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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่บ้านผาแมว โดยการสารวจเส้นทางป่าชุมชน
และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อจัดทาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น พบมีพืชทั้งหมด 27 วงศ์ 42 สกุล 43
ชนิ ด และไม่ส ามารถจ าแนกได้ 3 ตัว อย่ าง โดยวงศ์ ที่พบการใช้ ประโยชน์ มากที่ สุ ด คื อวงศ์ Araceae
Asteraceae และ Moraceae ตามลาดับ และส่ว นที่นามาบริโ ภคมากที่สุ ด คือยอดอ่อนและใบอ่อน
นอกจากนี้ยังพบพืชสมุนไพรที่มีความเด่น ในการใช้เป็นยาชูกาลัง และนาองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทาเป็นบทเรียน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 เล่ม เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านผาแมว
คาสาคัญ : ความหลากหลายทางพรรณพืช ป่าชุมชน บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

Abstract
This research studies plant diversity in the area of Baan Pa Meaw through a survey of
the community forest and with the cooperation of the community. This was used to prepare
local science lessons. The results reveal that the local plant diversity comprises 27 families,
42 genera and 43 species, with 3 unidentified species. The most common families were
Araceae, Asteraceae and Moraceae. As regards consumption of plant parts, the young
leaves and stems were eaten. ‘Local wisdom’ has preserved knowledge regarding plant use
within the Baan Pa Meaw community, which extended beyond consumption as food to
include use as culinary herbs and tonics. Knowledge about local plants and herbs was
prepared into a school textbook for use with primary school children (prathom 6 level) in a
local science lesson with the aim of conserving and utilizing local wisdom.
Keywords: plant-diversity, community forests, local science lessons
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บทนา
คนในชุมชนมีวิถีชีวิตผู กพัน กับ ป่ามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาศัยปัจจัยพื้นฐานจากป่า เช่น
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค การใช้ทรัพยากรจากป่ามีมากโดยเฉพาะพืชสมุนไพรสาหรับ
เป็นยารักษาโรค และพืชอาหาร ในเขตบ้านผาแมวมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีลักษณะภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ป่าชุมชนบ้านผาแมวสภาพเป็นแอ่งกระทะ และป่าเขาเป็นแนว
อยู่ทางด้านทิศเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 40,000 ไร่ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 2,000 ไร่ พื้นที่การเกษตร 5,000 ไร่ พื้นที่
ป่าต้นน้า 33,000 ไร่ และจากการสารวจเบื้องต้นพบพืชสมุนไพร ได้แก่ ดอกก้าน กระเจียวแดง (ดอกอาว)
เป็นต้น
ป่าชุมชน คือ ผืนป่าที่ชุมชนช่วยกันจัดการฟื้นฟูดูแลรักษา ทั้งจากปัญหาไฟป่า การบุกรุกแผ้วถาง
ทาลาย การปกป้องการหาของป่า โดยมีลักษณะที่ชุมชนหรือหมู่บ้านที่ดูแลป่าชุมชนใดจะมีกฎระเบียบในการ
ดูแลและใช้ประโยชน์ ป่าชุมชนจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองบริเวณคือ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ และบริเวณพื้นที่ใช้
สอย ซึ่งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชมาช้านาน ทั้งเป็นอาหาร ใช้ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย นาเส้นใยมา
ทาเครื่องนุ่งห่ม การนาสารธรรมชาติที่พืชสังเคราะห์เพื่อเป็นยารักษาโรค การใช้ประโยชน์จากพืชเริ่มจากการ
ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง หรือจากการสังเกตการณ์เรียนรู้ จากปฏิกิริยาของสัตว์ที่มีต่อพืชเหล่านั้น การศึกษา
การถ่ายทอดนี้มีหลายวิธี เช่น บอกเล่าต่อ ๆ กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ รวมทั้งการบันทึกในใบลานสมุดข่อยใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องความเชื่อและวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่น การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพืชที่ได้มีการ
สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นอาหาร และที่อยู่อาศัย (เต็ม, 2534; อาทร, 2538) และการศึกษา
ประวัติชุมชน (Time-line study) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มคนในชุมชนที่รู้เรื่องราวในอดีตของชุ มชนและนามา
ลาดับเหตุการณ์สาคัญๆที่เกิดขึ้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะทราบข้อมูลในอดีต และทาความเข้าใจกับสถานการณ์
ของชุ ม ชนเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ๆเป็ น ประวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง ชุ ม ชน การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น สภาพป่า แหล่งน้า โรคระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่สาคัญเพื่อ
การศึกษาหรือวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน (เยาวลักษณ์, 2535) รวมถึงข้อมูลกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมชน (Seasonal calendar) เช่นวงจรการผลิตทางเกษตร หรือพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อถือของ
ชนเผ่าเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของชุมชนกับสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพราะการทาปฏิทินกิจกรรมของชุมชนจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูล ในด้านต่างๆ เช่น การใช้
แรงงาน รูปแบบการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ช่วงของรายได้ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์จากป่า ฯลฯ
โดยทั่วไปปฏิทินกิจกรรมของชุมชนจะเน้นในหัวข้อหลักๆ คือ กิจกรรมทางการเกษตร การใช้ประโยชน์จากป่า
และพิธีกรรมความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ (วีระศักดิ์, 2550) จากป่า
ชุมชนนาไปสู่การใช้ประโยชน์ของพืชจากป่า จึงควรมีระบบการจัดการที่ดีเพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์และหวงแหน
ป่า การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดองค์ความรู้ที่นาไปสู่การจัดการป่าชุมชนที่ดี
ซึ่งจะต้องมีการสารวจและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยจากการสารวจ
ชนิดพืชและศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางสัณฐานวิทยาของพืช โดยอาศัยลักษณะพืชที่กาหนดขึ้นมา เป็นระบบการ
จาแนกพืชที่สะดวก เช่น จาแนกพืชเป็นไม้ต้น (Tree) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้ล้มลุก (Herb)
จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ด้วยการขยายตัวของชุมชนและ
จานวนประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น การดาเนินชีวิตของสังคมชนบทเปลี่ยนไป คนในชุมชนจึงต้องหันมาใช้
ประโยชน์จากป่า โดยการเก็บของป่าโดยเฉพาะพืชสมุนไพรและพืชอาหารที่ได้จากป่า ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรต้องเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกด้าน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือชุมชน
เองและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนั้นยังมีการแย่งชิงเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลืออยู่
สร้างปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคม ดังนั้นคณะวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยความหลากหลายทางของ
พืชพรรณในป่าชุมชนบ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง เพื่อสร้างฐานข้อมูลความหลากหลายทางของ
