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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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This research proposes the application of Levenshtein’s algorithm to 
compare the similarities of Thai herb name in a database which compiles synonym 
of Thai common names that mention their scientific names included 1,552 names 
with 179 species in the Thai National List of Essential Medicines (2012) and 
determines category of herb names in homographs, look-alike homographs, 
synonyms, look-alike synonyms and singles. This data was converted into a graph to 
make the connection between the herb names visually apparent. The results 
acquired by algorithm can be classified herb names into five categories based on the 
percentage of string similarity between a pair of herb names and their relationship. 
Homographs and look-alike homographs are herb names which present the different 
herb species while the similarity between a pair of herb names are 100% and 85% to 
less than 100%, respectively. Synonyms are a set of different herb names which 
present the same herb species. In case of the similarity between synonyms are 85% 
to less than100%, these sets of names are called look-alike synonyms. A single is 
herb name which has only one name for an herb. Descriptive statistics were used to 
show the frequency of herb names in each category. The numbers of herb names in 
categories of homographs, look-alike homographs, synonyms, look-alike synonyms, 
and single were 125, 36, 1,525, 157, and 18, respectively. Relationship between herb 
names in categories and herbs can be explicitly represented by graph structures. The 
purposed algorithm is capable of comparing similarity and grouping herb names and 
can be used for processing to establish a connection network of herb names to assist 
the identity of herbs that are used as components in ancient Thai traditional 
formulae. 
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บทที่  1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ด้วยความหลากหลายของพืชพันธุ์ในโลกมีจ านวน 374,000 สปีชีส์ (Maarten J.M. & 

James W., 2016) ในประเทศไทยมีทั้งพืชพ้ืนเมืองและพืชต่างถ่ินจ านวน 11,104 สปีชีส์ 2,465 สกุล 

และ 287 วงศ์ (ราชันย์ ภู่มา & สมราน สุดดี, 2557) เป็นพืชสมุนไพร 1,167 สปีชีส์ (คณะเภสัช

ศาสตร์มหิดล, 2560) พืชสมุนไพรต้นหนึ่ง ๆ มีชื่อระบุได้หลายลักษณะ เช่น ชื่อวิทยาศาสตร์ หรือ ชื่อ

พฤกษศาสตร์ซึ่งใช้ศาสตร์การจัดล าดับหน่วยอนุกรมวิธานจ าแนกพืชจากกลุ่มใหญ่ไปหาเล็กเพ่ือแสดง

ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมตั้งแต่อาณาจักร (kingdom) อาณาจักรย่อย (subkingdom) หมวด 

(division) หมวดย่อย (subdivision) ชั้น (class) ชั้นย่อย (subclass) อันดับ (order) อันดับย่อย 

(suborder) วงค์ (family) วงค์ย่อย (subfamily) เผ่า (tribe) เผ่าย่อย (subtribe) สกุล (genus) 

ส กุ ล ย่ อ ย  (subgenus) ห มู่  (section)  ห มู่ ย่ อ ย  (subsection) ช นิ ด  (species) ช นิ ด ย่ อ ย 

(subspecies: subsp.) พันธุ์ (variety: var.) และ แบบ (form: f.) พืชต้นหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์หนึ่ง

ชื่อ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อสกุล (genus) ค าคุณศัพท์ระบุชนิด (specific epithet) และรายละเอียดอ่ืน

ถ้ามี เช่น ชื่อผู้ตั้งชื่อ (author name)  ชื่อสปีชีส์ย่อย (subspecies) ชื่อพันธุ์ (variety, cultivar) 

(จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, 2548) แม้ชื่อวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่าเป็นพืชชนิดใดแต่ในต ารายาโบราณของไทย

นิยมใช้ชื่อสามัญไทย กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้

ประกาศก าหนดต าราการแพทย์แผนไทยและต ารับยาแผนไทยของชาติจ านวน 11 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2558 ถึง พ.ศ. 2559 โดยมีต ารับยารวมกว่า 6,720  ต ารับ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก, 2560a) ซึ่งการระบุส่วนประกอบในต ารับเป็นชื่อพืชสมุนไพรภาษาไทย โดยชื่อสามัญ

สามารถแบ่งเป็นชื่อสามัญไทย (Thai common name) ชื่อสามัญอังกฤษ (English common 

name) และชื่อทั่วไปไทยอ่ืน ๆ ซึ่งบางครั้งเรียกว่าชื่อท้องถิ่นหรือชื่อพ้ืนเมือง ( local name, 

vernacular name, native name) (กรมป่าไม้, 2560) ประกอบกับนโยบายรัฐบาลและกรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก าหนดให้มีการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

โดยส่งเสริมและเน้นการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันและให้พิจารณาสั่งใช้ยาพัฒนาจาก

สมุนไพรเป็นล าดับแรก (first line drug) เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยให้ความส าคัญ

ในการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานการผลิตยาที่ดี (Goods Manufacturing Practice, GMP) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการผลิตยาสมุนไพรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 รวมถึงแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
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สมุนไพรไทยฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งเน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งราชการและ

ภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , 2560c) เพ่ือให้ได้ยา

สมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัยส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศในอนาคต อันน าไปสู่ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจแต่ข้อมูลการ

ใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศมีปริมาณน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับมูลค่าการใช้ยาแผน

ปัจจุบัน โดยมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรร้อยละ 0.93 16.69 0.24 และ 0.24 ของมูลค่าการใช้ยา

ทั้งหมด 227,492 186,750  491,417 และ 146,357 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2557 ถึง 2560 

(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก , 2560b) ด้วยคุณประโยชน์และภูมิปัญญาไทยใน

การดูแลสุขภาพและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรท าให้ปัจจุบันมีกรอบรายการยา

สมุนไพรที่ครอบคลุมการรักษากลุ่มอาการเจ็บป่วยของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ในบัญชียาหลักแห่งชาติมี

ต ารับยา 86 ต ารับ ที่ใช้รักษาโรค 12 กลุ่มอาการ ประกอบด้วยกลุ่ม 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ

ซึ่งประกอบด้วยยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบ

ทางเดินอาหาร ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ยาแก้ไข้ ยารักษากลุ่มอาการระบบ

ทางเดินหายใจ ยาบ ารุงโลหิต ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก และยาบ ารุงธาตุ ปรับ

ธาตุ และกลุ่ม 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพรซึ่งประกอบด้วย ยารักษากลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร ยา

รักษากลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจ ยารักษากลุ่มอาการทางผิวหนัง ยารักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อ

และกระดูก ยารักษากลุ่มอาการระบบทางเดินปัสสาวะ ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน ยาถอนพิษเบื่อเมา และ

ยาลดความอยากบุหรี่ (ส านักยา, 2560) และพืชสมุนไพรต้นหนึ่งอาจมีชื่อท้องถิ่นได้หลายชื่อ เช่น 

พริกขี้หนู Capsicum annuum L. มีชื่อท้องถิ่นภาษาไทย 44 ชื่อ เช่น ปะแกว ดีปลี มะระตี้ และ

พริกม่วง เป็นต้น (ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช , 2560) การระบุชื่อพืชสมุนไพรที่กล่าวถึง

ในต ารับว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดใด ต้องมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการตั้งต ารับยาสมุนไพรเพ่ือ

ป้องกันความสับสนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างพืชสมุนไพรชื่อ ‘แห้ม’ มีความเป็นไปได้

ระหว่างพืชสองชนิดที่มีชื่อสามัญภาษาไทยเหมือนกันคือ ‘ขม้ินเครือ’ Arcangelisia flava (L.) Merr. 

และ ‘ขมิ้นเครือ’ Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. จึงมีการตรวจสอบลักษณะพืชตาม

หลักพฤกษอนุกรมวิธานและเภสัชเวทของพืชสมุนไพรพบว่า ‘แห้ม’ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Coscinium 

fenestratum (Gaertn.) Colebr. (ประนอม เดชวิศิษฏ์สกุล, รพีพล ภโววาท, ไพลิน ทองคุ้ม, & ตถา

พร ไม้สน, 2545) ในยาแผนปัจจุบันปัญหาชื่อเหมือนเป็นหนึ่งในความคลาดเคลื่อนทางยาซึ่งสร้าง
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ความสับสนและเกิดความเข้าใจผิด วิธีป้องกันความผิดพลาดดังกล่าว เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์

ช่วยสั่งจ่ายยาของบุคคลากรทางการแพทย์ ลดการใช้ตัวย่อและก าหนดกลยุทธ์ควบคุมการตั้งชื่อ

ผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ท้องตลาด (Zaida & Rukhsana, 2015) ซ่ึงวิธีการดังกล่าวสามารถใช้ควบคุมได้

ในยาแผนปัจจุบันแต่ในชื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นภาษาไทย การเรียกชื่อมีความหลากหลายผสมผสานกับ

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นท าให้ส่วนผสมของชื่อพืชสมุนไพรมีความแตกต่างกันในแต่ละ

ภูมิภาคของประเทศไทยโดยโครงสร้างระบบไวยกรณ์ค าเรียกชื่อพืชมี 4 ส่วน คือ แก่นชื่อ ค าขยาย 

โดยมีอีกสองส่วนที่เพ่ิมเข้ามา คือ 1. ค าบ่งกลุ่มพืช (plant class terms) ได้แก่ ค าบ่งอาณาจักรพืช 

(plant-kingdom terms) ค าบ่งส่วนพืช (plant-part terms) ค าบ่งกลุ่มก้อนพืช (plant-cluster 

terms) และค าบ่งหน้าที่พืช (plant-function terms) 2. หน่วยค าบ่งกลุ่ม (plant class markers) 

ได้แก่  ตัวบ่งผลพืช (plant fruit markers) และตัวบ่งเพศสภาพพืช (plant gender markers) 

(อัญชลี สิงห์น้อย วงค์วัฒนา, 2559) ด้วยแหล่งที่มาของชื่อพืชสมุนไพรท้องถิ่นภาษาไทยมีความ

หลากหลาย ไม่มีทะเบียนควบคุมที่ชัดเจนและการใช้พืชสมุนไพรผิดชนิดอาจส่งผลต่อการเกิดอาการ

ไม่พึงประสงค์ซ่ึงสามารถแบ่งได้ 7 กลุ่ม คือ เกิดปฏิกิริยาการแพ้ (allergic reactions) เกิดพิษ (toxic 

reactions) เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (adverse effects)  เกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับสมุนไพร (herb 

and drug reactions) การใช้ผิดชนิด (mistaken plants) การใช้ผิดวิธี (mistaken preparation)

การปนเปื้อน (contamination) และการปลอมปน (adulterants) (ยุวดี วงษ์กระจ่าง  & วสุ  ศุภ

รัตนสิทธิ 2558) 

เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวและสนับสนุนการใช้พืชสมุนไพรอย่างถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาลที่ส่งเสริมให้ใช้พืชสมุนไพรเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทยและสามารถแยกความเหมือน

ของชื่อพืชสมุนไพรซึ่งมีจ านวนมากในฐานข้อมูลได้ ตามกรอบรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติของโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ โดยการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นซึ่งเป็นที่รู้จักและได้

มีการใช้ในชื่อการค้าของยาแผนปัจจุบันภาษาอังกฤษที่มีลักษณะพ้องรูป เช่น ในกลุ่มยารักษามะเร็ง 

(Kovacic & Chambers, 2011) และในการประยุกต์ใช้เพ่ือตรวจสอบเลขทะเบียนรถใน 46 ประเทศ 

โดยให้ค่าเอฟวันและค่าความถูกต้องดีกว่าวิธีเดิมก่อนประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์น (Shamaila 

& Sarfraj, 2016) และในการวิจัยส ารวจหาคุณลักษณะความเหมือนของชื่อยาแผนปัจจุบันจ านวน 

7,987 ชื่อ พบชื่อยาที่เสี่ยงก่อความสับสนมีค่าระยะทางเลเวนชเตย์นน้อยกว่า 5 (Bryan, Aronson, 

ten Hacken, Williams, & Jordan, 2015) แต่ในการวิจัยที่ได้ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์น

และเทคนิคเนมแมชชิ่งแบบผสมเพ่ือตรวจสอบชื่อสามัญของยาแผนปัจจุบันที่มีลักษณะชื่อพ้องมอง
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คล้ายในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 พบว่าสามารถใช้วิธีดังกล่าวเปรียบเทียบความเหมือนของ

ชื่อยาได้แต่ไม่อยู่ในระดับที่ดีมากด้วยให้ค่าเอฟวัน 0.49 ค่าความระลึก 0.49 และค่าความเที่ยงตรง 

0.43 (เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี & จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต, 2556) อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้

อัลกอริทึมดังกล่าวในชื่อเครื่องยาไทยเพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตของส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาให้ค่าเอฟวัน ค่าความระลึกและค่าความเที่ยงตรงที่ดีที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธี อ่ืน (Duangkamol Pakdeesattayapong & Verayuth Lertnattee, 2015) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอวิธีการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นเพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของพืช

สมุนไพรเพ่ือเป็นแนวทางให้เกิดสารสนเทศป้องกันความสับสนในการด าเนินงานด้านสมุนไพรได้ใน

อนาคต 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในการเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพร

ภาษาไทย 

2. เพ่ือศึกษาชื่อพืชสมุนไพรกับความหลากหลายสายพันธุ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 

2555 

3. เพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

4. เพ่ือแสดงเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยใช้ข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ.  2555 ซึ่ งมีชื่อ

วิทยาศาสตร์ก ากับ รวม 179 ชนิด โดยการเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพรภาษาไทยทั้ง

ที่เป็นชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่นโดยรวมถึงชื่อที่มาจากภาษาอ่ืน แต่มีการถอดเสียงสะกดเป็นภาษาไทย

เพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ชื่อพืชสมุนไพร หมายถึง ชื่อพืชสมุนไพรทั้งชื่อสามัญภาษาไทยและชื่อท้องถิ่นภาษาไทยใน

ฐานข้อมูลที่ใช้ศึกษาซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรจากเว็บไซต์คุยเฮิร์บ (KUIHerb) และ

แหล่งหนังสือและเว็บไซต์อ้างอิงอ่ืน ๆ ที่ได้รวบรวมเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้  

บัญชียาหลักแห่งชาติ หมายถึง บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2555  

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2555 ที่อยู่ใน 12 กลุ่ม

การรักษา คือ  ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) กลุ่มอาการของระบบทางเดิน
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หายใจ กลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร กลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก กลุ่มอาการทางสูติ

ศาสตร์นรีเวชวิทยา กลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง กลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ  ยาบ ารุง

โลหิตยาบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน ยาถอนพิษเบื่อเมา และยาลดความอยากบุหรี่ ที่มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ก ากับรวม 179 ชนิด 

ความเหมือน หมายถึง คู่ชื่อพืชสมุนไพรที่มีค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นเท่ากับ 

100 

ความคล้าย หมายถึง คู่ชื่อพืชสมุนไพรที่มีค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นตั้งแต่ 85 

ขึ้นไปและน้อยกว่า 100 

ชื่อสามัญไทย หมายถึง ชื่อพืชสมุนไพรภาษาไทยที่มีความนิยมในการใช้เรียกพืชสมุนไพรใน

พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย 

ชื่อท้องถิ่นไทย หมายถึง ชื่อพืชสมุนไพรภาษาไทยที่มีความนิยมในการใช้เรียกพืชสมุนไพรใน

บางพ้ืนที่ของประเทศไทย 

ชื่อพ้องรูป (homograph) หมายถึง ชื่อของพืชสมุนไพรต่างชนิดกันซึ่งมีค่าร้อยละความ

เหมือนของเลเวนชเตย์นเท่ากับ 100 

ชื่อพ้องความหมาย (synonym) หมายถึง ชื่อของพืชสมุนไพรที่มีค่าร้อยละความเหมือน

ของเลเวนชเตย์นน้อยกว่า 85 และเป็นพืชสมุนไพรชนิดเดียวกัน 

ชื่อพ้องรูปมองคล้าย (look-alike homograph) หมายถึง ชื่อของพืชสมุนไพรต่างชนิดกันซึ่ง

มีค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นตั้งแต่ 85 ขึ้นไปและน้อยกว่า 100 

ชื่อพ้องความหมายมองคล้าย (look-alike synonym) หมายถึง ชื่อของพืชสมุนไพรชนิด

เดียวกันซ่ึงมีค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นตั้งแต่ 85 ขึ้นไปและน้อยกว่า 100 
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กรอบแนวคิด 

ปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ์ 
รายชื่อพืชสมุนไพร  
ภาษาไทย 
-ชื่อสามัญไทย 
-ชื่อท้องถิน่ไทย 

 

 

-สร้างตารางความสัมพันธ์ชื่อ
พืชสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติในฐานข้อมูลคุยเฮิร์บ 
-ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนช
เตย์น เพื่อหาความเหมือนของ
ชื่อทุกชื่อของพืชสมุนไพรแต่
ละต้นกับชื่ อทุกชื่อของพืช
สมุนไพรต้นอื่น 

 

-ร้อยละความเหมือน 
เท่ากับ 100 คือ ชื่อพ้องรูป 
ร้อยละความเหมือนเท่ากับ
หรือมากกว่า 85 และน้อย
กว่า 100 คือ ชื่อคล้าย 
-เครือข่ายชื่อพืชสมุนไพร 

  

ผู้วิจัยได้สรุปและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยปัจจัยน าเข้าประกอบด้วย รายชื่อ

พืชสมุนไพรภาษาไทยทั้งชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่นในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้กระบวนการสร้างตาราง

ความสัมพันธ์ชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลคุยเฮิร์บ (KUIHerb) และประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์น 

เพ่ือหาค่าร้อยละความเหมือนของชื่อทุกชื่อของพืชสมุนไพรแต่ละต้นกับชื่อทุกชื่อของพืชสมุนไพรต้น

อ่ืนทั้งหมดภายในฐานข้อมูล ภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการเปรียบเทียบความเหมือนของอักขระในชื่อ

พืชสมุนไพรด้วยการใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นและใช้ค่าร้อยละความเหมือนแสดงค่าน้ าหนักในการ

สร้างเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. มีอัลกอริทึมท่ีสามารถใช้ในการเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพร 

2. ทราบชื่อพืชสมุนไพรที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

3. ทราบชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

4. ทราบความเชื่อมโยงของเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

5. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือผลิตยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติให้มีความถูกต้องและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาบนพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนว

ทางการวิจัยซึ่งประกอบด้วย 

1. แนวคิด 

1.1 บัญชียาหลักแห่งชาติ 

1.2 ต าราการแพทย์แผนไทยและต ารับยาแผนไทยของชาติ 

1.3 ชื่อพืชสมุนไพร 

2. ทฤษฎี 

2.1 การเปรียบเทียบและจับคู่อักขระ 

2.2 ทฤษฎีเครือข่าย 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในงานด้านต่าง ๆ 

3.2 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในงานด้านสุขภาพ  

3.3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายในงานด้านต่าง ๆ 

3.4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายในงานด้านสุขภาพ 

1. แนวคิด 

 1.1 บัญชียาหลักแห่งชาติ 

บัญชียาหลักแห่งชาติเป็นบัญชีก าหนดกรอบรายการยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรหรือยา

แผนโบราณที่มีส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกต ารับ

จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านข้อบ่งใช้ทางคลินิกและมีข้อก าหนดด้าน

อ านาจการสั่งใช้ยาตามคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพและขนาดของโรงพยาบาล โดยมีการปรับปรุง

แก้ไขตามปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องให้เท่าทัน

สถานการณ์สุขภาพของคนไทยประกอบด้วยบัญชียาส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข

และบัญชียาจากสมุนไพร (ส านักยา, 2560) 

 ‘บัญชียาส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข’ หมายความว่า รายการยาแผน

ปัจจุบันส าหรับใช้ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยบัญชีย่อย 5 บัญชี 

ได้แก่ บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญชี จ รวมทั้งรายการยาเภสัชต ารับโรงพยาบาล  
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‘เภสัชต ารับโรงพยาบาล’ หมายความว่า รายการยาที่โรงพยาบาลสามารถผลิตขึ้นใช้ภายใน

โรงพยาบาลตามเภสัชต ารับของโรงพยาบาล  

‘บัญชียาจากสมุนไพร’ หมายความว่า รายการยาจากสมุนไพรที่เป็นยาแผนไทยหรือยาแผน

โบราณและยาพัฒนาจากสมุนไพรโดยมีรายละเอียดชื่อสามัญทางยา รูปแบบยา บัญชีย่อย ความแรง 

ขนาดบรรจุ เงื่อนไข ค าเตือนและข้อควรระวัง และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ตามคุณสมบัติของสถานพยาบาล

กรอบรายการยาประกอบด้วยยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ โดยมีกรอบรายการ

ยาแผนปัจจุบันมี 2 กลุ่ม คือ 

1. บัญชียาส าหรับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขประกอบด้วย 17 กลุ่ม 

ยา  ดั งนี้  ก ลุ่ ม ย า  gastro-intestinal system, cardiovascular system, respiratory system, 

central nervous system, infections, endocrine system, obstetrics, gynaecology and 

urinary-tract disorders, malignant disease and immunosuppression, nutrition and 

blood, musculoskeletal and joint diseases, eye, ear, nose, oropharynx and oral cavity, 

skin, immunological products and vaccines, anaesthesia, antidotes แ ล ะ  contrast 

media and radiopharmaceuticals 

2. บัญชียารายการยาเภสัชต ารับโรงพยาบาลประกอบด้วย 2 กลุ่มยา ดังนี้ 

2.1 สูตรต ารับยาของเภสัชต ารับโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย สูตรยารูปแบบ  

creams สูตรยารูปแบบ elixirs สูตรยารูปแบบ lotions สูตรยารูปแบบ mixtures สูตรยารูปแบบ 

nasal drops สูตรยารูปแบบ ointments สูตรยารูปแบบ paints สูตรยารูปแบบ pastes สูตรยา

รูปแบบ powders สูตรยารูปแบบ scrubs สูตรยารูปแบบ shampoos สูตรยารูปแบบ solutions 

สูตรยารูปแบบ spirits สูตรยารูปแบบ suspensions สูตรยารูปแบบ syrups สูตรยารูปแบบ 

tinctures และสูตรยาส าหรับ dental preparations 

2.2 สูตรต ารับของสารช่วยในเภสัชต ารับโรงพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย cream  

bases ointment bases และ preservatives 

ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษารายการพืชสมุนไพรตามกรอบรายการยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ

จ านวน 2 กลุ่ม คือ 

1. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณประกอบด้วย 8 กลุ่มยา ดังนี้ 

1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) 

1.2 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร 
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1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 

1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการแก้ท้องเสีย 

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 

1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา 

1.4 ยาแก้ไข ้

1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ 

1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด 

1.6 ยาบ ารุงโลหิต 

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก 

1.7.1 ยาส าหรับรับประทาน 

1.7.2 ยาส าหรับใช้ภายนอก 

1.8 ยาบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ 

2. ยาพัฒนาจากสมุนไพรประกอบด้วย 8 กลุ่มยา ดังนี้ 

2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร 

2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก 

2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย 

2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร 

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน 

2.2 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ 

2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 

2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก 

2.4.1 ยาส าหรับรับประทาน 

2.4.2 ยาส าหรับใช้ภายนอก 

2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ 

2.6 ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน 
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2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา 

2.8 ยาลดความอยากบุหรี่ 

โดยบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 มีรายการยาสมุนไพรจ านวน 71 รายการ โดยจัดเป็น

ยาแผนไทยตามองค์ความรู้เดิม 50 รายการ และเป็นยาสมุนไพรเดี่ยวที่ได้รับการพัฒนารูปแบบ 

(dosage form) ให้คล้ายยาแผนปัจจุบันเพ่ือสะดวกในการใช้อีก 21 รายการ ส่วนบัญชียาหลัก

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 มีรายการยาสมุนไพรจ านวน 74 รายการ โดยจัดเป็นยา

แผนไทยตามองค์ความรู้เดิม 50 รายการ และเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร 24 รายการ 

1.2 ต าราการแพทย์แผนไทยและต ารับยาแผนไทยของชาติ 

 ต าราการแพทย์แผนไทยและต ารับยาแผนไทยของชาติประกอบด้วย ฉบับที่ 1 ศิลาจารึกวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 380 แผ่น 1,061 ต ารับ ฉบับที่ 2 คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ (ฉบับ

ใบลาน) 33 แผ่น ต าราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่  5 (สมุดไทย) ต าราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 

ต ารายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ต ารายาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริ

ยาลงกรณ์ ต าราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน ต าราแผนปลิง

ของไทย ซึ่งประกอบด้วยคัมภีร์ 33 คัมภีร์ ฉบับที่ 3 ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 50 แผ่น 

186 ต ารับ ฉบับที่ 4 ต ารายาว่าด้วยโรคกระไสย ต ารากะสายกล้อน สมุดกระไสยโรค เล่ม 8 ต ารา

ประถ มมะษารีบ้าท คัมภีร์ครรภ์รักษา เล่ม 1 ต ารายาคลอดบุตร คัมภีร์จรณะสังคหะเล่ม 1 พระคัมภีร์

สังคหะเล่ม 1 คัมภีร์สังคหะเล่ม 2 พระต าราจักพระณะร้ายชุมนุมแบ่งภาค คัมภีร์ทวติงสาพาธค า

กลอนเล่ม 3 คัมภีร์ธาตุทั้ง 5 คัมภีร์ประเมหะเล่ม 1 คัมภีร์แผนฝีดาด พระต าหรับหลวง พระต ารา

หลวงชื่ออุไทยะจีนดาบาฬี พระโอสถถวายพระเจ้าอยู่หัวตามเวลาต่าง ๆ ต าราภร มโรหิตยาชื่ออาโป  

ต าราพระโอสถเกร็ด พระสมุดต ารายา  พระต ารายาเกร็ด ต าราท ายานัตถ คัมภี ร์ราชรังสฤทธิ

สังเคราะห์ปริเฉท 12 ค าภีร์ราชรังสฤทธิสังเคราะห์ปริเฉท 18 คัมภีร์โรคเรื้อน คัมภีร์รตนโชต  ต ารา

ยาแก้เลือดลมเสีย ต ารายาลุเลือด ต ารายาอยู่เรือนไฟ คัมภีร์ชวดาล รวม 2,369 ต ารับ ฉบับที่ 5 

คัมภีร์แผนฝีดาด  ต าราฝีดาด ต ารายาฝีดาด ต้นสมุทต าราฝีดาษ  ต าราแผนภาพฝีดาด ยาฝีดาษประ

สาด ก าเนิดฝีต่าง ๆ รวม 2,372  ต ารับ ฉบับที่ 6 ต าราและต ารับคัมภีร์ลมชวะดาน  ต าราพยาธิ ต ารา

ตักกะสิลา ต าราธาตุพิการ ยาแก้โรคมะเร็ง รวม 403 ต ารับ ฉบับที่ 7 ต าราและต ารับยากลอนร่าย

ลิลิต  กลอนล าน า 16 ส านวนจันทบูร-กล่อม เล่ม 1 แพทยสาศนสอนด้วยขันธโลก แพตย์สาศน์เล่ม 3 

คัมภีร์ราชสาธกสาโรชสงเคราะห์ปกรณะอรรถกถาเล่ม 1 ฉบับที่ 8 ต าราและต ารับยาเกร็ด 29 ต ารับ 
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ฉบับที่ 9 ต าราและต ารับยาเกร็ด 14 ต ารับ ฉบับที่ 10 ต าราและต ารับยาเกร็ด 39 ต ารับ ฉบับที่ 11 

ต ารา และต ารับยาสภาอุณาโลมแดง ร.ศ. 112 141 ต ารับ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก, 2560a)  

 1.3 ชื่อพืชสมุนไพร 

พืชสมุนไพรต้นหนึ่งมีชื่อระบุได้หลายรูปแบบ หากแบ่งตามการตั้งชื่อสามารถจัดแบ่งได้ 3 

รูปแบบดังนี้ (จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, 2548)  

1.3.1 ชื่อที่ก าหนดขึ้นอย่างไม่มีกฏเกณฑ์ท่ีชัดเจน  

จ ากัดการใช้เฉพาะในบางพ้ืนที่ บางกลุ่มคนหรือในภาษาใดภาษาหนึ่งซึ่งใช้สื่อ 

ความหมายได้ในวงแคบแบ่งได้ 2 ประเภท 

   1.3.1.1 ชื่อสามัญ (common name) 

   ชื่อสามัญที่เป็นภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารได้ในหลายประเทศที่เข้าใจ

ภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถใช้ในเชิงสากลได้เนื่องจาก 

   1. ภาษาอังกฤษสามารถใช้สื่อสารได้ในวงจ ากัด 

   2. ไม่สามารถสื่อสารถึงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของวงศ์และสกุลของ

พืชได้ 

   3. พืชบางชนิดไม่มีชื่อสามัญเนื่องจากพืชที่มีชื่อสามัญมักมีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ เช่น มะลิ (jasmine) กล้วย (banana) มะพร้าว (coconut) มังคุด (mangosteen) บัว

หลวง (lotus) เป็นต้น 

   4. พืชบางชนิดมีชื่อสามัญได้หลายชื่อ เช่น ถั่วลิสง มีชื่อสามัญ 2 ชื่อ คือ 

groundnut และ peanut เป็นต้น 

1.3.1.2 ชื่อท้องถิ่นหรือชื่อพ้ืนเมือง (local name, vernacular name,  

native name) 

   ชื่อท้องถิ่นหรือชื่อพ้ืนเมืองใช้ในบางพ้ืนที่โดยมีความจ ากัดมากกว่าชื่อสามัญ 

อาจมีที่มาจากรูปร่างลักษณะของพืชที่ปรากฏ เช่น หางนกยูง หญ้าหนวดแมว ว่านหางจระเข้ เป็นต้น 

หรือเรียกชื่อตามถิ่นก าเนิดของพืช เช่น กกอียิปต์ ยางอินเดีย เป็นต้น และไม่สามารถสื่อสารในเชิง

สากลได้เช่นกัน เนื่องจาก 

   1. ใช้เฉพาะในท้องถิ่นและเป็นภาษาท่ีไม่ได้ยอมรับกันทั่วโลก 
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   2. ไม่สามารถสื่อสารถึงความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของวงศ์และสกุลของ

พืชได้ 

   3. พืชบางชนิดมีชื่อท้องถิ่นได้หลายชื่อเนื่องจากมีการเรียกชื่อแตกต่างกัน

ไปตามภาษาและส าเนียงของแต่ละภูมิภาคท าให้ไม่สามารถเข้าใจตรงกันและสามารถสร้างความ

ผิดพลาดและเกิดความสับสนในการสื่อสารได้ เช่น มะละกอ ทางภาคอีสานเรียกว่า ‘บักหุ่ง’ ทาง

ภาคเหนือเรียกว่า ‘บักก๊วยเต้ด’ และทางภาคใต้เรียกว่า ‘ลอกอ’ เป็นต้น 

   4. พืชบางชนิดมีชื่อท้องถิ่นเหมือนกัน เช่น ลิ้นมังกร เป็นชื่อท้องถิ่นของพืช 

2 ชนิด ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ Sansevieria trifasciata Prain var. trifasciata และ Angelonia 

majus L. เป็นต้น 

1.3.2 ชื่อที่ก าหนดขึ้นอย่างมีกฏเกณฑ์ 

  มีกฏเกณฑ์และที่มาในการตั้งชื่อตามระบบสากล ใช้สื่อสารและมีความเข้าใจตรงกัน

ทั่วโลก ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ (scientific name) ชื่อชนิด (species name) หรือ ชื่อพฤกษศาสตร์ 

(botanical name) ดังนั้นชื่อทั้ง 3 ชนิดนี้ มีความหมายเหมือนกันและสามารถใช้แทนกันได้ โดยใช้

ระบบทวินาม (binomial systems) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ชื่อสกุล (generic name) ชนิด 

(specific epithet) ซึ่งเป็นค าคุณศัพท์ที่แสดงถึงลักษณะ และชื่อผู้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ (author 

name(s)) และชื่อของผู้แก้ไขชื่อสกุลหรือชื่อชนิดให้ถูกต้อง (จิระศักดิ์ กีรติคุณากร & ป่าน ปานขาว, 

2550)  

1.3.3 ชื่อหน่วยอนุกรมวิธานพืช 

  หน่วยอนุกรมวิธานที่เล็กที่สุด คือ ชนิด ล าดับถัดไป คือ สกุล วงศ์ อันดับ ชั้น และ

หมวด หรืออาจย่อยลงไปตามกลุ่มของพืช โดยเดิมค าว่า ‘sub’ ข้างหน้า หน่วยอนุกรมวิธานตั้งแต่ 

ระดับหมวดลงไปถึงระดับเผ่าย่อย ชื่อของหน่วยอนุกรมวิธานทุกล าดับเป็นภาษาลาติน ชื่อที่ถูกต้อง

ตามกฏจะมีเพียงหนึ่งชื่อและได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกสุด ชื่ออ่ืน ๆ ที่ไม่เป็นไปตามกฎจัดเป็นชื่อพ้อง 

  โดยงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่นภาษาไทย เนื่องจากพืชสมุนไพร

หนึ่งต้นอาจมีชื่อได้มากกว่าหนึ่งชื่อซึ่งสร้างความสับสนในการน าใช้หรือการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

พืชสมุนไพรได ้
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2. ทฤษฎี 

2.1 การเปรียบเทียบและจับคู่อักขระ 

 หนึ่งในกระบวนการวัดผลการท างานหรือประสิทธิภาพของสิ่งต่าง ๆ เพ่ือตัดสินใจหรือ

ประกอบการใช้ประโยชน์ในงานที่เกี่ยวข้องคือการเปรียบเทียบซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลจ านวนมหาศาลที่

ต้องการประมวลและวัดผลเพ่ือใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการวัดปริมาณข้อมูลบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย พบว่ามีค่าเฉลี่ยการส่งผ่านข้อมูลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 เท่ากับ 20.27 18.54 และ17.49 

Gbps และมีการส่งผ่านข้อมูลของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตด้านการศึกษา 34.40 30.84 และ 33.31 

Mbps ซึ่งมีจ านวนมากขึ้นตามกาลเวลาดังนั้นในสังคมยุคปัจจุบันจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ

ด าเนินงานกับข้อมูลจ านวนมากได้ ดังนั้นการใช้อัลกอริทึมต่าง ๆ รวมถึงอัลกอริทึมในการเปรียบเทียบ

และการจับคู่อักขระจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ออกแบบมาเพ่ือจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใช้วิธีการ

เปรียบเทียบและจับคู่อักขระ ซึ่งแบ่งได้หลายลักษณะทั้งการจัดแบ่งตามรูปแบบวิธีการวัดและ

รูปลักษณะของอักขระที่วัด การแบ่งกลุ่มตามวิธีการวัดสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ 1. การวัดตาม

พ้ืนฐานการจัดล าดับภายในสายอักขระ (sequence - based similarity measures) 2. การวัดตาม

พ้ืนฐานของรูปแบบสายอักขระที่ก าหนดขึ้นเอง (set - based similarity measures) 3. การวัด

อักขระตามรูปแบบการออกเสียง (phonetic similarity measures) และ 4. การวัดแบบผสมผสาน

การจัดล าดับและรูปแบบของสายอักขระเข้าด้วยกัน (hybrid similarity measures) (Doan, 

Halevy, & Ives, 2012) ในที่นี้จะแบ่งตามลักษณะของอักขระซึ่งแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้ (Wael H. & 

Aly A., 2013) (Nimisha & Deepak, 2012) 

2.1.1 การเปรียบเทียบอักขระ (string based)  

2.1.1.1  การเปรียบเทียบสายอักขระ (term-based)  

2.1.1.2  การเปรียบเทียบลักษณะของอักขระ (character-based) 

โดยมีการเปรียบเทียบอักขระดังนี้ 

2.1.1.1  การเปรียบเทียบสายอักขระ (term-based) 

การเปรียบเทียบสายอักขระ (term-based) ใช้อัลกอริทึมและค่า 

สัมประสิทธิ์ความเหมือนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการให้น้ าหนักความส าคัญของสายอักขระท่ีแตกต่างกัน

ดังนี้ 

1. Simple matching coefficient (SMC) คือ ค่าสัมประสิทธิ์การจับคู่ซ่ึง 
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เป็นวิธีการแบบเวกเตอร์ที่นับจ านวนสายอักขระที่ คล้ายกันในทั้ งสองเวกเตอร์ดั งสมการ 

(Vijaymeena & Kavitha, 2016) 

SMC =  (𝑀00+𝑀11) / (𝑀00+𝑀01+𝑀10+𝑀11)     (1) 

เมื่อ จ านวนของคุณลักษณะ 𝑀00 , 𝑀11 คือ สายอักขระมีค่าเหมือนกัน  

      จ านวนของคุณลักษณะ 𝑀10 , 𝑀01 คือ สายอักขระมีค่าต่างกัน 

2. Jaccard similarity คือ ค่าความเหมือน Jaccard  เป็นอัลกอริทึมท่ีใช้ 

หาความเหมือนของสายอักขระ ค านวณจากจ านวนค าที่ใช้ร่วมกันต่อจ านวนค าทั้งหมดในทั้งสองสาย

อักขระและมีการใช้วิธีนี้ร่วมกับวิธี edit distance  dice similarity และ cosine similarity ในการ

หาความเหมือนและสืบค้นรูปแบบเสียงดนตรี โดยวิธีการที่ให้ผลดีที่สุดคือการใช้ระยะทางเลเวนช

