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โครงการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการส่งเสริมและอนุรักษ์ผักพื้นบ้านในพื้นที่
อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานรับผิดชอบ อ.ธฤษ เรือนคา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มาและความสาคัญของโครงการ
ผักพื้นบ้าน คือ พืชผักในท้องถิ่น หาง่าย ปลูกง่าย ตามป่าเขา หนองบึง หรือนามาปลูกเพื่อสะดวกใน
การเก็บมาบริโภค มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ที่เรียกว่า สมุนไพรใช้สาหรับสร้างภูมิคุ้มกัน จะบริโภคตามฤดูกาล
สร้างความสมดุลให้กับร่างการที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 (ธาตุไฟ ลม น้า และดิน) ที่สาคัญ ผักพื้นบ้านเป็ นไม้
พื้นเมือง เป็นสายพันธ์ที่แข็งแรง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ และภูมิประเทศของประเทศไทย ทาให้เราได้
บริโภคพืชผักปลอดภัยจากสารเคมียาฆ่าแมลง และปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตด้ วยเหตุนี้ผักพื้นบ้านจึงเป็นแหล่ง
อาหารที่หาได้ ง่ายในชุมชน ชาวบ้านนิยมปลูกไวเพื่อใช้บ ริโภคในครัวเรือน หรือนามาขายเพื่ อเพิ่ มรายได้
นอกจากผักพื้นบ้านจะเป็นผักที่มีรสชาติที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์แล้วที่สาคัญผักพื้นบ้านมีประโยชน์และมี
คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการมากมายเป็ น ประโยชน์ต่ อ สุ ข ภาพ มี ทั้ ง ใยอาหารช่ ว ยในเรื่ อ งของระบบขั บ ถ่ าย มี
สารอาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบตาแคโรทีน วิตามินซี เป็นต้น ผัก
พื้นบ้านสามารถแบ่งตามการนาส่วนต่างๆ ของพืชมาบริโภคเป็น 4 ประเภท ไดแก่ 1) ใบและยอดเช่น ผักบุ้ง
ผักตาลึง ยอดชะอม 2) ราก หัว และเหง้า เช่น ขิงข่า ขมิ้น 3) ดอกเช่น ดอกขจรดอกโสน ดอกสะเดา 4) ผล
เช่น สะตอ มะรุม มะเขือ น้าเต้า เป็นต้น
มนุษย์เราที่เกิดมาต้องรู้จักดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้อาหารจากผักพื้นบ้านที่เป็นผลผลิตทางธรรมชาติจาก
ธาตุไฟ ลม น้า และดิน ภายนอกร่างกายมาปรับธาตุภายในร่างกายให้สมดุลด้วยการบริโภคอาหารบารุงธาตุทั้ง
สี่ และบารุงธาตุที่เป็นธาตุเจ้าเรือนของตนให้มากกว่าธาตุอื่นจะได้ไม่เจ็บป่วย ถ้าเกิดไม่สมดุลขึ้นมักจะเจ็บป่วย
ด้วยโรคที่เกิดจากจุดอ่อนด้านสุขภาพของแต่ละคนตามธาตุเจ้าเรือน จึงเป็นที่มาของการบริโภคอาหารตามธาตุ
เจ้าเรือน โดยใช้รสและสรรพคุณของอาหารเป็นยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและปรับสมดุลของร่างกายใช้ป้องกัน
การเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบกับปัจจุบันแนวคิดทางด้านสุขภาพที่เน้นความสอดคล้องกับธรรมชาติ
ภายใต้เงื่อนไขของภูมินิเวศน์และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็มีภูมิปัญญาในการจัดการสุขภาพ
ของตนเอง และการพึ่งพาตนเองได้ ดังจะเห็นว่ามิติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเป็นวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติ ด้าน
อาหาร และสมุนไพร พิธีกรรม ประเพณีและระบบการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งจากงานวิจัยที่พบว่า การดูแลรักษา
สุขภาพของชุมชน มีการใช้สมุนไพรทั้งในด้านการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโดยการใช้พืช
สมุนไพรทั้งในการบาบัดรักษา ใช้ประกอบในการทาอาหารเพื่อเป็นอาหารเสริมและการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
ด้วยการกินอาหารที่ปรุงด้วยพืชผักสมุนไพร ผักพืชบ้านที่มีสรรพคุณเป็นยา (กิจปพน ศรีธานี : 2555)
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผักพื้นบ้าน อันหมายถึง พรรณพืชผักพื้นบ้านหรือพรรณไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นที่
ชาวบ้านนามาบริโภคเป็นผักตามวัฒนธรรมการบริโภคของท้องถิ่นที่ได้มาตามแหล่งธรรมชาติ จาก สวน นา ไร่
หรือชาวบ้านนามาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการนามาบริโภคนั้น มีความสาคัญยิ่งต่อชีวิติความเป็นอยู่ของ
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คนในชุมชนทั้งทางด้านอาหาร สุขภาพ เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงไปถึงความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนและผักพื้นบ้านเหล่านี้ อาจมีชื่อเฉพาะตามท้องถิ่น และนาไปประกอบอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธี
เฉพาะแต่ละท้องถิ่นอาจกล่าวได้ว่า ผักพื้นบ้านมีความสาคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนทั้งในแง่
เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และอาจถือได้ว่าเมื่อนาผักพื้นบ้านมาบูรณาการเข้ากับกระบวนการหรือ
วิธีการในการประกอบอาหาร การนาใช้เป็นยารักษาโรคหรือสร้างเสริมสุขภาพ ก็อาจสรุปได้ว่าทั้งตัวพืชผัก
พื้นบ้านและกระบวนการและการนาไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ชุมชนนั้นถือได้ว่า
เป็นความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ควรได้รับการจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของชุมชนในระยะยาว
ในพื้น ที่ อาเภอแม่แตง จั งหวัดเชียงใหม่ มีผั กพื้นบ้านมากมายหลายชนิด ที่ทาให้ ผู้ บริโ ภคได้รับ
ประโยชน์อย่างมากจากการบริโภคนอกเหนือจากความอร่อย ผักพื้นบ้านยังเป็นผักที่ปลอดจากสารเคมีเองจาก
ผักพื้นบ้านไม่ค่อยมีโรค และแมลงมารบกวน ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ผักพื้นบ้านได้รับความนิยมนิยมจาก
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งความจริงแล้ว ผักพื้นบ้านหลายชนิดเป็นผักที่ชาวบ้านบริโภคมาช้านาน ต่อมาจึงได้มี
การปลูกในเชิงการค้า เพื่อตอบสนองความตองการของผู้บริโภคขณะเดียวกันเกษตรกรก็สนใจปลูกผักพื้นบ้าน
เป็นอาชีพกันมากขึ้น ชาวบ้านใช้ประโยชน์ในการ หาอาหารป่า เก็บของป่า พืชผักพื้นบ้านออกจาหน่ายตาม
ฤดูกาลของผั กแต่ล ะประเภท เหล่านี้ล้วนต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ จากพืช ผั ก
พื้นบ้านซึ่งปัจจุบันอาจถูกเลือนลืมหรือสูญหายได้ การรวบรวม สารสนเทศพืชผักพื้นบ้านในป่าชุมชนและ
บริเวณชุมชนในอาเภอแม่แตง ได้เห็นความสาคัญของผักพื้นบ้านและ ใช้ประโยชน์ซึ่งผลที่ได้จะนาไปสู่การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์สาหรับ ชุมชนและใช้สาหรับนักวิจัยในการทางานใช้อ้างอิง พัฒนาต่อไป
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พืชผัก
พื้นบ้าน โดยการนาเอาเทคโนโลยี ทางด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อรวบรวม
สารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่คนในชุมชน โดยกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของคนในชุมชนที่จะนาศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม รวมถึงการขับเคลื่อนและผลักดัน ให้อาเภอแม่แตง
พัฒนาไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการจั ดการสุ ขภาพโดยยึดหลั กเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกเองใน
ครัวเรือน ในชุมชน และการประกอบอาหารประจาวันของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง เป็นยาสมุนไพรเพื่อใช้ในการ
บาบัด รักษาโรค ใช้ประกอบพิธีกรรม การแปรรูปเป็นยาสมุนไพรสร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดยสร้าง
เครือข่ายในกลุ่มชุมชนและสร้างแนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ การอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน ให้
เป็นสมุนไพรของชุมชนบ้านเอาไว้ไม่ให้สูญหายและปรับปรุงพัฒนาใช้ประโยชน์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิถีการดารงชีวิตในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน และ อนาคตนาไปสู่การพัฒนาทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน
เนื่องจากผักพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ ข้อมูลผักพื้นบ้านต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล ผั กพื้น บ้ านที่ได้จัดทาขึ้น ร่ว มกัน ส่งเสริม การพัฒ นาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการ
ส่งเสริมพัฒนาการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์อย่างเป็นระบบเพื่อการค้าอาจสามารถพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
ขึ้นได้ ซึ่งสามารถช่วยให้มีการใช้ประโยชน์ จากพืชท้องถิ่นได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน
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ตามกรอบแผนแม่ บ ทของโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ในด้านการจัดทาฐานข้อมูลดิจิตอล ด้านการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรในด้านต่างๆอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อศึกษาบริบทข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
ให้ชุมชน
3. เพื่อออกแบบสื่อ จัดสร้าง Story Board วิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. เพื่อสร้างฐานข้อมูลฐานข้อมูลผักพื้นบ้าน
5. เพื่อจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่การใช้ระบบ
ผลการดาเนินงาน / บทคัดย่อ
1. เพื่อสนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากร
ได้สนองพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
2. เพื่อศึกษาบริบทข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้าน
ให้ชุมชน
ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านปัญญาท้องถิ่นในด้านการอนุรักษ์พืชผักพื้นบ้านให้ชุมชน
3. เพื่อออกแบบสื่อ จัดสร้าง Story Board วิเคราะห์และออกแบบระบบ
ได้ผังงานการไหลข้อมูล รูปแบบของระบบรูปแบบรายงาน
4. เพื่อสร้างฐานข้อมูลฐานข้อมูลผักพื้นบ้าน
4.1. ได้ฐานข้อมูลผักพื้นบ้าน
4.2.ได้เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้าน
5. เพื่อจัดอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่การใช้ระบบ
ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบเข้าใจในระบบงาน
ปัญหา อุปสรรค
- ไม่มี แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
- ไม่มี ภาพกิจกรรม
- ไม่มี -

