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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อพัฒนาแผน  ทดลองใช และประเมินแผนการอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัด
กําแพงเพชร ผูใหขอมูลสาํคัญ ไดแก ผูนําชุมชนกะเหร่ียง ปราชญดานสมุนไพร หมอยา ผูสูงอายุ สตร ีเยาวชน
และชาวกะเหร่ียง พระภิกษุสงฆ  เจาหนาท่ีองคการบรหิารสวนตําบลและเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติคลองลาน 
จํานวน 50 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนปฎิบตัิการอนุรกัษและฟนฟูแหลงอาหารและพันธุพืช
สมุนไพร  แบบบันทึกขอมูลตัวอยางพันธุพืช กลองถายภาพ เครื่องจับสัญญาณพิกัดดาวเทียม GPS แบบประเมิน
อัตราการงอกและการเติบโตของพันธุพืช การวิเคราะหขอมลู ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา คาความถ่ี และรอยละ 
ผลการศึกษาพบวา 1) ผลการเก็บรวบรวมตัวอยางพันธุพืชอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาตคิลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร สามารถเก็บตวัอยางพันธุพืชอาหารและสมุนไพรไดเพียง จํานวน 13 ชนิด จํานวนท้ังสิ้น  
530 ตัวอยาง ประกอบดวย  พันธุพืชอาหาร จํานวน 8 ชนิด ประกอบดวย (1) ผักหวานปา (2) ผักหนาม  

(3) ดีปลากั้ง (4) มะไฟปา (5) ลิ้นจี่ปา (6) มะมวงปา (7) มะมวงหอม (8) มะมวงปา จํานวน 467 ตัวอยาง  
สวนพันธุพืชสมุนไพรทีส่ามารถเกบ็รวบรวมตัวอยาง มีจํานวน 5 ชนิด ประกอบดวย (1) ขาวเย็นเหนือ  
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(2) ขาวเย็นใต (3) ปลาไหลเผือก (4) กําลังเสือโครง (5) สบูเลือด จํานวน 63 ตัวอยาง สวนพันธุพืชอาหารท่ีไม
สามารถเก็บตัวอยางได มี4 ชนิด ไดแก (1) ผักข้ีนาก (2) เตาราง (3) ตะไครตน และ (4) พญาเทาเอว 
เนื่องจากชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยางไมตรงกับชวงเวลาในการออกเมลด็ หรือชวงที่มีเหงา หรือไหล 2) สวนผลการ
ทดลองปลูกและประเมินอัตราการรอดของพันธุพืชอาหาร พบวา พืชที่มีอัตราการรอดสูงสุดรอยละ 100.0 
จํานวน 4 ชนิด ไดแก ผักหนาม ผกัหวานปา ผักกูด ดีปลากั้ง รองลงมาไดแก ลิ้นจี่ปา มะมวงหอม มะไฟปา  
สวนพันธุพืชสมุนไพรทีม่ีอัตราการรอดสูงสดุรอยละ 100.0 มีจํานวน 3 ชนิด ไดแก ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต 
และปลาไหลเผือก 
 

คําสําคัญ : การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย / พันธุพืชอาหารและสมุนไพร / กะเหร่ียง / 
              อุทยานแหงชาติคลองลาน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to develop a plan, to implement the plan, and to 

evaluate the plan to conserve and restore the diversity of food sources and herbs in Karen 

community in Klong Lan National Park, Khampaeng Phet. The 50 informants for the study 

were community leaders, herbalists, healers, elders, women, youths, monks and Karen 

people, local government officials and Khlong Lan National Park staff. The research 

instruments included Implementation plan, record forms using for recording plant species, 

camera, GPS, and forms for recording rate of germination and growth of plants. Data analysis 

included content analysis, frequency and percentage. The research found 1) Form planning 

implementation and evaluation of conservation and restoration of food and herb diversity, it 

was found that there are only 13 food and herbal specimens and 530 samples consists of 8 

food plants and 5 medicinal plants. 2) The evaluation of growth and survival rate of food 

crops was found that the highest survival rate was found in 100.0 percent of the 4 species. For 

the medicinal plant species, the highest survival rate of 100.0 percent were 3 types. 
 

Keywords : Conservation and Restoration Diversity / Food and Herb / Karen 

                 Klonglan National Park 
 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยท่ีสําคัญในการสรางสมดุลและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เนื่องจากผืนปาเปนแหลงกักเก็บและกอกําเนดิตนน้ําลําธารท่ีหลอเลีย้งสิ่งมีชีวิตในผืนปาท้ังพชืผักผลไม  
สมุนไพร สัตวปา นก แมลง ฯลฯ รวมทั้งมนุษยท่ีตองพึ่งอาศัยและใชประโยชนจากความหลากหลายของผืนปาใน
การดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับปจจยั 4 ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค นับต้ังแตอดตีจนถึง
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ปจจุบัน  ถึงแมจะมีความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมก็ตาม แตวัตถุดิบในการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคยังคงตองพึ่งพาสารเคมีธรรมชาติจากผืนปา ท้ังนี้ คุณคาและประโยชน
ของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีตอมนุษยหลายประการ ดังนี้ (Baimai, 2005, pp.58-64) ประการที่หนึ่ง 
ดานการเกษตร  ประโยชนของพืชที่มนุษยนํามาใชใหเกิดคุณคาทางการเกษตร โดยเฉพาะการนําเอามาเปน
อาหาร โดยเฉพาะพืชที่มีผลิตผลเปนอาหารหลัก คือจําพวกแปง ไดแก พวกขาว ขาวโพด และมันฝรั่ง  ประการที่
สอง ดานการแพทย มีการนําพืชบางชนิดที่สามารถนํามาใชประโยชนในการบําบัดรักษาโรคภัยไขเจ็บจนไดผลดี
มาเปนเวลายาวนานนับพันๆ ป ปจจุบันพืชสมุนไพรกลับมาไดรับความนิยมอยางกวางขวาง ประการทีส่าม   
ดานอุตสาหกรรม ผลผลิตของพืชปาหลายชนิดถูกนําเอามาใชประโยชนในทางอุตสาหกรรมหลายอยาง เชน 
น้ํามันพืชและยางธรรมชาติ สารเคมีธรรมชาติเหลาน้ีมีคณุคาเหนือกวาพวกสารสังเคราะหที่ผลิตไดจากปโตรเคมี 
และสารท่ีผลิตขึ้นมาตามธรรมชาติเปนท่ีตองการของตลาดอุตสาหกรรมมากข้ึนทุกขณะ นอกจากน้ัน ผลผลิต
จากพืชบางชนิดก็ถูกนํามาใชเปนเครื่องนุงหมและเครื่องประดับของมนุษยในสังคมยุคใหมไมวาจะเปนเรื่องของ
เสื้อผาอาภรณ เชือก แห เครื่องใชภายในบาน รวมทั้งเฟอรนเิจอร ประดับบาน สิ่งของเครื่องใชบางอยางอาจเปน
สารสังเคราะหแตกต็องสังเคราะหมาจากสารเริ่มตนทีไ่ดมาจากพืชปา 

