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บทคัดย่อ 
 จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ เพ่ือ ศึกษาระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชพ้ืนเมือง
โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชนบ้านประตูด่าน ต าบลบ้าน
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ระยะเวลาท าการวิจัยตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึง 
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ผลการวิจัยพบว่า มีพืชพ้ืนเมืองจ านวน 58 ชนิด ที่สามารถเจริญเติบโตได้ใน
เขตละติจูดที่ 13.8986-13.9333 องศาเหนือ และ ลองติจูดที่ 99.1858-99.2013 องศาตะวันออก ซึ่ง
มีอุณหภูมิระหว่าง  31-36  องศาเซลเซียส มีความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 68-89  เปอร์เซ็นต์ และมีความ
เข้มแสงช่วง 295–1061 ลักซ์ จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชพ้ืนเมือง
ทั้ ง  5 8  ช นิ ด  ส า ม า ร ถ แ บ่ ง  พื ช ไ ด้ เ ป็ น  3 9  ว ง ศ์  โ ด ย เ ป็ น ไ ม้ ล้ ม ลุ ก  ไ ม้ ยื น ต้ น  
ไม้เถา และไม้พุ่ม จ านวน 19, 16, 16 และ 7 ชนิด ตามล าดับ โดยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ และพืชใบเลี้ยง
เดี่ยวจ านวน 47 และ 11 ชนิดตามล าดับ ส าหรับการใช้ประโยชน์จากพืชเหล่านี้ พบว่าชาวบ้านนิยม
น าส่วนยอดอ่อนและใบอ่อนมาใช้เพ่ือการประกอบอาหารในรูปของผักสด  ผักจิ้ม  ต้ม ลวก แกง เป็นต้น 
 จากการส ารวจพืชพ้ืนเมืองในครั้งนี้ พบว่าสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของพืชพ้ืนเมืองใน
ป่าชุมชนบ้านประตูด่านมีความอุดมสมบรูณ์จึงท าให้พบพืชพ้ืนเมืองเป็นจ านวนมากและชาวบ้านได้มี
การน าผักพ้ืนบ้านที่พบในป่าน ามาปลูกไว้ที่บ้านเพ่ือรับประทานและเพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป 
ค าส าคัญ: พืชพ้ืนเมือง  บ้านประตูด่าน 
 
