แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
A DEVELOPMENT OF LEARNING CENTER FOR CONSERVATION CORYPHA
LECOMTEI BECC. PARTICIPATORY OF THAIBUENG COMMUNITY
MANAOWAN SUBDISTRICT PATTANANIKOM DISTRICT LOPBURI PROVINCE
ขจรศักดิ์ บุญด้วยลาน1 สุนทรี จีนธรรม2 และ สุธี พรรณหาญ3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพ ปัญหา และความต้องการในการอนุรักษ์พืช
พั น ธุ์ล านของชุ มชนไทยเบิ้ ง ต าบลมะนาวหวาน อ าเภอพั ฒ นานิค ม จังหวัด ลพบุ รี 2) เพื่ อ ศึก ษา
แนวทางดาเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธีทั้งเชิง คุณภาพและเชิงปริ มาณเก็บ
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้าหมาย รวมจานวน 12 คน
ได้ แ ก่ ผู้ รู้ ปราชญ์ ช าวบ้ าน ผู้ น าชุ ม ชน ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน เจ้ าหน้ า ที่ ป่ าไม้ เจ้ าหน้ า ที่ เกษตร ครู
พระสงฆ์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์
พืชพันธุ์ลาน โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 375 คน 2) แบบสัมภาษณ์ใช้ในการสัมภาษณ์
ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ครู พระสงฆ์ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ประเด็นคาถามการสนทนากลุ่มและแบบบันทึก (Focus Group
Discussion)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาป่าพืชพันธุ์ลาน แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ 1) สภาพป่าพืชพันธุ์ลาน
ยุคดั้งเดิมเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2480-2500 2) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานยุค 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2500–2511
3) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานยุค 3 ระหว่างปี พ.ศ. 2511–2524 4) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานยุคปัจจุบัน จาก
ปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละช่วงเวลาป่าพืชพันธุ์ลานมีการลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก
การถูกทาลายจากมนุษย์เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเพาะปลูก คุณลักษณะเฉพาะสายพันธุ์ของพืชพันธุ์ลาน
เป็ น พื ช ที่ อ อกดอกครั้ ง เดี ย วแล้ ว ตาย (Monocarpy) เมื่ อ อายุ ป ระมาณ 60-80 ปี และมี ก าร
เจริ ญ เติ บ โตช้ าและมี ค วามอ่ อนไหวทางพั น ธุก รรมสู งเสี่ ยงต่อ การสู ญ พั น ธุ์ จากการส ารวจความ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3 อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
2
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ต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุ รี พบว่ามี ร ะดั บ ความต้ อ งการให้ อ นุ รัก ษ์ ไว้ อยู่ ในระดั บ มาก (  = 4.17, S.D.= 0.17) และ
ต้องการสร้ างศูน ย์ เรี ย นรู้ การอนุ รั กษ์ พื ช พั นธุ์ล านในชุม ชนไทยเบิ้ ง อยู่ ในระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 
=4.12 , S.D.= 0.09)
2. แนวทางการพั ฒ นาศู น ย์ เรี ย นรู้ก ารอนุ รั ก ษ์ พื ช พั น ธุ์ ล าน มี 6 ขั้ น ตอนคื อ 1) จั ด เวที
ประชาคม 2) ออกแบบแนวทางและวางแผนปฏิบัติการ 3) สืบค้นและบันทึกองค์ความรู้ 4) ปรับปรุง
ข้อมูลสารสนเทศ 5) จัดการความรู้และ 6) ตรวจสอบและรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูลโดยศูนย์
เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ประกอบด้วย 5 สถานีเรียนรู้ ได้แก่ สถานีที่ 1 ป่าพืชพันธุ์ลานบ้านฉัน
สถานีที่ 2 กว่าจะเป็นป่าพืชพันธุ์ลานผืนใหญ่ 3) ย้อนรอยอดีตไทยเบิ้งสถานที่ 4 ตะลุยดงลาน และ
สถานีที่ 5 สืบสานตานานศิลป์
คาสาคัญ: ศูนย์เรียนรู้, การอนุรักษ์, พืชพันธุ์ลาน,ชุมชนไทยเบิ้ง
ABSTRACT
The objectives of this research were to 1) study conditions, problems and
needs of conservation on CoryphalecomteiBecc. inThaibueng Community,
ManaowanSubdistrict, Pattananikom District Lopburi province, 2) study guidelines to
construct conservation Learning Center of Coryphalecomteibecc. inThaibueng
community. This research was qualitative research. Data were collecting from Key
informant persons who were knowledgeable, local wisdom person, head community,
head village, forester, agriculture academic, teacher and monk. Research instruments
were 1) Questionairefor community environment study, 2) key informant interview, 3)
questions for focus group discussion. Data were analyzed by content analysis,
percentile mean and standard deviation
The results found that:
1. Forest of CoryphalecomteiBecc. was 4 stage. 1) original era stage in 1937
– 1957 2) second era in 1957 – 1968, 3) third era in 1968 – 1971, and 4) present era
in 1971 to present. CoryphalecomteiBecc.in all era were decreasing progression by
people who live in forest for increasing land farm. Characteristic of
CoryphalecomteiBecc. was monocarp tree in 60 – 80 years old, slow growing and
sensitive gene become extinct to importance cause to conserve for utilize this plant.
The conservation needs of CoryphalecomteiBecc. was high level (  = 4.17, S.D.=
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0.17). The construction needs of conservation Learning Center of
Coryphalecomteibecc. In Thaibueng community was high level (  = 4.12, S.D.= 0.09).
2. The guidelines to construct conservation Learning Center of
Coryphalecomteibecc. inThaibueng community were 6 steps: 1) people forum,
2) design and construction plan, 3) wisdom review, 4) data improvement,
5) knowledge management, 6) check and certify data. Conservation Learning Center
of Coryphalecomteibecc.In Thaibueng community consist of 5 learning center:
1) forest of Coryphalecomteibecc. My home, 2) how to big forest, 3) retro of
thaibueng, 4) forest rally, 5) inherit legend art.
