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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด 
และการใชประโยชนของพรรณไมที่ใชเปนอาหารบริเวณสวนรมเกลา
กาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน ดําเนินการสํารวจสภาพปา
เบ้ืองตน และเลือกพื้นที่ในการเก็บอยางโดยการสุมอยางงาย เก็บ
ตัวอยางไมยืนตน ไมพุม และไมเถา รวบรวมขอมูลโดยการนับ
จํานวนและชนิด วิเคราะหหาคาดัชนีความหลากชนิด (Diversity 
index : H’) และคาดัชนีการกระจายตัว (Evenness : EH) พรอมทั้ง
รวบรวมขอมูลการใชประโยชนพรรณไมที่ ใช เปนอาหารจาก
แหลงขอมูลทุติยภูมิ และสัมภาษณวิทยากร โดยมีระยะเวลา
ดําเนินการศึกษาระหวางวันที่ 1-30 เมษายน 2553  

ผลการศึกษาพบวา พรรณไมที่ใชเปนอาหารบริเวณสวน
รมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาดัชนีความหลากชนิด 
(H') เทากับ 0.229 อยูในระดับนอย และคาดัชนีการกระจายตัว (EH) 
เทากับ 0.069 อยูในระดับนอยเชนกัน พรรณไมที่ใชเปนอาหารที่
สํารวจพบมีจํานวน 20 วงศ รวมทั้งส้ิน 28 ชนิด เปนไมยืนตน 15 
ชนิด ไมเถา 10 ชนิด และไมพุม 3 ชนิด พรรณไมที่มีความหนาแนน 
และความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ เถาประสงค รองลงมา คือ 
คัดเคา พรรณไมที่มีความหนาแนน และความหนาแนนสัมพัทธนอย
ที่สุด คือ มะกอก เต็งหนาม ติ้วเกลี้ยง ตะครอ และพลับพลา พรรณ
ไมที่มีความถี่ และความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ คัดเคา รองลงมา คือ 
เถาประสงค และแดง ตามลําดับ พรรณไมที่มีความถี่ และความถี่
สัมพัทธนอยที่สุด คือ นมนอย มะกอก เต็งหนาม ติ้วเกลี้ยง ตะครอ 
การใชประโยชนพรรณไมที่ใชเปนอาหารมี 3 ลักษณะ คือ การใช
รับประทานเปนผัก ที่สํารวจพบมี15 ชนิดไดแก กุก มะกอก สมลม 
อบเชยเถา กระทุงหมาบา เส้ียวใหญ ติ้วเกลี้ยง มะเด่ือปลอง ผักสาบ 
เถาประสงค อุโลก ยอปา คัดเคา พังโหม และเถาคัน การใชเปน
เคร่ืองปรุงหรือประกอบอาหารที่สํารวจพบมี 9 ชนิดไดแก มะกอก 
สมลม กรุงเขมา เถายานาง มะเดื่อปลอง อุโลก ยอปา พังโหม และ
เส้ียวใหญ การใชเปนผลไมที่สํารวจพบมี 13 ชนิดไดแก กระเจียน 
นมนอย สกุณี เ ส้ียวใหญ มันเสา เต็งหนาม แดง ขอย ยอปา 
เล็บเหยี่ยว ตะครอ ปอแกนเทา และพลับพลา 

การศึกษาในครั้งน้ีสามารถประยุกตเขาสูกระบวนการ
เรียนการสอนไดหลากหลาย เชน จัดตั้งชุมนุมเยาวชนพิทักษปา
ชุมชน สอดแทรกในหนวยการเรียนรูในสวนของทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม โดยใหนักเรียนสํารวจพรรณไมในปาชุมชน สืบคน
ประโยชนของพรรณไมจากคนในทองถ่ิน หรือแหลงขอมูลทุติยภูมิ
อื่นๆ รวบรวมแลวเผยแพรประชาสัมพันธ ทําใหเกิดความตระหนัก
ในการเห็นคุณคาของปาไม กอเกิดกระแสการอนุรักษอยางยั่งยืน
ตอไป  
คําสําคัญ : ความหลากชนิด พรรณไมที่ใชเปนอาหาร 