Abstract 
 The objective of this research were to study on ecology diversity of indigenous 
plant in the village woodlot at the Pratu Dan, Ban Kao, Amphurmuang, Kanchanaburi 
Province.  The research was conducted from September 2014 to October 2015 the 
results found that the amount of indigenous plants was 58 species grown at the 
latitude 13.8986 to 13.9333˚ north and longitude 99.1858 to 99.2013˚ east. All studied 
plants were grown at temperatures (31-36˚C), humidity (68-89%), and light (161-1356 
lux).All 58 indigenous plants were divided into 36 families by using morphological and 
anatomical characters. Moreover, all plants were divided into 19 herbs, 16 trees, 16 
climbers, and 7 shrubs. Of these, the results found 47 dicotyledonous and 11 
monocotyledon plants. The local people used young shoots and leave from these 
plants for cocking food as vegetables. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผักพ้ืนบ้านเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและคนในชุมชนน ามาบริโภคเป็นอาหารตามภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ หรือน ามาปลูกไว้เพ่ือความสะดวกในการเก็บบริโภค (เมฆ จันทน์ประยูร , 
2548) หรือพืชบางชนิดอาจเป็นพืชต่างถิ่นที่น าเข้ามาปลูก ผักพ้ืนบ้านจะมีชื่อเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น 
ด้วยเหตุนี้ผักพ้ืนบ้านจึงเป็นแหล่งอาหารที่หาได้ง่ายบางชุมชนชาวบ้านนิยมปลูกไว้เพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน  หรือน ามาขายเพ่ือเพ่ิมรายได้   
       ผักพ้ืนบ้านหรือผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีทั้งที่เป็นพืชยืนต้น พืชล้มลุก พืชไม้เลื้อย เป็นต้น ซึ่ง
ชาวบ้านได้น าเอาส่วนต่างๆ ของพืชเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารและใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ 
และที่ส าคัญคือผักพ้ืนบ้านมีการปนเปื้อนจากสารเคมีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย เนื่องจากเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยจะมีสภาพภูมิประเทศท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นตัวก าหนด
การกระจายของพืชพ้ืนบ้านแต่ละชนิด   ภาคใต้พบว่ามีผักพ้ืนบ้านถึง  126 ชนิด ภาคเหนือพบว่ามีผัก
พ้ืนบ้านถึง 129 ชนิด ส่วนภาคอีสานพบว่ามี 138 ชนิด และ ภาคกลางพบว่ามี 128 ชนิด อย่างไรก็
ตามผักพ้ืนบ้านมีความส าคัญลดน้อยลงเนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมการบริโภค และระบบ
ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไกลจากวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิม (สุพรรณี โพธิ์แพงพุ่ม, สุดารัตน์ เพียรเสมอ และ
จักรฤษณ์ โพธิ์แพงพุ่ม, 2556) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายของพืชพ้ืนเมือง โดยใช้ลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาและกายวิภาค ในป่าชุมชนบ้านประตูด่าน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.ส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชที่คนในชุมชนน ามาใช้บริโภคเป็นผักพ้ืนเมือง ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดยเก็บตัวอย่างตลอดทั้งปี 
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ 2557 – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแบ่ง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (มีนาคม-
มิถุนายน) ฤดูฝน (กรกฎาคม-ตุลาคม) และฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์) 
 2.บันทึกข้อมูล ชื่อพืชพ้ืนเมือง(ท่ีใช้บริโภค) ส่วนที่น ามาใช้บริโภค บันทึกภาพ 
 3.นิเวศวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ(เทอร์โมมิเตอร์) ความชื้นสัมพัทธ์(ไฮกรอมิเตอร์) ความเข้มแสง 
(ลักซ์มิเตอร์) และพิกัด(โทรศัพท์มือถือ) 
 4.บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ถ่ายภาพและบรรยายลักษณะล าต้น ใย ดอก และ
ผล 
 5.ท าการเลือกตัวอย่างพืช 5 ชนิด ได้แก่ กระทกรก ตะครึก เสม็ดแดง ส้มเสี้ยว และอีนู น 
เพ่ือน ามาใช้ศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของล าต้น โดยวิธีตัดตามขวาง (cross section) แล้ว
ตรวจสอบโครงสร้างภายในล าต้นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ก าลังขยาย 10 -40x (ยี่ห้อ supplied by 
labquip Leicester le67 5ft. England รุ่น leica rm 2145) และใช้เทคนิค microtome 
 6.วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาจัดจ าแนกตัวอย่างพืช  
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2.นิเวศวิทยาของตัวอย่างพืช ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาค 
ตัวอย่างพืช 

ชื่อ กระทกรก ตะครึก เสม็ดแดง ส้มเสี้ยว อีนูน 
ชื่อสามัญ กระทกรก Albizia,Zuek เสม็ดแดง ส้มเสี้ยว ผักสาบ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Olax psittacorum Albizizll ebbeck (L)Benth Syzygium cinereum (Kurz) Bauhinia acuminate L. Adenia viridiflora craib 
นิเวศวิทยา อุณหภูมิเฉลี่ย 48.66 ๐C  

ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80.66%  
ความเข้มแสงเฉลี่ย 522.66 
ลักซ์  
พิกัดอยู่ที่ ˝N  

́33˝E 

อุณหภูมิเฉลี่ย  35.33 ๐C 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย87.00 %
ความเข้มแสงเฉลี่ย  633.66  
ลักซ์    
พิกัดอยู่ที่ ́22˝N    

́49˝E 

อุณหภูมิเฉลี่ย 33.33  ๐C 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.00 %   
ความเข้มแสงเฉลี่ย 514.66 ลักซ์  
พิกัดอยู่ที่  13 54́18˝ N  
99 12 ́03˝E 

อุณหภูมิเฉลี่ย  33.33  ๐C 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.00%  
ความเข้มแสงเฉลี่ย 346.00 
ลักซ์  
พิกัดอยู่ที่ 13 54 ́22˝N   
99 11 ́24˝E 

อุณหภูมิเฉลี่ย 31.33 ๐C 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 79.33 %   
ความเข้มแสงเฉลี่ย 682.66 ลักซ์   
พิกัดอยู่ที่ 13 ́19˝N   

́32˝E 

ลักษณะล าต้น เป็นเถา มีหนวดเกาะพันกับ
ต้นไม้อ่ืน 

คล้ายต้นจามจุรี ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร ไม้ล้มลุกอวบน้ า มีขนหนาแน่น 