เตย์น (Levenshtein distance) ร่วมกับวิธี Jaccard similarity ดังสมการ (Nimisha & Deepak, 

2012) (Wael H. & Aly A., 2013) (Vijaymeena & Kavitha, 2016)  

J(X,Y)=|X∩Y|/|X∪Y|         (2) 

               เมื่อ X และ Y คือ สายอักขระที่ต้องการหาความเหมือน  

และ 0 <=J(X,Y) <=1 

3. Dice’s coefficient คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ใช้หาความเหมือนของสาย 

อักขระ ค านวณจากจ านวนสองเท่าของค าที่ใช้ร่วมกันต่อจ านวนค าในทั้งสองสายอักขระดังสมการ 

(Wael H. & Aly A., 2013) (Vijaymeena & Kavitha, 2016) 

D(X,Y)=2|X∩Y|/|X|+|Y|                                                        (3) 

เมื่อ X และ Y คือ สายอักขระที่ต้องการหาความเหมือน  

4. Overlap coefficient คือ ค่าสัมประสิทธิ์การทับซ้อนมีค่าใกล้เคียงกับ 

ค่าสัมประสิทธิ์ของ Dice แต่พิจารณาสองสายอักขระที่มีการจับคู่แบบเต็มรูปแบบดังสมการ (Wael 

H. & Aly A., 2013) (Vijaymeena & Kavitha, 2016) 

Overlap coefficient = |X∩Y|/min (|X|,|Y|)                                       (4) 

เมื่อ X และ Y คือ สายอักขระที่ต้องการหาความเหมือน 

5. Cosine similarity คือ ค่าความเหมือนโคซายน์เป็นการหาความเหมือน 

จากค่ามุมของข้อมูลบนพ้ืนที่เว็กเตอร์ (vector space) มีค่าอยู่ระหว่าง 0 - 1 วิธีนี้เป็นที่นิยมและมี

ประสิทธิภาพในการวัดความเหมือนซึ่งถูกน ามาประยุกต์ใช้กับศาสตร์การค้นคืนสารสนเทศในกรณีที่

เอกสารยาวไม่เท่ากันดังสมการ (Wael H. & Aly A., 2013) 
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Cosine similarity = d*d'/|d||d'|        (5) 

เมื่อ d*d' คือเวกเตอร์ที่ต้องการเปรียบเทียบ 

6. Approximate string matching algorithm (fuzzy string  

searching) เป็นเทคนิคในการตรวจหาสายอักขระที่มีรูปแบบใกล้เคียงหรือตรงกัน โดยแบ่งปัญหาการ

จับคู่สายอักขระออกเป็น 2 ส่วน คือ การค้นหาสายอักขระย่อยในกลุ่มที่ต้องการและการค้นหาสาย

อักขระที่ตรงกับรูปแบบที่ก าหนด (Nimisha & Deepak, 2012) 

7. Brute force algorithm คือ อัลกอริทึมท่ีใช้ตรวจสอบที่ละต าแหน่งของ 

ทั้งสายอักขระท่ีก าหนดเพ่ือหารูปแบบของอักขระที่ต้องการ  

8. Rabin karp algorithm คือ อัลกอริทึมการค้นหาสายอักขระในรูปแบบ 

ของข้อความที่ต้องการโดยใช้การ hashing ในกรณีที่อักขระไม่ใช่ตัวเลขและมีการประยุกต์ใช้เพ่ือ

ตรวจหาการลอกเลียนแบบเอกสารโดยละเว้นการตรวจสอบเครื่องหมายวรรคตอน 

9. Knuth morris pratt algorithm คือ อัลกอริธึมการค้นหาสายอักขระ 

หรือตัวอักขระในข้อความโดยใช้การตรวจสอบว่าเมื่อมีการจับคู่เกิดขึ้นค านั้นจะแสดงข้อมูลที่เพียงพอ

ในการก าหนดต าแหน่งภายในข้อความที่ต้องการตรวจสอบในครั้งถัดไป  

10. Boyer moore algorithm คือ อัลกอริทึมการค้นหาสายอักขระที่มี 

ประสิทธิภาพอีกอันหนึ่งซึ่งสามารถตัดทอน เวลาและต าแหน่งของข้อความที่ค้นหาได้เนื่องจากไม่ต้อง

ตรวจสอบอักขระทุกตัว โดยใช้วิธีการอ้างอิงต าแหน่งการตรวจสอบจากข้อมูลต าแหน่งที่พบอักขระทั้ง

แบบตรงกันและแบบไม่ตรงกันเพ่ือเลือกและค้นหาสายอักขระที่ต้องการ 

2.1.1.2  การเปรียบเทียบลักษณะของอักขระ (Character-Based)  

(Nimisha & Deepak, 2012) (Wael H. & Aly A., 2013) (Vijaymeena & Kavitha, 2016) 

1. N-gram คือ อัลกอริทึมการเปรียบเทียบสายอักขระโดยค านวณความ 

น่าจะเป็นที่จะเกิดรูปแบบอักขระจากจ านวนค า N ค าก่อนหน้า   

2. Needleman wunsch algorithm คือ อัลกอริทึมที่ใช้เปรียบเทียบ 

จัดล าดับทางชีวภาพ เช่น โปรตีน นิวคลีโอไทป์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้เปรียบเทียบสายอักขระ

ที่มีความยาวใกล้เคียงกันและใช้อย่างแพร่หลายในชีวสารสนเทศศาสตร์  

3. Smith waterman algorithm คือ อัลกอริทึมที่ใช้เปรียบเทียบสาย 

อักขระและค้นหาล าดับที่ดีที่สุดและใช้ประโยชน์ส าหรับล าดับที่แตกต่างกันและมีความสงสัยว่าจะมี

ความคล้ายกัน 
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4. Dynamic programming algorithm (longest Common  

Subsequence (LCS) problem) คือ อัลกอริทึมที่ใช้ค้นหาล าดับความคล้ายระหว่างสองสายอักขระ

โดยพิจารณาจากความยาวของอักขระที่ต่อเนื่องซึ่งมีอยู่ในสายอักขระทั้งสองและมีการประยุกต์ใช้ใน

งานด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ 

5. Algorithm using Levenshtein distance  Vladimir Iosifovich  

Levenshtein เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียผู้ตีพิมพ์ผลงานอัลกอริทึมวิธีการค านวณหาค่าระยะ

ทางการเปรียบเทียบสายอักขระซึ่งเรียกว่า ‘ระยะทางเลเวนชเตย์น’ (Levenshtein distance ,LD) 

(Levenshtein, 1966) ซึ่งยังคงใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ระยะทางเลเวนชเตย์นประกอบด้วยการ

ปฏิบัติการ (operations) 3 รูปแบบ คือ การเพ่ิม (insertion) การลบ (deletion) และการแทนที่ 

(substitution) โดยงานวิจัยนี้ใช้อัลกอริทึมของเลเวนชเตย์นในการเปรียบเทียบชื่อพืชสมุนไพรใน

บัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือหาระยะทางเลเวนชเตย์นและจัดกลุ่มชื่อพืชสมุนไพร โดยมีตัวอย่างขั้นตอน

การหาระยะทางเลเวนชเตย์นระหว่างชื่อพืชสมุนไพร ‘หมาน้อย’ Cissampelos pareira L. var. 

hirsuta (Buch. ex DC.) Forman และ ‘หมอน้อย’ Vernonia cinerea (L.) Less. ดังนี้ 

ขั้นแรก ดังรูปที่ 1 (ก) 
1. หาความยาวของสายอักขระ (s) ‘หมาน้อย’ และ (t) ‘หมอน้อย’ เท่ากับ 7 และสร้าง

ตารางเมทริกซ์ตั้งแต่แถวที่ 0 ถึง 7 และคอลัมน์ตั้งแต่ 0 ถึง 7 เริ่มต้นแถวที่ 1 ด้วยตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 
7  เริ่มต้นคอลัมน์ที่ 1 ด้วยตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 7 
ขั้นปฏิบัติการ ดังรูปที่ 1 (ข) (ท าซ้ าไปเรื่อย ๆ จนถึงต าแหน่งแถวที่ 7 และคอลัมน์ที่ 7) 

2. พิจารณาสายอักขระ (s) ‘หมาน้อย’ ที่ต าแหน่งที่ i (i อยู่ในต าแหน่งที่ 1 ถึง 7) พิจารณา
สายอักขระ (t) ‘หมอน้อย’ที่ต าแหน่งที่ j (j อยู่ในต าแหน่งที่ 1 ถึง 7) 

3. ถ้าอักขระในต าแหน่ง 𝑠[𝑖] เท่ากับ 𝑡[𝑗] , cost มีค่าเท่ากับ 0 ถ้า 𝑠[𝑖] ไม่เท่ากับ 𝑡[𝑗]  
, cost มีค่าเท่ากับ 1 

4. ก าหนดวิธีการค านวณค่าต่าง ๆ ในตารางเมทริกซ์ โดย 

ช่องที่อยู่ถัดไปด้านล่างมีค่าเท่ากับ ช่องด้านบนบวก  1,  {𝑑[𝑖−1,𝑗]+1} 

ช่องที่อยู่ถัดไปด้านขวามีค่าเท่ากับ ช่องด้านซ้ายบวก 1,  {𝑑[𝑖,𝑗−1]+1}  
ช่องที่อยู่ถัดไปในแนวทแยงมีค่าเท่ากับช่องในแนวทแยงด้านบนบวก cost ,  

{𝑑[𝑖−1,𝑗−1]+ cost} ระยะทางเลเวนชเตย์น  (Levenshtein Distance,LD) ถูกค านวณโดย 
อัลกอริทึมไดนามิคโปรแกรมมิ่ง (dynamic programming algorithm) (Sascha, Claus, & Jana, 



  17 

2004) ดังสมการที่ 6 โดยก าหนดค่า cost ของการลบ การแทนที่ และการเพ่ิมของสายอักขระ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 

𝐿𝐷[𝑠,𝑡]:=min[𝐿𝐷[𝑖−1,𝑗]+𝐶𝑑 , 𝐿𝐷[𝑖,𝑗−1]+𝐶𝑖 , 𝐿𝐷[𝑖−1,𝑗−1]+𝐶𝑟 ] 
; All i and j >0          (6) 

𝐿𝐷[𝑖,0] : = 𝐿𝐷[𝑖−1,0] +𝐶𝑑             𝐶𝑑  = cost of deletion 

𝐿𝐷[0,𝑗]:  = 𝐿𝐷[0,𝑗−1] +𝐶𝑖    𝐶𝑖   = cost of insertion 

𝐿𝐷[0,0] : = 0     𝐶𝑟  = cost of substitution 
 

  
 

ห ม า น  ้ อ ย 
 0 1 2 3 4 5 6 7 

ห 1 0 1 2 3 4 5 6 
ม 2 1 0 1 2 3 4 5 

อ 3 2 1 1 2 3 3 4 

น 4 3 2 2 1 2 3 4 
 ้ 5 4 3 3 2 1 2 3 

อ 6 5 4 4 3 2 1 2 

ย 7 6 5 5 4 3 2 1 

 

     (ก)                                                     (ข) 

รูปที่ 1 อัลกอริทึมการหาระยะทางเลเวนชเตย์น 
ของสายอักขระ ‘หมาน้อย’ Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman และ  

‘หมอน้อย’ Vernonia cinerea (L.) Less. โดยสามารถค านวณหาค่าความเหมือนของเลเวนชเตย์น

ดังสมการที่ 7 (Potsdam, 2013) 

Levenshtein similarity;sim levenshtein(s,t)=1–(Levenshtein dist(s,t)/max(|s|,|t|)          (7) 
      =1– (1/7) 

ได้ผลลัพธ์ค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นระหว่างชื่อพืช ‘หมาน้อย’ กับ ‘หมอน้อย’ มีค่า

เท่ากับ 85.71% 

 2.2  ทฤษฎีเครือข่าย เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีกราฟ (Wey, Blumstein, Shen, & Jordán, 

2008) ซึ่งเป็นขอบข่ายงานที่ใช้ความรู้ในด้านคณิตศาสตร์สร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงปริมาณ

  
 

ห ม า น  ้ อ ย 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

ห 1        
ม 2        

อ 3        

น 4        
 ้ 5        

อ 6        
ย 7        
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ระหว่างวัตถุเพ่ือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงซึ่งประกอบด้วย โหนด (node) ที่เป็นตัวแทนของข้อมูลซึ่ง

เชื่อมต่อกันด้วย เส้นเชื่อมโยง (edge) (Bernhardt, Bonilha, & Gross, 2015) (Wasserman & 

Faust, 1994) โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงในหลายลักษณะซึ่งอาจแบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ แบบไม่มี

ทิศทาง (undirected) แบบมีทิศทาง (directed) แบบ multidirected แบบ weight และแบบ 

hypergraphs (Mathematics, 2017) โดยมีองค์ประกอบที่เก่ียวข้องดังนี้ 

กราฟ (graph) คือ ชุดของโหนดและชุดของความสัมพันธ์ระหว่างโหนดที่ก าหนดโดย 

เมตริกซ์และแสดงรูปภาพที่มีการเชื่อมต่อระหว่างโหนดต่าง ๆ ด้วยเส้นเชื่อมโยงในรูปแบบ

ความสัมพันธ์ตามลักษณะของข้อมูล 

โหนด (node) คือ ส่วนประกอบของเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์กับโหนดอ่ืนในรูปแบบกราฟที่

เป็นตัวแทนของเครือข่าย  

เส้น เชื่ อมโยง (edge) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของเครือข่าย  ซึ่ งทั้ งสอง

องค์ประกอบเป็นโหนดในกราฟที่สามารถเรียงล าดับปฏิสัมพันธ์ทางสังคมใด ๆ เช่น การถ่ายโอน

ข้อมูล เป็นต้น  

ความยาวเส้นทาง (path length) คือ จ านวนความสัมพันธ์ที่สั้นที่สุดระหว่างสองโหนด 

รูปแบบการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ 

1. การวัดแบบ individual measures 

1.1 Betweenness centrality คือ การวัดศูนย์กลางข้ึนกับจ านวนเส้นทางที่สั้น 

ที่สุดระหว่างคู่ของสมาชิกเพ่ือค้นหาโหนดที่เชื่อมกลุ่มต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

1.2 Centrality คือ การวัดโหนดที่มีความส าคัญในกลุ่มเครือข่าย 

1.3 Closeness centrality คือ โหนดที่เป็นศูนย์กลางของเครือข่าย และมีความ 

ใกล้ชิดกับโหนดอื่นโดยมีระยะทางสั้นที่สุดในการเข้าถึง 

1.4 Degree centrality คือ โหนดที่เป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 

โดยตรง วัดได้จากจ านวนเส้นเชื่อมโยงทั้งหมดท่ีเชื่อมโยงมาจากโหนดอ่ืน ๆ 

1.5 Node degree คือ จ านวนเส้นเชื่อมโยงที่เชื่อมกับโหนดนั้น ๆ 

1.6 Indegree คือ จ านวนเส้นเชื่อมโยงที่มีทิศทางเข้าสู่โหนดนั้น ๆ 

1.7 Outdegree คือ จ านวนเส้นเชื่อมโยงที่มีทิศทางออกจากโหนดนั้น ๆ 

2. การวัดแบบ intermediate measures 

2.1 Clustering coefficient คือ ความหนาแน่นของเครือข่ายย่อย ค านวณโดยใช้ 
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จ านวนเส้นเชื่อมโยงระหว่างโหนดหารด้วยจ านวนเส้นเชื่อมโยงที่เป็นไปได้สูงสุด 

2.2 Cliquishness คือ จ านวนเครือข่ายถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย โดยกลุ่มย่อยคือ 

ชุดของโหนดที่แต่ละโหนดจะเชื่อมโยงกันโดยตรง 

3. การวัดแบบ group measures 

3.1 Average path length คือ ค่าเฉลี่ยของความยาวเส้นทางทั้งหมดระหว่างทุกคู่ 

ของโหนดในเครือข่าย 

3.2 Density คือ ความหนาแน่น โดยค านวณจากจ านวนเส้นเชื่อมโยงหารด้วย 

จ านวนของความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในเครือข่าย 

3.3 Diameter คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง เป็นความยาวของเส้นทางท่ียาวที่สุดใน 

เครือข่าย โดยสามารถน าความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการอธิบายเครือข่ายความสัมพันธ์ของข้อมูลจ านวน

มากและมีโครงสร้างข้อมูลที่หลากหลายที่จัดเก็บในฐานข้อมูลกราฟ ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบไม่สัมพันธ์

ชนิดหนึ่ง (non-relational database) ตัวอย่างโปรแกรมส าเร็จรูปที่สามารถใช้งานได้ เช่น Titan 

DB Neo4J และ Gephi เป็นต้น (Haseeb & Geeta, 2017)  

งานวิจัยนี้ใช้โปรแกรม Gephi ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การสร้างภาพ ส ารวจกราฟและจัดการ

เครือข่ายหลายประเภทซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการส ารวจข้อมูล (exploratory data analysis) 

การวิเคราะห์ลิงก์ (link analysis) การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (social network analysis) การ

วิเคราะห์เครือข่ายชีววิทยา (biological network analysis) การสร้างโปสเตอร์คุณภาพสูง (poster 

creation) (Bastian, Heymann, & Jacomy, 2009) และเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถน าไปใช้งาน 

ศึกษา แก้ไขและเผยแพร่ได้อย่างเสรี สามารถใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS X และ 

Linux ซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมและมีอินเตอร์เฟส (ergonomic interface) ที่

สะดวกในการท างาน โดยเวอร์ชันปัจจุบัน คือ Gephi 0.9.2 ("The Open Graph Viz Platform," 

2017) 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวัดและเปรียบเทียบสายอักขระเป็นศาสตร์ที่มีการใช้อย่างแพร่หลายทั้งในงาน

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น ชีวสารสนเทศศาสตร์ (computational 

biology) การประมวลผลข้อความ (text processing) การรู้จ าอักขระด้วยแสง (optical character 

recognition) การประมวลผลภาพและสัญญาณ (image and signal processing) การตรวจแก้

ความผิดพลาด (error correction) การค้นคืนสารสนเทศ (information retrieval) การรู้จ ารูปแบบ 
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(pattern recognition) และการเปรียบเทียบรูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ (pattern matching in 

large databases) (Shamaila & Sarfraj, 2016) ในปัจจุบันมีนักวิจัยหลายกลุ่มใช้ประโยชน์ของการ

เปรียบเทียบสายอักขระเพ่ือแก้ไขปัญหาในงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลา ประหยัดต้นทุน เพ่ิม

ความถูกต้องและป้องกันปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได ้

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการหาค่าความเหมือนของสายอักขระชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลัก

แห่งชาติโดยประยุกต์ใช้อัลกอริทึมของเลเวนชเตย์น และมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน 4 ด้าน คือ การ

ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในงานด้านต่าง ๆ การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในงาน

ด้านสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายในงานด้านต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายใน

งานด้านสุขภาพโดยสามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

3.1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในงานด้านต่าง ๆ 

 การศึกษาของ Shamaila & Sarfraj (2016) ได้น าการเปรียบเทียบความเหมือนของสาย

อักขระ ไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการจรจรบนท้องถนนซึ่งประสบกับปัญหาการระบุอักขระบนแผ่น

ป้ายทะเบียนรถ ด้วยมีอุปสรรคจากการอ่านค่าบนแผ่นป้ายทะเบียนในหลายด้าน เช่น สภาพ

ภูมอิากาศ ช่วงเวลา แสงสว่างจากไฟด้านหน้าและท้ายรถ ความสะอาดของแผ่นป้ายทะเบียน รูปแบบ

ลักษณะพื้นหลังของแผ่นป้าย รวมถึงองศาของมุมกล้องกับลักษณะการเคลื่อนที่ของรถ จึงประยุกต์ใช้

วิธี text mining และน าอัลกอริทึมเลเวนชเตย์นมาประยุกต์ใช้โดยการจัดกลุ่มตัวอักขระที่มีลักษณะ

คล้ายกันไว้ในกลุ่มเดียวกันและปรับลดค่าน้ าหนักของสมาชิกในกลุ่ม และทดสอบการอ่านค่าในแผ่น

ป้ายทะเบียนรถรูปแบบต่าง ๆ จาก 46 ประเทศ ทั้งจาก สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป และ

เอเชีย ให้ผลค่าเอฟวันที่สูงขึ้นและมีความถูกต้องในการอ่านแผ่นป้ายสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม และมีการใช้ อัลกอรึทึมเลเวนชเตย์นในการเปรียบเทียบสายอักขระทั้ง

ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ เช่น การใช้ในข้อความภาษาเกาหลี โดยใช้ตัวอย่าง 1.3 ล้านค าจากป้าย

โฆษณาทั่วประเทศ พบว่าผลการน าอัลกอรึทึมเลเวนชเตย์นมาประยุกต์ใช้มีความถูกต้องเพ่ิมขึ้น 

31.5% (Myung-Hun, Soo-Hyung, Guee-Sang, Sun-Hee, & Hyung-Jeong, 2012) ในภาษา

ทางภูมิภาคเอเชียมีการใช้และวัดความคล้ายคลึงทางสัทศาสตร์ข้ามภาษาในภาษาญี่ปุ่น เกาหลี จีน 

พม่า และไทย เพ่ือพัฒนาวิธีการวัดความคล้ายในการออกเสียงข้ามภาษาโดยใช้อัลกอริทึม soundex 

ร่วมกับการวัดระยะทางเลเวนชเตย์น โดยสามารถจัดแบ่งความคล้ายคลึงกันในแต่ละภาษาเป็นสอง

กลุ่มคือกลุ่มการออกเสียงและกลุ่มความหมายและประเมินอัตราส่วนความแม่นย าการเรียกคืนและ

การวัด ค่า F ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้อัลกอริทึม soundex และระยะทางเลเวนชเตย์น 
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ในการวัดความคล้ายเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียกค้นข้อมูลข้ามภาษาดังกล่าวได้ยกเว้นในภาษาจีน 

(Ohnmar Htun, Shigeaki Kodama, & Yoshiki Mikami, 2011) 

 3.2 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในงานด้านสุขภาพ 

 มีการใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นร่วมกับวิธีวัดระยะแบบ stoilos ในการตรวจสอบความ

เหมือนของข้อค าถามในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการแพทย์ ผลการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเล

เวนชเตย์นโดยวิธีตัดแบ่งอักขระ ให้ผลค่ารีคอล 76% โดยค่าความถูกต้องที่สูงที่สุดเป็นวิธีการร่วม

ระหว่างการประยุกต์ใช้เลเวนชเตย์นและวิธีการวัดระยะแบบ stoilos ซึ่งให้ค่าความถูกต้อง 94% 

(Zied, Lina, Élise, Thierry, & Stéfan, 2013) และในด้านชื่อยา มีการศึกษาของ Lambert BL 

(1997) ท านายยาที่มีชื่อพ้องมองคล้ายที่เสี่ยงในการสร้างความผิดพลาดโดยใช้วิธีการเชิงอัตโนมัติ 

และน าวิธีหาความเหมือน Bigram  Trigram  รวมถึงวิธีการวัดระยะทางเลเวนชเตย์น และน าเอาวิธี 

orthographic ซึ่งเป็นวิธีหาความเหมือนที่พิจารณารูปแบบเสียงของอักขระซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง

ที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดทางยามาร่วมพิจารณา ผลการวิจัยสามารถระบุคู่ยาได้อย่างถูกต้อง 91% โดย

มีความไว (sensitivity) 84% และความจ าเพาะ (specificity) 99% ต่อมา Lambert BL ได้ประเมิน

วิธีการต่าง ๆ ในการหาความเหมือนในรูปแบบ orthographic  phonetic รวมถึงระยะทางแก้ไข 

(edit distance) รวม 22 วิธี โดยใช้ตัวอย่างเป็นชื่อยา 1,127 รายชื่อ ผลการทดสอบสามารถระบุคู่ยา

ที่มีความถูกต้องมากขึ้นเป็น 94.8% โดยมีความไว  (sensitivity) 93.7% และความจ าเพาะ 

(specificity) 95.9% (Nestor  & Lucia 2014) แต่ในการประยุกต์ใช้อัลกอรึทึมเลเวนชเตย์นร่วมกับ

เทคนิคด้านเนมแมชชิ่งแบบผสมของเกรียงศักดิ์ และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ (2556) เพ่ือตรวจสอบชื่อ

สามัญทางยาของยาแผนปัจจุบันที่มีลักษณะชื่อพ้องมองคล้ายในบัญชียาหลักแห่งชาติ  พ.ศ. 2555 

จ านวน 808 ชื่อ พบว่าสามารถใช้วิธีดังกล่าวเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อยาได้แต่ไม่อยู่ในระดับที่

ดีมากด้วยให้ค่าเอฟวัน 0.49 ค่าความระลึก 0.49 และค่าความเที่ยงตรง 0.43 เมื่อก าหนดค่าความ

เหมือนมากกว่าร้อยละ 70 อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในชื่อเครื่องยาไทย

เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ค่าเอฟวัน 

ค่าความระลึกและค่าความเที่ ยงตรงที่ ดีที่ สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธี การอ่ืน (Duangkamol 

Pakdeesattayapong & Verayuth Lertnattee, 2015) 

 จะเห็นว่าการวัดความเหมือนเพ่ือหาชื่อยาที่สร้างความสับสนมักน าวิธีการค านวณหา

ระยะทางเลเวนชเตย์นมาประกอบในวิธีการวัดค่าความเหมือน ในการศึกษาของ Kovacic & 

Chambers (2011) ซึ่งศึกษาในชื่อยาสามัญของยารักษาเนื้องอกจ านวน 81 รายชื่อ โดยใช้ 4 วิธีการ 
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ในการหาความเหมือนและความคล้าย พบว่าวิธี Bigram ให้ผลพบคู่ยาที่มีรูปพ้องมองคล้าย (look-

alike sound-alike, LASA) 186 คู่ วิธีการหาอักษรตัวแรกและตัวสุดท้ายที่เหมือนกัน (same first 

and last letters) ให้ผลพบคู่ยา LASA 75 คู ่วิธีหาระยะทางเลเวนชเตย์น ให้ผลพบคู่ยา LASA 42 คู ่

และวิธี Lexi-CompR ซึ่งใช้ฐานข้อมูลออนไลน์การเฝ้าระวังทางยามาร่วมพิจารณาให้ผลพบคู่ยา 

LASA 38 คู่ จาก 3,320 คู่ยาที่ เปรียบเทียบ พบยา 5 คู่ที่พบร่วมกันในทั้ง 4 วิธีการทดสอบ วิธีหา

ความคล้ายทั้งแบบ bigram และ same first and last letters ให้ชื่อยาที่ไม่ร่วมกับวิธีการอ่ืนสูง คือ 

113 คู่ และ 41 คู่ ตามล าดับ งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าชื่อยาที่ควรน าไปใช้เฝ้าระวังความเสี่ยงคือคู่ยา 

LASA ที่พบร่วมกันตั้งแต่ 3 วิธีการข้ึนไป โดยการใช้วิธี Lexi-CompR และวิธีการหาระยะแก้ไขของ 

เลเวนชเตย์นให้ผลชื่อยาที่มีความครอบคลุมคู่ยาที่ทุกวิธีพบร่วมกันสูงและให้ผลชื่อยาที่ไม่พบร่วมกับ

วิธีการอ่ืนเพียง 3 และ 4 คู่ ตามล าดับ (Kovacic & Chambers, 2011) ดังนั้นสามารถน าวิธีการใด

วิธีการหนึ่งเพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการหาชื่อยาที่สร้างความสับสนได้ และจากผลการศึกษาของ Bryan 

และคณะ (2015) ซึ่งวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของชื่อยาแผนปัจจุบัน 7,987 ชื่อ พบลักษณะของ

ชื่อยาที่มีความเสี่ยงในการสร้างความสับสน มีโครงสร้างของชื่อยาในสายอักขระที่มีค่าความเหมือนสูง

โดยมีค่าระยะทางเลเวนชเตย์นที่น้อยกว่า 5 จึงสามารถใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่า

ระยะทางเลเวนชเตย์นเพ่ือหาชื่อพืชที่มีความเสี่ยงในการสร้างความสับสนในการวิจัยหาชื่อพ้องรูป

และชื่อคล้ายของพืชได้ 

จึงสรุปได้ว่าปัจจัยที่เก่ียวข้องในการสร้างความสับสนในชื่อยาที่งานวิจัยต่าง ๆ น ามาพิจารณา

คือรูปแบบของอักขระในชื่อยาและปัจจัยที่ยากลุ่มเสี่ยงในการสร้างความสับสนมีอย่างน้อย 1 ด้าน

จาก 3 ด้าน คือ 1. อักขระตัวหน้าเหมือนกัน 2. มีการใช้อักขระร่วมกันอย่างน้อยสามอักขระ และ 3. 

ความถี่ของตัวอักขระที่เหมือนกันมีจ านวนมาก โดยพบ 99 % ของยากลุ่มเสี่ยงสร้างความสับสน 

(Millie B. & Irene Z., 2017) ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาวีธีการหาชื่อยาที่

เสี่ยงในการสับสนของยาแผนปัจจุบัน ด้วยรูปแบบของอักขระมีความสัมพันธ์กับค่าความเหมือน 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงใช้วิธีการประยุกต์อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นซึ่งสามารถระบุค่าความเหมือนระหว่าง

สายอักขระเพ่ือหาชื่อพืชที่มีความเสี่ยงในการสร้างความสับสนในการหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของ

พืชสมุนไพร แม้งานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการวัดประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมซึ่งจะวัดค่าผล

การค้นคืนเป็นส าคัญ เช่น ระยะเวลา ความไว ความถูกต้อง แต่ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบ

ความเหมือนเพ่ือใช้จัดกลุ่มชื่อพืชพ้องรูปและชื่อคล้ายของพืชสมุนไพรจึงพิจารณาจากผลค่าความ

เหมือนที่ไดเ้พ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการป้องกันความผิดพลาดในการใช้และผลิตยาสมุนไพรต่อไป 
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3.3 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายในงานด้านต่าง ๆ 

มีการใช้ทฤษฎีเครือข่ายในงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ

การแก้ไขปัญหาในงานที่เก่ียวข้องและในสังคมส่วนรวม โดยมีการใช้ Gephi ในการวิเคราะห์เครือข่าย

การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางในประเทศไทย พบว่าการเดินทางด้วยรถยนต์หรือรสบัสน า

เที่ยวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันของแต่ละจังหวัดในกลุ่มภาคกลาง ทั้ง 22 จังหวัด จังหวัดต่าง ๆ มีกราฟ

ความสัมพันธ์แบบไม่มีทิศทาง (undirected) พระนครศรีอยุธยาและนครสวรรค์มีค่าความสัมพันธ์ที่มี

อิทธิพลกับจังหวัดใกล้เคียงมากที่สุดและเมื่อพิจารณาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่มีโปรแกรมทัวร์

เกี่ยวข้องกันพบว่ากรุงเทพมหานครมีค่าความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลกับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงมาก

ที่สุด โดยนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเป็นล าดับต้น ๆ ของโปรแกรมทัวร์และเป็นจังหวัดศูนย์กลางที่

สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หลายจังหวัด (พรคิด อั้นขาว, 2559) ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางส่งเสริม

และปรับระบบการให้บริการเพ่ือรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมได้ ในส่วนขององค์กรหน่วยงานต่าง ๆ มีการวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

เพ่ือศึกษากระบวนการและผลการศึกษาบทเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ของครูเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะ

กระบวนการเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของครู ซึ่งเป็นกรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 

จังหวัดตราด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยในประเด็นเครือข่ายลักษณะปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกันของครูซึ่งใช้การวัดแบบ individual measures พบว่ามีความสัมพันธ์แบบแนวราบ โดย

ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นทั้งศูนย์กลางและบุคคลคั่นกลางของเครือข่ายและมีปัจจัยการสนับสนุน

จากผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ (ไผ่ วสยางกูร, 2557) และสามารถน าวิธีการวิเคราะห์กราฟมาใช้กับ

ความคิดเห็นทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีอิทธิพลในการสร้างกระแสสังคมสาธารณะ

เนื่องจากมีการใช้บริการทั้งประเภท microblogging เช่น twitter และประเภทเครือข่ายสังคม เช่น 

facebook ซึ่งมีผู้ใช้บริการจ านวนมากและมีการใช้เพ่ิมมากขึ้นในบริบททางการเมือง แต่การเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับทางการเมืองจากสื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นงานที่ยากล าบากเนื่องจากมี

ข้อมูลความคิดเห็นจ านวนมากและมีความซับซ้อนของข้อมูลรวมถึงความแตกต่างในขนาดและชนิด

ของแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย และมีการวิจัยที่แสดงให้เห็นมุมมองของสถาบันทางการเมืองและ

เสนอกรอบวิธีการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ในบริบททางการเมือง โดยใช้วิธีวิเคราะห์ 4 ด้าน คือ 

การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis/text mining) การวิเคราะห์แนวโน้ม (trend analysis)  
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การวิเคราะห์ความคิดเห็น (opinion mining/sentiment analysis) และน าวิธีการวิ เคราะห์

เครือข่ายสังคมมาใช้โดยวัดค่าสูงสุดของ indegree และ outdegree เพ่ือระบุหาผู้น าในเชิงความ

คิดเห็นทางการเมืองและระบุกลุ่มทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Stefan & Linh, 2012) ทั้งนี้มี

การใช้เพ่ือตรวจสอบและศึกษาระบบเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในอเมริกาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 

เพ่ือน าเสนอภาพลักษณ์เครือข่ายในรูปแบบความผิดทางอาญาที่มีความแตกต่างกันในครอบครัวผู้มี

อิทธิพล 24 ครอบครัว และวิเคราะห์แสดงโครงสร้างข้อมูลขนาดและจ านวนสมาชิกในเครือข่าย

ครอบครัวมาเฟียตระกลูต่าง ๆ ซึ่งใช้โหนดเป็นตัวแทนของสมาชิกมากกว่า 700 คน และจัดล าดับ

ความส าคัญของกลุ่มครอบครัวผู้มีอิทธิพล (page rank) และแสดงผู้มีอิทธิพลในการเชื่อมโยงภายใน

กลุ่ ม โด ย ใช้ ค่ า  betweenness centrality แ ล ะ  indegree ซึ่ ง เป็ น ก ารวั ด แบ บ  individual 

measures (DellaPosta, 2017) เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย

ในสังคม 

3.4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายในงานด้านสุขภาพ 

มีการใช้ทฤษฎีเครือข่ายทั้งในการรักษาแผนปัจจุบันและการรักษาโดยใช้ภูมิปัญญาด้านพืช

สมุนไพร ในยาแผนปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเครือข่ายเพ่ือหารูปแบบการบริหารยารักษาโรค

ลมชักในเด็กซึ่งมีปัญหาการดื้อยาเนื่องจากการใช้ยาในโรคลมชักมีความซับซ้อนและมีความ

หลากหลายของยาซึ่งมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งตามการบ่งชี้ทางคลินิกผลการวิจัยจากข้อมูลการใช้ยา

ของผู้ป่วยโรคลมชัก 27 คน และยารักษาโรคลมชัก 15 ชนิด มียา levetiracetam เป็นศูนย์กลาง

สูงสุดภายในเครือข่าย (centrality) โดยยา lacosamide และยา topiramate เป็นยาที่มีการใช้เป็น

ล าดับแรก ๆ ในระยะเริ่มต้นของการรักษาโรคลมชักและสามารถอธิบายความซับซ้อนของรูปแบบการ

บริหารยาลมชักได้สามเครือข่ายย่อยซึ่งสามารถใช้ประกอบการรักษาโรคลมชักให้เกิดความปลอดภัย

และมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้  (Ibrahim, Rutka, & Snead, 2013)(Ibrahim, Rutka, & Snead, 

2013) ในด้านพืชสมุนไพรมีการวิเคราะห์เครือข่ายของพืชสมุนไพรจากข้อมูลการสั่งใช้ยารักษาโรคข้อ

อักเสบรูมาตอยด์และปรุงยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายโดยแพทย์แผนจีนในใบสั่งยาจ านวน 871 ใบ พบ

รายการพืชสมุนไพรที่มีการใช้ร่วมกันในต ารับและพืชสมุนไพรที่เป็นตัวหลักในการใช้รักษาโรคข้อ

อักเสบรูมาตอยด์ 343 ชนิด โดยพบเครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น ร้อน อุ่น 

กลาง กับการออกฤทธิ์ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันและการออกฤทธิ์ด้านฮอร์โมนซึ่งสามารถใช้เป็น

แนวทางในการท าความเข้าใจสูตรต ารับยาสมุนไพรแผนจีนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย

และพัฒนางานด้านคลินิกต่อไป (Yan, Rui, Zibo, & Shao, 2015)  
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จะเห็นว่าการใช้ฐานข้อมูลกราฟสามารถวิเคราะห์จัดกลุ่มและหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

ขนาดใหญ่โดยสามารถก าหนดโหนดเพ่ือใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในกราฟ

ได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงโหนดซึ่งเป็นตัวแทนของบุคคลในองค์กร ผู้ป่วย ผู้มีอิทธิพล ยา พืช

สมุนไพร จังหวัด สถานที่ท่องเที่ยว ความคิดเห็น เป็นต้น และก าหนดเส้นเชื่อมโยง น้ าหนักและ

ความสัมพันธ์ตามปัญหาหรือขอบข่ายงานที่ต้องการวิเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการจัดเก็บข้อมูลชื่อ

พืชสมุนไพรภาษาไทยทั้งชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่นในรูปแบบฐานข้อมูลกราฟโดยก าหนดให้โหนดต่าง ๆ 

แสดงชื่อพืชสมุนไพรและเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบ undirected และใช้ค่าร้อยละความเหมือนที่

ค านวณได้จากการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นในการก าหนดน้ าหนักความเชื่อมโยงเพ่ือค้นหา

ลักษณะความสัมพันธ์ วัด individual measures และ group measures โดยแสดงความเชื่อมโยง

และเครือข่ายความสัมพันธ์ของชื่อพืชสมุนไพรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีความเหมือนและความคล้ายกัน

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
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บทที่ 3  

ระเบียบวิธีวิจัย 

วิธีการด าเนินงานวิจัยของการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นเพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อ

คล้ายของพืชสมุนไพรผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

วิธีการและข้ันตอนการศึกษา 

3.1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

3.2 รวบรวม คัดเลือก และจัดเตรียมข้อมูล 

3.3 พัฒนาหากระบวนการและสร้างอัลกอริทึมการหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้าย 

3.4 ทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึม 

3.5 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้ 

3.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ในการท าวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นเพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของ

พืชสมุนไพรผู้วิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้เพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัย ดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาชื่อพ้องรูป 

และชื่อคล้ายเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย 

3.1.2 ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL  

อัลกอริทึมเลเวนชเตย์น และโปรแกรมฐานข้อมูลกราฟ อัลกอริทึม Fruchterman reingold Yufan 

hu Contraction Expansion และ Noverlap 

3.1.2.1 ศึกษาอัลกอริทึมที่จะน ามาทดสอบเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมใน 

การหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้าย 

3.1.2.2 ศึกษาเครื่องมือ และซอฟต์แวร์ทีน่ ามาใช้ในการพัฒนาสร้าง 

อัลกอริทึมการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือคือโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และโปรแกรม

บริหารจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin และเลือกใช้โปรแกรมฐานข้อมูลกราฟ Gephi 0.9.2   ซึ่ง

เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลกราฟและใช้ค าสั่งภาษาเอสคิวแอลสอบถามข้อมูลอย่างมีโครงสร้าง 

(SQL, Structured Query Language) และภาษาพีเอชพี (PHP Hypertext Preprocessor) ในการ

ด าเนินงาน 
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3.2 รวบรวม คัดเลือก และจัดเตรียมข้อมูล 

3.2.1 การเก็บรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายชื่อพืชสมุนไพร จ านวน 179 ชนิด จ านวน 1,552 ชื่อ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีรายชื่อพืช

สมุนไพร ตามรายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ที่มีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ โดยท าการ

เ พ่ิ ม เติ ม ข้ อ มู ล ชื่ อ พื ช ส มุ น ไพ ร ใน ฐ า น ข้ อ มู ล ชื่ อ พื ช ส มุ น ไพ ร ใน เว็ บ ไซ ต์ คุ ย เ ฮิ ร์ บ 

http://hinfo.su.ac.th/~kuiherb/ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมและ

เผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพร เช่น การค้นหาสมุนไพรจากกลุ่มอาการ การค้นหาสมุนไพรจากชื่อเรียก 

และมีช่องทางให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการได้รับและแบ่งปันความรู้ เสนอความคิดเห็นหรือข้อมูลพืช

สมุนไพรในแต่ละภูมิภาคในประเด็นต่าง ๆ เช่น ชื่อพืชสมุนไพร ส่วนที่ใช้ สรรพคุณ วิธีการปรุงยา 

และข้อควรระวัง ซ่ึงจะช่วยให้ความรู้ด้านสมุนไพรนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น  (Veerayuth 

Lertnattee, Sinthop Chomya, Thanaruk Theeramunkong, & Virach Sornlertlamvanich, 

2009)โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเปิดใช้งานตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบันซึ่งมีข้อมูลพืช

สมุนไพรจ านวน 994 ชนิด โดยมีลักษณะของหน้าเวปไซต์ดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 2 หน้าเวปไซต์คุยเฮิร์บ 
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3.2.2  ผู้วิจัยต้องท าการจัดเตรียมข้อมูล ดังนี้ 

3.2.2.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ว่าข้อมูลมีความครบถ้วน 

สมบูรณ์หรือไม ่

3.2.2.2 น าข้อมูลที่ได้มาทดสอบกับอัลกอริทึมเพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อ 

คล้ายของพืชสมุนไพรตัวอย่าง 

3.3 พัฒนาหากระบวนการและสร้างอัลกอริทึมการหาชื่อพ้องรูปและช่ือคล้าย 

หลังจากขั้นตอนการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเสร็จสิ้นจะน าข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบตาราง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ซึ่งมีกระบวนการสร้างอัลกอริทึมเพ่ือจัดการข้อมูลดังนี้  

3.3.1 จัดเก็บข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรในรูปแบบตารางฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
3.3.1.1 ศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลเพื่อน าข้อมูล 

ที่ได้มาใช้ในการสร้างอัลกอริทึมและทดสอบอัลกอริทึมโดยจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูล 

MySQL ซ่ึงก าหนดโครงสร้างข้อมูลดังนี้  

 

ตารางที่ 1 ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่น ามาทดสอบในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

ล าดับ ชื่อข้อมูล  ชนิดข้อมูล รายละเอียด  
1 Common_name_id integer รหัสชื่อสามัญไทย 
2 Common_name varchar ชื่อทั่วไป 
3 Local_name_id integer รหัสชื่อท้องถิ่นไทย 
4 Herb_local_name varchar ชื่อท้องถิ่น 
5 Sci_name_id  integer รหัสชื่อวิทยาศาสตร์ 
6 Sci_name varchar ชื่อวิทยาศาสตร์ 

 
3.3.2 สร้างอัลอริทึมการเข้าถึงและน าข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาหากลุ่มชื่อ 

พืชสมุนไพรโดยใช้ค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
3.3.2.1 ศึกษาการใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นแบบ 111 เพ่ือใช้หาค่าความ 

เหมือนระหว่างชื่อพืชสมุนไพรทุกชื่อของพืชสมุนไพรแต่ละต้นกับชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมด 

3.3.2.2 ศึกษาวิธีการหาค่าร้อยละความเหมือนระหว่างชื่อพืชสมุนไพรทุก 

ชื่อของพืชสมุนไพรแต่ละต้นกับชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมด 

3.3.2.3 ศึกษาวิธีการจัดเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลของอัลกอริทึมลง 
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ฐานข้อมูล 

3.3.3 ศึกษาการน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลกราฟเพ่ือแสดงเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพร 
โดยมีโครงสร้างข้อมูลดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ชื่อข้อมูล ชนิดข้อมูล และรายละเอียดของข้อมูลที่น ามาทดสอบในฐานข้อมูลกราฟ  

ล าดับ ชื่อข้อมูล  ชนิดข้อมูล  รายละเอียด  
1 Id integer รหัสชื่อพืชภาษาไทย (ชื่อโหนด) 
2 Herb_Thai_name varchar ชื่อพืชภาษาไทยทั้งชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่น 
3 Sci_name varchar  ชื่อวิทยาศาสตร์ 
4 Source integer รหัสชื่อพืชภาษาไทยต้นทาง  
5 Target integer รหัสชื่อพืชภาษาไทยปลายทาง 
6 Type varchar ชื่อรูปแบบทิศทาง 
7 Weight double น้ าหนัก 
8 Group varchar ชื่อกลุ่มความเหมือน 

 
3.3.4 ศึกษาการน าอัลกอริทึมเลเวนชเตย์นมาใช้ในการเปรียบเทียบความเหมือน 

ของชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลตามโครงสร้างที่ได้จัดเตรียมขึ้น โดยมีรูปแบบการจ าแนกกลุ่มชื่อ 
พืชสมุนไพรและขั้นตอนการศึกษา ดังรูปที่ 3 
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                  รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษา 

 

Herb_Thai_name 

Herb_id 

Herb_name 

Sci_name_id 

 

Common_name 

Common_name_id 

Common_name 

Sci_name_id 
 

Sci_name 

Sci _name_id 

Sci_name 

 

Local_name 

Local _name_id 

Local_name 

Sci_name_id 

 

Thai common name   Thai local name Store in KUIHerb database 

             1                       2                    3                             4                             5      

 Single node 

 

  Synonym Look-alike synonym   Homograph  Look-alike homagraph 

Same scientific name 

No Yes 

No 

Yes 

Yes 

Yes No 

No 

Yes 

Edge 

Source 

Target 

Type 

Weight 

Single node = 1 
Group_Synonym = 2 
Group_Look-alike synonym = 3 
Group_Homograph = 4 
Group_Look-alike homagraph = 5 

 

Node 

Id 

Label_Herb_ Thai_name 

Sci_name 

Common_name 

 

Look-alike homograph Cut off Homograph

h look-alike 

Cut off Look-alike synonym   Synonym 

Similarity 85 to <100. 

 

Same scientific name 

Use the Levenshtein’s method 111 to calculate the similarity between each name. 

Similarity  between names is 100. 

Similarity 85 to <100. 

 

No 
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3.4 ทดสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึม 

โดยการน าผลค่าร้อยละความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพรจากการประยุกตใ์ช้อัลกอริทึมของ 

เลเวนชเตย์นไปตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลและชื่อพืชสมุนไพรที่เป็น

ส่วนประกอบในต ารับยาบัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มการออกฤทธิ์ต่าง ๆ 12 กลุ่ม คือ ยารักษากลุ่ม

อาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ยารักษากลุ่ม

อาการของระบบทางเดินหายใจ ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ยารักษากลุ่มอาการ

ทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ยาบ ารุงโลหิต ยาบ ารุงธาตุ ปรับธาตุ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง 

ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ ยาแก้ไข้แก้ร้อนใน ยาถอนพิษเบื่อเมาและยาลดความ

อยากบุหรี่ 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ใช้สถิติพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล และโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูลกราฟ Gephi และใช้ค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นในการระบุกลุ่มของชื่อ
พืชสมุนไพรที่พบเมื่อใช้อัลกอริทึมทีส่ร้างขึ้นโดยก าหนดค่าความเหมือนร้อยละ 100 คือ พืชสมุนไพรที่
มีชื่อพ้องรูป และค่าความเหมือนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 85 และน้อยกว่าร้อยละ 100  คือ พืช
สมุนไพรที่มีชื่อคล้าย หากมีชื่อวิทยาศาสตร์ต่างกันจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องรูปมองคล้าย หากมี
ชื่อวิทยาศาสตร์เหมือนกันจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องความหมายมองคล้าย 

แหล่งข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ชื่อสามัญและชื่อท้องถิ่นภาษาไทยของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555 ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ระบุไว้ตามคู่มือการผลิตและประกันคุณภาพเภสัชต ารับโรงพยาบาล
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ, 2555) จ านวน 179 
ชนิด จ านวน 1,552 ชื่อ โดยน าข้อมูลชื่อพืชมาจากเว็บไซต์คุยเฮิร์บ รวมถึงข้อมูลชื่อพืชที่มาจาก
เว็บไซต์ 5 แหล่ง และหนังสืออ้างอิง 9 เล่ม (ส านักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช, 2560) (รุ่งระวี 
เต็มศิริฤกษ์กุล, วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน, & พงศ์กิจวิทูร, 2557) (วุฒิ วุฒิธรรมเวช , 
2552) (พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์, 2559) (นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ & นงลักษณ์  เรืองวิเศษ, 2551) 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551) (สุธรรม อารีกุล, 2552a) (สุธรรม อารีกุล, 2552b) (สุธรรม อารีกุล, 
2552c) (ThePlantList, 2013) (อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ , 2553) (ฐ. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, 2553) (ค. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560) 

เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 รวม 1 ปี 3 เดือน 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

ฮาร์ดแวร์ (hardware) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางความเร็ว (CPU) 2.53 GHz 
หน่วยความจ าหลัก (memory) ขนาด 2 GB DDR3 
หน่วยความจ ารอง (hard disk) ขนาด 500 GB 
จอภาพ แป้นพิมพ์ เมาส์  

 ซอฟต์แวร์ (software) 
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ultimate 32 bit 
ชุดเครื่องมือ XAMPP version 3.2.2 ซึ่งประกอบด้วย 

โปรแกรมเครื่องแม่ข่าย apache web server  
โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL  
โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin 

ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึมเพ่ือก าหนดกลุ่มชื่อพืชสมุนไพร PHP version 
5.2 

โปรแกรมส าหรับเขียนโค้ด Notepad++ version 7.5.4 
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลกราฟ (graph database) Gephi 0.9.2 
โปรแกรม Microsoft Excel 2016 

อ่ืนๆ 
เวบไซต์คุยเฮิร์บ 

  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์ในการหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายของ

พืชสมุนไพรซึ่งจะกล่าวถึงผลของการวิจัยดังนี้ 

4.1 ผลการสร้างอัลกอริทึม 

4.2 ผลการทดสอบอัลกอริทึมกับชุดข้อมูลพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

4.3 ผลการพัฒนาอัลกอริทึมโดยใช้ฐานข้อมูลกราฟเพ่ือแสดงเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพร 

4.1 ผลการสร้างอัลกอริทึม 

อัลกอริทึมการหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลคุยเฮิร์บ 

โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin โปรแกรมฐานข้อมูล

กราฟ Gephi ภาษาพีเอชพี อัลกอริทึมเลเวนชเตย์น และอัลกอริทึมในโปรแกรมฐานข้อมูลกราฟ ซึ่ง

ประกอบด้วย Fruchterman reingold  Yufan hu Contraction Expansion และ Noverlap  โดย

น ามาวิเคราะห์กับรายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับ พ.ศ. 2555 จ านวน 1,552 รายชื่อ 

ซ่ึงเป็นข้อมูลส าหรับการทดสอบ โดยผลจากการวิเคราะห์และสร้างอัลกอริทึมแสดงได้ดังนี้ 

4.1.1 อัลกอริทึมในการทดสอบข้อมูลเพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายประกอบด้วย 

ขั้นที่ 1 จัดเก็บข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรตามรายการในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ที่ระบุ

ชื่อวิทยาศาสตร์โดยเพ่ิมเติมข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรบางรายการในฐานข้อมูลคุยเฮิร์บและจัดเก็บใน

โปรแกรมฐานข้อมูล MySQL และใช้โปรแกรม phpMyAdmin ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล โดย

ก าหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรม (schema) ของฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยตาราง 3 ตาราง ดังตาราง

ที่ 3 4 และ 5  

ตารางที่ 3 ประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) รหัสชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญไทย และ 
รหัสชื่อวิทยาศาสตร์โดยก าหนดให้เขตข้อมูลรหัสชื่อสามัญไทยเป็นคีย์หลัก (primary key) เพ่ือใช้
อ้างอิงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแถว (record) ในตาราง โดยคีย์หลักจะต้องไม่บรรจุค่าว่าง 
(null) โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ชื่อทั่วไป Common_Name 

เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Common_name_id รหัสชื่อสามัญไทย integer 5 คีย์หลัก 
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เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

2 Common_name ชื่อสามัญ varchar 20 - 
3 Sci_name_id รหัสชื่อวิทยาศาสตร์ integer 5 คีย์นอก 

 
ตารางที่ 4 ประกอบด้วยเขตข้อมูลรหัสชื่อท้องถิ่นไทย ชื่อท้องถิ่น และรหัสชื่อ 

วิทยาศาสตร์ โดยก าหนดให้เขตข้อมูลรหัสชื่อท้องถิ่นไทยเป็นคีย์หลักเพ่ือใช้อ้างอิงความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละแถวในตารางโดยคีย์หลักจะต้องไม่บรรจุค่าว่าง โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ชื่อท้องถิ่น Local_Name 

เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 
1 Local_name_id รหัสชื่อท้องถิ่นไทย integer 5 คีย์หลัก 
2 Herb_local_name ชื่อท้องถิ่น varchar 20 - 
3 Sci_name_id รหัสชื่อวิทยาศาสตร์ integer 5 คีย์นอก 

 
ตารางที่ 5 ประกอบด้วยเขตข้อมูล รหัสชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อวิทยาศาสตร์ โดย 

ก าหนดให้เขตข้อมูลรหัสชื่อวิทยาศาสตร์เป็นคีย์หลักเพ่ือใช้อ้างอิงความเป็นเอกลักษณ์ (unique) ของ
แต่ละแถวในตารางโดยคีย์หลักจะต้องไม่บรรจุค่าว่างและมีเขตข้อมูลรหัสชื่อวิทยาศาสตร์เป็นคีย์นอก 
(foreign key) ซึ่งคีย์นอกจัดเป็นคีย์ที่มีความส าคัญในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (relational database) 
โดยก าหนดให้คีย์นอกไปปรากฏในตารางที่ 3 และตารางที่ 4 เพ่ือใช้ส าหรับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตาราง โดยมีโครงสร้างดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 ชื่อวิทยาศาสตร์ Sci_Name 
เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Sci_name_id รหัสชื่อวิทยาศาสตร์ integer 5 คีย์หลัก 
2 Sci_name ชื่อวิทยาศาสตร์ varchar 50 - 

 
ขั้นที่ 2 ใช้พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ (The Relational algebra) ในการจัดการหาผลรวมของ

ข้อมูลตารางรายชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมดซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากชุดค าสั่งจะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ใด ๆ ในตารางหลักโดยใช้ชุดปฏิบัติการ (operations) ∪ ยูเนียน (union) เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
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ด้วยการน าตารางที่ 3 และตารางที่ 4 มายูเนียนกัน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ตารางใหม่ที่จะรวมข้อมูลจากทั้ง
สองตารางเข้าด้วยกัน โดยข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรที่ซ้ ากันจะถูกตัดออกไป โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

 
ตารางที่ 6 ชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมด Thai_Herb_Name 

เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Thai_Herb_name_id รหัสชื่อพืชสมุนไพร integer 5 คีย์หลัก 
2 Thai_Herb_name ชื่อพืชสมุนไพร varchar 20 - 
3 Sci_name_id รหัสชื่อวิทยาศาสตร์ integer 5 คีย์นอก 

 
ขั้นที่ 3 ใช้ค าสั่งภาษาพีเอชพีและค าสั่งภาษาเอสคิวแอลในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรายชื่อ 

พืชในโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล phpMyAdmin  
ขั้นที่ 4 ใช้ค าสั่งภาษาพีเอชพีและค าสั่งภาษาเอสคิวแอลในการเข้าถึงข้อมูลในตารางข้อมูล 

รายชื่อพืชสมุนไพรใน phpMyAdmin โดยการเข้าถึงข้อมูลในแถวและคอลัมน์ใช้ค าสั่ง (statements) 
ท าซ้ า for ซึ่งมีการก าหนดนิพจน์ (expression) ทั้งหมด 3 ชุด นิพจน์ชุดที่ 1 จะเป็นนิพจน์ส าหรับ
การระบุค่าเริ่มต้นของการท าซ้ า หรือค่าเริ่มต้นตัวนับรอบในการท าตามค าสั่งซ้ า นิพจน์ชุดที่ 2 จะเป็น
นิพจน์ส าหรับการก าหนดเงื่อนไขการท าซ้ า โดยถ้านิพจน์นี้มีค่าเป็นจริงก็จะด าเนินการท าซ้ าต่อไป คือ 
ท าค าสั่งที่อยู่ภายในวงเล็บปีกกาเปิดปิด และนิพจน์ชุดที่ 3 เป็นนิพจน์ที่ใช้เพ่ิมหรือลดค่าตัวนับรอบใน
การท าซ้ า ในลักษณะวนลูปซ้อน (nested loop) จ านวน 2 ครั้ง และน าข้อมูลในตารางฐานข้อมูลที่
ต้องการออกมาเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือน 

ขั้นที่ 5 ใช้ค าสั่งภาษาพีเอชพีและค าสั่งภาษาเอสคิวแอลในการเปรียบเทียบรายชื่อทุกชื่อกับ 
รายชื่อทั้งหมดในตารางที่ 6 ที่ได้จัดรวมไว้ โดยใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นแบบ 111 เพ่ือหาระยะแก้ไข
ของเลเวนชเตย์น มีผลการจับคู่แบบจัดหมู่ (combination) เพื่อเปรียบเทียบชื่อพืชสมุนไพรครั้งละ 2 
ชื่อ จากชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมด 1,552 ชื่อ จากสูตร C𝑛,r=𝑛!/(𝑛-r)!r! โดยมีจ านวนการเปรียบเทียบ
รวม 1,203,576 ครั้ง 

ขั้นที่ 6 ใช้ค าสั่งพีเอชพีและค าสั่งภาษาเอสคิวแอลเพ่ือค านวณหาค่าร้อยละความเหมือนโดย 
ใช้อัลกอริทึมของเลเวนชเตย์น 

ขั้นที่ 7 ใช้ค าสั่งพีเอชพีและค าสั่งภาษาเอสคิวแอลเพ่ือจัดเก็บผลลัพธ์ในฐานข้อมูล 

4.2 ผลการทดสอบอัลกอริทึมกับชุดข้อมูลพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

ทดสอบความสามารถของอัลกอริทึมโดยน าข้อมูลที่จัดเตรียมไว้จ านวน 1,552 รายชื่อ จาก

พืชสมุนไพร 179 ชนิด มาทดสอบกับอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นแสดงรายชื่อพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องรูป ชื่อ
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พ้องรูปมองคล้าย ชื่อพ้องความหมาย ชื่อพ้องความหมายมองคล้าย และชื่อเดี่ยว ดังตารางที่ 7 8 9 

10 และ 11 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 7 พืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องรูป 25 ชนิด 
พืชสมุนไพร ชื่อพ้องรูป จ านวน 

(ชื่อพ้อง
รูป/ชนิด) 

ชื่อทั่วไป 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1. เทียนข้าวเปลือก 
Foeniculum 
vulgare Miller subsp. 
var. vulgare 

เทียน
ข้าวเปลือก 

4/6 เทียนกิ่ง 
Lawsonia inermis L. 

 เทียน
ข้าวเปลือก 

 ผักชีลาว 
Anethum graveolens L. 

  ผักชีล้อม  ผักชีล้อม 
Oenanthe javanica (Blume) 
DC. 

  ผักชี  เทียนเยาวพาณี 
Trachyspermum ammi (L.) 
Sprague   

  ผักชี  ผักชี 
Coriandrum sativum L. 

  ยี่หร่า  เทียนขาว 
Cuminum cyminum L.   

2. เทียนกิ่ง 
Lawsonia inermis L. 

เทียน
ข้าวเปลือก 

3/4 เทียนข้าวเปลือก 
Foeniculum vulgare Miller 
subsp. var. vulgare 

 เทียน
ข้าวเปลือก 

 ผักชีลาว 
Anethum graveolens L. 

 
 

เทียนขาว 
 

 เทียนขาว 
Cuminum cyminum L. 
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พืชสมุนไพร ชื่อพ้องรูป จ านวน 
(ชื่อพ้อง
รูป/ชนิด) 

ชื่อทั่วไป 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

2. เทียนกิ่ง 
Lawsonia inermis L. 
(ต่อ) 

เทียนแดง 
 

เทียนแดง 
Lepidium sativum L. 

3. เทียนขาว 
Cuminum cyminum L.   

เทียนขาว 2/2 เทียนกิ่ง 
Lawsonia inermis L. 

 ยี่หร่า  เทียนข้าวเปลือก 
Foeniculum vulgare Miller 
subsp. var. vulgare 

4. เทียนเยาวพาณี 
Trachyspermum 
ammi (L. ) Sprague 

ผักชี 1/2 เทียนข้าวเปลือก 
Foeniculum vulgare Miller 
subsp. var. vulgare 

 ผักชี  ผักชี 
Coriandrum sativum L. 

5. ผักชีล้อม 
Oenanthe 
javanica (Blume) DC. 

ผักชีล้อม 1/1 เทียนข้าวเปลือก 
Foeniculum vulgare Miller 
subsp. var. vulgare 

6. เทียนแดง 
Lepidium sativum L. 

เทียนแดง 1/1 เทียนกิ่ง 
Lawsonia inermis L. 

7. กระชาย 
Boesenbergia rotunda 
(L.) Mansf. 

กะแอน 
 
ขิงแดง 

2/2 กระทือ 
Zingiber zerumbet Sm. 
ขิง 
Zingiber officinale Roscoe 
 

8. กระทือ 
Zingiber zerumbet 
Sm. 

กะแอน 1/1 กระชาย 
Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf. 
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พืชสมุนไพร ชื่อพ้องรูป จ านวน 
(ชื่อพ้อง
รูป/ชนิด) 

ชื่อทั่วไป 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

9. ขิง 
Zingiber 
officinale Roscoe 

ขิงแดง 1/1 กระชาย 
Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf. 

10. พริกไทย 
Piper nigrum L. 

พริก 2/1 พริกข้ีหนู 
Capsicum frutescens L. var. 
frutescens 

 พริกน้อย  พริกข้ีหนู 
Capsicum frutescens L. var. 
frutescens 

11. พริก 
Capsicum 
frutescens L. 
var. frutescens 

พริก 3/2 พริกไทย 
Piper nigrum L. 

 พริกน้อย  พริกไทย 
Piper nigrum L. 

  ดีปลี  ดีปลี 
Piper retrofracnon Vahl 

12. ดีปลี 
Piper 
retrofracnon Vahl 

ดีปลี 1/1 พริกข้ีหนู 
Capsicum frutescens L. var. 
frutescens 

13. การบูร 
Cinnamomum 
camphora (L.) J.Presl 

อบเชยญวน 1/1 อบเชยญวน 
Cinnamomum loureirii Nees. 

14. อบเชยญวน 
Cinnamomum loureirii 
Nees. 

อบเชยญวน  1/1 การบูร 
Cinnamomum camphora (L.) 
J.Presl 
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พืชสมุนไพร ชื่อพ้องรูป จ านวน 
(ชื่อพ้อง
รูป/ชนิด) 

ชื่อทั่วไป 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

15. โกฐจุฬาลัมพา 
Artemisia 
pallens Wall. ex DC. 

โกฐจุฬาลัมพา 1/1 โกฐจุฬาลัมพา 
Artemisia annua L. 

16. โกฐจุฬาลัมพา 
Artemisia annua L. 

โกฐจุฬาลัมพา 1/1 โกฐจุฬาลัมพา 
Artemisia pallens Wall. ex DC. 

17. โกฐหัวบัว 
Ligusticum 
sinense Oliv 

โกฐหัวบัว 1/1 โกฐหัวบัว 
Ligusticum striatum DC. 

18. โกฐหัวบัว 
Ligusticum 
striatum DC. 

โกฐหัวบัว 1/1 โกฐหัวบัว 
Ligusticum sinense Oliv 

19. จันทน์ขาว 
Santalum album L. 

จันทน์เทศ 1/1 จันทน์เทศ 
Myristica fragrans Houtt. 

20. จันทน์เทศ 
Myristica 
fragrans Houtt. 

จันทน์เทศ 1/1 จันทน์ขาว 
Santalum album L. 

21. บัวขม 
Nymphaea 
pubescens Willd. 

สัตตบุษย์ 1/1 บัวหลวง 
Nelumbo nucifera Gaertn. 

22. บัวหลวง 
Nelumbo 
nucifera Gaertn. 

สัตตบุษย์ 1/1 บัวสาย 
Nymphaea pubescens Willd. 

23. ข้าวสาร 
Raphistemma 
pulchellum (Roxb.) 
Wall. 
 

เครือเขาหนัง 1/1 เถาวัลย์เปรียง 
Derris scandens (Roxb.) Benth. 
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พืชสมุนไพร ชื่อพ้องรูป จ านวน 
(ชื่อพ้อง
รูป/ชนิด) 

ชื่อทั่วไป 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

24. พฤกษ์ 
Albizia lebbeck (L.) 
Benth. 

ก้ามปู 1/1 ดองดึง 
Gloriosa superba L. 

25. ดองดึง 
Gloriosa superba L. 

ก้ามปู 1/1 พฤกษ์ 
Albizia lebbeck (L.) Benth. 

 
ตารางที่ 8 พืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องรูปมองคล้าย 8 ชนิด 
พืชสมุนไพร ความ

เหมือน 
(ร้อยละ) 

ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้องรูป
มองคล้าย 

ชื่อสามัญของชื่อพ้องรูป
มองคล้าย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1. ชุมเห็ดเทศ 
Senna alata (L.) 
Roxb. 

90.91 ขี้เหล็กสาน ขี้เหล็กสาร แสมสาร 
Senna garrettiana 
(Craib) Irwin & 
Barneby 

2. แสมสาร 
Senna 
garrettiana (Craib) 
Irwin & Barneby 

90.91 ขี้เหล็กสาร ขี้เหล็กสาน ชุมเห็ดเทศ 
Senna alata (L.) 
Roxb. 

3. กรุงเขมา 
Cissampelos pareira 
L. var. hirsuta (Buch. 
ex DC.) Forman 

85.71 หมาน้อย หมอน้อย หมอน้อย 
Vernonia cinerea (L.) 
Less. 
 

4. หญ้าดอกขาว 
Vernonia cinerea (L.) 
Less. 

85.71 หมอน้อย หมาน้อย กรุงเขมา 
Cissampelos pareira 
L. var. hirsuta (Buch. 
ex DC.) Forman 
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พืชสมุนไพร ความ
เหมือน 
(ร้อยละ) 

ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้องรูป
มองคล้าย 

ชื่อสามัญของชื่อพ้องรูป
มองคล้าย 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

5. ขนุน 
Artocarpus 
heterophyllus Lam. 

85.71 หมากลาง หมากลิง ทับทิม 
Punica granatum L. 
var. granatum 

6. ทับทิม 
Punica granatum L. 
var. granatum 

85.71 หมากลิง หมากลาง ขนุน 
Artocarpus 
heterophyllus Lam. 

7. ค าแสด 
Bixa orellana L. 

85.71 สากกะเบือ
ละว้า 

สากกระบือ
ละว้า 

ขม้ินอ้อย 
Curcuma 
zedoaria (Berg) 
Roscoe 

8. ย่านาง 
Tiliacora 
triandra (Colebr.) 
Diels 

85.71 เถาวัลย์เขียง เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง 
Derris scandens 
(Roxb.) Benth. 

 

ตารางที่ 9 ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องความหมาย  

พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพ้อง

ความหมาย 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

1. กระจับ Trapa natans L. กระจับ กระจ่อม 57.14 

  กระจับ กระจับเขา
แหลม 
 

46.15 

2. เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis L. เพชรสังฆาต 

เพชรสังฆาต 

สันชะฆาต 

สามร้อยข้อ 

30 

10 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ชื่อพ้อง

ความหมาย 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

3. กรุงเขมา Cissampelos pareira L. 
var. hirsuta (Buch. ex 
DC.) Forman 

กรุงเขมา 
กรุงเขมา 

ขงเขมา 
ก้นปิด 

62.5 
12.5 

4. เถาเอ็นอ่อน Cryptolepis buchanani 
Roem. & Schult. 

เถาเอ็นอ่อน 
เถาเอ็นอ่อน 

หมอตีนเป็ด 
หม่อนตีนเป็ด 

9.09 
8.33 

5. ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus 
(L.) Kurz. 

ทองพันชั่ง 
ทองพันชั่ง 

ทองพันช่าง 
หญ้ามันไก่ 

80 
20 

6. มะแว้งเครือ Solanum trilobatum L. มะแว้งเครือ 
มะแว้งเครือ 

แขว้งเครือ 
มะแว้งเถา 

72.73 
63.64 

7. ย่านาง Tiliacora triandra 
(Colebr.) Diels 

ย่านาง 
ย่านาง 

หญ้านกเขา 
ขันยอ 

22.22 
16.67 

8. แสมสาร Senna garrettiana 
(Craib) Irwin & Barneby 

แสมสาร 
แสมสาร 

ขี้เหล็กโคก 
กราบัด 

1 
1 

9. ว่านกีบแรด Angiopteris evecta (G. 
Forst.) Hoffm 

ว่านกีบแรด 
ว่านกีบแรด 

ว่านกีบม้า 
ดูกู 

70 
10 

10. หว้า Syzygium cumini (L.) 
Skeels 

หว้า 
หว้า 

มะห้า 
ห้าขี้แพะ 

40 
22.22 

 

ตารางที่ 10 พืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องความหมายมองคล้าย 48 ชนิด 

พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

1. กระจับ Trapa natans L. กระจ่อม กระท่อม 2 85.71 

2. กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L. ผักเก้งเค็ง ผักเก็งเค็ง 2 90.91 

3. กระชาย Boesenbergia 

rotunda (L.) Mansf. 

ขิงทรา 

หัวระแอน 

ขิงทราย 

หัวละแอน 

4 85.71 

87.5 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

4. กระดังงาไทย Cananga odorata 

(Lam.) Hook.f. & 

Thomson var. 

odorata 

กระดังงอ 

กระดังงา 

กระดังงา

ใบใหญ่ 

สะบันงา 

กระดังงา 

กะดังงา 

กระดังงา

ใหญ ่

สะบานงา 

7 87.5 

87.5 

85.71 

 

85.71 

5. กระทือ Zingiber zerumbet 

Sm. 

กระทือป่า 

เปลพ้อ 

เฮียงแดง 

กะทือป่า 

เปลเพ้อ 

เฮียวแดง 

6 88.89 

85.71 

87.5 

6. กระเทียม Allium sativum L. หอมเตียม หอมเทียม 2 87.5 

7. กระวาน Amomum 

testaceum Ridl. 

ปลาก้อ ปล้าก้อ 2 85.71 

8. กฤษณา Aquilaria crassna 

Pierre ex Lecomte 

กายูการู กายูกาฮู 2 87.5 

9. กล้วยน้ าว้า Musa sapientum L. กล้วย

กะลิอ่อง 

กล้วยมะนิ

อ่อง 

กล้วย

มะลิอ่อง 

กล้วย

มะลิอ่อง 

3 92.31 

 

92.31 

10. กะเพรา 

 

 

 

 

 

 

 

Ocimum tenuiflorum 

L. 

 

 

 

 

 

 

กระเพรา

ขาว 

กระเพรา

แดง 

กอมก้อ 

กอมก้อ 

กอมก้อดง 

กอมก้อดง 

กะเพราขาว 

 

กะเพราแดง 

 

กอมก้อม 

ก้อมก้อ 

กอมก้อด า 

ก้อมก้อดง 

14 90 

 

90 

 

85.71 

85.71 

87.5 

88.89 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

10. กะเพรา 

(ต่อ) 

Ocimum tenuiflorum 

L. 

ห่อกวนซู 

ห่อตูปลา 

ห่อกวอซู 

ห่อตูปลู 

87.5 

87.5 

11. สลัดไดป่า Euphorbia 

antiquorum L. 

เคียะผา 

เคียะเลี่ยม 

เคียะยา 

เคียะเหลี่ยม 

4 85.71 

91.67 

12. ก าลังวัวเถลิง Anaxagorea 

luzonensis A.Gray 

ช้างวัว

เถลิง 

ช้าวัวเถลิง 2 91.67 

13. โกฐชฎามังสี Nardostachys 

jatamansi (D. Don) 

DC 

โกฐ

ชฎามังษี 

โกฐ

ชะฎามังษี 

2 91.67 

14. โกฐน้ าเต้า Rheum palmatum L. ตั้วอ้ึง ตั้วอ๊ึง 4 87.5 

    ต้าหวง ต้าหวาง  85.71 

15. ข่าต้น Cinnamomum 

ilicioides A.Chev. 

มือแดกะ

มางิง 

มือแดกะมา

ลิง 

2 91.67 

16. ขี้อ้าย Terminalia 

triptera Stapf 

พระเจ้า

หอมก๋าย 

พระเจ้าหาม

ก๋าย 

7 92.86 

    หนาม

กราย 

หามกราย  87.5 

    หอมกราย หามกราย  85.71 

    หานกราย หามกราย  85.71 

    หามกราย หามก๋าย  85.71 

17. เจตมูลเพลิง

แดง 

Plumbago indica L. คุ้ยลู่ คุ้ยวู่ 2 85.71 

18. ช้าพลู 

 

 

Piper 

sarmentosum Roxb. 

 

ผักนางเลิก 

ผักนางเลิด 

ผักปูนก 

ผักนางเลิด 

ผักลางเลิด 

ผักปูนา 

7 90 

90 

85.71 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

18. ช้าพลู 

(ต่อ) 

Piper 

sarmentosum Roxb. 

ผักปูริง ผักปูลิง 87.5 

19. ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) 

Roxb. 

ลับมืน

หลวง 

ลับมือหลวง 2 90 

20. พฤกษ์ 

 

Albizia lebbeck (L.) 

Benth. 

มะรูมป่า มะรุมป่า 2 87.5 

21. ดองดึง Gloriosa superba L. ผะขาโก้ง มะขาโก้ง 2 87.5 

22. โด่ไม่รู้ล้ม Elephatopus 

scaber L. 

หญ้า

สามสิบ

สองราก 

หญ้าสามสิบ

สองหาบ 

6 87.5 

    หญ้าไก่

นกคุ่ม 

หญ้าไก่นก

คุ้ม 

 92.31 

    หญ้าไฟ

นกคุ่ม 

หญ้าไฟนก

คุ้ม 

 91.67 

23. ตองแตก Baliospermum 

solanifolium (Burm.) 

Suresh 

นองป้อม น้องป้อม 2 87.5 

24. ตะไคร้ Cymbopogon 

citratus Stapf 

เชิดเกรย เซิดเกรย 2 87.5 

25. ตาลหม่อน Vernonia 

elliptica DC. 

