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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การดํารงชีวิตของบรรพบุรุษมนุษยในอดีตกาลนั้นไดอาศัยปจจัยจากธรรมชาติท่ีมีอยู
รอบตัวเพื่อใหไดมาซ่ึงปจจัยส่ีท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตและความอยูรอด เม่ือมนุษยมีความเจริญ 
กาวหนามากข้ึน ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนยอมสงผลใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชมากข้ึน รวม 
ท้ังมีการนําพรรณพืชตางๆ มาใชประโยชนเปนจํานวนมาก จนทําใหในแหลงธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว บางชนิดไดถูกทําลายจนสูญพันธุไปจากแหลงธรรมชาติ 
 ในชวงหลายทศวรรษท่ีผานมา พันธุพืชปาหลายชนิดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิต
ของประชากรเปนอยางมาก แตเนื่องจากจํานวนประชากรและความตองการปจจัยส่ีเพ่ิมข้ึนทําใหมี
การนําเอาพรรณพืชในธรรมชาติมาใชมาก ประกอบกับแหลงของผลผลิตในสภาพธรรมชาติมีแนว 
โนมลดลง สงผลใหใหนับวันพันธุพืชปาเร่ิมหาไดยากขึ้นทุกที แมวาจะมีการพัฒนาการเพาะปลูก 
แตสถานการณมีแนวโนมเปนไปในลักษณะท่ีขาดความย่ังยืน (FAO 2001) ซ่ึงปญหาน้ีอาจจะเกิด
จากหลายๆ สาเหตุ เชน ขอจํากัดดานขอมูล บางคร้ังขอมูลของพืชชนิดหนึ่งๆ นั้นอาจยังไมไดมีการ 
ศึกษามากอนหรือหาแหลงขอมูลไดยาก ไมวาการใชประโยชน ลักษณะทางสรีระวิทยาของพืช และ
นิเวศวิทยา ตลอดจนขอมูลทางพันธุกรรม ทําใหจําเปนตองใชขอมูลจากภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอยูเดิม
ซ่ึงยังมีความกระจัดกระจายอยูในกลุมประชากรท่ัวไป จําเปนจะตองมีการรวบรวมใหเปนระบบ 
มิฉะนั้นอาจสูญหายโดยไมมีการถายทอด (Chambers and Richards 1995)   
 การคนหาพืชชนิดใหมๆ เพื่อจะนํามาใชประโยชนมักจะเร่ิมตนจากการศึกษาความรู
เดิมของกลุมคนท่ียังมีวิถีชีวิตผูกพันและพึ่งพาประโยชนจากพืชอยางตรงไปตรงมา เปนไปตามคํา
บอกเลาของคนรุนกอนท่ีไดสะสมประสบการณจากการทดลองใชกันมาเปนเวลานานในกลุมของ
ตน  ซ่ึงการศึกษาภูมิปญญาเหลานี้เปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีเรียกกันวาพฤกษศาสตรพื้นบาน (Ethno 
botany) (ชูศรี ไตรสนธิ 2539  อางถึงใน เกศริน มณีนูน 2544) ซ่ึงคําวา พฤกษศาสตรพื้นบานน้ันได
ถูกกําหนดข้ึนในป 1895 โดยนักพฤกษศาสตรชาวอเมริกันท่ีใหคําจํากัดความไววา “The use of 
plants by aboriginal people” 
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มีความหมายวา “การศึกษาถึงพืชท่ีคนดอยอารยะธรรมและคนดั้งเดิมในทองถ่ินไดนํามาใชประ 
โยชน” และตนศตวรรษท่ี 20 Richard Evans Schultes ไดพัฒนาการศึกษาดานน้ีใหเปนระบบ มี
ระเบียบแบบแผนการวิจัย จนไดรับการยอมรับวาเปนบิดาแหงวิทยาการดานพฤกษศาสตรพื้นบาน 
(Martin 2004) ตอมากลุมผูรูและมีประสบการณไดสรุปความหมายท่ีกระชับ สอดคลองกับ
ทรัพยากรและวัฒนธรรมของไทยเอาไววา หมายถึง “การศึกษาการใชประโยชนของพืชท่ีไดมีการ
สืบทอดกันมาแตโบราณท้ังเปนอาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค เปนสัญลักษณและ
ความเชื่อตางๆ รวมถึงวิธีการจําแนกชนิดของพืชแบบพ้ืนบาน ตลอดจนข้ันตอนการเตรียมและลู 
ทางการใชพืชนั้นๆ” (เต็ม สมิตินันท และ วีระชัย ณ.นคร 2538)    
         พืชชนิดหนึ่งๆ อาจยังประโยชนแกมนุษยไดหลายอยาง ซ่ึง เต็ม สมิตินันท และวีระชัย 
ณ นคร (2538) ไดแบงพืชตามลักษณะการใชประโยชนในชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถ่ิน ได
ดังนี้ 

1.1 พืชท่ีใชเปนอาหาร หมายถึง พืชท่ีมนุษยใชเปนอาหารโดยตรง แปรรูปเปนอาหาร 
หรือใชเปนอาหารเล้ียงสัตว ไดแก 
  1.1.1  ธัญพืช หมายถึง พืชวงศหญา (Poaceae) ท้ังหมดท่ีมนุษยใชเปนอาหาร เชน   
ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวโพด ขาวฟาง และเดือย  
  1.1.2  ผัก เปนพืชกลุมใหญท่ีสุดท่ีมนุษยใชเปนอาหาร ไดมีการผสม คัดเลือกพันธุ 
และนําเขามาจากแหลงอ่ืนมาปลูก มีการเลือกใชสวนตางๆ เปนอาหาร และมีกรรมวิธีปรุงอาหารท่ี
มากมายซับซอน  
  1.1.3  ผลไม สวนใหญใชรับประทานโดยตรง เปนอาหารท่ีรูจักกันดี เชน กลวย  
  1.1.4  พืชท่ีมนุษยใชประโยชนจากการค้ัน สกัด เปนไดท้ังอาหาร สารปรุงแตง
อาหารและท่ีนําไปใชประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชเปนยารักษาโรคและยาพิษ พืชสกัดไดน้ํามัน เชน งา 
ออย ตาล  สีผสมอาหาร เชน ใบเตยหอม  
  1.1.5  พืชท่ีใชเปนเคร่ืองเทศและปรุงแตงรส ซ่ึงโดยท่ัวไปจะใชในปริมาณนอยๆ 
กับอาหาร เชนพริกไทย  พริก อบเชย มะกรูด ขิง ตะไคร มะนาว  มะขาม และกําจัดตน  
  1.1.6  พืชท่ีใชเปนเคร่ืองดื่มทําใหเกิดความมึนเมา (Beverage plants) รวมถึงพืชอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของอยูในขบวนการนี้ดวย พืชท่ีสามารถนําไปหมักและกล่ันไดผลิตภัณฑรสดี เชน ขาว
เหนยีว รวมถึงยีส (Saccharomycetes spp.) ท่ีใชเปนสาเหลา และรา (Aspergillus niger)  ท่ีใชเปนสา
น้ําสม สายชู เปนตน 
  1.1.7  ตนพืชท่ีใชเปนอาหารเล้ียงสัตว ซ่ึงมีท้ังในรูปสดและทําแหง เชน ผักบุง 
ฟางขาว ขาวโพด เปนตน 
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1.2 พืชท่ีใชทําเปนท่ีอยูอาศัย  คือพืชท่ีมนุษยนํามาแปรรูป สรางอาคารบานเรือน เปน
ท่ีอยูอาศัย ยานพาหนะ  นํามาเปนร้ัว แนวกําบังลม ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม ทําเคร่ืองเรือน
ของใชในบาน เคร่ืองดนตรี เคร่ืองจักสาน ถักทอ 
 1.2.1   ใชสรางอาคารบานเรือนเปนท่ีอยูอาศัยและยานพาหนะ สวนใหญจะเปนไม
เนื้อแข็งท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และขัดชักเงาไดดี เชน สัก ยาง ประดู  

1.2.2   ใชทําร้ัว หลังคา และปลูกเปนแนวกันลม พืชท่ีใชทําร้ัว พืชท่ีใชทําฝาและมุง
หลังคา     

1.2.3   พืชท่ีใชปลูกประดับ ตกแตงใหเกิดความสวยงามในบาน บริเวณหมูบาน 
ทางเดินรวมถึงพืชท่ีใชดอก พืชท่ีใชปลูกประดับในบานท่ีพบมาก ไดแก พืชวงศกลวยไม 

1.2.4   พืชท่ีใชทําเคร่ืองเรือนของใชในบาน ทําเคร่ืองดนตรี เคร่ืองจักสาน กระดาษ 
และส่ิงถักทอ  

1.3 พืชท่ีใชเปนเคร่ืองนุงหม  ไดแก พืชท่ีใหเสนใยถักทอ รวมถึงพืชท่ีใหสียอม และ
พืชใชเล้ียงแมลงท่ีใหเสนใย พืชท่ีใหเสนใย เชนฝาย พืชท่ีใหสียอม เชนเมล็ดคําแสด ผลมะเกลือ 

1.4 พืชท่ีใชเปนยารักษาโรค  ไดแก พืชท่ีชาวบานเช่ือวามีสรรพคุณเปนยารักษาโรค 
รวมถึงพืชท่ีนําไปใชเปนยารักษาโรคไดโดยตรง หรือท่ีตองใชผสมกับพืชอ่ืนหรือสารอ่ืน หรือตอง
ผานกรรมวิธีสกัด และ พืชท่ีใชเปนยาเสพติด หรือเปนพิษ 

1.4.1   พืชท่ีนําไปใชเปนยารักษาโรคไดโดยตรง หรือท่ีตองผสมกับพืชหรือสารอ่ืน
เชน หญาหนวดแมว มะเกลือ ขม้ิน 

1.4.2   พืชท่ีใชเปนยาเสพติด และพืชท่ีเปนพิษ เชนกระทอม กัญชา ยาสูบ หางไหล 
1.5  พืชท่ีมนุษยใชเปนสัญลักษณและความเชื่อถือตางๆ ไดแกพืชท่ีมนุษยใหความ

เช่ือถือเปนตัวแทนของหมูคณะ เปนเคร่ืองรางของขลัง นําโชค และปองกันภูตผีปศาจ เชนดอกบัว 
ใบหนาด 
   

คุณประโยชนท่ีเดนชัดอยางหน่ึงของพฤกษศาสตรพื้นบานคือ ขอมูลการใชประโยชน
ของพืชสมุนไพรและการแพทยพื้นบานของชุมชนนั้น  เนื่องจากเปนแหลงความรูหนึ่งซ่ึงการแพทย
และเภสัชกรรมแผนใหมใชเปนจุดเร่ิมตนในการคนควาหายาชนิดใหมๆ จากธรรมชาติ (อําพล 
เสนาณรงค 2537; Bruneton 1995)  ท้ังนี้เปนเพราะปญหาสุขภาพมีผลกระทบท่ีสําคัญตอวิถีชีวิตใน
สังคมชุมชนทองถ่ิน สวนหนึ่งเปนเพราะขาดความรูเร่ืองสุขภาพอนามัย ปญหาการขาดแคลนสถาน
บริการและบุคลากรสาธารณสุข  ตลอดจนปญหาความหางไกล ความทุรกันดารและความยาก 
ลําบากของการคมนาคม ทําใหชุมชนนั้นตองพึ่งตนเองทางดานสาธารณสุข ปญหาดานสุขภาพใน
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ชุมชนสรางประสบการณในการใชทรัพยากรพรรณพืชสมุนไพรท่ีชุมชนมีอยูในการแกไขปญหา 
ผานการสังเกต การทดลองใช การคัดเลือก กอใหเกิดภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสังเคราะหจากประสบ 
การณ และถายทอดเปนวัฒนธรรมสืบตอกันมา กระบวนการรักษาความเจ็บปวยและดูแลสุขภาพ
ตามวิธีการแพทยพื้นบานอาจเปนในลักษณะท่ีชาวบานผูมีความรูความชํานาญเก็บสมุนไพรมาใช
กับตนเองหรือคนใกลตัว หรืออาจไดรับการรักษาโดยหมอพ้ืนบาน (สนอง จอมเกาะ และ เกสินี 
จอมเกาะ 2540) 
 การศึกษาพรรณพืชสมุนไพรนั้นมีการศึกษากันมานานแลวโดยตําราสมุนไพรท่ีเกาแก
ท่ีสุดคือ The Pen Tsao ท่ีบันทึกไวเม่ือ 3000-5000 ปกอนคริสตศักราช   

550 ปกอนคริสตศักราช ชาวอียิปตไดมีการศึกษาสมุนไพรและบันทึกไวใน Ebers 
papyrus พบวามีการศึกษาสมุนไพรไวกวา 700 ชนิดพรอมตํารายากวา 800 ตํารับ (วีณา จิรัจฉริยกูล  
2534)   

ในทศวรรษท่ี 77 Dioscorides ศัลยแพทยชาวกรีกไดทําการรวบรวมพรรณพืชประมาณ 
600 ชนิดไวใน “Der Materia Medica” สวนใหญเปนพืชทองถ่ินเมดิเตอเรเนียนท่ีชาวกรีกใชเปนยา   

ในป 1542 Leonhart Funchs เปนผูเร่ิมตนศึกษาดานน้ีอีกคร้ังโดยไดรวบรวมพรรณไม
ทองถ่ินของเยอรมันและออสเตรีย 400 ชนิดไวในหนังสือ “De Historia Stirpium”     

การศึกษาพรรณพืชอยางครอบคลุมหลายๆ ดานนั้น เร่ิมคร้ังแรกโดย Leopold  Glueck 
แพทยชาวเยอรมันท่ีเขาไปทํางานในสาลาเจโวในชวงปลายศตวรรษที่ 19  ซ่ึงเปนงานเกี่ยวกับการ
ใชพืชสมุนไพรในการแพทยพื้นบานของชาวบอสเนีย (Veilleux and King  2008) 

จะเห็นวาพรรณพืชสมุนไพรเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีควบคูมากับชีวิตความเปนอยู
ของมวลมนุษยชาติมาชานาน มีการใชสมุนไพรในการบําบัดรักษาโรคดวยการลองผิดลองถูก สมุน 
ไพรชนิดใดใหประโยชนดานการรักษาโรคก็จะจดจําถายทอดสืบตอกันมาทําใหเกิดเปนยากลาง 
บาน (Folklore medicine) ใชกันในชุมชนเล็กๆ หรือเปนยาแผนโบราณ (Traditional  medicine) สํา 
หรับใชกันในชุมชนใหญ (Lewis และ Elwin-Lewis 1995) และในปจจุบันท่ัวโลกใหความสนใจกับ
พืชสมุนไพรเปนอยางมากท้ังดานอุตสาหกรรมยา อาหาร เคร่ืองสําอาง เปนตน เนื่องจากเร่ิม
ประจักษถึงอันตรายจากฤทธ์ิขางเคียงและความปนพิษของส่ิงสังเคราะหหรือยาแผนปจจุบันมากข้ึน 
ประกอบกับมีการวิจัยคนควายาตัวใหมๆ จากพืชสมุนไพรตางๆ เชน อนุพันธอาเทมิซินิน 
(artemisinin derivative) จากตนชิงเฮา (Artemisia annua L.)  ถึงแมวาปจจุบันจะมีการสังเคราะห
สารเคมีข้ึนมาเพื่อใชเปนยาเปนจํานวนมาก แตตัวยาสําคัญหลายชนิดยังคงไดจากการสกัดจากพืช
สมุนไพร มีผูประมาณวารอยละ 40 ของยาน้ันมาจากธรรมชาติ (รัตนา อินทรานุปกรณ 2547) 
นอกจากนี้สมุนไพรในรูปผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชนอาหารเสริมสุขภาพ (Health foods) ชาชง (Teas) ก็
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กําลังเปนท่ีนิยมกันอยางมาก (Bruneton 1995) สําหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑสมุนไพรก็เปนท่ี
ยอมรับและไดรับความนิยมมากเชนเดียวกัน จากการศึกษาของศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวาในป 2548  
เฉพาะมูลคาการใชจายภายในประเทศไทยเพื่อซ้ือผลิตภัณฑสมุนไพรมีมากถึง 48,000 ลานบาท 
และมีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรของประเทศไทยมากถึง 1,560 ลานบาท โดยผลิตภัณฑ
สมุนไพรท่ีมีมูลคาสงออกมากเรียงตามลําดับไดแก ชาชงสมุนไพร ยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ
จากสมุนไพรและเครื่องเทศ สารสกัดสมุนไพร เคร่ืองสําอางสมุนไพร ผลิตภัณฑนวดสมุนไพร 
และสปา (ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย 2549) ในขณะท่ีตัวเลขจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รายงานการสงออกสมุนไพรท่ีเปนอาหารและเคร่ืองเทศ ในป 2549 มีมูลคา 1,792 ลานบาท ป 2550 
มีมูลคา 2,018 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2550) ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลไทยไดมี
นโยบายสงเสริมการใชสมุนไพร และใหการสนับสนุนสินคาท่ีผลิตจากสมุนไพร เพื่อชวยในการ
รักษาโรคตางๆ ตลอดจนผลักดันใหเปนกุญแจสําคัญในการแกปญหาเศรษฐกิจ ยังผลใหเกิดการวิจัย
และพัฒนาสมุนไพรไทยสูระดับสากล แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปญหาหลายอยาง 
เชนพันธุพืชสมุนไพรท่ีลดนอยลงไป การขาดความรูเกี่ยวกับพรรณพืชสมุนไพร ขาดการพัฒนา
งานวิจัยดานสมุนไพรอยางเปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2549) 
 

ประเทศไทยต้ังอยูในเขตรอนช้ืนของโลก เปนบริเวณท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงหนึ่งของโลก มีท้ังพันธุพืช พันธุสัตวรวมกันไมนอยกวารอยละ 7 ของส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏอยูใน
โลกปจจุบัน (วิสุทธ์ิ ใบไม 2537) โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลายของพรรณพืช ท้ังนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนแหลงรวมของพรรณพฤกษชาติประจําภูมิภาคใหญๆ ถึงสามกลุมดวยกันคือ  

กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย-พมา (Indo-Burmese element)   
กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน (Indo-China element)   
กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคมาเลเซีย (Malesian element)   
นักพฤกษศาสตรไดทําการประเมินพรรณพืชในประเทศไทยโดยการสํารวจและ

จําแนกชนิดพรรณไม พบท้ังส้ิน 14,200 ชนิด สามารถแยกออกเปนกลุมๆ ไดคือ พืชใบเล้ียงคู 
10,000 ชนิด  พืชใบเล้ียงเดี่ยว 2,500 ชนิด  กลุมสน 500 ชนิด  กลุมเฟรน 650 ชนิด  กลุมพืชช้ันตํ่า
เชน เห็ด รา สาหราย 1,000 ชนิด  และคาดวามีพรรณไมอีกเปนจํานวนมากท่ียังไมไดมีการศึกษา
และสํารวจ (วีระชัย ณ นคร 2537) ประเมินกันวาในปจจุบันมีการนําพรรณพืชมาใชประโยชนจริง
ไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนท้ังหมด (ธวัชชัย สันติสุข 2532) ซ่ึงหากมองในผืนปาตะวันตก อุทยาน
แหงชาติแกงกระจานจัดวาเปนพื้นท่ีใจกลางของกลุมปาแกงกระจานอันประกอบดวยเขตรักษาพันธุ
สัตวปาแมน้ําภาชีทางตอนบน และอุทยานแหงชาติกุยบุรีทางตอนใต ดวยท่ีตั้งอันเหมาะสม เพราะ
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ตั้งอยูตรงรอยตอของเขตชีวภูมิศาสตรยอยท่ีกระจายมาจากทางเหนือ ทางใตและทางตะวันตก 
ผนวกกับความหลากหลายของระบบนิเวศนในพ้ืนท่ี จึงสงผลใหปาแกงกระจานถูกจัดวาเปนพื้นท่ีท่ี
มีความอุดมสมบูรณสูง เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภูมิ 
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเกือบทุกปมักจะมีรายงานการพบสัตวหรือพืชชนิดใหมเสมอในปา
แหงนี้ (เพชร มโนประวิตร 2549) ซ่ึงหากทําการศึกษาอยางเปนระบบแลวอาจพบพรรณพืชท่ีมี
ศักยภาพที่จะนํามามาพัฒนาเปนยาตอไปได 
         

ชาวเขาและชนเผาหลายกลุมในประเทศไทยท่ีอยูในเขตหางไกล ยังคงมีวิถีชีวิตท่ีเปน
เอกลักษณของตนเอง มีภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง มีสภาพ
ความเปนอยูและดํารงชีวิตท่ีเรียบงาย พึ่งพาปจจัยพื้นฐานจากธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปนหลัก  
โดยเฉพาะการใชประโยชนจากพืชเพื่อใหไดมาซ่ึงปจจัยส่ี ถือวาเปนภูมิปญญาทองถ่ิน (Local 
Wisdoms) ท่ีสะสมจากคนรุนหนึ่งถายทอดสูคนอีกรุนหนึ่งโดยการจดจําและเรียนรูจากประสบ 
การณจริง ไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน (ทัศนีเวศ ยะโส 2543) ในขณะที่ความเจริญ  เทคโนโลยี
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ พัฒนาข้ึนอยางรวดเร็วและเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของชนเผา
เหลานี้มากข้ึน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากการพึ่งพาธรรมชาติ
เปนการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน เหตุการณเหลานี้นอกจากจะสงผลเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังสงผลถึงความสูญเสียทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสะสมกันมา อาจสูญหายไปพรอมกับคนรุนเกา 

ชนเผากะหรางเปนชนกลุมนอยอีกกลุมหนึ่งท่ีอาศัยอยูทางภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ตามแนวชายแดนไทยพมา มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับปาและพรรณพืชท้ังดานความเช่ือ พิธีกรรม ท่ี
อยูอาศัย อาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งยารักษาโรค (อรทัย เนียมสุวรรณ 2546) ปจจุบันความเปนอยู
ของชนเผากะหรางประสบปญหาหลายดาน ท่ีสําคัญคือปาท่ีเปนแหลงอาศัยเดิมถูกประกาศเปนเขต
อุทยานแหงชาติ ทําใหไมสามารถขยายพ้ืนท่ีอยูอาศัย ไมสามารถใชพื้นท่ีเพื่อการเกษตร ไมสามารถ
ใชทรัพยากรจากปาไดดังเดิม รวมถึงการพัฒนาตางๆ ท้ังดานการคมนาคม และสาธารณสุขก็ทําได
ลําบาก เชนเดียวกันกับชุมชนชาวเขาเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เปนชุมชนขนาด 68 หลังคาเรือน ประชากรรวม 364 คน เปนชาย 140 คน หญิง 174 คน สวนใหญ
อายุระหวาง 5-55 ป ท่ีตั้งหมูบานอยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 54 กิโลเมตร การคมนาคมเปนทาง
ลูกรังท่ียากลําบาก ชาวบานมักใชการเดินเทา  เนื่องจากสถานีอนามัยท่ีรับผิดชอบอยูไกลประมาณ 
50 กิโลเมตร การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลยามเจ็บปวยจึงมักใชการแพทยพื้นบานหรือสมุน 
ไพรในทองถ่ิน ปจจุบันประชากรของหมูบานมีการเดินทางออกจากหมูบานเพื่อไปรับจาง ทําใหมี
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การนําเอาความเจริญดานวัตถุและวิถีชีวิตแบบชาวเมืองเขาสูชุมชนตามอิทธิพลของการพัฒนา
ประเทศ วิถีชีวิตของชนเผากะหรางท่ีบานโปงลึกจึงเร่ิมเปล่ียนไปจากวิถีแบบดั้งเดิม มีการใชประ 
โยชนจากพรรณพืชธรรมชาติรวมท้ังการใชสมุนไพรลดลง แนวโนมในการถายทอดองคความรู– 
ภูมิปญญาจากรุนสูรุนเร่ิมเส่ือมสลาย  อีกท้ังองคความรูเหลานี้มิไดมีการจดบันทึกเอาไวอยางเปน
ลายลักษณอักษร จึงมีความเปนไปไดสูงท่ีขอมูลเหลานี้จะสูญหายไปในเวลาอันใกล รวมท้ังใน
ปจจุบันมีนักวิชาการและธุรกิจขามชาติไดเขามาในประเทศไทยเพ่ือศึกษาขอมูลพืชสมุนไพรไทย
เปนจํานวนมากเพ่ือนําไปพัฒนาเปนยาใหม จนเกิดปญหาเร่ืองสิทธิบัตรและอาจเกิดความสูญเสียใน
ขอมูลดานพรรณพืชสมุนไพรอันเปนทรัพยากรของชาติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหความ
สนใจและเรงรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานในการประเมิน
ศักยภาพของพรรณพืชท่ีจะนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอประชาชนชาวไทยบนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรที่เรามีอยู 
 
2.  วัตถุประสงคของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรพื้นบาน และองคความรูการใชสมุนไพรของชนเผากะ
หรางในพ้ืนท่ีบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

1.   พื้นที่ท่ีทําการศึกษา   
                           ชุมชนชนเผากะหราง บานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

2.   กลุมตัวอยาง  
                           ผูรู หมอพื้นบาน  
                           ชาวบานผูท่ีใชสมุนไพร 

             เจาหนาท่ีปาไม เจาหนาท่ีสถานีอนามัยท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี 
3.   ชนิดของพืชท่ีทําการศึกษา เปนพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานท่ีชนเผากะหรางใช

ประโยชนเปนยา อาหาร และพืชพิษ 
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4.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
1.  สามารถรวบรวมชนิด สรรพคุณ และวิธีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรพื้นบาน

ของชนเผากะหราง บานโปงลึก ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
2.  ใชเปนแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาพ้ืนบานเกี่ยวกับการใช

ประโยชน พรรณพืชสมุนไพรและการแพทยพื้นบานของชนเผากะหราง  
3.   ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยสมุนไพรทางเภสัชพฤกษศาสตรเพ่ือพัฒนา

ตอไปในอนาคต  
 
5.  นิยามศัพทเฉพาะ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ขอใหนิยามศัพทของคําวาสมุนไพรเพื่อใหครอบคลุมความหมายถึง
กลุมพรรณพืชท่ีตองการศึกษา คือ 

สมุนไพร หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติอันไดแก พืช สัตว และแรธาตุ ท่ีมี
ความหมายตอชีวิตมนุษยโดยเฉพาะในทางสุขภาพ อันหมายถึงส่ิงนั้นอาจถูกนํามาทําเปนยา เคร่ือง
ยา หรืออาจนํามาปรุงผสมกับสารอ่ืนๆ ตามตํารับยาเพื่อใชในการบําบัดอาการ ปองกันรักษาโรค 
และสงเสริมสุขภาพของมนุษยหรือสัตว นอกจากนี้ยังอาจใชประโยชนในทางสุขภาพอ่ืนๆ เชน ใช
เปนอาหาร อาหารเสริม เคร่ืองดื่ม เคร่ืองสําอาง เคร่ืองหอม ตลอดจนใชเปนยาฆาแมลง สําหรับใน
งานวิจัยนี้จะครอบคลุมถึงพืชพิษซ่ึงกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพดวย   
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. ชนเผากะเหร่ียง 
1.1  ชนเผากะเหร่ียงในประเทศไทย 

                       กะเหร่ียงเปนชนชาติท่ีถูกจัดอยูในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) นัก
ประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวาชนชาติกะเหร่ียงมีถ่ินเดิมอยูในดินแดนตะวันออกของทิเบต
เขามาต้ังอาณาจักรในประเทศจีนเม่ือ 733 ปกอนพุทธกาล ชาวจีนเรียกกะเหร่ียงวาชนชาติโจว ภาย 
หลังถูกจีนรุกรานเม่ือ พ.ศ. 207 จนแตกพายจึงพากันหนีลงมาอยูบริเวณลุมน้ําแยงซี ตอมาเกิดปะทะ
กับชนชาติไทจึงถอยรนลงมาอยูตามลุมน้ําโขงและแมน้ําสาละวินในเขตพมา กะเหร่ียงเคล่ือนยาย
ลงมาอยูตอนใตกอนชนชาติไทแตภายหลังพวกตระกูล มอญ-เขมร (ขจัดภัย บุรุษพัฒน 2538)           
 ชาวตะวันตกเรียกกะเหร่ียงวา Karen พมาเรียก กะยิน (Kayin) คํา “กะเหร่ียง” เปน
คําเรียกของคนไทยภาคกลาง คนพื้นเมืองภาคเหนือและไทยใหญเรียก “ยาง” สําหรับในประเทศ
ไทยน้ัน ชนเผากะเหร่ียงถือวาเปนชนกลุมนอยท่ีมีประชากรมากท่ีสุด กะเหร่ียงในประเทศไทยเปน
กะเหร่ียงท่ีอพยพมาจากประเทศพมาท้ังส้ิน การอพยพครั้งสําคัญของชนเผากะเหร่ียงเขาสูประเทศ
ไทยเกิดข้ึนในสมัยพระเจาอลองพญา กษัตยของพมาในป พศ. 2302 เม่ือคร้ังมอญทําสงครามกับ
พมาโดยมอญเปนฝายพายแพ และไดเขามาอาศัยหลบภัยกับชนชาติกะเหร่ียง เม่ือพมายกทัพติดตาม
มาชาวกะเหร่ียงหวั่นเกรงภัยจึงพากันอพยพเขาสูประเทศไทย และไดมีการอพยพอีกคร้ังเม่ืออังกฤษ
ยึดพมาตอนเหนือไดใน พศ. 2428 และอังกฤษสงทัพใหญเขามาปราบปรามเนื่องจากไมยอมออน
นอมตออังกฤษ กะเหร่ียงจึงพากันอพยพเขามาอยูประเทศไทย (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ  2518) ชนเผากะเหร่ียงในประเทศไทยแบงออกเปนกลุมยอยตาม
ลักษณะทางภาษาและความเปนอยูได  เปน 4 กลุม คือ 

ก.  กะเหร่ียงสะกอ (Sgaw Karen) เปนกลุมกะเหร่ียงท่ีมีประชากรมากท่ีสุด พวกนี้
เรียกตัวเองวา กันยอ (Kanyaw) หรือ ปกาเกอะญอ คนไทยเรียกวา ยางขาว พวกกะเหร่ียงสะกอใน

9
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แถบตะวันตกของเชียงใหมเรียกตัวเองวา บูคุนโย (Bu Kun Yo) กะเหร่ียงสะกอผูชายนิยมใสเส้ือสี
แดง รัดเอวดวยเชือก มีพู และโพกผาสีตางๆ ผูหญิงท่ียังไมแตงงานนุงกระโปรงทรงกระสอบสีขาว
ยาว มีปกบางเล็กนอย สวนท่ีแตงงานแลวนิยมใสเส้ือแขนสั้นสีน้ําเงินเขม สวนลางประดับดวย
ลูกปดสีแดงและขาว สวมกระโปรงสีแดงลายตัด โพกผาสีแดง   
 ข.  กะเหร่ียงโปว (Pwo Karen) คนไทยเรียกวา ยางโปว พมาเรียกวา ตะเลียงกะยิน 
(Taliang Kayin) ผูชายกะเหร่ียงโปว แตงตัวเหมือนชาวไทยพื้นราบท่ัวไป ผูหญิงแตงงานแลวใสเส้ือ
ทรงกระสอบเหมือนพวกสะกอแตยาวกวาและสีแดงกวา ทอนบนปกลวดลาย ประดับลูกปด เกลา
ผมมีปนเงินปกผม กระโปรงยาวคลุมขอเทา มีปกและพูหอย ใสกําไลมือและแขน ผูหญิงสักหมึก
เปนเคร่ืองหมายสวัสดิกะท่ีขอมือ สวนนองสักเปนรูปกระดูกงู เช่ือวาสามารถปองกันเวทยมนต
คาถาและภูตผีปศาจ   
 ค.  กะเหร่ียงบเว (B’ghwe Karen) หรือ แบร (Bre) หรือกะเหร่ียงแดง กะเหร่ียง
พวกนี้เรียกตัวเองวา กะยา (Ka-ya) คนไทยเรียกวายางแดง พมาเรียกวา คะยินนี (Kayin-ni) แตสมัย 
ใหมเรียกเปน คะยา (Kayah) ชาวอังกฤษเรียกคาเรนนี (Karen-ni) กะเหร่ียงบเวผูชายนุงกางเกงขา
ส้ันสีแดง โพกศีรษะ นิยมสักดานหลัง  ผูหญิงนุงกระโปรงส้ันและสวมกําไลไมไผท่ีขอเทา 
กะเหร่ียงแดงถือวาตนเปนชาติใหญ และไมยอมรับพวกสกอและโปววาเปนพวกท่ีมีเลือดกะเหรี่ยง
อยางแทจริง   
 ง.  กะเหร่ียงตองสู หรือปะโอ (Pa-O) คนไทยและพมาเรียก ตองสู (Thaung thu) 
พวกไทยใหญเรียก ตองซู (Tong-Su) กะเหร่ียงเผาสะกอเรียกพวกตองสูวา กะเหร่ียงดํา พวกตองสู
แตเดิมอาศัยอยูบริเวณเมืองตางๆ ใกลทะเลสาบอินเลแหงมะเยลัต ในรัฐฉานตอนใตของประเทศ
พมา เมืองท่ีตองสูอยูมากท่ีสุดคือเมืองหลอยโหลงและเมืองสะทุง ผูหญิงตองตูนิยมแตงชุดสีดํา โพก
ผาสีขาวหรือดํา ผูชายนุงกางเกงขายาวสีดําและสีขาว เส้ือแขนยาว ผาอกกลางใชกระดุมผาคลายไทย
ใหญ และไมยอมรับพวกสกอและโปววาเปนพวกท่ีมีเลือดกะเหร่ียงอยางแทจริง (ฐานขอมูลกลุม
ชาติพันธุในประเทศไทย 2551) 
 มีการศึกษาพบวากะเหร่ียงในประเทศไทยอาศัยอยูใน 15 จังหวัด 68 อําเภอ 2,130 
หมูบาน ประชากรรวม 353,574 คน (กองสงเคราะหชาวเขา 2540) คาดวาปจจุบันประชากรชาว
กะเหร่ียงในประเทศไทยไดเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ สืบเนื่องจากรัฐบาลพมากับรัฐกะเหร่ียง รวมท้ังชน
กลุมนอยอ่ืนๆท่ีเกิดการสูรบกัน อันเปนแรงกดดันใหชาวกะเหร่ียงอพยพเขาสูประเทศไทยมาก
ยิ่งข้ึน 
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1.2  ภาษากะเหร่ียง 
                           ภาษากะเหร่ียงจัดอยูในตระกลูภาษาจีน-ทิเบต และอยูในสายทิเบต-กะเหร่ียง ดัง
ภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ตระกูลภาษายอย จนี-ทิเบต (Sino-Tibetan) 

ท่ีมา:   สุริยา รัตนกุล และคณะ 2529 อางถึงใน สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน.    
           สารานุกรมกลุมชาติพันธุ : กระเหร่ียงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม            
           เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538: 6 
 
                 ในกลุมภาษากะเหร่ียงดวยกนั สามารถจัดแบงกลุมยอยออกไดดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  กลุมยอยภาษากะเหร่ียง 
ท่ีมา:  Jone, 1961 อางถึงใน สุริยา  รัตนกุล และ สมทรง  บุรุษพัฒน.    
         สารานุกรมกลุมชาติพันธุ : กระเหร่ียงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม            
         เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538: 6 

Sino-Tibetan 
จีน -ทิเบต

Tibeto-Karen 
ทิเบต - กะเหรี่ยง

Chinese 
จีน

Tibeto-Burman 
ทิเบต - พมา 

Karen 
กะเหรี่ยง

กะเหรี่ยง 

ตองสู-โป 

ตองสู โป บเว  สะกอ  

บเว-สะกอ 
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                     ภาษากะเหร่ียงสะกอไมมีพยัญชนะสะกด ในบางถ่ินอาจพบวามีพยัญชนะสะกด
บาง แตก็เปนจํานวนนอยมาก ดวยเหตุนี้เม่ือชาวกะเหร่ียงพูดภาษาไทย จะมีปญหาการออกเสียง 
และการไดยินพยัญชนะสะกดของภาษาไทย เชน คําวา “กัก กัด กับ” เปนตน ลักษณะเดนๆ ของ
ภาษากะเหร่ียงสะกอท่ีแตกตางจากภาษาไทย ไดแก โครงสรางพยางค เสียงพยัญชนะ และสระบาง
เสียง รวมท้ังวรรณยุกตซ่ึงบางถ่ินจะมีลักษณะน้ําเสียงเปนสวนประกอบอยูดวย (สุริยา รัตนกุล และ 
สมทรง บุรุษพัฒน  2538) (สุริยา รัตนกุล 2529 ก, ข) 
 

1.3  ลักษณะทางกายภาพของชาวกะเหร่ียง 
                     กะเหร่ียงโดยทั่วไปมีความสูงขนาดปานกลาง กะเหร่ียงในพ้ืนท่ีราบมีความสูง
เฉล่ียประมาณ 5 ฟุต 4 นิ้ว  กะเหร่ียงบนภูเขาต่ํากวาประมาณ 3 นิ้ว พวกผูหญิงมีรางเล็กกวาผูชาย  
กะเหร่ียงบนภูเขาทํางานหนักมากเพื่อการดํารงชีวิตและตองผจญกับไขมาเลเรียอยูเสมอ ทําให
รางกายแคระแกรนบางเล็กนอย  กะเหร่ียงอาจมีสีผิวแตกตางกันต้ังแตสีเหลืองไปจนถึงสีน้ําตาลคล้าํ 
หนาแบน มีโหนกแกม ลักษณะจมูกแบนกวาง ไมมีสัน ผมดําเหยียดตรงเสนคอนขางหยาบ บางคน
หยักเปนคล่ืน กะเหร่ียงสวนมากไมนิยมไวเครา (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิต 
วิทยาแหงชาติ 2518) 
 

1.4  การแตงกาย 
 กะเหร่ียงกลุมตางๆ มีวัตนธรรมคลายคลึงกัน แตการแตงกายของแตละกลุมมี
ลักษณะเฉพาะของตนเองท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด ฉะนั้นลักษณะการแตงกายจึงเปนสวนหนึ่ง
ท่ีสามารถบงช้ีใหเห็นไดชัดเจนถึงเอกลักษณของกะเหร่ียงในแตละพ้ืนท่ี แตละกลุม ปจจุบันกลุม
กะเหร่ียงที่ยังคงสวมใสเคร่ืองแตงกายประจําเผาในวิถีชีวิตปกติมีเพียงกะเหร่ียงโปและกะเหร่ียง
สะกอเทานั้น สวนกะเหร่ียงคะยา และตองสูไมสวมใสชุดประจําเผาในชีวิตประจําวัน กะเหร่ียงแต
ละกลุม นอกจากจะมีการแตงกายท่ีแตกตางกัน กะเหร่ียงกลุมเดียวกันแตอยูตางพ้ืนท่ีก็มีลักษณะการ
แตงกายไมเหมือนกันดวย เชน กะเหร่ียงโปแถบอําเภอแมเสรียง จังหวัดแมฮองสอน แตงกายมีสีสัน
มากกวาแถบจังหวัดเชียงใหม หญิงกะเหร่ียงสะกอแถบจังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม ตกแตงเส้ือมีลวดลายหลากหลายและละเอียดมากกวาแถบจังหวัดตาก หรือ
กะเหร่ียงโปแถบจังหวัดกาญจนบุรี ก็มีลวดลายตกแตงเส้ือผาแตกตางจากภาคเหนือ อาจมีการ
ประยุกตนําแฟช่ันใหมๆ มาใช ซ่ึงทําใหมีลักษณะท่ีแปลกและแวกแนวออกไป มีลวดลายใหมๆ 
เพิ่มอีกมากมายซ่ึงเปนไปตามยุคสมัยและการพัฒนาของเทคโนโลยี อยางไรก็ตามกลุมกะเหร่ียง
สะกอ และโปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยังคงรักษาลักษณะรวมท่ีแสดงสถานะของหญิงสาว 
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และหญิงแมเรือนเชนเดียวกันคือ หญิงทุกวัยท่ียังไมไดแตงงานตองสวมชุดยาวสีขาว (เช ควา) เม่ือ
แตงงานแลวจะตองเปล่ียนมาเปนสวมใสเส้ือสีดํา หรือท่ีเรียกวา "เช โม ซู" และผาถุงคนละทอน
เทานั้น หามกลับไปสวมใสชุดยาวสีขาวอีก สวนผูชายท้ังกลุมโปและสะกอแถบภาคเหนือมักสวม
กางเกงสีดําและสีน้ําเงิน หรือกรมทา ในขณะท่ีแถบจังหวัดตาก และอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน มักสวม
โสรง ลักษณะเส้ือผูชายวัยหนุมใชสีแดงทุกกลุมแตมีลวดลายมากนอยตางกัน การแตงกายในโอกาส
พิเศษ เชน พิธีปใหม พิธีแตงงาน เนนสวมใสเส้ือผาใหม จะเห็นชัดวาชายหนุมและหญิงสาวจะ
พิถีพิถันแตงกายสวยงามเปนพิเศษ (พิพิธภัณฑชาวเขา Online 2551)    
   

1.5 ประเพณี - วัฒนธรรม - ความเชื่อ  
 ชาวกะเหร่ียงนั้นมีท้ังนับถือผี นับถือพุทธ และนับถือคริสต นอกจากนี้ยังเช่ือโชค
ลางแบบไสยศาสตร ปจจุบันการนับถือผีไดลดนอยลงมาก การไดรับการศึกษามากข้ึนทําใหความ
เช่ือทางไสยศาสตรลดลงและมีความพรอมจะรับนับถือศาสนาพุทธ 
 สําหรับผีท่ีชาวกะเหร่ียงนับถือนั้นมีอยูทุกหนทุกแหงท้ังในปาในไร ในลําธาร ผีท่ี
ชาวกะเหร่ียงสะกอนับถือคือผีบานและผีเรือน ผีบานเปนผีเจาท่ีท่ีคอยปกปองดูแลหมูบาน ผีเรือน
เปนผีดวงวิญญานบรรพบุรุษ ซ่ึงคอยปกปองรักษาบุตรหลานผูสืบตระกูลของตน กะเหร่ียงจะมีพิธี
เล้ียงผีเรือนและผีบรรพบุรุษอยางนอยปละคร้ัง 
 ชาวกะเหร่ียงยังมีผีปาซ่ึงถือวาเปนผีราย ผีปามีสองพวกคือผีปาบกและผีปาน้ํา ผี
เหลานี้อยูตามปาและตามลําหวย ผีเหลานี้อาจทําใหเจ็บปวยไดเม่ือยามเขาปาหรือไปหาปู หาปลา  
ดังนั้นเม่ือเกิดการเจ็บปวยจะตองทําการเล้ียงผีเพ่ือขอคมา ซ่ึงถือวาเปนการเล้ียงผีเพื่อบําบัดโรคภัย
ไขเจ็บ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518) 
 

