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ภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นท่ีน้ี ผลการศึกษา พบว่า มีผักพื้นบ้านส ารวจพบ 
105  ช นิด  โ ดยส่ วน ใหญ่ เ ป็ นผั กพื้ นบ้ า นว ง ศ์ ถ่ั ว  ( FABACEAE ห รื อ 
LEGUMINOSAE) รองลงมา คือวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) วง ศ์มะ เขือ 
(SOLANACEAE) และวงศ์กระเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE) ตามล าดับ 
โดยมีผักพื้นบ้านท่ีมีความโดดเด่น ประกอบด้วย กระดูกไก่ (Chloranthus 
erectus (Buch.-Ham.) Verdc.) กระทุงหมาบ้าน (Dregea volubilis (L.f.)  
 
 
Benth. ex Hook.f.) ขลู่  (Pluchea indica (L.) Less.) งิ้ ว  (Bombax ceiba 
L.) ช ะ พ ลู  ( Piper sarmentosum Roxb.) ช้ า เ ลื อ ด  ( Caesalpinia 
mimosoides Lamk.) ดี ป ล า กั้ ง  ( Phlogacanthus pulcherrimus 
T.Anderson) ถ่ัวแระต้น (Cajanus cajan (L.) Millsp.) เนระพูสีไทย (Tacca 
chantrieri André) บุ ก  (Amorphophallus konjac K.Koch) ผั ก เ ชี ย ง ด า 
(Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) ผักแพว (Polygonum odoratum 
Lour.) ผักข้ีหูด (Raphanus caudatus L.) พลูคาว (Houttuynia cordata 
Thunb.) พ่ อ ค้ า ตี เ มี ย  ( Selaginella argentea (Wall ex. Hook & Grew) 
Spring) มะ เม่ า  ( Antidesma puncticulatum Miq.) มะ รุ ม  ( Moringa 
oleifera Lam.) ยอ  (Morinda citrifolia L.) เ ลี ยบ  (Ficus subpisocarpa 
Gagnep.) ส้มป่อย (Acacia concinna (Willd.) DC.) และสะค้าน (Piper 
ribesoides Wall.) โดยกลุ่มผักพื้นบ้านท่ีพบมากส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผักแกล้ม
ลาบ และผักจิ้มน้ าพริก การจัดท าช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
เรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้าน พบว่า มีจุดท่ีสามารถเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
ท้ังหมด 17 จุด เป็นจุดเรียนรู้ภาคเหนือ 14 จุด จุดเรียนรู้ภาคอีสาน 2 จุด และ
จุดเรียนรู้ภาคเหนือและภาคอีสาน 1 จุด อยู่ในต าบลท่าขุนราม 8 จุด และอยู่
ในต าบลนาบ่อค า 9 จุด 
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ค าส าคญั:  ผักพื้นบ้าน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

Abstract 

Tha Khun Ram and Na Bo Kham subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet 
district, Kamphaeng Phet province, there were communities that 
migrated from the north and northeast regions over 60 years. The 
objective of this study was to survey and develop the Geographic 
Information System (GIS) for learning diversity of north and northeast 
local vegetables in this area. The results showed that there were 105 
species of indigenous vegetables, most of which were FABACEAE or 
LEGUMINOSAE, followed by CUCURBITACEAE, SOLANA-CEAE, and 
LAMIACEAE or LABIATAE family, respectively. The prominent of local 
vegetables which consist of Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc., 
Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f., Pluchea indica (L.) Less., 
Bombax ceiba L., Piper sarmentosum Roxb., Caesalpinia mimosoides 
Lamk., Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson, Cajanus cajan (L.) 
Millsp., Tacca chantrieri André, Amorphophallus konjac K.Koch, 
Gymnema inodorum (Lour.) Decne., Polygonum odoratum Lour., 
Raphanus caudatus L., Houttuynia cordata Thunb., Selaginella 
argentea (Wall ex. Hook & Grew) Spring, Antidesma puncticulatum 
Miq., Moringa oleifera Lam., Morinda citrifolia L., Ficus subpisocarpa 
Gagnep., Acacia concinna (Willd.) DC., and Piper ribesoides Wall. The 
most common vegetable groups were vegetables that eat with spicy 
minced meat salad and chili paste. The develop of GIS layer for 
learning a variety of indigenous vegetables, found that there were 17 
points for learning indigenous vegetables, 14 points for northern, 2 
points for northeastern, and 1 point for northern and northeastern. 
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Herein, 8 points located in Tha Khun Ram, and 9 points located in Na 
Bo Kham subdistrict, 
 