1. บทนํา 
 ภาคอีสานเปนพื้นที่ราบสูงที่มีระบบนิเวศหลากหลาย เชน 
ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาโคก หนองบึง ทุงนา และไรนา ซ่ึงเปนแหลง
พันธุกรรมพืช มีความหลากหลายของชนิดพรรณพืช ผักพื้นบานเปน
ผักที่ไดรับการคัดเลือกทางธรรมชาติ และเหมาะสมที่เจริญในทองที่
รวมทั้งบางชนิดชาวบานนํามาปลูกจนกระทั่งปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สภาพทองถ่ินทําใหคนอีสานไดประโยชนจากความหลากหลายของ
พืชผัก สวนรมเกลากาลพฤกษ เปนสวนปาในมหาวิทยาลัยขอนแกน
มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร ลักษณะเปนปาเต็งรัง  มีพรรณไมที่สําคัญ
ไดแก ไมเต็ง ไมรัง ไมเหียง ไมพลวง และไมยางกราด ไมขนาด
กลาง เชน ไมมะขามปอม ไมยอเถ่ือน ไมมะมวงหัวแมลงวัน ไม
กระโดน และไมหนามเคล็ด ไมพุมขนาดเล็ก เชน แสลงใจ เหมือดแอ 
พุดทุง ปอบิด และปรงเหลี่ยม ไมลมลุกหลายชนิดที่สืบพันธุดวย
เมล็ดและหนอใตดิน เชน ไผเพ็ก เปราะปา ปอเตาไห เอื้องหมายนา 
และบุก พืชตระกูลขิงขา  เชน กระเจียวแดง พืชตระกูลหญา 
ตลอดจนพืชจําพวกอิงอาศัยอีกหลายชนิด  

ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษาความหลากหลายของ
พรรณไมที่ใชเปนอาหาร เพราะปจจุบัน มีพรรณไมที่ใชเปนอาหาร
อยูหลายชนิดที่คนยุคใหมไมสนใจ ไมรูจัก และไมนิยมรับประทาน 
การศึกษาในครั้งน้ีทําใหผูวิจัยรูจักพรรณไมที่ใชเปนอาหารเพิ่มข้ึนทํา
ใหเรามองเห็นคุณคา และความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพมากขึ้น และนําไปสูการอนุรักษผืนปาใหเปนมรดกทาง
ธรรมชาติที่ยั่งยืน เพื่อประโยชนของอนุชนรุนตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ  
     2.1 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการศึกษา มีดังน้ี 
สายวัดระยะ เชือกฟาง หนังสือคูมือพรรณไม กลองถายรูปแบบ
สํารวจและบันทึกขอมูล เชือกไนลอน  50 เมตร ทําระยะทางทุก 5 
เมตร มีด ถุงเก็บตัวอยางพืช 
     2.2 วิธีการศึกษา มีข้ันตอน ดังน้ี 
          2.2.1 สํารวจพื้นที่สภาพปาบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
          2.2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการสํารวจความหลากชนิดพรรณ
ไมที่ใชเปนอาหาร คือ ไมยืนตน ไมพุม และไมเถา  
          2.2.3 การสุมเลือกพื้นที่ในการทําแปลงเก็บตัวอยางในครั้งน้ี
โดยการสุมอยางงาย ตีแปลงขนาดใหญขนาด 40x40 เมตร จากนั้น
ทําการตีแปลงขนาด 10x10 เมตร จํานวน 16 แปลงเพื่อสํารวจไมยืน
ตน และตีแปลงขนาดเล็กขนาด 5x5 เมตร ในแปลงขนาด 10x10 
เมตร จํานวน 16 แปลงเพื่อสํารวจไมพุมและไมเถา                                       

 



         2.2.4 สํารวจชนิดของพรรณไมในแปลงตัวอยาง นับจํานวน 
เ ก็ บ ข อ มู ล  แ ล ะ บั นทึ ก ภ าพ  โ ด ย มี คุ ณ  นพพ ร  นนทภ า 
นักวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูให
คําแนะนําความรูเกี่ยวกับชนิดของพรรณไม และการสํารวจพื้นที่ 
          2.2.5 สืบคนขอมูลชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร และวงศของ
พรรณไม พรอมทั้งสืบคนขอมูลประโยชนดานการใชเปนอาหาร
เพิ่มเติมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
          2.2.6 วิเคราะหคาดัชนีความหลากหลาย (H’) ดัชนีการ
กระจายตัว (EH) และหาคาความถี่ (F) ความถี่สัมพัทธ (RF) ความ
หนาแนน (D) และความหนาแนนสัมพัทธ (RD) ของพรรณไมที่ใช
เปนอาหาร 
 
