธุกรรมพืชท่ีมีการใช้ประโยชน์ ในดา้นอาหาร สมุนไพร ท าการปลูกเล้ียง 

เพื่อปลูกเสริมในพื้นท่ี ไดท้  าการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พนัธุกรรมพืช  

  พืชวงศขิ์ง-ข่า (Zingiberaceae) เป็นพืชลม้ลุกอายุหลายปีท่ีเจริญเติบโตไดดี้ ทั้งใน        เขตร้อนและ

เขตอบอุ่นท่ีมีความช้ืนสูง ศูนยก์ลางการกระจายพนัธ์ุอยูใ่นทวีปเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

ใน เขตมาเลเซียน (Malesian region: อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงค์โปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ และปาปัว นิวกินี) 

(Sirirugsa, 1999) สามารถกระจายไดบ้ริเวณกวา้งตั้งแต่ความสูงระดบัต ่าสุดจนถึงระดบัสูง 2,000 เมตร จาก

ระดบัน ้าทะเล 

พืชวงศน้ี์มีลกัษณะพิเศษ คือ ทุกส่วนของตน้พืช มีกล่ินของน ้ ามนัหอมระเหย               มีสรรพคุณ

เป็นยาสมุนไพร เป็นเคร่ืองเทศใชป้รุงแต่งรสอาหาร ใชท้  าอาหาร สียอ้ม เคร่ืองส าอาง และบางชนิดมีใบหรือ

ดอกสวยงามสามารถปลูกเป็นไมด้อกไมป้ระดบัและ ผลิตออกสู่ตลาดเพื่อเป็นสินคา้ส่งออกต่างประเทศได้

ดว้ย  

จากการตรวจสอบหลกัฐานพบวา่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของพืชวงศน้ี์สูง มี

การบนัทึกวา่มีจ านวน 25 สกุล 270 ชนิด (กมลทิพย ์สุวรรณเดช และดวงใจ ศุขเฉลิม, 2548)  

ตารางที ่2.3 แสดงจ านวนพืชในวงศ์ขิงข่าของประเทศไทย  
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ช่ือเผา่  ช่ือสกุล จ านวนชนิด 
HEDYCHIEAE Boesenbergia 14 

Caulokaempferia 5 

Cautleya 1 
Curcuma 50 
Curcumorpha 1 
Haniffia 2 
Hedychium 20 
Kaempferia 15 

Scaphochlamys 2 

Stahlianthus 1 

ZINGIBEREAE Zingiber   35 
ALPINIEAE Alpinia  20 

Amomum  20 
Elettariopsis  3 
Etlingera  5 

Geostachys  3 
Hornstedtia  2 

Pomereschia   1 
GLOBBEAE Gagnepainia  3 

Globba  40 
ดดัแปลงจาก (Sirirugsa, 1999)  

 

จากตารางน้ีจะพบว่า พืชท่ีอยู่ในสกุลท่ีมีจ  านวนชนิดมากท่ีสุดไดแ้ก่ สกุล Curcuma, Globba และ 

Zingiber ตามล าดบั ซ่ึงใน พื้นท่ีของบา้นพระบาทส่ีรอย และบา้นเอียก 

  

จากการทดลองใช้พืชตัวอย่าง คือ ไพลเหลือง  ไพลด า  และขิง  ซ่ึงเป็นพืชในวงศ์ขิง-ข่า 

(Zingiberaceae) มีลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์น้ี คือ เป็นพืชล้มลุก มีล าตน้ใตดิ้นเรียกว่า เหง้า 

(rhizome) ทอดขนานไปกบัพื้นดิน มีกล่ินหอมเป็นลกัษณะเฉพาะของชนิด              ล าตน้เหนือดิน สูง
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ประมาณ 1- 2.5 เมตร อดัแน่นเป็นกอใหญ่ ใบเด่ียว รูปร่างรี ออกสลบักนัสองดา้น โดยพืชวงศน้ี์จะมีลกัษณะ

แตกต่างกนัดงัน้ี 

 

ไพลเหลือง  

(ช่ือวทิยาศาสตร์:   Zingiber  montanum   Link ex Dietr.)  

ช่ือพอ้ง :   Zingiber  cassumunar  Roxb. วงศ ์:   Zingiberaceae 

ช่ืออ่ืน :  ปูลอย ปูเลย (ภาคเหนือ) วา่นไฟ (ภาคกลาง) มิ้นสะล่าง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน)  (พืชสมุนไพร

ของมูลนิธิโครงการหลวง, 2546) 

 

 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เป็นไมล้ม้ลุก มีล าตน้ใตดิ้นแบบเหงา้  ลกัษณะอวบใหญ่ แตกแขนงสั้น ๆ เน้ือในสีเหลืองแกมเขียว

อ่อน มีกล่ินเฉพาะ แทงหน่อ หรือล าตน้เทียมข้ึนเป็นกอเหนือดิน สูง 0.7-1.5 เมตร ประกอบดว้ยกาบหรือ

โคน ใบเด่ียว เรียงสลบั ออกสองดา้น รูปเรียวยาวแกมขอบขนาน ขนาด 3.5-6.0 X 18-38 เซนติเมตร ปลาย

ใบแหลม โคนใบมน หรือเวา้รูปหวัใจ ดอกช่อ ออกจากเหงา้ใตดิ้น รูปไข่หรือยาวรี ใบประดบัเรียงซ้อนกนั

แน่นคลา้ยเกล็ดปลา สีม่วงแกมเขียว           มีขนประปราย ขา้งในมีดอก 1 ดอก ประดบัยอ่ยมว้นหุม้ดอกย่อย 

กลีบดอกเป็นหลอดเช่ือมติดกนั ส่วนปลายมี 3 กลีบ สีเหลืองนวล เกสรเพศผูส่้วนเป็นกลีบมี 3 หยกั สีขาว

นวล หยกักลางขนาดใหญ่เป็นกลีบปาก  รูปเกือบกลม สีเหลืองนวล บริเวณกลางกลีบส่วนปลายจะเขม้ กวา่

เล็กน้อย หยกัขา้งมี 2 หยกัติดกบักลีบปากหรือหยกัใหญ่ท่ีโคน เกสรเพศผู ้มีกา้นสั้น         อบัเรณูสีเหลือง

อ่อน มีส่วนปลายยืน่ยาวออก เกสรเพศเมีย ยอดเกสรปลายมีขนละเอียดสีขาว รังไข่ ค่อนขา้งแบนมีขน ผลรูป

กลมรี แก่แตก 3 พู เมล็ดรูปไข่กลม ผิวเป็นมนั สีด า แสดงในรูปท่ี 2.8 (ภาพ ก) มีล าตน้ใตดิ้นเรียกว่าเหง้า 

ขนาดใหญ่ เน้ือสีเหลือง แสดงในภาพท่ี 2.8 (ภาพ ข) (กลุ่มพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ, 2543) 
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                      (ก)                          (ข)                                           (ค) 

ภาพที ่2.8 ลกัษณะของไพลเหลือง (ก) ลกัษณะดอก (ข) ลกัษณะหวั (ค) ลกัษณะล าตน้และใบ  
 

นิเวศวิทยา 

 ไพลเหลืองมีถ่ินก าเนิดในประเทศไทย อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (สมสุข               มจัฉาชีพ.

2534)  โดยในประเทศไทยพบวา่มีการปลูกมากแถบสระแกว้ ปราจีนบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 

 

สารประกอบในเหง้าไพลทีส่ าคัญ 

 กรมการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย (2548) พบว่า เหง้าไพลประกอบด้วย น ้ ามนัหอมระเหย ซ่ึงมี

สารส าคัญท่ีออกฤทธ์ิ เช่น sabinene, terpinene, -pinene สารสีเหลือง curcumin, β-sitosterol และสาร 

cyclohexene derivatives, naphtoquinones derivatives, butanoids derivatives ท่ีส าคญัคือ สาร D หรือ (E)-4-

(3', 4' –dimethoxyphenyl) but-3-en-l-ol แ ล ะ  ( E)-1(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) ส า ร 
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cassumunarin A, B และ C ซ่ึงเป็น complex curcuminoids ซ่ึงมีฤทธ์ิ antioxidant แรงกวา่ curcumin และพบ

สารใหม่ Phenylbutenoid dimer คือ (+/-)-trans-3-(4-hydroxy-3-methoxypheny)-4-[(E)-3-4-dimethoxystyry] 

cyclohex-1-ene โดยแยกจากส่วนเหงา้ของไพล 

 

สรรพคุณ 

ใชส่้วนของเหงา้  แกป้วดทอ้ง อืดเฟ้อ จุกเสียด แกบิ้ด ปวดบวม ขบัประจ าเดือน  น ้ ามนั ไพลสกดั

จากเหงา้แกป้วดบวม (สมสุข มจัฉาชีพ, 2534) และนอกจากน้ีเหงา้ไพลท่ีใชเ้ป็นยาควรมีอายุไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

จะมีน ้ ามันหอมระเหยประมาณ 0.8 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมีองค์ประกอบหลักเป็นสารกลุ่ม terpenoid และ 

phenylbutaniod เช่น a-pinene, sabinene,          a-terpinene, terpinen-4-ol เป็นตน้   (เทียมศิริ ,บงัอร. 2537)   

และมีสารสีเหลืองช่ือ curcumin ไพลเป็นยาลดการอกัเสบ แก้เคล็ด ขดัยอกแก้ปวด โดยท าการศึกษาทาง

คลินิกพบวา่  

1. รักษาอาการอกัเสบ ปวด บวม ฟกช ้ า จากการทดสอบประสิทธิภาพของครีมไพล ในการรักษา

อาการของนกักีฬาท่ีบาดเจ็บขอ้เทา้ พบว่า ครีมไพลจีนซาล ซ่ึงมีน ้ ามนัไพล             14 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลด

อาการปวด บวม และช่วยใหก้ารเคล่ือนไหวขอ้เทา้ดีข้ึน 

2. ฤทธ์ิตา้นฮีสตามีนในผูป่้วยเด็กโรคหืด จากการศึกษาในเด็กท่ีเป็นหืด พบวา่ ไพลมีฤทธ์ิตา้นฮีสตา

มีน โดยสามารถลดขนาดของตุ่มนูนจากการฉีดน ้ ายาฮีสตามีนเขา้ใตผ้ิวหนงัไดอ้ย่าง มีนยัส าคญั และไพล

ช่วยให้ผูป่้วยท่ีก าลงัหอบ มีอาการหอบน้อยลง การท างานของปอดดีข้ึน และเม่ือใชไ้พลติดต่อกนั 3 เดือน 

ท าใหอ้าการหอบนอ้ยลง ใชย้าขยายหลอดลมตามความจ าเป็นลดลง 

 

ไพลด า 

 (ช่ือวทิยาศาสตร์: Zingiber ottensii Valeton) 

 วงศ:์    Zingiberaceae 

 ช่ืออ่ืน :  วา่นไพลด า ไพลม่วง ปูเลยด า   

 

 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์       

 เป็นพืชลม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้น เน้ือในเป็นสีม่วงอมด าหรือจาง ๆ (ภาพท่ี 2.2) มีกล่ินเฉพาะ  ใบเด่ียว 

เรียงสลบั รูปใบหอกแกมรี ขนาด 5-9 X 28-45  เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบหรือมน ดา้นล่างและ
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เส้นกลางใบมีขน กาบใบซ้อนกนัแน่น ไม่มีขนหรือมีประปราย ล้ินใบยาวท่ีปลายกาบใบ รูปไข่ ปลายมน 

ดอกช่อ ออกจากเหงา้ใตดิ้น กา้นช่อดอกยาว ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกถึงเกือบกลม ใบประดบัเรียงซ้อน

คลา้ยเกล็ดปลา เม่ือยงัอ่อนมีสีแดงปนเขียวแลว้เปล่ียนเป็นสีชมพูหรือแดงเขม้ กลีบเล้ียง เช่ือมติดกนัเป็น

หลอดสีใส กลีบดอก บริเวณโคนกลีบเช่ือมติดกนั สีเหลืองแกมครีม ปลายแยก 3 แฉก คลา้ยรูปไข่ สีขาว 

เกสรเพศผูส่้วนท่ีเป็นกลีบมี 3 หยกั หยกัขา้งมี 2 หยกัสั้ น รูปไข่ ปลายมน สีเหลืองอ่อน หยกักลาง หรือ              

กลีบปากใหญ่ รูปกลมแกมขอบขนาน ปลายแยก 2 หยกัต้ืน พื้นสีเหลืองแกมน ้ าตาลอ่อน           มีจุดประสี

น ้าตาลแดงแกมชมพูอ่อน เกสรเพศผูป้ลายเป็นจงอยยาวโคง้ สีเหลืองส้ม เกสร             เพศเมีย กา้นเกสรยาว 

สีขาว ยอดเกสรรูปคลา้ยกรวยสีขาว รอบๆ ปากมีขน รังไข่สีขาวมีขน ผลแห้งแตกได ้รูปทรงกระบอกสีแดง 

(นนัทวนั บุญยะประภศัร และคณะ, 2542) 

 

   

                       (ก)                                                           (ข)                                                (ค) 

ภาพที ่2.9 ลกัษณะของเหงา้ไพลด า (ก) ลกัษณะดอก (ข) ลกัษณะหวั (ค) ล าตน้และใบ 

 นิเวศวทิยา    

   ในอินโดนีเซีย  (ชวา  และสุมาตรา)  คาบสมุทรมาลาย ู  และประเทศไทยพบในเขตร้อนช้ืน  ท่ีพบ

ส่วนใหญ่เป็นพืชปลูก  (นนัทวนั บุญยะประภศัรและคณะ. 2542) 

  สารประกอบในไพลด าทีส่ าคัญ 
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 จากผลการวิจยั พบว่าเม่ือน าหัว หรือ เหงา้สดมาท าการสกดัน ้ ามนัหอมระเหยโดย วิธีการตม้กลัน่ 

(Hydro-distillation) พบว่าหัวไพลด าประกอบด้วยน ้ ามันหอมระเหยร้อยละ 0.38 (Sirat HM ,1994 อ้าง

ในนนัทวนั บุญยะประภศัรและคณะ. 2542)  องคป์ระกอบทางเคมีท่ีไดเ้คยมีรายงานประกอบดว้ย  b-pinene 

(5.08 %)  d-3-carene (1.30 %)  g-terpinolene (5.13) linalool(0.36) terpinen-4-ol (16.81) a-terpinolene (2.30) 

a-copaene (0.08 %)            b-elemene (0.17 %) b-elemene (0.17 %) limonene (0.16 %) a-gurjunene (0.12 

%)            b-caryophyllene (1.46 %) a-humulene (10.93 %) b-bisabolene (0.31 %)                            b-

sesquiphyllandrene 1.50%) humulene epoxide II (2.91 %) b-eudesmol (0.94 %) zerumbone (25.63 %)  

(นนัทวนั  บุญยะประภศัรและคณะ, 2542) 

 

 

 

สรรพคุณ        

  เหงา้ แกอ้าการเคล็ดบวม แกเ้คล็ดขดัยอก ฟกบวม ช่วยขบัประจ าเดือนให้สะดวก แกโ้รคบิด และ

โรคสมานล าไส้   

ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา  

คือน ้ ามนัไพลด าแสดงฤทธ์ิฆ่าไรทะเล มีค่า IC50 ท่ีความเขม้ขน้ 65 ppm (Thubthimthed, S. et al, 

2003) มีสารซีรุมโบน (Zerumbone) ซ่ึงเป็นสารหลกัท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือราก่อโรคพืช และยงัมีฤทธ์ิเพิ่มความดนั

โลหิตและเพิ่มอตัราการหายใจ   

 

ขิง  

(ช่ือวทิยาศาสตร์ :   Zingiber officinale Roscoe.) 