ตานก้อน ตานค้อน 4 85.71 

    ตานหม่น ตานหม่อน  87.5 

26. เถาเอ็นอ่อน 

 

 

Cryptolepis 

buchanani Roem. & 

Schult. 

หมอน

ตีนเป็ด 

หมอ

หม่อน

ตีนเป็ด 

หมอน

3 91.67 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

26. เถาเอ็นอ่อน 

(ต่อ) 

Cryptolepis 

buchanani Roem. & 

Schult. 

ตีนเป็ด ตีนเป็ด 90.91 

27. ทองพันชั่ง Rhinacanthus 

nasutus (L.) Kurz. 

ทองคันชั่ง ทองพันชั่ง 2 90 

28. ท้าวยายม่อม Clerodendrum 

petasites (Lour.) 

S.Moore 

พญาเล็ง

จอน 

พญาเล็ง

จ้อน 

2 90.91 

29. เทียนกิ่ง Lawsonia inermis L. เทียนป้อม เทียนย้อม 2 88.89 

30. เนระพูสีไทย Tacca 

chantrieri André 

ว่านหัวลา 

เนรพูสีไทย 

ว่านหัวฬา 

เนระพูสีไทย 

4 88.89 

90.91 

31. ผักกะโฉม Limnophila 

rugosa (Roth) Merr. 

ผักกระโฉม 

ผักกะโฉม 

ผักกะโฉม 

ผักกะโสม 

3 88.89 

87.5 

32. พญา

ปล้องทอง 

Clinacanthus 

nutans (Burm.f.) 

Lindau 

พญาปล้อง

ค า 

พญาปล้อง

ด า 

2 90 

33. พริกข้ีหนู Capsicum 

frutescens L. 

var. frutescens 

พริกแกว 

พริกแค้ 

พริกแค้ 

พริกแด้ 

พริกแจว 

พริกแด้ 

พริกแต้ 

พริกแต้ 

5 85.71 

85.71 

85.71 

85.71 

34. เพกา Oroxylum 

indicum (L.) Kurz 

หมากลิ้น

ก้าง 

หมากลิ้น

ช้าง 

2 91.67 

35. เพชรสังฆาต Cissus 

quadrangularis L. 

 

ขันข้อ ขั่นข้อ 2 85.71 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

36. ไพล Zingiber 

montanum (Koenig) 

Link ex Dietr. 

ว่านไฟ หว่านไฟ 2 85.71 

37. ฟ้าทะลาย

โจร 

Andrographis 

paniculata (Burm.f.) 

Wall. ex Nees 

ฟ้าทลาย ฟ้าทะลาย 2 87.5 

38. มะกรูด Citrus hystrix DC. ส้มถั่วผี ส้มมั่วผี 2 88.89 

39. มะขาม Tamarindus indica L. ม่วงโคล้ง ม่องโคล้ง 2 88.89 

40. มะระขี้นก Momordica 

charantia L. 

มะร้อยรู ระร้อยรู 2 87.5 

41. มะรุม Moringa 

oleifera Lam. 

กาแน้งเดิง 

บักอีฮุม 

ผักอีฮึม 

ผักอีฮึม 

ผักอีฮืม 

กาแน้งเดิน 

ผักอีฮุม 

ผักอีฮืม 

ผักอีฮุม 

ผักอีฮุม 

6 90 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

42. มะแว้ง   

เครือ 

Solanum 

trilobatum L. 

แขว้งเคย แขว้งเคีย 2 88.89 

43. ย่านาง Tiliacora 

triandra (Colebr.) 

Diels 

จอยนาง 

เถาวัลย์

เขียง 

จ้อยนาง 

เถาวัลย์เขียว 

4 85.71 

92.31 

44. เร่ว Amomum 

villosum Lour. 

var. xanthioides (Wal

l. ex Baker) T.L.Wu & 

S.Chen 

มะหมากอี 

หมากเนิง 

หมาก

เหน่ง 

มะหมากอ้ี 

หมากเน็ง 

หมากแหน่ง 

6 88.89 

87.5 

88.89 
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พืชสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ชื่อพ้อง

ความหมาย

มองคล้าย 

จ านวน 

(ชื่อ) 

 

ความ

เหมือน 

(ร้อยละ) 

45. ล าพัน  แดง Enhalus 

acoroides (Lf) Royle 

ล าพันหาง

หมู 

อ าพันหาง

หมู 

2 90.91 

46. หญ้า   ตีนนก Eleusine indica (L.) 

Gaertn. 

หญ้าผาก

ควาย 

หญ้าปาก

ควาย 

2 90.91 

47. หว้า Syzygium cumini (L.) 

Skeels 

หว้าขี้แพะ ห้าขี้แพะ 2 90 

48. แห้วหมู Cyperus rotundus L. หญ้าขน

หมู 

หญ้าขนหนู 2 88.89 

 

ตารางที่ 11 พืชสมุนไพรที่มีชื่อเดี่ยว 18 ชนิด 

พืชสมุนไพร ชื่อเดี่ยว ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1. โกฐกระดูก  โกฐกระดูก Saussurea costus (Falc.) Lipsch  

2. โกฐกักกรา โกฐกักกรา Pistacia chinensis subsp. integerrima (J. L. 
Stewart ex Brandis) Rech. f.  

3. จิงจ้อ จิงจ้อ Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy  

4. เทียนด า  เทียนด า Nigella sativa L. 
5. บ๊วย บ๊วย Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc 

6. แฝกหอม แฝกหอม Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small 

7. บุกรอ บุกรอ Amorphophallus saraburiensis Gagnep. 
8. เบญกานี เบญกานี Quercus infectoria G.Olivier    

9. พิลังกาสา พิลังกาสา Ardisia ionantha K. Larsen & C. M. Hu 

10. พิษนาศ พิษนาศ Artemisia indica Willd 
11. มดยอบ มดยอบ Commiphora myrrha (Nees) 

12. มหาหิงคุ์ มหาหิงคุ์ Ferula assa-foetida L. 

13. มะขามแขก มะขามแขก Senna alexandrina Mill. 
14. มะแว้งต้น มะแว้งต้น Solanum trilobatum L. 
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พืชสมุนไพร ชื่อเดี่ยว ชื่อวิทยาศาสตร์ 

15. ว่านชักมดลูก ว่านชักมดลูก Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
16. หล่อฮ้ังก๊วย หล่อฮ้ังก๊วย Siraitia grosvenorii (Swimgle) C. Jeffrey ex A.M. 

Lu & Zhi Y. Zhang 

17. หวายตะค้าสุม หวายตะค้าสุม Calamus longisetus Griff 
18. หัสคุณเทศ หัสคุณเทศ Clausena excavata Burm.f. 

 

จากผลการใช้อัลกอริทึมทดสอบกับชุดข้อมูลจ านวน 1,552 รายชื่อ สามารถให้ผลการ

เปรียบเทียบชื่อพืชสมุนไพร และแบ่งกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้เนื่องจากให้ผลชื่อ

พืชสมุนไพรกลุ่มที่มีชื่อพ้องรูป จ านวน 25 ชนิด กลุ่มที่มีชื่อพ้องรูปมองคล้ายจ านวน 8 ชนิด กลุ่มที่มี

ชื่อพ้องความหมายจ านวน 161 ชนิด กลุ่มที่มีชื่อพ้องความหมายมองคล้ายจ านวน 48 ชนิด และกลุ่ม

ที่มีชื่อเดี่ยว จ านวน 18 ชนิด ดังนั้นอัลกอริทึมที่ได้จึงมีความเหมาะสมเพ่ือน าไปใช้จัดแบ่งกลุ่มชื่อพืช

สมุนไพรและประกอบการระบุชนิดพืชสมุนไพรที่มีความเป็นไปได้ในการเตรียมต ารับยาสมุนไพรหรือ

ยาแผนโบราณเพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคในกลุ่มอาการต่าง ๆ ตามสรรพคุณและแนวทางภูมิ

ปัญญาดั่งเดิมต่อไป 

4.3 ผลการพัฒนาอัลกอริทึมโดยการสร้างฐานข้อมูลกราฟเพื่อแสดงเครือข่ายช่ือพืชสมุนไพร 

จากข้อมูลค่าร้อยละความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพรสามารถน าไปสร้างเครือข่ายฐานข้อมูล

กราฟของรายชื่อพืชสมุนไพรซึ่งให้ผลการวิเคราะห์การกระจายดีกรีของชื่อพืชสมุนไพร (degree 

distribution) และแสดงรูปแบบความเชื่อมโยงของชื่อพืชสมุนไพรในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 จัดเตรียมตารางข้อมูลเพ่ือน าเข้าในโปรแกรม Gephi โดยก าหนดคุณสมบัติตาราง

และเขตข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยตาราง 2 ตาราง ก าหนดชื่อเขตข้อมูลตามข้อก าหนดการ

น าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลกราฟดังตารางที่ 12 และ ตารางที่ 13 โดยตารางที่ 12 ประกอบด้วยเขต

ข้อมูล รหัสชื่อพืชสมุนไพร ชื่อพืชสมุนไพร และชื่อวิทยาศาสตร์ ตารางที่ 13 ประกอบด้วยเขตข้อมูล 

รหัสชื่อพืชสมุนไพรต้นทาง (source)  รหัสชื่อพืชสมุนไพรปลายทาง (target) ทิศทางความสัมพันธ์ 

น้ าหนัก และชนิดความเหมือน โดยมีโครงสร้างข้อมูลดังนี้ 

 

ตารางที่ 12 ชื่อโหนดของพืชสมุนไพร Node  
เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Id รหัสชื่อพืชสมุนไพร integer 5 คีย์หลัก 
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เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

2 Herb_Thai_name ชื่อพืชสมุนไพร varchar 20 - 
3 Sci_name ชื่อวิทยาศาสตร์ varchar 50 - 

 

ตารางที่ 13 ชื่อเส้นเชื่อมโยงของพืชสมุนไพร Edge   
เขตข้อมูล ชื่อ ค าอธิบาย ชนิดข้อมูล ขนาด หมายเหตุ 

1 Source รหัสชื่อพืชสมุนไพรต้นทาง integer 5 คีย์หลัก 
2 Target รหัสชื่อพืชสมุนไพรปลายทาง integer 5 คีย์หลัก 
3 Type ทิศทางความสัมพันธ์ varchar 20 - 
4 Weight น้ าหนัก double 5 - 
5 Group ชนิดความเหมือน varchar 20 - 

 

ขั้นที่ 2 น าเข้าตารางในฐานข้อมูลกราฟ (graph database) โดยก าหนดทิศทางความสัมพันธ์

ในรูปแบบไม่ก าหนดทิศทาง (undirected) และใช้ค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นแสดง

น้ าหนักความสัมพันธ์ระหว่างเขตข้อมูลรหัสชื่อพืชสมุนไพรต้นทาง และรหัสชื่อพืชสมุนไพรปลายทาง 

โดยก าหนดเส้นเชื่อมโยงตามชนิดความเหมือน และก าหนดให้เขตข้อมูลชนิดความเหมือนที่อยู่ในกลุ่ม

ชื่อพ้องความหมายมีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 เพ่ือให้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลกราฟสามารถแสดงเส้น

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพืชสมุนไพรได้ โดยมีโครงสร้างตารางโหนดของชื่อพืชสมุนไพรดังรูป

ที่ 4 และมีโครงสร้างตารางเส้นเชื่อมโยงของชื่อพืชสมุนไพรดังรูปที่ 5 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
รูปที่ 4 โหนดชื่อพืชสมุนไพรของฐานข้อมูลกราฟ 
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รูปที่ 5 เส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพืชสมุนไพรของฐานข้อมูลกราฟ 
 



 

ขั้นที่ 3 สร้างเครือข่ายฐานข้อมูลกราฟชื่อพืชสมุนไพรโดยใช้อัลกอริทึมในโปรแกรมฐานข้อมูล

กราฟ Gephi เพ่ือค้นหาและแสดงรูปแบบกราฟชื่อพืชสมุนไพรในลักษณะต่าง ๆ  

3.1 ใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold เพ่ือกระจายโหนดของชื่อพืช 

สมุนไพรจากลักษณะของชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลกราฟเบื้องต้นซึ่งมีลักษณะดังรูปที่ 6 ให้เป็น

ลักษณะการกระจายโหนดของชื่อพืชสมุนไพร ดังรูปที่ 7 โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างโหนดของชื่อพืช

สมุนไพรภายในฐานข้อมูลกราฟในรูปแบบกราฟความสัมพันธ์แบบไม่ก าหนดทิศทาง ดังรูปที่ 8  

 

 
 

รูปที่ 6 ลักษณะของชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลกราฟเบื้องต้น 
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รูปที่ 7 การใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold เพ่ือกระจายโหนดชื่อพืชสมุนไพร 
 

 

 
 

รูปที่ 8 ลักษณะความเชื่อมโยงระหว่างโหนดชื่อพืชสมุนไพรภายในฐานข้อมูลกราฟ 
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3.2 ใช้อัลกอริทึม Contraction เพ่ือกระจายโหนดของชื่อพืชสมุนไพร โดยชื่อของ 

พืชชนิดเดียวกันจะแสดงในลักษณะเป็นโหนดที่ซ้อนทับกันอยู่ภายในวงกลมซ่ึงมีจุดศูนย์กลางเดียวกัน 

ดังรูปที่ 9 

 

รูปที่ 9 การใช้อัลกอริทึม Contraction เพ่ือแสดงการกระจายชื่อพืชสมุนไพร 
3.3 ใช้อัลกอริทึม Expansion เพ่ือกระจายโหนดของชื่อพืชสมุนไพรให้เห็นจ านวน 

พืชสมุนไพรทั้งหมด จ านวน 179 ชนิด ดังรูปที่ 10 
 

 

รูปที่ 10 การใช้อัลกอริทึม Expansion เพ่ือแสดงการกระจายชื่อพืชสมุนไพร 
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3.4 ใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold เพ่ือกระจายโหนดของชื่อพืชสมุนไพร 

ให้เห็นเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ภายในฐานข้อมูลกราฟ ดังรูปที่ 11 และจ าแนกสีตามชนิดของพืช

สมุนไพรจ านวน 179 ชนิด ดังรูปที่ 12 โดยเส้นเชื่อมโยงของชื่อพืชสมุนไพรจ าแนกสีตามกลุ่มชื่อพืช

สมุนไพร โดยเส้นเชื่อมโยงสีเขียวแสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องความหมาย เส้นเชื่อมโยงสีน้ าเงิน

แสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องความหมายมองคล้าย เส้นเชื่อมโยงสีแดงแสดงความสัมพันธ์แบบ ชื่อ

พ้องรูป และเส้นเชื่อมโยงสีชมพูแสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องความหมายมองคล้าย ดังรูปที่ 13 

 

 

รูปที่ 11 การใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold เพ่ือแสดงโหนดชื่อพืชสมุนไพร 
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รูปที่ 12 การใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold เพ่ือกระจายโหนดชื่อพืชสมุนไพรจ าแนกสีตาม
ชนิดพืชสมุนไพร 

 

รูปที่ 13 โหนดชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ านวน 179 ชนิด และการใช้อัลกอริทึม 
Fruchterman reingold เพ่ือแสดงเส้นเชื่อมโยงชื่อพืชสมุนไพรจ าแนกสีตามกลุ่มประเภทของชื่อพืช

สมุนไพร 
โดยเส้นเชื่อมโยงสีเขียว  แสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องความหมาย 

โดยเส้นเชื่อมโยงสีน้ าเงิน แสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องความหมายมองคล้าย 

โดยเส้นเชื่อมโยงสีแดง แสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องรูป 

โดยเส้นเชื่อมโยงสีชมพู แสดงความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องรูปมองคล้าย 
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3.5 การใช้อัลกอริทึม Yufan hu และ Noverlap เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่าง 

ชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลซึ่งท าให้การจ าแนกชนิดของพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลมีความชัดเจนขึ้น 

ดังรูปที่ 14 และ 15 

 

รูปที่ 14 การใช้อัลกอริทึม Yufan hu เพ่ือแสดงการเชื่อมโยงชื่อพืชสมุนไพร 

 

รูปที่ 15 การใช้อัลกอริทึม Noverlap เพ่ือแสดงการกระจายชื่อพืชสมุนไพร 
ฐานข้อมูลกราฟชื่อพืชสมุนไพรมีลักษณะการกระจายดีกรีของชื่อพืชสมุนไพร โดยแสดง

จ านวนของดีกรี (count) ซึ่งหมายถึงจ านวนเส้นเชื่อมโยงที่ออกจากโหนดชื่อพืชสมุนไพรไปเชื่อมต่อ

กับโหนดของชื่อพืชสมุนไพรอ่ืนภายในฐานข้อมูลตามชนิดความสัมพันธ์ของชื่อแบบต่าง ๆ และค่า 

(value) ความถีข่องชนิดพืชสมุนไพรที่มจี านวนดีกรีในระดับต่าง ๆ ดังรูปที่ 16   
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รูปที่ 16 การกระจายดีกรีของชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลกราฟ 
โดยมีค่าการกระจายดีกรีสูงสุดเท่ากับ 45 ซึ่งเป็น ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum 

(A.Juss.) Baill. และเป็นพืชที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในฐานข้อมูล ดังรูปที่ 17 และรูปที่ 18 ซึ่ง

สามารถค้นพบเครือข่ายดังกล่าวโดยการใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold และ Rotate ดังรูปที่ 

19    

 

รูปที่ 17 ตัวอย่างโหนดชื่อพืชสมุนไพร 
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รูปที่ 18 เครือข่ายขนาดใหญ่ (giant component) ในฐานข้อมูลกราฟ 
 

 

รูปที่ 19 การใช้อัลกอริทึม Fruchterman reingold และ Rotate แสดงเครือข่ายแบบขนาดใหญ่ 
(giant component) 

และมีค่าการกระจายดีกรีต่ าสุดเท่ากับศูนย์ เช่น  โกฐกระดูก Saussurea costus (Falc.) Lipsch 

โกฐกักกรา Pistacia chinensis subsp. integerrima (J. L. Stewart ex Brandis) Rech. f. จิงจ้อ 

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy เที ย น ด า  Nigella sativa L. บ๊ ว ย  Prunus mume 

(Siebold) Siebold & Zucc มหาหิงคุ ์Ferula assa-foetida L. เป็นต้น ดังรูปที ่20 
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รูปที่ 20 ชื่อพืชสมุนไพรที่มีดีกรีเท่ากับศูนย์ 

โดยโหนดเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรและเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมดใน

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 จ านวน 179 ชนิด แสดงดังรูปที่ 21  และมีตัวอย่างเครือข่ายชื่อพืช

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ดังรูปที่ 22 

 

รูปที่ 21 เครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 จ านวน 179 ชนิด 
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รูปที่ 22 ตัวอย่างเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

พืชสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีรูปแบบของกลุ่มโครงสร้างกราฟในลักษณะต่าง ๆ ที่มีความ
เฉพาะตัว โดยแสดงตัวอย่างชื่อพ้องความหมายของพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลกราฟชื่อพืชสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ของ ‘กระพังโหม’ ซึ่งมีชื่อพ้องความหมายจ านวน 10 ชื่อ และชื่อ
พ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความ
หนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น ดังรูปที่ 23 
 

 

รูปที่ 23 ตัวอย่างชื่อพ้องความหมายของพืชสมุนไพร 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีเขียว 
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และ ‘พญาปล้องทอง’ มีชื่อพ้องความหมายจ านวน 14 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับ
ความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่ง
ก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นและพญาปล้องทอง มีชื่อพ้องความหมายมอง
คล้าย จ านวน 2 ชื่อ คือ ‘พญาปล้องค า’ กับ ‘พญาปล้องด า’ ซึ่งมีระดับความคล้ายที่ต่างกันโดยแสดง
ระดับความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีน้ าเงินตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น ดังรูปที ่24 

 

 

 

รูปที่ 24 ตัวอย่างชื่อพ้องความหมาย และชื่อพ้องความหมายมองคล้ายของพืชสมุนไพร 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีเขียว  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายมองคล้ายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีน้ าเงิน 

 

นอกจากนี้มีกลุ่มโครงสร้างกราฟที่เชื่อมความสัมพันธ์ของพืชสมุนไพรหลายชนิด เช่น ความสัมพันธ์
ระหว่าง ‘พฤกษ์’ กับ ‘ดองดึง’ โดยพฤกษ์มีชื่อพ้องความหมายจ านวน 28 ชื่อ และชื่อพ้อง
ความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนา
ของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น และพฤกษ์ มีชื่อพ้อง
ความหมายมองคล้ายจ านวน 2 ชื่อ คือ ‘มะรูมป่า’ กับ ‘มะรุมป่า’ ซึ่งมีระดับความเหมือนที่ต่างกัน
โดยแสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีน้ าเงินซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละ
ความเหมือนของเลเวนชเตย์น และพฤกษ์มีความสัมพันธ์กับดองดึงโดยมีชื่อที่พ้องรูปกันคือ ‘ก้ามปู’ 
โดยแสดงเส้นเชื่อมโยงสีแดงซึ่งค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นเท่ากับ 100 และดองดึงมีชื่อ
พ้องความหมายจ านวน 13 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดย
แสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความ
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เหมือนของเลเวนชเตย์น และดองดึงมีชื่อพ้องความหมายมองคล้ายจ านวน 2 ชื่อ คือ ‘มะขาโก้ง’ กับ 
‘ผะขาโก้ง’ ซึ่งมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดงระดับความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีน้ าเงินตามค่า
ร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น ดังรูปที ่25 
 
 

 

รูปที่ 25 ตัวอย่างชื่อพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องความหมาย ชื่อพ้องความหมายมองคล้าย และ 
ชื่อพ้องรูป 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีเขียว  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายมองคล้ายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีน้ าเงิน  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องรูปด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีแดง 

 

และกลุ่มโครงสร้างกราฟระหว่าง ‘ขมิ้น’ ‘ขมิ้นอ้อย’ และ‘ค าแสด’ โดยขมิ้นมีชื่อพ้องความหมาย

จ านวน 19 ชื่อ  และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดงระดับความ

เหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนช

เตย์น และขมิ้นมีความสัมพันธ์กับขมิ้นอ้อยโดยมีชื่อที่พ้องรูปกัน 2 ชื่อ คือ ‘ละเมียด’ และ ‘แอ้วด า’  

โดยมีเส้นเชื่อมโยงสีแดงซึ่งค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นเท่ากับ 100 และมีชื่อพ้องรูปมอง

คล้าย คือ ‘ขมิ้นขึ้น’ กับ ‘ขมิ้นขิ้น’ โดยมีเส้นเชื่อมโยงสีชมพูและมีระดับความหนาของเส้นเชื่อมโยง

ตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น และขมิ้นอ้อยมีชื่อพ้องความหมายจ านวน 8 ชื่อ และชื่อ

พ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความ



  65 

หนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น และขม้ินอ้อยมีชื่อ

พ้องรูปมองคล้ายกับ ค าแสด คือ ‘สากกระบือละว้า’ กับ ‘สากกะบือละว้า’ โดยมีเส้นเชื่อมโยงสีชมพู

และมีระดับความหนาของเส้นเชื่อมโยงตามค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น  โดยค าแสดมีชื่อ

พ้องความหมายจ านวน 19 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดย

แสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความ

เหมือนของเลเวนชเตย์น ดังรูปที ่26 

 

รูปที่ 26 ตัวอย่างชื่อพืชสมุนไพรที่มี ชื่อพ้องความหมาย ชื่อพ้องรูป และชื่อพ้องรูปมองคล้าย 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีเขียว  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องรูปด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีแดง  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องรูปมองคล้ายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีชมพู 

 

และกลุ่มโครงสร้างกราฟระหว่าง ‘พริกไทย’ ‘พริกขี้หนู’ และ ‘ดีปลี’ โดยพริกไทยมีชื่อพ้อง

ความหมายจ านวน 7 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดง

ระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือน

ของเลเวนชเตย์น และพริกไทยมีความสัมพันธ์กับพริกขี้หนูโดยมีชื่อที่พ้องรูปกัน 2 ชื่อ คือ ‘พริก’ 

และ ‘พริกน้อย’ โดยมีเส้นเชื่อมโยงสีแดงซึ่งค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นเท่ากับ 100 และ 

พริกข้ีหนู  มีชื่อพ้องความหมายจ านวน 20 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่

ต่างกันโดยแสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่า
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ร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์น และพริกขี้หนูมีชื่อพ้องความหมายมองคล้าย จ านวน 2 กลุ่มชื่อ 

คือ กลุ่ม 1 ประกอบด้วยชื่อ ‘พริกแต้’ ‘พริกแค้’ และ ‘พริกแด้’ และกลุ่ม 2 ประกอบด้วยกับ ‘พริก

แจว’ และ ‘พริกแกว’ และพริกขี้หนูมีความสัมพันธ์กับดีปลีโดยมีชื่อที่พ้องรูปกัน คือ ‘ดีปลี’ โดยมี

เส้นเชื่อมโยงสีแดงซึ่งค่าร้อยละความเหมือนของเลเวนชเตย์นเท่ากับ 100  และดีปลีมีชื่อพ้อง

ความหมายจ านวน 5 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดยแสดง

ระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความเหมือน

ของเลเวนชเตย์น ดังรูปที่ 27 

 

 

รูปที่ 27 ตัวอย่างชื่อพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องความหมาย ชื่อพ้องความหมายมองคล้าย และชื่อพ้องรูป 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีเขียว 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายมองคล้ายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีน้ าเงิน  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องรูปด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีแดง 

 

และกลุ่มโครงสร้างกราฟฐานข้อมูลของพืช 8 ชนิด  ซึ่งประกอบด้วย ‘เทียนข้าวปลือก’ ‘เทียนกิ่ง’ 

‘เทียนแดง’ ‘เทียนขาว’ ‘ผักชีล้อม’ ‘ผักชีลาว’ ‘ผักชี’ และ ‘เทียนเยาวพาณี’ โดยเทียนข้าวเปลือกมี

ชื่อพ้องความหมายจ านวน 8 ชื่อ และชื่อพ้องความหมายแต่ละชื่อมีระดับความเหมือนที่ต่างกันโดย



  67 

แสดงระดับความเหมือนของชื่อตามความหนาของเส้นเชื่อมโยงสีเขียวซึ่งก าหนดตามค่าร้อยละความ

เหมือนของเลเวนชเตย์นและเทียนข้าวเปลือกมีชื่อพ้องรูป 4 ชื่อ คือ ‘เทียนข้าวเปลือก’ ‘ยี่หร่า’ 

‘ผักชี’ และ ‘ผักชีล้อม’ โดยมีชื่อพ้องรูปกับพืชสมุนไพร 6 ชนิด คือ ‘เทียนขาว’ ‘เทียนกิ่ง’ ‘ผักชี

ล้อม’ ‘ผักชีลาว’ ‘ผักชี’ และ ‘เทียนเยาวพาณ’ี ดังรูปที่ 28 

 

รูปที่ 28 ตัวอย่างชื่อพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องความหมาย ชื่อพ้องความหมายมองคล้าย ชื่อพ้องรูป และ
ชื่อพ้องรูปมองคล้าย 

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีเขียว  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องความหมายมองคล้ายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีน้ าเงิน  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องรูปด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีแดง  

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพ้องรูปมองคล้ายด้วยเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์สีชมพู 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุป 

การประยุกต์ใช้วิธีการค านวณหาระยะการแก้ไขของอักขระในชื่อพืชสมุนไพรโดยใช้
อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นเพ่ือหาชื่อพ้องรูปและชื่อคล้ายสามารถเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อพืช
สมุนไพรได้โดยใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพ่ือก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูลใน
การจัดเก็บและรวมรวบรายชื่อพืชสมุนไพรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลชื่อสามัญภาษาไทย ชื่อท้องถิ่น
ภาษาไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรทั้งหมดที่น ามาทดสอบและท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
รายชื่อพืชสมุนไพรที่สร้างขึ้นโดยใช้ค าสั่งภาษาเอสคิวแอลและน าอัลกอริทึมเลเวนชเตย์นมาใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบหาค่าระยะทางเลเวนชเตย์นและค่าร้อยละความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพรทั้งหมดโดยใช้
ค าสั่งภาษาพีเอชพีในการวนลูปซ้อน จ านวน 1,203,576 รอบ และใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลกราฟเพ่ือก าหนดโครงสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บและรวมรวบโหนดของชื่อพืชสมุนไพร 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรหัสชื่อพืชสมุนไพร ชื่อพืชสมุนไพร และชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรและ
เส้นเชื่อมโยงระหว่างชื่อพืชสมุนไพรซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรหัสชื่อพืชสมุนไพรต้นทาง รหัสชื่อพืช
สมุนไพรปลายทาง ทิศทางความสัมพันธ์ น้ าหนักและชนิดความเหมือนของพืชสมุนไพรทั้งหมดที่น ามา
ทดสอบ แสดงผลในรูปแบบฐานข้อมูลกราฟเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพืช
สมุนไพรแต่ละชื่อของพืชสมุนไพรในแต่ละชนิดมีความชัดเจนมากขึ้น ผลการวิจัยสามารถระบุประเภท
ของชื่อพืชสมุนไพรในตัวอย่างข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 จ านวน 179 
ชนิด รวม 1,552  รายชื่อ โดยพบพืชที่มีชื่อพ้องรูป 25 ชนิด มีชื่อพ้องรูปมองคล้าย 8 ชนิด มีชื่อพ้อง
ความหมาย 161 ชนิด มีชื่อพ้องความหมายมองคล้าย 48 ชนิด และมีชื่อเดี่ยว 18 ชนิด จากการ
ทดสอบอัลกอริทึมที่ใช้สามารถจ าแนกกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรได้ 5 กลุ่ม ตามค่าร้อยละความเหมือนของ
อักขระในชื่อพืชสมุนไพรที่เปรียบเทียบ และใช้สถิติพรรณนาแสดงค่าความถี่ของรายชื่อพืชสมุนไพร
แต่ละกลุ่ม โดยกลุ่ม 1 คือชื่อพ้องรูปซึ่งมีค่าความเหมือนร้อยละ 100 และเป็นพืชสมุนไพรคนละชนิด
กันจ านวน 125 รายชื่อ กลุ่ม 2 คือชื่อพ้องรูปมองคล้ายซึ่งมีค่าความเหมือนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป
และน้อยกว่าร้อยละ 100 และเป็นพืชสมุนไพรคนละชนิดกันจ านวน 36 รายชื่อ กลุ่ม 3 คือชื่อพ้อง
ความหมายซึ่งมีค่าความเหมือนน้อยกว่าร้อยละ 85 และเป็นพืชสมุนไพรชนิดเดียวกันจ านวน 1,525 
รายชื่อ กลุ่ม 4 คือชื่อพ้องความหมายมองคล้ายซึ่งมีค่าความเหมือนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปและน้อย
กว่าร้อยละ 100 และเป็นพืชสมุนไพรชนิดเดียวกันจ านวน 157 รายชื่อ และกลุ่ม 5 คือชื่อเดี่ยวซ่ึงไม่มี
ความเชื่อมโยงกับชื่อพืชสมุนไพรอ่ืนจ านวน 18 รายชื่อ โดยมีค่าดีกรีเท่ากับศูนย์ เช่น โกฐกระดูก 
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Saussurea costus (Falc.) Lipsch โกฐกักกรา Pistacia chinensis subsp. integerrima (J. L. 
Stewart ex Brandis) Rech. f. จิงจ้อ Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy เทียนด า Nigella 
sativa L. บ๊วย Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc มหาหิงคุ์ Ferula assa-foetida L. 
เป็นต้น และมีค่าดีกรีเฉลี่ย 2.00 ซึ่งแสดงชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชื่อมีเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชื่อ
พืชสมุนไพรอ่ืนเฉลี่ย 2 ชื่อ ชื่อพืชสมุนไพรที่มีค่าดีกรีสูงสุดเท่ากับ 45 ซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใน
ฐานข้อมูล  คือ ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. โดยมีความสัมพันธ์แบบ
ชื่อพ้องรูป จ านวน 73 เส้นเชื่อมโยง ความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องรูปมองคล้าย จ านวน 21 เส้นเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์แบบชื่อพ้องความหมาย จ านวน 1,368 เส้นเชื่อมโยง และความสัมพันธ์แบบชื่อพ้อง
ความหมายมองคล้าย จ านวน 87 เส้นเชื่อมโยง คิดเป็นร้อยละ 4.71 1.36 88.32 และ 5.62 
ตามล าดับ โดยอัลกอริทึมที่ใช้สามารถเปรียบเทียบความเหมือน จ าแนกกลุ่มชื่อ และแสดงเครือข่าย
ความเชื่อมโยงของชื่อพืชสมุนไพรที่ช่วยให้การระบุชนิดของพืชสมุนไพรที่มีความเป็นไปได้ในต ารายา
โบราณของไทยมีความชัดเจนขึ้น 

อภิปรายผล 

 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นเพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนของชื่อพืช

สมุนไพรสามารถใช้ซอฟต์แวร์ฟรีที่บุคคลทั่วไปสามารถดาวน์โหลดมาใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่ง

ประกอบด้วย โปรแกรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล 

phpMyAdmin และ โปรแกรมฐานข้อมูลกราฟ Gephi อัลกอริทึมเลเวนชเตย์นที่น ามาใช้สามารถให้

ค่าระยะทางเลเวนชเตย์ซึ่งเมื่อน ามาใช้ร่วมกับอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นโดยการน าค่าในคอลัมน์  ชื่อพืช

สมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ และค่าร้อยละความเหมือนซึ่งก าหนดค่าร้อยละ 85 เป็นค่าต่ าสุดที่น าข้อมูล

มาใช้ก าหนดทางเลือกเพ่ือแบ่งกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรท าให้พบกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรแบบคล้ายทั้งกลุ่มชื่อ

พ้องรูปมองคล้าย และกลุ่มชื่อพ้องความหมายมองคล้าย ซึ่งมีค่าความเหมือนตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป

และน้อยกว่า 100 ซึ่งมีประโยชน์ในการให้ค านิยามและระบุกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรได้ชัดเจนมากขึ้นจาก

เดิมซึ่งมีข้อมูล ค านิยาม เฉพาะในกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรแบบชื่อพ้องรูปและชื่อพ้องความหมาย ซึ่งช่วย

ให้การสื่อสารการระบุถึงชนิดพืชสมุนไพรมีความครอบคลุมมากขึ้น เนื่องจากในการรวบรวมชื่อพืช

สมุนไพรใช้ข้อมูลบางส่วนจากฐานข้อมูลสมุนไพร KUIherb ซึ่งผู้เข้าใช้บริการสามารถใส่ข้อมูลชื่อพืช

สมุนไพรผ่านทางหน้าเวบไซต์ได้ด้วยตนเองดังนั้นการเพ่ิมหรือใส่ข้อมูลให้ความเห็นด้านชื่อพืชสมุนไพร

อาจมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนการใส่ข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรในฐานข้อมูลโดยมีการใส่อักขระหรือ

สัญลักษณ์อ่ืนที่ไม่ใช่อักขระภาษาไทยซึ่งส่งผลท าให้ค่าร้อยละความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพรที่ได้จาก

การประมวลผลไม่ตรงกับความเป็นจริง ผู้วิจัยได้แก้ไขในกระบวนการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนช
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เตย์นในการเปรียบเทียบอักขระภาษาไทยในชื่อพืชสมุนไพรเพ่ือให้ผลค่าร้อยละความเหมือนที่ได้มี

ความถูกต้องโดยเพ่ิมขั้นตอนการท าความสะอาดข้อมูลรายชื่อพืชสมุนไพรในขั้นตอนการจัดเตรียม

ฐานข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลชื่อพืชสมุนไพรก่อนการใช้ค าสั่งเพ่ือน าอัลกอริทึมเลเวนชเตย์นเข้า

ไปเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างชื่อพืชสมุนไพร โดยผลการเปรียบเทียบสามารถใช้ในการช่วยระบุ

ชนิดของพืชสมุนไพรที่มีความน่าจะเป็นที่ยังไม่มีการระบุชื่อวิทยาศาสตร์ในต ารับยาโบราณของไทยให้

มีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น ในต าราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

(วัดโพธิ์) ยากินแก้ริดสีดวงบังเกิดในปากแลลิ้น (ศาลามุทิตา)  ยาแกงคั่วนกออก กินแก้กษัยปลาหมอ 

(ศาลานวด 1 )  ยาวรณาธิคุณ กินแก้ไข้เจลียง (ระเบียงรอบพระมหาเจดีย์) และยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง 

(ระเบียงรอบพระมหาเจดีย์) มีผักชีเป็นส่วนประกอบในต ารับยา ซึ่งผักชีเป็นชื่อพ้องรูปในพืช 3 ชนิด 

คือ ผั กชี  Coriandrum sativum L. เที ยน เยาวพาณี  Trachyspermum ammi (L.) Sprague   

และเทียนข้าวเปลือก Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare ในต ารับยาแก้กระษัย

ราก (ศาลานวด 1) ยาก าลังราชสีห์ แก้โลหิตปกติโทษ แลทุจริตโทษ (ระเบียงรอบพระมหาเจดีย์) มี

เทียนข้าวเปลือกเป็นส่วนประกอบในต ารับยา ซึ่งเทียนข้าวเปลือกเป็นชื่อพ้องรูปในพืช 3 ชนิด คือ 

เที ยนข้ าว เปลื อก  Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare  เที ยนกิ่ ง  Lawsonia 

inermis L. และ ผักชีลาว Anethum graveolens L. ในต าราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ยาแก้ลมวาระยักขวาโย (ศาลานวด 2) ยาแก้กษัยเต่า (ศาลานวด 