Keywords:  Indigenous vegetable, Geographic Information System, 
biodiversity 
 
บทน า 
 จังหวัดก าแพงเพชร เป็นจังหวัดในพื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ของ
ประเทศไทย มีพื้นท่ี 5,379,687 ไร่ เป็นพื้นท่ีการเกษตร 3,200,000 ไร่ ป่าไม้ 
1,311,681 ไร่ พื้นท่ีอยู่อาศัยและอื่น ๆ 992,281 ไร่ ในด้านภูมิประเทศมีแม่น้ า
ปิงไหลผ่านกลางจังหวัดเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร จังหวัด
ก าแพงเพชรมีการผสมผสานของคนหลายกลุ่ม ท้ังท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีมีการต้ังถ่ิน
ฐานอยู่เดิม และกลุ่มผู้ย้ายถ่ินมาจากภาคเหนือตอนบนหรือล้านนา ภาคอีสาน 
รวมท้ังจากทางภาคกลาง ท้ังน้ี เมื่อคนมีการย้ายถ่ิน การย้ายถ่ินดังกล่าวไม่ได้
เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะตัวบุคคล แต่เป็นการเคลื่อนย้ายท่ีหมายรวมท้ังคน 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ความรู้ฝังลึก ( tacit 
knowledge) และอาหารการกิน ฯลฯ โดยประเด็นส าคัญอย่างหน่ึงท่ีควรศึกษา
คือในเรื่องของอาหารการกินและผักพื้นเมืองเฉพาะถ่ินต่าง ๆ ว่าเมื่อคนมีการ
ย้ายถ่ินไปแล้ว ในชุมชนยังมีการปลูกพืชพรรณท่ีปรากฏพบท้องถ่ินเดิมอยู่
หรือไม่ เน่ืองจากผักพื้นบ้านอาหารท้องถ่ินมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางภูมิปัญญาของแต่ละ
พื้นท่ี 
 ผักพื้นบ้าน หมายถึง พรรณพืชผัก หรือพรรณไม้พื้นเมืองในท้องถ่ิน 
ท่ีชาวบ้านน ามาบริโภค เป็นผักเกิดในแหล่งธรรมชาติตามป่าเขา หนองบึง 
ริมน้ า หรือชาวบ้านน ามาปลูกไว้เพื่อความสะดวกในการเก็บประกอบอาหาร 
เดิมน้ันประเทศไทยมีผักพื้นบ้านจ านวนมากถึง 255 ชนิด มีช่ือเฉพาะแต่ละ
ท้องถ่ิน ผักเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะน ายอดอ่อน ดอก ผล เมล็ด มาใช้บริโภค และ
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น าไปประกอบเป็นอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะของท้องถ่ิน ปลูกง่าย 
ทนทาน ไม่ต้องดูแลมาก มีภูมิ ต้านทานโรคสูงกว่าผักท่ีน าพันธุ์มาจาก
ต่างประเทศเพื่อปลูกในประเทศไทย จึงปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเร่ง
การเจริญเติบโต (มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2562) ศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์
แผนไทย (2547a) ได้รวบรวมผักพื้นบ้านภาคเหนือ ท้ังท่ีเป็นพืชท่ีปลูกในชุมชน 
และพืชท่ีเป็นของป่าหรือพบในพื้นท่ีป่าไม้ ได้ 129 รายช่ือ และรวบรวมรายช่ือ
ของผักพื้นบ้านภาคอีสานได้ถึง 138 รายช่ือ (ศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผน
ไทย, 2547b) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการบริโภคผักพื้นบ้านเริ่มลดน้อยลง 
เยาวชนรุ่นใหม่ไม่รู้จักหรือทราบประโยชน์ของผักพื้นบ้าน ซึ่งน าไปสู่การ 
สูญหายของภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวข้องกับผักพื้นบ้านเหล่าน้ันด้วย 
 จึงเป็นท่ีมาและความส าคัญของการวิจัยน้ี ท่ีมีเป้าหมายเพื่อส ารวจ
ผักพื้นบ้านของชุมชนท่ีมีการย้ายถ่ินถาวรจากอีสานและล้านนา ยังจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีพื้นท่ีศึกษาสองต าบล ได้แก่ ต าบลท่าขุนราม และต าบล 
นาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร มีกระบวนการส าคัญคือ
การส ารวจชุมชน การรวบรวมข้อมูลด้านผักพื้นบ้าน และการจัดท าระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ผลจากการ
วิจัยจะถูกเผยแพร่สู่กลุ่มเยาวชนและผู้ท่ีสนใจ ให้ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ชุมชนและความหลากหลายของผักพื้นบ้าน เพื่อน าไปสู่ความเข้าใจในชุมชนท่ี
ตนอาศัยอยู่ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ความหลากหลายของผักพื้นบ้านในท้องถ่ินของตนเอง อันจะน าไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากพืชผักและภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ส ารวจและจัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความ
หลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นท่ีต าบลท่าขุนราม 
และต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1) ขอบเขตเชิงพื้นที่  

