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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การดํารงชีวิตของบรรพบุรุษมนุษยในอดีตกาลนั้นไดอาศัยปจจัยจากธรรมชาติที่มีอยู
รอบตัวเพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยสี่ที่จําเปนในการดํารงชีวิตและความอยูรอด เมื่อมนุษยมีความเจริญ
กาวหนามากขึ้น ประชากรที่เพิ่มขึ้นยอมสงผลใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใชมากขึ้น รวม
ทั้งมีการนําพรรณพืชตางๆ มาใชประโยชนเปนจํานวนมาก จนทําใหในแหลงธรรมชาติมีปริมาณ
ลดลงอยางรวดเร็ว บางชนิดไดถูกทําลายจนสูญพันธุไปจากแหลงธรรมชาติ
ในชวงหลายทศวรรษที่ผานมา พันธุพืชปาหลายชนิดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิต
ของประชากรเปนอยางมาก แตเนื่องจากจํานวนประชากรและความตองการปจจัยสี่เพิ่มขึ้นทําใหมี
การนําเอาพรรณพืชในธรรมชาติมาใชมาก ประกอบกับแหลงของผลผลิตในสภาพธรรมชาติมีแนว
โนมลดลง สงผลใหใหนับวันพันธุพืชปาเริ่มหาไดยากขึ้นทุกที แมวาจะมีการพัฒนาการเพาะปลูก
แตสถานการณมีแนวโนมเปนไปในลักษณะที่ขาดความยั่งยืน (FAO 2001) ซึ่งปญหานี้อาจจะเกิด
จากหลายๆ สาเหตุ เชน ขอจํากัดดานขอมูล บางครั้งขอมูลของพืชชนิดหนึ่งๆ นั้นอาจยังไมไดมีการ
ศึกษามากอนหรือหาแหลงขอมูลไดยาก ไมวาการใชประโยชน ลักษณะทางสรีระวิทยาของพืช และ
นิเวศวิทยา ตลอดจนขอมูลทางพันธุกรรม ทําใหจําเปนตองใชขอมูลจากภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูเดิม
ซึ่งยังมีความกระจัดกระจายอยูในกลุมประชากรทั่วไป จําเปนจะตองมีการรวบรวมใหเปนระบบ
มิฉะนั้นอาจสูญหายโดยไมมีการถายทอด (Chambers and Richards 1995)
การคนหาพืชชนิดใหมๆ เพื่อจะนํามาใชประโยชนมักจะเริ่มตนจากการศึกษาความรู
เดิมของกลุมคนที่ยังมีวิถีชีวิตผูกพันและพึ่งพาประโยชนจากพืชอยางตรงไปตรงมา เปนไปตามคํา
บอกเลาของคนรุนกอนที่ไดสะสมประสบการณจากการทดลองใชกันมาเปนเวลานานในกลุมของ
ตน ซึ่งการศึกษาภูมิปญญาเหลานี้เปนศาสตรแขนงหนึ่งที่เรียกกันวาพฤกษศาสตรพื้นบาน (Ethno
botany) (ชูศรี ไตรสนธิ 2539 อางถึงใน เกศริน มณีนูน 2544) ซึ่งคําวา พฤกษศาสตรพื้นบานนั้นได
ถูกกําหนดขึ้นในป 1895 โดยนักพฤกษศาสตรชาวอเมริกันที่ใหคําจํากัดความไววา “The use of
plants by aboriginal people”
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มีความหมายวา “การศึกษาถึงพืชที่คนดอยอารยะธรรมและคนดั้งเดิมในทองถิ่นไดนํามาใชประ
โยชน” และตนศตวรรษที่ 20 Richard Evans Schultes ไดพัฒนาการศึกษาดานนี้ใหเปนระบบ มี
ระเบียบแบบแผนการวิจัย จนไดรับการยอมรับวาเปนบิดาแหงวิทยาการดานพฤกษศาสตรพื้นบาน
(Martin 2004) ตอมากลุมผูรูและมีประสบการณไดสรุปความหมายที่กระชับ สอดคลองกับ
ทรัพยากรและวัฒนธรรมของไทยเอาไววา หมายถึง “การศึกษาการใชประโยชนของพืชที่ไดมีการ
สืบทอดกันมาแตโบราณทั้งเปนอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค เปนสัญลักษณและ
ความเชื่อตางๆ รวมถึงวิธีการจําแนกชนิดของพืชแบบพื้นบาน ตลอดจนขั้นตอนการเตรียมและลู
ทางการใชพืชนั้นๆ” (เต็ม สมิตินันท และ วีระชัย ณ.นคร 2538)
พืชชนิดหนึ่งๆ อาจยังประโยชนแกมนุษยไดหลายอยาง ซึ่ง เต็ม สมิตินันท และวีระชัย
ณ นคร (2538) ไดแบงพืชตามลักษณะการใชประโยชนในชีวิตประจําวันของชุมชนในทองถิ่น ได
ดังนี้
1.1 พืชที่ใชเปนอาหาร หมายถึง พืชที่มนุษยใชเปนอาหารโดยตรง แปรรูปเปนอาหาร
หรือใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว ไดแก
1.1.1 ธัญพืช หมายถึง พืชวงศหญา (Poaceae) ทั้งหมดที่มนุษยใชเปนอาหาร เชน
ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวโพด ขาวฟาง และเดือย
1.1.2 ผัก เปนพืชกลุมใหญที่สุดที่มนุษยใชเปนอาหาร ไดมีการผสม คัดเลือกพันธุ
และนําเขามาจากแหลงอื่นมาปลูก มีการเลือกใชสวนตางๆ เปนอาหาร และมีกรรมวิธีปรุงอาหารที่
มากมายซับซอน
1.1.3 ผลไม สวนใหญใชรับประทานโดยตรง เปนอาหารที่รูจักกันดี เชน กลวย
1.1.4 พืชที่มนุษยใชประโยชนจากการคั้น สกัด เปนไดทั้งอาหาร สารปรุงแตง
อาหารและที่นําไปใชประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชเปนยารักษาโรคและยาพิษ พืชสกัดไดน้ํามัน เชน งา
ออย ตาล สีผสมอาหาร เชน ใบเตยหอม
1.1.5 พืชที่ใชเปนเครื่องเทศและปรุงแตงรส ซึ่งโดยทั่วไปจะใชในปริมาณนอยๆ
กับอาหาร เชนพริกไทย พริก อบเชย มะกรูด ขิง ตะไคร มะนาว มะขาม และกําจัดตน
1.1.6 พืชที่ใชเปนเครื่องดื่มทําใหเกิดความมึนเมา (Beverage plants) รวมถึงพืชอื่น
ที่เกี่ยวของอยูใ นขบวนการนี้ดวย พืชที่สามารถนําไปหมักและกลั่นไดผลิตภัณฑรสดี เชน ขาว
เหนียว รวมถึงยีส (Saccharomycetes spp.) ที่ใชเปนสาเหลา และรา (Aspergillus niger) ที่ใชเปนสา
น้ําสม สายชู เปนตน
1.1.7 ตนพืชที่ใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว ซึ่งมีทั้งในรูปสดและทําแหง เชน ผักบุง
ฟางขาว ขาวโพด เปนตน
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1.2 พืชที่ใชทําเปนที่อยูอาศัย คือพืชที่มนุษยนํามาแปรรูป สรางอาคารบานเรือน เปน
ที่อยูอาศัย ยานพาหนะ นํามาเปนรั้ว แนวกําบังลม ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม ทําเครื่องเรือน
ของใชในบาน เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน ถักทอ
1.2.1 ใชสรางอาคารบานเรือนเปนที่อยูอาศัยและยานพาหนะ สวนใหญจะเปนไม
เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง ทนทาน และขัดชักเงาไดดี เชน สัก ยาง ประดู
1.2.2 ใชทํารั้ว หลังคา และปลูกเปนแนวกันลม พืชที่ใชทํารั้ว พืชที่ใชทําฝาและมุง
หลังคา
1.2.3 พืชที่ใชปลูกประดับ ตกแตงใหเกิดความสวยงามในบาน บริเวณหมูบาน
ทางเดินรวมถึงพืชที่ใชดอก พืชที่ใชปลูกประดับในบานที่พบมาก ไดแก พืชวงศกลวยไม
1.2.4 พืชที่ใชทําเครื่องเรือนของใชในบาน ทําเครื่องดนตรี เครื่องจักสาน กระดาษ
และสิ่งถักทอ
1.3 พืชที่ใชเปนเครื่องนุงหม ไดแก พืชที่ใหเสนใยถักทอ รวมถึงพืชที่ใหสียอม และ
พืชใชเลี้ยงแมลงที่ใหเสนใย พืชที่ใหเสนใย เชนฝาย พืชที่ใหสียอม เชนเมล็ดคําแสด ผลมะเกลือ
1.4 พืชที่ใชเปนยารักษาโรค ไดแก พืชที่ชาวบานเชื่อวามีสรรพคุณเปนยารักษาโรค
รวมถึงพืชที่นําไปใชเปนยารักษาโรคไดโดยตรง หรือที่ตองใชผสมกับพืชอื่นหรือสารอื่น หรือตอง
ผานกรรมวิธีสกัด และ พืชที่ใชเปนยาเสพติด หรือเปนพิษ
1.4.1 พืชที่นําไปใชเปนยารักษาโรคไดโดยตรง หรือที่ตองผสมกับพืชหรือสารอื่น
เชน หญาหนวดแมว มะเกลือ ขมิ้น
1.4.2 พืชที่ใชเปนยาเสพติด และพืชที่เปนพิษ เชนกระทอม กัญชา ยาสูบ หางไหล
1.5 พืชที่มนุษยใชเปนสัญลักษณและความเชื่อถือตางๆ ไดแกพืชที่มนุษยใหความ
เชื่อถือเปนตัวแทนของหมูคณะ เปนเครื่องรางของขลัง นําโชค และปองกันภูตผีปศาจ เชนดอกบัว
ใบหนาด
คุณประโยชนที่เดนชัดอยางหนึ่งของพฤกษศาสตรพื้นบานคือ ขอมูลการใชประโยชน
ของพืชสมุนไพรและการแพทยพื้นบานของชุมชนนั้น เนื่องจากเปนแหลงความรูหนึ่งซึ่งการแพทย
และเภสัชกรรมแผนใหมใชเปนจุดเริ่มตนในการคนควาหายาชนิดใหมๆ จากธรรมชาติ (อําพล
เสนาณรงค 2537; Bruneton 1995) ทั้งนี้เปนเพราะปญหาสุขภาพมีผลกระทบที่สําคัญตอวิถีชีวิตใน
สังคมชุมชนทองถิ่น สวนหนึ่งเปนเพราะขาดความรูเรื่องสุขภาพอนามัย ปญหาการขาดแคลนสถาน
บริการและบุคลากรสาธารณสุข ตลอดจนปญหาความหางไกล ความทุรกันดารและความยาก
ลําบากของการคมนาคม ทําใหชุมชนนั้นตองพึ่งตนเองทางดานสาธารณสุข ปญหาดานสุขภาพใน
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ชุมชนสรางประสบการณในการใชทรัพยากรพรรณพืชสมุนไพรที่ชุมชนมีอยูในการแกไขปญหา
ผานการสังเกต การทดลองใช การคัดเลือก กอใหเกิดภูมิปญญาทองถิ่นที่สังเคราะหจากประสบ
การณ และถายทอดเปนวัฒนธรรมสืบตอกันมา กระบวนการรักษาความเจ็บปวยและดูแลสุขภาพ
ตามวิธีการแพทยพื้นบานอาจเปนในลักษณะที่ชาวบานผูมีความรูความชํานาญเก็บสมุนไพรมาใช
กับตนเองหรือคนใกลตัว หรืออาจไดรับการรักษาโดยหมอพื้นบาน (สนอง จอมเกาะ และ เกสินี
จอมเกาะ 2540)
การศึกษาพรรณพืชสมุนไพรนั้นมีการศึกษากันมานานแลวโดยตําราสมุนไพรที่เกาแก
ที่สุดคือ The Pen Tsao ที่บันทึกไวเมื่อ 3000-5000 ปกอนคริสตศักราช
550 ปกอนคริสตศักราช ชาวอียิปตไดมีการศึกษาสมุนไพรและบันทึกไวใน Ebers
papyrus พบวามีการศึกษาสมุนไพรไวกวา 700 ชนิดพรอมตํารายากวา 800 ตํารับ (วีณา จิรัจฉริยกูล
2534)
ในทศวรรษที่ 77 Dioscorides ศัลยแพทยชาวกรีกไดทําการรวบรวมพรรณพืชประมาณ
600 ชนิดไวใน “Der Materia Medica” สวนใหญเปนพืชทองถิ่นเมดิเตอเรเนียนที่ชาวกรีกใชเปนยา
ในป 1542 Leonhart Funchs เปนผูเริ่มตนศึกษาดานนี้อีกครั้งโดยไดรวบรวมพรรณไม
ทองถิ่นของเยอรมันและออสเตรีย 400 ชนิดไวในหนังสือ “De Historia Stirpium”
การศึกษาพรรณพืชอยางครอบคลุมหลายๆ ดานนั้น เริ่มครั้งแรกโดย Leopold Glueck
แพทยชาวเยอรมันที่เขาไปทํางานในสาลาเจโวในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งเปนงานเกี่ยวกับการ
ใชพืชสมุนไพรในการแพทยพื้นบานของชาวบอสเนีย (Veilleux and King 2008)
จะเห็นวาพรรณพืชสมุนไพรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ควบคูมากับชีวิตความเปนอยู
ของมวลมนุษยชาติมาชานาน มีการใชสมุนไพรในการบําบัดรักษาโรคดวยการลองผิดลองถูก สมุน
ไพรชนิดใดใหประโยชนดานการรักษาโรคก็จะจดจําถายทอดสืบตอกันมาทําใหเกิดเปนยากลาง
บาน (Folklore medicine) ใชกันในชุมชนเล็กๆ หรือเปนยาแผนโบราณ (Traditional medicine) สํา
หรับใชกันในชุมชนใหญ (Lewis และ Elwin-Lewis 1995) และในปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจกับ
พื ชสมุ น ไพรเป นอยา งมากทั้ งด า นอุ ต สาหกรรมยา อาหาร เครื่องสํ าอาง เป น ตน เนื่อ งจากเริ่ ม
ประจักษถึงอันตรายจากฤทธิ์ขางเคียงและความปนพิษของสิ่งสังเคราะหหรือยาแผนปจจุบันมากขึ้น
ประกอบกั บ มี ก ารวิ จั ย ค น คว า ยาตั ว ใหม ๆ จากพื ช สมุ น ไพรต า งๆ เช น อนุ พั น ธ อ าเทมิ ซิ นิ น
(artemisinin derivative) จากตนชิงเฮา (Artemisia annua L.) ถึงแมวาปจจุบันจะมีการสังเคราะห
สารเคมีขึ้นมาเพื่อใชเปนยาเปนจํานวนมาก แตตัวยาสําคัญหลายชนิดยังคงไดจากการสกัดจากพืช
สมุนไพร มีผูประมาณวารอยละ 40 ของยานั้นมาจากธรรมชาติ (รัตนา อินทรานุปกรณ 2547)
นอกจากนี้สมุนไพรในรูปผลิตภัณฑอื่นๆ เชนอาหารเสริมสุขภาพ (Health foods) ชาชง (Teas) ก็
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กําลังเปนที่นิยมกันอยางมาก (Bruneton 1995) สําหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑสมุนไพรก็เปนที่
ยอมรับและไดรับความนิยมมากเชนเดียวกัน จากการศึกษาของศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวาในป 2548
เฉพาะมูลคาการใชจายภายในประเทศไทยเพื่อซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรมีมากถึง 48,000 ลานบาท
และมีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรของประเทศไทยมากถึง 1,560 ลานบาท โดยผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่มีมูลคาสงออกมากเรียงตามลําดับไดแก ชาชงสมุนไพร ยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ
จากสมุนไพรและเครื่องเทศ สารสกัดสมุนไพร เครื่องสําอางสมุนไพร ผลิตภัณฑนวดสมุนไพร
และสปา (ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทย 2549) ในขณะที่ตัวเลขจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
รายงานการสงออกสมุนไพรที่เปนอาหารและเครื่องเทศ ในป 2549 มีมูลคา 1,792 ลานบาท ป 2550
มีมูลคา 2,018 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2550) ประกอบกับปจจุบันรัฐบาลไทยไดมี
นโยบายสงเสริมการใชสมุนไพร และใหการสนับสนุนสินคาที่ผลิตจากสมุนไพร เพื่อชวยในการ
รักษาโรคตางๆ ตลอดจนผลักดันใหเปนกุญแจสําคัญในการแกปญหาเศรษฐกิจ ยังผลใหเกิดการวิจัย
และพัฒนาสมุนไพรไทยสูระดับสากล แตอยางไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปญหาหลายอยาง
เชนพันธุพืชสมุนไพรที่ลดนอยลงไป การขาดความรูเกี่ยวกับพรรณพืชสมุนไพร ขาดการพัฒนา
งานวิจัยดานสมุนไพรอยางเปนระบบ (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2549)
ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนชื้นของโลก เปนบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงหนึ่งของโลก มีทั้งพันธุพืช พันธุสัตวรวมกันไมนอยกวารอยละ 7 ของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยูใน
โลกปจจุบัน (วิสุทธิ์ ใบไม 2537) โดยเฉพาะอยางยิ่งความหลากหลายของพรรณพืช ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนแหลงรวมของพรรณพฤกษชาติประจําภูมิภาคใหญๆ ถึงสามกลุมดวยกันคือ
กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินเดีย-พมา (Indo-Burmese element)
กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคอินโดจีน (Indo-China element)
กลุมพรรณพฤกษชาติภูมิภาคมาเลเซีย (Malesian element)
นัก พฤกษศาสตร ไ ด ทํ า การประเมิ น พรรณพื ช ในประเทศไทยโดยการสํ า รวจและ
จําแนกชนิดพรรณไม พบทั้งสิ้น 14,200 ชนิด สามารถแยกออกเปนกลุมๆ ไดคือ พืชใบเลี้ยงคู
10,000 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 2,500 ชนิด กลุมสน 500 ชนิด กลุมเฟรน 650 ชนิด กลุมพืชชั้นต่ํา
เชน เห็ด รา สาหราย 1,000 ชนิด และคาดวามีพรรณไมอีกเปนจํานวนมากที่ยังไมไดมีการศึกษา
และสํารวจ (วีระชัย ณ นคร 2537) ประเมินกันวาในปจจุบันมีการนําพรรณพืชมาใชประโยชนจริง
ไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนทั้งหมด (ธวัชชัย สันติสุข 2532) ซึ่งหากมองในผืนปาตะวันตก อุทยาน
แหงชาติแกงกระจานจัดวาเปนพื้นที่ใจกลางของกลุมปาแกงกระจานอันประกอบดวยเขตรักษาพันธุ
สัตวปาแมน้ําภาชีทางตอนบน และอุทยานแหงชาติกุยบุรีทางตอนใต ดวยที่ตั้งอันเหมาะสม เพราะ
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ตั้งอยูตรงรอยตอของเขตชีวภูมิศาสตรยอยที่กระจายมาจากทางเหนือ ทางใตและทางตะวันตก
ผนวกกับความหลากหลายของระบบนิเวศนในพื้นที่ จึงสงผลใหปาแกงกระจานถูกจัดวาเปนพื้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณสูง เปนแหลงรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สําคัญแหงหนึ่งของภูมิ
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเกือบทุกปมักจะมีรายงานการพบสัตวหรือพืชชนิดใหมเสมอในปา
แหงนี้ (เพชร มโนประวิตร 2549) ซึ่งหากทําการศึกษาอยางเปนระบบแลวอาจพบพรรณพืชที่มี
ศักยภาพที่จะนํามามาพัฒนาเปนยาตอไปได
ชาวเขาและชนเผาหลายกลุมในประเทศไทยที่อยูในเขตหางไกล ยังคงมีวิถีชีวิตที่เปน
เอกลักษณของตนเอง มีภาษา ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อที่เปนเอกลักษณของตนเอง มีสภาพ
ความเปนอยูและดํารงชีวิตที่เรียบงาย พึ่งพาปจจัยพื้นฐานจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหลัก
โดยเฉพาะการใชประโยชนจากพืชเพื่อใหไ ดมาซึ่งปจ จัยสี่ ถือวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น (Local
Wisdoms) ที่สะสมจากคนรุนหนึ่งถายทอดสูคนอีกรุนหนึ่งโดยการจดจําและเรียนรูจากประสบ
การณจริง ไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน (ทัศนีเวศ ยะโส 2543) ในขณะที่ความเจริญ เทคโนโลยี
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วและเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของชนเผา
เหลานี้มากขึ้น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากการพึ่งพาธรรมชาติ
เปนการใชและทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น เหตุการณเหลานี้นอกจากจะสงผลเสียหายตอ
ทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังสงผลถึงความสูญเสียทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง
ภูมิปญญาทองถิ่นที่สะสมกันมา อาจสูญหายไปพรอมกับคนรุนเกา
ชนเผากะหรางเปนชนกลุมนอยอีกกลุมหนึ่งที่อาศัยอยูทางภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ตามแนวชายแดนไทยพมา มีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับปาและพรรณพืชทั้งดานความเชื่อ พิธีกรรม ที่
อยูอาศัย อาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งยารักษาโรค (อรทัย เนียมสุวรรณ 2546) ปจจุบันความเปนอยู
ของชนเผากะหรางประสบปญหาหลายดาน ที่สําคัญคือปาที่เปนแหลงอาศัยเดิมถูกประกาศเปนเขต
อุทยานแหงชาติ ทําใหไมสามารถขยายพื้นที่อยูอาศัย ไมสามารถใชพื้นที่เพื่อการเกษตร ไมสามารถ
ใชทรัพยากรจากปาไดดังเดิม รวมถึงการพัฒนาตางๆ ทั้งดานการคมนาคม และสาธารณสุขก็ทําได
ลําบาก เชนเดียวกันกับชุมชนชาวเขาเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เปนชุมชนขนาด 68 หลังคาเรือน ประชากรรวม 364 คน เปนชาย 140 คน หญิง 174 คน สวนใหญ
อายุระหวาง 5-55 ป ที่ตั้งหมูบานอยูหางจากตัวอําเภอประมาณ 54 กิโลเมตร การคมนาคมเปนทาง
ลูกรังที่ยากลําบาก ชาวบานมักใชการเดินเทา เนื่องจากสถานีอนามัยที่รับผิดชอบอยูไกลประมาณ
50 กิโลเมตร การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาลยามเจ็บปวยจึงมักใชการแพทยพื้นบานหรือสมุน
ไพรในทองถิ่น ปจจุบันประชากรของหมูบานมีการเดินทางออกจากหมูบานเพื่อไปรับจาง ทําใหมี
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การนําเอาความเจริญดานวัตถุและวิถีชีวิตแบบชาวเมืองเขาสูชุมชนตามอิทธิพลของการพัฒนา
ประเทศ วิถีชีวิตของชนเผากะหรางที่บานโปงลึกจึงเริ่มเปลี่ยนไปจากวิถีแบบดั้งเดิม มีการใชประ
โยชนจากพรรณพืชธรรมชาติรวมทั้งการใชสมุนไพรลดลง แนวโนมในการถายทอดองคความรู–
ภูมิปญญาจากรุนสูรุนเริ่มเสื่อมสลาย อีกทั้งองคความรูเหลานี้มิไดมีการจดบันทึกเอาไวอยางเปน
ลายลักษณอักษร จึงมีความเปนไปไดสูงที่ขอมูลเหลานี้จะสูญหายไปในเวลาอันใกล รวมทั้งใน
ปจจุบันมีนักวิชาการและธุรกิจขามชาติไดเขามาในประเทศไทยเพื่อศึกษาขอมูลพืชสมุนไพรไทย
เปนจํานวนมากเพื่อนําไปพัฒนาเปนยาใหม จนเกิดปญหาเรื่องสิทธิบัตรและอาจเกิดความสูญเสียใน
ขอมูลดานพรรณพืชสมุนไพรอันเปนทรัพยากรของชาติ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหความ
สนใจและเรงรวบรวมขอมูลและศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานในการประเมิน
ศักยภาพของพรรณพืชที่จะนํามาประยุกตใชใหเปนประโยชนตอประชาชนชาวไทยบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรที่เรามีอยู
2. วัตถุประสงคของงานวิจยั
เพื่อศึกษาชนิดของสมุนไพรพื้นบาน และองคความรูการใชสมุนไพรของชนเผากะ
หรางในพื้นที่บานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3. ขอบเขตของการวิจัย
1. พื้นที่ที่ทําการศึกษา
ชุมชนชนเผากะหราง บานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. กลุมตัวอยาง
ผูรู หมอพื้นบาน
ชาวบานผูที่ใชสมุนไพร
เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่สถานีอนามัยที่รบั ผิดชอบพื้นที่
3. ชนิดของพืชทีท่ ําการศึกษา เปนพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานที่ชนเผากะหรางใช
ประโยชนเปนยา อาหาร และพืชพิษ
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถรวบรวมชนิด สรรพคุณ และวิธีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรพื้นบาน
ของชนเผากะหราง บานโปงลึก ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2. ใช เ ป น แนวทางในการส ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ ภู มิ ป ญ ญาพื้ น บ า นเกี่ ย วกั บ การใช
ประโยชน พรรณพืชสมุนไพรและการแพทยพื้นบานของชนเผากะหราง
3. ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยสมุนไพรทางเภสัชพฤกษศาสตรเพื่อพัฒนา
ตอไปในอนาคต
5. นิยามศัพทเฉพาะ
ในการศึกษาครั้งนี้ขอใหนิยามศัพทของคําวาสมุนไพรเพื่อใหครอบคลุมความหมายถึง
กลุมพรรณพืชที่ตองการศึกษา คือ
สมุ น ไพร หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ อั น ได แ ก พื ช สั ต ว และแร ธ าตุ ที่ มี
ความหมายตอชีวิตมนุษยโดยเฉพาะในทางสุขภาพ อันหมายถึงสิ่งนั้นอาจถูกนํามาทําเปนยา เครื่อง
ยา หรืออาจนํามาปรุงผสมกับสารอื่นๆ ตามตํารับยาเพื่อใชในการบําบัดอาการ ปองกันรักษาโรค
และสงเสริมสุขภาพของมนุษยหรือสัตว นอกจากนี้ยังอาจใชประโยชนในทางสุขภาพอื่นๆ เชน ใช
เปนอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง เครื่องหอม ตลอดจนใชเปนยาฆาแมลง สําหรับใน
งานวิจัยนี้จะครอบคลุมถึงพืชพิษซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพดวย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ชนเผากะเหรี่ยง
1.1 ชนเผากะเหรี่ยงในประเทศไทย
กะเหรี่ยงเปนชนชาติที่ถูกจัดอยูในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) นัก
ประวัติศาสตรบางทานสันนิษฐานวาชนชาติกะเหรี่ยงมีถิ่นเดิมอยูในดินแดนตะวันออกของทิเบต
เขามาตั้งอาณาจักรในประเทศจีนเมื่อ 733 ปกอนพุทธกาล ชาวจีนเรียกกะเหรี่ยงวาชนชาติโจว ภาย
หลังถูกจีนรุกรานเมื่อ พ.ศ. 207 จนแตกพายจึงพากันหนีลงมาอยูบริเวณลุมน้ําแยงซี ตอมาเกิดปะทะ
กับชนชาติไทจึงถอยรนลงมาอยูตามลุมน้ําโขงและแมน้ําสาละวินในเขตพมา กะเหรี่ยงเคลื่อนยาย
ลงมาอยูตอนใตกอนชนชาติไทแตภายหลังพวกตระกูล มอญ-เขมร (ขจัดภัย บุรุษพัฒน 2538)
ชาวตะวันตกเรียกกะเหรี่ยงวา Karen พมาเรียก กะยิน (Kayin) คํา “กะเหรี่ยง” เปน
คําเรียกของคนไทยภาคกลาง คนพื้นเมืองภาคเหนือและไทยใหญเรียก “ยาง” สําหรับในประเทศ
ไทยนั้น ชนเผากะเหรี่ยงถือวาเปนชนกลุมนอยที่มีประชากรมากที่สุด กะเหรี่ยงในประเทศไทยเปน
กะเหรี่ยงที่อพยพมาจากประเทศพมาทั้งสิ้น การอพยพครั้งสําคัญของชนเผากะเหรี่ยงเขาสูประเทศ
ไทยเกิดขึ้นในสมัยพระเจาอลองพญา กษัตยของพมาในป พศ. 2302 เมื่อครั้งมอญทําสงครามกับ
พมาโดยมอญเปนฝายพายแพ และไดเขามาอาศัยหลบภัยกับชนชาติกะเหรี่ยง เมื่อพมายกทัพติดตาม
มาชาวกะเหรี่ยงหวั่นเกรงภัยจึงพากันอพยพเขาสูประเทศไทย และไดมีการอพยพอีกครั้งเมื่ออังกฤษ
ยึดพมาตอนเหนือไดใน พศ. 2428 และอังกฤษสงทัพใหญเขามาปราบปรามเนื่องจากไมยอมออน
นอมตออังกฤษ กะเหรี่ยงจึงพากันอพยพเขามาอยูประเทศไทย (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518) ชนเผากะเหรี่ยงในประเทศไทยแบงออกเปนกลุมยอยตาม
ลักษณะทางภาษาและความเปนอยูได เปน 4 กลุม คือ
ก. กะเหรี่ยงสะกอ (Sgaw Karen) เปนกลุมกะเหรี่ยงที่มีประชากรมากที่สุด พวกนี้
เรียกตัวเองวา กันยอ (Kanyaw) หรือ ปกาเกอะญอ คนไทยเรียกวา ยางขาว พวกกะเหรี่ยงสะกอใน
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แถบตะวันตกของเชียงใหมเรียกตัวเองวา บูคุนโย (Bu Kun Yo) กะเหรี่ยงสะกอผูชายนิยมใสเสื้อสี
แดง รัดเอวดวยเชือก มีพู และโพกผาสีตางๆ ผูหญิงที่ยังไมแตงงานนุงกระโปรงทรงกระสอบสีขาว
ยาว มีปกบางเล็กนอย สวนที่แตงงานแลวนิยมใสเสื้อแขนสั้นสีน้ําเงินเขม สวนลางประดับดวย
ลูกปดสีแดงและขาว สวมกระโปรงสีแดงลายตัด โพกผาสีแดง
ข. กะเหรี่ยงโปว (Pwo Karen) คนไทยเรียกวา ยางโปว พมาเรียกวา ตะเลียงกะยิน
(Taliang Kayin) ผูชายกะเหรี่ยงโปว แตงตัวเหมือนชาวไทยพื้นราบทั่วไป ผูหญิงแตงงานแลวใสเสือ้
ทรงกระสอบเหมือนพวกสะกอแตยาวกวาและสีแดงกวา ทอนบนปกลวดลาย ประดับลูกปด เกลา
ผมมีปนเงินปกผม กระโปรงยาวคลุมขอเทา มีปกและพูหอย ใสกําไลมือและแขน ผูหญิงสักหมึก
เปนเครื่องหมายสวัสดิกะที่ขอมือ สวนนองสักเปนรูปกระดูกงู เชื่อวาสามารถปองกันเวทยมนต
คาถาและภูตผีปศาจ
ค. กะเหรี่ยงบเว (B’ghwe Karen) หรือ แบร (Bre) หรือกะเหรี่ยงแดง กะเหรี่ยง
พวกนี้เรียกตัวเองวา กะยา (Ka-ya) คนไทยเรียกวายางแดง พมาเรียกวา คะยินนี (Kayin-ni) แตสมัย
ใหมเรียกเปน คะยา (Kayah) ชาวอังกฤษเรียกคาเรนนี (Karen-ni) กะเหรี่ยงบเวผูชายนุงกางเกงขา
สั้ น สี แ ดง โพกศี ร ษะ นิ ย มสั ก ด า นหลั ง ผู ห ญิ ง นุ ง กระโปรงสั้ น และสวมกํ า ไลไม ไ ผ ที่ ข อ เท า
กะเหรี่ยงแดงถือวาตนเปนชาติใหญ และไมยอมรับพวกสกอและโปววาเปนพวกที่มีเลือดกะเหรี่ยง
อยางแทจริง
ง. กะเหรี่ยงตองสู หรือปะโอ (Pa-O) คนไทยและพมาเรียก ตองสู (Thaung thu)
พวกไทยใหญเรียก ตองซู (Tong-Su) กะเหรี่ยงเผาสะกอเรียกพวกตองสูวา กะเหรี่ยงดํา พวกตองสู
แตเดิมอาศัยอยูบริเวณเมืองตางๆ ใกลทะเลสาบอินเลแหงมะเยลัต ในรัฐฉานตอนใตของประเทศ
พมา เมืองที่ตองสูอยูมากที่สุดคือเมืองหลอยโหลงและเมืองสะทุง ผูหญิงตองตูนิยมแตงชุดสีดํา โพก
ผาสีขาวหรือดํา ผูชายนุงกางเกงขายาวสีดําและสีขาว เสื้อแขนยาว ผาอกกลางใชกระดุมผาคลายไทย
ใหญ และไมยอมรับพวกสกอและโปววาเปนพวกที่มีเลือดกะเหรี่ยงอยางแทจริง (ฐานขอมูลกลุม
ชาติพันธุในประเทศไทย 2551)
มีการศึกษาพบวากะเหรี่ยงในประเทศไทยอาศัยอยูใน 15 จังหวัด 68 อําเภอ 2,130
หมูบาน ประชากรรวม 353,574 คน (กองสงเคราะหชาวเขา 2540) คาดวาปจจุบันประชากรชาว
กะเหรี่ยงในประเทศไทยไดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากรัฐบาลพมากับรัฐกะเหรี่ยง รวมทั้งชน
กลุมนอยอื่นๆที่เกิดการสูรบกัน อันเปนแรงกดดันใหชาวกะเหรี่ยงอพยพเขาสูประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้น
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1.2 ภาษากะเหรี่ยง
ภาษากะเหรี่ยงจัดอยูใ นตระกูลภาษาจีน-ทิเบต และอยูใ นสายทิเบต-กะเหรี่ยง ดัง
ภาพที่ 1
Sino-Tibetan
จีน -ทิเบต