3. ผลการศึกษา 

3.1 ความหลากชนิดของพรรณไมท่ีใชเปนอาหาร บริเวณ 
สวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
            3.1.1 ชนิดของพรรณไมท่ีใชเปนอาหาร 
                  การศึกษาพรรณไมที่ใชเปนอาหารบริเวณสวนรมเกลา 
กาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา มีพรรณไมที่ใชเปน 
อาหาร จํานวน 20 วงศ รวมทั้งส้ิน 28 ชนิด เปนไมยืนตน 15 ชนิด  

ไมเถา 10 ชนิด และไมพุม 3 ชนิด ดังน้ี กระเจียน (Polyalthia 

 cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.) นมนอย (Polyalthia evecta  
(Pierre) Finet & Gagnep.) กุก (Lannea coromandelica (Houtt.)  

Merr.) มะกอก (Spondias pinnata (L.f) Kurz) สมลม (Aganonerion  
polymorphum Pierre ex Spire) อบเชยเถา (Atherolepis pierrei)  

กระทุงหมาบา (Dregea volubilis Stapf) สกุณี (Terminalia  

calamansanai Rolfe) เสี้ยวใหญ (Bauhinia malabarica Roxb.)  

มันเสา (Dioscorea alata Linn) เต็งหนาม (Bridelia retusa (L.) A.  

Juss.) ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) แดง  
(Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C.  
Nielsen) กรุงเขมา (Cissampelos pareira Linn) เถายานาง 
 (Tiliacora triandra Diels) มะเด่ือปลอง (Ficus hispida L.f.) ขอย 
 (Streblus asper Lour.) ผักสาบ (Adenia viridiflora Craib) เถา 
ประสงค (Streptocaulon juventas Merr) อุโลก (Hymenodictyon  

orixense (Roxb.) Mabb.) ยอปา (Morinda coreia Ham.) คัดเคา  
(Oxyceros horridus (Lour.)) พังโหม (Paederia foetida L.) 
 เล็บเหยี่ยว (Zizyphus oenoplia var. brunoniana TradieuMill)  

ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken) ปอแกนเทา (Grewia 

 elatostemoides Coll. Et Hemsl.) พลับพลา (Microcos tomentosa  
Smith) เถาคัน (Cissus carnosa Roxb)  
           3.1.2 ผลการศึกษาความหนาแนน ความหนาแนน
สัมพัทธ ความถี่ และความถี่สัมพัทธ ของพรรณไมท่ีใชเปน
อาหาร 
                  ผลการศึกษาพบวา พืชที่มีความหนาแนน และความ
หนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ เถาประสงค (0.7250 ตน/ตารางเมตร
, 68.92 %) รองลงมา คือ คัดเคา (0.1125 ตน/ตารางเมตร, 
 10.69 %) พืชที่มีความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธนอยที่สุด 
คือ มะกอก เต็งหนาม ติ้วเกลี้ยง ตะครอ และพลับพลา  

(0.0006 ตน/ตารางเมตร, 0.48 %) ดานความถี่ และความถี่สัมพัทธ
ของพรรณไมที่ใชเปนอาหาร 
พบวา พืชที่มีความถี่ และความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ คัดเคา  
(1, 14.16 %) รองลงมา คือ เถาประสงค (0.94, 13.28 %) และ แดง  
(0.75, 10.62 %) ตามลําดับ พืชที่มีความถี่ และความถี่สัมพัทธนอย 
ที่สุด คือ นมนอย มะกอก เต็งหนาม ติ้วเกลี้ยง ตะครอ พลับพลา  
และเถาคัน (0.06, 0.89 %)    
 3.1.3 ความหลากชนิดและการกระจายตัว 
                          ผลการศึกษาคาดัชนีความหลากหลายชนิดและ 
ดัชนีการกระจายตัวของพืชไมที่ใชเปนอาหารพบวา คาดัชนีความ 
หลากชนิด (H') เทากับ 0.229 อยูในระดับนอย และคาดัชนีการ 
กระจายตัว (EH) เทากับ 0.069 อยูในระดับนอยเชนกัน โดยมี 
ตนไมทั้ง  16  แปลงเทากับ 474 ตน  28 ชนิด 
             3.1.4 การใชประโยชนพรรณไมท่ีใชเปนอาหาร 