วงศ ์:    Zingiberaceae 

ช่ืออ่ืนๆ :  ขิง (Ginger), ขิงแกง, ขิงแดง (จนัทรบุรี), ขิงเผอืก (เชียงใหม่), สะเอ(แม่ฮ่องสอน), 

ขิงบา้น, ขิงแครง, ขิงป่า, ขิงเขา, ขิงดอกเดียว (ภาคกลาง), เกีย (จีนแตจ๋ิ้ว) 

 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
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ขิงเป็นพืชลม้ลุก มีเหงา้ใตดิ้น เปลือกนอกสีน ้ าตาลแกมเหลือง (ภาพท่ี 2.3 ภาพ ก) เน้ือในสีนวลมี

กล่ินหอมเฉพาะ แทงหน่อหรือล าตน้เทียมข้ึนเป็นกอประกอบดว้ยกาบหรือโคนใบหุม้ซ้อนกนั ใบเด่ียว ออก

เรียงสลบักนัเป็นสองแถว ใบรูปหอก มีลกัษณะเกล้ียง ใบขนาด             1.5 - 2 X 12 - 20 เซนติเมตร หลงัใบ

ห่อจีบเป็นรูปราง ปลายใบสอบเรียวแหลม โคนใบสอบแคบ และพฒันาเป็นกาบหุ้มล าตน้เทียม ตรงช่วง

ระหวา่งกาบกบัตวัใบจะหกัโคง้เป็นขอ้ศอก ดอกสีขาว ออกรวมกนัเป็นช่อ คลา้ยกบั กระบอง แทงข้ึนมาจาก

เหงา้ ชูกา้นสูงข้ึนมา 15 - 25 เซนติเมตร ทุกๆ ดอกท่ีกาบประดบั สีเขียวปนแดงรูปโคง้ ห่อรองรับ กาบจะปิด

แน่นเม่ือดอกยงัอ่อน และจะขยายเปิดออก เห็นดอกในภายหลงั กลีบดอกและกลีบรองกลีบดอก มีอยา่งละ           

3 กลีบ อุม้น ้า และหลุดร่วงไว โคนกลีบดอกมว้นห่อ ส่วนปลายกลีบผายกวา้งออก (เตม็ สมิตินนัทน์, 2549) 

 

 

 

 

 

                        

 

                       (ก)                                                   (ข)                                      (ค) 
 

ภาพที ่2.10 ลกัษณะของเหงา้ขิง (ก) ลกัษณะดอก (ข) ลกัษณะหวั (ค) ล าตน้และใบ 

 

นิเวศวทิยา 
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ขิงเป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย  เร่ิมเป็นรู้จกักนัทัว่ไปอย่างแพร่หลายในยุโรปในช่วง

ศตวรรษท่ี 19-20 น้ีเอง  ในแต่ละปีประเทศต่าง ๆ ผลิตขิงไดม้ากถึง 20,000 ตนั             ในจ านวนน้ีประมาณ 

50 เปอร์เซ็นต ์ไดจ้ากประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ในปัจจุบนัขิงปลูกกนัอยา่งแพร่หลายในเขต

อบอุ่น  (นนัทวนั  บุญยะประภศัร และคณะ, 2542) 

 ขิง เป็นพืชลงหัวพวกเดียวกบัขมิ้น ไพล เป็นพืชเมืองของเอเชีย ชอบอากาศร้อนช้ืน ตอ้งการดิน

โปร่งและอุดมสมบูรณ์ เช่น ดินร่วนปนทราย มีความช้ืนสูง ระบายน ้าดี  ไม่ชอบดินเหนียวจดั ท่ีลุ่มหรือพื้นท่ี

มีน ้าขงั ถา้ใชขิ้งอ่อนควรปลูกในดินทรายหยาบไดแ้ดดร าไร จะไม่แก่เร็ว  ถา้โดนแดดจดัจะออกดอกและแก่

เร็วเกินไป 

 

 สารประกอบในขิงทีส่ าคัญ  

ใช้เหง้าสดเม่ือน ามาสกัดน ้ ามนัหอมระเหยโดยการต้มกลั่น (hydro-distillation) ได้น ้ ามนั หอม

ระเหยร้อยละ 0.20 ส่วนประกอบของขิงหลกั ประกอบด้วย sesquiterpenes, curcumene, geranyl acetate, 

terpineol, terpenes, geraniol, alpha pinene, limonene, linalool, zingiberene, beta-besabolene, และ  alpha-

farnesene     (Ali et al, 2007) 

 

สรรพคุณ   

 เหงา้ มีรสหวานเผด็ร้อน ขบัลม แกท้อ้งอืด จุกเสียด แน่นเฟ้อ คล่ืนไส้อาเจียน แกห้อบแกไ้อ ขบั

เสมหะ แกบิ้ด เจริญอากาศธาตุ สารส าคญัในน ้ ามนัหอมระเหย จะออกฤทธ์ิกระตุน้การบีบตวัของกระเพาะ

อาหารและล าไส้ ใชเ้หงา้แก่ทุบหรือบดเป็นผง ชงน ้าด่ืม แกอ้าการคล่ืนไส้อาเจียน แกจุ้กเสียด แน่นเฟ้อ เหงา้

สด ต าคั้นเอาน ้ าผสมกบัน ้ ามะนาว เติมเกลือเล็กนอ้ย จิบแกไ้อ ขบัเสมหะ ตน้ มีรสเผด็ร้อน ขบัลมใหผ้ายเรอ 

แกจุ้กเสียด แกท้อ้งร่วง ดอก มีรสเผด็ร้อน แกโ้รคประสาทซ่ึงท าให้ใจขุ่นมวั ช่วยยอ่ยอาหาร แกข้ดัปัสสาวะ 

(เตม็ สมิตินนัทน์ , 2549) 

 

พืชในกลุ่ม Asteraceae  

    หญ้าหวาน 

  (ช่ือวทิยาศาสตร์ :   Stevia rebaudiana Bertoni.) 

  วงศ ์:     Compositae (Asteraceae) 
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  ช่ืออ่ืนๆ    Stevia, Yaawaan หญา้หวาน 

     

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 เป็นพืชลม้ลุกอายหุลายปี (perennial herb) สูงประมาณ 30-90 เซนติเมตร ล าตน้แขง็ ก่ิงกา้นสีเขียว มี

ขนละเอียดสีขาว ก่ิงกา้นแตกเป็นพุ่ม  ใบเป็นใบเด่ียว (simple leaf) สีเขียวสด เรียงแบบตรงขา้ม (opposite 

vernation) รูปใบรูปหอกกลบั (lanceolate) หรือรูปใบหอกกลบัแกมขอบขนาน (oblong lanceolate) แผน่ใบ

ขนาด 1-1.5 X 3-4 เซนติเมตร ขอบหยกัเป็นฟัน (serrate dentate) มีขนอ่อนนุ่ม (pappus) ดอกเป็นดอกช่อ

กระจุกแน่น (head) ท่ีปลายยอด กลีบดอกสีขาว ประกอบดว้ยดอกยอ่ยจ านวนมาก กลีบดอกชั้นนอก (sepal) 

เป็นรูปกรวยยาว ปลายกลีบแยกเป็นหยกั โคนกลีบดอกชั้นในเช่ือมติดกนั (sympetalous) ปลายแยกเป็นกลีบ

ดอก 5 กลีบ เกสรตวัผู ้(stamen) เป็นสีขาวแทงข้ึนตรงกลางดอกเป็นเส้นๆ ดูคลา้ยหนวดปลา ผลแหง้ไม่แตก 

(indehiscent) มีเมล็ดเด่ียว เมล็ดสีด ามีขนปุย 

 

 

 

 

 

  

 

 

                  (ก)               (ข) 

ภาพที ่2.11 แสดงล าตน้และใบ (ก) และดอก (ข) ของหญา้หวาน 

นิเวศวทิยา 

 มีถ่ินก าเนิดในประเทศบราซิล ปารากวยั ช่ือเดิมภาษาปรากวยัว่า Kar-he-e หรือภาษาสเปน Verba 

ducle แปลวา่ สมุนไพรหวาน ชาวพื้นเมืองใชเ้พิ่มรสอาหาร เคร่ืองด่ืม และชงเป็นชามะเตะมานานกวา่ 400 ปี 

โดยพบพืชชนิดน้ีในภาคตะวนัตกเฉียงใตข้องอเมริกา อาร์เจนตินา เมก็ซิโก อเมริกาใต ้  
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ปี พ.ศ. 2514  T.sumida จากศูนยว์ิจยัการเกษตร Hokkaido แห่งกระทรวงเกษตรและป่าไม ้ประเทศ

ญ่ีปุ่น ไดน้ าเมล็ดพนัธ์ุหญา้หวาน จากประเทศบราซิลมาท าการทดลองปลูกในประเทศญ่ีปุ่น  

หญา้หวานมีการเพาะปลูกเชิงการคา้ท่ี ประเทศญ่ีปุ่น จีน เกาหลีใต ้ส่วนในประเทศไทยมีการปลูก

มากทางภาคเหนือ ท่ีจงัหวดั เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน เป็นตน้   

พืชชนิดน้ีมกัพบในพื้นท่ีเหนือระดบัน ้ าทะเลประมาณ 500 เมตร อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส พื้น

ท่ีดินแฉะแต่น ้าไม่ขงั มีแสงแดด ดินท่ีค่อนขา้งเป็นกรด pH ประมาณ 6-6.5 

 

 สรรพคุณ 

 ชาวอินเดียใชห้ญา้หวานเป็นยาคุมก าเนิด  ชาวปารากวยัใชห้ญา้หวานปรุงแต่งรสหวานในอาหารมา

นานกวา่ 100 ปี 

 

 

 

สารประกอบทางเคมีในหญ้าหวานทีส่ าคัญ  

 สารประกอบประเภทไดเทอร์ปีน กลูโคไซด์ (diterpene glucoside) คือ สตีวิโอไซด์ (stevioside) 

หรือรีบาวดิโอไซด ์เอ, บี, ซี, ดี และอี (rebaudioside A,B,C,D,E) หรือโมโน                  กลูโคซิลสตีวโิอไซด์ 

(monoglucosyl stevioside) และดูลโคไซด์ เอ (dulcoside A) มีรวมกนัประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต ์ของใบแหง้ 

ซ่ึงให้ความหวานมากกว่าน ้ าตาล 150-300 เท่า                 เป็นสารท่ีไม่มีการดูดซึมในระบบการย่อย ไม่มี

คุณค่าทางอาหาร มีปริมาณพลงังานต ่ามากประมาณ 0-3 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ใชแ้ทนความ

หวานของน ้าตาลส าหรับกลุ่มผูป่้วยเบาหวาน ซ่ึงมีความเป็นมาของการศึกษาวจิยั ดงัน้ี คือ  

 ปี พ.ศ. 2451 Dr.Rebaudi และ Rasenack นกัเคมีชาวปารากวยัไดว้ิจยัประสบผลส าเร็จในการแยก

สารส าคญัในใบหญา้หวาน  ปี พ.ศ. 2464 The Union International De Chime L Copenhagen (1921) ไดใ้ห้

การยอมรับ และตั้งช่ือสารท่ีคน้พบในใบหญา้หวานน้ีวา่ “สตีวิโอไซด์ (stevioside)” ในปี พ.ศ. 2474 Baidel 

และ Levieille สามารถแยกสารสตีวิโอไซด์  จากใบหญา้หวาน ไดเ้ป็นสารท่ีมีรสหวานจดั  ไดใ้นปริมาณ 6-

10%  ปี พ.ศ. 2501 Nieman ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสารสตีวโิอไซด ์และน าเสนอวา่เป็นสารท่ีสามารถบริโภคได ้ ปี 

พ.ศ. 2506 Masseting และคณะ ไดศึ้กษาสูตรโครงสร้างทางเคมีพบวา่ สตีวิโอไซด์เป็นสารกลุ่มไดเทอร์ปีน 

กลูโคไซด ์ประกอบดว้ย stevial และ glucose 3 โมเลกุล  
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สตีวโิอไซด ์เป็นสารท่ีไม่มีกล่ิน มีสีขาว รวมตวักบัน ้าไดง่้าย 

 

 
  

   ภาพที ่ 2.12 โครงสร้างของสตีวโิอไซด์ (stevioside) 

    ท่ีมา : มทันียา (2542) 

 

 

 

สรรพคุณ 

 สตีวโิอไซด ์(stevioside) เป็นสารหวานท่ีไดจ้ากหญา้หวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) พบในใบมี

ปริมาณสูงกว่าในล าตน้ หรือราก ปริมาณท่ีพบในใบค่อนขา้งแตกต่างกนัในตวัอย่างจากต่างแหล่งปลูก 

ในช่วง 4-13% สตีวโิอไซดมี์ความหวานถึง 300 เท่าของน ้าตาลซูโครส (sucrose) 

ปัจจุบนัมีการใชส้ตีวิโอไซด์ หรือสารสกดัหญา้หวานเป็นสารหวาน หรือทางยาท่ีปารากวยั บราซิล 

และญ่ีปุ่น ในปารากวยัใชห้ญา้หวานในการปรุงแต่งเคร่ืองด่ืมตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 ใชส้ารสกดัใบดว้ยน ้ าเป็น

ยาคุมก าเนิด และรักษาโรคเบาหวาน โดยเฉพาะเก่ียวกบัรักษาเบาหวานมีบริษทัยาผลิตขายทางการคา้ในรูป