1) และ ในคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ฉบับใบลานต ารับที่ 56 มหามาตลุงเกษี แก้ลมอุทธังคมาวาตา และ

ต ารับที่ 6 แก้เตโชธาตุอันวิการ มีดีปลีเป็นส่วนประกอบในต ารับยา ซึ่งดีปลีเป็นชื่อพ้องรูปในพืช 2 

ช นิ ด  คื อ  ดี ป ลี  Piper retrofracnon Vahl แ ล ะ พ ริ ก ขี้ ห นู  Capsicum frutescens L. var. 

frutescens ในคัมภีร์ธาตุพระนารายณ์ฉบับใบลาน (ต าราพระโอสถพระนารายณ์) ขนานที่ 81 ยา

ครอบฝีเปื่อยเน่า น้ ามันทิพโสฬศ มีหมอน้อย Vernonia cinerea (L.) Less. เป็นส่วนประกอบใน

ต ารับยา ซึ่งหมอน้อยมีชื่อพ้องรูปมองคล้ายกับหมาน้อยซึ่งเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง คือ กรุงเขมา 

Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman (คณะอนุกรรมการคุ้มครองต ารับ

ยาและต าราการแพทย์แผนไทย, 2555) ในต าราเวชศาสตร์ (ฉบับใบลาน) ใบลานที่ 17 หน้า 1 ยา

ฝีในท้อง (กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ในพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 ชื่อมหาจักรใหญ่ แก้ลมพรรดึก 

ลมปัตฆาฏ ลมอัมพฤก ลมเมื่อยขบ (กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพ้ืนบ้านไทย , 

2559) และในต าราการแพทย์แผนไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์) ยาแก้

ริดสีดวงบังเกิดในทางปัสสาวะ (ศาลามุทิตา) มีเถาวัลย์เปรียง Derris scandens (Roxb.) Benth. 
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เป็นส่วนประกอบในต ารับยา ซึ่งเถาวัลย์เปรียงมีชื่อพ้องรูปมองคล้ายกับเถาวัลย์เขียงซึ่งเป็นพืช

สมุนไพรอีกชนิดหนึ่งคือย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels (ส านักคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย, 2557) จึงสามารถใช้อัลกอริทึมที่สร้างขึ้นในการระบุชื่อพืชสมุนไพรที่มีชื่อพ้องรูป

และชื่อคล้ายในการเตรียมต ารับและเพ่ือความถูกต้องในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและงานวิจัย

นี้ได้พัฒนารูปแบบการแสดงเครือข่ายชื่อพืชสมุนไพรโดยการใช้ฐานข้อมูลกราฟท าให้เห็นความ

เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างชื่อพืชสมุนไพรได้ชัดเจน ช่วยป้องกันความสับสนระหว่างชื่อพืช

สมุนไพรได้เพ่ิมมากขึ้นซึ่งยังไม่มีการน ามาใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรแบบต่ าง 

ๆ ในฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย   

ข้อเสนอแนะ 

สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพืชสมุนไพร เช่น 

การรวบรวมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในการใช้พืชสมุนไพรทั้งส่วนที่อยู่ในรูปแบบต ารับ ต ารา คัมภีร์

และที่อยู่ในตัวบุคคล การใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การใช้ประกอบใน

ฐานข้อมูลการจัดเตรียมและสั่งใช้ยาต ารับที่มีพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ และควรเพ่ิมชนิดและ

จ านวนชื่อพ้องความหมายของพืชสมุนไพรเพ่ือให้ฐานข้อมูลกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรมีความครอบคลุมทุก

สายพันธุ์ของพืชสมุนไพรที่มีการใช้ในประเทศต่าง ๆ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน

สมุนไพรให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้สามารถใช้อัลกอรึทึมที่สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บข้อมูลที่มีคุณลักษณะ

สอดคล้องกับงานที่ต้องการหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายในด้านต่าง ๆ เช่น ในการจัดการฐานข้อมูล

ชื่อพ้องรูป (look-alike) และชื่อพ้องเสียง (sound-alike) ของยาแผนปัจจุบัน เพ่ือใช้ประกอบการ

สื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ในวิชาชีพต่าง ๆ นอกจากการพิจารณา

เปรียบเทียบความเหมือนของอักขระในชื่อพืชสมุนไพร การแยกความแตกต่างระหว่างชื่อพืชสมุนไพร

สามารถน าเรื่องต าแหน่งการวางและลักษณะความคล้ายของอักขระในชื่อพืชสมุนไพรมาใช้พิจารณา

ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการค านวณเปรียบเทียบหาระยะแก้ไขของสายอักขระในชื่อพืชสมุนไพรเพ่ือ

ก าหนดกลุ่มชื่อพืชสมุนไพรที่มีช่วงความเหมือนและความคล้ายในระดับที่สูงขึ้น และสามารถ

ก าหนดค่าความเหมือนที่น้อยกว่าร้อยละ 85 เพ่ือให้ได้ผลการค้นหาชื่อพืชสมุนไพรที่มีความคล้ายกัน

ให้เพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะท าให้การตรวจสอบความเหมือนของชื่อพืชสมุนไพรมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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ผ 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2555 

ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 
1 กระจับ Trapa natans L.   
2 กระเจี๊ยบแดง Hibiscus sabdariffa L. 
3 กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 
4 กะดอม Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. 
5 กระดังงาไทย Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var. odorata 
6 กระดาด Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 
7 กระทือ Zingiber zerumbet Sm. 
8 กระเทียม Allium sativum L. 
9 กระพังโหม Paederia linearis Hook. f.  
10 กระวาน Amomum testaceum Ridl. 
11 กรุงเขมา Cissampelos pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Forman 
12 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 
13 กล้วยน้ าว้า Musa sapientum L. 
14 กลอย Dioscorea hispida Dennst. var. hispida 
15 กะเพรา Ocimum tenuiflorum L. 
16 กะเม็ง Eclipta prostrata (L.) L. 
17 สลัดไดป่า Euphorbia antiquorum L. 
18 กัญชาเทศ Leonurus sibiricus L. 
19 กานพลู Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry 
20 การบูร Cinnamomum camphora (L.) J.Presl 
21 ก าแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L. 
22 ก ายาน Styrax benzoin Dryander 
23 ก าลังวัวเถลิง Anaxagorea luzonensis A.Gray 
24 กุ่มน้ า Crateva religiosa G. Forst. 
25 กุ่มบก Crateva adansonii DC. subsp. odorata Jacobs  
26 เบญจมาศ Chrysanthemun morifolium Ramat. 
27 แกแล Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner 
28 โกฐกระดูก Saussurea costus (Falc.) Lipsch 
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ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

29 โกฐกักกรา Pistacia chinensis subsp. integerrima (J. L. Stewart ex Brandis) 
Rech. f. 

30 โกฐก้านพร้าว Picrorhiza kurroa Royle ex Benth. 
31 โกฐเขมา Atractylodes lancea (Thunb.) DC. 
32 โกฐจุฬาลัมพา Artemisia pallens Wall. ex DC. 
33 โกฐจุฬาลัมพา Artemisia annua L. 
34 ผักเหี่ย Artemisia vulgaris L. var. indica Maxim. 
35 โกฐชฎามังสี Nardostachys jatamansi (D. Don) DC 
36 โกฐเชียง Angelica sinensis (Oliv.) Diels 
37 โกฐน้ าเต้า Rheum officinale Baill. 
38 โกฐน้ าเต้า Rheum palmatum L. 
39 โกฐน้ าเต้า Rheum tabguticum Maxim ex Balf 
40 สมอไทย Terminalia chebula Retz. var. chebula 
41 โกฐสอ Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. &Hook.f. ex French. & Sav. 
42 โกฐหัวบัว  Ligusticum sinense Oliv 
43 โกฐหัวบัว  Ligusticum striatum DC. 
44 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. 
45 ขม้ินเครือ Arcangelisia flava (L.) Merr. 
46 ขม้ิน Curcuma longa L. 
47 ขม้ินอ้อย Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe 
48 พิกุล Mimusops elengi L. 
49 ขอบชะนาง Pouzolzia pentandra Benn. 
50 ขันทองพยาบาท Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. 
51 ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. 
52 ข่าต้น Cinnamomum ilicioides A.Chev. 
53 ข้าวสารดอกใหญ่ Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall. 
54 ขิง Zingiber officinale Roscoe 
55 ขี้อ้าย Terminalia triptera Stapf  
56 ขางครั่ง Dunbaria bella Prain 
57 ค าแสด Bixa orellana L. 
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ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

58 ค าฝอย Carthamus tinctorius L.  
59 โคคลาน Mallotus repandus (Wild.) Muell. Arg. 
60 จันทน์ขาว Santalum album L. 
61 จันทน์แดง Dracaena loureiri Gagnep. 
62 จันทน์เทศ Myristica fragrans Houtt. 
63 จ าปา Michelia champaca L. 
64 จิงจ้อ Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy 
65 เจตพังคี Cladogynos orientalis Zipp. ex Span 
66 เจตมูลเพลิงแดง Plumbago indica L. 
67 แจง Maerua siamensis (Kurz) Pax 
68 ชะลูด Alyxia reinwardtii Blume 
69 ชะเอมเทศ Glycyrrhiza glabra L. 
70 ชะเอมไทย Albizia myriophylla Benth. 
71 ช้าพลู Piper sarmentosum Roxb. 
72 ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. 
73 พฤกษ์ Albizia lebbeck (L.) Benth. 
74 ดองดึง Gloriosa superba L. 
75 ดีปลี Piper retrofracnon Vahl 
76 โด่ไม่รู้ล้ม Elephatopus scaber L. 
77 ตองแตก Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh 
78 ตะไคร้ Cymbopogon citratus Stapf 
79 ตานหม่อน Vernonia elliptica DC. 
80 เถาวัลย์เปรียง Derris scandens (Roxb.) Benth. 
81 เถาเอ็นอ่อน Cryptolepis buchanani Roem. & Schult. 
82 ทองพันชั่ง Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz. 
83 ทองหลางใบมน Erythrina stricta var. suberosa (Roxb.) Niyomdham 
84 ทับทิม Punica granatum L. var. granatum 
85 เท้ายายม่อม Clerodendrum petasites (Lour.) S.Moore 
86 เทียนกิ่ง Lawsonia inermis L.    
87 เทียนเกล็ดหอย Plantago ovata Forssk.   
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ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

88 เทียนขาว Cuminum cyminum L.   
89 เทียนข้าวเปลือก Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare 
90 เทียนด า Nigella sativa L.  
91 เทียนแดง Lepidium sativum L. 
92 หอมป้อม Carum carvi L. 
93 ผักชีลาว Anethum graveolens L. 
94 เทียนเยาวพาณี Trachyspermum ammi (L. ) Sprague   
95 เทียนสัตตบุษย์ Pimpinella anisum L.  
96 เนระพูสีไทย Tacca chantrieri Andre 
97 บ๊วย Prunus mume (Siebold) Siebold & Zucc  
98 บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson 
99 บัวสาย Nymphaea pubescens Willd. 
100 บัวบก Centella asiatica (L.) Urb. 
101 บัวเผื่อน Nymphaea nouchali Burm.f.  
102 บัวหลวง Nelumbo nucifera Gaertn. 
103 บุกรอ Amorphophallus saraburiensis Gagnep. 
104 บุนนาค Mesua ferrea L. 
105 เบญกานี Quercus infectoria G.Olivier    
106 ปลาไหลเผือก Eurycoma longifolia Jack 
107 เปราะหอม Kaempferia galanga L. 
108 ผักกะโฉม Limnophila rugosa (Roth) Merr. 
109 ผักชีล้อม Oenanthe javanica (Blume) DC. 
110 ผักชี Coriandrum sativum L. 
111 ผักแพวแดง Irazine herbstii Hook.   
112 ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa L. 
113 ฝาง Caesalpinia sappan L. 
114 มะละกอฝรั่ง Jatropha multifida L. 
115 แฝกหอม Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small 
116 พญาปล้องทอง Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau 
117 เอ็นอ้าขน Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. 
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ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

118 พริกข้ีหนู Capsicum frutescens L. var. frutescens 
119 พริกไทย Piper nigrum L. 
120 พลู Piper betle L. 
121 พิมเสน Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 
122 พิลังกาสา Ardisia ionantha K. Larsen & C. M. Hu 
123 พิษนาศ Artemisia indica Willd 
124 เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz 
125 เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis L. 
126 ไพล Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr. 
127 ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees 
128 มดยอบ Commiphora myrrha (Nees) 
129 มหาสด า Cyathea latebrosa (Wall. ex Hook.) Copel. 
130 มหาหิงคุ์ Ferula assa-foetida L. 
131 มะกรูด Citrus hystrix DC. 
132 มะกอก Spondias pinnata (L.f.) Kurz. 
133 มะขาม Tamarindus indica L. 
134 มะขามแขก Senna alexandrina Mill.  
135 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. 
136 ประค าดีควาย Sapindus rarak DC. 
137 มะนาวควาย Citrus medica L. var. medica 
138 มะดูก Siphonodon celastrineus Griff.   
139 มะตูม Aegle marmelos (L.) Corr?a ex Roxb. 
140 มะนาว Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle 
141 มะปราง Bouea macrophylla Griff. 
142 มะระขี้นก Momordica charantia L. 
143 มะรุม Moringa oleifera Lam. 
144 มะลิ Jasminum sambac (L.) Aiton 
145 มะแว้งเครือ Solanum trilobatum L. 
146 มะแว้งต้น Solanum sanitwongsei Craib 
147 มังคุด Garcinia mangostana L. 
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ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

148 ม้ากระทืบโรง Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm. 
149 โมกมัน Wrightia tomentosa Roem. & Schult. 
150 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels 
151 รง Garcinia hanburyi Hook.f. 
152 ระย่อม Rauvolfia serpentina Benth. ex Kurz   
153 ราชดัด Brucea javanica (L.) Merr.  
154 เร่ว Amomum villosum Lour. var. xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.Wu 

& S.Chen 
155 ล าพันแดง Enhalus acoroides (Lf) Royle   
156 ว่านกีบแรด Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm 
157 ว่านชักมดลูก Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
158 ว่านน้ า Acorus calamus L. 
159 ว่านร่อนทอง Globba malaccensis Ridl. 
160 ว่านหางจระเข้ Aloe vera (L.) Burm.f. 
161 แสมทะเล Avicennia marina Forssk. 
162 แสมสาร Senna garrettiana (Craib) Irwin & Barneby 
163 หมอน้อย Vernonia cinerea (L.) Less. 
164 หญ้าตีนนก Eleusine indica (L.) Gaertn. 
165 หญ้าปักก่ิง Murdannia bracteata (C. B. Clarke) J. K. Morton ex D. Y. Hong 
166 หญ้าหนวดแมว Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. 
167 หมากผู้หมากเมีย Cordyline fruticosa (L.) Gopp. 
168 หล่อฮ้ังก๊วย Siraitia grosvenorii (Swimgle) C. Jeffrey ex A.M. Lu & Zhi Y. Zhang 
169 หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels 
170 หวายตะค้าสุม Calamus longisetus Griff 
171 ว่านหอมแดง Eleutherine americana (Aubl.) Merr. 
172 หัสคุณเทศ Clausena excavata Burm.f. 
173 เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl         
174 เหมือดคน Knema globularia (Lam.) Warb. 
175 แห้วไทย Cyperus esculentus L. 
176 หญ้าแห้วหมู Cyperus rotundus L. 
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ล าดับ ชื่อสามัญไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ 

177 โหระพา Ocimum basilicum L. 
178 อบเชยญวน Cinnamomum loureirii Nees. 
179 อบเชยเทศ Cinnamomum verum J. Presl 
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ผ 2 ผลการเปรียบเทียบความเหมือนของช่ือพืชสมุนไพร 

ด้วยการประยุกต์ใช้อัลกอริทึมเลเวนชเตย์น 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

1 กะแอน กระชาย กะแอน กระทือ 100 H 
2 ขิงแดง กระชาย ขิงแดง ขิง 100 H 
3 โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลัมพา 100 H 
4 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า 100 H 
5 จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
6 ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 100 H 
7 ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
8 เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
9 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า 100 H 
10 ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 100 H 
11 จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
12 ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
13 เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
14 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า 100 H 
15 ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 100 H 
16 จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
17 ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
18 เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 100 H 
19 โกศหัวบัว โกศหัวบัว โกศหัวบัว โกศหัวบัว 100 H 
20 ละเมียด ขม้ินอ้อย ละเมียด ขม้ิน 100 H 
21 แฮ้วด า ขม้ินอ้อย แฮ้วด า ขม้ิน 100 H 
22 จันทน์เทศ จันทน์ขาว จันทน์เทศ จันทน์เทศ 100 H 
23 ก้ามปู พฤกษ์ ก้ามปู ดองดึง 100 H 
24 ดีปลี ดีปลี ดีปลี พริกข้ีหนู 100 H 
25 ขี้ไฟนกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม ขี้ไฟนกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 100 H 
26 คิงไฟนกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม คิงไฟนกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 100 H 
27 หญ้าไก่นกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไก่นกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 100 H 
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ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

28 หญ้าปราบ โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าปราบ เทียนเกล็ดหอย 100 H 
29 หญ้าสามสิบสอง

หาบ 
โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าสามสิบสอง

หาบ 
เทียนเกล็ดหอย 100 H 

30 หนาดผา โด่ไม่รู้ล้ม หนาดผา เทียนเกล็ดหอย 100 H 
31 หนาดมีแคลน โด่ไม่รู้ล้ม หนาดมีแคลน เทียนเกล็ดหอย 100 H 
32 เทียนข้าวเปลือก เทียนกิ่ง เทียนข้าวเปลือก ผักชีลาว 100 H 
33 เทียนแดง เทียนกิ่ง เทียนแดง เทียนแดง 100 H 
34 เทียนขาว เทียนขาว เทียนขาว เทียนกิ่ง 100 H 
35 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก เทียนกิ่ง 100 H 
36 ผักชี เทียนข้าวเปลือก ผักชี เทียนเยาวพาณี 100 H 
37 ผักชีล้อม เทียนข้าวเปลือก ผักชีล้อม ผักชีล้อม 100 H 
38 ยี่หร่า เทียนข้าวเปลือก ยี่หร่า เทียนขาว 100 H 
39 เทียนข้าวเปลือก ผักชีลาว เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก 100 H 
40 ผักหอมน้อย ผักชีลาว ผักหอมน้อย ผักชี 100 H 
41 ผักหอมผอม ผักชีลาว ผักหอมผอม ผักชี 100 H 
42 ผักชี เทียนเยาวพาณี ผักชี ผักชี 100 H 
43 สัตตบุษย์ บัวสาย สัตตบุษย์ บัวหลวง 100 H 
44 ผักชี ผักชี ผักชี เทียนข้าวเปลือก 100 H 
45 พริก พริกข้ีหนู พริก พริกไทย 100 H 
46 พริกน้อย พริกข้ีหนู พริกน้อย พริกไทย 100 H 
47 มะดูก มะดูก มะดูก ขันทองพยาบาท 100 H 
48 กระดูก มะดูก กระดูก ขันทองพยาบาท 100 H 
49 ขนุนดง มะดูก ขนุนดง ขันทองพยาบาท 100 H 
50 ขอบนางนั่ง มะดูก ขอบนางนั่ง ขันทองพยาบาท 100 H 
51 ขัณฑสกร มะดูก ขัณฑสกร ขันทองพยาบาท 100 H 
52 ขันทอง มะดูก ขันทอง ขันทองพยาบาท 100 H 
53 ข้าวตาก มะดูก ข้าวตาก ขันทองพยาบาท 100 H 
54 ขุนทอง มะดูก ขุนทอง ขันทองพยาบาท 100 H 
55 คุณทอง มะดูก คุณทอง ขันทองพยาบาท 100 H 
56 โจ่ง มะดูก โจ่ง ขันทองพยาบาท 100 H 
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57 ช้องร าพัน มะดูก ช้องร าพัน ขันทองพยาบาท 100 H 
58 ดูกไทร มะดูก ดูกไทร ขันทองพยาบาท 100 H 
59 ดูกไม้ มะดูก ดูกไม้ ขันทองพยาบาท 100 H 
60 ดูกหิน มะดูก ดูกหิน ขันทองพยาบาท 100 H 
61 ดูกไหล มะดูก ดูกไหล ขันทองพยาบาท 100 H 
62 ทุเรียนป่า มะดูก ทุเรียนป่า ขันทองพยาบาท 100 H 
63 ป่าช้าหมอง มะดูก ป่าช้าหมอง ขันทองพยาบาท 100 H 
64 ไฟ มะดูก ไฟ ขันทองพยาบาท 100 H 
65 มะดูกดง มะดูก มะดูกดง ขันทองพยาบาท 100 H 
66 มะดูกเลื่อม มะดูก มะดูกเลื่อม ขันทองพยาบาท 100 H 
67 ยางปลอก มะดูก ยางปลอก ขันทองพยาบาท 100 H 
68 ยายปลวก มะดูก ยายปลวก ขันทองพยาบาท 100 H 
69 สลอดน้ า มะดูก สลอดน้ า ขันทองพยาบาท 100 H 
70 หมากดูก มะดูก หมากดูก ขันทองพยาบาท 100 H 
71 เหมือดโลด มะดูก เหมือดโลด ขันทองพยาบาท 100 H 
72 ฮ่อสะพายควาย มะดูก ฮ่อสะพายควาย ขันทองพยาบาท 100 H 
73 อบเชยญวน อบเชยญวน อบเชยญวน การบูร 100 H 
74 หมาน้อย กรุงเขมา หมอน้อย หมอน้อย 85.71 HA 
75 ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า ตั้วอ๊ึง โกฐน้ าเต้า 87.5 HA 
76 ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า ต้าหวง โกฐน้ าเต้า 85.71 HA 
77 ต้าหวง โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 85.71 HA 
78 ตั้วอ๊ึง โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 87.5 HA 
79 หมากลาง ขนุน หมากลิง ทับทิม 85.71 HA 
80 ขม้ินขึ้น ขม้ินอ้อย ขม้ินขิ้น ขม้ิน 88.89 HA 
81 สากกระบือละว้า ขม้ินอ้อย สากกะเบือละว้า ค าแสด 85.71 HA 
82 ขอบขางนั่ง ขันทองพยาบาท ขอบนางนั่ง มะดูก 90 HA 
83 มะดูกเลื่อน ขันทองพยาบาท มะดูกเลื่อม มะดูก 90.91 HA 
84 มะดูกเหลื่อม ขันทองพยาบาท มะดูกเลื่อม มะดูก 91.67 HA 
85 ยายปลูก ขันทองพยาบาท ยายปลวก มะดูก 85.71 HA 
86 หมายดูก ขันทองพยาบาท หมากดูก มะดูก 85.71 HA 
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87 เหมือดโรด ขันทองพยาบาท เหมือดโลด มะดูก 88.89 HA 
88 ขี้เหล็กสาน ชุมเห็ดเทศ ขี้เหล็กสาร แสมสาร 90.91 HA 
89 หญ้าไก่นกคุ้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไก่นกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 92.31 HA 

90 
หญ้าสามสิบสอง
ราก โด่ไม่รู้ล้ม 

หญ้าสามสิบสอง
หาบ เทียนเกล็ดหอย 87.5 HA 

91 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เขียง ย่านาง 85.71 HA 
92 ผักชีลาว ผักชีลาว ผักชีลา ผักชี 87.5 HA 
93 ยางปลอก มะดูก ยางปลวก ขันทองพยาบาท 85.71 HA 
94 ยางปลวก ขันทองพยาบาท ยายปลวก มะดูก 85.71 HA 
95 กระจับ กระจับ กระจ่อม กระจับ 57.14 s 
96 กระจับ กระจับ กระจับเขาทู่ กระจับ 50 s 
97 กระจับ กระจับ กระจับเขาแหลม กระจับ 46.15 s 
98 กระจับ กระจับ กระจับใบใหญ่ กระจับ 50 s 
99 กระจับ กระจับ กระท่อม กระจับ 42.86 s 
100 กระจับ กระจับ เขาควาย กระจับ 1 s 
101 กระจับ กระจับ มะแง่ง กระจับ 1 s 
102 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบเปรี้ยว กระเจี๊ยบแดง 56.25 s 
103 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบแดง 75 s 
104 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง แกงแดง กระเจี๊ยบแดง 25 s 
105 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง เงี้ยว กระเจี๊ยบแดง 25 s 
106 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ใบส้มม่า กระเจี๊ยบแดง 1 s 
107 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ผักเกงเขง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
108 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ผักเก้งเค็ง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
109 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ผักเก็งเค็ง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
110 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มเก็งเค็ง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
111 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มเก้งเค้ง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
112 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มเก๋งเคง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
113 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มเก็ง กระเจี๊ยบแดง 16.67 s 
114 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มตะเลงเครง กระเจี๊ยบแดง 8.33 s 
115 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มปู๋ กระเจี๊ยบแดง 1 s 
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116 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มปู กระเจี๊ยบแดง 1 s 
117 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มพอดี กระเจี๊ยบแดง 8.33 s 
118 กระเจี๊ยบแดง กระเจี๊ยบแดง ส้มพอเหมาะ กระเจี๊ยบแดง 1 s 
119 กระชาย กระชาย กระชายด า กระชาย 75 s 
120 กระชาย กระชาย กระแอน กระชาย 50 s 
121 กระชาย กระชาย กะชาย กระชาย 83.33 s 
122 กระชาย กระชาย กะแอน กระชาย 33.33 s 
123 กระชาย กระชาย ขิงกระชาย กระชาย 66.67 s 
124 กระชาย กระชาย ขิงแดง กระชาย 1 s 
125 กระชาย กระชาย ขิงทรา กระชาย 1 s 
126 กระชาย กระชาย ขิงทราย กระชาย 28.57 s 
127 กระชาย กระชาย จี๊ปู่ กระชาย 1 s 
128 กระชาย กระชาย จี๊ปู กระชาย 1 s 
129 กระชาย กระชาย ซีพ กระชาย 1 s 
130 กระชาย กระชาย ซีพู กระชาย 1 s 
131 กระชาย กระชาย เป๊าะซอเร้าะ กระชาย 16.67 s 
132 กระชาย กระชาย เป๊าะสี่ กระชาย 12.5 s 
133 กระชาย กระชาย โป้ตาวอ กระชาย 14.29 s 
134 กระชาย กระชาย ระแอน กระชาย 33.33 s 
135 กระชาย กระชาย ละแอน กระชาย 16.67 s 
136 กระชาย กระชาย ว่านพระอาทิตย์ กระชาย 28.57 s 
137 กระชาย กระชาย หัวระแอน กระชาย 25 s 
138 กระชาย กระชาย หัวละแอน กระชาย 12.5 s 
139 กะดอม กะดอม กระดอม กะดอม 83.33 s 
140 กะดอม กะดอม ขี้กาดง กะดอม 14.29 s 
141 กะดอม กะดอม ขี้กาน้อย กะดอม 22.22 s 
142 กะดอม กะดอม ขี้กาลาย กะดอม 12.5 s 
143 กะดอม กะดอม ขี้กาเหลี่ยม กะดอม 16.67 s 
144 กะดอม กะดอม เขียวขี้กา กะดอม 1 s 
145 กะดอม กะดอม ดอม กะดอม 60 s 
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146 กะดอม กะดอม ผักแคบป่า กะดอม 11.11 s 
147 กะดอม กะดอม ฟักขาว กะดอม 1 s 
148 กะดอม กะดอม มะนอยจา กะดอม 28.57 s 
149 กะดอม กะดอม มะนอยหก กะดอม 28.57 s 
150 กะดอม กะดอม มะนอยหกฟ้า กะดอม 20 s 
151 กระดังงาไทย กระดังงาไทย กระดังงอ กระดังงาไทย 63.64 s 
152 กระดังงาไทย กระดังงาไทย กระดังงา กระดังงาไทย 72.73 s 
153 กระดังงาไทย กระดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาไทย 57.14 s 
154 กระดังงาไทย กระดังงาไทย กระดังงาใหญ่ กระดังงาไทย 66.67 s 
155 กระดังงาไทย กระดังงาไทย กะดังงา กระดังงาไทย 63.64 s 
156 กระดังงาไทย กระดังงาไทย สะบันงา กระดังงาไทย 36.36 s 
157 กระดังงาไทย กระดังงาไทย สะบันงาต้น กระดังงาไทย 36.36 s 
158 กระดังงาไทย กระดังงาไทย สะบานงา กระดังงาไทย 27.27 s 
159 กระดาด กระดาด กระดาดขาว กระดาด 66.67 s 
160 กระดาด กระดาด กระดาดด า กระดาด 75 s 
161 กระดาด กระดาด กระดาดแดง กระดาด 66.67 s 
162 กระดาด กระดาด กลาดีบูเก๊าะ กระดาด 25 s 
163 กระดาด กระดาด บอนกาวี กระดาด 14.29 s 
164 กระดาด กระดาด บึมบื้อ กระดาด 1 s 
165 กระดาด กระดาด ปึมปื้อ กระดาด 1 s 
166 กระดาด กระดาด เผือกกะลา กระดาด 22.22 s 
167 กระดาด กระดาด มันโทป้าด กระดาด 22.22 s 
168 กระดาด กระดาด มันโท้ปาด กระดาด 22.22 s 
169 กระดาด กระดาด โหรา กระดาด 16.67 s 
170 กระดาด กระดาด เอาะลาย กระดาด 28.57 s 
171 กระทือ กระทือ กระทือป่า กระทือ 66.67 s 
172 กระทือ กระทือ กระแวน กระทือ 50 s 
173 กระทือ กระทือ กะทือ กระทือ 83.33 s 
174 กระทือ กระทือ กะทือป่า กระทือ 50 s 
175 กระทือ กระทือ กะแวน กระทือ 33.33 s 
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176 กระทือ กระทือ กะแอน กระทือ 33.33 s 
177 กระทือ กระทือ ทือ กระทือ 50 s 
178 กระทือ กระทือ เปลพ้อ กระทือ 16.67 s 
179 กระทือ กระทือ เปลเพ้อ กระทือ 14.29 s 
180 กระทือ กระทือ แสมด า กระทือ 1 s 
181 กระทือ กระทือ หัวทือ กระทือ 50 s 
182 กระทือ กระทือ เฮียงแดง กระทือ 1 s 
183 กระทือ กระทือ เฮียวข่า กระทือ 1 s 
184 กระทือ กระทือ เฮียวด า กระทือ 1 s 
185 กระทือ กระทือ เฮียวแดง กระทือ 1 s 
186 กระทือ กระทือ แฮวด า กระทือ 1 s 
187 กระเทียม กระเทียม กระเทียมขาว กระเทียม 72.73 s 
188 กระเทียม กระเทียม กระเทียมจีน กระเทียม 72.73 s 
189 กระเทียม กระเทียม เทียม กระเทียม 62.5 s 
190 กระเทียม กระเทียม ปะเซ้ว้า กระเทียม 12.5 s 
191 กระเทียม กระเทียม หอมขาว กระเทียม 1 s 
192 กระเทียม กระเทียม หอมเตียม กระเทียม 50 s 
193 กระเทียม กระเทียม หอมเทียม กระเทียม 62.5 s 
194 กระเทียม กระเทียม หัวเทียม กระเทียม 62.5 s 
195 กระพังโหม กระพังโหม กระพังโหมน้อย กระพังโหม 69.23 s 
196 กระพังโหม กระพังโหม ขี้หมาข้างรั้ว กระพังโหม 7.14 s 
197 กระพังโหม กระพังโหม ขี้หมาคาร้อ กระพังโหม 1 s 
198 กระพังโหม กระพังโหม ตดหมา กระพังโหม 11.11 s 
199 กระพังโหม กระพังโหม ตดหมูตดหมา กระพังโหม 20 s 
200 กระพังโหม กระพังโหม ต ายานตัวผู้ กระพังโหม 9.09 s 
201 กระพังโหม กระพังโหม ตูดหมา กระพังโหม 11.11 s 
202 กระพังโหม กระพังโหม พังโหม กระพังโหม 66.67 s 
203 กระพังโหม กระพังโหม ย่านพาโหม กระพังโหม 33.33 s 
204 กระพังโหม กระพังโหม หญ้าตดหมา กระพังโหม 11.11 s 
205 กระวาน กระวาน กระวานขาว กระวาน 66.67 s 
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206 กระวาน กระวาน กระวานจันทร์ กระวาน 50 s 
207 กระวาน กระวาน กระวานด า กระวาน 75 s 
208 กระวาน กระวาน กระวานแดง กระวาน 66.67 s 
209 กระวาน กระวาน กระวานโพธิสัตว์ กระวาน 40 s 
210 กระวาน กระวาน ข่าโคก กระวาน 1 s 
211 กระวาน กระวาน ปล้าก้อ กระวาน 1 s 
212 กระวาน กระวาน ปลาก้อ กระวาน 1 s 
213 กรุงเขมา กรุงเขมา ก้นปิด กรุงเขมา 12.5 s 
214 กรุงเขมา กรุงเขมา ขงเขมา กรุงเขมา 62.5 s 
215 กรุงเขมา กรุงเขมา เครือหมาน้อย กรุงเขมา 16.67 s 
216 กรุงเขมา กรุงเขมา เปล้าเลือด กรุงเขมา 10 s 
217 กรุงเขมา กรุงเขมา พระพาย กรุงเขมา 12.5 s 
218 กรุงเขมา กรุงเขมา สีฟัน กรุงเขมา 1 s 
219 กรุงเขมา กรุงเขมา หมาน้อย กรุงเขมา 1 s 
220 กฤษณา กฤษณา กายูการู กฤษณา 25 s 
221 กฤษณา กฤษณา กายูกาฮู กฤษณา 25 s 
222 กฤษณา กฤษณา เนื้อไม้ กฤษณา 1 s 
223 กฤษณา กฤษณา ไม้หอม กฤษณา 1 s 
224 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยกะลิอ่อง กล้วยน้ าว้า 38.46 s 
225 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยเจก กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
226 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยตานีอ่อง กล้วยน้ าว้า 46.15 s 
227 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยใต้ กล้วยน้ าว้า 54.55 s 
228 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยนาก กล้วยน้ าว้า 54.55 s 
229 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยมณีอ่อง กล้วยน้ าว้า 41.67 s 
230 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยมะนิอ่อง กล้วยน้ าว้า 46.15 s 
231 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยมะลิอ่อง กล้วยน้ าว้า 38.46 s 
232 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยมะอ่อง กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
233 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยเล็บมือ กล้วยน้ าว้า 41.67 s 
234 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยส้ม กล้วยน้ าว้า 54.55 s 
235 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยสะถุย กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
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236 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยหอมจันทน์ กล้วยน้ าว้า 35.71 s 
237 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
238 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยแหลก กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
239 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยอ่อง กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
240 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า กล้วยอิออง กล้วยน้ าว้า 45.45 s 
241 กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าว้า มะลิอ่อง กล้วยน้ าว้า 1 s 
242 กลอย กลอย กลอยข้าวเหนียว กลอย 28.57 s 
243 กลอย กลอย กลอยนก กลอย 66.67 s 
244 กลอย กลอย กลอยหัวเหนียว กลอย 30.77 s 
245 กลอย กลอย กอย กลอย 75 s 
246 กลอย กลอย คลี้ กลอย 25 s 
247 กลอย กลอย มันกลอย กลอย 57.14 s 
248 กะเพรา กะเพรา กระเพราขาว กะเพรา 60 s 
249 กะเพรา กะเพรา กระเพราแดง กะเพรา 60 s 
250 กะเพรา กะเพรา กอมก้อขาว กะเพรา 22.22 s 
251 กะเพรา กะเพรา ก้อมก้อดง กะเพรา 11.11 s 
252 กะเพรา กะเพรา กอมก้อดง กะเพรา 12.5 s 
253 กะเพรา กะเพรา กอมก้อด า กะเพรา 12.5 s 
254 กะเพรา กะเพรา กอมก้อม กะเพรา 14.29 s 
255 กะเพรา กะเพรา ก้อมก้อ กะเพรา 14.29 s 
256 กะเพรา กะเพรา กอมก้อ กะเพรา 16.67 s 
257 กะเพรา กะเพรา กะเพราขน กะเพรา 75 s 
258 กะเพรา กะเพรา กะเพราขาว กะเพรา 66.67 s 
259 กะเพรา กะเพรา กะเพราด า กะเพรา 75 s 
260 กะเพรา กะเพรา กะเพราแดง กะเพรา 66.67 s 
261 กะเพรา กะเพรา กะเพราบ้าน กะเพรา 60 s 
262 กะเพรา กะเพรา ก่ าก้อขาว กะเพรา 22.22 s 
263 กะเพรา กะเพรา ก่ าก้อด า กะเพรา 12.5 s 
264 กะเพรา กะเพรา ห่อกวนซู กะเพรา 1 s 
265 กะเพรา กะเพรา ห่อกวอซู กะเพรา 1 s 
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266 กะเพรา กะเพรา ห่อตูปลา กะเพรา 12.5 s 
267 กะเพรา กะเพรา ห่อตูปลู กะเพรา 1 s 
268 กะเพรา กะเพรา อ่ิมคิมหล า กะเพรา 1 s 
269 กะเพรา กะเพรา อ่ิมคีม กะเพรา 1 s 
270 กะเพรา กะเพรา อีตู่ไทย กะเพรา 1 s 
271 กะเม็ง กะเม็ง กระเม็งตัวผู้ กะเม็ง 46.15 s 
272 กะเม็ง กะเม็ง กะเม็งตัวเมีย กะเม็ง 46.15 s 
273 กะเม็ง กะเม็ง คะเม็ง กะเม็ง 83.33 s 
274 กะเม็ง กะเม็ง คัดเม็ง กะเม็ง 57.14 s 
275 กะเม็ง กะเม็ง เบญจมาศชื้น กะเม็ง 9.09 s 
276 กะเม็ง กะเม็ง ใบลบ กะเม็ง 1 s 
277 กะเม็ง กะเม็ง หญ้าสับ กะเม็ง 1 s 
278 กะเม็ง กะเม็ง ห้อมเกี้้ยว กะเม็ง 9.09 s 
279 กะเม็ง กะเม็ง อ้ึงบั๊วกีเช้า กะเม็ง 14.29 s 
280 กะเม็ง กะเม็ง ฮ่อมเก่ียวค า กะเม็ง 8.33 s 
281 กะเม็ง กะเม็ง ฮ่อมเก่ียว กะเม็ง 10 s 
282 สลัดไดป่า สลัดไดป่า กะล าพัก สลัดไดป่า 1 s 
283 สลัดไดป่า สลัดไดป่า เคียะผา สลัดไดป่า 11.11 s 
284 สลัดไดป่า สลัดไดป่า เคียะยา สลัดไดป่า 11.11 s 
285 สลัดไดป่า สลัดไดป่า เคียะเลี่ยม สลัดไดป่า 9.09 s 
286 สลัดไดป่า สลัดไดป่า เคียะเหลี่ยม สลัดไดป่า 8.33 s 
287 สลัดไดป่า สลัดไดป่า ทูดุเกละ สลัดไดป่า 11.11 s 
288 สลัดไดป่า สลัดไดป่า หงอนงู สลัดไดป่า 1 s 
289 กัญชาเทศ กัญชาเทศ ซ้าซา กัญชาเทศ 12.5 s 
290 กัญชาเทศ กัญชาเทศ ส่าน้ า กัญชาเทศ 12.5 s 
291 กานพลู กานพลู จันจี่ กานพลู 16.67 s 
292 กานพลู กานพลู ดอกจันทร์ กานพลู 22.22 s 
293 การบูร การบูร การะบูน การบูร 71.43 s 
294 การบูร การบูร พรมเส็ง การบูร 1 s 
295 การบูร การบูร อบเชยญวน การบูร 1 s 
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296 ก าแพงเจ็ดชั้น ก าแพงเจ็ดชั้น ตะลุ่มนก ก าแพงเจ็ดชั้น 1 s 
297 ก าแพงเจ็ดชั้น ก าแพงเจ็ดชั้น ตาไก้ ก าแพงเจ็ดชั้น 7.69 s 
298 ก าแพงเจ็ดชั้น ก าแพงเจ็ดชั้น น้ านอง ก าแพงเจ็ดชั้น 7.69 s 
299 ก าแพงเจ็ดชั้น ก าแพงเจ็ดชั้น มะต่อมไก่ ก าแพงเจ็ดชั้น 1 s 
300 ก าแพงเจ็ดชั้น ก าแพงเจ็ดชั้น หลุมนก ก าแพงเจ็ดชั้น 1 s 
301 ก ายาน ก ายาน ก ามะแย ก ายาน 33.33 s 
302 ก ายาน ก ายาน ก ายานไทย ก ายาน 62.5 s 
303 ก ายาน ก ายาน ก ายานสุมาตรา ก ายาน 41.67 s 
304 ก ายาน ก ายาน ก าหยาน ก ายาน 83.33 s 
305 ก ายาน ก ายาน เกลือนตานตุ่น ก ายาน 23.08 s 
306 ก ายาน ก ายาน เข้ว ก ายาน 1 s 
307 ก ายาน ก ายาน ชาติสมิง ก ายาน 1 s 
308 ก ายาน ก ายาน ซาดสมิง ก ายาน 1 s 
309 ก ายาน ก ายาน เซ่พอบอ ก ายาน 1 s 
310 ก ายาน ก ายาน ไม้คุ่น ก ายาน 14.29 s 
311 ก ายาน ก ายาน สะด่าน ก ายาน 33.33 s 
312 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ก าแพงวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง 84.62 s 
313 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ก าลังทรพี ก าลังวัวเถลิง 38.46 s 
314 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง จ าปูน ก าลังวัวเถลิง 7.69 s 
315 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ชะแมบ ก าลังวัวเถลิง 1 s 
316 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ช้างวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง 69.23 s 
317 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ช้าวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง 61.54 s 
318 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ปูน ก าลังวัวเถลิง 1 s 
319 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ปูนทา ก าลังวัวเถลิง 1 s 
320 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ไม้ปูน ก าลังวัวเถลิง 1 s 
321 ก าลังวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง แหลขี้ควาย ก าลังวัวเถลิง 15.38 s 
322 กุ่มน้ า กุ่มน้ า กุ่ม กุ่มน้ า 57.14 s 
323 กุ่มบก กุ่มบก ผักก่าม กุ่มบก 14.29 s 
324 เบญจมาศ เบญจมาศ เก็กฮวย เบญจมาศ 14.29 s 
325 เบญจมาศ เบญจมาศ ดอกขี้ไก่ เบญจมาศ 1 s 
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326 เบญจมาศ เบญจมาศ เบญจมาศหนู เบญจมาศ 70 s 
327 แกแล แกแล กะเลอะเซอะ แกแล 10 s 
328 แกแล แกแล แกก้อง แกแล 33.33 s 
329 แกแล แกแล แกล แกแล 75 s 
330 แกแล แกแล เข แกแล 1 s 
331 แกแล แกแล ช้างงาต้อก แกแล 1 s 
332 แกแล แกแล ช้างงา แกแล 1 s 
333 แกแล แกแล ต้อก แกแล 1 s 
334 แกแล แกแล น้ าเคี่ยวโซ แกแล 1 s 
335 แกแล แกแล สักขี แกแล 20 s 
336 แกแล แกแล หนามเข แกแล 1 s 
337 แกแล แกแล เหลือง แกแล 1 s 
338 แกแล แกแล แหร แกแล 25 s 
339 โกฐก้านพร้าว โกฐก้านพร้าว โอ่วไน้ โกฐก้านพร้าว 25 s 
340 โกฐเขมา โกฐเขมา โกฐหอม โกฐเขมา 57.14 s 
341 โกฐเขมา โกฐเขมา ชางจู๋ โกฐเขมา 1 s 
342 โกฐเขมา โกฐเขมา ซังตุ๊ก โกฐเขมา 1 s 
343 โกฐจุฬาลัมพา โกฐจุฬาลัมพา ชิงเฮา โกฐจุฬาลัมพา 8.33 s 
344 ผักเหี่ย ผักเหี่ย โกฐจุฬาลัมพาไทย ผักเหี่ย 13.33 s 
345 ผักเหี่ย ผักเหี่ย โกฐจุฬาล าพา ผักเหี่ย 1 s 
346 ผักเหี่ย ผักเหี่ย โกฐจุฬาล าพาจีน ผักเหี่ย 1 s 
347 ผักเหี่ย ผักเหี่ย จิงเหี่ย ผักเหี่ย 62.5 s 
348 ผักเหี่ย ผักเหี่ย เหี่ย ผักเหี่ย 62.5 s 
349 ผักเหี่ย ผักเหี่ย อ้ายยี่ ผักเหี่ย 25 s 
350 โกฐชฎามังสี โกฐชฎามังสี โกฐจุฬารส โกฐชฎามังสี 36.36 s 
351 โกฐชฎามังสี โกฐชฎามังสี โกฐชฎามังษี โกฐชฎามังสี 90.91 s 
352 โกฐชฎามังสี โกฐชฎามังสี โกฐชะฎามังษี โกฐชฎามังสี 83.33 s 
353 โกฐเชียง โกฐเชียง กุยบ๊วย โกฐเชียง 12.5 s 
354 โกฐเชียง โกฐเชียง ตังกุย โกฐเชียง 12.5 s 
355 โกฐน้ าเต้า โกศน้ าเต้า จี๋จ่าวต้าหวาง โกศน้ าเต้า 21.43 s 



