
LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Pyrenula aspistea (Afzel. ex Ach.) Ach.

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 สีน�า้ตาลอมเหลืองถงึสีเขียวอมน�า้ตาล	 ผิวเรียบ	 กึง่มนัเงา	 แอสโคมาตา	
แบบเพอริเซีย	สีด�า	รูปทรงกลม	กึง่ฝังจม	อยูแ่บบเด่ียวถงึรวมกลุม่	1-2	อนั	ชอ่งเปิดทางด้าน	บน
ผนงัเพอริทีเซียสมบรูณ์	สีด�า	เนือ้เย่ือแทลลสัขึน้คลมุเกือบถงึชอ่งปลอ่ยสปอร์	ชัน้ไฮมีเนียม	สีใส	
ไมพ่บหยดน�า้มนั	 พาราไฟซีส	 แบบเส้นเด่ียว	 ถงุหุ้มสปอร์สีใส	 รูปทรงกระบอง	 แอสโคสปอร์								
สีน�า้ตาล	 รูปทรงยาวรี	 ผนงักัน้ตามขวาง	 3	 ผนงั	 เซลล์ภายในแอสโคสปอร์รูปเลนส์	 ผนงัหนา	
จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ตอ่หนึง่แอสคสั	ขนาด	17.0-28.0	x	6.0-12.0	ไมโครเมตร

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นกระบาก

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้ง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	417-442	เมตร

วงศ์ Pyrenulaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Laurera benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr.

แทลลัส  แบบฝุ่ นผง	สีเขียวเหลือง	ผิวเรียบถงึขรุขระ	แอสโคมาตา	แบบเพอริทีเซีย	ทรงคร่ึง
วงกลม	 สีด�า	 ฝังตวัอยูใ่นเนือ้เย่ือสโตรมาสีเหลืองส้ม	 ยกตวัโดดเดน่เหนือผิวแทลลสั	 เจริญ
เป็นระเบียบเรียงเป็นแถวยาว	 หรือกระจายเด่ียวๆ	 บางครัง้อยูเ่ป็นกลุม่	 อาจพบฝุ่ นผง												
สีเหลืองส้มกระจายบนผิวแทลลสัจ�านวนมาก	ผนงัเพอริทีเซียสมบรูณ์	 ชอ่งเปิดแคบอยูด้่าน
บน	เอกซเิปิล	สีด�า	สมบรูณ์	แอสคสั	รูปกระบอง	แอสโคสปอร์	ใส	ทรงกระบอก	แบบมริูฟอร์ม	

ขนาด	55.0-75.0	x	15.0-17.0	ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นเตง็	ชิงชนั	รัก	กระบก	ยาบใบยาว	และมะคา่โมง

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้งและป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	345-732	

เมตร	

วงศ์ Trypetheliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	สีเขียวเหลือง	ผิวเรียบถงึขรุขระ	แอสโคมาตา	แบบเพอริทีเซีย	ทรงคร่ึง

วงกลม	 สีด�า	 ฝังตวัอยูใ่นเนือ้เย่ือสโตรมาสีด�า	 ยกตวัโดดเดน่เหนือผิวแทลลสั	 เจริญเป็น	

กลุม่	ไมพ่บฝุ่ นผงบนผิวแทลลสั	ผนงัเพอริทีเซียสมบรูณ์	ชอ่งเปิดแคบอยูด้่านบน	เอกซเิปิล	

สีด�า	สมบรูณ์	แอสคสั	รูปกระบอง	แอสโคสปอร์	ใส	ทรงกระบอก	แบบมริูฟอร์ม	ขนาด	55.0-

75.0	x	15.0-17.0	ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นกระบก	กุ๊ก	และเตง็

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้ง		ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	374-380	เมตร

วงศ์ Trypetheliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr.

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 สีเขียวมะกอกถงึน�า้ตาล	 ผิวเรียบถงึขรุขระ	 แอสโคมาตา	 แบบ								
เพอริทีเซีย	 ทรงคร่ึงวงกลม	 สีด�า	 ยกตวัโดดเดน่เหนือผิวแทลลสั	 เจริญเป็นระเบียบเรียง
เป็นแถวยาว	หรือกระจายเด่ียวๆ	บางครัง้อยูเ่ป็นกลุม่	อาจพบฝุ่ นผงสีด�ากระจายบนผิว
แทลลสั	 ผนงัเพอริทีเซียสมบรูณ์	 ชอ่งเปิดแคบอยูด้่านบน	 เอกซเิปิล	 สีด�า	 สมบรูณ์	
แอสคสั	 รูปกระบอง	 แอสโคสปอร์	 ใส	 ทรงกระบอก	 แบบมริูฟอร์ม	 ขนาด	 45.0-75.0	 x	
15.0-17.0	 ไมโครเมตร	 จ�านวน	 8	 แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั	 ไมใ่ห้สีเม่ือทดสอบด้วย
สารละลายไอโอดีน	

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นตมูกาขาว

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	451-732	เมตร

วงศ์ Trypetheliaceae
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WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย



WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom)
												ความรู้		ความคดิ		ความเช่ือ	และความสามารถหรือทกัษะท่ีผา่นการสัง่สม

ประสบการณ์		ซึง่มีการสืบทอดและปฎิบตักินัมาจากรุ่นสูรุ่่น		โดยผา่นกระบวนการ

คดิวิเคราะห์		จนตกผลกึเป็นองค์ความรู้ท่ีแสดงถงึความสมัพนัธ์		ระหวา่งคนกบัคน		

คนกบัธรรมชาติ		และคนกบัสิง่เหนือธรรมชาติ	เพ่ือการแก้ไขปัญหา		การจดัการ		

การปรับตวั	และการเรียนรู้เพ่ือความอยูร่อดของมนษุย์และสงัคม

ความส�าคัญ
            ภมิูปัญญาท้องถ่ินมีความส�าคญัและมี

คณุคา่ตอ่วิถีการด�ารงชีวิตและความอยูร่อดของ

ท้องถ่ินนัน้ๆ		เน่ืองจากเป็นความรู้พืน้ฐานในการ

ประกอบอาชีพท่ีผา่นการคดัเลือกจนเหมาะสม

กบัวิถีชมุชน		โดยค�านงึถงึการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สมดลุกบัธรรมชาต	ิ	และคงคณุคา่อนัดีงามของ

วฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา		ดงันัน้ภมิูปัญญาท้อง

ถ่ินจงึเป็นรากฐานท่ีส�าคญัในการพฒันาสงัคมท่ี

ดีในอนาคตได้ตอ่ไป
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WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ลักษณะของภมูปัิญญาท้องถิ่น
แบง่ออกเป็น	6	สาขา

1.	สาขาคติ	ความเช่ือ	หลกัปฏิบตัิ

2.	สาขาประเพณี	พิธีกรรม

3.	สาขาการด�ารงชีพ	และโภชนาการพืน้บ้าน

4.	สาขาการดแูลสขุภาพพืน้บ้าน

5.	สาขาเทคโนโลยีพืน้บ้าน

6.	สาขาบริหารจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

การเกบ็ข้อมูลภมูปัิญญาท้องถิ่น
1.	สอบถามภมิูปัญญาท้องถ่ินจากผู้น�าชมุชน	เพ่ือเข้าไปสมัภาษณ์ผู้ รู้ภมิูปัญญา		 

				ท้องถ่ินแตล่ะสาขา

2.	ใช้วิธีสมัภาษณ์และสอบถาม	พร้อมทัง้จดบนัทกึ		ถ่ายภาพน่ิง	และถ่ายภาพ		 

				เคลื่อนไหว	เพ่ือชว่ยบนัทกึข้อมลู

3.	น�าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และจดัเก็บในระบบฐานข้อมลู	เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 

				ในการพฒันาและใช้ประโยชน์ตอ่ไป
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WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