1.6  การตั้งบานเรือน 
 ชุมชนชาวกะเหร่ียงในภาคเหนือและภาคตะวันตก มักต้ังถ่ินฐานอยูตามหุบเขาท่ีมี
ลําธารเล็กๆ ไหลผาน กะเหร่ียงในประเทศไทยชอบอาศัยประจําท่ีเปนหลักแหลง ไมชอบเคล่ือนยาย
ดังเชนชนเผามงหรือชนเผามูเซอ การตั้งถ่ินฐานอยางถาวรในหุบเขาในปา ทําใหชุมชนกะเหร่ียง
เปนชุมชนที่มีอัตราการเปนโรคมาเลเรียสูง (โสฬส ศิริไสย 2536) การที่ชาวกะเหร่ียงสามารถอยู
ประจําท่ีไดในแหงเดียวนั้น เนื่องจากชาวกะเหร่ียงมีความสามารถในการอนุรักษดิน (สํานักงานเล   
ขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518 ) 
 การปลูกสรางบานเรือนของชาวกะเหร่ียงข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย คือ
สรางดวยวัสดุท่ีหาไดในทองถ่ินนั้น เชนถ่ินไหนอยูในปาไมไผก็ปลูกบานเรือนดวยไมไผท้ังหลัง 
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ตลอดจน มุงหลังคาดวยไมไผ สวนมากใชเสาไมจริงทําโครงของบาน ใชไมไผซ่ึงสับและตีแผเปน
ฟากมาทําพื้นและฝา หลังคามุงดวยหญาคาแหง ใบพลวง ใบตองตึง กลางหองมีเตาไฟสรางอยูบน
กะบะดิน ชายคาบานหลุบตํ่าเพื่อปองกันลมหนาว ไมมีหนาตางหรือชองลมภายในจึงคอนขางมืด 
ไมถูกสุขลักษณะ ใตถุนบานกะเหร่ียง ใชเปนท่ีเก็บฟน เปนเลาไก และคอกหมู วัว ควาย ดานขาง
บานท่ีมีหลังคาคลุมจะมีครกกระเดื่องสําหรับตําขาว (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน  2538) 
 

1.7  อาชีพ ความเปนอยู 
 อาชีพหลักของชาวกะเหร่ียงคือการปลูกขาวในนาดําแบบข้ันบันได และในไรขาว
แบบไรหมุนเวียน โดยกะเหร่ียงสะกอจะทําไรขาวในพื้นท่ีหนึ่งๆ เพียง 1 ป แลวยายไปทํากินท่ีอ่ืน
เพื่อใหท่ีดินไดฟนตัว จากน้ัน 5 ป จึงยอนกลับมาทําไรขาวท่ีเดิม การเกษตรอาศัยน้ําฝนเพียงอยาง
เดียว (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน 2538) มีการปลูกพืชหลายชนิดในไร เชน พันธุขาว
ประมาณ 2-3 ชนิด ถ่ัวประมาณ 2-3 ชนิด แตงกวา ฟกทอง ฟกเขียว และเคร่ืองเทศหลายชนิด อาจ
เปนเพราะชาวกะเหร่ียงมีความเช่ือวา การทําไรเปรียบเสมือนการเหยียบบนทอนไมไผ อันหมายถึง 
ความไมแนนอนในดานผลผลิต ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคุณภาพของดิน และสภาพดินฟาอากาศของแตละป 
(พิพิธภัณฑขาวเขา Online 2551) 
 
2.  กะหราง 

กะหราง เปนช่ือที่ใชเรียกชาวเขาเผากะเหร่ียงบางกลุมท่ีอาศัยอยูในภาคกลางแถบ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ ราชบุรี และกาญจนบุรี มีขนบธรรมเนียม การแตงกายแตกตางกับ
กะเหร่ียงภาคเหนือเล็กนอย ตลอดจนภาษาก็แปรงผิดกันไปบาง (สํานักงานเลขานุการคณะกรรม 
การปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518) บางขอมูลกลาววา กะหรางเปนช่ือท่ีใชเรียกกะเหร่ียงสะกอ
บางกลุม (คืน ยางเดิม 2539 อางใน ชมพูนุช โพธ์ิทองคํา  2541) ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลของอําเภอ
สวนผ้ึง (2551) จังหวัดราชบุรีท่ีวา กะหรางเปนคําท่ีชาวบานใชเรียกกะเหรี่ยงสะกอ ในขณะท่ีเรียก
กะเหร่ียงโป วากะเหร่ียง ท้ังนี้เพื่อจําแนกกะเหร่ียงท้ังสองกลุม 
 เม่ือพิจารณาจากภาษาและวัฒนธรรมแลว กะหรางจึงจัดเปนกะเหร่ียงสกอกลุมหนึ่ง ท่ี
มักเรียกตนเองวาปกาเกอะญอ ชนเผากะหรางมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง สวน
ใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีแถบลุมน้ําตางๆ บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี เขตชายแดนไทย-พมา เปนชนเผา
ดั้งเดิมท่ีอยูอยางกระจัดกระจายมานานกวา 100-200 ป มีหลักฐานการอยูอาศัยในพื้นท่ีแถบเทือกเขา
ตะนาวศรีมานาน (ปกาเกอะญอ 2550) และจากขอมลของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กลาวถึง      
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กะหรางวา พวกกะเหร่ียงและพวกกะหรางจัดเปนชาวเขาท่ีอพยพขามมาจากสหภาพพมา (สมศักดิ์ 
กล่ินฉุน 2551) 
 
3.  การศึกษาสมุนไพรพืน้บานในตางประเทศ  

ตั้งแตป 1990 เปนตนมา พืชไดกลับมาเปนแหลงสําคัญสําหรับเภสัชภัณฑใหมๆ ทําให
ปจจุบันอุตสาหกรรมยาไดมุงความสนใจในการสํารวจสวนตางๆ ของโลกท่ียังคงมีการใชสมุนไพร
ในการรักษาการเจ็บปวยอยู เชนในอเมริกาใตซ่ึงเปนแหลงท่ีมีความหลากหลายของพรรณพืชและ
ยังถือวาเปนขุมทรัพยท่ีสําคัญของสมุนไพร (Veilleux และ King 2008) เชนเดียวกับปจจุบันท่ีการ 
ศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานมุงเนนไปยังปาเขตรอนทั่วโลก เนื่องจากเปนบริเวณท่ีมีความหลาก 
หลายของพรรณพืชสูง และยังมีชนเผาพื้นเมืองอีกหลายกลุมท่ียังคงใชประโยชนจากพรรณพืชท่ี
แวดลอมท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําอเมซอนในทวีปอเมริกาใต ท่ีเปนปาเขตรอนแหลงใหญ
ท่ีสุดของโลก โดยมุงเนนศึกษาการใชประโยชนจากพืชปาของชาวอินเดียนพื้นบาน (วีระชัย ณ นคร 
2534) 
 

3.1 การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปอเมริกาใต 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาท่ีอาศัยอยูในเขต Tropical Atlantic 
Forest รัฐ São Paulo ประเทศบราซิล โดยการสัมภาษณชาวบานท่ีใชสมุนไพร และหมอพื้นบาน 
พบพืชสมุนไพรท่ีชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยท้ังหมด 114 ชนิด (Di Stasia et al 
2002)   
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาที่อาศัยอยูในเขต Xingó region ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการ
เจ็บปวยท้ังหมด 187 ชนิด จาก 64 วงศ 128 สกุล สวนใหญใชในการรักษาอาการไขท่ัวไป เชนรักษา
ทางเดินหายใจอักเสบ รักษาอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด อาการอักเสบท่ัวๆไป และบาง
ชนิดใชสําหรับกลอมประสาท (Cecília de Fátima et al 2006 ) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานและพืชพิษของชนเผา Carirí ในรัฐ Paraíba 
ประเทศบราซิล พบพืชท้ังหมด 121 ชนิด จาก 45 วงศ 96 สกุล เปนพืชสมุนไพรท่ีใชรักษาโรค 119 
ชนิด จาก 44 วงศ หรือ 98% ของพืชท้ังหมด พบพืชพิษ 5 ชนิด วงศท่ีมีพืชสมุนไพรมากท่ีสุดคือ 
Fabaceae 16 ชนิด (Agra 2007) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผา Garifuna ท่ีอาศัยอยูทางภาคตะวันออก
ของประเทศนิคารากัว โดยเนนท่ีพืชสมุนไพร พบพืชท่ีชนเผา Garifuna ใชประโยชนท้ังหมด 254 
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ชนิด เปนพืชสมุนไพร 229 ชนิด พืชอาหาร 93 ชนิด และพืชท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 94 ชนิด (Coe and 
Anderson  1995) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานท่ีใชกับสัตวเล้ียงในประเทศ Trinidad and 
Tobago โดยการสัมภาษณชาวบานท่ีใชสมุนไพรและขอมูลจากตํารา พบพืชสมุนไพรที่มีการใช
ประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยของสัตวท้ังหมด 114 ชนิด แบงเปนสมุนไพรท่ีใชสัตวปก 22 
ชนิด ใชกับปศุสัตว 28 ชนิด ใชกับสุนัขเล้ียง 24 ชนิด (Lans 2001) 
 

3.2 การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปยุโรป         
 การศึกษาการพฤกษศาสตรพื้นบานและการใชสมุนไพรพื้นบานในเขต 
Acquapendente district (Viterbo, Latium, Central Italy) ประเทศอิตาลี พบพรรณพืชสมุนไพรท่ี
ชาวบานใชประโยชนท้ังหมด 96 ชนิด จาก 45 วงศ สมุนไพรท่ีใชเปนยารักษาโรคสําหรับมนุษย 64 
ชนิด ใชเปนยารักษาโรคสําหรับสัตว 15 ชนิด ใชเปนอาหารสําหรับสัตว 22 ชนิด ใชสําหรับกําจัด
เห็บหมัด 5 ชนิด และอีก 5 ชนิดใชสําหรับประโยชนอ่ืนๆ (Guarrera et al 2005) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานในเขต Alto Tirreno Cosentino ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ี
อยูระหวาง Tyrrhenian coast และ Pollino National Park ในประเทศอิตาลี พบวามีการใชประโยชน
จากพืชสมุนไพร 52 ชนิด จาก 35 วงศ วงศท่ีมีการใชมากไดแก Lamiaceae, Rosaceae และ 
Fabaceae (Leporatti et al 2007) 
 

3.3 การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปแอฟริกา         
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบาน และประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจของพรรณพืช
สมุนไพรในจังหวัด Taounate ทางตอนเหนือของประเทศมอรอคโค ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นเปน
ชนเผา Taounate พบพืชสมุนไพรท่ีชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยท้ังหมด 102 
ชนิด จาก 48 วงศ 35 สกุล สวนใหญใชรักษาอาการท่ัวๆ ไป เชน อาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอด
เลือด (5.8%) อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร (24.9%) อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (9.8%) 
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ (12.2%) อาการทางผิวหนัง (9.2%) สมุนไพรท่ีใชสวนใหญ
เก็บจากปา (61 %) บางสวนไดจากการเพาะปลูก (37%) (El-Hilaly, Hmammouchi and Lyoussi 
2003) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาในรัฐ Kwara ในตอนกลางของประเทศ
ไนจีเรีย พบพืชท่ีชาวทองถ่ินใชประโยชนท้ังหมด 52 ชนิด โดยท้ังหมดมีสรรพคุณเปนสมุนไพร
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รักษาโรค สวนใหญใชรักษาไดมากกวา 1 โรค และในพืชท่ีสํารวจนี้ 17 ชนิดเปนพืชท่ีถูกใชเปน
อาหาร (Bhat, Etejele and Oladipo 1990) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานท่ีชนเผา Tiv ท่ีอาศัยอยูในเขต Central Nigeria 
ประเทศไนจีเรียใชในการรักษาไขมาลาเรีย โดยการสัมภาษณชาวบานท่ีใชสมุนไพรและหมอ
พื้นบาน พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาไขมาลาเรียท้ังหมด 24 ชนิด จาก 17 วงศ  
สวนมากใชสมุนไพรรวมกันเปนตํารับ โดยนํามาตมกับน้ํา พบวาโดยเฉล่ียแลวอาการของไข
มาลาเรียจะหายไปใน 5-10 วัน หลังดื่มยาเตรียมชนิดน้ํา (Tor-anyiin, Sha’ato and Oluma 2003) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานและคุณสมบัติทางยาของพรรณพืชสมุนไพรใน  
Kibale National Park ประเทศ Uganda โดยการสังเกตและประเมินจากพรรณพืชท่ีลิงชิมแพนซีกิน 
และไดรับการยืนยันจากหมอพื้นบานวาสามารถใชเปนยาได จากน้ันนํามาทดสอบฤทธ์ิทางยา 
พบวามีถึง 21.4% (35 ชนิด) ท่ีมีฤทธ์ิทางยา (Sabrina, Claude and Claudie 2004) 
 

3.4 การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปเอเชีย         
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาใน 9 หมูบานท่ีอาศัยอยูในเขตปาจัด 
การท่ีถูกจัดการโดยคณะกรรมการหมูบาน ในเขตเมือง Dolakha ของประเทศเนปาล พบพืชสมุน 
ไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 58 ชนิด จาก 40 วงศ โดยพืชสมุนไพร
เหลานี้ถูกนํามาปรุงเปนยาแผนโบราณ 113 ตํารับ (Shrestha and Dhillion 2003) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Raute ท่ีอาศัยอยูทางตะวันออกท่ี
หางไกลของประเทศเนปาล พบพืชสมุนไพรท่ีชนเผา Raute ใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บ 
ปวยท้ังหมด 47 ชนิด แบงเปนพืชใบเล้ียงเดี่ยว 4 ชนิด พืชใบเล้ียงคู 42 ชนิด และพืชจําพวกเฟรน 1 
ชนิดโดยพืชท้ังหมดใชในการรักษาอาการเจ็บปวย 17 อาการ/โรค และพบวามีพืชสมุนไพร 17 ชนิด
ท่ีไมเคยมีรายงานการใชในประเทศเนปาลมากอน (Manandhar 1998) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Gurungs ซ่ึงเปนชนเผาท่ีมีถ่ินกําเนิด
อยูในธิเบต ชนเผานี้อาศัยอยูในพื้นท่ีมีลักษณะของภูมิประเทศสูงชัน (2000-6000 เมตร) ในเขตเมอืง 
Manang, Central Himalayas ทางตอนเหนือของประเทศเนปาล พบพืชสมุนไพรท่ีชนเผาใชประ 
โยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยท้ังหมด 91 ชนิด จาก 40 วงศ 73 สกุล และพบพรรณพืชสมุนไพร
ชนิดใหมท่ียังไมเคยมีรายงานมากอนถึง 45 ชนิด (Bhattarai, Chaudhary and Taylor  2006) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานในพ้ืนท่ีตะวันตกเฉียงเหนือ เขต Trans-Himalaya 
ของรัฐ Jammu Kashmir ประเทศอินเดีย โดยเนนศึกษาพรรณพืชสมุนไพรท่ีใชเปนยาสําหรับสัตว 
พบพรรณพืชท่ีชาวทองถ่ินใชประโยชนเปนยาสัตวท้ังหมด 18 ชนิด (Sharma and Singh 1989) 
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 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Siddis ท่ีอาศัยอยูในเมือง Uttara Kannada 
ประเทศอินเดีย พบพืชท่ีชนเผา Siddis ใชประโยชนท้ังหมด 69 ชนิด โดยใชในยาเตรียมท้ังหมด 98 
ตํารับ และพบวาการใชแบบพื้นบานของสมุนไพรท้ังหมดมีถึง 40 รายการท่ียังไมเคยมีการใชใน
ลักษณะเหมือนกับท่ีสํารวจพบมากอน (Bhandary, Chandarshekar and Kaveriappa 1995) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Kunabi ท่ีอาศัยอยูในเมือง Karnataka ประ 
เทศอินเดีย พบพืชท่ีชนเผา Kunabi ใชประโยชนท้ังหมด 45 ชนิด จาก 26 วงศ สวนใหญใชรักษา
อาการท่ัวไป เชนอาการไข ไอ โรคผิวหนัง โรครูมาตอยด รักษางูกัด ดีซาน จุกเสียด แนนทอง 
(Harsha et al 2002)   
 ไดทําการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Apatani ท่ีอาศัยอยูใน Ziro valley 
เมือง Arunachal Pradesh ในเขต Eastern Himalayan region ประเทศอินเดีย พบพืชท่ีชนเผา Apatani 
ใชประโยชนท้ังหมด 158 ชนิด จาก 73 วงศ 124 สกุล พืชสมุนไพรสวนใหญอยูในวงศ Asteraceae  
(19 ชนิด) สวนท่ีใชสวนใหญใชสวนเหนือดิน (80%) (Kala 2005) 
 การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Jaintia ซ่ึงเปนชนเผาท่ีถูกแยกจาก
ชนเผาอ่ืนดวยลักษณะของภูมิประเทศ ท่ีอาศัยอยูในแควนอัสสัมทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย 
พบพืชสมุนไพรท่ีชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยท้ังหมด 39 ชนิด จาก 27 วงศ 35 
สกุล สวนใหญใชประโยชนจากสวนของพืชท่ีอยูเหนือดิน (76.59%) ท่ีเหลือเปนสวนของพืชท่ีอยู
ใตดิน (23.41%) (Sajem and Gosai 2006) 
 การศึกษาและรวบรวมการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาตางๆ ท่ีอาศัยในเขต
เมือง Madurai ซ่ึงอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศอินเดีย พบพืชสมุนไพรท่ีชนเผาตางๆใช
ประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยท้ังหมด 60 ชนิด จาก 32 วงศ วิธีการใชสวนใหญจะใชพืช
สมุนไพรสด (Ignacimuthu, Ayyanar and Sivaraman 2006) 
 การศึกษาใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Didayi ในเมือง Orissa ของประเทศ
อินเดีย พบวาชนเผานี้มีการใชพืชสมุนไพรท้ังหมด 53 ชนิด จาก 34 วงศ (Pattanaik, Sudhakar and  
Murthy 2008)  
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4.  การศึกษาท่ีเก่ียวของกับสมุนไพรพื้นบานในประเทศไทย  
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานในประเทศไทยน้ัน มีการศึกษาไมมากนัก และมีผูท่ีทําการ 

ศึกษาดานนี้อยางจริงจังเพียงไมกี่ทาน ขอมูลท่ีไดสวนใหญจะมาจากการศึกษาทางดานพฤกษ 
ศาสตรพื้นบาน ซ่ึงในประเทศไทยมีการศึกษากันอยางกวางขวาง ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูหลายกลุม หลายเผา และวิถีชีวิตของกลุมชนเหลานั้นยังคงผูกพันอยูกับการใช
ประโยชนจากพรรณพืชท่ีมีอยูตามธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณและวัฒนธรรมการใชแตกตางกัน ซ่ึง
พอจะกลาวถึงไดดังตอไปนี้ 
 

4.1 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานในประเทศไทย 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผา 6 ชนเผาในภาคเหนือของประเทศไทย  
ไดแก อาขา มง กะเหร่ียง มูเซอ ลาหู และเม่ียน พบพรรณพืชท่ีชนเผาเหลานี้นํามาใชประโยชน 902 
ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 620 ชนิด และสมุนไพรบางชนิดใชรักษาโดยการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเช่ือซ่ึงจัดไวในพืชท่ีใชในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ 89 ชนิด พืชอาหาร 333 ชนิด 
พืชท่ีใหสียอม 31 ชนิด พืชท่ีใชในการกอสราง 66 ชนิด พืชท่ีใหเสนใย 41 ชนิด พืชท่ีใชเปนเช้ือ 
เพลิง 17 ชนิด พืชท่ีใชเปนเครื่องประดับ 63 ชนิด พืชท่ีใชแลกเปล่ียนแทนเงินตรา 105 ชนิด พืชท่ี
ใหความเพลิดเพลิน 7 ชนิด พืชท่ีใชประโยชนอ่ืน ๆ 82 ชนิด (Anderson 1993) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผามงขาว ในหมูบานชางเค่ียน จังหวัด
เชียงใหม พบพรรณพืชท่ีชนเผานี้นํามาใชประโยชน 93 ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 46 ชนิด พืช
อาหาร 17 ชนิด พืชใชสรางท่ีอยูอาศัยและของใชอ่ืนๆ 10 ชนิด พืชเศรษฐกิจ 11 ชนิด และพืชท่ีใช
ประโยชนอ่ืนๆ 9 ชนิด (รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน 2535) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผาถ่ิน ในหมูบานแมวังสา จังหวัดนาน 
พบพรรณพืชท่ีชนเผานี้นํามาใชประโยชน 99 ชนิด จาก 55 วงศ แบงเปนพืชสมุนไพร 58 ชนิด พืช
อาหาร 20 ชนิด พืชใชสรางท่ีอยูอาศัยและของใชอ่ืนๆ 10 ชนิด และพืชท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 4 ชนิด
(ชัยยุทธ กลํ่าแวววงศ  2539) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขา 5 ชนเผา ในศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แกนอยและหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม  ไดแก คะฉ่ิน ละวา มูเซอแดง มูเซอดํา จีนฮอ พบพรรณ
พืชท่ีชนเผาเหลานี้นํามาใชประโยชน 264 ชนิด จาก 91 วงศ 204 สกุล แบงเปนพืชสมุนไพร 101 
ชนิด ท่ีเหลือเปน พืชอาหาร พืชใชสรางท่ีอยูอาศัย พืชเศรษฐกิจ และพืชท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 
(เยาวนิตย พลพิมพ 2539)  
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 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผาถ่ิน และลัวะ ในเขตตําบลภูฟา 
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน พบพรรณพืชท่ีชนเผานี้นํามาใชประโยชน 255 ชนิด จาก 94 วงศ 212 
สกุล แบงเปนพืชสมุนไพร 69 ชนิด พืชอาหาร 120 ชนิด พืชใชสรางที่อยูอาศัยและของใชอ่ืนๆ 12 
ชนิด และพืชท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 54 ชนิด (ทัศนีเวศ ยะโส 2543) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไก ในจังหวัดตรัง พัทลุง และยะลา 
พบพรรณพืชท่ีชนเผานี้นํามาใชประโยชน 171 ชนิด จาก 69 วงศ 128 สกุล แบงเปนพืชสมุนไพร 58 
ชนิด  พืชอาหาร 96 ชนิด พืชใชสรางที่อยูอาศัยและเคร่ืองมือ 12 ชนิด และพืชท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 5 
ชนิด (เกศริน มณีนูน 2544) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานในปาบุงชีหลง จังหวัดมหาสารคาม พบพรรณพืช
ท่ีชาวบานนํามาใชประโยชน 119 ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 31 ชนิด  พืชอาหาร 63 ชนิด พืชใช
สรางท่ีอยูอาศัยและเคร่ืองมือ 23 ชนิด พืชท่ีใชทําเคร่ืองนุงหม-สียอม 2 ชนิด และพืชท่ีเกี่ยวกับ
สัญญลักษณความเช่ือและใชประโยชนอ่ืนๆ 17 ชนิด (ภัทรพร  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 2545) 
 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชุมชนไทยทรงดํา จังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดนครปฐม พบพรรณพืชท่ีชาวไทยทรงดํานํามาใชประโยชน 156 ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 
140 ชนิด  พืชอาหาร 80 ชนิด และพืชท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 33 ชนิด (สุมาลี ทองดอนแอ 2546) 
 

4.2 การศึกษาสมุนไพรพืน้บานในประเทศไทย 
 การศึกษาขอมูลการใชสมุนไพรพื้นบานในประเทศไทยนั้นมีการศึกษากันคอน 
ขางนอย ไดแก 
 การสํารวจสมุนไพรพื้นบานของอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร โดยการสัมภาษณ
หมอพ้ืนบานเก่ียวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช 
สามารถรวบรวมพรรณพืชท้ังหมดได 51 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 42 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 9 
ชนิด วงศท่ีมีสมุนไพรมากท่ีสุดคือ Fabaceae 10 ชนิด (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ รุง
ระวี เต็มศิริฤกษกุล 1994)   
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี 1) โดยการ
สัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธี 
ใช สามารถรวบรวมพรรณพืชท้ังหมดได 120 ชนิด เปนพืชดอก 117 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 
107 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 10 ชนิด พืชช้ันตํ่า 3 ชนิด วงศท่ีมีสมุนไพรมากท่ีสุดคือ Fabaceae 28 
ชนิด (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล 1995 ก)   
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 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (ตอนท่ี2) โดยการ
สัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธี 
ใช สามารถรวบรวมพรรณพืชท้ังหมดได 92 ชนิด  เปนพืชดอก 88 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 75 
ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 14 ชนิด พืชช้ันตํ่า 1 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 2 ชนิด วงศท่ีมีสมุนไพรมากท่ีสุด
คือ Euphorbiaceae 9 ชนิด (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล 1995 ข) 
 การสํารวจสมุนไพรริมถนนบริเวณเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมาโดยการสัมภาษณ
หมอพ้ืนบานเก่ียวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช 
สามารถรวบรวมพรรณพืชท้ังหมดได 69 ชนิด  จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 55 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 11 
ชนิด เฟรน 3 ชนิด พืชสมุนไพร 33 ชนิดใชในรูปยาตํารับ อีก 26 ชนิดใชในรูปยาเดี่ยว (วงศสถิตย  
ฉ่ัวกุล 2000)   
 การสํารวจสมุนไพรพื้นบานปาชุมชนบานทุงสูง อําเภออาวลึก จังหวัดกระบ่ี โดย
การสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ช่ือพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและ
วิธีใช สามารถรวบรวมพรรณพืชท้ังหมดได 90 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 63 ชนิด พืชใบเล้ียง
เดี่ยว 23 ชนิด เฟรน 1 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด วงศท่ีมีสมุนไพรมากท่ีสุดคือ Rubiaceae 12 
ชนิด พบพืชท่ียังไมมีการบันทึกวาเปนสมุนไพร 6 ชนิด ไดแก ตีนเปดขาว เกล็ดปลอง ฉิงดอกเดียว 
พราวนกคุม หลงกาบ และตานบิด  สมุนไพรท่ีนํามาใชในรูปยาตํารับ 51 ชนิด รวมเปน 17 ตํารับ ใช
เปนยาเดี่ยว 38 ชนิด และอีก 1 ชนิดเปนยาเดี่ยวและยาตํารับ (ศิริมาลย พลาวุฑฒ และคณะ 2001) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรโดยการสัมภาษณหมอพื้น 
บานเก่ียวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบ 
รวมพรรณพืชท้ังหมดได 188 ชนิด  จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 90 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 13 ชนิด สมุน 
ไพรสวนใหญใชสําหรับรักษาอาการไข (37 ชนิด) และมีการใชในรูปของยาสมุนไพร 44 ตํารับ 
(วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ อําพล บุญเปลง 2002) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโดยการสัมภาษณหมอ
พื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ช่ือพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบ 
รวมพรรณพืชท้ังหมดได 145 ชนิด  จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 135 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 7 ชนิด พืช
เมล็ดเปลือย 2 ชนิด เฟรน 1 ชนิด วงศท่ีมีสมุนไพรมากท่ีสุดคือ Rubiaceae 14 ชนิด พืชสมุนไพร 
105 ชนิดใชในรูปยาตํารับ โดยเตรียมเปนยา 35 ตํารับ อีก 40 ชนิดใชในรูปยาเดี่ยว (วงศสถิตย ฉ่ัว
กุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ อําพล บุญเปลง 2002) 
 การศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบานในปาเตาดํา ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค  
จังหวัด กาญจนบุรี โดยเดินตามเสนทางเดินเทารวมกับคนนําทางในทองถ่ิน พรอมสัมภาษณช่ือ
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ทองถ่ิน สรรพคุณ สวนท่ีใชประโยชน วิธีการ และเก็บตัวอยางพืชเพื่อจัดทําตัวอยางแหง พรอมเก็บ
สวนท่ีใชขยายพันธุ เพื่อนํามาปลูกรวบรวมที่แปลงอนุรักษผักพื้นเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการสํารวจสามารถเก็บตัวอยางพืชและจําแนกไดท้ังส้ิน 
315 ชนิด มีพืชท่ีชาวบานในทองถ่ินนํามาใชเปนพืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ จํานวน 37 ชนิด 33 
สกุล 31 วงศ สามารถแบงตามการใชประโยชนเปน 2 กลุม คือ สมุนไพรท่ีใชกิน มี 31 ชนิด และใช
ภายนอก 6 ชนิด ในจํานวนนี้ มี 6 ชนิดท่ีบริโภคเปนผักได นอกจากนี้ยังพบวามีพืชสมุนไพร 5 ชนิด
ท่ียังไมมีบันทึกการใชประโยชนทางดานสมุนไพรมากอน (อุไร จิรมงคลการ และ ยิ่งยง ไพสุขศาน 
ติวัฒนา 2002) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานวงศขิงจาก 22 จังหวัดของประเทศไทย คือ นาน 
เชียงใหม ลําปาง สุโขทัย เพชรบูรณ ชัยภูมิ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร 
บุรีรัมย สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ และ
ปตตานี โดยการสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ัง
สรรพคุณและวิธีใช รวบรวมพรรณไมวงศขิงไดท้ังหมด 58 ชนิด จําแนกเปนพืชในวงศ ขิง12 สกุล 
คือ Curcuma และ Zingiber สกุลละ 11 ชนิด Alpinia และ Kaempferia สกุลละ 8 ชนิด Etlingera 6 
ชนิด  Boesenbergia 4 ชนิด Amomum และ Globba สกุลละ 3 ชนิด Elletariopsis 2 ชนิด และ 
Gagnepainia และ Hedychium สกุลละ 1 ชนิด (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล และ อําพล บุญเปลง 2003) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานวงศนอยหนาจาก 17 จังหวัดของประเทศไทย คือ นาน 
สุโขทัย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร สระบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี 
กระบ่ี สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี นราธิวาส และยะลา โดยการสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับ
สมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบรวมพรรณไม
ไดท้ังหมด 62 ชนิดจําแนกเปนพืชในวงศนอยหนา 25 สกุล คือ Alphonsea, Anaxagorea, Annona, 

Artabotris Cananga, Cyathostemma, Dasymaschalon, Desmos, Ellipeia, Ellipeiopsis, Fissistigma, 

Friesodielsia, Goniothalamus, Melodorum, Miliusa, Mitreflora, Monocarpia, Nervopetalum, 

Orophea, Polyalthia, Pseuduvaria, Rauwenhoffia, Stelechocarpus, Uvaria และ Xylopia (วงศ
สถิตย ฉ่ัวกุล และ นพมาศ สุนทรเจริญนนท 2004 ) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณหมอพื้นบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชเปนยา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบรวม
พรรณพืชท้ังหมดได 99 ชนิด 42 วงศ  จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 74 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 24 ชนิด 
เฟรน 1 ชนิด สมุนไพรจํานวน 15 ชนิด ใชในรูปยาตํารับ และอีก 17 ชนิดใชในรูปยาเดี่ยว         
(วงศสถิตย ฉ่ัวกุล และ อําพล บุญเปลง 2004) 
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 การศึกษาสมุนไพรพ้ืนบานภาคใตของประเทศไทย โดยสัมภาษณหมอพื้นบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ีใชทํายา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพร 
จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอกลักษณพืช รวบรวมสมุนไพรไดท้ังหมด 105 ชนิดซ่ึงจําแนกเปน
สมุนไพรรวม 45 วงศ ประกอบดวย พืชใบเล้ียงคู 32 วงศ 76 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 9 วงศ 24 ชนิด 
พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ 1 ชนิดและเฟรน 3 วงศ 4 ชนิด สมุนไพรจํานวน 85 ชนิด ใชในรูปสมุนไพร
เดี่ยวมี 12 ชนิดใชในรูปยาตํารับ อีก 8 ชนิดใชท้ังในรูปสมุนไพรเดี่ยวหรือยาตํารับ และเปนสมุน 
ไพรใหม 34 ชนิด (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล และคณะ 2004) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบาน อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี ภาคใตของประเทศ
ไทย โดยสัมภาษณหมอพื้นบานเก่ียวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพ้ืนเมือง สวนท่ีใชทํายา รวมท้ังสรรพคุณ
และวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพร จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอกลักษณพืช รวบรวมสมุนไพรได
ท้ังหมด 95 ชนิด ซ่ึงจําแนกเปนสมุนไพรรวม 57 วงศ ประกอบดวยพืชใบเล้ียงคู 42 วงศ 72 ชนิด 
พืชใบเล้ียงเดี่ยว 13 วงศ 21 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ 1 ชนิด และเฟรน 1 วงศ 1 ชนิด สมุนไพร
จํานวน 39 ชนิดใชในรูปยาตํารับรวมกับสมุนไพรอื่น (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล 2005) 
 การศึกษาสมุนไพรบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี โดยสัมภาษณหมอพ้ืนบานเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพื้นเมือง สวนท่ี
ใชทํายา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพร จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอก 
ลักษณพืช พบวาสมุนไพรท่ีมีการนํามาใชทางยามีท้ังหมด 80 ชนิด 47 วงศ ประกอบดวย พืชใบ
เล้ียงคู 38 วงศ 69 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 8 วงศ 10 ชนิด และเฟรน 1 วงศ 1 ชนิด สมุนไพรจํานวน 31 
ชนิดใชในรูปยาตํารับรวมกับสมุนไพรอ่ืน อีก 52 ชนิดใชในรูปสมุนไพรเดี่ยว (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, 
นพมาศ สุนทรเจริญนนท และ สมหมาย สรรพคุณ 2006) 
 การสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมสมุนไพรบริเวณเทือกเขาดอยสุเทพ–ปุย พบ
พรรณพืชสมุนไพร 2,044 ชนิด จาก 193 วงศ เปนพืชสมุนไพรท่ีไดจากการเพาะปลูก 27 ชนิด  และ
เปนพืชชนิดใหมท่ีไมเคยมีรายงานมากอน 11 ชนิด (Putiyanan และ Maxwell 2006 ) 
 การสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมสมุนไพรบริเวณเทือกเขาดอยแมสวย พบ
พรรณพืชสมุนไพร 740 ชนิด จาก 136 วงศ เปนพืชใบเล้ียงคู 558 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 136 ชนิด 
พืชเมล็ดเปลือย 5 ชนิด พืชในกลุมเฟรน 51 ชนิด (Putiyanan และ Maxwell 2006 ) 
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4.3 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผาในประเทศไทย 
 การศึกษาขอมูลการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาในประเทศไทยนั้นมีนอยมาก 
ไดแก 
 การสํารวจการใชพืชสมุนไพรและพืชอาหารของชนกลุมนอยเผาเซมังหรือซาไก
ในประเทศไทย ท่ีหมูบานปลายคลอง ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ใชวิธีสัมภาษณ
หมอพื้นบานประจําเผาและเก็บตัวอยางพรรณไม รวมท้ังการตรวจเอกลักษณพรรณไมเหลานั้น พบ
พรรณไมท่ีชนเผานี้ใชประโยชน 50 ชนิด แบงไดเปนพืชสมุนไพร 13 ชนิด พืชอาหาร 37 ชนิด โดย
จําแนกเปนพืชใบเล้ียงคู 25 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 23 ชนิด เฟรน 2 ชนิด (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล 1994) 
 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานเผามงเขามณีพรึก อําเภอปว จังหวัดนาน โดยสัมภาษณ
หมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีใช ช่ือพ้ืนเมือง สวนท่ีใชทํายา รวมท้ังสรรพคุณและวิธีใช เก็บ
ตัวอยางสมุนไพร จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอกลักษณพืช พบวาสมุนไพรท่ีมีการนํามาใชทาง
ยามีท้ังหมด 91 ชนิด ประกอบดวย พืชใบเล้ียงคู 76 ชนิด พืชใบเล้ียงเดี่ยว 16 ชนิดและเฟรน 1 ชนิด 
สมุนไพรจํานวน 21 ชนิดใชในรูปยาตํารับรวมกับสมุนไพรอ่ืน อีก 70 ชนิดใชในรูปสมุนไพรเดี่ยว
(วงศสถิตย ฉ่ัวกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ อําพล บุญเปลง 2001) 
 

4.4 การศึกษาท่ีเก่ียวกับสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะเหร่ียงในประเทศไทย 
 ปยวรรณ วินิจชัยนันท (2538) ไดทําการสํารวจพันธุพืชท่ีชนเผากะเหร่ียงในจัง 
หวัดเชียงใหมใชประโยชน สามารถรวบรวมพรรณพืชท่ีชนเผากะเหรี่ยงนํามาใชประโยชนได 291 
ชนิด  แบงตามการใชประโยชนไดเปน 5 ประเภท คือพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชท่ีใชสรางท่ีอยู
อาศัย พืชเศรษฐกิจ และพืชท่ีใชประโยชนดานอ่ืนๆ (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 1 พรรณไมท่ีชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหมใชประโยชน  

 บานแมหลอดใต บานผาแตก บานหวยตอง บานทุงหลวง บานแมแฮเหนือ 

ประเภทการใช ชนิด สกุล วงศ ชนิด สกุล วงศ ชนิด สกุล วงศ  ชนิด สกุล วงศ ชนิด สกุล วงศ 

พืชสมุนไพร 84 75 47 36 32 23 33 28 24 39 37 25 38 36 30 
พืชที่ใชเปนอาหาร 53 45 30 32 29 22 20 18 15 22 19 17 26 26 23 
พืชสรางที่อยูอาศัย 10 10 8 10 10 8 6 5 3 6 6 4 7 6 4 
พืชเศรษฐกิจ 7 7 7 7 7 7 13 12 9 13 12 9 17 13 9 
พืชใชประโยชนอื่น 15 15 13 12 12 10 6 6 6 11 11 9 3 3 3 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจากปยวรรณ วินิจชัยนันท.  “พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหร่ียงในจังหวัด  
         เชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพฤกษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย   
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538. 
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 วุฒิศักดิ์ ปูลิง (2544) ไดทําการศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหร่ียงใน
หมูบานแมกานอย และหมูบานแมกลางหลวง  จังหวัดเชียงใหม สามารถรวบรวมพรรณพืชท่ีชนเผา
กะเหร่ียงนํามาใชประโยชนเปนพืชสมุนไพรได  30 ชนิด   
 Paisooksantivatana และ Kako (1996) ไดศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผา
กะเหร่ียงในภาคตะวันตกของประเทศไทย พื้นท่ีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบพืชท่ีชนเผากะเหรี่ยง
ใชประโยชน 81 ชนิด จัดเปนพืชอาหาร 35 ชนิด จาก 21 วงศ 31 สกุล และพืชสมุนไพร 46 ชนิด
จาก 25 วงศ 41 สกุล ในพืชสมุนไพร พบวา  16 ชนิดเปนพืชท่ีไมเคยมีรายงานการใชประโยชน
ทางดานสมุนไพร  และพืชอาหาร 6 ชนิด ไมเคยมีรายงานวาเปนพืชท่ีกินไดมากอน 
 ปนแกว เหลืองอรามศรี (2540) ไดศึกษาการทําไรหมุนเวียนของชนเผากะเหร่ียง
บานแมนิง ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และไดทําการศึกษาพรรณพืชพื้นเมืองท่ีชน
เผากะเหร่ียงในหมูบานนี้ใชประโยชน รวมท้ังพรรณพืชท่ีปลูกรวมในไรขาว  พบพรรณพืชมากกวา 
42 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 40 ชนิด พืชสมุนไพร 30 ชนิด พืชท่ีใชในพิธีกรรม 6 ชนิด พืชท่ีใชทํา
เคร่ืองนุงหมและเคร่ืองประดับ 2 ชนิด 
 สุพรรณี โพธ์ิแพงพุม, กุลศิริ ศิริวัฒน และ จักรกฤษณ โพธ์ิแพงพุม (2541) ได
ทําการศึกษาเร่ืองกะเหร่ียงสตรีกับการบริโภคพื้นเมืองในจังหวดักาญจนบุรี พบพรรณพืชพื้นเมืองที่
สตรีชาวกะเหรี่ยงนํามาบริโภค 177 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 136 ชนิด พืชสมุนไพร 41 ชนิด
  

4.5 การศึกษาท่ีเก่ียวกับสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางในประเทศไทย 
 อรทัย  เนียมสุวรรณ (2546) ไดศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผากะหรางใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ พื้นท่ีศึกษาหมูบานปาละอู พบพืชท่ีชนเผากะหรางใชประโยชน 115 ชนิด 
สามารถระบุช่ือวิทยาศาสตรได 114 ชนิด จัดเปนพืชอาหาร 42 ชนิด และพืชสมุนไพร 51 ชนิด พืช
กอสรางและทําเคร่ืองใช 10 ชนิด พืชท่ีใชประโยชนดานอ่ืนๆ 20 ชนิด และมีพืชพิษ 3 ชนิด สําหรับ
พรรณพืชสมุนไพรจําแนกตามสรรพคุณได ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2   จํานวนชนิดของสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางในจังหวดัประจวบคีรีขันธุใชประโยชน 
                   แบงตามสรรพคุณ  

สรรพคุณ จํานวนชนิด 

พืชท่ีใชรักษาอาการเปนไข ตัวรอน                     2 ชนิด 
พืชท่ีใชรักษาอาการปวดเม่ือย บํารุงกําลัง            5 ชนิด 
พืชท่ีใชรักษาอาการและโรคเฉพาะผูหญิง           4 ชนิด 
พืชท่ีใชรักษามาลาเรีย                                          4 ชนิด 
พืชท่ีใชรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง                        3  ชนิด 
พืชท่ีใชรักษาอาการปวดฟน                                 3  ชนิด 
พืชท่ีใชแกพิษสัตว                                               3 ชนิด 
พืชท่ีใชเพื่อความงาม                                           7 ชนิด 
พืชท่ีใชเพื่อแกไอ                                                 2 ชนิด 
พืชท่ีใชถายพยาธิ                                                  1 ชนิด 
พืชท่ีใชแกซางในเดก็                                           2 ชนิด 
พืชท่ีใชรักษาโรคอื่น ๆ                                         8 ชนิด 