ขณะท่ีวิกฤติดานความหลากหลายของพันธุกรรมพืชพื้นบานท้ังอาหารและสมุนไพรทีล่ดชนิดและจํานวน
ลงเปนอยางมากจากการสญูเสียระบบนิเวศของผืนปาท่ีเกดิจากหลายสาเหตุทั้งนโยบายของรัฐในการสงเสริมพืช
เศรษฐกิจ การสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การตดัไมทําลายปาอยางผิดกฎหมายตลอดจนโครงการ
อสังหาริมทรัพยขนาดใหญ ท้ังบานพัก คอนโคมิเนี่ยม โรงแรม รีสอรท  สนามกอลฟ ที่มีการบุกรุกและการ
ลักลอบตดัไมทําลายปาอยางผดิกฏหมาย ฯลฯ รวมทั้งพฤติกรรมการใชสารเคมีเพื่อใชเปนปุยและการปราบแมลง
และศัตรูพืชของเกษตรกร การขยายตัวชุมชนเมือง การปลอยกาชเรอืนกระจกงควันเสยีจากรถยนต โรงงาน
อุตสาหกรรม ไฟปา ตลอดจนผลิตภัณฑที่กอใหเกดิกาซเรือนกระจก นํามาสูสภาวะโลกรอนซึ่งวิกฤติสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวพันกันเปนลูกโซ จนกอใหเกดิปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศโลก (Climate Change) สงผลตอ
ความสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสงผลกกระทบตอเนื่องเปนหวงโซไปยังสิ่งมีชีวิตทุกประเภทท่ีไดลด
จํานวนชนิด (Species) และพันธกุรรม (Genetic) ของพืช สัตว แมลง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทั้งนี้กลุมคนที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ คือ กลุมชาติพันธุท่ีอาศัยในเขตผืนปาที่ยังคงวิถี
ชีวิตที่พ่ึงพิงแหลงอาหารและสมุนไพรจากผืนปาในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ในการดูแลและพิทักษผืนปาท่ีกวางใหญ
ไพศาลใหคงความอุดมสมบูรณไดนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะ
ชาวบานในชุมชนใหมีความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญในการมสีวนรวมในดูแลรกัษาผืนปา  
มีการจัดการและการใชประโยชนจากปาโดยสงผลกระทบตอระบบนิเวศในผืนปา ตลอดจนการบูรณาการความ
รวมมือกับเจาหนาท่ีภาครัฐในการจัดการและการใชประโยชนจากปาอยางเหมาะสม เพื่อใหคนกับปาสามารถอยู
รวมกันไดอยางเกื้อกูลและพึ่งพากัน ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในผืน
ปาไดอยางยั่งยืน จากสภาพและปญหาดังกลาว จึงทําใหคณะผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวิจยัเรื่องการ
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อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติ 

คลองลานจังหวัดกําแพงเพชรข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและผืนปาอยางยัง่ยืนตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1.เพื่อพัฒนาแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชน 

กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
2.เพื่อทดลองใชแผนอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชน

กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
3. เพื่อประเมินแผนอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชน

กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชน
กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร คณะผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัตกิารแบบมี
สวนรวม (PAR : Participation Action Research) ในการศึกษาครัง้นี้ ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการวิจยั         
3 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนาแผนอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรของ
ชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกาํแพงเพชร 

1.1 การสรางกระบวนการมสีวนรวมของชุมชนชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 
        ในขั้นตอนน้ีเปนเตรยีมความพรอมและสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน โดย
คณะผูวิจัยดาํเนินการช้ีแจงขอมลูเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการวจิัย วัตถุประสงคการวิจยั ข้ันตอนการวิจัย 
เปาหมาย และประโยชนที่ชุมชนไดรับจากโครงการวิจยั โดยเปดโอกาสใหชุมชน หนวยงานภาครัฐ และผูมีสวน
ไดสวนเสียไดการซักถามขอสงสัย การแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการวิจยั เพือ่สรางรู 
ความเขาใจ และสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการ สําหรับ วิธีดําเนินการวจิัย มีดังนี้  
       1.1.1 ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนาํชุมชนกะเหรี่ยง ปราชญ
ชาวบาน ผูนําพิธีกรรม หมอยา ผูสูงอายุ สตรี เยาวชน ชาวกะเหรีย่ง พระสงฆ เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลสักงาม และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน 

       1.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก การจัดเวทีชาวบานเพ่ือช้ีแจงโครงการและสราง
กระบวนการมีสวนรวมในการวิจัย  

       1.1.3 การเก็บรวบรวมขอมลู มีขั้นตอนในการจัดเวทีช้ีแจงโครงการและสรางกระบวนการมี
สวนรวมในการวิจัย ดังน้ี  
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      1) การจัดเวทีเพื่อสรางสรางความรู ความเขาใจและสรางกระบวนการมีสวนรวม
ระหวางนักวิจัย ชาวบาน หนวยงานภาครัฐ และภาคสวนท่ีเกี่ยวของเก่ียวกับโครงการวิจัย 

      2) การซักถามความคิดเห็น การแลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางนักวิจัย ชาวกะเหรี่ยง 
เจาหนาท่ีภาครัฐ ผูนําชุมชน การใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

      3) การสรางแกนนําและอาสาสมัครผูเขาเขารวมโครงการวจิัย และการกําหนด
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในการเขารวมโครงการวิจัย 

      4) การสรุปผลและการกําหนดปฎิทินการปฎิบัติงานจากเวทีการประชุม 

       1.1.4 การวิเคราะหขอมลู ไดแก การวิเคราะหเนื้อหาจากผลสรุปของเวทีการประชุม 

1.2 การพัฒนาแผนอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรของชุมชน 

กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร 
       1.2.1 ผูใหขอมูล สําหรบัผูใหขอมลูในพัฒนาแผนอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและพันธุพืช
สมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ไดแก ผูใหญบาน ผูชวย
ผูใหญบาน ผูนาํชุมชนกะเหร่ียง ปราชญดานสมุนไพร ผูนําพิธีกรรม หมอยา ผูนําชุมชนกะเหรี่ยง สตรชีาว
กะเหรี่ยง ผูสูงอายุ เยาวชน ชาวกะเหรีย่ง พระภิกษุสงฆ เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตาํบลและเจาหนาท่ี
อุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 คน                    
       1.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แนวคําถามในการสนทนาและการพัฒนาแผนการ
อนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและสมุนไพรของชุมชน ประกอบดวย 1) ชนิดของแหลงอาหารและสมุนไพรที่
ตองการอนุรักษและฟนฟูในชุมชน 2) ขอตกลง/แนวทางของชุมชนในการจัดการฟนฟูและการใชประโยชนจาก
แหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพร 3) อาสาสมัครนักวิจยั/แกนนําชุมชน 4) ขั้นตอน/กิจกรรม/ระยะเวลา
ดําเนินงาน 5) การประเมินผลโครงการ 
       1.2.3 การเก็บรวบรวมขอมลู คณะผูวิจัยดําเนินการจัดเวทีประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติ
คลองลานจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือรวมกันระดมความคิดเห็นสาระสําคัญของแผนอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหาร
และสมุนไพรฯ ซึ่งประกอบดวย                  

