
 

 

 

 

 

 

 

บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด 

และการใชประโยชนพรรณไมเถาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดําเนินการสํารวจสภาพปาเบ้ืองตน และ

เลือกพื้นที่ในการเก็บอยางโดยการสุมอยางงาย เก็บตัวอยางไมเถา  

รวบรวมขอมูลโดยการนับจํานวน และชนิด จัดทําบัญชีรายชื่อพรรณ

ไม ปริมาณ  ระบุชื่อพื้นเมือง ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ  

วิเคราะหหาคาดัชนีความหลากหลาย (Diversirty Index : H') คา

ดัชนีการกระจายตัว (Evenness : EH ) ความหนาแนน (Density : 

D)  ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density : RD) ความถี่ 

(Frequency : F) ความถี่สัมพัทธ (Relative frequency : RF) พรอม

ทั้งรวบรวมขอมูลการใชประโยชนพรรณไมเถาจากแหลงขอมูลทุติย

ภูมิ โดยมีระยะเวลาดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1 - 30 เมษายน 
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 ผลการศึกษาพบวา พรรณไมเถาบริเวณสวนรมเกลากาล

พฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาดัชนีความหลากชนิด (H') 

เทากับ  0.490 อยูในระดับนอย  และคาดัชนีการกระจายตัว (EH) 

เทากับ  0.173  อยูในระดับนอยเชนกัน  พรรณไมเถาที่สํารวจพบมี

จํานวน  11 วงศ  รวมทั้งส้ิน 17 ชนิด  มีความหนาแนน และความ

หนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ เถาประสงค รองลงมา คือ มะกรํ่า

ตาหนู และเถายานางตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี บอระเพชรพุง

ชาง และหูปากกา  ตามลําดับ  มีคาความถี่ และความถี่สัมพัทธมาก

ที่สุด คือ เถาประสงค  รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู และ เถายานาง  

ตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี บอระเพชรพุงชาง และหูปากกา  การ

ใชประโยชนจากพรรณไมเถามี  3  ลักษณะ คือ การใชเปนอาหาร  

สํารวจพบจํานวน  8 ชนิด ไดแก กรุงเขมาเถาคัน เถายานาง  

ผักสาบ พังโหม มันเสา สมลม และอัญชันปา ใชเปนสมุนไพร 

จํานวน 11 ชนิด ไดแก กระทุงหมาบา กรุงเขมา ชิงชาชาลี เถา

ประสงค เถายานาง บอระเพชรพุงชาง พังโหม ลิเภา สมลม หู

ปากกา และอบเชยเถา ใชเปนอาหารและสมุนไพร จํานวน  4 ชนิด 

คือ กรุงเขมา เถายานาง พังโหม และสมลม 

 ผลการศึกษาครั้งน้ีชี้ใหเห็นวา ความหลากชนิดของพรรณ

ไมเถามีความสําคัญตอชุมชนใกลเคียงสามารถนําพรรณไม ไปใช

ประโยชนในลักษณะที่แตกตางกันออกไป ซ่ึงพรรณไมเถาบางชนิดมี

ประโยชนหลายดาน  สมควรอยางยิ่งที่จะศึกษาความหลากชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

ของพรรณไมเถา และการใชประโยชน เพื่อเผยแพรความรูใหกับ

ชุมชนในการมีสวนรวมดูแลรักษา และอนุรักษพรรณไมเถาบริเวณ

สวนรมเกลากาลพฤกษ  

 

คําสําคัญ  :  ความหลากชนิด   พรรณไมเถา 

 

1. บทนํา 

เน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติน้ันมีหลายชนิด และแตละ

ชนิดก็มีคุณสมบัติ และเอกลักษณที่เฉพาะตัว  มนุษยจึงเปนสวน

หน่ึงของ           ระบบนิเวศ ระบบนิเวศจึงเปนส่ิงแวดลอมของ

มนุษย มนุษยสังเคราะหแสงเองไมไดจึงไมอาจสรางอาหารดวย

ตัวเอง ตองเก็บเกี่ยวทรัพยากรจากระบบนิเวศโดยเฉพาะอยางยิ่ง

จากปาไมเพื่อนําไปใชประโยชน วิธีการเก็บเกี่ยวมีหลายแบบ บางวิธี

ทําใหระบบนิเวศเสื่อมลง แตบางวิธีนอกจากจะไมทําลายยังชวยให

เกิดการกระจายพันธุและเพิ่มพูนคุณคาทางชีวภาพใหกับทรัพยากร

ในระบบนิเวศน้ันดวย1    ความหลากหลายพรรณพืชก็เชนกัน

นอกจากจะมีคุณคา และความสําคัญทางระบบนิเวศแลว ยังมี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยตางใชประโยชนจาก

พรรณพืชชนิดตางๆเพื่อการดํารงชีพ ซ่ึงพืชที่นํามาใชประโยชน

เหลานั้น อาจแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศ ชนิด

ของพืชที่มีอยูในทองถ่ินน้ันๆ วัฒนธรรมในการใชพืช หรือวิถีชีวิต

ของชุมชน ชาวอีสานสวนหน่ึงไดพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใน

การดํารงชีวิตมาเปนเวลานาน   

สวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนปา  

แหงหน่ึงที่มีความหลากหลายทางดานทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งอยูบน

พื้นที่มีลักษณะเปนเนินดินลูกคลื่นสีแดง ประกอบดวยพรรณไมตางๆ

หลากหลายชนิด2 เชน ปาเต็งรัง  เปนปาผลัดใบประเภทหนึ่งที่ข้ึนได

ดีทั้งในพื้นที่ที่เปนที่ราบต่ํา เปนปาโปรงประกอบดวยตนไมผลัดใบ

ขนาดกลางและขนาดเล็กข้ึนหางๆ กระจัดกระจายไมคอยแนนทึบ มี

ไม    วงศยางบางชนิดเปนไมเดน ไดแก เต็ง รัง เหียง พลวง และ

ยางกราด  และพรรณไมเถาซ่ึงเปนพรรณไมอีกชนิดหน่ึงที่ มี

ความสําคัญ เปนพรรณไมที่มีลําตนเลื้อยตองอาศัยเกาะตามตนไม

ใหญตามหลัก ร้ัว หรือเรือนไมจึงจะทรงตัวอยู พรรณไมเหลานี้มี

ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากดอก  ใบที่

สวยงามตามชนิดพรรณเสริมสรางความชุมชื้นของสภาพแวดลอมแก

ความหลากชนิดและการใชประโยชนพรรณไมเถาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลยัขอนแกน 

Species Diversity and Benefical Uses of Climbing Plants at Rom Kloa Kalaprueg Khon Kan University 

มณีวรรณ  ลาพาพันธ * 

โรงเรียนอางทองวทิยาคม อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 40220 

*E-mail : tungkruay@hotmail.com 



พรรณไมประดับบางชนิดในบริเวณโดยรอบ ชวยดูดซับมลพิษ ใช

เปนอาหาร และยารักษาโรค   

ความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาการความ

หลากชนิด และการใชประโยชนพรรณไมเถาบริเวณสวนรมเกลากาล

พฤกษ    มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยผูวิจัยคาดวาผลการวิจัย

ดังกลาวจะมีประโยชนในดานการเปนขอมูลพื้นฐาน ดานความหลาก

ชนิด และประโยชนในดานตางๆ โดยสามารถนํามาบูรณาการ

ถายทอดเปนบทเรียนสําหรับการเรียนการสอนใหเชื่อมโยงทุกกลุม

สาระการเรียนรูนําความรูที่ไดจากการศึกษามาพัฒนาเปนแหลง

เรียนรูใหกับชุมชน 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

 2.1 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา   มีดังน้ี 

สายวัดระยะ เชือกฟาง หนังสือคูมือพรรณไม กลอง

ถายรูปแบบสํารวจและบันทึกขอมูล เชือกไนลอน 50 เมตร ทําระยะ

ทุก 1, 5 และ 10 เมตร มีดถุงเก็บตัวอยางพืช 

2.2 วิธีการศึกษา 

2.2.1 สํารวจพื้นที่สภาพปาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 1 ภาพถายทางอากาศบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 

2.2.2 การสุมเลือกพื้นที่ในการทําแปลงเก็บตัวอยางในครั้งน้ีโดยการ

สุมอยางงาย ตีแปลงขนาดใหญขนาด 40x40 เมตร จากนั้นตีแปลง

ขนาด 5x5 เมตร จํานวน 16 แปลงเพื่อสํารวจพรรณไมเถา ความ

หลากชนิด ประโยชน และนับจํานวนของพรรณไมเถาในแปลง

ตัวอยาง  ดังรูปที่ 2 

 

                                   แปลงขนาด 10x10 

เมตร  

                                                      แปลงขนาด 5x5เมตร

เก็บ 

                                                      ตัวอยางไมพุมและไม

เถา 

      