       ป่าเปรียบเสมือนบ้านท่ีให้ทัง้อาหาร	ท่ีอยูอ่าศยั	เคร่ืองนุง่หม่	
และยารักษาโรค	ท่ีเป็นปัจจยัสี่	ท�าให้คนด�ารงชีวิตอยูไ่ด้	คนใน

ชมุชนมีการอาศยัปัจจยัตา่งๆ	จากป่าเพ่ือการอยูร่อด	ผู้ รู้ในชมุชน

แตล่ะด้าน	มีการคดิค้น	สัง่สมความรู้ท่ีได้รับจากบรรพบรุุษ	

ทัง้การสร้างบ้านเรือน	การสานกระติบ๊ข้าว	ตะกร้า	และเคร่ืองมือ

ใช้สอย	รวมทัง้พิธีกรรมตา่งๆ	ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์

และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยา่งยัง่ยืน	

สิง่เหลา่นีเ้ป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งชมุชนกบัป่า	ภมิูปัญญาท่ีเกิด

ขึน้ล้วนเป็นสิง่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือการด�ารงชีวิต	และเป็นสิง่ยดึเหน่ียว

จิตใจของคนในชมุชน	

       ชมุชนรอบป่าแมจ่างฝ่ังซ้าย	ได้แก่	บ้านสามขา	บ้านทุง่	
บ้านนายาบ	และบ้านผาแมว	เป็นชมุชนท่ีอยูใ่กล้ป่า	ท�าให้คนกบั

ป่ามีการอาศยัพึง่พิงซึง่กนัและกนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั	

คนในชมุชนตระหนกัถงึความส�าคญัของป่าจงึชว่ยกนัดแูลและ

อนรัุกษ์ป่าให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน	เพ่ือให้ลกูหลานในอนาคตมีผืนป่า

ท่ีสมบรูณ์ไว้ใช้ประโยชน์ตอ่ไป

ชุมชนกับผืนป่า
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WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 ภูมปิัญญาท้องถิ่น  ชื่อ-สกุล อายุ(ปี) ที่อยู่ ชาตพิันธุ์

สาขาประเพณ ีพธิกีรรม

ผู้รู้ประเพณี นายอุด  ยะโส

นายทัน  วรรณสุวงศ์

67

65

ม.6 

ม.6

ไทย 

ไทย

หมอส่งเคราะห์ นายสนทิ  วงศ์ปัญญา

นายหนาน  ศรไีท

57

67

ม.6

ม.8

ไทย 

ไทย

สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน

หมอสมุนไพร นายบุญธรรม เฉลมิสุข 

นายบุญ มุสุ

65

81

ม.6

ม.7

ไทย

ไทย

ผู้รู้ด้านสมุนไพร นายสมบูรณ์  ผัดป้อม 

นางสมจันทร์  ตะชุ่ม

67

42

ม.8

ม.8

ไทย 

ไทย

สาขาเทคโนโลยพีื้นบ้าน

ทอผ้าฝ้าย นางกาบค�า วรรณสุวงศ์ 59 ม.6 ไทย

ผู้รู้ด้านการจักสาน นายน้อย  ปะละวงศ์

นายสม  วงค์จนิา

นายลพ  จุ่มแก้ว

79

88

71

ม.5

ม.6

ม.8

ไทย

ไทย

ไทย

จักสานสุ่มไก่ นายลัด  สุวรรณวงศ์

นายไร่  ใจวัง

76 

67

ม.5

ม.8

ไทย 

ไทย

ช่างแกะสลัก นายสุค�า  สงิชัย

นางแสงดาว จันปลงเงนิ

นายประเสรฐิ  มูลพุ่มสาย

54 

42 

61

ม.5

ม.5

ม.5

ไทย

ไทย

ไทย

ท�าเนยีบผู้รู้
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WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ลักษณะเด่น 

เป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แตอ่ดีตเป็น

ท่ีเคารพ	ยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชมุชน

						ศาลพอ่ปู่ พราน	ผู้ประกอบพิธี	คือ	นายอดุ	ยะโส	เป็นผู้ ท่ีสืบทอดพิธีการไหว้จากบรรพบรุุษ		

พิธีน�า้เหล้าข้าวใหมเ่ป็นการบอกกลา่วแก่ศาลพอ่ปู่ พราน		เพ่ือบอกกลา่วให้พอ่ปู่ พรานคุ้มครอง

คนในชมุชน	 และป่าให้อดุมสมบรูณ์	 โดยผู้ประกอบพิธีจะน�าดอกไม้	 พล	ู หมาก	 ข้าวเหนียว 

ข้าวสกุ	และอาหารอ่ืนๆ	มาประกอบพิธี	โดยจดัอาหารใสก่ระทงใบตองและจดุธปูไหว้	

ช่ือ–สกุล     นายอดุ	ยะโส   อายุ		67	ปี                    

ที่อยู่	 			143	ม.6	ต.หวัเสือ	อ.แมท่ะ	 

																	จ.ล�าปาง

เรียนรู้  					บรรพบรุุษ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

พิธีน้�าเหล้าข้าวใหม	่เป็นการไหว้บอกกลา่ว	

ศาลท่ีชาวบ้านเคารพนบัถือสืบทอดกนัมา	

คือ	1.	ศาลพอ่ปู่ พราน		

2.	ศาลเจ้าพอ่ขนุน้�า		

3.	ศาลอาฮกั	อาเก้า		

4.	ศาลเจ้าพอ่พญาแก้ว	

5.	ศาลเสือนา	เสือบ้าน 
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WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ผู้รู้ประเพณีน�้าเหล้าข้าวใหม่ 

ศาลอาฮัก อาเก้า

ช่ือ–สกุล    นายทนั		วรรณสวุงศ์   อายุ		65	ปี                     

ที่อยู่	 				83	ม.6	ต.หวัเสือ	อ.แมท่ะ	 

																		จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บรรพบรุุษ

ลักษณะเด่น 

เป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดตัง้แตอ่ดีต	เป็นท่ีเคารพ	ยดึเหน่ียวจิตใจของคนในชมุชน 

ในการท�าเกษตรกรรมและการด�าเนินชีวิต

										ผู้ประกอบพิธีไหว้ศาลอาฮกั	อาเก้า	ผู้ ไหว้จะได้รับการแตง่ตัง้จากคนในชมุชนหรือ 

ผู้ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ	อาจมีการเปลี่ยนผู้ประกอบพิธีเร่ือยๆ	จากมตขิองคนใน

ชมุชน	ผู้ประกอบพิธีคนปัจจบุนั	คือ	นายทนั	วรรณสวุงศ์	การไหว้ศาลอาฮกั	อาเก้า	เป็นการ

บอกกลา่วให้อาฮกั	อาเก้า	คุ้มครองคนในชมุชน	ปกปักรักษาป่า	และให้ท�าการเกษตรได้ผล

ดี		สิง่ของท่ีน�ามาท�าพิธี	คือ	ดอกไม้	พล	ูหมาก	ข้าวเหนียว	ข้าวสกุ	และอาหารอ่ืนๆ	
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

หมอส่งเคราะห์

การบชูาเทยีน เป็นการสืบชะตา	โดยน�าเทียนเขียนช่ือ-นามสกลุ	วนัเดือนปีเกิด	ท่ีเทียน	 
ผู้ท�าพิธีจะเขียนคาถาลงในเทียนแล้วบชูา	ในแตล่ะพิธีจะมีขนัตัง้(เคร่ืองเส้น)	ไมเ่หมือนกนั	

การบชูาท้าวทั้งส่ี เป็นการบชูาส�าหรับการรือ้หรือสร้างบ้าน	จะต้องท�าพิธีเชิญเทวดามา
เป็นสกัขีพยาน	และเม่ือเสร็จพิธีจงึสง่เทวดากลบั	จะมีเคร่ืองถวาย	คือ	พระยาอินทร์(สีเขียว)	