ต าบลท่าขุนรามและต าบลนาบ่อค า อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร (แสดงขอบเขตการปกครองและการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
สิ่งปกคลุมดินดังภาพ 1 และภาพ 2) 

2) ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 
(1) รวบรวมและวิ เคราะห์ความหลากหลายทางชนิดของ 

ผักพื้นบ้านในพื้นท่ีศึกษา โดยการส ารวจภาคสนาม 
(2) จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของ 

ผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน        
(3) จัดท าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ค วาม

หลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน 

 
ภาพ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ต าบลท่าขุนราม 
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ภาพ 2 การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ต าบลนาบ่อค า 

 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
1) ชุดคอมพิวเตอร์ 
2) โปรแกรม QGIS ซึ่งเป็นฟรีแวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
3) ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System 

หรือ เครื่อง GPS)  
4) ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google Earth/Google 

Map ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา 
5) แผนท่ีฐาน (base map) เพื่อการส ารวจภาคสนาม 
6) แผนท่ีเฉพาะเรื่อง (thematic map) เพื่อการส ารวจ และใช้ใน

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
7) แบบส ารวจผักพื้นบ้านในชุมชน 
8) กล้องบันทึกภาพ 
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 กระบวนการที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
1) การใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง 
2) การส ารวจภาคสนาม (ground survey) โดยใช้เครื่อง GPS 
3) การจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
4) การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) 
5) วิธีการส ารวจแบบ Transect Walk  
การด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย (ภาพ 3) 
1) วางแผนการด าเนินงานวิจัย พร้อมท้ังขอความร่วมมือในการส ารวจ

ชุมชนร่วมกับกลุ่มเยาวชนและคนในพื้นท่ี ต าบลท่าขุนราม และต าบลนาบ่อค า 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

2) จัดท าแบบส ารวจข้อมูลเชิงพื้นท่ี จัดท าแผนท่ีฐาน และแผนท่ี
เฉพาะเรื่อง เพื่อการส ารวจภาคสนามร่วมกับชุมชน โดยใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมรายละเอียดสูง Google Earth/Google Map และช้ันข้อมูลระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3) จัดท าแบบส ารวจผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน โดยรายช่ือ
เบื้องต้นเพื่ออ้างอิงการส ารวจมาจากรายช่ือผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาค
อีสานตามการศึกษาของศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผนไทย (2547a, 2547b) 
ท้ังน้ี มีประเด็นการส ารวจและรวบรวมข้อมูลผักพื้นบ้าน ประกอบด้วย 