 

ท่ีมา:   ดัดแปลงจาก อรทัย  เนียมสุวรรณ.  “พฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผากระหรางในจังหวัด 
         ประจวบคีรีขันธุ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพฤกษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย      
         จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546. 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 
 
1.  อุปกรณท่ีใชในการศึกษา 

1.1  อุปกรณภาคสนาม 
 อุปกรณการเก็บขอมูลสมุนไพรพื้นบานไดแก อุปกรณท่ีใชในการสอบถาม
เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานของชนเผากระหราง สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา  
 อุปกรณการเก็บตัวอยางพรรณไมไดแก กรรไกรตัดกิ่งไม ถุงพลาสติกขนาดใหญ– 
เล็ก  ปายกระดาษบันทึกบันทึกช่ือ-หมายเลขพรรณไม กลองถายรูป แอลกอฮอล 95%  
 อุปกรณในการทําตัวอยางพรรณไมแหงไดแก แผงอัดพรรณไม เชือกมัดแผง  
กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษลูกฟูกขนาดเทาแผงไม และสารเคมีสําหรับอาบน้ํายาตัวอยางพรรณ
พืชสมุนไพร 
 อุปกรณในการเตรียมตัวอยางพรรณไมแหงเพื่ออัดทําตัวอยางพรรณไมอัดแหง
ไดแก  กระดาษแข็งขนาด 30 x 40 เซนติเมตร กระดาษเทา – ขาว กระดาษขาว สําหรับทําขอมูลของ
พรรณไม เข็ม ดาย เทปกาว กาวสําหรับผนึกตัวอยางพรรณไมซ่ึงอุปกรณนี้อาจใชจัดทําใน
ภาคสนามหรือนํากลับมาทําในหองปฏิบัติการ 

1.2 อุปกรณศึกษาในหองปฏิบัติการ 
 อุปกรณในการเตรียมตัวอยางพรรณไมแหงเพื่ออัดทําตัวอยางพรรณไมอัดแหง 
 อุปกรณในการตรวจสอบเอกลักษณพืช ไดแกกลองจุลทรรศน เข็มเข่ีย ใบมีดโกน 
ปากคีบ เอกสารทางพฤกษศาสตรและสมุนไพรของพรรณไมชนิดตางๆ ตัวอยางพรรณไมแหงจาก
หอพรรณไมแหงชาติ 
 
2. วิธีการวิจัย 

2.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานท้ังในประเทศและตาง 
ประเทศเพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดพื้นท่ี  

2.2 กําหนดพื้นท่ีท่ีจะทําการศึกษา โดยเลือกชุมชนท่ียังพ่ึงตนเองดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลดวยภูมิปญญาทองถิ่น คือ หมูบานชนเผากะหราง บานโปงลึก ในเขตอุทยานแหงชาติ
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แกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเปนหมูบานของชนเผากะหราง ท่ีอยูหาง 
ไกลตัวอําเภอประมาณ 70 กิโลเมตร การคมนาคมลําบาก ไมมีไฟฟา ไมมีสถานบริการสาธารณ สุข 
ทําใหชาวบานตองสวนใหญตองพึ่งตนเองในการรักษาความเจ็บปวยโดยการใชสมุนไพรและการ 
แพทยพื้นบาน และรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับชนเผากะหรางบานโปงลึก เชน ประวัติความ
เปนมา ประเพณี วัฒนธรรม 

2.3 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางในพ้ืนท่ี
ท่ีทําการศึกษา 
 2.3.1 การสัมภาษณผูนําชุมชน เจาหนาท่ีปาไม เจาหนาท่ีสาธารณสุข เกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ประวัติ ประชากร สภาพการณดานสุขภาพ ความเจ็บปวยและการดูแล
รักษา  
 2.3.2 สัมภาษณหมอยาพื้นบาน ผูท่ีมีความรูและชาวบานผูท่ีมีการใชสมุนไพร 
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพร ทั้งในรูปแบบยาเด่ียวและตํารับ โดยเนนสอบถาม
เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับ ช่ือพืชสมุนไพรในภาษากะหราง สรรพคุณ สวนท่ีใช วิธีการใช ความรูใน
แตละเร่ืองจะสอบถามจากผูรูในชุมชนอยางนอย 2 คน เพ่ือความแนนอนวามีการใชสมุนไพรใน
ชุมชนนั้นจริง  และในการสัมภาษณแตละคร้ังจะมีลามภาษากะหราง เพราะชนเผากะหรางบางคน
พดูภาษาไทยไมคอยได และเพื่อความชัดเจนในการออกเสียงเปนภาษาไทยจึงใชลามคนเดียวตลอด
การศึกษา 
 2.3.3 การสังเกตโดยตรง เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากพรรณไมสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวันของชนเผากะหราง 
 2.3.4 รวมทําการเดินปากับหมอพื้นบานและผูรูเพื่อเก็บพรรณพืชสมุนไพรใน
บริเวณปาท่ีชาวบานใชประโยชนอยูจริง ทําการเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมสมุนไพรพ้ืนบานใน
ภาคสนาม  พรอมท้ังบันทึกภาพพรรณพืชสมุนไพรนั้นอยางละเอียด  และนําตัวอยางบางสวนมาอัด
แหง เพื่อรอการศึกษาในหองปฏิบัติการ  
 2.3.5 วิธีการเก็บตัวอยางพรรณพืชสมุนไพร 

   กอนทําการเก็บตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรทุกคร้ัง จะทําการถายรูปใวเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกลักษณพืช  
 ทําการบันทึกลักษณะสําคัญตางๆ ของพืชท่ีอาจเกิดการเปล่ียนแปลงเม่ือ
นํามาอัดเปนตัวอยางแหง หรือดองดวยสารเคมี เชนสีของเปลือกตน ใบ ดอก ผล รวมท้ังบันทึก
ลักษณะนิสัย และสภาพนิเวศนเอาไวดวย  
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 การเก็บตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรจะทําการเก็บอยางสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะ
ทําได คือ ควรมีท้ังใบ ดอก ผล เมล็ด  ช้ินสวนตัวอยางมีขนาดเหมาะสมกับแผงอัดพรรณไม ถาเปน
พืชลมลุก หรือพืชชั้นตํ่าจะทําการถอนรากหรือเหงาติดมาดวย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
เอกลักษณพืช  
 การอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพร  
 นําตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรมาตัดแตงกิ่งใหสวยงาม มีขนาดเหมาะสม จัด
ใบใหมีท้ังคว่ําและหงาย จากน้ันอัดตัวอยางพรรณไมลงในหนังสือพิมพพับคร่ึง ค่ันแตละตัวอยาง
ดวยกระดาษแข็งลูกฟูก เพื่อระบายอากาศและความรอน จากน้ันอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรดวย
แผงไม รัดดวยเชือกใหแนน  
 นําแผงอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรท่ีรัดดวยเชือกแลวมาตากแดดจัดให
แหงสนิท หรืออบในตูอบลมรอน (hot air oven) ท่ีอุณหภูมิประมาณ 65-75 องศาเซลเซียส เปนเวลา 
24 ช่ัวโมง  
 เปดแผงอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรเพ่ือจัดแตงกิ่ง ใบ ดอก และสวนอ่ืน 
ๆพรอมท้ังเปล่ียนกระดาษหนังสือพิมพใหม แลวนําไปอบอีกคร้ังเปนเวลา 48 -72 ช่ัวโมง กรณีท่ีไม
สามารถตรวจสอบเอกลักษณพืชไดทันที จะนําตัวอยางดอกพืชแตละชนิดดองใน 95 % เอทธิลแอล 
กอฮอลเพื่อนําไปตรวจสอบเอกลักษณตอไป  
 การอาบนํ้ายาตัวอยางพรรณพืชสมุนไพร  
 เม่ือตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแหงสนิทดีแลว จะนําตัวอยางแหงมาอาบ
น้ํายาเมอรคูริคคลอไรดเพื่อปองกันและกําจัดเช้ือรา และหลังจากอาบน้ํายาตัวอยางพรรณพืช
สมุนไพรแลว  จะนําตัวอยางอัดลงในแผงอัดพรรณไมเหมือนเดิมแลวนําไปผ่ึงแดดใหแหง น้ํายาท่ี
ใชอาบตัวอยางประกอบดวย  
 Mercuric chloride                                          25  มิลลิกรัม.  
 Phenol                                                            50   มิลลิกรัม.  
 90 % Ethyl alcohol  ปรับปริมาตรจนครบ     1,000  มิลลิลิตร. 
 (กองกานดา ชยามฤต 2541)  
 การติดตัวอยางตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแหง  
 นําตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแหงท่ีผานการอาบน้ํายาแลวมาติดบน
กระดาษแข็งขนาด 30 x 40 เซนติเมตร จัดรูปทรงใหสวยงามและงายตอการตรวจสอบเอกลักษณ 
ยึดติดดวยกาว พรอมท้ังติดปายบอกรายละเอียดของพืชไวท่ีมุมขวาลางของกระดาษ 
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2.3.6  การศึกษาพรรณไมในหองปฏิบัติการ 
 นําพรรณไมสมุนไพรตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมไดมาศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาอยางละเอียด ทําการตรวจสอบเอกลักษณ และตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรท่ีถูกตองของตัวอยาง
พรรณพืชสมุนไพร และจัดทําเปนตัวอยางพรรณไมอัดแหง เพื่อใชในการตรวจสอบยืนยันกรณีท่ีไม
แนใจ  
 ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตรท่ีถูกตองของตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแตละ
ชนิดโดยอาศัยเอกสารพฤกษอนุกรมวิธานจากหนังสือพรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย และจาก
เอกสารทางพฤกษศาสตรอนุกรมวิธานของพรรณไมในภูมิภาคใกลเคียง โดยช่ือวิทยาศาสตรจะใช
ช่ือตามแหลงอางอิง ไดแก 
 สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม.  ช่ือพรรณไมแหงประเทศ
ไทย เต็ม สมิตินันท: พิมพคร้ังท่ี 2 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กรมปาไม.  กรุงเทพมหานคร: ประชาชน, 
2544 
 สํานักงานหอพรรณไม. ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม สมิตินันท: กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพรรณพืช. [ออนไลน].  เมษายน 2549.  เขาถึงไดจาก 
http://www.dnp.go.th/ Thaiplantname/default.aspx 
 ตรวจสอบความถูกตองโดยเปรียบเทียบพรรณไมท่ีหาช่ือวิทยาศาสตรได
แลวกับตัวอยางพรรณไมอัดแหงชนิดเดียวกันท่ีเก็บไวท่ีหอพรรณไมแหงชาติ (BKF) กรมปาไม 
และ/หรือพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) กรมวิชาการเกษตร 
                       2.3.7  ตัวอยางพรรณไมแหงท่ีเก็บมา จัดทําเปนตัวอยางแหงรักษาสภาพเก็บรักษาไว
ท่ีภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.4 จัดทําขอมูลของพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานท่ีศึกษาได โดยจําแนกตามขอมูลท่ี
ตองการศึกษาเชน จําแนกตามสกุล  วงศ  จําแนกตามกลุมอาการของโรคท่ีรักษา  

2.5 การศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของของพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานท่ีศึกษา
ได  โดยขอมูลการใชพื้นบานของไทยจะเปรียบเทียบจากเอกสารอางอิงดังนี้ 
                          ก.  นันทวัน  บุณยะประภัศร และ อรนุช  โชคชัยเจริญพร,บรรณาธิการ.  
สมุนไพรไมพืน้บาน เลม 1.  กรุงเทพ : ประชาชน, 2543. 
                          ข.  นันทวนั  บุณยะประภัศร และ อรนุช  โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ.  
สมุนไพรไมพืน้บาน เลม 2.  กรุงเทพ : พประชาชน, 2543. 
                          ค.  นันทวัน  บุณยะประภัศร และ อรนุช  โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ.  
สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 3.  กรุงเทพ: ประชาชน, 2543. 
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                          ง.  นันทวัน  บุณยะประภัศร และ อรนุช  โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ.  
สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 4.  กรุงเทพ: ประชาชน, 2543. 
                          จ.  นันทวัน  บุณยะประภัศร และ อรนุช  โชคชัยเจริญพร (บรรณาธิการ).  
สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 5.  กรุงเทพ: ประชาชน, 2543. 
                          ฉ.  พรอมจิต ศรลัมพ และ คณะ สมุนไพรสวนสิรีรุขชาติ.  กรุงเทพฯ: อมรินทร 
พร้ินต้ิง กรุพ, 2535. 
                          ช.  เสง่ียม  พงษบุญรอด.  ไมเทศเมืองไทย.  กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2522. 
                          ซ.  วุฒิ  วุฒิธรรมเวช.  สารานุกรมสมุนไพร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2540. 
                          ฌ. วงศสถิตย ฉ่ัวกุล และคณะ.  สยามไภษัชยพฤกษ ภูมิปญญาของชาติ.  
กรุงเทพ : อัมรินทรพร้ินต้ิง แอนด พับลิชช่ิง จํากัด, 2538. 
 

2.6  วิเคราะหผลและสรุปผลการศึกษา 
 
3. ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย    

ประมาณ 13 เดือน  ระหวางเดือนเมษายน พศ. 2550 - เมษายน พศ. 2551 
 
4. พื้นท่ีศึกษา 

4.1 ประวัติหมูบานโปงลึก 
 หมูบานโปงลึก หมูท่ี 1 ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เปนหมูบานชนเผากะหราง ตั้งอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ในปาลึกบริเวณตนแมน้าํ
เพชรบุรี ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเปนภูเขาสูงชัน หางจากท่ีวาการอําเภอแกงกระจานประมาณ 54 กิโล เมตร 
ความเปนมาของหมูบานนี้ไมมีขอมูลแนชัด แตผูสูงอายุหลายคนยืนยันวาบรรพบุรุษของเขาได
อาศัยทํากินในพ้ืนท่ีนี้มาหลายช่ัวอายุคน และมีการอพยพ เคล่ือนยายไปมาหาสูกัน ระหวางบาน
แพรกตะครอ บานสวนทุเรียน อําเภอปราณบุรี บานปาละอู อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ 
และบานโปงลึก (ฐานขอมูลทองถ่ิน จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธุ 2551) แมวาจะมีการ
สรางเข่ือนแกงกระจานในป พศ. 2504 และปดเข่ือนเพื่อกักเก็บน้ําในป พศ. 2508 หมูบานน้ีก็ไมได
รับผลกระทบเน่ืองจากอยูสูงกวาระดับน้ํา จนกระท่ังมีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศใหผืนปานี้เปนเขต
อุทยานแหงชาติแกงกระจานเม่ือวันท่ี 9 มกราคม พศ. 2522 หมูบานโปงลึกจึงถูกจัดอยูในพื้นท่ีของ
อุทยานแหงชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 32

 ในป พ.ศ.2536 กลุมชาวบานหมูบานโปงลึกไดริเร่ิมใหเด็กในหมูบานไดมีการ
เรียนการศึกษาโดยรวมกันจัดสรางอาคารเรียนช่ัวคราว มีนายสําเนา เจริญสุข ซ่ึงเปนชาวบานของ
หมูบานโปงลึกเปนแกนนําในการดําเนินงานและเปนครูสอนหนังสือ พรอมท้ังขอครูจากกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 มาชวยทําการสอน 
 พ.ศ.2537 อุทยานแหงชาติแกงกระจานรวมกับชาวบานหมูบานโปงลึกรวมกันจัด 
สรางอาคารเรียนช่ัวคราวเพิ่มข้ึนอีก 1 หลัง (4 หองเรียน) เพื่อใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนท่ีเพิ่ม 
ข้ึน พรอมท้ังจัดสงเจาหนาท่ีของอุทยานแหงชาติแกงกระจานที่ปฏิบัติงานประจําหนวยพิทักษ
อุทยานท่ี กจ.10 (หวยแมสะเลียง) เขาทําการชวยสอนหนังสือ จํานวน 2 นาย รวมท้ังไดรับ นาย
สําเนา เจริญสุข เขาปฏิบัติงานอุทยานแหงชาติแกงกระจานโดยใหทําหนาท่ีเปนครูสอนหนังสือเปน
หนาท่ีหลัก 
 พ.ศ.2539 กรมปาไม (เดิม) หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 29 อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน และจังหวัดเพชรบุรีไดรวมกันจัดทําโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการบุก
รุกพื้นท่ีปาตนน้ําลําธารอยางถาวรของชาวไทยภูเขาในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน (โครงการ
ยอย) ตามโครงการดูแลรักษาปาบริเวณปาละอูบนและเขาพะเนินทุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(โครงการบานเล็กในปาใหญ) โดยการอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผากะหรางท่ีอาศัยอยูกระจัดกระ 
จายตามแนวชายแดนไทย-พมา บริเวณบานใจแผนดิน บานบางกลอย ลงมาอยูรวมกันท่ีหมูบานโปง
ลึก (ฝงซายแมน้ําเพชรบุรี)  คร้ังแรกในวันท่ี 20-22 กุมภาพันธ พศ. 2539 และคร้ังท่ีสองในวันท่ี 6-
20 เมษายน พศ. 2539 รวมท้ังหมด 57 ครอบครัว ประชากรประมาณ 240 คน โดยไดรับการสนับ 
สนุนยานพาหนะ (เฮลิคอปเตอร) จากหนวย ฉก.ร.29 ในการขนยายราษฎรพรอมท้ังสัมภาระบาง 
สวน ซ่ึงไดมีการดําเนินการกอสรางบานพักรองรับราษฎรที่อพยพลงมา จํานวน 57 หลัง โดยใชไม
แปรรูป ไมไผและหญาคาในการสราง ดําเนินการสรางหองน้ําและถังเก็บน้ําใหกับผูท่ีอพยพลงมา
ทุกครอบครัว ชวยเหลือราษฎรท่ีอพยพลงมาโดยจัดท่ีดินทํากินใหครอบครัวละ 7 ไร และพ้ืนท่ีปลูก
บานประมาณ 3 งาน (1,250 ตารางเมตร) จํานวน 57 แปลง หลักในการจัดพื้นท่ีทํากิน คือ ผูท่ี ลงมา
กอนใหมีสิทธ์ิในการจับฉลากเลือกพื้นท่ีทํากินกอน และจัดเตรียมพันธุกลาไมยืนตนสําหรับแจก 
จายราษฎรในโครงการจํานวน 7 ชนิด ไดแก มะพราวน้ําหอม ขนุน หมาก สะตอ มะมวง กระทอน 
และไผตง รวม 14,610 กลา  โดยกําหนดใหราษฎรปลูกพืชลมลุกและพืชยืนตนในลักษณะผสม 
ผสานแบบเกษตรโบราณ ตามความถนัดและสอดคลองกับพืชผลทางการเกษตรยืนตนท่ีมีอยูเดิม
โดยปราศจากการใชสารเคมีทุกชนิด และจัดต้ังเปนหมูบานโปงลึก หมูท่ี 1 ตําบลหวยแมเพรียง 
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 2550) 
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4.2  ตําแหนงท่ีตั้งและลักษณะภูมิประเทศ 
 หมูบานโปงลึก ตั้งอยูในเขตเทือกเขาตะนาวศรีอันสูงชัน ใกลชายแดนไทย-พมา 
หางจากท่ีวาการอําเภอแกงกระจานประมาณ 54 กิโลเมตร  ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดแมน้ํา
เพชรบุรี ทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี ทิศใตติดตอกับเขตบานหวยแมเพรียง หมู3 ตําบลหวย
แมเพรียง อําเภอแกงกระจาน ตัวหมูบานตั้งอยูประมาณเสนรุงท่ี 12 องศา 97 ลิปดา ถึง 12 องศา 99 
ลิปดาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศา 37 ลิปดา  99 องศา 39 ลิปดาตะวันออก สภาพพื้นท่ีของหมูบาน
เปนเนินเขาริมฝงแมน้ําเพชรบุรี โดยรอบหมูบานเปนภูเขาสูง ตัวหมูบานมีระดับความสูงจากระดับ 
น้ําทะเลประมาณ 240 เมตร (กรมทรัพยากรน้ํา 2550) พื้นท่ีหมูบานเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหง 
ชาติแกงกระจาน (ภาพท่ี 3) 
 

4.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 อางตามขอมูลสภาพอากาศโดยท่ัวไปของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมสองชวงคือ ฤดูฝนระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และ ระหวางเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ยท้ังป 1,200-1,400 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ีย 28 
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม 8 องศาเซลเซียส และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 
30 องศาเซลเซียส (แงซาย ชายดอย 2549)  
 

4.4 ลักษณะพรรณพืช 
 ลักษณะโดยท่ัวไปเปนปาดิบแลงซ่ึงพบไดบริเวณหุบเขา ไหลเขา และท่ีราบตํ่า
ระหวางภูเขาท่ีระดับความสูงไมเกิน 600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง พรรณไมท่ีสําคัญ
ไดแก ยาง ตะเคียน สมพง กระชิด ไผหนาม เหรียง หมากเล็กหมากนอย สภาพปาโดยรอบหมูบาน
และสองฝงแมน้ําเปนปาท่ีผานการตัด-ชักลากไมเนื่องจากเคยผานสัมปทานไมมากอน (สาขาวิจยั
ส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 2535) 
 

4.5 การคมนาคม 
 การเดินทางระหวางอําเภอถึงบานโปงลึก เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจาก
เสนทางท่ีใชในการสัญจรระหวางอําเภอไปถึงหมูบานคอนขางทุรกันดาร เปนถนนลูกรังท่ีขรุขระ 
เรียบไปตามริมฝงแมน้ําเพชรบุรี สวนใหญชาวบานใชการเดินเทา รถจักรยานยนต หรือรถยนตขับ 
เคล่ือนส่ีลอ การเดินทางไปบานโปงลึกตองขามลําหวยหลายแหง ในชวงฤดูฝนถามีน้ําหลากมากจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 34

ไมสามารถขามไปมาได ทําใหราษฎรที่อาศัยอยูท่ีบานโปงลึกประสบปญหาอยางมาก ในชวงท่ี
ระดับน้ําในเข่ือนสูงสามารถเดินทางโดยใชเรือหางยาวเปนพาหนะได (นิรันดร พงษเทพ 2550) 
 

4.6 ประชากร  
 หมูบานโปงลึกมีบานเรือน 68 หลังคาเรือน 90 บานเลขท่ี มีประชากร 364 คน ได 
รับสัญชาติไทยแลว 324 คน แบงเปนชาย 150 คน หญิง 174 คน และท่ียังไมไดสัญชาติไทยอีก 40 
คนประชากรเกือบท้ังหมดเปนชาวเขาเผากะหราง ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ (ลอย จีบัง 2550) 
 

4.7 ขอมูลทางดานสาธารณสุข 
 ไมสามารถอางอิงขอมูลดานสาธารณสุขของหมูบานโปงลึกไดชัดเจน เนื่องจากอยู
หางไกลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ คือหางจากโรงพยาบาลแกงกระจานประมาณ 60 กิโล 
เมตร หางจากสถานีอนามัยหวยแมเพรียงซ่ึงเปนเจาของพื้นท่ีรับผิดชอบประมาณ 50 กิโลเมตร  ชาว 
บานสวนใหญจําเปนตองพ่ึงตนเองทางดานสาธารณสุขโดยใชสมุนไพร หากปวยมากก็จะเดิน ทาง
ไปรักษาที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลแกงกระจาน หรือ โรงพยาบาลจังหวัดข้ึนอยูกับความสะดวก
ในการเดินทาง เจาหนาท่ีสถานีอนามัยจะเขาไปใหวัคซีนแกเด็กเปนระยะ บางคร้ังจะมีหนวยแพทย
เคล่ือนท่ีไปใหบริการตรวจรักษา ปจจุบันมีการจัดต้ังหนวยมาลาเรียในหมูบาน เนื่องจากเปนพื้นท่ีท่ี
มีการระบาดของไขมาลาเรียและมีการใหบริการจายยาแกชาวบานท่ีเจ็บปวยเล็กนอยดวย (กนกอร 
พราหมณช่ืน 2550; บุญธรรม กล่ินพัน 2550) 
 

4.8 ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
                          4.8.1 การแตงกาย 
 ปจจุบันการแตงกายของชนเผากะหรางเหมือนชาวไทยกลางโดยทั่วไป แต
ยังมีการแตงกายแบบดั้งเดิมบางในวันสําคัญ เชนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวลักษณะการแตงกายแบบดั้งเดิมของชนเผากะหรางบานโปงลึก คือ ผูชายจะนุงผาโจงกระ 
เบนซ่ึงเปนผาทอพ้ืนเมือง สีดํา น้ําเงิน สวนใหญไมมีลวดลาย ใสเส้ือ ทรงกระสอบ คอเส้ือเปนรูป
ตัววี สีดํา น้ําเงิน แดง หรือขาว มีลวดลายแตกตางกันไปตามฝมือการทอ มีการโพกผาท่ีศีรษะ มีสีดํา
หรือสีน้ําเงิน ผูหญิงจะมีการแยกความแตกตางของระหวางสาวโสดและหญิงท่ีแตงงานแลว ผูหญิง
กะหรางท่ียังไมแตงงานจะใสชุดทอดวยมือ ทรงกระสอบ สีขาวยาว อาจมีลวดลายประดับ  หญิงท่ี
แตงงานแลวจะใสเส้ือผาสีดํา หรือสีน้ําเงิน มีลวดลายสีสรรตางๆ มากนอยแลวแตฝมือในการทอ 
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สวนใหญจะใสเส้ือทรงกระสอบ ตัวส้ัน คอรูปตัววี นุงผาซ่ินท่ีมีลวดลายเชนเดียวกัน มีบางท่ีเปนชุด
ยาว ในผูสูงอายุจะมีการเจาะใสตุมหูท้ังผูชายและผูหญิง โดยตุมหูท่ีใชจะมีขนาดใหญตามอายุ    
 4.8.2 วัฒนธรรม 
 ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีพิธีกรรมสําคัญคือ 
การเซนไหวบรรพบุรุษ การเซนไหวทูตผีหรือการเส่ียงทาย สวนใหญเปนพิธีกรรมเพื่อการ
เพาะปลูก แตงงานหรือวันสําคัญ ท้ังผูชายและผูหญิงนิยมกินหมากและสูบยาเสนหรือบุหร่ีมวน           
 4.8.3 ความเชื่อท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ 
 ชนเผากะหรางบานโปงลึกยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีอยู แตสวนใหญใช
ในเชิงปองกันเพื่อมิใหทําผิดจารีต ประเพณี การใชภูตผีในการรักษาอาการเจ็บปวยนั้นพบนอยมาก 
นอกจากนี้ชนเผากะหรางยังเช่ือกันวาในการเขาปาเพื่อเก็บสมุนไพรนั้นจะไมเดินถอยหลังกลับทาง
เดิม เพราะจะทําใหการรักษานั้นไมไดผล (สําเนา เจริญสุข 2550) 
 

4.9  อาชีพและความเปนอยู 
 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจางทําสวนใหกับเกษตรกรพ้ืน
ลาง เชน สวนมะนาว นอกจากน้ีมีบางสวนลงมารับจางทํางานในสนามกอลฟ รานอาหาร รีสอรท  
รายไดเฉล่ียตอครัวเรือนตอปประมาณ  2,000-3,000 บาท 
 ปญหาท่ีพบสวนใหญ คือ เร่ือง เสนทางการคมนาคมท่ียากลําบาก การขาดความรู
เร่ืองการเกษตร พื้นท่ีทํากินไมเพียงพอ และการท่ีชาวบานสวนหนึ่งยังไมไดรับสัญชาติไทย 
(อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 2550) 
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ภาพท่ี  3  ท่ีตั้งของหมูบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ีมา:  ดัดแปลงจาก Palee, P. et al. “Molecular phylogeny and character evaluation of  
          didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand.” [online] Accessed 23 November 2007,   
          Available from http://www.aseanbiodiversity.info/Abstract/53005868: 4 และ สุดารา  
          สุจฉายา. เพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร: สารคดี, 2547: 16-17 
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ภาพท่ี 4  ภาพถายทางอากาศแสดงหมูบานโปงลึก  ท่ีระดบัความสูง 200 เมตร 
ท่ีมา:  บริษัท พอยท เอเชีย จํากัด (มหาชน).  แผนที่ภาพถายดาวเทียมออนไลน.  [ออนไลน].   
           เขาถึงเม่ือ 13 มีนาคม 2551.  เขาถึงไดจาก www.pointasia.com  
 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงแผนผังภายในหมูบานโปงลึก (ไมมีอัตราสวน) ถายจากแผนผังท่ีตั้งแสดงในหมูบาน 
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ภาพท่ี 6  สภาพท่ัวไปของหมูบาน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผากะหรางบานโปงลึก 
               ก.  สภาพถนนลูกรังท่ีเปนเสนทางคมนาคมเพียงเสนเดียวของหมูบาน 
               ข.  และ ค.   ลักษณะการตั้งบานเรือนตามไหลเขา และสภาพบานเรือนของชนเผากะหราง 
               ง.  ความเปนอยูท่ีเรียบงายภายในบานของชนเผากะหราง 
               จ.  โรงเรียน ตํารวจตะเวนชายแดน บานโปงลึก แหลงการศึกษาเพยีงแหงเดียวของ  
                    เยาวชนกะหราง 
               ฉ.  การเพาะปลูกของชนเผากะหราง จะปลูกพืชหลากหลายชนิดในไรขาว 

ก ข

ค ง

จ ฉ
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ภาพท่ี 6  สภาพท่ัวไปของหมูบาน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผากะหรางบานโปงลึก (ตอ) 
               ช.   และ ซ.  พรรณพืชสมุนไพรของชนเผากะหรางมีท้ังท่ีท่ีเพาะปลูกไวในไรขาว  

        และหาเกบ็จากปารอบหมูบาน 
               ฌ.   เรือนคลอด สถานท่ีสําหรับใชในการคลอดและอยูไฟของหญิงชนเผากะหราง 
               ญ.   และ ฎ.  การแตงกายของหญิงท่ียังไมไดแตงงาน 
               ฏ.   การแตงกายแบบด้ังเดิมของหญิงท่ีแตงงานแลว และชายชนเผากะหราง                                                    

ช ซ

ฌ ญ

ฎ ฏ
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชาวเขาเผากะหราง ท่ีหมูบานโปงลึก หมูท่ี 1 ตําบล
หวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ทําการศึกษาต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึง 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 พบพรรณพืชสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางนํามาใชประโยชนท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพของคนและสัตว ไดแก ใชเพื่อเปนยา และใชเปนอาหาร จํานวน 165 ชนิด โดยสามารถ
พิสูจนชนิดได 159 ชนิด และยังไมสามารถพิสูจนชนิด 6 ชนิด (ตารางท่ี 3 และ 4) รายช่ือพรรณพืช
สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน จําแนกไดเปน 

เฟรน 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางท่ี 5 )  
พืชใบเล้ียงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ 24 สกุล (ตารางท่ี 6 )  
พืชใบเล้ียงคู 133 ชนิด จาก 50 วงศ 114 สกุล (ตารางท่ี 7)  
สัตว 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางท่ี 8)  
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง 
ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขพรรณไม

จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง 
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

1 กะตุแว Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Athyriaceae PL 50-0164         C. Phengklai  5 
(BKF) 

Flora of Thailand 3, 3 (1988): 466  

2 คึที้ Colocasia antiquorum  Schott Araceae PL 50-0134         1828  94884 (BKF) The Flora of The Malay Peninsula 3, 1924: 96 
3 คึอะวา Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. Araceae PL 50-0135         45524 (BKF) Flora of Java 3, 1968 : 121 
4 คึที้ซู Colocasia sp.  Araceae PL 50-0136 - - 
5 คึตอ Colocasia sp.  Araceae PL 50-0137         - - 

6 เฮาะทุปรู Lasia spinosa (L.)Thwaites Araceae PL 50-0138         
 

13383 (BKF) The Flora of The Malay Peninsula 3, 1924: 25 
Flora of Java 3 1968 : 111  

7 จอจื้อ Pothos scanden L. Araceae PL 50-0139         
 

128696 (BKF) 
134412 (BKF) 

A revised Handbook to the Flora of Ceylon 6, 1897: 
71 

8 โปซิควา Typhonium trilobatum (L.) Schott Araceae PL 50-0140         
 

088637 (BKF) 
084067 (BKF) 

The Flora of British India 6, 1894: 582 

9 ตาหมอเงาะ Areca catechu L. Arecaceae PL 50-0141         08043 (BKF) Flora of Java 3, 1968:194  
10 ตะโค Cocos nucifera L.  Arecaceae PL 50-0142         024065 (BKF) Flora of Java 3, 1968:195 
11 มอจี้ Rhapis sp.  Arecaceae PL 50-0143         - - 
12 ตะหนออี้ Peliosanthes teta Andrews subsp. 

humilis (Andr.) Jessop 
Convallariaceae PL 50-0144         98237 (BKF) The Flora of British India 6, 1894: 620  
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขพรรณไม

จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

13 สุเล Costus  speciosus (Koen.) Sm. Costaceae PL 50-0145         R.Pooma 278 (BKF) 
3781 (BKF) 

The Flora of The Malay Peninsula 2, 1923: 491 

14 ดาตะงู Dracaena loureiri Gagnep. Dracaenaceae PL 50-0146         56985 (BK) The Flora of The Malay Peninsula 4, 1924: 327 
15 ตะเกวมี่ Musa acuminate Colla Musaceae PL 50-0147 6528 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 36 
16 ตะเกวยากุ Musa sp. Musaceae PL 50-0148 2875 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 39 
17 ซูเลซิคี้ Cymbidium siamenses Rolfe. ex Downie Orchidaceae PL 50-0149 26117 43115 (BK) Flora of Java 3, 1968: 248 
18 ปอซอแม Grammatophyllum speciosum Blume Orchidaceae PL 50-0150 

 
17026 (BKF) 
120074 (BKF) 

Flora of Java 3, 1968: 252 

19 ตะหนออี้ Tropidia angulosa (Lindl.) Blume Orchidaceae PL 50-0151 
 

1427742 (BKF) 
139084 (BKF) 

กลวยไมปาเมืองไทย 2550: 450 
Flora of Assam 2, 1938: 301 

20 เฮาะกวอปู Cymbopogon citratus Stapf Poaceae  PL 50-0152 0261 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 611 
21 ปะอี้ Oryza sativa L. Poaceae  PL 50-0153 0783 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 544 
22 บื้ออะไถ Oryza sativa L. Poaceae PL 50-0154 0792 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 544 
23 ซุย Setaria italica (L.) P. Beauv. Poaceae  PL 50-0155 70465 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 591 
24 บลึ๊ Sorghum bicolor (L.) Moench Poaceae  PL 50-0156 0473 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 593 
25 บื้อเคซะ Zea mays L. Poaceae  PL 50-0157 3146 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 625 
26 ปอฮิ๊ Alpinia  malaocensis (Burm.f.) Roscoe Zingiberaceae PL 50-0158 

 
095608 (BKF) A revised Handbook to the Flora of Ceylon 4, 

1983: 518  
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขพรรณไม 

จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

27 ตะอี้ซี้ Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae PL 50-0159 040194  5688 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 50 
28 โปรัว Amomum aculeatum Roxb. Zingiberaceae PL 50-0160 18819 (BKF) The Flora of British India 2, 1879: 200-257 
29 ผอนื๊อ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Zingiberaceae PL 50-0161 1593 (BKF) Flora of China 24, 2000: 327 
30 ตะยอคงุทอ Curcuma  sp. Zingiberaceae PL 50-0162 29328 (BKF) Flora of Java 3, 1968: 453 
31 กาเมย Zingiber zerumbet (L.) Sm. Zingiberaceae PL 50-0163 67428 138804 (BKF) A revised Handbook to the Flora of Ceylon 4, 

1983: 492 
32 พอแมอูมี่  

เนาะไตแม 
Barleria  strigosa Willd. Acanthaceae PL 50-0001 17138 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 573 

The Flora of British India 4, 1885: 489 
33 ตะละซูเวอะ Justicia gendarussa Burm.f. Acanthaceae PL 50-0002 18250, 56552 (BK) Flora of Java 2 1965: 590 
34 ซอนาคิดื้อ Thunbergia laurifolia Lindl. Acanthaceae PL 50-0003)        21635 (BKF) Flora of Java 2 1965: 552 
35 บลิ๊ฮอ Alternanthera  sessilis (L.) DC. Amaranthaceae PL 50-0004 12730 40979 (BKF)     Flora of Thailand 5, (4) 1992: 406 
36 มิ๊ตาลอ กวอ Amaranthus tricolor L. Amaranthaceae PL 50-0005 8320 (BKF) Flora of Thailand 5, (4) 1992: 387 
37 เตอพิ Spondias  bipinnata Airy Shaw & Forman Anacardiaceae PL 50-0006 085807 (BKF) The Flora of British India 2, 1879: 42  
38 นอยหนา Annona  squamosa L. Annonaceae PL 50-0007 029437 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 116 
39 พอแกว Anethum graveolens L. Apiaceae PL 50-0126 30112 (BKF) Tree Flora of Malaya 4, 1989: 575 
40 นอกอวอ Centella  asiatica  (L.) Urban. Apiaceae PL 50-0127 4725 (BKF) Flora of Thailand 5, (4) 1992: 447 
41 ผะชากะชี้ Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill Apiaceae PL 50-0128 8261 (BKF) Flora of Thailand 5, (4) 1992: 449 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขพรรณไม

จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

42 เฮาะตื้อ Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Asteraceae PL 50-0008 073689 (BKF) A revised Handbook to the Flora of Ceylon 1, 
1980: 160 

43 ตะบูเลอะกะ Ageratum  conyzoides L. Asteraceae PL 50-0009 26552 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 376 
44 พอเบื้อ Blumea  balsamifera (L.) DC. Asteraceae PL 50-0010 33995, 56983 (BK) Flora of Java 2, 1965: 387 
45 ตะบอซอโบกุย Chromolaena odoratum (L.) R. M. 

King & H. Rob. 
Asteraceae PL 50-0011 

 
076338 26038 (BKF)      Flora of Java 2, 1965: 37 

46 นอพอกี้ Eupatorium stoechadosmum Hance Asteraceae PL 50-0012 
 

075821 (BKF)  A revised Handbook to the Flora of Ceylon 1, 
1980: 148 

47 หนอมี๊ตอมี่ Basella rubra L. Basellaceae PL 50-0013 6420 (BKF) Flora of Thailand 5, (4) 1992: 410 
48 หนอแบะซี้ Basella rubra L. Basellaceae PL 50-0014 6420 (BKF) Flora of Thailand 5, (4) 1992: 410 
49 โดกะ Oroxylum  indicum (L.) Kurz Bignoniaceae PL 50-0015 05625 (BKF) Flora of Thailand 5, (1) 1987: 437 

Flora of Java 2, 1965: 537 
50 มามาโจ Bixa  orellana L. Bixaceae PL 50-0016 

 
Sanan 319 (BKF)  
Dee 77 (BKF) 

A revised Handbook to the Flora of Ceylon 5, 
1985: 121 
Flora of Java 1, 1963: 281 

51 ตื้อบละ Brassica chinensis L.  Brassicaceae PL 50-0027 K. Larsen 240 (BKF)    Flora of Thailand 6, (3) 1997: 185 
52 กื้อซอ Buxus cochinchinensis Pierre ex 

Gegnep 
Buxaceae PL 50-0017 138410 138472 (BKF) - 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขพรรณไม

จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

53 กาละกา Capparis micracantha DC. Capparaceae PL 50-0018 
 

3627, 13130 (BKF) Flora of Thailand 5, (3) 1991: 246 

54 เฮาะกาหลา Cleome gynandra L. Capparaceae PL 50-0019 03526 (BKF) Flora of Thailand 5, (3) 1991 
55 เฮาะถะ Crateva adansonii DC Capparaceae PL 50-0020 030285 (BKF) Flora of Thailand 5, (3) 1991  

Flora of Java 1 1963: 183 
56 เฮาะถะที้ Creteva magna (Lour.) DC. Capparaceae PL 50-0021 05703 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 186 

Flora of Thailand 5, (3) 1991 
57 กูจี้ Carica papaya L. Caricaceae PL 50-0022 0569 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 314 
58 คลิชูมื้อ Poikilospermum suaveolens (Blume) 

Merr 
Cecropiaceae PL 50-0023 138410 138472 (BKF ) Flore Generale de L’ Indo-Chine 4, 1936: 

774 
59 กะชิคละ Chloranthus  erectus (Buch. Ham) 

Verdc. 
Chloranthaceae PL 50-0024 

 
28863 (BK)         
078087 (BKF ) 

Flora of Thailand 5, (4) 1992:425 

60 หนอมาอิอื้อ Combretum procursum Craib Combretaceae PL 50-0025 75317 (BKF)          Thai Forest Bulletin 16, 1986: 192-194   
61 เซาะเว Cuscuta chinensis Lam. Convolvulaceae PL 50-0026 149867 (BKF ) Flora Malesiana 4, (3) 1953: 393 
62 ลูซะ Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.  Cucurbitaceae PL 50-0028 10372,10377 (BK) Flora of Java 1, 1963: 302 
63 กลีนีโคะ Coccinia grandis (L.) Voigt Cucurbitaceae PL 50-0029 05732 (BKF ) Flora of Java 1, 1963: 304-305 
64 ดีซี๊ Cucumis sativus L. Cucurbitaceae PL 50-0030 1970767 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 229 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
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จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

65 ลูคี้ Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae PL 50-0031  Flora of Java 1, 1963: 305 
66 ตะโกสะ Luffa cylindrica (L.) M. Roem. Cucurbitaceae PL 50-0032 16909(BKF) Flora of Java 1, 1963: 300 
67 พี้พื้อวา Momordica cochinchinnensis (Lour.) 

Sperg. 
Cucurbitaceae PL 50-0033 

 
249867 (BKF ) Flora of Java 1, 1963: 299 

The Flora of The Malay Peninsula 1, 1922: 848 
68 เคาะที้ Dillenia indica L. Dilleniaceae PL 50-0034 95488 (BKF)          Flora of Thailand 2, (2) 1972: 95-108 
69 ตะราโมะ Diospyros areolata King & Gamble Ebenaceae PL 50-0035 035951 (BKF ) Flora of Thailand 2, (4) 1981: 468 

70 กะวาโพ Croton sepalinus Airy Shaw. Euphorbiaceae PL 50-0036 1038 (BK)     Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
71 บี้ตะ Drypetes roxburghii (Wall.) 