อยูต่รงกลาง	และมีสะตวงสี่อนัใสข้่าวสี่สี	คือ	ทิศเหนือ-สีแดง,	ทิศใต้-สีเหลือง,	ทิศตะวนัออก-

สีด�า,	ทิศตะวนัตก-สีขาว	และมีดอกไม้	ธปู	เทียน	ประกอบพิธี		(	สะตวง คือ	กาบกล้วยท่ีน�า
มาท�าเป็นภาชนะใสข่องไหว้ในการท�าพิธี		ขนัตัง้อาจมีสะตวง	4,	6,	8,	12	ไมเ่ทา่กนั	)	

									เม่ือคนในชมุชนมีอาการปวดเม่ือยจะมาหาหมอสง่เคราะห์โดยหมอสง่เคราะห์จะใช้เขีย้ว

หมปู่าขดูท่ีผิวหนงับริเวณท่ีปวดเม่ือยพร้อมทัง้ทอ่งคาถาท�าให้อาการปวดเม่ือยลดลง	การท�า

พิธีตา่งๆ	เพ่ือท�าให้เกิดความเป็นสริิมงคลแก่สถานท่ีหรือบคุคลท่ีมาท�าพิธีกบัหมอสง่เคราะห์	

พิธีกรรมมีความเก่ียวข้องกบัความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยการใช้เขีย้วหมปู่ามาตัง้แตอ่ดีต

จนถงึปัจจบุนั

จากการบอกเล่ามีบนัทกึโบราณท่ี
สืบทอดตอ่กนัมาซึง่เป็นภาษาล้านนา	

โดยผู้ รู้พิธีกรรมเป็นผู้ประกอบพิธี

ในหมูบ้่าน	เชน่	การขึน้บ้านใหม	่	การสง่ไฟ

การสง่เคราะห์		การเรียกขวญั		บชูาเทียน		

การบชูาท้าวทัง้สี่	(สร้างหรือรือ้บ้าน)	

ของเส้นไหว้		ได้แก่	ดอกไม้	ธปู	เทียน		

อาจมีแกงส้ม	แกงหวาน	ใช้ใบมะขาม	ใบ

มะละกอ	ใบมะยม	น�ามาต้มรวมกนั

ช่ือ–สกุล    นายสนิท		วงศ์ปัญญา   อายุ		57	ปี                    

ที่อยู่	 			89/1	ม.6	ต.หวัเสือ	อ.แมท่ะ	 

																	จ.ล�าปาง

เรียนรู้    		บรรพบรุุษ

ลักษณะเด่น  เป็นผู้ รู้ภาษาล้านนา	
สืบทอดจากบรรพบรุุษ	มีความรู้ด้าน

พิธีกรรมโบราณท่ีสืบทอดตอ่ๆ	กนัมา	
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ชื่อ–สกุล    นายบญุธรรม	เฉลมิสขุ   

อายุ											65	ปี                    

ที่อยู่	 				58	ม.6	ต.หวัเสือ	

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บรรพบรุุษ

ยาแก้ปวดเม่ือย		ประกอบด้วย	1.ฝาง		2.เถาเอน็ออ่น		3.ฮอ่สะพายควาย		4.ก�าแพงเจ็ดชัน้

ยาแก้เบ่ือเมา						ประกอบด้วย	1.ปลาไหลเผือก		2.โลดทะนงแดง 

ยาแก้ริดสีดวงทวาร		ประกอบด้วย	1.ผกัโขมหนาม		2.มะเกลือ

ภมิูปัญญาท้องถ่ินด้านสมนุไพรเป็นสิง่ท่ี

ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น			หมอยาสมนุไพร

จงึเป็นผู้ รู้ท่ีสามารถรู้ถงึสรรพคณุมาก

มายของสมนุไพร	ในอดีตมีการบนัทกึ

เป็นภาษาล้านนาบนใบลาน	เรียกวา่	

ป๊ับใบลาน 	ซึง่ใช้กนัมาจนถงึปัจจบุนั	

ท�าให้ทราบถงึชนิดพืชสมนุไพรในป่า

จ�านวนมาก		

สมุนไพรหายาก  ประกอบด้วย  เลือดแรด  ขนุนดนิ  สุรพษิค�า  จันทร์ขาว  จันทร์แดง 

หมอสมุนไพร
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ยาแก้โรคเบาหวาน			ประกอบด้วย	1.บอระเพด็		2.ขีเ้หลก็ป่า		3.มะกรูด	

ยาแก้ต่อมลูกหมากอักเสบ		ประกอบด้วย	นมควายเครือ		

ยาอายุวัฒนะ					ประกอบด้วย	1.ทิง้ถ่อน		2.ตะโกนา		3.บอระเพด็		4.ขอ่ย	 

5.พริกไทยด�า		6.หญ้าแห้วหมู

สมุนไพรต่างๆ  

ปิดปิวแดง		ปิดปิวขาว		ขิง		ไผ	่	เปล้าน้อย		

เปล้าหลวง		เปล้าเลือด		ดองดงึ		เทียนด�า		

เทียนแดง		เทียนขาว		เทียนข้าวเปลือก		จวง

เทียนตาตัก๊แตน		มะขา่ง		เหมือด		ครอบ		

พิลงักาสา		สนสามใบ		แตงเทียน		กรรณิการ์		

และขีอ้้าย
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ลักษณะเด่น  
เป็นความรู้มาแตโ่บราณในการรักษาโรค

ด้วยสมนุไพรและเป็นผู้สืบทอดความรู้

จากบรรพบรุุษ

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
เลือดแรด		ขนนุดนิ		สรุพิษค�า		จนัทร์ขาว		จวง

จนัทร์แดง		ฝาง		เถาเอน็ออ่น		ฮอ่สะพายควาย		

ก�าแพงเจ็ดชัน้		ปลาไหลเผือก		โลดทะนงแดง	

บอระเพด็		ขีเ้หลก็ป่า		มะกรูด		นมควายเครือ		

ทิง้ถ่อน		ตะโกนา		ขอ่ย		พริกไทย		ขิง		ไผ่

หญ้าแห้วหม	ู	ผกัโขมหนาม		มะเกลือ		เปล้าน้อย

ปิดปิวแดง		ปิดปิวขาว		เปล้าหลวง		เปล้าเลือด		

ดองดงึ		เทียนด�า		เทียนแดง		เทียนขาว		มะขา่ง

เทียนข้าวเปลือก		เทียนตาตัก๊แตน		เหมือด				

ครอบ		พิลงักาสา		สนสามใบ		แตงเทียน		

กรรณิการ์		และขีอ้้าย
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ชื่อ–สกุล    นายบญุ	มสุ ุ  อายุ		81	ปี                    

ที่อยู่	 				68	ม.7	ต.หวัเสือ	อ.แมท่ะ	 

																		จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บรรพบรุุษ

ผู้ รู้ท่ีมีความรู้เร่ืองสมนุไพรศกึษามาตัง้แต่

อายนุ้อย	รวมทัง้มีการศกึษาเพ่ิมเตมิจาก

บคุคลอ่ืนท่ีมีความรู้ด้านสมนุไพร	และเก็บ

สมนุไพรเพ่ือน�ามาขาย		ปัจจบุนัไมไ่ด้ขาย

สมนุไพรแล้วแตห่ากมีคนในชมุชนหรือนอก

ชมุชนต้องการสตูรยาก็สามารถมาขอสตูร

จากพอ่บญุได้	พอ่บญุเป็นหมอยาสมนุไพร

สืบทอดตอ่จากบดิา		และได้ถ่ายทอดความ

รู้ให้แก่ผู้ ท่ีสนใจ

สูตรยา
แก้เหด็พิษ	

													ใช้	ใบชุมเหด็ไทย ต้มกบัน้�า

สะอาด	เค่ียวพอประมาณกินเป็นยาแก้

เมาเหด็ทกุชนิด	

ชมุเหด็ไทยมีหลายช่ือเรียก	

ภาคกลาง เรียก	ชมุเหด็ควาย	

ชมุเหด็นา	ชมุเหด็เลก็	 

ภาคเหนือ เรียก	ลบัมือน้อย

สุโขทยั เรียก	พรมดาน

ปราจนีบุรี เรียก	หญ้าลกึลือ

หมอสมุนไพร
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ลักษณะเด่น  
การสืบทอดจากบรรพบรุุษ	รวมทัง้มีการจดบนัทกึสตูรยาไว้จ�านวนมาก	โดยมีความ