Tibeto-Karen
ทิเบต - กะเหรี่ยง
Tibeto-Burman
ทิเบต - พมา

Chinese
จีน
Karen
กะเหรี่ยง

ภาพที่ 1 ตระกูลภาษายอย จีน-ทิเบต (Sino-Tibetan)
ที่มา: สุริยา รัตนกุล และคณะ 2529 อางถึงใน สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน.
สารานุกรมกลุมชาติพันธุ : กระเหรี่ยงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538: 6
ในกลุมภาษากะเหรีย่ งดวยกัน สามารถจัดแบงกลุมยอยออกไดดังภาพที่ 2
กะเหรี่ยง

ตองสู-โป

ตองสู

บเว-สะกอ

โป

บเว

สะกอ

ภาพที่ 2 กลุมยอยภาษากะเหรี่ยง
ที่มา: Jone, 1961 อางถึงใน สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน.
สารานุกรมกลุมชาติพันธุ : กระเหรี่ยงสะกอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538: 6
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ภาษากะเหรี่ยงสะกอไมมีพยัญชนะสะกด ในบางถิ่นอาจพบวามีพยัญชนะสะกด
บาง แตก็เปนจํานวนนอยมาก ดวยเหตุนี้เมื่อชาวกะเหรี่ยงพูดภาษาไทย จะมีปญหาการออกเสียง
และการไดยินพยัญชนะสะกดของภาษาไทย เชน คําวา “กัก กัด กับ” เปนตน ลักษณะเดนๆ ของ
ภาษากะเหรี่ยงสะกอที่แตกตางจากภาษาไทย ไดแก โครงสรางพยางค เสียงพยัญชนะ และสระบาง
เสียง รวมทั้งวรรณยุกตซึ่งบางถิ่นจะมีลักษณะน้ําเสียงเปนสวนประกอบอยูดวย (สุริยา รัตนกุล และ
สมทรง บุรุษพัฒน 2538) (สุริยา รัตนกุล 2529 ก, ข)
1.3 ลักษณะทางกายภาพของชาวกะเหรี่ยง
กะเหรี่ยงโดยทั่วไปมีความสูงขนาดปานกลาง กะเหรี่ยงในพื้นที่ราบมีความสูง
เฉลี่ยประมาณ 5 ฟุต 4 นิ้ว กะเหรี่ยงบนภูเขาต่ํากวาประมาณ 3 นิ้ว พวกผูหญิงมีรางเล็กกวาผูชาย
กะเหรี่ยงบนภูเขาทํางานหนักมากเพื่อการดํารงชีวิตและตองผจญกับไขมาเลเรียอยูเสมอ ทําให
รางกายแคระแกรนบางเล็กนอย กะเหรี่ยงอาจมีสีผิวแตกตางกันตั้งแตสีเหลืองไปจนถึงสีน้ําตาลคล้าํ
หนาแบน มีโหนกแกม ลักษณะจมูกแบนกวาง ไมมีสัน ผมดําเหยียดตรงเสนคอนขางหยาบ บางคน
หยักเปนคลื่น กะเหรี่ยงสวนมากไมนิยมไวเครา (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิต
วิทยาแหงชาติ 2518)
1.4 การแตงกาย
กะเหรี่ยงกลุมตางๆ มีวัตนธรรมคลายคลึงกัน แตการแตงกายของแตละกลุมมี
ลักษณะเฉพาะของตนเองที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด ฉะนั้นลักษณะการแตงกายจึงเปนสวนหนึ่ง
ที่สามารถบงชี้ใหเห็นไดชัดเจนถึงเอกลักษณของกะเหรี่ยงในแตละพื้นที่ แตละกลุม ปจจุบันกลุม
กะเหรี่ยงที่ยังคงสวมใสเครื่องแตงกายประจําเผาในวิถีชีวิตปกติมีเพียงกะเหรี่ยงโปและกะเหรี่ยง
สะกอเทานั้น สวนกะเหรี่ยงคะยา และตองสูไมสวมใสชุดประจําเผาในชีวิตประจําวัน กะเหรี่ยงแต
ละกลุม นอกจากจะมีการแตงกายที่แตกตางกัน กะเหรี่ยงกลุมเดียวกันแตอยูตางพื้นที่ก็มีลักษณะการ
แตงกายไมเหมือนกันดวย เชน กะเหรี่ยงโปแถบอําเภอแมเสรียง จังหวัดแมฮองสอน แตงกายมีสีสัน
มากกวาแถบจังหวัดเชียงใหม หญิงกะเหรี่ยงสะกอแถบจังหวัดแมฮองสอน และอําเภอแมแจม
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ตกแต ง เสื้ อมี ล วดลายหลากหลายและละเอีย ดมากกว า แถบจัง หวัด ตาก หรื อ
กะเหรี่ยงโปแถบจังหวัดกาญจนบุรี ก็มีลวดลายตกแตงเสื้อผาแตกตางจากภาคเหนือ อาจมีการ
ประยุกตนําแฟชั่นใหมๆ มาใช ซึ่งทําใหมีลักษณะที่แปลกและแวกแนวออกไป มีลวดลายใหมๆ
เพิ่มอีกมากมายซึ่งเปนไปตามยุคสมัยและการพัฒนาของเทคโนโลยี อยางไรก็ตามกลุมกะเหรี่ยง
สะกอ และโปในทุกจังหวัดของประเทศไทย ยังคงรักษาลักษณะรวมที่แสดงสถานะของหญิงสาว
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และหญิงแมเรือนเชนเดียวกันคือ หญิงทุกวัยที่ยังไมไดแตงงานตองสวมชุดยาวสีขาว (เช ควา) เมื่อ
แตงงานแลวจะตองเปลี่ยนมาเปนสวมใสเสื้อสีดํา หรือที่เรียกวา "เช โม ซู" และผาถุงคนละทอน
เทานั้น หามกลับไปสวมใสชุดยาวสีขาวอีก สวนผูชายทั้งกลุมโปและสะกอแถบภาคเหนือมักสวม
กางเกงสีดําและสีน้ําเงิน หรือกรมทา ในขณะที่แถบจังหวัดตาก และอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน มักสวม
โสรง ลักษณะเสื้อผูชายวัยหนุมใชสีแดงทุกกลุมแตมีลวดลายมากนอยตางกัน การแตงกายในโอกาส
พิเศษ เชน พิธีปใหม พิธีแตงงาน เนนสวมใสเสื้อผาใหม จะเห็นชัดวาชายหนุมและหญิงสาวจะ
พิถีพิถันแตงกายสวยงามเปนพิเศษ (พิพิธภัณฑชาวเขา Online 2551)
1.5 ประเพณี - วัฒนธรรม - ความเชื่อ
ชาวกะเหรี่ยงนั้นมีทั้งนับถือผี นับถือพุทธ และนับถือคริสต นอกจากนี้ยังเชื่อโชค
ลางแบบไสยศาสตร ปจจุบันการนับถือผีไดลดนอยลงมาก การไดรับการศึกษามากขึ้นทําใหความ
เชื่อทางไสยศาสตรลดลงและมีความพรอมจะรับนับถือศาสนาพุทธ
สําหรับผีที่ชาวกะเหรี่ยงนับถือนั้นมีอยูทุกหนทุกแหงทั้งในปาในไร ในลําธาร ผีที่
ชาวกะเหรี่ยงสะกอนับถือคือผีบานและผีเรือน ผีบานเปนผีเจาที่ที่คอยปกปองดูแลหมูบาน ผีเรือน
เปนผีดวงวิญญานบรรพบุรุษ ซึ่งคอยปกปองรักษาบุตรหลานผูสืบตระกูลของตน กะเหรี่ยงจะมีพิธี
เลี้ยงผีเรือนและผีบรรพบุรุษอยางนอยปละครั้ง
ชาวกะเหรี่ยงยังมีผีปาซึ่งถือวาเปนผีราย ผีปามีสองพวกคือผีปาบกและผีปาน้ํา ผี
เหลานี้อยูตามปาและตามลําหวย ผีเหลานี้อาจทําใหเจ็บปวยไดเมื่อยามเขาปาหรือไปหาปู หาปลา
ดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บปวยจะตองทําการเลี้ยงผีเพื่อขอคมา ซึ่งถือวาเปนการเลี้ยงผีเพื่อบําบัดโรคภัย
ไขเจ็บ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518)
1.6 การตั้งบานเรือน
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงในภาคเหนือและภาคตะวันตก มักตั้งถิ่นฐานอยูตามหุบเขาที่มี
ลําธารเล็กๆ ไหลผาน กะเหรี่ยงในประเทศไทยชอบอาศัยประจําที่เปนหลักแหลง ไมชอบเคลื่อนยาย
ดังเชนชนเผามงหรือชนเผามูเซอ การตั้งถิ่นฐานอยางถาวรในหุบเขาในปา ทําใหชุมชนกะเหรี่ยง
เปนชุมชนที่มีอัตราการเปนโรคมาเลเรียสูง (โสฬส ศิริไสย 2536) การที่ชาวกะเหรี่ยงสามารถอยู
ประจําที่ไดในแหงเดียวนั้น เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงมีความสามารถในการอนุรักษดิน (สํานักงานเล
ขานุการคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518 )
การปลูกสรางบานเรือนของชาวกะเหรี่ยงขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัย คือ
สรางดวยวัสดุที่หาไดในทองถิ่นนั้น เชนถิ่นไหนอยูในปาไมไผก็ปลูกบานเรือนดวยไมไผทั้งหลัง
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ตลอดจน มุงหลังคาดวยไมไผ สวนมากใชเสาไมจริงทําโครงของบาน ใชไมไผซึ่งสับและตีแผเปน
ฟากมาทําพื้นและฝา หลังคามุงดวยหญาคาแหง ใบพลวง ใบตองตึง กลางหองมีเตาไฟสรางอยูบน
กะบะดิน ชายคาบานหลุบต่ําเพื่อปองกันลมหนาว ไมมีหนาตางหรือชองลมภายในจึงคอนขางมืด
ไมถูกสุขลักษณะ ใตถุนบานกะเหรี่ยง ใชเปนที่เก็บฟน เปนเลาไก และคอกหมู วัว ควาย ดานขาง
บานที่มีหลังคาคลุมจะมีครกกระเดื่องสําหรับตําขาว (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน 2538)
1.7 อาชีพ ความเปนอยู
อาชีพหลักของชาวกะเหรี่ยงคือการปลูกขาวในนาดําแบบขั้นบันได และในไรขาว
แบบไรหมุนเวียน โดยกะเหรี่ยงสะกอจะทําไรขาวในพื้นที่หนึ่งๆ เพียง 1 ป แลวยายไปทํากินที่อื่น
เพื่อใหที่ดินไดฟนตัว จากนั้น 5 ป จึงยอนกลับมาทําไรขาวที่เดิม การเกษตรอาศัยน้ําฝนเพียงอยาง
เดียว (สุริยา รัตนกุล และ สมทรง บุรุษพัฒน 2538) มีการปลูกพืชหลายชนิดในไร เชน พันธุขาว
ประมาณ 2-3 ชนิด ถั่วประมาณ 2-3 ชนิด แตงกวา ฟกทอง ฟกเขียว และเครื่องเทศหลายชนิด อาจ
เปนเพราะชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อวา การทําไรเปรียบเสมือนการเหยียบบนทอนไมไผ อันหมายถึง
ความไมแนนอนในดานผลผลิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของดิน และสภาพดินฟาอากาศของแตละป
(พิพิธภัณฑขาวเขา Online 2551)
2. กะหราง
กะหราง เปนชื่อที่ใชเรียกชาวเขาเผากะเหรี่ยงบางกลุมที่อาศัยอยูในภาคกลางแถบ
จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ ราชบุรี และกาญจนบุรี มีขนบธรรมเนียม การแตงกายแตกตางกับ
กะเหรี่ยงภาคเหนือเล็กนอย ตลอดจนภาษาก็แปรงผิดกันไปบาง (สํานักงานเลขานุการคณะกรรม
การปฏิบัติการจิตวิทยาแหงชาติ 2518) บางขอมูลกลาววา กะหรางเปนชื่อที่ใชเรียกกะเหรี่ยงสะกอ
บางกลุม (คืน ยางเดิม 2539 อางใน ชมพูนุช โพธิ์ทองคํา 2541) ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของอําเภอ
สวนผึ้ง (2551) จังหวัดราชบุรีที่วา กะหรางเปนคําที่ชาวบานใชเรียกกะเหรี่ยงสะกอ ในขณะที่เรียก
กะเหรี่ยงโป วากะเหรี่ยง ทั้งนี้เพื่อจําแนกกะเหรี่ยงทั้งสองกลุม
เมื่อพิจารณาจากภาษาและวัฒนธรรมแลว กะหรางจึงจัดเปนกะเหรี่ยงสกอกลุมหนึ่ง ที่
มักเรียกตนเองวาปกาเกอะญอ ชนเผากะหรางมีวัฒนธรรมประเพณีที่เปนเอกลักษณของตนเอง สวน
ใหญอาศัยอยูในพื้นที่แถบลุมน้ําตางๆ บริเวณเทือกเขาตะนาวศรี เขตชายแดนไทย-พมา เปนชนเผา
ดั้งเดิมที่อยูอยางกระจัดกระจายมานานกวา 100-200 ป มีหลักฐานการอยูอาศัยในพื้นที่แถบเทือกเขา
ตะนาวศรีมานาน (ปกาเกอะญอ 2550) และจากขอมลของตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี กล าวถึง
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กะหรางวา พวกกะเหรี่ยงและพวกกะหรางจัดเปนชาวเขาที่อพยพขามมาจากสหภาพพมา (สมศักดิ์
กลิ่นฉุน 2551)
3. การศึกษาสมุนไพรพืน้ บานในตางประเทศ
ตั้งแตป 1990 เปนตนมา พืชไดกลับมาเปนแหลงสําคัญสําหรับเภสัชภัณฑใหมๆ ทําให
ปจจุบันอุตสาหกรรมยาไดมุงความสนใจในการสํารวจสวนตางๆ ของโลกที่ยังคงมีการใชสมุนไพร
ในการรักษาการเจ็บปวยอยู เชนในอเมริกาใตซึ่งเปนแหลงที่มีความหลากหลายของพรรณพืชและ
ยังถือวาเปนขุมทรัพยที่สําคัญของสมุนไพร (Veilleux และ King 2008) เชนเดียวกับปจจุบันที่การ
ศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานมุงเนนไปยังปาเขตรอนทั่วโลก เนื่องจากเปนบริเวณที่มีความหลาก
หลายของพรรณพืชสูง และยังมีชนเผาพื้นเมืองอีกหลายกลุมที่ยังคงใชประโยชนจากพรรณพืชที่
แวดลอมที่อยูอาศัย โดยเฉพาะบริเวณลุมน้ําอเมซอนในทวีปอเมริกาใต ที่เปนปาเขตรอนแหลงใหญ
ที่สุดของโลก โดยมุงเนนศึกษาการใชประโยชนจากพืชปาของชาวอินเดียนพื้นบาน (วีระชัย ณ นคร
2534)
3.1 การศึกษาที่เกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปอเมริกาใต
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาที่อาศัยอยูในเขต Tropical Atlantic
Forest รัฐ São Paulo ประเทศบราซิล โดยการสัมภาษณชาวบานที่ใชสมุนไพร และหมอพื้นบาน
พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 114 ชนิด (Di Stasia et al
2002)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาที่อาศัยอยูในเขต Xingó region ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการ
เจ็บปวยทั้งหมด 187 ชนิด จาก 64 วงศ 128 สกุล สวนใหญใชในการรักษาอาการไขทั่วไป เชนรักษา
ทางเดินหายใจอักเสบ รักษาอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด อาการอักเสบทั่วๆไป และบาง
ชนิดใชสําหรับกลอมประสาท (Cecília de Fátima et al 2006 )
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานและพืชพิษของชนเผา Carirí ในรัฐ Paraíba
ประเทศบราซิล พบพืชทั้งหมด 121 ชนิด จาก 45 วงศ 96 สกุล เปนพืชสมุนไพรที่ใชรักษาโรค 119
ชนิด จาก 44 วงศ หรือ 98% ของพืชทั้งหมด พบพืชพิษ 5 ชนิด วงศที่มีพืชสมุนไพรมากที่สุดคือ
Fabaceae 16 ชนิด (Agra 2007)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผา Garifuna ที่อาศัยอยูทางภาคตะวันออก
ของประเทศนิคารากัว โดยเนนที่พืชสมุนไพร พบพืชที่ชนเผา Garifuna ใชประโยชนทั้งหมด 254
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ชนิด เปนพืชสมุนไพร 229 ชนิด พืชอาหาร 93 ชนิด และพืชที่ใชประโยชนอื่นๆ 94 ชนิด (Coe and
Anderson 1995)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานที่ใชกับสัตวเลี้ยงในประเทศ Trinidad and
Tobago โดยการสัมภาษณชาวบานที่ใชสมุนไพรและขอมูลจากตํารา พบพืชสมุนไพรที่มีการใช
ประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยของสัตวทั้งหมด 114 ชนิด แบงเปนสมุนไพรที่ใชสัตวปก 22
ชนิด ใชกับปศุสัตว 28 ชนิด ใชกับสุนัขเลี้ยง 24 ชนิด (Lans 2001)
3.2 การศึกษาที่เกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปยุโรป
การศึ ก ษาการพฤกษศาสตร พื้ น บ า นและการใช ส มุ น ไพรพื้ น บ า นในเขต
Acquapendente district (Viterbo, Latium, Central Italy) ประเทศอิตาลี พบพรรณพืชสมุนไพรที่
ชาวบานใชประโยชนทั้งหมด 96 ชนิด จาก 45 วงศ สมุนไพรที่ใชเปนยารักษาโรคสําหรับมนุษย 64
ชนิด ใชเปนยารักษาโรคสําหรับสัตว 15 ชนิด ใชเปนอาหารสําหรับสัตว 22 ชนิด ใชสําหรับกําจัด
เห็บหมัด 5 ชนิด และอีก 5 ชนิดใชสําหรับประโยชนอื่นๆ (Guarrera et al 2005)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานในเขต Alto Tirreno Cosentino ซึ่งเปนพื้นที่ที่
อยูระหวาง Tyrrhenian coast และ Pollino National Park ในประเทศอิตาลี พบวามีการใชประโยชน
จากพืชสมุนไพร 52 ชนิด จาก 35 วงศ วงศที่มีการใชมากไดแก Lamiaceae, Rosaceae และ
Fabaceae (Leporatti et al 2007)
3.3 การศึกษาที่เกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปแอฟริกา
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบาน และประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจของพรรณพืช
สมุนไพรในจังหวัด Taounate ทางตอนเหนือของประเทศมอรอคโค ซึ่งประชาชนในพื้นที่นั้นเปน
ชนเผา Taounate พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 102
ชนิด จาก 48 วงศ 35 สกุล สวนใหญใชรักษาอาการทั่วๆ ไป เชน อาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอด
เลือด (5.8%) อาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร (24.9%) อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (9.8%)
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ (12.2%) อาการทางผิวหนัง (9.2%) สมุนไพรที่ใชสวนใหญ
เก็บจากปา (61 %) บางสวนไดจากการเพาะปลูก (37%) (El-Hilaly, Hmammouchi and Lyoussi
2003)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาในรัฐ Kwara ในตอนกลางของประเทศ
ไนจีเรีย พบพืชที่ชาวทองถิ่นใชประโยชนทั้งหมด 52 ชนิด โดยทั้งหมดมีสรรพคุณเปนสมุนไพร
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รักษาโรค สวนใหญใชรักษาไดมากกวา 1 โรค และในพืชที่สํารวจนี้ 17 ชนิดเปนพืชที่ถูกใชเปน
อาหาร (Bhat, Etejele and Oladipo 1990)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานที่ชนเผา Tiv ที่อาศัยอยูในเขต Central Nigeria
ประเทศไนจีเรียใชในการรักษาไขมาลาเรีย โดยการสัมภาษณชาวบ านที่ใชสมุนไพรและหมอ
พื้นบาน พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาไขมาลาเรียทั้งหมด 24 ชนิด จาก 17 วงศ
สว นมากใช สมุ น ไพรรว มกัน เป น ตํารับ โดยนํามาตมกับน้ํ า พบวาโดยเฉลี่ย แล ว อาการของไข
มาลาเรียจะหายไปใน 5-10 วัน หลังดื่มยาเตรียมชนิดน้ํา (Tor-anyiin, Sha’ato and Oluma 2003)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานและคุณสมบัติทางยาของพรรณพืชสมุนไพรใน
Kibale National Park ประเทศ Uganda โดยการสังเกตและประเมินจากพรรณพืชที่ลิงชิมแพนซีกิน
และไดรับการยืนยันจากหมอพื้นบานวาสามารถใชเปนยาได จากนั้นนํามาทดสอบฤทธิ์ทางยา
พบวามีถึง 21.4% (35 ชนิด) ที่มีฤทธิ์ทางยา (Sabrina, Claude and Claudie 2004)
3.4 การศึกษาที่เกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานในทวีปเอเชีย
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาใน 9 หมูบานที่อาศัยอยูในเขตปาจัด
การที่ถูกจัดการโดยคณะกรรมการหมูบาน ในเขตเมือง Dolakha ของประเทศเนปาล พบพืชสมุน
ไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 58 ชนิด จาก 40 วงศ โดยพืชสมุนไพร
เหลานี้ถูกนํามาปรุงเปนยาแผนโบราณ 113 ตํารับ (Shrestha and Dhillion 2003)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Raute ที่อาศัยอยูทางตะวันออกที่
หางไกลของประเทศเนปาล พบพืชสมุนไพรที่ชนเผา Raute ใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บ
ปวยทั้งหมด 47 ชนิด แบงเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 4 ชนิด พืชใบเลี้ยงคู 42 ชนิด และพืชจําพวกเฟรน 1
ชนิดโดยพืชทั้งหมดใชในการรักษาอาการเจ็บปวย 17 อาการ/โรค และพบวามีพืชสมุนไพร 17 ชนิด
ที่ไมเคยมีรายงานการใชในประเทศเนปาลมากอน (Manandhar 1998)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Gurungs ซึ่งเปนชนเผาที่มีถิ่นกําเนิด
อยูในธิเบต ชนเผานี้อาศัยอยูในพื้นที่มีลักษณะของภูมิประเทศสูงชัน (2000-6000 เมตร) ในเขตเมือง
Manang, Central Himalayas ทางตอนเหนือของประเทศเนปาล พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประ
โยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 91 ชนิด จาก 40 วงศ 73 สกุล และพบพรรณพืชสมุนไพร
ชนิดใหมที่ยังไมเคยมีรายงานมากอนถึง 45 ชนิด (Bhattarai, Chaudhary and Taylor 2006)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานในพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือ เขต Trans-Himalaya
ของรัฐ Jammu Kashmir ประเทศอินเดีย โดยเนนศึกษาพรรณพืชสมุนไพรที่ใชเปนยาสําหรับสัตว
พบพรรณพืชที่ชาวทองถิ่นใชประโยชนเปนยาสัตวทั้งหมด 18 ชนิด (Sharma and Singh 1989)
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การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Siddis ที่อาศัยอยูในเมือง Uttara Kannada
ประเทศอินเดีย พบพืชที่ชนเผา Siddis ใชประโยชนทั้งหมด 69 ชนิด โดยใชในยาเตรียมทั้งหมด 98
ตํารับ และพบวาการใชแบบพื้นบานของสมุนไพรทั้งหมดมีถึง 40 รายการที่ยังไมเคยมีการใชใน
ลักษณะเหมือนกับที่สํารวจพบมากอน (Bhandary, Chandarshekar and Kaveriappa 1995)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Kunabi ที่อาศัยอยูในเมือง Karnataka ประ
เทศอินเดีย พบพืชที่ชนเผา Kunabi ใชประโยชนทั้งหมด 45 ชนิด จาก 26 วงศ สวนใหญใชรักษา
อาการทั่วไป เชนอาการไข ไอ โรคผิวหนัง โรครูมาตอยด รักษางูกัด ดีซาน จุกเสียด แนนทอง
(Harsha et al 2002)
ไดทําการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Apatani ที่อาศัยอยูใน Ziro valley
เมือง Arunachal Pradesh ในเขต Eastern Himalayan region ประเทศอินเดีย พบพืชที่ชนเผา Apatani
ใชประโยชนทั้งหมด 158 ชนิด จาก 73 วงศ 124 สกุล พืชสมุนไพรสวนใหญอยูในวงศ Asteraceae
(19 ชนิด) สวนที่ใชสวนใหญใชสวนเหนือดิน (80%) (Kala 2005)
การศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Jaintia ซึ่งเปนชนเผาที่ถูกแยกจาก
ชนเผาอื่นดวยลักษณะของภูมิประเทศ ที่อาศัยอยูในแควนอัสสัมทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาใชประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 39 ชนิด จาก 27 วงศ 35
สกุล สวนใหญใชประโยชนจากสวนของพืชที่อยูเหนือดิน (76.59%) ที่เหลือเปนสวนของพืชที่อยู
ใตดิน (23.41%) (Sajem and Gosai 2006)
การศึกษาและรวบรวมการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาตางๆ ที่อาศัยในเขต
เมือง Madurai ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของประเทศอินเดีย พบพืชสมุนไพรที่ชนเผาตางๆใช
ประโยชนในการรักษาอาการเจ็บปวยทั้งหมด 60 ชนิด จาก 32 วงศ วิธีการใชสวนใหญจะใชพืช
สมุนไพรสด (Ignacimuthu, Ayyanar and Sivaraman 2006)
การศึกษาใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผา Didayi ในเมือง Orissa ของประเทศ
อินเดีย พบวาชนเผานี้มีการใชพืชสมุนไพรทั้งหมด 53 ชนิด จาก 34 วงศ (Pattanaik, Sudhakar and
Murthy 2008)
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4. การศึกษาที่เกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานในประเทศไทย
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานในประเทศไทยนั้น มีการศึกษาไมมากนัก และมีผูที่ทําการ
ศึกษาดานนี้อยางจริงจังเพี ยงไม กี่ทาน ขอมูลที่ไ ดสวนใหญจะมาจากการศึกษาทางดานพฤกษ
ศาสตรพื้นบาน ซึ่งในประเทศไทยมีการศึกษากันอยางกวางขวาง ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีชน
กลุมนอยอาศัยอยูหลายกลุม หลายเผา และวิถีชีวิตของกลุมชนเหลานั้นยังคงผูกพันอยูกับการใช
ประโยชนจากพรรณพืชที่มีอยูตามธรรมชาติที่มีเอกลักษณและวัฒนธรรมการใชแตกตางกัน ซึ่ง
พอจะกลาวถึงไดดังตอไปนี้
4.1 การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานในประเทศไทย
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผา 6 ชนเผาในภาคเหนือของประเทศไทย
ไดแก อาขา มง กะเหรี่ยง มูเซอ ลาหู และเมี่ยน พบพรรณพืชที่ชนเผาเหลานี้นํามาใชประโยชน 902
ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 620 ชนิด และสมุนไพรบางชนิดใชรักษาโดยการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชื่อซึ่งจัดไวในพืชที่ใชในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ 89 ชนิด พืชอาหาร 333 ชนิด
พืชที่ใหสียอม 31 ชนิด พืชที่ใชในการกอสราง 66 ชนิด พืชที่ใหเสนใย 41 ชนิด พืชที่ใชเปนเชื้อ
เพลิง 17 ชนิด พืชที่ใชเปนเครื่องประดับ 63 ชนิด พืชที่ใชแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา 105 ชนิด พืชที่
ใหความเพลิดเพลิน 7 ชนิด พืชที่ใชประโยชนอื่น ๆ 82 ชนิด (Anderson 1993)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผามงขาว ในหมูบานชางเคี่ยน จังหวัด
เชียงใหม พบพรรณพืชที่ชนเผานี้นํามาใชประโยชน 93 ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 46 ชนิด พืช
อาหาร 17 ชนิด พืชใชสรางที่อยูอาศัยและของใชอื่นๆ 10 ชนิด พืชเศรษฐกิจ 11 ชนิด และพืชที่ใช
ประโยชนอื่นๆ 9 ชนิด (รัชดา พงษสัตยาพิพัฒน 2535)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผาถิ่น ในหมูบานแมวังสา จังหวัดนาน
พบพรรณพืชที่ชนเผานี้นํามาใชประโยชน 99 ชนิด จาก 55 วงศ แบงเปนพืชสมุนไพร 58 ชนิด พืช
อาหาร 20 ชนิด พืชใชสรางที่อยูอาศัยและของใชอื่นๆ 10 ชนิด และพืชที่ใชประโยชนอื่นๆ 4 ชนิด
(ชัยยุทธ กล่ําแวววงศ 2539)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขา 5 ชนเผา ในศูนยพัฒนาโครงการหลวง
แกนอยและหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม ไดแก คะฉิ่น ละวา มูเซอแดง มูเซอดํา จีนฮอ พบพรรณ
พืชที่ชนเผาเหลานี้นํามาใชประโยชน 264 ชนิด จาก 91 วงศ 204 สกุล แบงเปนพืชสมุนไพร 101
ชนิด ที่เหลือเปน พืชอาหาร พืชใชสรางที่อยูอาศัย พืชเศรษฐกิจ และพืชที่ใชประโยชนอื่นๆ
(เยาวนิตย พลพิมพ 2539)
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การศึ กษาพฤกษศาสตรพื้น บานของชาวเขาเผ าถิ่น และลัว ะ ในเขตตํ าบลภูฟา
อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน พบพรรณพืชที่ชนเผานี้นํามาใชประโยชน 255 ชนิด จาก 94 วงศ 212
สกุล แบงเปนพืชสมุนไพร 69 ชนิด พืชอาหาร 120 ชนิด พืชใชสรางที่อยูอาศัยและของใชอื่นๆ 12
ชนิด และพืชที่ใชประโยชนอื่นๆ 54 ชนิด (ทัศนีเวศ ยะโส 2543)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผาซาไก ในจังหวัดตรัง พัทลุง และยะลา
พบพรรณพืชที่ชนเผานี้นํามาใชประโยชน 171 ชนิด จาก 69 วงศ 128 สกุล แบงเปนพืชสมุนไพร 58
ชนิด พืชอาหาร 96 ชนิด พืชใชสรางที่อยูอาศัยและเครื่องมือ 12 ชนิด และพืชที่ใชประโยชนอื่นๆ 5
ชนิด (เกศริน มณีนูน 2544)
การศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานในปาบุงชีหลง จังหวัดมหาสารคาม พบพรรณพืช
ที่ชาวบานนํามาใชประโยชน 119 ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร 31 ชนิด พืชอาหาร 63 ชนิด พืชใช
สรางที่อยูอาศัยและเครื่องมือ 23 ชนิด พืชที่ใชทําเครื่องนุงหม-สียอม 2 ชนิด และพืชที่เกี่ยวกับ
สัญญลักษณความเชื่อและใชประโยชนอื่นๆ 17 ชนิด (ภัทรพร ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 2545)
การศึ กษาพฤกษศาสตรพื้ น บ านของชุมชนไทยทรงดํา จัง หวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดนครปฐม พบพรรณพืชที่ชาวไทยทรงดํานํามาใชประโยชน 156 ชนิด แบงเปนพืชสมุนไพร
140 ชนิด พืชอาหาร 80 ชนิด และพืชที่ใชประโยชนอื่นๆ 33 ชนิด (สุมาลี ทองดอนแอ 2546)
4.2 การศึกษาสมุนไพรพืน้ บานในประเทศไทย
การศึกษาขอมูลการใชสมุนไพรพื้นบานในประเทศไทยนั้นมีการศึกษากันคอน
ขางนอย ไดแก
การสํารวจสมุนไพรพื้นบานของอําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร โดยการสัมภาษณ
หมอพื้ น บ า นเกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรที่ ใ ช ชื่ อ พื้ น เมื อ ง ส ว นที่ ใ ช เ ป น ยา รวมทั้ ง สรรพคุ ณ และวิ ธี ใ ช
สามารถรวบรวมพรรณพืชทั้งหมดได 51 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 42 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 9
ชนิด วงศที่มีสมุนไพรมากที่สุดคือ Fabaceae 10 ชนิด (วงศสถิตย ฉั่วกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ รุง
ระวี เต็มศิริฤกษกุล 1994)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (ตอนที่ 1) โดยการ
สัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและวิธี
ใช สามารถรวบรวมพรรณพืชทั้งหมดได 120 ชนิด เปนพืชดอก 117 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู
107 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 10 ชนิด พืชชั้นต่ํา 3 ชนิด วงศที่มีสมุนไพรมากที่สุดคือ Fabaceae 28
ชนิด (วงศสถิตย ฉั่วกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล 1995 ก)
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การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (ตอนที่2) โดยการ
สัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและวิธี
ใช สามารถรวบรวมพรรณพืชทั้งหมดได 92 ชนิด เปนพืชดอก 88 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 75
ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 14 ชนิด พืชชั้นต่ํา 1 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 2 ชนิด วงศที่มีสมุนไพรมากที่สุด
คือ Euphorbiaceae 9 ชนิด (วงศสถิตย ฉั่วกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล 1995 ข)
การสํารวจสมุนไพรริมถนนบริเวณเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมาโดยการสัมภาษณ
หมอพื้ น บ า นเกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรที่ ใ ช ชื่ อ พื้ น เมื อ ง ส ว นที่ ใ ช เ ป น ยา รวมทั้ ง สรรพคุ ณ และวิ ธี ใ ช
สามารถรวบรวมพรรณพืชทั้งหมดได 69 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 55 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 11
ชนิด เฟรน 3 ชนิด พืชสมุนไพร 33 ชนิดใชในรูปยาตํารับ อีก 26 ชนิดใชในรูปยาเดี่ยว (วงศสถิตย
ฉั่วกุล 2000)
การสํารวจสมุนไพรพื้นบานปาชุมชนบานทุงสูง อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดย
การสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและ
วิธีใช สามารถรวบรวมพรรณพืชทั้งหมดได 90 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 63 ชนิด พืชใบเลี้ยง
เดี่ยว 23 ชนิด เฟรน 1 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 ชนิด วงศที่มีสมุนไพรมากที่สุดคือ Rubiaceae 12
ชนิด พบพืชที่ยังไมมีการบันทึกวาเปนสมุนไพร 6 ชนิด ไดแก ตีนเปดขาว เกล็ดปลอง ฉิงดอกเดียว
พราวนกคุม หลงกาบ และตานบิด สมุนไพรที่นํามาใชในรูปยาตํารับ 51 ชนิด รวมเปน 17 ตํารับ ใช
เปนยาเดี่ยว 38 ชนิด และอีก 1 ชนิดเปนยาเดี่ยวและยาตํารับ (ศิริมาลย พลาวุฑฒ และคณะ 2001)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานอําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรโดยการสัมภาษณหมอพื้น
บานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบ
รวมพรรณพืชทั้งหมดได 188 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 90 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 13 ชนิด สมุน
ไพรสวนใหญใชสําหรับรักษาอาการไข (37 ชนิด) และมีการใชในรูปของยาสมุนไพร 44 ตํารับ
(วงศสถิตย ฉั่วกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ อําพล บุญเปลง 2002)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานอําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโดยการสัมภาษณหมอ
พื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบ
รวมพรรณพืชทั้งหมดได 145 ชนิด จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 135 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 7 ชนิด พืช
เมล็ดเปลือย 2 ชนิด เฟรน 1 ชนิด วงศที่มีสมุนไพรมากที่สุดคือ Rubiaceae 14 ชนิด พืชสมุนไพร
105 ชนิดใชในรูปยาตํารับ โดยเตรียมเปนยา 35 ตํารับ อีก 40 ชนิดใชในรูปยาเดี่ยว (วงศสถิตย ฉั่ว
กุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ อําพล บุญเปลง 2002)
การศึกษาพืชสมุนไพรพื้นบานในปาเตาดํา ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค
จังหวัด กาญจนบุรี โดยเดินตามเสนทางเดินเทารวมกับคนนําทางในทองถิ่น พรอมสัมภาษณชื่อ
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ทองถิ่น สรรพคุณ สวนที่ใชประโยชน วิธีการ และเก็บตัวอยางพืชเพื่อจัดทําตัวอยางแหง พรอมเก็บ
สวนที่ใชขยายพันธุ เพื่อนํามาปลูกรวบรวมที่แปลงอนุรักษผักพื้นเมือง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการสํารวจสามารถเก็บตัวอยางพืชและจําแนกไดทั้งสิ้น
315 ชนิด มีพืชที่ชาวบานในทองถิ่นนํามาใชเปนพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ จํานวน 37 ชนิด 33
สกุล 31 วงศ สามารถแบงตามการใชประโยชนเปน 2 กลุม คือ สมุนไพรที่ใชกิน มี 31 ชนิด และใช
ภายนอก 6 ชนิด ในจํานวนนี้ มี 6 ชนิดที่บริโภคเปนผักได นอกจากนี้ยังพบวามีพืชสมุนไพร 5 ชนิด
ที่ยังไมมีบันทึกการใชประโยชนทางดานสมุนไพรมากอน (อุไร จิรมงคลการ และ ยิ่งยง ไพสุขศาน
ติวัฒนา 2002)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานวงศขิงจาก 22 จังหวัดของประเทศไทย คือ นาน
เชียงใหม ลําปาง สุโขทัย เพชรบูรณ ชัยภูมิ มหาสารคาม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร
บุรีรัมย สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง กระบี่ และ
ปตตานี โดยการสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้ง
สรรพคุณและวิธีใช รวบรวมพรรณไมวงศขิงไดทั้งหมด 58 ชนิด จําแนกเปนพืชในวงศ ขิง12 สกุล
คือ Curcuma และ Zingiber สกุลละ 11 ชนิด Alpinia และ Kaempferia สกุลละ 8 ชนิด Etlingera 6
ชนิด Boesenbergia 4 ชนิด Amomum และ Globba สกุลละ 3 ชนิด Elletariopsis 2 ชนิด และ
Gagnepainia และ Hedychium สกุลละ 1 ชนิด (วงศสถิตย ฉั่วกุล และ อําพล บุญเปลง 2003)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานวงศนอยหนาจาก 17 จังหวัดของประเทศไทย คือ นาน
สุโขทัย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา สุรินทร สระบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี
กระบี่ สุราษฎรธานี สงขลา ปตตานี นราธิวาส และยะลา โดยการสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับ
สมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบรวมพรรณไม
ไดทั้งหมด 62 ชนิดจําแนกเปนพืชในวงศนอยหนา 25 สกุล คือ Alphonsea, Anaxagorea, Annona,
Artabotris Cananga, Cyathostemma, Dasymaschalon, Desmos, Ellipeia, Ellipeiopsis, Fissistigma,
Friesodielsia, Goniothalamus, Melodorum, Miliusa, Mitreflora, Monocarpia, Nervopetalum,
Orophea, Polyalthia, Pseuduvaria, Rauwenhoffia, Stelechocarpus, Uvaria และ Xylopia (วงศ
สถิตย ฉั่วกุล และ นพมาศ สุนทรเจริญนนท 2004 )
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานจังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณหมอพื้นบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชเปนยา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช สามารถรวบรวม
พรรณพืชทั้งหมดได 99 ชนิด 42 วงศ จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 74 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 24 ชนิด
เฟรน 1 ชนิด สมุนไพรจํานวน 15 ชนิด ใชในรูปยาตํารับ และอีก 17 ชนิดใชในรูปยาเดี่ยว
(วงศสถิตย ฉั่วกุล และ อําพล บุญเปลง 2004)
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การศึกษาสมุนไพรพื้นบานภาคใตของประเทศไทย โดยสัมภาษณหมอพื้นบาน
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชทํายา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพร
จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอกลักษณพืช รวบรวมสมุนไพรไดทั้งหมด 105 ชนิดซึ่งจําแนกเปน
สมุนไพรรวม 45 วงศ ประกอบดวย พืชใบเลี้ยงคู 32 วงศ 76 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 9 วงศ 24 ชนิด
พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ 1 ชนิดและเฟรน 3 วงศ 4 ชนิด สมุนไพรจํานวน 85 ชนิด ใชในรูปสมุนไพร
เดี่ยวมี 12 ชนิดใชในรูปยาตํารับ อีก 8 ชนิดใชทั้งในรูปสมุนไพรเดี่ยวหรือยาตํารับ และเปนสมุน
ไพรใหม 34 ชนิด (วงศสถิตย ฉั่วกุล และคณะ 2004)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบาน อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปตตานี ภาคใตของประเทศ
ไทย โดยสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชทํายา รวมทั้งสรรพคุณ
และวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพร จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอกลักษณพืช รวบรวมสมุนไพรได
ทั้งหมด 95 ชนิด ซึ่งจําแนกเปนสมุนไพรรวม 57 วงศ ประกอบดวยพืชใบเลี้ยงคู 42 วงศ 72 ชนิด
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 13 วงศ 21 ชนิด พืชเมล็ดเปลือย 1 วงศ 1 ชนิด และเฟรน 1 วงศ 1 ชนิด สมุนไพร
จํานวน 39 ชนิดใชในรูปยาตํารับรวมกับสมุนไพรอื่น (วงศสถิตย ฉั่วกุล 2005)
การศึกษาสมุนไพรบริเวณศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี โดยสัมภาษณหมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่
ใชทํายา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช เก็บตัวอยางสมุนไพร จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอก
ลักษณพืช พบวาสมุนไพรที่มีการนํามาใชทางยามีทั้งหมด 80 ชนิด 47 วงศ ประกอบดวย พืชใบ
เลี้ยงคู 38 วงศ 69 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 8 วงศ 10 ชนิด และเฟรน 1 วงศ 1 ชนิด สมุนไพรจํานวน 31
ชนิดใชในรูปยาตํารับรวมกับสมุนไพรอื่น อีก 52 ชนิดใชในรูปสมุนไพรเดี่ยว (วงศสถิตย ฉั่วกุล,
นพมาศ สุนทรเจริญนนท และ สมหมาย สรรพคุณ 2006)
การสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมสมุนไพรบริเวณเทือกเขาดอยสุเทพ–ปุย พบ
พรรณพืชสมุนไพร 2,044 ชนิด จาก 193 วงศ เปนพืชสมุนไพรที่ไดจากการเพาะปลูก 27 ชนิด และ
เปนพืชชนิดใหมที่ไมเคยมีรายงานมากอน 11 ชนิด (Putiyanan และ Maxwell 2006 )
การสํารวจและเก็บตัวอยางพันธุไมสมุนไพรบริเวณเทือกเขาดอยแมสวย พบ
พรรณพืชสมุนไพร 740 ชนิด จาก 136 วงศ เปนพืชใบเลี้ยงคู 558 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 136 ชนิด
พืชเมล็ดเปลือย 5 ชนิด พืชในกลุมเฟรน 51 ชนิด (Putiyanan และ Maxwell 2006 )
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4.3 การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผาในประเทศไทย
การศึกษาขอมูลการใชสมุนไพรพื้นบานของชนเผาในประเทศไทยนั้นมีนอยมาก
ไดแก
การสํารวจการใชพืชสมุนไพรและพืชอาหารของชนกลุมนอยเผาเซมังหรือซาไก
ในประเทศไทย ที่หมูบานปลายคลอง ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ใชวิธีสัมภาษณ
หมอพื้นบานประจําเผาและเก็บตัวอยางพรรณไม รวมทั้งการตรวจเอกลักษณพรรณไมเหลานั้น พบ
พรรณไมที่ชนเผานี้ใชประโยชน 50 ชนิด แบงไดเปนพืชสมุนไพร 13 ชนิด พืชอาหาร 37 ชนิด โดย
จําแนกเปนพืชใบเลี้ยงคู 25 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 23 ชนิด เฟรน 2 ชนิด (วงศสถิตย ฉั่วกุล 1994)
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานเผามงเขามณีพรึก อําเภอปว จังหวัดนาน โดยสัมภาษณ
หมอพื้นบานเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช ชื่อพื้นเมือง สวนที่ใชทํายา รวมทั้งสรรพคุณและวิธีใช เก็บ
ตัวอยางสมุนไพร จัดทําเปนตัวอยางพืชแหงตรวจเอกลักษณพืช พบวาสมุนไพรที่มีการนํามาใชทาง
ยามีทั้งหมด 91 ชนิด ประกอบดวย พืชใบเลี้ยงคู 76 ชนิด พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 16 ชนิดและเฟรน 1 ชนิด
สมุนไพรจํานวน 21 ชนิดใชในรูปยาตํารับรวมกับสมุนไพรอื่น อีก 70 ชนิดใชในรูปสมุนไพรเดี่ยว
(วงศสถิตย ฉั่วกุล, พรอมจิต ศรลัมพ และ อําพล บุญเปลง 2001)
4.4 การศึกษาที่เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะเหรี่ยงในประเทศไทย
ปยวรรณ วินิจชัยนันท (2538) ไดทําการสํารวจพันธุพืชที่ชนเผากะเหรี่ยงในจัง
หวัดเชียงใหมใชประโยชน สามารถรวบรวมพรรณพืชที่ชนเผากะเหรี่ยงนํามาใชประโยชนได 291
ชนิด แบงตามการใชประโยชนไดเปน 5 ประเภท คือพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชที่ใชสรางที่อยู
อาศัย พืชเศรษฐกิจ และพืชที่ใชประโยชนดานอื่นๆ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 พรรณไมที่ชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใชประโยชน
บานแมหลอดใต

