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บทนำ 
 
 

ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
  
 ชุมชนบ้านหัวทุ่งตั้งอยู่ที่ราบชายขอบของผืนป่าขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยดอยหลวงเชียงดาว 
และดอยนาง ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 6,000 ไร่ (รวมป่าอนุรักษ์, ป่าชุมชน, ป่าใช้สอยชุมชน) ทับซ้อนอยู่
ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ด้วยภูมิที่มีลักษณะสัณฐานเป็นเขาหินปูนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 500 - 2,225 เมตร และเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากดอยอินทนนท์ 
และดอยผ้าห่มปกทําให้มีความหลากหลายของสภาพพ้ืนที่ทั้งหุบเขา และโพรงถ้ำ  มีประเภทป่าอัน
หลากหลายได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า ในความสูงระดับ
ดังกล่าว อากาศบนยอดดอยจึงมีความวิกฤติสูงเกินกว่าที่สังคมพืชป่าดิบเขาจะพัฒนาตนเองขึ้นไปอยู่
ได้ และเมื่อบวกกับสภาพที่เป็นภูเขาหินปูนทั้งลูก พืชพรรณที่ข้ึนอาศัยบนดอยจึงมีลักษณะพิเศษ และ
มักจะมีการค้นพบพรรณพืชชนิดใหม่ และอาจพบเป็นพืชชนิดเดียวในโลกอยู่เสมอ มีพืชอยู่หลายชนิด
ที่พัฒนาตัวเองมาจากพืชที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาหิมาลัย กระทั่งสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งบนดอยเชียง
ดาวมีพันธุ์พืชที่แตกต่างกันไปตามระดับความสูงและความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยส่งผลให้มี
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และมีความโดดเด่นของชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากบริเวณอ่ืนๆ ของ
โลกเป็นแหล่งรวมพฤกษชาติจํานวนมากที่หายาก (rare species) และพืชถิ่นเดียว (endemic 
species) เช่ น  รองเท้ าน ารี ฝ าหอย (Paphiopedilum bellatulum) กุ ห ลาบขาวเชี ย งดาว 
(Rhododendron ludwigianum ) เอ้ืองศรีเชียงดาว (Sirindhornia pulchella) สิงโตเชียงดาว 
(Bulbophyllum albribracteum) และเอ้ืองข้าวตอกหิน (Amitostigma thailandicum) ซึ่งเป็น
พืชถิ่นเดียวและหายาก หรือพืชบางชนิดที่คาดว่าอาจจะสูญพันธุ์จากดอยเชียงดาวแล้วได้แก่ รองเท้า
นารีเมืองกาญจน์ Paphiopedilum parishii ตลอดจนเชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งหนึ่งที่มีกล้วยไม้ป่า  
ชนิดใหม่ (ตรีภพ, 2550) และกล้วยไม้บางชนิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดองเอ้ืองผึ้ง
(Dendrobium lindleyi Steud.) นำมาตากแห้งเพ่ือผลิตเป็น “ชาดอกกล้วยไม้” ซึ่งมีสรรพคุณช่วย
ในการนอนหลับ และช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย ชาวบ้านจึงนิยมเก็บดอกส่งขายประเทศจีน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง กล้วยไม้บางชนิดยังไม่ทราบถึงการใช้ประโยชน์  และหลายชนิด
สามารถพัฒนาเป็นไม้ ประดับได้  
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 ชุมชนบ้านหัวทุ่งตั้งอยู่ที่ราบชายขอบของผืนป่าขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยดอยหลวงเชียง
ดาว และดอยนาง ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 6,000 ไร่ (รวมป่าอนุรักษ์, ป่าชุมชน, ป่าใช้สอยชุมชน) ทับ
ซ้อนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ด้วยภูมิที่มีลักษณะสัณฐานเป็นเขาหินปูนอยู่สูงจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 500 - 2,225 เมตร และเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจาก 
ดอยอินทนนท์ และดอยผ้าห่มปกทําให้มีความหลากหลายของสภาพพ้ืนที่ทั้งหุบเขา และโพรงถ้ำ มี
ประเภทป่าอันหลากหลายได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า ใน ความ
สูงระดับดังกล่าว อากาศบนยอดดอยจึงมีความวิกฤติสูงเกินกว่าที่สังคมพืชป่าดิบเขาจะพัฒนาตนเอง
ขึ้นไปอยู่ได้ และเมื่อบวกกับสภาพที่เป็นภูเขาหินปูนทั้งลูก พืชพรรณที่ขึ้นอาศัยบนดอยจึงมีลักษณะ
พิเศษ และมักจะมีการค้นพบพรรณพืชชนิดใหม่ และอาจพบเป็นพืชชนิดเดียวในโลกอยู่เสมอ มีพืชอยู่
หลายชนิดที่พัฒนาตัวเองมาจากพืชที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาหิมาลัย กระทั่งสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งบน
ดอยเชียงดาวมีพันธุ์พืชที่แตกต่างกันไปตามระดับความสูงและความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัย
ส่งผลให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และมีความโดดเด่นของชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากบริเวณ
อ่ืน ๆ ของโลกเป็นแหล่งรวมพฤกษชาติจํานวนมากที่หายาก (rare species) และพืชถิ่นเดียว 
(endemic species) เช่น  รองเท้ านารีฝาหอย (Paphiopedilum bellatulum) กุหลาบขาว      
เชี ย งด าว  (Rhododendron ludwigianum ) เ อ้ื อ งศ รี เชี ย งด าว  (Sirindhornia pulchella)       
สิ ง โต เชี ย งด าว  (Bulbophyllum albribracteum) แ ล ะ เ อ้ื อ งข้ า ว ต อก หิ น  (Amitostigma 
thailandicum) ซึ่งเป็นพืชถิ่นเดียวและหายาก หรือพืชบางชนิดที่คาดว่าอาจจะสูญพันธุ์จากดอย
เชียงดาวแล้วได้แก่ รองเท้านารีเมืองกาญจน์ Paphiopedilum parishii ตลอดจนเชื่อว่าน่าจะเป็น
แหล่งหนึ่งที่มีกล้วยไม้ป่าชนิดใหม่ (ตรีภพ, 2550) และกล้วยไม้บางชนิดสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น ดอกเอ้ืองผึ้ง (Dendrobium lindleyi Steud.) นำมาตากแห้งเพ่ือผลิตเป็น “ชาดอกกล้วยไม้” 
ซึ่งมีสรรพคุณช่วยในการนอนหลับ และช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วย ชาวบ้านจึงนิยมเก็บดอกส่ง
ขายประเทศจีนสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง กล้วยไม้บางชนิดยังไม่ทราบถึงการใช้ประโยชน์ 
และหลายชนิดสามารถพัฒนาเป็นไม้ ประดับได้  
 ปัจจัยที่ร้ายแรงและมีผลต่อการเปลี่ยนสภาพสังคมพืชและพรรณพฤกษชาติบนดอยเชียง
ดาวอย่างมาก ได้แก่ ชีวปัจจัย อันเนื่องมาจากการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าไม้ดิบเขาบริเวณหุบเขา และ
บริเวณแอ่งใหญ่ ๆ ที่เกิดจาก การยุบตัวของพ้ืนดิน เพ่ือทําไร่ฝิ่นของชาวเขา โดยเฉพาะบริเวณ อ่าง 
สลุง ทุกๆ ปีไฟจากการเผาไร่ ในช่วงฤดูแล้ง จะลุกลามขึ้นไปเผาพลาญพรรณไม้ถึงสันเขา และยอดเขา 
ด้วยเหตุที่สภาพพ้ืนดินบนดอยเชียงดาวเป็นดินที่สลายจากหินปูนมีแร่ธาตุอาหารค่อนข้างสมบูรณ์    
ทําให้ผลผลิตจากผื่นดินค่อนข้างสูง พื้นที่ไร่เลื่อยลอยบนดอยเชียงดาวในอดีตจึงขยายขอบเขตเพ่ิมขึ้น 
ทุกปี ก่อนปี พ.ศ. 2510 การทําไร่เลื่อนลอยของชาวเขาบนดอยเชียงดาวจํากัดอยู่ในระดับประมาณ 
1,200 - 1,700 เมตร ซึ่งสังคมพืชกึ่งอัลไพน์บริเวณยอดเขา และสันเขาได้รับผลกระทบเป็นบางส่วน
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เท่านั้น ยังไม่รุนแรง เช่นสถานการณ์ปัจจุบัน ผลกระทบการทําไร่เลื่อนลอยที่ติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน จึงทําให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสังคมพืช  สังเกตได้จากร่องรอยการเปลี่ยนแปลงพรรณ
พฤกษชาติบนพ้ืนที่ที่มี ไฟป่ารบกวนเป็นประจำ จะมีพรรณไม้ เหล่านี้ปรากฏเป็นกลุ่มใหญ่            
และหนาแน่น เช่น หนาดดอย Anaphalis margaritacea หญ้าขี้ทูด Artemisia roxburghiana 
(Compositae) ผั กปั งใบ  Polygonum chinense (Polygonaceae) ก่อขาว Quercus lanata 
(Fagaceae) เครือข้าวตอก Aerva sanguinolenta (Amarantheceae) ฯลฯ ซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็น
สังคมวัชพืชแทน อีกท้ังยังพบว่ากล้วยไม้หลายชนิด เช่น เอื้องคำปอน กะเรกะร่อนปากแดง และเอ้ือง
เงิน ถูกลักลอบนำออกจากป่าอนุรักษ์เพ่ือนำไปขายจนไม่สามารถขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้ทัน ทำให้
มีประชากรของพืชพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไป 