เก่ียวข้องกบัความหลากหลายของสมนุไพรในอดีตและปัจจบุนั

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ 
ชมุเหด็ไทย	หญ้าคา	พล	ูไพล	มะพร้าว	หอมแดง	มะขาม	นมแมว	นมววั	นมควาย	 

นมแรด	นมนาง	 

ตะขาบกัดแมงป่องต่อย

							คอยหมอปวดทรมาน	ยากลางบ้านใช้		 

															หอมแดงกบัมะขามเปียกใสค่รก 

																				โขลกละเอียด	น�ามาถบูริเวณ 

																																														ที่โดนตอ่ย

ปลิงดดูเลือด 

			ปลงิดดูเลือดไมห่ยดุไหล	เก็บใบหญ้าคา		 

											แห้งประมาณ	1	ก�ามือมาต�า	น�าไป 

																						แปะตรงปากแผลท่ีปลงิดดู

ยาหม่อง 

																												ดอกกานพลปู่น	การบรู	 

																																	น�า้มนัมะพร้าว	ไพล	

ยาบ�ารุงก�าลัง 

																			ใช้นมทัง้	5	คือ	นมแมว	นมววั	 

																									นมควาย	นมแรด	นมนาง		

460



WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ช่ือ–สกุล    นายสมบรูณ์		ผดัป้อม  

อายุ											67	ปี                    

ที่อยู่	 				6/3	ม.8	ต.หวัเสือ	

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บรรพบรุุษ

ลักษณะเด่น  เป็นสตูรยาโบราณท่ีสืบทอดตอ่ๆ	กนัมาในครัวเรือน	สตูรท่ีท�าจะใช้เฉพาะพืช
ท่ีมีอยูใ่นป่าใกล้ชมุชน

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ 
ไผร่วกแดง	ไผร่วกขาว	ฮอ่สะพายควาย	อ้อยช้าง	ฝาง	ก�าแพงเจ็ดชัน้	เปีย้ลกูฟ้อน	

พญาสตับรรณ	กาสะลอง	อ้อยด�า	และหางก้าง		

ผู้รู้ด้านสมุนไพร

ผู้ รู้ท่ีทราบสรรพคณุของพืชตามสตูรยาท่ีถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ	สตูรยาจะใช้สมนุไพรท่ี

มีอยูใ่นพืน้ท่ีป่ารอบชมุชน

ยาขับลม  สว่นผสม
รากไผร่วกแดง	รากไผร่วกขาว		

ฮอ่สะพายควาย	อ้อยช้าง	ฝาง		

ก�าแพงเจ็ดชัน้	เปีย้ลกูฟ้อน	

พญาสตับรรณ	กาสะลอง	อ้อยด�า

ยาถ่าย  สว่นผสม 

ฮอ่สะพายควาย	ก�าแพงเจ็ดชัน้	

เปีย้ลกูฟ้อน	ยาหางก้าง	ฝาง	

ยาเจริญอาหาร  สว่นผสม	 
อ้อยช้าง	กาสะลอง	รากไผร่วกแดง	

พญาสตับรรณ	อ้อยด�า	

วธีิการต้ม 	สมนุไพรทัง้หมดท่ีเป็นเนือ้

ไม้ให้ฝนกบัหิน	แล้วน�ามาต้มผสมกบั

ข้าวเจ้าเลก็น้อย		ต้มกินน้�าจนกวา่ยาจะ

มีรสชาตจืิด

461



WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ช่ือ–สกุล   นางสมจนัทร์		ตะชุม่  

อายุ										42	ปี                    

ที่อยู่	 			93/1	ม.8	ต.หวัเสือ	อ.แมท่ะ	 

																	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     	บรรพบรุุษ

ยาทัง้สองอย่างสามารถต้ม

แล้วน�ามาแช่เยน็ไว้ดื่มแทนน�า้

ลักษณะเด่น  ภมิูปัญญาดัง้เดมิท่ีใช้สมนุไพรในพืน้ท่ีป่าใกล้ชมุชน	ท�ายารักษาโรค

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ  เปีย้ลกูฟ้อน		ฟ้าทะลายโจร		บอระเพด็	
สะเดา		ขีเ้หลก็		และลกูใต้ใบ	

ผู้รู้ด้านสมุนไพร

ยาขมห้าพลัง  
เป็นยาลดเบาหวาน	ยาลดความดนั	

สว่นผสม	 

1.ฟ้าทะลายโจร	2.บอระเพด็	3.สะเดา	

4.ขีเ้หลก็	5.ลกูใต้ใบ	

วธีิการกนิ 

แบง่ต้มหรือต้มทัง้หมด	มีรสชาตขิม

ต้มทานจนกวา่ตวัยามีรสชาตจืิด

ยาเป้ียลูกฟ้อน   

สว่นผสม	ใช้ต้นเปีย้ลกูฟ้อนทัง้ต้น	เป็นยาแก้ปวดหลงั	ปวดเอว	และยาบ�ารุงร่างกาย	

วธีิการกนิ 

แบง่ต้มหรือต้มทัง้หมด	มีรสชาตขิมน้อยๆ	ต้มทานจนกวา่ตวัยาท่ีต้มมีรสชาตจืิด	น�า้จะมีสีแดง
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ช่ือ–สกุล    นางกาบค�า		วรรณสวุงศ   

อายุ											59	ปี                     

ที่อยู่	 				68	ม.6		ต.หวัเสือ	อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บรรพบรุุษ

ผู้รู้การทอผ้าและการย้อมผ้า

ไส้กล้วย                

ไส้กล้วย+ค�าแสด     

หกูวาง                  

ประดู่                   

ต้นตะเคียนหนู       

ต้นตะเคียนหนู+ค�าแสด     ให้สีน้�าตาลอ่อน

ค�าแสด                 ให้สีส้ม

ผ้าเป็นสิง่ท่ีน�ามาผลติเคร่ืองนุง่หม่ของมนษุย์	เป็นหนึง่ใน

ปัจจยัสี่ท่ีเราต้องใช้ในชีวิตประจ�าวนั		การทอผ้าเป็นศลิปะ

อยา่งหนึง่ท่ีสามารถสร้างผืนผ้าลวดลายธรรมชาตไิด้อยา่ง

หลากหลาย	ลวดลายท่ีได้เกิดจากสีธรรมชาตท่ีิใช้ย้อมผ้า

ฝ้าย	ซึง่ได้จากสว่นตา่งๆ	ของพืช	

ให้สีม่วงอ่อน 

ให้สีชมพอู่อน 

ให้สีเขียวขีม้้า 

ให้สีน้�าตาล 

ให้สีเขียวอ่อน

สีที่ใช้ย้อมฝ้าย
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ลักษณะเด่น   
เป็นภมิูปัญญาท้องถ่ินท่ีบรรพบรุุษได้ทดลองท�าสีย้อมผ้าจากพืชป่าและประดษิฐ์

อปุกรณ์ในการทอผ้า	ท�าให้เกิดผลติภณัฑ์ผ้าทอจากสีย้อมธรรมชาต	ิและน�ามาใช้ใน

การด�าเนินชีวิตตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
ฝ้าย	ค�าแสด	ตะเคียนหน	ูประดู	่หกูวาง	และกล้วย