บานผาแตก

บานหวยตอง

บานทุงหลวง

บานแมแฮเหนือ

ประเภทการใช

ชนิด สกุล วงศ ชนิด สกุล วงศ ชนิด สกุล

วงศ ชนิด สกุล วงศ ชนิด สกุล วงศ

พืชสมุนไพร
พืชที่ใชเปนอาหาร
พืชสรางที่อยูอาศัย
พืชเศรษฐกิจ
พืชใชประโยชนอื่น

84
53
10
7
15

24
15
3
9
6

75
45
10
7
15

47
30
8
7
13

36
32
10
7
12

32
29
10
7
12

23
22
8
7
10

33
20
6
13
6

28
18
5
12
6

39
22
6
13
11

37
19
6
12
11

25
17
4
9
9

38
26
7
17
3

ที่มา: ดัดแปลงจากปยวรรณ วินิจชัยนันท. “พฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัด
เชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพฤกษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2538.

36
26
6
13
3

30
23
4
9
3
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วุฒิศักดิ์ ปูลิง (2544) ไดทําการศึกษาพฤกษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหรี่ยงใน
หมูบานแมกานอย และหมูบานแมกลางหลวง จังหวัดเชียงใหม สามารถรวบรวมพรรณพืชที่ชนเผา
กะเหรี่ยงนํามาใชประโยชนเปนพืชสมุนไพรได 30 ชนิด
Paisooksantivatana และ Kako (1996) ไดศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผา
กะเหรี่ยงในภาคตะวันตกของประเทศไทย พื้นที่ศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบพืชที่ชนเผากะเหรี่ยง
ใชประโยชน 81 ชนิด จัดเปนพืชอาหาร 35 ชนิด จาก 21 วงศ 31 สกุล และพืชสมุนไพร 46 ชนิด
จาก 25 วงศ 41 สกุล ในพืชสมุนไพร พบวา 16 ชนิดเปนพืชที่ไมเคยมีรายงานการใชประโยชน
ทางดานสมุนไพร และพืชอาหาร 6 ชนิด ไมเคยมีรายงานวาเปนพืชที่กินไดมากอน
ปนแกว เหลืองอรามศรี (2540) ไดศึกษาการทําไรหมุนเวียนของชนเผากะเหรี่ยง
บานแมนิง ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม และไดทําการศึกษาพรรณพืชพื้นเมืองที่ชน
เผากะเหรี่ยงในหมูบานนี้ใชประโยชน รวมทั้งพรรณพืชที่ปลูกรวมในไรขาว พบพรรณพืชมากกวา
42 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 40 ชนิด พืชสมุนไพร 30 ชนิด พืชที่ใชในพิธีกรรม 6 ชนิด พืชที่ใชทํา
เครื่องนุงหมและเครื่องประดับ 2 ชนิด
สุพรรณี โพธิ์แพงพุม, กุลศิริ ศิริวัฒน และ จักรกฤษณ โพธิ์แพงพุม (2541) ได
ทําการศึกษาเรือ่ งกะเหรี่ยงสตรีกับการบริโภคพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี พบพรรณพืชพื้นเมืองที่
สตรีชาวกะเหรี่ยงนํามาบริโภค 177 ชนิด แบงเปนพืชอาหาร 136 ชนิด พืชสมุนไพร 41 ชนิด
4.5 การศึกษาที่เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางในประเทศไทย
อรทัย เนียมสุวรรณ (2546) ไดศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผากะหรางใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธุ พื้นที่ศึกษาหมูบานปาละอู พบพืชที่ชนเผากะหรางใชประโยชน 115 ชนิด
สามารถระบุชื่อวิทยาศาสตรได 114 ชนิด จัดเปนพืชอาหาร 42 ชนิด และพืชสมุนไพร 51 ชนิด พืช
กอสรางและทําเครื่องใช 10 ชนิด พืชที่ใชประโยชนดานอื่นๆ 20 ชนิด และมีพืชพิษ 3 ชนิด สําหรับ
พรรณพืชสมุนไพรจําแนกตามสรรพคุณได ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนชนิดของสมุนไพรที่ชนเผากะหรางในจังหวัดประจวบคีรีขันธุใชประโยชน
แบงตามสรรพคุณ
สรรพคุณ
จํานวนชนิด
พืชที่ใชรักษาอาการเปนไข ตัวรอน
พืชที่ใชรักษาอาการปวดเมือ่ ย บํารุงกําลัง
พืชที่ใชรักษาอาการและโรคเฉพาะผูหญิง
พืชที่ใชรักษามาลาเรีย
พืชที่ใชรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง
พืชที่ใชรักษาอาการปวดฟน
พืชที่ใชแกพิษสัตว
พืชที่ใชเพื่อความงาม
พืชที่ใชเพื่อแกไอ
พืชที่ใชถายพยาธิ
พืชที่ใชแกซางในเด็ก
พืชที่ใชรักษาโรคอื่น ๆ

2 ชนิด
5 ชนิด
4 ชนิด
4 ชนิด
3 ชนิด
3 ชนิด
3 ชนิด
7 ชนิด
2 ชนิด
1 ชนิด
2 ชนิด
8 ชนิด