ยาชง 

 

2.6 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

ไซโตไคนิน (Cytokinin)  
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 การคน้พบฮอร์โมนในกลุ่มน้ีเร่ิมจากการศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ (Plant tissue culture) โดยในปี 

ค.ศ. 1920 Haberlandt ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีสารชนิดหน่ึง เกิดอยูใ่นเน้ือเยื่อพืชและสามารถกระตุน้ให้เน้ือเยื่อ

พาเรนไคมาซ่ึงเป็นเน้ือเยื่อถาวร ในหัวมนัฝร่ังกลบักลายเป็นเน้ือเยื่อเจริญใหม่อีกคร้ังได ้ ซ่ึงแสดงว่าสาร

ชนิดน้ีมีคุณสมบติัในการกระตุน้ให้เกิด                       การแบ่งเซลล์ จากการศึกษาต่อมาพบวา่น ้ ามะพร้าว 

และเน้ือเยือ่ของหวัแครอท มีคุณสมบติัในการกระตุน้การแบ่งเซลลเ์ช่นกนั 

นกัวิทยาศาสตร์หลายท่าน เช่น Skoog และ Steward ไดท้  าการศึกษาความตอ้งการ ส่ิงท่ีใช้ในการ

เจริญเติบโตของแคลลสั (callus) ซ่ึงเป็นเซลล์ท่ีแบ่งตวัอย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลงไปท าหน้าท่ี

เฉพาะ (differentiation) ของเน้ือเยื่อส่วนพิท (pith) จากยาสูบและรากของแครอท จากผลการทดลองน้ีท าให้

รู้จกัไซโตไคนินในระยะปี ค.ศ. 1950     

จากการศึกษาของ Skoog โดยเล้ียงเน้ือเยื่อพิทของยาสูบ พบว่าการท่ีเน้ือเยื่อจะเจริญต่อไปได้นั้น

จะตอ้งมีอาหารและฮอร์โมน เช่น ออกซิน โดยถา้ใหอ้อกซินในอาหารจะมีการเจริญของเน้ือเยื่อนั้นนอ้ยมาก  

เซลลข์นาดใหญ่เกิดข้ึนโดยไม่แบ่งเซลล ์นอกจากนั้นจะไม่เกิดการเปล่ียนแปลงไปท าหนา้ท่ีเฉพาะ อยา่งไรก็

ตามหากเพิ่มพิวรีน เบส (Purine Base) ชนิดอะดีนีน (Adenine) ลงไปในอาหารรวมกบั IAA (Indole-3-acetic 

acid)  พบวา่  เน้ือเยื่อจะกลายเป็นกลุ่มเซลล์ (Callus) ถา้ใส่อะดีนีนอย่างเดียวรวมกบัอาหาร   เน้ือเยื่อจะไม่

สร้างกลุ่มเซลลข้ึ์นมา  ดงันั้นจึงมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ระหวา่ง อะดีนีน และ IAA ซ่ึงกระตุน้ให้เกิดการ

แบ่งเซลล์ข้ึน   อะดีนีน เป็นพิวรีนเบส ซ่ึงมีสูตรเป็น 6-อะมิโนพิวรีน (6-aminopurine) และปรากฏอยู่ใน

สภาพธรรมชาติโดยเป็นส่วนประกอบของกรด นิวคลีอิค 

ในปี 1955 Miller ไดแ้ยกสารอีกชนิดหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัคลา้ยคลึงแต่มีประสิทธิภาพดีกวา่อะดีนีน 

ซ่ึงไดจ้ากการสลายตวัของ DNA ของสเปิร์มจากปลาแฮร์ริง สารชนิดน้ี คือ           6-(furfuryl-amino) purine 

ซ่ึงมีสูตรโครงสร้างคลา้ยอะดีนีน เน่ืองจากสารชนิดน้ีสามารถกระตุน้ให้เกิดการแบ่งเซลล์โดยร่วมกบัออก

ซิน จึงไดรั้บช่ือวา่ไคเนติน (Kinetin) 

             ไคเนติน เป็นสารท่ีไม่พบตามธรรมชาติในตน้พืช แต่เป็นสารสังเคราะห์  ต่อมาไดมี้การคน้พบไซโต

ไคนินสังเคราะห์อีกหลายชนิด  สารสังเคราะห์ท่ีมีกิจกรรมของไซโตไคนินสูงท่ีสุด คือ เบนซิลอะดีนีน 

(Benzyladenine หรือ BA) และเตตระไฮโดรไพรานีลเบนซิลอะดีนีน (tetrahydropyranylbenzyladenine หรือ 

PBA) 

ผลของไซโตไคนิน 
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1. กระตุน้ให้เกิดการแบ่งเซลล์และการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  โดยตอ้ง

ใชร่้วมออกซิน   หากให้ ไซโตไคนินมากกวา่ออกซิน จะท าให้เน้ือเยื่อนั้นเจริญเป็น ตา ใบ และล าตน้ แต่ถา้

หากสัดส่วนของออกซินมากข้ึนกวา่ไซโตไคนินจะท าใหเ้น้ือเยือ่นั้นสร้างรากข้ึนมา  การเปล่ียนสภาพของตา

ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจากแคลลสัจากส่วนของ        ล าตน้นั้นออกซินจะระงบั และไซโตไคนินนั้นจะ

กระตุน้การเกิด และตอ้งมีความสมดุลระหวา่งไซโตไคนินและออกซิน ช้ินส่วนของเน้ือเยือ่จึงจะสร้างตาได ้

2. ชะลอกระบวนการเส่ือมสลาย  เช่น กรณีของใบท่ีเจริญเต็มท่ีแลว้ถูกตดัออก          จากส่วนตน้ 

คลอโรฟิลล ์อาร์เอน็เอ และโปรตีนจะเร่ิมสลายตวัเร็วกวา่ใบท่ีติดอยูก่บัตน้               แมจ้ะมีการใหอ้าหารกบั

ใบเหล่าน้ีก็ตาม   ถา้หากเก็บใบเหล่าน้ีไวใ้นท่ีมืดการเส่ือมสลายยิง่เกิดเร็วข้ึน  

3. ท าใหต้าขา้งแตกออกมาหรือก าจดัลกัษณะตายอดข่มตาขา้งได ้  การเพิ่มไซโตไคนินใหก้บัตาขา้ง

จะท าใหแ้ตกออกมาเป็นใบได ้ ทั้งน้ีเพราะตาขา้งจะดึงอาหารมาจากส่วนอ่ืนท าใหต้าขา้งเจริญได ้ 

4. ท าให้ใบเล้ียงคล่ีขยายตวั   กรณีเมล็ดของพืชใบเล้ียงคู่งอกในความมืด ใบเล้ียงจะเหลืองและเล็ก 

จนะกระทัง่เม่ือไดรั้บแสงจึงจะขยายตวัข้ึนมา                        

  5. ท าใหเ้กิดการสร้างคลอโรพลาสตม์ากข้ึน                          

6. ท าใหพ้ืชทั้งตน้เจริญเติบโต 

7. กระตุน้การงอกของเมล็ดพืชบางชนิด 

 

 

ออกซิน (Auxin)   

 ออกซินเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชท่ีมีการศึกษากนัมาชา้นาน ตั้งแต่ในยคุของ Charles 

Darwin, 1880 ซ่ึงศึกษา เร่ืองการโค้งเข้าหาแสงของพืช (Phototropism) ซ่ึงพืชจะโค้งงอเข้าหาแสง  โดย

การศึกษาพบวา่ส่วนโคลีออพไทล์ (coleoptile) ของพืชจะตอบสนองต่อการไดรั้บแสงเพียงดา้นเดียวท าให้

เกิดการโคง้เขา้หาแสง สรุปว่าเม่ือตน้กลา้ไดรั้บแสงจะท าให้มี "อิทธิพล" (Influence) บางอย่างส่งผา่นจาก

ส่วนยอดมายงัส่วนล่างของโคลีออพไทล์ท าให้เกิดการโคง้งอเขา้หาแสง ต่อมา Boysen-Jensen , 1913 และ 

Paal, 1919 ไดศึ้กษาพบวา่ "อิทธิพล" น้ีเป็นสารเคมี ซ่ึงในสภาพท่ีโคลีออพไทลไ์ดรั้บแสงเท่ากนัทั้งสองดา้น 

สารเคมีน้ีจะเคล่ือนท่ีลงสู่ส่วนล่างของโคลีออพไทล์ ในอตัราเท่ากนัทุกดา้น และท าหนา้ท่ีเป็นสารกระตุน้

การเจริญเติบโต 



66 
 

             Went, 1926 ไดท้ดลอง และแยกสารชนิดน้ีออกจากโคลีออพไทล์ได ้โดยตดัส่วนยอดของโคลีออพ

ไทล์ของขา้วโอ๊ต แลว้วางลงบนวุน้ ซ่ึงจะท าให้สารเคมีท่ีกระตุน้การเจริญเติบโตไหลลงสู่วุน้ เม่ือน าวุน้ไป

วางลงท่ีดา้นหน่ึงของโคลีออพไทล์ท่ีไม่มียอดดา้นใดด้านหน่ึงจะท าให้โคลีออพไทล์ดงักล่าวโคง้ได ้ เขา

สรุปวา่สารเคมีไดซึ้มลงสู่วุน้แลว้ซึมจากวุน้ลงสู่ส่วนของ               โคลีออพไทล ์วธีิการดงักล่าวนอกจากจะ

เป็นวิธีการแรกท่ีแยกสารเคมีชนิดน้ีไดแ้ลว้ ยงัเป็นวิธีการวดัปริมาณของฮอร์โมนไดด้ว้ย เป็นวิธีท่ีเรียกวา่ 

Bioassay  สารเคมีดังกล่าวได้รับการตั้ งช่ือว่า ออกซิน  ซ่ึงในปัจจุบันพบในพืชชั้ นสูงทั่วๆ ไป และมี

ความส าคญัต่อการเจริญเติบโตของพืช สังเคราะห์ไดจ้ากส่วนเน้ือเยือ่เจริญของล าตน้ ปลายราก ใบอ่อน ดอก

และผล และพบมากท่ีบริเวณเน้ือเยือ่เจริญ โคลีออพไทด ์และคพัภะ รวมทั้งใบท่ีก าลงัเจริญดว้ย 

           การสังเคราะห์ออกซิน 

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าออกซิน เป็นสารประกอบท่ีมีโครงสร้าง คือ  Indole-3-

acetic acid หรือ เรียกยอ่ๆ วา่ IAA ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นออกซินส่วนใหญ่ท่ีพบในพืช และในสภาพธรรมชาติ 

อยูใ่นรูป Indole ทั้งส้ิน โดยท่ี IAA เป็นสารท่ีส าคญัท่ีสุด นอกจากนั้นยงัพบในรูปของ Indole-3-acetaldehyde 

หรือ IAAld , Indole-3-Pyruvic acid หรือ IPyA และ Indole-3-acetonitrile หรือ IAN ซ่ึงสารทั้ง 3 ชนิดน้ี

สามารถเปล่ียนเป็น IAA ได ้ในธรรมชาติพืชสังเคราะห์ออกซินท่ีใบอ่อน จุดก าเนิดของใบ และเมล็ดซ่ึง

ก าลงัเจริญเติบโต  

การสังเคราะห์ออกซินนั้นมีกรดอะมิโนทริปโตเฟน (L-Tryptophan) เป็นสารตั้งตน้ เน่ืองจากทริป

โตเฟน เป็นกรดอะมิโนท่ีมีโครงสร้างของ Indole อยู ่การสังเคราะห์ออกซิน ซ่ึงในการสังเคราะห์ IAA นั้น 

จะมี IAAld และ IPyA เป็นสารท่ีพบในระหวา่งการสังเคราะห์ ในพืชบางชนิด เช่น ขา้วโอ๊ต ยาสูบ มะเขือ

เทศ ทานตะวนั และขา้วบาร์เลย ์พบวา่ทริปโตเฟนสามารถเปล่ียนเป็น ทริปตามีน (Tryptamine) ได ้ในพืช

ตระกูลกะหล ่ า ทริปตามีนอาจจะเปล่ียนไปเป็น Indoleacetaldoxime แล้วเปล่ียนไปเป็น IAN แล้วจึง

เปล่ียนเป็น IAA และพบว่า IAA น้ีสังเคราะห์ไดท้ั้งในส่วนของไซโตซอล ไมโตคอนเดรีย และคลอโรพ

ลาสต์ ของพืช ในปัจจุบนัพบว่า Phenylacetic acid หรือ PAA มีคุณสมบติัของออกซินด้วย และสามารถ

สังเคราะห์ไดจ้าก ฟีนิล อะลานีน (L-Phenylalanine) โดยพบในคลอโรพลาสต ์และไมโตคอนเดรีย ของตน้

ทานตะวนั 

สารสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติของออกซินท่ีส าคัญทางการเกษตร มีหลายชนิด เช่น สาร  2,4-

dichlorophenoxyacetic acid หรือ  2,4-D  ซ่ึงใช้ในการก าจดัวชัพืช IBA หรือ Indole butyric acid ใช้ในการ
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เร่งให้ส่วนท่ีจะน าไปปักช าเกิดรากเร็วข้ึน และ NAA หรือ Napthalene acetic acid จะช่วยในการติดผลของ

ผลไมบ้างชนิด เช่น แอปเปิล 

  ผลของออกซิน 

1. การตอบสนองในระดบัเซลล ์ออกซินท าใหเ้กิดการขยายตวัของเซลล ์(Cell enlargement) เช่น ท า

ให้เกิดการขยายตวัของใบ ท าให้ผลเจริญเติบโต ออกซินท าให้เกิดการแบ่งเซลล์ไดใ้นบางกรณี เช่น กระตุน้

การแบ่งเซลล์ของแคมเบียม (cambium) และกระตุ้นให้เ กิดการเปล่ียนแปลงไปท าหน้า ท่ี เฉพาะ 

(differentiation) เช่น กระตุน้ใหเ้กิดการสร้างกลุ่มท่อล าเลียง กระตุน้ใหเ้กิดรากจากการปักช าพืช เช่น การใช ้

IBA ในการเร่งรากของก่ิงช า แล้วยงักระตุ้นให้เกิดการสร้างแคลลัส ในการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ แต่การ

ตอบสนองในระดบัเซลลท่ี์เกิดเสมอ คือ การขยายตวัของเซลล ์

2. การตอบสนองของอวยัวะหรือพืชทั้งตน้ 

2.1  เก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองของพืชต่อแสง ภูมิประเทศ หรือ แรงโนม้ถ่วง ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ 