Hurusawa 
Euphorbiaceae PL 50-0037 

 
K. Chayamarit et al 
2786  (BK)       

Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
Kew Bulletin 26: 196 

72 พอทึ Euphorbia hetrophylla L. Euphorbiaceae PL 50-0038 039567 (BKF ) Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
73 หนอทึ๊มื้อ Euphorbia parviflora L.  Euphorbiaceae PL 50-0039 21110 (BK)       Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
74 แกระ Homonoia  riparia Lour. Euphorbiaceae PL 50-0030 22114,41979  (BK)    Blumea 43, 1998: 131-164. 
75 หนวยกะบอ Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae PL 50-0041 09032 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 496 
76 พอนาแกะทอ Phyllanthus  emblica L. Euphorbiaceae PL 50-0042 21393, 50698 (BK) Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
77 กวอมิ Phyllanthus amarus Schumach.& 

Thonn. 
Euphorbiaceae PL 50-0043 

 
07913 (BKF) Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 

78 มาตู Ricinus communis L. Euphorbiaceae PL 50-0044 007291 (BKF) Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
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จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

79 ซิกิ๊เนอมู Sauropus thyriflorus Welzen. Euphorbiaceae PL 50-0045 114646 (BKF) Fl.Thai: Euphorbiaceae [Online] 
Blumea 48, 2003: 319-391 

80 กะวา Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm. Euphorbiaceae PL 50-0046 94411, 07412 (BKF) Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online] 
81 คลิ๊ อะงวามื้อ Abrus precatorius L. Fabaceae PL 50-0047 04494 (BKF) Flora of Thailand 4, (2) 1985: 137 
82 พอชิ Acacia concinna (Willd.) DC. Fabaceae PL 50-0048 17414 (BK ) Flora of Thailand 4, (2) 1985: 169 
83 ตะนี้ Archidendron  jiringa (Jack) I. C. Nielsen Fabaceae PL 50-0049 K. Larsen 2543 (BKF)Flora of Thailand 4, (2) 1985: 180 
84 แมแก Bauhinia pulla Craib. Fabaceae PL 50-0050 5968, 50520 (BKF)   Flora of Thailand 4, (1) 1984: 33 
85 ตะยะงะ Caesalpinia  sappan L. Fabaceae PL 50-0051 05281 (BKF)   Flora of Thailand 4, (1) 1984: 65 
86 บอถู Cajanus cajan (L.) Millsp Fabaceae PL 50-0052 103324 (BKF)   Flora of Java 1, 1963: 634; 
87 บอบะกอลา Canavalia gladiata (Jacq.) DC. Fabaceae PL 50-0053 05281 (BKF)   Flora of Thailand 4, (2) 1985: 210  
88 กะซิกวอ Cassia alata L. Fabaceae PL 50-0054 7636, 44102 (BK) Flora of Thailand 4, (1) 1984: 102 
89 กะยู  กะยูซู Cassia fistula L. Fabaceae PL 50-0055 K. Larsen 74 (BKF)   Flora of Thailand 4, (1) 1984: 103 
90 ซอนา Clitoria ternatea L. Fabaceae PL 50-0057 07624 (BKF)   The Flora of The Malay Peninsula 1, 1922: 848 
91 กลิบออะงวอ Derris elliptica (Roxb.) Benth Fabaceae PL 50-0058 130492 (BKF)    Flora of Thailand 4, (2) 1985: 180 
92 กลิบออะวา Derris malaccensis Psain. Fabaceae PL 50-0059 130529 (BKF)    Flora of Thailand 4, (2) 1985: 179 
93 พอพื้อ Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit Fabaceae PL 50-0060 06293 (BKF)    Flora of Thailand 4, (2) 1985: 196 
94 ซิพอซิ Parkia timoriana Merr. Fabaceae PL 50-0061 28006 (BKF)    Flora of Thailand 4, (2) 1985: 203 
95 บอบะ Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. Fabaceae PL 50-0062 03065 (BKF)    Flora of Java 1, 1963: 642 
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จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

96 ซอนา Senna timoriensis (DC.) Irwin & Barneby Fabaceae PL 50-0056 3962, 52578 (BKF)   Flora of Thailand 4, (1) 1984: 111 
97 ซะมอเกลอะไท Tamarindus indica L. Fabaceae PL 50-0063 29386 (BKF)    Flora of Thailand 4, (1) 1984: 124 
98 พอทุยทิ Uraria crinita (L.) Desv.ex DC. Fabaceae PL 50-0064 13304 (BKF ) Flora of Java 1, 1963: 611  
99 ปตะอะซู Hydnocapus ilicifolia King Flacourtiaceae PL 50-0065 139304, 139305 (BKF) - 
100 ซิทุลี้ Garcinia cowa Roxb. Ex DC. Guttiferaceae PL 50-0066 3366, 35946 (BKF)    The Flora of British India 1, 1875: 34 
101 มิ Hyptis  suaveolens (L.) Poit Lamiaceae PL 50-0067 13548 (BK) Flora of Java 2, 1965: 634 
102 ปอจี้ Ocimum americanum L. Lamiaceae PL 50-0068 02271 (BKF)    Flora of Java 2, 1965: 637 
103 กะเปลากอลา Ocimum gratissimum L. Lamiaceae PL 50-0069 02490 (BKF)    Flora of Java 2, 1965: 639 
104 กะเปลาะ Ocimum tenuiflorum L. Lamiaceae PL 50-0070 10853 (BKF)    Flora of Java 2, 1965: 638 
105 ซอควา Lagerstroemia calyculata Kurz. Lythraceae PL 50-0071 1309 (BKF)    Singapore Garden Bulletin 24, 1969: 185-335 
106 ซิโทชะ Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex 

Hornem. 
Malvaceae PL 50-0072 0311 (BKF)    Thai Forest Bulletin 18, 1989:43-49 

107 บอกะทื๊อ Urena lobata L.  Malvaceae PL 50-0073 51150 (BKF) Revised Blumea 14, (1) 1966: 196 
108 มะดะ Azadirachta indica A. Juss Meliaceae PL 50-0074 01223 (BKF) The Flora of British India 1, 1875: 544 
109 ติพอแคว Melia azedarach L. Meliaceae PL 50-0075 145207 (BKF) The Flora of British India 1, 1875: 550 
110 กวาดื้อ Sandoricum koejape (Burm.f.) Merr. Meliaceae PL 50-0076 4303 (BKF) The Flora of British India 1, 1875: 556 
111 ปะอุซู Cocculus laurifolius DC. Menispermaceae PL 50-0077 01775 (BKF) Flora of Thailand 5, (3) 1991: 132-140 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
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ที่ 
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จากการศึกษา 

หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

112 ตื้อเตาะมื้อ Tinospora  crispa (L.) Hook.f. 
& Thomsons. 

Menispermaceae PL 50-0078 74113 (BKF)   Flora of Thailand 5, (3) 1991: 132-140 

113 ปะหนวย Artocarpus heterophyllus Lam.  Moraceae PL 50-0079 6529 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 19 
114 แกระตะอุที้เม Ficus heterophylla L.f. Moraceae PL 50-0080 140338 (BKF ) The Flora of British India 5, 1890: 518 
115 เหวยยงะอื้อนา Ficus hispida L.f. Moraceae PL 50-0081 30727 (BK) The Flora of British India 5, 1890: 532 

The Species of Ficus of the Indo-Malayan 
and Chinese Countries, 1888: 85. 

116 เหวยยงะปะวา  Ficus racemosa L. Moraceae PL 50-0082 724 (BKF) The Flora of British India 5, 1890: 527 
117 ซิพื้อจึ Streblus asper Lour. Moraceae PL 50-0083 4922 (BKF) The Flora of The Malay Peninsula 3, 1924: 

323 
118 แกแลมื้อ Maclura cochinchinensis (Lour) Corner Moraceae PL 50-0084 58474 138656 (BKF) Singapore Garden Bulletin 1962; 19: 187-252.
119 หนากา Psidium guajava L. Myrtaceae PL 50-0085 0907 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 335 
120 เนาะเทลอ Passiflora foetida L. Passifloraceae PL 50-0086 2817 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 291 
121 ริเปลวา Passiflora sp. Passifloraceae PL 50-0087 - - 
122 นิโซ Sesamum orientale L. Pedaliaceae PL 50-0088 7166 (BKF) Flora of China 18, 1998: 213-225 
123 ตาบลึ๊ Piper betle L. Piperaceae PL 50-0089 769 (BKF) Flora of China 4, 1989:113 
123 มูรุย Piper nigrum L. Piperaceae PL 50-0090 5922 (BKF) Flora of China 4, 1989: 120 
125 ทอเคาะตาบลึ๊ Piper sarmentosum Roxb. Piperaceae PL 50-0091 04557 (BKF) Flora of China 4, 1989 : 125 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
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จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

126 พละซี่ Polygonum odoratum Lour. Polygonaceae PL 50-0092 3206, 4913 (BKF)      Flora of Java 1, 1963: 221 
127 นอมี้ตอควุ Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn Portulaceae PL 50-0093 03862 (BKF)       Flora of Thailand 5, (1) 1987: 115-120 
128 ลี้โคะเหมาะ Helicia sp. Proteaceae PL 50-0094 6607 (BKF)       - 
129 กระซิ  

กระซิพลางื้อซอ 
Ventilago harmandiana Pierre Rhamnaceae PL 50-0095 56353, 35263 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 62 

Flore Generale de L’Indo-Chine 1, 1912: 908-934
130 เลเคาะมิ Ziziphus oenoplia (L.) Mill Rhamnaceae PL 50-0096 70255 (BKF) Flore Generale de L’Indo-Chine 1, 1912: 908-934
131 ตะแคที้ Nauclea orientalis (L.) L. Rubiaceae PL 50-0097 908422 (BKF) Flora of Thailand: Rubiaceae [Online] 
132 พอที้ Ixora cibdela Craib. Rubiaceae PL 50-0098 

 
40741 (BK) Thai Forest Bulletin 9, 1975: 15-53 

Flora of Thailand: Rubiaceae [Online]  
133 โควะ Morinda elliptica Ridl. Rubiaceae PL 50-0099 081089 (BKF) Flore Siamensis Enumeratio 2 1 1932: 5-234. 
134 โควะ Morinda coreia Ham. Rubiaceae PL 50-0100 11346 (BKF) Flore Siamensis Enumeratio 2 1 1932: 5-234. 
135 มะกรูด Citrus hystrix DC. Rutaceae PL 50-0101 0393 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 108 
136 นุมมาอา 

 

Clausena harmandiana (Pierre) Pierre 
ex Guill 

Rutaceae PL 50-0102 68104 115578 (BKF)  Studies on the Flora of Thailand 36,1966: 283-93.

137 ติโซะพูแมบิ 
ซิซออ ิ

Micromelum minutum(G.Fotst) 
Wight&Arn. 

Rutaceae PL 50-0103 
 

3928, 52752 (BK) Flora of Java 2, 1965: 103 
Revised Handbook to the Flora of Ceylon 5, 1985:
406-476. 

138 เนาะซอกอ Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston Rutaceae PL 50-0104 111850 (BKF) Flora of Java 1, 1963: 496 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
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จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

139 มะแม Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae PL 50-0105 30691 (BK) Flora of Thailand 7, (1) 1999: 192 
140 ซิกี้ประวิ๊  Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh Sapindaceae PL 50-0106 32141 (BKF) Flora of Thailand 6, (1) 1993: 257 
141 ซิลี้ Mischocarpus sp. Sapindaceae PL 50-0107 - Flora of Thailand 7, (1) 1999: 169-250 
142 มาพลึ Sapindus rarak DC. Sapindaceae PL 50-0108 089324 (BKF) Flora of Thailand 7, (1) 1999: 169-250 
143 ซิโพคะ Brucea javanica (L.) Merr. Simaroubaceae PL 50-0109 43025 (BKF)     Flora of Thailand 2, (4) 1981: 439 
144 ซิกอพะ Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Simaroubaceae PL 50-0110 3067, 1160 (BKF)  Flora of Thailand 2, (4) 1981: 443 
145 ซะตุพูอี้ Capsicum frutescens L.  Solanaceae PL 50-0111 17996 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 469 
146 แมซะ Capsicum frutescens L.  Solanaceae PL 50-0112 - Flora of Java 2, 1965: 469 
147 ดูกาบอ Lycopergicon esculentum Mill Solanaceae PL 50-0113  Flora of China 17, 1998 : 329 
148 ยะเชา Nicotiana tabacum L. Solanaceae PL 50-0114 7490 (BKF) Flora of China 17, 1998 : 331 
149 ชอดิไปโล Physalis angulata L. Solanaceae PL 50-0115 17105 (BK) Flora of Java 2, 1965: 468 
150 ชอคิโปโละ Solanum nigrum L. Solanaceae PL 50-0116 

 
8261 (BKF) 
3548 (BK) 

Flora of China 17, 1998: 314 

151 ตะกอคะ Solanum indicum L. Solanaceae PL 50-0117 6207 (BKF) The Flora of British India 4, 1883: 234 
152 ตะกอแคว Solanum melongena L.   Solanaceae PL 50-0118 8670 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 474 
153 ควอคะยู Solanum torvum Sw. Solanaceae PL 50-0119 61901 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 475 
154 ตะกอคะซะ  Solanum trilobatum L. Solanaceae PL 50-0120 12077 (BKF) A Revised Handbook to the Flora of 

Ceylon 6, 1991: 365-409. 
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ตารางที่ 3  สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขพรรณไม

จากการศึกษา 
หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง 

เอกสารอางอิง 

155 กุ Duabanga grandiflora (Roxb. ex 
DC.) Walp. 

Soneratiaceae PL 50-0121 
 

113496  28704(BKF)   The Flora of The Malay Peninsula 1, 1922: 
223 

156 ตะเหยาะมื้อ Byttneria andamanensis Kurz Sterculiaceae PL 50-0122 73185(BK)    Flora of Thailand 7, (4) 2001: 544 
157 โชะพู Sterculia pexa Pierre Sterculiaceae PL 50-0123 137631 117411(BKF) Flora of Thailand 7, (4) 2001: 550-654; : 
158 ซิเนอมู Aquialia crassna Pierre ex Lecomte Thymelaeaceae PL 50-0124 41139 (BKF) - 
159 สุปรา Microcos panicilata L. Tiliaceae PL 50-0125 105739 (BKF) Flora of Thailand 6, (1) 1993: 33 
160 เฮาะคุปอ Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew  Urticaceae PL 50-0129 

 
85731 (BK) 
139804 (BKF) 

Tree Flora of Malaya 4, 1989: 479 

161 ฮิคุปอ Laportea interrupta (L.) Chew  Urticaceae PL 50-0130 14800, 51315 (BKF) Tree Flora of Malaya 4, 1989: 477 
162 พอกวอ Clerodendrum paniculatum L. Verbenaceae PL 50-0131 142828 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 611 
163 กะหมากะ Gmelina philippensis Cham Verbenaceae PL 50-0132 4507 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 623 
164 ตะอึพูจือปะ Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.) Vitaceae PL 50-0133 086095 (BKF) Flora of Java 2, 1965: 95 

 
ตารางที่ 4  สมุนไพรจากสัตวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางอางอิง และเอกสารอางอิง 

ลําดับที่ ชื่อกะหราง ชื่อวิทยาศาสตร วงศ หมายเลขตัวอยาง 
จากการศึกษา 

หมายเลขตัวอยาง
อางอิง 

เอกสารอางอิง 

165 โขลกี๊ Cyclophorus speciosus Philippi. Cyclophoridae PL 50-0165 
 

TH2001001526 
(AGRIS Centre KU)

สมศักดิ์ ปญหา  2543  
Panha และ Burch 2006 
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ตารางที่ 5  พรรณพืชสมุนไพรกลุมเฟรนที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล * 
1 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Athyriaceae ผักกูด กูดกิน กะตุแว พืชอาหาร ผัก ยอด  

ใบออน 
เปนผักสด  
จิ้มน้ําพริกหรือแกงสม 

6, 7, 10, 12, 
17 

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก 
 
ตารางที่ 6  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน 

ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อกลาง ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
1 Colocasia antiquorum  Schott Araceae บอนน้ํา 

 
คึที้ 
 

พืชอาหาร ผัก 
พืชพิษ 

กานใบ ใสแกงที่มีรสเปรี้ยว 
ยางจากกาน คัน  

6, 7, 10, 
14, 17 

2 Colocasia gigantea (Blume) Hook. f. Araceae คูน ,ทูน คึอะวา พืชอาหาร ผัก กานใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก 6, 10, 17 
3 Colocasia sp.  Araceae เผือกดํา คึที้ซู พืชอาหาร ผัก หัว ตม หรือใสแกง 6, 10, 17 
4 Colocasia sp.  Araceae เผือกน้ํา คึตอ พืชอาหาร ผัก หัว ตม หรือใสแกง 6, 10, 17 
5 Lasia spinosa (L.) Thwaites Araceae ผักหนาม เฮาะทุปรู พืชอาหาร ผัก ยอดออน ดองเกลือ ใชเปนผัก 6, 10, 16 
6 Pothos scanden L. Araceae ตะขาบ คอกิ่ว 

หวายตะมอย 
จอจื้อ แกนิ่ว ขัดเบา ใบ ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 8 

7 Typhonium trilobatum (L.) Schott Araceae อุตพิด โปซิควา แกพิษแมลงกัด
ตอย 

หัว ตําพอก 6, 7, 8, 15 

8 Areca catechu L. Arecaceae หมาก ตาหมอเงาะ เคี้ยวกับพลู ผล เคี้ยวกับพลู 6, 7, 17, 19 
9 Cocos nucifera L.  Arecaceae มะพราว ตะโค พืชอาหาร 

เคี้ยวกับพลู 
ผลแก 
ผลออน 

คั้นกระทิใสแกง  
เคี้ยวกับพลูแทนหมาก 

6, 10, 17 
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ตารางที่ 6  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
10 Rhapis sp.  Arecaceae จั๋ง มอจี้ ชวยใหหนัง

เหนียว 
คงกระพัน 

เหงา ตําหรือบดใหละเอียดรวมกับ
ซิลี้ ใชกิน 

7, 9, 13 

11 Peliosanthes teta Andrews subsp. 
humilis (Andr.) Jessop 

Convallariaceae ขี้เหล็ก (ตรัง) 
โหนดดิน 

ตะหนออี้ แกหอบหืด 
ชวยเจริญอาหาร 
ใชเตรียมลูกแปง 

ทั้งตน 
ราก 
ราก 

ตม ดื่มน้ํา 
ตากแหงบดเปนผงกินกับน้ํา 
ตําผสมกับสมุนไพรอื่น 

7, 8, 9 

12 Costus speciosus (Koen.) Sm. Costaceae เอื้องหมายนา สุเล แกหูน้ําหนวก เหงา ลนไฟใหนิ่ม บีบน้ําหยอดหู 7, 8, 9 
13 Dracaena loureiri Gagnep. Dracaenaceae จันผา ดาตะงู แกรอนใน 

กระหายน้ํา 
แกน ตม ดื่มน้ํา หรือฝนกับน้ํา 6, 7, 8 

14 Musa acuminata Colla Musaceae กลวยปา ตะเกวมี่ พืชอาหาร ดอก 
ใสในลําตน 

จิ้มน้ําพริก 
จิ้มน้ําพริก ใสแกง 

6, 14, 20 

15 Musa sp. Musaceae กลวยน้ําวา ตะเกวยากุ พืชอาหาร ดอก 
ใสในลําตน
ผลสุก 

จิ้มน้ําพริก 
จิ้มน้ําพริก ใสแกง 
เปนผลไม 

6, 14, 20 

16 Cymbidium siamenses Rolfe ex Downie Orchidaceae กะเลกะรอน ซูเลซิคี้ แกหูอักเสบ ใบ ลนไฟใหนิ่ม บีบน้ําหยอดหู 7, 8, 9 
17 Grammatophyllum speciosum Blume Orchidaceae เพชรหึง ปอซอแม บํารุงกําลัง ลําตน ดองเหลา 7, 8, 9 
18 Tropidia angulosa (Lindl.) Blume Orchidaceae ขาวดง ตะหนออี้ แกหอบหืด ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา 7, 9 
19 Cymbopogon citratus Stapf Poaceae  ตะไคร เฮาะกวอปู เปนเครื่องเทศ กาบใบ ตําเขาเครื่องแกง 7, 8, 9, 16 
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ตารางที่ 6  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
20 Oryza sativa L. Poaceae  ขาวเหนียว ปะอี้ พืชอาหาร เมล็ด ใชทําขนม หมักเหลา 6, 10, 14 
21 Oryza sativa L. Poaceae ขาว บื้ออะไถ พืชอาหาร เมล็ด เปนอาหารหลัก 6, 10, 17 
22 Setaria italica (L.) P. Beauv. Poaceae  ขาวฟางหาง

กระรอก 
ซุย พืชอาหาร เมล็ด ใชทําขนม 

บางครั้งใชตํากับขาวเหนียว 
6, 10, 17 

23 Sorghum bicolor (L.) Moench Poaceae  ขาวฟาง
สมุทรโคดม 

บลึ๊ พืชอาหาร 
พืชอาหารสัตว 

เมล็ด ตํากับขาวเหนียวทําขนม 6, 10, 17 

24 Zea mays L. Poaceae  ขาวโพด บื้อเคซะ พืชอาหาร 
พืชอาหารสัตว 

ผักสด 
เมล็ดแหง 

ตม 
ใชแปนอาหารสัตว 

6, 10, 17 

25 Alpinia malaccensis (Burm.) Roscoe Zingiberaceae ขาปา ปอฮิ๊ พืชอาหาร ผัก หนอออน จิ้มน้ําพริก 6, 10, 17 
26 Alpinia galanga (L.) Willd. Zingiberaceae ขา ตะอี้ซี้ เครื่องเทศ 

พืชอาหาร ผัก 
เหงา 
หนอออน 

ตําผสมในเครื่องแกง 
จิ้มน้ําพริก 

6, 10, 17 

27 Amomum aculeatum Roxb. Zingiberaceae เรวชาง โปรัว ขับลม ผล ตํารวมกับลูกพริกไทยปน
เปนลูกเล็กๆ กิน 

7, 9 

28 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Zingiberaceae กระชาย ผอนื๊อ เครื่องเทศ ราก ใชตําเปนเครื่องแกงน้ํายา 8, 14, 17 
29 Curcuma  sp. Zingiberaceae ขมิ้นออย ตะยอคงุทอ ผสานกระดูก หัว ตํากับขาวเปลือกใหปน พอก 7, 8, 16 
30 Zingiber zerumbet (L.) Sm. Zingiberaceae กระทือ กาเมย พืชอาหาร หนอออน 

หัว 
เปนผักสด  
หรือตมจิ้มน้ําพริก 

6, 9, 10 

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน  
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
1 Barleria strigosa Willd. Acanthaceae สังกรณี พอแมอูมี่  

เนาะไตแม 
แกปวดทอง 
ทองอืด  

ใบ ยอด ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 16 

2 Justicia gendarussa Burm.f. Acanthaceae กระดูกไกดํา ตะละซูเวอะ แกอีสุกอีใส ใบ ยอด ตมน้ําอาบ 
หรือแชน้ําซาวขาว ใชทา 

7, 9, 17  

3 Thunbergia laurifolia Lindl. Acanthaceae รางจืด ซอนาคิดื้อ ถอนพิษ  
ชวยใหสรางเมา 

ใบ ตําคั้นน้ําดื่ม 6, 7, 8 

4 Alternanthera sessilis (L.) DC. Amaranthaceae ผักเปดไทย บลิ๊ฮอ แกหนามืด 
ตาลาย 

ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา หรือตมน้ําอาบ 7, 8, 9 

5 Amaranthus tricolor L. Amaranthaceae ผักโขม มิ๊ตาลอ กวอ พืชอาหาร ผัก ยอดออน
ใบ 

ตมจิ้มน้ําพริก 6, 10, 11, 
20 

6 Spondias bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

Anacardiaceae มะกอกปา เตอพิ บํารุงกําลัง รากออน
ตากแหง 

ใชรวมกับรากปอขาว น้ําผึ้ง 7, 8, 15 

7 Annona  squamosa L. Annonaceae นอยหนา นอยหนา แกนมคัด ผลดิบ ฝนทา บรรเทาอาการปวด 7, 8, 10 
8 Anethum graveolens L. Apiaceae ผักชีลาว พอแกว เครื่องเทศ 

พืชอาหาร 
ราก กานใบ 
ยอด ใบ 

ตํากับเครื่องแกง 
เปนผักสดจิ้มน้ําพริก 

6, 10, 15 

9 Centella asiatica (L.) Urb. Apiaceae บัวบก นอกอวอ แกช้ําใน ทั้งตน ตมกับน้ําตาล 6, 7, 16 
10 Petroselinum crispum (Mill.)A.W. Hill Apiaceae ผักชีฝรั่ง ผะชากะชี้ พืชอาหาร ใบ เปนผักสดจิ้มน้ําพริก 6, 10, 15 
11 Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen Asteraceae ผักคราดหัว

แหวน 
เฮาะตื้อ แกกระหายน้ํา 

พืชอาหาร ผัก 
ยอด ตําคั้นน้ําดื่ม 

เปนผักสดจิ้มน้ําพริก 
7, 8, 9 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
12 Ageratum conyzoides L. Asteraceae สาบแรง  

สาบกา 
ตะบูเลอะกะ แกฝ 

แกไอ 
ใบ   
ใบ 

ขยี้ทา 
ตม ดื่มน้ํา 

7, 8, 9 

13 Blumea balsamifera (L.) DC. Asteraceae หนาด พอเบื้อ ชวยใหมดลูก 
เขาอู 

ใบ ตมน้ําอาบ  
ใชอยูไฟรวมกับใบเปลา 

7, 8, 9 

14 Chromolaena odoratum (L.) R. M. King 
& H. Rob. 

Asteraceae สาบเสือ ตะบอซอ
โบกุย 

หามเลือด ใบ ขยี้กับปูนพอกแผล   6, 7, 20 

15 Eupatorium stoechadosmum Hance Asteraceae สันพราหอม นอพอกี้ ลดไข แกไข 
อีสุกอีใส 

ทั้งตน ตมน้ําอาบ เพื่อลดไข แกคัน 7, 8, 10 

16 Basella ruba L. Basellaceae ผักปลัง หนอมี๊ตอมี่ พืชอาหาร ผัก ยอด 
ผล 

จิ้มน้ําพริก แกงจืด แกงสม 
ใสแกงสม 

6, 10, 12, 
15 

17 Basella rubra L. Basellaceae ผักปลังแดง หนอแบะซี้ พืชอาหาร ผัก ยอด 
ผล 

จิ้มน้ําพริก แกงจืด แกงสม 
ใสแกงสม 

6, 10, 12,  

18 Oroxylum indicum (L.) Kurz Bignoniaceae เพกา โดกะ รักษางูสวัด 
พืชอาหาร ผัก 

เปลือกตน 
ฝกออน 

ฝนกับน้ํา ทา 
เผาไฟ จิ้มน้ําพริก 

7, 8, 9 

19 Bixa orellana L. Bixaceae คําแสด มามาโจ แกริดสีดวงจมูก ใบ ใบตากแหงมวนบุหรี่สูบ 6, 8, 9 
20 Brassica chinensis L.  Brassicaceae ผักกาด ตื้อบละ พืชอาหาร ผัก ยอดออน ตมจิ้มน้ําพริก 6, 10 

21 Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep Buxaceae ชองรําพัน กื้อซอ แกทองเสีย ปวด
เอว ปวดหลัง 

เปลือกตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
22 Capparis micracantha DC. Capparaceae ชิงชี่ กาละกา พืชอาหาร ผลไม ผลสุก ผลไมกินเลนของเด็ก 6, 13, 17 
23 Cleome gynandra L. Capparaceae ผักเสี้ยน เฮาะกาหลา พืชอาหาร ผัก ยอดออน ดอง  จิ้มน้ําพริก 7, 8, 9 
24 Crateva adansonii DC. Capparaceae กุมบก เฮาะถะ พืชอาหาร ผัก 

พืชพิษ 
ดอก 
เปลือกตน 

ดอง  จิ้มน้ําพริก   
ทุบหรือตําใหละเอียด ผสม
ยาสูบฆาแมลงในไรขาว 

6, 10, 16 

25 Crateva magna (Lour.) DC. Capparaceae กุมน้ํา เฮาะถะที้ ใชเปนผัก ดอก ดอง  จิ้มน้ําพริก 7, 8, 9 
26 Carica papaya L. Caricaceae มะละกอ กูจี้ พืชอาหาร ผลไม ผลดิบ 

ผลสุก 
ตมจิ้มน้ําพริก 
กินเปนผลไม 

6, 10, 17 

27 Poikilospermum suaveolens (Blume) 
Merr 

Cecropiaceae เครือขมัน คลิชูมื้อ แกหนามืด ความ
ดันสูง 

ตน ฝนกับน้ําซาวขาว พอกหัว 7, 9 

28 Chloranthus erectus (Buch.-Ham) 
Verdc. 

Chloranthaceae กระดูกไก กะชิคละ แกไขในเด็ก ทั้งตน ตมน้ําใหเด็กอาบ 7, 8, 9 

29 Combretum procursum Craib Combretaceae สะแกเถา หนอมาอิอื้อ ลดอาการบวม ลําตน ใชเปนยาฝน 7, 8, 9 
30 Cuscuta chinensis Lam. Convolvulaceae ฝอยทอง เซาะเว พืชอาหาร ผัก ตน ยอด ลวก  จิ้มน้ําพริก 6, 10 
31 Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.  Cucurbitaceae แฟง ลูซะ พืชอาหาร ผัก ผล ตมจืด ตมจิ้มน้ําพริก 6, 10 
32 Coccinia grandis (L.) Voigt Cucurbitaceae ตําลึง กลีนีโคะ พืชอาหาร ผัก 

 
ยอดออน 
ผลดิบ 

จิ้มน้ําพริก 
ใสแกงกระทิ 

6, 10 

33 Cucumis sativus L. Cucurbitaceae แตงเปรี้ยว ดีซี๊ พืชอาหาร  ผลแก ใสน้ําพริก แตงรสเปรี้ยว 6, 10 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
34 Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae ฟกทอง ลูคี้ พืชอาหาร ผัก 

 
ยอดออน
ดอก ผล 

ตม จิ้มน้ําพริก 
ทําอาหาร 

6, 10 

35 Luffa cylindrica (L.) M. Roem. Cucurbitaceae บวบขม ตะโกสะ ฆาเหา 
พืชอาหาร ผัก 

แกนกลาง
ผลที่มีเมล็ด 

สระผม โดยนํามาขยี้บน
ศีรษะ ทิ้งไว แลวลางออก 

6, 9, 10 

36 Momordica cochinchinnensis (Lour.) 
Sperg. 

Cucurbitaceae ฟกขาว พี้พื้อวา เปนอาหาร 
 

ยอดออน 
ผลแก 

ลวกจิ้มน้ําพริก 
ตมจิ้มน้ําพริก  หรือแกงสม 

6,10, 19 

37 Dillenia indica L. Dilleniaceae มะตาด เคาะที้ พืชอาหาร ผล ใชแกงสม  จิ้มน้ําพริก 6, 9, 10 
38 Diospyros areolata King &Gamble Ebenaceae มะพลับ ตะราโมะ แกทองเสีย เปลือกตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8 
39 Croton sepalinus Airy Shaw. Euphorbiaceae เปลาเงิน กะวาโพ แกไขมาเลเรีย  

ปวดหลัง เอว 
ใบ ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 

40 Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa Euphorbiaceae มะคําไก บี้ตะ แกไขบวม เปลือก ตมกับเถาขี้กา อาบ 7, 8 
41 Euphorbia hetrophylla L. Euphorbiaceae หญายาง พอทึ ใชเปนยาระบาย ยอด ใบ ตม ดื่มน้ํา 

กินมากจะถายอยางแรง 
6, 7 

42 Euphorbia parviflora L.  Euphorbiaceae น้ํานมราชสีห หนอทึ๊มื้อ เพิ่มน้ํานม  ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 
43 Homonoia riparia Lour. Euphorbiaceae ไครน้ํา แกระ แกคัน 

แกโรคกระเพาะ 
ทั้งตน 
ใบ 

เผาไฟแลวยืนรมควัน 
ตม ดื่มน้ํา 

7, 8, 15 

44 Manihot esculenta Crantz Euphorbiaceae มันสําปะหลัง หนวยกะบอ พืชอาหาร หัวใตดิน ตม หรือเชื่อม 10, 12, 17 
45 Phyllanthus emblica L. Euphorbiaceae มะขามปอม พอนาแกะทอ แกกระหาย 

แกไอ 
ผล กินผลสด 6, 7, 8 
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ตารางที่ 7   พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
46 Phyllanthus amarus Schumach. & 

Thonn. 
Euphobiaceae ลูกไตใบ กวอมิ แกปวดหัว  

ลดความดัน 
ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 

47 Ricinus communis L. Euphorbiaceae ละหุง มาตู พืชอาหาร ผัก ยอดออน ลวก หรือยางไฟ จิ้มน้ําพริก 7, 8, 9 
48 Sauropus thyriflorus Welzen. Euphorbiaceae - ซิกิ๊เนอมู ใชเปนไมหอม ใบ กิ่ง แชน้ํามันมะพราวทําน้ํามัน

หอมใสในหีบผา 
7, 8, 9,16 

49 Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm. Euphorbiaceae ตองผา กะวา ชวยใหมดลูกเขา
อูเร็ว 

ใบ ตมน้ําอาบ  วางบนหมอไฟ 
ประคบทองหลังคลอด 

7, 8, 10, 17 

50 Abrus precatorius L. Fabaceae มะกล่ําตาหนู คลิ๊ อะงวามื้อ พืชพิษ เมล็ด  กินแลวชัก ตาย 6, 7, 9 
51 Acacia concinna (Willd.) DC. Fabaceae สมปอย พอชิ แกชันนะตุ 

เปนยาระบาย 
พืชอาหาร 

ฝก 
ยอดออน 
ยอดออน 

ตมกับน้ํา สระผม 
กินสด 
ใสแกง เปนผักใหรสเปรี้ยว 

6, 7, 9 

52 Archidendron  jiringa (Jack) I.C. 
Nielsen 

Fabaceae เนียง ตะนี้ ไลแมลง เปลือกตน ใชรวมกับเปลือกกุมน้ํา  หัว
บอน ไลแมลงในนาขาว 

7, 9, 16, 18 

53 Bauhinia pulla Craib. Fabaceae แสลงพันเถา แมแก แกปวดฟน ราก ตมน้ําอม 7, 8 
54 Caesalpinia sappan L. Fabaceae ฝาง ตะยะงะ แกรอนใน 

กระหายน้ํา 
แกน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 18 

55 Cajanus cajan (L.) Millsp. Fabaceae ถั่วแระ บอถู เปนผัก ฝกออน 
ฝกแก 

ตม จิ้มน้ําพริก 
ตมกินเปนอาหาร 

6, 10, 11, 
14 

56 Canavalia gladiata (Jacq.) DC. Fabaceae ถัว่พรา บอบะกอลา เปนผัก ผลออน ตมจิ้มน้ําพริก 7, 10, 16 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
57 Cassia alata L. Fabaceae ชุมเห็ดเทศ กะซิกวอ ยาระบาย ยาถาย 

รักษากลากเกลื้อน 
ดอก 
ใบ 

ตมกิน 
ขยี้ทา 

6, 8, 9, 16 

58 Cassia fistula L. Fabaceae คูน กะยู , กะยูซู ชวยใหฟนแข็งแรง  
เปนยาระบาย 
แกโรคกระเพาะ  

เปลือกราก 
เนื้อหุมเมล็ด 
ราก 

เคี้ยวกินกับหมาก 
กิน  
ตม ดื่มน้ํา 

6, 15, 16 

59 Clitoria ternatea L. Fabaceae อัญชัน ซอนา ทาแกผมรวง ดอก ขยี้ทาบริเวณที่ผมรวง 9, 13, 16 
60 Derris elliptica (Roxb.) Benth Fabaceae หางไหลแดง กลิบอ อะงวอ พืชพิษ  

ใชเบื่อปลา  
แกเลือดเสีย 

ตน 
 
ราก 

ทุบ แชน้ํา 
 
ตม ดื่มน้ํา 

 

61 Derris malaccensis Psain. Fabaceae หางไหลขาว กลิบอ อะวา แกเลือดเสีย  ราก ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 16 
62 Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit 

De Wit. 
Fabaceae กระถิน พอพื้อ แกพิษตะขาบ ราก  ตํากับน้ํามะนาว พอก 7, 8, 9 

63 Parkia timoriana Merr. Fabaceae เหรียง ซิพอซิ พืชอาหาร เมล็ด เมล็ดที่แกแลว แชน้ําให
งอกใชจิ้มน้ําพริก 

6, 10, 19 

64 Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. Fabaceae ถั่วพู บอบะ เปนผัก ผลออน กินสด หรือ ตมจิ้มน้ําพริก 6, 10 
65 Senna timoriensis (DC.) Irwin & 

Barneby 
Fabaceae ขี้เหล็กเลือด บี้ตะดะ  

บอกะลื้อ 
แกดีซาน ราก  ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 9 

66 Tamarindus indica L. Fabaceae มะขาม ซะมอเกลอะ
ไท 

ใหรสเปรี้ยว   
ชวยรักษาผิวหนา 

เนื้อผล 
เนื้อไม 

ใชประกอบอาหาร 
จุมน้ําฝนกับหิน ทาหนา 

6, 7, 10 
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  ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
67 Uraria crinita (L.) Desv.ex DC. Fabaceae หางหมาจอก

หางกระรอก 
พอทุยทิ แกปวดฟน ราก  ตมน้ําอม 7, 8 

68 Hydnocarpus ilicifolia King Flacourtiaceae กระเบากลัก ปตะอะซู ถายพยาธิ เมล็ด นําเมล็ดมาตํา คั้นน้ํากิน 7, 8, 18 
69 Garcinia cowa Roxb. Ex DC. Guttiferceae ชะมวง ซิทุลี้ พืชอาหาร 

ผลไม 
ใบ 
เนื้อหุมเมล็ด 

ใสแกงสม  ใสตมปลา 
กินเปนผลไม 

6, 10, 12 

70 Hyptis suaveolens (L.) Poit Lamiaceae แมงลักคา มิ ทา รักษาแผล ใบ ขยี้ทาแผล 7, 8,  
71 Ocimum americanum L. Lamiaceae แมงลัก ปอจี้ พืชอาหาร  

แกรอนใน 
ยอด ใบ 
เมล็ด 

เปนผักสด กินกับแกง 
แชน้ําใหพองกินแกรอนใน 

8, 10, 13 

72 Ocimum gratissimum L. Lamiaceae ยี่หรา กะเปลากอลา เครื่องเทศ 
พืชอาหาร 

ดอก 
ใบ 

ตําเขาเครื่องแกง 
กินเปนผักสด 

6, 9, 10 

73 Ocimum tenuiflorum L. Lamiaceae กะเพรา กะเปลาะ แกหวัด คัดจมูก  
แกปวดฟน 

ใบ 
ราก 

ขยี้ดม 
ตมกับน้ํา อม 

7, 9, 10, 16 

74 Lagerstroemia calyculata Kurz. Lythraceae ตะแบก ซอควา แกบิด เปลือกตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9, 18 
75 Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex 

Hornem. 
Malvaceae ปอสา ซิโทชะ พืชอาหาร 

พืชอาหารสัตว 
ผลสุก 
ใบ 

กินเปนผลไมสด กินเลน 
ใหหมูกินสด 

10, 12, 13, 
14 

76 Urena lobata L.  Malvaceae ขี้ครอก บอกะทื๊อ ทาแกปากแตก ดอก ขยี้ทาปากหนาหนาว 6, 8, 10, 15 
77 Azadirachta indica A.Juss Meliaceae สะเดา มะดะ พืชอาหาร ยอดออน  

ดอก 
ลวก จิ้มน้ําพริก 6, 10, 12, 

14 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)  
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
78 Melia azedarach L. Meliaceae เลี่ยน ติพอแคว พืชอาหาร ผัก 

ผลไม 
ยอด 
ผลสุก 

ลวก จิ้มน้ําพริก 
ผลไมกินเลนของเด็ก 

6, 11, 12, 
17 

79 Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. Meliaceae กระทอน กวาดื้อ พืชอาหาร ผลไม ผลแก กินเปนผลไมสด 6, 11, 12 
80 Cocculus laurifolius DC. Menispermaceae ยางนางตน ปะอุซู แกดีซาน ใบและตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 16 
81 Tinospora crispa (L.) Miers ex 

Hook.f. & Thomsons. 
Menispermaceae บอระเพ็ด ตื้อเตาะมื้อ แกไขมาเลเรีย เถา ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 8, 16 

82 Artocarpus heterophyllus Lam.  Moraceae ขนุน ปะหนวย พืชอาหาร ผัก 
 
ผลไม 

ยอดออน 
ผลออน 
ผลสุก 

จิ้มน้ําพริก เปนผักสด 
ตมจิ้มน้ําพริก 
เปนผลไม 

6, 10, 11, 
19 

83 Ficus heterophylla L.f Moraceae สลอดน้ํา แกระตะอุที้เม แกโรคกระเพาะ ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9, 16 
84 Ficus hispida L.f. Moraceae มะเดื่อปลอง เหวยยงะอื้อนา พืชพิษ ผล ถากินมากจะทําใหหูตึง 6, 7, 9 
85 Ficus racemosa L. Moraceae มะเดื่อ

อุทุมพร 
เหวยยงะปะวา  ลดอาการบวม 

พืชอาหาร ผลไม 
เปลือกราก 
ผลสุก 

ตําพอก 
กินเปนผลไม 

6, 7, 8, 18 

86 Streblus asper Lour. Moraceae ขอย ซิพื้อจึ ถอนพิษไข ใบ ตม ดื่มน้ําวันละ 3 เวลา 6, 7, 8, 18 
87 Maclura cochinchinensis (Lour) 

Corner 
Moraceae แกแล แกแลมื้อ บํารุงกําลัง แกน ตม ดื่มน้ํา หรือดองเหลา 6, 7, 8, 9 

88 Psidium  guajava L. Myrtaceae ฝรั่ง หนากา แกทองสีย เปลือก กินสด หรือตมน้ําดื่ม 6, 7, 8, 9 
89 Passiflora foetida L. Passifloraceae กะทกรก เนาะเทลอ พืชอาหาร ผลไม ยอดออน 

ผลสุก 
ลวก จิ้มน้ําพริก 
เปนผลไมสด 

6, 10, 13 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
90 Passiflora sp. Passifloraceae - ริเปลวา 