1) ชนิดพันธุพืชอาหารและสมุนไพรท่ีชุมชนกะเหร่ียงตองการจะอนุรกัษและฟนฟู 
ความหลากหลาย 

     2) จํานวนของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรแตละชนิดท่ีชุมชนกะเหร่ียงตองการจะ
อนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย 
     3) เสนทางการสํารวจพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยาง 
     4) สถานท่ีเพาะขยายพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยาง 
     5) อาสาสมัครนักวิจัย/แกนนําของชุมชนกะเหร่ียงในการสาํรวจ เกบ็ตัวอยาง
ตัวอยางและการดูแล อนุบาลพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพร 
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     6) การประเมินอัตราการเติบโตของพันธุพืชตัวอยาง 
               7) พื้นที่ท่ีจะนําพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยางที่ทดลองขยายพันธุปลูกคืนสู
ปาและชุมชน 

       1.2.4 การวิเคราะหขอมลู ไดแก การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากผลสรุปของ
เวทีการประชุม 

ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองใชแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของพันธุพืชอาหารและสมุนไพร
ของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 สําหรับขั้นตอนน้ีเปนการดําเนินการตามแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของพันธุพืชอาหาร
และสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จงัหวัดกําแพงเพชร โดยคณะผูวิจัยและ
อาสาสมัครชาวกะเหรี่ยงดาํเนินการเก็บตัวอยางพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตามแผนฯ ที่กําหนดไว โดยมี
วิธีดําเนินการวิจยัดังน้ี 
 2.1 แหลงขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ แหลงขอมูล ประกอบดวย  
       2.1.1 ผูใหขอมูล ไดแก อาสาสมคัรนักวิจัย แกนนําในชุมชนกะเหร่ียง ประกอบดวย ปราชญ
สมุนไพร สตรีชาวกะเหรี่ยง ผูนําพิธีกรรม หมอยา ผูสูงอายุ ผูนําชุมชนกะเหรี่ยง เด็ก เยาวชน และตัวแทน
ชาวบานในชุมชนกะเหร่ียง อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 20 คน  

                 2.1.2 แหลงขอมูลที่เปนพันธุพืชตัวอยาง ประกอบดวยพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยาง 
17 ชนิด จํานวนทั้งสิ้น 860 ตัวอยาง ดังนี ้
   1) พันธุพืชตัวอยางประเภทอาหาร มีจํานวน 11 ชนิด ประกอบดวย ผักหนาม   
ผักกูด ผักหวานปา ดีปลากั้ง มะไฟปา ลิ้นจี่ปา มะมวงหอม มะมวงปา ผักขี้นาก เตาราง ตะไครตน จาํนวน 710 
ตัวอยาง 
   2) พันธุพืชตัวอยางประเภทสมุนไพร มีจํานวน 6 ชนิด ประกอบดวย ขาวเย็นเหนือ 
ขาวเย็นใต สบูเลือด ปลาไหลเผือก กําลังเสือโครง และพญาเทาเอว จํานวน 150 ตัวอยาง 
    2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
                         2.2.1 แผนปฎิบัติการอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชน
กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร 
              2.2.2 แบบบันทึกขอมูลภาคสนามรายละเอียดพันธุพืชตัวอยาง 
              2.2.3 กลองบันทึกภาพ 

              2.2.4 เครื่องจับพิกัดสัญญาณ GPS 

               2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุพืชตัวอยางตามแผนการอนุรักษ
และฟนฟูแหลงอาหารและสมุนไพรตัวอยางฯ ประกอบดวย 

             2.3.1 การสํารวจและการเก็บตัวอยางพันธุพืชประเภทอาหารและสมุนไพรตัวอยางในเขต
อุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร 
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             2.3.2 การทดลองเพาะขยายพันธุตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรในแปลงทดลองปลูก 
         2.4 การวิเคราะหขอมลู ไดแก  
                        2.4.1 การแจกแจงความถ่ี และรอยละของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรที่สามารถเก็บ
ตัวอยางไดจริงในภาคสนาม 
  2.4.2 การติดตามความกาวหนาในการปฎิบัติงานตามแผนการอนุรกัษและฟนฟูความ
หลากหลายของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพรชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัด
กําแพงเพชร 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินผลการทดลองใชแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายแหลงอาหารและ
พันธุพืชสมุนไพรชุมชนกะเหร่ียง ในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จงัหวัดกําแพงเพชร  
 ในการประเมินผลการทดลองใชแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายแหลงอาหารและพันธุพืช
สมุนไพรชุมชนกะเหร่ียง ในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกาํแพงเพชร โดยจําแนกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี ้

3.1 การทดลองเพาะขยายพันธุพชือาหารและสมุนไพรตัวอยาง  
        สําหรับ การทดลองเพาะขยายพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยางที่ไดเก็บไดจริงใน
ภาคสนาม มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้  
       3.1.1 แหลงขอมูล สําหรบัแหลงขอมูลในขั้นตอนน้ี ไดแก พันธุพืชตวัอยางประเภทอาหาร
และสมุนไพรท่ีคณะผูวิจัยและอาสาสมัครวิจัย สามารถเก็บตัวอยางพันธุพืชไดจริงในภาคสนาม จํานวน 13 ชนิด 
จํานวนทั้งสิ้น 680 ตัวอยาง ดังนี้ 
                  1) พันธุพืชอาหาร จํานวน 8 ชนิด ประกอบดวย ผักหนาม ผักกดู ผกัหวานปา     
ดีปลากั้ง มะไฟปา ลิ้นจี่ปา มะมวงหอม และมะมวงปา จํานวนทั้งสิ้น 530 ตัวอยาง 
               2) พันธุพืชสมุนไพร จํานวน 5 ชนิด ประกอบดวย ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต 
สบูเลือด ปลาไหลเผือก และกําลังเสือโครง จํานวนท้ังสิ้น 150 ตัวอยาง 
        3.1.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินการเติบโตของพนัธุพืชตัวอยางที่ทดลอง
เพาะขยายพันธุ 
        3.1.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู คณะผูวิจัยและแกนนําชุมชนกะเหร่ียงเก็บขอมูลอัตราการ
รอดและความแข็งแรงสมบูรณของพันธุพืชตัวอยางที่ทดลองเพาะขยายพันธุ โดยประเมิน 3 ระยะ ดังนี ้
                1) ระยะท่ี 1 หลังการเพาะขยายพนัธุ 21 วัน  
          2) ระยะท่ี 2 หลังการเพาะขยายพันธุ 45 วัน  
              3) ระยะท่ี 3 หลังการเพาะขยายพันธุ 90 วัน  
           3.1.4 การวิเคราะหขอมลู ไดแก การแจกแจงความถ่ี และรอยละของอัตราการอดและการ
เติบโตของพันธุพืชตัวอยางที่ทดลองปลูก  