- ช่ือท่ัวไป ช่ือภาษาเหนือ ช่ือภาษาอีสาน 
- ลักษณะการใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน 
- สรรพคุณทางยาหรือประโยชน์อื่น ๆ 
- พื้นท่ีท่ีพบ หรือพิกัดท่ีส ารวจพบ 
4) ลงส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อส ารวจผักพื้นบ้านภาคเหนือและ

อีสาน โดยใช้แบบส ารวจ และวิธีการส ารวจแบบ Transect Walk ซึ่งเป็น
วิธีการในการรวบรวมข้อมูล ท่ีสามารถท าได้ด้วยตัวคนเดียว หรือเป็นกลุ่มคน
ด้วยการเดิน โดยมีการวางแผน และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล มี
การก าหนดพื้นท่ีในการเริ่มต้นว่าจะเริ่มท่ีไหนและสิ้นสุดท่ีไหน ด้วยการมองหา 
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หรือค้นหาสิ่งท่ีเราต้องการตามท่ีมีการก าหนดไว้ โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเป็นผู้ ให้ ข้อมูลอันเป็นรูปแบบหน่ึงของ
กระบวนการสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบมีส่วนร่วม (Participatory GIS: PAR-
GIS)  

5) ส ารวจต าแหน่งท่ีน่าสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือและอีสานในชุมชน โดยใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศในการส ารวจ เก็บ
ข้อมูลค่าพิกัดต าแหน่งด้วยเครื่อง GPS บันทึกข้อมูลจากการสอบถามและ
ส ารวจลงในแบบส ารวจ พร้อมบันทึกรูปภาพ 

6) ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชุมชน พร้อมก าหนดจุดเรียนรู้ ด้าน
การศึกษาผักพื้นบ้านภาคเหนือและอีสานในพื้นท่ี 

7) รวบรวมและจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) 
ด้านผักพื้นบ้านภาคเหนือและอีสานในชุมชน ค้นหาข้อมูลด้านผักพื้นบ้าน
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น เมดไทย (https://medthai.com/, 
2562) 

8) ตรวจสอบข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านผักพื้นบ้าน
โดยผู้เช่ียวชาญด้านพฤกษศาสตร์ ประกอบด้วย ช่ือสามัญ (Common name) 
ช่ือทวินาม (Binomial name) หรือช่ือวิทยาศาสตร์ (Scientific name) จีนัส
หรือสกุล (Genus) และแฟมิลี่หรือวงศ์ (Family) พร้อมปรับแก้เน้ือหาให้มี
ความถูกต้อง สมบรูณ์ 

9) บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้านผักพื้นบ้านภาคเหนือและอีสานท่ี
พบในแต่ละชุมชน  

10) น าเข้าข้อมูลต าแหน่งท่ีน่าสนใจท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือและอีสานในชุมชน โดยใช้โปรแกรม QGIS พร้อมจัดท าเป็นช้ันข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

11) จัดท าเป็นแผนท่ีเพื่อการเผยแพร่ พร้อมเผยแพร่และคืนความรู้สู่
ชุมชน 
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ภาพ 3 ข้ันตอนการด าเนินการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
การส ารวจข้อมูลผกัพื้นบ้านภาคเหนอืและภาคอีสานในพื้นทีต่ าบลท่าขุน
ราม และต าบลนาบ่อค า 