 
พืชอาหาร ผลไม ยอดออน  

ผล 
ลวกจิ้มน้ําพริก 
กินใสในของผล  

6, 10, 12, 
15 

91 Sesamum orientale L. Pedaliaceae งา นิโซ พืชอาหาร เมล็ด ทําขนม 6, 10, 16 
92 Piper betle L. Piperaceae พลู ตาบลึ๊ แกลมพิษ คัน 

เคี้ยวกับหมาก 
ใบ ตําหรือขยี้ทาแกลมพิษ  

แกคัน 
6, 7, 10, 16 

93 Piper  nigrum L. Piperaceae พริกไท มูรุย ขับลม 
เครื่องเทศ 

ผล ตําใหแหลกรวมกับลูก
กระวาน กิน 

6, 7, 16 

93 Piper sarmentosum Roxb. Piperaceae ชะพลู ทอเคาะตาบลึ๊ แกหอบ หืด 
พืชอาหาร 

ใบและตน 
ใบ 

ตมกับเกลือ ดื่มน้ํา 
เปนผักสด กินกับแกง 

6, 7, 8 

95 Polygonum odoratum Lour. Polygonaceae ผักไผ พละซี่ พืชอาหาร ใบ ยอดออน กินเปนผักสด 6, 10, 17 
96 Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Portulaceae โสมไทย นอมี้ตอควุ พืชอาหาร ผัก ยอดออน ใสตมจืด 6, 10, 13 
97 Helicia sp. Proteaceae เหมือด ลี้โคะเหมาะ แกปวดเมื่อย ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9, 16 
98 Ventilago harmandiana Pierre Rhamnaceae เครือปลอก กระซิ กระซิ

พลางื้อซอ 
แกรอนใน 
 แกทองเสีย 

ใบ ยอด ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 16, 18 

99 Ziziphus oenoplia (L.) Mill Rhamnaceae พุทรา เลเคาะมิ พืชอาหาร ผลแก เปนผลไมสด 6, 10 
100 Nauclea orientalis (L.) L. Rubiaceae กระทุมน้ํา 

กานเหลือง 
ตะแคที้ บํารุงเลือด  

แกเลือดจาง 
เปลือกตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9, 16 

101 Ixora  cibdela Craib. Rubiaceae เข็มปา พอที้ แกรอนใน
กระหายน้ํา 

กิ่ง ลําตน ฝนกับน้ําซาวขาว ดื่ม 6, 7, 9, 16 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
102 Morinda  elliptica Ridl. Rubiaceae ยอเถื่อน โควะ แกตับโต ราก  ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 9 
103 Morinda coreia Ham. Rubiaceae ยอปา โควะ แกตับโต ราก  ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 9 
104 Citrus hystrix DC. Rutaceae มะกรูด มะกรูด แกเด็กปวดทอง 

 
เครื่องเทศ 

ผล 
 
ผล 

น้ําคั้นจากผลผสมปูนกิน
หมาก ทาทองเด็ก 
ตํากับเครื่องแกง 

7, 9, 10 

105 Clausena harmandiana (Pierre) Pierre 
ex Guillaumin 

Rutaceae สองฟา  
สองฟาดง 

 นุมมาอา 
กําลังหนุมาน 

แกปวดเอว  ทั้งตน  ตมแกปวดเอว 6, 7, 8, 9, 
16 

106 Micromelum minutum (G.Fotst) Wight 
& Arn. 

Rutaceae หัสคุณ หมุยชาง 
สมันใหญ 

ติโซะพูแมบิ 
ซิซออ ิ

แกไขตัวรอน 
ขับลม 
ใชเขาเครื่องเทศ 

ใบ 
 
ผล 

ตมใหเด็กอาบ 
 
ตํากับเครื่องแกง 

7, 8, 9 

107 Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston Rutaceae พริกพราน 
กําดัด มะแขน 

เนาะซอกอ ขับลม ราก ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 9 

108 Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae โคกกระออม มะแม แกนิ่ว ทั้งตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 
109 Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh. Sapindaceae ชํามะเลียงปา 

หมาวอ 
ซิกี้ประวิ๊ แกไขมาลาเรีย ราก ฝนกับน้ําปายปาก  

แกไขมาลาเรีย 
สําหรับคนที่แพยาแผน
ปจจุบัน 

6, 7, 8, 9 

110 Mischocarpus sp. Sapindaceae - ซิลี้ เพื่อใหหนัง
เหนียว 

ทั้งตั้น ตําหรือบดรวมกับเหงาจั๋ง 
กินเพื่อใหหนังเหนียว 

7, 16, 18 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
111 Sapindus rarak DC. Sapindaceae มะคําดีควาย มาพลึ แกแผลเปอย 

คันศีรษะ 
ผล ขยี้กับน้ําสระผม 6, 7, 8, 9 

112 Brucea javanica (L.) Merr. Simaroubaceae ราชดัด ซิโพคะ แกมาเลเรีย ราก ตม ดื่มน้ํา 6, 7, 8, 9 
113 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. Simaroubaceae คนฑา ซิกอพะ แกน้ํากัดเทา เปลือก ตําพอก 6, 7, 8, 9 
114 Capsicum frutescens L.  Solanaceae พริกขี้หนู ซะตุพูอี้ พืชอาหาร  ผลสด แหง เปนเครื่องแกง แตงรสเผ็ด 6, 10, 13 
115 Capsicum frutescens L.  Solanaceae พริกกระเหรี่ยง แมซะ พืชอาหาร ผลสด แหง เปนเครื่องแกง แตงรสเผ็ด 6, 10, 13 
116 Lycopersicon esculentum Mill. Solanaceae มะเขือสม  

มะเขือเทศลูกเล็ก 
ดูกาบอ พืชอาหาร  ผลแก  ใสแกง แตงรสเปรี้ยว 

ตําน้ําพริก 
6, 10, 13 

117 Nicotiana tabacum L. Solanaceae ยาสูบ ยะเชา ใชทํายาเสน 
ฆาเห็บ 

ใบแหง  
ยาเสน 

ใชมวนบุหรี่สูบ 
จุมน้ํา ขยี้ทา 

6,13, 14, 
16 

118 Physalis angulata L. Solanaceae โทงเทง ชอดิไปโล เตรียมเชื้อสําหรับ
หมักเหลา 
พืชอาหาร ผลไม 

ผลดิบ 
 
ผลสุก 

ตํากับเครื่องเทศอื่น 
 
กินสด 

6, 7, 9, 16 

119 Solanum nigrum L. Solanaceae มะแวงนก ชอคิโปโละ แกไอ ราก ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 
120 Solanum indicum L. Solanaceae มะแวงตน ตะกอคะ พืชอาหาร ผัก 

สมุนไพรสําหรับ
สัตว 

ผลออน 
ผลแก 

จิ้มน้ําพริก  
ตํา คั้นน้ําหยอดตาไก 
เมื่อไกมีอาการตาบวม 

6, 10, 13 

121 Solanum melongena L.   Solanaceae มะเขือยาว ตะกอแคว พืชอาหาร ผัก ผล ตมจิ้มน้ําพริก 6, 10, 13 
122 Solanum torvum Sw. Solanaceae มะเขือพวง ควอคะยู พืชอาหาร ผัก ผลออน จิ้มน้ําพริก ใสแกง 6, 10, 13 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
123 Solanum trilobatum L. Solanaceae มะแวงเครือ ตะกอคะซะ  พืชอาหาร ผัก ผลออน จิ้มน้ําพริก  6, 10, 20 
124 Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) 

Walp. 
Soneratiaceae ลําพูปา กุ แกโรคกระเพาะ  เปลือกตน ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 

125 Byttneria andamanensis Kurz Sterculiaceae ไกปลอย 
ยานมันแดง 

ตะเหยาะมื้อ เปนยาคุมกําเนิด เถา กินน้ําสดจากเถา หรือตม
น้ําดื่ม 

7, 8, 9, 18 

126 Sterculia pexa Pierre Sterculiaceae ปอ ปอขาว โชะพู บํารุงกําลัง 
 
พืชพิษ 

รากออน 
 
ขนที่ผลผล 

ใชรวมกับรากมะกอกปา
และน้ําผึ้ง 
หากสําผัสจะเจ็บและคัน 

7, 8, 15 

127 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte Thymelaeaceae กฤษณา ซิเนอมู แกตับโต เปลือก ตม ดื่มน้ํา 7, 8, 9 
128 Microcos paniculata L. Tiliaceae ไมลาย สุปรา ขับพยาธิ ใบออน  ตําใหละเอียดกับขาว ยาง

ใหแหง กินเชา เย็น 
6, 7, 8, 9 

129 Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew  Urticaceae ตําแยชาง เฮาะคุปอ พืชพิษ 
พืชอาหาร 

ทุกสวน 
ยอดออน 

หากสัมผัสจะปวด คัน 
ยางไฟ ใชเปนผักจิ้ม 

6, 7, 10, 15 

130 Laportea interrupta (L.) Chew  Urticaceae ตําแย ฮิคุปอ พืชพิษ ใบ ลําตน หากสัมผัสจะคัน                  6, 7 
131 Clerodendrum paniculatum L. Verbenaceae พนมสวรรค พอกวอ รักษาแผลสด ใบ ตําพอก 7, 8, 9 
132 Gmelina philippensis Cham Verbenaceae ซองแมว กะหมากะ บํารุงเลือด  

บํารุงกําลัง 
ใชในคนอยูไฟ 

รากใตดิน ตม หรือ แกง 7, 8, 9 
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ตารางที่ 7  พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ) 
ลําดับที่ ชื่อพฤษศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
133 Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.) 

Mabb. 
Vitaceae เครือเขาน้ํา ตะอึพูจือปะ ลดอาการบวม ลําตน ฝนกับน้ํา ทา 7, 8, 9 

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก 
 
ตารางที่ 8  สมุนไพรที่ไดจากสัตวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน  

ลําดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ชื่อไทย ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน สวนที่ใช วิธีใช ผูใหขอมูล *
1 Cyclophorus speciosus Philippi. Cyclophoridae หอยหอม

สะดือขาว 
โขลกี๊ ใชทําปูนกินกับ

หมาก 
เปลือก เปลือกหอย นํามาใสหมอ

ดิน เผาไฟจนเปนสีขาว 
ทิ้งใหเย็นจะปน นํามาบด
เปนผง ผสมน้ํา  

6, 7, 16, 18 

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก
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ตารางท่ี 9   จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก จําแนกตามวงศ 
วงศ จํานวนชนิดของสมุนไพร 
พืชจําพวกเฟรน  
    Athyriaceae 1 
พืชใบเล้ียงเดี่ยว  
    Araceae             7 
    Poaceae, Zingiberaceae 6 
    Arecaceae, Orchidaceae  3 
    Musaceae  2 
    Convallariaceae, Costaceae, Dracaenaceae 1 
พืชใบเล้ียงคู  
    Fabaceae 18 
    Euphobiaceae 11 
    Solanaceae 10 
    Cucurbitaceae, Morceae 6 
    Asteraceae 5 
    Capparaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Rutaceae,  

Sapindaceae 

4 

    Acanthaceae, Apiaceae, Meliaceae, Piperaceae     3 
    Amaranthaceae, Basellaceae, Malvaceae, Menispermaceae, 
          Passifloraceae, Rhamnaceae, Simaroubaceae,  
          Sterculiaceae, Urticaceae, Verbenaceae 

2 

    Anacardiaceae, Annonaceae, Bignoniaceae, Bixaceae,   
Brassicaceae, Buxaceae, Caricaceae, Cecropiaceae,   
Chloranthaceae, Combretaceae, Cuscutaceae,   

Ebenaceae, Dilleniaceae, Guttiferaceae, Flacourtiaceae,  
Lythraceae, Myrtaceae,  Pedaliaceae, Polygonaceae,  
Proteaceae, Portulaceae, Soneratiaceae,Thymelaeaceae, 
Tiliaceae, Vitaceae 

1 

สัตว  
    Cyclophoridae 1 
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ภาพท่ี 7  จํานวนชนดิของสมุนไพรพื้นบานของชาวเขาเผากะหรางบานโปงลึก ท่ีเปนพืชใบเล้ียงคู  
               จําแนกตามวงศ 

Acanthaceae, 3
Amaranthaceae, 2

Anacardiaceae, 1
Annonaceae, 1

Apiaceae, 3
Asteraceae, 5

Basellaceae, 2
Bignoniaceae, 1
Bixaceae, 1
Brassicaceae, 1
Buxaceae, 1

Capparaceae, 4
Caricaceae, 1
Cecropiaceae, 1
Chloranthaceae, 1
Combretaceae, 1

Cucurbitaceae, 6
Cuscutaceae, 1
Dilleniaceae, 1
Ebenaceae, 1

Euphobiaceae, 11
Fabaceae, 18

Flacourtiaceae, 1
Guttiferaceae, 1

Lamiaceae, 4
Lythraceae, 1

Malvaceae, 2
Meliaceae, 3

Menispermaceae, 2
Morceae, 6

Myrtaceae, 1
Passif loraceae, 2

Pedaliaceae, 1
Piperaceae, 3

Polygonaceae, 1
Portulaceae, 1
Proteaceae, 1

Rhamnaceae, 2
Rubiaceae, 4
Rutaceae, 4
Sapindaceae, 4

Simaroubaceae, 2
Solanaceae, 10

Soneratiaceae, 1
Sterculiaceae, 2

Tiliaceae, 1
Urticaceae, 2
Verbenaceae, 2

Vitaceae, 1

Thymelaedaceae1

จํานวนชนิดของสมุนไพร 
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Athyriaceae(Fern)

Araceae

Arecaceae

Costaceae

Dracaenaceae

Convallariaceae

Orchidaceae

Poaceae 

Zingiberaceae

Musaceae

Cyclophoridae(Animal)

0 1 2 3 4 5 6 7 8
จํานวนชนดิของสมุนไพร

 
 

ภาพท่ี 8  จํานวนชนดิของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก ท่ีเปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ว    
               เฟรน และสัตว จําแนกตามวงศ 
 
ตารางท่ี 10  สมุนไพรท่ียังไมสามารถจําแนกชนิด 
 

ลําดับท่ี สมุนไพร วงศ ชื่อกะหราง 
1 Colocasia sp.  Araceae คึท้ีซู 
2 Colocasia sp.  Araceae คึตอ 
3 Rhapis sp.  Arecaceae มอจี้ (จั๋ง) 
4 Helicia sp. Proteaceae ลี้โคะเหมาะ 

5 Mischocarpus sp. Sapindaceae ซิล้ี 
6 Passiflora sp. Passifloraceae ริเปลวา 
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ตารางท่ี 11  จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก  
                    จําแนกตามการใชพื้นบาน 
 

ลักษณะการใชพื้นบาน วงศ สกุล ชนิด 
รักษาโรค พืช 45 สัตว 1 พืช 88 สัตว 1 พืช 96 สัตว 1 
อาหาร 36 67 83 
พืชพิษ 6 9 10 

 
 

 
 
 

 

  

สมุนไพรรักษาโรค 97 ชนิด

พืชพิษ 10 ชนิด

61

19

75

3

34 

0 

พืชอาหาร 83 ชนิด 

ภาพท่ี 9  จํานวนชนดิของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก  
               จําแนกตามการใชพื้นบาน 
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บทท่ี 5 
 

สรุป และอภิปรายผล 
 
1.  สมุนไพรพื้นบานกับวิถีชีวิตของชนเผากะหรางบานโปงลึก 

การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก พบพรรณพืชสมุนไพรท่ี
ชนเผากะหรางนํามาใชประโยชนท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพของคนและสัตว ไดแก ใชเพื่อเปนยา ใชเปน
อาหาร และพืชพิษ จํานวน 165 ชนิด โดยสามารถจําแนกชนิด 159 ชนิด และยังไมสามารถจําแนก
ชนิด 6 ชนิด  รายช่ือพรรณพืชสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน จําแนกเปน
เฟรน 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางท่ี 5) กลุมพืชใบเล้ียงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ 24 สกุล 
(ตารางท่ี 6) กลุมพืชใบเล้ียงคู 133 ชนิด จาก 50 วงศ 114 สกุล (ตารางที่ 7) สมุนไพรจากสัตว 1 
ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางท่ี 8)  

เม่ือจําแนกสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึกตามการใชประโยชน พบ 
วาสามารถจัดแบงสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกใชประโยชนไดเปน 3 กลุม คือ พืชท่ีใช
สมุนไพรรักษาโรค จํานวน 97 ชนิด พืชท่ีใชเปนอาหาร จํานวน 83 ชนิด และพืชพิษท่ีอาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพจํานวน 10 ชนิด   

ปจจุบันถึงแมวาชนเผากะหรางบานโปงลึกจะมีการติดตอและนําเอาวัฒนธรรมบาง 
อยางจากสังคมภายนอกเขามาในหมูบาน ทําใหวิถีชีวิตบางอยางเปล่ียนแปลงไปไดแก การแตงกาย  
การบริโภค ซ่ึงพบวาท้ังเด็กและผูใหญมีการบริโภคสินคาท่ีนําเขามาจากภายนอกมาก เชนเหลา 
บุหร่ี ขนมถุง ขนมกรอบเค้ียว ยาชุด แตสวนใหญแลววิถีชีวิตและความเปนอยูของชนเผากะหราง
บานโปงลึกยังจําเปนตองพึ่งพิง อาศัยปจจัยในการดํารงชีวิตจากปาและธรรมชาติรอบๆ หมูบานเปน
หลัก อาหารของชนเผากะหรางเกือบท้ังหมดไดจากการเพาะปลูกในไร และหาเก็บจากปารอบๆ 
หมูบานซ่ึงสามารถหาเก็บกินไดตลอดป  แมวาปจจุบันชนเผากะหรางบานโปงลึกจะนิยมใชยาแผน
ปจจุบันท่ีหาซ้ือไดงายในลักษณะของยาชุด และยาจากหนวยมาลาเรียท่ีตั้งอยูในหมูบาน เนื่องจาก
เช่ือวามีประสิทธิภาพดีกวายาสมุนไพร รวมทั้งการเดินทางออกไปรับการรักษาจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ แตเนื่องจากขอจํากัดในหลายๆ ไดแก หมูบานอยูหางไกลจากโรงพยาบาลหรือ
สถานีอนามัยมาก อีกท้ังการคมนาคมท่ียากลําบาก ทําใหชนเผากะหรางบานโปงลึกยังจําเปนตอง
เรียนรูและใชสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเปนหลัก 
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2.  สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนาํมาใชประโยชนทางยา 
ชนเผากะหรางเรียกพืชสมุนไพรวา “กะซ๊ิหึ้ย”  มีความหมายวายาท่ีไดจากตนไม จาก

การศึกษาพบพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชนทางยา 96 ชนิด จาก 45 วงศ 88 
สกุล วงศพืชสมุนไพรท่ีพบมากท่ีสุดคือ Fabaceae 12 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสมุนไพรท่ีไดจากสัตว 
1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางท่ี 12) 
 

ตารางท่ี 12  จํานวนชนิดของสมุนไพรท่ีใชประโยชนทางยาของชนเผากะหรางบานโปงลึก  
                   จําแนกตามวงศ 
วงศ จํานวนชนิดของสมุนไพร 
พืชใบเล้ียงเดี่ยว  
   Arecaceae, Orchidaceae,  3 
   Araceae, Zingiberaceae 2 
   Convallariaceae, Costaceae, Dracaenaceae 1 
พืชใบเล้ียงคู  
    Fabaceae 12 
    Euphorbiaceae 9 
    Asteraceae 5 
    Rutaceae, Sapindaceae, Morceae 4 
    Acanthaceae,  Solanaceae, Rubiaceae , Piperaceae 3 
    Menispermaceae, Lamiaceae, Simaroubaceae,     
         Sterculiaceae, Verbenaceae 

2 

    Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae,  
         Apiaceae, Bignoniaceae, Capparaceae , Bixaceae,  
         Buxaceae, Cecropiaceae, Chloranthaceae, Combretaceae,  
         Cucurbitaceae, Ebenaceae, Flacourtiaceae, Guttiferaceae,    

         Lythraceae, Malvaceae, Myrtaceae, Proteaceae,  

         Rhamnaceae , Soneratiaceae, Thymelaeaceae, Tiliaceae,   
         Vitaceae  

1 

สัตว  
    Cyclophoridae 1 
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สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชนทางยาสามารถจําแนกไดตาม
สรรพคุณพื้นบานไดดังนี ้

2.1  สมุนไพรท่ีใชรักษาอาการไข ตัวรอน 
 2.1.1  แกไข ตวัรอน 

                 ชื่อวิทยาศาสตร   ชื่อไทย      วิธีใช 
Eupatorium stoechadosmum Hance สันพราหอม ท้ังตน ตมน้ําอาบเพ่ือลดไข แกคัน แกไข 

อีสุกอีใส  
Chloranthus erectus (Buch. Ham) Verdc. กระดูกไก ท้ังตน ตมน้ําใหเด็กอาบ แกไขในเด็ก 
Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa มะคําไก เปลือกตน ตมกับเถาข้ีกา อาบแกไข  

ลดอาการตัวบวม 
Streblus asper Lour. ขอย ใบ ตม ดื่มน้ําวันละ 3 เวลาเพ่ือ 

ถอนพิษไข 
Micromelum minutum (G.Fotst) Wight 
& Arn. 

หัสคุณ  
หมุยชาง 
สมันใหญ 

ท้ังตน ตมน้ําใหเด็กอาบแกไขตัวรอน 
หรือตมดื่มน้ําเพื่อขับลม   

   

รูปแบบการเตรียมยาสําหรับรักษาอาการไข ตัวรอนท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนิยม
ใชกันมากไดแก การนําสมุนไพรมาตมน้ําอาบ ซ่ึงสวนใหญจะเปนยาลดไขสําหรับเด็ก เหตุผลหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากเด็กท่ีปวยจะกินยายาก จึงเลือกใชวิธีตมน้ําอาบ สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางใชเปนยา
อาบลดไขไดแก สันพราหอม หัสคุณ และกระดูกไก  

สันพราหอม (Eupatorium stoechadosmum Hance) นั้นนอกจากชนเผากะหรางบาน
โปงลึกจะใชลดไขในเด็กแลว ยังใชตมอาบเพ่ือลดไขและลดอาการคันในผูปวยท่ีเปนอีสุกอีใส ซ่ึง
สันพราหอมมีสรรพคุณในตํารายาไทยคือ ท้ังตนรสหอมสุขุมแกไข แกปวดหัวตัวรอน เขายาหอม 
(วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 436) ใบ ใชถอนพิษไข แกโรคผิวหนัง ผ่ืนคัน แกพิษสัตวกัดตอย (นันทวัน 
บุณยะประภัศรม และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ง: 603) 

หัสคุณหรือหมุยชาง (Micromelum minutum (G. Fotst) Wight & Arn.) ชนเผากะหราง
บานโปงลึกจะใชลดไขในเด็กโดยตมน้ําใหเด็กอาบ สําหรับผูใหญจะใชวิธีตมน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการ
ไข หรือขับลมในกระเพาะ นอกจากนี้บางคร้ังยังใชเปนเคร่ืองเทศ โดยนํามาตํากับเคร่ืองแกง สรรพ 
คุณในตํารายาไทย ใบหัสคุณมีรสเผ็ดรอน แกไข ขับลม แกจุกเสียด (นันทวัน บุณยะประภัศร, 
อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 จ: 230) 
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กระดูกไก (Chloranthus erectus (Buch. Ham) Verdc.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีชน
เผากระหรางบานโปงลึกนํามาตมน้ําใหเด็กอาบเพ่ือลดไข ซ่ึงขอมูลการใชพื้นบานของไทยนั้นมี
นอยมาก มีเพียงขอมูลการนํามาทําเปนชาชง (สารานุกรมพรรณไมภาคไต 2551) และขอมูลของ
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพที่กลาวถึงการใชกระดูกไกรวมกับอบเชยรักษาอาการหด
เกร็งของกลามเนื้อ (สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพ 2551)  มีรายงานการใชพื้นบานในชวา 
และบางสวนของอินโดนีเซียท่ีนํากระดูกไกมาใชแตงกล่ินใบชา และนํามาเตรียมเปนยาชงเพื่อใช
รักษาอาการตัวรอน ลดไข (Sangat 2000) 

มะคําไก (Drypetes  roxburghii (Wall.) Hurusawa) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบาน
โปงลึกนําเปลือกตนมาตม ดื่มน้ําเพ่ือลดไข ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการใชพื้นบานของไทยท่ีใช
เปลือกตนแกไข แกกระษัย บํารุงน้ําดี (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 
ค: 540) 

ขอย (Streblus asper Lour.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชใบขอย ตม ดื่มน้ําเพื่อลดไข 
ซ่ึงขอมูลการใชพื้นบานของไทยจะใชเปลือกตนแกไข สําหรับใบขอยนั้นขอมูลการใชพื้นบานของ
ไทยใชเปนยาระบาย (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล และคณะ 2538: 213) 
 

                          2.1.2  แกไขมาลาเรีย 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Croton  sepalinus Airy Shaw. เปลาเงิน ใบ ตม ดื่มน้ํา 
Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh ชํามะเลียงปา ราก ฝนกับน้ํา ปายปากเพื่อรักษา 

ไขมาลาเรีย  
Brucea  javanica (L.) Merr. ราชดัด ราก ตมดื่มน้ํา 
Tinospora  crispa (L.) Hook.f. & 
Thomsons 

บอระเพ็ด เถา ตม ดื่มน้ํา 

   

หมูบานโปงลึก เปนพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของไขมาลาเรีย ชนเผากะหรางจะตองเผชิญ
กับไขมาลาเรียทุกป ทําใหชนเผากะหรางสวนใหญมีรางกายซูบซีด ตัวเหลือง ปจจุบันจะเขารับการ
รักษาดวยยาแผนปจจุบันท่ีหนวยมาลาเรียท่ีเขามาต้ังในหมูบาน  สําหรับสมุนไพรที่ชนเผากะหราง
บานโปงลึกนํามาใชในการรักษามาลาเรียนั้นแตเดิม จะใชสมุนไพรที่มีรสขม ไดแกราชดัดและ
บอระเพ็ดซ่ึงเปนสมุนไพรท่ีการแพทยพื้นบานของไทยก็นํามาใชรักษาอาการไขเชนกัน  

ราชดัด (Brucea javanica (L.) Merr.) เปนสมุนไพรท่ีมีรายงานการทดสอบฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาวามีฤทธ์ิตานเช้ือมาลาเรีย (Phillipson and O'neill 1987; Anderson et al 1990) 
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บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Thomsons) มีรายงานวาเปนสมุนไพรท่ีมี
ศักยภาพตัวหนึ่งในการใชเปนยาตานมาลาเรีย (อวย เกตุสิงห 2493; Bertani  2005; สมพร หิรัญราม
เดช 2534) 

ชํามะเลียงปา (Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh) ชนเผากะหรางจะใชรากฝนกับ
น้ําใหขน ปายดานในของปากในลักษณะของยากวาด เพื่อลดอาการไขของผูปวยท่ีกินยาตาน
มาลาเรียแลวเกิดผลขางเคียงสูง ซ่ึงสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของยาไทยที่ระบุวารากใชแกไข
เหนือ(มาลาเรียข้ึนสมอง) (วงศสถิตย ฉ่ัวกุล และคณะ 2538: 151)  

เปลาเงิน (Croton sepalinus Airy Shaw.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีชนเผากะหราง
บานโปงลึกนํามาใชรักษามาลาเรีย แตสวนใหญจะนํามาตมกินแกปวดเอว ปวดหลัง สมุนไพรชนิด
นี้ไมพบวามีรายงานการใชรักษามาลาเรียและการใชเปนยาพื้นบานของไทย  
  

2.2 สมุนไพรท่ีใชรักษาอาการปวด 

 2.2.1  รักษาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตสูง / ลดความดนั 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Poikilospermum suaveolens (Blume) 
Merr. 

เครือขมัน ตน ฝนกับน้ําซาวขาว พอกหัว 
แกหนามืดเนื่องจากความดันสูง 

Phyllanthus amarus Schumach. & 
Thonn. 

ลูกใตใบ ท้ังตน ตมดื่มน้ํา แกปวดหัว ลดความ
ดันโลหิต 

 

ชนเผากะหรางบานโปงลึกวินิจฉัยอาการของความดันโลหิตสูงจากการที่ผูปวยมีอาการ
ปวดหัว หนาแดง เสนเลือดบริเวณศีรษะเตนแรง สมุนไพรท่ีถูกนํามาใชในการรักษาอาการของโรค
ความดันโลหิตสูงไดแก 
 ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ในสรรพคุณยาไทย ท้ังตนใชแก
ไขพิษทุกชนิด กระตุนไต ขับปสสาวะ (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 
ค: 275-281) (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 462) 
 เครือขมัน (Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.) เปนพืชท่ีไมพบวามีรายงาน
การใชพื้นบานในตําราไทย แตบางชนเผาในประเทศมาเลเซียมีใชยอดรักษาแผลบริเวณผิวหนัง
(Kulip 1996) 
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 2.2.2  รักษาอาการปวดเม่ือยตามรางกาย ปวดเอว ปวดหลัง 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep ชองรําพัน เปลือกตน  ตมดื่มน้ํา 
Croton sepalinus Airy Shaw เปลาเงิน ใบ ตมดื่มน้ํา 
Helicia sp. ล้ีโคะเหมาะ 

(ช่ือกะหราง) 
ตน ตมดื่มน้ํา 

Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex 
Guill 

สองฟา  
สองฟาดง 

ท้ังตน  ตมดื่มน้ํา แกปวดเอว  
ปวดหลัง 

   

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกใชบําบัดอาการปวดเอว ปวดหลังไดแก เปลาเงิน
(Croton sepalinus Airy Shaw) และสองฟาดง (Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guill) 
สําหรับสองฟาดงนั้นนอกจากจะใชรักษาอาการปวดเอวปวดหลังแลวชนเผากะหรางยังนิยมนํายาใช
เปนยาบํารุงรางกายอีกดวย 

ชองรําพัน (Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep) เปนสมุนไพรท่ีไมพบขอมูลการ
ใชพื้นบาน ชนเผากะหรางจะนําท้ังใบและตนมาตมน้ําดื่ม ซ่ึงมีรสออกขม 

ล้ีโคะเหมาะ (Helicia sp.) สมุนไพรชนิดนี้ยังไมสามารถจําแนกชนิดได เปนพืชท่ีมี
ความสูงประมาณ 1-2 ฟุต ชนเผากะหรางจะใชท้ังตนและใบมาตมน้ําดื่มเพ่ือรักษาอาการปวดเอว 
ปวดหลัง 

เปลาเงิน (Croton sepalinus Airy Shaw.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึก
นิยมนํามาตมกินแกปวดเอว ปวดหลัง ซ่ึงสมุนไพรชนิดนี้ไมพบขอมูลการใชพื้นบานของไทย 
  

 2.2.3  รักษาอาการปวดอ่ืนๆ 
             ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Bauhinia pulla Craib. แสลงพันเถา ราก ตมน้ําอม แกปวดฟน 
Uraria crinita Desv. ex DC. หางหมาจอก ราก ตมน้ําอม แกปวดฟน 
Ocimum tenuiflorum L. กะเพรา ราก ตมกับน้ํา อม แกปวดฟน 

   

สมุนไพรท้ังสามชนิดนี้ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะนํามาตมรวมเปนตํารับ นําน้ําท่ีได
จากการตมสมุนไพรทั้งสามมาอมเพ่ือรักษาอาการปวดฟน 

สําหรับแสลงพันเถา (Bauhinia pulla Craib.) และกะเพรานั้น ไมพบขอมูลการใชพื้น 
บาน หรือขอมูลทางเภสัชวิทยาที่สัมพันธกับการใชรากเพื่อรักษาอาการปวดฟน 
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 หางหมาจอก (Uraria  crinita Desv. ex DC.) ในสรรพคุณพื้นบานของไทยจะใชราก
ฝนกับน้ํามะนาวหรือสุรา ทารักษาฝหรือรับประทานแกพิษงู ตะขาบกัด (เสง่ียม พงษบุญรอด 2522: 
554; วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 486) และมีรายงานวาสารสกัดจากรากของสมุนไพรนี้มีฤทธ์ิตานอนมูุล
อิสระ ซ่ึงอาจมีสวนสัมพันธกับฤทธ์ิตานการอักเสบ (Yen และ Chou 2001)  
 

2.3  รักษาอาการวิงเวียน เปนลม หนามืด ตาลาย 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Alternanthera  sessilis (L.) DC. ผักเปดไทย ท้ังตน ตมน้ําดืม่ หรืออาบ 

 

                ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชผักเปดไทยท้ังตนตมน้ําดื่ม หรืออาบเพื่อลดอาการหนา
มืด วิงเวียน เปนลม สวนใหญจะใชกับสตรีท่ีผอมแหงแรงนอย ไมคอยแข็งแรง ซ่ึงในสรรพคุณ พื้น 
บานของไทยของผักเปดนั้น ท้ังตนมีรสข่ืนเอียน แกไข ใชดับพิษโลหิต ทําใหโลหิตเย็น ฟอกโลหิต
และบํารุงโลหิต (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 123) ซ่ึงการท่ีชน
เผากะหรางบานโปงลึกใชผักเปดไทยท้ังตนตมน้ําดื่มนั้นอาจสงผลในการชวยบํารุงโลหิต ชวยให
ผูปวยแข็งแรงมากข้ึน  
 

2.4 สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ 
 2.4.1  แกอาการรอนใน กระหายนํ้า 

                 ชื่อวิทยาศาสตร     ชื่อไทย         วิธีใช 
Dracaena loureiri Gagnep. จันผา แกน ตมกับน้ํา หรือฝนกับน้ํา ดื่ม 
Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ผักคราดหัวแหวน ยอด ตําค้ันน้ํากิน 
Phyllanthus emblica L. มะขามปอม ผล กินผลสด 
Caesalpinia sappan L. ฝาง แกน ตมดื่มน้ํา 
Ocimum americanum L. แมงลัก เมล็ด แกรอนใน นํามาแชน้ําใหพอง  
Ventilago harmandiana Pierre เครือปลอก ใบและยอด ตมดื่มน้ํา แกรอนใน   
Ixora cibdela Craib. เข็มปา กิ่งและลําตน ฝนกับน้ําซาวขาว ดื่ม 

 

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อแกอาการรอนใน กระหายน้ํา สวน 
มากจะมีขอบงใชตามสรรพคุณพื้นบานท่ัวไปของไทยสําหรับแกอาการรอนใน กระหายน้ํา ไดแก 
จันผา มะขามปอม ฝาง (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 166, 303, 347) 
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เข็มปา (Ixora cibdela Craib.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํากิ่งและลําตน มาฝนกับน้ํา
ซาวขาว เพื่อแกอาการรอนใน แมวาการใชพื้นบานของไทยจะไมไดใชแกรอนใน แตระบุสรรพคุณ
ไววารสหวานเย็น ขับเสมหะ แกบวม ชวยเจริญอาหาร (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 140) ซ่ึงนาจะชวย
ในการรักษาอาการรอนในได 

ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํา
ยอดมาตํา ค้ันน้ํากินเพื่อแกอาการรอนใน สอดคลองกับสรรพคุณในตํารายาพื้นบานของไทยท่ีระบุ
วา ท้ังตนแกคออักเสบ แกตอมน้ําลายอักเสบ แกเจ็บคอ และพบวาผักคราดหัวแหวนมีฤทธ์ิทาง
เภสัชวิทยาคือ ตานเช้ือแบคทีเรีย ตานเช้ือไวรัส แกปวดและเปนยาชาเฉพาะท่ี (นันทวัน บุณยะประ 
ภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 67) 

เครือปลอก (Ventilago harmandiana Pierre) เปนสมุนไพรท่ีไมพบวามีในการใชพื้น 
บานในตํารายาไทย แตมีผูทําการศึกษาพบวาสารสกัดดวยเมทานอลของสมุนไพรนี้มีฤทธ์ิตานการ
อักเสบ (Panthong และคณะ 2004) 

แมงลัก (Ocimum americanum L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําเม็ดมาแชน้ําใหพอง 
รับประทานแกรอนใน กระหายน้ํา การใชในลักษณะนี้ในการใชพื้นบานของไทยมิไดระบุสรรพคุณ
เปนยา  
 

 2.4.2  แกอาการหวัด เจ็บคอ 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Ocimum  tenuiflorum L. กะเพรา ใบ ขยี้ดม แกหวัด คัดจมูก 

   

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพ่ือรักษาอาการหวัด คัดจมูกไดแก ใบ
กะเพรา สวนมากจะนํามาใชกับเด็กเล็กท่ีเปนหวัด คัดจมูก โดยนําใบมาขยี้ใหแหลก แลวใหเด็กดม 
คาดวาน้ํามันหอมระเหยจากใบกะเพราจะชวยลดอาการคัดจมูกได 
 

                            2.4.3  แกอาการไอ 
              ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Ageratum conyzoides L. สาบแรง สาบกา ใบ ตมดื่มน้ํา 
Solanum nigrum L. มะแวงนก  ราก ตมดื่มน้ํา 

 

สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึก
มักนํามาใชทํายาเพื่อรักษาอาการไอ โดยนําใบมาตมดื่มน้ํา ซ่ึงสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของ
ไทยท่ีระบุวาใบมีรสขมสุขุม ใชแกไข แกพิษ แกไขหวัด แกเจ็บคอ แกโรคเก่ียวกับคอ เชนเดียวกับ
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มะแวงนก (Solanum  nigrum L.) ท่ีสรรพคุณพื้นบานของไทยระบุวา รากมีรสขมหวาน ใชขับ
เสมหะ แกอาการหอบไอ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 437, 368) 

มะแวงนก (Solanum nigrum L.) มีรายงานวามีพิษตอคน เนื่องจากมีสารในกลุมอัลคา
ลอยด อาจทําใหผูท่ีรับประทานมีอาการระคายเคืองในทางเดินอาหาร คล่ืนใส อาเจียน ปวดศีรษะ
ชักและหมดสติ สวนมากเกิดจากการรับประทานผลดิบ แตไมพบรายงานความเปนพิษในผลสุก 
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใชสมุนไพรชนิดนี้ (Gress 1935: 531) 
 

 2.4.4  แกหอบหืด 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Peliosanthes teta Andrews subsp. 
humilis (Andr.) Jessop 

ข้ีเหล็ก (ตรัง) 
โหนดดนิ 

ท้ังตน ตมกับน้ํา ดื่ม 
 

Tropidia angulosa (Lindl.) Blume ขาวดง ท้ังตน ตมน้ําดืม่ 
Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู ใบและตน ตมกับเกลือ ดื่มน้าํ 

 

ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใช
ในการรักษาหอบหืด โดยนําใบและตนมาตมกับเกลือ ดื่มน้ํา สรรพคุณตามการใชพื้นบานในตํารา
ยาไทย  มีรสเผ็ดรอน ใชขับเสมหะ ทําใหเสมหะงวด ซ่ึงสอดคลองกันเนื่องจากผูปวยท่ีมีอาการหอบ
หืดมักมีเสมหะเหนียวขน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 185) 

โหนดดิน (Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis (Andr.) Jessop) ชนเผากะหราง
บานโปงลึกจะนํามาใชเปนยาแกหอบหืดและใชเปนยาที่ชวยใหเจริญอาหาร ขอมูลการใชพื้นบานมี
นอยมาก ทราบแตเพียงวาชาวบานบางพ้ืนท่ีในภาคใตใชดองเหลากินแกปวดเม่ือย (สารานุกรม
พรรณไมภาคใต 2551) 

ขาวดง (Tropidia angulosa (Lindl.) Blume) เปนพืชอยูในวงศกลวยไม ยังไมมีการนํา 
มาเพาะปลูก ไมพบขอมูลการใชพื้นบาน 
 

2.5 สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินอาหาร 
 2.5.1  แกปวดทอง 

                 ชื่อวิทยาศาสตร     ชื่อไทย      วิธีใช 
Barleria strigosa Willd. สังกรณ ี ใบ ยอด ตมดืม่น้ํา แกปวดทอง ทองอืด 
Citrus hystrix DC. มะกรูด น้ําค้ันจากผล ผสมปูนกินหมาก ทาทองเดก็ 
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 สังกรณี (Barleria strigosa Willd.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาตม
ดื่มเพื่อลดอาการปวดทอง ทองอืด ซ่ึงไมสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยซ่ึงโดยท่ัวไปมักใช
แกรอนใน กระหายน้ํา ดับพิษไขท้ังปวง (เสง่ียม พงษบุญรอด 2522: 541) 

มะกรูดเปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชรักษาอาการปวดทองในเด็ก 
โดยใชน้ําค้ันจากผลผสมปูนกินหมาก ทาทองเด็ก คาดวาฤทธแกปวดทองนี้เกิดจากน้ํามันหอมระ 
เหย และการใชน้ํามะกรูดรักษาอาการปวดทอง พบบางในตํารายาพ้ืนบานของไทยโดยมีขอบงใช
คือ น้ําจากผลแกปวดกระเพาะ แกปวดทอง ชวยผายลม (พัฒน สุจํานงค 2522) 

 
 2.5.2  แกทองอืด ทองเฟอ ขบัลม 

                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Amomum aculeatum Roxb เรวชาง ผล ตําใหแหลก รวมกับลูกพริกไท 

กินเพื่อขับลม 
Piper nigrum L. พริกไท ผล ตําใหแหลก รวมกับลูกเรวชาง 

กินเพื่อขับลม 
Zanthoxylum  limonella (Dennst.) 
Alston 

พริกพราน ราก ตมกับน้ํา ดื่ม 

 

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปนยาขับลมสวนใหญจะเปนสมุนไพร
ท่ีมีรสเผ็ดรอน มีน้ํามันหอมระเหย ไดแก พริกไท พริกพราน และเรวชาง สําหรับเรวชางนั้นเปน
สมุนไพรท่ีมีการนําผลแกมาใชเขาตํารับยาธาตุ (พี่ยุย 2546: 5-6) สําหรับพริกไทและพริกพรานเปน
สมุนไพรท่ีมักใชเปนเครื่องเทศ มีน้ํามันหอมระเหยมากและมีฤทธ์ิในการขับลม (นันทวัน บุณยะ
ประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ก: 259) 

 
 2.5.3  แกถายทอง ทองเสีย 

              ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Buxus cochinchinensis Pierre ex 
Gegnep 

ชองรําพัน เปลือกตน  ตมดื่มน้ํา  

Diospyros areolata King & Gamble มะพลับ เปลือกตน ตมดื่มน้ํา 
Psidium guajava L ฝร่ัง เปลือกตน กินสด หรือตมดืม่น้ํา 
Ventilago harmandiana Pierre เครือปลอก ใบ ยอด ตมดืม่น้ํา แกทองเสีย   
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ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชสมุนไพรท่ีมีรสฝาดเพ่ือรักษาอาการทองเสีย ถายทอง
ไดแก มะพลับ และฝร่ัง  