3.2 การนําพันธุพืชตัวอยางปลูกคืนสูปาและชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัด 

กําแพงเพชร 
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       3.2.1 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา ในการนําพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยางปลูกคืนสูปาและ
ชุมชนในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร พื้นที่ในการศึกษาประกอบดวย 3 พื้นที่ ดังนี ้ 

1) พื้นที่ชายปาในเขตหนวยเพชรจะขอ คล.3 อุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัด 

กําแพงเพชร 
                       2) ชุมชนกะเหรี่ยงทีจะขอ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
   3) วัดธรรมเจริญ (วัดถ้ําแสงเพชร) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
       3.2.2 ขอบเขตดานแหลงขอมูล   

               1) จํานวนและชนิดพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยาน
แหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ไดจากทดลองขยายพันธุ จํานวน 13 ชนิด ไดแก ผักหนาม ผักกูด 
ผักหวานปา ดีปลากั้ง มะไฟปา ลิน้จี่ปา มะมวงหอม มะมวงปา ขาวเย็นเหนือ ตนขาวเย็นใต ปลาไหลเผือก 
สบูเลือด และกําลังเสือโครง จํานวนท้ังสิ้น 300 ตน  
               2) ผูใหขอมูล ไดแก ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ผูนําชุมชนกะเหรีย่งกะเหรี่ยง 
ปราชญชาวบาน ผูนําพิธีกรรม หมอยา ผูสูงอายุ สตรี เยาวชน ชาวชุมชนกะเหร่ียงทีจะขอ ชาวบานคนไทย 
นักเรียน นักศึกษา ผูบริหาร และเจาหนาที่อุทยานแหงชาติคลองลาน และเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
สักงาม จํานวน 50 คน  
       3.2.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

                         1) การจัดกิจกรรมนําพันธุพืชตัวอยางปลูกคืนสูชุมชนและเขตอุทยานแหงชาติ
คลองลาน 

2) แบบประเมินอัตราการรอดและการเติบโตของพันธุพืชตัวอยางที่ปลูกคืนสูปา 
       3.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมลู คณะผูวิจัยดําเนินการประเมินอัตราการรอดการเติบโตของ
พันธุพืชตัวอยางที่ปลูกคืนสูปา 
                  3.2.5 การวิเคราะหขอมลู แจกแจกความถ่ี และรอยละของอัตราการรอดของพันธุพืช
ตัวอยางที่ปลูกคืนสูปาและชุมชน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยาน
แหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร คณะผูวจิัยสรางกระบวนการการมีสวนรวมกับชุมชนกะหร่ียง หนวยงาน
ภาครัฐ และผูมีสวนไดสวนเสยีในชุมชนรวมกันพัฒนาแผนฯ โดยการจัดเวทีระดมความคิดเห็น ณ ชุมชน
กะเหรี่ยงทีจะขอ โดยมผีูเขารวมการประชุม จาํนวนทั้งสิ้น 30 คน ประกอบดวย ผูใหญบานหมู 1 บานเพชร
เจริญ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผูชวยผูใหญบาน ผูนําชุมชนกะเหรี่ยง ปราชญสมุนไพร
ชาวกะเหรี่ยง ผูนําพิธีกรรม ผูสูงอายุ สตรีและชายกะเหร่ียง เยาวชนกะเหรี่ยง เจาหนาท่ีองคการบรหิารสวน
ตําบลสักงาม และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งท่ีประชุมรวมกันวางแผนฯ ในการ
อนุรักษและฟนฟชูนิดพันธุพืชอาหารและสมุนไพรฯ โดยพิจารณาจากการใชประโยชนของชุมชน ความเสี่ยงตอ
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การสูญพันธุตลอดจน ระยะทางในการเขาไปเก็บผืนปา โดยวางเปาหมายในการขยายพันธุเพื่อนํามาปลูกใน
ชุมชนและปลูกคืนผืนปา เพื่อลดการพึ่งพาการใชประโยชนจากปาของชุมชนและเพิ่มความหลากหลายของพันธุ
พืชที่เสี่ยงตอการสญูพันธุ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคัญของแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลง
อาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ไดดังนี ้
    1.1 ชนิดและจํานวนพันธุพืชอาหารและสมุนไพรที่ชุมชนตองการอนุรักษและฟนฟู จํานวน 17 ชนิด  
          1.1.1 พันธุพืชผัก จํานวน 11 ชนิด ไดแก ผักหนาม ผักกดู ผักหวานปา ผักข้ีนาก ดีปลากั้ง 
มะไฟปา ลิ้นจี่ปา มะมวงปา มะมวงหอม เตาราง และตะไครตน  

          1.1.2 พันธุพืชสมุนไพร จํานวน 6 ชนิด ไดแก ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต ปลาไหลเผือก 
สบูเลือด พญาเทาเอว และกําลังเสือโครง 
         1.2 เสนทางการสํารวจและเก็บพนัธุพืชตัวอยาง กําหนดไว 2 เสนทาง ประกอบดวย 1) เสนทาง 
บานเกา (มะขะโดะ) เสนทางนี้เปนเสนทางหลักท่ีชาวกะเหรี่ยงเดินเทาไปเก็บของปา เคยเปนชุมชนบานเกาของ
ชาวกะเหรี่ยงท่ีตั้งบานเรือนกอนอพยพลงมาตั้งชุมชนดานลาง ระยะทาง 5-6 กิโลเมตร จุดเริ่มตนจากหนวย
พิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.3 (หนวยเพชรจะขอ) อุทยานแหงชาติคลองลาน ไปทางทศิเหนือ 2) เสนทางปาย
แดง (โทะบอเกเด) สําหรับเสนทางปายแดง หรือโทะบอเกเด จะเริ่มเดินเทาจากสํานักสงฆธรรมเจริญ (วัดถํ้าแสง
เพชร)  โดยเดินเทาไปทางทิศเหนอืของปา ซึ่งเปนเขตปาเบญจพรรณ ระยะทาง 4-5 กิโลเมตร  
    1.3 อาสาสมัครนักวิจัยและแกนนําที่ตองการโครงการวิจัย ประกอบดวย ปราชญสมุนไพร ผูนํา
ชุมชนกะเหรี่ยง สตรี เยาวชนชาวกะเหร่ียง และเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน
ทั้งสิ้น 12 คน 