Keywords: Learning Center, conservation, Coryphalecomtei Becc., Thai bueng
Community
บทนา
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ป ระสบกั บ สภาพการสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เช่ น เดี ย วกั บ ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก ในช่ ว งสี่ ท ศวรรษที่ ผ่ านมา ทรั พ ยากรป่ า ไม้ ถู ก ท าลายเพื่ อ
สนองตอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้
อัน อุด มสมบู ร ณ์ ป ระมาณ 67 ล้า นไร่ หรือ เฉลี ่ย ประมาณ 1.6 ล้า นไร่ต่อ ปี กล่า วคือ ในราวปี
พ.ศ.2457 ประเทศไทย มี ทรัพยากรป่าไม้มากถึง 230 ล้านไร่ หรือร้อยละ72 ของพื้นที่ประเทศจาก
ระยะเวลาที่ผ่ านมา จนถึงปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีประชากร ประมาณ 27 ล้ านคน มีพื้นที่ป่ า
ประมาณ 171 ล้ านไร่ หรื อ ร้ อ ยละ 53.3 ของพื้ น ที่ ป ระเทศ (วิ นั ย วี ระวัฒ นานนท์ , 2546; นิ วั ติ
เรืองพานิช, 2548) และลดลงมาโดยตลอดเฉพาะปี พ.ศ.2532 ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ
27.95 ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 90 ล้านไร่ (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2550) และจากการประเมิน
ของสานัก งานความหลากหลายทางชีว ภาพ ได้ร ายงานว่า ทรัพยากรป่าไม้ยังคงถูกบุกรุกทาลาย
และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2548 พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากปี พ.ศ.2547 เฉลี่ยร้อยละ
3.9 และในปี พ.ศ.2549 ลดลงจาก ปี พ.ศ.2548 เฉลี่ ย ร้ อ ยละ1.5 (ส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม, 2554) นอกจากนั้ นกรมป่ าไม้ ได้ รายงานสถานการณ์ ป่ าไม้ ใน
ประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2549 ว่ามีเนื้อที่ป่าประมาณ 99,157,875 ไร่ หรือร้อยละ 30.92 ของเนื้อที่ทั้ง
ประเทศ โดยประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT - 5TM (กรมป่าไม้, 2552) ซึ่งไม่รวมป่าสวน
ยางพาราและ สวนผลไม้
สถานการณ์ป่าไม้ของจังหวัดลพบุรี ในปัจจุบันพบว่าถูกบุกรุกและทาลายลงจนพื้นที่ป่าไม้
ทรุดโทรมอย่างเห็น เด่นชัด จากสภาพการณ์ ดังกล่าวกรมป่าไม้ได้ประกาศอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่ยังอุดม

86

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

.

สมบูรณ์ไว้ 4 แห่ง ซึ่งป่าไม้ที่สาคัญแห่งหนึ่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติชัยบาดาล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อาเภอ
ชัยบาดาลบางส่วน อาเภอท่าหลวง อาเภอพัฒนานิคม และอาเภอลาสนธิ สรุปโดยรวมพื้นที่ป่าไม้ของ
จังหวัดลพบุรี เฉลี่ยเหลือเพียงร้อยละ 17 ของพื้นที่ทั้งจังหวัดเท่านั้น (สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7
จังหวัดสระบุรี, 2551-2552; สานักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี, 2553; กรมป่าไม้, 2552)
ป่าพืชพันธุ์ลานในชุมชนไทยเบิ้งตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีในอดีต
ชุมชนแห่ งนี้ เคยอุดมสมบูรณ์ และปกคลุ มไปด้วยพืชพันธุ์ล าน มากกว่า 10,000 ไร่ (ภูธร ภูมะธน,
2546) แต่ปัจจุบันจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้รู้ และผู้นาชุมชนในพื้นที่ป่าพืชพันธุ์ลาน เหลือไม่ถึง 10
ไร่ (ภักดิ์ บุญด้วยลาน; ป้อม จาปาทอง; อานาจ บุญด้วยลาน และสมนึก พรหมพิรุณ ; สัมภาษณ์ :
22 พฤษภาคม 2555) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสารวจภาคสนามของผู้วิจัยที่ทาการสารวจได้เป็น
อย่างดี โดยพบว่าพืชพันธุ์ลานในปัจจุบัน สามารถมองเห็นได้ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ริมคลอง หัวไร่
ปลายนา และริมถนนริมทางเท่านั้น
การศึกษาครั้งนี้ มีความต้องการสารวจสภาพ ปัญหา และความต้องการในการอนุรักษ์พืช
พันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง และหาแนวทางการอนุรักษ์โดยการสร้างศูนย์เรี ยนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์
ลานอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชน และสนองความต้องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชนอื่นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบล
มะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน และ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน
อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1. ขอบเขตการศึ ก ษาด้ า นเนื้ อ หาการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี วิ ท ยา
ปรากฏการณ์วิทยา การศึกษาแนวคิด กระบวนการในด้านความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ การถ่ายทอดองค์
ความรู้ผ่านประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นการค้นหาพฤติกรรมการแสดงออก โดยมุ่งศึกษาสภาพ
ปัญหา และความต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พืช
พันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ง
อดีตเคยมีอาชีพตัดลานขายหลั งฤดูทานาจานวน 12คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้ให้ข้อมูล
สาคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหา การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ศึกษาความต้องการด้านการอนุรักษ์พืชพันธุ์และ
ความต้องการในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 375 คน จากประชาชนชาวไทยเบิ้งในจังหวัด
ลพบุ รี และผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ เจ้าหน้ าที่เกษตร กานัน ผู้ ใหญ่ บ้าน ครู พระสงฆ์
จานวน 12 คน สาหรับประชุมสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์
ลานชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวานอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3. ขอบเขตด้านพื้น ที่ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาป่าพื ชพันธุ์ลานในพื้นที่ชุมชนไทยเบิ้ง ตาบล
มะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จานวน 8 หมู่บ้านเป็นหลัก
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลโดยการสารวจข้อมูลภาคสนามและ
สัมภาษณ์ คือเดือนมีนาคม 2557ถึงเดือนกรกฎาคม 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ ประชาชนชาวไทยเบิ้งในจังหวัดลพบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องด้านป่า
ไม้ เจ้าหน้าที่เกษตร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู พระสงฆ์
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหา การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ศึกษาความ
ต้องการด้านการอนุรักษ์พืชพันธุ์ ได้แก่ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งอดีตเคยมีอาชีพตัดลานขายหลังฤดูทา
นาจานวน 12 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ความต้องการในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ใช้ เป็นประชาชนชาวไทย
เบิ้งในจังหวัดลพบุรี จานวน 375 คน
3) สาหรับประชุมสนทนากลุ่มเพื่อศึกษาแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์
ลานชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวานอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ เจ้าหน้าที่เกษตร กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู พระสงฆ์ จานวน 12 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ (Interview) ผู้วิจัยได้สร้างชุดคาถาม เพื่อใช้เป็นแนวคาถามสาหรับการ
สัมภาษณ์ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เกี่ยวกับสภาพ ปัญหา การลดลง การถูกทาลาย
ของป่าพืชพันธุ์ลาน
2. แบบสอบถามความต้องการของเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง
3. แบบบั น ทึ ก และประเด็ น ค าถามการสนทนากลุ่ ม (Focus Group Discussion) ใช้
สาหรับเป็นแนวคาถามในการสนทนากลุ่มโดยผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมข้อมูล 2 ประเภท ที่สาคัญ ได้แก่
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลบุคคลที่ได้
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้รู้ ปราชญ์ช าวบ้าน ซึ่งได้มาจากการ
ใช้วิธีปากต่อปาก (SnowballTechnique) เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านสภาพปัญหาและความต้องการ
ในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้งตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้อมูลประเภท
เอกสารต่างๆ บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ ข่าวสาร เพื่อการรวบรวมข้อมูล ในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับ
การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานในชุมชนต่อไป
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้านซึ่ง
เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ เกี่ยวกับสภาพป่าพืชพันธุ์ลาน การใช้ประโยชน์ ปัญหาการลดลง การทาลาย ป่า
พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒ นานิคม จังหวัดลพบุรี โดยใช้การหา
ข้อมูลแบบปากต่อปาก (Snowball Technique) เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการตอบวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ่งเป็นคาถามลักษณะเดียวกัน
2. การสอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง 375 คน จากประชาชนชาวไทยในจั ง หวั ด ลพบุ รี โดย
สอบถามความต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน และความต้องการในการสร้างศูนย์เรียนรู้
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยใช้เป็นแนวคาถามในการสนทนา
กลุ่มจากผู้นาชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางดาเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน
ของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัย
ได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม และค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัย
1. ผลการสารวจสภาพปัญหา และความต้องการในการอนุรักษ์ป่าพืชพันธุ์ลานของชุมชน
ไทยเบิ้งทั้ง 8 หมู่บ้าน ของตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า
1.1 สภาพป่าพืชพันธุ์ลานในอดีตมีมากถึงหนึ่งหมื่นไร่ พร้อมทั้งมีความอุดมสมบูรณ์