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พืชพรรณและบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้ประชาชนในชุมชนเห็นถึงความสาคัญและการใช้ประโยชน์จาก
ป่า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจและศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชจากป่าชุมชนในเขตพื้นที่บ้านผาแมว
2. เพื่อสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากการสารวจความหลากหลายของพรรณพืชจากป่าชุมชน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านผาแมว ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านบ้านผาแมว ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ชุมชน จานวนทั้งสิ้น 300 ครัวเรือน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการวิจัยและสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
1. สถานที่ดาเนินการวิจัย
หมู่บ้านผาแมว ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยโดยการลงพื้นที่มีกระบวนการแบบมีส่วนร่วม การใช้แบบสัมภาษณ์
1. ข้อมูลจากการลงพื้นที่ หรือข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
(PAR) โดยการลงพื้นที่ทาการสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
บริบทและวัฒนธรรม
2. ข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาเอกสาร ตารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของพืชพรรณ
3. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยลงพื้นที่แจ้งการทาวิจัยกับผู้นาชุมชนอย่างไม่เป็นทางการ โดยแจ้งนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้อานวยการโรงเรียนบ้านผาแมว
2. ดาเนินการตามกระบวนการแบบมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง โดยประสานกับหน่วยงานต่างๆ
3. คณะผู้วิจัยลงพื้นที่สารวจพันธุ์พืชในป่าชุมชนตามเส้นทางของชาวบ้านผาแมว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ถอดข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสนทนากลุ่มย่อย
2. ถอดบทเรียนจากแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
3. สรุปสาระสาคัญของบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากประวัติชุมชน ความหลากหลายทางพรรณ
พืช
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5. การศึกษาประวัติชุมชน (Time-line Study)
ศึกษาประวัติชุมชนโดยทาการสัมภาษณ์กลุ่มคนในชุมชนที่รู้เรื่องราวในอดีตของชุมชนและนามาลาดับ
เหตุการณ์สาคัญ ๆ เพื่อทาความเข้าใจกับสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบัน ในหมู่บ้านผาแมว ตาบลหัวเสือ
อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง นาข้อมูลที่ได้นี้นามาศึกษา/วิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน
และส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งในด้านบวกหรือลบ (เยาวลักษณ์, 2535)
6. การทาปฏิทินกิจกรรม (Seasonal Calendar)
การทาปฏิทินกิจกรรม คือการกาหนดวงจรของช่วงเวลาและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติ
วิสัยของชุมชนในรอบปีหนึ่ง ๆ หรือมากกว่านั้น เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิต
ของชุม ชนกั บ สภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การใช้ แรงงาน รู ป แบบการเพาะปลู ก พื ช
การเลี้ยงสัตว์ ช่วงของรายได้ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์จากป่า โดยจะเน้นในหัวข้อหลัก ๆ คือ กิจกรรมทาง
การเกษตร การใช้ประโยชน์จากป่า และพิธีกรรมความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ์
7. สารวจตามเส้นทางในพื้นที่ป่าชุมชน
การส ารวจตามเส้น ทางในพื้นที่ป่าชุมชนประกอบกับการสอบถามข้อมูลพันธุ์พืช ที่ชุมชนนามาใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร และประเพณีความเชื่อ โดยเดินสารวจพันธุ์พืชตามเส้นทางเดิน
ของคนในหมู่บ้านที่หาของป่า ตามเส้นทางป่าชุมชน บันทึกข้อมูลพันธุ์พืชที่สารวจพบ ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม และ
ไม้ล้มลุกที่คนในชุมชนนามาใช้ประโยชน์ และเก็บตัวอย่างพืชเพื่อนามาจัดจาแนกต่อไป (ภาควิชาพฤกษศาสตร์
, 2530)
8. การจั ดทาบทเรียนวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่นจากประวัติชุมชนปฏิ ทินกิจกรรม และข้อมูลพัน ธุ์พืชที่
ชุมชนนามาใช้ประโยชน์
จากประวัติ ชุมชน ปฏิ ทิน กิ จ กรรม และข้อ มูล พั นธุ์พืช ที่ชุมชนนามาใช้ ประโยชน์ จัด ทาบทเรีย น
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น แล้วนาไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาแมว ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา โดยใน
บทเรียนจะนาไปใช้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในสาระการเรียนรู้ เรื่อง “ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม”
ที่เกี่ยวกับประวัติชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
ในบ่าชุมชนบ้านผาแมว
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยการสุ่ มสมาชิกจานวน 150 ครัวเรือนจากจานวนทั้งหมด 300
ครัวเรือน ในชุมชนบ้านผาแมว อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง ในด้านข้อมูลทั่วไป พบว่าจานวนสมาชิก แบ่งเป็น
ชาย 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37 และหญิง 95 คน คิดเป็นร้อยละ 63 ชาวบ้านทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธคิดเป็น
ร้อยละ 100 การศึกษาของคนในหมู่บ้านพบว่าไม่ได้เรียนหนังสือคิดเป็นร้อยละ 31 และสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 51 ระดับมัธยมคิดเป็นร้อยละ 10 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. และ
ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 8 ซึง่ ส่วนใหญ่ต้องเข้าไปศึกษาในอาเภอเมืองลาปาง โดยส่วนใหญ่คนที่มีการศึกษาสูงกว่า
ระดับมัธยมศึกษาจะเข้าไปทางานตัวจังหวัดและในต่างจังหวัด ส่วนคนที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาลง
ไปจะพักอาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบเกษตรกรรม การทาไร่ ปลูกพืชไร่และสวนเป็นต้นโดยเฉพาะการ
ปลูกถั่วลิสงและการปลูกข้าวโพด และข้าว เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 55 และอาชีพรับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ
21
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1. ผลการศึกษาประวัติชุมชนและปฏิทินกิจกรรม
ผลการศึกษาประวัติชุมชน (Time-line Study)
บ้านผาแมว ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง เมื่อก่อนหมู่บ้านผาแมวมีลักษณะเป็นป่า
หลังจากที่มีคนเดินผ่านมาเพื่อเก็บของป่าแล้วมาพบความอุดมสมบูรณ์ของป่า จึงย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่
หมู่บ้านผาแมว โดยประวัติหมู่บ้านผาแมวนั้นมีตานานว่า เป็นชุมชนเมื่อสมัยโบราณ ได้มีคนเข้ ามาล่าสัตว์
บริเวณดังกล่าว แล้วตั้งเป็นที่พักอาศัยชั่วคราว ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ตั๋งป๋าง ไว้พักหลับนอนเนื่องจากมีสัตว์ป่า
ชุกชมมาก และต่อมาก็เริ่มปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ป่ าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ จนกระทั่ง
กลายเป็นหมู่บ้านผาแมว โดยชื่อของหมู่บ้านมีที่มาจาก มีผาเป็นรูปแมว และมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาจาศีลอยู่ที่
นั้นแล้วพบผาเป็นรูปแมวครั้งแรกที่พบลักษณะก้อนหินมีลักษณะที่ใหญ่ หลังจากที่พระธุดงค์ได้พบก็ได้ทุบก้อน
หินนั้นแล้วพบแก้วแหวนเงินทองจานวนมาก พระธุดงค์ได้นาเงินแก้วแหวนเงินทองติดไปด้วย เหลือไว้เพียงแต่
ผารูปแมวชาวบ้านไปพบเข้าจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านผาแมว