การเตรียมฝ้าย   
เก็บใยฝ้ายจากฝัก	แล้วแยกเมลด็กบั

เปลือกท่ีตดิมาออกจากเนือ้ฝ้าย	 

ขัน้ตอนการท�า 
1.	น�าฝ้ายสะอาดไปเข้าเคร่ืองรีด	 

				(อีด)	

2.	แล้วน�าไปดีด	(โก๋ง)	ท�าให้ฝ้ายฟ	ู

				ถ้ารีดไว้นานๆ		เวลาดีดฝ้ายจะ 

				ไมฟ่แูละถ้าดีดมากจะท�าให้ฝ้าย 

				แตกเป็นก้อนๆ	

3.	เม่ือฝ้ายฟแูล้วจงึเอาไปม้วน	 

				(ตีเกรียว)	เรียกฝ้ายท่ีม้วนแล้ววา่		 

				หางฝ้าย
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ช่ือ–สกุล    นายน้อย		ปะละวงศ์   

อายุ											79	ปี                     

ที่อยู่	 				91	ม.5		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บคุคลภายนอก

ลักษณะเด่น   
การใช้พืชในพืน้ท่ีให้เกิดประโยชน์	สร้างสิง่ของ

ท่ีน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวนัได้

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
ตาล	และไผบ่ง

ผู้รู้ด้านการจักสาน

การสานไซใช้ไผบ่ง	ท่ีมีในป่าใกล้ๆ	

ชมุชน	จะตดัไผม่าตากแดด	น�ามา

เหลาเป็นเส้นบางๆ	เพ่ือเตรียมไว้สาน

กระติบ๊ข้าวเหนียว 
การสานกระติ๊บข้าวเหนียวใช้ใบ

ตาลจากต้นตาลตามพืน้ท่ีเกษตรกร	

โดยจะน�าใบตาลมาตากแดด	

1	วนั	แล้วน�ามาตดัเพ่ือเตรียมไว้

สานกระติบ๊ข้าวเหนียว	

ไซ 
การสานไซใช้ไผบ่ง	ไผจ่ะต้องไมแ่ก่

จนเกินไป	ปล้องสีเขียว		ใช้เวลา

1	วนั	สามารถสานได้	2	ไซ
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ปัจจบุนัมีการปลกูหวายในบ้านเรือน	ลกัษณะของหวายบ้านและหวายป่าจะแตกตา่งกนั	

ใช้ตอกไผซ่างในการยดึหวายขณะสาน

ฝักมีด 		ใช้ต้นหวายเป็นหลกัในการสาน	การเก็บต้นหวายต้องเป็นต้นหวายท่ีไมอ่อ่น 

													ไมแ่ก่จนเกินไป	

ลักษณะหวาย  

หวายบ้าน		ล�าต้นจะอวบและปล้องไมย่าวมาก	มีสีเขียว	

หวายป่า				ล�าต้นและปล้องยาวไมอ่วบมาก	มีสีเขียว	

ช่ือ–สกุล    นายสม		วงค์จินา 

อายุ											88 ปี                     

ที่อยู่	 				34	ม.6	ต.หวัเสือ		 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		ตนเอง

ลักษณะเด่น    มีการคดิค้นด้วยตนเองโดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ	ทนน้�า	ไมช่�ารุดงา่ย

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   หวาย	และไผซ่าง

สมยัก่อนเป็นชา่งแกะสลกั	

และสานฝักมีด	ปัจจบุนัยงั

คงสานฝักมีดเพ่ือจ�าหนา่ย

ในหมูบ้่าน	

ผู้รู้ด้านการจักสาน

466



WISDOM : ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ช่ือ–สกุล    นายลพ		จุม่แก้ว 

อายุ											71	ปี                     

ที่อยู่	 				5/1	ม.8		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		ตนเอง

				ปัจจบุนัจกัสานเฉพาะซ้าเป็นซ้าท่ีใช้ 

เก็บเหด็หรือซ้าเก็บถัว่	เม่ือมีคนสัง่ท�าจะสาน

ตามจ�านวนท่ีสัง่เทา่นัน้		ซ้าท่ีสานมี	2	ขนาด	

คือ	เลก็และใหญ่	สานขายคนในหมูบ้่านและ

คนนอกหมูบ้่านท่ีมาสัง่ไว้	การสานจะใช้ไม้ไผ่

โดยเลือกไผท่ี่ไมแ่ก่มากล�าไผมี่สีเขียวเข้มจะ

สามารถน�ามาสานได้เลยแตถ้่าเลือกไผท่ี่แก่

จะต้องน�าไผม่าแชน้่�าก่อนน�ามาสานเพ่ือให้

ไผน่ิ่มแล้วจงึน�ามาสาน	

ไผท่ี่นิยมน�ามาใช้	คือ	ไผบ่ง	

ลักษณะเด่น  

การสานเคร่ืองใช้ส�าหรับการด�าเนินชีวิตและสร้าง

รายได้ให้ครัวเรือน 

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   

ไผบ่ง	

ผู้รู้ด้านการจักสาน
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ผู้จกัสานสุม่ไก่	เร่ิมสานมาประมาณ	10	ปี	จะสาน

เพ่ือจ�าหนา่ย	โดยใช้ไผร่วก	มีการน�าหนอ่จากป่ามา

ปลกูบริเวณรอบบ้าน	เพ่ือสะดวกในการน�ามาสาน	 

สุม่ไก่	โดยมี	3	ขนาด	คือ	เลก็	กลาง	และใหญ่																					

ลักษณะเด่น   
สานโดยใช้วสัดธุรรมชาติ	สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
ไผร่วก

ช่ือ–สกุล    นายลดั		สวุรรณวงศ์

อายุ											76	ปี                     

ที่อยู่	 				137	ม.5		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บคุคลภายนอก

จักสานสุ่มไก่
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ช่ือ–สกุล    นายไร่		ใจวงั 

อายุ											67	ปี                     

ที่อยู่	 				135	ม.8		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้    				ตนเอง

จักสานสุ่มไก่

										เร่ิมการจกัสานมาตัง้แตต่อนอาย	ุ18	ปี	เป็นการ

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยดจูากต้นแบบท่ีครอบครัวสานและ

ใช้ในบ้านจงึทดลองจกัสานใช้เอง		ปัจจบุนัจกัสานเฉพาะ

สุม่ไก่	เม่ือมีคนสัง่ท�าจะสานตามจ�านวนท่ีสัง่เทา่นัน้		

สุม่ไก่ท่ีสานจะมี	2	ขนาด	คือ	เลก็และใหญ่			สานขาย

คนในหมูบ้่านและคนนอกหมูบ้่านท่ีมาสัง่ไว้	การสานจะใช้

ไม้ไผ	่โดยไผท่ี่น�ามาสานจะต้องเป็นไผท่ี่มีปล้องยาวท�าให้

สานได้ดี		เลือกไผท่ี่ไมแ่ก่มาก	ล�าไผมี่สีเขียวเข้มจะ

สามารถน�ามาสานได้เลย		แตถ้่าเลือกไผท่ี่แก่จะต้องน�า

ไผแ่ชน้่�าก่อนน�ามาสานเพ่ือให้ไผน่ิ่มแล้วจงึน�ามาสาน	 

ไผท่ี่นิยมน�ามาใช้	คือ	ไผร่วก	และไผซ่าง		

ลักษณะเด่น 
ใช้วสัดจุากธรรมชาตใิห้เกิดประโยชน์	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและประยกุต์

การประดษิฐ์ผลติภณัฑ์เพ่ือใช้ในชีวิตประจ�าวนัและสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือน	

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
ไผร่วก	ไผซ่าง
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ช่ือ–สกุล    นายสคุ�า		สงิชยั  

อายุ											54	ปี                     

ที่อยู่	 				24	ม.5		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บคุคลภายนอก