ลักษณะใบ เป็น 3 แฉกกว้าง 4 เซนติเมตร 
 ยาว 5 เซนติเมตร 

เป็นใบประกอบ มีใบย่อยเรียง 
2 แถว 

ใบประกอบแบบขนนก รูปหอก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง ใบเดี่ยว ค่อนข้างกลม แผ่นใบสี
เขียว 

ลักษณะดอก มีสีขาววงในเป็นสีม่วงเข้ม สีเหลือง เป็นช่อกระจุกตาม 
ง่าม 

ช่อเล็กๆ สีเหลืองอ่อน ช่อออกท่ีซอกใบใกล้ปลายกิ่ง  
กลีบดอกสีชมพูอ่อน 

สีฟ้า กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน 
เป็นรูประฆัง ด้านนอกมีขน   

ลักษณะผล มีสีเขียว ผลสุกสีเหลือง มีรกหุ้ม เป็นฝัก ทรงกลมหรือรูปไข่ สีขาว เป็นฝักรูปดาบ รูปทรงกลมแป้น ผิวเรียบ สี
น้ าตาลอ่อน 

ส่วนที่น ามา
บริโภค 

ยอดอ่อน ผลแก่ ยอดอ่อน ยอดอ่อน ใบอ่อน ยอดอ่อน ใบอ่อน ยอดอ่อน ใบอ่อน ผลอ่อน 
 
 

วิธีการบริโภค ลวกเป็นผักจิ้ม กินสด ผัดหรือ
แกงเลียง 

ต้มหรือลวก จิ้มน้ าพริก แกงส้ม ยอดอ่อน ใบอ่อนกินสด 
จิ้มน้ าพริก ลาบ 

กินสดกับลาบ ผัดและแกง ลวกหรือต้มจิ้มน้ าพริก ดองกับ
เกลือก่อน 
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ตัวอย่างพืช 
ชื่อ กระทกรก ตะครึก เสม็ดแดง ส้มเสี้ยว อีนูน 
ชื่อสามัญ กระทกรก Albizia,Zuek เสม็ดแดง ส้มเสี้ยว ผักสาบ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ Olax psittacorum Albizizll ebbeck (L)Benth Syzygium cinereum (Kurz) Bauhinia acuminate L. Adenia viridiflora craib 
เอกลักษณ์ 
ทางกายวิภาค 

ล าต้นมีลักษณะกลม  มีเนื้อเยื่อ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส (epidermis)    
1 ชั้น เนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ 
(cortex)  
 กลุ่มมัดท่อล าเลียง (vascular 
bundle) มีไฟลเอ็ม 
(phoem)แล ไซเล็ (xylem) 
เรียงตัวกันเป็นกลุ่มโดยรอบ  
มีพิท (pith) อยู่ตรงกลาง 

ล าต้นมีลักษณะเหลี่ยม มี
เนื้อเยื่อ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส(epidermis)  
1 ชั้น  เนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ 
(cortex)    
กลุ่มมัดท่อล าเลียง (vascular 
bundle) มีไฟลเอ็ม (phoem) 
และไซเล็ม(xylem) เรียงตัวกัน
เป็นกลุ่ม มีพิท(pith) อยู่ตรง
กลาง      

ล าต้นมีลักษณะกลม  มีเนื้อเยื่อ
ชั้น 
เอพิเดอร์มิส (epidermis)  1 ชั้น 
เนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ (cortex) 
แคบ กลุ่มมัดท่อล าเลียง 
(vascular bundle) มี 
ไฟลเอ็ม (phoem)และ ไซเล็ม 
(xylem)  
เรียงตัวกันเป็นกลุ่ม มีแคมเบียน  
(cambium) คั่นระหว่างพิท 
(pith) และกลุ่มมัดท่อล าเลียง 

ล าต้นมีลักษณะเหลี่ยม มี
เนื้อเยื่อ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส (epidermis)  
1ชั้น เนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ 
(cortex) แคบ กลุ่มมัดท่อ
ล าเลียง (vascular bundle)
กว้าง  มีไฟลเอ็ม (phoem) 
และ ไซเล็ม (xylem)  
เรียงตัวกันเป็นกลุ่ม  
มีพิท (pith) อยู่ตรงกลาง     

