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บทคัดยอ  
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและการใช
ประโยชนของพืชในแปลงเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน        บาน
หวยชัน  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน ดําเนินการศึกษาวันที่    1-
30 เมษายน 2553 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ แจกแจง นับ
ชนิด จํานวนตน และสัมภาษณปราชญชาวบาน นายสวาสดิ์  พุทธรร
มา  นําผลการสํารวจมาจัดทํา บัญชีรายช่ือพืช (Species List) และ
จําแนกชนิดของพืชตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน 
 ผลการศึกษาพบวา พืชที่ปลูกในแปลงเกษตรอินทรีย
แบบผสมผสานมี จํานวน 93 วงศ 130 ชนิด โดยสามารถจําแนก
ตามลักษณะ การใชประโยชนไดดังน้ี ผักสวนครัว 23 วงศ        42 
ชนิด คิดเปนรอยละ 32.30 ไมประดับ 24 วงศ 33 ชนิด       คิดเปน
รอยละ 25.38 ไมผล 20 วงศ 28 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.53 ไมยืน
ตน 6 วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 5.38 พืชลอ–ไลแมลง 4 วงศ 4 
ชนิด คิดเปนรอยละ 3.07 พืชสมุนไพร 15 วงศ  15 ชนิด คิดเปน
รอยละ 11.53 และพืชบํารุงดิน 1 วงศ 1 ชนิด     คิดเปนรอยละ 
0.77 ผลการศึกษาครั้งน้ี  ชี้ใหเห็นวาการปลูกพืชแตละชนิดข้ึนอยูกับ
จุดประสงคของการใชประโยชน พืชบางชนิดมีประโยชนหลายดาน 
การปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน และการปลูกพืชที่มีชวงเวลา
ในการเก็บเกี่ยวตางกัน เปนการใชประโยชนในพื้นที่วางเปลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุด   

 ผูวิจัยไดเห็นคุณคา ประโยชนและความสําคัญของ
พรรณพืชจึงไดทําการสํารวจชนิดและการใชประโยชนของพืชใน
แปลงเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานให สามารถนําไป
ประยุกตใชบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหได
รูจักชนิดของพืชและนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เห็นคุณคา 
รวมกับสงเสริมการดูแลอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติใหมีความ
หลากหลาย เปนการรักษาวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชนใหคงสืบไป 
 
คําสําคัญ :  ชนิดของพืช ,การใชประโยชน, เกษตรอินทรียแบบ

ผสมผสาน   
 
1. บทนํา  

ประเทศไทยเปนประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เปนสวนใหญ และกวา 70% ของเกษตรกร ชาวนานับเปนกลุมที่มี
จํานวนมากที่สุด และมีความสําคัญตอประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง มาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในอดีต

ชาวนามีความผูกพันธกับพิธีกรรม ประเพณีตางๆ และธรรมชาติ
มาก ความสัมพันธดังกลาวเปนไปอยางถูกตองและสมดุล ชาวนาใน
อดีตใหความสําคัญกับการผลิตเพื่อการบริโภคเทานั้น แตตอมา
ทัศนะของคนเปลี่ยนไป เปาหมายของเกษตรกรรมที่เคยผลิตอาหาร
เพียงเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย กลายเปนเพียง
กิจกรรมอยางหน่ึงของการผลิตสินคา เปนสวนหน่ึงของธุรกิจ เพื่อ
จุดมุงหมายสูงสุดคือกําไร และผลประโยชนตางๆ กอใหเกิดการ
ทําลายธรรมชาติ ระบบนิเวศตางๆ ซ่ึงเปนยุคของการที่เรียกวา 
ปฏิวัติเขียว และหลังจากยุคดังกลาว ทําใหระบบนิเวศตางๆเกิดการ
เส่ือมโทรมและเปนพิษ กอใหเกิดการขูดรีดผลประโยชนและผลกําไร
ออกจากธรรมชาติใหมากที่สุดและ      เร็วที่สุด กอใหเกิดการมอง
ธรรมชาติออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ตองการและสวนที่ไมตองการ 
จากการมองดังกลาวกอใหเกิดหลักการที่สําคัญคือ การทําลาย จาก
ระบบเกษตรกรรมดังกลาวพบวากอใหเกิดปญหาตางๆ ไมวาจะเปน
ในดานสังคม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ คุณภาพของผลผลิต ตอมาเกิด
กลุมบุคคลหลายๆ กลุมพยายามหาทางออกของปญหาที่เกิดข้ึนจาก
ระบบเกษตรกรรมแผนใหม โดยพัฒนาระบบเกษตรกรรมขึ้นหลาย
ระบบซ่ึงระบบเหลานั้นถึงแมจะมีวิธีการตางกัน  แตจุดมุงหมายหลัก
เดียวกันคือรักษาระบบนิเวศใหกลับฟนคืนสูความสมดุลและสมบูรณ
ตามธรรมชาติ ซ่ึงตัวอยางระบบเกษตรกรรมที่เกิดข้ึนในแนวทางน้ี
คือ ระบบเกษตรอินทรีย เกษตรกรรมธรรมชาติ    เกษตรผสมผสาน 
เปนตน ระบบเกษตรผสมผสาน เปนการทํากิจกรรมเกษตรพรอมกัน
ตั้งแต 2 กิจกรรมข้ึนไป โดยแตละกิจกรรมเอื้อประโยชนหรือมีผล
เกื้อกูลซ่ึงกันและกัน เชน การเลี้ยงปลาในนาขาว จุดเดนของเกษตร
แบบน้ีอยูที่การใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เอื้อตอ
การผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ลดตนทุนการผลิต ลดความ
เส่ียงในเรื่องการตลาด        มีความเสถียรภาพสูง  

การเกษตรแบบผสมผสานจะประสบความสําเร็จได ควรมี
การกําหนดรูปแบบและวิธีการ โดยใหความสําคัญตอกิจกรรมอยาง
เหมาะสม กับสภาพแวดลอมทางกายภาพ   เศรษฐกิจ และสังคม มี
การใชแรงงาน เง ินทุน ที ่ด ิน ปจจัย     การผลิต และ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการนําวัสดุ เหลือ
ใชจากการเพาะปลูกพืชชนิดหนึ่งมาหมุนเวียนใชประโยชน กับอีกชนิด
หน่ึงหรือหลายชนิด ภายในไรนาแบบครบวงจร1 

 ผลการศึกษาขอมูลข้ันตนพบวา นายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
ปราชญชาวบาน บานหวยชัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน     เคย
ประสบปญหาดังกลาว สาเหตุจากมีพื้นที่เพาะปลูกอยางจํากัด จึงได
แบงพื้นที่ทําการปลูกพืช เลี้ยงสัตว สรางแหลงนํ้า เปนที่อยูอาศัย ให



   

เหมาะสมกับที่ดินและสภาพแวดลอม กําหนดรูปแบบ การบริหาร
จัดการพืชอยางเปนระบบ มีเทคนิคในการคัดเลือกพันธุพืช ความ
ตานทานตอโรคและแมลง การเกื้อกูลของชนิดพืช     การปรับปรุง
บํารุงพืชใหไดผลผลิตในปริมาณและคุณภาพตาม ความตองการ 
หลีกเลี่ยงการใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอรโมนตางๆ 
เนนอินทรียวัตถุ ปุยคอก ปุยหมักชีวภาพ และ      ปุยพืชสด ประกอบ
กับความขยัน และใชภูมิปญญาในการปลูกพืชแบบผสมผสาน ทําให
มีผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งป พอกินพอใชในครัวเรือน สวนที่
เหลือจําหนายเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว มีการเก็บออมจนสามารถ
แกปญหาความยากจน สามารถเผยแพรความรูและประสบการณ
ใหกับชุมชน สมาชิกเครือขายเกษตรกร เพื่อนําไปปรับใชในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองได ในการปลูกพืช
แบบผสมผสานนั้นมีพืชบางชนิดตองใชระยะเวลานานจึงจะให
ผลผลิต จึงปลูกพืชผักอายุส้ันที่เก็บผลผลิตไดเร็วปลูกแทรกลงไปใน
แปลง ถาหากมีการปลูกพืชที่ไมมีความเหมาะสมตอกันจะทําให
เสียเวลา ผลผลิตที่ไดรับไมคุมกับคาใชจาย  