พรั่งพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากประชาชนโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะลดจานวนลงอย่างรวดเร็วเช่นใน
ปัจจุบัน แบ่งสภาพป่าพืชพันธุ์ลานออกเป็น 4 ช่วงด้วยกัน ดังนี้
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1) สภาพป่าพืชพันธุ์ลาน ยุคดั้ งเดิมเริ่มตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2480-2500ในยุคนี้ป่าพืชพันธุ์
ลานมีความอุดมสมบูรณ์มาก จนมีคาพูดติดปากกันว่า “ป่าพืชพันธุ์ลานในชุมชนไทยเบิ้งบ้านมะนาว
หวานแห่งนี้มีมากมาย แค่ขยันตัดไปขายก็สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ไม่มีวันอดตาย” ยุคนี้ทางราชการได้
อนุญ าตให้ป ระชาชนตัดลานอย่างถูก ต้องตามกฎหมาย โดยออกหนังสื ออนุญาตตัดลาน ชาวบ้าน
เรียกว่า “ใบน้อย” ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองเกี่ยวกับการตัดยอดลานขาย แต่สภาพที่พบในปัจจุบันไม่มีใคร
คาดคิดว่าจะถูกตัดโค่นลงเป็นจานวนมากจนต้องหันมาอนุรักษ์
2) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2500–2511 ในช่วงเวลานี้
ต้นพืชพันธุ์ลานเริ่มมีจานวนน้อยลงและหายากมากขึ้น ชาวบ้านที่ทาอาชีพตัดยอดลานลดจานวนลง
อย่างเห็นได้ชัด
3) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2511–2524 ในช่วงเวลานี้
จะเห็นได้ชัดมากขึ้น เพราะสภาพป่าพืชพันธุ์ลานเริ่มลดลงอย่างหนัก ขาดผู้รับซื้อ ราคาเริ่มตกลง พวก
ที่ลักลอบตัด ก็ถูกทางการจับกุม ทาให้ประชาชนที่ตัดลานขายหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน เช่น ปลูก
ข้าวโพด และอื่นๆ
4) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง หลังปี พ.ศ. 2524–ปัจจุบัน ในช่วงเวลานี้
เป็นช่วงเวลา ที่ชุมชมเริ่มที่จะมีการอนุรักษ์ พืชพันธุ์ลานไว้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนมากกว่าที่จะตัด
ยอดไปขาย เช่น อดีตมีการจ่งไว้ (สงวนไว้) ตามพื้นที่ของตนเอง และเริ่มการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
เช่นพระสงฆ์ก็ปลูกโดยการใช้เมล็ด
การใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ลานอย่างยั่งยืน
เมื่อกล่าวถึงต้นพืชพันธุ์ลาน หรือต้นลาน หลายคนคงผ่านประสบการณ์การเล่นของ
เล่น จากปลาตะเพียนใบลาน เครื่องจักสานที่ทาจากใบลาน เช่น งอบ หมวก และอื่นๆ หรือแม้กระทั่ง
หนังผูกของพระสงฆ์ ที่บรรจุกัณฑ์เทศ บรรยายหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น หากแต่
ประโยชน์ของพืชพันธุ์ลานยังมีมากทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ผลอ่อนรับประทานได้ ใบแก่ใช้ทา
หลังคา ก้านใบใช้ทาพื้น รอด หรือตง ในการสร้างบ้านพักของชาวชนบทโบราณ เป็นต้น
นอกจากนั้ น พื ช พั นธุ์ล านยังถูกนามาใช้ในเชิงการสร้างอัตลั ก ษณ์ ของชุมชน เช่ น
ชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใช้ คาว่า “ลาน” ขึ้นต้นหรือลง
ท้ายนามสกุลของครอบครัวตนเอง เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประโยชน์และความผูกพันกันมาเมื่อครั้งอดีต
มากกว่า 30 ตระกูลลาน เช่น บุญด้วยลาน จงใจลาน หาทางลานลานเลี้ยงชีพบารุงลาน ลานสวัสดิ์
สวัสดีลาน ตรงใจลาน ซื่อทาลานลานสันทัด ลานเลี้ยง พานิชลานลานทรัพย์ ทรัพย์ลาน ลานเป็นคุณ
เสือดงลาน ลานเจริญ เชื้อพันธ์ลาน นักลาน ใจชอบลาน ชอบใจลาน คล่องการลาน ลานเลี้ยง สมัคร
ลาน ศรีล าน แทนลาน ทนลาน ท าลาน แสวงลาน ผลทางลานคาพรานลาน และเสือดงลานเช่น
ปัจจุบัน
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การตัดลานตามแบบภูมิปัญญาของชาวไทยเบิ้ง
มีความเชื่อกันของชาวไทยเบิ้งโบราณเกี่ยวกับการเข้าป่าตัดลาน คือ เพื่อความสาเร็จ
และความปลอดภัย จากอัน ตรายต่าง ๆ ในป่า ชาวไทยเบิ้งจะต้องบน “หลวงตู้”และจะต้องมีการ
รวบรวมกลุ่มคนที่จะเข้าไปตัดลาน ก่อนการตั้งทัพ(ชุมชนคนตัดลาน) จานวน 5–10 คนขึ้นไป เพื่อ
ความเหมาะสมในการดูแลและป้องกันอันตราย ชาวไทยเบิ้งจะมีลาดับขั้นตอนการตัดยอดลาน แตกต่าง
จากบ้านอื่น คือ มีการชักลาน ฉะลาน ทอนลาน หว่านลาน กาลาน คัดลานและทาซองลาน
การอนุรักษ์และการพื้นฟูพืชพันธุ์ลานในชุมชนไทยเบิ้ง
ชาวไทยเบิ้ งเป็ น ชุ ม ชนชนบทชุม ชนหนึ่ ง ซึ่ งมี ก ารด ารงชี วิต มี วัฒ นธรรม มี การ
ประกอบอาชีพคล้ายกับชุมชนชนบททั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะความรักและหวงแหนถิ่นที่อยู่
อาศัย มีองค์ความรู้ของตนเองที่น่าศึกษา ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ พืชพันธุ์ลานเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ใกล้ชิด
และใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน โดยใช้หลักการอนุรักษ์ 4 ขั้นตอน คือ การปกปักษ์ การกักเก็บ การ
ส่งเสริมและการพัฒนา ซึง่ เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง
สาหรับการฟื้นฟูสภาพป่าพืชพันธุ์ลานนั้นชุมชน ใช้วิธีการทางธรรมชาติในการฟื้นฟู
คือ การปล่อยไว้ตามธรรมชาติ ไม่ทาลาย และทาการเพาะขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด ตามบ้านเรือน
ของตนเอง ส่วนใหญ่เพื่อการใช้สอยในครัวเรือนไม่เน้น ผลเชิงเศรษฐกิจ
ระบบนิเวศของป่าพืชพันธุ์ลาน
พืชพันธุ์ลานเป็นไม้ที่มีลาต้นสูงใหญ่ มีใบใหญ่และกว้างกว่าพันธุ์ไม้ใดๆ ในโลก หาก