ผลการศึกษาการใชประโยชนพรรณไมที่ใชเปนอาหาร
สามารถแบงกลุมไดดังน้ี คือ 

1. กลุมพรรณไมท่ีใชเปนผัก ลักษณะการใชประโยชน 
คือ การใชใบออน ยอดออน หรือผล นํามารับประทานเปนผักสด 
หรือลวก ตม กอนรับประทาน พรรณไมที่สํารวจพบจํานวน 15 ชนิด
ไดแก กุก มะกอก สมลม อบเชยเถา กระทุงหมาบา เส้ียวใหญ ติ้ว
เกลี้ยง มะเด่ือปลอง ผักสาบ เถาประสงค อุโลก ยอปา คัดเคา พัง
โหม และเถาคัน เม่ือพิจารณาสวนตางๆ ที่ใชในการบริโภค พบวาใช
สวนใบออน และยอดออนมากที่สุด 11 ชนิด รองลงมา คือ ใชสวน
ดอกและสวนผล อยางละ 4 ชนิด 

2. กลุมพรรณไมท่ีใชเปนเคร่ืองปรุง หรือประกอบ
อาหาร พรรณไมที่สํารวจพบจํานวน 9 ชนิด ไดแก มะกอก สมลม 
กรุงเขมา เถายานาง มะเดื่อปลอง อุโลก ยอปา พังโหม และเส้ียว
ใหญ เม่ือพิจารณาสวนตางๆ ที่นํามาเปนเครื่องปรุงหรือประกอบ
อาหารพบวาใชสวนใบมากที่สุดจํานวน 5 ชนิด รองลงมา คือ ใชสวน
ดอก และสวนผล อยางละ 2 ชนิด นอยที่สุด คือ ใชราก 1 ชนิด  

3. กลุมพรรณไมท่ีใชเปนผลไม พรรณไมที่สํารวจพบ 
จํานวน 13 ชนิดไดแก กระเจียน นมนอย สกุณี เส้ียวใหญ มันเสา 
เต็งหนาม แดง ขอย ยอปา เล็บเหยี่ยว ตะครอ ปอแกนเทา และ
พลับพลา เม่ือพิจารณาสวนตางๆ ที่นํามารับประทานพบวาใชสวน
ผลมากที่สุดจํานวน 9 ชนิด รองลงมา คือ ใชสวนของเมล็ดจํานวน 3 
ชนิด และนอยที่สุด คือ ใชสวนหัวจํานวน 1 ชนิด 

3.2 แนวทางในการสรางนวัตกรรม   
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางและพัฒนานวัตกรรมการ 

เรียนการสอน โดยการนําองคความรู และกระบวนวิจัยไปประยุกตใช
ในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โดย
สอดคลองกับสาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 
เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางาน
รวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัย
ในการทํางาน  มี จิตสํานึกในการใชพลังงาน  ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว โดยการนําองคความรู 
และกระบวนวิจัยไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 



4. สรุป และวิจารณ ผลการศึกษา 
    4.1 สรุปผลการศึกษา 
           4.1.1 ความหลากชนิดของพรรณไมท่ีใชเปนอาหาร 
บริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