ผูวิจัยไดเห็นคุณคา ประโยชนและความสําคัญของพรรณ
พืชจึงไดทําการสํารวจชนิดและการใชประโยชนของพืชในแปลง
เกษตรแบบผสมผสาน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานให สามารถนําไป
ประยุกตใชบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหได
รูจักชนิดของพืชและนําไปใชประโยชนไดอยางเหมาะสม เห็นคุณคา 
รวมกับสงเสริมการดูแลอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติใหมีความ
หลากหลาย เปนการรักษาวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของชุมชนใหคงสืบไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

1. อุปกรณ 
 1.1 ตลับเมตร 
 1.2 สมุดบันทึก 
 1.3  กลองถายภาพ 
 1.4 คูมือชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย 
 1.5  หนังสือเกี่ยวกับพรรณไม 
          2. วิธีการศึกษา 
 2.1  สํารวจพื้นที่ที่ทําการศึกษา 
 2.2 สํารวจแปลงเกษตรแบบผสมผสานขนาด 6 ไร โดย
การเลือกแบบเจาะจง 
 2.3  สํารวจ และเก็บขอมูลชนิด และประโยชนของพืชที่
พบในแปลง โดยการถายภาพ นับจํานวน และระบุชนิด 
 2.4  นําผลการสํารวจมาจัดทําบัญชีรายชื่อพืช (Species 
List) ระบุชื่อทั่วไป ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร 
(Scientific Name) และวงศ (Family) ตามหลักและวิธีการที่ปฏิบัติ
ทางสากล2   
 2.5 สัมภาษณปราชญชาวบานนายสวาสดิ์ พุทธรรมา 
เจาของแปลงเกษตรอินทรีย แบบผสมผสาน  บานหวยชัน    อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการปลูก การใช
ประโยชน และบทบาทของพืชบางชนิด  ที่เกื้อกูลกันเม่ือปลูกใน
แปลงเดียวกัน 
 
 

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาความหลากชนิดของพืชในแปลงเกษตร
แบบผสมผสาน พบวามีพืชที่ปลูกในแปลงเกษตรอินทรียแบบ
ผสมผสานมีจํานวน 93 วงศ 130 ชนิด  โดยสามารถจําแนกตาม
ลักษณะการใชประโยชนไดดังน้ี  พืชที่พบมากที่สุดคือผักสวนครัว 
23 วงศ 42 ชนิด รองลงมาคือ ไมประดับ 24 วงศ 33 ชนิด  ไมผล 
20 วงศ 28 ชนิด  ไมยืนตน 6 วงศ 7 ชนิด พืชลอ–ไลแมลง 4 วงศ 4 
ชนิด พืชสมุนไพร 15 วงศ 15 ชนิดและพืชบํารุงดิน      1 วงศ 1 
ชนิด ตามลําดับ ดังแสดงใน รูปที่ 1 
 

 
   

รูปท่ี 1  
แสดงรอบบริเวณแปลงเกษตรอินทรีย 

 
2. ผลการศึกษาสัดสวนกลุมพืชจําแนกตามการใช

ประโยชน กลุมพืชที่พบมากเปนพืชผักสวนครัว 23 วงศ 42 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 32.30 ไมประดับ 24 วงศ 33 ชนิด คิดเปนรอยละ 
25.38 ไมผล 20 วงศ 28 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.53 ไมยืนตน     6 
วงศ 7 ชนิด คิดเปนรอยละ 5.38 พืชลอ–ไลแมลง 4 วงศ         4 
ชนิด คิดเปนรอยละ 3.07 พืชสมุนไพร 15 วงศ 15 ชนิด         คิด
เปนรอยละ11.53 และพืชบํารุงดิน 1 วงศ 1 ชนิดคิดเปนรอยละ 0.77 
ของพืชที่พบทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1   