  98 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

356 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 20 s 
357 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 10 s 
358 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 8.33 s 
359 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ต้าหวง โกฐน้ าเต้า 10 s 
360 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 20 s 
361 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ตั้วอ๊ึง โกฐน้ าเต้า 10 s 
362 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 21.43 s 
363 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 10 s 
364 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 8.33 s 
365 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า 20 s 
366 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า จี๋จ่าวต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 21.43 s 
367 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 10 s 
368 โกฐน้ าเต้า โกฐน้ าเต้า เยี่ยต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 8.33 s 
369 สมอไทย สมอไทย กกส้มมอ สมอไทย 1 s 
370 สมอไทย สมอไทย โกฐพุงปลา สมอไทย 1 s 
371 สมอไทย สมอไทย ปูดกกส้มมอ สมอไทย 1 s 
372 สมอไทย สมอไทย มะนะ สมอไทย 16.67 s 
373 สมอไทย สมอไทย ม่าแน่ สมอไทย 1 s 
374 สมอไทย สมอไทย ส้มมอ สมอไทย 16.67 s 
375 สมอไทย สมอไทย สมอนา สมอไทย 50 s 
376 สมอไทย สมอไทย สมออัพยา สมอไทย 50 s 
377 สมอไทย สมอไทย หมากแน่ะ สมอไทย 12.5 s 
378 โกฐสอ โกฐสอ โกฐสอจีน โกฐสอ 62.5 s 
379 โกฐสอ โกฐสอ ป๋ายจื่อ โกฐสอ 12.5 s 
380 โกฐสอ โกฐสอ แปะจี้ โกฐสอ 1 s 
381 โกศหัวบัว โกศหัวบัว ชวงชวอง โกศหัวบัว 11.11 s 
382 โกศหัวบัว โกศหัวบัว ชวนซีอง โกศหัวบัว 1 s 
383 โกศหัวบัว โกศหัวบัว ซวงเกียง โกศหัวบัว 1 s 
384 ขนุน ขนุน หมักหมี้ ขนุน 1 s 
385 ขนุน ขนุน ขะนู ขนุน 50 s 
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386 ขนุน ขนุน นากอ ขนุน 1 s 
387 ขนุน ขนุน เนน ขนุน 50 s 
388 ขนุน ขนุน มะหนุน ขนุน 50 s 
389 ขนุน ขนุน ขะเนอ ขนุน 40 s 
390 ขนุน ขนุน ปะหน่อย ขนุน 14.28 s 
391 ขนุน ขนุน ล้าง ขนุน 1 s 
392 ขนุน ขนุน นะยวยซะ ขนุน 1 s 
393 ขนุน ขนุน หนุน ขนุน 75 s 
394 ขนุน ขนุน ขะหนุน ขนุน 66.67 s 
395 ขนุน ขนุน บักม่ี ขนุน 1 s 
396 ขนุน ขนุน โนน ขนุน 66.67 s 
397 ขนุน ขนุน ขนุร ขนุน 75 s 
398 ขนุน ขนุน กรัด ขนุน 1 s 
399 ขนุน ขนุน แก่นขนุน ขนุน 50 s 
400 ขนุน ขนุน ขนุนหนัง ขนุน 50 s 
401 ขนุน ขนุน ลาง ขนุน 1 s 
402 ขนุน ขนุน หมากลาง ขนุน 1 s 
403 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ กอกแกก ขม้ินเครือ 1 s 
404 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ ขม้ินฤาษี ขม้ินเครือ 50 s 
405 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ เดิมวอโกรด ขม้ินเครือ 10 s 
406 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ ผ้าร้ายห่อทอง ขม้ินเครือ 15.38 s 
407 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ ผ้าลายห่อท้อง ขม้ินเครือ 7.69 s 
408 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ มันแดง ขม้ินเครือ 20 s 
409 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ แหนเนือ ขม้ินเครือ 40 s 
410 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ ฮับ ขม้ินเครือ 1 s 
411 ขม้ินเครือ ขม้ินเครือ แฮ่ม ขม้ินเครือ 1 s 
412 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินแกง ขม้ิน 62.5 s 
413 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินขิ้น ขม้ิน 55.56 s 
414 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินไข ขม้ิน 71.43 s 
415 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินชัน ขม้ิน 62.5 s 



  100 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

416 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินดี ขม้ิน 71.43 s 
417 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินแดง ขม้ิน 62.5 s 
418 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินทอง ขม้ิน 62.5 s 
419 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินป่า ขม้ิน 62.5 s 
420 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินยอ ขม้ิน 71.43 s 
421 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินหยวก ขม้ิน 55.56 s 
422 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินหยอก ขม้ิน 55.56 s 
423 ขม้ิน ขม้ิน ขม้ินหัว ขม้ิน 62.5 s 
424 ขม้ิน ขม้ิน ขี้ม้ิน ขม้ิน 71.43 s 
425 ขม้ิน ขม้ิน ขี้หมิ้น ขม้ิน 62.5 s 
426 ขม้ิน ขม้ิน ตายอ ขม้ิน 1 s 
427 ขม้ิน ขม้ิน ละเมียด ขม้ิน 14.29 s 
428 ขม้ิน ขม้ิน สะยอ ขม้ิน 1 s 
429 ขม้ิน ขม้ิน หมิ้น ขม้ิน 80 s 
430 ขม้ิน ขม้ิน แฮ้วด า ขม้ิน 1 s 
431 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย ขม้ินขึ้น ขม้ินอ้อย 55.56 s 
432 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย ขม้ินเจดีย์ ขม้ินอ้อย 54.55 s 
433 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย ขม้ินหัวขึ้น ขม้ินอ้อย 41.67 s 
434 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย ละเมียด ขม้ินอ้อย 1 s 
435 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย ว่านเหลือง ขม้ินอ้อย 10 s 
436 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย สากกระบือละว้า ขม้ินอ้อย 7.14 s 
437 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย สากเบือ ขม้ินอ้อย 11.11 s 
438 ขม้ินอ้อย ขม้ินอ้อย แฮ้วด า ขม้ินอ้อย 11.11 s 
439 พิกุล พิกุล กุน พิกุล 40 s 
440 พิกุล พิกุล แก้ว พิกุล 20 s 
441 พิกุล พิกุล ไกรทอง พิกุล 1 s 
442 พิกุล พิกุล ขอนดอก พิกุล 1 s 
443 พิกุล พิกุล ชากุล พิกุล 60 s 
444 พิกุล พิกุล ซางดง พิกุล 1 s 
445 พิกุล พิกุล ตะแบก พิกุล 1 s 
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446 พิกุล พิกุล พิกุลเขา พิกุล 62.5 s 
447 พิกุล พิกุล พิกุลเถื่อน พิกุล 45.45 s 
448 พิกุล พิกุล พิกุลป่า พิกุล 62.5 s 
449 พิกุล พิกุล มะเมา พิกุล 1 s 
450 ขอบชะนาง ขอบชะนาง ขอบชะนางขาว ขอบชะนาง 72.73 s 
451 ขอบชะนาง ขอบชะนาง ขอบชะนางแดง ขอบชะนาง 72.73 s 
452 ขอบชะนาง ขอบชะนาง ตอสีเพาะเกล ขอบชะนาง 18.18 s 
453 ขอบชะนาง ขอบชะนาง ตาสียาเก้อ ขอบชะนาง 1 s 
454 ขอบชะนาง ขอบชะนาง เปลือกมืนดิน ขอบชะนาง 16.67 s 
455 ขอบชะนาง ขอบชะนาง หญ้ามูกมาย ขอบชะนาง 10 s 

456 ขอบชะนาง ขอบชะนาง 
หญ้าหนอนตายใบ
หก ขอบชะนาง 13.33 s 

457 ขอบชะนาง ขอบชะนาง หญ้าหนอนตาย ขอบชะนาง 18.18 s 
458 ขอบชะนาง ขอบชะนาง หนอนขาว ขอบชะนาง 12.5 s 
459 ขอบชะนาง ขอบชะนาง หนอนแดง ขอบชะนาง 12.5 s 
460 ขอบชะนาง ขอบชะนาง หนอนตายขาว ขอบชะนาง 20 s 
461 ขอบชะนาง ขอบชะนาง หนอนตายแดง ขอบชะนาง 20 s 

462 ขอบชะนาง ขอบชะนาง 
หนอนตายอยาก
ขาว ขอบชะนาง 14.29 s 

463 ขอบชะนาง ขอบชะนาง 
หนอนตายอยาก
แดง ขอบชะนาง 21.43 s 

464 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท กระดูก ขันทองพยาบาท 1 s 
465 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท กะดูก ขันทองพยาบาท 1 s 
466 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขนุนดง ขันทองพยาบาท 16.67 s 
467 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขอบขางนั่ง ขันทองพยาบาท 16.67 s 
468 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขอบนางนั่ง ขันทองพยาบาท 16.67 s 
469 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขัณฑสกร ขันทองพยาบาท 16.67 s 
470 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขันทอง ขันทองพยาบาท 50 s 

471 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท 
ขันทองพยาบาท
เครือ ขันทองพยาบาท 70.59 s 
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472 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ข้าวตาก ขันทองพยาบาท 16.67 s 
473 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขุนดง ขันทองพยาบาท 25 s 
474 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ขุนทอง ขันทองพยาบาท 41.67 s 
475 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท เข้าตาก ขันทองพยาบาท 16.67 s 
476 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท คุณทอง ขันทองพยาบาท 25 s 
477 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท เจิง ขันทองพยาบาท 8.33 s 
478 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท โจ่ง ขันทองพยาบาท 8.33 s 
479 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ช้องร าพัน ขันทองพยาบาท 16.67 s 
480 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดีหมี ขันทองพยาบาท 1 s 
481 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดูกไทร ขันทองพยาบาท 1 s 
482 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดูกไม ขันทองพยาบาท 1 s 
483 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดูกไม้ ขันทองพยาบาท 1 s 
484 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดูกใส ขันทองพยาบาท 1 s 
485 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดูกหิน ขันทองพยาบาท 1 s 
486 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ดูกไหล ขันทองพยาบาท 1 s 
487 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ทุเรียนป่าไฟ ขันทองพยาบาท 1 s 
488 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ทุเรียนป่า ขันทองพยาบาท 8.33 s 
489 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ป่าช้าหมอง ขันทองพยาบาท 1 s 
490 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ไฟ ขันทองพยาบาท 1 s 
491 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มะดูก ขันทองพยาบาท 1 s 
492 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มะดูกดง ขันทองพยาบาท 1 s 
493 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มะดูกเลี่ยม ขันทองพยาบาท 1 s 
494 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มะดูกเลื่อน ขันทองพยาบาท 1 s 
495 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มะดูกเลื่อม ขันทองพยาบาท 1 s 
496 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท มะดูกเหลื่อม ขันทองพยาบาท 1 s 
497 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ยางปลวก ขันทองพยาบาท 8.33 s 
498 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ยางปลอก ขันทองพยาบาท 8.33 s 
499 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ยายปลวก ขันทองพยาบาท 8.33 s 
500 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ยายปลูก ขันทองพยาบาท 8.33 s 
501 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท สลอด ขันทองพยาบาท 8.33 s 
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502 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท สลอดน้ า ขันทองพยาบาท 8.33 s 
503 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท หมากดูก ขันทองพยาบาท 1 s 
504 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท หมายดูก ขันทองพยาบาท 8.33 s 
505 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท เหมือดโรด ขันทองพยาบาท 8.33 s 
506 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท เหมือดโลด ขันทองพยาบาท 8.33 s 
507 ขันทองพยาบาท ขันทองพยาบาท ฮ่อสะพายควาย ขันทองพยาบาท 16.67 s 
508 ข่า ข่า กฏกกโรหินี ข่า 1 s 
509 ข่า ข่า ข่าตาแดง ข่า 37.5 s 
510 ข่า ข่า ข่าลิง ข่า 50 s 
511 ข่า ข่า ข่าเล็ก ข่า 42.86 s 
512 ข่า ข่า ข่าหยวก ข่า 42.86 s 
513 ข่า ข่า ข่าหลวง ข่า 42.86 s 
514 ข่า ข่า ข่าใหญ่ ข่า 42.86 s 
515 ข่า ข่า สะเชย ข่า 1 s 
516 ข่า ข่า สะเอเชย ข่า 1 s 
517 ข่า ข่า เสะเออเคย ข่า 1 s 
518 ข่า ข่า หัวคา ข่า 20 s 
519 ข่าต้น ข่าต้น กระเพราต้น ข่าต้น 40 s 
520 ข่าต้น ข่าต้น กะเพาะต้น ข่าต้น 44.44 s 
521 ข่าต้น ข่าต้น จวง ข่าต้น 1 s 
522 ข่าต้น ข่าต้น จวงหอม ข่าต้น 1 s 
523 ข่าต้น ข่าต้น จะไค้ต้น ข่าต้น 37.5 s 
524 ข่าต้น ข่าต้น จะไค้หอม ข่าต้น 12.5 s 
525 ข่าต้น ข่าต้น ตะไคร้ต้น ข่าต้น 33.33 s 
526 ข่าต้น ข่าต้น เทพธาโร ข่าต้น 1 s 
527 ข่าต้น ข่าต้น เทวทารุ ข่าต้น 1 s 
528 ข่าต้น ข่าต้น นารท ข่าต้น 16.67 s 
529 ข่าต้น ข่าต้น พลูต้นขาว ข่าต้น 33.33 s 
530 ข่าต้น ข่าต้น มือแดกะมางิง ข่าต้น 8.33 s 
531 ข่าต้น ข่าต้น มือแดกะมาลิง ข่าต้น 8.33 s 
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532 ข่าต้น ข่าต้น ไม้จวง ข่าต้น 1 s 
533 ข่าต้น ข่าต้น วงหอม ข่าต้น 1 s 
534 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสาร ข้าวสารดอกใหญ่ 50 s 
535 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ เครือเขาหนัง ข้าวสารดอกใหญ่ 7.14 s 
536 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ เคือคิก ข้าวสารดอกใหญ่ 7.14 s 
537 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ ไคร้เครือ ข้าวสารดอกใหญ่ 14.29 s 
538 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ เซงคุยมังอูหมื่อ ข้าวสารดอกใหญ่ 12.5 s 
539 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ มะโอเครือ ข้าวสารดอกใหญ่ 14.29 s 
540 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ มังอุยหมื่อเซงครึย ข้าวสารดอกใหญ่ 5.56 s 
541 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ เมืองสาร ข้าวสารดอกใหญ่ 14.29 s 
542 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ เมื้้้อยสาร ข้าวสารดอกใหญ่ 7.14 s 
543 ข้าวสารดอกใหญ่ ข้าวสารดอกใหญ่ โอเครือ ข้าวสารดอกใหญ่ 14.29 s 
544 ขิง ขิง เกีย ขิง 1 s 
545 ขิง ขิง ขิงแกลง ขิง 42.86 s 
546 ขิง ขิง ขิงเขา ขิง 50 s 
547 ขิง ขิง ขิงแครง ขิง 42.86 s 
548 ขิง ขิง ขิงดอกเดียว ขิง 27.27 s 
549 ขิง ขิง ขิงแดง ขิง 50 s 
550 ขิง ขิง ขิงบ้าน ขิง 42.86 s 
551 ขิง ขิง ขิงป่า ขิง 50 s 
552 ขิง ขิง ขิงเผือก ขิง 37.5 s 
553 ขิง ขิง สะเอ ขิง 1 s 
554 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ก าจาย ขี้อ้าย 28.57 s 
555 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ก าจ า ขี้อ้าย 1 s 
556 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ค าเจ้า ขี้อ้าย 28.57 s 
557 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ตานแดง ขี้อ้าย 1 s 
558 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ทองว้า ขี้อ้าย 28.57 s 
559 ขี้อ้าย ขี้อ้าย แนอาม ขี้อ้าย 28.57 s 
560 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ประดู่ขาว ขี้อ้าย 11.11 s 
561 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ปู่เจ้าหามก๋าย ขี้อ้าย 21.43 s 
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562 ขี้อ้าย ขี้อ้าย ปู่เจ้า ขี้อ้าย 14.29 s 
563 ขี้อ้าย ขี้อ้าย พระเจ้าหอมก๋าย ขี้อ้าย 28.57 s 
564 ขี้อ้าย ขี้อ้าย พระเจ้าหามก๋าย ขี้อ้าย 21.43 s 
565 ขี้อ้าย ขี้อ้าย แฟบ ขี้อ้าย 1 s 
566 ขี้อ้าย ขี้อ้าย มะขามกราย ขี้อ้าย 33.33 s 
567 ขี้อ้าย ขี้อ้าย สลิง ขี้อ้าย 1 s 
568 ขี้อ้าย ขี้อ้าย สีเสียดต้น ขี้อ้าย 10 s 
569 ขี้อ้าย ขี้อ้าย แสงค า ขี้อ้าย 1 s 
570 ขี้อ้าย ขี้อ้าย แสนค า ขี้อ้าย 1 s 
571 ขี้อ้าย ขี้อ้าย หนามกราย ขี้อ้าย 25 s 
572 ขี้อ้าย ขี้อ้าย หอมกราย ขี้อ้าย 28.57 s 
573 ขี้อ้าย ขี้อ้าย หานกราย ขี้อ้าย 28.57 s 
574 ขี้อ้าย ขี้อ้าย หามกราย ขี้อ้าย 28.57 s 
575 ขี้อ้าย ขี้อ้าย หามก๋าย ขี้อ้าย 28.57 s 
576 ขางครั่ง ขางครั่ง ดอกครั่ง ขางครั่ง 62.5 s 
577 ขางครั่ง ขางครั่ง เถาครั่ง ขางครั่ง 62.5 s 
578 ค าแสด ค าแสด กายคัดหิน ค าแสด 11.11 s 
579 ค าแสด ค าแสด ขางปอย ค าแสด 1 s 
580 ค าแสด ค าแสด ขี้เต่า ค าแสด 1 s 
581 ค าแสด ค าแสด ขี้เนื้อ ค าแสด 1 s 
582 ค าแสด ค าแสด ค าเงาะ ค าแสด 33.33 s 
583 ค าแสด ค าแสด ค าแงะ ค าแสด 60 s 
584 ค าแสด ค าแสด ค าแดง ค าแสด 60 s 
585 ค าแสด ค าแสด ค าไทย ค าแสด 40 s 
586 ค าแสด ค าแสด ค าแฝด ค าแสด 80 s 
587 ค าแสด ค าแสด ค ายง ค าแสด 40 s 
588 ค าแสด ค าแสด จ าปู้ ค าแสด 20 s 
589 ค าแสด ค าแสด ชาด ค าแสด 20 s 
590 ค าแสด ค าแสด ชาดี ค าแสด 1 s 
591 ค าแสด ค าแสด ชาตรี ค าแสด 1 s 
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592 ค าแสด ค าแสด ชาตรีขาว ค าแสด 1 s 
593 ค าแสด ค าแสด ชาตี ค าแสด 1 s 
594 ค าแสด ค าแสด ชิติหมัก ค าแสด 1 s 
595 ค าแสด ค าแสด ซาดป่า ค าแสด 1 s 
596 ค าแสด ค าแสด ดอกชาด ค าแสด 16.67 s 
597 ค าแสด ค าแสด ดอกชาติ ค าแสด 1 s 
598 ค าแสด ค าแสด ทองขาว ค าแสด 1 s 
599 ค าแสด ค าแสด ทองทวย ค าแสด 1 s 
600 ค าแสด ค าแสด แทงทวย ค าแสด 1 s 
601 ค าแสด ค าแสด พลับพลาขี้เต่า ค าแสด 1 s 
602 ค าแสด ค าแสด พลากวางใบใหญ่ ค าแสด 1 s 
603 ค าแสด ค าแสด มะกายคัด ค าแสด 12.5 s 
604 ค าแสด ค าแสด มะกายหยุม ค าแสด 1 s 
605 ค าแสด ค าแสด มะกายหยุมแสด ค าแสด 25 s 
606 ค าแสด ค าแสด มะคาย ค าแสด 1 s 
607 ค าแสด ค าแสด ลายตัวผู้ ค าแสด 1 s 
608 ค าแสด ค าแสด ส้มบู๊ ค าแสด 1 s 
609 ค าแสด ค าแสด ส้มปู้ ค าแสด 1 s 
610 ค าแสด ค าแสด สากกะเบือละว้า ค าแสด 1 s 
611 ค าแสด ค าแสด แสด ค าแสด 60 s 
612 ค าแสด ค าแสด หมักซิตี ค าแสด 1 s 
613 ค าแสด ค าแสด หมากมอง ค าแสด 1 s 
614 ค าฝอย ค าฝอย ค า ค าฝอย 40 s 
615 ค าฝอย ค าฝอย ค ายอง ค าฝอย 60 s 
616 ค าฝอย ค าฝอย ค ายุ่ง ค าฝอย 33.33 s 
617 ค าฝอย ค าฝอย ค าหยอง ค าฝอย 50 s 
618 ค าฝอย ค าฝอย ค าหยุม ค าฝอย 33.33 s 
619 ค าฝอย ค าฝอย ดอกค า ค าฝอย 1 s 
620 โคคลาน โคคลาน แนวน้ า โคคลาน 1 s 
621 โคคลาน โคคลาน โพคาน โคคลาน 66.67 s 
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622 โคคลาน โคคลาน มะกายเครือ โคคลาน 10 s 
623 โคคลาน โคคลาน มะปอบเครือ โคคลาน 10 s 
624 โคคลาน โคคลาน เยี่ยวแมวเถา โคคลาน 1 s 
625 โคคลาน โคคลาน เยี่ยวแมว โคคลาน 1 s 
626 จันทน์ขาว จันทน์ขาว จันทน์เทศ จันทน์ขาว 66.67 s 
627 จันทน์ขาว จันทน์ขาว จันทน์หิมาลัย จันทน์ขาว 53.85 s 
628 จันทน์ขาว จันทน์ขาว ไม้หอมอินเดีย จันทน์ขาว 7.69 s 
629 จันทน์แดง จันทน์แดง จันทน์ผา จันทน์แดง 66.67 s 
630 จันทน์แดง จันทน์แดง ลักกะจันทร์ จันทน์แดง 18.18 s 
631 จันทน์แดง จันทน์แดง ลักกะจั่น จันทน์แดง 11.11 s 
632 จันทน์เทศ จันทน์เทศ จันทน์บ้าน จันทน์เทศ 60 s 
633 จ าปา จ าปา จัมปา จ าปา 60 s 
634 จ าปา จ าปา จ าปากอ จ าปา 66.67 s 
635 จ าปา จ าปา จ าปาเขา จ าปา 57.14 s 
636 จ าปา จ าปา จ าปาทอง จ าปา 57.14 s 
637 จ าปา จ าปา จ าปาป่า จ าปา 57.14 s 
638 เจตพังคี เจตพังคี ตองตาพราน เจตพังคี 11.11 s 
639 เจตพังคี เจตพังคี ตะเกีย เจตพังคี 12.5 s 
640 เจตพังคี เจตพังคี ใบหลังขาว เจตพังคี 22.22 s 
641 เจตพังคี เจตพังคี เปล้าเงิน เจตพังคี 22.22 s 
642 เจตพังคี เจตพังคี เปล้าน้ าเงิน เจตพังคี 16.67 s 
643 เจตพังคี เจตพังคี มนเขา เจตพังคี 1 s 
644 เจตพังคี เจตพังคี สมี เจตพังคี 12.5 s 
645 เจตพังคี เจตพังคี หนาดตะก่ัว เจตพังคี 10 s 
646 เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง คุ้ยลู่ เจตมูลเพลิงแดง 7.14 s 
647 เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง คุ้ยวู่ เจตมูลเพลิงแดง 1 s 
648 เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง ตั้งชู้โว ้ เจตมูลเพลิงแดง 7.14 s 
649 เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง ปิดปิวแดง เจตมูลเพลิงแดง 28.57 s 
650 เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง ไฟใต้ดิน เจตมูลเพลิงแดง 7.14 s 
651 เจตมูลเพลิงแดง เจตมูลเพลิงแดง อุบ๊ะกูจ๊ะ เจตมูลเพลิงแดง 1 s 
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652 แจง แจง แกง แจง 66.67 s 
653 ชะลูด ชะลูด ชะนูด ชะลูด 80 s 
654 ชะลูด ชะลูด ชะลูดขาว ชะลูด 62.5 s 
655 ชะลูด ชะลูด ซ่อนกลิ่นเถา ชะลูด 8.33 s 
656 ชะลูด ชะลูด ตั้งตุ่น ชะลูด 1 s 
657 ชะลูด ชะลูด นูด ชะลูด 40 s 
658 ชะลูด ชะลูด ลูด ชะลูด 60 s 
659 ชะเอมเทศ ชะเอมเทศ ก าเช่า ชะเอมเทศ 12.5 s 
660 ชะเอมเทศ ชะเอมเทศ ก าเช้า ชะเอมเทศ 12.5 s 
661 ชะเอมเทศ ชะเอมเทศ ชะเอมจีน ชะเอมเทศ 62.5 s 
662 ชะเอมไทย ชะเอมไทย กอกก้ัน ชะเอมไทย 1 s 
663 ชะเอมไทย ชะเอมไทย ชะเอม ชะเอมไทย 62.5 s 
664 ชะเอมไทย ชะเอมไทย ชะเอมป่า ชะเอมไทย 62.5 s 
665 ชะเอมไทย ชะเอมไทย เซเบี๊ยดกาชา ชะเอมไทย 8.33 s 
666 ชะเอมไทย ชะเอมไทย ตาลอ้อย ชะเอมไทย 25 s 
667 ชะเอมไทย ชะเอมไทย เพาะซูโพ ชะเอมไทย 1 s 
668 ชะเอมไทย ชะเอมไทย ย่านงาย ชะเอมไทย 12.5 s 
669 ชะเอมไทย ชะเอมไทย ส้มป่อยหวาน ชะเอมไทย 9.09 s 
670 ชะเอมไทย ชะเอมไทย อ้อยช้าง ชะเอมไทย 1 s 
671 ชะเอมไทย ชะเอมไทย อ้อยสามสวน ชะเอมไทย 10 s 
672 ช้าพลู ช้าพลู ชะพลูเถา ช้าพลู 37.5 s 
673 ช้าพลู ช้าพลู ชาพลู ช้าพลู 83.33 s 
674 ช้าพลู ช้าพลู เฌอภลู ช้าพลู 33.33 s 
675 ช้าพลู ช้าพลู นมวา ช้าพลู 1 s 
676 ช้าพลู ช้าพลู ปูลิง ช้าพลู 1 s 
677 ช้าพลู ช้าพลู ปูลิงนก ช้าพลู 1 s 
678 ช้าพลู ช้าพลู ผักแค ช้าพลู 1 s 
679 ช้าพลู ช้าพลู ผักนมวา ช้าพลู 1 s 
680 ช้าพลู ช้าพลู ผักนางเลิก ช้าพลู 20 s 
681 ช้าพลู ช้าพลู ผักนางเลิด ช้าพลู 20 s 
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682 ช้าพลู ช้าพลู ผักปูนก ช้าพลู 1 s 
683 ช้าพลู ช้าพลู ผักปูนา ช้าพลู 1 s 
684 ช้าพลู ช้าพลู ผักปูริง ช้าพลู 1 s 
685 ช้าพลู ช้าพลู ผักปูลม ช้าพลู 14.29 s 
686 ช้าพลู ช้าพลู ผักปูลิง ช้าพลู 12.5 s 
687 ช้าพลู ช้าพลู ผักพลูนก ช้าพลู 37.5 s 
688 ช้าพลู ช้าพลู ผักลางเลิด ช้าพลู 20 s 
689 ช้าพลู ช้าพลู ผักอีไร ช้าพลู 1 s 
690 ช้าพลู ช้าพลู ผักอีเล็ก ช้าพลู 11.11 s 
691 ช้าพลู ช้าพลู ผักอีเลิด ช้าพลู 11.11 s 
692 ช้าพลู ช้าพลู พลูนก ช้าพลู 16.67 s 
693 ช้าพลู ช้าพลู พลูลิง ช้าพลู 1 s 
694 ช้าพลู ช้าพลู พลูลิงนก ช้าพลู 1 s 
695 ช้าพลู ช้าพลู ฟูนก ช้าพลู 1 s 
696 ช้าพลู ช้าพลู อีไร ช้าพลู 1 s 
697 ช้าพลู ช้าพลู อีเลิด ช้าพลู 1 s 
698 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ขี้คาก ชุมเห็ดเทศ 1 s 
699 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ขี้เหล็กสาน ชุมเห็ดเทศ 27.27 s 
700 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ จุมเห็ด ชุมเห็ดเทศ 60 s 
701 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดใหญ่ ชุมเห็ดเทศ 63.64 s 
702 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ตะลีพอ ชุมเห็ดเทศ 1 s 
703 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ตะสีพอ ชุมเห็ดเทศ 1 s 
704 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ตุ๊ยเฮียะเต่า ชุมเห็ดเทศ 23.08 s 
705 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ลับมืนหลวง ชุมเห็ดเทศ 1 s 
706 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ลับมือหลวง ชุมเห็ดเทศ 1 s 
707 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ล้างหมื่นหลวง ชุมเห็ดเทศ 7.69 s 
708 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ส้มเห็ด ชุมเห็ดเทศ 50 s 
709 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ หญ้าเล็บหมื่นหลวง ชุมเห็ดเทศ 11.76 s 
710 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดเทศ 25 s 
711 ชุมเห็ดเทศ ชุมเห็ดเทศ ฮุยวิจวบักทง ชุมเห็ดเทศ 16.67 s 
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712 พฤกษ์ พฤกษ์ กรีด พฤกษ์ 1 s 
713 พฤกษ์ พฤกษ์ กะซึก พฤกษ์ 1 s 
714 พฤกษ์ พฤกษ์ กาแซ พฤกษ์ 1 s 
715 พฤกษ์ พฤกษ์ ก้านฮุ้ง พฤกษ์ 1 s 
716 พฤกษ์ พฤกษ์ กาไพ พฤกษ์ 1 s 
717 พฤกษ์ พฤกษ์ ก้ามปู พฤกษ์ 1 s 
718 พฤกษ์ พฤกษ์ แกร๊ะ พฤกษ์ 1 s 
719 พฤกษ์ พฤกษ์ คะโก พฤกษ์ 1 s 
720 พฤกษ์ พฤกษ์ คางฮุง พฤกษ์ 1 s 
721 พฤกษ์ พฤกษ์ จะเร พฤกษ์ 1 s 
722 พฤกษ์ พฤกษ์ จ๊าขาม พฤกษ์ 1 s 
723 พฤกษ์ พฤกษ์ จามจุรี พฤกษ์ 1 s 
724 พฤกษ์ พฤกษ์ จามจุรีป่า พฤกษ์ 1 s 
725 พฤกษ์ พฤกษ์ จามจุรีสีทอง พฤกษ์ 1 s 
726 พฤกษ์ พฤกษ์ จามรี พฤกษ์ 1 s 
727 พฤกษ์ พฤกษ์ ชุงรุ้ง พฤกษ์ 1 s 
728 พฤกษ์ พฤกษ์ ซิ้ก พฤกษ์ 1 s 
729 พฤกษ์ พฤกษ์ ซึก พฤกษ์ 20 s 
730 พฤกษ์ พฤกษ์ ตะคึด พฤกษ์ 1 s 
731 พฤกษ์ พฤกษ์ ตุ๊ด พฤกษ์ 1 s 
732 พฤกษ์ พฤกษ์ ถ่อนนา พฤกษ์ 1 s 
733 พฤกษ์ พฤกษ์ ท่อนนา พฤกษ์ 1 s 
734 พฤกษ์ พฤกษ์ ทิตา พฤกษ์ 1 s 
735 พฤกษ์ พฤกษ์ พญากะบุก พฤกษ์ 25 s 
736 พฤกษ์ พฤกษ์ มะขามโคก พฤกษ์ 1 s 
737 พฤกษ์ พฤกษ์ มะตึก พฤกษ์ 1 s 
738 พฤกษ์ พฤกษ์ มะรุมป่า พฤกษ์ 1 s 
739 พฤกษ์ พฤกษ์ มะรูมป่า พฤกษ์ 1 s 
740 ดองดึง ดองดึง ก้ามปู ดองดึง 1 s 
741 ดองดึง ดองดึง คมขวาน ดองดึง 1 s 
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742 ดองดึง ดองดึง ดองดึงหัวขวาน ดองดึง 46.15 s 
743 ดองดึง ดองดึง ดาวดึงส์ ดองดึง 50 s 
744 ดองดึง ดองดึง บ้องขวาน ดองดึง 25 s 
745 ดองดึง ดองดึง ผะขาโก้ง ดองดึง 12.5 s 
746 ดองดึง ดองดึง พันมหา ดองดึง 1 s 
747 ดองดึง ดองดึง ฟันมหา ดองดึง 1 s 
748 ดองดึง ดองดึง มะขาโก้ง ดองดึง 12.5 s 
749 ดองดึง ดองดึง ว่านก้ามปู ดองดึง 1 s 
750 ดองดึง ดองดึง หมอยหีย่า ดองดึง 11.11 s 
751 ดองดึง ดองดึง หัวขวาน ดองดึง 1 s 
752 ดองดึง ดองดึง หัวฟาน ดองดึง 1 s 
753 ดีปลี ดีปลี ดีปลีเชือก ดีปลี 50 s 
754 ดีปลี ดีปลี ประดงข้อ ดีปลี 12.5 s 
755 ดีปลี ดีปลี ปานนุ ดีปลี 1 s 
756 ดีปลี ดีปลี พยาไฟ ดีปลี 1 s 
757 ดีปลี ดีปลี พิษพญาไฟ ดีปลี 1 s 
758 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม ขี้ไฟนกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม 16.67 s 
759 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม คิงไฟนกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม 16.67 s 
760 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม เคยโป้ โด่ไม่รู้ล้ม 8.33 s 
761 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม ตะชีโกวะ โด่ไม่รู้ล้ม 1 s 
762 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไก่นกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม 23.08 s 
763 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไก่นกคุ้ม โด่ไม่รู้ล้ม 30.77 s 
764 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าปราบ โด่ไม่รู้ล้ม 8.33 s 
765 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไฟนกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม 8.33 s 
766 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไฟนกคุ้ม โด่ไม่รู้ล้ม 16.67 s 
767 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไฟ โด่ไม่รู้ล้ม 8.33 s 