การส ารวจข้อมูลผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นท่ีต าบล
ต าบลท่าขุนราม และต าบลนาบ่อค า ลงส ารวจภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูล
ร่วมกับประชาชนในพื้นท่ี จ านวน 3 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 3-4, 10-11 
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 21-22, 28-29 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2561 และครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 1-2, 8-9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 พบว่า 
สามารถรวบรวมรายช่ือของผักพื้นบ้าน โดยยึดจากรายช่ือผักพื้นบ้านท่ีปรากฏ
ในหนังสือผักพื้นบ้านภาคเหนือ ของศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผนไทย 
(2547a) และหนังสือผักพื้นบ้านภาคอีสาน ของศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผน
ไทย (2547b) ได้จ านวน 105 รายช่ือ โดยส่วนใหญ่เป็นผักพื้นบ้านวงศ์ถ่ัวมาก
ท่ีสุด (ร้อยละ 13.33) ได้แก่ กระถิน ข้ีเหล็ก แค ชงโค ชะอม ช้าเลือด ชุมเห็ด
เทศ ถ่ัวแปบ ถ่ัวฝักยาว ถ่ัวพู ถ่ัวแระ ผักกระเฉด มะขาม และส้มป่อย รองลงมา
คือผักพื้นบ้านวงศ์แตง (ร้อยละ 8.57) ได้แก่ ต าลึง แตงกวา น้ าเต้า บวบเหลี่ยม 
ฟั ก ข้ า ว  ฟั ก เ ขี ย ว  ฟั กท อ ง  ฟั ก แม้ ว  แ ล ะ มะ ร ะ ข้ี นก  ว ง ศ์ ม ะ เ ขื อ  
(ร้อยละ 8.57) ได้แก่ พริก มะเขือข่ืน มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือพวง 
มะเขือม่วง มะเขือยาว มะแว้งต้น และมะอึก วงศ์กระเพรา (ร้อยละ 6.67) 
ได้แก่ กะเพรา งา เนียมหูเสือ แมงลัก ย่ีหร่า สะระแหน่ และโหระพา และวงศ์
ผักชี (ร้อยละ 4.76) ได้แก่ บัวบก ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักชีล้อม และผักชีลาว 
ตามล าดับ 

จากการส ารวจ พบว่า มีผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสานท่ีมีความ
โดดเด่น แตกต่างจากชุมชนอื่น ๆ โดยรอบ ท่ีไม่ได้มีการย้ายถ่ินจากภาคเหนือ
และภาคอีสาน ประกอบด้วย กระดูกไก่ (Chloranthus erectus (Buch.-
Ham.) Verdc.) กระทุงหมาบ้าน (Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f.) 
ขลู่ (Pluchea indica (L.) Less.) คันทรง (Colubrina asiatica (L.) Brongn.) 
ดอกงิ้ว (Bombax ceiba L.) ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) ช้าเลือด 
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(Caesalpinia mimosoides Lamk.) ดี ป ล า กั้ ง  (Phlogacanthus 
pulcherrimus T.Anderson) ถ่ั ว แ ร ะ ต้ น  (Cajanus cajan (L.) Millsp.) 
เนระพูสี ไทย (Tacca chantrieri André) บุก (Amorphophallus konjac 
K.Koch) ผั ก เ ชี ย ง ด า  (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.) ผั ก แพ ว 
(Polygonum odoratum Lour.) ผักข้ีหูด (Raphanus caudatus L.) พลูคาว 
(Houttuynia cordata Thunb.) พ่อค้าตีเมีย (Selaginella argentea (Wall 
ex. Hook & Grew) Spring) มะ เม่ า  (Antidesma puncticulatum Miq.) 
มะรุม (Moringa oleifera Lam.) ยอ (Morinda citrifolia L.) เลียบ (Ficus 
subpisocarpa Gagnep.) ส้ มป่ อ ย  (Acacia concinna (Willd.) DC.) แล ะ
สะค้าน (Piper ribesoides Wall.) 
 