2.2  การท่ีตายอดข่มไม่ใหต้าขา้งเจริญเติบโต (Apical Dominance) 

2.3  การติดผล เช่น กรณีของมะเขือเทศ ออกซินในรูปของ 4 CPA จะเร่งให้เกิดผลแมว้่าไม่ไดรั้บ

การผสมเกสร หรือท่ีเรียกว่า ผลแบบพาร์ทีโนคาร์ปิก (Pathenocarpic fruit) และในเงาะถ้าใช้ NAA 4.5 

เปอร์เซ็นต ์จะเร่งการเจริญของเกสรตวัผูท้  าใหส้ามารถผสมกบัเกสรตวัเมียได ้ในดอกท่ีไดรั้บ NAA เกสรตวั

เมียจะไม่เจริญเพราะไดรั้บ NAA ท่ีมีความเขม้ขน้สูงเกินไป แต่เกสรตวัผูย้งัเจริญได ้ท าใหก้ารติดผลเกิดมาก

ข้ึน 

2.4 ป้องกนัการร่วงของผล และใบ โดยออกซินจะยบัย ั้งไม่ให้เกิด Abcission layer ข้ึนมา เช่น การ

ใช ้2,4-D ป้องกนัผลส้มไม่ใหร่้วง หรือ NAA สามารถป้องกนัการร่วงของผลมะม่วง 

2.5 ในบางกรณีออกซิน สามารถท าให้สัดส่วนของดอกตวัเมีย และตวัผูเ้ปล่ียนไปโดยพบวา่ ออกซิ

นจะกระตุน้ใหมี้ดอกตวัเมียมากข้ึน 

 

 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชูศรี ไตรสนธิ (2534) ไดเ้สนอแนวทางการศึกษาและวจิยัดา้นพฤกษศาสตร์พื้นบา้นเป็นคร้ังแรก ใน

การสัมมนาระดบัประเทศ เร่ือง พฤกษศาสตร์พื้นบา้นในประเทศไทย และเสนอผลงาน เร่ือง ผลไมท่ี้ใชเ้ป็น

ผกัในเชียงใหม่ โดยส ารวจผลไมท่ี้ใชเ้ป็นผกัในตลาดเชียงใหม่กวา่ 30 ชนิด โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัพืช

แต่ละชนิดส่วนต่างๆ ของพืชน ามาใช ้พร้อมทั้งต ารับอาหารท่ีประกอบจากผกัพื้นบา้น 
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 อภิชาต  ชิดบุรี และคณะ (2544) ไดท้  าการศึกษาผลของ BA (6-benzylaminopurine) ท่ีมีต่อจ านวน

ตน้ของกระชายด า โดยใชอ้าหารสูตร Murashige and Skoog (MS)  ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 4 ระดบั ตั้งแต่ 0, 

2, 4, และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาพบวา่อาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 2, 4, และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร 

สามารถชกัน าให้เกิดจ านวนยอดสูงสุดท่ี 4.00, 4.33 และ 5.33 ยอดตามล าดบั ส่วนอาหารท่ีไม่เติม BA นั้น

พบวา่จะใหจ้  านวนยอดนอ้ยท่ีสุด คือ 1.33 ยอด  ในขณะท่ีท าให้เกิดรากมากท่ีสุด ถึง 5.43 เซนติเมตรต่อยอด  

ส่วนช้ินส่วนกระชายด าในอาหารท่ีเติม BA ความเขม้ขน้  4 และ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร จะมีความยาวลดลง

ตามล าดบั  ยกเวน้ในช้ินส่วนกระชายด าในอาหารท่ีเติม BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นั้นจะไม่เกิดการสร้างราก 

 วชัรินทร์ รัตนพนัธ์ (2546)  ได้น าหน่อจากเหง้าของขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยมาท า             การ

เพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ต่างๆ พบวา่ทั้งขมิ้นชนัและขมิ้นออ้ยสามารถเกิดยอด

ได้ดีท่ีสุดบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร                  โดยสามารถชักน าให้

ขมิ้นชนัเกิดการสร้างจ านวนยอดและรากเฉล่ียสูงสุด 2.66 และ 5.70 ตามล าดบั ส่วนในขมิ้นออ้ย มีจ  านวน

ยอดและรากเฉล่ียสูงสุด 2.35 และ 5.71 ตามล าดบั 

 ดวงจนัทร์  เกษบุตร (2546) ไดศึ้กษาความเขม้ขน้ของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในกลุ่มไซโต

ไคนินต่อการเพิ่มจ านวนขมิ้นชนัในหลอดแกว้ 2 กลุ่ม คือ ไซโตไคนินในกลุ่มสารประกอบพิวรีน ไดแ้ก่ BA 

, 6-furfurylaminopurine (kinetin) และ N6-isopentenyl adenine (2iP)  และไซโตไคนินในกลุ่มฟีนิลยูเรีย 

(phenylureas) คือ thidiazuron (TDZ) พบว่าไซโตไคนินท่ีใช้ในการเพิ่มจ านวนยอดขมิ้นชันได้ดีท่ีสุด คือ 

TDZ ท่ีความเขม้ขน้ 18.2 ไมโครโมลาร์ ท าให้ได้จ  านวนยอดเฉล่ีย 13.3-18.2 ยอดต่อช้ินส่วน ในเวลา 12 

สัปดาห์ ส่วน BA, kinetin และ2iP ท่ีความเขม้ขน้ 35.5-39.4 ไมโครโมลาร์ ให้จ  านวนยอดเฉล่ียราว 2.2-4.8 

ยอดต่อช้ินส่วน ในเวลา 10 สัปดาห์ นอกจากน้ียงัพบวา่อตัราส่วนระหวา่ง ออกซินต่อไซโตไคนินสูงจะชกั

น าใหเ้กิดราก    ถา้อตัราส่วนระหวา่งออกซินต่อไซโตไคนินต ่าจะชกัน าให้เกิดยอด  

 ชยานิจ  ดิษฐบรรจง และคณะ  (2547) ท าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อว่านชักมดลูกได้น าหน่ออ่อนยาว

ประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร มาท าการเพาะเล้ียงในอาหาร MS ท่ีมีการเติม BA ความเขม้ขน้ 6 ระดบัคือ 0, 10, 

20, 30, 40 และ 50 ไมโครโมลาร์ และ kinetin 6 ระดบัคือ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ไมโครโมลาร์ ใชแ้ผนการ

ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) พบวา่ BA ท่ีระดบั 30 - 50 ไมโครโมลาร์ สามารถชกั

น าใหเ้กิดยอดไดดี้ท่ีสุด 3.6 - 4.5 ยอดต่อช้ินส่วน ภายในเวลา 2 เดือน 
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 จิราภรณ์ ปาลี และศรีสุลกัษณ์ ธีรานุพฒันา (2548) ไดท้  าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ            ขมิ้นด า  โดย

เล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใตค้วามเขม้แสง 1,500 

ลกัซ์ อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส  สามารถชกัน าใหเ้กิดยอดสูงสุด 100 เปอร์เซ็นต ์โดยในอาหารสูตร MS 

ท่ีมี BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ชักน าให้จ  านวนยอดเฉล่ีย 2.27 ยอดต่อช้ินส่วนเน้ือเยื่อ  และเกิดรากสูงสุด 

72.73  

 ชยานิจ  ดิษฐบรรจง และคณะ (2550) น าดาหลาชนิดดอกสีแดงไดแ้ก่พนัธ์ุบวัแดงใหญ่ พนัธ์ุแดงอิน

โด และชนิดดอกสีชมพู ไดแ้ก่ พนัธ์ุบานเยน็  มาชกัน าให้เกิดแคลลสัแต่ไม่สามารถ    ชกัน าให้เกิดยอดจาก

แคลลสัได ้จึงไดท้  าการชกัน าให้เกิดยอดจากตาขา้งของดาหลา มาท า           การเพาะเล้ียงในอาหารสูตร MS 

ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 15 - 20 ไมโครโมลาร์ ภายในเวลา              8 สัปดาห์ สามารถชกัน าให้เกิดยอดอ่อน

สูงสุดเท่ากนัท่ี 3.55 และ 4.35 ยอดต่อช้ินส่วน และในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความเขม้ขน้ 10 ไมโครโม

ลาร์ ชกัน าใหย้อดรวมสูงสุดถึง 5.8 ยอด  

 สุรักษ์ แจ่มจ ารัสและคณะ (2553) ได้ท าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเร่วหอม (Etlingera punicea R.M. 

Smith)   โดยการหน่ออ่อน จากนั้นน าหน่ออ่อน (ท่ีใบยงัไม่คล่ี) ยาวประมาณ 5-6 น้ิว มาฟอกฆ่าเช้ือด้วย

น ้ ายาคลอร็อกซ์ (Clorox) 10 เปอร์เซ็นต ์และ 5 เปอร์เซ็นต ์นาน 10 นาที และ 5 นาที ตามล าดบั จากนั้นลา้ง

ดว้ยน ้ าท่ีน่ึงฆ่าเช้ือแลว้ 2 คร้ัง น ามาเล้ียงในอาหารสูตร MS  ท่ีเติมสารควบคุมการเจริบเติบโต BA 1, 2 และ 

5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อศึกษาการแตกยอด จากนั้นศึกษาสูตรอาหารส าหรับการเพิ่มปริมาณตน้โดยน ายอดมา

เล้ียงในอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ระดบัความเขม้ขน้ 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั NAA ความ

เขม้ขน้ 0,0.1 และ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการทดลองพบว่าสูตรอาหารท่ีเติม BA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

ร่วมกบั NAA 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรใหจ้  านวนยอดท่ีแตกใหม่ไดม้ากท่ีสุดคือ 8 ยอด   

 Balachandrun et al. (1990) ไดท้  าการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อตาจากส่วนของเหงา้ (rhizome) ของขิง และ

พืชตระกูลขมิ้น (Curcuma) 3 ชนิดคือ ขมิ้น วา่นมหาเมฆ และ C. caesia Roxb โดยพบวา่พืชทุกชนิดมีอตัรา

การเกิดยอดไดดี้ท่ีสุดบนอาหารอาหารท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายใน 4 สัปดาห์ 

 Kochuthressia et al. (2010)  ได้น าตาข้างของเหง้า  ( rhizome) ของขิงแดง (Alpinia purpurata 

Schum.)  มาท าการเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกบั Kinetin 2.0 มิลลิกรัม

ต่อลิตร พบวา่สามารถชกัน าใหเ้กิดยอดสูงสุดถึง 6.4 ± 0.32 ยอดต่อช้ินส่วน 
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พัชรินทร์ ศริทองค า (2537) ได้ศึกษาพัฒนาวิธีการในการขยายพันธ์ุต้นหญ้าหวาน (Stevia 

rebaudiana Bertoni) ให้ได้จ  านวนมาก จากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อส่วนใบอ่อนและยอดอ่อน โดยพบว่า 

สภาวะท่ีเหมาะสมในการชกัน าให้เกิดแคลลสัจากเน้ือเยื่อส่วนใบอ่อนคือ ท าการเพาะเล้ียงบนอาหารสูตร 

MS เสริมดว้ย NAA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกัน า

แคลลสัจากส่วนใบอ่อนเกิดการหวนกลบัคืนเป็นต้นคือ สูตร MS ท่ีใส่วิตามินตามสูตร Nitch เสริมด้วย 

NAA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดรากไดใ้นอาหารสูตร MS ท่ี

เสริมดว้ย NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาวะท่ีเหมาะสมในการชกัน าให้เกิดยอดจ านวนมากจากส่วนยอด

อ่อนคือ อาหารสูตร MS ท่ีเสริมดว้ย kinetin 12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชกัน าให้เกิดยอดจ านวน 60 ยอด 

ภายในระยะเวลา 3 เดือน และผลิตยอดจ านวนมากไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชกัน าให้

เกิดรากคือ สูตร MS ท่ีไม่ใส่สารควบคุมการเจริญเติบโต และสูตร MS ท่ีเสริมดว้ย NAA 0.01 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร เม่ือท าการยา้ยตน้หญา้หวานท่ีไดจ้ากการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อออกปลูกในดิน พบวา่จะให้ตน้ท่ีมีลกัษณะ

สมบูรณ์ 

 มทันียา วงัประภา (2542) น าปลายยอดหญา้หวาน ขนาด 1.5 เซนติเมตร มาท าการฟอกฆ่าเช้ือด้วย

แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นแช่ลงในสารเคมี bactrim 0.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 25 

นาที สารก าจดัเช้ือราคาร์เบนดาซิม 0.2 เปอร์เซ็นต ์เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นแช่ในคลอร็อกซ์ 15 เปอร์เซ็นต ์

เป็นเวลา 15 นาที และ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 10 นาที ตามล าดับ และแช่ในกรดซิตริก (citric acid 0.01 

เปอร์เซ็นต)์ เป็นเวลา 3 นาทีจากนั้นน ายอดและใบอ่อนหญา้หวานท่ีเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือมาเล้ียงบน

อาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติม BA ร่วมกบั NAA ความเขม้ขน้อย่างละ 0, 0.5, 1 และ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร รวม 16 

ชุดความเขม้ขน้โดยเล้ียงยอดในสภาพมีแสง 16 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรับส่วนใบแยกเล้ียงในสภาพมีแสง 16 

ชัว่โมงต่อวนั และสภาพมืดตลอดเวลาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA 1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร สามารถชกัน าให้เกิดการเพิ่มจ านวนยอดไดโ้ดยมีจ านวนยอดเฉล่ียสูงสุด 4.5 ยอด/ช้ินเน้ือเยื่อ ส่วนยอด

ท่ีเล้ียงในอาหารท่ีมี NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จะให้ยอดท่ีมีจ านวนรากเฉล่ียสูงสุด 11 ราก/ช้ินเน้ือเยื่อ การ

เพาะเล้ียงใบพบว่าใบอ่อนท่ีเล้ียงบนอาหารวุน้สูตร MS ท่ีเติม BA และ NAA ความเข้มข้นอย่างละ 2 

มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งในสภาพมีแสงและสภาพมืดให้ปริมาณแคลลสัสูงสุด จากนั้นน ามาท าการสกดัสารสตีวิ

โอไซด ์(stevioside) จากช้ินส่วนพืชต่าง ๆ 6 ตวัอยา่งคือ ยอดและรากจากธรรมชาติและจากการเพาะเล้ียงใน

สภาพปลอดเช้ือรวมทั้งแคลลสัดว้ยเทคนิค HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) พบวา่