ที่มา: ดัดแปลงจาก อรทัย เนียมสุวรรณ. “พฤกษศาสตรพื้นบานของชาวเขาเผากระหรางในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธุ.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาพฤกษศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546.
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาวิจัย
1. อุปกรณที่ใชในการศึกษา
1.1 อุปกรณภาคสนาม
อุ ป กรณ ก ารเก็ บ ข อ มู ล สมุ น ไพรพื้ น บ า นได แ ก อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการสอบถาม
เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบานของชนเผากระหราง สมุดบันทึก ดินสอ ปากกา
อุปกรณการเก็บตัวอยางพรรณไมไดแก กรรไกรตัดกิ่งไม ถุงพลาสติกขนาดใหญ–
เล็ก ปายกระดาษบันทึกบันทึกชื่อ-หมายเลขพรรณไม กลองถายรูป แอลกอฮอล 95%
อุ ปกรณ ใ นการทํ าตั ว อยา งพรรณไมแ หง ได แ ก แผงอั ด พรรณไม เชื อกมัด แผง
กระดาษหนังสือพิมพ กระดาษลูกฟูกขนาดเทาแผงไม และสารเคมีสําหรับอาบน้ํายาตัวอยางพรรณ
พืชสมุนไพร
อุปกรณในการเตรียมตัวอยางพรรณไมแหงเพื่ออัดทําตัวอยางพรรณไมอัดแหง
ไดแก กระดาษแข็งขนาด 30 x 40 เซนติเมตร กระดาษเทา – ขาว กระดาษขาว สําหรับทําขอมูลของ
พรรณไม เข็ ม ด า ย เทปกาว กาวสํ า หรั บ ผนึ ก ตั ว อย า งพรรณไม ซึ่ ง อุ ป กรณ นี้ อ าจใช จั ด ทํ า ใน
ภาคสนามหรือนํากลับมาทําในหองปฏิบัติการ
1.2 อุปกรณศึกษาในหองปฏิบัติการ
อุปกรณในการเตรียมตัวอยางพรรณไมแหงเพื่ออัดทําตัวอยางพรรณไมอัดแหง
อุปกรณในการตรวจสอบเอกลักษณพืช ไดแกกลองจุลทรรศน เข็มเขี่ย ใบมีดโกน
ปากคีบ เอกสารทางพฤกษศาสตรและสมุนไพรของพรรณไมชนิดตางๆ ตัวอยางพรรณไมแหงจาก
หอพรรณไมแหงชาติ
2. วิธีการวิจัย
2.1 รวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับสมุนไพรพื้นบานทั้งในประเทศและตาง
ประเทศเพื่อเปนแนวทางในการกําหนดพื้นที่
2.2 กําหนดพื้นที่ที่จะทําการศึกษา โดยเลือกชุมชนที่ยังพึ่งตนเองดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลดวยภูมิปญญาทองถิ่น คือ หมูบานชนเผากะหราง บานโปงลึก ในเขตอุทยานแหงชาติ
27
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แกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเปนหมูบานของชนเผากะหราง ที่อยูหาง
ไกลตัวอําเภอประมาณ 70 กิโลเมตร การคมนาคมลําบาก ไมมีไฟฟา ไมมีสถานบริการสาธารณ สุข
ทําใหชาวบานตองสวนใหญตองพึ่งตนเองในการรักษาความเจ็บปวยโดยการใชสมุนไพรและการ
แพทยพื้นบาน และรวบรวมขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับชนเผากะหรางบานโปงลึก เชน ประวัติความ
เปนมา ประเพณี วัฒนธรรม
2.3 การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางในพื้นที่
ที่ทําการศึกษา
2.3.1 การสัมภาษณผูนําชุมชน เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่สาธารณสุข เกี่ยวกับ
ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ประวัติ ประชากร สภาพการณดานสุขภาพ ความเจ็บปวยและการดูแล
รักษา
2.3.2 สัมภาษณหมอยาพื้นบาน ผูที่มีความรูและชาวบานผูที่มีการใชสมุนไพร
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพร ทั้งในรูปแบบยาเดี่ยวและตํารับ โดยเนนสอบถาม
เพื่อใหไดความรูเกี่ยวกับ ชื่อพืชสมุนไพรในภาษากะหราง สรรพคุณ สวนที่ใช วิธีการใช ความรูใน
แตละเรื่องจะสอบถามจากผูรูในชุมชนอยางนอย 2 คน เพื่อความแนนอนวามีการใชสมุนไพรใน
ชุมชนนั้นจริง และในการสัมภาษณแตละครั้งจะมีลามภาษากะหราง เพราะชนเผากะหรางบางคน
พูดภาษาไทยไมคอยได และเพื่อความชัดเจนในการออกเสียงเปนภาษาไทยจึงใชลามคนเดียวตลอด
การศึกษา
2.3.3 การสังเกตโดยตรง เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากพรรณไมสมุนไพรใน
ชีวิตประจําวันของชนเผากะหราง
2.3.4 รวมทําการเดินปากับหมอพื้นบานและผูรูเพื่อเก็บพรรณพืชสมุนไพรใน
บริเวณปาที่ชาวบานใชประโยชนอยูจริง ทําการเก็บรวบรวมตัวอยางพรรณไมสมุนไพรพื้นบานใน
ภาคสนาม พรอมทั้งบันทึกภาพพรรณพืชสมุนไพรนั้นอยางละเอียด และนําตัวอยางบางสวนมาอัด
แหง เพื่อรอการศึกษาในหองปฏิบัติการ
2.3.5 วิธีการเก็บตัวอยางพรรณพืชสมุนไพร
กอนทําการเก็บตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรทุกครั้ง จะทําการถายรูปใวเพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบเอกลักษณพืช
ทําการบันทึกลักษณะสําคัญตางๆ ของพืชที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
นํามาอัดเปนตัวอยางแหง หรือดองดวยสารเคมี เชนสีของเปลือกตน ใบ ดอก ผล รวมทั้งบันทึก
ลักษณะนิสัย และสภาพนิเวศนเอาไวดวย
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การเก็บตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรจะทําการเก็บอยางสมบูรณที่สุดเทาที่จะ
ทําได คือ ควรมีทั้งใบ ดอก ผล เมล็ด ชิ้นสวนตัวอยางมีขนาดเหมาะสมกับแผงอัดพรรณไม ถาเปน
พืชลมลุก หรือพืชชั้นต่ําจะทําการถอนรากหรือเหงาติดมาดวย เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
เอกลักษณพืช
การอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพร
นําตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรมาตัดแตงกิ่งใหสวยงาม มีขนาดเหมาะสม จัด
ใบใหมีทั้งคว่ําและหงาย จากนั้นอัดตัวอยางพรรณไมลงในหนังสือพิมพพับครึ่ง คั่นแตละตัวอยาง
ดวยกระดาษแข็งลูกฟูก เพื่อระบายอากาศและความรอน จากนั้นอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรดวย
แผงไม รัดดวยเชือกใหแนน
นําแผงอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรที่รัดดวยเชือกแลวมาตากแดดจัดให
แหงสนิท หรืออบในตูอบลมรอน (hot air oven) ที่อุณหภูมิประมาณ 65-75 องศาเซลเซียส เปนเวลา
24 ชั่วโมง
เปดแผงอัดตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรเพื่อจัดแตงกิ่ง ใบ ดอก และสวนอื่น
ๆพรอมทั้งเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพใหม แลวนําไปอบอีกครั้งเปนเวลา 48 -72 ชั่วโมง กรณีที่ไม
สามารถตรวจสอบเอกลักษณพืชไดทันที จะนําตัวอยางดอกพืชแตละชนิดดองใน 95 % เอทธิลแอล
กอฮอลเพื่อนําไปตรวจสอบเอกลักษณตอไป
การอาบน้ํายาตัวอยางพรรณพืชสมุนไพร
เมื่อตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแหงสนิทดีแลว จะนําตัวอยางแหงมาอาบ
น้ํายาเมอร คูริคคลอไรดเ พื่ อปองกัน และกําจัด เชื้อรา และหลั งจากอาบน้ํา ยาตัว อย างพรรณพื ช
สมุนไพรแลว จะนําตัวอยางอัดลงในแผงอัดพรรณไมเหมือนเดิมแลวนําไปผึ่งแดดใหแหง น้ํายาที่
ใชอาบตัวอยางประกอบดวย
Mercuric chloride
25 มิลลิกรัม.
Phenol
50 มิลลิกรัม.
90 % Ethyl alcohol ปรับปริมาตรจนครบ 1,000 มิลลิลิตร.
(กองกานดา ชยามฤต 2541)
การติดตัวอยางตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแหง
นํ า ตั ว อย า งพรรณพื ช สมุ น ไพรแห ง ที่ ผ า นการอาบน้ํ า ยาแล ว มาติ ด บน
กระดาษแข็งขนาด 30 x 40 เซนติเมตร จัดรูปทรงใหสวยงามและงายตอการตรวจสอบเอกลักษณ
ยึดติดดวยกาว พรอมทั้งติดปายบอกรายละเอียดของพืชไวที่มุมขวาลางของกระดาษ
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2.3.6 การศึกษาพรรณไมในหองปฏิบัติการ
นําพรรณไมสมุนไพรตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดมาศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาอยางละเอียด ทําการตรวจสอบเอกลักษณ และตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองของตัวอยาง
พรรณพืชสมุนไพร และจัดทําเปนตัวอยางพรรณไมอัดแหง เพื่อใชในการตรวจสอบยืนยันกรณีที่ไม
แนใจ
ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตองของตัวอยางพรรณพืชสมุนไพรแตละ
ชนิดโดยอาศัยเอกสารพฤกษอนุกรมวิธานจากหนังสือพรรณพฤกษชาติแหงประเทศไทย และจาก
เอกสารทางพฤกษศาสตรอนุกรมวิธานของพรรณไมในภูมิภาคใกลเคียง โดยชื่อวิทยาศาสตรจะใช
ชื่อตามแหลงอางอิง ไดแก
สวนพฤกษศาสตรปาไม สํานักวิชาการปาไม. ชื่อพรรณไมแหงประเทศ
ไทย เต็ม สมิตินันท: พิมพครั้งที่ 2 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) กรมปาไม. กรุงเทพมหานคร: ประชาชน,
2544
สํานักงานหอพรรณไม. ชื่อพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม สมิตินันท: กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพรรณพืช. [ออนไลน]. เมษายน 2549. เขาถึงไดจาก
http://www.dnp.go.th/ Thaiplantname/default.aspx
ตรวจสอบความถูกตองโดยเปรียบเทียบพรรณไมที่หาชื่อวิทยาศาสตรได
แลวกับตัวอยางพรรณไมอัดแหงชนิดเดียวกันที่เก็บไวที่หอพรรณไมแหงชาติ (BKF) กรมปาไม
และ/หรือพิพิธภัณฑพืชกรุงเทพ (BK) กรมวิชาการเกษตร
2.3.7 ตัวอยางพรรณไมแหงที่เก็บมา จัดทําเปนตัวอยางแหงรักษาสภาพเก็บรักษาไว
ที่ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.4 จัดทําขอมูลของพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานที่ศึกษาได โดยจําแนกตามขอมูลที่
ตองการศึกษาเชน จําแนกตามสกุล วงศ จําแนกตามกลุมอาการของโรคที่รักษา
2.5 การศึกษาเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของของพรรณพืชสมุนไพรพื้นบานที่ศึกษา
ได โดยขอมูลการใชพื้นบานของไทยจะเปรียบเทียบจากเอกสารอางอิงดังนี้
ก. นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร,บรรณาธิการ.
สมุนไพรไมพนื้ บาน เลม 1. กรุงเทพ : ประชาชน, 2543.
ข. นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ.
สมุนไพรไมพนื้ บาน เลม 2. กรุงเทพ : พประชาชน, 2543.
ค. นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ.
สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 3. กรุงเทพ: ประชาชน, 2543.
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ง. นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร, บรรณาธิการ.
สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 4. กรุงเทพ: ประชาชน, 2543.
จ. นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร (บรรณาธิการ).
สมุนไพรไมพื้นบาน เลม 5. กรุงเทพ: ประชาชน, 2543.
ฉ. พรอมจิต ศรลัมพ และ คณะ สมุนไพรสวนสิรีรุขชาติ. กรุงเทพฯ: อมรินทร
พริ้นติ้ง กรุพ, 2535.
ช. เสงี่ยม พงษบุญรอด. ไมเทศเมืองไทย. กรุงเทพฯ: เกษมบรรณกิจ, 2522.
ซ. วุฒิ วุฒิธรรมเวช. สารานุกรมสมุนไพร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2540.
ฌ. วงศสถิตย ฉั่วกุล และคณะ. สยามไภษัชยพฤกษ ภูมิปญญาของชาติ.
กรุงเทพ : อัมรินทรพริ้นติ้ง แอนด พับลิชชิ่ง จํากัด, 2538.
2.6 วิเคราะหผลและสรุปผลการศึกษา
3. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ประมาณ 13 เดือน ระหวางเดือนเมษายน พศ. 2550 - เมษายน พศ. 2551
4. พื้นที่ศึกษา
4.1 ประวัติหมูบานโปงลึก
หมูบานโปงลึก หมูที่ 1 ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
เปนหมูบานชนเผากะหราง ตั้งอยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ในปาลึกบริเวณตนแมนา้ํ
เพชรบุรี ที่มีสภาพพื้นที่เปนภูเขาสูงชัน หางจากที่วาการอําเภอแกงกระจานประมาณ 54 กิโล เมตร
ความเปนมาของหมูบานนี้ไมมีขอมูลแนชัด แตผูสูงอายุหลายคนยืนยันวาบรรพบุรุษของเขาได
อาศัยทํากินในพื้นที่นี้มาหลายชั่วอายุคน และมีการอพยพ เคลื่อนยายไปมาหาสูกัน ระหวางบาน
แพรกตะครอ บานสวนทุเรียน อําเภอปราณบุรี บานปาละอู อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธุ
และบานโปงลึก (ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธุ 2551) แมวาจะมีการ
สรางเขื่อนแกงกระจานในป พศ. 2504 และปดเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําในป พศ. 2508 หมูบานนี้ก็ไมได
รับผลกระทบเนื่องจากอยูสูงกวาระดับน้ํา จนกระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศใหผืนปานี้เปนเขต
อุทยานแหงชาติแกงกระจานเมื่อวันที่ 9 มกราคม พศ. 2522 หมูบานโปงลึกจึงถูกจัดอยูในพื้นที่ของ
อุทยานแหงชาติ
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ในป พ.ศ.2536 กลุมชาวบานหมูบานโปงลึกไดริเริ่มใหเด็กในหมูบานไดมีการ
เรียนการศึกษาโดยรวมกันจัดสรางอาคารเรียนชั่วคราว มีนายสําเนา เจริญสุข ซึ่งเปนชาวบานของ
หมูบานโปงลึกเปนแกนนําในการดําเนินงานและเปนครูสอนหนังสือ พรอมทั้งขอครูจากกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 มาชวยทําการสอน
พ.ศ.2537 อุทยานแหงชาติแกงกระจานรวมกับชาวบานหมูบานโปงลึกรวมกันจัด
สรางอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง (4 หองเรียน) เพื่อใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนที่เพิ่ม
ขึ้น พรอมทั้งจัดสงเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติแกงกระจานที่ปฏิบัติงานประจําหนวยพิทักษ
อุทยานที่ กจ.10 (หวยแมสะเลียง) เขาทําการชวยสอนหนังสือ จํานวน 2 นาย รวมทั้งไดรับ นาย
สําเนา เจริญสุข เขาปฏิบัติงานอุทยานแหงชาติแกงกระจานโดยใหทําหนาที่เปนครูสอนหนังสือเปน
หนาที่หลัก
พ.ศ.2539 กรมปาไม (เดิม) หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 29 อุทยานแหงชาติ
แกงกระจาน และจังหวัดเพชรบุรีไดรวมกันจัดทําโครงการศึกษาเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาการบุก
รุกพื้นที่ปาตนน้ําลําธารอยางถาวรของชาวไทยภูเขาในเขตอุทยานแหงชาติแกงกระจาน (โครงการ
ยอย) ตามโครงการดูแลรักษาปาบริเวณปาละอูบนและเขาพะเนินทุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(โครงการบานเล็กในปาใหญ) โดยการอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผากะหรางที่อาศัยอยูกระจัดกระ
จายตามแนวชายแดนไทย-พมา บริเวณบานใจแผนดิน บานบางกลอย ลงมาอยูรวมกันที่หมูบานโปง
ลึก (ฝงซายแมน้ําเพชรบุรี) ครั้งแรกในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ พศ. 2539 และครั้งที่สองในวันที่ 620 เมษายน พศ. 2539 รวมทั้งหมด 57 ครอบครัว ประชากรประมาณ 240 คน โดยไดรับการสนับ
สนุนยานพาหนะ (เฮลิคอปเตอร) จากหนวย ฉก.ร.29 ในการขนยายราษฎรพรอมทั้งสัมภาระบาง
สวน ซึ่งไดมีการดําเนินการกอสรางบานพักรองรับราษฎรที่อพยพลงมา จํานวน 57 หลัง โดยใชไม
แปรรูป ไมไผและหญาคาในการสราง ดําเนินการสรางหองน้ําและถังเก็บน้ําใหกับผูที่อพยพลงมา
ทุกครอบครัว ชวยเหลือราษฎรที่อพยพลงมาโดยจัดที่ดินทํากินใหครอบครัวละ 7 ไร และพื้นที่ปลูก
บานประมาณ 3 งาน (1,250 ตารางเมตร) จํานวน 57 แปลง หลักในการจัดพื้นที่ทํากิน คือ ผูที่ ลงมา
กอนใหมีสิทธิ์ในการจับฉลากเลือกพื้นที่ทํากินกอน และจัดเตรียมพันธุกลาไมยืนตนสําหรับแจก
จายราษฎรในโครงการจํานวน 7 ชนิด ไดแก มะพราวน้ําหอม ขนุน หมาก สะตอ มะมวง กระทอน
และไผตง รวม 14,610 กลา โดยกําหนดใหราษฎรปลูกพืชลมลุกและพืชยืนตนในลักษณะผสม
ผสานแบบเกษตรโบราณ ตามความถนัดและสอดคลองกับพืชผลทางการเกษตรยืนตนที่มีอยูเดิม
โดยปราศจากการใชสารเคมีทุกชนิด และจัดตั้งเปนหมูบานโปงลึก หมูที่ 1 ตําบลหวยแมเพรียง
อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี (อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 2550)
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4.2 ตําแหนงที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
หมูบานโปงลึก ตั้งอยูในเขตเทือกเขาตะนาวศรีอันสูงชัน ใกลชายแดนไทย-พมา
หางจากที่วาการอําเภอแกงกระจานประมาณ 54 กิโลเมตร ทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดแมน้ํา
เพชรบุรี ทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี ทิศใตติดตอกับเขตบานหวยแมเพรียง หมู3 ตําบลหวย
แมเพรียง อําเภอแกงกระจาน ตัวหมูบานตั้งอยูประมาณเสนรุงที่ 12 องศา 97 ลิปดา ถึง 12 องศา 99
ลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 37 ลิปดา 99 องศา 39 ลิปดาตะวันออก สภาพพื้นที่ของหมูบาน
เปนเนินเขาริมฝงแมน้ําเพชรบุรี โดยรอบหมูบานเปนภูเขาสูง ตัวหมูบานมีระดับความสูงจากระดับ
น้ําทะเลประมาณ 240 เมตร (กรมทรัพยากรน้ํา 2550) พื้นที่หมูบานเปนสวนหนึ่งของอุทยานแหง
ชาติแกงกระจาน (ภาพที่ 3)
4.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อางตามขอมูลสภาพอากาศโดยทั่วไปของอุทยานแหงชาติแกงกระจาน จะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมสองชวงคือ ฤดูฝนระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม และ ระหวางเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม มีปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป 1,200-1,400 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 28
องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ําสุดในเดือนธันวาคม 8 องศาเซลเซียส และสูงสุดในเดือนพฤษภาคม
30 องศาเซลเซียส (แงซาย ชายดอย 2549)
4.4 ลักษณะพรรณพืช
ลักษณะโดยทัว่ ไปเปนปาดิบแลงซึ่งพบไดบริเวณหุบเขา ไหลเขา และทีร่ าบต่ํา
ระหวางภูเขาทีร่ ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตรเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง พรรณไมที่สําคัญ
ไดแก ยาง ตะเคียน สมพง กระชิด ไผหนาม เหรียง หมากเล็กหมากนอย สภาพปาโดยรอบหมูบาน
และสองฝงแมน้ําเปนปาที่ผานการตัด-ชักลากไมเนื่องจากเคยผานสัมปทานไมมากอน (สาขาวิจยั
สิ่งแวดลอมและทรัพยากร 2535)
4.5 การคมนาคม
การเดินทางระหวางอําเภอถึงบานโปงลึก เปนไปดวยความยากลําบาก เนื่องจาก
เสนทางที่ใชในการสัญจรระหวางอําเภอไปถึงหมูบานคอนขางทุรกันดาร เปนถนนลูกรังที่ขรุขระ
เรียบไปตามริมฝงแมน้ําเพชรบุรี สวนใหญชาวบานใชการเดินเทา รถจักรยานยนต หรือรถยนตขับ
เคลื่อนสี่ลอ การเดินทางไปบานโปงลึกตองขามลําหวยหลายแหง ในชวงฤดูฝนถามีน้ําหลากมากจะ
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ไมสามารถขามไปมาได ทําใหราษฎรที่อาศัยอยูที่บานโปงลึกประสบปญหาอยางมาก ในชวงที่
ระดับน้ําในเขื่อนสูงสามารถเดินทางโดยใชเรือหางยาวเปนพาหนะได (นิรันดร พงษเทพ 2550)
4.6 ประชากร
หมูบานโปงลึกมีบานเรือน 68 หลังคาเรือน 90 บานเลขที่ มีประชากร 364 คน ได
รับสัญชาติไทยแลว 324 คน แบงเปนชาย 150 คน หญิง 174 คน และที่ยังไมไดสัญชาติไทยอีก 40
คนประชากรเกือบทั้งหมดเปนชาวเขาเผากะหราง ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ลอย จีบัง 2550)
4.7 ขอมูลทางดานสาธารณสุข
ไมสามารถอางอิงขอมูลดานสาธารณสุขของหมูบานโปงลึกไดชัดเจน เนื่องจากอยู
หางไกลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ คือหางจากโรงพยาบาลแกงกระจานประมาณ 60 กิโล
เมตร หางจากสถานีอนามัยหวยแมเพรียงซึ่งเปนเจาของพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 50 กิโลเมตร ชาว
บานสวนใหญจําเปนตองพึ่งตนเองทางดานสาธารณสุขโดยใชสมุนไพร หากปวยมากก็จะเดิน ทาง
ไปรักษาที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลแกงกระจาน หรือ โรงพยาบาลจังหวัดขึ้นอยูกับความสะดวก
ในการเดินทาง เจาหนาที่สถานีอนามัยจะเขาไปใหวัคซีนแกเด็กเปนระยะ บางครั้งจะมีหนวยแพทย
เคลื่อนที่ไปใหบริการตรวจรักษา ปจจุบันมีการจัดตั้งหนวยมาลาเรียในหมูบาน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่
มีการระบาดของไขมาลาเรียและมีการใหบริการจายยาแกชาวบานที่เจ็บปวยเล็กนอยดวย (กนกอร
พราหมณชื่น 2550; บุญธรรม กลิ่นพัน 2550)
4.8 ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ
4.8.1 การแตงกาย
ปจจุบันการแตงกายของชนเผากะหรางเหมือนชาวไทยกลางโดยทั่วไป แต
ยังมีการแตงกายแบบดั้งเดิมบางในวันสําคัญ เชนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวลักษณะการแตงกายแบบดั้งเดิมของชนเผากะหรางบานโปงลึก คือ ผูชายจะนุงผาโจงกระ
เบนซึ่งเปนผาทอพื้นเมือง สีดํา น้ําเงิน สวนใหญไมมีลวดลาย ใสเสื้อ ทรงกระสอบ คอเสื้อเปนรูป
ตัววี สีดํา น้ําเงิน แดง หรือขาว มีลวดลายแตกตางกันไปตามฝมือการทอ มีการโพกผาที่ศีรษะ มีสีดํา
หรือสีน้ําเงิน ผูหญิงจะมีการแยกความแตกตางของระหวางสาวโสดและหญิงที่แตงงานแลว ผูหญิง
กะหรางที่ยังไมแตงงานจะใสชุดทอดวยมือ ทรงกระสอบ สีขาวยาว อาจมีลวดลายประดับ หญิงที่
แตงงานแลวจะใสเสื้อผาสีดํา หรือสีน้ําเงิน มีลวดลายสีสรรตางๆ มากนอยแลวแตฝมือในการทอ
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สวนใหญจะใสเสื้อทรงกระสอบ ตัวสั้น คอรูปตัววี นุงผาซิ่นที่มีลวดลายเชนเดียวกัน มีบางที่เปนชุด
ยาว ในผูสูงอายุจะมีการเจาะใสตุมหูทั้งผูชายและผูหญิง โดยตุมหูที่ใชจะมีขนาดใหญตามอายุ
4.8.2 วัฒนธรรม
ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีพิธีกรรมสําคัญคือ
การเซ น ไหว บ รรพบุ รุ ษ การเซ น ไหว ทู ต ผี ห รื อ การเสี่ ย งทาย ส ว นใหญ เ ป น พิ ธี ก รรมเพื่ อ การ
เพาะปลูก แตงงานหรือวันสําคัญ ทั้งผูชายและผูหญิงนิยมกินหมากและสูบยาเสนหรือบุหรี่มวน
4.8.3 ความเชื่อที่เกี่ยวของกับสุขภาพ
ชนเผากะหรางบานโปงลึกยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับภูตผีอยู แตสวนใหญใช
ในเชิงปองกันเพื่อมิใหทําผิดจารีต ประเพณี การใชภูตผีในการรักษาอาการเจ็บปวยนั้นพบนอยมาก
นอกจากนี้ชนเผากะหรางยังเชื่อกันวาในการเขาปาเพื่อเก็บสมุนไพรนั้นจะไมเดินถอยหลังกลับทาง
เดิม เพราะจะทําใหการรักษานั้นไมไดผล (สําเนา เจริญสุข 2550)
4.9 อาชีพและความเปนอยู
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจางทําสวนใหกับเกษตรกรพืน้
ลาง เชน สวนมะนาว นอกจากนี้มีบางสวนลงมารับจางทํางานในสนามกอลฟ รานอาหาร รีสอรท
รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนตอปประมาณ 2,000-3,000 บาท
ปญหาที่พบสวนใหญ คือ เรื่อง เสนทางการคมนาคมที่ยากลําบาก การขาดความรู
เรื่ อ งการเกษตร พื้ น ที่ ทํ า กิ น ไม เ พี ย งพอ และการที่ ช าวบ า นส ว นหนึ่ ง ยั ง ไม ไ ด รั บ สั ญ ชาติ ไ ทย
(อุทยานแหงชาติแกงกระจาน 2550)
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ภาพที่ 3 ที่ตั้งของหมูบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา: ดัดแปลงจาก Palee, P. et al. “Molecular phylogeny and character evaluation of
didymocarpus (Gesneriaceae) in Thailand.” [online] Accessed 23 November 2007,
Available from http://www.aseanbiodiversity.info/Abstract/53005868: 4 และ สุดารา
สุจฉายา. เพชรบุร.ี กรุงเทพมหานคร: สารคดี, 2547: 16-17
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ภาพที่ 4 ภาพถายทางอากาศแสดงหมูบานโปงลึก ที่ระดับความสูง 200 เมตร
ที่มา: บริษัท พอยท เอเชีย จํากัด (มหาชน). แผนที่ภาพถายดาวเทียมออนไลน. [ออนไลน].
เขาถึงเมื่อ 13 มีนาคม 2551. เขาถึงไดจาก www.pointasia.com

ภาพที่ 5 แสดงแผนผังภายในหมูบานโปงลึก (ไมมีอัตราสวน) ถายจากแผนผังที่ตั้งแสดงในหมูบาน

38

ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 6 สภาพทั่วไปของหมูบาน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผากะหรางบานโปงลึก
ก. สภาพถนนลูกรังที่เปนเสนทางคมนาคมเพียงเสนเดียวของหมูบาน
ข. และ ค. ลักษณะการตั้งบานเรือนตามไหลเขา และสภาพบานเรือนของชนเผากะหราง
ง. ความเปนอยูที่เรียบงายภายในบานของชนเผากะหราง
จ. โรงเรียน ตํารวจตะเวนชายแดน บานโปงลึก แหลงการศึกษาเพียงแหงเดียวของ
เยาวชนกะหราง
ฉ. การเพาะปลูกของชนเผากะหราง จะปลูกพืชหลากหลายชนิดในไรขาว
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ช

ซ

ฌ

ญ

ฎ

ฏ

ภาพที่ 6 สภาพทั่วไปของหมูบาน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผากะหรางบานโปงลึก (ตอ)
ช. และ ซ. พรรณพืชสมุนไพรของชนเผากะหรางมีทั้งทีท่ ี่เพาะปลูกไวในไรขาว
และหาเก็บจากปารอบหมูบาน
ฌ. เรือนคลอด สถานที่สําหรับใชในการคลอดและอยูไฟของหญิงชนเผากะหราง
ญ. และ ฎ. การแตงกายของหญิงที่ยังไมไดแตงงาน
ฏ. การแตงกายแบบดั้งเดิมของหญิงที่แตงงานแลว และชายชนเผากะหราง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชาวเขาเผากะหราง ที่หมูบานโปงลึก หมูที่ 1 ตําบล
หวยแมเพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทําการศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2551 พบพรรณพืชสมุนไพรที่ชนเผากะหรางนํามาใชประโยชนที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพของคนและสัตว ไดแก ใชเพื่อเปนยา และใชเปนอาหาร จํานวน 165 ชนิด โดยสามารถ
พิสูจนชนิดได 159 ชนิด และยังไมสามารถพิสูจนชนิด 6 ชนิด (ตารางที่ 3 และ 4) รายชื่อพรรณพืช
สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน จําแนกไดเปน
เฟรน 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางที่ 5 )
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ 24 สกุล (ตารางที่ 6 )
พืชใบเลี้ยงคู 133 ชนิด จาก 50 วงศ 114 สกุล (ตารางที่ 7)
สัตว 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอางอิง
PL 50-0164
C. Phengklai 5
(BKF)
PL 50-0134
1828 94884 (BKF)
PL 50-0135
45524 (BKF)
PL 50-0136
PL 50-0137
-

1

กะตุแว

Diplazium esculentum (Retz.) Sw.

Athyriaceae

2
3
4
5

คึที้
คึอะวา
คึที้ซู
คึตอ

Colocasia antiquorum Schott
Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.
Colocasia sp.
Colocasia sp.

Araceae
Araceae
Araceae
Araceae

6

เฮาะทุปรู

Lasia spinosa (L.)Thwaites

Araceae

PL 50-0138

13383 (BKF)

7

จอจื้อ

Pothos scanden L.

Araceae

PL 50-0139

8

โปซิควา

Typhonium trilobatum (L.) Schott

Araceae

PL 50-0140

9
10
11
12

ตาหมอเงาะ
ตะโค
มอจี้
ตะหนออี้

Areca catechu L.
Cocos nucifera L.
Rhapis sp.
Peliosanthes teta Andrews subsp.
humilis (Andr.) Jessop

Arecaceae
Arecaceae
Arecaceae
Convallariaceae

PL 50-0141
PL 50-0142
PL 50-0143
PL 50-0144

128696 (BKF)
134412 (BKF)
088637 (BKF)
084067 (BKF)
08043 (BKF)
024065 (BKF)
98237 (BKF)

เอกสารอางอิง
Flora of Thailand 3, 3 (1988): 466
The Flora of The Malay Peninsula 3, 1924: 96
Flora of Java 3, 1968 : 121
The Flora of The Malay Peninsula 3, 1924: 25
Flora of Java 3 1968 : 111
A revised Handbook to the Flora of Ceylon 6, 1897:
71
The Flora of British India 6, 1894: 582
Flora of Java 3, 1968:194
Flora of Java 3, 1968:195
The Flora of British India 6, 1894: 620
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

13

สุเล

Costus speciosus (Koen.) Sm.

Costaceae

14
15
16
17
18

ดาตะงู
ตะเกวมี่
ตะเกวยากุ
ซูเลซิคี้
ปอซอแม

Dracaena loureiri Gagnep.
Musa acuminate Colla
Musa sp.
Cymbidium siamenses Rolfe. ex Downie
Grammatophyllum speciosum Blume

Dracaenaceae
Musaceae
Musaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

19

ตะหนออี้

Tropidia angulosa (Lindl.) Blume

Orchidaceae

20
21
22
23
24
25
26

เฮาะกวอปู
ปะอี้
บื้ออะไถ
ซุย
บลึ๊
บื้อเคซะ
ปอฮิ๊

Cymbopogon citratus Stapf
Oryza sativa L.
Oryza sativa L.
Setaria italica (L.) P. Beauv.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Zea mays L.
Alpinia malaocensis (Burm.f.) Roscoe

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Zingiberaceae

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอา งอิง
PL 50-0145
R.Pooma 278 (BKF)
3781 (BKF)
PL 50-0146
56985 (BK)
PL 50-0147
6528 (BKF)
PL 50-0148
2875 (BKF)
PL 50-0149
26117 43115 (BK)
PL 50-0150
17026 (BKF)
120074 (BKF)
PL 50-0151
1427742 (BKF)
139084 (BKF)
PL 50-0152
0261 (BKF)
PL 50-0153
0783 (BKF)
PL 50-0154
0792 (BKF)
PL 50-0155
70465 (BKF)
PL 50-0156
0473 (BKF)
PL 50-0157
3146 (BKF)
PL 50-0158
095608 (BKF)

เอกสารอางอิง
The Flora of The Malay Peninsula 2, 1923: 491
The Flora of The Malay Peninsula 4, 1924: 327
Flora of Java 3, 1968: 36
Flora of Java 3, 1968: 39
Flora of Java 3, 1968: 248
Flora of Java 3, 1968: 252
กลวยไมปาเมืองไทย 2550: 450
Flora of Assam 2, 1938: 301
Flora of Java 1, 1963: 611
Flora of Java 3, 1968: 544
Flora of Java 3, 1968: 544
Flora of Java 3, 1968: 591
Flora of Java 3, 1968: 593
Flora of Java 3, 1968: 625
A revised Handbook to the Flora of Ceylon 4,
1983: 518
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

27
28
29
30
31

ตะอี้ซี้
โปรัว
ผอนื๊อ
ตะยอคงุทอ
กาเมย

32

พอแมอูมี่
เนาะไตแม
ตะละซูเวอะ
ซอนาคิดื้อ
บลิ๊ฮอ
มิ๊ตาลอ กวอ
เตอพิ
นอยหนา
พอแกว
นอกอวอ
ผะชากะชี้

33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม
จากการศึกษา
PL 50-0159
PL 50-0160
PL 50-0161
PL 50-0162
PL 50-0163

Alpinia galanga (L.) Willd.
Amomum aculeatum Roxb.
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Curcuma sp.
Zingiber zerumbet (L.) Sm.

Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae

Barleria strigosa Willd.

Acanthaceae

PL 50-0001

Justicia gendarussa Burm.f.
Thunbergia laurifolia Lindl.
Alternanthera sessilis (L.) DC.
Amaranthus tricolor L.
Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman
Annona squamosa L.
Anethum graveolens L.
Centella asiatica (L.) Urban.
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill

Acanthaceae
Acanthaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

PL 50-0002
PL 50-0003)
PL 50-0004
PL 50-0005
PL 50-0006
PL 50-0007
PL 50-0126
PL 50-0127
PL 50-0128

หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง
040194 5688 (BKF)
18819 (BKF)
1593 (BKF)
29328 (BKF)
67428 138804 (BKF)

เอกสารอางอิง

Flora of Java 3, 1968: 50
The Flora of British India 2, 1879: 200-257
Flora of China 24, 2000: 327
Flora of Java 3, 1968: 453
A revised Handbook to the Flora of Ceylon 4,
1983: 492
17138 (BKF)
Flora of Java 2, 1965: 573
The Flora of British India 4, 1885: 489
18250, 56552 (BK) Flora of Java 2 1965: 590
21635 (BKF)
Flora of Java 2 1965: 552
12730 40979 (BKF) Flora of Thailand 5, (4) 1992: 406
8320 (BKF)
Flora of Thailand 5, (4) 1992: 387
085807 (BKF)
The Flora of British India 2, 1879: 42
029437 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 116
30112 (BKF)
Tree Flora of Malaya 4, 1989: 575
4725 (BKF)
Flora of Thailand 5, (4) 1992: 447
8261 (BKF)
Flora of Thailand 5, (4) 1992: 449
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอางอิง
PL 50-0008
073689 (BKF)

42

เฮาะตื้อ

Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen

Asteraceae

43
44
45

ตะบูเลอะกะ
พอเบื้อ
ตะบอซอโบกุย

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

PL 50-0009
PL 50-0010
PL 50-0011

26552 (BKF)
33995, 56983 (BK)
076338 26038 (BKF)

46

นอพอกี้

Ageratum conyzoides L.
Blumea balsamifera (L.) DC.
Chromolaena odoratum (L.) R. M.
King & H. Rob.
Eupatorium stoechadosmum Hance

Asteraceae

PL 50-0012

075821 (BKF)

47
48
49

หนอมี๊ตอมี่
หนอแบะซี้
โดกะ

Basella rubra L.
Basella rubra L.
Oroxylum indicum (L.) Kurz

Basellaceae
Basellaceae
Bignoniaceae

PL 50-0013
PL 50-0014
PL 50-0015

50

มามาโจ

Bixa orellana L.

Bixaceae

PL 50-0016

51
52

ตื้อบละ
กื้อซอ

Brassica chinensis L.
Buxus cochinchinensis Pierre ex
Gegnep

Brassicaceae
Buxaceae

PL 50-0027
PL 50-0017

เอกสารอางอิง
A revised Handbook to the Flora of Ceylon 1,
1980: 160
Flora of Java 2, 1965: 376
Flora of Java 2, 1965: 387
Flora of Java 2, 1965: 37

A revised Handbook to the Flora of Ceylon 1,
1980: 148
6420 (BKF)
Flora of Thailand 5, (4) 1992: 410
6420 (BKF)
Flora of Thailand 5, (4) 1992: 410
05625 (BKF)
Flora of Thailand 5, (1) 1987: 437
Flora of Java 2, 1965: 537
Sanan 319 (BKF)
A revised Handbook to the Flora of Ceylon 5,
Dee 77 (BKF)
1985: 121
Flora of Java 1, 1963: 281
K. Larsen 240 (BKF) Flora of Thailand 6, (3) 1997: 185
138410 138472 (BKF) -
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอา งอิง
PL 50-0018
3627, 13130 (BKF)

53

กาละกา

Capparis micracantha DC.

Capparaceae

54
55

เฮาะกาหลา
เฮาะถะ

Cleome gynandra L.
Crateva adansonii DC

Capparaceae
Capparaceae

PL 50-0019
PL 50-0020

56

เฮาะถะที้

Creteva magna (Lour.) DC.

Capparaceae

PL 50-0021

57
58

กูจี้
คลิชูมื้อ

Caricaceae
Cecropiaceae

PL 50-0022
PL 50-0023

59

กะชิคละ

Chloranthaceae

PL 50-0024

60
61
62
63
64

หนอมาอิอื้อ
เซาะเว
ลูซะ
กลีนีโคะ
ดีซี๊

Carica papaya L.
Poikilospermum suaveolens (Blume)
Merr
Chloranthus erectus (Buch. Ham)
Verdc.
Combretum procursum Craib
Cuscuta chinensis Lam.
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Coccinia grandis (L.) Voigt
Cucumis sativus L.

Combretaceae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae

PL 50-0025
PL 50-0026
PL 50-0028
PL 50-0029
PL 50-0030

03526 (BKF)
030285 (BKF)

เอกสารอางอิง
Flora of Thailand 5, (3) 1991: 246

Flora of Thailand 5, (3) 1991
Flora of Thailand 5, (3) 1991
Flora of Java 1 1963: 183
05703 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 186
Flora of Thailand 5, (3) 1991
0569 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 314
138410 138472 (BKF ) Flore Generale de L’ Indo-Chine 4, 1936:
774
28863 (BK)
Flora of Thailand 5, (4) 1992:425
078087 (BKF )
75317 (BKF)
Thai Forest Bulletin 16, 1986: 192-194
149867 (BKF )
Flora Malesiana 4, (3) 1953: 393
10372,10377 (BK) Flora of Java 1, 1963: 302
05732 (BKF )
Flora of Java 1, 1963: 304-305
1970767 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 229
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

65
66
67

ลูคี้
ตะโกสะ
พี้พื้อวา

68
69

เคาะที้
ตะราโมะ

70
71

กะวาโพ
บี้ตะ

72
73
74
75
76
77

พอทึ
หนอทึ๊มื้อ
แกระ
หนวยกะบอ
พอนาแกะทอ
กวอมิ

78

มาตู

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

Cucurbita pepo L.
Luffa cylindrica (L.) M. Roem.
Momordica cochinchinnensis (Lour.)
Sperg.
Dillenia indica L.
Diospyros areolata King & Gamble

Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae

Croton sepalinus Airy Shaw.
Drypetes roxburghii (Wall.)
Hurusawa
Euphorbia hetrophylla L.
Euphorbia parviflora L.
Homonoia riparia Lour.
Manihot esculenta Crantz
Phyllanthus emblica L.
Phyllanthus amarus Schumach.&
Thonn.
Ricinus communis L.