ลักษณะเด่น  
ใช้ไม้ท่ีมีในพืน้ท่ีเกษตรกรรมและสร้างรายได้ในครัวเรือน

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
จามจรีุ

    					เป็นชา่งแกะสลกัมาประมาณ	30	ปี	โดยมีผู้น�าความรู้เร่ืองการแกะสลกัมาสอนในหมูบ้่าน		

มีความช�านาญในการแกะสลกัม้า	ววั	อปุกรณ์ในการแกะสลกัมีหลากหลายชนิด	

ไม้ท่ีนิยมน�ามาแกะสลกั	คือ	ต้นจามจรีุ		ชาวบ้านจะเรียกวา่	ต้นฉ�าฉา	ไม้ท่ีน�ามาใช้เป็น

ต้นไม้ท่ีมีอยูต่ามพืน้ท่ีเกษตรกรรม	ใน	1	วนั	จะแกะสลกัได้	4	ตวั

ช่างแกะสลัก
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					เป็นชา่งแกะสลกัมาประมาณ	10	ปี	โดยมี

ผู้น�าความรู้เร่ืองการแกะสลกัมาสอนในหมูบ้่าน

และดจูากต้นแบบจากการแกะสลกัม้า	น�ามา

ประยกุต์ใช้ในการแกะสลกักวาง	สงูประมาณ	6	

นิว้	ใช้อปุกรณ์ในการแกะสลกัหลากหลายชนิด	

ไม้ท่ีนิยม	คือ	ต้นจามจรีุ		ชาวบ้านจะเรียกวา่	

ต้นฉ�าฉา	ไม้ท่ีน�ามาใช้เป็นต้นไม้ท่ีมีอยูต่าม

พืน้ท่ีเกษตรกรรรม		1	วนั	จะแกะสลกัได้	6	ตวั	 

เศษไม้น�าไปท�าฟืนใช้ในครัวเรือนและท�าปุ๋ ย	

ช่ือ–สกุล    นางแสงดาว	จนัปลงเงิน  

อายุ											42	ปี                     

ที่อยู่	 			105/1		ม.5		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บคุคลภายนอก

ลักษณะเด่น   
ใช้ไม้ท่ีมีในพืน้ท่ีเกษตรกรรมและสร้างรายได้ในครัวเรือน

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
จามจรีุ

ช่างแกะสลัก
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ช่ือ–สกุล    นายประเสริฐ		มลูพุม่สาย

อายุ											61	ปี                     

ที่อยู่	 				9/5	ม.5		ต.หวัเสือ	 

																		อ.แมท่ะ	จ.ล�าปาง

เรียนรู้     		บคุคลภายนอก

ลักษณะเด่น  

ใช้ไม้ท่ีมีในพืน้ท่ีเกษตรกรรมและสร้างรายได้ในครัวเรือน

เก่ียวข้องกับความหลายทางชีวภาพ   
จามจรีุ

						เป็นพอ่ค้าท่ีน�าไม้แกะสลกัไปขายท่ี	

จ.เชียงใหม	่โดยมีผู้น�าความรู้เร่ืองการแกะ

สลกัมาสอนในหมูบ้่าน	จงึฝึกฝนจนช�านาญ

ในการแกะสลกักวาง	โดยแกะสลกัมาแล้ว

ประมาณ	20	ปี	

ช่างแกะสลัก
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เอกสารอ้างอิง
กณัฑรีย์	บญุประกอบ	และ	กวินนาถ	บวัเรือง.	2550.	ไลเคนแห่งเกาะแสมสารจากยอด 

         เขาถงึชายทะเล.	ส�านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค�าแหง,	กรุงเทพฯ.

เกรียงไกร	สวุรรณภกัดิ์	และ	จารุจินต์	นภีตะภฏั.	2551.	คู่มือแมลง.	ส�านกัพิมพ์สารคดี,	 

											กรุงเทพฯ.

ขวญัเรือน	พาป้อง,	กณัฑรีย์	บญุประกอบ	และ	H.	Thorsten	Lumbsch.		2554.	ไลเคน   
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218
219
220
221
222

ด้านสัตว์ ด้านสัตว์

289
281
282
284
283
345
344
336
337
338
339
340
341
342
320
343
294
287

จกัจัน่งวง
ด้วงหนวดยาว
ด้วงหนวดยาวลายทหาร
ด้วงหนวดยาวสลกัข้าง
ด้วงหนวดยาวอ้อย
ตอ่หวัเสือ
แตนกระดาษ
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ปลวก
ผีเสือ้กลางคืน	
ผีเสือ้กลางคืน
ผีเสือ้ขาวหางริว้
ผีเสือ้จรกาเมียลาย	

ด้านแมลง
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286
273
310
296
313
272
301
303
277
298
300
271
319
293
295
334
309
299
276
278
288
307
304
321
297
317
318
285
292
302
315

ผีเสือ้จรกาหนอนย่ีโถ	
ผีเสือ้เจ้าป่าปีกพู่
ผีเสือ้เชิงลายธรรมดา	
ผีเสือ้แต้มแสดธรรมดา
ผีเสือ้ถงุทองธรรมดา
ผีเสือ้นางพญาตะวนัออก
ผีเสือ้บารอนเทา
ผีเสือ้ใบไม้ใหญ่อินเดีย
ผีเสือ้ปอเทืองสีปนู
ผีเสือ้ปีกปมหลงันนู
ผีเสือ้แผนท่ีเลก็
ผีเสือ้ไผล่ายธรรมดา	
ผีเสือ้ฟ้าเมียเลียนธรรมดา
ผีเสือ้ฟ้าไม้ก่อมดเลีย้ง
ผีเสือ้ฟ้าห่ิงห้อยสีคล�า้
ผีเสือ้ยกัษ์
ผีเสือ้โยมา
ผีเสือ้ราชาด�า
ผีเสือ้ลายเสือ
ผีเสือ้ลายเสือ
ผีเสือ้ลายเสือฟ้าเข้ม
ผีเสือ้ไวส์เคาท์ขอบฟ้า
ผีเสือ้สะพายขาวปีกโค้ง
ผีเสือ้สายณัห์สีตาลไหม้
ผีเสือ้แสดหางยาว
ผีเสือ้หนอนคนูธรรมดา
ผีเสือ้หนอนคนูเหลือง
ผีเสือ้หนอนเจาะไม้
ผีเสือ้หนอนชกัใย
ผีเสือ้หนอนใบรักลายเสือ
ผีเสือ้หนอนมะนาว

323
314
311
312
335
308
324
325
326
327
328
329
330
331
332
306
305
274
275
322
316
333
280
279
290
291

ผีเสือ้หวักะโหลก
ผีเสือ้หางดาบลายจดุ
ผีเสือ้หางดาบใหญ่
ผีเสือ้หางตุ้มจดุชมพู
ผีเสือ้หางยาวสี่ตาปีกลายตรง
ผีเสือ้หางแหลมมลายู
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหย่ียว
ผีเสือ้เหลืองหนามธรรมดา
ผีเสือ้อ๊าชดุ๊คเหลือง
ผึง้สีฟ้า	
ผึง้หลวง
มวนสบูด่�า
มวนหลงัโล่
มอธไหมป่าปีกโค้ง
แมลงทบัขาเขียว
แมลงทบันางพญาสองสี
แมลงปอเสือ
แมลงเหน่ียง

ด้านแมลง ด้านแมลง

ด้านเหด็รา

381
386
388

เหด็กรวยเกลด็ทอง
เหด็กรวยทองตะกู
เหด็กระด้างรูน�า้ตาลออ่นอมเหลือง
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ด้านเหด็รา

389
396
368
387
372
273
377
379
390
375
376
374
369
382
366
364
380
363
385
384
371
365
370
367
378