   พรรณไมที่ใชเปนอาหาร ในสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีคาดัชนีความหลากชนิด (H') เทากับ  
0.229  อยูในระดับนอย  และคาดัชนีการกระจายตัว (EH) เทากับ  
0.069  อยูในระดับนอยเชนกัน  พรรณไมที่ใชเปนอาหารที่สํารวจพบ
มีจํานวน  20 วงศ  รวมทั้งส้ิน 28  ชนิด เปนไมยืนตน 15 ชนิด ไม
เถา 10 ชนิด และไมพุม 3 ชนิด พรรณไมที่มีความหนาแนน และ
ความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุด คือ เถา-ประสงค (Streptocaulon 
juventas Merr) รองลงมา คือ คัดเคา (Oxyceros horridus (Lour.)) 
พรรณไมที่มีความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธนอยที่สุด คือ 
มะกอก (Spondias pinnata (L.f) Kurz) เต็งหนาม (Bridelia retusa 
(L.) A. Juss.) ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 
Blume) ตะครอ (Schleichera oleosa (Lour.) Oken)และพลับพลา 
(Microcos tomentosa Smith) พรรณไมที่มีความถี่ ความถี่สัมพัทธ
มากที่สุด คือ คัดเคา (Oxyceros horridus (Lour.)) รองลงมา คือ 
เถาประสงค (Streptocaulon juventas Merr) และแดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.) I.C. 
Nielsen) ตามลําดับ พรรณไมที่มีความถี่ ความถี่สัมพัทธนอยที่สุด 
คือ นมนอย (Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep.) มะกอก 
(Spondias pinnata (L.f) Kurz) เต็งหนาม (Bridelia retusa (L.) A. 
Juss.) ติ้วเกลี้ยง (Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume)
ตะครอ ((Schleichera oleosa (Lour.) Oken))  
         4.1.2 การใชประโยชนพรรณไมท่ีใชเปนอาหาร บริเวณ
สวนรมเกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  การใชประโยชนพรรณไมที่ใชเปนอาหารมี 3 ลักษณะ 
คือ การใชรับประทานเปนผัก ที่ สํารวจพบมี15 ชนิดไดแก กุก 
(Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.) มะกอก (Spondias 
pinnata (L.f) Kurz) สมลม (Aganonerion polymorphum Pierre ex 
Spire) อบเชยเถา (Atherolepis pierrei) กระทุงหมาบา (Dregea 
volubilis Stapf) เส้ียวใหญ (Bauhinia malabarica Roxb.) ติ้วเกลี้ยง 
(Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume) มะเด่ือปลอง (Ficus 
hispida L.f.) ผักสาบ (Adenia viridiflora Craib) เถาประสงค 
(Streptocaulon juventas Merr) อุโลก (Hymenodictyon orixense 
(Roxb.) Mabb.) ยอปา (Morinda coreia Ham.) คัดเคา (Oxyceros 
horridus (Lour.)) พังโหม (Paederia foetida L.) และเถาคัน 
(Cissus carnosa Roxb) การใชเปนเคร่ืองปรุงหรือประกอบอาหารที่
สํารวจพบมี 9 ชนิดไดแก มะกอก (Spondias pinnata (L.f) Kurz) 
สมลม (Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire) กรุงเขมา 
(Cissampelos pareira Linn) เถายานาง (Tiliacora triandra Diels) 
มะเด่ือปลอง (Ficus hispida L.f.) อุโลก (Hymenodictyon orixense 
(Roxb.) Mabb.)  ยอปา (Morinda coreia Ham.) พังโหม (Paederia 
foetida L.) และเส้ียวใหญ  (Bauhinia malabarica Roxb.) การใช
เปนผลไมที่สํารวจพบมี 13 ชนิดไดแก กระเจียน (Polyalthia 
cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.) นมนอย (Polyalthia evecta 
(Pierre) Finet & Gagnep.) สกุณี (Terminalia calamansanai 
Rolfe)เส้ียวใหญ (Bauhinia malabarica Roxb.) มันเสา (Dioscorea 

alata Linn) เต็งหนาม (Bridelia retusa (L.) A. Juss.)  แดง (Xylia 
xylocarpa (Roxb.) Taub. Var. kerrii (Craib & Hutch.)  ขอย 
(Streblus asper Lour.) ยอปา (Morinda coreia Ham.)เล็บเหยี่ยว 
(Zizyphus oenoplia var. brunoniana TradieuMill) ตะครอ 
(Schleichera oleosa (Lour.) Oken) ปอแกนเทา (Grewia 
elatostemoides Coll. Et Hemsl.) และพลับพลา (Microcos 
tomentosa Smith) 
    4.2 วิจารณผลการศึกษา 
           ผลการศึกษาพบวา พรรณไมที่ใชเปนอาหารในสวนรม
เกลากาลพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความหลากชนิด และการ
กระจายตัวอยูในระดับนอย คาดัชนีความหลากชนิดทําใหทราบวา
ลักษณะโครงสรางของสังคมพืชมีความแปรผันของปจจัยแวดลอม
มากนอยเพียงใด และคาความหลากชนิดยังเปนตัวชี้ใหเห็นถึง
เสถียรภาพของสังคมพืช สังคมพืชที่มีคาดัชนีความหลากชนิดสูง 
แสดงวาเปนสังคมพืชที่มีเสถียรภาพมากกวาสังคมพืชที่มีคาดัชนี

ความหลากชนิดต่ํากวา 1  การคุกคามที่รุนแรงที่สุดตอการรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพไดแกการรบกวนสภาพที่เปนอยู อาศัย