768 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม 
หญ้าสามสิบสอง
ราก โด่ไม่รู้ล้ม 6.25 s 

769 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม 
หญ้าสามสิบสอง
หาบ โด่ไม่รู้ล้ม 6.25 s 
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770 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หนาดผา โด่ไม่รู้ล้ม 1 s 
771 โด่ไม่รู้ล้ม โด่ไม่รู้ล้ม หนาดมีแคลน โด่ไม่รู้ล้ม 16.67 s 
772 ตองแตก ตองแตก ตองแต่ ตองแตก 83.33 s 
773 ตองแตก ตองแตก แตก ตองแตก 50 s 
774 ตองแตก ตองแตก ถ่อนดี ตองแตก 1 s 
775 ตองแตก ตองแตก ทนด ี ตองแตก 1 s 
776 ตองแตก ตองแตก น้องป้อม ตองแตก 25 s 
777 ตองแตก ตองแตก นองป้อม ตองแตก 28.57 s 
778 ตองแตก ตองแตก เปล้าตอง ตองแตก 12.5 s 
779 ตองแตก ตองแตก ยาบูเออ ตองแตก 1 s 
780 ตองแตก ตองแตก ลองปอม ตองแตก 33.33 s 
781 ตะไคร้ ตะไคร้ คาหอม ตะไคร้ 1 s 
782 ตะไคร้ ตะไคร้ ไคร ตะไคร้ 50 s 
783 ตะไคร้ ตะไคร้ จะไคร ตะไคร้ 66.67 s 
784 ตะไคร้ ตะไคร้ จะไคร้ ตะไคร้ 83.33 s 
785 ตะไคร้ ตะไคร้ จั๊กไค ตะไคร้ 1 s 
786 ตะไคร้ ตะไคร้ เชิดเกรย ตะไคร้ 12.5 s 
787 ตะไคร้ ตะไคร้ เซิดเกรย ตะไคร้ 12.5 s 
788 ตะไคร้ ตะไคร้ ตะไคร้แกง ตะไคร้ 66.67 s 
789 ตะไคร้ ตะไคร้ ไพเล็ก ตะไคร้ 1 s 
790 ตะไคร้ ตะไคร้ สิงไค ตะไคร้ 16.67 s 
791 ตะไคร้ ตะไคร้ สิงโต ตะไคร้ 1 s 
792 ตะไคร้ ตะไคร้ ห่อวอตะโป่ ตะไคร้ 10 s 
793 ตะไคร้ ตะไคร้ หัวไคสิง ตะไคร้ 25 s 
794 ตะไคร้ ตะไคร้ หัวสิงไค ตะไคร้ 1 s 
795 ตะไคร้ ตะไคร้ หัวสิงโต ตะไคร้ 1 s 
796 ตะไคร้ ตะไคร้ เหลอะเกรย ตะไคร้ 22.22 s 
797 ตานหม่อน ตานหม่อน ข้ามักหลอด ตานหม่อน 20 s 
798 ตานหม่อน ตานหม่อน ชายชู ้ ตานหม่อน 12.5 s 
799 ตานหม่อน ตานหม่อน ซ็าหมักหลอด ตานหม่อน 27.27 s 
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800 ตานหม่อน ตานหม่อน ตานก้อน ตานหม่อน 62.5 s 
801 ตานหม่อน ตานหม่อน ตานค้อน ตานหม่อน 62.5 s 
802 ตานหม่อน ตานหม่อน ลีกวนยู ตานหม่อน 1 s 
803 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เครือเขาหนัง เถาวัลย์เปรียง 14.29 s 
804 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เครือตับปลา เถาวัลย์เปรียง 14.29 s 
805 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เครือตาปลา เถาวัลย์เปรียง 14.29 s 
806 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เถาตาปลา เถาวัลย์เปรียง 28.57 s 
807 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงขาว เถาวัลย์เปรียง 82.35 s 
808 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียงแดง เถาวัลย์เปรียง 82.35 s 
809 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง พานไสน เถาวัลย์เปรียง 7.14 s 
810 เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เปรียง ย่านเหมาะ เถาวัลย์เปรียง 14.29 s 
811 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน กวน เถาเอ็นอ่อน 9.09 s 
812 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน หมอนตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน 9.09 s 
813 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน เครือเจน เถาเอ็นอ่อน 27.27 s 
814 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน เครือเถาเอ็น เถาเอ็นอ่อน 33.33 s 
815 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน ตีนเป็ดเครือ เถาเอ็นอ่อน 16.67 s 
816 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน เมื่อยนอออหมี่ เถาเอ็นอ่อน 35.71 s 
817 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน เมื่อย เถาเอ็นอ่อน 27.27 s 
818 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน หญ้าลิเลน เถาเอ็นอ่อน 9.09 s 
819 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน หมอตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน 9.09 s 
820 เถาเอ็นอ่อน เถาเอ็นอ่อน หม่อนตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน 8.33 s 
821 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง คันชั่ง ทองพันชั่ง 60 s 
822 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง ทองดุลย์ ทองพันชั่ง 30 s 
823 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง ทองพันช่าง ทองพันชั่ง 80 s 
824 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง ทองพันดุลย์ ทองพันชั่ง 54.55 s 
825 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง แปะเฮาะเล่งจือ ทองพันชั่ง 14.29 s 
826 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง ผกาอ็อมบก ทองพันชั่ง 1 s 
827 ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง หญ้ามันไก่ ทองพันชั่ง 20 s 
828 ทองหลางใบมน ทองหลางใบมน เช่า ทองหลางใบมน 9.09 s 
829 ทองหลางใบมน ทองหลางใบมน ทองกี ทองหลางใบมน 27.27 s 



  114 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

830 ทองหลางใบมน ทองหลางใบมน ทองแค ทองหลางใบมน 27.27 s 
831 ทองหลางใบมน ทองหลางใบมน ทองบก ทองหลางใบมน 36.36 s 
832 ทับทิม ทับทิม เซี้ยะลิ้ว ทับทิม 10 s 
833 ทับทิม ทับทิม พิลา ทับทิม 1 s 
834 ทับทิม ทับทิม พิลาขาว ทับทิม 1 s 
835 ทับทิม ทับทิม มอถือ ทับทิม 1 s 
836 ทับทิม ทับทิม มะก่องแก้ว ทับทิม 1 s 
837 ทับทิม ทับทิม มะก๊อ ทับทิม 1 s 
838 ทับทิม ทับทิม มะเก๊าะ ทับทิม 1 s 
839 ทับทิม ทับทิม มะแก๊ะ ทับทิม 1 s 
840 ทับทิม ทับทิม หมากจัง ทับทิม 1 s 
841 ทับทิม ทับทิม หมากลิง ทับทิม 14.29 s 
842 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม กาซะลอง เท้ายายม่อม 18.18 s 
843 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม จรดพระธรณี เท้ายายม่อม 1 s 
844 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ดอกคาน เท้ายายม่อม 9.09 s 
845 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ท้าวยายม่อม เท้ายายม่อม 81.82 s 
846 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม เท้ายายม่อมป่า เท้ายายม่อม 78.57 s 
847 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ปทุมราชา เท้ายายม่อม 18.18 s 
848 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ปิ้งขม เท้ายายม่อม 18.18 s 
849 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ปิ้งหลวง เท้ายายม่อม 9.09 s 

850 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม 
ปู่เจ้าหายใจไม่รู้
หาย เท้ายายม่อม 33.33 s 

851 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พญารากเดียว เท้ายายม่อม 9.09 s 
852 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พญาลิ้นจ้อน เท้ายายม่อม 9.09 s 
853 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พญาเล็งจ้อน เท้ายายม่อม 9.09 s 
854 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พญาเล็งจอน เท้ายายม่อม 18.18 s 
855 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พมพี เท้ายายม่อม 9.09 s 
856 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พอกวอ เท้ายายม่อม 9.09 s 
857 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พันพี เท้ายายม่อม 1 s 
858 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม พินพี่ เท้ายายม่อม 9.09 s 
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859 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม โพพ่ิง เท้ายายม่อม 9.09 s 
860 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ไม้เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม 78.57 s 
861 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม ไม้เท้าฤาษี เท้ายายม่อม 18.18 s 
862 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม เล็งจ้อนใต้ เท้ายายม่อม 9.09 s 
863 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม หญ้าลิ้นจ้อน เท้ายายม่อม 25 s 
864 เท้ายายม่อม เท้ายายม่อม หญ้าลินิจจัน เท้ายายม่อม 16.67 s 
865 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง โจยกะฮวยเฮ๊ียะ เทียนกิ่ง 7.14 s 
866 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนขาว เทียนกิ่ง 55.56 s 
867 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนข้าวเปลือก เทียนกิ่ง 33.33 s 
868 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนแดง เทียนกิ่ง 66.67 s 
869 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนต้น เทียนกิ่ง 55.56 s 
870 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนป้อม เทียนกิ่ง 55.56 s 
871 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนไม้ เทียนกิ่ง 55.56 s 
872 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนย้อมมือ เทียนกิ่ง 41.67 s 
873 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง เทียนย้อม เทียนกิ่ง 55.56 s 
874 เทียนกิ่ง เทียนกิ่ง ฮวงกุ่ย เทียนกิ่ง 22.22 s 
875 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย ขี้ไฟนกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 7.69 s 
876 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย คิงไฟนกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 7.69 s 
877 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย หญ้าไก่นกคุ่ม เทียนเกล็ดหอย 1 s 
878 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย หญ้าปราบ เทียนเกล็ดหอย 1 s 
879 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย หญ้าพังกราบ เทียนเกล็ดหอย 1 s 

880 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย 
หญ้าสามสิบสอง
หาบ เทียนเกล็ดหอย 6.25 s 

881 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย หนาดผา เทียนเกล็ดหอย 15.38 s 
882 เทียนเกล็ดหอย เทียนเกล็ดหอย หนาดมีแคลน เทียนเกล็ดหอย 7.69 s 
883 เทียนขาว เทียนขาว เม็ดยี่หร่า เทียนขาว 18.18 s 

884 เทียนขาว เทียนขาว 
ยี่หร่าแกง
เขียวหวาน เทียนขาว 21.05 s 

885 เทียนขาว เทียนขาว ยี่หร่า เทียนขาว 12.5 s 
886 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก เทียนแกลบ เทียนข้าวเปลือก 40 s 
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887 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก ผักชี เทียนข้าวเปลือก 1 s 
888 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก ผักชีเดือนห้า เทียนข้าวเปลือก 1 s 
889 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก ผักชีล้อม เทียนข้าวเปลือก 13.33 s 
890 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก ยี่หร่าหวาน เทียนข้าวเปลือก 13.33 s 
891 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก ยี่หร่า เทียนข้าวเปลือก 13.33 s 
892 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก ยี้หว่า เทียนข้าวเปลือก 20 s 
893 เทียนข้าวเปลือก เทียนข้าวเปลือก หอมแย้ เทียนข้าวเปลือก 6.67 s 
894 หอมป้อม หอมป้อม เทียนตากบ หอมป้อม 1 s 
895 ผักชีลาว ผักชีลาว เทียนข้าวเปลือก ผักชีลาว 13.33 s 
896 ผักชีลาว ผักชีลาว เทียนตาตั๊กแตน ผักชีลาว 7.14 s 
897 ผักชีลาว ผักชีลาว ผักจี ผักชีลาว 50 s 
898 ผักชีลาว ผักชีลาว ผักชีเทียน ผักชีลาว 50 s 
899 ผักชีลาว ผักชีลาว ผักชีเหม็น ผักชีลาว 50 s 
900 ผักชีลาว ผักชีลาว ผักหอมน้อย ผักชีลาว 30 s 
901 ผักชีลาว ผักชีลาว ผักหอมผอม ผักชีลาว 33.33 s 
902 เทียนเยาวพาณี เทียนเยาวพาณี เทียนเยาวภานี เทียนเยาวพาณี 84.62 s 
903 เทียนเยาวพาณี เทียนเยาวพาณี ผักชี เทียนเยาวพาณี 7.69 s 
904 เทียนเยาวพาณี เทียนเยาวพาณี ว่านเยาวภาณี เทียนเยาวพาณี 61.54 s 
905 เทียนสัตตบุษย์ เทียนสัตตบุษย์ อาหนี เทียนสัตตบุษย์ 7.14 s 
906 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย คลุ้มเสีย เนระพูสีไทย 27.27 s 
907 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ค้างคาวขาว เนระพูสีไทย 1 s 
908 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ค้างคาวด า เนระพูสีไทย 1 s 
909 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ดีงูหว้า เนระพูสีไทย 9.09 s 
910 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ดีปลากั้ง เนระพูสีไทย 1 s 
911 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ดีปลาช่อน เนระพูสีไทย 1 s 
912 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย นิลพูสี เนระพูสีไทย 45.45 s 
913 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย บีเมย เนระพูสีไทย 18.18 s 
914 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย เพ้ียฟานโคน เนระพูสีไทย 9.09 s 
915 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย มังกรด า เนระพูสีไทย 1 s 
916 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ม้าถอนหลัก เนระพูสีไทย 1 s 



  117 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

917 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ว่านพังพอน เนระพูสีไทย 9.09 s 
918 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ว่านหัวลา เนระพูสีไทย 1 s 
919 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ว่านหัวเลย เนระพูสีไทย 9.09 s 
920 เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย ว่านหัวฬา เนระพูสีไทย 1 s 
921 บอระเพ็ด บอระเพ็ด เครือเขาฮอ บอระเพ็ด 20 s 
922 บอระเพ็ด บอระเพ็ด จุ่งจริงตัวแม่ บอระเพ็ด 7.14 s 
923 บอระเพ็ด บอระเพ็ด จุ่งจะลิง บอระเพ็ด 1 s 
924 บอระเพ็ด บอระเพ็ด จุ่งจิง บอระเพ็ด 1 s 
925 บอระเพ็ด บอระเพ็ด เจ็ดมูลย่าน บอระเพ็ด 1 s 
926 บอระเพ็ด บอระเพ็ด เจ็ดหมุนปลูก บอระเพ็ด 1 s 
927 บอระเพ็ด บอระเพ็ด เจตมูลหนาม บอระเพ็ด 1 s 
928 บอระเพ็ด บอระเพ็ด ตัวเจตมูลยาน บอระเพ็ด 1 s 
929 บอระเพ็ด บอระเพ็ด เถาหัวด้วน บอระเพ็ด 1 s 
930 บอระเพ็ด บอระเพ็ด หางหนู บอระเพ็ด 1 s 
931 บัวสาย บัวสาย บัวกินสาย บัวสาย 66.67 s 
932 บัวสาย บัวสาย บัวขม บัวสาย 50 s 
933 บัวสาย บัวสาย บัวขี้แพะ บัวสาย 33.33 s 
934 บัวสาย บัวสาย บัวจงกลนี บัวสาย 33.33 s 
935 บัวสาย บัวสาย บัวแดง บัวสาย 50 s 
936 บัวสาย บัวสาย ปริก บัวสาย 1 s 
937 บัวสาย บัวสาย ป้านแดง บัวสาย 1 s 
938 บัวสาย บัวสาย ป้าน บัวสาย 16.67 s 
939 บัวสาย บัวสาย สัตตบรรณ บัวสาย 12.5 s 
940 บัวสาย บัวสาย สัตตบุษย์ บัวสาย 22.22 s 
941 บัวสาย บัวสาย สายบัว บัวสาย 1 s 
942 บัวบก บัวบก กะบังนอก บัวบก 37.5 s 
943 บัวบก บัวบก จ าปาเครือ บัวบก 1 s 
944 บัวบก บัวบก ปะหนะ บัวบก 1 s 
945 บัวบก บัวบก ปะหนะเอขาเด๊าะ บัวบก 1 s 
946 บัวบก บัวบก ผักแว่น บัวบก 28.57 s 
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947 บัวบก บัวบก ผักหนอก บัวบก 28.57 s 
948 บัวบก บัวบก ผักหนอกช้าง บัวบก 18.18 s 
949 บัวบก บัวบก แว่นโคก บัวบก 14.29 s 
950 บัวบก บัวบก เอขาเด๊าะ บัวบก 1 s 
951 บัวเผื่อน บัวเผื่อน นิโรบล บัวเผื่อน 1 s 
952 บัวเผื่อน บัวเผื่อน นิโลบล บัวเผื่อน 1 s 
953 บัวเผื่อน บัวเผื่อน บัวขาบ บัวเผื่อน 33.33 s 
954 บัวเผื่อน บัวเผื่อน บัวผัน บัวเผื่อน 55.56 s 
955 บัวเผื่อน บัวเผื่อน ป้านด า บัวเผื่อน 1 s 
956 บัวเผื่อน บัวเผื่อน ป้านสังกอน บัวเผื่อน 20 s 
957 บัวเผื่อน บัวเผื่อน ปาลีโป๊ะ บัวเผื่อน 1 s 
958 บัวหลวง บัวหลวง โช้ค บัวหลวง 1 s 
959 บัวหลวง บัวหลวง บัว บัวหลวง 42.86 s 
960 บัวหลวง บัวหลวง บัวหลวงขาว บัวหลวง 70 s 
961 บัวหลวง บัวหลวง บัวหลวงแดง บัวหลวง 70 s 
962 บัวหลวง บัวหลวง บุณฑริก บัวหลวง 14.29 s 
963 บัวหลวง บัวหลวง ปทุม บัวหลวง 1 s 
964 บัวหลวง บัวหลวง ปทุมชาติ บัวหลวง 1 s 
965 บัวหลวง บัวหลวง ปทุโม บัวหลวง 1 s 
966 บัวหลวง บัวหลวง ปุณฑรีก บัวหลวง 1 s 
967 บัวหลวง บัวหลวง สัตตบงกช บัวหลวง 12.5 s 
968 บัวหลวง บัวหลวง สัตตบุษย์ บัวหลวง 11.11 s 
969 บัวหลวง บัวหลวง สาลุก บัวหลวง 14.29 s 
970 บัวหลวง บัวหลวง อุบล บัวหลวง 14.29 s 
971 บุนนาค บุนนาค ก๊าก่อ บุนนาค 1 s 
972 บุนนาค บุนนาค ก้ าก่อ บุนนาค 1 s 
973 บุนนาค บุนนาค นากบุต บุนนาค 1 s 
974 บุนนาค บุนนาค ปะนะคอ บุนนาค 16.67 s 
975 บุนนาค บุนนาค สารภีดอย บุนนาค 1 s 
976 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก กรุงบาดาล ปลาไหลเผือก 1 s 
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977 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก คะนาง ปลาไหลเผือก 1 s 
978 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ชะนาง ปลาไหลเผือก 1 s 
979 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ตรึงบาดาล ปลาไหลเผือก 1 s 
980 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ตุงสอ ปลาไหลเผือก 9.09 s 
981 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ตุวเป๊าะมิง ปลาไหลเผือก 1 s 
982 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ตุวุวอมิง ปลาไหลเผือก 1 s 
983 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก เพียก ปลาไหลเผือก 18.18 s 
984 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก หยิกบ่อถอง ปลาไหลเผือก 9.09 s 
985 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก หยิกไม่ถึง ปลาไหลเผือก 1 s 
986 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก ไหลเผือก ปลาไหลเผือก 72.73 s 
987 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก เอียนดอน ปลาไหลเผือก 9.09 s 
988 ปลาไหลเผือก ปลาไหลเผือก แฮพันชั้น ปลาไหลเผือก 1 s 
989 เปราะหอม เปราะหอม เปราะป่า เปราะหอม 62.5 s 
990 เปราะหอม เปราะหอม เปราะหอมขาว เปราะหอม 72.73 s 
991 เปราะหอม เปราะหอม เปราะหอมแดง เปราะหอม 72.73 s 
992 เปราะหอม เปราะหอม ว่านตีนดิน เปราะหอม 1 s 
993 เปราะหอม เปราะหอม ว่านแต่นดินเย็น เปราะหอม 1 s 
994 เปราะหอม เปราะหอม ว่านเปราะหอม เปราะหอม 66.67 s 
995 เปราะหอม เปราะหอม ว่านแผ่นดินเย็น เปราะหอม 1 s 
996 เปราะหอม เปราะหอม ว่านหอม เปราะหอม 50 s 
997 เปราะหอม เปราะหอม หอมเปราะ เปราะหอม 25 s 
998 ผักกะโฉม ผักกะโฉม ราน้ า ผักกะโฉม 1 s 
999 ผักกะโฉม ผักกะโฉม อ้มกบ ผักกะโฉม 12.5 s 
1000 ผักชีล้อม ผักชีล้อม จีอ้อ ผักชีล้อม 33.33 s 
1001 ผักชีล้อม ผักชีล้อม ผักอัน ผักชีล้อม 33.33 s 
1002 ผักชีล้อม ผักชีล้อม ผักอันอ้อ ผักชีล้อม 44.44 s 
1003 ผักชี ผักชี ผักชีไทย ผักชี 62.5 s 
1004 ผักชี ผักชี ผักชีลา ผักชี 71.43 s 
1005 ผักชี ผักชี ผักซ ี ผักชี 80 s 
1006 ผักชี ผักชี ผักป้อม ผักชี 42.86 s 
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1007 ผักชี ผักชี ผักหอม ผักชี 50 s 
1008 ผักชี ผักชี ผักหอมชี ผักชี 62.5 s 
1009 ผักชี ผักชี ผักหอมน้อย ผักชี 30 s 
1010 ผักชี ผักชี ผักหอมป้อม ผักชี 30 s 
1011 ผักชี ผักชี ผักหอมผอม ผักชี 33.33 s 
1012 ผักชี ผักชี ย าแย้ ผักชี 1 s 
1013 ผักแพวแดง ผักแพวแดง ผักแผ่วแดง ผักแพวแดง 80 s 
1014 ผักแพวแดง ผักแพวแดง ผักแผ่วสวน ผักแพวแดง 50 s 
1015 ผักแพวแดง ผักแพวแดง อีแปะ ผักแพวแดง 11.11 s 
1016 ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผี ไปนิพพานไม่กลับ ผักเสี้ยนผี 1 s 
1017 ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผี ผักส้มเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผี 78.57 s 
1018 ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผี ส้มเสี้ยนตัวเมีย ผักเสี้ยนผี 43.75 s 
1019 ผักเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผี ส้มเสี้ยนผี ผักเสี้ยนผี 72.73 s 
1020 ฝาง ฝาง ขวาง ฝาง 50 s 
1021 ฝาง ฝาง ง้าย ฝาง 25 s 
1022 ฝาง ฝาง โซปั้ก ฝาง 1 s 
1023 ฝาง ฝาง ฝางแดง ฝาง 50 s 
1024 ฝาง ฝาง ฝางส้ม ฝาง 50 s 
1025 ฝาง ฝาง ฝางเสน ฝาง 50 s 
1026 ฝาง ฝาง หนามโค้ง ฝาง 25 s 
1027 มะละกอฝรั่ง มะละกอฝรั่ง ฝิ่นต้น มะละกอฝรั่ง 1 s 
1028 มะละกอฝรั่ง มะละกอฝรั่ง มะหุ่งแดง มะละกอฝรั่ง 27.27 s 
1029 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง คงคาเย็น พญาปล้องทอง 1 s 
1030 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง ช้องระอา พญาปล้องทอง 27.27 s 
1031 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง ผักมันไก่ พญาปล้องทอง 1 s 
1032 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง ผักลิ้นเขียด พญาปล้องทอง 8.33 s 
1033 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง พญาปล้องค า พญาปล้องทอง 72.73 s 
1034 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง พญาปล้องด า พญาปล้องทอง 72.73 s 
1035 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง พญายอ พญาปล้องทอง 36.36 s 
1036 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง พญาเย็น พญาปล้องทอง 27.27 s 
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1037 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง โพะโซ่จาง พญาปล้องทอง 9.09 s 
1038 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง โพะไซ่จ้าง พญาปล้องทอง 9.09 s 
1039 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง ลิ้นงูเห่า พญาปล้องทอง 1 s 
1040 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง ลิ้นมังกร พญาปล้องทอง 9.09 s 
1041 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง เสลดพังพอน พญาปล้องทอง 18.18 s 
1042 พญาปล้องทอง พญาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวเมีย พญาปล้องทอง 5.88 s 
1043 เอ็นอ้าขน เอ็นอ้าขน โคลงเคลงหิน เอ็นอ้าขน 9.09 s 
1044 เอ็นอ้าขน เอ็นอ้าขน เฒ่านั่งฮุ่ง เอ็นอ้าขน 16.67 s 
1045 เอ็นอ้าขน เอ็นอ้าขน ต๊ะโพง่วน เอ็นอ้าขน 11.11 s 
1046 เอ็นอ้าขน เอ็นอ้าขน พญารากขาว เอ็นอ้าขน 1 s 
1047 เอ็นอ้าขน เอ็นอ้าขน หญ้าพลองขน เอ็นอ้าขน 20 s 
1048 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู คร ี พริกข้ีหนู 20 s 
1049 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู ดีปลี พริกข้ีหนู 10 s 
1050 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู ดีปลีขี้นก พริกข้ีหนู 30 s 
1051 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู ปะแกว พริกข้ีหนู 10 s 
1052 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริก พริกข้ีหนู 40 s 
1053 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกแกว พริกข้ีหนู 40 s 
1054 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกข้ีนก พริกข้ีหนู 80 s 
1055 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกแค้ พริกข้ีหนู 50 s 
1056 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกแจว พริกข้ีหนู 40 s 
1057 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกชี้ฟ้า พริกข้ีหนู 60 s 
1058 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกแด้ พริกข้ีหนู 50 s 
1059 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกแต้หนู พริกข้ีหนู 80 s 
1060 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกแต้ พริกข้ีหนู 50 s 
1061 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกนก พริกข้ีหนู 50 s 
1062 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกน้อย พริกข้ีหนู 50 s 
1063 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกน า พริกข้ีหนู 50 s 
1064 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู พริกน้ าเมี่ยง พริกข้ีหนู 30.77 s 
1065 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู มะระตี้ พริกข้ีหนู 20 s 
1066 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู มือส่าโพ พริกข้ีหนู 1 s 
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1067 พริกข้ีหนู พริกข้ีหนู หมักเพ็ด พริกข้ีหนู 10 s 
1068 พริกไทย พริกไทย พริก พริกไทย 57.14 s 
1069 พริกไทย พริกไทย พริกไทยขาว พริกไทย 70 s 
1070 พริกไทย พริกไทย พริกไทยด า พริกไทย 77.78 s 
1071 พริกไทย พริกไทย พริกไทยล่อน พริกไทย 63.64 s 
1072 พริกไทย พริกไทย พริกน้อย พริกไทย 62.5 s 
1073 พริกไทย พริกไทย พริกล่อน พริกไทย 50 s 
1074 พริกไทย พริกไทย โฮ่วเจีย พริกไทย 12.5 s 
1075 พลู พลู ชีเก พลู 1 s 
1076 พลู พลู ซีเก๊ะ พลู 1 s 
1077 พลู พลู บู พลู 33.33 s 
1078 พลู พลู บูลเปล้ายวน พลู 9.09 s 
1079 พลู พลู ใบพลู พลู 60 s 
1080 พลู พลู ปู พลู 33.33 s 
1081 พลู พลู เปล้ายวน พลู 12.5 s 
1082 พลู พลู เปล้าอ้วน พลู 11.11 s 
1083 พลู พลู พลูจีน พลู 50 s 
1084 พิมเสน พิมเสน ใบหลม พิมเสน 33.33 s 
1085 พิมเสน พิมเสน ผักชีช้าง พิมเสน 1 s 
1086 พิมเสน พิมเสน พิมเสนต้น พิมเสน 66.67 s 
1087 เพกา เพกา กาโด้โด้ง เพกา 1 s 
1088 เพกา เพกา ดอก๊ะ เพกา 20 s 
1089 เพกา เพกา ดุแก เพกา 1 s 
1090 เพกา เพกา บ้องไหล เพกา 1 s 
1091 เพกา เพกา บักลิ้นงู เพกา 11.11 s 
1092 เพกา เพกา บักลิ้นฟ้า เพกา 20 s 
1093 เพกา เพกา เบโก เพกา 25 s 
1094 เพกา เพกา มะลิดไม้ เพกา 1 s 
1095 เพกา เพกา มะลิ้นไม้ เพกา 1 s 
1096 เพกา เพกา ลิดไม้ เพกา 1 s 
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1097 เพกา เพกา ลิ้นช้าง เพกา 12.5 s 
1098 เพกา เพกา ลิ้นฟ้า เพกา 14.29 s 
1099 เพกา เพกา ลิ้นไม้ เพกา 1 s 
1100 เพกา เพกา หมากลิ้นก้าง เพกา 16.67 s 
1101 เพกา เพกา หมากลิ้นช้าง เพกา 16.67 s 
1102 เพกา เพกา หมากลิ้นฟ้า เพกา 18.18 s 
1103 เพกา เพกา อ่ึงกา เพกา 33.33 s 
1104 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต ขั่นข้อ เพชรสังฆาต 1 s 
1105 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต ขันข้อ เพชรสังฆาต 10 s 
1106 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต แป๊ะฮวยหันขัดเช่า เพชรสังฆาต 5.88 s 
1107 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต สันชะควด เพชรสังฆาต 1 s 
1108 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต สันชะฆาต เพชรสังฆาต 30 s 
1109 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต สามร้อยข้อ เพชรสังฆาต 10 s 
1110 เพชรสังฆาต เพชรสังฆาต สามร้อยต่อ เพชรสังฆาต 10 s 
1111 ไพล ไพล ปันเลย ไพล 16.67 s 
1112 ไพล ไพล ปูลอย ไพล 20 s 
1113 ไพล ไพล ปูเลย ไพล 20 s 
1114 ไพล ไพล พันเลย ไพล 16.67 s 
1115 ไพล ไพล มิ้นสะล่าง ไพล 10 s 
1116 ไพล ไพล ว่านไฟ ไพล 1 s 
1117 ไพล ไพล หว่านไฟ ไพล 1 s 
1118 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร เขยตายยายคลุม ฟ้าทะลายโจร 15.38 s 
1119 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร คีปังฮี ฟ้าทะลายโจร 1 s 
1120 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร น้ าลายพังพอน ฟ้าทะลายโจร 16.67 s 
1121 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทลาย ฟ้าทะลายโจร 63.64 s 
1122 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลาย ฟ้าทะลายโจร 72.73 s 
1123 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ฟ้าลาง ฟ้าทะลายโจร 45.45 s 
1124 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ฟ้าสะท้าน ฟ้าทะลายโจร 36.36 s 
1125 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ฟ้าสาง ฟ้าทะลายโจร 36.36 s 
1126 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร เมฆทะลาย ฟ้าทะลายโจร 45.45 s 
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1127 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร ยากันงู ฟ้าทะลายโจร 9.09 s 
1128 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร สามสิบดี ฟ้าทะลายโจร 9.09 s 
1129 ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร หญ้ากันงู ฟ้าทะลายโจร 9.09 s 
1130 มหาสด า มหาสด า กลาคีรี มหาสด า 14.29 s 
1131 มหาสด า มหาสด า กูดต้น มหาสด า 1 s 
1132 มหาสด า มหาสด า กูดพร้าว มหาสด า 1 s 
1133 มะกรูด มะกรูด โกร้ยเชียด มะกรูด 20 s 
1134 มะกรูด มะกรูด มะขุน มะกรูด 33.33 s 
1135 มะกรูด มะกรูด มะขู มะกรูด 50 s 
1136 มะกรูด มะกรูด มะขูด มะกรูด 66.67 s 
1137 มะกรูด มะกรูด มะหูด มะกรูด 66.67 s 
1138 มะกรูด มะกรูด ส้มกรูด มะกรูด 57.14 s 
1139 มะกรูด มะกรูด ส้มถั่วผี มะกรูด 11.11 s 
1140 มะกรูด มะกรูด ส้มมะกรูด มะกรูด 66.67 s 
1141 มะกรูด มะกรูด ส้มมั่วผี มะกรูด 11.11 s 
1142 มะกอก มะกอก กระไพ้ย มะกอก 14.29 s 
1143 มะกอก มะกอก กอก มะกอก 60 s 
1144 มะกอก มะกอก กอกกุ๊ก มะกอก 28.57 s 
1145 มะกอก มะกอก กอกเขา มะกอก 16.67 s 
1146 มะกอก มะกอก กอกหมอง มะกอก 28.57 s 
1147 มะกอก มะกอก กูก มะกอก 40 s 
1148 มะกอก มะกอก ไพแซ มะกอก 1 s 
1149 มะกอก มะกอก ไพ้ย มะกอก 1 s 
1150 มะกอก มะกอก มะกอกดง มะกอก 71.43 s 
1151 มะกอก มะกอก มะกอกบก มะกอก 71.43 s 
1152 มะกอก มะกอก มะกอกฝรั่ง มะกอก 50 s 
1153 มะกอก มะกอก หมากกอก มะกอก 57.14 s 
1154 มะขาม มะขาม ขาม มะขาม 60 s 
1155 มะขาม มะขาม ตะลูบ มะขาม 20 s 
1156 มะขาม มะขาม ม่วงโคล้ง มะขาม 11.11 s 
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1157 มะขาม มะขาม ม่องโคล้ง มะขาม 11.11 s 
1158 มะขาม มะขาม มอดเล มะขาม 20 s 
1159 มะขาม มะขาม มะขามกะดาน มะขาม 50 s 
1160 มะขาม มะขาม มะขามข้ีแมว มะขาม 45.45 s 
1161 มะขาม มะขาม มะขามไทย มะขาม 62.5 s 
1162 มะขาม มะขาม ส่ามอเกล มะขาม 12.5 s 
1163 มะขาม มะขาม หมากแกง มะขาม 14.29 s 
1164 มะขาม มะขาม อ าเปียล มะขาม 1 s 
1165 มะขามป้อม มะขามป้อม กันโตด มะขามป้อม 1 s 
1166 มะขามป้อม มะขามป้อม ก าทวด มะขามป้อม 1 s 
1167 มะขามป้อม มะขามป้อม มั่งลู่ มะขามป้อม 11.11 s 
1168 มะขามป้อม มะขามป้อม สันยาส่า มะขามป้อม 1 s 
1169 มะขามป้อม มะขามป้อม อมตา มะขามป้อม 11.11 s 
1170 มะขามป้อม มะขามป้อม อมาลโก มะขามป้อม 11.11 s 
1171 มะขามป้อม มะขามป้อม อามลก มะขามป้อม 22.22 s 
1172 มะขามป้อม มะขามป้อม อามาลกี มะขามป้อม 22.22 s 
1173 มะขามป้อม มะขามป้อม อ่ิว มะขามป้อม 1 s 
1174 ประค าดีควาย ประค าดีควาย ชะแช ประค าดีควาย 9.09 s 
1175 ประค าดีควาย ประค าดีควาย ชะเหล่เด ประค าดีควาย 9.09 s 
1176 ประค าดีควาย ประค าดีควาย เถม ประค าดีควาย 1 s 
1177 ประค าดีควาย ประค าดีควาย มะค าดีควาย ประค าดีควาย 81.82 s 
1178 ประค าดีควาย ประค าดีควาย มะชัก ประค าดีควาย 9.09 s 
1179 ประค าดีควาย ประค าดีควาย ส้มป่อยเทศ ประค าดีควาย 1 s 
1180 ประค าดีควาย ประค าดีควาย หมักชัก ประค าดีควาย 1 s 
1181 ประค าดีควาย ประค าดีควาย หมากซัก ประค าดีควาย 1 s 
1182 มะนาวควาย มะนาวควาย มะงั่ว มะนาวควาย 33.33 s 
1183 มะนาวควาย มะนาวควาย มะนาวริปน มะนาวควาย 55.56 s 
1184 มะนาวควาย มะนาวควาย มะโว่ยาว มะนาวควาย 44.44 s 
1185 มะนาวควาย มะนาวควาย ลีมากูบา มะนาวควาย 22.22 s 
1186 มะนาวควาย มะนาวควาย ส้มมะงั่ว มะนาวควาย 1 s 
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1187 มะนาวควาย มะนาวควาย ส้มโอมะละกอ มะนาวควาย 9.09 s 
1188 มะนาวควาย มะนาวควาย หมากกินเกิ้ม มะนาวควาย 8.33 s 
1189 มะนาวควาย มะนาวควาย หมากเหว่อ มะนาวควาย 11.11 s 
1190 มะดูก มะดูก กระดูก มะดูก 66.67 s 
1191 มะดูก มะดูก ขนุนดง มะดูก 1 s 
1192 มะดูก มะดูก ขอบนางนั่ง มะดูก 1 s 
1193 มะดูก มะดูก ขัณฑสกร มะดูก 14.29 s 
1194 มะดูก มะดูก ขันทอง มะดูก 1 s 
1195 มะดูก มะดูก ข้าวตาก มะดูก 14.29 s 
1196 มะดูก มะดูก ขุนทอง มะดูก 1 s 
1197 มะดูก มะดูก คุณทอง มะดูก 1 s 
1198 มะดูก มะดูก โจ่ง มะดูก 1 s 
1199 มะดูก มะดูก ช้องร าพัน มะดูก 1 s 
1200 มะดูก มะดูก ดูกไทร มะดูก 16.67 s 
1201 มะดูก มะดูก ดูกไม้ มะดูก 16.67 s 
1202 มะดูก มะดูก ดูกหิน มะดูก 16.67 s 
1203 มะดูก มะดูก ดูกไหล มะดูก 16.67 s 
1204 มะดูก มะดูก ทุเรียนป่า มะดูก 1 s 
1205 มะดูก มะดูก บั๊กโค้ก มะดูก 12.5 s 
1206 มะดูก มะดูก ป่าช้าหมอง มะดูก 1 s 
1207 มะดูก มะดูก ไฟ มะดูก 1 s 
1208 มะดูก มะดูก มะดูกดง มะดูก 71.43 s 
1209 มะดูก มะดูก มะดูกเลื่อม มะดูก 45.45 s 
1210 มะดูก มะดูก ยางปลอก มะดูก 14.29 s 
1211 มะดูก มะดูก ยายปลวก มะดูก 14.29 s 
1212 มะดูก มะดูก สลอดน้ า มะดูก 14.29 s 
1213 มะดูก มะดูก หมากดูก มะดูก 57.14 s 
1214 มะดูก มะดูก เหมือดโลด มะดูก 22.22 s 
1215 มะดูก มะดูก ฮ่อสะพายควาย มะดูก 8.33 s 
1216 มะตูม มะตูม กะทันตาเถร มะตูม 20 s 
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1217 มะตูม มะตูม ตุ่มตัง มะตูม 14.29 s 
1218 มะตูม มะตูม ตูม มะตูม 60 s 
1219 มะตูม มะตูม พะโนงค์ มะตูม 14.29 s 
1220 มะตูม มะตูม มะปิน มะตูม 40 s 
1221 มะตูม มะตูม มะปีส่า มะตูม 28.57 s 
1222 มะนาว มะนาว โกรยชะม้า มะนาว 11.11 s 
1223 มะนาว มะนาว ปะนอเกล มะนาว 28.57 s 
1224 มะนาว มะนาว ปะโหน่งกลยาน มะนาว 25 s 
1225 มะนาว มะนาว มะนอเกละ มะนาว 37.5 s 
1226 มะนาว มะนาว มะเน้าด์เล มะนาว 40 s 
1227 มะนาว มะนาว มะลิว มะนาว 60 s 
1228 มะนาว มะนาว ลีมานีปีห์ มะนาว 20 s 
1229 มะนาว มะนาว ลูกนาว มะนาว 50 s 
1230 มะนาว มะนาว ส้มมะนาว มะนาว 62.5 s 
1231 มะนาว มะนาว หมากฟ้า มะนาว 14.29 s 
1232 มะปราง มะปราง สตา มะปราง 16.67 s 
1233 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักไซ มะระขี้นก 1 s 
1234 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักสะไล มะระขี้นก 1 s 
1235 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักใส่ มะระขี้นก 1 s 
1236 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักไส่ มะระขี้นก 1 s 
1237 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักเหย มะระขี้นก 1 s 
1238 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักไห มะระขี้นก 1 s 
1239 มะระขี้นก มะระขี้นก ผักไห่ มะระขี้นก 1 s 
1240 มะระขี้นก มะระขี้นก มะนอย มะระขี้นก 22.22 s 
1241 มะระขี้นก มะระขี้นก มะร้อยรู มะระขี้นก 33.33 s 
1242 มะระขี้นก มะระขี้นก มะระ มะระขี้นก 44.44 s 
1243 มะระขี้นก มะระขี้นก มะระจีน มะระขี้นก 66.67 s 
1244 มะระขี้นก มะระขี้นก มะระเล็ก มะระขี้นก 55.56 s 
1245 มะระขี้นก มะระขี้นก มะห่วย มะระขี้นก 22.22 s 
1246 มะระขี้นก มะระขี้นก มะห่อย มะระขี้นก 22.22 s 