    

รูปท่ี 2 การตีแปลงเพื่อเก็บตัวอยาง  

2.2.3 บันทึกขอมูลจํานวน ชนิดและการใชประโยชของพรรณไมเถา 

โดยมี นายนพพร นนทภา นักวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตรมหา

วิทยาลัยขอนแกน เปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับชนิดพรรณ สืบคนขอมูล

ชื่อสามัญ   ชื่อวิทยาศาสตร และวงศของพรรณไมเถา 

 
รูปท่ี 2 การเดินสํารวจบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ, สอบถาม

ขอมูลจากวิทยากรภาคสนาม, สุมเลือกพื้นที่ในการทําแปลงเก็บ

ตัวอยางและการตีแปลงเก็บตัวอยาง      

2.2.4 นําขอมูลที่ไดมาจัดทําบัญชีพรรณไมและประโยชนวิเคราะหหา   

คาความหนาแนน (Density : D) ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative 

density : RD) ความถี่ (Frequency : F) ความถี่สัมพัทธ (Relative 

frequency : RF) ดัชนีความหลากหลาย (Diversity  index : H’) และ

ดัชนีการกระจายตัว (Evenness : EH) 

 

3. ผลการศึกษา 

         3.1 ความหลากชนิด และการใชประโยชนพรรณไมเถา

บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

          3.1.1 วงศ และชนิดของพรรณไมเถาท่ีทําการศึกษา 

       จากการศึกษาการจําแนกชนิดและการใชประโยชน

พรรณไมเถาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ผลการศึกษาพบวา  มีจํานวนพรรณไมเถาที่พบทั้งส้ิน 11 วงศ  17 

ชนิด  วงศที่พบมากที่สุด คือ วงศ MENISPERMACEAE จํานวน 4 

ชนิด รองลงมา คือ วงศ  ASCLEPIADACEA จํานวน 3 ชนิด  

ตารางท่ี 1 บัญชีรายชื่อพรรณไมเถาที่สํารวจพบในแปลงตัวอยาง                   

   บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน   

ชื่อสามัญ  ชื่อวิทยาศาสตร  ชื่อวงค  
กระทุงหมาบา2 Dregea volubilis Stapf

 ASCLEPIADACEAE 

กรุงเขมา3 Cissampelos pareira 

L.var.hirsuta(Buch.eDC)MENISPERMACEAE 

ชิงชาชาลี4 Tinospora cordifolia Miers                 

MENISPERMACEAE       

ถั่วผี Cajanus crassus (Prain ex King)  

 van der Maesen                   FABACEAE 

เถาคัน2 Cissus carnosa Roxb                 VITIDACEAE 

เถาประสงค2 Streptocaulon juventas (Lour.)Merr    

ASCLEPIADACEAE 

เถายานาง4  Tiliacora triandra Diels                 

MENISPERMACEAE 

บอระเพชรพุงชาง      Stephania  venosa (Blume)  Spreng             

MENISPERMACEAE 

ผักสาบ                   Adenia viridiflora Craib                 

PASSIFLORACEAE 

พังโหม3 Paederia foetida L.     RUBIACEAE 

มะกล่ําตาหน ู Abrus precatorius Linn                 PAPILIONACEAE 

มันเสา2                   Dioscorea alata Linn                 

DIOSCOREACEAE 

ลิเภา                     Lygodium polystachyum Wall.ex M00re.          SCHIZAEACEAE 

สมลม4                    polymorphum Pierre ex Spire                 APOCYNACEAE 

40 m 

40 m 



หูปากกา                Thunbergia fragrans R0xb                 

THUNBERGIACEAE 

อัญชันปา               Clitoria macrophylla Wall.                 FABACEAE 

อบเชยเถา5          Atherolepis pierrei                  

ASCLEPIADACEAE    

 

 3.1.2 ความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ ความถี่ 

และความถี่สัมพัทธ  

     ผลการศึกษาความหนาแนน และความหนาแนน

สัมพัทธ ความถี่ และความถี่สัมพัทธของพรรณไมเถา พบวา พืชที่มี

ความหนาแนน และความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ เถาประสงค 

( 0.7475ต น / ม 2 ,65.3212) ร อ ง ล ง ม า  คื อ  ม ะ ก รํ่ า ต า ห นู                 

(0.1425ตน/ม2, 12.8390) และเถายานาง (0.0574ตน/ม2, 5.1716 ) 

ตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี บอระเพชรพุงชาง และหูปากกา  