ภาพที่ 1 แสดงแผนผังของหมู่บ้านผาแมว
บ้านผาแมวแต่ก่อนมี 70 ครัวเรือน ผู้ใหญ่ คือ พ่อแก้ว เริ่มจากนั้นเป็นต้นมา ทิศเหนือติดบ้านสบป้าด
ทิศตะวันตกติดบ้านแม่ลู้ ทิศใต้ติดบ้านดอนมูล ทิศตะวันตกติดอาเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นแอ่งกระทะ พื้นที่
ราบลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ป ระกอบอาชีพเกษตร เช่น การปลู กถั่ว ดิน หอม และกระเทียม ปลู กข้าวโพดในฤดูแล้ ง
เยาวชนส่วนใหญ่จะนิยมออกไปทางานรับจ้างที่ต่างจังหวัด การก่อตั้งชุมชนแรก ๆ ย้ายมาจากที่อื่น เช่น บ้าน
ทุ่ง บ้านกลาง แต่ก่อนเป็นป่าแล้วจึงเกิดการพัฒนาจนกลายเป็นชุมชน ลักษณะป่าแห่งนี้เป็นป่าดงดิบ ป่าเบญจ
พรรณ ตั้งแต่ข้ามสะพานขึ้นไปในแผนที่ยังคงมีโฉนดที่ดินอยู่ แต่ที่อื่น ๆ จะเป็นป่าดงดิบทั้งหมด
ครั้ งหนึ่ งหมู่บ้ านเกิดน้ าท่ว มอย่ างหนั ก หลั งจากที่น้าท่ว มครั้งนั้นชาวบ้ านจึงเกิดความร่ว มมือกัน
เพื่อคิดหาวิธีการป้องกันน้าท่วม โดยดูต้นแบบจากหมู่บ้านสามขา สุดท้ายจึงได้ใช้วิธีการโดยใช้วิธีการทาฝาย
แม้ว เพื่อป้องกันน้าท่วม ขั้นต้นตอนเริ่มแรกมีเพียงแต่แกนนาได้ทา สุดท้ายก็มีเครือข่ายลุ่มแม่น้าจางเข้ามาช่วย
โดยใช้วิธีการบวชป่า ทาให้ชาวบ้านนั้นได้หยุดตัดไม้ทาลายป่า ตอนนี้มีฝายแมวทั้งหมดมากกว่า 500 ฝาย โดย
หมู่บ้านแห่งนี้ได้ดูหมู่บ้านสามขาเป็นต้นแบบ ลักษณะฝายจะเป็นฝายแม้ว ฝายชะลอน้า ในด้านการอนุรักษ์ป่า
สามารถแก้ปัญหาน้าท่วมได้ โดยเมื่อก่อนชาวบ้านได้ทาอาชีพหาของป่า ตัดไม้ไปขายทาให้จานวนป่ามีจานวน
น้อยลง นอกจากนี้ยังมีการปลูกหอมแดง กระเทียม โดยช่วงเดือน กุมภาพันธ์และมีนาคมจะมีการเก็บผักหวาน
ป่าไปขาย โดยตลาดหลั กที่น าไปขายอยู่ ที่ตลาดออมสิน ซึ่งอยู่ในอาเภอเมืองของจังหวัดล าปาง จากการ
แก้ปัญหาน้าท่วมที่เกิดจากความร่วมมือกันในหมู่บ้านทาให้ ชุมชนนี้ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของป่า จากการ
สารวจและได้สัมผัสกับชาวบ้านทาให้รู้ว่า ลุงสมบุญ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี
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โดยความรู้ที่ลุงบุญสมได้มานั้น ได้มาจากการสืบทอดจากคุณพ่อ โดยที่เป็นเด็กได้เดินออกป่ากับคุณพ่อเป็น
ประจาทาให้ได้รับการสืบทอดความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจากคุณพ่อของลุงบุญสมนั้นเอง
2. ผลการศึกษาปฏิทินกิจกรรมการปลูกพืช (Seasonal Calendar)
อาชีพของในคนชุมชนหมู่บ้านผาแมวส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในพื้นที่ ได้แก่
ถั่วลิสง นอกจากนี้ยังมีการปลูกหอม กระเทียม มันสับปะหลัง แตงกวา ถั่วฝักยาว และข้าวโพด หมุนเวียน
สลับกันในรอบปี ในช่วงเดือนมกราคมจะเป็นช่วงของการปลูกพืชเพื่อนาไปขาย เช่ น ปลูกถั่วลิสง หอม และ
กระเทียม เป็นต้น ผลผลิตของพืชแต่ละชนิดจะมีช่วงของการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของ
พืชนั้น ๆ โดยในช่วงเดือนมีนาคมจะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวถั่วลิสง และในเดือนเมษายนจะเริ่มมีการเก็บของป่า
โดยเฉพาะผักหวานโดยจะเริ่มมีการเก็บเพื่ อไปขายและนามาบริโภค ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเริ่มมีการปลูก
ข้าวโพด และข้าว และพืชผักสวนครัว เช่น ปลูกพริก และมะเขือ จนกระทั่งมาจนถึงช่วงเดือนตุลาคมจะเริ่มมี
การเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ ข้าวโพด พริก และหอม การปลูกพืชในหมู่บ้านผาแมวในรอบหนึ่งปีที่มีการปลูกพืช
หลัก 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ถั่ว และผักสวนครัว ดังตาราง 1
ตารางที่ 1 ปฏิทินการปลูกพืชในหมู่บ้านผาแมว
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