    1.4  สถานท่ีตั้งของโรงเรือนเพาะชําพันธุพืชตัวอยาง สําหรับ สถานที่ตั้งโรงเรือนเพาะชําพันธุพืช
อาหารและสมุนไพรตัวอยาง คือ บริเวณชุมชนกะเหรีย่งทีจะขอ ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร ซึ่งการเพาะขยายพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยาง ซึ่งจะตองเพาะขยายพันธุจากเมลด็ หัว เหงา 
และการปกชํากิ่ง จําเปนตองมีผูดแูลรดนํ้า กําจัดแมลงและวัชพืชอยางตอเนื่อง โดยท่ีประชุมสรุปรวมกันวาควรมี
การเพาะพันธุในพ้ืนท่ีใกลกับชุมชนเพ่ือใหอาสาสมัครเปนผูดูแลพันธุพืชตัวอยาง ไดขอสรุป ใหจัดสราง
โรงเรือนเพาะชําแบบไมถาวรในชุมชนกะเหร่ียงทีจะขอซึ่งเปนพ้ืนท่ีที่อยูใกลกับพ้ืนท่ี คล.3 (หนวยเพชรจะขอ ) 
อุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งมีระยะหางจากชุมชนทีจะขอ ประมาณ 900 เมตร เปนพ้ืนท่ีเพาะพันธุพืชตัวอยาง 
เพื่อความสะดวกและความตอเนื่องของการดูแล รดน้ํา โดยมีอาสาสมัครดูแลอนุบาลพันธุพืชตัวอยาง จํานวน    
4 คน  
    1.5 พื้นทีป่ลูกพันธุพืชตัวอยางกลับคืนสูปาและชุมชน คณะผูวิจัย ชุมชนกะเหร่ียง ตัวแทนเจาหนาที่
อุทยานแหงชาติคลองลาน ไดพิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนที่ท่ีจะนําพันธุพืชอาหารและพันธุพืชสมนุไพร
ตัวอยางที่ทดลองเพาะขยายพันธุปลูกคืนสูปาและชุมชน โดยพิจารณาถึงการใชประโยชนรวมกันของชุมชน และ
การสรางความหลากหลายในผืนปาอุทยานแหงชาติคลองลาน ไดขอสรุปรวมกันวาจะปลูกพันธุพืชตัวอยาง
กลับคืนสูปา 3 พื้นที่ ดังนี้  
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             1.5.1 พื้นที่ชายปาในเขตหนวยเพชรจะขอ คล.3 อุทยานแหงชาติคลองลาน   

             1.5.2 วัดธรรมเจริญ (ถ้ําแสงเพชร) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร  
             1.5.3 ชุมชนกะเหร่ียงทีจะขอ ต.สกังาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
  2. ผลการทดลองใชแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรของ
ชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
     2.1 ผลการเก็บตัวอยางพันธุพืชอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัด
กําแพงเพชร  
           ในการสํารวจความหลากหลายและเก็บตัวอยางพันธุพืชอาหารและพืชสมุนไพร ในเขตอุทยาน
แหงชาติคลองลาน ไดดําเนินการสาํรวจ ในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยแบงทีมสํารวจ
เปน 2 ทีม โดยพิจารณาเลือกตัวอยางพันธุพืชที่มีเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ พิจาณาจากใบ ลําตน ดอก ผลที่มี
ลักษณะสมบูรณ โดยไมมลีักษณะพืชที่เปนโรค มีใบหรือลําตนเหี่ยวแหง ไมถูกแมลงกัด ไฟไหม หรือเปนโรค 
พันธุพืชตัวอยางท่ีเปนเมล็ดเก็บตัวอยางจากฝกหรือผลที่แกจดัท่ีเปนผลสุกหรือเมลด็แหงท่ีสมบรูณเต็มที่โดย
พยายามเลือกเก็บเมลด็หรือผลที่มคีวามสมบรูณไมถูกสัตวหรือแมลงกัดกิน สวนพันธุพืชตัวอยางที่เปนตัวหัว 
เหงา หรือไหล จะใชพลั่วมือหรือเสียมขุดหนอออน หัว เหงา ใตดิน โดยพยายามขุดอยางระมดัระวัง เพื่อใหได
พันธุตัวอยางที่สมบูรณที่สดุ และไมทําใหตนใกลเคยีงเสียหาย เมื่อไดตัวอยางท่ีตองการแลวจากนั้นนําตัวอยาง
พันธุพืชใสถุงพลาสติกดํา และรดัยาง เขียนช่ือชนิดพันธุ/หมายเลขพันธุพืช/จํานวน/ลงบนปายบันทึกช่ือพันธุพืช
ตัวอยางผูกเชือกกับถุงพลาสติกและทําการบันทึกภาพพันธุพืชดวยกลองถายรูปและการจับพิกัดภูมศิาสตร (GPS) 

ของพื้นที่ท่ีพบพันธุพืชตัวอยาง สําหรับผลการเก็บตัวอยางพันธุพืชอาหารและพันธุพืชสมุนไพรของชุมชน
กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร ตามแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ของแหลงอาหารและพันธุพืชสมุนไพร ไดกําหนดไวจํานวน 17 ชนิด เมื่อลงพื้นที่ภาคสนามสามารถเกบ็ตัวอยาง
พันธุพืชอาหารและพันธุพืชสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน ไดเพียง 13 ชนิด ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 จํานวนและชนิดของตัวอยางพันธุพืชอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานท่ีเก็บได  
              จริงในภาคสนาม 
  

ลําดับที ่ ชื่อพืช แผนการเก็บตัวอยาง ตัวอยางพันธุพืชที่เก็บไดจริง 
  จํานวน หนวย จํานวน หนวย 

1 ผักหนาม   30 เมลด็ 30  เหงา 
2 ผักกูด 30  เหงา 30 เหงา 
3 ผักหวานปา 100  เมลด็ 100  เมลด็ 
4 ดีปลากั้ง 20  หนอ 20  หนอ 
5 มะไฟปา 100  เมลด็ 100  เมลด็ 
6 ลิ้นจี่ปา 100  เมลด็ 100  เมลด็ 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
  

ลําดับที ่ ชื่อพืช แผนการเก็บตัวอยาง ตัวอยางพันธุพืชที่เก็บไดจริง 
  จํานวน หนวย จํานวน หนวย 

7 มะมวงหอม (ตะเคาะเนาะ)  50  เมลด็ 47  เมลด็ 
8 มะมวงปา (ตะเคาะโตะบอ) 50  เมลด็ 40 เมลด็ 
9 ขาวเย็นเหนือ 10   หัว 10 หัว 
10 ขาวเย็นใต 10  หัว 10  หัว 
11 ปลาไหลเผือก 10  หัว 10  หนอ 
12 สบูเลือด 20  หัว 3 หัว 
13 กําลังเสือโครง 50  กิ่ง 30  กิ่ง 
14 ผักข้ีนาก* 30 หนอ - - 
15 เตาราง* 100 เมลด็ - - 
16 ตะไครตน* 100 เมลด็ - - 
17 พญาทาวเอว* 50 เมลด็ - - 