(0.0025 ตน/ม2, 0.2252) ตามลําดับ ความถี่ และความถี่สัมพัทธของ

พรรณไมเถาที่มีมากที่สุด คือ เถาประสงค (0.9375, 27.7778) 

รองลงมา คือ มะกล่ําตาหนู (0.125, 3.7037) และเถายานาง 

(0.4375, 12.9630) ตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี บอระเพชรพุงชาง 

และหูปากกา  

 3.1.3 ความหลากชนิด และการกระจายตัว  

           ผลการศึกษาคาดัชนีความหลากหลายชนิด และดัชนี

การกระจายตัวของพรรณไมเถามีคาดัชนีความหลากชนิด (H') 

เทากับ  0.490  อยูในระดับนอย  และคาดัชนีการกระจายตัว (EH) 

เทากับ  0.173  อยูในระดับนอยเชนกัน  โดยมีพรรณไมเถาทั้ง  16  

แปลง จํานวน  424  ตน  17  ชนิด    ดังแสดงในตารางที่ 2   

ตารางท่ี  2 ดัชนีความหลากชนิด และดัชนีการกระจายตัวของ 

 พรรณไมเถา  

รายการ     คาตัวแปร 

 จํานวนชนิดทั้งหมด (Species richness-S)   17.000 

จํานวนพืชทั้งหมด (Total abundance-T)   424.000 

ดัชนีความหลากชนิด (Diversirty index-H')   0.490 

ดัชนีการกระจายตัว (Evenness- EH)   0.173 

 

 

 3.1.4  การใชประโยชนของพรรณไมเถาบริเวณสวน

รมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

           ผลการศึกษาการใชประโยชนพรรณไมเถาสามาร

แบงกลุมไดดังน้ี คือ 

1. พรรณไมเถาท่ีเปนอาหาร  ลักษณะการใชประโยชน คือ การใช

ใบ  ยอดออน ผล ดอก หัว นํามารับประทานเปนผักสด ลวก ตม 

หรือปรุงรส เพื่อเพิ่มความกลมกลอมยอดออนกอนรับประทาน 

พรรณไมที่สํารวจพบจํานวน  8  ชนิด  ไดแก  กรุงเขมา  เถาคัน  

เถายานาง  ผักสาบ  พังโหม  มันเสา  สมลม และอัญชันปา  เม่ือ

พิจารณาสวนที่ใชเปนอาหาร คือ สวนที่เปนใบ 5  ชนิด  มากที่สุด 

รองลงมา คือ ผล  3  ชนิด คือ สวนที่เปนผล  

2. พรรณไมเถาท่ีเปนสมุนไพร ลักษณะการใชประโยชน คือ   ราก 

ตน ใบ ผล เถา หัว ดอก หนาม นํามาใชเปนสมุนไพร พรรณไม  ที่

สํารวจพบจํานวน 11 ชนิด ไดแก กระทุงหมาบา กรุงเขมา ชิงชาชาลี 

เถาประสงค เถายานาง บอระเพชรพุงชาง พังโหม ลิเภา  สมลม       

หูปากกา และอบเชยเถา เม่ือพิจารณาสวนที่ใชเปนสมุนไพร คือ ทั้ง

ตน 5 ชนิดมากที่สุด  รองลงมา คือ ใบ 4 ชนิด  

3. พรรณไมเถาท่ีเปนท้ังอาหารและสมุนไพร จากการสํารวจมี

จํานวน  4 ชนิด คือ กรุงเขมา เถายานาง พังโหม และสมลม 

 

 3.2 แนวทางในการสรางนวัตกรรม   

        ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ

เรียนการสอน โดยการนําองคความรู และกระบวนวิจัยไปประยุกตใช

ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาศตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยสอดคลองกับ

สาระการเรียนรูที่ ๒  ชีวิตกับส่ิงแวดลอม มาตรฐาน ว ๒.๑  เขาใจ

ส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน   ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับ

ส่ิงมีชีวิต   ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มี

กระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารสิ่งที่เรียนรู

และนําความรูไปใชประโยชน โดยการนําองคความรู และกระบวน

วิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ มีแนวทางดังน้ี                                                                          

 

4. สรุปผลและวิจารยการศึกษา  

 4.1 สรุปผลการศึกษา 

 4.1.1 ความหลากชนิดพรรณไมเถาบริเวณสวนรม

เกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  พรรณไม เถาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาดัชนีความหลากชนิด (H') เทากับ      