ดังนั้นหากยังไม่มีการอนุรักษ์ และขาดการจัดการวางแผนที่ดีประกอบกับสภาพแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงไป อาจทำให้กล้วยไม้บางชนิดสูญหาย หรือลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ในธรรมชาตินั้นทำได้ยาก และใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตนาน ดังนั้นจึง
ควรสำรวจ รวบรวมกล้วยไม้หายากหรือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในพ้ืนที่ เพ่ือนำมาทำการขยายพันธุ์โดย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือเป็นการเพ่ิมปริมาณกล้วยไม้ดังกล่าวให้มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการ เป็นการลดภาวการณ์คุกคามถิ่นกำเนิดและการลักลอบนำกล้วยไม้เฉพาะถิ่นหายาก 
และกล้วยไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ออกจากพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ในขณะเดียวกันควรสนับสนุนการใช้ประโยชน์
กล้วยไม้โดยการรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้านในการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ป่า ร่วมกับการทดสอบ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากล้วยไม้ป่าบางชนิด รวมถึงการหา
องค์ประกอบพ้ืนฐานทางเคมีของสารสกัดจากกล้วยไม้ เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ป่า
อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และประชาชนทั่วไป และเพ่ือ
สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)          
ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1)  เพ่ือศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกกล้วยไม้บางชนิดในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวอย่างน้อย 3 ชนิด 
 2)  เพ่ือหาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นจากสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเชียงดาวอย่างน้อย 3 ชนิด 
 3)  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดของสารสกัด
จากดอกกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อย่างน้อย 3 ชนิด 
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 4)  เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้บางชนิดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวโดยเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อย่างน้อย 3 ชนิด 
 