มะพลับ (Diospyros areolata King & Gamble) ในตํารายาพ้ืนบานของไทยระบุสรรพ 
คุณคือ เปลือกตนมีฤทธ์ิฝาดสมาน (นันทวนั บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 
638) จึงนาจะมีผลชวยรักษาอาการทองเสียได 

สําหรับฝร่ังนั้นชนเผากะหรางจะใชเปลือกตนเค้ียวกินสดมากกวานําไปตม ใชไดท้ัง
เด็กและผูใหญ ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการวิจัยวาสารสกัดจากใบฝร่ังมีฤทธ์ิตานอาการทองรวง 
(วันชัย ไอรารัตน และคณะ 2000) นอกจากนี้ยังพบวาชนเผากะหรางบานโปงลึกมีการนําชองรําพัน 
และเครือปลอกมาใชในการรักษาอาการถายทอง ทองเสียดวยเชนกัน ซึงสมุนไพรท้ังสองชนิดนี้ไม
พบขอมูลการใชพื้นบานของไทย 
 

 2.5.4  รักษาโรคบิด 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Lagerstroemia calyculata Kurz. ตะแบก เปลือกตน ตมกับน้ํา ดื่ม 

 

ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะวินิจฉัยอาการของผูท่ีเปนบิดจากการที่ผูปวยมีอาการปวด
ทอง ถายเปนมูกเลือด พบมีการใชสมุนไพรเพื่อรักษาโรคบิดชนิดเดียวคือตะแบก (Lagerstroemia  

calyculata Kurz.) โดยนําเปลือกตนมาตมกับน้ําดื่ม ซ่ึงสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยท่ีใช
เปลือกตน แกบิด แกบิดมูกเลือดเชนเดียวกัน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 206) 
                 

                            2.5.5  รักษาอาการทองผกู เปนยาระบาย 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Euphorbia hetrophylla L. หญายาง ยอด ใบ ตมดืม่น้ํา  

กินมากจะถายอยางแรง 
Acacia concinna (Willd.) DC. สมปอย ยอดออน กินสด 
Cassia alata L. ชุมเห็ดเทศ ดอก ตม 
Cassia fistula L. คูน เนื้อหุมเมล็ด กินเปนยาระบาย 

   

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเปนยาระบายไดแก ยอดสมปอย เนื้อท่ีหุมเมล็ดคูนซ่ึง
สมุนไพรท้ังสองชนิดนี้ การใชพื้นบานของไทยก็ใชเปนยาระบายเชนเดียวกัน (เสง่ียม พงษบุญรอด 
2522: 137, 531) 
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 แตโดย ท่ัวไปแลวหากชนเผากะหรางมีอาการทองผูกมักใชดอกชุมเห็ดเทศมาตมกิน 
หรือตมจิ้มน้ําพริก กรณีท่ีทองผูกมากอาจใชหญายางมาตมดื่มน้ํา ซ่ึงมีขอควรระวังคือใหใชยอด 
หรือใบของหญายางเพียงเล็กนอย หากใชปริมาณมากจะทําใหถายทองอยางแรง สอดคลองกับการ 
ศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่รายงานวา ยางของพืชนี้มีฤทธ์ิระคายเคืองตอทางเดินอาหาร อาจทําให
ถายอยางรุนแรง (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ก: 546; Sosath, Ott 
และ Hecker 1988: 1062-74) 

 

 2.5.6  รักษาโรคกระเพาะอาหาร 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 

Homonoia  riparia Lour. ไครน้ํา ท้ังตน ตมดื่มน้ํา 
Cassia  fistula L. คูน ราก ตมดื่มน้ํา 
Ficus heterophylla L. f. สลอดน้ํา ท้ังตน ตมดื่มน้ํา 
Duabanga  grandiflora (Roxb. Ex DC.) Walp. ลําพูปา เปลือกตน ตมดื่มน้ํา 

 

สลอดน้ํา (Ficus heterophylla L. f.) สรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววาสลอดนํ้า
มีรสเย็นชืด แกไขเหนือ ไขพิษ ผลแกคล่ืนเหียน อาเจียน หมอพื้นบานบางแหงใชรากสลอดน้ําปรุง
เปนยาระบายออนๆ ถายพิษไข และถายพิษพรรดึก (เสง่ียม พงษบุญรอด 2522: 526) (นันทวัน บุณ
ยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ง: 492) การที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําสลอดนํ้า
มาใชรักษาโรคกระเพาะอาหารนั้น เนื่องจากเม่ือใชแลวจะเปนยาระบาย ชวยลดอาการจุกเสียดแนน
ทองได 

ไครน้ํา (Homonoia  riparia Lour.) สรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววาไครน้ํามี
รสเฝอนเมา ใชกินหรือทาแกโรคผิวหนัง ขับเหง่ือ ขับปสสาวะ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 204) ใน
ประเทศลาว เขมร และบางเผาบนเกาะชวาใชรักษาอาการผ่ืนคันของผิวหนัง และใชรักษามาลาเรีย
(Thin 1997) แตไมพบวามีรายงานการใชพื้นบานหรือรายงานอ่ืนๆ ท่ีอาจสอดคลองกับการใชรักษา
โรคกระเพาะอาหาร 

ลําพูปา (Duabanga  grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ี
ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําเปลือกตนมาตมกินเพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหาร และเปนพืชท่ีไมพบ
ขอมูลท่ีระบุสรรพคุณทางยา 

คูน (Cassia  fistula L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชรากคูนมาตมดื่มน้ํารักษาโรค
กระเพาะ แตสรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววารากคูนมีรสเมา แกกลากเกล้ือน ระบายพิษไข 
ถายส่ิงโสโครก ซ่ึงมีฤทธ์ิถายแรงกวาเนื้อในฝก (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 154) แตมีขอมูลการศึกษา
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วาสารสกัดจากเปลือกคูนมีฤทธ์ิตานการอักเสบและตานอนุมูลอิสระ อาจจะสัมพันธกับผลในการ
ลดการอักเสบของกระเพาะอาหาร (Ilavarasana, Mallikab และ Venkataramanc 2005) 
 

 2.5.7  ชวยใหเจริญอาหาร 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Peliosanthes teta Andrews subsp. 
humilis (Andr.) Jessop 

ข้ีเหล็ก  
โหนดดิน 

ราก ตากแหง บดเปนผง กินกับน้ํา 

 

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อชวยใหอยากอาหาร มีเพียงชนิดเดียว 
ท้ังนี้อาจเนื่องจากชนเผากะหรางตองทํางานหนัก ใชแรงกายมาก จึงทําใหรับประทานอาหารไดมาก 
อีกทั้งอาหารสวนใหญจะเปนผักพื้นบานท่ีมีรสออกขมซ่ึงกระตุนใหอยากอาหารอยูแลว สมุนไพรท่ี
มีการนํามาใชกระตุนใหอยากอาหารคือข้ีเหล็กหรือโหนดดิน (Peliosanthes teta Andrews subsp. 
humilis (Andr.) Jessop)  ซ่ึงเปนพืชท่ีมีรายงานการใชทางยานอยมาก โดยชาวบานบางพ้ืนท่ีในภาค 
ใตใชดองเหลากินแกปวดเม่ือย (สารานุกรมพรรณไมภาคใต 2551)  

 
                            2.5.8  ขับพยาธิ 

                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Hydnocapus  ilicifolia King กระเบากลัก เมล็ด นําเมล็ดมาตํา ค้ันน้ํากิน 
Microcos  paniculata L. ไมลาย ใบออน ตําใหละเอียดกับขาว ยางให

แหง กนิเชา- เย็น 
 

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชฆาพยาธิไดแก ไมลาย (Microcos  

paniculata L.) โดยนําใบออนมาตํากับขาวสุกใหละเอียด นําไปยางไฟใหแหงแลวตําใหละเอียดอีก
คร้ัง นํามาละลายนํ้ารับประทานเชา-เย็น ขอมูลท่ีอาจจะสนับสนุนการใชไมลายเพ่ือฆาพยาธิคือ มี
การศึกษาพบสาร piperidine alkaloid ท่ีใหฤทธ์ิฆาแมลง (Bandara และคณะ 2000) ซ่ึงอาจสงผลใน
การฆาพยาธิดวย  ตามสรรพคุณพ้ืนบานของไทยไมพบวามีการใชไมลายเพื่อฆาพยาธิ 

สวนกระเบากลัก เคยมีการนําเมล็ดมาตําใหละเอียด ค้ันน้ําเพื่อฆาพยาธิ แตปจจุบันไมมี
การใชสมุนไพรชนิดนี้แลว ตามสรรพคุณพื้นบานของไทยไมพบวามีการใชเมล็ดกระเบากลักเพื่อ
ฆาพยาธิเชนเดียวกัน 
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2.6  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดนิปสสาวะ 
                  ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย         วิธีใช 
Pothos scanden L. ตะขาบ  คอกิ่ว 

หวายตะมอย 
แกนิว่ ขัดเบา ใบ ตมกับน้ําดืม่ 
 

Cardiospermum  halicacabum L. โคกกระออม แกนิว่ ท้ังตน ตมน้ําดื่ม 
              

คอกิ่วหรือหวายทะมอย (Pothos scanden L.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปง
ลึกนําใบและตนมาตม ดื่มน้ําเพื่อรักษาอาการขัดเบา ขับปสสาวะ รักษาน่ิว พบวากะเหร่ียงในพ้ืนท่ี
อ่ืนนําสมุนไพรชนิดนี้มาใชรักษาอาการปวดเม่ือย ในขณะท่ีการใชพื้นบานของไทยใชสําหรับแกไข 
ดับพิษรอนกระทุงพิษไข (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 480) (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชค
ชัยเจริญพร 2543 จ: 184) 

โคกกระออม (Cardiospermum  halicacabum L.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีชนเผา
กะหรางบานโปงลึกนําท้ังตนมาตม ดื่มน้ําเพ่ือรักษาอาการขัดเบา ขับปสสาวะ รักษานิ่ว ซ่ึงสอด 
คลองกับตํารายาไทยและพ้ืนบานท่ีใชใบและเถา ขับปสสาวะ ขับระดู (นันทวัน บุณยะประภัศร 
และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ก: 654) 
 
 2.7  สมุนไพรท่ีใชบํารุงกําลัง 

                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Grammatophyllum speciosum Blume วานเพชรหึง ลําตน ดองเหลา ดื่มบํารุงกําลัง 
Spondias bipinnata Airy Shaw &Forman มะกอกปา รากออนตากแหงใชรวมกับราก 

ปอขาว น้ําผ้ึง บดผสม  
Maclura cochinchinensis (Lour) Corner แกแล แกน ตมดื่มน้ํา หรือดองเหลา 
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex 
Guill 

สองฟา  
สองฟาดง 

ท้ังตน  กินตมแกปวดเอว 

Sterculia pexa Pierre ปอ ปอขาว รากออนตากแหง บดเปนผง 
ใชรวมกับรากมะกอกปาน้ําผ้ึง 

 

เนื่องจากชีวิตประจําวันของชนเผากะหรางนั้นตองทํางานหนักท้ังทํางานในไร และ
ออกไปรับจางชาวไทยพื้นราบทําไรมะนาว การเดินทางและการทํางานทําใหตองใชแรงกายมาก 
เกิดการเม่ือยลา จึงมีการใชสมุนไพรเพื่อบํารุงกําลัง ลดการเม่ือยลากันมาก สวนใหญใชในรูปการ
ดองเหลาไดแก วานเพชรหึง แกแล และสองฟาดง 
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แกแล (Maclura cochinchinensis (Lour) Corner) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะเลือก
เก็บแกนไมจากตนท่ีตายแลวและกระพี้ผุหมด จะไดแกนไมสีแดง นํามาสับเปนช้ินเล็กๆ ใชดอง
เหลา ตํารายาไทยใชแกนแกแลแกไขรากสาด บํารุงน้ําเหลือง บํารุงกําลัง (นันทวัน บุณยะประภัศร 
และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ก: 292) 

สองฟาดง (Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guill) หรือท่ีชนเผากะหราง
เรียกวา “นุมมาอา” อันมีความหมายวา กําลังหนุมาน เพราะเช่ือวาเม่ือกินสมุนไพรนี้แลวจะมี
พละกําลังมากเหมือนหนุมาน มีเร่ียวแรงเดินเหินคลองเหมือนลิง เปนสมุนไพรบํารุงกําลังท่ีชนเผา
กะหรางนิยมใชมากท่ีสุด และมีการศึกษาพบสารในกลุม Coumarins และ Carbazoles ซ่ึงมีฤทธ์ิตาน
การหดเกร็งของกลามเนื้อ (Yenji และคณะ 2000 ) ซ่ึงคาดวาจะมีสวนทําใหสองฟาดงชวยลดอาการ
เม่ือยลาได 

วานเพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume) ตามสรรพคุณยาพ้ืนบานของไทย 
ใชถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ค: 362) 
ไมพบรายงานการใชท่ีอาจสัมพันธกับฤทธ์ิบํารุงกําลังดังเชนท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกใช 
เชนเดียวกันกับปอขาว (Sterculia  pexa Pierre) ท่ีไมพบรายงานการใชทางยา 

มะกอกปา (Spondias bipinnata Airy Shaw &Forman) เปนพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีชนเผากะ
หรางบานโปงลึกนํามาใชในตํารับยาบํารุงกําลัง สรรพคุณตามตํารายาพื้นบานของไทยระบุวา ราก
ชวยใหชุมคอ แกรอนในกระหายน้ํา ขับปสสาวะ แกทองรวง (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช
โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 454) ไมพบรายงานการใช หรือการศึกษาฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีอาจ
สัมพันธกับฤทธ์ิบํารุงกําลัง 

สําหรับปอขาว (Sterculia pexa Pierre) นั้นเปนพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีชนเผากะหรางบาน
โปงลึกนํามาใชในตํารับยาบํารุงกําลังรวมกับรากมะกอกปา และเปนสมุนไพรท่ีไมพบขอมูลการใช
พื้นบานในตํารายาพ้ืนบานของไทย 
   

2.8  สมุนไพรท่ีใชบํารุงเลือด 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Derris  elliptica (Roxb.) Benth หางไหลแดง ราก ตมดื่มน้ําแกเลือดเสีย 
Derris  malaccensis Psain. หางไหลขาว ราก ตมดื่มน้ําแกเลือดเสีย 
Nauclea orientalis (L.) L. กระทุมน้ํา เปลือกตน ตมน้ําดื่มบํารุงเลือด แก

เลือดจาง  
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ชนเผากะหรางจะใชสมุนไพรบํารุงเลือดในคนที่เปนแผลพุพอง ฝหนองเร้ือรังตามราง 
กาย รางกายซูบซีดออนเพลีย หรือในหญิงท่ีผอมแหง มีระดูออกกะปริดกะปรอย การใชจะมี 2 
ลักษณะคือ ใชเพ่ือแกเลือดเสีย ในรายท่ีรางกายซูบซีด มีแผลเร้ือรังตามรางกายโดยใชรากหางไหล
อาจเปนหางไหลแดงหรือหางไหลขาวก็ได นํามาตมน้ําดื่มเพื่อแกเลือดเสีย หรือขับเลือดเสีย ใน
ตํารายาพื้นบานของไทยระบุสรรพคุณของหางไหลแดงและหางไหลขาวไวคือ รากมีรสเมา เอียน 
ใชถายเสนเอ็น ทําใหเอ็นหยอน ถายเสมหะ ถายโลหิตและขับระดู (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 488)   

กรณีที่รางกายซูบซีด โลหิตจางจะใชเปลือกกระทุมน้ํา (Nauclea orientalis (L.) L.) มา
ตมน้ําดื่มเพ่ือรักษาอาการโลหิตจาง ซ่ึงขอมูลพื้นบานของไทยใชรักษาอาการไข แกปวดมดลูก 
(ฐานขอมูลหนังสือพรรณไมสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 2551) ไมพบขอมูลท่ีสัมพันธกับการใช
บํารุงเลือด 
 

2.9   สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคตับ 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Senna  timoriensis (DC.) Irwin & 
Barneby 

ข้ีเหล็กเลือด แกดีซาน ราก ตมน้ําดื่ม 

Cocculus laurifolius DC. ยางนางตน แกดีซาน ใบและตน ตมน้ําดืม่ 
Morinda  elliptica Ridl. ยอเถ่ือน แกตับโต ราก ตมดื่มน้ํา 
Morinda coreia Ham. ยอปา แกตับโต ราก ตมดื่มน้ํา 
Aquialia  crassna Pierre ex Lecomte กฤษณา เปลือก ตมกับน้ํากิน แกตับโต 

 

ชนเผากะหรางมีความเช่ือวาโรคท่ีเกี่ยวกับตับมี 2 ลักษณะคือ ดีซาน ท่ีดูจากอาการตัว
เหลืองตาเหลือง และตับโตท่ีมักเปนรวมกับดีซาน คือมีตัวเหลือง ตาเหลือง ซูบซีดแตทองใหญ เจ็บ
ชายโครง สมุนไพรท่ีใชรักษาอาการดีซานไดแก ข้ีเหล็กเลือด ยางนางตน และกฤษณา 

ยางนางตน (Cocculus laurifolius DC.) ตํารายาพื้นบานของไทยจัดวาเปนยารสหอม
รอน ใชขับเลือด ขับลม แกจุกเสียดแนนเฟอ บํารุงธาตุ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 441) ไมพบขอมูล
ทางเภสัชวิทยา แตมีการศึกษาพบสารในกลุม erythrina alkaloid จากใบของพืชชนิดนี้ (Yasuo, 

Hiroshi and Motoharu 1970) 

ยอปา (Morinda coreia Ham.) และยอเถ่ือน (Morinda  elliptica Ridl.) เปนพืชสมุน 
ไพรที่ชนเผากะหรางนํามาใชรักษาอาการตับโตโดยไมไดจําแนกชนิดและเขาใจวาเปนพืชชนิดเดียว 
กัน ตามตํารายาพ้ืนของไทยมักใชสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้รักษาอาการท่ีเกี่ยวกับโลหิตระดู (วุฒิ วุฒิ
ธรรมเวช 2540: 378) ไมพบขอมูลท่ีสัมพันธกับการใชรักษาโรคตับของชนเผากะหราง 
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 กฤษณา (Aquialia  crassna Pierre ex Lecomte) สมุนไพรชนิดนี้ ชนเผากะหรางเรียก 
วาไมหอม และเปนสมุนไพรท่ีนํามาใชรักษาอาการตับโตโดยนําเปลือกตนมาตมน้ําดื่ม ตามสรรพ 
คุณพื้นบานของไทยระบุวาเปลือก เนื้อไมมีรสหอมสุขุม บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ (วุฒ ิวุฒิธรรมเวช 
2540: 65) ไมพบสรรพคุณพื้นบานท่ีสัมพันธกับการใชรักษาอาการตับโต 
  

2.10  สมุนไพรท่ีใชในสตรี 
                            2.10.1  สมุนไพรท่ีใชในการอยูไฟ 

              ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย      วิธีใช 
Blumea  balsamifera (L.) DC. หนาด ใบ ตมน้ําอาบและใชปูรองนอนเม่ืออยูไฟ 

ใชรวมกับใบตองผา ชวยใหมดลูกเขาอู 
Sumbaviopsis albicans (Biume) 
J.J.Sm. 

ตองผา ใบ ตมน้ําอาบ วางรองหมอไฟประคบทองหลัง
คลอด รองนอนเม่ืออยูไฟ ชวยใหมดลูกเขาอูเร็ว 

Gmelina philippensis Cham. ซองแมว รากใตดิน ตมหรือแกงบํารุงเลือด บํารุงกําลัง  
 

หญิงชนเผากะหรางทุกคนจะอยูไฟหลังคลอดลูก เพราะเช่ือวาจะชวยใหฟนตัวไดเร็ว 
ไมเจ็บปวย โดยจะสรางเรือนคลอดขนาดเล็กแยกตางหากจากตัวบาน มีกะบะดินไวกอกองไฟอยู
ตรงกลาง แมและลูกท่ีเพิ่งคลอดใหมจะแยกมาอยูอาศัยในเรือนคลอดนี้จนหมดชวงเวลาของการอยู
ไฟ เหตุท่ีแมและลูกตองแยกตางหาก อาจเนื่องมาจากแตเดิมชนเผากะหรางมีความเช่ือเร่ืองผี แตคาด
วาเหตุผลท่ีแทจริงนาจะเปนการปองกันการรบกวนซ่ึงกันและกัน เนื่องจากบานของชาวกะหรางจะ
เปนหองเดียว ไมมีการกั้นแบงเปนหองๆ หญิงท่ีคลอดลูกใหมจะตองลุกข้ึนมาเติมไฟและใหนมลูก
บอย อาจรบกวนการพักผอนของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ีพื้นของบานสวนใหญทําจากฟาก
ไมไผ หากมีการเคล่ือนไหวจะทําใหทุกคนในบานต่ืนหมด หรือหากมีคนใดคนหนึ่งเคล่ือน ไหว ก็
อาจทําใหเด็กตื่นและรองงอแงได 

การอยูไฟของหญิงชนเผากะหรางจะตางจากชาวไทยพ้ืนราบท่ีกอกองไฟไวไตแคร
นอน แตชนเผากะหรางกอกองไฟไวกลางหองแลวนอนขางกองไฟ โดยใชใบไมท่ีมีกล่ินหอม มี
น้ํามันหอมระเหยปูรองไดแกใบหนาด ใบตองผา บางคร้ังอาจใชใบเปลารวมดวย แลวใชผาปูทับ 
บางรายอาจใชใบตองผาปูประคบหนาทอง หรือใชใบตองผารองหมอท่ีใสถานไฟประคบหนาทอง
รวมดวย การอยูไฟหลังคลอดของหญิงชนเผากะหรางนั้นจะทําควบคูไปกับการอาบน้ําตมสมุนไพร 

หนาด (Blumea  balsamifera (L.) DC.) ตามสรรพคุณพื้นบานของไทยก็ใชในการอยู
ไฟเชนเดียวกัน โดยระบุวา ใบใชบํารุงกําลัง ทําใหการไหลเวียนดี แกปวดเม่ือยหลังคลอด (นันทวัน 
บุณยะประภัศร และอรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 จ: 124) 
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ตองผา (Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm.) พืชชนิดนี้ไมพบรายงานการใชพื้น 
บานชองไทย  และไมพบขอมูลการศึกษาทางเภสัชวิทยา 

นอกจากนี้ชนเผากะหรางยังมีอาหารเฉพาะที่ใชบํารุงหญิงหลังคลอด คือรากซองแมว 
โดยใชรากขนาดใหญท่ีอยูใตดิน มีลักษณะอวบน้ํา นิ่ม นํามาแกง หรือตมเปนกับขาวใหหญิงหลัง
คลอดกินเพื่อชวยใหแข็งแรงเร็วข้ึน สมุนไพรชนิดนี้ในตํารายาพื้นบานของไทย ระบุวารากมีรสขม
เย็น แกรอนในกระหายน้ํา ดับพิษรอน ถอนพิษไข ไมพบขอมูลการใชพื้นบานท่ีอาจสัมพันธกับการ
ใชบํารุงหญิงหลังคลอด (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 186) 

 

                        2.10.2  สมุนไพรท่ีใชชวยเพิ่มน้ํานม 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Euphorbia parviflora L. น้ํานมราชสีห ท้ังตน ตมดื่มน้ํา 
Annona  squamosa L. นอยหนา ผลดิบ ฝนทา แกนมคัดบรรเทาอาการปวด 

 

ในหญิงท่ีเพิ่งคลอดลูกแลวมีอาการนมคัด ปวดเตานม ชนเผากะหรางจะใชผลนอยหนา
ดิบฝนกับน้ํา ทาเตานมเพื่อบรรเทาอาการปวดเตานม ไมพบขอมูลท่ีสัมพันธกับการใชในลักษณะนี้ 

กรณีท่ีหญิงนั้นมีน้ํานมไหลนอย ไมเพียงพอใหลูกกิน จะใชตนน้ํานมราชสีหมาตมกับ
น้ําดื่มโดยเช่ือวาจะกระตุนใหน้ํานมไหลมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยท่ีใชตน
น้ํานมราชสีหสําหรับบํารุงน้ํานม เรงน้ํานม (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 254) 
  

2.11  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการทางผิวหนังหรืออาการภายนอก 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย        วิธีใช 

Justicia gendarussa Burm. f. กระดูกไกดํา ใบและยอด ตมน้ําอาบ แกอีสุกอีใส 
หรือแชน้ําซาวขาวทา  

Eupatorium stoechadosmum Hance สันพราหอม ท้ังตน ตมน้ําอาบ เพื่อลดไข แกคันไข 
แกไขอีสุกอีใส  

Oroxylum  indicum (L.) Kurz เพกา เปลือกตน  ฝนทา แกงูสวัด 
Cassia alata L. ชุมเห็ดเทศ ใบ ขยี้ทารักษากลากเกล้ือน  
Harrisonia  perforate (Blanco) Merr. คนฑา เปลือกตน ตําพอกแกน้ํากดัเทา  
Ageratum  conyzolides L. สาบแรงสาบกา ใบ ขยี้ทา แกฝ 
Chromolaena odoratum (L.) R. M. 
King & H. Rob. 

สาบเสือ ใบ ขยี้กับปูนพอกแผลหามเลือด  
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2.11  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการทางผิวหนังหรืออาการภายนอก (ตอ) 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย        วิธีใช 

Hyptis  suaveolens (L.) Poit แมงลักคา  ใบ ขยี้ทาแผล รักษาแผล 
Clerodendrum  paniculatum L. พนมสวรรค ใบ ตําพอกรักษาแผลสด 
Combretum  procursum Craib สะแกเถา ลําตน ใชเปนยาฝน แกบวม 
Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร ราก เปลือกราก ตําพอกแกบวม  
Leucaena  leucocephala (Lem.) de Wit. กระถิน ราก ตํากับน้ํามะนาวพอกแกพิษตะขาบ  
Typhonium  trilobatum (L.) Schott. อุตพิด หัว ตําพอกแกพิษแมลงกดัตอย  
Homonoia  riparia Lour. ไครน้ํา ท้ังตนใบ เผาไฟแลวยืนรมควันแกคัน   
Piper  betle L. พลู ใบ ตําหรือขยีท้าแกลมพิษ  คัน 
    

สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อรักษาโรค อาการทางผิวหนังหรือ
อาการภายนอกสวนมากจะมีขอบงใชคลายกับสรรพคุณพื้นบานท่ัวไปของไทย เชน สันพราหอม 
ชุมเห็ดเทศ สาบแรงสาบกา สาบเสือ 

กระดูกไกดํา (Justicia gendarussa Burm. f.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําใบและยอด
มาตมน้ําอาบเพ่ือรักษาอาการไข แกอาการไขและอาการคันเม่ือเปนอีสุกอีใสเหมือนกับสันพราหอม 
บางคร้ังพบชนเผากะหรางนํายอดมาแชน้ําซาวขาวทา เพื่อลดอาการคันของอีสุกอีใสดวย สรรพคุณ
ตามตํารายาไทยใชใบแกโรคผิวหนังผ่ืนคัน ถอนพิษ แกปวดบวม (นันทวัน บุณยะประภัศร และ
อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ง: 604) สําหรับฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาท่ีเกี่ยวของ พบวากระดูกไกดํามี
ฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย (George และ Pandalai 1949: 169-181) และมีฤทธ์ิยับยั้งฮีสตามีน (ประยูร 
วงศสกุลวิวัฒน และคณะ 2523)  

สาบแรงสาบกา และสาบเสือ เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชรักษา
แผล ท้ังแผลสดและแผลอักเสบ สอดคลองกับการใชพื้นบานของไทยท่ีใชสมุนไพรท้ังสองชนิด
สําหรับรักษาแผลอักเสบ หามเลือด (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 437-438) 

พนมสวรรค (Clerodendrum  paniculatum L.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปง
ลึกนํามาใชรักษาแผลแผลสด หามเลือดเชนเดียวกับสาบเสือ ซ่ึงสรรพคุณพื้นบานของไทยมักใช
พนมสวรรครักษาพิษแมลงกัดตอย  (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ข: 
445) 

ไครน้ํา (Homonoia  riparia Lour.) สรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววาไครน้ํามี
รสเฝอนเมา ใชกินหรือทาแกโรคผิวหนัง ขับเหง่ือ ขับปสสาวะ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 204) ใน
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ประเทศลาว เขมร และบางเผาบนเกาะชวาใชรักษาอาการผ่ืนคันของผิวหนัง และใชรักษามาลาเรีย
(Thin 1995) สอดคลองกับการใชรักษาอาการผ่ืนคันผิวหนังของชนเผากะหรางบานโปงลึก 

มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa L.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนําราก
มาใชฝนทาเพ่ือรักษาอาการบวมตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยท่ีระบุวารากมีรส
ฝาดเย็น ใชกระทุงพิษไข แกพิษรอน สมานแผล (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 354) 

สะแกเถา (Combretum procursum Craib) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งท่ีไมพบขอมูลการ
ใชพื้นบานหรือขอมูลทางยา แตชนเผากะหรางบานโปงลึกนําลําตนมาฝนทาเพ่ือรักษาอาการบวม
ตางๆ 

เพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz)ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําเปลือกตนมาฝน ทา
แกงูสวัด ซ่ึงตํารายาพ้ืนบานของไทยระบุวา มีฤทธ์ิฝาดขมเย็น ใชสมานแผล แกอักเสบฟกบวม (วุฒิ 
วุฒิธรรมเวช 2540: 324) อาจใชลดอาการปวด บวมเนื่องจากงูสวัดได 

คนทา (Harrisonia perforate (Blanco) Merr.) ในตํารายาพ้ืนบานของไทยใชสําหรับแก
ไขทุกชนิด กิ่งใชสีฟน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 144) ไมพบขอมูลที่สัมพันธกับการใชเปลือกตน
รักษาน้ํากัดเทา 

แมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit) เปนสมุนไพรท่ีไมพบการใชพื้นบานในรูป
ของยาเดี่ยว และพบวาสมุนไพรชนิดนี้ฤทธ์ิตานเช้ือราและแบคทีเรีย (นันทวัน บุณยะประ ภศัร และ
อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ง: 780)  

อุตพิด (Typhonium trilobatum (L.) Schott.) การใชพื้นบานของไทยก็มีการใชหัวและ
ราก ตําพอกแผลแกพิษงู ซ่ึงอาจสัมพันธกับการใชแกพิษแมลงกัดตอยของชนเผากะหราง(วุฒิ วุฒิ
ธรรมเวช 2540: 506) 

กระถิน (Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit.)ในตํารายาพื้นบานของไทยระบุวา
รากรสเฝอนฝาด ใชแกพิษสัตวกัดตอยเชนเดียวกัน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 78) 

สําหรับชุมเห็ดเทศและพลูนั้น การใชพื้นบานของชนเผากะหรางจะมีการใชเหมือนกับ
การใชพื้นบานของไทย  คือ ชุมเห็ดเทศใชสําหรับรักษากลากเกล้ือน สวนพลูใชสําหรับแกลมพิษ 
หรือแกคัน 
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2.12  สมุนไพรท่ีใชประกอบการกินหมาก 
                  ชื่อวิทยาศาสตร      ชื่อไทย      วิธีใช 
Cassia  fistula L. คูน เปลือกราก เค้ียวกับหมาก พลู  
Areca catechu L. หมาก ผล ใชเค้ียวกับพลู และปูนจาก 

เปลือกหอย 
Cocos  nucifera L.  มะพราว ผลออน เค้ียวกับพลูแทนหมาก 
Piper  betle L. พลู ใบสด ใชเค้ียวกับพลู และปูนจาก

เปลือกหอย 
Cyclophorus speciosus Philippi. หอยหอม

สะดือขาว 
เปลือกหอย ใชทําปูนกินกับหมาก 

 

ชนเผากะหรางบานโปงลึกเกือบทุกคนนิยมเค้ียวหมาก การเค้ียวหมากของชนเผากะ
หรางบานโปงลึกจะคลายกับการเค้ียวหมากของชาวไทยท่ัวไปโดยมีพลู หมากสด เปลือกไมบาง
ชนิด ปูนท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชกับการเค้ียวหมาก จะทําจากเปลือกหอย สวนใหญจะ
เปนหอยหอมสะดือขาวซ่ึงมีขนาดใหญและชนเผากะหรางนิยมจับมากินเปนอาหาร โดยจะนํา
เปลือกหอยมาใสในหมอดิน ตั้งไฟใหไหมจนเปลือกหอยเปนสีขาว ท้ิงไวใหเย็นจะสามารถใชนิ้ว
บดใหละเอียดได ผสมนํ้าเล็กนอยแลวใสขวดเก็บไวใช 

 

2.13  สมุนไพรท่ีใชเพื่อความงาม เคร่ืองหอม 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Sauropus thyriflorus Welzen. ซิกิ๊เนอมู 

(ช่ือกะหราง) 
กิ่ง ใบ แชน้ํามันมะพราวใชเปนไมหอม 
ทําน้ํามันหอม ใสในหีบผา 

Tamarindus  indica L. มะขาม เนื้อไม จุมนํ้าฝนกับหิน ทาหนา 
Acacia  concinna (Willd.) DC. สมปอย ฝกตมกับน้ํา สระผมแกชันนะต ุ
Sapindus rarak DC. มะคําดีควาย ผล ใชสระผมแกแผลเปอย คันศีรษะ  
Clitoria ternatea L. อัญชัน ดอก ขยี้ทาบริเวณท่ีผมรวง 
Urena lobata L. ข้ีครอก ดอก ขยี้ทาปากหนาหนาวทาแกปากแตก 

   

                สมุนไพรเพื่อความงามท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกใชกันมากไดแก กิ่งมะขามสวนท่ีเปน
เนื้อไม โดยนํามาฝนกับหินใชทาหนาในลักษณะเดียวกับทานาคาของพมา ซ่ึงชาวบานตางบอกวา
ใชไดเชนเดียวกับทานาคา เขาใจวาแตเดิมคงใชทานาคา แตเม่ือมีการตั้งหลักแหลงและถูกทางราช 
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การจํากัดการเคล่ือนยาย อีกท้ังไมสามารถหาพืชชนิดนั้นไดในปารอบๆ หมูบานจึงเปล่ียนมาใชไม
มะขาม ขอมูลหนึ่งท่ีอาจจะชวยสนับสนุนการใชสมุนไพรในลักษณะนี้ก็คือ การศึกษาพบสารท่ีมี
ฤทธ์ิตานเอมไซม Tyrosinase ท่ีมีผลตอการสรางเมลานินจากเปลือกหุมเมล็ดมะขาม (Tamura, Oda 
and Imoto1995) 
                ข้ีครอก (Urena lobata L.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางจะใชดอกท่ีบานมาขยี้ทาปากใน
ฤดูหนาวเพ่ือปองกันปากแหงแตก 
                ซิกิ๊เนอมู (Sauropus thyriflorus Welzen.) เปนไมท่ีลําตนและใบมีกล่ินหอม ชนเผากะ
หรางจะนํากิ่งและใบมาใสในหีบเส้ือผาเพื่อใหเส้ือผามีกล่ินหอม หรือนํามาตัดเปนช้ินเล็กๆ แชใน
น้ํามันมะพราว ใชชะโลมผมเพื่อใหผมหอมและเปนเงางาม นอกจากนี้ยังพบวามีการนําใบมาตาก
แหง หั่นฝอยผสมในยาเสนใชมวนบุหร่ีสูบ และพบวาชนเผากะหรางท่ีบานปาละอูก็ใชพืชนี้
เชนเดียวกัน จากขอมูลพบวาพืชชนิดนี้เปนพืชถ่ินเดียวของประเทศไทย ซ่ึงมีรายงานการพบเพียง
ไมกี่แหง (อรทัย เนียมสุวรรณ 2546) 
 นอกจากน้ียังพบวามีการนาํฝกสมปอย และมะคําดีควายมาใชสระผมเพ่ือรักษาชันนะตุ 
และแกคันศีรษะเชนเดยีวกบัการใชพื้นบานของไทยดวย   
 

2.14  สมุนไพรท่ีใชฆา - ไลแมลง 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Annona  squamosa L. นอยหนา ใบสด ใชตําชะโลมศีรษะ ฆาเหา 
Luffa  cylindrica (L.) M. Roem. บวบขม แกนกลางผลที่มีเมล็ดใชสระผม ฆาเหา   
Crateva adansonii DC กุมบก เปลือกตน ทุบหรือตําใหละเอียด ผสม

ยาสูบฆาแมลงในไรขาว 
Archidendron  jiringa (Jack) I. C. 
Nielsen 

เนียง เปลือกตน ใชเปนยาไลแมลงโดยใช
รวมกับเปลือกกุมน้ํา  หวับอน ไลแมลงใน
นาขาว 

Derris  elliptica (Roxb.) Benth หางไหลแดง ตน ทุบ แชน้ําใชฆาแมลง เบ่ือปลา   
Nicotiana  tabacum L. ยาสูบ ยาเสน จุมน้ํา ขยี้ทาฆาเห็บ 

 

ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชสมุนไพรฆาและไลแมลงใน 2 ลักษณะคือ ใชกับรางกาย
และใชในพืชไร การใชกับรางกายนั้นสวนมากใชเพ่ือฆาเหา โดยท่ัวไปมักนําใบนอยหนามาตําให
ละเอียดแลวชะโลมศีรษะท้ิงไว แลวลางออก หรือบางรายอาจใชแกนกลางของผลบวบขมสด นํามา
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ขยี้กับน้ําเล็กนอยชะโลมศีรษะท้ิงใว แลวลางออก ซ่ึงไมพบวามีการใชแกนกลางของผลบวบขมสด
เพื่อฆาเหา ในการใชพื้นบานของไทย 

การใชสมุนไพรฆาเห็บนั้น เนื่องจากในฤดูหนาวพื้นท่ีรอบๆ หมูบานและในไรจะมี
เห็บลมระบาดมาก เม่ือเห็บกัดจะฝงตัวอยูใตผิวผนัง ชาวบานมักใชยาสูบจุมน้ําพอกหรือทาเพื่อฆา
เห็บ 

สวนการใชในพืชไรนั้น มักใชเปลือกกุมบก (Crateva adansonii DC) และเปลือกตน
เนียง (Archidendron  jiringa (Jack) I. C. Nielsen) ตําหรือทุบใหละเอียด แชน้ําคางคืน นําน้ําท่ีได
ผสมกับน้ําเปลา รดพืชผัก ฆาแมลงในไรขาว อาจใชรวมกับหัวบอนน้ํา หรือยาสูบ ยังไมเคยมีราย 
งานการศึกษาความเปนพิษตอแมลงของพืชสมุนไพรท้ังสองชนิด (นันทวัน บุณยะประภัศร และ 
อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ก: 758, 278) 

สําหรับหางไหลแดงน้ันเปนพืชพิษท่ีชนเผากะหรางใชฆาแมลงและเบ่ือปลา
เชนเดียวกับการใชพื้นบานของไทย (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 488) 

 

2.15  สมุนไพรท่ีใชอ่ืนๆ 
                  ชื่อวิทยาศาสตร     ชื่อไทย         วิธีใช 
Mischocarpus sp. ซิล้ี 

(ช่ือกะหราง) 
ท้ังต้ัน ตําหรือบดรวมกับเหงาจั๋ง ใชกนิ
เพื่อใหหนังเหนียว 

Rhapis sp. จั๋ง เหงา ตําหรือบดใหละเอียดรวมกับซิล้ี ใช
กินทําใหหนงัเหนียว 

Bixa  orellana L. คําแสด ใบ ตากแหงมวนบุหร่ีสูบแกริดสีดวงจมูก 
Nicotiana  tabacum L. ยาสูบ ใบแหง ใชทํายาเสนมวนบุหร่ีสูบ 
Solanum indicum L. มะแวงตน ผลดิบ ตําค้ันน้ําหยอดตาไก เวลาตาบวม 
Byttneria andamanensis Kurz ยานมันแดง เถา กินน้ําจากเถา หรือตมดื่มน้ําเปนยา

คุมกําเนิด 
Centella  asiatica (L.) Urban. บัวบก ท้ังตน ตมกับน้ําตาลดื่มท้ังตนแกชํ้าใน 
Costus  speciosus (Koen.) Sm. เอ้ืองหมายนา เหงา ลนไฟใหนิ่ม ค้ันน้ํา หยอดหูแกหู

น้ําหนวก 
Cymbidium simulans Rolfe. กะเลกะรอน ใบ ลนไฟใหนิม่ค้ันน้ําหยอดหูแกหูอักเสบ 
Curcuma  sp. ขม้ินออย หัว ตํากับขาวเปลือกใหปน พอกผสาน

กระดูก 
Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ใบ ตําค้ันน้ําถอนพิษ ชวยใหสรางเมา 
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ตลอดการศึกษาพบวาชนเผากะหรางมีการใชพรรณพืชในลักษณะของไสยศาสตร 
หรือใหอยูยงคงกระพันนอยมาก อาจเปนเพราะชนเผากะหรางเปนชนเผาท่ีรักสงบ อีกท้ังชนเผากะ
หรางบานโปงลึกก็ตั้งรกรากในประเทศไทยมานาน ทําใหไมเคยประสบกับการสูรบ จึงทําใหความ
เช่ือทางดานนี้เลือนหายไป สมุนไพรท่ีชนเผากะหรางนํามาใชเพื่อใหหนังเหนียว ไดแก ซิล้ี 
(Mischocarpus sp.)และเหงาจั๋ง (Rhapis sp.) โดยนําสมุนไพรท้ังสองชนิดมาตํา หรือบดผสมกัน ใช
กินเพื่อใหหนังเหนียว คงกระพัน 

คําแสด (Bixa  orellana L.) พืชชนิดนี้เขาใจวาเปนพืชท่ีนํามาปลูกเนื่องจากเปนพืชท่ีมี
ถ่ินกําเนิดในทวีปอเมริกา ชนเผากะหรางคงนํามาปลูกเพื่อใชเปนสีในการยอมผา ชนเผากะหราง
บานโปงลึกใชเปนสมุนไพรสําหรับรักษาริดสีดวงจมูก โดยการนําใบมาตากแหง ใชมวนบุหร่ีสูบ 

ยานมันแดง (Byttneria andamanensis Kurz) เปนสมุนไพรท่ีนาสนใจอีกชนิดหนึ่งท่ี
ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปนยาคุมกํานิดในผูหญิง โดยกินน้ําจากเถาสด หรือนํามาตมกิน  
เม่ือทุบเถายานมันแดงใหแหลกแลวขยี้กับน้ําจะเกิดเปนฟอง ชาวบานใชสระผม หรือซักผา และไม
พบวามีขอมูลรายงานการใชเปนสมุนไพร 