รวมท้ังสิ้น 860 ตัวอยาง 530 ตัวอยาง 
*พันธุพืชทีเ่ก็บตัวอยางไมได  
 

จากตารางที่ 1 พบวา ในการเก็บรวบรวมตัวอยางพันธุพืชอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติ
คลองลานจังหวัดกําแพงเพชรเพ่ือทดลองปลูก สามารถเก็บพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรไดเพียง 
13 ชนิด จํานวนทั้งสิ้น 530 ตัวอยาง ประกอบดวย พืชอาหาร จํานวน 8 ชนิด ไดแก 1) ผักหวานปา             
2) ผักหนาม 3) ดีปลากั้ง 4) มะไฟปา 5) ลิ้นจี่ปา 6) มะมวงปา 7) มะมวงหอม  8) มะมวงปา จํานวน 467 

ตัวอยาง และพชืสมุนไพร จํานวน 5 ชนิด ประกอบดวย 1) ขาวเย็นเหนือ 2) ขาวเย็นใต 3) ปลาไหลเผอืก และ 
4) กําลังเสือโครง 5) สบูเลือด จํานวน 63 ตัวอยาง สวนพันธุพืชทีเ่ก็บตัวอยางไมได มีจํานวน 4 ชนิด ไดแก     
1) ผักข้ีนาก 2) เตาราง 3) ตะไครตน (พืชอาหาร) และ 4) พญาทาวเอว (พืชสมุนไพร) เนื่องจากชวงเวลาท่ีเก็บ
ตัวอยางไมตรงกับชวงเวลาในเก็บเกี่ยวสวนท่ีจะสามารถนํามาเพาะขยายพันธุได เชน เมล็ด เหงา หรือไหล ทําให
ไมสามารถเก็บตัวอยางเพ่ือนําไปทดลองเพาะขยายพันธุได และพืชสมุนไพรคือ พญาเทาเอว ซึ่งเปนพนัธุพืชหา
ยากและมีความเสี่ยงตอการสญูพนัธุสูง ประกอบกับชวงเวลาท่ีเก็บตัวอยางไมตรงกับการเก็บเกี่ยวเมล็ด จึงไม
สามารถเก็บตัวอยางเพื่อนําไปทดลองเพาะขยายพันธุได 
       2.2 ผลการทดลองปลูกขยายพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร     
           คณะผูวิจัยรวมกับชาวกะเหร่ียงชุมชนทีจะขอ ผูนําชุมชน ชาวไทย และ เจาหนาท่ีอุทยาน
แหงชาติคลองลาน จํานวนประมาณ  20 คน รวมกันเพาะขยายพันธุพืชอาหารและพันธุพืชสมุนไพรตวัอยาง   
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ใหเหมาะสมกับชนิด ประเภท และขนาดของพันธุตัวอยางแตละชนิด โดยการขยายพันธุดวยเมล็ด หนอออน 
เหงาและก่ิงพันธ โดยนาํมาปลูกในถุงดํา และจัดวางถุงดําในแปลงทดลอง ขนาดกวาง 1x6 เมตร จํานวน         
5 แปลง มีการปกปายช่ือชนิดพันธุ วัน-เวลาที่ทดลองปลูก จํานวนทัง้สิ้น 530 ตัวอยาง ดังนี้ 
  1) การเพาะขยายพันธุพืชอาหาร จํานวน 8 ชนิด ไดแก ผักหวานปา มะมวงหอม มะมวงปา 
ลิ้นจี่ปา และมะไฟปา ผักกดู ผักหนาม ดีปลากั้ง จํานวน 467 ตัวอยาง 
  2) การเพาะขยายพันธุพืชสมุนไพรจํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาวเย็นเหนือ ขาวเย็นใต 
ปลาไหลเผือก สบูเลือด และกําลังเสือโครง จํานวน 63 ตัวอยาง 

ในการดูแลอนุบาลพันธุพืชตัวอยางใหเจริญเติบโตอยางสมบรูณดําเนินการโดยอาสาสมัคร 
ชาวกะเหรี่ยงในชุมชน ท่ีทําหนาที่รดน้ํา กําจัดหนอน แมลง หอยทากและวัชพืชรอบๆ พื้นที่ทดลองปลูกพันธุพืช
ตัวอยาง ท่ีนํามาทดลองเพาะเลี้ยงในโรงเรือน และการประเมินผลอัตราการรอดของการทดลองเพาะขยายพันธุ
พืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานในชวงระยะเวลา 
90 วัน 

3. การประเมินแผนการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรของชุมชน
กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
                   หลังจากน้ันดําเนินการดูเพาะขยายพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพร แลวแลอนุบาล
พันธุพืชตัวอยาง โดยผลการประเมินอัตราการเติบโตพันธุพืชตัวอยางปรากฏ ดังตารางที่ 2 
 

ตางรางที่ 2 ผลการประเมินอัตราการเจรญิเติบโตของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยางที่ทดลองเพาะ 
               ขยายพันธุ จํานวน 13 ชนิด จํานวนพันธุพืชตัวอยางรวม 530 ตัวอยาง 
 

 

ที ่
 

ชื่อพันธุพืช 
 

จํานวน 

การเพาะขยายพันธุ 

ผลการประเมินอัตราการงอก 

และการเติบโตของพืชตัวอยาง 
 

รอยละ 
การเติบโต ระยะท่ี 1 

(21 วัน) 
ระยะท่ี 2 

(45 วัน) 
ระยะท่ี 3 

(90 วัน) 
1 ผักหนาม   30 เหงา 22 28 28 100.0 

2 ผักกูด 30  เหงา 30 30 30 100.0 

3 ผักหวานปา 100  เมลด็ 72 100 100 100.0 

4 ดีปลากั้ง 20  หนอ 15 20 20 100.0 

5 มะไฟปา 100  เมลด็ 29 86 86 86.0 

6 ลิ้นจี่ปา 100   เมลด็ 56 86 96 96.0 

7 มะมวงหอม 47 เมลด็ 29 47 44 93.6 

8 มะมวงปา 40 เมลด็ 22 40 38 95.0 

9 ขาวเย็นเหนือ 10 หัว 10 10 10 100.0 
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ตางรางที่ 2 (ตอ) 
 

 