  128 

ล าดับ ชื่อท้องถิ่นไทย1 ชื่อสามัญไทย1 ชื่อท้องถิ่นไทย2 ชื่อสามัญไทย2 น้ าหนัก กลุ่ม 

1247 มะระขี้นก มะระขี้นก มะไห่ มะระขี้นก 22.22 s 
1248 มะระขี้นก มะระขี้นก ร้อยรู มะระขี้นก 11.11 s 
1249 มะระขี้นก มะระขี้นก ระ มะระขี้นก 22.22 s 
1250 มะระขี้นก มะระขี้นก ระร้อยรู มะระขี้นก 22.22 s 
1251 มะระขี้นก มะระขี้นก สะพะเด มะระขี้นก 22.22 s 
1252 มะระขี้นก มะระขี้นก สุพะซู มะระขี้นก 11.11 s 
1253 มะรุม มะรุม กาแน้งเดิง มะรุม 1 s 
1254 มะรุม มะรุม กาแน้งเดิน มะรุม 1 s 
1255 มะรุม มะรุม บักอีฮุม มะรุม 25 s 
1256 มะรุม มะรุม บ่าค้อนก้อม มะรุม 9.09 s 
1257 มะรุม มะรุม ผักเนื้อไก่ มะรุม 1 s 
1258 มะรุม มะรุม ผักอีฮึม มะรุม 12.5 s 
1259 มะรุม มะรุม ผักอีฮืม มะรุม 12.5 s 
1260 มะรุม มะรุม ผักอีฮุม มะรุม 25 s 
1261 มะรุม มะรุม มะค้อมก้อม มะรุม 30 s 
1262 มะรุม มะรุม มักรุม มะรุม 66.67 s 
1263 มะรุม มะรุม รุม มะรุม 60 s 
1264 มะลิ มะลิ ข้าวแตก มะลิ 1 s 
1265 มะลิ มะลิ เตียมูน มะลิ 1 s 
1266 มะลิ มะลิ มะลิขี้ไก่ มะลิ 40 s 
1267 มะลิ มะลิ มะลิป้อม มะลิ 50 s 
1268 มะลิ มะลิ มะลิลา มะลิ 66.67 s 
1269 มะลิ มะลิ มะลิหลวง มะลิ 50 s 
1270 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ แขว้งเคย มะแว้งเครือ 45.45 s 
1271 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ แขว้งเครือ มะแว้งเครือ 72.73 s 
1272 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ แขว้งเคีย มะแว้งเครือ 45.45 s 
1273 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ แคว้งเดีย มะแว้งเครือ 36.36 s 
1274 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ มะเขือแจ้เครือ มะแว้งเครือ 57.14 s 
1275 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ มะแคว้งขม มะแว้งเครือ 45.45 s 
1276 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ มะแว้งเถาเครือ มะแว้งเครือ 78.57 s 
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1277 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ มะแว้งเถา มะแว้งเครือ 63.64 s 
1278 มะแว้งเครือ มะแว้งเครือ มะแว้ง มะแว้งเครือ 54.55 s 
1279 มังคุด มังคุด แมงคุด มังคุด 66.67 s 
1280 มังคุด มังคุด แวะซือตอ มังคุด 1 s 
1281 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง กาโร ม้ากระทืบโรง 25 s 
1282 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง คอกม้าแตก ม้ากระทืบโรง 8.33 s 
1283 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง เดื่อเครือ ม้ากระทืบโรง 1 s 
1284 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง แปมป่า ม้ากระทืบโรง 1 s 
1285 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง พญานอนหลับ ม้ากระทืบโรง 8.33 s 
1286 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง มันฤๅษี ม้ากระทืบโรง 8.33 s 
1287 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง ม้าคอกแตก ม้ากระทืบโรง 25 s 
1288 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง มาดพรายโรง ม้ากระทืบโรง 41.67 s 
1289 ม้ากระทืบโรง ม้ากระทืบโรง ม้าทะลายโรง ม้ากระทืบโรง 58.33 s 
1290 โมกมัน โมกมัน แนแก โมกมัน 1 s 
1291 โมกมัน โมกมัน แน่แก โมกมัน 1 s 
1292 โมกมัน โมกมัน มักมัน โมกมัน 66.67 s 
1293 โมกมัน โมกมัน มูกน้อย โมกมัน 14.29 s 
1294 โมกมัน โมกมัน มูกมัน โมกมัน 66.67 s 
1295 โมกมัน โมกมัน โมกน้อย โมกมัน 42.86 s 
1296 โมกมัน โมกมัน เส่ทือ โมกมัน 1 s 
1297 โมกมัน โมกมัน แหน่แก โมกมัน 1 s 
1298 ย่านาง ย่านาง ขันยอ ย่านาง 16.67 s 
1299 ย่านาง ย่านาง เครือย่านาง ย่านาง 54.55 s 
1300 ย่านาง ย่านาง จอยนาง ย่านาง 50 s 
1301 ย่านาง ย่านาง จ้อยนาง ย่านาง 42.86 s 
1302 ย่านาง ย่านาง เถาย่านาง ย่านาง 66.67 s 
1303 ย่านาง ย่านาง เถาวัลย์เขียง ย่านาง 15.38 s 
1304 ย่านาง ย่านาง เถาวัลย์เขียว ย่านาง 7.69 s 
1305 ย่านาง ย่านาง เถาหญ้านาง ย่านาง 40 s 
1306 ย่านาง ย่านาง ปู่เจ้าเขาเขียว ย่านาง 20 s 
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1307 ย่านาง ย่านาง ผักจอยนาง ย่านาง 33.33 s 
1308 ย่านาง ย่านาง ยาดนาง ย่านาง 66.67 s 
1309 ย่านาง ย่านาง ย่านางขาว ย่านาง 66.67 s 
1310 ย่านาง ย่านาง วันยอ ย่านาง 16.67 s 
1311 ย่านาง ย่านาง สร้อยนกเขา ย่านาง 10 s 
1312 ย่านาง ย่านาง หญ้าไข่เหา ย่านาง 10 s 
1313 ย่านาง ย่านาง หญ้านกเขา ย่านาง 22.22 s 
1314 ย่านาง ย่านาง หญ้าภคิน ี ย่านาง 11.11 s 
1315 รง รง รงทอง รง 40 s 
1316 ระย่อม ระย่อม กอเหม่ ระย่อม 1 s 
1317 ระย่อม ระย่อม กะย่อม ระย่อม 83.33 s 
1318 ระย่อม ระย่อม เข็มแดง ระย่อม 1 s 
1319 ระย่อม ระย่อม คลาน ระย่อม 1 s 
1320 ระย่อม ระย่อม ตูมคลาน ระย่อม 1 s 
1321 ระย่อม ระย่อม ปลายข้าวสาร ระย่อม 9.09 s 
1322 ระย่อม ระย่อม มะโอ่งที ระย่อม 25 s 
1323 ระย่อม ระย่อม ย่อมตีนหมา ระย่อม 20 s 
1324 ระย่อม ระย่อม ระย่อมน้อย ระย่อม 60 s 
1325 ระย่อม ระย่อม ละย่อม ระย่อม 83.33 s 
1326 ระย่อม ระย่อม สะมออู ระย่อม 33.33 s 
1327 ราชดัด ราชดัด กะดัด ราชดัด 50 s 
1328 ราชดัด ราชดัด กาจับหลัก ราชดัด 22.22 s 
1329 ราชดัด ราชดัด ฉะดัด ราชดัด 50 s 
1330 ราชดัด ราชดัด ดีคน ราชดัด 1 s 
1331 ราชดัด ราชดัด เท้ายายม่อมน้อย ราชดัด 6.67 s 
1332 ราชดัด ราชดัด พญาดาบหัก ราชดัด 22.22 s 
1333 ราชดัด ราชดัด เพ้ียฟาน ราชดัด 1 s 
1334 ราชดัด ราชดัด เพียะฟาน ราชดัด 1 s 
1335 ราชดัด ราชดัด มะขี้เหา ราชดัด 1 s 
1336 ราชดัด ราชดัด มะดีควาย ราชดัด 1 s 
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1337 ราชดัด ราชดัด มะลาคา ราชดัด 1 s 
1338 ราชดัด ราชดัด ยาแก้ฮากขม ราชดัด 10 s 
1339 ราชดัด ราชดัด สอยดาว ราชดัด 16.67 s 
1340 เร่ว เร่ว กระวานป่า เร่ว 22.22 s 
1341 เร่ว เร่ว กะลา เร่ว 1 s 
1342 เร่ว เร่ว ข่าน้ า เร่ว 1 s 
1343 เร่ว เร่ว ผะลา เร่ว 1 s 
1344 เร่ว เร่ว ผาลา เร่ว 1 s 
1345 เร่ว เร่ว มะหมากอี เร่ว 1 s 
1346 เร่ว เร่ว มะหมากอ้ี เร่ว 1 s 
1347 เร่ว เร่ว มะอี้ เร่ว 1 s 
1348 เร่ว เร่ว เร่วกระวาน เร่ว 40 s 
1349 เร่ว เร่ว เร่วน้อย เร่ว 50 s 
1350 เร่ว เร่ว หน่อเนง เร่ว 14.29 s 
1351 เร่ว เร่ว หมากเน็ง เร่ว 12.5 s 
1352 เร่ว เร่ว หมากเนิง เร่ว 12.5 s 
1353 เร่ว เร่ว หมากเหน่ง เร่ว 22.22 s 
1354 เร่ว เร่ว หมากแหน่ง เร่ว 11.11 s 
1355 เร่ว เร่ว หมากอ้ีมะอี้ เร่ว 1 s 
1356 เร่ว เร่ว หมากอ้ี เร่ว 1 s 
1357 เร่ว เร่ว อีเร่ว เร่ว 66.67 s 
1358 ล าพันแดง ล าพันแดง ล าพันขาว ล าพันแดง 62.5 s 
1359 ล าพันแดง ล าพันแดง ล าพันหางหมู ล าพันแดง 54.55 s 
1360 ล าพันแดง ล าพันแดง หัวงอทะเล ล าพันแดง 1 s 
1361 ล าพันแดง ล าพันแดง อ าพันหางหมู ล าพันแดง 45.45 s 
1362 ว่านกีบแรด ว่านกีบแรด กีบม้าลม ว่านกีบแรด 10 s 
1363 ว่านกีบแรด ว่านกีบแรด กีบแรด ว่านกีบแรด 60 s 
1364 ว่านกีบแรด ว่านกีบแรด ดูกู ว่านกีบแรด 10 s 
1365 ว่านกีบแรด ว่านกีบแรด ว่านกีบม้า ว่านกีบแรด 70 s 
1366 ว่านน้ า ว่านน้ า กะส้มชื่น ว่านน้ า 1 s 
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1367 ว่านน้ า ว่านน้ า คาเจี้ยงจี้ ว่านน้ า 9.09 s 
1368 ว่านน้ า ว่านน้ า ไคร้น้ า ว่านน้ า 42.86 s 
1369 ว่านน้ า ว่านน้ า ตะไคร้น้ า ว่านน้ า 33.33 s 
1370 ว่านน้ า ว่านน้ า ทิสีปุตอ เหล่อโบ่สะ ว่านน้ า 5.26 s 
1371 ว่านน้ า ว่านน้ า ผมผา ว่านน้ า 1 s 
1372 ว่านน้ า ว่านน้ า พมพา ว่านน้ า 1 s 
1373 ว่านน้ า ว่านน้ า ว่านน้ าเล็ก ว่านน้ า 63.64 s 
1374 ว่านน้ า ว่านน้ า ส้มชื่น ว่านน้ า 1 s 
1375 ว่านน้ า ว่านน้ า ฮางคาวบ้าน ว่านน้ า 20 s 
1376 ว่านน้ า ว่านน้ า ฮางคาวผา ว่านน้ า 1 s 
1377 ว่านน้ า ว่านน้ า ฮาวคาวน้ า ว่านน้ า 55.56 s 
1378 ว่านร่อนทอง ว่านร่อนทอง ร่อนทอง ว่านร่อนทอง 63.64 s 
1379 ว่านร่อนทอง ว่านร่อนทอง ว่านขอทอง ว่านร่อนทอง 72.73 s 
1380 ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้ ว่านตะเข้ ว่านหางจระเข้ 61.54 s 
1381 ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้ ว่านไฟไหม้ ว่านหางจระเข้ 38.46 s 
1382 ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้ หางจระเข้ ว่านหางจระเข้ 69.23 s 
1383 ว่านหางจระเข้ ว่านหางจระเข้ หางตะเข้ ว่านหางจระเข้ 53.85 s 
1384 แสมทะเล แสมทะเล ปีปีด า แสมทะเล 1 s 
1385 แสมสาร แสมสาร กราบัด แสมสาร 1 s 
1386 แสมสาร แสมสาร กะบัด แสมสาร 1 s 
1387 แสมสาร แสมสาร ขี้เหล็กโคก แสมสาร 1 s 
1388 แสมสาร แสมสาร ขี้เหล็กป่า แสมสาร 1 s 
1389 แสมสาร แสมสาร ขีเหล็กแพะ แสมสาร 1 s 
1390 แสมสาร แสมสาร ขี้เหล็กสาร แสมสาร 27.27 s 
1391 แสมสาร แสมสาร ไงซาน แสมสาร 16.67 s 
1392 หมอน้อย หมอน้อย ก้านธูป หมอน้อย 14.29 s 
1393 หมอน้อย หมอน้อย เชียจ่อยเช่า หมอน้อย 16.67 s 
1394 หมอน้อย หมอน้อย เซียวซัวเฮา หมอน้อย 1 s 
1395 หมอน้อย หมอน้อย เซียหั่งเช่า หมอน้อย 8.33 s 
1396 หมอน้อย หมอน้อย ตะปุกชี้ หมอน้อย 1 s 
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1397 หมอน้อย หมอน้อย ถั่วแฮะดิน หมอน้อย 1 s 
1398 หมอน้อย หมอน้อย ฝรั่งโคก หมอน้อย 1 s 
1399 หมอน้อย หมอน้อย เสือสามขา หมอน้อย 11.11 s 
1400 หมอน้อย หมอน้อย หญ้าดอกขาว หมอน้อย 20 s 
1401 หมอน้อย หมอน้อย หญ้าละออง หมอน้อย 22.22 s 
1402 หมอน้อย หมอน้อย หญ้าสามวัน หมอน้อย 10 s 
1403 หมอน้อย หมอน้อย หญ้าเอ็นยืด หมอน้อย 27.27 s 
1404 หญ้าตีนนก หญ้าตีนนก หญ้าตีนกับแก้ หญ้าตีนนก 61.54 s 
1405 หญ้าตีนนก หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก 36.36 s 
1406 หญ้าตีนนก หญ้าตีนนก หญ้าปากคอก หญ้าตีนนก 50 s 
1407 หญ้าตีนนก หญ้าตีนนก หญ้าผากควาย หญ้าตีนนก 36.36 s 
1408 หญ้าปักก่ิง หญ้าปักก่ิง เล่งจือเช่า หญ้าปักก่ิง 9.09 s 
1409 หญ้าปักก่ิง หญ้าปักก่ิง หญ้าเทวดา หญ้าปักก่ิง 36.36 s 
1410 หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดแมว บางรักป่า หญ้าหนวดแมว 9.09 s 
1411 หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดแมว พยับเมฆ หญ้าหนวดแมว 9.09 s 
1412 หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดแมว พยับเมฆขาว หญ้าหนวดแมว 9.09 s 
1413 หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดแมว พยับเมฆม่วง หญ้าหนวดแมว 1 s 
1414 หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดแมว อีตู่ดง หญ้าหนวดแมว 9.09 s 
1415 หมากผู้หมากเมีย หมากผู้หมากเมีย มะปู้ป่า หมากผู้หมากเมีย 26.67 s 
1416 หมากผู้หมากเมีย หมากผู้หมากเมีย มะผู้มะเมีย หมากผู้หมากเมีย 60 s 
1417 หมากผู้หมากเมีย หมากผู้หมากเมีย หมากผู้ หมากผู้หมากเมีย 46.67 s 
1418 หมากผู้หมากเมีย หมากผู้หมากเมีย เหนียวสัง หมากผู้หมากเมีย 6.67 s 
1419 หว้า หว้า มะห้า หว้า 40 s 
1420 หว้า หว้า หว้าขี้แพะ หว้า 40 s 
1421 หว้า หว้า ห้าขี้แพะ หว้า 22.22 s 
1422 หว้า หว้า ห้า หว้า 75 s 
1423 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง บ่อเจอ ว่านหอมแดง 20 s 
1424 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง เพาะบีเบ ว่านหอมแดง 10 s 
1425 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง ว่านไก่แดง ว่านหอมแดง 70 s 
1426 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง ว่านข้าว ว่านหอมแดง 40 s 
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1427 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง ว่านเข้า ว่านหอมแดง 40 s 
1428 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง ว่านเพลาะ ว่านหอมแดง 40 s 
1429 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง ว่านหมาก ว่านหอมแดง 60 s 
1430 ว่านหอมแดง ว่านหอมแดง หอมแดง ว่านหอมแดง 60 s 
1431 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ แก้มหมอเล เหงือกปลาหมอ 16.67 s 
1432 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ แก้มหมอ เหงือกปลาหมอ 33.33 s 
1433 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ จะเกร็ง เหงือกปลาหมอ 8.33 s 
1434 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ นางเกร็ง เหงือกปลาหมอ 16.67 s 

1435 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ 
เหงือกปลาหมอ
ดอกขาว เหงือกปลาหมอ 66.67 s 

1436 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ 
เหงือกปลาหมอ
แดง เหงือกปลาหมอ 80 s 

1437 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ 
เหงือกปลาหมอน้ า
เงิน เหงือกปลาหมอ 63.16 s 

1438 เหงือกปลาหมอ เหงือกปลาหมอ อีเกร็ง เหงือกปลาหมอ 8.33 s 
1439 เหมือดคน เหมือดคน กระเบาเลือด เหมือดคน 18.18 s 
1440 เหมือดคน เหมือดคน กระฮั้น เหมือดคน 12.5 s 
1441 เหมือดคน เหมือดคน กาฮ้ัน เหมือดคน 12.5 s 
1442 เหมือดคน เหมือดคน ชิงชอง เหมือดคน 12.5 s 
1443 เหมือดคน เหมือดคน ตีนตัง เหมือดคน 1 s 
1444 เหมือดคน เหมือดคน ตูโมะยอ เหมือดคน 1 s 
1445 เหมือดคน เหมือดคน มะเลือด เหมือดคน 25 s 
1446 เหมือดคน เหมือดคน ลาหัน เหมือดคน 12.5 s 
1447 เหมือดคน เหมือดคน เลือดม้า เหมือดคน 37.5 s 
1448 เหมือดคน เหมือดคน เลือดแรด เหมือดคน 37.5 s 
1449 เหมือดคน เหมือดคน สมิงค าราม เหมือดคน 1 s 
1450 เหมือดคน เหมือดคน สีซวง เหมือดคน 1 s 
1451 เหมือดคน เหมือดคน หัน เหมือดคน 25 s 
1452 เหมือดคน เหมือดคน หันลัด เหมือดคน 12.5 s 
1453 แห้วไทย แห้วไทย มะนิ่ว แห้วไทย 1 s 
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1454 แห้วไทย แห้วไทย แห้วจีน แห้วไทย 57.14 s 
1455 หญ้าแห้วหมู หญ้าแห้วหมู ซัวฉ่าว หญ้าแห้วหมู 9.09 s 
1456 หญ้าแห้วหมู หญ้าแห้วหมู ซาเช่ หญ้าแห้วหมู 9.09 s 
1457 หญ้าแห้วหมู หญ้าแห้วหมู หญ้าขนหนู หญ้าแห้วหมู 54.55 s 
1458 หญ้าแห้วหมู หญ้าแห้วหมู หญ้าขนหมู หญ้าแห้วหมู 63.64 s 
1459 โหระพา โหระพา ห่อกวยซวย โหระพา 1 s 
1460 โหระพา โหระพา ห่อวอซุ โหระพา 1 s 
1461 โหระพา โหระพา โหระพาไทย โหระพา 66.67 s 
1462 อบเชยเทศ อบเชยเทศ อบเชยลังกา อบเชยเทศ 50 s 
1463 กระจ่อม กระจับ กระท่อม กระจับ 85.71 sa 
1464 ผักเก็งเค็ง กระเจี๊ยบแดง ผักเก้งเค็ง กระเจี๊ยบแดง 90.91 sa 
1465 ขิงทรา กระชาย ขิงทราย กระชาย 85.71 sa 
1466 หัวระแอน กระชาย หัวละแอน กระชาย 87.5 sa 
1467 กระดังงอ กระดังงาไทย กระดังงา กระดังงาไทย 87.5 sa 
1468 กระดังงา กระดังงาไทย กะดังงา กระดังงาไทย 87.5 sa 
1469 กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาไทย กระดังงาใหญ่ กระดังงาไทย 85.71 sa 
1470 สะบันงา กระดังงาไทย สะบานงา กระดังงาไทย 85.71 sa 
1471 กระทือป่า กระทือ กะทือป่า กระทือ 88.89 sa 
1472 เปลพ้อ กระทือ เปลเพ้อ กระทือ 85.71 sa 
1473 เฮียงแดง กระทือ เฮียวแดง กระทือ 87.5 sa 
1474 หอมเตียม กระเทียม หอมเทียม กระเทียม 87.5 sa 
1475 ปลาก้อ กระวาน ปล้าก้อ กระวาน 85.71 sa 
1476 กายูการู กฤษณา กายูกาฮู กฤษณา 87.5 sa 
1477 กล้วยกะลิอ่อง กล้วยน้ าว้า กล้วยมะลิอ่อง กล้วยน้ าว้า 92.31 sa 
1478 กล้วยมะนิอ่อง กล้วยน้ าว้า กล้วยมะลิอ่อง กล้วยน้ าว้า 92.31 sa 
1479 กระเพราขาว กะเพรา กะเพราขาว กะเพรา 90 sa 
1480 กระเพราแดง กะเพรา กะเพราแดง กะเพรา 90 sa 
1481 ก้อมก้อดง กะเพรา กอมก้อดง กะเพรา 88.89 sa 
1482 กอมก้อดง กะเพรา กอมก้อด า กะเพรา 87.5 sa 
1483 ก้อมก้อ กะเพรา กอมก้อ กะเพรา 85.71 sa 
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1484 กอมก้อ กะเพรา กอมก้อม กะเพรา 85.71 sa 
1485 ห่อกวนซู กะเพรา ห่อกวอซู กะเพรา 87.5 sa 
1486 ห่อตูปลา กะเพรา ห่อตูปลู กะเพรา 87.5 sa 
1487 เคียะผา สลัดไดป่า เคียะยา สลัดไดป่า 85.71 sa 
1488 เคียะเลี่ยม สลัดไดป่า เคียะเหลี่ยม สลัดไดป่า 91.67 sa 
1489 ช้างวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง ช้าวัวเถลิง ก าลังวัวเถลิง 91.67 sa 
1490 โกฐชฎามังษี โกฐชฎามังสี โกฐชะฎามังษี โกฐชฎามังสี 91.67 sa 
1491 ต้าหวง โกฐน้ าเต้า ต้าหวาง โกฐน้ าเต้า 85.71 sa 
1492 ตั้วอ้ึง โกฐน้ าเต้า ตั้วอ๊ึง โกฐน้ าเต้า 87.5 sa 
1493 มือแดกะมางิง ข่าต้น มือแดกะมาลิง ข่าต้น 91.67 sa 
1494 พระเจ้าหอมก๋าย ขี้อ้าย พระเจ้าหามก๋าย ขี้อ้าย 92.86 sa 
1495 หนามกราย ขี้อ้าย หามกราย ขี้อ้าย 87.5 sa 
1496 หอมกราย ขี้อ้าย หามกราย ขี้อ้าย 85.71 sa 
1497 หานกราย ขี้อ้าย หามกราย ขี้อ้าย 85.71 sa 
1498 หามก๋าย ขี้อ้าย หามกราย ขี้อ้าย 85.71 sa 
1499 คุ้ยลู่ เจตมูลเพลิงแดง คุ้ยวู่ เจตมูลเพลิงแดง 85.71 sa 
1500 ผักนางเลิก ช้าพลู ผักนางเลิด ช้าพลู 90 sa 
1501 ผักนางเลิด ช้าพลู ผักลางเลิด ช้าพลู 90 sa 
1502 ผักปูนก ช้าพลู ผักปูนา ช้าพลู 85.71 sa 
1503 ผักปูริง ช้าพลู ผักปูลิง ช้าพลู 87.5 sa 
1504 ลับมืนหลวง ชุมเห็ดเทศ ลับมือหลวง ชุมเห็ดเทศ 90 sa 
1505 มะรูมป่า พฤกษ์ มะรุมป่า พฤกษ์ 87.5 sa 
1506 ผะขาโก้ง ดองดึง มะขาโก้ง ดองดึง 87.5 sa 
1507 หญ้าไก่นกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไก่นกคุ้ม โด่ไม่รู้ล้ม 92.31 sa 
1508 หญ้าไฟนกคุ่ม โด่ไม่รู้ล้ม หญ้าไฟนกคุ้ม โด่ไม่รู้ล้ม 91.67 sa 

1509 
หญ้าสามสิบสอง
ราก โด่ไม่รู้ล้ม 

หญ้าสามสิบสอง
หาบ โด่ไม่รู้ล้ม 87.5 sa 

1510 นองป้อม ตองแตก น้องป้อม ตองแตก 87.5 sa 
1511 เชิดเกรย ตะไคร้ เซิดเกรย ตะไคร้ 87.5 sa 
1512 ตานก้อน ตานหม่อน ตานค้อน ตานหม่อน 85.71 sa 
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1513 ตานหม่น ตานหม่อน ตานหม่อน ตานหม่อน 87.5 sa 
1514 หมอนตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน หม่อนตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน 91.67 sa 
1515 หมอตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน หมอนตีนเป็ด เถาเอ็นอ่อน 90.91 sa 
1516 ทองคันชั่ง ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง ทองพันชั่ง 90 sa 
1517 พญาเล็งจอน เท้ายายม่อม พญาเล็งจ้อน เท้ายายม่อม 90.91 sa 
1518 เทียนป้อม เทียนกิ่ง เทียนย้อม เทียนกิ่ง 88.89 sa 
1519 เนรพูสีไทย เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย เนระพูสีไทย 90.91 sa 
1520 ว่านหัวลา เนระพูสีไทย ว่านหัวฬา เนระพูสีไทย 88.89 sa 
1521 ผักกะโฉม ผักกะโฉม ผักกะโสม ผักกะโฉม 87.5 sa 
1522 ผักกระโฉม ผักกะโฉม ผักกะโฉม ผักกะโฉม 88.89 sa 
1523 พญาปล้องค า พญาปล้องทอง พญาปล้องด า พญาปล้องทอง 90 sa 
1524 พริกแกว พริกข้ีหนู พริกแจว พริกข้ีหนู 85.71 sa 
1525 พริกแค้ พริกข้ีหนู พริกแด้ พริกข้ีหนู 85.71 sa 
1526 พริกแด้ พริกข้ีหนู พริกแต้ พริกข้ีหนู 85.71 sa 
1527 พริกแต้ พริกข้ีหนู พริกแค้ พริกข้ีหนู 85.71 sa 
1528 หมากลิ้นก้าง เพกา หมากลิ้นช้าง เพกา 91.67 sa 
1529 ขันข้อ เพชรสังฆาต ขั่นข้อ เพชรสังฆาต 85.71 sa 
1530 ว่านไฟ ไพล หว่านไฟ ไพล 85.71 sa 
1531 ฟ้าทลาย ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลาย ฟ้าทะลายโจร 87.5 sa 
1532 ส้มถั่วผี มะกรูด ส้มมั่วผี มะกรูด 88.89 sa 
1533 ม่วงโคล้ง มะขาม ม่องโคล้ง มะขาม 88.89 sa 
1534 มะร้อยรู มะระขี้นก ระร้อยรู มะระขี้นก 87.5 sa 
1535 กาแน้งเดิง มะรุม กาแน้งเดิน มะรุม 90 sa 
1536 บักอีฮุม มะรุม ผักอีฮุม มะรุม 87.5 sa 
1537 ผักอีฮึม มะรุม ผักอีฮืม มะรุม 87.5 sa 
1538 ผักอีฮืม มะรุม ผักอีฮุม มะรุม 87.5 sa 
1539 ผักอีฮุม มะรุม ผักอีฮึม มะรุม 87.5 sa 
1540 แขว้งเคย มะแว้งเครือ แขว้งเคีย มะแว้งเครือ 88.89 sa 
1541 จอยนาง ย่านาง จ้อยนาง ย่านาง 85.71 sa 
1542 เถาวัลย์เขียง ย่านาง เถาวัลย์เขียว ย่านาง 92.31 sa 
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1543 มะหมากอี เร่ว มะหมากอ้ี เร่ว 88.89 sa 
1544 หมากเนิง เร่ว หมากเน็ง เร่ว 87.5 sa 
1545 หมากเหน่ง เร่ว หมากแหน่ง เร่ว 88.89 sa 
1546 ล าพันหางหมู ล าพันแดง อ าพันหางหมู ล าพันแดง 90.91 sa 
1547 หญ้าผากควาย หญ้าตีนนก หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก 90.91 sa 
1548 หว้าขี้แพะ หว้า ห้าขี้แพะ หว้า 90 sa 
1549 หญ้าขนหนู หญ้าแห้วหมู หญ้าขนหมู หญ้าแห้วหมู 88.89 sa 
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