เอ้ืองหมายนา (Costus speciosus (Koen.) Sm.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาลนไฟ
ใหนิ่ม ค้ันน้ําหยอดหูแกหูน้ําหนวก คลายกับการใชใบกะเลกะรอนรักษาหูอักเสบ พบวาเหงาเอ้ือง
หมายนามีฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาที่สอดคลองกับการใชดังกลาวคือ ยับยั้งเช้ือราและแบคทีเรีย (นนัทวนั 
บุณยะประภัศร และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 จ: 397-399) 
 กะเลกะรอน (Cymbidium simulans Rolfe.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําใบมาลนไฟ
ใหนิ่ม แลวบีบเอาน้ําหยอดหู แกหูอักเสบ เหมือนกับการใชพื้นบานของไทย (วงศสถิตย  ฉ่ัวกุล 
และคณะ 2538: 97) 

บัวบก (Centella  asiatica (L.) Urban.) เปนสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึก นํามาใช
รักษาอาการชํ้าในเชนเดียวกับการใชพ้ืนบานของไทย (นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุชโชคชัยเจริญพร 
2543 ง: 412)  

สําหรับขม้ินออย และ มะแวงตนนั้น ไมพบขอมูลการใชพื้นบานของไทยท่ีสัมพันธกับ
การใชพื้นบานของชาวกะหราง 
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3.  พืชอาหาร 
พืชท่ีใชเปนอาหาร หมายถึง พืชท่ีมนุษยใชเปนอาหารโดยตรง หรือแปรรูปเปนอาหาร 

ไดแก ธัญพืช ผัก ผลไม พืชท่ีใชเปนเคร่ืองเทศและปรุงแตงรส พืชท่ีใชเปนเคร่ืองดืม่ทําใหเกิดความ
มึนเมา หรือใชเปนอาหารเล้ียงสัตว จากการศึกษาพบพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปน
อาหาร 83 ชนดิ จาก 36 วงศ 67 สกุล ดังแสดงในตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13   จํานวนชนิดของพืชอาหารของชนเผากะหรางบานโปงลึก จําแนกตามวงศ 
วงศ จํานวนชนิดของสมุนไพร 
พืชจําพวกเฟรน  
    Athyriaceae 1 

พืชใบเล้ียงเดี่ยว  

    Poaceae  6 
    Araceae             5 
    Zingiberaceae 4 
    Musaceae  2 
    Arecaceae 1 

พืชใบเล้ียงคู  

    Solanaceae 8 
    Fabaceae 7 
    Cucurbitaceae           6 
    Capparaceae 4 
    Apiaceae, Lamiaceae , Meliaceae, Rutaceae 3 
    Basellaceae, Euphobiaceae, Morceae, Passifloraceae,  
         Piperaceae 

2 

    Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Asteraceae,  
         Bignoniaceae, Brassicaceae, Caricaceae,Convolvulaceae,  
         Dilleniaceae,Guttiferaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Pedaliaceae, 
         Polygonaceae, Portulaceae, Rhamnaceae, Urticaceae  

1 
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พืชอาหารของชนเผากะหรางบานโปงลึกสามารถจําแนกเปนกลุมยอยไดดังนี้  
3.1 พืชอาหารหลัก และธัญพืช 

 พืชอาหารหลักของชนเผากะหรางบานโปงลึก คือขาวเจา เนื่องจากชนเผากะหราง
นั้นอาศัยอยูบนพื้นท่ีสูง พื้นท่ีทํากินสวนใหญเปนเนินเขา หรือท่ีลาดเชิงเขา การปลูกขาวจึงเปนการ
ทําขาวไรโดยอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ แตเดิมตามวัฒนธรรมของชนเผากะหรางจะเปนการทําไร
ขาวแบบหมุนเวียน คือเม่ือทําไรขาวในพ้ืนท่ี 1 ปแลว ก็จะยายไปทําในพ้ืนท่ีอ่ืน ปลอยใหพื้นท่ีเดิม
พื้นสภาพและยายท่ีทําไรไปเร่ือยๆ อาจใชเวลา 5-7 ปจึงกลับมาทําท่ีเดิมอีกคร้ัง หมุนเวียนเชนนี้ไป
เร่ือยๆ  แตในสภาพปจจุบันพื้นท่ีทํากินของชนเผากะหรางบานโปงลึกอยูในเขตของอุทยานแหง 
ชาติแกงกระจานและถูกจัดสรรใหจํากัด ทําใหชนเผากะหรางบานโปงลึกตองทําไรในพ้ืนท่ีเดิมซํ้า
กันทุกป 
 การทําไรขาวของชนเผากะหรางบานโปงลึก จะทําการเพาะปลูกเมล็ดพรรณพืช
หลายชนิดท่ีจําเปนในการบริโภค เชน ขาว ขาวฟาง ขาวโพด ถ่ัว งา แตงเปร้ียว ผักชี พริก มะเขือ 
มะแวง ผักกาดลงในพื้นท่ีเพาะปลูกแบบรวมๆ กัน จึงทําใหสามารถเก็บกินไดตลอดป พืชอาหาร
หลัก และธัญพืชของชนเผากะหรางบานโปงลึกไดแก  
 

              ชื่อวิทยาศาสตร     ชื่อไทย      วิธีใช 
Oryza sativa L. ขาวเจา เมล็ด เปนอาหารหลัก 
Oryza sativa L. ขาวเหนียว เมล็ด ใชทําขนม หมักเหลา 
Zea mays L. ขาวโพด เมล็ด ตมกินใชเปนอาหารสัตว 
Sorghum bicolor (L.) Moench ขาวฟางสมุทรโคดม เมล็ด ตํากับขาวเหนียว ทําขนม 

ใชเปนอาหารสัตว 
Setaria italica (L.) P.Beauv. ขาวฟางหางกระรอก เมล็ด ใชทําขนม 
Sesamum orientale L. งา เมล็ด ใชทําขนม 

 
3.2 ผัก  

 โดยท่ัวไปหมายถึง พืชท่ีใชท้ังตน (ถาเปนพืชลมลุก) หรือพืชท่ีใชสวนตางๆ มา
เปนอาหาร อาจกินสดหรือเปนเคร่ืองจิ้ม หรือมีกรรมวิธีในการปรุงเปนอาหาร ชนเผากะหรางบาน
โปงลึกบริโภคผักท้ังในรูปผักสดและนํามาปรุงเปนอาหาร โดยสวนหน่ึงไดจากท่ีเพาะปลูกในไร 
อีกสวนหนึ่งไดจากการหาเก็บจากปารอบๆหมูบาน พืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปนผัก 
ไดแก 
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                      3.2.1  ผักท่ีบริโภคใบออนหรือยอดออน 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 

Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด  
กูดกนิ 

ยอด ใบออน กินเปนผักสด จิ้มน้ําพริก 
หรือแกงสม 

Colocasia antiquorum  Schott บอนน้ํา 
 

กานใบ ใสแกงท่ีมีรสเปร้ียว 
และตองใสผักขณะน้ําเดือดจดั 

Colocasia gigantea Hook. F. คูน ทูน กานใบ ใชเปนผักสด จิ้มน้ําพริก 
Lasia spinosa (L.) Thwaites ผักหนาม ยอดออน นําไปดองเกลือกอนบริโภค 
Amaranthus tricolor L. ผักโขม ยอดออน ใบ ตมจิ้มน้ําพริก 
Acmella oleracea ( L.) R. K. Jansen ผักคราดหัว

แหวน 
ยอดออน จิ้มน้าํพริก 

Basella rubra L. ผักปลังขาว ยอด ผล ลวกจิม้น้ําพริก แกงจืด 
Basella rubra L. ผักปลังแดง ยอด, ผล ลวกจิ้มน้ําพริก แกงจืด  
Cleome gynandra L. ผักเส้ียน ยอดออน ดอก  ดองเกลือ  จิม้น้ําพริก 
Crateva adansonii DC. กุมบก ยอดออน ดอก  ดองเกลือ  จิม้น้ําพริก 
Crateva magna (Lour.) DC. กุมน้ํา ยอดออน ดอก  ดองเกลือ  จิม้น้ําพริก 
Cuscuta chinensis Lam. ฝอยทอง ตน ยอด ลวก  จิ้มน้ําพริก 
Brassica chinensis L.   ผักกาด ยอดออน ตมจิม้น้ําพริก 
Cucurbita pepo L. ฟกทอง ยอดออน ดอกออน ตมจิ้มน้ําพริก 
Momordica cochinchinnensis (Lour.) 
Sperg. 

ฟกขาว ยอดออน ตมจิม้น้ําพริก 

Ricinus communis L. ละหุง ยอดออน ลวก หรือยางไฟ จิม้น้ําพริก 
Acacia concinna (Willd.) DC. สมปอย ยอดออน ใชเปนผัก ใหรสเปร้ียว  
Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit กระถิน ยอดออน จิ้มน้าํพริก 
Garcinia cowa Roxb. ชะมวง ยอดออน ใชเปนผัก ใหรสเปร้ียว  
Ocimum americanumLour. แมงลัก ยอด ใบ กินกบัแกง  ขนมจนี 
Ocimum gratissimum L. ยี่หรา ใบ กินเปนผักสด 
Azadirachta indica A. Juss สะเดา ยอดออน ยางไฟ จิ้มน้ําพริก 
Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน ยอดออน ผลออน ตม จิ้มน้ําพริก 
Passiflora foetida L. กระทกรก ยอด ลวก จิ้มน้ําพริก 
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                          3.2.1  ผักท่ีบริโภคใบออนหรือยอดออน (ตอ) 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 

Passiflora sp. ริเปลวา ยอด ลวก จิ้มน้ําพริก 
Piper sarmentosum Roxb. ชะพลู ใบ ใชเปนผักสด กินกับแกง 
Polygonum odoratum Lour. ผักไผ ใบ ยอดออน กินเปนผักสด 
Talinum paniculatum Gaertn โสมไทย ยอดออน ใสตมจืด 
Anethum graveolens L. ผักชีลาว ยอด ใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก 
Centella asiatica (L.) Urban. บัวบก ใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก 
Petroselinum crispum (Mill.)A.W. Hill ผักชีฝร่ัง ใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก 
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew ตําแยชาง ยอดออน ยางไฟ จิ้มน้ําพริก 
                              
                          3.2.2  พืชผักท่ีบริโภคผล 

                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Cocos  nucifera L.  มะพราว ผลแก ค้ันกระทิใสแกง กนิเปนผลไมสด
Spondias  bipinnata Airy Shaw & 
Forman 

มะกอกปา ผลสุก ใสน้ําพริก 

Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา ฝกออน เผาไฟ จิ้มน้ําพริก 
Carica papaya L. มะละกอ ผลดิบ ตมจิ้มน้ําพริก 
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. แฟง ผลแก ผลออน ตมจืด ตมจิ้มน้ําพริก 
Cucumis sativus L. แตงเปร้ียว ไสในใสน้ําพริก แตงรสเปร้ียว 

เนื้อผล จิ้มนํ้าพริก 
Cucurbita pepo L. ฟกทอง ผล ทําอาหาร 
Luffa cylindrica (L.) M.Roem. บวบขม ผลออน ตมจิ้มน้ําพริก 
Momordica cochinchinnensis (Lour.) 
Sperg. 

ฟกขาว ผลแก ตมจิ้มน้าํพริก  หรือแกงสม 

Dillenia indica L. มะตาด ผล ใชแกงสม  จิ้มนํ้าพริก 
Cajanus cajan (L.) Millsp ถ่ัวแระ ฝกออน  ตม จิม้น้ําพริก 

ฝกแก ตมกินเปนอาหาร 
Canavalia gladiata (Jacq.) DC. ถ่ัวพรา ผลออน ตมจิ้มน้ําพริก 
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                          3.2.2  พืชผักท่ีบริโภคผล (ตอ) 
                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 

Parkia timoriana Merr. เหรียง เมล็ดท่ีแก แชน้ําใหงอกยาว 
ลอกเปลือกออก ใชจิ้มน้ําพริก 

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. ถ่ัวพ ู ผลออน กินสด หรือ ตมจิ้มน้ําพริก 
Tamarindus indica L. มะขาม เนื้อผล ใหรสเปร้ียว ใชประกอบอาหาร 
Lycopergicon esculentum Mill มะเขือสม ผล ใสแกงใหมีรสเปร้ียว หรือตําน้ําพริก
Solanum indicum L. มะแวงตน ผลออน จิ้มน้ําพริก บางคร้ังลวกกอน 
Solanum melongena L.   มะเขือยาว ผล ตมจิ้มน้ําพริก 
Solanum torvum Sw. มะเขือพวง ผลออน จิ้มน้ําพริก ใสแกง 
Solanum trilobatum L. มะแวงเครือ ผลออน จิ้มน้ําพริก ใสแกง 
 
                      3.2.3  ผักท่ีบริโภคสวนอ่ืน ๆ 

                 ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย    วิธีใช 
Colocasia sp. เผือกดํา หัว ตมกิน  หรือใสแกง 
Colocasia sp. เผือกน้ํา หัว ตมกิน  หรือใสแกง 
Musa acuminata Colla กลวยปา ดอก จิ้มน้ําพริก ใสแกง 

ไสออนกลางลําตน จิ้มน้ําพริก ใสแกง 
Musa sp. กลวยน้ําวา ดอก จิ้มน้ําพริก ใสแกง 

ไสออนกลางลําตน จิ้มน้ําพริก ใสแกง 
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ขาปา หนอออน จิ้มน้ําพริก 
Alpinia galanga Swartz. ขา หนอออน ผักสด จิ้มน้ําพริก 
Zingiber zerumbet (L.) Sm. กระทือ หนอออน กินสด จิ้มน้ําพริก 

หัว ตมจิ้มน้ําพริก 
Manihot esculenta Crantz มันสําปะหลัง หัวใตดิน ตม หรือเช่ือม 
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3.3 พืชท่ีใชเปนเครื่องเทศและปรุงแตงรส 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย    วิธีใช 
Cymbopogon citratus Stapf ตะไคร กาบใบ ตํา เขาเคร่ืองแกง 
Alpinia galanga Swartz. ขา เหงา เปนเคร่ืองเทศ ตําผสมใเคร่ืองแกง
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ราก ใชตําเปนเคร่ืองแกงน้ํายา 
Ocimum gratissimum L. ยี่หรา ดอก ตําเขาเคร่ืองแกง 
Ocimum tenuiflorum L. กะเพรา ดอก ตําเขาเคร่ืองแกง  

ใบ ใสแกง 
Piper nigrum L. พริกไท ผล ใสแกง แตงรส กล่ิน 
Citrus hystrix DC. มะกรูด ผิวนอกของผลใชเปนเคร่ืองเทศใส

เคร่ืองแกง 
Micromelum minutum (G.Fotst) 
Wight & Arn. 

หัสคุณ หมุยชาง 
สมันใหญ 

ผล ตํากับเคร่ืองแกง 
 

Zanthoxylum limonella (Dennst.) 
Alston 

พริกพราน ผลแก สดหรือแหง ตําเขาเคร่ืองแกง 

Capsicum frutescens L.  พริกข้ีหน ู ผลสด แหง ใชเปนเคร่ืองแกง แตงรส
เผ็ด 

Capsicum frutescens L.  พริกกระเหร่ียง ผลสด แหง ใชเปนเคร่ืองแกง แตงรส
เผ็ด 

Anethum graveolens L. ผักชีลาว ราก กานใบ ตาํเขาเคร่ืองแกง 
     

3.4  ผลไม 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Cocos  nucifera L. var nucifera มะพราว ผลออน กินเปนผลไมสด 
Musa acuminata Colla กลวยปา ผลสุกกินเปนผลไมสด 
Musa sp. กลวยน้ําวา ผลสุกกินเปนผลไมสด 
Annona squamosa L. นอยหนา ผลแกกินเปนผลไม 
Capparis micracantha DC. ชิงช่ี ผลสุก ผลไมกินเลนของเด็ก 
Carica papaya L. มะละกอ ผลสุก กินเปนผลไม 
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3.4  ผลไม (ตอ) 
                  ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex 
Hornem 

ปอสา ผลสุก กินเปนผลไมสด กินเลน 
 

Melia azedarach L. เล่ียน ผลสุก ผลไมกินเลนของเด็ก 
Sandoricum koejape (Burm.f.) Merr. กระทอน ผลแก กินเปนผลไมสด 
Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน ผลสุก เปนผลไม 
Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร ผลสุก เปนผลไมยามหวิ 
Psidium  guajava L. ฝร่ัง ผลแก กินเปนผลไมสด 
Passiflora  foetida L. กระทกรก ผลสุก กินสดเปนผลไม 
Passiflora sp. ริเปลวา ผลสุก กินใสใน เปนผลไม 
Ziziphus oenoplia (L.) Mill พุทรา ผลแก กินสด 
Physalis angulata L. โทงเทง ผลสุก เปนผลไมสด 

        
3.5  พืชท่ีใชเปนเคร่ืองดื่มหรือใชในกระบวนการผลิตเคร่ืองดื่มท่ีทําใหเกิดความมึนเมา 

                  ชื่อวิทยาศาสตร     ชื่อไทย      วิธีใช 
Oryza sativa L. ขาวเหนียว เมล็ด ใชทําขนม หมักเหลา 
Peliosanthes teta Andrews subsp. 
humilis (Andr.) Jessop 

ข้ีเหล็ก  
โหนดดนิ 

ราก ตําผสมกับสมุนไพรอื่น 

Physalis angulata L. โทงเทง ผลดิบ ตํากับเคร่ืองเทศอ่ืนเพื่อ
เตรียมเช้ือสําหรับหมักเหลา 

 
3.6  พืชท่ีใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว 

                  ชื่อวิทยาศาสตร     ชื่อไทย      วิธีใช 
Zea mays L. ขาวโพด ตมกิน ใชแปนอาหารสัตว 
Sorghum bicolor (L.) Moench ขาวฟางสมุทรโคดม ตํากับขาวเหนยีว ทําขนม 

ใชเปนอาหารสัตว 
Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex 
Hornem 

ปอสา ใบสด ใชเปนอาหารหมู 
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4.  พืชพิษ 
ชนเผากะหรางบานโปงลึกใหความหมายของพืชพิษวา เปนพืชท่ีอาจทําใหเกิดอันตราย

ตอรางกายหากนําพืชนัน้มากิน หรือไปสัมผัสสวนท่ีเปนพิษ รวมท้ังพืชท่ีชนเผากะหรางเช่ือวาเปน
พิษตอสัตว พบวามีการนําพชืพิษเหลานี้มาใชประโยชน เชน ใชเปนสมุนไพร ใชเปนอาหาร ใชฆา
และไลแมลงในพืชผัก พืชท่ีชนเผากะหรางจัดวาเปนพืชพิษบางชนิดกไ็มพบรายงานความเปนพษิ 
เชน มะเดื่อปลอง พืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกจัดวาเปนพืชพิษ ไดแก 
 

               ชื่อวิทยาศาสตร    ชื่อไทย      วิธีใช 
Colocasia antiquorum  Schott บอนน้ํา ทุกสวน ถากินไมถูกวิธีจะคัน 
Crateva adansonii DC. กุมบก เปลือกตน ใชฆาไลแมลง 
Abrus precatorius L. มะกลํ่าตาหน ู เมล็ด กินแลวชัก ตาย 
Archidendron  jiringa (Jack) I. C. 
Nielsen 

เนียง เปลือกตน ใชฆาไลแมลง 

Ficus hispida L.f. มะเดื่อปลอง ผล ถากินมากจะทําใหหูตึง 
Derris elliptica (Roxb.) Benth หางไหลแดง ตน ทุบแชน้ํา ใชเบ่ือปลา   
Nicotiana tabacum L. ยาสูบ ยาเสน จุมน้ําขยี้ทา ฆาเห็บ   
Sterculia  pexa Pierre ปอ ปอขาว ขนท่ีผล หากสัมผัสจะเจ็บ และคัน 
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew ตําแยชาง ทุกสวน หากสัมผัสจะปวด คัน 
Laportea interrupta (L.) Chew ตําแย ใบ ลําตน หากสัมผัสจะคัน 

 
5.  การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากสมุนไพรพืน้บานของชนเผากะหรางบานโปงลึก กับชนเผา
กะหรางและชนเผากะเหร่ียงในพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

จากการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดไปเปรียบเทียบกับการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการใช
ประโยชนจากสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางและชนเผากะเหร่ียงในพ้ืนท่ีอ่ืนๆไดดังนี้ 

5.1 การเปรียบเทียบการใชสมุนไพรพื้นบานระหวางชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะหรางในจังหวัดประจวบคีรีขันธุ 
 จากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของอรทัย เนียมสุวรรณ (2546) ซ่ึงพบพืชท่ี
ชนเผากะหรางหมูบานปาละอู ในจังหวัดประจวบคีรีขันธุ ใชประโยชน 115 ชนิด จัดเปนพืชอาหาร 
42 ชนิด และพืชสมุนไพร 51 ชนิด พืชกอสรางและทําเคร่ืองใช 10 ชนิด พืชท่ีใชประโยชนดานอ่ืนๆ 
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20 ชนิด และมีพืชพิษ 3 ชนิดนั้น หากพิจารณาเฉพาะพืชท่ีใชเปนสมุนไพร พืชท่ีใชเปนอาหาร และ
พืชพิษ จะสามารถเห็นความแตกตางโดยรวมของการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรของชน
เผากะหรางในท้ังสองพื้นท่ีไดดังน้ี 
 5.1.1 ชนเผากะหรางบานโปงลึกมีการใชประโยชนจากสมุนไพรพื้นบานมากกวา
ชนเผากะหรางบานปาละอู  
 5.1.2 ชนเผากะหรางบานปาละอูมีการใชยาสมุนไพร โดยนําสมุนไพรหลายๆ 
อยางมาใชรวมกันในลักษณะเปนตํารับยา ในขณะท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนใหญใช
สมุนไพรเดี่ยว  
 5.1.3 ชนเผากะหรางบานปาละอูมีการนําพรรณพืชเฉพาะอยางมาใชในพิธีกรรม
และความเช่ือ ในขณะท่ีตลอดชวงการศึกษาไมพบการใชในลักษณะดังกลาวท่ีบานโปงลึก 
 ประเด็นขางตนสามารถอธิบายไดจากสภาพความเปนอยู ความเจริญ และ การ
พัฒนาดานตางๆ ของแตละพื้นท่ี กลาวคือ บานปาละอูตั้งอยูริมเขตอุทยานแหงชาติ ติดตอกับท่ีอยู
อาศัยของชาวไทยพื้นราบ มีถนนและการคมนาคมที่สะดวก ความเปนอยูของชนเผากะหรางในพ้ืน 
ท่ีนี้ไดรับการพัฒนาไปมากจากโครงการตางๆ ของท้ังภาครัฐ และเอกชน ปจจุบันมีการพัฒนาไปสู
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน มีการรวบรวม พื้นฟู อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มี
การจัดสรางสวนสมุนไพรสาธิต รวมท้ังสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารท่ีไดงายกวา เนื่อง จากมีหนวย 
งานตางๆ ใหความชวยเหลือมากและอยูใกลความเจริญ การใชสมุนไพรในลักษณะของตํารับยาของ
ชนเผากะหรางในพื้นท่ีหมูบานปาละอูท่ีมีมากนั้น สวนหน่ึงอาจเกิดจากการที่สามารถรวบรวม พื้น
ฟู ภูมิปญญาของชนเผา อีกสวนหนึ่งอาจจะไดจากการประยุกตใชตามการใชพื้นบานแบบไทยท่ีรับ 
รูมาจากชาวไทยในพ้ืนท่ีติดตอ หรือตามการรับรูจากแหลงขอมูลตางๆ ในขณะที่ชนเผากะหราง
บานโปงลึก สวนใหญจะใชสมุนไพรในรูปสมุนไพรเด่ียว เม่ือถามถึงการใชสมุนไพรในรูปของ
ตํารับยา จะตอบวา “มี แตจําไมได” ซ่ึงเปนไปไดวาการใชสมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยวของชนเผา
กะหรางบานโปงลึก อาจเปนผลมาจากการท่ีแตเดิมมีการเคลื่อนยายท่ีอยูอาศัย ทําใหไมสามารถหา
สมุนไพรแตละชนิดมาประกอบตํารับยาได จําเปนตองใชสมุนไพรเทาท่ีหาไดในพื้นท่ี จึงมีการใช
สมุนไพรเดี่ยวเร่ือยมา 
 ถึงแมท้ังสองพื้นท่ีจะต้ังอยูในเขตผืนปาตะวันตกท่ีอยูหางกันไมมากนัก มีลักษณะ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศท่ีเหมือนกัน สงผลใหมีพรรณพืชท่ีใกลเคียงกัน แตเม่ือเปรียบเทียบพรรณ
พืชชนิดเดียวกันท่ีชนเผากะหรางท้ังสองพ้ืนท่ีนํามาใชประโยชน พบท้ังหมด 49 ชนิด ซ่ึงไมมากนัก
เม่ือเทียบจํานวนกับพรรณพืชท้ังหมดท่ีมีการศึกษา ท้ังนี้อาจเปนเพราะแนวทางหรือขอบเขตการ 
ศึกษาของการศึกษาในท้ังสองพื้นท่ีนั้นตางกัน กลาวคือการศึกษาท่ีบานปาละอู จังหวัดประจวบคีรี
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ขันธุ เปนการศึกษาการใชประโยชนจากพืชในทุกดานของชนเผากะหราง ในขณะท่ีการศึกษาทีบ่าน
โปงลึกจะเนนศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานและพืชอาหาร นอกจากนี้ อาจเปนผลมาจากสภาพของ
หมูบานท่ีแตกตางกัน รวมท้ังภูมิหลังของชนเผากะหรางในท้ังสองหมูบานท่ีอาจมีความแตกตางกัน
บาง พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางในจังหวัดประจวบคีรีขันธุใช
ประโยชนเหมือนกัน จํานวน 38 ชนิด แสดงในตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี 14  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวดัประจวบ 
                  คีรีขันธุใชประโยชนเหมือนกัน  

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง  ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะหรางบานปาละอู 

(อรทัย เนียมสุวรรณ  2546)
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด  

กูดกิน 
ยอด ใบออน เปนผักสด 
จิ้มนํ้าพริก หรือแกงสม 

ยอด ใบออน ผักสดหรือ 
ผักลวกจิ้มนํ้าพริก 

Costus speciosus (Koen.) Sm. เอื้องหมายนา อังไฟบีบหยอดหู  
แกหูนํ้าหนวก 

เหงา อังไฟบีบหยอดหู  
แกหูนํ้าหนวก 

Oryza sativa L. ขาวเหนียว พืชอาหาร พืชอาหาร 
Oryza sativa L. ขาว พืชอาหาร พืชอาหาร 
Alpinia malaccensis (Burm.f.) 
Roscoe 

ขาปา หนอออนเปนผักสด 
จิ้มนํ้าพริก 

หนอออนจิ้มนํ้าพริก 

Barleria  strigosa Willd. สังกรณี ใบ ยอด ตมแกปวดทอง 
ทองอืด  

ใบ ยอด ตมนํ้าด่ืมแกปวด
ทอง ทองอืดทองเฟอ 

Alternanthera  sessilis (L.) DC. ผักเปดไทย ทั้งตน ตมนํ้าด่ืมแกหนา
มืด ตาลาย 

ทั้งตน ตมนํ้าด่ืม แกหนา
มืด ตาลาย ตมนํ้าอาบหลัง
คลอด 

Blumea  baisamifera  
(L.) DC. 

หนาด ใบ ตมนํ้าอาบ ใชปูนอน
อยูไฟรวมกับใบเปลา 

ใบ ใชในการอยูไฟ 

Justica gendarussa Burm.f. กระดูกไกดํา ใบ ยอดแกอีสุกอีใส ใบ ตมนํ้าอาบแกอีสุกอีใส
ใชในพิธีไหวพระจันทร  

Bixa  orellana L. คําแสด ใบตากแหงใชมวนบุหรี่ 
แกริดสีดวงจมูก 

ใบ ตากแหงใชมวนบุหรี่ 
แกริดสีดวงจมูก 

Cucumis sativus L.  แตงเปร้ียว พืชอาหาร พืชอาหาร 
Luffa  cylindrical (L.) M.Roem. บวบขม แกนกลางผลที่มีเมล็ด 

ใชสระผมแกรังแค ฆา
เหา 

แกนกลางผลที่มีเมล็ด ใช
สระผมแกรังแค ฆาเหา 
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ตารางท่ี 14  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวดัประจวบ 
                  คีรีขันธุใชประโยชนเหมือนกัน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง  ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะหรางบานปาละอู 

(อรทัย เนียมสุวรรณ  2546)
Momordica cochinchinnensis 
(Lour.) Sperg. 

ฟกขาว ยอดออน ผล ใชเปนผัก ยอดออน ผล ใชเปนผัก 

Dillenia indica L. มะตาด กลีบเลี้ยง ใสแกงสม กลีบเลี้ยง ใสแกงสม 
Croton  sepalinus Airy Shaw. เปลาเงิน ทั้งตน ปวดหลังปวดเอว

แกไขมาเลเรีย  
ตมนํ้าด่ืมรักษาไขมาลาเรีย 
อาจใชรวมกับบระเพ็ด 

Homonoia  riparia Lour. ไครนํ้า ใบ แกคัน 
แกโรคกระเพาะ 

ใบ ตมนํ้าอาบแกคัน 
ตมรวมกับสมุนไพรอื่น
อาบแกกลากเกลื้อน 

Acacia  concinna (Willd.) DC. สมปอย ยอด เปนผักใหรสเปรี้ยว 
ฝก แกชันนะตุ 
 

ยอด เปนผักใหรสเปรี้ยว 
ฝก ตมกับนํ้าและเถาระหุง
เครือ ใชสระผม 

Bauhinia  pulla Crib. แสลงพันเถา ราก ตมรวมกับหางหมา
จอกอมแกปวดฟน 

ราก ตมรวมกับหางหมา
จอกอมแกปวดฟน 

Cassia  fistula L. คูน เปลือกราก เคี้ยวกับหมาก 
เปนยาระบาย 
แกโรคกระเพาะ  

เปลือกราก เคี้ยวกับหมาก 

Cassia  timoriensis (DC.) 
Irwin & Barneby 

ขี้เหล็กเลือด ราก ตมด่ืมนํ้าแกดีซาน ราก ตมด่ืมนํ้าแกโรคดี
ซาน 

Leucaena  leucocephala 
(Lem.) de Wit. 

กระถิน ราก ใชตํากับนํ้ามะนาว 
พอกแกพิษตะขาบ 

ราก ฝนกับนํ้ามะนาวรักษา
แผลที่ถูกตะขาบ งูกัด 

Tamarindus  indica L. มะขาม เน้ือไมจุมนํ้าฝนทาหนา 
ฝกใหรสเปรี้ยว  ระบาย 

เน้ือไม จุมนํ้าฝนทาหนา 

Uraria  crinita Desv.ex DC. หางหมาจอก
หางกระรอก 

ราก ตมรวมกับรากแสลง
พันเถาอมแกปวดฟน  

ราก ตมรวมกับรากแสลง
พันเถาอมแกปวดฟน 

Ocinum  tenuiflorum L. กะเพรา ใบ แกคัดจมูก แกหวัด 
ราก แกปวดฟน 

ใบ ตมนํ้าอาบแกหวัด 
ราก ตมกับสมุนไพรอื่น
อมแกปวดฟน 

Urena lobata L.  ขี้ครอก ดอก ขย้ีทาปากกันปาก
แตกในฤดูหนาว 

ดอก ขย้ีทาปากกันปาก
แตกในฤดูหนาว 
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ตารางท่ี 14  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวดัประจวบ 
                  คีรีขันธุใชประโยชนเหมือนกัน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง  ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะหรางบานปาละอู 

(อรทัย เนียมสุวรรณ  2546)
Tinospora  crispa (L.) Hook.f. 
& Thomsons. 

บอระเพ็ด เถา ตมนํ้าด่ืม แกไขมาลาเรีย เถา ตมรวมกับสมุนไพร
อื่นรักษามาลาเรีย 

Piper  betle L. พลู ใบ ใชเคี้ยวกับหมาก 
แกลมพิษ คัน 

ใบ ใชเคี้ยวกับหมาก 

Sesamum orientale L. งา พืชอาหาร พืชอาหาร 

Polygonum odoratum Lour. ผักไผ ยอด กินเปนผักสด ยอด ตมจิ้มนํ้าพริก 

Micromelum minutum (G.Fotst) 
Wight & Arn. 

หัสคุณ หมุยชาง 
สมันใหญ 

ใบ แกไขตัวรอน ขับลม 
ผล ใชเขาเครื่องเทศ 

ใบ ตมนํ้าด่ืมแกหนามืด
ตาลาย แกทองอืดทองเฟอ 

Cardiospernum  halicacabum L. โคกกระออม ทั้งตน ตมนํ้าด่ืมแกน่ิว ทั้งตน ตมด่ืมแกน่ิว 

Brucea  javanica (L.)Merr. ราชดัด ราก ตมนํ้าด่ืม แกมาเลเรีย ราก ตมรวมกับสมุนไพร
อื่น รักษามาลาเรีย 

Harrisonia  perforate (Blanco)  
Merr. 

คนฑา เปลือกตน ตําพอกรักษานํ้า
กัดเทา 

เปลือกตน ตําพอกรักษา
นํ้ากัดเทา 

Capsicum frutescens L.  พริกขี้หนู ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด 

Lycopergicon esculentum Mill มะเขือสม  
มะเขือเทศลูกเล็ก

ผล เปนอาหารใสนํ้าพริก 
 

ผล ใสนํ้าพริก 

Nicotiana  tabacum L. ยาสูบ ยาเสน ใชทํายาเสนฆาเห็บ ใชทํายาเสน 

Dendrocnide stimulants (L.f.) 
Chew  

ตําแยชาง พืชพิษ 
ยอดออน ลนไฟเปนผักจิ้ม 

พืชพิษ 
ยอดออน ลนไฟเปนผักจิ้ม 

Clerodendrum paniculatum L. พนมสวรรค ใบ ตําพอกรักษาแผลสด ใบ ตําพอกรักษาแผล 
 

จากการเปรียบเทียบพืชท่ีชนเผากะหรางในทั้งสองพื้นท่ีใชประโยชนเหมือนกัน พบวา
มีท้ังพืชอาหารและสมุนไพร ซ่ึงหลายชนิดมีช่ือเรียกภาษากะหรางท่ีคลายกัน อาจเปนไปไดวาแต
เดิมนั้น มีการเคล่ือนยายอพยพของชนเผากะหรางระหวางท้ังสองพื้นท่ี รวมท้ังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในแถบนี้
ดวย (ฐานขอมูลทองถ่ินจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธุ 2551) ทําใหมีการถายทอดภูมิปญญาจาก
พื้นที่หนึ่งสูอีกพื้นท่ีหนึ่ง เชน การใชผักเปดไทย (Alternanthera sessilis (L.) DC.) มาตมน้ําดื่มแก
หนามืดตาลาย  การใชรากแสลงพันเถา (Bauhinia pulla Craib.) ตมรวมกับหางหมาจอก (Uraria  

crinita Desv. ex DC.) และรากกะเพรา อมแกปวดฟน การใชดอกข้ีครอก (Urena lobata L.) ท่ีมี
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ลักษณะเปนเมือกล่ืนขยี้ทาปาก ปองกันปากแหงแตกในฤดูหนาว หรือการนํายอดออนของตําแยชาง
(Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew) มาลนหรือยางไฟเพื่อขจัดขนพษิแลวนํามารับประทานเปน
ผักจิ้ม เปนตน 

พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวดัประจวบ
คีรีขันธุใชประโยชนตางกัน จํานวน 11 ชนิด แสดงในตารางท่ี 15 
ตารางท่ี 15  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวดัประจวบ   
                   คีรีขันธุใชประโยชนตางกนั 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง  ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะหรางบานปาละอู 

(อรทัย เนียมสุวรรณ  2546)
Cocos  nucifera L. มะพราว ผลแก เปนอาหาร 

ผลออน เคี้ยวกับพลูแทนหมาก
ผล เปนอาหาร 
เช่ือมนํ้าตาลเคี้ยวกับหมาก 

Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ใบ ตมด่ืมนํ้า ถอนพิษชวยให
สรางเมา 

ใบ ตมนํ้าอาบแกไข 

Ageratum  conyzolides L. สาบแรงสาบกา ใบ ขย้ีทาแกฝ  
ตมนํ้าด่ืม แกไอ 

ใบ ตําผสมกับเกลือกินแกไอ
ตมนํ้าด่ืมแกไขมาเลเรีย 

Chromolaena odoratum (L.) 
R. M. King & H. Rob. 

สาบเสือ ใบ ขย้ีพอกแผลหามเลือด ใบ ขย้ีหรือตํากินแกไอ 
ขย้ีกับปูนพอกแผลหามเลือด

Chloranthus  erectus  
(Buch. Ham) Verdc. 

กระดูกไก ใบ แกไขในเด็ก ใบ ตมนํ้าใหเด็กอาบแก
อาการแพเน่ืองมาจากแมกิน
ของแสลง 

Combretum  procursum Craib สะแกเถา ลําตน ใชเปนยาฝน แกบวม  เน้ือไม ทุบแชนํ้าด่ืมแกบิด 
Hyptis  suaveolens (L.) Poit แมงลักคา ใบ ขย้ีทาแผล รักษาแผล เมล็ด แชนํ้าใหพอง 

รับประทานเปนขนม 
Solanum  nigrum L. มะแวงนก ราก แกไอตมนํ้าด่ืม ผล กินเลนเปนผลไม * 
Duabanga  graniflora  
(Roxb. ex DC.) Walp. 

ลําพูปา เปลือกตน ตมด่ืมนํ้า 
แกโรคกระเพาะ  

ดอก ตมหรือลนไฟใชเปนผัก
จิ้ม 

Byttneria andamanensis Kurz ไกปลอย 
ยานมันแดง 

เถา ใชสระผม 
เถาสด กินนํ้าจากเถา หรือตม
ด่ืมนํ้า เปนยาคุมกําเนิด 

เถา ใชสระผม 

Microcos  panicilata L. ไมลาย ใบออน ตําใหละเอียดกับขาว 
ยางใหแหง กินขับพยาธิ 

เปลือกตน เผาไฟ แชนํ้า
ด่ืมขับพยาธิ 

* พืชชนิดน้ีพบรายงานความเปนพิษ  การรับประทานผลอาจทําใหไดรับอันตราย ดูรายละเอียดหนา 81 
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จากการเปรียบเทียบพืชชนิดเดียวกันท่ีชนเผากะหรางในท้ังสองพื้นท่ีใชประโยชนตาง 
กัน พบวาท้ังหมดเปนพืชท่ีนํามาใชเปนสมุนไพร ความแตกตางท่ีพบมีท้ังความแตกตางในสรรพ 
คุณพื้นบานและความแตกตางในวิธีการใช เชน 

มะพราว (Cocos nucifera L.) แมสวนใหญท้ังสองพ้ืนท่ีจะใชเปนอาหารหรือประกอบ
อาหารเหมือนกัน แตการนํามะพราวมาประกอบการเคี้ยวหมากนั้นตางกันอยางเห็นไดชัด โดยท่ีชน
เผากะหรางบานโปงลึกจะนํามะพราวลูกเล็กๆ มาใชเค้ียวแทนหมากในยามท่ีหมากขาดแคลนหรือ 
ไมสามารถหาหมากได แตชนเผากะหรางบานปาละอูจะนํามะพราวไปเช่ือมน้ําตาลใหมีรสหวาน
แลวจึงนํามาเค้ียวประกอบการเค้ียวหมาก ซ่ึงลักษณะนี้พบไดท่ัวไปในชาวพมาหรือผูท่ีอพยพมาจาก
ประเทศพมา  

รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชใบตมน้ําดื่ม แก
พิษ ชวยใหสรางเมา แตชนเผากะหรางบานปาละอูจะใชใบตมน้ําอาบแกไข 

สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) นอกจากชนเผากะหรางท้ังสองพ้ืนท่ีจะใช
รักษาฝและใชแกไอเหมือนกันแลว ชนเผากะหรางบานปาละอูยังใชเขาตํารับยารักษามาลาเรียดวย 

ลําพูปา (Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะ
ใชเปลือกตนตมน้ําดื่ม แกโรคกระเพาะ แตชนเผากะหรางบานปาละอูจะใชดอกออนเปนอาหาร
เทานั้น 

ไกปลอย ยานมันแดง (Byttneria andamanensis Kurz) แมชนเผากะหรางในท้ังสองพื้น 
ท่ีจะใชเถามาทุบใหแหลก ขยี้กับน้ําใชสระผมเหมือนกัน แตชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเถามาตม
น้ําใหผูหญิงดื่มเพื่อคุมกําเนิดดวย 

ไมลาย (Microcos panicilata L.) แมวาชนเผากะหรางท้ังสองพ้ืนจะใชฆาพยาธิเหมือน 
กัน แตสวนท่ีใชและวิธีการใชตางกันโดย ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะนําสวนใบออนมาตํากับขาว
สุกใหละเอียดแลวนําไปยางไฟใหแหง แลวนํามาตําใหละเอียดอีกคร้ังรับประทานเชา-เย็น ในขณะ
ท่ีชนเผากะหรางบานปาละอูจะใชเปลือกตนมาเผาไฟแชน้ําดื่ม 
 

5.2 การเปรียบเทียบการใชสมุนไพรพื้นบานระหวางชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดกาญจนบุรี 
         จากการศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหร่ียงในภาคตะวันตกของประ 
เทศไทยโดย Paisooksantivatana และ Kako (1996) พื้นท่ีศึกษาคือจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือเปรียบ 
เทียบพืชชนิดเดียวกันท่ีชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดกาญจนบุรีและชนเผากะหรางบานโปงลึกใช
ประโยชน พบท้ังหมด 21 ชนิด แสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16  พืชชนิดเดยีวกันท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดักาญจนบุรี 
                ใชประโยชน 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง  ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียง 

ในจังหวัดกาญจนบุรี 
(Paisooksantivatana and 

Kako 1996)   
Pothos scanden L. ตะขาบ คอก่ิว 

หวายตะมอย 
ใบ ตมด่ืมนํ้า แกน่ิว ขัดเบา ตน ตมนํ้าอาบรักษาอาการ

ปวดเมื่อย 
Areca cathechu L. หมาก ผล ใชเคี้ยวกับพลู และปูน ผล เคี้ยวกับพลู 
Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ใบ ตําคั้นนํ้าด่ืม ถอนพิษ 

ชวยใหสรางเมา  
ใบ รักษาอาการเมาคาง แก
พิษเห็ดเมา  หยอดตาแกตา
อักเสบ 

Annona  squamosa L. นอยหนา ผลดิบ ฝนทา แกนมคัด 
บรรเทาอาการปวดนม 
ใบและผลดิบ ใชไลเหา 
ผลสุก ใชเปนอาหาร 

ใบและผลดิบ ใชไลเหา 
ผลสุกใชเปนอาหาร 

Ageratum  conyzolides L. สาบแรงสาบกา ใบ ตมนํ้าด่ืมแกไอ 
ใบ ขย้ีทาแกฝ  

ใบสด ตมรวมกับ
สมุนไพรอื่น อาบแกไข 

Chromolaena odoratum (L.) 
R.M.King& H.Rob. 