ที ่
 

ชื่อพันธุพืช 
 

จํานวน 

การเพาะขยายพันธุ 

ผลการประเมินอัตราการงอก 

และการเติบโตของพืชตัวอยาง 
 

รอยละ 
การเติบโต ระยะท่ี 1 

(21 วัน) 
ระยะท่ี 2 

(45 วัน) 
ระยะท่ี 3 

(90 วัน) 
10 ขาวเย็นใต 10 หัว 10 10 10 100.0 

11 ปลาไหลเผือก 10 ตน 10 10 10 100.0 

12 สบูเลือด 3 หัว 3 3 3 75.0 

13 กําลังเสือโครง 30  กิ่ง 50 45 40 80.0 

รวมท้ังสิ้น 530 ตัวอยาง 358 515 515 97.2 
 

จากตารางที่ 2 พบวา ผลการประเมินอัตราการรอดและการเจริญเตบิโตของพันธุพืชตัวอยางประเภท
อาหารและสมุนไพรจากอุทยานแหงชาติคลองลานท่ีนํามาทดลองปลูกในโรงเพาะชํา พบวา ในภาพรวมมีอัตรา
การรอด จํานวน 515 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 97.2 โดยพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรที่มีอัตรา
การรอดและการเจริญเติบโตสมบรูณ สูงสุดรอยละ 100.0 จํานวน 7 ชนิด ไดแก 1) ผักหนาม 2) ผักหวานปา    
3) ผักกูด 4) ดีปลากั้ง 5) ขาวเย็นเหนือ 6) ขาวเย็นใต และ 7) ปลาไหลเผือก รองลงมาไดแก ลิ้นจี่ปา รอยละ 
96.0 มะมวงปา รอยละ 95 มะมวงหอม รอยละ 93.6 มะไฟปา รอยละ 86 กําลังเสือโครง รอยละ 80 และ
สบูเลือด รอยละ 75 