0.490 อยูในระดับนอย  และคาดัชนีการกระจายตัว (EH)             

เทากับ  0.173  อยูในระดับนอยเชนกัน พรรณไมเถาที่สํารวจ         

พบมีจํานวน  11 วงศ  รวมท้ังส้ิน 17 ชนิด มีความหนาแนนและ   

ความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ เถาประสงค (Streptocaulon 

juventas (Lour.)Merr)  รองลงมา คือ มะกรํ่าตาหนู (Abrus 

precatorius Linn)  และเถายานาง (Tiliacora triandra Diels) 

ตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี (Cajanus crassus (Prain ex King) 

van der Maesen) บอระเพชรพุงชาง (Stephania  venosa 

(Blume)  Spreng) และหูปากกา (Thunbergia fragrans R0xb) 

ตามลําดับ ความถี่และความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ เถาประสงค 

รองลงมา (Streptocaulon juventas (Lour.)Merr) คือ มะกล่ําตาหนู 

(Abrus precatorius Linn)  และ เถายานาง (Tiliacora triandra Diels 



) ตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี (Cajanus crassus (Prain ex King) 

van der Maesen) บอระเพชรพุงชาง (Stephania  venosa 

(Blume)  Spreng) และหูปากกา (Thunbergia fragrans R0xb) 

  

 4.1.2 การใชประโยชนพรรณไมเถาบริเวณสวนรม

เกลากาลพฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 การใชประโยชนจากพรรณไมเถามี 3 ลักษณะ คือ การ

ใช เปนอาหาร  สํ า รวจพบจํานวน  8 ชนิด  ไดแก  ก รุง เขมา 

(Cissampelos pareira L.var.hirsuta(Buch.ex DC) เถาคัน (Cissus 

carnosa Roxb) เถายานาง (Tiliacora triandra Diels)  ผักสาบ 

(Adenia viridiflora Craib) พังโหม (Paederia foetida L.) มันเสา 

(Dioscorea alata Linn) สมลม (Aganonerion polymorphum Pierre 

ex Spire) และอัญชันปา (Clitoria macrophylla Wall.) พรรณไมเถา

ที่เปนสมุนไพร จากการสํารวจพบจํานวน 11 ชนิด ไดแก กระทุง

หมาบา (Dregea volubilis Stapf) กรุงเขมา (Cissampelos pareira 

L.var.hirsuta(Buch.ex DC) ชิงชาชาลี (Tinospora cordifolia Miers) 

เถาประสงค (Streptocaulon juventas (Lour.)Merr) เถายานาง 

(Tiliacora triandra Diels)           บอระเพชรพุงชาง 

(Stephania venosa (Blume)  Spreng) พังโหม (Paederia foetida 

L.) ลิเภา (Lygodium polystachyum Wall.ex M00re.)    สมลม 

(Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire)     หูปากกา 

(Thunbergia fragrans R0xb) และอบเชยเถา ( Atherolepis pierrei ) 

พรรณไมเถาที่เปนทั้งอาหารและสมุนไพร จากการ        สํารวจมี

จํานวน  4 ชนิด  คือ  กรุงเขมา  (Cissampelos pareira 

L.var.hirsuta(Buch.ex DC)) เถายานาง (Tiliacora triandra Diels)  

พังโหม (Paederia foetida L.)  และสมลม (Aganonerion 

polymorphum Pierre ex Spire) 

 

5. วิจารณผลการศึกษา  

 ความหลากชนิดพรรณไมเถาบริเวณสวนรมเกลากาล

พฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาพบวามีจํานวนพรรณไม

เถา 11 วงค 18 ชนิด  ชนิด และการใชประโยชนของพันธุพืชระบบ

นิเวศรอยตอในปาบุงปาทามแมนํ้าชี  สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช  