ขึ้นเป็นกลุ่มหนาแน่นจะสร้างความร่มเย็นชุ่มชื้นให้กับบริเวณที่ขึ้นอยู่ เป็นที่อาศัยของนกกาและสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กทั่วไป เช่น อีเห็น พังพอน ส่วนใหญ่พบขึ้นปะปนกับไม้หลายชนิด เช่น ไผ่ รัง
เต็ง และไม้พุ่มเตี้ย อื่นๆ ตามเชิงเขา และพื้นที่ชายน้าพบทั่วภูมิภาคของไทย ในประเทศไทยพบ 3
สายพันธุ์ได้แก่ CoryphaUmbraculiferaเป็นปาล์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อสามัญว่า ลานวัด
หรื อ ลานหมื่ น เถิ ด เทิ ง หรื อ Fan Palm, LontarPalm, TalipotpPalm ลานชนิ ด นี้ มี ถิ่ น ก าเนิ ด ใน
ประเทศศรีลังกาและอินเดีย ในประเทศไทยไม่พบตามธรรมชาติแต่มีการนาลานชนิดนี้เข้ามาปลูกใน
ภาคเหนือของประเทศไทยเช่น ภาคเหนือพบที่จังหวัด ตาก ลาปาง เชียงใหม่ CoryphaLecomteiมี
ชื่อสามัญ ว่า ลานป่ า (Lanpa)ตามธรรมชาติพบที่ประเทศเวียดนามและไทย เช่น ภาคเหนือพบที่
จังหวัดตาก กาแพงเพชร พิ ษณุ โลก ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือพบที่จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภู มิ
มหาสารคาม นครราชสีมา ภาคกลางที่จังหวัดลพบุรี โดยเฉพาะบ้านมะนาวหวาน ตาบลมะนาวหวาน
ตาบลน้าสุด จังหวัดสระบุรี และปัจจุบันพบว่าป่าลานตามธรรมชาติผืนสุดท้ายของประเทศไทยอยู่ใน
พื้นทีอุทยานแห่งชาติทับลานเฉพาะที่บ้านทับลาน บ้านขุนศรี และบ้านวังมือ ตาบลบุพราหมณ์ อาเภอนา
ดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นป่าลานที่มีความหนาแน่นที่สุดประมาณ 200 ไร่ เท่านั้นและ
CoryphaUtanLamk ไทยเรียกว่าลาน (Lan) ลานพรุ (LanPhru) ประเทศเวียดนาม เรียกว่า I[as]
bu[oo]n cao และประเทศอังกฤษ เรียกว่า GebangPalm ชอบขึ้นตามแนวชายฝั่งแม่น้าหรือในพื้นที่
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ชุ่มน้ามีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่อินเดียจนถึงฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบมากทางภาคใต้เขต อาเภอ
เชียรใหญ่และอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.2 ปัญ หาการลดลงของพื้นที่ป่าพืช พันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง สรุปปัญ หาสาคัญ ได้ 5
ประการ สรุปประเด็นของการสัมภาษณ์ ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน สรุปปัญหาได้ ดังนี้
1) การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ มี ค วามต้ อ งการพื้ น ที่ เพื่ อ
การเกษตรมากขึ้น
2) ความต้องพื้นที่เพื่อทาการเกษตรเชิงเดี๋ยวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่าพืช
พันธุ์ลาน เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างกว้างขวาง
3) การเปิดป่าสงวนให้เกษตรกรเข้าทากินโดยมอบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน
เพื่อการทากิน(ส.ป.ก. 4-01) ทาให้มีการทาลายพืชพันธุ์ลานเพื่อขอเอกสารสิทธิ์ดังกล่าว
4) การสร้างเขื่อนเป็นการทาลายพื้นที่ป่าพืชพันธุ์ลานตามธรรมชาติ จานวนหนึ่ง
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)
5) การย้ายถิ่นฐานของประชาชนจากต่างพื้นที่เข้ามาทากินในเขตพื้นที่ป่าพืชพันธุ์
ลาน ทาให้ไม่รู้ถึงประโยชน์ และคุณค่าของพืชพันธุ์ลานอย่างเพียงพอจึงก่อให้เกิดการทาลายพื้นที่ป่า
พืชพันธุ์ลานธรรมชาติ
สาเหตุของการลดลงป่าพืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง สรุปได้ ดังนี้
1) เกิดจากธรรมชาติพืชพันธุ์ลานมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ และคุณลักษณะ
เฉพาะสายพันธุ์พืชพันธุ์ลานเป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างมาก ประมาณ 20 – 80 ปี จึงจะออกดอก หรือ
เกิดการผสมเกสร เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของตนเอง หรือเป็นที่ทราบกันดีว่า ต้นพืชพันธุ์ลานเป็นต้นไม้
เฉพาะตนเอง ที่เรียกว่า “Monocarpic”คือ ออกดอกครั้งเดียวแล้วก็ตาย ดังนั้นเมื่อช่วงระยะเวลาใน
การเจริญเติบที่ยาวนานจึงเกิดความไม่สมดุลกับการถูกนาไปใช้ประโยชน์ มีความอ่อนไหวทางพันธุ์
กรรมจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปัจจุบัน
2) เกิดจากการกระทาของมนุษย์ ซึ่งมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งในด้านการ
พัฒนา และการทาลายพร้อมๆ กัน เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดการบุกรุกและทาลายพืชพันธุ์ลานในชุมชน
ไทยเบิ้งในปัจจุบัน
2.1) ความต้องการพื้นที่ในการทาเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ หรือเพาะปลูก เช่น
ท าไร่ ข้ า วโพด ไร่ อ้ อ ย พริ ก มะเขื อ มั น ส าปะหลั ง ในการปลู กพื ช เศรษฐกิ จ เชิ ง เดี่ ย วดั ง กล่ า ว
จาเป็นต้องใช้ พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก ประกอบกับทางรัฐบาลในสมัยนั้น ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ การ
ทาเกษตรเพื่อส่งป้อนเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม ต้นพืชพันธุ์ลานเป็นพืชที่ถูกกล่าวขานว่า
เป็นพืชไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงถูกทาลายลงโดยขาดการศึกษาถึงประโยชน์ และความสาคัญอย่าง
จริงจัง