กิจกรรมการเพาะปลูก
เริ่มมีการปลูกพืชฤดูแล้ง ได้แก่ ปลูกถั่วลิสง หอม และกระเทียม
เริ่มมีการปลูกข้าวโพดและมีการกาจัดวัชพืช และดูแลศัตรูพืช พวกหนอนและ
เพลี้ยกระโดด
เริ่มเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้ง และปลูกมันสับปะหลัง พืชผักสวนครัว เช่น แตงกวา ถั่ว
ฟักยาว
เตรียมดินสาหรับการปลูกข้าวและข้าวโพด ในระหว่า งที่มีการเตรียมดินก็ออก
เก็บผักหวานป่าเพื่อนาไปขายและบริโภคนอกจากนี้ก็เริมมีการเก็บเกี่ยวถั่วลิสง
เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวไร่และข้าวโพด พร้อมกับปลูกพืชสวนครัวไปด้วย เช่น
พริกและมะเขือ
การกาจัดวัชพืชและดูแลแปลงปลูกข้าวไร่และข้าวโพด
การกาจัดวัชพืชและดูแลแปลงปลูกข้าวไร่และข้าวโพด
เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดและข้าวไร่บางส่วน
การดูแลรักษาข้าวโพดสลับการปลูกพืชสวนครัว เช่น พริก คะน้า กวางตุ้ง และ
มะเขือ เป็นต้น
การดู แ ลรั ก ษาข้ า วโพดสลั บ การปลู ก พื ช สวนครั ว เช่ น พริ ก คะน้ า กวางตุ้ ง
มะเขือ เป็นต้น
การดูแลรักษาและบารุงต้นถั่วและผักสวนครัว
เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดและข้าว
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3. ผลการศึกษากิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรมประเพณีและวั ฒ นธรรมภายในชุมชนของชาวบ้านผาแมวปฏิบัติกันเป็นประจาทุกปี เช่น
เดือนมกราคมมีกิจกรรมขึ้นปีใหม่โดยมีการทาบุญตักบาตร ประเพณีเลี้ยงผี บวชป่าครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรม
สาหรับการอนุรักษ์ป่าโดยการทาพิธีบวชป่านี้เกิดจากการที่หมู่บ้านเกิดน้าท่วมเนื่องมาจากการตัดไม้ทาลายป่า
หลังจากนั้นชาวบ้านจึงมีการมาประชุมเพื่อหาข้อเท็จจริงของสาเหตุโดยมีเครือข่ายลุ่มแม่น้าจางมาให้คาแนะนา
จึงพบว่าเกิดจากต้นไม้ในผืนป่านั้นลดจานวนลง ผู้นาชาวบ้านพร้อมด้วยชาวบ้านจึงพากันไปดูงานที่ที่หมู่บ้าน
สามขาและพบว่าที่หมู่บ้านสามขานั้นได้มีการสร้างฝายแม้ว ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ระดมแรงเพื่อช่วยกันสร้างฝาย
แม้วขึ้นมา และนอกจากนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าจึงได้มีการจัดพิธีกรรมบวชป่าขึ้นมา ส่ วนในช่วงเดือน
กุ ม ภาพั น ธ์ ยั ง มี กิ จ กรรมท าแนวกั น ไฟ ในช่ ว งเดื อ นมี น าคมมี ก ารจั ด ตั้ ง กองผ้ า ป่ า เพื่ อ ท าบุ ญ สร้ า งวั ด กั น
นอกจากนี้ยังมีการบวชพระโดยมีการบวชเป็นนาคหมู่ เดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีกิจกรรมสงกรานต์ และฟ้อนผี
ปู่ย่า ประเพณีสงกรานต์รดน้าดาหัวผู้ใหญ่ และประเพณีบั้งไฟ สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา โดยมีการจัดงาน
สงกรานต์แบบปีใหม่เมือง โดยจะให้ มีการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคมและมิถุนายน จะมีประเพณี
เลี้ยงผี ออกพรรษา เลี้ยงผีประจาตาบล เลี้ยงผีขุนห้วย โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงผีขุน ห้วยขุนน้า เลี้ยงผีน้า
ผีเรือน ในช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษา เลี้ยงผีไร่ ผีสวน ผีปู่ย่า ผีเสื้อบ้าน
และในเดือนสิงหาคมมีการจัดกิจกรรมวันแม่ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบาเพ็ญประโยชน์โดยชาวบ้าน
จะร่วมแรงร่วมใจกันทาความสะอาดให้กับหมู่บ้านของตนเอง เช่น กวาดถนน ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สาธารณะใน
หมู่บ้าน และในเดือนตุลาคมก็จะเป็นกิจกรรมของวันออกพรรษานอกจากนี้ก็ยังมี กิจกรรมที่เรียกว่า กินข้าว
สลาก (สลากภัตร) เพื่อสร้างวัดหรือโบสถ์ และในเดือนพฤศจิกายนก็เป็นวันแห่งเทศกาลที่เกี่ยวกับการลอย
กระทงหรือชาวบ้านเรียกกันว่ายี่เป็ง โดยทางวัดบ้านผาแมวจะมีการจัดงานเกี่ยวกับการลอยกระทงไว้ที่วัดทุก
คนในหมู่บ้านก็จะร่วมใจกันไปลอยกระทงเพื่อขอขมาแม่น้าที่ได้ใช้ในการชาระล้างร่างกาย หรือใช้อุปโภค
บริโภคต่าง ๆ ในส่วนของเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีการทาพิธีบวชป่าเป้นครั้งที่ 2 เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์
ป่ าอย่ างยั่ งยื น ต่อไปในอนาคตเนื่ องจากพิธี บ วชป่าจะทาให้ ช าวบ้านเคารพในสิ่ งสิ่ งสิ ทธิ์โ ดยเข้าใจว่า จะมี
วิญญาณมาสิงสถิตอยู่กับตนไม้คอยปกปักรักษาอยู่ จะทาให้ชาวบ้านมีความเชื่อว่าตนเองจะต้องอนุรักษ์ป่าไว้
โดยปฏิทินกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชนสามารถสรุปได้ดังตาราง 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ปฏิทินกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมภายในชุมชน
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม

กิจกรรม
ขึ้นปีใหม่ ทาบุญตักบาตร ประเพณีเลี้ยงผี บวชป่าครั้งที่ 1
กิจกรรมวันเข้าพรรษา ทาแนวกันไฟ
กองผ้าป่า มีงานบวชเป็นงานอุปสมบทหมู่เพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีเงินจัดงานบวช (ปีเว้นปี)
สงกรานต์ รดน้าดาหัว ฟ้อนผีปู่ย่า สะเดาะเคราะห์ สืบชะตา
เลี้ยงผี
เลี้ยงผีออกพรรษา เลี้ยงผีประจาตาบล เลี้ยงผีขุนห้วย จัดงานเลี้ยงผีขุนห้วย ห้วยขุนน้า เลี้ยง
มิถุนายน
ผีน้า เลี้ยงผีเรือน
กรกฎาคม แห่เทียนพรรษา เลี้ยงผีไร่ ผีสวน ผีปู่ย่า ผีเสื้อบ้าน
กิจกรรมบาเพ็ญสาธารณประโยชน์วันแม่แห่งชาติ ได้แก่ การปลูกป่า การถางหญ้าและเก็บ
สิงหาคม
ขยะ บริเวณรอบๆหมู่บ้าน
กันยายน ตุลาคม พิธีเรียกขวัญก่อนเกี่ยวข้าว (แต่ละครัวเรือน)
พฤศจิกายน -
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วารสารวิจยั คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562