ตามธรรมชาติ 2  จากการสัมภาษณนพพร นนทภา นักวิทยาศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหขอมูลวาบริเวณสวน
รมเกลากาลพฤกษ ในสวนที่ทําการสํารวจเก็บขอมูลปจจุบันถูก
รบกวนอยูเสมอ เชน การใชเปนที่ทิ้งขยะ ใชเปนที่ฝกซอมจักรยาน
เสือภูเขา และใชทํากิจกรรมรับนองทุกป การกระทําเหลานี้อาจเปน
สวนหน่ึงที่ทําใหความหลากชนิดของพรรณไมอยูในระดับนอย 
 พรรณไมที่ใชเปนอาหารที่สํารวจพบมีจํานวน 20 วงศ 
รวมทั้งส้ิน 28 ชนิด พรรณไมยืนตนที่พบมากที่สุด คือ แดง ซ่ึงถือวา

เปนพรรณไมเดนที่พบไดในปาเต็งรัง 3  คาความหนาแนนบอกถึง
จํานวนตนไมตอหนวยพื้นที่ พรรณไมที่มีความหนาแนน และความ
หนาแนนสัมพัทธมากที่ สุด  คือ  เถาประสงค  (Streptocaulon 
juventas Merr) เปนไมเถาขนาดเล็ก ข้ึนในปาเต็งรัง ชอบแดดจัด 

ข้ึนไดดีในดินทุกชนิด 4  ซ่ึงคาความหนาแนนบอกถึงจํานวนตนไม
ตอหนวยพื้นที่ พรรณไมที่มีความถี่ และความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ 
คัดเคา (Oxyceros horridus (Lour.)) เปนไมรอเลื้อยหรือไมพุมขนาด
กลาง แหลงที่พบ คือ มีถ่ินกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และ

อาฟริกาเขตรอน 5  ซ่ึงคาความถี่เปนคาแสดงลักษณะที่สําคัญ บง
บอกถึงการกระจายของไมน้ันๆ ในสังคม ไมที่มีความถี่มากแสดงวา

มีการกระจายตัวอยางกวางขวางในสังคม 3  
 จากการสืบคนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชประโยชนของ
พรรณไมที่ใชเปนอาหารทั้ง 28 ชนิดพบวา การใชรับประทานเปนผัก
มีมากที่สุด 15 ชนิด คิดเปนรอยละ 53.57 รองลงมา คือ รับประทาน
เปนผลไม 13 ชนิด คิดเปนรอยละ 46.43 ใชเปนเคร่ืองปรุงหรือ
ประกอบอาหาร 9 ชนิด คิดเปนรอยละ 32.12 สวนที่นํามาใชในการ
บริโภคมากที่สุด คือ ใบและยอดออน 16 ชนิด คิดเปนรอยละ 57.12 
รองลงมา คือ ผล 15 ชนิด คิดเปนรอยละ 53.57 ชอดอก 6 ชนิด คิด
เปนรอยละ 21.43 เมล็ด 3 ชนิดคิดเปนรอยละ 10.71 ราก และหัว 
อยางละ 1 ชนิด คิดเปนรอยละ 3.57 สอดคลองกับงานวิจัย ของ
ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพรรณพืชบริเวณปาเตาดํา 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบวา พืชผักที่บริโภคยอดออนมีจํานวนมาก
ที่สุด 27 ชนิด คิดเปนรอยละ 61.4 รองลงมา คือ บริโภคผล 8 ชนิด 



คิดเปนรอยละ 18.2 ชอดอก 6 ชนิด คิดเปนรอยละ 13.6 หัวใตดิน 3 
ชนิด คิดเปนรอยละ 6.8 บริโภคกานใบ และหนอออน หรือเหงา กลุม
ละ 2 ชนิด คิดเปนรอยละ 4.5 และเมล็ดออนกลุมละ 1 คิดเปนรอยละ 

2.3 6  และจากการสอบถามวิทยากรพบวาพืชบางชนิดมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจสูง เชน ผักสาบ ซ่ึงมีราคาขายกิโลกรัมละ 300 บาท 
นอกจากนี้ยังถือวาเปนพรรณไมที่ใชเปนอาหารที่สํารวจพบ สามารพ
นํามาประกอบอาหารไดงาย เก็บหาไดในธรรมชาติ และปลอด
สารพิษ  
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ดําเนินการศึกษาพรรณไมที่โรงเรียน ชุมชน โดยให
นักเรียน ชุมชน เขามามีสวนรวมในกระบวนการ 
 2. ศึกษาประโยชนดานอื่นๆ พรรณไมดวย เชน ดาน
สมุนไพร คุณคาทางเศรษฐกิจ หรือสํารวจการใชประโยชนจากฐาน
ภูมิปญญาทองถ่ินในชุมชน 
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