มีสารสตีวิโอไซด์ ในเน้ือเยื่อยอดจากธรรมชาติและรากจากการเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือในปริมาณ 
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0.0188 และ 0.0012 กรัม/กรัมน ้ าหนกัแห้งตามล าดบั การเพาะเล้ียงยอดและยอดท่ีชกัน าให้เกิดรากแลว้ใน

อาหารเหลวสูตร MS ท่ีเติมโซเดียม อะซีเตต (sodium acetate) ความเขม้ขน้ 0, 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ในสภาพมีแสง 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่ายอดและยอดท่ีชกัน าให้เกิดรากแล้วท่ีเล้ียงใน

อาหารเหลวสูตร MS ท่ีเติมโซเดียม อะซีเตต 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการสะสมของสารสตีวิโอไซด์ปริมาณ

มากท่ีสุดคือ 0.0039 และ 0.0054 กรัม/กรัมน ้ าหนกัแห้งตามล าดบั โดยการเพาะเล้ียงยอดและยอดท่ีชกัน าให้

เกิดรากแลว้ในถงั(stirred tank bioreactor) ท่ีมีอาหารเหลวสูตร MS ท่ีเติม โซเดียม อะซีเตต 0.1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ปริมาณ 3 ลิตร ในสภาพมีแสง 16 ชัว่โมงต่อวนั เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบวา่มีสารสตีวิโอไซด ์ในเน้ือเยื่อ

ยอดเท่านั้นคือ 0.0043 กรัม/กรัมน ้ าหนกัแห้งและไม่พบการสะสมของสารสตีวิโอไซด์ ในเน้ือเยื่อยอดท่ีชกั

น าใหเ้กิดรากแลว้ 

นิตยา โงว้วฒันา (2540) ไดท้  าการศึกษาทดลองพบว่าขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการสกดัสตีวิโอไซด์

และผลิตภณัฑ์จากหญา้หวาน และท าให้บริสุทธ์ิ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ สกดัหญา้หวานแห้ง

บดละเอียดดว้ยน ้ าท่ี 55 องศาเซลเซียส ใชอ้ตัราส่วนหญา้หวานแห้ง:น ้ า เท่ากบั 1:10 ท าให้บริสุทธ์ิโดยการ

ฟอกสีและตกตะกอนส่ิงเจือปนดว้ย Ca(OH)2 40 เปอร์เซ็นต ์(เทียบกบัปริมาณสารท่ีละลายในน ้ าสกดั) และ 

FeSO4.7H2O ท่ีมีจ  านวนโมลเท่ากบั Ca(OH)2 จากนั้นน าน ้ าสกดัท่ีฟอกสีแลว้ไปผา่นคอลมัน์ท่ีบรรจุดว้ยเร

ซิน Amberite 200 (strongly acidic cation exchange resin) ขั้นสุดท้ายท าให้แห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze 

dried) ไดส้ตีวโิอไซด์และผลิตภณัฑ์จากหญา้หวานเป็นผงละเอียดสีขาว ดูดความช้ืนไดดี้ ตอ้งเก็บในภาชนะ

ปิดสนิทท่ีป้องกนัความช้ืน แนวทางการสกดัสตีวโิอไซดแ์ละผลิตภณัฑจ์ากหญา้หวานในระดบัอุตสาหกรรม 

ใช้วิธีการเช่นเดียวกัน แต่ท าให้แห้งด้วยเคร่ืองอบแห้งแบบพ่นฝอย สกดัหญา้หวานแห้ง 3,000 กรัม ได้

ผลิตภณัฑ์เป็นผงละเอียดสีครีม 101.56 กรัม มีสตีวิโอไซด์ 40.32 กรัม คิดเป็น 39.70 และ 1.34 เปอร์เซ็นต์

เทียบกบัน ้ าหนกัผลิตภณัฑ์และน ้ าหนกัหญา้หวานตามล าดบั ปริมาณเหล็กและแคลเซียมเท่ากบั 0.97 และ 

1.47 มิลลิกรัม ต่อกรัม ผลิตภณัฑต์ามล าดบั ความช้ืน 9.31 เปอร์เซ็นต ์ผลิตภณัฑดู์ดความช้ืนไดดี้ 

 สมปอง วรรณโคตร (2538) ไดท้  าการศึกษาทดลอง หาสภาวะท่ีเหมาะสมส าหรับ การสกดั สารสตีวิ

โอไซด์ หรือสารหวานจากหญา้หวาน เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม กระบวนการประกอบดว้ย

การสกดัคลอโรฟิลล์ โดยใช้คลอโรฟอร์มเป็นเวลา 20 ชัว่โมง แลว้ท าการสกดัดว้ยน ้ า ใช้อตัราส่วนหญา้

หวานต่อน ้า ท่ีอตัราส่วน 1:10 ท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 1 ชัว่โมง โดยท าการสกดัสารซ ้ า จ  านวน  3 

คร้ัง จากนั้นน าไปท าใหใ้ส โดยการตกตะกอนดว้ยแคลเซียมออกไซด ์กบัไอร์ออน (III) ซลัเฟต (Fe2(SO4)3.X 

H2O) อัตราส่วน 1:2 โดยน ้ าหนัก ปรับ pH 6.3-6.5 ด้วย H3PO4 และใช้สารช่วยตกตะกอน (flocculant) 
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ประมาณ 10 ppm แลว้น าไประเหยในเคร่ืองท าใหแ้หง้ดว้ยความเยน็ (freeze drier) และตกผลึกดว้ยเมทานอล 

จะได้สตีวิโอไซด์ผงสีขาวมีความบริสุทธ์ิร้อยละ 36.6 จากนั้นน าไปก าจดัไอออน โดยผ่านคอลัมน์ตัว

แลกเปล่ียนไอออนบวกและลบตามล าดบั แลว้ระเหยแห้ง และตกผลึกล าดบัส่วนดว้ยเมธานอลไดส้ตีวิโอ

ไซด์บริสุทธ์ิร้อยละ 94.95 ไดศึ้กษาคุณสมบติัของสาร Steviol ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ุของ             สตีวิโอไซด์ โดย

ทดสอบผลต่อการงอกของเมล็ดขา้วและถัว่เขียว พบวา่สตีวิออลสามารถยบัย ั้งการงอกของเมล็ด และศึกษา

ผลของสตรีวิออลต่อการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝ้าย พบว่าสารละลายสตีวิออลเขม้ขน้ 100, 500 

และ 1000 ppm จะมีผลยบัย ั้งการกินใบคะน้าของหนอนเจาะสมอฝ้าย และการใช้สารสกัดสตีวิโอไซด์

โดยตรงจะมีผลเป็นสารดึงดูดแมลง 

   

 ความหลากหลายทางชีวภาพ            

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีส่ิงมีชีวิตนานาชนิดหลากหลายสายพนัธ์ุอยู่ในระบบ

นิเวศท่ีแตกต่างกันในโลกน้ี มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ คือ ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ  ความ

หลากหลายภายในชนิดพนัธ์ุ ซ่ึงท าให้เกิดความหลากหลายทางพนัธุกรรม และความหลากหลายของระบบ

นิเวศ  

              ความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ อาจเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัท่ีสุด เพราะพืช สัตว ์และจุลินทรียมี์มากมาย

หลายชนิดรอบตวัเรา จากความหมายของความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ ในโลกน้ีมีส่ิงมีชีวิตประมาณ 1.7 

ลา้นชนิดท่ีไดรั้บการจ าแนกวินิจฉยัแลว้ แต่นกัวิทยาศาสตร์คาดวา่ส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยูใ่นโลกมีมากกวา่ 12 ลา้น

ชนิด นกซ่ึงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลงัและแมลงซ่ึงเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลงัท่ีจ  าแนกวินิจฉัยแล้วมี

มากกวา่สัตวก์ลุ่มอ่ืน ๆ และพืชมากมายนกั การท าลายแหล่งท่ีอยู่อาศยัตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในโลกอย่าง

รวดเร็วและต่อเน่ืองจนถึงทุกวนัน้ี มีผลให้ส่ิงมีชีวิตหลายชนิดสูญสลายไปเสียก่อนท่ีโลกจะคน้พบและ

จ าแนกวนิิจฉยั ดงันั้นในงานวจิยัไดตี้กรอบแนวความคิดออกเป็นดงัรูปภาพดงัน้ี 

 

 

 

ความหลากหลายของนกและแมลง ความหลากหลายของชนิด 

ความหลากหลายของ 

สง่เสรมิใหม้กีารอนุรกัษ์ 

และเพาะเลีย้ง 

การใชป้ระโยชน์ 
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ภาพท่ี 2.13  แนวคิดการใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของนกและแมลง 

 

การใช้ประโยชน์จากส่ิงมีชีวติ 

 ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแมลง 

 แมลงทุกชนิด เป็นสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั อยูใ่นคลาสอินเซคตา (class insecta) ไฟลมัอาร์โธรโป

ดา (phylum arthropoda) สัตวจ์  าพวกแมลงจะพบเห็นไดใ้นท่ีทัว่ๆไปไม่วา่จะเป็นแถบขั้วโลก หรือใน

ทะเลทราย บนภูเขา ในถ ้า แหล่งน ้าจืด และน ้าเคม็ แมลงมีลกัษณะเฉพาะตวัแตกต่างกบัสัตวไ์ม่มีกระดูกสัน

หลงัชนิดอ่ืนๆ ท าใหแ้มลงสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทุกประเภทไดดี้  

 แมลงทุกชนิดล าตวัแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน ส่วนท่ีมองเห็นชดัเจน คือ ส่วนหวั (head) ส่วนอก (thorax) 

และส่วนทอ้ง (abdomen) แมลงท่ีโตเตม็ท่ีจะมีขา 3 คู่อยูติ่ดกบัส่วนอก แมลงมีเปลือกแขง็เป็นโครงร่างอยู่

ภายนอก เรียกวา่ เอก็โซสเกลลีตนั (exoskeleton) เป็นสารจ าพวกไคติน (chitin) โครงร่างแขง็ท าหนา้ท่ี

ป้องกนัเน้ือเยื่อและอวยัวะภายในต่างๆไวไ้ม่ใหเ้ป็นอนัตราย 

 การแพร่กระจายของแมลง 

แมลงมีอยูท่ ัว่ทุกมุมโลก แมแ้ต่บริเวณใกลก้บัขั้วโลกซ่ึงมีอากาศหนาวเยน็ และส่วนท่ีลึกท่ีสุดของ

ทะเล ก็ยงัปรากฏวา่มีแมลงบางชนิดสามารถอาศยัอยูไ่ด ้ ตวัหนอนขของดว้งปีกแข็งบางชนิดกินสาหร่าย

ทะเลเป็นอาหาร ในทอ้งทะเลบางแห่งพบวา่ มีมวนและแมลงบางชนิดอาศยัอยู ่บนยอดเขาหิมาลยัท่ีมีหิมะปก

คลุมอยูต่ลอดปี ก็ยงัมีแมลงบางชนิดอาศยัอยู ่น ้าพุร้อนบางแห่งซ่ึงมีอุณหภูมิถึง 60 องศาเซลเซียส ปรากฏวา่
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มีดว้งปีกแขง็บางชนิดอาศยัอยูไ่ด ้แสดงใหเ้ห็นวา่ ความร้อนหนาวเยน็ของธรรมชาติไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคขวาง

กั้นการแพร่กระจายของแมลงแต่อยา่งใด 

ลมพายแุละกระแสน ้า ในทอ้งทะเลมีส่วนในการน าเอาแมลงใหก้ระจายไปอยา่งส่วนต่างๆไดท้ัว่

โลก แมลงต่างๆท่ีถูกน าไปยงัส่วนต่างๆซ่ึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัใหม่ แมลงก็สามารถปรับตวัเองใหเ้ขา้กบั

สภาพแวดลอ้มนั้นๆได ้

ในแต่ละส่วนของโลก จะมีแมลงต่างๆทั้งปริมาณและชนิดแตกต่างกนั ทั้งน้ีเพราะสภาพแวดลอ้ม

ของแต่ละสถานท่ีแตกต่างกนั แมลงจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้มนั้นๆเสมอ 

 การปรับตัวของแมลง 

แมลงมีการปรับตวั ปรับรูปพรรณสัณฐาน หนา้ท่ีของสรีรวทิยาและพฤติกรรม ใหมี้ความเหมาะสม

อยูเ่สมอ การปรับตวัมีอยูห่ลายรูปแบบดงัน้ี คือ 

1) ปรับรูปร่างอวยัวะภายนอก (morphological adaptation) แมลงบางชนิดสามารถปรับลกัษณะ
และสีสันใหก้ลมกลืนกบัใบไมข้องตน้ไมท่ี้มนัอาศยัอยู ่ เช่น พวกตัก๊แตนใบไม ้ ตัก๊แตนก่ิงไม ้
ตัก๊แตนใบโศก เป็นตน้ ตัก๊แตนต าขา้วมีขาคู่หนา้เหมาะแก่การจบัแมลง และสัตวอ่ื์นกินเป็น
อาหาร แมลงกระชอนมีขาคู่หนา้เหมาะแก่การขดุรู แมลงท่ีกินอาหารต่างกนัจะมีปากต่างกนั 
และเหมาะสมกบัชนิดของอาหารท่ีมนักินเสมอ 

2) ปรับหนา้ท่ีของอวยัวะภายใน (physiological adaptation) แมลงท่ีมีปากแบบกดักิน จะมีต่อม
น ้าลายช่วยในการหล่อล่ืนและการยอ่ยอาหารบางชนิด และมีกระเพาะพกัเก็บอาหารชัว่คราว 
(crop) ในแมลงต่างชนิดกนักระเพาะพกัจะท าหนา้ท่ีต่างกนั 

3) ปรับพฤติกรรม (behavioral adaptation) แมลงแต่ละชนิดมีพฤติกรรมแตกต่างกนัไปตามสภาพ
ของส่ิงแวดลอ้ม และระยะเวลาของการเจริญเติบโต แมลงบางชนิดไม่วา่จะอยูใ่นระยะท่ีเป็นตวั
อ่อนและตวัเตม็วยั จะมีพฤติกรรมเป็นตวัห ้ าตลอดเวลา เช่น แมลงปอ เป็นตน้  

  

 ประโยชน์ของแมลง 

 แมลงท่ีเป็นประโยชน์มีมากมายหลายชนิดอาจแบ่งเป็นพวกใหญ่ๆ ตามลกัษณะของประโยชน์ ได้

ดงัต่อไปน้ี 
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 1. แมลงใหผ้ลผลิตท่ีเป็นประโยชน์ มีนอ้ยชนิดแต่ผลิตผลท่ีไดมี้คุณค่ามหาศาลจนท าใหม้นุษยห์นัมา