   3.2 การนําพันธุพืชตัวอยางประเภทอาหารและสมุนไพรที่ทดลองปลูกคืนสูปาและชุมชนในเขต
อุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร 
        ภายหลังจากประเมินความแข็งแรงและสมบูรณของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรตัวอยางที่นํามา
ทดลองเพาะขยายพันธุแลว คณะผูวิจัยไดประชุมหาหารือกับผูนําชมุชน ชุมชนกะเหร่ียง และอุทยานแหงชาติ
คลองลาน เพื่อนําพันธุพืชตัวอยางปลูกคืนสูปาและชุมชนกะเหรีย่งในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานจังหวัด
กําแพงเพชร โดยคัดเลือกตนพันธุที่มีความแข็งแรงสมบรูณ และรวมกันปลูกพันธุพืชตัวอยางประเภทผัก ผลไม
และสมุนไพรคืนสูและชุมชนเพ่ือสรางความหลากหลายในผืนปาและชุมชน โดยจัดกิจกรรมเพื่อสรางกระบวนการ
มีสวนรวมของชุมชนกะเหร่ียง หมูบานคนไทย ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อุทยานแหงชาติคลองลาน   
สถาบันการศึกษา ในกิจกรรมเทดิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องวันแมแหงชาติประจาํป 
2560  ในช่ือกิจกรรม “ประชารัฐรวมใจ ปลูกพันธุพืชพื้นถิ่นถวายแดองคราชินี เนื่องในวันแมแหงชาติ 12 
สิงหาคม  พ.ศ. 2560” ณ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.3 (หนวยเพชรจะขอ) อุทยานแหงชาติคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร โดยมผีูเขารวมกิจกรรมการปลูกปา จํานวน 70 คน ประกอบดวย นักวิจัย นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัราชภฎักําแพงเพชร ชาวบานจากชุมชนกะเหร่ียงทีจะขอ ผูใหญ ผูนําชุมชน อาสาสมัครหมูบาน 
และชาวบาน หมู 2 บานเพชรนิยม ตําบลสักงาม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร พระภิกษุสงฆวัดถํ้าแสง
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เพชร และเจาหนาที่จากอุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งจะทําการปลูกพันธุพืชอาหารและสมุนไพรที่เสี่ยงตอการ
สูญพันธุที่ไดจากทดลองขยายพันธุ จํานวน 13 ชนิด จํานวนท้ังสิ้น 300 ตน เพื่อรวมกันอนุรักษและฟนฟูความ
หลากหลายใหกับปาในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน และเพิ่มจํานวนพันธุพืชอาหารและสมุนไพรในชุมชน 
เพื่อใหชุมชนกะเหร่ียงสามารถใชประโยชนจากผลผลิตของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรใน 3 พื้นที่ ประกอบดวย 
         1) พื้นที่ชายปาในเขตหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติที่ คล.3 (หนวยเพชรจะขอ) อุทยาน
แหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
         2) สํานักสงฆธรรมเจริญ (วัดถ้ําแสงเพชร) ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
                   3) ชุมชนกะเหร่ียงทีจะขอ ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กําแพงเพชร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษและฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและสมุนไพรของ
ชุมชนกะเหร่ียงในเขตอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ที่พบวา แนวทางการทางการอนุรักษและ
ฟนฟูความหลากหลายของแหลงอาหารและสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงอยางยั่งยืน ประกอบดวย 1) สงเสริม
การจัดกิจกรรมใหชุมชนชาวกะเหร่ียงมีการเพาะขยายพันธุพืชอาหารและสมุนไพรจากปาอยางตอเนื่องทั้งในปา
และในชุมชน เพ่ือเพิ่มความหลากหลายของแหลงอาหารและสมุนไพรในผืนปา และลดการพ่ึงพาและการใช
ประโยชนจากปาใหนอยลง 2) การสงเสริมใหมีการสรางสวนสมุนไพรข้ึนในชุมชนชาวกะเหรี่ยง เพื่อเปนแหลง
รวบรวมการเพาะขยายพันธุพืชอาหารและสมุนไพร ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูสมุนไพรใหกับเด็ก เยาวชน ชาวใน
ชุมชนกะเหร่ียง และผูสนใจทั่วไปไดศึกษาเรยีนรูสรรพคณุ ประโยชน และวิธีการใชสมุนไพรในการบําบัดรักษา
โรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 3) ควรจัดทําตาํหรับยาสมุนไพรของชุมชนกะเหร่ียงโดยการจดบันทึกถงึสรรพคณุ
และวิธีการใชอยางเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหลูกหลานและคนรุนหลังไดศึกษาเรียนรูและสืบทอดภูมิปญญา   
4) ควรสงเสริมการศึกษาวิจัยรวมกับมหาวิทยาลยัหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑสมุนไพรในการ
ดูแล รักษาสุขภาพ เพื่อเปนทางเลอืกใหกับชาวกะเหรี่ยงและผูสนใจทั่วไป 5) การพัฒนาชุมชนกะเหร่ียงในเขต
อุทยานแหงชาติคลองลานท่ีมีศักยภาพและความพรอมของชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวทางดานวัฒนธรรม    
ภูมิปญญาดานสมุนไพร ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ Santasombat. (2001, pp.192-193) ในเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื ที่กลาววา ชุมชนทองถิ่นและเกษตรกรที่
ดําเนินชีวิตรวมกับธรรมชาติแวดลอมมาเน่ินนานหลายช่ัวอายุคน ทําหนาท่ีเปนผูดูแลรักษาและประโยชนจาก
ความหลากหลายหรือเปนผูจัดการทรัพยากรพันธุกรรมสืบเนื่องกันมาเปนเวลาหลายรอยป โดยมีการสั่งสมองค
ความรูเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชอาหารและยาสมุนไพร เกี่ยวกับวิธีการใช การปรับปรุงสายพันธุคณุสมบตัิของพืช
อาหารและยาชนิดตางๆ อยางตอเนื่องมาโดยตลอด ตลอดจนการเลอืกสรรอาหารที่เปนประโยชนสอดคลองกับ
วิถีชีวิต การตัดทอนพืชบางชนิดที่เกิดโทษการนําเอาสมุนไพรและเคร่ืองเทศมาใชชูรสในการประกอบอาหารเพ่ือ
สรางภูมิคุมกันโรค ภูมปิญญาเหลาน้ีผานการกลั่นกรองจนตกผลึกและกลายเปนวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกตาง
กันออกไปตามภูมิภาคและกลุมชาติพันธุตางๆ ดังน้ัน ชุมชนในฐานะผูจัดการทรัพยากรพันธุกรรม มีนยัสําคัญ
อยางนอย 2 ประการคือ 1) การควบคุมจัดการสายพันธุพืช หมายถึง ศักยภาพในการควบคุมระบบการผลิต
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ทั้งหมด ตั้งแตการเลือกวาจะปลูกพืชชนิดใด สายพันธุอะไร ความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของพืชแตละชนิดแตละ
สายพันธุ ลักษณะดินและพื้นท่ีที่เหมาะสมตอการปลูกพืชแตละชนิด ปริมาณผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรบั เทคนิค
และวิธีการเพาะปลูก การควบคุมปริมาณนํ้า การดูแลวัชพืช ไปจนถึงการจัดการแรงงานในการผลิต การแบงปน
ผลผลติ การคัดเลือกการเก็บรักษาและการแลกเปลี่ยนสายพันธุ สําหรับเพาะปลูกตอไปในอนาคต 2) การ
คัดเลือก สะสมและพัฒนาสายพันธุ หมายความวา ชุมชนมีกระบวนการเรยีนรูอยางตอเนื่อง โดยชุมชนดังกลาว
เปนชุมชนเรียนรู มีการสั่งสม สืบทอด และการแลกเปลี่ยนความรูทัง้ภายในชุมชน และระหวางชุมชนอยาง
ตอเนื่อง มีการผลิตองคความรูในลกัษณะที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง ที่เปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะอาหารและสมุนไพรจากปาถือเปนความมั่นคงทางดานอาหารและยาของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย    
โดยเฉพาะกลุมชาติพันธุในเขตพ้ืนที่สูงท่ีตองพึ่งพาอาศัยปาในการดํารงชีวิต เปนท่ีอยูท่ีกิน โดยมีวัฒนธรรม ความ
เชื่อ วิถีชีวิตที่เรียบงาย สมถะ มีการใชประโยชนจากปาดวยความเคารพและเก้ือกูลธรรมชาติ โดยมภีมูิปญญา
และการใชประโยชนจากพืชพันธุอาหารและสมุนไพรทีไ่มทําลายระบบนิเวศในผืนปา อาทิ  ไมลาสตัวใหญเปน
อาหาร ไมตัดตนไมใหญ การเก็บพืชผัก ผลไมจากปา จะเลือกเก็บผลตอนแก หรือไมเก็บตนออน หนอออน หรือ
เหงาของพืช เพือ่ใหพันธุพืชอาหารและสมุนไพรเติบโตและขยายพันธุตามธรรมชาติ การเก็บกิ่งไมแหงที่รวงหลน
เพื่อนํามาเปนฟนท่ีใชในการหุงตมในครัวเรือน โดยไมโคนหรือตัดตนไมใหญเพื่อนํามาทําฟน ฯลฯ จนชาว
กะเหรี่ยงไดชื่อวาเปนนักอนุรักษปา นอกจากน้ี ปายังเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงรูสึกผูกพัน คุนเคย
และผอนคลายเมื่อไดเดินเขาไปเก็บหาของปาเพื่อนํามาใชในครอบครัว โดยชาวกะเหรี่ยงจะออกหาของปายาม
วางเวนจากการทํางานเพื่อเก็บผัก ผลไม และสมุนไพรจากปาที่สด สะอาด ปลอดภยัมาบริโภคในครอบครัว ซึ่ง
ชวยลดรายจายของครอบครัวไดอกีทางหน่ึง ตลอดจนเปนท่ีพึ่งพิงทางจิตใจที่ชาวกะเหรี่ยงเนื่องจากชาวกะเหรีย่ง
มีความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในผืนปาท่ีจะชวยปกปองคุมครองดูแลครอบครัวและชุมชนใหรมเย็นเปนสุข หาก
ชาวกะเหรี่ยงใชประโยชนจากปาอยางเคารพและใชประโยชนจากปาเทาที่จําเปน 
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. สงเสรมิการจดัโครงการและกิจกรรมเพ่ือใหเกดิการบูรณาการความรวมมือระหวางอุทยานแหงชาติ
คลองลาน หนวยงานภาครัฐ สถานศึกษาในพื้นที่ และชุมชนชาวกะเหรี่ยงในเขตอุทยานแหงชาตคิลองลาน มีการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเพาะขยายพันธุ และปลูกพันธุพืชผัก ผลไม และสมนุไพรคืนสูปาและชุมชนท่ีชุมชนนิยมนํามา
บริโภคเปนอาหารและยาสมุนไพรในการปองกันและรักษาสุขภาพ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุพืชในปา
และชุมชน ตลอดจนลดการพึ่งพาและการใชประโยชนจากปาธรรมชาติใหนอยลง  

2. อุทยานแหงชาติคลองลาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชน และควรจดัทําแผนอนุรักษและ
ฟนฟูแหลงอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานแบบมีสวนรวม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม
ระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลอุทยานแหงชาติ กับหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โรงเรียน วัด ตลอดจนชุมชนชาวกะเหรีย่ง ชุมชนชาวไทย และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อการอนุรักษและฟนฟูความ
สมบูรณและหลากหลายของพันธุพืชอาหารและสมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานอยางยั่งยืน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

            ควรศึกษาวิจัยการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมสีวนรวมเพื่อการอนุรักษและฟนฟูแหลงอาหารและ
สมุนไพรในเขตอุทยานแหงชาติคลองลานอยางยั่งยืน กับชุมชนชาติพันธุและชุมชนไทยท่ีมีพื้นทีข่องชุมชนติดกับ
อุทยานแหงชาติคลองลาน เพื่อสรางกระบวนการมสีวนรวมระหวางอุทยานแหงชาติคลองลานและชุมชนโดยรอบ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อนําไปสู
การบูรณาการความรวมมือในการอนุรักษและฟนฟูความสมบูรณและหลากหลายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
เขตอุทยานแหงชาติคลองลานอยางยั่งยืน  
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