เดือน
ธันวาคม

กิจกรรม
กิจกรรมบวชป่าครั้งที่ 2 และกิจกรรมบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์วันพ่อแห่งชาติ ได้แก่ การ
ปลูกป่า การถางหญ้าและเก็บขยะบริเวณรอบๆหมู่บ้าน

4. ข้อมูลพันธุ์พืชที่ชุมชนนามาใช้ประโยชน์
การส ารวจตามเส้น ทางในพื้นที่ป่าชุมชนประกอบกับการสอบถามข้อมูลพันธุ์พืช ที่ชุมชนนามาใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร และประเพณีความเชื่อ โดยเดินสารวจพันธุ์พืชตามเส้นทางเดิน
ของคนในหมู่บ้านที่ห าของป่า ตามเส้นทางป่าชุมชนนาโดยปราชญ์ชาวบ้าน (ภาพที่ 2) บันทึกตามการใช้
ประโยชน์จากป่า ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้ล้มลุก ตามลาดับ

ภาพที่ 2 ปราชญ์ชาวบ้านลุงสมบูรณ์ ชาวบ้านในชุมชนที่หาของป่า ตามเส้นทางการเดินป่า
จากการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพบว่า มีพืชที่นามาใช้ประโยชน์ ดังตารางที่ 3 มีทั้งพืชที่
นามาบริโภค และเป็นพืชสมุนไพร ส่วนที่นิยมนามาบริโภคจะเป็นส่วนยอดอ่อน และใบ สมุนไพรมีสรรพคุณคือ
เป็นยาชูกาลัง แก้ร้อนใน เป็นต้น (เต็ม, 2557; สมภพ และคณะ, 2547; ขนิษฐา, 2551)
ตารางที่ 3 รายชื่อพันธุ์พืชที่สารวจพบในป่าชุมชนบ้านผาแมว
ลาดับ
1

ชื่อ
มะเดื่อ มะเขือ
ปล้อง
ข่อย

วงศ์
MORACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์
Ficus hispida L.

การใช้ประโยชน์
รากต้มดื่มผลิตน้านม

MORACEAE

Streblus asper Lour.

APOCYNACEAE
OPILIACEAE
ARACEAE

Alstonia scholaris (L.) R. Br.
Melientha suavis Pierre
Amorphophallus cicatricifer H.