 
ตารางท่ี 1 รอยละของกลุมพืชจําแนกตามการใชประโยชน 

 การใชประโยชน วงศ 
(Family) 

ชนิด 
(Species) 

คิดเปน
รอยละ 

พืชผักสวนครัว 23 42 32.30 
พืชลอ-ไลแมลง 4 4 3.07 
พืชสมุนไพร 15 15 11.53 
พืชบํารุงดิน 1 1 0.77 



   

 การใชประโยชน วงศ 
(Family) 

ชนิด 
(Species) 

คิดเปน
รอยละ 

ไมประดับ 24 33 25.38 
ไมยืนตน 6 7 5.38 
ไมผล 20 28 21.53 

 
4. สรุป และอภิปรายผล    
 ผลการศึกษาของพืชชนิดและการใชประโยชนในแปลง
เกษตรอินทรียแบบผสมผสาน บานหวยชัน อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน สรุปไดดังน้ี 
 1. พืชที่ปลูกในแปลงขนาด 6 ไร เปนการปลูกแบบผสม 
(Mixed Intercropping) คือ เปนการปลูกพืชรวมกันแบบกระจัด
กระจาย ไมเปนระเบียบ ปลูกผสมกันไปตามความเหมาะสมของ
สภาพที่ตองการตามธรรมชาติ3 มี 93 วงศ (Family)  130 ชนิด 
(Species) พบวา มีความหลากชนิดปานกลางแตมีการกระจายตัว
มาก เม่ือวิเคราะหตามลักษณะการใชประโยชน พบวาสวนมากเปน
พื ช ผั กสวนครั ว มี  23 ว งศ  42 ช นิด  คิ ด เป น ร อ ยล ะ  32.30 
ประกอบดวย กระถิน กะเพรา กุยชาย ขา ข้ีเหล็ก ข้ืนฉาย  แค 
ชะอม ชาพลู ตําลึง แตงกวา ถ่ัวฝกยาว ถ่ัวพู นํ้าเตา บวบงู  บวบ
หอม บวบเหลี่ยม ผักกาด ผักโขม ผักคะนา ผักชีฝร่ัง       ผักชีลาว 
ผักบุงจีน ผักปลัง ผักติ้ว ผักเสี้ยน ผักหวานบาน      พริกชี้ฟา 
ฟกทอง มะเขือข่ืน มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือพวง  มะนาว 
มะระข้ีนก มะละกอ แมงลัก มันเทศ ยานาง สะระแหน  และโหระพา 
พืชกลุมน้ีตองการแสงในปริมาณนอยสามารถที่จะปลูกรวมกับตนไม
อื่นได ใบของกระถินและแคบาน เม่ือรวงลงสูพื้น      จะเปนปุยพืช
สดอยางดี3 

สวนไมผล มี 20 วงศ 28 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.53 
ประกอบดวย แกวมังกร กลวย ขนุน ขาวโพด เงาะ ชมพู ทับทิม  
นอยหนา ฝร่ัง พุทรา มะกรูด มะกอกน้ํา มะขาม มะขามเทศ  มะตูม 
มะตูมบาเรนห มะพราว มะไฟ มะมวง มะยม มะรุม ยอปา  ละมุด 
ลิ้นจ่ี ลําไย สมโอ หมากเมา และหวา พืชที่ปลูกมีความสูงของตนที่
แตกตางกัน พืชชนิดเดียวกันปลูกไมพรอมกันและพืช  แตละชนิดที่
ปลูกมีระยะเวลาในการออกดอก ออกผลและผลัดใบไมพรอมกัน  