การจัดท าชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความ
หลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นที่ต าบลท่าขุน
ราม และต าบลนาบ่อค า 
 จากการส ารวจและประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน พบว่า มีจุดเรียนรู้ความ
หลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นท่ีต าบลท่าขุนราม 
และต าบลนาบ่อค า จ านวน 17 จุด เป็นจุดเรียนรู้ภาคเหนือ 14 จุด จุดเรียนรู้
ภาคอีสาน 2 จุด และจุดเรียนรู้ภาคเหนือและภาคอีสาน 1 จุด อยู่ในต าบลท่า
ขุนราม 8 จุด และอยู่ในต าบลนาบ่อค า 9 จุด รายละเอียดดังตาราง 1 การ
ก าหนดจุดเรียนรู้พิจารณาถึงความโดดเด่นของจุด โดยเน้นจุดเรียนรู้ท่ีมีผัก
พื้นเมืองโดดเด่นท่ีแตกต่างจากชุมชนโดยรอบ เป็นไม้ยืนต้น และเป็นจุดท่ีมีการ
ปลูกผักพื้นบ้านหมุนเวียนตลอดท้ังปี เข้าถึงง่าย และมีผู้รู้ประจ าจุดเรียนรู้แต่ละ
จุด มีผักพื้นบ้านท่ีโดดเด่น ท่ีเป็นไม้ยืนต้น เช่น ต้นดอกงิ้ ว (Bombax ceiba 
L.) เลี ยบ  (Ficus subpisocarpa Gagnep.) สะ เดา  (Azadirachta indica 
A.Juss.) กระโดน (Careya arborea Roxb.) เพกา (Oroxylum indicum (L) 
Kurz) แ ล ะ ข้ี เ หล็ ก  (Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby) ผั ก
พื้นบ้านตามฤดูกาลและผักข้ามปี  เ ช่น พลูคาว  (Houttuynia cordata 
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Thunb.) กระ ดู ก ไ ก่  ( Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verdc.) ขลู่  
(Pluchea indica (L.) Less.) ดี ป ล า กั้ ง  ( Phlogacanthus pulcherrimus 
T.Anderson) ผั ก แ พ ว  ( Polygonum odoratum Lour.) แ ล ะ ม ะ เ ม่ า 
(Antidesma puncticulatum Miq.) อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจภาคสนาม 
พบว่า ในชุมชนท่ีมีการย้ายถ่ินจากภาคเหนือจะมีการปลูกผักพื้นบ้านภาคเหนือ
อย่างน้อย 2-3 ชนิดในบ้านเกือบทุกครัวเรือน แต่ชุมชนท่ีมีการย้ายถ่ินจากภาค
อีสานจะมีการปลูกผักพื้นบ้านน้อยกว่า ท้ังน้ี แสดงแผนท่ีจุดเรียนรู้ดังภาพ 4 
และภาพ 5 และแสดงรูปภาพผักพื้นบ้านท่ีพบในแต่ละจุดเรียนรู้ได้ดังภาพ 6-7 
 
ตาราง 1 ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเรียนรู้ผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นท่ี
ต าบลท่าขุนราม และต าบลนาบ่อค า 

หัวเร่ือง จ านวนจดุเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 
ลักษณะจุดเรียนรู้ จุดเรียนรู้ผักพ้ืนบ้านภาคเหนือ 14 82.35 

จุดเรียนรู้ผักพ้ืนบ้านภาคอีสาน 2 11.76 
จุดเรียนรู้ผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและอีสาน 1 5.89 

ต าบล ท่าขุนราม 8 47.06 
นาบ่อค า 9 52.94 
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ภาพ 4 แผนที่ต าแหน่งจุดเรียนรู้ผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน  

ต าบลท่าขุนราม 
 

 
ภาพ 5 แผนที่ต าแหน่งจุดเรียนรู้ผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน  

ต าบลนาบ่อค า 
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ภาพ 6 ผักพ้ืนบ้านในจุดเรียนรู้ต่าง ๆ 
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ภาพ 7 ตัวอย่างฐานข้อมูลประเภทผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและอีสาน 