สาบเสือ ใบ ขย้ีพอกแผลหามเลือด ใบสด ตําพอกแผล หาม
เลือด ตมรวมกับสมุนไพร
อื่น อาบแกไขมาลาเรีย 

Oroxylum  indicum (L.) Kurz เพกา เปลือกตน ฝนทาแกงูสวัด ฝกออน ยางไฟ เปนผักจิ้ม 
Carica papaya L. มะละกอ ผลดิบ  ตมจิ้มนํ้าพริก 

ผลสุก  กินเปนผลไม 
ผลแก ตมเปนผักจิ้ม  ผล
สุกกินเปนผลไม 

Cajanus cajan (L.) Millsp ถั่วแระ ฝกออน ตม จิ้มนํ้าพริก 
ฝกแก ตมกินเปนอาหาร 

ดอก กินเปนผักสด หรือ
นํามาลวก 

Tamarindus  indica L. มะขาม ใบออน ใหรสเปรี้ยว   
เน้ือไม จุมนํ้าฝนทาหนา 

ยอดออนนํามาปรุงเปน
อาหารไดหลายอยาง 

Ocinum  tenuiflorum L. กะเพรา ใบ แกคัดจมูก แกหวัด 
ราก แกปวดฟน 

ใบ แตงกล่ินอาหาร 

Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน ยอดออน เปนผักสด  
ผลออน ตม จิ้มนํ้าพริก 
ผลสุก เปนผลไม 

ผลออน นํามาใสแกง 
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ตารางท่ี 16  พืชชนิดเดยีวกันท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดักาญจนบุรี 
                ใชประโยชน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงใน 

จังหวัดกาญจนบุรี 
(Paisooksantivatana and 

Kako 1996)   
Psidium  guajava L. ฝรั่ง เปลือกตน กินสด  

แกทองเสีย 
ผลแกกินเปนผลไม 

ใบ ใชเคี้ยวดับกลิ่นปาก 
ผลแก กินเปนผลไม 

Citrus  hystrix DC. มะกรูด นํ้าคั้นจากผลผสมปูนกิน
หมาก ทาทองเด็ก 
ใชเปนเครื่องเทศ 

นํ้ามะกรูด ด่ืมเพื่อขับแกส
ในกระเพาะ 

Sapindus  rarak DC. มะคําดีควาย ผล ใชสระผมแกแผลเปอย 
คันศีรษะ 

ผล ตีกับนํ้าใหเกิดฟองใช
ซักผา ใชรักษากลาก 

Harrisonia  perforate (Blanco) 
Merr. 

คนฑา เปลือกตน ตําพอกแกนํ้า
กัดเทา 

รากและเปลือกตนใชเคี้ยว
รักษาอาการปวดฟน 

Capsicum frutescens L. var 
frutescens 

พริกขี้หนู ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด ผลเปนอาหาร แตงรสเผ็ด 

Physalis angulata L. โทงเทง ผล ใชเตรียมเช้ือหมักเหลา 
เปนผลไมสด 

ราก ตมนํ้าด่ืมเพื่อฆาพยาธิ 

Solanum  nigrum L. มะแวงนก ราก ตมนํ้าด่ืมแกไอ  ยอดออน ผลออน ตมจิ้ม
นํ้าพริก 

Solanum torvum Sw. มะเขือพวง ผลออน จิ้มนํ้าพริก ใสแกง ผล ใสแกงหรือตมจิ้ม
นํ้าพริก 

Clerodendrum  paniculatum L. พนมสวรรค ใบ ตําพอกรักษาแผลสด ใบ ตมนาอาบหลังพ้ืนไข 
 

จากการเปรียบเทียบพืชท่ีชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดกาญจนบุรีและชนเผากะหรางบาน
โปงลึกใชประโยชนเหมือนกัน พบวาสวนใหญเปนพืชอาหาร สําหรับพืชสมุนไพรมีการใชตางกัน
เปนสวนใหญ เชน 

ตะขาบ หรือคอกิ่ว หรือหวายทะมอย (Pothos scanden L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึก
จะใชแกนิ่ว ขัดเบา โดยนําใบ มาตมกับน้ําดื่ม แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใช
รักษาอาการปวดเม่ือย 
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นอยหนา (Annona  squamosa L.) นอกจากจะใชผลสุกเปนอาหารและใบใชฆาเหาแลว 
ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชผลดิบฝนทาแกอาการปวดเนื่องจากนมคัดอีกดวย 

สาบแรงสาบกา (Ageratum  conyzoides L.) นอกจากท้ังสองพ้ืนท่ีจะใชหามเลือดแลว 
ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชแกไอโดยนําใบมาตมน้ําดื่ม และแกฝโดยใชใบขยี้ทา แตชนเผา
กะเหร่ียงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชใบตมน้ําอาบแกไขโดยตมรวมกับสมุนไพรอื่น  

คนฑา (Harrisonia  perforata (Blanco) Merr. ) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใช
เปลือกตนตําพอกแกน้ํากัดเทา แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชเปลือกตน นาํมา
เค้ียวรักษาอาการปวดฟน 

โทงเทง (Physalis angulata L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชเปนสวนผสมทําลูก
แปง เพื่อเตรียมเช้ือสําหรับใชหมักเหลา แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชรากตม
น้ําดื่มเพื่อฆาพยาธิ 

พนมสวรรค (Clerodendrum  paniculatum L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชรักษา
แผลสด แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชใบตมน้ําอาบหลังฟนไข 
 

5.3 การเปรียบเทียบการใชสมุนไพรพื้นบานระหวางชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 
                      จากการศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหมโดย 
ปยวรรณ วินิจชัยนันท (2538) พบพรรณพืชท่ีชนเผากะเหร่ียงนํามาใชประโยชน 291 ชนิด แบงตาม
การใชประโยชนไดเปน 5 ประเภท คือพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชท่ีใชสรางท่ีอยูอาศัย พืชเศรษฐกิจ 
และพืชท่ีใชประโยชนดานอ่ืนๆ เม่ือเปรียบเทียบพืชชนิดเดียวกันท่ีชนเผากะเหร่ียงในจังหวัด
เชียงใหมและชนเผากะหรางบานโปงลึกใชประโยชน พบท้ังหมด 40 ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 17 
และ 18 
 

ตารางท่ี 17  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดัเชียงใหมใช 
                  ประโยชนเหมอืนกัน 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 

(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด กูดกิน ยอด ใบออน กินเปนผักสด 

จิ้มนํ้าพริกหรือแกงสม 
ยอดออน ใสแกง 

Colocasia esculenta (L.) บอนน้ํา 
 

กานใบใสแกงที่มีรสเปรี้ยว
เปนพืชพิษ 

กานใบใสแกง 
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ตารางท่ี 17  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดัเชียงใหมใช 
                  ประโยชนเหมอืนกัน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 

(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Lasia spinosa (L.)Thwaites ผักหนาม ยอดออน นําไปดองเกลือ 

จิ้มนํ้าพริก 
ยอดออน เปนผักใสแกง 

Costus  speciosus (Koen.)Sm. เอื้องหมายนา เหงา ลนไฟใหน่ิมบีบนํ้า
หยอดหูแกหูนํ้าหนวก 

ใบ อังไฟบีบนํ้าหยอดหู  
แกหูนํ้าหนวก 

Oryza sativa L. ขาว เมล็ด เปนอาหาร เมล็ดผสมในตํารับยาหลาย
ตํารับ 

Zea mays L. ขาวโพด เมล็ด เปนอาหาร 
พืชอาหารสัตว 

เมล็ด เปนอาหาร 

Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด ใบ ตําคั้นนํ้าถอนพิษ ชวย
ใหสรางเมา  

ใบ ตมด่ืมนํ้ารักษาอาการปวด
เมื่อย 

Annona  squamosa L. นอยหนา ผลดิบ ฝนทา แกนมคัด
บรรเทาอาการปวดเตานม 
ใบและผลดิบ ใชไลเหา 
ผลสุกใชเปนอาหาร 

ใบ ใชไลเหา 

Blumea  baisamifera (L.) DC. หนาด ใบ ตมนํ้าอาบ ใชปูนอน
เมื่ออยูไฟรวมกับใบเปลา
ชวยใหมดลูกเขาอู 

ยอดใบ ใชเมื่ออยูไฟ 
รากใชรักษาอาการเจ็บหนาอก  

Chromolaena odoratum (L.) R. 
M. King & H. Rob. 

สาบเสือ ใบ ขย้ีพอกแผลหามเลือด ใบ ตําใหละเอียด พอกแผล  
หามเลือด 

Dillenia indica L. มะตาด กลีบเลี้ยง ใสแกงสม 
 

กลีบเลี้ยง ตํากับมะขาม และ
เกลือ เปนอาหารวาง 

Manihot esculenta Crantz มันสําปะหลัง หัว เปนอาหาร ยอดออนใชเปนผัก  
หัว ทําอาหาร 

Phyllanthus  emblica L. มะขามปอม ผล แกกระหาย แกไอ ผล ชวยใหชุมคอ 
Acacia  concinna (Willd.) DC. สมปอย ยอดออน เปนยาระบาย 

เปนผักใหรสเปรี้ยว 
ฝก ใชสระผมแกชันนะตุ 

ใบ ใชในยาหม รักษาอาการไข

Cassia  alata L. ชุมเห็ดเทศ ดอก เปนยาระบาย ยาถาย 
ใบ รักษากลากเกลื้อน 

ใบ ตมนํ้าด่ืมเปนยาระบาย  
ขย้ีทากลากเกลื้อน 
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ตารางท่ี 17  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดัเชียงใหมใช 
                  ประโยชนเหมอืนกัน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 

(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Ocimum gratissimum L. ยี่หรา ใบ เขาเครื่องแกง 

ยอดออน เปนผักสด 
ยอด ใบ เปนเครื่องเทศปรุงแตง
อาหาร 

Artocarpus heterophyllus 
Lam.  

ขนุน ยอดออน เปนผักสด  
ผลออน ตมจิ้มนํ้าพริก 
ผลสุก เปนผลไม 

ใชเปนอาหาร 

Piper  nigrum L. พริกไท ผล ขับลม 
ใชเปนเครื่องเทศ 

ผล ตํารวมกับสมุนไพรอื่นแก
ปวดเอว ปวดหลัง 

Capsicum frutescens L.  พริกขี้หนู ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด ผล แตงรสเผ็ด 
Nicotina  tabacum L. ยาสูบ ใบ ใชทํายาเสน  

ฆาแมลง เห็บ 
ใบ ตํารวมกับสาบเสือ หาม
เลือด 

Solanum  nigrum L. มะแวงนก ราก แกไอ ยอด เปนผัก 
Solanum torvum Sw. มะเขือพวง ผล ใชเปนผัก ผล ใชเปนผัก 
Centella  asiatica Urban. บัวบก ใบ ทั้งตน แกชํ้าใน 

ใชเปนผัก 
ใบ เปนอาหาร ตมนํ้าด่ืมรักษา
อาการปวดเมื่อย แกชํ้าใน 

 
ตารางท่ี 18  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดัเชียงใหมใช 
                  ประโยชนตางกัน 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 

(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Pothos scanden L. คอก่ิว 

หวายตะมอย 
แกน่ิว ขัดเบา ใบ ตมกับนํ้าด่ืม ทั้งตน ตม รักษาอาการปวด

เมื่อย 
Musa acuminata Colla กลวยปา ดอก จิ้มนํ้าพริก ใสแกง 

ไสออนกลางลําตน จิ้มนํ้าพริก 
ใสแกง 

ปลี แกงกินเรงนํ้านม 

Musa sp. กลวยนํ้าวา ดอก จิ้มนํ้าพริก ใสแกง 
ไสออนกลางลําตน จิ้มนํ้าพริก 
ใสแกง 

ปลี แกงกินเรงนํ้านม 
ผลเปนอาหาร 
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ตารางท่ี 18  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดัเชียงใหมใช 
                  ประโยชนตางกัน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 

(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Cymbopogon citratus Hort.ex 
DC 

ตะไคร ตน เปนเครื่องเทศ ทั้งตน อังไฟตํารวมหัวขมิ้น 
ใบหนาด พอกบริเวณที่
กระดูกหัก 

Alpinia galanga Swartz. ขา เหงา เปนเครื่องเทศ 
หนอออน ผักสด 

เหงา ใชรวมกับสมุนไพรอื่น 
แกปวดเอวปวดหลัง 

Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf. 

กระชาย ราก เปนเครื่องเทศ ราก ใชบํารุงหัวใจ รวมกับ 
จัน พริกไท ดีปลี 

Spondias bipinnata Airy Shaw 
&Forman 

มะกอกปา รากออน ตากแหงใชรวมกับ
รากปอขาวบํารุงกําลัง 
ผลสุกใชตํานํ้าพริก 

เปลือกตน ออนใสแกง  
ยอดออน เปนผักสด 

Annona squamosa L. นอยหนา ผลดิบ ฝนทา แกนมคัด 
บรรเทาอาการปวดนม 
ใบและผลดิบใชไลเหา 

ใบ ใชไลเหา 

Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา เปลือก ฝนทาแกงูสวัด 
ผักออนยางไฟ เปนผักจิ้ม 

ยอดออน ฝกออน  
เปนอาหาร 

Crateva adansonii DC. กุมบก ดอก ดองจิ้มนํ้าพริก 
เปลือกตนตํา ผสมยาสูบฆา
แมลงในไรขาว 

ยอดออน ดองเปนอาหาร 

Derris elliptica (Roxb.) Benth หางไหลแดง ราก ตมด่ืมนํ้า แกเลือดเสีย 
พืชพิษ ใชเบื่อปลา  

ราก ตําใหละเอียดเบื่อปลา 
 

Tamarindus indica L. มะขาม เน้ือไม จุมนํ้าฝนทาหนาให
เน้ือผล เปนยาระบาย 
แตงรสเปรี้ยว   

ยอดออน ใชในยาหม รักษา
อาการไข 

Tinospora crispa (L.) Hook.f. 
& Thomsons. 

บอระเพ็ด เถา ตมด่ืมนํ้าแกไขมาลาเรีย  เถา ใชรวมกับสมุนไพรอื่น
ตมด่ืมนํ้ารักษาอาการ
ไทฟอยด 

Ficus hispida L.f. มะเด่ือปลอง ผล เปนพืชพิษผล ถากิน
มากจะทําใหหูตึง 

ผลออน ตม จิ้มนํ้าพริก 
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ตารางท่ี 18  พรรณพืชท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในจังหวดัเชียงใหมใช 
                  ประโยชนตางกัน (ตอ) 

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหร่ียง ชื่อพฤษศาสตร 
 

 

ชื่อไทย 
กะหรางบานโปงลึก กะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 

(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Psidium  guajava L. ฝรั่ง เปลือกตน กินสด หรือตม

กับนํ้าแกทองสีย 
ผลแกกินเปนผลไม 

ใบ อังไฟ ตมด่ืมนํ้าแกอาการ
ปวดเมื่อย 

Piper  sarmentosum Roxb. ชะพลู ทั้งตน ตมด่ืมนํ้าแกหอบ หืด 
ใบ เปนผักสด กินกับแกง 

ใบใสแกง 
ราก ตมอมแกปวดฟน 

Solanum indicum L. มะแวงตน ผล เปนผัก 
ผลดิบ ตําคั้นนํ้าหยอดตาไก
ที่มีอาการตาบวม 

ผล ตมอมเวลาขมปากชวย
เจริญอาหาร 

   

จากการเปรียบเทียบพืชท่ีชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหมและชนเผากะหรางบาน
โปงลึกใชประโยชนเหมือนกัน พบวาสวนใหญเปนพืชอาหาร สําหรับพืชสมุนไพรมีการใชตางกัน
คอนขางชัดเจน เชน 

ตะขาบ หรือคอกิ่ว (Pothos scanden L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชแกนิ่ว ขัดเบา 
โดยนําใบ มาตมกับน้ําดื่ม แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหมใชรักษาอาการปวดเม่ือย 

กลวยปา (Musa acuminata Colla) และกลวยน้ําวา (Musa sp.) ชนเผากะหรางบานโปง
ลึกจะใชเปนอาหารเทานั้น โดยนําไสออนของลําตนและดอกไปตมจิ้มน้ําพริก แตชนเผากะเหรี่ยง
ในจังหวัดเชียงใหมจะใชเรงน้ํานม ซ่ึงเหมือนกับการใชพื้นบานของไทย 

กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชเปน
อาหารเทานั้น โดยนํารากไปตําเขาเคร่ืองแกง แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหมใชราก บํารุง
หัวใจ โดยใชเปนตํารับรวมกับ จัน พริกไท และดีปลี 

ฝร่ัง (Psidium guajava L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเปลือกตนเค้ียวกินสดหรือตม
น้ําดื่มเพื่อรักษาอาการทองเสีย แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหมใชใบมาอังไฟ ตมน้ําดื่มเพื่อ
รักษาอาการปวดเม่ือย 

ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) นอกจากจะใชเปนอาหารแลว ชนเผากะหรางบาน
โปงลึกจะใชใบและตนตมกับเกลือ ดื่มเพ่ือรักษาอาการหอบหืด แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัด
เชียงใหมใชรากตมน้ําอมเพ่ือรักษาอาการปวดฟน 
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มะแวงตน (Solanum indicum L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเปนสมุนไพรสําหรับ
สัตวโดยนําผลมาตําค้ันน้ําหยอดตาไก เวลาไกมีอาการตาบวม แตชนเผากะเหร่ียงในจังหวัด
เชียงใหมใชผลตมน้ําอมเวลาขมปาก ชวยเจริญอาหาร ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวอาการขมปากมักจะเกิดเม่ือ
มีอาการรอนใน หรือเปนไข ทําใหเบ่ืออาหาร รสขมข่ืนของมะแวงอาจชวยใหเจริญอาหารมากข้ึน 
 

5.4  การเปรียบเทียบการใชพืชสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธุ ชนเผา
กะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี และชนเผากะเหร่ียงในจังหวัดเชียงใหม 
                       5.4.1 การใชประโยชนจากพรรณพืชของชาวชนเผากะหรางและชนเผากะเหร่ียง
จะมีความแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของถ่ินท่ีอยูอาศัย ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี
จะสงผลถึงชนิดของพรรณพืชในทองถ่ินนั้นๆ นอกจากน้ียังอาจเกิดจากภูมิหลังของชุมชน องค
ความรูเดิม การอพยพเคล่ือนยาย ปจจัยและขอมูลจากภายนอกดวย 
                      5.4.2 พรรณพืชชนิดเดียวกันท่ีชนเผากะหรางและชนเผากะเหร่ียงในพื้นท่ีตางๆ 
นํามาใชประโยชนเหมือนกัน สวนใหญจะเปนพืชท่ีใชเปนอาหาร 
 5.4.3 การใชประโยชนจากพรรณพืชของชนเผากะหรางบานโปงลึก จังหวัด
เพชรบุรี และชนเผากะหราง บานปาละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธุ มีความสัมพันธกันมากท่ีสุด อาจ
เนื่องมาจากท่ีตั้งของหมูบานท่ีอยูในเขตเดียวกัน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมือนกัน พรรณพืชท่ี
ใกลเคียงกัน อีกท้ังภูมิหลังของหมูบานท่ีมีความใกลชิดกัน มีการอพยพเคลื่อนยายไปมาหาสูกัน 
ในขณะท่ีกะเหร่ียงในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหมอาจจะมีความแตกตางในสวนของชาติ
พันธุ  อีกท้ังอยูหางไกล ตางสภาพพื้นท่ี ตางสภาพภูมิอากาศ ทําใหมีความแตกตางทางพืชพรรณ 
และเหตุท่ีพรรณพืชชนิดท่ีเหมือนกันท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหร่ียงในในจังหวัด
เชียงใหมนํามาใชประโยชน มีจํานวนมากชนิด อาจเนื่องมาจากการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมมี
การศึกษาในหลายหมูบานทําใหสํารวจพบพรรณพืชท่ีใชประโยชนมากชนิด 
 5.4.4 การใชประโยชนจากพรรณพืชในส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบตัว เปนเอกลักษณท่ี
สําคัญและโดดเดนของชนเผากะเหร่ียง ไมวาจะอาศัยอยูท่ีใด ภูมิอากาศแบบใด ชนเผากะเหร่ียงก็
สามารถปรับตัว เลือกใชพรรณพืชที่มีในส่ิงแวดลอมนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม จึงเปนเอกลักษณท่ี
ควรอนุรักษไว 
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6.  ความเจริญกับการใชประโยชนจากพรรณพืชของชนเผากะหรางบานโปงลึก 
จากการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรี พบวายังมีผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรพื้นบานและการใชประโยชนจาก
พรรณพืชพอสมควร ท้ังนี้เพราะยังจําเปนตองพึ่งพาปจจัยในการดํารงชีวิตหลายอยางจากธรรมชาติ 
ไมวาจะเปนท่ีอยูอาศัย อาหาร และยารักษาโรค เด็กท่ีพอรูความตองเรียนรูถึงผลไมปาหรือพืชพรรณ
บางอยางเพื่อนํามาเปนของกินเลนในยามวาง เม่ือโตข้ึนมาก็ตองเรียนรูในการหาพืชผักเพื่อใชเปน
อาหาร ในอดีตเด็กๆ สามารถเรียนรูโดยตรงจากการตามพอแมไปทําไร ไปหาของปา  

อยางไรก็ตาม พบวาหมูบานโปงลึกนี้มีการเปล่ียนแปลงท่ีคอนขางรวดเร็วเม่ือเทียบกับ
อดีต หลายบานมีรถจักรยานยนต มีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย มีโทรทัศน มีจานรับดาวเทียม ทําให
มีการรับเอาวัฒนธรรมของคนเมืองผานส่ือ ผานการติดตอจากการที่คนบางสวนออกไปรับจางใน
เมือง ชาวบานหันไปนิยมซ้ือของจากรานชํา เชน กะป น้ําปลา สุรา ยาสูบ จากเดิมท่ีตองเพาะปลูก
และผลิตเองเอาไวใชในครัวเรือน อีกทั้งปจจุบันเด็กจะตองไปโรงเรียน ขณะท่ีพอแมไปทําไร ทําให
ขาดโอกาสที่จะเรียนรู ขาดการถายทอดจากรุนสูรุน จึงทําใหภูมิปญญาบางสวนท่ีส่ังสมกันมาอาจ
เลือนหายไปในเวลาอันใกล 

ในสวนของการใชการแพทยพื้นบานและสมุนไพรนั้น แมวาปจจุบันชาวบานจะนิยม
ใชยาชุด ยาสําเร็จรูปจากรานชํา รวมท้ังยาแผนปจจุบันจากหนายมาลาเรียท่ีตั้งอยูในหมูบาน แต
ชาวบานสวนใหญก็ยังมีความเช่ือถือ มีการใชการแพทยพื้นบานและสมุนไพรกันอยูมาก อีกท้ังผูท่ีมี
ความรูในดานการแพทยพื้นบานและการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรหลายคนยังมีชีวิตอยู 
สามารถถายทอดองคความรูเหลานี้ไปสูรุนถัดไปของชนเผาได เพียงแตชาวบานในหมูบานรวมท้ัง
เด็กรุนใหมจะตองไดรับการกระตุน ปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจ หันมารวมพื้นฟูและ
อนุรักษวัฒนธรรมชนเผา รวมท้ังองคความรูและภูมิปญญาของชนเผาท่ีไดส่ังสมกันมา 

งานวิจัยช้ินนี้อาจมีประโยชนในดานของการรวบรวมองคความรูการใชประโยชนจาก
พรรณพืชสมุนไพรอันเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชนเผากะหรางบานโปงลึก โดยรวบรวมความรู
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรท่ีกระจัดกระจายอยูในผูมีความรูแตละคนของ
หมูบาน นํามาจําแนกชนิด จัดหมวดหมู และรวบรวมไวเปนลายลักษณอักษร สามารถใชเปน
หลักฐานและขอมูลพื้นฐานสําหรับชนเผากะหรางหมูบานโปงลึกในการพื้นฟู อนุรักษองคความรู
และภูมิปญญาของชนเผาตอไป 
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7.  สมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก ท่ีไมพบขอมูลการใชประโยชนทางยา หรือพบ
ขอมูลการศึกษานอย  ไดแก 
Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis (Andr.) Jessop (โหนดดิน)   Convallariaceae 
Tropidia angulosa (Lindl.) Blume (ขาวดง)                     Orchidaceae 
Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep (ชองรําพัน)                  Buxaceae  
Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr (เครือขมัน)               Cecropiaceae  
Combretum  procursum Craib  (สะแกเถา)      Combretaceae  
Croton  sepalinus Airy Shaw. (เปลาเงิน)     Euphorbiaceae                 
Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm.  (ตองผา)         Euphorbiaceae  
Cocculus laurifolius DC. (ยางนางตน)             Menispermaceae  
Ficus heterophylla L.f. (สลอดน้ํา)      Moraceae  
Ventilago harmandiana Pierre (เครือปลอก)     Rhamnaceae  
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guill (สองฟา สองฟาดง)    Rutaceae  
Duabanga  grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. (ลําพูปา)                       Soneratiaceae   
Byttneria andamanensis Kurz (ไกปลอย ยานมันแดง)      Sterculiaceae  
Microcos  panicilata L. (ไมลาย)    Tiliaceae 
 
8.  สรุป 

การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหราง ท่ีหมูบานโปงลึก หมูท่ี 1 ตําบลหวยแม
เพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  ทําการศึกษาต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือน
เมษายน  พ.ศ. 2551 พบพรรณพืชสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางนํามาใชประโยชนท่ีเกี่ยวของกับ
สุขภาพของคนและสัตว ไดแก ใชเพื่อเปนยา และใชเปนอาหาร จํานวน 165 ชนิด โดยสามารถ
พิสูจนชนิดได 159 ชนิด และยังไมสามารถพิสูจนชนิด 6 ชนิด  พรรณพืชสมุนไพรท่ีชนเผากะหราง
บานโปงลึกนํามาใชประโยชน จําแนกเปน 

กลุมเฟรน 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล   
กลุมพืชใบเล้ียงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ 24 สกุล  
กลุมพืชใบเล้ียงคู 133 ชนิด จาก 50 วงศ 114 สกุล  
สมุนไพรจากสัตว 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล  
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นอกจากนี้สามารถจัดแบงสมุนไพรท่ีชนเผากะหรางบานโปงลึกใชประโยชนไดเปน 3 กลุม คือ  
พืชสมุนไพรรักษาโรค จํานวน 97 ชนิด  
พืชอาหาร จํานวน 83 ชนิด   
พืชพิษท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจํานวน 10 ชนิด  
การใชสมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของชนเผากะหรางบานโปงลึก สวนใหญใช

สมุนไพรในรูปของยาเดี่ยว  การใชเปนตํารับจะมีไมมากนัก มีการใชท้ังในรูปสมุนไพรสดและสมุน 
ไพรแหง แตสวนใหญจะเขาปาเก็บสมุนไพรเมื่อตองการจะใช ผูท่ีมีความรูเร่ืองสมุนไพรและใช
สมุนไพรสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ ชาวบานท่ัวไปจะมีความรูในสมุนไพรท่ีใชบอยๆ เพียงไมกี่ชนิด 
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ปญหาท่ีพบในการวิจัย 
ในการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหราง บานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน 

จังหวัดเพชรบุรีคร้ังน้ี มีปญหาและอุปสรรคดังนี้ 
1.  ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนมาก แมจะสามารถใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสาร

ได แตมักพูดภาษาไทยไมชัด การเขาใจความหมายและการแปลความหมายเปนภาษาไทยไมคอยดี 
ทําใหการส่ือสารบางคร้ังไมสามารถเขาใจกันอยางถองแท แมจะใชลามท่ีสามารถพูด อาน เขียน
ภาษาไทยไดคลอง คนเดียวตลอดการศึกษา แตการส่ือสารกับผูสูงอายุชาวกะหรางท่ีใชภาษาและ
รากศัพทดั้งเดิมในบางคร้ังก็ยากท่ีจะถายทอดความหมายท่ีแทจริงออกมาเปนภาษาไทย นอกจากจะ
ใชลามคนเดียวตลอดการศึกษาแลว ผูวิจัยยังใชวิธีทวนสอบขอมูลโดยอธิบายขอมูลเดิมท่ีเราไดรับ
มาในคร้ังกอนกับผูใหขอมูลคนเดิมวาเขาใจตรงกันหรือไม ซ่ึงวิธีนี้ก็ชวยใหเขาใจขอมูลไดตรงกัน
ระดับหนึ่ง 

2.  การเก็บตัวอยางพืชแตละชนิด อาจจําเปนตองดําเนินการเก็บหลายครั้งเพื่อใหได
สวนตางๆ ของพืชครบถวน หรือจนกวาจะพิสูจนชนิดและตรวจสอบชื่อทางวิทยาศาสตรได เนื่อง 
จากการเขาพื้นท่ีแตละคร้ังอาจไมตรงกับเวลาท่ีพืชออกดอกหรือออกผล อีกท้ังชาวบานจะไมใครใส
ใจกับเวลาการออกดอกออกผลของพืชปามากนัก หากสามารถจัดเตรียมขอมูลสวนนี้ได จะทําให
สามารถวางแผนการทํางานไดงายข้ึน 

3.  การเขาทํางานในพ้ืนท่ีมีปญหาอยางมากกับการเดินทางเขาออก โดยเฉพาะฤดูฝน
เนื่องจากเสนทางคมนาคมท่ีลําบาก ตองขามลําหวยหลายหวยทําใหบางคร้ังไมสามารถเขาออกได 
ซ่ึงบางชวงก็ตรงกับการออกดอก ออกผลของพรรณไมบางชนิด ทําใหพลาดโอกาสในการเก็บ
ตัวอยาง 

4.  การเก็บตัวอยางพรรณไมในชวงท่ีมีฝนตกชุกจะพบปญหาการทําใหตัวอยางแหง 
ซ่ึงทําใหมีเชื้อราข้ึนและใบหลุดรวง จําเปนตองเตรียมพรอมท้ังอุปกรณและวิธีในการทําใหตัวอยาง
แหง 

5.  ปญหาเร่ืองโรคและแมลง พื้นท่ีบานโปงลึกเปนพื้นท่ีท่ีมีปญหาเร่ืองโรคและแมลง
มาก กลาวคือ ในการเขาไปเก็บตัวอยางพรรณพืชในฤดูฝนจะมีการระบาดของไขมาลาเรียชุกชุม
มาก การเขาไปเก็บตัวอยางพรรณพืชในฤดูแลงก็จะมีปญหาเร่ืองเห็บลมท่ีพบไดทุกแหงในปารอบๆ 
หมูบาน และเปนปญหาอยางมากในการเขาไปเก็บตัวอยางพรรณไม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูใน
การปองกันและมีการเตรียมตัวท่ีดีทุกคร้ัง 
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ขอเสนอแนะ 
ผลการศึกษานี้สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัย

สมุนไพรทางเภสัชพฤกษศาสตร และใชเปนแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบาน
ของชนเผากะหราง  จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1.  ผลการศึกษานี้ พบพรรณพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีไมมีขอมูลการใชทางยาหรือ
ขอมูลทางเภสัชพฤกษศาสตร หรือมีขอมูลเหลานี้นอยมาก จึงควรท่ีจะมีการศึกษาพรรณพืช
สมุนไพรเหลานี้เพ่ิมเติม อีกท้ังพบวาพรรณพืชหลายชนิดมีขอมูลเบ้ืองตนสอดคลองกับขอมูลการ
ใชพื้นบานของชนเผากะหราง จึงเปนพืชท่ีมีศักยภาพในการศึกษาเพื่อพัฒนาเปนยาตอไป 

2.  ชนเผากะหรางบานโปงลึกยังคงมีวิถีชิวิตสวนใหญในแบบเดิมๆ ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ี
สอดคลอง สัมพันธกับสภาพแวดลอมและถ่ินท่ีอยู แมวาสวนหนึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตามความเจริญ 
และการพัฒนาประเทศก็ตาม ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีควรไดรับการอนุรักษไว โดยหนวยงานท่ีรับผิด 
ชอบและเกี่ยวของควรรวมมือกันกําหนดแนวทางและพัฒนาความเปนอยูของชนเผากะหรางใหดี
ข้ึนบนพื้นฐานของวิถีชุมชนเดิม 

3.  ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนใหญยังขาดความสนใจ ขาดความตระหนักในภูมิ
หลังของชนเผา ไมใครสนใจในองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหส่ิงเหลานี้ขาดการเหลียวแล 
ฟนฟู สงเสริมและอนุรักษ อาจทําใหส่ิงท่ีมีคุณคาเหลานี้เลือนหายไปพรอมกับการพัฒนาดานตางๆ 
ท่ีหล่ังไหลเขาสูชุมชน จึงควรมีการเรงศึกษา หาแนวทางในการกระตุนใหชาวบานในชุมชนตระ 
หนักในคุณคาของส่ิงเหลานี้ รวมกันฟนฟู สงเสริมและอนุรักษส่ิงท่ีมีคุณคาเหลานี้ไวเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชนเผาตอไป 

4.  ชนเผากะหรางบานโปงลึกไมใครใสใจกับการอนุรักษธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมท่ี
ตัวเองตองพึ่งพา แมวาพื้นท่ีหมูบานจะตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติก็ตาม เชนมีการเผาไรเพื่อเตรียม
พื้นที่เพาะปลูก การตัดไมจากปามาใชประโยชน การเก็บพืชอาหารและสมุนไพรโดยไมมีการนํามา
เพาะปลูก  หนวยงานที่รับผิดชอบควรรวมมือกับชาวบานเรงหาแนวทางในการจัดการ ศึกษา และ
อนุรักษโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของไมท่ีใชในชีวิตประจําวัน เชน สรางบานเรือน ใชทําร้ัว ทําฟน 
พืชอาหาร และสมุนไพร 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม และผูใหสัมภาษณ 
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แบบเก็บขอมูลสมุนไพรพื้นบาน 
 
ชื่อชุมชน  บานโปงลึก          ท่ีตั้ง  หมูท่ี 1 ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแก งกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี 
ชื่อชุมชนทองถ่ิน   ชาวเขาเผากะหราง 
วันท่ีสัมภาษณ................................................................................................................................... 
ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
ช่ือผูใหสัมภาษณ.........................................................................บานเลขท่ี....................................... 
เพศ   (   ) ชาย         (   ) หญิง                             อายุ...............................ป 
ศาสนา.................................    ระดับการศึกษา.....................................อาชีพ.................................... 
 
ขอมูลพันธุพชื 
หมายเลข....................................... 
ช่ือกะหราง...............................................................ความหมาย.......................................................... 
ช่ือพื้นเมือง /ช่ือไทย/ช่ือทองถ่ิน.......................................................................................................... 
ช่ือวิทยาศาสตร.................................................................................................................................... 
ลักษณะวิสัย             (   ) ไมเล้ือย     (    ) ไมลมลุก      (    ) ไมพุม     (    ) ไมยนืตน      (    ) อ่ืนๆ 
ลักษณะท่ัวไป   ................................................................................................................................... 
                         .................................................................................................................................... 
                         ความสูง.................................................................. 
นิเวศวิทยา............................................................................................................................................ 
ประโยชน    (    ) สมุนไพร          (    ) อาหาร           (    ) พืชพิษ              (    ) อ่ืนๆ 
สวนของพืชท่ีนํามาใชประโยชน......................................................................................................... 
วิธีการใช.............................................................................................................................................. 
               .............................................................................................................................................. 
ขอมูลสมุนไพร (    ) ใชกบัสตรีมีครรภ   (    ) ใชกับสตรีคลอดบุตร    (    ) ใชกับทารก    (    ) ท่ัวไป     
(   ) แกปวด แกไข ตัวรอน      (   )  แกออนเพลีย วิงเวยีน เปนลม     (   ) รักษาโรคในทางเดินหายใจ 
(   ) รักษาโรคในทางเดนิอาหาร    (  ) รักษาโรคในทางเดินปสสาวะ   (   ) สมุนไพรที่ใชบํารุงกําลัง 
 (  ) สมุนไพรที่ใชบํารุงเลือด       (  ) สมุนไพรท่ีใชในสตรี   (   ) สมุนไพรท่ีใชภายนอก/โรคผิวหนงั  
 (  ) ใชเปนเคร่ืองสําอางค        (   ) อ่ืนๆ.............................................................................................. 
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ผูใหขอมูลสมุนไพรพืน้บาน 
 

1.  นายธรรมนูญ  เต็มไชย    หัวหนาฝายวิชาการ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 
2.  นายบุญธรรม กล่ินพัน สถานีอนามัยตําบลหวยแมเพรียง 
3.  นางสาวกนกอร  พราหมณช่ืน สถานีอนามัยตําบลหวยแมเพรียง 
4.  ผูใหญลอย  จีบัง ผูใหญบานหมู 1 บานโปงลึก 
5.  อบต. นิรันทร  พงษเทพ               หมู 1 บานโปงลึก     
                                                          สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหวยแมเพรียง 
6.  นายสําเนา  เจริญสุข                     อายุ 48 ป      หมู 1 บานโปงลึก   ลามภาษากะหราง     
7.  นายเงิน  เจริญสุข อายุ 65 ป    หมู 1 บานโปงลึก   หมอพื้นบาน 
8.  นายสุดชัย  กอพัน อายุ 56 ป    หมู 1 บานโปงลึก   หมอพื้นบาน 
9.  นายมาโนช  จีบัง อายุ 45 ป    หมู 1 บานโปงลึก   หมอพื้นบาน 
10.นางสวย  เจริญสุข อายุ 45 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
11.นายฮอนดา  เจริญสุข อายุ 33 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
12.นายเชะ  ปลาดุก อายุ 35 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
13.นายจัมโบ  ทองเกิด อายุ 47 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
14.นายสรอย  จีบัง อายุ 38 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
15.นายจัว่  จีบัง อายุ 45 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
16.นายหวันอย  วอมอ อายุ 62 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
17.นางพอมึคา  จีบัง อายุ 30 ป    หมู 1 บานโปงลึก 
18.นายจัว่  จีโปง                                  อายุ 60 ป  หมู 1 บานโปงลึก 
19.นายพลึ วอมอ                                  อายุ 35 ป หมู 1 บานโปงลึก 
20.นายไพวัลย  เจริญสุข                       อายุ 37 ป หมู 1 บานโปงลึก 
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ภาคผนวก ข 
ภาพสมุนไพรพ้ืนบาน 
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ภาพท่ี    10  สมุนไพรท่ีใชรักษาอาการไข ตัวรอน 
              ก.  นอพอกี้ (Eupatorium stoechadosmum Hance)         
              ข.  กะซิคละ (Chloranthus  erectus(Buch.Ham) Verdc. 
              ค.  เนาะซอกอ (Micromelum minutum(G.Fotst) Wight&Arn.)    
              ง.  บ้ีตะ (Drypetes  roxburghii (Wall.) Hurusawa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  11  สมุนไพรท่ีใชแกไขมาลาเรีย 
                  ก. และ ข.  กะวาโห (Croton  sepalinus Airy Shaw.)         
 

0H

ก ข

ค ง 

ก ข
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ภาพท่ี 11  สมุนไพรท่ีใชแกไขมาลาเรีย (ตอ) 
                 ค.  ซิกี้ปะวี ๊(Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh) 
                 ง.  ตื้อเตาะม้ือ (Tinospora  crispa (L.) Mier ex Hook.f. & Thomsons) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12  สมุนไพรท่ีใชแกปวดตางๆ  
                 ก.  คลิซูม้ือ (Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.)        
                 ข.  กื้อซอ (Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep) 
                 ค.  นุมมาอา (Clausena harmandiana(Pierre) Pierre ex Guill) 

                   ง.  ล้ีโคะเหมาะ (Helicia sp.) 

ค ง

 

ก ข

ค ง
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ภาพท่ี 12  สมุนไพรท่ีใชแกปวดตางๆ (ตอ) 
    จ.  แมแก (Bauhinia  pulla Craib.)                            
                 ฉ.  พอทุยทิ (Uraria  crinita (L.) Desv.ex DC.) 
 
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี 13  สมุนไพรท่ีใชรักษาอาการวิงเวยีน เปนลม หนามืด ตาลาย 
                 บล๊ิฮอ (Alternanthera  sessilis (L.) DC.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ 
                 ก.  เฮาะต้ือ (Acmella oleracea ( L.) R.K. jansen)        
                 ข.  ตะยะงะ (Caesalpinia  sappan L.) 

จ ฉ

13

ก ข
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ภาพท่ี 14  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ (ตอ) 
                 ค.  พอท้ี (Ixora  cibdela Craib.)                             
                 ง.  ชอดิโปโล (Solanum  nigrum L.) 
                 จ.  ตะหนออ้ี (Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis (Andr.) Jessop) 
                 ฉ.  ตะหนออ้ี (Tropidia angulosa (Lindl.) Blume) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินอาหาร 
                 ก.  โปรัว (Amomum aculeatum Roxb)                 
                 ข.   เนาะซอกอ (Zanthoxylum  limonella ( Dennst.) Alston) 

 

ค ง

 
จ ฉ

ก ข
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ภาพท่ี 15  สมุนไพรท่ีใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินอาหาร (ตอ) 
                 ค.  ตะราโมะ (Diospyros areolata King & Gamble)  ง.  พอทึ ( Euphobia hetrophylla L.) 
                 จ.  กะยู (Cassia fistula L.)                                      ฉ.  พอชิ (Acacia concinna (Willd.) DC.) 
                 ช.  แกระ (Homonoia esculenta Crantz.)                  ซ.  แกระตะอุท้ีแม (Ficus heterophylla L.f) 
                 ฌ.  กุ (Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) 
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