สมมุติฐานงานวิจัย 
 การศึกษาคุณสมบัติต่าง ๆ ของสารสกัดจากกล้วยไม้ และเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยไม้
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะสามารถนำไปสู่การอนุรักษ์ และใช้ประโชยน์ของพิชกล้วยไม้ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวได้  
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 1)  ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เชียงดาว อย่างน้อย 3 ชนิด 
 2)  ศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดของสารสกัดจาก
ดอกกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อย่างน้อย 3 ชนิด 
 3)  ศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นจากสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเชียงดาวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 ชนิด 
 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 
 1) ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากดอกกล้วยไม้อย่างน้อย 3 ชนิด 
  1) ตัวแปรต้น ชนิดของดอกกล้วยไม้ 
  2) ตัวแปรตาม ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวม ปริมาณสารประกอบฟลาโว
นอยด์รวม และการต้านอนุมูลอิสระ  
  3)  ตัวแปรควบคุม วิธีการสกัด ระยะเวลา อุณหภูมิ 
 2) ศึกษาฤทธิ์การต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากดอกกล้วยไม้อย่าง
น้อย 3 ชนิด 
  1) ตัวแปรต้น ชนิดของดอกกล้วยไม้  
  2) ตัวแปรตาม ฤทธิ์การต้านการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด 
  3)  ตัวแปรควบคุม วิธีการสกัด ระยะเวลา อุณหภูมิ 
 3) ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้อย่างน้อย 3 ชนิดโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
  1) ตัวแปรต้น ชนิดของกล้วยไม้ ความเข้มข้นของอาหารสูตร KS และอุณหภูมิ
ในการเพาะเลี้ยง 
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  2) ตัวแปรตาม การเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้   
  3) ตัวแปรควบคุม สภาวะการให้แสง ภาชนะเพาะเลี้ยง ปริมาณน้ำตาล 
ปริมาณผงวุ้น และค่า pH 
 
 ขอบเขตด้านเวลา - ระยะเวลา 12 เดือน 
 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 1) เก็บตัวอย่างกล้วยไม้จากป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งอยู่ในพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว 
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 2) ทำการทดลองท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประโยชน์ด้านความรู้ 
 1) ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวเพ่ือใช้ใน
การคัดเลือกกล้วยไม้ที่เหมาะสมในการนำมาศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ต่อไป 
 2) ทราบถึงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกล้วยไม้บางชนิด เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลยืนยันถึงสรรพคุณ และเพ่ิมมูลค่าของกล้วยไม้ชนิดนั้น ๆ 
 3) ทราบถึงฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกล้วยไม้บางชนิด เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลยืนยันถึงสรรพคุณ และเพ่ิมมูลค่าของกล้วยไม้ชนิดนั้น ๆ 
 4) ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของของสารสกัดจากกล้วยไม้บางชนิด เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาศักย์ภาพของกล้วยไม้ชนิดนั้นต่อไป 
 5)  ทราบถึงขั้นตอน และเทคนิคในการขยายพันธุ์กล้วยไม้บางชนิด เพ่ือส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนทำการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้เองแทนการนำออกมาจากป่า เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ชนิดนั้น ๆ ไม่ให้สูญหายไปจากป่าชุนชน  
 
 ประโยชน์ด้านการพัฒนา  
 1) เพ่ือเป็นแนวทางนำไปสู่การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเชียงดาวอย่างยั่งยืน  
 2) ตอบสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช  
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 3) เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ให้รักษาทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่าในท้องถิ่นของ
ตนเอง อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้ชุมชน 

 
 ประโยชน์ด้านผลผลิต  
 1) ผลิตต้นอ่อนกล้วยไม้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือแจกจ่ายให้คนในชุมชน และคืนสู่
ป่า อย่างน้อย 100 ต้น 
 2) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 3) ผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรืองานประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