Dilleniaceae
Ebenaceae

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
เอกสารอางอิง
จากการศึกษา
พรรณไมอา งอิง
PL 50-0031
Flora of Java 1, 1963: 305
PL 50-0032
16909(BKF)
Flora of Java 1, 1963: 300
PL 50-0033
249867 (BKF )
Flora of Java 1, 1963: 299
The Flora of The Malay Peninsula 1, 1922: 848
PL 50-0034
95488 (BKF)
Flora of Thailand 2, (2) 1972: 95-108
PL 50-0035
035951 (BKF )
Flora of Thailand 2, (4) 1981: 468

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

PL 50-0036
PL 50-0037
PL 50-0038
PL 50-0039
PL 50-0030
PL 50-0041
PL 50-0042
PL 50-0043

1038 (BK)
K. Chayamarit et al
2786 (BK)
039567 (BKF )
21110 (BK)
22114,41979 (BK)
09032 (BKF)
21393, 50698 (BK)
07913 (BKF)

Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
Kew Bulletin 26: 196
Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
Blumea 43, 1998: 131-164.
Flora of Java 1, 1963: 496
Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

PL 50-0044

007291 (BKF)

Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

79

ซิกิ๊เนอมู

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

กะวา
คลิ๊ อะงวามื้อ
พอชิ
ตะนี้
แมแก
ตะยะงะ
บอถู
บอบะกอลา
กะซิกวอ
กะยู กะยูซู
ซอนา
กลิบออะงวอ
กลิบออะวา
พอพื้อ
ซิพอซิ
บอบะ

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
เอกสารอางอิง
จากการศึกษา
พรรณไมอา งอิง
Sauropus thyriflorus Welzen.
Euphorbiaceae PL 50-0045
114646 (BKF)
Fl.Thai: Euphorbiaceae [Online]
Blumea 48, 2003: 319-391
Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm. Euphorbiaceae PL 50-0046
94411, 07412 (BKF) Flora of Thailand: Euphorbiaceae [Online]
Abrus precatorius L.
Fabaceae
PL 50-0047
04494 (BKF)
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 137
Acacia concinna (Willd.) DC.
Fabaceae
PL 50-0048
17414 (BK )
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 169
Archidendron jiringa (Jack) I. C. Nielsen Fabaceae
PL 50-0049
K. Larsen 2543 (BKF)Flora of Thailand 4, (2) 1985: 180
Bauhinia pulla Craib.
Fabaceae
PL 50-0050
5968, 50520 (BKF) Flora of Thailand 4, (1) 1984: 33
Caesalpinia sappan L.
Fabaceae
PL 50-0051
05281 (BKF)
Flora of Thailand 4, (1) 1984: 65
Cajanus cajan (L.) Millsp
Fabaceae
PL 50-0052
103324 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 634;
Canavalia gladiata (Jacq.) DC.
Fabaceae
PL 50-0053
05281 (BKF)
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 210
Cassia alata L.
Fabaceae
PL 50-0054
7636, 44102 (BK) Flora of Thailand 4, (1) 1984: 102
Cassia fistula L.
Fabaceae
PL 50-0055
K. Larsen 74 (BKF) Flora of Thailand 4, (1) 1984: 103
Clitoria ternatea L.
Fabaceae
PL 50-0057
07624 (BKF)
The Flora of The Malay Peninsula 1, 1922: 848
Derris elliptica (Roxb.) Benth
Fabaceae
PL 50-0058
130492 (BKF)
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 180
Derris malaccensis Psain.
Fabaceae
PL 50-0059
130529 (BKF)
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 179
Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit Fabaceae
PL 50-0060
06293 (BKF)
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 196
Parkia timoriana Merr.
Fabaceae
PL 50-0061
28006 (BKF)
Flora of Thailand 4, (2) 1985: 203
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. Fabaceae
PL 50-0062
03065 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 642
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ซอนา
ซะมอเกลอะไท
พอทุยทิ
ปตะอะซู
ซิทุลี้
มิ
ปอจี้
กะเปลากอลา
กะเปลาะ
ซอควา
ซิโทชะ

107
108
109
110
111

บอกะทื๊อ
มะดะ
ติพอแคว
กวาดื้อ
ปะอุซู

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอางอิง
Senna timoriensis (DC.) Irwin & Barneby Fabaceae
PL 50-0056
3962, 52578 (BKF)
Tamarindus indica L.
Fabaceae
PL 50-0063
29386 (BKF)
Uraria crinita (L.) Desv.ex DC.
Fabaceae
PL 50-0064
13304 (BKF )
Hydnocapus ilicifolia King
Flacourtiaceae PL 50-0065
139304, 139305 (BKF)
Garcinia cowa Roxb. Ex DC.
Guttiferaceae
PL 50-0066
3366, 35946 (BKF)
Hyptis suaveolens (L.) Poit
Lamiaceae
PL 50-0067
13548 (BK)
Ocimum americanum L.
Lamiaceae
PL 50-0068
02271 (BKF)
Ocimum gratissimum L.
Lamiaceae
PL 50-0069
02490 (BKF)
Ocimum tenuiflorum L.
Lamiaceae
PL 50-0070
10853 (BKF)
Lagerstroemia calyculata Kurz.
Lythraceae
PL 50-0071
1309 (BKF)
Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex
Malvaceae
PL 50-0072
0311 (BKF)
Hornem.
Urena lobata L.
Malvaceae
PL 50-0073
51150 (BKF)
Azadirachta indica A. Juss
Meliaceae
PL 50-0074
01223 (BKF)
Melia azedarach L.
Meliaceae
PL 50-0075
145207 (BKF)
Sandoricum koejape (Burm.f.) Merr.
Meliaceae
PL 50-0076
4303 (BKF)
Cocculus laurifolius DC.
Menispermaceae PL 50-0077
01775 (BKF)

เอกสารอางอิง
Flora of Thailand 4, (1) 1984: 111
Flora of Thailand 4, (1) 1984: 124
Flora of Java 1, 1963: 611
The Flora of British India 1, 1875: 34
Flora of Java 2, 1965: 634
Flora of Java 2, 1965: 637
Flora of Java 2, 1965: 639
Flora of Java 2, 1965: 638
Singapore Garden Bulletin 24, 1969: 185-335
Thai Forest Bulletin 18, 1989:43-49
Revised Blumea 14, (1) 1966: 196
The Flora of British India 1, 1875: 544
The Flora of British India 1, 1875: 550
The Flora of British India 1, 1875: 556
Flora of Thailand 5, (3) 1991: 132-140
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับ
ชื่อกะหราง
ที่
112
ตื้อเตาะมื้อ

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอา งอิง
Menispermaceae PL 50-0078
74113 (BKF)

113
114
115

ปะหนวย
แกระตะอุที้เม
เหวยยงะอื้อนา

Tinospora crispa (L.) Hook.f.
& Thomsons.
Artocarpus heterophyllus Lam.
Ficus heterophylla L.f.
Ficus hispida L.f.

116
117

เหวยยงะปะวา
ซิพื้อจึ

Ficus racemosa L.
Streblus asper Lour.

Moraceae
Moraceae

PL 50-0082
PL 50-0083

118
119
120
121
122
123
123
125

แกแลมื้อ
หนากา
เนาะเทลอ
ริเปลวา
นิโซ
ตาบลึ๊
มูรุย
ทอเคาะตาบลึ๊

Maclura cochinchinensis (Lour) Corner
Psidium guajava L.
Passiflora foetida L.
Passiflora sp.
Sesamum orientale L.
Piper betle L.
Piper nigrum L.
Piper sarmentosum Roxb.

Moraceae
Myrtaceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Pedaliaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae

PL 50-0084
PL 50-0085
PL 50-0086
PL 50-0087
PL 50-0088
PL 50-0089
PL 50-0090
PL 50-0091

Moraceae
Moraceae
Moraceae

PL 50-0079
PL 50-0080
PL 50-0081

6529 (BKF)
140338 (BKF )
30727 (BK)

เอกสารอางอิง
Flora of Thailand 5, (3) 1991: 132-140

Flora of Java 2, 1965: 19
The Flora of British India 5, 1890: 518
The Flora of British India 5, 1890: 532
The Species of Ficus of the Indo-Malayan
and Chinese Countries, 1888: 85.
724 (BKF)
The Flora of British India 5, 1890: 527
4922 (BKF)
The Flora of The Malay Peninsula 3, 1924:
323
58474 138656 (BKF) Singapore Garden Bulletin 1962; 19: 187-252.
0907 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 335
2817 (BKF)
Flora of Java 1, 1963: 291
7166 (BKF)
Flora of China 18, 1998: 213-225
769 (BKF)
Flora of China 4, 1989:113
5922 (BKF)
Flora of China 4, 1989: 120
04557 (BKF)
Flora of China 4, 1989 : 125
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม
จากการศึกษา
PL 50-0092
PL 50-0093
PL 50-0094
PL 50-0095

หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง
3206, 4913 (BKF)
03862 (BKF)
6607 (BKF)
56353, 35263 (BKF)

เอกสารอางอิง

Polygonum odoratum Lour.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn
Helicia sp.
Ventilago harmandiana Pierre

Polygonaceae
Portulaceae
Proteaceae
Rhamnaceae

130
131
132

พละซี่
นอมี้ตอควุ
ลี้โคะเหมาะ
กระซิ
กระซิพลางื้อซอ
เลเคาะมิ
ตะแคที้
พอที้

Ziziphus oenoplia (L.) Mill
Nauclea orientalis (L.) L.
Ixora cibdela Craib.

Rhamnaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

PL 50-0096
PL 50-0097
PL 50-0098

133
134
135
136

โควะ
โควะ
มะกรูด
นุมมาอา

Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae
Rutaceae

PL 50-0099
PL 50-0100
PL 50-0101
PL 50-0102

137

ติโซะพูแมบิ
ซิซออิ

Morinda elliptica Ridl.
Morinda coreia Ham.
Citrus hystrix DC.
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre
ex Guill
Micromelum minutum(G.Fotst)
Wight&Arn.

Flora of Java 1, 1963: 221
Flora of Thailand 5, (1) 1987: 115-120
Flora of Java 2, 1965: 62
Flore Generale de L’Indo-Chine 1, 1912: 908-934
70255 (BKF)
Flore Generale de L’Indo-Chine 1, 1912: 908-934
908422 (BKF)
Flora of Thailand: Rubiaceae [Online]
40741 (BK)
Thai Forest Bulletin 9, 1975: 15-53
Flora of Thailand: Rubiaceae [Online]
081089 (BKF)
Flore Siamensis Enumeratio 2 1 1932: 5-234.
11346 (BKF)
Flore Siamensis Enumeratio 2 1 1932: 5-234.
0393 (BKF)
Flora of Java 2, 1965: 108
68104 115578 (BKF) Studies on the Flora of Thailand 36,1966: 283-93.

Rutaceae

PL 50-0103

3928, 52752 (BK)

138

เนาะซอกอ

Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston Rutaceae

PL 50-0104

111850 (BKF)

126
127
128
129

Flora of Java 2, 1965: 103
Revised Handbook to the Flora of Ceylon 5, 1985:
406-476.
Flora of Java 1, 1963: 496
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

มะแม
ซิกี้ประวิ๊
ซิลี้
มาพลึ
ซิโพคะ
ซิกอพะ
ซะตุพูอี้
แมซะ
ดูกาบอ
ยะเชา
ชอดิไปโล
ชอคิโปโละ

151
152
153
154

ตะกอคะ
ตะกอแคว
ควอคะยู
ตะกอคะซะ

ชื่อวิทยาศาสตร

หมายเลขพรรณไม
จากการศึกษา
Cardiospermum halicacabum L.
Sapindaceae
PL 50-0105
Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh Sapindaceae
PL 50-0106
Mischocarpus sp.
Sapindaceae
PL 50-0107
Sapindus rarak DC.
Sapindaceae
PL 50-0108
Brucea javanica (L.) Merr.
Simaroubaceae PL 50-0109
Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
Simaroubaceae PL 50-0110
Capsicum frutescens L.
Solanaceae
PL 50-0111
Capsicum frutescens L.
Solanaceae
PL 50-0112
Lycopergicon esculentum Mill
Solanaceae
PL 50-0113
Nicotiana tabacum L.
Solanaceae
PL 50-0114
Physalis angulata L.
Solanaceae
PL 50-0115
Solanum nigrum L.
Solanaceae
PL 50-0116
Solanum indicum L.
Solanum melongena L.
Solanum torvum Sw.
Solanum trilobatum L.

วงศ

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

PL 50-0117
PL 50-0118
PL 50-0119
PL 50-0120

หมายเลขตัวอยาง
พรรณไมอางอิง
30691 (BK)
32141 (BKF)
089324 (BKF)
43025 (BKF)
3067, 1160 (BKF)
17996 (BKF)
7490 (BKF)
17105 (BK)
8261 (BKF)
3548 (BK)
6207 (BKF)
8670 (BKF)
61901 (BKF)
12077 (BKF)

เอกสารอางอิง
Flora of Thailand 7, (1) 1999: 192
Flora of Thailand 6, (1) 1993: 257
Flora of Thailand 7, (1) 1999: 169-250
Flora of Thailand 7, (1) 1999: 169-250
Flora of Thailand 2, (4) 1981: 439
Flora of Thailand 2, (4) 1981: 443
Flora of Java 2, 1965: 469
Flora of Java 2, 1965: 469
Flora of China 17, 1998 : 329
Flora of China 17, 1998 : 331
Flora of Java 2, 1965: 468
Flora of China 17, 1998: 314
The Flora of British India 4, 1883: 234
Flora of Java 2, 1965: 474
Flora of Java 2, 1965: 475
A Revised Handbook to the Flora of
Ceylon 6, 1991: 365-409.
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ตารางที่ 3 สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางพรรณไมอางอิง และเอกสารอางอิง (ตอ)
ลําดับที่

ชื่อกะหราง

ชื่อวิทยาศาสตร

วงศ

หมายเลขพรรณไม หมายเลขตัวอยาง
จากการศึกษา
พรรณไมอางอิง
PL 50-0121
113496 28704(BKF)

ตะเหยาะมื้อ
โชะพู
ซิเนอมู
สุปรา
เฮาะคุปอ

Duabanga grandiflora (Roxb. ex
DC.) Walp.
Byttneria andamanensis Kurz
Sterculia pexa Pierre
Aquialia crassna Pierre ex Lecomte
Microcos panicilata L.
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew

Sterculiaceae
Sterculiaceae
Thymelaeaceae
Tiliaceae
Urticaceae

PL 50-0122
PL 50-0123
PL 50-0124
PL 50-0125
PL 50-0129

ฮิคุปอ
พอกวอ
กะหมากะ
ตะอึพูจือปะ

Laportea interrupta (L.) Chew
Clerodendrum paniculatum L.
Gmelina philippensis Cham
Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.)

Urticaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Vitaceae

PL 50-0130
PL 50-0131
PL 50-0132
PL 50-0133

155

กุ

156
157
158
159
160
161
162
163
164

Soneratiaceae

เอกสารอางอิง

The Flora of The Malay Peninsula 1, 1922:
223
73185(BK)
Flora of Thailand 7, (4) 2001: 544
137631 117411(BKF) Flora of Thailand 7, (4) 2001: 550-654; :
41139 (BKF)
105739 (BKF)
Flora of Thailand 6, (1) 1993: 33
85731 (BK)
Tree Flora of Malaya 4, 1989: 479
139804 (BKF)
14800, 51315 (BKF) Tree Flora of Malaya 4, 1989: 477
142828 (BKF)
Flora of Java 2, 1965: 611
4507 (BKF)
Flora of Java 2, 1965: 623
086095 (BKF)
Flora of Java 2, 1965: 95

ตารางที่ 4 สมุนไพรจากสัตวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน หมายเลขตัวอยางอางอิง และเอกสารอางอิง
ลําดับที่
165

ชื่อกะหราง
โขลกี๊

ชื่อวิทยาศาสตร
Cyclophorus speciosus Philippi.

วงศ
Cyclophoridae

หมายเลขตัวอยาง หมายเลขตัวอยาง
เอกสารอางอิง
จากการศึกษา
อางอิง
PL 50-0165
TH2001001526
สมศักดิ์ ปญหา 2543
(AGRIS Centre KU) Panha และ Burch 2006
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ตารางที่ 5 พรรณพืชสมุนไพรกลุมเฟรนที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
1
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.

วงศ
Athyriaceae

ชื่อไทย
ผักกูด กูดกิน

ชื่อกะหราง
กะตุแว

การใชพื้นบาน
พืชอาหาร ผัก

สวนที่ใช
ยอด
ใบออน

วิธีใช
เปนผักสด
จิ้มน้ําพริกหรือแกงสม

ผูใหขอมูล *
6, 7, 10, 12,
17

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก
ตารางที่ 6 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
1
Colocasia antiquorum Schott

วงศ
Araceae

ชื่อกลาง
บอนน้ํา

ชื่อกะหราง
คึที้
คึอะวา
คึที้ซู
คึตอ
เฮาะทุปรู
จอจื้อ
โปซิควา
ตาหมอเงาะ
ตะโค

2
3
4
5
6

Colocasia gigantea (Blume) Hook. f.
Colocasia sp.
Colocasia sp.
Lasia spinosa (L.) Thwaites
Pothos scanden L.

Araceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae

7

Typhonium trilobatum (L.) Schott

Araceae

คูน ,ทูน
เผือกดํา
เผือกน้ํา
ผักหนาม
ตะขาบ คอกิ่ว
หวายตะมอย
อุตพิด

8
9

Areca catechu L.
Cocos nucifera L.

Arecaceae
Arecaceae

หมาก
มะพราว

การใชพื้นบาน
พืชอาหาร ผัก
พืชพิษ
พืชอาหาร ผัก
พืชอาหาร ผัก
พืชอาหาร ผัก
พืชอาหาร ผัก
แกนิ่ว ขัดเบา

สวนที่ใช
กานใบ
กานใบ
หัว
หัว
ยอดออน
ใบ

วิธีใช
ใสแกงที่มีรสเปรี้ยว
ยางจากกาน คัน
เปนผักสด จิ้มน้ําพริก
ตม หรือใสแกง
ตม หรือใสแกง
ดองเกลือ ใชเปนผัก
ตม ดื่มน้ํา

ผูใหขอมูล *
6, 7, 10,
14, 17
6, 10, 17
6, 10, 17
6, 10, 17
6, 10, 16
6, 7, 8

แกพิษแมลงกัด
ตอย
เคี้ยวกับพลู
พืชอาหาร
เคี้ยวกับพลู

หัว

ตําพอก

6, 7, 8, 15

ผล
ผลแก
ผลออน

เคี้ยวกับพลู
คั้นกระทิใสแกง
เคี้ยวกับพลูแทนหมาก

6, 7, 17, 19
6, 10, 17
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ตารางที่ 6 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
10
Rhapis sp.

วงศ
Arecaceae

ชื่อไทย

11

Peliosanthes teta Andrews subsp.
humilis (Andr.) Jessop

Convallariaceae ขี้เหล็ก (ตรัง)
โหนดดิน

12
13

Costus speciosus (Koen.) Sm.
Dracaena loureiri Gagnep.

Costaceae
Dracaenaceae

เอื้องหมายนา สุเล
จันผา
ดาตะงู

14

Musa acuminata Colla

Musaceae

กลวยปา

ตะเกวมี่

การใชพื้นบาน
ชวยใหหนัง
เหนียว
คงกระพัน
แกหอบหืด
ชวยเจริญอาหาร
ใชเตรียมลูกแปง
แกหูน้ําหนวก
แกรอนใน
กระหายน้ํา
พืชอาหาร

15

Musa sp.

Musaceae

กลวยน้ําวา

ตะเกวยากุ

พืชอาหาร

16
17
18
19

Cymbidium siamenses Rolfe ex Downie
Grammatophyllum speciosum Blume
Tropidia angulosa (Lindl.) Blume
Cymbopogon citratus Stapf

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Poaceae

กะเลกะรอน
เพชรหึง
ขาวดง
ตะไคร

ซูเลซิคี้
ปอซอแม
ตะหนออี้
เฮาะกวอปู

แกหูอักเสบ
บํารุงกําลัง
แกหอบหืด
เปนเครื่องเทศ

จั๋ง

ชื่อกะหราง
มอจี้

ตะหนออี้

สวนที่ใช
เหงา

วิธีใช
ผูใหขอมูล *
ตําหรือบดใหละเอียดรวมกับ 7, 9, 13
ซิลี้ ใชกิน

ทั้งตน
ราก
ราก
เหงา
แกน

ตม ดื่มน้ํา
ตากแหงบดเปนผงกินกับน้ํา
ตําผสมกับสมุนไพรอื่น
ลนไฟใหนิ่ม บีบน้ําหยอดหู
ตม ดื่มน้ํา หรือฝนกับน้ํา

7, 8, 9

ดอก
ใสในลําตน
ดอก
ใสในลําตน
ผลสุก
ใบ
ลําตน
ทั้งตน
กาบใบ

จิ้มน้ําพริก
จิ้มน้ําพริก ใสแกง
จิ้มน้ําพริก
จิ้มน้ําพริก ใสแกง
เปนผลไม
ลนไฟใหนิ่ม บีบน้ําหยอดหู
ดองเหลา
ตม ดื่มน้ํา
ตําเขาเครื่องแกง

6, 14, 20

7, 8, 9
6, 7, 8

6, 14, 20

7, 8, 9
7, 8, 9
7, 9
7, 8, 9, 16
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ตารางที่ 6 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
20
Oryza sativa L.
21
Oryza sativa L.
22
Setaria italica (L.) P. Beauv.
23

Sorghum bicolor (L.) Moench

Poaceae

24

Zea mays L.

Poaceae

ชื่อไทย
ขาวเหนียว
ขาว
ขาวฟางหาง
กระรอก
ขาวฟาง
สมุทรโคดม
ขาวโพด

25
26

Alpinia malaccensis (Burm.) Roscoe
Alpinia galanga (L.) Willd.

Zingiberaceae
Zingiberaceae

ขาปา
ขา

ปอฮิ๊
ตะอี้ซี้

27

Amomum aculeatum Roxb.

Zingiberaceae

เรวชาง

โปรัว

พืชอาหาร
พืชอาหารสัตว
พืชอาหาร
พืชอาหารสัตว
พืชอาหาร ผัก
เครื่องเทศ
พืชอาหาร ผัก
ขับลม

28
29
30

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.
Curcuma sp.
Zingiber zerumbet (L.) Sm.

Zingiberaceae
Zingiberaceae
Zingiberaceae

กระชาย
ขมิ้นออย
กระทือ

ผอนื๊อ
ตะยอคงุทอ
กาเมย

เครื่องเทศ
ผสานกระดูก
พืชอาหาร

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก

วงศ
Poaceae
Poaceae
Poaceae

ชื่อกะหราง
ปะอี้
บื้ออะไถ
ซุย

การใชพื้นบาน
พืชอาหาร
พืชอาหาร
พืชอาหาร

สวนที่ใช
เมล็ด
เมล็ด
เมล็ด

บลึ๊

เมล็ด

ราก
หัว
หนอออน
หัว

บื้อเคซะ

ผักสด
เมล็ดแหง
หนอออน
เหงา
หนอออน
ผล

วิธีใช
ใชทําขนม หมักเหลา
เปนอาหารหลัก
ใชทําขนม
บางครั้งใชตํากับขาวเหนียว
ตํากับขาวเหนียวทําขนม

ผูใหขอมูล *
6, 10, 14
6, 10, 17
6, 10, 17

ตม
ใชแปนอาหารสัตว
จิ้มน้ําพริก
ตําผสมในเครื่องแกง
จิ้มน้ําพริก
ตํารวมกับลูกพริกไทยปน
เปนลูกเล็กๆ กิน
ใชตําเปนเครื่องแกงน้ํายา
ตํากับขาวเปลือกใหปน พอก
เปนผักสด
หรือตมจิ้มน้ําพริก

6, 10, 17

6, 10, 17

6, 10, 17
6, 10, 17
7, 9
8, 14, 17
7, 8, 16
6, 9, 10

56

ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
1
Barleria strigosa Willd.

วงศ
Acanthaceae

ชื่อไทย
สังกรณี

การใชพื้นบาน
แกปวดทอง
ทองอืด
แกอีสุกอีใส

สวนที่ใช
ใบ ยอด

กระดูกไกดํา

ชื่อกะหราง
พอแมอูมี่
เนาะไตแม
ตะละซูเวอะ

2

Justicia gendarussa Burm.f.

Acanthaceae

3

Thunbergia laurifolia Lindl.

Acanthaceae

รางจืด

ซอนาคิดื้อ

Alternanthera sessilis (L.) DC.

Amaranthaceae

ผักเปดไทย

บลิ๊ฮอ

5

Amaranthus tricolor L.

Amaranthaceae

ผักโขม

มิ๊ตาลอ กวอ

ถอนพิษ
ชวยใหสรางเมา
แกหนามืด
ตาลาย
พืชอาหาร ผัก

4

6

Anacardiaceae

มะกอกปา

เตอพิ

บํารุงกําลัง

7
8

Spondias bipinnata Airy Shaw &
Forman
Annona squamosa L.
Anethum graveolens L.

Annonaceae
Apiaceae

นอยหนา
ผักชีลาว

นอยหนา
พอแกว

9
10
11

Centella asiatica (L.) Urb.
Petroselinum crispum (Mill.)A.W. Hill
Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen

Apiaceae
Apiaceae
Asteraceae

บัวบก
ผักชีฝรั่ง
ผักคราดหัว
แหวน

นอกอวอ
ผะชากะชี้
เฮาะตื้อ

แกนมคัด
เครื่องเทศ
พืชอาหาร
แกช้ําใน
พืชอาหาร
แกกระหายน้ํา
พืชอาหาร ผัก

ใบ ยอด

วิธีใช
ตม ดื่มน้ํา

ผูใหขอมูล *
7, 8, 16

ใบ

ตมน้ําอาบ
หรือแชน้ําซาวขาว ใชทา
ตําคั้นน้ําดื่ม

6, 7, 8

ทั้งตน

ตม ดื่มน้ํา หรือตมน้ําอาบ

7, 8, 9

ยอดออน
ใบ
รากออน
ตากแหง
ผลดิบ
ราก กานใบ
ยอด ใบ
ทั้งตน
ใบ
ยอด

ตมจิ้มน้ําพริก

6, 10, 11,
20
7, 8, 15

ใชรวมกับรากปอขาว น้ําผึ้ง
ฝนทา บรรเทาอาการปวด
ตํากับเครื่องแกง
เปนผักสดจิ้มน้ําพริก
ตมกับน้ําตาล
เปนผักสดจิ้มน้ําพริก
ตําคั้นน้ําดื่ม
เปนผักสดจิ้มน้ําพริก

7, 9, 17

7, 8, 10
6, 10, 15
6, 7, 16
6, 10, 15
7, 8, 9
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
12
Ageratum conyzoides L.

วงศ
Asteraceae

ชื่อไทย
สาบแรง
สาบกา
หนาด

ชื่อกะหราง
ตะบูเลอะกะ

13

Blumea balsamifera (L.) DC.

14
15

Chromolaena odoratum (L.) R. M. King Asteraceae
& H. Rob.
Eupatorium stoechadosmum Hance
Asteraceae

สันพราหอม

ตะบอซอ
โบกุย
นอพอกี้

16

Basella ruba L.

Basellaceae

ผักปลัง

หนอมี๊ตอมี่

17

Basella rubra L.

Basellaceae

ผักปลังแดง

หนอแบะซี้

18

Oroxylum indicum (L.) Kurz

Bignoniaceae

เพกา

โดกะ

19
20

Bixa orellana L.
Brassica chinensis L.

Bixaceae
Brassicaceae

คําแสด
ผักกาด

มามาโจ
ตื้อบละ

21

Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep Buxaceae

ชองรําพัน

กื้อซอ

Asteraceae

สาบเสือ

พอเบื้อ

การใชพื้นบาน
แกฝ
แกไอ
ชวยใหมดลูก
เขาอู
หามเลือด

สวนที่ใช
ใบ
ใบ
ใบ

วิธีใช

ผูใหขอมูล *
7, 8, 9

ใบ

ขยี้ทา
ตม ดื่มน้ํา
ตมน้ําอาบ
ใชอยูไฟรวมกับใบเปลา
ขยี้กับปูนพอกแผล

ทั้งตน

ตมน้ําอาบ เพื่อลดไข แกคัน

7, 8, 10

ยอด
ผล
พืชอาหาร ผัก
ยอด
ผล
รักษางูสวัด
เปลือกตน
พืชอาหาร ผัก
ฝกออน
แกริดสีดวงจมูก ใบ
พืชอาหาร ผัก
ยอดออน

จิ้มน้ําพริก แกงจืด แกงสม
ใสแกงสม
จิ้มน้ําพริก แกงจืด แกงสม
ใสแกงสม
ฝนกับน้ํา ทา
เผาไฟ จิ้มน้ําพริก
ใบตากแหงมวนบุหรี่สูบ
ตมจิ้มน้ําพริก

6, 10, 12,
15
6, 10, 12,

6, 8, 9
6, 10

แกทองเสีย ปวด เปลือกตน
เอว ปวดหลัง

ตม ดื่มน้ํา

7, 8, 9

ลดไข แกไข
อีสุกอีใส
พืชอาหาร ผัก

7, 8, 9
6, 7, 20

7, 8, 9
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
22
Capparis micracantha DC.
23
Cleome gynandra L.
24
Crateva adansonii DC.

วงศ
Capparaceae
Capparaceae
Capparaceae

ชื่อไทย
ชิงชี่
ผักเสี้ยน
กุมบก

ชื่อกะหราง
กาละกา
เฮาะกาหลา
เฮาะถะ

การใชพื้นบาน
พืชอาหาร ผลไม
พืชอาหาร ผัก
พืชอาหาร ผัก
พืชพิษ

25
26

Crateva magna (Lour.) DC.
Carica papaya L.

Capparaceae
Caricaceae

กุมน้ํา
มะละกอ

เฮาะถะที้
กูจี้

27

Cecropiaceae

เครือขมัน

คลิชูมื้อ

Chloranthaceae

กระดูกไก

กะชิคละ

29
30
31
32

Poikilospermum suaveolens (Blume)
Merr
Chloranthus erectus (Buch.-Ham)
Verdc.
Combretum procursum Craib
Cuscuta chinensis Lam.
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Coccinia grandis (L.) Voigt

ใชเปนผัก
ดอก
พืชอาหาร ผลไม ผลดิบ
ผลสุก
แกหนามืด ความ ตน
ดันสูง
แกไขในเด็ก
ทั้งตน

Combretaceae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae

สะแกเถา
ฝอยทอง
แฟง
ตําลึง

หนอมาอิอื้อ
เซาะเว
ลูซะ
กลีนีโคะ

ลดอาการบวม
พืชอาหาร ผัก
พืชอาหาร ผัก
พืชอาหาร ผัก

33

Cucumis sativus L.