เล้ียงแมลงเพื่อน ามาจ าหน่ายเป็นสินคา้ จากความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ท าใหก้ารเล้ียงแมลงซ่ึงเดิมท ากนั

ในยามวา่งกลายเป็นอาชีพหลกัท่ีท ารายไดใ้หเ้กษตรกร และในปัจจุบนัไดพ้ฒันาจนกลายเป็นอุตสาหกรรม

ส่งออกไปยงัต่างประเทศ ผลิตผลอนัเป็นคุณค่ามหาศาลท่ีไดรั้บจากแมลงไดแ้ก่ น ้าผึ้ง ไขผึ้ง ชนั คร่ัง และเส้น

ไหม เป็นตน้ 

 2. แมลงเป็นอาหารของมนุษยแ์ละสัตว ์ มนุษยกิ์นแมลงเป็นอาหารตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 

แมว้า่ในปัจจุบนัจะมีอาหารอยา่งอ่ืนอีกมากมายหลายชนิดท่ีถูกปรุงแต่งข้ึนมาแต่ก็ยงัมีชนพื้นเมืองแถบต่างๆ 

เกือบทัว่โลกท่ีกินแมลงเป็นอาหาร ชนพื้นเมืองในแอฟริกากินมด ปลวก หนอนดว้ง หนอนผเีส้ือ และตัก๊แตน

เป็นอาหารหลกัท่ีให้โปรตีนสูง ในบางประเทศมีการน าแมลงมาท าเป็นอาหารกระป๋องออกจ าหน่ายทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ส าหรับในประเทศไทยแมลงหลายชนิดไดก้ลายเป็นอาหารอนัโอชะซ่ึงมีขายกนั

เป็นปกติ เช่น ตัก๊แตน 

 3. แมลงช่วยผสมเกสรพืชผลชนิดต่างๆ จะติดผลหรือมีเมล็ดไวข้ยายพนัธ์ุต่อไปไดต้อ้งมีการผสม

เกสรตน้ไมบ้างชนิด เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูใ่นดอกเดียวกนัก็ผสมกนัเองได ้ แต่ตน้ไมอี้กหลายชนิดมี

เกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูค่นละดอกจึงมีวามจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัแมลงเป็นตวัช่วยในการผสมเกสร แมลงท่ี

ช่วยผสมเกสรดอกไมมี้ประมาณ 30,000 ชนิด เช่น ผึ้ง ผเีส้ือ ต่อ แตน ดว้ง มวน เป็นตน้ (กณัฑว์ร์ี, 2542 และ 

รัตติกาล, 2550) 

ค่าดัชนีชีวภาพของสัตว์หน้าดินในการบ่งช้ีคุณภาพน า้ในแหล่งน า้จืด 

ค่าดชันีทางชีวภาพ คือ คะแนนท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพน ้ าท่ีนกันิเวศวิทยาน ้าจืดก าหนดให้สัตวห์น้าดิน

แต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่มซ่ึงมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมลพิษหรือปริมาณออกซิเจนในน ้ า

แตกต่างกนัไป (Mustow, 2002)โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1)  กลุ่มท่ีไม่ทนต่อสภาพมลพิษ   หรือทนทานต่อสภาพมลพิษนอ้ย  แต่มีความตอ้งการออกซิเจนสูง

มีคะแนนในช่วง  10-7  คะแนน  โดยไล่ตามล าดบัจากท่ีมีความทนทานต ่าจนถึงท่ีมีความทนทานสูงข้ึน 

2)  กลุ่มท่ีทนทานต่อสภาพมลพิษปานกลาง  และตอ้งการออกซิเจนไม่มากเท่ากลุ่มแรกจะมีคะแนน

ในช่วง  6-5  คะแนน 
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3)  กลุ่มท่ีทนทานต่อสภาพมลพิษค่อนขา้งมาก  และตอ้งการออกซิเจนนอ้ย  จะมีคะแนนอยูใ่นช่วง  

4-3  คะแนน 

4)  กลุ่มท่ีทนทานต่อสภาพมลพิษสูง และตอ้งการออกซิเจนน้อยมาก จะมีคะแนนอยู่ในช่วง 2-1 

คะแนน 

กลุ่มท่ีมีคะแนนมาก  จะมีอตัราการเผาผลาญสูงและใชร้ะบบผา่นผิวหนงัและเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการใช้

ออกซิเจนในการหายใจสูง  ส่วนกลุ่มท่ีคะแนนนอ้ย  จะหายใจผา่นผวิหนงัและเป็นกลุ่มท่ีตอ้งการออกซิเจน

ต ่าหรือเกือบไม่ใชอ้อกซิเจนเลย 

การตรวจสอบคุณภาพน ้ าโดยใชส้ัตวห์นา้ดินน้ี  นิยมศึกษากนัในแหล่งน ้ าไหล  เข่น  แม่น ้ าล าธาร

มากกวา่ในแหล่งน ้าน่ิง  เพราะในแหล่งน ้ าน่ิงนั้นคุณภาพน ้าในแต่ละชั้นน ้าจะมีความแตกต่างกนัมาก  ตั้งแต่

ระดบัผิวน ้ าจนถึงบริเวณทอ้งน ้ า  การใชส้ัตวห์นา้ดินส่วนใหญ่มกัพบในบริเวณใกลท้อ้งน ้ ามาเป็นดชันีบ่งช้ี

คุณภาพน ้าทั้งแหล่งน ้า  จึงไม่อาจกระท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  โดยในแหล่งน ้าน่ิงนั้นสามารถใช ้  แพลงกต์อนพืช  

แพลงกต์อนสัตว ์ พืชน ้า  และส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ  ตรวจสอบได ้ ส าหรับในน ้าไหลนั้นก็จะมีส่ิงมีชีวิตนอ้ยชนิดท่ี

สามารถใชเ้ป็นดชันีท่ีเหมาะสม โดยท่ีสัตวห์นา้ดินมีความเหมาะสมมากกวา่ส่ิงมีชีวติอ่ืนๆทั้งหมด  เน่ืองจาก

ส่วนใหญ่เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีขนาดใหญ่  สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนโดยไม่ตอ้งใช้กลอ้งจุลทรรศน์ การเก็บ

ตวัอยา่งสามารถท าไดโ้ดยง่าย  รวมทั้งการวนิิจฉยัชนิดหรือกลุ่มไม่ซบัซอ้นมากนกั 

การศึกษาคุณภาพน ้ าโดยใช้ค่าดชันีทางชีวภาพของสัตวห์น้าดิน  เป็นการประเมินจากดชันีทาง

ชีวภาพท่ีค านวณจากการใช้  BMWP score เพื่อให้คะแนนสัตวห์น้าดิน เพื่อใช้เป็นค่าดชันีทางชีวภาพบ่ง

บอกคุณภาพน ้า โดยก าหนดสัตวห์นา้ดินท่ีมีความทนทานต่อคุณภาพน ้าท่ีต่างกนั มีคะแนนแตกต่างกนัอย่าง

ชดัเจน สัตวห์นา้ดินท่ีทนทานต่อมลพิษนอ้ย มีคะแนนสูงส่วนท่ีทนทานต่อสภาพมลพิษมากมีคะแนนต ่า 

BMWP score 

เป็นดัชนีท่ีเร่ิมใช้ในประเทศองักฤษ  โดย  National  Water  Council  ในปี  ค.ศ.1981  โดยการ

จ าแนกตวัอย่างในระดบัวงศ์  แลว้ให้คะแนนตั้งแต่  1 ถึง  10 คะแนน แลว้หาคะแนนรวมของแต่ละจุดท่ี

ศึกษาไดเ้ป็นค่า BMWP  score  และน ามาหาค่าASPT  โดยการน าค่า BMWP  score  ของแต่ละจุดท่ีศึกษา

หารดว้ยจ านวนวงศ์ท่ีพบในจุดนั้นๆ  ท่ีใช้เป็นอินดิเคเตอร์ ซ่ึงค่าASPT  จะมี  ค่าไม่เกิน  10  นอกจากน้ีค่า

ASPT  ท่ีไดจ้าก BMWP  score  เป็นวธีิท่ีทางชีววทิยาท่ีค่อนขา้งเหมาะสมในการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้ม  เป็น
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ดชันีท่ีมีประโยชน์ใชไ้ดง่้าย  สามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัแหล่งน ้าและสภาพภูมิศาสตร์ในแต่ละแห่ง  เช่น  ใน

เขตร้อนมีการปรับปรุงดชันีน้ี  เพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีทั้งทางดา้นการจดักลุ่มและการให้คะแนนส่ิงมีชีวติ

แต่ละวงศ ์ (Abel, 1998) 

 

ความรู้เกีย่วกบันก 

นกเป็นสัตวเ์ลือดอุ่นท่ีมีความแตกต่างกบัสัตวป์ระเภทอ่ืนตรงปีก ซ่ึงท าหนา้ท่ีแทนแขนและใช้ใน

การบิน แต่ไม่ไดห้มายความว่านกทุกชนิดจะบินได ้บางชนิดใช้วิธีเดิน บางชนิดใช้วิธีร่อน บางชนิดก็ใช้

กระโดดมากกวา่จะบิน 

การบินของนกมี 4 รูปแบบดงัน้ี 

1) การบินแบบโบกปีกข้ึนลง พบเห็นไดใ้นนกทัว่ๆไป โดยจะกระพือปีกข้ึนๆลงๆ ท าให้ลอยตวัข้ึน

และเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ได ้

2) การบินร่อน นกส่วนใหญ่จะสามารถบินร่อนจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าได ้เพียงกางปีกออกลมท่ีปะทะปีก

จะช่วยชะลอความเร็ว 

3) การบินร่อนและรักษาระดบั การบินแบบน้ีไม่ตอ้งกระพือปีก แต่อาศยัอากาศท่ีร้อนลอยข้ึนช่วย

ในการพยงุตวั เช่นนกอินทรี ส่วนนกบางชนิดอาศยักระแสลมช่วย เช่น นกนางนวล 

4) การบินอยูก่บัท่ี ท าไดโ้ดยการกระพือปีกถ่ีๆ จนเกินการยกตวัไม่ใหต้กลง พบในนกบางชนิด เช่น 

เหยีย่วขาว นกกระเตน็ปีกหลกั 

การขยายพนัธ์ุของนกจะมีระยะเวลาหรือช่วงแตกต่างกนัไปตามสภาพภูมิอากาศและตามธรรมชาติ 

แต่ทุกชนิดจะวางไข่ก่อนฟักเป็นตวัอาหารของมนัจะเป็นพวกผลไม ้แมลง ไข่ของนกดว้ยกนั หอย ปู ปลา 

บางชนิดก็กินเปลือกไม ้บางชนิดก็กินอาหารท่ีมนุษยใ์ห(้รุ่งโรจน์,2544) 

ปีกของนกแต่ละชนิดจะมีขนาดและรูปร่างแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1) ปีกแคบและสั้น เป็นปีกท่ีเหมาะสมส าหรับการบินเร็วๆในช่วงเวลาสั้นๆ จะพบกบันกท่ีอาศยัอยู่

ในป่าทึบและป่าละเมาะ เช่นนกเขา นกปรอท 



78 
 

2) ปีกส าหรับบินด้วยความเร็ว มีลักษณะแบนบางเรียวเล็กลงไปถึงตอนปลายและจะลู่ลงทาง

ทางดา้นทา้ยท าใหน้กสามารถบินไดเ้ร็วและเล้ียวไปมาไดค้ล่องแคล่วนกท่ีมีปีกแบบน้ีจะเป็นนกท่ีตอ้งบินหา

กินอยูต่ลอดเวลาอยา่งนกนางแอ่น หรือนกท่ีอพยพเป็นระยะทางไกลๆ เช่น นกชายเลน 

3) ปีกแคบและยาว เป็นลกัษณะปีกเพื่อการร่อนโดยเฉพาะจะพบไดใ้นนกทะเลท่ีชอบร่อนเหนือน ้า

ท าใหน้กประเภทน้ีร่อนไดท้ั้งวนัโดยแทบไม่ตอ้งกระพือปีกเลย เช่น นกโจนสลดั 

4) ปีกส าหรับรับร่อนท่ีสูง ปีกจะโคง้และปลายของปีกจะแยกจากกนั ท าใหปี้กเงยหวัไดสู้งและลอย

ตามลมไดดี้ จะพบในนกขนาดใหญ่ท่ีร่อนหากินในระดบัสูง เช่น แร้ง นกอินทรี(สุธี,2542) 

 

 ประโยชน์ของนก 

นกเป็นสัตวท่ี์มีสีสันสวยงาม มีเสียงไพเราะ มีประโยชน์ในการประดบัความงามตามธรรมชาติ  

นอกจากน้ีนกหลายชนิดยงัช่วยก าจดัแมลง ตวัหนอนและสัตวท่ี์เป็นศตัรูต่อพืชและป่าไมบ้างชนิดช่วยผสม

เกสรดอกไมแ้ละกระจายพรรณพืช เน้ือของนกหลายชนิดและรังหรือไข่ของนกก็เป็นอาหารได ้ขนนกหลาย

ชนิดใช้ประกอบเป็นเคร่ืองประดบัหรือเคร่ืองนุ่งห่มเป็นตน้ แต่นกบางชนิดเป็นสัตวท่ี์ท าลายพืชผลทาง

การเกษตร บางชนิดเกาะตามบา้นเรือนสร้างความสกปรก บางชนิดอาจเป็นภาหะน าโรคแต่เม่ือเทียบกบั

ประโยชน์และคุณค่าต่างๆโทษของนกยงันบัวา่นอ้ยมาก 

 ทุกวนัน้ีนกซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหน่ึงไดล้ดจ านวนไปมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากสาเหตุหลาย

ประการท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยั แหล่งหากินและแหล่งหลบภยัของนก เช่น การท าลายป่า

ไม ้การท าให้น ้ าเน่าเสีย การเปล่ียนสภาพธรรมชาติต่างๆเพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหรือท่ีอยู่อาศยั สาตุ

ส าคญัอีกประการหน่ึงคือการล่าและดกัจบันกดว้ยวธีิต่างๆเกินขอบเขต รวมทั้งการท่ีท าใหน้กตายหรือส่งผล

ต่อไข่โดยทางออ้มจากยาก าจดัศตัรูพืชท่ีใชใ้นการเกษตรดงันั้นจึงตอ้งแกไ้ขปัญหาท่ีท าให้นกลดจ านวนลง