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2.2) การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จากการที่กรมที่ดินและสานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร ได้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินในเขตป่าสงวน หรือป่าเสื่อมโทรม เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่พื ช พั น ธุ์ล านถูก ท าลายลงอย่ างมาก เพราะต้ องการพื้ น ที่ ไปออกเอกสารสิ ท ธิ์ นส.3 โฉนด และ
เอกสารการถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4–01
2.3) การสร้างเขื่อน การสร้างเขื่อนป่ าสั กชลสิ ท ธิ์เป็น สาเหตุ ห นึ่ ง ของการ
ทาลายแหล่งที่พืชอาศัยของพืชพันธุ์ลาน เพราะต้นพืชพันธุ์ลานที่มีขนาดเล็กจานวนมากซึ่งหากมองดู
ด้วยสาตาแล้วอาจมองไม่ เห็นถึงประโยชน์และคุณค่า เพราะยังเล็กและใช้ประโยชน์ไม่ได้ แต่ถ้าหาก
ดูแลรักษาไว้จนอายุครบเกณฑ์การใช้ประโยชน์เมื่อใด จะพบว่าตั้งแต่ ราก ลาต้น กิ่ง ก้าน ใบ ลูกผล
ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น
2.4) การใช้ประโยชน์มากเกินไป มนุษย์เป็นผู้ที่รู้จักเลือกสรรที่จะนาส่วนต่างๆ
ของต้นพืชพันธุ์ลานไปใช้ประโยชน์ เพื่อความอยู่รอดปลอดภัย คุ้มแดดคุ้มฝน จึงเหลือพืชพันธุ์ไม้ชนิด
ต่าง ๆเพียงพอต่อการคัดสรรพันธุ์ของตนเองตามธรรมชาติ ซึ่งถือว่าเป็นการดูแลรักษาระบบนิเวศของ
ตนเองอย่างดี และส่วนที่ถูกตัด หรือนาไปใช้ประโยชน์ก็สามารถงอกออกมาใหม่ทดแทน ส่วนที่ถูกตัด
ออกไปได้ แต่ในปัจจุบันมนุษย์เรานาพืชพันธุ์ลานไปใช้ประโยชน์ทางการค้า เช่น ตัดยอดอ่อนของพืช
พัน ธุ์ล านไปใช้ในงานหั ตถกรรม ในขณะที่ยังอ่อนยังไม่เจริญ เติบโตเต็มที่ นายอดุล ย์ พู ลพงษ์ ชาว
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้กล่าวว่า “ลานบ้านตากมีปะเลอะเปอะตัดเท่าไรก็ไม่หมด” ชาวจังหวัด
ตาก ส่วนใหญ่ตัดยอดลานอ่อน เป็นยอดลานขนาดเล็กไปทา “เปียลาน” ก่อนเย็บเป็นหมวก ต่อไป
ขุดเหง้าไปใช้ประโยชน์ด้านอาหาร นายอนุพงษ์ จงใจลาน กล่าวไว้ว่า “แกงหัวลานเป็นแกงที่อร่อย
จะได้กินก็น่าเทศกาลสาคัญ” นาลูกอ่อนไปรับประทาน ขาดการปลูกทดแทน อย่างถูกวิธี จึงส่งผลให้
ป่าพืชพันธุ์ลานลดลงอย่างรวดเร็วและอาจสูญพันธุ์ได้หากไม่รีบอนุรักษ์ไว้
1.3 ผลการศึกษาความต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานและความต้องการในการ
สร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง โดยการสัมภาษณ์ผู้รู้ และสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 375 คน พบว่า ชาวไทยเบิ้งมี ความต้องการในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานและความ
ต้องการสร้างศูน ย์ เรีย นการอนุ รั กษ์พื ช พัน ธุ์ชุมชนไทยเบิ้ งตาบลมะนาวหวาน อาเภอพั ฒ นานิค ม
จังหวัดลพบุรี ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 31.73 มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในพื้นที่วิจัยมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 73.87 มีอาชีพ
เกษตรกรรมและมีสถานทางสังคมเป็นกรรมการและเป็นสมาชิกองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่
ร้อยละ 23.20 มีความต้องการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานอยู่ในระดับมาก (  =4.17, S.D.= 0.17) และมี
ความต้องการให้ ดาเนิ น การสร้างศูน ย์ เรีย นรู้การอนุ รักษ์ พื ช พัน ธ์ล านอยู่ในระดับมาก (  =4.12,
S.D.= 0.09)
2. ผลการศึกษาแนวทางการสร้างและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานชองชุมชน
ชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
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จากการร่วมสนทนากลุ่มของผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และ
ผู้น าชุมชน พบว่าแนวทางการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พื ชพั นธุ์ล านของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบล
มะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้ วิถีชีวิตของ
ชาวไทยเบิ้งเกี่ยวกับการทาอาชีพตัดลาน วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรซึ่งเป็นภูมิปัญญาชุมชน เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจดาเนินการดังนี้
1) ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อหาแนวทางการดาเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืช
พันธุ์ลานในชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีที่ประชุมเห็นควรให้ใช้
โรงเรียนบ้ านมะนาวหวาน สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นที่ตั้งของ
สานักงานศูนย์เรียนรู้
2) นาแนวคิดที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่ม มาวิเคราะห์ (SwotAnalysis)เพื่อหาจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ต่อการสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง
และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ ของศูนย์เรียนรู้การอนุรั กษ์พืชพันธุ์ลานของ
ชุมชนไทยเบิ้ง
3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์เรียนรู้
4) กาหนดองค์ป ระกอบของศูน ย์เรียนรู้การอนุ รัก ษ์พื ช พั นธุ์ล านของชุ มชนไทยเบิ้ ง
ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒ นานิคม จังหวัดลพบุรี ศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของศูนย์
เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ปรัชญาของศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ และนโยบายของศูนย์การเรียนรู้
5) กาหนดโครงสร้างของศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้งมีการ
กาหนดฝ่ ายงานบริห ารออกเป็ น 5 คณะได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสื่อ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและคณะกรรมการฝ่ายจัดการความรู้
6) ด าเนิ น การสร้ า งศู น ย์ เรี ย นรู้ ก ารอนุ รั ก ษ์ พื ช พั น ธุ์ ล านตามที่ ได้ อ อกแบบไว้ ตาม
ขั้นตอน 6 ขั้น ตอน คือ จัด เวทีป ระชาคมวางแผนปฏิบัติก ารสร้างศูน ย์เรีย นรู้ต ามกรอบแนวคิด
สืบ ค้น ข้อ มูล ผู้รู้ ภูมิปัญญาชาวบ้านผลิตชุดความรู้ ถ่ายทอดหรือนาเสนอองค์ความรู้ของชุมชนและ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าเรียนในศูนย์เรียนรู้โดยศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน ประกอบ
ไปด้วย 5 สถานีเรียนรู้ คือ สถานีที่ 1 ป่าพืชพันธุ์ลานบ้านฉัน สถานีที่ 2 กว่าจะเป็นป่าพืชพันธุ์ลานผืน
ใหญ่ สถานีที่ 3 ย้อนรอยอดีตไทยเบิ้ง สถานีที่ 4 ตะลุยดงลาน และสถานีที่ 5 สืบสานตานานศิลป์
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานอย่างมีส่วนร่วม
ของชุม ชนไทยเบิ้ งตาบลมะนาวหวานอาเภอพัฒ นานิคมจังหวัด ลพบุ รีผู้ วิจัยน าประเด็นส าคัญ มา
อภิปรายผลดังนี้
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1. สภาพปัญหา และความต้องการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาว
หวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์มีจานวนมากและ
หนาแน่ น สามารถรองรั บ กั บ จ านวนประชาชนที่ ยั งมี น้ อ ยมากในขณะนั้ น ซึ่ งป่ าลานน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน สร้างบ้ าน มุ งหลังคา ทาอาหารหรือ ทาเป็นของเล่น ของประดับตกแต่ง และอื่นๆ
อีกมากมายอย่างสบาย สอดคลองกับ ภูธร ภูมะธน (2546: 30-31) ที่กล่าวว่า ป่าพืชพันธุ์ลานชุมชน
ไทยเบิ้ งบ้ านมะนาวหวาน เคยมีม ากถึง 10,000 ไร่ มี ส ภาพที่ ล ดความอุ ดมสมบู รณ์ ล งตามล าดั บ
จนไม่อาจนับว่าเป็นป่าพืชพันธุ์ลานได้ และมีการแบ่งช่วงของพัฒนาของป่าพืช พัน ธุ์ล านเป็น 4 ยุค
คือ 1) สภาพป่า พืช พัน ธุ์ล าน ยุค ดั้ ง เดิม เริ่ม ตั้ง แต่ ปีพ .ศ. 2480-2500 2) สภาพป่าพืชพันธุ์ลาน
ชุ ม ชนไทยเบิ้ ง ระหว่ า งปี พ.ศ.2500–2511 3) สภาพป่ า พื ช พั น ธุ์ ล านชุ ม ชนไทยเบิ้ ง ระหว่ า งปี
พ.ศ.2511–2524 และ 4) สภาพป่าพืชพันธุ์ลานชุมชนไทยเบิ้ง หลังปี พ.ศ.2524–ปัจจุบัน
ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าพืชพันธุ์ลาน และสายพันธุ์ลานในชุมชนไทยเบิ้ง พบว่าเกิดจาก
1) การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ มี ค วามต้ อ งการพื้ น ที่ เพื่ อ การเกษตรมากขึ้ น
2) ความต้องการบุกเบิกพื้นที่เพื่อทาการเกษตรเชิงเดี๋ยวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการบุกรุกป่าพืชพันธุ์ลาน
เพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจสมัยใหม่อย่างกว้างขวาง 3) การเปิดป่าสงวนให้เกษตรกรเข้าทากินโดยมอบ
เอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินเพื่อการทากิน (ส.ป.ก. 4-01) ทาให้มีการทาลายพืชพันธุ์ลานเพื่อขอ
เอกสารสิทธิ์ดังกล่าว 4) การสร้างเขื่อนเป็นการทาลายพื้นที่ป่าพืชพันธุ์ลานตามธรรมชาติ จานวนหนึ่ง
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ , 2544:19) 5)การย้ายถิ่นฐานของประชาชน
จากต่างพื้นที่เข้ามาทากินในเขตพื้นที่ป่าพืชพันธุ์ลาน ทาให้ไม่รู้ถึงประโยชน์ และคุณค่าของพืชพันธุ์
ลานอย่างเพียงพอจึงก่อให้เกิดการทาลายพื้นที่ป่าพืชพันธุ์ลานธรรมชาติ ในประเทศไทยพบพืชพันธุ์
ลาน 3 สายพันธุ์
สาเหตุของปัญหาสาคัญมี 2 ประการ ได้แก่ 1) เกิดจากธรรมชาติ กล่าวคือ พืชพันธุ์ลาน
เป็นพืชที่มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นทางพันธุกรรมจะออกลูกครั้งเดียวและตาย เมื่ออายุเข้สู่วัยเจริญพันธุ์
เมื่ออายุ 60-80 ปี ที่เรีย กว่า Monocarpy (สตีเวน เอลเลียต และคณะ, 2549:29) รวมทั้งมีความ
อ่ อ นไหวทางพั น ธุ ก รรมสู ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพงศ์ เทพ สุ ว รรณวารี (2553: 26) ซึ่ ง ได้
ทาการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในสกุลลานในประเทศไทยด้วยการใช้เทคนิค
AFLP โดยได้ทาการรวบรวมตัวอย่ างของลานป่า (CoryphaLecomtei Becc.) ลานวัด (Corypha
Umbraculifera L.) และลานพรุ (Corypha Utan Lam.) จากจั งหวัด ล าปางขอนแก่ น ปราจี น บุ รี
นครปฐมสุราษฎร์ธานี และสตูล มาทดสอบ ดีเอ็นเอ และทดสอบด้วยเทคนิคดังกล่าว ได้แสดงให้เห็น
ว่ า พื ช พั น ธุ์ ล าน ในประเทศไทยมี ค วามหลากหลายทางพั น ธุ ก รรมต่ าส่ ง ผลให้ มี ค วามเสี่ ย งสู ง
ต่อการสูญพันธุ์ 2) การบุกรุกเพื่อใช้พื้นที่ในการเพาะปลูก การย้ายถิ่นฐาน การเพิ่มขึ้นของจานวน
ประชากร มีส่วนทาให้พืชพันธุ์ลานลดจานวนลง