6
7
8

สัตตบรรณ
ผักหวาน
ดอกก้าน
บุกจ้าปา
โด่ไม่รู้ล้ม
ส้มกุ้ง
เผือก

ASTERACEAE
VITACEAE
ARACEAE

Elephantopus scaber L.
Ampelocissus martinii Planch .
Colocasia esculenta (L.) Schott.

9
10
11

ผักหนาม
สาบเสือ
กระถิน

ARACEAE
ASTERACEAE
LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE

Lasia spinosa (L.) Thwaites
Eupotorium odortum L.
Leucaena leucocephala
(Lamk.)de Wit

กิ่งข่ อ ย ใช้ในการแปรงฟัน แต่ ต้อ งทุบ ให้ นิ่ม ๆก่อ น
เปลือก เมื่อต้มกับเกลือจะได้เป็นยาอมแก้รามะนาด
ราก ใช้เป็นยาแก้ริดสีดวง
ยอดอ่อนนามาปรุงอาหาร
แกนข้างในลาต้น นาไปแกงมักใส่ใบส้มป่อยหรือยอด
มะขาม
เป็นยาชูกาลัง
ก้านและยอดมีรสเปรี้ยวใช้กินกับน้าพริก
ก้านใบไหลนามาแกงส้มโดยต้ม 2-3 ครั้ง และคั้นน้า
ทิ้งหรือนาไปเผาไฟก่อนนามาปรุงอาหาร เหง้าใช้
เป็นยาระบายและขับปัสสาวะ
ยอดอ่อนนาไปปรุงอาหาร(แกง)
ใบบดละเอียดทาแผลห้ามเลือด
ยอดอ่อนและฝักอ่อนใช้กินเป็นผักได้

2
3
4
5
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ลาดับ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ผักคาวตอง
ผักปลัง,ผักปั๋ง
ฝาง
มะขามป้อม
พ่อค้าตีเมีย
ไผ่
มะค่าโมง
ยางเหียง

วงศ์
APIACEAE
FABACEAE
ASTERACEAE
(COMPOSITAE)
SAURURACEAE
BASELLACEAE
CAESALPINIACEAE
EUPHORBIACEAE
SELAGINELLACEAE
POACEAE
CAESALPINIACEAE
DIPTEROCARPACEAE

23
24
25

ฮ่อสะพายควาย
เปลือกหาม้า
เครือแหน

RHAMNACEAE
-

ชื่อวิทยาศาสตร์
Centella asiatica
Pterocarpus macrocarpus Kurz
Spilanthes paniculata Wall.ex
Dc
Houttuynia cordata Thunb.
Basella alba L.
Caesalpinia sappan Linn.
Phyllanthus emblica L.
Selaginella argentea Spring
Bambusa bambos(L.) Voss
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
Dipterocarpus obtusifolius
Teijsm.ex Miq
Berchemia floribunda Wall.
-

26

ไม้มันฮอก

-

-

27
28

ผักขวง,สะเดาดิน
จิกน้า,ต้นปุย

MOLLUGINCEAE
BARRINGTONIACEAE

29

ราชพฤกษ์
,ลมแล้ง
หนอนตายอยาก
,หญ้าหนอนตาย
เฟิร์นก้านดา
,หญ้าหูกวัก
กระเจียวป่า
มะพร้าวเต่า ปรง
ดอกก้านเต๊าะ
แต๊ะ
หวาย
รัง,ไม้เปา
ไม้แดง
ช้าแป้น,ไม้ผา
แป้ง
ว่านกาบัง
เพกา,บ่าลิดไม้

CAESALPINIACEAE

Glinus oppositifolius
Barringtonia acutangula (L.)
Gaertn.
Cassia fistula

STEMONACEAE

Stemona sp.

-

PARKERIACEAE

Adiantum sp.

-

ZINGIBERACEAE
CYCADACEAE
ARACEAE

Curcuma sp.
Cycas pectinata
Amorphophallus sp.2

ARECACEAE
DIPTEROCARPACEAE
FABACEAE
SOLANACEAE

Caryota sp.
Shorea siamensis
Xylia xylocarpa
Solanum verbascifolium

แกนข้างในลาต้น นาไปแกงมักใส่ใบส้มป่อยหรือยอด
มะขาม
นามาสานเป็นเฟอนิเจอร์
ลาต้นใช้เพาะเห็ด สร้างบ้าน เสา
ลาต้นใช้ทาโต๊ะ เก้าอี้
เปลือก ลาต้น ใช้ทาเป็นถ่าน และดินปืน

ZINGIBERACEAE
BIGNONIACEAE

Kaempferia sp.
Oroxylum indicum (L.) Kurz

ฝักใช้ทานเป็นสมุนไพร

RHAMNACEAE

Ventilago denticulata

เปลือก ลาต้น แก้อาการปวดปัสสาวะ

42

รางแดง,เครือ
ก้องแกบ
ส้มป่อย

Acacia concinna

ฝัก ทาน้าขมิ้น ส้มป่อย

43

ปุงมดง่าม

LEGUMINOSAEMIMOSOIDEAE
STEMONACEAE

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ
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บัวบก
ประดู่
ผัดเผ็ด