Cucurbitaceae

แตงเปรี้ยว

ดีซี๊

พืชอาหาร

28

สวนที่ใช
ผลสุก
ยอดออน
ดอก
เปลือกตน

ลําตน
ตน ยอด
ผล
ยอดออน
ผลดิบ
ผลแก

วิธีใช
ผลไมกินเลนของเด็ก
ดอง จิ้มน้ําพริก
ดอง จิ้มน้ําพริก
ทุบหรือตําใหละเอียด ผสม
ยาสูบฆาแมลงในไรขาว
ดอง จิ้มน้ําพริก
ตมจิ้มน้ําพริก
กินเปนผลไม
ฝนกับน้ําซาวขาว พอกหัว

ผูใหขอมูล *
6, 13, 17
7, 8, 9
6, 10, 16

ตมน้ําใหเด็กอาบ

7, 8, 9

ใชเปนยาฝน
ลวก จิ้มน้ําพริก
ตมจืด ตมจิ้มน้ําพริก
จิ้มน้ําพริก
ใสแกงกระทิ
ใสน้ําพริก แตงรสเปรี้ยว

7, 8, 9
6, 10
6, 10
6, 10

7, 8, 9
6, 10, 17
7, 9

6, 10
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ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
34
Cucurbita pepo L.

วงศ
Cucurbitaceae

ชื่อไทย
ฟกทอง

ชื่อกะหราง
ลูคี้

การใชพื้นบาน
พืชอาหาร ผัก
ฆาเหา
พืชอาหาร ผัก
เปนอาหาร

35

Luffa cylindrica (L.) M. Roem.

Cucurbitaceae

บวบขม

ตะโกสะ

36

Cucurbitaceae

ฟกขาว

พี้พื้อวา

37
38
39

Momordica cochinchinnensis (Lour.)
Sperg.
Dillenia indica L.
Diospyros areolata King &Gamble
Croton sepalinus Airy Shaw.

Dilleniaceae
Ebenaceae
Euphorbiaceae

มะตาด
มะพลับ
เปลาเงิน

เคาะที้
ตะราโมะ
กะวาโพ

40
41

Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa
Euphorbia hetrophylla L.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

มะคําไก
หญายาง

บี้ตะ
พอทึ

42
43

Euphorbia parviflora L.
Homonoia riparia Lour.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

น้ํานมราชสีห หนอทึ๊มื้อ
ไครน้ํา
แกระ

44
45

Manihot esculenta Crantz
Phyllanthus emblica L.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

สวนที่ใช
ยอดออน
ดอก ผล
แกนกลาง
ผลที่มีเมล็ด
ยอดออน
ผลแก
ผล
เปลือกตน
ใบ

วิธีใช
ตม จิ้มน้ําพริก
ทําอาหาร
สระผม โดยนํามาขยี้บน
ศีรษะ ทิ้งไว แลวลางออก
ลวกจิ้มน้ําพริก
ตมจิ้มน้ําพริก หรือแกงสม
ใชแกงสม จิ้มน้ําพริก
ตม ดื่มน้ํา
ตม ดื่มน้ํา

ผูใหขอมูล *
6, 10

7, 8
6, 7

ทั้งตน
ทั้งตน
ใบ
หัวใตดิน
ผล

ตมกับเถาขี้กา อาบ
ตม ดื่มน้ํา
กินมากจะถายอยางแรง
ตม ดื่มน้ํา
เผาไฟแลวยืนรมควัน
ตม ดื่มน้ํา
ตม หรือเชื่อม
กินผลสด

พืชอาหาร
แกทองเสีย
แกไขมาเลเรีย
ปวดหลัง เอว
แกไขบวม
เปลือก
ใชเปนยาระบาย ยอด ใบ

เพิ่มน้ํานม
แกคัน
แกโรคกระเพาะ
มันสําปะหลัง หนวยกะบอ พืชอาหาร
มะขามปอม พอนาแกะทอ แกกระหาย
แกไอ

6, 9, 10
6,10, 19
6, 9, 10
7, 8
7, 8, 9

7, 8, 9
7, 8, 15
10, 12, 17
6, 7, 8
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
46
Phyllanthus amarus Schumach. &
Thonn.
47
Ricinus communis L.
48
Sauropus thyriflorus Welzen.

วงศ
Euphobiaceae

ชื่อไทย
ลูกไตใบ

ชื่อกะหราง
กวอมิ

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

ละหุง
-

มาตู
ซิกิ๊เนอมู

การใชพื้นบาน
แกปวดหัว
ลดความดัน
พืชอาหาร ผัก
ใชเปนไมหอม

49

Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm.

Euphorbiaceae

ตองผา

กะวา

50
51

Abrus precatorius L.
Acacia concinna (Willd.) DC.

Fabaceae
Fabaceae

มะกล่ําตาหนู
สมปอย

คลิ๊ อะงวามื้อ
พอชิ

52

Fabaceae

เนียง

ตะนี้

53
54

Archidendron jiringa (Jack) I.C.
Nielsen
Bauhinia pulla Craib.
Caesalpinia sappan L.

Fabaceae
Fabaceae

แสลงพันเถา
ฝาง

แมแก
ตะยะงะ

55

Cajanus cajan (L.) Millsp.

Fabaceae

ถั่วแระ

บอถู

แกปวดฟน
แกรอนใน
กระหายน้ํา
เปนผัก

56

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

Fabaceae

ถัว่ พรา

บอบะกอลา

เปนผัก

ชวยใหมดลูกเขา
อูเร็ว
พืชพิษ
แกชันนะตุ
เปนยาระบาย
พืชอาหาร
ไลแมลง

สวนที่ใช
ทั้งตน
ยอดออน
ใบ กิ่ง

วิธีใช
ตม ดื่มน้ํา

ราก
แกน

ลวก หรือยางไฟ จิ้มน้ําพริก
แชน้ํามันมะพราวทําน้ํามัน
หอมใสในหีบผา
ตมน้ําอาบ วางบนหมอไฟ
ประคบทองหลังคลอด
กินแลวชัก ตาย
ตมกับน้ํา สระผม
กินสด
ใสแกง เปนผักใหรสเปรี้ยว
ใชรวมกับเปลือกกุมน้ํา หัว
บอน ไลแมลงในนาขาว
ตมน้ําอม
ตม ดื่มน้ํา

ฝกออน
ฝกแก
ผลออน

ตม จิ้มน้ําพริก
ตมกินเปนอาหาร
ตมจิ้มน้ําพริก

ใบ
เมล็ด
ฝก
ยอดออน
ยอดออน
เปลือกตน

ผูใหขอมูล *
7, 8, 9
7, 8, 9
7, 8, 9,16
7, 8, 10, 17
6, 7, 9
6, 7, 9

7, 9, 16, 18
7, 8
7, 8, 18
6, 10, 11,
14
7, 10, 16
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ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
57
Cassia alata L.

วงศ
Fabaceae

ชื่อไทย
ชุมเห็ดเทศ

58

Cassia fistula L.

Fabaceae

คูน

59
60

Clitoria ternatea L.
Derris elliptica (Roxb.) Benth

Fabaceae
Fabaceae

อัญชัน
หางไหลแดง

61
62
63
64
65
66

ชื่อกะหราง
กะซิกวอ

Derris malaccensis Psain.
Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit
De Wit.
Parkia timoriana Merr.

Fabaceae
Fabaceae

หางไหลขาว
กระถิน

การใชพื้นบาน
ยาระบาย ยาถาย
รักษากลากเกลื้อน
กะยู , กะยูซู ชวยใหฟนแข็งแรง
เปนยาระบาย
แกโรคกระเพาะ
ซอนา
ทาแกผมรวง
กลิบอ อะงวอ พืชพิษ
ใชเบื่อปลา
แกเลือดเสีย
กลิบอ อะวา แกเลือดเสีย
พอพื้อ
แกพิษตะขาบ

สวนที่ใช
ดอก
ใบ
เปลือกราก
เนื้อหุมเมล็ด
ราก
ดอก
ตน

วิธีใช
ตมกิน
ขยี้ทา
เคี้ยวกินกับหมาก
กิน
ตม ดื่มน้ํา
ขยี้ทาบริเวณที่ผมรวง
ทุบ แชน้ํา

ราก
ราก
ราก

ตม ดื่มน้ํา
ตม ดื่มน้ํา
ตํากับน้ํามะนาว พอก

ผูใหขอมูล *
6, 8, 9, 16

Fabaceae

เหรียง

ซิพอซิ

พืชอาหาร

เมล็ด

Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Senna timoriensis (DC.) Irwin &
Barneby
Tamarindus indica L.

Fabaceae
Fabaceae

ถั่วพู
ขี้เหล็กเลือด

เปนผัก
แกดีซาน

ผลออน
ราก

Fabaceae

มะขาม

บอบะ
บี้ตะดะ
บอกะลื้อ
ซะมอเกลอะ
ไท

เมล็ดที่แกแลว แชน้ําให
6, 10, 19
งอกใชจิ้มน้ําพริก
กินสด หรือ ตมจิ้มน้ําพริก 6, 10
ตม ดื่มน้ํา
6, 7, 9

ใหรสเปรี้ยว
ชวยรักษาผิวหนา

เนื้อผล
เนื้อไม

ใชประกอบอาหาร
จุมน้ําฝนกับหิน ทาหนา

6, 15, 16

9, 13, 16

7, 8, 16
7, 8, 9

6, 7, 10
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
67
Uraria crinita (L.) Desv.ex DC.
68
69

Hydnocarpus ilicifolia King
Garcinia cowa Roxb. Ex DC.

Flacourtiaceae
Guttiferceae

ชื่อไทย
หางหมาจอก
หางกระรอก
กระเบากลัก
ชะมวง

70
71

Hyptis suaveolens (L.) Poit
Ocimum americanum L.

Lamiaceae
Lamiaceae

แมงลักคา
แมงลัก

72

Ocimum gratissimum L.

Lamiaceae

ยี่หรา

73

Ocimum tenuiflorum L.

Lamiaceae

กะเพรา

74
75

Lagerstroemia calyculata Kurz.
Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex
Hornem.
Urena lobata L.
Azadirachta indica A.Juss

Lythraceae
Malvaceae

ตะแบก
ปอสา

Malvaceae
Meliaceae

ขี้ครอก
สะเดา

76
77

วงศ
Fabaceae

ชื่อกะหราง
พอทุยทิ

การใชพื้นบาน
แกปวดฟน

สวนที่ใช
ราก

ถายพยาธิ
พืชอาหาร
ผลไม
มิ
ทา รักษาแผล
ปอจี้
พืชอาหาร
แกรอนใน
กะเปลากอลา เครื่องเทศ
พืชอาหาร
กะเปลาะ
แกหวัด คัดจมูก
แกปวดฟน
ซอควา
แกบิด
ซิโทชะ
พืชอาหาร
พืชอาหารสัตว
บอกะทื๊อ
ทาแกปากแตก
มะดะ
พืชอาหาร

เมล็ด
ใบ
เนื้อหุมเมล็ด
ใบ
ยอด ใบ
เมล็ด
ดอก
ใบ
ใบ
ราก
เปลือกตน
ผลสุก
ใบ
ดอก
ยอดออน
ดอก

ปตะอะซู
ซิทุลี้

วิธีใช
ตมน้ําอม
นําเมล็ดมาตํา คั้นน้ํากิน
ใสแกงสม ใสตมปลา
กินเปนผลไม
ขยี้ทาแผล
เปนผักสด กินกับแกง
แชน้ําใหพองกินแกรอนใน
ตําเขาเครื่องแกง
กินเปนผักสด
ขยี้ดม
ตมกับน้ํา อม
ตม ดื่มน้ํา
กินเปนผลไมสด กินเลน
ใหหมูกินสด
ขยี้ทาปากหนาหนาว
ลวก จิ้มน้ําพริก

ผูใหขอมูล *
7, 8
7, 8, 18
6, 10, 12
7, 8,
8, 10, 13
6, 9, 10
7, 9, 10, 16
7, 8, 9, 18
10, 12, 13,
14
6, 8, 10, 15
6, 10, 12,
14
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ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
78
Melia azedarach L.

Meliaceae
Menispermaceae
Menispermaceae

กระทอน
ยางนางตน
บอระเพ็ด

กวาดื้อ
ปะอุซู
ตื้อเตาะมื้อ

82

Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr.
Cocculus laurifolius DC.
Tinospora crispa (L.) Miers ex
Hook.f. & Thomsons.
Artocarpus heterophyllus Lam.

การใชพื้นบาน
พืชอาหาร ผัก
ผลไม
พืชอาหาร ผลไม
แกดีซาน
แกไขมาเลเรีย

Moraceae

ขนุน

ปะหนวย

พืชอาหาร ผัก

83
84
85

Ficus heterophylla L.f
Ficus hispida L.f.
Ficus racemosa L.

Moraceae
Moraceae
Moraceae

แกระตะอุที้เม
เหวยยงะอื้อนา
เหวยยงะปะวา

86
87

Streblus asper Lour.
Maclura cochinchinensis (Lour)
Corner
Psidium guajava L.
Passiflora foetida L.

Moraceae
Moraceae

สลอดน้ํา
มะเดื่อปลอง
มะเดื่อ
อุทุมพร
ขอย
แกแล

ซิพื้อจึ
แกแลมื้อ

Myrtaceae
Passifloraceae

ฝรั่ง
กะทกรก

หนากา
เนาะเทลอ

79
80
81

88
89

วงศ
Meliaceae

ชื่อไทย
เลี่ยน

ชื่อกะหราง
ติพอแคว

สวนที่ใช
ยอด
ผลสุก
ผลแก
ใบและตน
เถา

วิธีใช
ลวก จิ้มน้ําพริก
ผลไมกินเลนของเด็ก
กินเปนผลไมสด
ตม ดื่มน้ํา
ตม ดื่มน้ํา

ผูใหขอมูล *
6, 11, 12,
17
6, 11, 12
7, 8, 16
6, 7, 8, 16

ยอดออน
ผลออน
ผลไม
ผลสุก
แกโรคกระเพาะ ทั้งตน
พืชพิษ
ผล
ลดอาการบวม เปลือกราก
พืชอาหาร ผลไม ผลสุก
ถอนพิษไข
ใบ
บํารุงกําลัง
แกน

จิ้มน้ําพริก เปนผักสด
ตมจิ้มน้ําพริก
เปนผลไม
ตม ดื่มน้ํา
ถากินมากจะทําใหหูตึง
ตําพอก
กินเปนผลไม
ตม ดื่มน้ําวันละ 3 เวลา
ตม ดื่มน้ํา หรือดองเหลา

6, 10, 11,
19

แกทองสีย
เปลือก
พืชอาหาร ผลไม ยอดออน
ผลสุก

กินสด หรือตมน้ําดื่ม
ลวก จิ้มน้ําพริก
เปนผลไมสด

7, 8, 9, 16
6, 7, 9
6, 7, 8, 18
6, 7, 8, 18
6, 7, 8, 9
6, 7, 8, 9
6, 10, 13
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ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
90
Passiflora sp.

วงศ
Passifloraceae

ชื่อไทย
-

ชื่อกะหราง
ริเปลวา

91
92

Sesamum orientale L.
Piper betle L.

Pedaliaceae
Piperaceae

งา
พลู

นิโซ
ตาบลึ๊

93

Piper nigrum L.

Piperaceae

พริกไท

มูรุย

93

Piper sarmentosum Roxb.

Piperaceae

ชะพลู

ทอเคาะตาบลึ๊

95
96
97
98

Polygonum odoratum Lour.
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.
Helicia sp.
Ventilago harmandiana Pierre

Polygonaceae
Portulaceae
Proteaceae
Rhamnaceae

ผักไผ
โสมไทย
เหมือด
เครือปลอก

99
100

Ziziphus oenoplia (L.) Mill
Nauclea orientalis (L.) L.

Rhamnaceae
Rubiaceae

101

Ixora cibdela Craib.

Rubiaceae

พุทรา
กระทุมน้ํา
กานเหลือง
เข็มปา

พละซี่
นอมี้ตอควุ
ลี้โคะเหมาะ
กระซิ กระซิ
พลางื้อซอ
เลเคาะมิ
ตะแคที้
พอที้

การใชพื้นบาน
สวนที่ใช
พืชอาหาร ผลไม ยอดออน
ผล
พืชอาหาร
เมล็ด
แกลมพิษ คัน
ใบ
เคี้ยวกับหมาก
ขับลม
ผล
เครื่องเทศ
แกหอบ หืด
ใบและตน
พืชอาหาร
ใบ
พืชอาหาร
ใบ ยอดออน
พืชอาหาร ผัก
ยอดออน
แกปวดเมื่อย
ทั้งตน
ใบ ยอด
แกรอนใน
แกทองเสีย
พืชอาหาร
ผลแก
บํารุงเลือด
เปลือกตน
แกเลือดจาง
แกรอนใน
กิ่ง ลําตน
กระหายน้ํา

วิธีใช
ลวกจิ้มน้ําพริก
กินใสในของผล
ทําขนม
ตําหรือขยี้ทาแกลมพิษ
แกคัน
ตําใหแหลกรวมกับลูก
กระวาน กิน
ตมกับเกลือ ดื่มน้ํา
เปนผักสด กินกับแกง
กินเปนผักสด
ใสตมจืด
ตม ดื่มน้ํา
ตม ดื่มน้ํา

ผูใหขอมูล *
6, 10, 12,
15
6, 10, 16
6, 7, 10, 16

เปนผลไมสด
ตม ดื่มน้ํา

6, 10
7, 8, 9, 16

ฝนกับน้ําซาวขาว ดื่ม

6, 7, 9, 16

6, 7, 16
6, 7, 8
6, 10, 17
6, 10, 13
7, 8, 9, 16
7, 8, 16, 18
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
102
Morinda elliptica Ridl.
103
Morinda coreia Ham.
104
Citrus hystrix DC.

105
106

Clausena harmandiana (Pierre) Pierre
ex Guillaumin
Micromelum minutum (G.Fotst) Wight
& Arn.

วงศ
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae

Rutaceae
Rutaceae

107

Zanthoxylum limonella (Dennst.) Alston Rutaceae

108
109

Cardiospermum halicacabum L.
Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh.

Sapindaceae
Sapindaceae

110

Mischocarpus sp.

Sapindaceae

ชื่อไทย
ยอเถื่อน
ยอปา
มะกรูด

ชื่อกะหราง
โควะ
โควะ
มะกรูด

สองฟา
นุมมาอา
สองฟาดง
กําลังหนุมาน
หัสคุณ หมุยชาง ติโซะพูแมบิ
สมันใหญ
ซิซอ อิ
พริกพราน
กําดัด มะแขน
โคกกระออม
ชํามะเลียงปา
หมาวอ

-

การใชพื้นบาน
แกตับโต
แกตับโต
แกเด็กปวดทอง

สวนที่ใช
ราก
ราก
ผล

เครื่องเทศ
แกปวดเอว

ผล
ทั้งตน

เนาะซอกอ

แกไขตัวรอน
ใบ
ขับลม
ใชเขาเครื่องเทศ ผล
ขับลม
ราก

มะแม
ซิกี้ประวิ๊

แกนิ่ว
แกไขมาลาเรีย

ทั้งตน
ราก

ซิลี้

เพื่อใหหนัง
เหนียว

ทั้งตั้น

วิธีใช
ตม ดื่มน้ํา
ตม ดื่มน้ํา
น้ําคั้นจากผลผสมปูนกิน
หมาก ทาทองเด็ก
ตํากับเครื่องแกง
ตมแกปวดเอว

ผูใหขอมูล *
6, 7, 9
6, 7, 9
7, 9, 10

ตมใหเด็กอาบ

6, 7, 8, 9,
16
7, 8, 9

ตํากับเครื่องแกง
ตม ดื่มน้ํา

6, 7, 9

ตม ดื่มน้ํา
ฝนกับน้ําปายปาก
แกไขมาลาเรีย
สําหรับคนที่แพยาแผน
ปจจุบัน
ตําหรือบดรวมกับเหงาจั๋ง
กินเพื่อใหหนังเหนียว

7, 8, 9
6, 7, 8, 9

7, 16, 18
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
111
Sapindus rarak DC.

วงศ
Sapindaceae

ชื่อไทย
มะคําดีควาย

112
113
114
115
116

Brucea javanica (L.) Merr.
Harrisonia perforata (Blanco) Merr.
Capsicum frutescens L.
Capsicum frutescens L.
Lycopersicon esculentum Mill.

Simaroubaceae
Simaroubaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

117

Nicotiana tabacum L.

Solanaceae

ราชดัด
คนฑา
พริกขี้หนู
พริกกระเหรี่ยง
มะเขือสม
มะเขือเทศลูกเล็ก
ยาสูบ

118

Physalis angulata L.

Solanaceae

โทงเทง

119
120

Solanum nigrum L.
Solanum indicum L.

Solanaceae
Solanaceae

มะแวงนก
มะแวงตน

121
122

Solanum melongena L.
Solanum torvum Sw.

Solanaceae
Solanaceae

มะเขือยาว
มะเขือพวง

ชื่อกะหราง การใชพื้นบาน
มาพลึ
แกแผลเปอย
คันศีรษะ
ซิโพคะ
แกมาเลเรีย
ซิกอพะ
แกน้ํากัดเทา
ซะตุพูอี้
พืชอาหาร
แมซะ
พืชอาหาร
ดูกาบอ
พืชอาหาร

สวนที่ใช
ผล

วิธีใช
ขยี้กับน้ําสระผม

ผูใหขอมูล *
6, 7, 8, 9

ราก
เปลือก
ผลสด แหง
ผลสด แหง
ผลแก

6, 7, 8, 9
6, 7, 8, 9
6, 10, 13
6, 10, 13
6, 10, 13

ยะเชา

ใบแหง
ยาเสน
ผลดิบ

ตม ดื่มน้ํา
ตําพอก
เปนเครื่องแกง แตงรสเผ็ด
เปนเครื่องแกง แตงรสเผ็ด
ใสแกง แตงรสเปรี้ยว
ตําน้ําพริก
ใชมวนบุหรี่สูบ
จุมน้ํา ขยี้ทา
ตํากับเครื่องเทศอื่น

ใชทํายาเสน
ฆาเห็บ
ชอดิไปโล เตรียมเชื้อสําหรับ
หมักเหลา
พืชอาหาร ผลไม
ชอคิโปโละ แกไอ
ตะกอคะ
พืชอาหาร ผัก
สมุนไพรสําหรับ
สัตว
ตะกอแคว พืชอาหาร ผัก
ควอคะยู
พืชอาหาร ผัก

ผลสุก
ราก
ผลออน
ผลแก
ผล
ผลออน

กินสด
ตม ดื่มน้ํา
จิ้มน้ําพริก
ตํา คั้นน้ําหยอดตาไก
เมื่อไกมีอาการตาบวม
ตมจิ้มน้ําพริก
จิ้มน้ําพริก ใสแกง

6,13, 14,
16
6, 7, 9, 16

7, 8, 9
6, 10, 13

6, 10, 13
6, 10, 13
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
123
Solanum trilobatum L.
124
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.)
Walp.
125
Byttneria andamanensis Kurz
126

Sterculia pexa Pierre

วงศ
Solanaceae
Soneratiaceae

ชื่อไทย
มะแวงเครือ
ลําพูปา

ชื่อกะหราง
ตะกอคะซะ
กุ

การใชพื้นบาน สวนที่ใช
พืชอาหาร ผัก
ผลออน
แกโรคกระเพาะ เปลือกตน

Sterculiaceae

ไกปลอย
ยานมันแดง
ปอ ปอขาว

ตะเหยาะมื้อ

เปนยาคุมกําเนิด เถา

7, 8, 9, 18

โชะพู

บํารุงกําลัง

7, 8, 15

พืชพิษ
แกตับโต
ขับพยาธิ

Sterculiaceae

127
128

Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
Microcos paniculata L.

Thymelaeaceae
Tiliaceae

กฤษณา
ไมลาย

ซิเนอมู
สุปรา

129

Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew

Urticaceae

ตําแยชาง

เฮาะคุปอ

130
131
132

Laportea interrupta (L.) Chew
Clerodendrum paniculatum L.
Gmelina philippensis Cham

Urticaceae
Verbenaceae
Verbenaceae

ตําแย
พนมสวรรค
ซองแมว

ฮิคุปอ
พอกวอ
กะหมากะ

พืชพิษ
พืชอาหาร
พืชพิษ
รักษาแผลสด
บํารุงเลือด
บํารุงกําลัง
ใชในคนอยูไฟ

วิธีใช
จิ้มน้ําพริก
ตม ดื่มน้ํา

กินน้ําสดจากเถา หรือตม
น้ําดื่ม
รากออน
ใชรวมกับรากมะกอกปา
และน้ําผึ้ง
ขนที่ผลผล หากสําผัสจะเจ็บและคัน
เปลือก
ตม ดื่มน้ํา
ใบออน
ตําใหละเอียดกับขาว ยาง
ใหแหง กินเชา เย็น
ทุกสวน
หากสัมผัสจะปวด คัน
ยอดออน ยางไฟ ใชเปนผักจิ้ม
ใบ ลําตน หากสัมผัสจะคัน
ใบ
ตําพอก
รากใตดิน ตม หรือ แกง

ผูใหขอมูล *
6, 10, 20
7, 8, 9

7, 8, 9
6, 7, 8, 9
6, 7, 10, 15
6, 7
7, 8, 9
7, 8, 9
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ตารางที่ 7 พรรณพืชสมุนไพรกลุมพืชใบเลี้ยงคูที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน (ตอ)
ลําดับที่
ชื่อพฤษศาสตร
133
Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.)
Mabb.

วงศ
Vitaceae

ชื่อไทย
เครือเขาน้ํา

ชื่อกะหราง
ตะอึพูจือปะ

การใชพื้นบาน
ลดอาการบวม

สวนที่ใช
ลําตน

วิธีใช
ฝนกับน้ํา ทา

ผูใหขอมูล *
7, 8, 9

การใชพื้นบาน
ใชทําปูนกินกับ
หมาก

สวนที่ใช
เปลือก

วิธีใช
ผูใหขอมูล *
เปลือกหอย นํามาใสหมอ 6, 7, 16, 18
ดิน เผาไฟจนเปนสีขาว
ทิ้งใหเย็นจะปน นํามาบด
เปนผง ผสมน้ํา

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก
ตารางที่ 8 สมุนไพรที่ไดจากสัตวที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน
ลําดับที่
ชื่อวิทยาศาสตร
1
Cyclophorus speciosus Philippi.

* ชื่อผูใหขอมูล ดูภาคผนวก ก

วงศ
Cyclophoridae

ชื่อไทย
หอยหอม
สะดือขาว

ชื่อกะหราง
โขลกี๊
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ตารางที่ 9 จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก จําแนกตามวงศ
วงศ
จํานวนชนิดของสมุนไพร
พืชจําพวกเฟรน
Athyriaceae
1
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Araceae
7
Poaceae, Zingiberaceae
6
Arecaceae, Orchidaceae
3
Musaceae
2
Convallariaceae, Costaceae, Dracaenaceae
1
พืชใบเลี้ยงคู
Fabaceae
18
Euphobiaceae
11
Solanaceae
10
Cucurbitaceae, Morceae
6
Asteraceae
5
Capparaceae, Lamiaceae, Rubiaceae, Rutaceae,
4
Sapindaceae
Acanthaceae, Apiaceae, Meliaceae, Piperaceae
Amaranthaceae, Basellaceae, Malvaceae, Menispermaceae,

3
2

Passifloraceae, Rhamnaceae, Simaroubaceae,
Sterculiaceae, Urticaceae, Verbenaceae
Anacardiaceae, Annonaceae, Bignoniaceae, Bixaceae,

1

Brassicaceae, Buxaceae, Caricaceae, Cecropiaceae,
Chloranthaceae, Combretaceae, Cuscutaceae,
Ebenaceae, Dilleniaceae, Guttiferaceae, Flacourtiaceae,
Lythraceae, Myrtaceae, Pedaliaceae, Polygonaceae,
Proteaceae, Portulaceae, Soneratiaceae,Thymelaeaceae,
Tiliaceae, Vitaceae

สัตว
Cyclophoridae

1

70
Vitaceae, 1
Verbenaceae, 2
Urticaceae, 2
Tiliaceae, 1
Thymelaedaceae1
Sterculiaceae, 2
Soneratiaceae, 1
Solanaceae, 10
Simaroubaceae, 2
Sapindaceae, 4
Rutaceae, 4
Rubiaceae, 4
Rhamnaceae, 2
Proteaceae, 1
Portulaceae, 1
Polygonaceae, 1
Piperaceae, 3
Pedaliaceae, 1
Passifloraceae, 2
Myrtaceae, 1
Morceae, 6
Menispermaceae, 2
Meliaceae, 3
Malvaceae, 2
Lythraceae, 1
Lamiaceae, 4
Guttiferaceae, 1
Flacourtiaceae, 1
Fabaceae, 18
Euphobiaceae, 11
Ebenaceae, 1
Dilleniaceae, 1
Cuscutaceae, 1
Cucurbitaceae, 6
Combretaceae, 1
Chloranthaceae, 1
Cecropiaceae, 1
Caricaceae, 1
Capparaceae, 4
Buxaceae, 1
Brassicaceae, 1
Bixaceae, 1
Bignoniaceae, 1
Basellaceae, 2
Asteraceae, 5
Apiaceae, 3
Annonaceae, 1
Anacardiaceae, 1
Amaranthaceae, 2
Acanthaceae, 3

จํานวนชนิดของสมุนไพร
ภาพที่ 7 จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชาวเขาเผากะหรางบานโปงลึก ที่เปนพืชใบเลี้ยงคู
จําแนกตามวงศ
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Zingiberaceae
Poaceae
Orchidaceae
Musaceae
Convallariaceae
Dracaenaceae
Costaceae
Arecaceae
Araceae
Athyriaceae(Fern)
Cyclophoridae(Animal)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

จํานวนชนิดของสมุนไพร

ภาพที่ 8 จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก ที่เปนพืชใบเลี้ยงเดีย่ ว
เฟรน และสัตว จําแนกตามวงศ
ตารางที่ 10 สมุนไพรที่ยังไมสามารถจําแนกชนิด
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

สมุนไพร
Colocasia sp.
Colocasia sp.
Rhapis sp.
Helicia sp.
Mischocarpus sp.
Passiflora sp.