เหด็ก้อนฝุ่ นเหลืองทอง
เหด็ก้านธปู
เหด็ขมิน้ใหญ่
เหด็ขอนแดง
เหด็ขา่
เหด็ขิง
เหด็แครง
เหด็โคน
เหด็ดนัหมีมว่งด�า
เหด็แดงน�า้หมาก
เหด็ตะไคลเขียว
เหด็น�า้แป้ง
เหด็ปะการังเปือ้นเลือด
เหด็ผึง้จนัทร์เสีย้ว
เหด็เผาะหนงั
เหด็ระโงกขาว
เหด็ระโงกหิน 
เหด็ระโงกเหลือง
เหด็รังแตน
เหด็รังมิม้
เหด็ลม	เหด็กระด้าง
เหด็ไส้เดือน
เหด็ขล�าหมา
เหด็หหูนู
เหด็หหูนขูาว

ด้านภมูปัิญญาท้องถิ่น

จกัสานสุม่ไก่
ชา่งแกะสลกั
ทอผ้าฝ้าย
ผู้ รู้ด้านการจกัสาน
ผู้ รู้ด้านสมุนไพร
ผู้ รู้ประเพณี
หมอสง่เคราะห์
หมอสมนุไพร

468
470
463
465
461
453
455
456
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ดชันีช่ือวทิยาศาสตร์
ด้านพชื

Acriopsis indica   
Adiantum caudatum 
Aegle marmelos 
Aganosma marginata 
Anneslea fragrans 
Aphaenandra uniflora
Ardisia elliptica 
Azadirachta indica
Barleria cristata
Bidens pilosa
Bromheadia aporoides 
Brucea javanica
Bulbophyllum rufinum
Ceratopteris thalictroides
Cleisostoma arietinum
Clerodendrum viscosum
Congea tomentosa
Costus speciosus
Crassocephalum crepidioides 
Cratoxylum cochinchinense
Dendrobium aphyllum 
Dendrobium pulchellum
Dendrobium secundum
Dendrobium venustum
Dipterocarpus obtusifolius
Dipterocarpus tuberculatus
Dipterocarpus turbinatus
Dischidia major
Doryopteris ludens
Duabanga grandiflora

102
115
129
65
135
121
98
94
59
69
103
132
104
116
105
92
136
76
70
73
106
107
108
109
79
80
81
67
117
134

88
89
99
96
110
62
63
130
82
68
91
122
101
74
75
71
64
87
123
77
124
111
100
114
125
72
84
90
118
126

Dunbaria bella
Erythrina stricta
Eulophia graminea
Ficus auriculata
Geodorum recurvum 
Gluta usitata
Goniothalamus laoticus
Harpullia arborea
Hopea odorata
Hoya kerrii
Irvingia malayana
Ixora butterwickii
Jasminum elongatum 
Merremia umbellata 
Merremia vitifolia 
Mikania cordata 
Miliusa velutina 
Mimosa pudica 
Morinda angustifolia 
Mukia maderaspatana
Mussaenda sanderiana
Nervilia plicata
Ochna integerrima 
Oxalis acetosella 
Paederia lanuginosa 
Pentanema indicum 
Phyllanthus sootepensis 
Phyllodium pulchellum 
Pinus merkusii
Prismatomeris tetrandra 

ด้านพชื
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Pseuderanthemum graciliflorum
Psilotum nudum
Pteris biaurita 
Pterolobium macropterum  
Rauvolfia serpentina 
Rhynchostylis coelestis 
Schleichera oleosa 
Shorea siamensis
Smilax ovalifolia 
Stephania pierrei 
Streblus ilicifolius
Strychnos nux-vomica 
Suregada multiflorum 
Tamilnadia uliginosa 
Tetrastigma leucostaphylum
Thunbergia laurifolia 
Trichosanthes quinquangulata
Vanda lilacina
Wendlandia paniculata

60
119
120
86
66
112
131
83
133
95
97
93
85
127
137
61
78
113
128

Calotes mystaceus 
Calotes versicolor
Cannomys badius
Channa limbata 
Channa striata 
Chrysopeles ornata
Cinnyris asiaticus
Copsychus  saularis 
Dixonius siamensis
Dolomedes sp.
Duttaphrynus melanostictus  
Enhydris plumbea 
Eutropis macularia
Eutropis multifasciata
Fejervarya limnocharis 
Gallus gallus
Gasteracantha hasseltii 
Gekko gecko  
Geopelia striata 
Glaucidium cuculoides 
Glyphoglossus molossus
Gonyosoma oxycephalum
Halcyon smyrnensis
Hemidactylus platyurus 
Hemiphyllodactylus yunnanensis   
Hirundo rustica  
Hylarana nigrovittata
Kaloula mediolineata
Kaloula pulchra  
Lanius collurioides
Limnectes taylori

191
190
155
225
226
194
175
173
201
236
208
197
205
203
211
177
232
207
162
184
219
193
165
202
200
166
213
221
222
167
212

ด้านพชื ด้านสัตว์

Acanthosaura lepidogaster 
Acridotheres tristis
Aegithina lafresnayei
Aegithina tiphia
Ahaetulla prasina 
Amblyceps mucronatum 
Anthus rufulus
Argiope pulchella 
Barbonymus gonionotus 
Calotes emma altcristatus

189
185
159
160
195
223
171
231
227
188

ด้านสัตว์
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210
164
168
169
170
218
217
216
220
172
174
235
234
233
214
209
186
192
157
176
179
180
215
229
237
199
228
181
182
230
198

Limnonectes gyldenstolpei
Lonchura punctulata 
Megalaima haemacephala
Merops leschenaulti
Merops orientalis
Microhyla fissipes 
Microhyla heymonsi 
Microhyla pulchra 
Micryletta inornata 
Motacilla alba
Muscicapa sibirica
Nephila antipodiana
Nephila kuhlii 
Nephila maculata
Occidozyga lima
Odorrana chloronota 
Orthotomus sutorius 
Orthriophis taeniurus
Paradoxurus hermaphroditus
Passer montanus
Picus flavinucha 
Pitta moluccensis
Polypedates megacephalus
Poropuntius chondrorhynchus 
Potamon bhumibol
Ptyas korros 
Puntius orphoides 
Pycnonotus blanfordi
Pycnonotus jocosus
Rasbora dusonensis
Rhabdophis subminiatus

Rhipidura javanica
Sasia ochracea
Schistura kengtungensis 
Sphenomorphus maculatus
Spilopelia chinensis
Spizaetus nipalensis 
Tamiops mcclellandii
Trimeresurus popeiorum
Tropidophorus berdmorei 
Vanellus indicus
Zosterops japonicus

183
178
224
204
163
158
156
196
206
161
187

ด้านสัตว์ ด้านสัตว์

323
335
324
325
333
334
275
293
316
276
281
317
318
326
299
294
295
322

Acherontia lachesis 
Actias selene 
Ambulyx moorei 
Amplypterus panopus panopus 
Antheraea frithi pedunculata 
Antheraea helferi helferi 
Apis dorsata 
Arhopala centaurus 
Aspongopus fuscus 
Barsine cruciata 
Batocera numitor 
Catopsiilia pomona pomona 
Catopsilia scylla 
Cechenena helops helops 
Charaxes solon sulphureus 
Cheritra freja 
Chilades pandava  
Chrysocoris grandis

ด้านแมลง
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300
302
327
344
282
271
283
296
343
286
287
301
336
314
337
291
338
303
304
305
297
290
339
328
279
321
340
341
298
329
312

Cyrestis themire themire 
Danaus genutia 
Daphnis hypothous hypothous 
Delta arcuata 
Diastocera wallichi tonkinensis 
Discophora sondaica despoliata 
Dorysthenes buqueti 
Drupadia ravindra  boisduvalii 
Dysodia miniata
Euploea core godartii 
Euploea mulciber mulciber
Euthalia anosia anosia 
Globitermes sulphureus 
Graphium nomius swinhoei 
Hospitalitermes ataramensis
Hydrous cavistanum 
Hypotermes makhamensis 
Kallima imachus
Lebadea martha malayana 
Lexias canescens
Loxura atymnus 
Macrogomphus parallelogramma 