Stemona burkillii

การใช้ประโยชน์
ใบใช้กินกับน้าพริก
ใบอ่อน ยอดอ่อนใส่แกง
ใบรับประมานเป็นผัดสด
ยอดอ่อนใส่แกง
แก่นและเนื้อไม้ให้สีแดง
ผล รับประทานได้ มีรสเปรี้ยว ฝาด
ต้นไผ่ ทาแคร่
เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน
เป็นยาชูกาลัง
เปลือก ใช้ทานกับหมาก แก้อาการปวดฟัน
ใบ นามาเคี้ยวให้ฟันแข็งแรง
และช่วยดับกลิ่นปากเปลือก นาไปปิ้งแล้วแช่น้า แก้
อาการร้อนใน
ยาง ใช้ทาแผลในปาก แก้อาการปากเป็นแผลแก้
อาการปากนกกระจอก
ลาต้น นาไปแกง ประกอบอาหาร
ผล ทายาเบือ่ ปลาราก นามาทุบใส่ปลา ทาให้ปลา
ตาย
ฝัก ต้มเป็นยาถ่ายพยาธิ

หัว ใช้ในการฆ่ามด
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ภาพที่ 3 ผักหนาม (Lasia spinosa (L.) Thwaites)

ภาพที่ 4 ฮ่อสะพายควาย (Berchemia floribunda Wall.)
5.จัดทาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากประวัติชุมชน ปฎิทินกิจกรรม และข้อมูลพันธุ์พืชที่ชุมชน
นามาใช้ประโยชน์
ผลจากการศึ กษา ประวั ติชุ มชน ปฏิ ทิน กิจ กรรม และการส ารวจพืช ที่น ามาใช้ป ระโยชน์ จ ากป่ า
ได้จัดทาข้อมูลพื้นฐานไว้ในบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยจั ดทาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 1 เล่ม เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 3 บท ซึ่งประกอบไปด้วยประวัติชุมชนและปฏิทินกิจกรรมของชุมชน พันธุ์พืช
ที่มาใช้ประโยชน์ จากป่าชุมชน และการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านผาแมว พร้อมทั้งมีบทปฏิบัติการในการเก็บ
ตัวอย่างพืช เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน

ภาพที่ 5 บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ความหลากหลายของพรรณพืชจากป่าชุมชนบ้านผาแมว ตาบลหัวเสือ อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาความหลากหลายทางพรรณพืช การศึกษาบริบทของชุมชนบ้านผาแมว และการจัดทา
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น พบว่าชุมชนบ้านผาแมวมีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ พื้นที่ราบลุ่ม มีลาห้วยและอ่าง
เก็บน้า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร เยาวชนส่วนใหญ่ นิยมออกไปทางานรับจ้างที่ต่างจังหวัด
ส่วนประเพณีที่สืบทอดกันมามีทั้งสืบชะตา สลากภัตร รวมทั้งพิธีบวชป่า เพื่อนาไปสู่การอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต เช่นเดียวกับกิจกรรมการบวชป่าในพื้นที่โครงการวิจัยบ้านทุ่งยาว ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.
เชี ย งใหม่ มี ก ารบวชป่ า เป็ น ปี ที่ 3 เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ค นในชุ ม ชนรั ก ษาป่ า และพื้ น ฟู ป่ า ให้ ส มบู ร ณ์
(มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556) จากการสารวจพืชอาหารและพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านผาแมว พบว่า
ชาวบ้านได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้มาเป็นเวลานาน และมีแนวทางการจัดการใช้ประโยชน์จากป่าชุ มชนอย่างยั่งยืน
ทางคณะผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี จ ากผู้ น าชุ ม ชน และชาวบ้ า นที่ ไ ด้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานพร้อมทั้งสรุปผลงานอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีพืชอาหารและพืชสมุนไพรตามเส้นทางเดินป่า และได้มี
ส่ ว นร่ ว มในการจั ดทาข้อมูล บทเรี ย นวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ด้ านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากป่า โดย
ชาวบ้านที่หาของป่ามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนสามารถแนะนาพืชสมุนไพรที่พบในป่าชุมชนให้กับนักเรียน
สอดแทรกตามเนื้ อหาบทเรีย นวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นได้และข้อมูลพันธุ์ พืช นาไปจัดทาบทเรียนวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1 เล่ม ให้นักเรียนมีส่วนรับผิดชอบดูแลในการอนุรักษ์การใช้
ประโยชน์ พืชจากป่ าชุมชน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ประทีป (2556) สามารถสร้ างบทเรียนวิทยาศาสตร์
ท้องถิ่นนักเรียนจากกระบวนการวิทยาศาสตร์ในป่าพรุ โดยใช้ทักษะวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ ใน
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น ในระดับช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 และนักเรียนสามารถทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ได้
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