เพื่อคงใชท้รัพยากรธรรมชาติน้ีไวต้ลอดไป(สุธี,2542) 

 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 แมลง 
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เปรมศกัด์ิ (2546) ศึกษาความหลากหลายของประชากรผีเส้ือกลางวนัในเส้นทางศึกษาธรรมชาติผา

กลว้ยไม ้– น ้าตกเหวสุวตั อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยใชว้ธีิ transect พบผเีส้ือกลางวนั 138 ชนิด 5 วงศ ์และ

พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลส าคญัต่อความหลากหลายของผีเส้ือมากท่ีสุดคือ อุณหภูมิ และในปี 2547 นนัทศกัด์ิ และ

องัศุมาลย ์ไดศึ้กษาความหลากหลายของผีเส้ือหนอนมว้นใบ วงศย์อ่ย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติทอง

ผาภูมิ จงัหวดักาญจนบุรี พบผีเส้ือทั้งหมด 109 ชนิด 62 สกุล แต่สามารถระบุถึงระดบัชนิดไดเ้พียง 54 ชนิด

เท่านั้น โดยในการศึกษาคร้ังน้ีจะไดน้ าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาแหล่งท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสมของ

ผีเส้ือและสัตวช์นิดอ่ืนๆ ต่อไป และในปีต่อมา  ถวิลศกัด์ิ (2548) ไดส้ ารวจความหลากหลายของชนิดพรรณ

พืชและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของแมลงกินูน ซ่ึงเป็นแมลงอาหารส าคัญของชุมชนโคกหินลาด จังหวัด

มหาสารคาม ซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธารท่ีไหลลงสู่อ่างเก็บน ้ าท่ีส าคญัของหมู่บา้น และเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัของหมู่บา้น จากการศึกษาพบพรรณพืชทั้งหมด 41 วงศ ์65 ชนิด รวมจ านวนทั้งหมด 3,255 ตน้ โดย

พบวา่แมลงกินูนมีความสัมพนัธ์กบัตน้กน้ครก สาบเสือ และตอ้งแล่ง ตามล าดบั จากขอ้มูลส าคญัน้ีสามารถ

น าไปใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ไวเ้ป็นแหล่งอาหารธรรมชาติส าหรับชุมชนได้ 

นอกจากน้ียงัมีผูว้ิจยัท่ีศึกษาความหลากหลายของแมลงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

พฒันาแมลงเหล่านั้นเป็นรายไดเ้สริมของชุมชนเช่น ชามา และสาวิตรี (2548) ศึกษาความหลากหลายของ

ชนัโรง  และพฤติกรรมการเก็บยางไมจ้ากธรรมชาติในโครงการทองผาภูมิ 72 พรรษามหาราช โดยดูปัจจยั

ของส่ิงแวดลอ้ม ฤดูกาล ท่ีมีอิทธิพลต่อการเก็บยางไม ้และประสิทธิภาพของพรอพอลิส จากการศึกษาพบ

ชันโรง 2 สกุล 16 ชนิด พบพฤติกรรมการเก็บยางธรรมชาติมีความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิอากาศ ซ่ึงตอ้งมี

ความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า และปริมาณแสงท่ีส่องผา่นเรือนยอดตอ้งเหมาะสม  

         องุ่น  (2543) จากการศึกษาคน้ควา้เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศไทย พบวา่

ขอ้มูลมีอยูก่ระจดักระจาย ส่วนใหญ่ตีพิมพอ์ยูใ่นเอกสารต่างประเทศ ท าใหไ้ม่สามารถทราบจ านวนชนิด

แมลงท่ีจ าแนกชนิดแลว้ไดอ้ยา่งแน่นอน แมลงกลุ่มท่ีมีการศึกษามากไดแ้ก่ ผเีส้ือกลางวนั และแมลงปอ จาก

การวเิคราะห์จ านวนชนิดของแมลงทั้งหมดในประเทศไทย คาดวา่มีประมาณ 105,000 ชนิด หรือร้อยละ 7.7 

ของแมลงทั้งหมดในประเทศไทย เม่ือเปรียบเทียบจ านวนชนิดแมลง และเปรียบเทียบนกัอนุกรมวธิานแมลง

ของประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ พบวา่ขอ้มูลทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในประเทศ

ไทยยงัมีนอ้ยมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาอยา่งเร่งด่วน และควรมีการศึกษาอยา่งเร่งด่วน และควรมีการ

จดัท าฐานขอ้มูลแมลงในประเทศไทย รวมทั้งเพิ่มจ านวนนกัอนุกรมวธิานแมลงดว้ย 
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อนนัต ์ (2546) ไดศึ้กษาความหลากหลายและการหาจ านวนตวัอยา่งท่ีเหมาะสมส าหรับมด ในเขต

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่จากการเก็บตวัอยา่งพบมดทั้งหมด 6 วงศย์อ่ย 25 สกุล ในป่าเตง็

รัง ประกอบดว้ย 4 วงศย์อ่ย 17 สกุล และป่าเบญจพรรณพบมด 6 วงศย์อ่ย 22 สกุล การท่ีพบมากในป่าเบญจ

พรรณมากกวา่เน่ืองจากป่าชนิดน้ีมีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตขอลสัตวป่์า เพราะไม่รกทึบเกินไป และ

อยูใ่กลล้  าธารน ้ามีอาหารมากจึงเป็นปัจจยัท่ีดึงดูดพวกนก แมลง และสัตวกิ์นพืชต่างๆ เขา้มาอาศยัอยูม่าก  

รุ่งอรุณ (2547) ไดส้ ารวจความหลากหลายของแมลงโดยใชว้ธีิการสุ่มในพื้นท่ีบริเวณไร่ส้ม บา้นตน้

ผึ้ง ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2547 

พบแมลงจ านวน 623 ตวั จ าแนกได ้ 10 อนัดบั 29 วงศ ์ 30 ชนิด เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี อนัดบั 

Hymenoptera 236 ตวั (37.88%) Coleoptera 175 ตวั (28.08%) Orthoptera 6 ตวั(10.09%) Lepidoptera 44 ตวั 

(7.06%) Homoptera 36 ตวั (5.32%) Isoptera 33 ตวั (5.29%) Dermaptera 25 ตวั (4.01%) Neuroptera 5 ตวั 

(0.80%) Hemiptera 4 ตวั (0.64%) และ Odonata 2 ตวั (0.32%) 

ศิริลกัษณ์ (2547) ไดส้ ารวจความหลากหลายของแมลงโดยใชว้ธีิการสุ่มในพื้นท่ีบริเวณถนนเช่ือม

เข่ือนแม่กวงอุดมธารา อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2547 – เดือน

มกราคม 2548 พบแมลงจ านวน 647 ตวั จ าแนกได ้10 อนัดบั 42 วงศ ์ 49 ชนิด ซ่ึงประกอบไปดว้ย อนัดบั 

Homoptera (46.51%) Orthoptera (16.37%) Coleoptera (11.42%) Lepidoptera (10.66%) Odonata (6.18%) 

Hemiptera (3.86%) Diptera (2.47%) Isoptera (1.85%) Homoptera (0.45%) Neuroptera (0.15%) จะพบวา่

แมลงใน Order Homoptera พบเป็นจ านวนมากท่ีสุด แมลงในอนัดบัน้ี คือ มด, ผึ้ง, ต่อ, แตน, ปลวก เป็นตน้ 

Order Lepidoptera พบปานกลาง แมลงในอนัดบัน้ี คือ ผเีส้ือ ส่วน Order Neuroptera พบนอ้ยท่ีสุด แมลงใน

อนัดบัน้ี คือ แมลงชา้ง 

อินสม (2548) ไดท้  าการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง ณ บริเวณ โรงเรียนอมก๋อย

วิทยาคม ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการส ารวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2548 ถึงเดือน 

กุมภาพนัธ์ 2549 โดยท าการศึกษาส ารวจ 8 บริเวณละ 3 คร้ัง พบแมลง จ าแนกได ้10 Order  30  Family  535  

ตวั ซ่ึงมีค่าดชันีความหลากหลายทางชนิด (diversity  Indices) โดยเรียงล าดบั   Order   จากมากไปหาน้อย

ดั ง น้ี  Hymenoptera (0.87)  Coleoptera  (0.32)  Isoptera  (0.29)  Odonata  (0.18)  Orthoptera  (0.17)  

Lepdoptera  (0.11) Diptera (0.07)  Homoptera (0.03)  Hemiptera (0.01)  Neuroptera   (0.01)  จากการส ารวจ

บริเวณโรงเรียนอมก๋อยวทิยาคม พบวา่ บริเวณท่ีส ารวจเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ บางส่วนมีสภาพของ
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ป่าท่ีมีตน้ไมห้ลากหลายชนิด ท าให้บริเวณนั้นอากาศเย็น มีความช้ืน ซ่ึงจะพบแมลงหลายชนิดเน่ืองจาก

แมลงบางชนิดชอบอากาศเยน็ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าบางจุดจะมีแมลงมาก บางจุดจะมีแมลงน้อยข้ึนอยู่กบัสภาพ

ความเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของแมลงชนิดนั้น 

รัตติกาล (2550) ท าการเก็บตวัอยา่งแมลงเศรษฐกิจ บริเวณมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วทิยาเขต

สะลวง 2 ช่วง ช่วงเชา้เร่ิมตั้งแต่เวลา 6.00 น. และช่วงเยน็ 18.00 น. ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 

2550 โดยเก็บตวัอยา่งแมลงบินไดโ้ดยใชส้วงิ (sweep net) พบแมลงทั้งส้ิน 9 อนัดบั (order) 42  วงศ ์(family)  

549  ตวั ไดแ้ก่ อนัดบั Coleoptera , Diptera , Hemiptera , Homoptera , Hymenoptera , Lepidoptera , 

Neuroptera , Odonata และ Orthoptera   ภรณี (2543) ท าการเก็บตวัอยา่งมดดว้ยวธีิ pit fall traps, Winkler litter 

sifting และ Hand picking บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์พบมดทั้งหมด 8 วงศ ์49 สกุล 166ชนิด โดยพบ

วงศย์อ่ย Myrmicinae มากท่ีสุด 

ธัญลกัษณ์(2541) ศึกษาการใช้กลุ่มสัตวห์น้าดินในการตดัสินคุณภาพน ้ าจากล าธารน ้ าในบริเวณ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เปรียบเทียบระหวา่งเดือนกนัยายน กบัเดือนพฤศจิกายน โดยเลือกจุดท่ีศึกษาจ านวน  

10 จุด ในล าธารสายต่าง ๆ เลือกใช ้ pond net ในการเก็บตวัอยา่งซ่ึงใชว้ธีิการทางคุณภาพดูถึงปรากฏหรือไม่

ปรากฏ ของสัตวแ์ต่ละวงศ์ ในแต่ละจุดเก็บตวัอย่างแล้วน ามาวิเคราะห์ด้วย  BMWP score  เปรียบเทียบ

ระหว่างของอังกฤษ และแบบท่ีใช้ในเขตร้อน คือ อินเดียและ     แม่น ้ าปิง  หาค่า ASPT  น ามาหาค่า  

Similarily index  เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกนัในแต่ละจุดท่ีศึกษาแลว้วดัคุณภาพน ้ า

ทางชีวภาพและเคมีประกอบไดผ้ลว่า  พบกลุ่มสัตวห์น้าดินในเดือนกนัยายน  ทั้งหมด  27  วงศ์  มากกว่า

เดือนพฤศจิกายน ท่ีพบกลุ่มสัตวเ์พียง  16  วงศ์ ค่า  BMWP  score  ของทั้ง  3  แบบ  มีค่าท่ีใกลเ้คียงกนั ค่า 

ASPT  ในเดือนกนัยายน  มากกว่าเดือนพฤศจิกายน  Similarily  index  ทั้ง  2 เดือน  พบว่า  บริเวณตน้น ้ า

เทียบกบัจุดศึกษาอ่ืน ๆ     เป็นจุดท่ีมีคุณภาพของน ้ าดีกวา่จุดอ่ืน  ทั้งการใชก้ลุ่มสัตวห์นา้ดิน  เป็นตวับางช้ี

และผลทางดา้นกายภาพและเคมีประกอบ 

สุนนัทา ( 2543 ) ศึกษาประเภทคุณภาพน ้ าโดยใชก้ลุ่มสัตวห์นา้ดินเป็นดชันี  จากน ้ าตกผาเงิบ และ

บริเวณหมู่บา้นห้วยแกว้  เป็นระยะเวลา  2  เดือน พบวา่ กลุ่มสัตวห์นา้ดิน ในเดือนกนัยายนและพฤศจิกายน

ของบริเวณน ้าตดผาเงิบ มีค่า BMWP score  และค่า  ASPT  สูงกวา่บริเวณหมู่บา้นห้วยแกว้พบวา่ คุณภาพน ้ า

บริเวณน ้าตกผาเงิบดีกวา่คุณภาพน ้าบริเวณบา้นห้วยแกว้ทั้งการใชก้ลุ่มสัตวห์นา้ดิน  ผลทางดา้นกายภาพและ

เคมี  เม่ือน าค่า ASPT  มาเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพน ้ า    ในแหล่งน ้ าผิวดิน ปรากฏว่าคุณภาพน ้ าของ
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น ้ าตกผาเงิบจดัอยูใ่นเกณฑ์คุณภาพน ้ าค่อนขา้งดี          ส่วนบริเวณหมู่บา้นห้วยแกว้อยูใ่นเกณฑ์คุณภาพน ้ า

ปานกลาง 

           

นก 

 ชยัสิทธ์ิ (2550)ไดส้ ารวจความหลากหลายของนก ณ พื้นท่ีป่าของมหาลยัราชภฎัเชียงใหม่วิทยาเขต

สะลวง-ข้ีเหล็ก  เปรียบเทียบระหวา่งพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกและพื้นท่ีท่ียงัไม่ถูกบุกรุกในช่วงฤดูฝน  และฤดูหนาว

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2550 ถึง เดือนมกราคม 2551  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจชนิดของนกท่ีอยูใ่นพื้นท่ี

ป่าของมหาลยัราชภฎัเชียงใหม่วทิยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก  จ  าแนกตามลกัษณะพื้นท่ี  โดยท าการส ารวจในช่วง

เดือนกรกฎาคม 2551 โดยใชว้ิธีการส ารวจดว้ยการเดินเทา้ไปตามเส้นทางในเขตพื้นท่ีป่าของมหาลยัราชภฎั