วงศ
Araceae
Araceae
Arecaceae
Proteaceae
Sapindaceae
Passifloraceae

ชื่อกะหราง
คึที้ซู
คึตอ
มอจี้ (จั๋ง)
ลี้โคะเหมาะ

ซิลี้
ริเปลวา

72

ตารางที่ 11 จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก
จําแนกตามการใชพื้นบาน
ลักษณะการใชพื้นบาน
รักษาโรค
อาหาร
พืชพิษ

วงศ
พืช 45 สัตว 1
36
6

สกุล
พืช 88 สัตว 1
67
9

ชนิด
พืช 96 สัตว 1
83
10

สมุนไพรรักษาโรค 97 ชนิด

75
19

3
0

4
พืชพิษ 10 ชนิด

3

61
พืชอาหาร 83 ชนิด

ภาพที่ 9 จํานวนชนิดของสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก
จําแนกตามการใชพื้นบาน

73

บทที่ 5
สรุป และอภิปรายผล
1. สมุนไพรพื้นบานกับวิถีชีวิตของชนเผากะหรางบานโปงลึก
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก พบพรรณพืชสมุนไพรที่
ชนเผากะหรางนํามาใชประโยชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพของคนและสัตว ไดแก ใชเพื่อเปนยา ใชเปน
อาหาร และพืชพิษ จํานวน 165 ชนิด โดยสามารถจําแนกชนิด 159 ชนิด และยังไมสามารถจําแนก
ชนิด 6 ชนิด รายชื่อพรรณพืชสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชน จําแนกเปน
เฟรน 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางที่ 5) กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ 24 สกุล
(ตารางที่ 6) กลุมพืชใบเลี้ยงคู 133 ชนิด จาก 50 วงศ 114 สกุล (ตารางที่ 7) สมุนไพรจากสัตว 1
ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางที่ 8)
เมื่อจําแนกสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึกตามการใชประโยชน พบ
วาสามารถจัดแบงสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชประโยชนไดเปน 3 กลุม คือ พืชที่ใช
สมุนไพรรักษาโรค จํานวน 97 ชนิด พืชที่ใชเปนอาหาร จํานวน 83 ชนิด และพืชพิษที่อาจกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพจํานวน 10 ชนิด
ปจจุบันถึงแมวาชนเผากะหรางบานโปงลึกจะมีการติดตอและนําเอาวัฒนธรรมบาง
อยางจากสังคมภายนอกเขามาในหมูบาน ทําใหวิถีชีวิตบางอยางเปลี่ยนแปลงไปไดแก การแตงกาย
การบริโภค ซึ่งพบวาทั้งเด็กและผูใหญมีการบริโภคสินคาที่นําเขามาจากภายนอกมาก เชนเหลา
บุหรี่ ขนมถุง ขนมกรอบเคี้ยว ยาชุด แตสวนใหญแลววิถีชีวิตและความเปนอยูของชนเผากะหราง
บานโปงลึกยังจําเปนตองพึ่งพิง อาศัยปจจัยในการดํารงชีวิตจากปาและธรรมชาติรอบๆ หมูบานเปน
หลัก อาหารของชนเผากะหรางเกือบทั้งหมดไดจากการเพาะปลูกในไร และหาเก็บจากปารอบๆ
หมูบานซึ่งสามารถหาเก็บกินไดตลอดป แมวาปจจุบันชนเผากะหรางบานโปงลึกจะนิยมใชยาแผน
ปจจุบันที่หาซื้อไดงายในลักษณะของยาชุด และยาจากหนวยมาลาเรียที่ตั้งอยูในหมูบาน เนื่องจาก
เชื่อวามีประสิทธิภาพดีกวายาสมุนไพร รวมทั้งการเดินทางออกไปรับการรักษาจากสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ แตเนื่องจากขอจํากัดในหลายๆ ไดแก หมูบานอยูหางไกลจากโรงพยาบาลหรือ
สถานีอนามัยมาก อีกทั้งการคมนาคมที่ยากลําบาก ทําใหชนเผากะหรางบานโปงลึกยังจําเปนตอง
เรียนรูและใชสมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพเปนหลัก
73
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2. สมุนไพรทีช่ นเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชนทางยา
ชนเผากะหรางเรียกพืชสมุนไพรวา “กะซิ๊หึ้ย” มีความหมายวายาที่ไดจากตนไม จาก
การศึกษาพบพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชนทางยา 96 ชนิด จาก 45 วงศ 88
สกุล วงศพืชสมุนไพรที่พบมากที่สุดคือ Fabaceae 12 ชนิด นอกจากนี้ยังพบสมุนไพรที่ไดจากสัตว
1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 จํานวนชนิดของสมุนไพรที่ใชประโยชนทางยาของชนเผากะหรางบานโปงลึก
จําแนกตามวงศ
วงศ
จํานวนชนิดของสมุนไพร
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Arecaceae, Orchidaceae,
3
Araceae, Zingiberaceae
2
Convallariaceae, Costaceae, Dracaenaceae
1
พืชใบเลี้ยงคู
Fabaceae
12
Euphorbiaceae
9
Asteraceae
5
Rutaceae, Sapindaceae, Morceae
4
Acanthaceae, Solanaceae, Rubiaceae , Piperaceae
3
Menispermaceae, Lamiaceae, Simaroubaceae,
2
Sterculiaceae, Verbenaceae
Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae,
1
Apiaceae, Bignoniaceae, Capparaceae , Bixaceae,
Buxaceae, Cecropiaceae, Chloranthaceae, Combretaceae,
Cucurbitaceae, Ebenaceae, Flacourtiaceae, Guttiferaceae,
Lythraceae, Malvaceae, Myrtaceae, Proteaceae,
Rhamnaceae , Soneratiaceae, Thymelaeaceae, Tiliaceae,
Vitaceae

สัตว
Cyclophoridae

1
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สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชประโยชนทางยาสามารถจําแนกไดตาม
สรรพคุณพื้นบานไดดังนี้
2.1 สมุนไพรที่ใชรักษาอาการไข ตัวรอน
2.1.1 แกไข ตัวรอน
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Eupatorium stoechadosmum Hance
สันพราหอม ทั้งตน ตมน้ําอาบเพื่อลดไข แกคัน แกไข
อีสุกอีใส
Chloranthus erectus (Buch. Ham) Verdc. กระดูกไก ทั้งตน ตมน้ําใหเด็กอาบ แกไขในเด็ก
Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa มะคําไก
เปลือกตน ตมกับเถาขี้กา อาบแกไข
ลดอาการตัวบวม
Streblus asper Lour.
ขอย
ใบ ตม ดื่มน้ําวันละ 3 เวลาเพื่อ
ถอนพิษไข
ทั้ ง ต น ต ม น้ํ า ให เ ด็ ก อาบแก ไ ข ตั ว ร อ น
Micromelum minutum (G.Fotst) Wight หัสคุณ
หรือตมดื่มน้ําเพื่อขับลม
& Arn.
หมุยชาง
สมันใหญ
รูปแบบการเตรียมยาสําหรับรักษาอาการไข ตัวรอนที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนิยม
ใชกันมากไดแก การนําสมุนไพรมาตมน้ําอาบ ซึ่งสวนใหญจะเปนยาลดไขสําหรับเด็ก เหตุผลหนึ่ง
อาจเนื่องมาจากเด็กที่ปวยจะกินยายาก จึงเลือกใชวิธีตมน้ําอาบ สมุนไพรที่ชนเผากะหรางใชเปนยา
อาบลดไขไดแก สันพราหอม หัสคุณ และกระดูกไก
สันพราหอม (Eupatorium stoechadosmum Hance) นั้นนอกจากชนเผากะหรางบาน
โปงลึกจะใชลดไขในเด็กแลว ยังใชตมอาบเพื่อลดไขและลดอาการคันในผูปวยที่เปนอีสุกอีใส ซึ่ง
สันพราหอมมีสรรพคุณในตํารายาไทยคือ ทั้งตนรสหอมสุขุมแกไข แกปวดหัวตัวรอน เขายาหอม
(วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 436) ใบ ใชถอนพิษไข แกโรคผิวหนัง ผื่นคัน แกพิษสัตวกัดตอย (นันทวัน
บุณยะประภัศรม และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ง: 603)
หัสคุณหรือหมุยชาง (Micromelum minutum (G. Fotst) Wight & Arn.) ชนเผากะหราง
บานโปงลึกจะใชลดไขในเด็กโดยตมน้ําใหเด็กอาบ สําหรับผูใหญจะใชวิธีตมน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการ
ไข หรือขับลมในกระเพาะ นอกจากนี้บางครั้งยังใชเปนเครื่องเทศ โดยนํามาตํากับเครื่องแกง สรรพ
คุณในตํารายาไทย ใบหัสคุณมีรสเผ็ดรอน แกไข ขับลม แกจุกเสียด (นันทวัน บุณยะประภัศร,
อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 จ: 230)
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กระดูกไก (Chloranthus erectus (Buch. Ham) Verdc.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ชน
เผากระหรางบานโปงลึกนํามาตมน้ําใหเด็กอาบเพื่อลดไข ซึ่งขอมูลการใชพื้นบานของไทยนั้นมี
นอยมาก มีเพียงขอมูลการนํามาทําเปนชาชง (สารานุกรมพรรณไมภาคไต 2551) และขอมูลของ
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพที่กลาวถึงการใชกระดูกไกรวมกับอบเชยรักษาอาการหด
เกร็งของกลามเนื้อ (สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพ 2551) มีรายงานการใชพื้นบานในชวา
และบางสวนของอินโดนีเซียที่นํากระดูกไกมาใชแตงกลิ่นใบชา และนํามาเตรียมเปนยาชงเพื่อใช
รักษาอาการตัวรอน ลดไข (Sangat 2000)
มะคําไก (Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบาน
โปงลึกนําเปลือกตนมาตม ดื่มน้ําเพื่อลดไข ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการใชพื้นบานของไทยที่ใช
เปลือกตนแกไข แกกระษัย บํารุงน้ําดี (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543
ค: 540)
ขอย (Streblus asper Lour.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชใบขอย ตม ดื่มน้ําเพื่อลดไข
ซึ่งขอมูลการใชพื้นบานของไทยจะใชเปลือกตนแกไข สําหรับใบขอยนั้นขอมูลการใชพื้นบานของ
ไทยใชเปนยาระบาย (วงศสถิตย ฉั่วกุล และคณะ 2538: 213)
2.1.2 แกไขมาลาเรีย
ชื่อวิทยาศาสตร
Croton sepalinus Airy Shaw.
Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh
Brucea javanica (L.) Merr.
Tinospora crispa (L.) Hook.f. &
Thomsons

ชื่อไทย
เปลาเงิน
ชํามะเลียงปา
ราชดัด
บอระเพ็ด

วิธีใช
ใบ ตม ดื่มน้ํา
ราก ฝนกับน้ํา ปายปากเพื่อรักษา
ไขมาลาเรีย
ราก ตมดื่มน้ํา
เถา ตม ดื่มน้ํา

หมูบานโปงลึก เปนพื้นที่ที่มีการระบาดของไขมาลาเรีย ชนเผากะหรางจะตองเผชิญ
กับไขมาลาเรียทุกป ทําใหชนเผากะหรางสวนใหญมีรางกายซูบซีด ตัวเหลือง ปจจุบันจะเขารับการ
รักษาดวยยาแผนปจจุบันที่หนวยมาลาเรียที่เขามาตั้งในหมูบาน สําหรับสมุนไพรที่ชนเผากะหราง
บานโปงลึกนํามาใชในการรักษามาลาเรียนั้นแตเดิม จะใชสมุนไพรที่มีรสขม ไดแกราชดัดและ
บอระเพ็ดซึ่งเปนสมุนไพรที่การแพทยพื้นบานของไทยก็นํามาใชรักษาอาการไขเชนกัน
ราชดัด (Brucea javanica (L.) Merr.) เปนสมุนไพรที่มีรายงานการทดสอบฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาวามีฤทธิ์ตานเชื้อมาลาเรีย (Phillipson and O'neill 1987; Anderson et al 1990)
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บอระเพ็ด (Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Thomsons) มีรายงานวาเปนสมุนไพรที่มี
ศักยภาพตัวหนึ่งในการใชเปนยาตานมาลาเรีย (อวย เกตุสิงห 2493; Bertani 2005; สมพร หิรัญราม
เดช 2534)
ชํามะเลียงปา (Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh) ชนเผากะหรางจะใชรากฝนกับ
น้ํา ให ขน ปา ยดา นในของปากในลัก ษณะของยากวาด เพื่ อ ลดอาการไขของผูปว ยที่กิน ยาตา น
มาลาเรียแลวเกิดผลขางเคียงสูง ซึ่งสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของยาไทยที่ระบุวารากใชแกไข
เหนือ(มาลาเรียขึ้นสมอง) (วงศสถิตย ฉั่วกุล และคณะ 2538: 151)
เปลาเงิน (Croton sepalinus Airy Shaw.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ชนเผากะหราง
บานโปงลึกนํามาใชรักษามาลาเรีย แตสวนใหญจะนํามาตมกินแกปวดเอว ปวดหลัง สมุนไพรชนิด
นี้ไมพบวามีรายงานการใชรักษามาลาเรียและการใชเปนยาพื้นบานของไทย
2.2 สมุนไพรที่ใชรักษาอาการปวด
2.2.1 รักษาอาการปวดศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตสูง / ลดความดัน
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Poikilospermum suaveolens (Blume) เครือขมัน ตน ฝนกับน้ําซาวขาว พอกหัว
Merr.
แกหนามืดเนื่องจากความดันสูง
Phyllanthus amarus Schumach. &
ลูกใตใบ
ทั้งตน ตมดื่มน้ํา แกปวดหัว ลดความ
Thonn.
ดันโลหิต
ชนเผากะหรางบานโปงลึกวินิจฉัยอาการของความดันโลหิตสูงจากการที่ผูปวยมีอาการ
ปวดหัว หนาแดง เสนเลือดบริเวณศีรษะเตนแรง สมุนไพรที่ถูกนํามาใชในการรักษาอาการของโรค
ความดันโลหิตสูงไดแก
ลูกใตใบ (Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.) ในสรรพคุณยาไทย ทั้งตนใชแก
ไขพิษทุกชนิด กระตุนไต ขับปสสาวะ (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543
ค: 275-281) (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 462)
เครือขมัน (Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.) เปนพืชที่ไมพบวามีรายงาน
การใชพื้นบานในตําราไทย แตบางชนเผาในประเทศมาเลเซียมีใชยอดรักษาแผลบริเวณผิวหนัง
(Kulip 1996)
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2.2.2 รักษาอาการปวดเมื่อยตามรางกาย ปวดเอว ปวดหลัง
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep ชองรําพัน
เปลือกตน ตมดื่มน้ํา
Croton sepalinus Airy Shaw
เปลาเงิน
ใบ ตมดื่มน้ํา
Helicia sp.
ลี้โคะเหมาะ ตน ตมดื่มน้ํา
(ชื่อกะหราง)
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex สองฟา
ทั้งตน ตมดื่มน้ํา แกปวดเอว
Guill
สองฟาดง
ปวดหลัง
สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชบําบัดอาการปวดเอว ปวดหลังไดแก เปลาเงิน
(Croton sepalinus Airy Shaw) และสองฟาดง (Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guill)
สําหรับสองฟาดงนั้นนอกจากจะใชรักษาอาการปวดเอวปวดหลังแลวชนเผากะหรางยังนิยมนํายาใช
เปนยาบํารุงรางกายอีกดวย
ชองรําพัน (Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep) เปนสมุนไพรที่ไมพบขอมูลการ
ใชพื้นบาน ชนเผากะหรางจะนําทั้งใบและตนมาตมน้ําดื่ม ซึ่งมีรสออกขม
ลี้โคะเหมาะ (Helicia sp.) สมุนไพรชนิดนี้ยังไมสามารถจําแนกชนิดได เปนพืชที่มี
ความสูงประมาณ 1-2 ฟุต ชนเผากะหรางจะใชทั้งตนและใบมาตมน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการปวดเอว
ปวดหลัง
เปลาเงิน (Croton sepalinus Airy Shaw.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึก
นิยมนํามาตมกินแกปวดเอว ปวดหลัง ซึ่งสมุนไพรชนิดนี้ไมพบขอมูลการใชพื้นบานของไทย
2.2.3 รักษาอาการปวดอื่นๆ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Bauhinia pulla Craib.
แสลงพันเถา
Uraria crinita Desv. ex DC.
หางหมาจอก
Ocimum tenuiflorum L.
กะเพรา

วิธีใช
ราก ตมน้ําอม แกปวดฟน
ราก ตมน้ําอม แกปวดฟน
ราก ตมกับน้ํา อม แกปวดฟน

สมุนไพรทั้งสามชนิดนี้ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะนํามาตมรวมเปนตํารับ นําน้ําทีไ่ ด
จากการตมสมุนไพรทั้งสามมาอมเพื่อรักษาอาการปวดฟน
สําหรับแสลงพันเถา (Bauhinia pulla Craib.) และกะเพรานั้น ไมพบขอมูลการใชพื้น
บาน หรือขอมูลทางเภสัชวิทยาที่สัมพันธกับการใชรากเพื่อรักษาอาการปวดฟน
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หางหมาจอก (Uraria crinita Desv. ex DC.) ในสรรพคุณพื้นบานของไทยจะใชราก
ฝนกับน้ํามะนาวหรือสุรา ทารักษาฝหรือรับประทานแกพิษงู ตะขาบกัด (เสงี่ยม พงษบุญรอด 2522:
554; วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 486) และมีรายงานวาสารสกัดจากรากของสมุนไพรนี้มีฤทธิ์ตานอนุมลู
อิสระ ซึ่งอาจมีสวนสัมพันธกับฤทธิ์ตานการอักเสบ (Yen และ Chou 2001)
2.3 รักษาอาการวิงเวียน เปนลม หนามืด ตาลาย
ชื่อวิทยาศาสตร
วิธีใช
ชื่อไทย
Alternanthera sessilis (L.) DC.

ผักเปดไทย

ทั้งตน ตมน้ําดืม่ หรืออาบ

ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชผักเปดไทยทั้งตนตมน้ําดื่ม หรืออาบเพื่อลดอาการหนา
มืด วิงเวียน เปนลม สวนใหญจะใชกับสตรีที่ผอมแหงแรงนอย ไมคอยแข็งแรง ซึ่งในสรรพคุณ พื้น
บานของไทยของผักเปดนั้น ทั้งตนมีรสขื่นเอียน แกไข ใชดับพิษโลหิต ทําใหโลหิตเย็น ฟอกโลหิต
และบํารุงโลหิต (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 123) ซึ่งการที่ชน
เผากะหรางบานโปงลึกใชผักเปดไทยทั้งตนตมน้ําดื่มนั้นอาจสงผลในการชวยบํารุงโลหิต ชวยให
ผูปวยแข็งแรงมากขึ้น
2.4 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ
2.4.1 แกอาการรอนใน กระหายน้ํา
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Dracaena loureiri Gagnep.
จันผา
แกน ตมกับน้ํา หรือฝนกับน้ํา ดื่ม
Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen ผักคราดหัวแหวน ยอด ตําคั้นน้ํากิน
Phyllanthus emblica L.
มะขามปอม
ผล กินผลสด
Caesalpinia sappan L.
ฝาง
แกน ตมดื่มน้ํา
Ocimum americanum L.
แมงลัก
เมล็ด แกรอนใน นํามาแชน้ําใหพอง
Ventilago harmandiana Pierre
เครือปลอก
ใบและยอด ตมดื่มน้ํา แกรอนใน
Ixora cibdela Craib.
เข็มปา
กิ่งและลําตน ฝนกับน้ําซาวขาว ดื่ม
สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อแกอาการรอนใน กระหายน้ํา สวน
มากจะมีขอบงใชตามสรรพคุณพื้นบานทั่วไปของไทยสําหรับแกอาการรอนใน กระหายน้ํา ไดแก
จันผา มะขามปอม ฝาง (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 166, 303, 347)
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เข็มปา (Ixora cibdela Craib.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํากิ่งและลําตน มาฝนกับน้ํา
ซาวขาว เพื่อแกอาการรอนใน แมวาการใชพื้นบานของไทยจะไมไดใชแกรอนใน แตระบุสรรพคุณ
ไววารสหวานเย็น ขับเสมหะ แกบวม ชวยเจริญอาหาร (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 140) ซึ่งนาจะชวย
ในการรักษาอาการรอนในได
ผักคราดหัวแหวน (Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํา
ยอดมาตํา คั้นน้ํากินเพื่อแกอาการรอนใน สอดคลองกับสรรพคุณในตํารายาพื้นบานของไทยที่ระบุ
วา ทั้งตนแกคออักเสบ แกตอมน้ําลายอักเสบ แกเจ็บคอ และพบวาผักคราดหัวแหวนมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาคือ ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานเชื้อไวรัส แกปวดและเปนยาชาเฉพาะที่ (นันทวัน บุณยะประ
ภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 67)
เครือปลอก (Ventilago harmandiana Pierre) เปนสมุนไพรที่ไมพบวามีในการใชพื้น
บานในตํารายาไทย แตมีผูทําการศึกษาพบวาสารสกัดดวยเมทานอลของสมุนไพรนี้มีฤทธิ์ตานการ
อักเสบ (Panthong และคณะ 2004)
แมงลัก (Ocimum americanum L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําเม็ดมาแชน้ําใหพอง
รับประทานแกรอนใน กระหายน้ํา การใชในลักษณะนี้ในการใชพื้นบานของไทยมิไดระบุสรรพคุณ
เปนยา
2.4.2 แกอาการหวัด เจ็บคอ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Ocimum tenuiflorum L.
กะเพรา

วิธีใช
ใบ ขยี้ดม แกหวัด คัดจมูก

สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อรักษาอาการหวัด คัดจมูกไดแก ใบ
กะเพรา สวนมากจะนํามาใชกับเด็กเล็กที่เปนหวัด คัดจมูก โดยนําใบมาขยี้ใหแหลก แลวใหเด็กดม
คาดวาน้ํามันหอมระเหยจากใบกะเพราจะชวยลดอาการคัดจมูกได
2.4.3 แกอาการไอ
ชื่อวิทยาศาสตร
Ageratum conyzoides L.
Solanum nigrum L.

ชื่อไทย
วิธีใช
สาบแรง สาบกา ใบ ตมดื่มน้ํา
มะแวงนก
ราก ตมดื่มน้ํา

สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึก
มักนํามาใชทํายาเพื่อรักษาอาการไอ โดยนําใบมาตมดื่มน้ํา ซึ่งสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของ
ไทยที่ระบุวาใบมีรสขมสุขุม ใชแกไข แกพิษ แกไขหวัด แกเจ็บคอ แกโรคเกี่ยวกับคอ เชนเดียวกับ
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มะแวงนก (Solanum nigrum L.) ที่สรรพคุณพื้นบานของไทยระบุวา รากมีรสขมหวาน ใชขับ
เสมหะ แกอาการหอบไอ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 437, 368)
มะแวงนก (Solanum nigrum L.) มีรายงานวามีพิษตอคน เนื่องจากมีสารในกลุมอัลคา
ลอยด อาจทําใหผูที่รับประทานมีอาการระคายเคืองในทางเดินอาหาร คลื่นใส อาเจียน ปวดศีรษะ
ชักและหมดสติ สวนมากเกิดจากการรับประทานผลดิบ แตไมพบรายงานความเปนพิษในผลสุก
ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใชสมุนไพรชนิดนี้ (Gress 1935: 531)
2.4.4 แกหอบหืด
ชื่อวิทยาศาสตร
Peliosanthes teta Andrews subsp.
humilis (Andr.) Jessop
Tropidia angulosa (Lindl.) Blume
Piper sarmentosum Roxb.

ชื่อไทย
ขี้เหล็ก (ตรัง)
โหนดดิน
ขาวดง
ชะพลู

วิธีใช
ทั้งตน ตมกับน้ํา ดื่ม
ทั้งตน ตมน้ําดืม่
ใบและตน ตมกับเกลือ ดื่มน้าํ

ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใช
ในการรักษาหอบหืด โดยนําใบและตนมาตมกับเกลือ ดื่มน้ํา สรรพคุณตามการใชพื้นบานในตํารา
ยาไทย มีรสเผ็ดรอน ใชขับเสมหะ ทําใหเสมหะงวด ซึ่งสอดคลองกันเนื่องจากผูปวยที่มีอาการหอบ
หืดมักมีเสมหะเหนียวขน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 185)
โหนดดิน (Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis (Andr.) Jessop) ชนเผากะหราง
บานโปงลึกจะนํามาใชเปนยาแกหอบหืดและใชเปนยาที่ชวยใหเจริญอาหาร ขอมูลการใชพื้นบานมี
นอยมาก ทราบแตเพียงวาชาวบานบางพื้นที่ในภาคใตใชดองเหลากินแกปวดเมื่อย (สารานุกรม
พรรณไมภาคใต 2551)
ขาวดง (Tropidia angulosa (Lindl.) Blume) เปนพืชอยูในวงศกลวยไม ยังไมมีการนํา
มาเพาะปลูก ไมพบขอมูลการใชพื้นบาน
2.5 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินอาหาร
2.5.1 แกปวดทอง
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Barleria strigosa Willd.
สังกรณี
ใบ ยอด ตมดืม่ น้ํา แกปวดทอง ทองอืด
Citrus hystrix DC.
มะกรูด
น้ําคั้นจากผล ผสมปูนกินหมาก ทาทองเด็ก
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สังกรณี (Barleria strigosa Willd.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาตม
ดื่มเพื่อลดอาการปวดทอง ทองอืด ซึ่งไมสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยซึ่งโดยทั่วไปมักใช
แกรอนใน กระหายน้ํา ดับพิษไขทั้งปวง (เสงี่ยม พงษบุญรอด 2522: 541)
มะกรูดเปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชรักษาอาการปวดทองในเด็ก
โดยใชน้ําคั้นจากผลผสมปูนกินหมาก ทาทองเด็ก คาดวาฤทธแกปวดทองนี้เกิดจากน้ํามันหอมระ
เหย และการใชน้ํามะกรูดรักษาอาการปวดทอง พบบางในตํารายาพื้นบานของไทยโดยมีขอบงใช
คือ น้ําจากผลแกปวดกระเพาะ แกปวดทอง ชวยผายลม (พัฒน สุจํานงค 2522)
2.5.2 แกทองอืด ทองเฟอ ขับลม
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
เรวชาง
Amomum aculeatum Roxb
Piper nigrum L.

พริกไท

Zanthoxylum limonella (Dennst.)
Alston

พริกพราน

วิธีใช
ผล ตําใหแหลก รวมกับลูกพริกไท
กินเพื่อขับลม
ผล ตําใหแหลก รวมกับลูกเรวชาง
กินเพื่อขับลม
ราก ตมกับน้ํา ดื่ม

สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปนยาขับลมสวนใหญจะเปนสมุนไพร
ที่มีรสเผ็ดรอน มีน้ํามันหอมระเหย ไดแก พริกไท พริกพราน และเรวชาง สําหรับเรวชางนั้นเปน
สมุนไพรที่มีการนําผลแกมาใชเขาตํารับยาธาตุ (พี่ยุย 2546: 5-6) สําหรับพริกไทและพริกพรานเปน
สมุนไพรที่มักใชเปนเครื่องเทศ มีน้ํามันหอมระเหยมากและมีฤทธิ์ในการขับลม (นันทวัน บุณยะ
ประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ก: 259)
2.5.3 แกถายทอง ทองเสีย
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Buxus cochinchinensis Pierre ex
ชองรําพัน
Gegnep
Diospyros areolata King & Gamble มะพลับ
Psidium guajava L
ฝรั่ง
Ventilago harmandiana Pierre
เครือปลอก

วิธีใช
เปลือกตน ตมดื่มน้ํา
เปลือกตน ตมดื่มน้ํา
เปลือกตน กินสด หรือตมดืม่ น้ํา
ใบ ยอด ตมดืม่ น้ํา แกทองเสีย
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ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชสมุนไพรที่มีรสฝาดเพื่อรักษาอาการทองเสีย ถายทอง
ไดแก มะพลับ และฝรั่ง
มะพลับ (Diospyros areolata King & Gamble) ในตํารายาพื้นบานของไทยระบุสรรพ
คุณคือ เปลือกตนมีฤทธิ์ฝาดสมาน (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ค:
638) จึงนาจะมีผลชวยรักษาอาการทองเสียได
สําหรับฝรั่งนั้นชนเผากะหรางจะใชเปลือกตนเคี้ยวกินสดมากกวานําไปตม ใชไดทั้ง
เด็กและผูใหญ ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยวาสารสกัดจากใบฝรั่งมีฤทธิ์ตานอาการทองรวง
(วันชัย ไอรารัตน และคณะ 2000) นอกจากนี้ยังพบวาชนเผากะหรางบานโปงลึกมีการนําชองรําพัน
และเครือปลอกมาใชในการรักษาอาการถายทอง ทองเสียดวยเชนกัน ซึงสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ไม
พบขอมูลการใชพื้นบานของไทย
2.5.4 รักษาโรคบิด
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Lagerstroemia calyculata Kurz.
ตะแบก

วิธีใช
เปลือกตน ตมกับน้ํา ดื่ม

ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะวินิจฉัยอาการของผูที่เปนบิดจากการที่ผูปวยมีอาการปวด
ทอง ถายเปนมูกเลือด พบมีการใชสมุนไพรเพื่อรักษาโรคบิดชนิดเดียวคือตะแบก (Lagerstroemia
calyculata Kurz.) โดยนําเปลือกตนมาตมกับน้ําดื่ม ซึ่งสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยที่ใช
เปลือกตน แกบิด แกบิดมูกเลือดเชนเดียวกัน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 206)
2.5.5 รักษาอาการทองผูก เปนยาระบาย
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Euphorbia hetrophylla L.
หญายาง
ยอด ใบ ตมดืม่ น้ํา
กินมากจะถายอยางแรง
Acacia concinna (Willd.) DC.
สมปอย
ยอดออน กินสด
Cassia alata L.
ชุมเห็ดเทศ
ดอก ตม
Cassia fistula L.
คูน
เนื้อหุมเมล็ด กินเปนยาระบาย
สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเปนยาระบายไดแก ยอดสมปอย เนื้อที่หุมเมล็ดคูนซึ่ง
สมุนไพรทั้งสองชนิดนี้ การใชพื้นบานของไทยก็ใชเปนยาระบายเชนเดียวกัน (เสงี่ยม พงษบุญรอด
2522: 137, 531)
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แตโดย ทั่วไปแลวหากชนเผากะหรางมีอาการทองผูกมักใชดอกชุมเห็ดเทศมาตมกิน
หรือตมจิ้มน้ําพริก กรณีที่ทองผูกมากอาจใชหญายางมาตมดื่มน้ํา ซึ่งมีขอควรระวังคือใหใชยอด
หรือใบของหญายางเพียงเล็กนอย หากใชปริมาณมากจะทําใหถายทองอยางแรง สอดคลองกับการ
ศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่รายงานวา ยางของพืชนี้มีฤทธิ์ระคายเคืองตอทางเดินอาหาร อาจทําให
ถายอยางรุนแรง (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ก: 546; Sosath, Ott
และ Hecker 1988: 1062-74)
2.5.6 รักษาโรคกระเพาะอาหาร
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Homonoia riparia Lour.
ไครน้ํา
Cassia fistula L.
คูน
Ficus heterophylla L. f.
สลอดน้ํา
Duabanga grandiflora (Roxb. Ex DC.) Walp. ลําพูปา

วิธีใช
ทั้งตน ตมดื่มน้ํา
ราก ตมดื่มน้ํา
ทั้งตน ตมดื่มน้ํา
เปลือกตน ตมดื่มน้ํา

สลอดน้ํา (Ficus heterophylla L. f.) สรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววาสลอดน้ํา
มีรสเย็นชืด แกไขเหนือ ไขพิษ ผลแกคลื่นเหียน อาเจียน หมอพื้นบานบางแหงใชรากสลอดน้ําปรุง
เปนยาระบายออนๆ ถายพิษไข และถายพิษพรรดึก (เสงี่ยม พงษบุญรอด 2522: 526) (นันทวัน บุณ
ยะประภัศร และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ง: 492) การที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําสลอดน้ํา
มาใชรักษาโรคกระเพาะอาหารนั้น เนื่องจากเมื่อใชแลวจะเปนยาระบาย ชวยลดอาการจุกเสียดแนน
ทองได
ไครน้ํา (Homonoia riparia Lour.) สรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววาไครน้ํามี
รสเฝอนเมา ใชกินหรือทาแกโรคผิวหนัง ขับเหงื่อ ขับปสสาวะ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 204) ใน
ประเทศลาว เขมร และบางเผาบนเกาะชวาใชรักษาอาการผื่นคันของผิวหนัง และใชรักษามาลาเรีย
(Thin 1997) แตไมพบวามีรายงานการใชพื้นบานหรือรายงานอื่นๆ ที่อาจสอดคลองกับการใชรักษา
โรคกระเพาะอาหาร
ลําพูปา (Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่
ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําเปลือกตนมาตมกินเพื่อรักษาโรคกระเพาะอาหาร และเปนพืชที่ไมพบ
ขอมูลที่ระบุสรรพคุณทางยา
คูน (Cassia fistula L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชรากคูนมาตมดื่มน้ํารักษาโรค
กระเพาะ แตสรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววารากคูนมีรสเมา แกกลากเกลื้อน ระบายพิษไข
ถายสิ่งโสโครก ซึ่งมีฤทธิ์ถายแรงกวาเนื้อในฝก (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 154) แตมีขอมูลการศึกษา
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วาสารสกัดจากเปลือกคูนมีฤทธิ์ตานการอักเสบและตานอนุมูลอิสระ อาจจะสัมพันธกับผลในการ
ลดการอักเสบของกระเพาะอาหาร (Ilavarasana, Mallikab และ Venkataramanc 2005)
2.5.7 ชวยใหเจริญอาหาร
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Peliosanthes teta Andrews subsp. ขี้เหล็ก
humilis (Andr.) Jessop
โหนดดิน

วิธีใช
ราก ตากแหง บดเปนผง กินกับน้ํา

สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อชวยใหอยากอาหาร มีเพียงชนิดเดียว
ทั้งนี้อาจเนื่องจากชนเผากะหรางตองทํางานหนัก ใชแรงกายมาก จึงทําใหรับประทานอาหารไดมาก
อีกทั้งอาหารสวนใหญจะเปนผักพื้นบานที่มีรสออกขมซึ่งกระตุนใหอยากอาหารอยูแลว สมุนไพรที่
มีการนํามาใชกระตุนใหอยากอาหารคือขี้เหล็กหรือโหนดดิน (Peliosanthes teta Andrews subsp.
humilis (Andr.) Jessop) ซึ่งเปนพืชที่มีรายงานการใชทางยานอยมาก โดยชาวบานบางพื้นที่ในภาค
ใตใชดองเหลากินแกปวดเมื่อย (สารานุกรมพรรณไมภาคใต 2551)
2.5.8 ขับพยาธิ
ชื่อวิทยาศาสตร
Hydnocapus ilicifolia King
Microcos paniculata L.