ล าต้นมีลักษณะกลม มีเนื้อเยื่อ 
ชั้นเอพิเดอร์มิส (epidermis)  1 
ชั้น  เนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ 
(cortex) แคบ  กลุ่มมัดท่อ
ล าเลียง (vascular bundle) มี
ไฟลเอ็ม (phoem)และ ไซเล็ม 
 (xylem) เรียงตัวกันเป็นกลุ่ม 
มีพิท (pith) อยู่ตรงกลาง 
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ผลการวิจัย  
 ตัวอย่างพืชท่ีส ารวจ 
 

 
(ก) ล าต้น (ข) ใบ   (ค) ดอก      (ง) ผล 

ภาพที่ 1 ต้นกระทกรก 
 
  ชื่อสามัญ              กระทกรก 
  ชื่อท้องถิ่น              เงาะป่า 
  ชื่อวิทยาศาสตร์              Passiflora foetida l. 
  ชื่อวงศ์               PASSIFLORACEAE 

ลักษณะทางนิเวศวิทยา   
 อุณหภูมิเฉลี่ย 48.66  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80.66  เปอร์เซ็นต์  ความเข้มแสง
เฉลี่ย 522.66  ลักซ์  พิกัดอยู่ที่   ˝N   99 ˝E 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น  เป็นไม้เถามีหนวดเกาะเกี่ยวพันต้นไม้อ่ืน  
 ใบ  มีลักษณะเป็น 3 แฉก กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร 
 ดอก  เป็นขอบนอกจะมีสีขาววงในจะมีสีม่วงเข้ม  
 ผล  มีสีเขียว ผลสุกสีเหลือง มีรกหุ้ม 

ส่วนที่น ามาบริโภค   ยอด ผลอ่อน ผลแก่  
วิธีการบริโภค    ลวกเป็นผักจิ้มหรือกินสดและแกงเลียง 

 
 

 
(ก) ล าต้น       (ข) ใบ  (ค) ดอก  (ง) ผล 

ภาพที่ 2 ส้มเสี้ยว 
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  ชื่อสามัญ                                     ส้มเสี้ยว 
  ชื่อท้องถิ่น                                    คังโค, แดงโค, เสี้ยวส้ม, เสี้ยวใหญ่ 
  ชื่อวิทยาศาสตร์                              Bauhinia malabarica Roxb. 
  ชื่อวงศ์                                        FABACEAE 

การศึกษาระบบนิเวศวิทยา   
 อุณหภูมิเฉลี่ย  33.33  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.00 เปอร์เซ็นต์   ความเข้ม
แสงเฉลี่ย 346.00  ลักซ์ พิกัดอยู่ที่ ˝N   99 ˝E 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ล าต้น  เป็นไม้ยืนต้น สูง 5-10 เมตร  
 ใบ  เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่กว้าง แยกเป็นสองพู กว้างและยาว 10-15 ซม.   
 ดอก  ช่อออกท่ีซอกใบใกล้ปลายกิ่ง กลีบดอกสีชมพูอ่อน  
 ผล  เป็นฝักรูปดาบ 

ส่วนที่ใช้บริโภค       ยอดอ่อน ใบอ่อน 
วิธีการบริโภค         กินกับลาบ ผัด  แกง   

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. นิเวศวิทยาของผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชนบ้านประตูด่าน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ต าแหน่งของผักพ้ืนบ้านอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 13.8986–13.9333˚เหนือ และ ลอง
ติจูดที่ 99.1858-99.2013˚ตะวันออก มีอุณหภูมิต่ าสุด ระหว่าง 31-36 องศาเซลเซียส มีความชื้น
สัมพัทธ์ระหว่าง 68-89 เปอร์เซ็นต์ มีความเข้มแสงระหว่าง 295–1061 ลักซ์ 

2. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชนบ้านประตูด่าน พบว่า ผักพ้ืนบ้าน
เป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา  ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม  19, 16, 16, และ 7 ชนิด ตามล าดับ รวม 58 ชนิด  

3. กายวิภาคของผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชนบ้านประตูด่าน พบว่า เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ และพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยว 47, 11 ตามล าดับ รวม 58 ชนิด และสไลด์ถาวร จ านวน 5 ชนิด ได้แก่ กระทกรก ตะครึก 
เสม็ด ส้มเสี้ยว และอีนูน เนื่องจากในพ้ืนที่ศึกษามีนิเวศวิทยาเป็นป่าดิบแล้ง มี พ้ืนที่สูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ 50-800เมตร ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และการขยายพันธ์ของพืช 

4. ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชนบ้านประตูด่าน พบว่า ผักพ้ืนบ้านที่ท าการ
ส ารวจในครั้งนี้ พบจ านวน 58 ชนิด 39 วงศ์ และมีการน าส่วนยอดอ่อน ใบอ่อน ดอก ผลอ่อน ผลแก่
มาใช้ประโยชน์ในด้านเป็นผักจิ้มน้ าพริก ผัด ต้ม แกง เป็นส่วนใหญ่ และการส ารวจผักพ้ืนบ้านในครั้งนี้
มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุดารัตน์ เพียรเสมอ และคณะ (2547) ที่ได้ท าการส ารวจผัก
พ้ืนเมืองในจังหวัดกาญจนบุรีและสามารถเก็บรวบรวมผักพ้ืนบ้านได้ 124 ชนิด สุภาวรรณ วงศ์ค า-
จันทร์ (2552) การศึกษาพรรณพืชเขาหินปูนในจังหวัดนครสวรรค์ ใน 4 อ าเภอ พบพันธ์พืชจ านวน 
548 ชนิด และ 113 วงศ์ พบมากที่สุด Leguminosae 76 วงศ์ รองมาคือ Euphorbiaceae 36 วงศ์ 
และใช้ประโยชน์ในการท ายาสมุนไพร 282 ชนิด น าไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 183 ชนิด สิริวัฒน์ บุญชัยศรี 
และ สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ (2555) ได้ท าการส ารวจพืช ผักกินได้รอบกว๊านพะเยา พบพรรณไม้ทั้งหมด 
34 ชนิด 24 วงศ์ มีพืชผักพ้ืนบ้านที่สามารถน ามารับประทานได้หลายชนิดที่สามารถส่งเสริมให้เป็นพืช
เศรษฐกิจได้ และไม่สามารถจ าแนกได้ 1 ชนิด คือ กระชายพราน พบในอ าเภอทองผาภูมิ ซึ่งการ
ส ารวจผักพ้ืนบ้านในครั้งนี้ พบว่าสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาของผักพ้ืนบ้าน ของชุมชนบ้านประตู
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ด่านมีความอุดมสมบูรณ์ดีจึงท าให้พบผักพ้ืนบ้านเป็นจ านวนมากและชาวบ้านได้มีการน าผักพ้ืนบ้านที่
พบในป่าน ามาปลูกไว้ที่บ้านเพ่ือรับประทานและเพ่ือการอนุรักษ์ต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการส ารวจพืชพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ศึกษา ที่ละติจูด 13.8986–13.9333 องศาเหนือ และลอง
ติจูดที่ 99.1858-99.2013 องศาตะวันออก อุณหภูมิระหว่าง 31-36 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์
ระหว่าง 68-89 เปอร์เซ็นต์ และความเข้มแสงช่วง  295-1061  ลักซ์ พบว่ามีพืชพ้ืนเมืองจ านวน 58 
ชนิด ซึ่งเป็น 39 วงศ์ โดยแบ่งเป็น ไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น ไม้เถา และไม้พุ่ม จ านวน 19 , 16, 16, และ 7 
ชนิด ตามล าดับ โดยเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ และพืชใบเลี้ยงเดี่ยว จ านวน 47 และ 11 ชนิดตามล าดับ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์จากพืชเหล่านี้ พบว่าชาวบ้านนิยมน าส่วนยอดอ่อน และใบอ่อน มีใช้เพ่ือการ
ประกอบอาหาร ในรูปของ ผักสด ต้ม และแกง เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการส ารวจผักพ้ืนบ้านในครั้งนี้ สามารถน าไปเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของผู้ที่ได้ศึกษา
ไว้ก่อนหน้าเพ่ือเปรียบเทียบจ านวนและชนิดของผักพ้ืนบ้านที่พบว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลงและ
เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นอกจากนี้ยังสามารถน าไปท าเป็น
บทเรียนท้องถิ่นได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการส ารวจเฉพาะผักพ้ืนบ้านที่ใช้เป็นอาหารเท่านั้น ในการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรจะมีการส ารวจผักพ้ืนบ้านที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน เช่น ด้านสมุนไพรในการ
บ าบัดโรค และต ารับอาหาร เป็นต้น 
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