เชียงใหม่วิทยาเขตสะลวง-ข้ีเหล็ก  ผลการศึกษาพบวา่พื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกไดแ้ก่เส้นทางหอประชุมใหญ่พบนก 

20 ชนิด โดยพบในฤดูฝน 12 ชนิด ฤดูหนาว 13 ชนิด เส้นทางศูนยบ์  าบดัยาเสพติดพบนก 22 ชนิด โดยพบใน

ฤดูฝน 16 ชนิด ฤดูหนาว 15 ชนิด และพื้นท่ีท่ียงัไม่ถูกบุกรุกไดแ้ก่เส้นทางคณะเทคโนโลยกีารเกษตรพบนก 

17 ชนิด โดยพบในฤดูฝน 9 ชนิด ฤดูหนาว 15 ชนิด เส้นทางอ่างป่าตึงเปียงพบนก 14 ชนิด โดยพบในฤดูฝน 

12 ชนิด ฤดูหนาว 13 ชนิด   แสดงวา่พื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกมีจ านวนชนิดนกมากกว่าพื้นท่ีท่ียงัไม่ถูกบุกรุก  และ

ในช่วงฤดูหนาวจะพบจ านวนนกมากกวา่ในฤดูฝน  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกมีแหล่งอาหารมากกวา่พื้นท่ีท่ี

ยงัไม่ถูกบุกรุก  ซ่ึงแหล่งอาหารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวติของนก  

ธีรพล (2550)ไดศึ้กษาพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาสกบริเวณโดยรอบศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว และ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวถึงน ้ าตกบางหวัแรดระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร พบ

นกทั้งหมด 145ชนิด จาก 11 อนัดบั 30 วงศ ์วงศท่ี์พบมากท่ีสุด คือ วงศน์กปรอด (Family Pycnonotidae) พบ

จ านวน 15 ชนิดสถานภาพและการปรากฏ เป็นนกประจ าถ่ินท่ีพบไดท้ัว่ไป 69 ชนิด นกประจ าถ่ินท่ีพบไม่

บ่อย 49 ชนิดนกประจ าถ่ินท่ีพบได้ยาก 3 ชนิด นกอพยพหนีหนาวท่ีพบได้ทัว่ไป 16 ชนิด นกอพยพหนี

หนาวท่ีพบไม่บ่อย 5ชนิด นกอพยพสร้างรัง 1 ชนิด และ นกอพยพผา่น 2ชนิด มีชนิดนกท่ีอยูใ่นสถานภาพ

ตามทะเบียนรายการชนิดพนัธ์ุท่ีถูกคุกคามของประเทศไทย  ในสถานภาพใกลสู้ญพนัธ์ุ 2 ชนิด สถานภาพมี

แนวโนม้ใกลสู้ญพนัธ์ุ2 ชนิด และสถานภาพใกลถู้กคุกคาม 8 ชนิด จ าแนกตามลกัษณะการกินอาหาร พบวา่ 

มีนกกินแมลงมากท่ีสุดรองลงมา คือ นกท่ีกินผลไม ้นกท่ีกินสัตวมี์กระดูกสันหลงัและปลา นกท่ีกินน ้าหวาน 

และนกท่ีกินเมล็ดพืชระดบัความชุกชุมของนก นกท่ีมีความชุกชุมสูงมากจ านวน 16 ชนิด นกท่ีมีความชุกชุม
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มาก จ านวน 14ชนิด นกท่ีมีความชุกชุมปานกลาง จ านวน 32 ชนิด นกท่ีมีความชุกชุมค่อนขา้งนอ้ย จ านวน 

51 ชนิด และ นกท่ีมีความชุกชุมนอ้ย จ านวน 32 ชนิด นกท่ีพบไดต้ลอดปีหรือทุกคร้ังท่ีส ารวจ มีจ านวน 13 

ชนิด เดือนท่ีพบชนิดนกมากท่ีสุด คือเดือนกุมภาพนัธ์ 2549 รองลงมาคือ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2549 

ส่วนเดือนท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือเดือน กรกฎาคม 2548 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพกบั

จ านวนชนิดนกมีทั้ งความสัมพนัธ์ไปในทางเดียวกันและในทางตรงกันข้าม และเม่ือทดสอบระดับ

ความสัมพนัธ์ พบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

อรสา (2550) ได้ศึกษาความหลากหลายของนกในเขตพื้นท่ีต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดั

แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2550 - มกราคม 2551 ในช่วงเวลา 06.30 น. – 09.00 น. เพื่อเป็นขอ้มูล

เบ้ืองตน้ในการป้องกนัและรักษาสภาพป่าให้อยู่ในสภาพท่ีดีต่อโดยใช้วิธีการส ารวจแบบ Line transectใช้

กลอ้งส่องทางไกลหาต าแหน่งของนกบนัทึกรายละเอียดของตวันก ถ่ายภาพและวาดรูปนก จดบนัทึกชนิด 

พฤติกรรมและแหล่งท่ีอยู่อาศยั น าขอ้มูลมาจดัจ าแนกหาความสัมพนัธ์ของชนิดของนกกบัสภาพพื้นท่ี  

พบว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสูงปกคลุมดว้ยตน้ไม ้สภาพป่าบางแห่งมีส่ิงปลูกสร้างเช่นถนน 

บา้นเรือน มีการแผว้ถางป่าเพื่อท าการเกษตร จากการส ารวจพบนกจ าแนกตามองคป์ระกอบของสภาพป่า 5 

ประเภทในแต่ละเส้นทาง คือเส้นทางท่ี1 สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าผลดัใบ พบจ านวน 37 ชนิด 

เส้นทางท่ี 2 สภาพป่าเป็นป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าโปร่ง พบจ านวน 24 ชนิด เส้นทางท่ี 3 สภาพป่าเป็นป่าไผ่

พบจ านวน 32 ชนิด เส้นทางท่ี 4 สภาพป่า เป็นป่าไผ่ผสมป่าดิบแล้งหรือป่าชั้นสอง พบจ านวน 30 ชนิด 

เส้นทางท่ี 5 สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเตง็รัง พบนกจ านวน 23 ชนิด รวมชนิดของนกท่ีพบในพื้นท่ี

ต าบลสบเมย อ าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทั้งส้ินจ านวน 75 ชนิด  

 สุนนัท ์(2545)ท าการศึกษาส ารวจชนิดของนกในบริเวณพื้นท่ี หมู่ 3 และ 5 บา้นแม่ฮะ หมู่ท่ี 7 บา้น

ปางยาง ต. บา้นปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม2545 ถึงเดือน กุมภาพนัธ์ 2546 รวมระยะเวลา

ในการส ารวจทั้งหมด 11 เดือน พบนก 6 อนัดบั 24 วงศ ์40 ชนิด  ซ่ึงเป็นนกท่ีอยูใ่นอนัดบัGruiformes 1 วงศ ์

คือ Rallidae อนัดบั Columbiformes 1 วงศ ์ คือ Colmbidae อนัดบั Piciformes 1 วงศ ์ คือ Picidae อนัดบั 

Micropodiformes 2 วงศ ์คือ Nectatiniidaeและ Apodidae อนัดบั Coraciiformes 2 วงศ ์คือ Megalaimidae และ 

Alcedinidae อนัดบั Piciformes 17 วงศ ์ คือ Turdidae Pycnonotidae Sturnidae Sylviidae Timaliidae 

Coraciidae Estrildidae Scolopacidae Chloropeidae Dicaeidae Irenidae Laniidae Meropidae Muscicapidae 

Oriolidae และ Ploceidae นกในอนัดบั Piciformes พบมากท่ีสุดจ านวน 32 ชนิด คือ นกกางเขนบา้น นก

กางเขนดง นกยอดหญา้หวัสีด า นกปรอดสีข้ีเถา้ นกปรอดหวัโขน นกปรอดสวน นกก้ิงโครงคอด า นกเอ้ียง
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สาริกา นกเอ้ียงหงอน นกขนุทอง นกกระจอ้ยสีไพร นกกระจิบหญา้อกสีเทา นกกระจิบหญา้สีน ้าตาล 

แซงแซวสีเทา แซงแซวหางปลา  แซงแซวหางบ่วงเล็ก นกกินแมลงตาเหลือง นกตะขาบดง นกตะขาบทุ่ง  

นกกระต๊ิดตะโพกขาว นกกระต๊ิดข้ีหมู นกสีชมพูสวน นกเขียวคราม นกอีเสือหวัด า นกจบัแมลงคอแดง นก

จาบคาหวัสีส้ม นกขมิ้นทา้ยทอยด า นกกระจาบธรรมดา นกเดา้ดินทุ่งและ นกขมิ้นนอ้ยธรรมดา  รองลงมาคือ

นกในอนัดบั Coraciiformes พบจ านวน 3 ชนิดคือ นกกะเตน็นอ้ยธรรมดา นกกะเต็นอกขาว และนกตรีทอง 

อนัดบัMicropodiformes พบจ านวน 2 ชนิด คือ นกนางแอ่น และนกกินปลี อนัดบั Gruiformes พบนกจ านวน

1ชนิด คือนกกวกั อนัดบั Columbiformes พบจ านวน 1 ชนิดคือ นกเขา และอนัดบั Piciformes จ านวน 1 ชนิด 

คือ นกหวัขวานสีน ้าตาล 

ไกรรัตน์  และคณะ  (2546)  ไดศึ้กษาความหลากหลายชนิดของนกน ้าในพื้นท่ีชุ่มน ้าในประเทศไทย 

เร่ิมด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 ถึงเดือนพฤษภาคม 2547 ในพื้นท่ีชุ่มท่ีมีความส าคญัส าหรับการเป็น

ถ่ินอาศยัของนกน ้ าในประเทศไทยรวม 8 บริเวณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจความหลากชนิดของนกน ้ า  

จดัท าบญัชีรายช่ือ  สถานภาพ การกระจาย  ปัญหาการถูกคุกคาม การอนุรักษ ์ การคุม้ครองตามกฎหมาย  ผล

การศึกษาพบนกน ้ าทั้งส้ิน 117 ชนิด  โดยพบนกน ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าภาคเหนือตอนบน 38 ชนิด  ท่ีราบลุ่มภาค

กลางและพื้นท่ีชุ่มน ้าภาคตะวนัออก 34 ชนิด  อ่าวไทยตอนใน 95 ชนิด  ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 31 ชนิด ชายฝ่ัง

ทะเลอนัดามนั 32 ชนิด และพื้นท่ีชุ่มน ้าในภาคใต ้37 ชนิด  โดยพบวา่บริเวณอ่าวไทยตอนในเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ า

ท่ีมีความหลากชนิดของนกน ้ ามากท่ีสุด  ผลจากการศึกษาน้ีจะเป็นแนวทางในการศึกษาถึงล าดบัประชากร

ติดตามตรวจสอบสถานภาพ  การเปล่ียนแปลงและการปรากฏชนิดพนัธ์ุ  การส ารวจแหล่งท ารังวางไข่  

แหล่งพกันอนและแหล่งอาศยัของนกน ้ าในพื้นท่ีชุ่มน ้ าให้เหมาะสมต่อการเปล่ียนท่ีอยูอ่าศยัของนกน ้ าอยา่ง

ย ัง่ยนื   

     ไกรรัตน์ (2544) ศึกษาความหลากชนิด ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และการสร้างรังวางไข่ของนกในบึง

บอระเพด็ จงัหวดันครสวรรค ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงกนัยายน 2544 ผลการศึกษาความหลากชนิดของนก 

พบนกทั้งส้ิน 153 ชนิด โดยในเดือนมีนาคม 2544 พบชนิดนกมากท่ีสุด คือ 110 ชนิด นกท่ีสร้างรังวางไข่ใน

พื้นท่ีพบจ านวน 45 ชนิด โดยพบนกสร้างรังวางไข่ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์จนถึงเดือนกนัยายน และในเดือน

มิถุนายนและกรกฎาคม พบนกสร้างรังวางไข่มากท่ีสุด โดยพบ 26 ชนิดเท่ากนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งถ่ินท่ี

อยู่อาศยักบัจ านวนชนิดนกท่ีเขา้มาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีแต่ละลกัษณะมีดงัน้ี บริเวณพื้นน ้ าพบ 25 ชนิด 

บริเวณพืชลอยน ้าพบ 40 ชนิด บริเวณพืชปร่ิมน ้าพบ 31 ชนิด บริเวณพืชโผล่พน้น ้าพบ 64 ชนิด บริเวณพื้นท่ี
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เกาะพบ 85 ชนิด บริเวณพื้นท่ีป่าพรุและป่าละเมาะพบ 132 ชนิด และบริเวณพื้นท่ีเกษตรกรรมและท่ีอยู่อาศยั

พบ 99 ชนิด  กัลยาณี และคณะ (2547) ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าในดอยเชียงดาว 

จงัหวดัเชียงใหม่ โดยด าเนินการบริเวณดอยเชียงดาว ในพื้นท่ีเขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าเชียงดาว จงัหวดั

เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2546 ถึงเดือนมีนาคม 2548 ศึกษาสัตวป่์า 4 กลุ่ม คือ สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม นก 

สัตว์เล้ือยคลาน และสัตว์สะเทินน ้ าสะเทินบก ส ารวจพบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 42 ชนิด นก 161 ชนิด 

สัตวเ์ล้ือยคลาน 24 ชนิด และสัตวส์ะเทินน ้ าสะเทินบก 28 ชนิด Gale และศิริพร (2543) ไดท้  าการประเมิน

ความหนาแน่นของนก 14 ชนิดในป่าบาลา ไดแ้ก่ นกเงือก 9 ชนิด นกหวา้ เหยีย่วหงอนสีน ้าตาล นกแตว้แร้ว

ยกัษ ์นกแตว้แร้วแดงมลาย ูและนกคอสามสี โดยวธีิเดินบนเส้นส ารวจ พบวา่มีนก 7 ชนิดท่ีไดข้อ้มูลเพียงพอ

ต่อการประเมินความหนาแน่นได ้คือ นกเงือกหวัแรด นกชนหิน นกเงือกกรามชา้ง นกเงือกปากด า นกหวา้ 

นกกก และนกเงือกปากย่น โดยเม่ือเปรียบเทียบความหนาแน่นของนกเหล่าน้ีในป่าอ่ืน ๆ ของภูมิภาคน้ีจะ

พบวา่นกเงือกหวัแรดและนกชนหินมีความหนาแน่นใกลเ้คียงกบัท่ีอ่ืน ๆ ขณะท่ีนกท่ีเหลือมีความหนาแน่น

นอ้ยกวา่ท่ีประเมินไดใ้นป่าอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัของอาหารและระดบัการรบกวนท่ีต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