Macrotermes gilvus 
Megacorma obliqua  
Megaloxantha brunnea 
Melanitis phedima 
Microcerotermes minutus 
Nasutitermes matangensiformis 
Netria speideli 
Opistoclanis hawkeri
Pachliopta aristolochiae

310
315
319
330
311
306
331
320
289
280
272
292
307
277
342
273
332
274
288
313
278
345
308
284
285
309

Papilio clytia clytia 
Papilio demoleus malayanus 
Pareronia anais anais 
Parum colligate
Pathysa antiphates itamputi 
Polyura athamas 
Psilogramma increta 
Pterothysanus lalicilia 
Pyrops candelaria 
Sternocera aequisignata
Stichophthalma louisa mathilda 
Streblote stupidum 
Tanaecia julii 
Tatargina picta
Termes propinquus
Thauria aliris 
Theretra nessus 
Thyreus nitidulus 
Tirumala septentrionis septentrionis 
Troides aeacus
Utetheisa pulchelloides
Vaspa affinis 
Vindula dejone erotella 
Xoanodera regularis 
Xyleutes personus 
Yoma sabina

ด้านแมลง ด้านแมลง
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ด้านเหด็รา

363
364
365
380
366
367
383
368
390
381
384
385
392
393
391
372
373
371
386
370
387
369
374
375
376
377
389
379
388
378
382

Amanita hemibapha subsp. javanica
Amanita princeps
Amanita vaginata var. vaginata
Amanita verna
Astraeus odoratus
Auricularia auricula-judae
Campanella junghuhnii
Cantharellus cibarius
Daldinia  eschscholzii
Gomphus floccosus
Hexagonia apiaria
Hexagonia tenuis
Hypoxylon monticulosum
Hypoxylon nitens
Hypoxylon haematostroma
Lactarius flavidulus
Lactarius piperatus
Lentinus polychrous
Microporus xanthopus
Mycoamaranthus cambogensis
Pycnoporus sanguineus
Ramaria sanguinea
Russula alboareolata
Russula emetica
Russula virescens
Schizophyllum commune
Scleroderma sinnamariense
Termitomyces globulus
Trametes cingulata
Tremella fuciformis
Xerocomus subtomentosus

486

ด้านเหด็รา

395
396
394
397

Xylaria  cubensis
Xylaria  nigripes
Xylaria  obovata
Xylaria  oligotoma
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Phaeographis caesioradians 
Pyrenula aspistea
Pyxine coccifera
Pyxine cocoes 
Relicinopsis rahengensis 
Xanthoparmelia congensis 

424
444
442
443
432
433

ด้านไลเคน

487

ด้านไลเคน

Buellia proximata 
Canoparmelia owariensis 
Chrysothrix candelaris 
Cladonia mauritiana 
Coccocarpia adnata 
Coccocarpia pellita 
Dimelaena thysanota 
Diorygma hieroglyphicum 
Diorygma junghuhnii
Diploschistes actinostomus
Diplotomma venusta
Dirinaria aegialita 
Dirinaria applanata  
Dirinaria confluens 
Dyplolabia afzelii
Graphis longispora 
Graphis supracola
Heterodermia appendiculata 
Heterodermia microphylla 
Laurera benguelensis 
Laurera madreporiformis
Laurera subdiscreta
Letrouitia domingensis 
Parmeliopsis ambigua 
Parmotrema maclayanum 
Parmotrema merrillii 
Parmotrema praesorediosum 
Parmotrema tinctorum 

434
426
414
415
416
417
435
418
419
420
436
437
438
439
421
422
423
440
441
445
446
447
425
427
428
429
430
431
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คณะท�างาน
ดร.สุรางค์  เธียรหรัิญ              

นางสาวอารียาพชัร์  เพชรรัตน์

นางสาววีรณา  สมพร์ีวงศ์         

นางสาวนิรดา  แป้นนางรอง    

นายอานุภาพ  โตสุวรรณ          

นางสาวสุทธิลักษณ์  โรจนานุกูล  

นายกติวุิฒ ิ ช่างเจริญ              

นายสน่ัน หมัดส๊ะ                      

นางสาวจารินี  บ�ารุงถิ่น            

นางสุวรรณี  สร้างค�า                

นางสาวชลดา  พรจ่าย               

นางสาวณิชา  เทพอภชัิยกุล       

นางสาวดาริกา  เศษบุบผา         

นางสาวนรินรัตน์  น่ิมประเสริฐ   

นางสาวนิตยา  คล้ายสีทอง        

นางสาวเปมกิา  ค่ายกนกวงศ์     

นางสาวพรสุดา  กุหลาบเทยีม    

นางสาวเพญ็แข  ซ้ายวัด            

นายณัฐพงศ์  จนัทร์หอม 

นางสาวนาถวดิา  ดวงผุย 

           

ผู้อ�านวยการกลุม่งานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

นกัวิชาการป่าไม้ช�านาญการ

นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบตักิาร

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

ผู้ชว่ยนกัวิจยั

ผู้ชว่ยนกัวิจยั

เจ้าพนกังานการเกษตร

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป

เจ้าหน้าท่ีบนัทกึข้อมลู

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์

นกัวิทยาศาสตร์ 

นกัวิทยาศาสตร์ 

นางสาววสิาขา  เพยีรสุภาพ

ดร.ไสว  วังหงษา   นายอรรถพล  รุจริาวรรณ

รศ.โกศล  เจริญสม   ดร.สุขสวัสดิ์  พลพนิิจ                                     

ผศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ  ดร.ขจรศักดิ์  วงค์ชีวรัตน์          

ขอขอบคุณ
ผู้เช่ียวชาญด้านพชื 

ผู้เช่ียวชาญด้านสัตว์

ผู้เช่ียวชาญด้านแมลง

ผู้เช่ียวชาญด้านไลเคน
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ขอขอบคุณหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป. 19 (แม่ทะ)                
                 และลป. 20 (แม่จางตอนใต้)

นายทรรศนะ  ทพิย์วชัิย            

นายไพโรจน์  กลัดตลาด           

นายสมบรูณ์  เรือนแก้ว            

นายสอาด  พี่นา                     

นายปรีชา  แก้วหนองยาง         

นายยงยุทธ  ยศนวล                

นายกู้ชาต ิ วรรณา                   

นายเกษม  สูงตวิงศ์                 

นายชัยวรรณ  สองเป็ง       

เจ้าพนกังานป่าไม้ช�านาญงาน

เจ้าพนกังานป่าไม้ช�านาญงาน

พนกังานพิทกัษ์ป่า

พนกังานพิทกัษ์ป่า

ผู้ชว่ยพนกังานพิทกัษ์ป่า

ผู้ชว่ยพนกังานพิทกัษ์ป่า

ผู้ชว่ยพนกังานพิทกัษ์ป่า

พนกังานพิมพ์	ส	1

พนกังานทัว่ไป	บ	2

ขอขอบคุณอาสาสมัครชุมชน
นางค�ามูล  แก้วมูล  

นางปอน  สุวรรณวงศ์  

นางสมพศิ  เครือแก้ว  

นายแก้วมา  ตาจนัวงค์

นายแก้วเมือง  เตมะ  

นายจรัญ  แก้วมูล  

นายสมบรูณ์  ผัดป้อม  

นายสังเวียน  ยะโส  

นายสุบนิ  ชุมพสืูบ  

นายอนุพงษ์  วงค์จนิา 

นายทองศุกร์  เป็งหนิว้

นางปรียาภรณ์  วงค์ษากัน  

นายถาวร  ยะโส

นายน้อย  ใจวัง  

นายบุญธรรม  วงค์ษากัน  

นายประยัตร์  ลาดปะละ  

นายพรม  วงค์จนิา  
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ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

  กว่าจะได้ข้อมูล........  กว่าจะได้ข้อมูล........
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