ในแต่ละจุดเรียนรู้ 
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การอภปิรายผล 
 การศึกษาน้ีมีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลต่อได้ ดังน้ี 
 1) การศึกษาน้ี พบว่ามีผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสานท่ีส ารวจ
พบในต าบลท่าขุนรามและต าบลนาบ่อค า จ านวน 105 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็น
ผักพื้นบ้านวงศ์ถ่ัว รองลงมาคือวงศ์แตง วงศ์มะเขือ และวงศ์กระเพรา ท้ังน้ี เมื่อ
มองถึงประโยชน์ของผักพื้นบ้าน พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นผักท่ี ใช้รับประทาน
แกล้มลาบหรือจิ้มน้ าพริก ยกตัวอย่างผักท่ีใช้แกล้มลาบได้เช่น กระดูกไก่ 
กระถิน ขลู่ ดีปลากั้ง ดีปลี แตงกวา ถ่ัวฝักยาว ถ่ัวพู เนระพูสีไทย เนียมหูเสือ 
ผักแพว ผักแว่น ผักกวางตุ้ง ผักกูด ผักข้ีหูด ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักชีล้อม ผักชีลาว 
พลูคาว เพกา มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือข่ืน มะรุม เลียบ สะเดา สะค้าน 
สะระแหน่ และโหระพา 
 2) เมื่อพิจารณาจ านวนชนิดผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสานท่ีพบ
ในชุมชน เปรียบเทียบกับข้อมูลและงานวิจัยของศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์
แผนไทย (2547a, 2547b); สุวรรณี จันท์ตา (2550); ทรรศนีย์ พัฒนเสรี และ 
ชูจิตร อนันตโชค (2551); นงคราญ ร่มค า และปรัชญา ศรีสง่า (2553); ศูนย์
ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2555) ; ฉันทนา 
เวชโอสถศักดา (2556); พลอยระดา ภูมี และปิยะนุช โทมล (2560) พบว่า ใน
พื้นท่ีต าบลท่าขุนรามและต าบลนาบ่อค ามีการปลูกผักพื้นบ้านค่อนข้างมาก 
เน่ืองจากท้ังสองพื้นท่ีเป็นต าบลท่ีมีการย้ายถ่ินถาวรมายังจังหวัดก าแพงเพชร 
ต้ังแต่เมื่อ 60 ปีก่อน และเมื่อมีการย้ายถ่ินก็น าวัฒนธรรมการกินและผัก
พื้นบ้านมาปลูกด้วย ท าให้มีความหลากหลาย และเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชน
โดยรอบท่ีไม่ได้ย้ายถ่ิน จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า การปลูกผักพื้นบ้าน
มากกว่าพื้นท่ีชุมชนโดยรอบ 
 3) เมื่อท าการสอบถามยังกลุ่มของเยาวชนในพื้นท่ี พบว่า ส่วนใหญ่
รู้จักผักพื้นบ้านท่ีมีอยู่ในชุมชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีส าคัญคือ แม้จะทราบ
ว่าพืชน้ันรับประทานเป็นผักได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะปรุงเป็นอาหารได้อย่างไร เพราะ
ผักบางชนิดมีกรรมวิถีเฉพาะตัวในการน ามาปรุงเป็นอาหาร เช่น ต้องเผาไฟ 
ตากแดด หรือดอง เป็นต้น นอกจากน้ี ในด้านของการได้มาซึ่งผักก็ไม่ทราบว่ามี
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แหล่งท่ีพบตรงไหน มีการขยายพันธุ์หรือเพาะปลูกอย่างไร สอดคล้องกับ
การศึกษาของยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา (2556) 
 4) การศึกษาน้ี เป็นการรวบรวมข้อมูลต าแหน่งจุดเรียนรู้ผักพื้นบ้าน
ภาคเหนือและภาคอีสาน ในพื้นท่ีต าบลท่าขุนรามและต าบลนาบ่อค า แล้ว
จัดท าเป็นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมจัดท าเป็นแผนท่ีเพื่อการ
เข้าถึงในการศึกษายังจุดเรียนรู้ ท่ีส าคัญ ท้ังน้ี การจัดท าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ดังกล่าวจะน าไปสู่การส่งเสริม เรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผัก
พื้นบ้านไปสู่เยาวชนรุ่นใหม่ในอนาคต ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการศึกษาในเรื ่องของประโยชน์ด้านยาและสมุนไพรของ
ผักพื้นเมืองแต่ละชนิด 

2) ควรมีการขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนหรือต าบลอื่น  ๆ เพื่อการ
อนุรักษ์ผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านแต่ละ
ชนิด 

3) ควรมีการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผักพื้นบ้านไปสู่
เยาวชนรุ่นใหม่ 
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