ไมประดับ มี 24 วงศ 33 ชนิด คิดเปนรอยละ 25.38 
ประกอบดวย การะเวก กุหลาบหิน กระดังงาไทย กลวยพัด  
กลวยไม โกสน คว่ําตายหงายเปน คัดเคา คุณนายตื่นสาย   จันทน
ผา จําป ชวนชม ทองกวาว เทียนทอง ธรณีสาร  บานไมรูโรย บัว
หลวง โปยเซียน ผีเส้ือ พระยาสัตบัน พลูดาง   พุดซอน เฟรน
ขาหลวง เฟรนชายผาสีดา เฟรนใบมะขาม  เฟองฟา มะลิซอน มิรา
เคิล ลีลาวดี  วานกาบหอยลาย วาสนา  วานสี่ทิศ และหูกระจง   

พืชสมุนไพร พบวามี 15 ชนิด 15 วงศ คิดเปนรอยละ 
11.53 พืชที่ปลูกคือ กระเจ๊ียบแดง กระบองเพชร ตะไคร เตย  บัวบก 
แปะตําปง พลู ยอปา วานหางจระเข สะเดา หญาหนวดแมว หมาก
สง หูเสือ ออย และอัญชัน 

พืชยืนตน มี 6 วงศ  7 ชนิด คิดเปนรอยละ 5.38 
ประกอบดวย กระถินณรงค จามจุรี ตะกู ไผ ราชพฤกษ สัก     และ
หนาด   

พืชลอ- ไลแมลง  มี 4 ชนิด 4 วงศ  คิดเปนรอยละ 3.07 
ประกอบดวยงวงชาง ผักชี  สบูดํา  และหนอนตายยาก มีจํานวน

นอยเน่ืองจากชนิดของพืชที่ปลูกไมคอยมีแมลงรบกวน และพืชบํารุง
ดิน  พบวามี 1  ชนิด 1 วงศ คือ  หญาแฝก  

2. ผลการศึกษาและสัมภาษณปราชญชาวบาน       นาย
สวาสดิ์  พุทธรรมา พบวาการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงเดียวกัน
เปนการประหยัดพื้นที่ นํ้า ปุย แรงงาน ปองกันโรคและแมลง เนน
การเกื้อกูลตามวัฏจักรธรรมชาติ การปลูกพืชที่ยั่งยืนเปนการปลูกพืช
ใหมากครั้งในพื้นที่ ใชหลักการปลูกพืชหลายชนิดรวมกัน  โดย
พิจารณาจากชนิด ประเภทของพืช และคํานึงถึงขนาด ทรงพุม 
ความสูง ความหนาแนน และการจัดเรียงตัวของใบที่มีผลตอการรับ
แสง การใหรมเงา ดานการจัดการแปลงใช         ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เนนการเอื้อประโยชนระหวางชนิดของพืชเชน    ในแปลงผักหวานมี
การปลูกกลวยสลับกับไมผล โดยปลูกกลวยใหเปนพี่เลี้ยงพืชชนิดอื่น 
เพราะกลวยเปนพืชที่มีลักษณะลําตนอวบนํ้าเก็บนํ้าไวในลําตนไดมาก 
และรากที่หาอาหาร จะแผกระจายอยูใกลกับผิวหนาดิน สามารถ
เกื้อกูลพืชชนิดอื่นๆ ไดในสภาวะแหงแลง หรือการปลูกพืชที่มี
ชวงเวลาในการเก็บเกี่ยวตางกัน เปนการ      ใชประโยชนในพื้นที่
วางเปลาใหเกิดประโยชนและผลตอบแทนสูงสุด  
 
5. ขอเสนอแนะ 
 1. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชสู
การทําโครงการไดทุกรายวิชา 
 2. ชุมชนสามารถนําความรูจากการวิจัยในครั้งน้ี ไปใชให
เกิดประโยชนกับชุมชนได 
 3. ครูพัฒนาส่ือการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ความหลากชนิดของพืช เพื่อเผยแพรในโรงเรียนได         
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