สถานีปฏิบัติการบานเกิ้งพบ มีจํานวนพรรณพืชทั้งส้ิน 34 วงศ  55 

ชนิด พบพรรณพืชชนิดเดียวกัน 3 ชนิด6 สอดคลองกับงานวิจัย  

พรรณไมเถา  ที่พบทั้ง 16  แปลง  ที่เห็นเดนชัด คือ แปลงที่ 10 มี

จํานวนพรรณไมเถามากที่สุด 10 ชนิด ไดแก เถาประสงค เถา

ยานาง อบเชยเถา กระทุงหมาบา กรุงเขมา พังโหม และบอระเพชร

พุงชาง  รองลงมา พบ  5 ชนิด คือ แปลงที่ 2 ไดแก มะกล่ําตาหนู  

เถาประสงค ลิเภา พังโหม และถ่ัวผี แปลงที่ 5 ไดแก ชิงชาชาลี เถา

ประสงค ลิเภา สมลม แปลงที่ 7 ไดแก  ชิงชาชาลี  เถาประสงค เถา

ยานาง  สมลม  ผักสาบ ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะพรรณไม

เหลานี้ทนตอความแหงแลง พรรณไมเถาที่พบนอยที่สุดคือแปลงที่  

6 พบ  1 ชนิด ไดแก เถาประสงค  รองลงมา  พบจํานวน  2  ชนิด  

คือ แปลงที่  8 ไดแก เถาประสงค และเถายานาง แปลงที่ 12  ไดแก 

เถาประสงค และกรุงเขมา และ แปลงที่ 16 ไดแก เถาประสงค และ

กรุงเขมา  

ความหลากชนิด และการกระจายตัวอยูในระดับนอย    

พรรณไมเถาที่พบมากที่สุด คือ เถาประสงค มีลักษณะเปนไมเลื้อย

เน้ือออนลําตน และกิ่งสีนํ้าตาลแดง มีขนปกคลุมทุกสวนที่มีชีวิต มี

นํ้ายางสีขาว ใบเด่ียว2 ถือวาเปนพรรณไมเดน เพราะชอบแสงแดด

จัด ข้ึนไดดีในดินแทบทุกชนิดพบในปาเต็งรัง มีคาความหนาแนน 

และ     ความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด รองลงมา คือ มะกรํ่าตาหนู 

และ    เถายานาง ตามลําดับ นอยที่สุด คือ ถ่ัวผีเปนเปนพืชฤดูเดียว

ชอบข้ึนในพื้นที่ดินเหนียวปนลูกรัง หรือดินเหนียว  บอระเพชรพุง

ชาง และ     หูปากกา  ตามลําดับ    คาความหนาแนนบอกถึง

จํานวนตนไมตอหนวยพื้นที่ ความถี่ และความถี่สัมพัทธมากที่สุด 

คือ เถาประสงค  นอยที่สุด คือ ถ่ัวผี บอระเพชรพุงชาง และหูปากกา 

คาความถี่ เปน   คาแสดงลักษณะที่สําคัญบงบอกถึงการกระจายของ

ไมน้ันๆ ในสังคม ไมที่มีความถี่มากแสดงวามีการกระจายตัวอยาง

กวางขวางในสังคม1  

การใชประโยชนพรรณไมเถาทั้ง 17 ชนิด พบวา ใชเปน

ยาสมุนไพรมากกวาใชเปนอาหาร ใชเปนยาสมุนไพรจํานวน 11 

ชนิด คิดเปนรอยละ 64.71 มีพืชที่ใชทั้งลําตนในการปรุงสมุนไพร

จํานวน 6 ชนิด คิดเปนรอยละ 35.29 รองลงมา คือ ใบ จํานวน 4 

ชนิด คิดเปนรอยละ 23.53 ใชเปนอาหารจํานวน  8 ชนิด คิดเปน

รอยละ 44.44 เม่ือพิจารณาสวนที่ใชเปนอาหาร คือ สวนที่เปนใบ 5 

ชนิด คิดเปนรอยละ  27.28 มากที่สุด รองลงมา คือ ผล 3 ชนิด คิด

เปนรอยละ 17.65 จากการสอบถามวิทยาการภาคสนามเกี่ยวกับ

ความหลากหลายพรรณไมเถาและดานการใชประโยชน เกี่ยวกับ

ประโยชนของพรรณไม พบวา มีการใชประโยชนของพรรณไมเถาใน

ดานตางๆ เชน ใชประกอบอาหาร เปนยาสมุนไพร เปนแหลงเรียนรู

ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และชุมชนรอบปา ซ่ึงเกี่ยวของกับวิถี

ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนรอบสวนรมเกลากาลพฤกษ  

 

6. ขอเสนอแนะ 

 6.1 ใหความรูนักเรียนดานการทําวิจัยควบคูไปกับการ

ปฏิบัติจริงในการทําโครงงานวิทยาศาสตร และสงเสริมใหนักเรียนใช

กระบวนการวิจัยกับการเรียนวิชาอื่นๆ 

 6.2 วิเคราะหสภาพปญหาส่ิงแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน/ชุมชน เพื่อแกไขปญหาฌดยกระบวน

การวิจัยที่สอดคลอง 
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