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ด้ า นการใช้ ป ระโยชน์ ปั จ จุ บั น ยั งคงมี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช พั น ธุ์ล านอยู่ โดยเฉพาะ
งาน หัตถกรรมจักสาน ของเล่น ของใช้ ของประดับและของตกแต่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร
พรเพ็ญ พิพัฒ น์ ,2545; ศศิวิมล รู้การและพงศ์เทพ สุวรรณวารี , 2554:15) การทาหีบห่ อหรือห่อขนม
ข้าวต้มมัด ทาเป็นของเล่นของใช้เช่น สมุกใส่ใบพลูสาหรับกินหมากของคนโบราณ (แจ๋ว สนสุภาพ,
สัมภาษณ์: 14 มกราคม 2555) โดยเฉพาะชาวไทยเบิ้งมีการนาหัวลานมาประกอบอาหาร นาผลมา
รับประทาน นอกจากนั้ นยังนามาสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน โดยใช้คาว่า “ลาน” ขึ้นต้นและลงท้าย
นามสกุล เช่น ลานสันทัด ลานเจริญ จงใจลาน หาทางลาน ทนลาน สมัครลาน เป็นต้นนอกจากนี้ยังมี
การน าใบลานมาท าหนั งสื อผู ก หรือหนังสื อใบลาน เพื่ อเล่ าเรื่องราวพุ ท ธประวัติ นิท านสอนเด็ ก
เป็นต้น
2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบลมะนาว
หวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ให้ใช้โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เป็นที่ตั้งสานักงานเพราะมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร วัสดุและเครื่องใช้
อุปกรณ์สานักงานที่เพียงพอ แนวดาเนินการของศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้ง
ตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีสถานีเรียนรู้ 5 สถานี สอดคล้องกับการศึกษา
การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านความหลากหลายของพรรณไม้บ้านศีรษะอโศก ตาบลกระแชง
อาเภอกัน ทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษของ สุนทรี จีนธรรม (2555:3) ที่พบว่าองค์ประกอบของศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาฯ ต้องประกอบไปด้วยห้ องเรียนธรรมชาติ สถานีเรียนรู้ (ฐานการเรียนรู้) คู่มือ บท
ปฏิ บั ติ การ แผนการจั ดการเรี ย นรู้ และสอดคล้ องกั บ ปาริ ช าติ เยพิท ัก ษ์ แ ละธีร ะวัฒ น์ จัน ทึก
(2559:16-17) ที ่ศึก ษาแนวทางการเพิ ่ม พื ้น ที ่ส ีเ ขีย วในเขตอุตสาหกรรมของชุมชนตรอกรถไป
อ าเภ อแกลง จั ง ห วั ด ระยองเช่ น เดี ย วกั บ ชุ ม ชนไท ยเบิ้ ง จั ง ห วั ด ลพ บุ รี ที่ ศึ ก ษ าแนวท าง
การอนุ รั ก ษ์ ป่ าพื ช พั น ธุ์ล านเพื่ อเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ยวเช่น เดีย วกั น นอกจากนี้ ยังสอดคล้ อ งกั บ การวิจั ย
ของณั ฏ ฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2556: 637-657) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒ นาการมีส่ว นร่วมของ
ชุมชนตลาดโบราณบางพลี เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่นาไปสู่
ความสาเร็จดังกล่าว
โครงสร้างการบริ ห ารของศูน ย์เรียนรู้การอนุรักษ์พื ชพั นธุ์ล านของชุมชนไทยเบิ้ง ตาบล
มะนาวหวาน อาเภอพัฒ นานิคม จังหวัดลพบุรี ควรมีการจัดโครงสร้างการบริห ารในรูปแบบของ
คณะกรรมการ โดยแบ่ ง ออกเป็ น ฝ่ า ยต่ า งๆ พร้ อ มก าหนด หน้ า ที่ แ ละการปฏิ บั ติ อ ย่ า งชั ด เจน
สอดคล้องกับการศึกษาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาระดับจังหวัดของ รวีวรรณ สนั่นวรเกียรติ (2543: 3) ซึ่ง
พบว่าการดาเนินการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องจัดโครงสร้างการบริหารแบบ
คณะกรรมการ มี ก ารแบ่ งฝ่ า ยงาน ก าหนดหน้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบอย่ างชั ด เจน เพื่ อ ให้ ด าเนิ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ชุมชนไทยเบิ้งตาบลมะนาวหวาน อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มี
ความต้องการที่จะอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานและสร้างศูนย์เรี ยนรู้การอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน แต่ชุมชนยังขาด
ความรู้และความชานาญในการดาเนินการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีเสนอแนะดังนี้
1.1 ควรจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้ว ยการฝึ กอบรม แก่ผู้ ส นใจกลุ่ มเป้ าหมาย
หมายอื่นๆ ให้ครอบคลุม พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจต่อศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลาน
1.2 ควรประสานภาคีเครือ ข่ายอื่ นๆ ด้านการอนุ รักษ์ พื ช พั น ธุ์ล าน เพื่อ ให้ เกิด การ
ตืน่ ตัวในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ลานของชุมชนไทยเบิ้งเมื่อมีความร่วมมือจากภาคีอื่นๆ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ซึ่งเป็นผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน
ในชุมชนไทยเบิ้งเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรที่จะมีการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆ
มากขึ้น ดังนี้
2.1 ควรศึกษาการอนุรักษ์ภู มิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ ลานของชุมชนอื่นๆ
ในประเทศไทย
2.2 ควรศึกษาความหลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ พืชพันธุ์ลานใน
ประเทศไทย
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