ชื่อไทย
กระเบากลัก
ไมลาย

วิธีใช
เมล็ด นําเมล็ดมาตํา คั้นน้ํากิน
ใบออน ตําใหละเอียดกับขาว ยางให
แหง กินเชา- เย็น

สมุ น ไพรที่ ช นเผ า กะหร า งบ า นโป ง ลึ ก นํ า มาใช ฆ า พยาธิ ไ ด แ ก ไม ล าย (Microcos
paniculata L.) โดยนําใบออนมาตํากับขาวสุกใหละเอียด นําไปยางไฟใหแหงแลวตําใหละเอียดอีก
ครั้ง นํามาละลายน้ํารับประทานเชา-เย็น ขอมูลที่อาจจะสนับสนุนการใชไมลายเพื่อฆาพยาธิคือ มี
การศึกษาพบสาร piperidine alkaloid ที่ใหฤทธิ์ฆาแมลง (Bandara และคณะ 2000) ซึ่งอาจสงผลใน
การฆาพยาธิดวย ตามสรรพคุณพื้นบานของไทยไมพบวามีการใชไมลายเพื่อฆาพยาธิ
สวนกระเบากลัก เคยมีการนําเมล็ดมาตําใหละเอียด คั้นน้ําเพื่อฆาพยาธิ แตปจจุบันไมมี
การใชสมุนไพรชนิดนี้แลว ตามสรรพคุณพื้นบานของไทยไมพบวามีการใชเมล็ดกระเบากลักเพื่อ
ฆาพยาธิเชนเดียวกัน
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2.6 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินปสสาวะ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Pothos scanden L.
ตะขาบ คอกิ่ว แกนวิ่ ขัดเบา ใบ ตมกับน้ําดืม่
หวายตะมอย
Cardiospermum halicacabum L. โคกกระออม แกนวิ่ ทั้งตน ตมน้ําดื่ม
คอกิ่วหรือหวายทะมอย (Pothos scanden L.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปง
ลึกนําใบและตนมาตม ดื่มน้ําเพื่อรักษาอาการขัดเบา ขับปสสาวะ รักษานิ่ว พบวากะเหรี่ยงในพื้นที่
อื่นนําสมุนไพรชนิดนี้มาใชรักษาอาการปวดเมื่อย ในขณะที่การใชพื้นบานของไทยใชสําหรับแกไข
ดับพิษรอนกระทุงพิษไข (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 480) (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช โชค
ชัยเจริญพร 2543 จ: 184)
โคกกระออม (Cardiospermum halicacabum L.) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ชนเผา
กะหรางบานโปงลึกนําทั้งตนมาตม ดื่มน้ําเพื่อรักษาอาการขัดเบา ขับปสสาวะ รักษานิ่ว ซึ่งสอด
คลองกับตํารายาไทยและพื้นบานที่ใชใบและเถา ขับปสสาวะ ขับระดู (นันทวัน บุณยะประภัศร
และ อรนุช โชคชัยเจริญพร 2543 ก: 654)
2.7 สมุนไพรที่ใชบํารุงกําลัง
ชื่อวิทยาศาสตร
Grammatophyllum speciosum Blume
Spondias bipinnata Airy Shaw &Forman
Maclura cochinchinensis (Lour) Corner
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex
Guill
Sterculia pexa Pierre

ชื่อไทย
วิธีใช
วานเพชรหึง ลําตน ดองเหลา ดื่มบํารุงกําลัง
มะกอกปา รากออนตากแหงใชรวมกับราก
ปอขาว น้ําผึ้ง บดผสม
แกแล
แกน ตมดื่มน้ํา หรือดองเหลา
สองฟา
ทั้งตน กินตมแกปวดเอว
สองฟาดง
ปอ ปอขาว รากออนตากแหง บดเปนผง
ใชรวมกับรากมะกอกปาน้ําผึ้ง

เนื่องจากชีวิตประจําวันของชนเผากะหรางนั้นตองทํางานหนักทั้งทํางานในไร และ
ออกไปรับจางชาวไทยพื้นราบทําไรมะนาว การเดินทางและการทํางานทําใหตองใชแรงกายมาก
เกิดการเมื่อยลา จึงมีการใชสมุนไพรเพื่อบํารุงกําลัง ลดการเมื่อยลากันมาก สวนใหญใชในรูปการ
ดองเหลาไดแก วานเพชรหึง แกแล และสองฟาดง
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แกแล (Maclura cochinchinensis (Lour) Corner) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะเลือก
เก็บแกนไมจากตนที่ตายแลวและกระพี้ผุหมด จะไดแกนไมสีแดง นํามาสับเปนชิ้นเล็กๆ ใชดอง
เหลา ตํารายาไทยใชแกนแกแลแกไขรากสาด บํารุงน้ําเหลือง บํารุงกําลัง (นันทวัน บุณยะประภัศร
และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ก: 292)
สองฟาดง (Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guill) หรือที่ชนเผากะหราง
เรี ย กว า “นุมมาอ า ” อั น มีความหมายวา กําลั งหนุ มาน เพราะเชื่อวาเมื่อกินสมุน ไพรนี้แ ลว จะมี
พละกําลังมากเหมือนหนุมาน มีเรี่ยวแรงเดินเหินคลองเหมือนลิง เปนสมุนไพรบํารุงกําลังที่ชนเผา
กะหรางนิยมใชมากที่สุด และมีการศึกษาพบสารในกลุม Coumarins และ Carbazoles ซึ่งมีฤทธิ์ตาน
การหดเกร็งของกลามเนื้อ (Yenji และคณะ 2000 ) ซึ่งคาดวาจะมีสวนทําใหสองฟาดงชวยลดอาการ
เมื่อยลาได
วานเพชรหึง (Grammatophyllum speciosum Blume) ตามสรรพคุณยาพื้นบานของไทย
ใชถอนพิษแมลงสัตวกัดตอย (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ค: 362)
ไม พ บรายงานการใช ที่ อ าจสั ม พั น ธ กั บ ฤทธิ์ บํ า รุ ง กํ า ลั ง ดั ง เช น ที่ ช นเผ า กะหร า งบ า นโป ง ลึ ก ใช
เชนเดียวกันกับปอขาว (Sterculia pexa Pierre) ที่ไมพบรายงานการใชทางยา
มะกอกปา (Spondias bipinnata Airy Shaw &Forman) เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชนเผากะ
หรางบานโปงลึกนํามาใชในตํารับยาบํารุงกําลัง สรรพคุณตามตํารายาพื้นบานของไทยระบุวา ราก
ชวยใหชุมคอ แกรอนในกระหายน้ํา ขับปสสาวะ แกทองรวง (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุช
โชคชัยเจริญพร 2543 ค: 454) ไมพบรายงานการใช หรือการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่อาจ
สัมพันธกับฤทธิ์บํารุงกําลัง
สําหรับปอขาว (Sterculia pexa Pierre) นั้นเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่ชนเผากะหรางบาน
โปงลึกนํามาใชในตํารับยาบํารุงกําลังรวมกับรากมะกอกปา และเปนสมุนไพรที่ไมพบขอมูลการใช
พื้นบานในตํารายาพื้นบานของไทย
2.8 สมุนไพรที่ใชบํารุงเลือด
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Derris elliptica (Roxb.) Benth
หางไหลแดง
Derris malaccensis Psain.
หางไหลขาว
Nauclea orientalis (L.) L.
กระทุมน้ํา

วิธีใช
ราก ตมดื่มน้ําแกเลือดเสีย
ราก ตมดื่มน้ําแกเลือดเสีย
เปลือกตน ตมน้ําดื่มบํารุงเลือด แก
เลือดจาง
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ชนเผากะหรางจะใชสมุนไพรบํารุงเลือดในคนที่เปนแผลพุพอง ฝหนองเรื้อรังตามราง
กาย รางกายซูบซีดออนเพลีย หรือในหญิงที่ผอมแหง มีระดูออกกะปริดกะปรอย การใชจะมี 2
ลักษณะคือ ใชเพื่อแกเลือดเสีย ในรายที่รางกายซูบซีด มีแผลเรื้อรังตามรางกายโดยใชรากหางไหล
อาจเปนหางไหลแดงหรือหางไหลขาวก็ได นํามาตมน้ําดื่มเพื่อแกเลือดเสีย หรือขับเลือดเสีย ใน
ตํารายาพื้นบานของไทยระบุสรรพคุณของหางไหลแดงและหางไหลขาวไวคือ รากมีรสเมา เอียน
ใชถายเสนเอ็น ทําใหเอ็นหยอน ถายเสมหะ ถายโลหิตและขับระดู (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 488)
กรณีที่รางกายซูบซีด โลหิตจางจะใชเปลือกกระทุมน้ํา (Nauclea orientalis (L.) L.) มา
ตมน้ําดื่มเพื่อรักษาอาการโลหิตจาง ซึ่งขอมูลพื้นบานของไทยใชรักษาอาการไข แกปวดมดลูก
(ฐานขอมูลหนังสือพรรณไมสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 2551) ไมพบขอมูลที่สัมพันธกับการใช
บํารุงเลือด
2.9 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคตับ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Senna timoriensis (DC.) Irwin &
ขี้เหล็กเลือด
Barneby
Cocculus laurifolius DC.
ยางนางตน
Morinda elliptica Ridl.
ยอเถื่อน
Morinda coreia Ham.
ยอปา
Aquialia crassna Pierre ex Lecomte กฤษณา

วิธีใช
แกดีซาน ราก ตมน้ําดื่ม
แกดีซาน ใบและตน ตมน้ําดืม่
แกตับโต ราก ตมดื่มน้ํา
แกตับโต ราก ตมดื่มน้ํา
เปลือก ตมกับน้ํากิน แกตับโต

ชนเผากะหรางมีความเชื่อวาโรคที่เกี่ยวกับตับมี 2 ลักษณะคือ ดีซาน ที่ดูจากอาการตัว
เหลืองตาเหลือง และตับโตที่มักเปนรวมกับดีซาน คือมีตัวเหลือง ตาเหลือง ซูบซีดแตทองใหญ เจ็บ
ชายโครง สมุนไพรที่ใชรักษาอาการดีซานไดแก ขี้เหล็กเลือด ยางนางตน และกฤษณา
ยางนางตน (Cocculus laurifolius DC.) ตํารายาพื้นบานของไทยจัดวาเปนยารสหอม
รอน ใชขับเลือด ขับลม แกจุกเสียดแนนเฟอ บํารุงธาตุ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 441) ไมพบขอมูล
ทางเภสัชวิทยา แตมีการศึกษาพบสารในกลุม erythrina alkaloid จากใบของพืชชนิดนี้ (Yasuo,
Hiroshi and Motoharu 1970)
ยอปา (Morinda coreia Ham.) และยอเถื่อน (Morinda elliptica Ridl.) เปนพืชสมุน
ไพรที่ชนเผากะหรางนํามาใชรักษาอาการตับโตโดยไมไดจําแนกชนิดและเขาใจวาเปนพืชชนิดเดียว
กัน ตามตํารายาพื้นของไทยมักใชสมุนไพรทั้งสองชนิดนี้รักษาอาการที่เกี่ยวกับโลหิตระดู (วุฒิ วุฒิ
ธรรมเวช 2540: 378) ไมพบขอมูลที่สัมพันธกับการใชรักษาโรคตับของชนเผากะหราง
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กฤษณา (Aquialia crassna Pierre ex Lecomte) สมุนไพรชนิดนี้ ชนเผากะหรางเรียก
วาไมหอม และเปนสมุนไพรที่นํามาใชรักษาอาการตับโตโดยนําเปลือกตนมาตมน้ําดื่ม ตามสรรพ
คุณพื้นบานของไทยระบุวาเปลือก เนื้อไมมีรสหอมสุขุม บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช
2540: 65) ไมพบสรรพคุณพื้นบานที่สัมพันธกับการใชรักษาอาการตับโต
2.10 สมุนไพรที่ใชในสตรี
2.10.1 สมุนไพรที่ใชในการอยูไฟ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Blumea balsamifera (L.) DC.
หนาด ใบ ตมน้ําอาบและใชปูรองนอนเมื่ออยูไฟ
ใชรวมกับใบตองผา ชวยใหมดลูกเขาอู
Sumbaviopsis albicans (Biume) ตองผา ใบ ตมน้ําอาบ วางรองหมอไฟประคบทองหลัง
J.J.Sm.
คลอด รองนอนเมื่ออยูไฟ ชวยใหมดลูกเขาอูเร็ว
Gmelina philippensis Cham.
ซองแมว รากใตดิน ตมหรือแกงบํารุงเลือด บํารุงกําลัง
หญิงชนเผากะหรางทุกคนจะอยูไฟหลังคลอดลูก เพราะเชื่อวาจะชวยใหฟนตัวไดเร็ว
ไมเจ็บปวย โดยจะสรางเรือนคลอดขนาดเล็กแยกตางหากจากตัวบาน มีกะบะดินไวกอกองไฟอยู
ตรงกลาง แมและลูกที่เพิ่งคลอดใหมจะแยกมาอยูอาศัยในเรือนคลอดนี้จนหมดชวงเวลาของการอยู
ไฟ เหตุที่แมและลูกตองแยกตางหาก อาจเนื่องมาจากแตเดิมชนเผากะหรางมีความเชื่อเรื่องผี แตคาด
วาเหตุผลที่แทจริงนาจะเปนการปองกันการรบกวนซึ่งกันและกัน เนื่องจากบานของชาวกะหรางจะ
เปนหองเดียว ไมมีการกั้นแบงเปนหองๆ หญิงที่คลอดลูกใหมจะตองลุกขึ้นมาเติมไฟและใหนมลูก
บอย อาจรบกวนการพักผอนของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้พื้นของบานสวนใหญทําจากฟาก
ไมไผ หากมีการเคลื่อนไหวจะทําใหทุกคนในบานตื่นหมด หรือหากมีคนใดคนหนึ่งเคลื่อน ไหว ก็
อาจทําใหเด็กตื่นและรองงอแงได
การอยูไฟของหญิงชนเผากะหรางจะตางจากชาวไทยพื้นราบที่กอกองไฟไวไตแคร
นอน แตชนเผากะหรางกอกองไฟไวกลางหองแลวนอนขางกองไฟ โดยใชใบไมที่มีกลิ่นหอม มี
น้ํามันหอมระเหยปูรองไดแกใบหนาด ใบตองผา บางครั้งอาจใชใบเปลารวมดวย แลวใชผาปูทับ
บางรายอาจใชใบตองผาปูประคบหนาทอง หรือใชใบตองผารองหมอที่ใสถานไฟประคบหนาทอง
รวมดวย การอยูไฟหลังคลอดของหญิงชนเผากะหรางนั้นจะทําควบคูไปกับการอาบน้ําตมสมุนไพร
หนาด (Blumea balsamifera (L.) DC.) ตามสรรพคุณพื้นบานของไทยก็ใชในการอยู
ไฟเชนเดียวกัน โดยระบุวา ใบใชบํารุงกําลัง ทําใหการไหลเวียนดี แกปวดเมื่อยหลังคลอด (นันทวัน
บุณยะประภัศร และอรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 จ: 124)
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ตองผา (Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm.) พืชชนิดนี้ไมพบรายงานการใชพื้น
บานชองไทย และไมพบขอมูลการศึกษาทางเภสัชวิทยา
นอกจากนี้ชนเผากะหรางยังมีอาหารเฉพาะที่ใชบํารุงหญิงหลังคลอด คือรากซองแมว
โดยใชรากขนาดใหญที่อยูใตดิน มีลักษณะอวบน้ํา นิ่ม นํามาแกง หรือตมเปนกับขาวใหหญิงหลัง
คลอดกินเพื่อชวยใหแข็งแรงเร็วขึ้น สมุนไพรชนิดนี้ในตํารายาพื้นบานของไทย ระบุวารากมีรสขม
เย็น แกรอนในกระหายน้ํา ดับพิษรอน ถอนพิษไข ไมพบขอมูลการใชพื้นบานที่อาจสัมพันธกับการ
ใชบํารุงหญิงหลังคลอด (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 186)
2.10.2 สมุนไพรที่ใชชวยเพิ่มน้ํานม
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Euphorbia parviflora L.
น้ํานมราชสีห ทั้งตน ตมดื่มน้ํา
Annona squamosa L.
นอยหนา
ผลดิบ ฝนทา แกนมคัดบรรเทาอาการปวด
ในหญิงที่เพิ่งคลอดลูกแลวมีอาการนมคัด ปวดเตานม ชนเผากะหรางจะใชผลนอยหนา
ดิบฝนกับน้ํา ทาเตานมเพื่อบรรเทาอาการปวดเตานม ไมพบขอมูลที่สัมพันธกับการใชในลักษณะนี้
กรณีที่หญิงนั้นมีน้ํานมไหลนอย ไมเพียงพอใหลูกกิน จะใชตนน้ํานมราชสีหมาตมกับ
น้ําดื่มโดยเชื่อวาจะกระตุนใหน้ํานมไหลมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยที่ใชตน
น้ํานมราชสีหสําหรับบํารุงน้ํานม เรงน้ํานม (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 254)
2.11 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการทางผิวหนังหรืออาการภายนอก
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Justicia gendarussa Burm. f.
กระดูกไกดํา
ใบและยอด ตมน้ําอาบ แกอสี ุกอีใส
หรือแชน้ําซาวขาวทา
Eupatorium stoechadosmum Hance สันพราหอม
ทั้งตน ตมน้ําอาบ เพื่อลดไข แกคันไข
แกไขอีสุกอีใส
Oroxylum indicum (L.) Kurz
เพกา
เปลือกตน ฝนทา แกงูสวัด
Cassia alata L.
ชุมเห็ดเทศ
ใบ ขยี้ทารักษากลากเกลื้อน
Harrisonia perforate (Blanco) Merr. คนฑา
เปลือกตน ตําพอกแกน้ํากัดเทา
Ageratum conyzolides L.
สาบแรงสาบกา ใบ ขยี้ทา แกฝ
Chromolaena odoratum (L.) R. M. สาบเสือ
ใบ ขยี้กับปูนพอกแผลหามเลือด
King & H. Rob.
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2.11 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการทางผิวหนังหรืออาการภายนอก (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Hyptis suaveolens (L.) Poit
แมงลักคา
ใบ ขยี้ทาแผล รักษาแผล
Clerodendrum paniculatum L.
พนมสวรรค
ใบ ตําพอกรักษาแผลสด
Combretum procursum Craib
สะแกเถา
ลําตน ใชเปนยาฝน แกบวม
Ficus racemosa L.
มะเดื่ออุทุมพร ราก เปลือกราก ตําพอกแกบวม
Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit. กระถิน
ราก ตํากับน้ํามะนาวพอกแกพิษตะขาบ
Typhonium trilobatum (L.) Schott. อุตพิด
หัว ตําพอกแกพิษแมลงกัดตอย
Homonoia riparia Lour.
ไครน้ํา
ทั้งตนใบ เผาไฟแลวยืนรมควันแกคัน
Piper betle L.
พลู
ใบ ตําหรือขยีท้ าแกลมพิษ คัน
สมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเพื่อรักษาโรค อาการทางผิวหนังหรือ
อาการภายนอกสวนมากจะมีขอบงใชคลายกับสรรพคุณพื้นบานทั่วไปของไทย เชน สันพราหอม
ชุมเห็ดเทศ สาบแรงสาบกา สาบเสือ
กระดูกไกดํา (Justicia gendarussa Burm. f.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําใบและยอด
มาตมน้ําอาบเพื่อรักษาอาการไข แกอาการไขและอาการคันเมื่อเปนอีสุกอีใสเหมือนกับสันพราหอม
บางครั้งพบชนเผากะหรางนํายอดมาแชน้ําซาวขาวทา เพื่อลดอาการคันของอีสุกอีใสดวย สรรพคุณ
ตามตํารายาไทยใชใบแกโรคผิวหนังผื่นคัน ถอนพิษ แกปวดบวม (นันทวัน บุณยะประภัศร และ
อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ง: 604) สําหรับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวของ พบวากระดูกไกดํามี
ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย (George และ Pandalai 1949: 169-181) และมีฤทธิ์ยับยั้งฮีสตามีน (ประยูร
วงศสกุลวิวัฒน และคณะ 2523)
สาบแรงสาบกา และสาบเสือ เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชรักษา
แผล ทั้งแผลสดและแผลอักเสบ สอดคลองกับการใชพื้นบานของไทยที่ใชสมุนไพรทั้งสองชนิด
สําหรับรักษาแผลอักเสบ หามเลือด (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 437-438)
พนมสวรรค (Clerodendrum paniculatum L.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปง
ลึกนํามาใชรักษาแผลแผลสด หามเลือดเชนเดียวกับสาบเสือ ซึ่งสรรพคุณพื้นบานของไทยมักใช
พนมสวรรครักษาพิษแมลงกัดตอย (นันทวัน บุณยะประภัศร และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ข:
445)
ไครน้ํา (Homonoia riparia Lour.) สรรพคุณพื้นบานในตํารายาไทย กลาววาไครน้ํามี
รสเฝอนเมา ใชกินหรือทาแกโรคผิวหนัง ขับเหงื่อ ขับปสสาวะ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 204) ใน
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ประเทศลาว เขมร และบางเผาบนเกาะชวาใชรักษาอาการผื่นคันของผิวหนัง และใชรักษามาลาเรีย
(Thin 1995) สอดคลองกับการใชรักษาอาการผื่นคันผิวหนังของชนเผากะหรางบานโปงลึก
มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa L.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําราก
มาใชฝนทาเพื่อรักษาอาการบวมตางๆ ซึ่งสอดคลองกับสรรพคุณพื้นบานของไทยที่ระบุวารากมีรส
ฝาดเย็น ใชกระทุงพิษไข แกพิษรอน สมานแผล (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 354)
สะแกเถา (Combretum procursum Craib) เปนสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ไมพบขอมูลการ
ใชพื้นบานหรือขอมูลทางยา แตชนเผากะหรางบานโปงลึกนําลําตนมาฝนทาเพื่อรักษาอาการบวม
ตางๆ
เพกา (Oroxylum indicum (L.) Kurz)ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําเปลือกตนมาฝน ทา
แกงูสวัด ซึ่งตํารายาพื้นบานของไทยระบุวา มีฤทธิ์ฝาดขมเย็น ใชสมานแผล แกอักเสบฟกบวม (วุฒิ
วุฒิธรรมเวช 2540: 324) อาจใชลดอาการปวด บวมเนื่องจากงูสวัดได
คนทา (Harrisonia perforate (Blanco) Merr.) ในตํารายาพื้นบานของไทยใชสาํ หรับแก
ไขทุกชนิด กิ่งใชสีฟน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 144) ไมพบขอมูลที่สัมพันธกับการใชเปลือกตน
รักษาน้ํากัดเทา
แมงลักคา (Hyptis suaveolens (L.) Poit) เปนสมุนไพรที่ไมพบการใชพื้นบานในรูป
ของยาเดี่ยว และพบวาสมุนไพรชนิดนี้ฤทธิ์ตานเชื้อราและแบคทีเรีย (นันทวัน บุณยะประ ภัศร และ
อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ง: 780)
อุตพิด (Typhonium trilobatum (L.) Schott.) การใชพื้นบานของไทยก็มีการใชหัวและ
ราก ตําพอกแผลแกพิษงู ซึ่งอาจสัมพันธกับการใชแกพิษแมลงกัดตอยของชนเผากะหราง(วุฒิ วุฒิ
ธรรมเวช 2540: 506)
กระถิน (Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit.)ในตํารายาพื้นบานของไทยระบุวา
รากรสเฝอนฝาด ใชแกพิษสัตวกัดตอยเชนเดียวกัน (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 78)
สําหรับชุมเห็ดเทศและพลูนั้น การใชพื้นบานของชนเผากะหรางจะมีการใชเหมือนกับ
การใชพื้นบานของไทย คือ ชุมเห็ดเทศใชสําหรับรักษากลากเกลื้อน สวนพลูใชสําหรับแกลมพิษ
หรือแกคัน
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2.12 สมุนไพรที่ใชประกอบการกินหมาก
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Cassia fistula L.
คูน
เปลือกราก เคีย้ วกับหมาก พลู
Areca catechu L.
หมาก
ผล ใชเคี้ยวกับพลู และปูนจาก
เปลือกหอย
Cocos nucifera L.
มะพราว
ผลออน เคี้ยวกับพลูแทนหมาก
Piper betle L.
พลู
ใบสด ใชเคีย้ วกับพลู และปูนจาก
เปลือกหอย
Cyclophorus speciosus Philippi.
หอยหอม
เปลือกหอย ใชทําปูนกินกับหมาก
สะดือขาว
ชนเผากะหรางบานโปงลึกเกือบทุกคนนิยมเคี้ยวหมาก การเคี้ยวหมากของชนเผากะ
หรางบานโปงลึกจะคลายกับการเคี้ยวหมากของชาวไทยทั่วไปโดยมีพลู หมากสด เปลือกไมบาง
ชนิด ปูนที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชกับการเคี้ยวหมาก จะทําจากเปลือกหอย สวนใหญจะ
เปนหอยหอมสะดือขาวซึ่งมีขนาดใหญและชนเผากะหรางนิยมจับมากินเปนอาหาร โดยจะนํา
เปลือกหอยมาใสในหมอดิน ตั้งไฟใหไหมจนเปลือกหอยเปนสีขาว ทิ้งไวใหเย็นจะสามารถใชนิ้ว
บดใหละเอียดได ผสมน้ําเล็กนอยแลวใสขวดเก็บไวใช
2.13 สมุนไพรที่ใชเพื่อความงาม เครื่องหอม
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Sauropus thyriflorus Welzen.
ซิกิ๊เนอมู
กิ่ง ใบ แชน้ํามันมะพราวใชเปนไมหอม
(ชื่อกะหราง) ทําน้ํามันหอม ใสในหีบผา
Tamarindus indica L.
มะขาม
เนื้อไม จุมน้าํ ฝนกับหิน ทาหนา
Acacia concinna (Willd.) DC. สมปอย
ฝกตมกับน้ํา สระผมแกชันนะตุ
Sapindus rarak DC.
มะคําดีควาย ผล ใชสระผมแกแผลเปอย คันศีรษะ
Clitoria ternatea L.
อัญชัน
ดอก ขยี้ทาบริเวณที่ผมรวง
Urena lobata L.
ขี้ครอก
ดอก ขยี้ทาปากหนาหนาวทาแกปากแตก
สมุนไพรเพื่อความงามที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชกันมากไดแก กิ่งมะขามสวนที่เปน
เนื้อไม โดยนํามาฝนกับหินใชทาหนาในลักษณะเดียวกับทานาคาของพมา ซึ่งชาวบานตางบอกวา
ใชไดเชนเดียวกับทานาคา เขาใจวาแตเดิมคงใชทานาคา แตเมื่อมีการตั้งหลักแหลงและถูกทางราช
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การจํากัดการเคลื่อนยาย อีกทั้งไมสามารถหาพืชชนิดนั้นไดในปารอบๆ หมูบานจึงเปลี่ยนมาใชไม
มะขาม ขอมูลหนึ่งที่อาจจะชวยสนับสนุนการใชสมุนไพรในลักษณะนี้ก็คือ การศึกษาพบสารที่มี
ฤทธิ์ตานเอมไซม Tyrosinase ที่มีผลตอการสรางเมลานินจากเปลือกหุมเมล็ดมะขาม (Tamura, Oda
and Imoto1995)
ขี้ครอก (Urena lobata L.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางจะใชดอกที่บานมาขยี้ทาปากใน
ฤดูหนาวเพื่อปองกันปากแหงแตก
ซิกิ๊เนอมู (Sauropus thyriflorus Welzen.) เปนไมที่ลําตนและใบมีกลิ่นหอม ชนเผากะ
หรางจะนํากิ่งและใบมาใสในหีบเสื้อผาเพื่อใหเสื้อผามีกลิ่นหอม หรือนํามาตัดเปนชิ้นเล็กๆ แชใน
น้ํามันมะพราว ใชชะโลมผมเพื่อใหผมหอมและเปนเงางาม นอกจากนี้ยังพบวามีการนําใบมาตาก
แห ง หั่ น ฝอยผสมในยาเส น ใช ม วนบุห รี่ สู บ และพบว า ชนเผ า กะหร า งที่ บา นป า ละอู ก็ ใ ช พื ช นี้
เชนเดียวกัน จากขอมูลพบวาพืชชนิดนี้เปนพืชถิ่นเดียวของประเทศไทย ซึ่งมีรายงานการพบเพียง
ไมกี่แหง (อรทัย เนียมสุวรรณ 2546)
นอกจากนี้ยังพบวามีการนําฝกสมปอย และมะคําดีควายมาใชสระผมเพื่อรักษาชันนะตุ
และแกคันศีรษะเชนเดียวกับการใชพื้นบานของไทยดวย
2.14 สมุนไพรที่ใชฆา - ไลแมลง
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Annona squamosa L.
นอยหนา
Luffa cylindrica (L.) M. Roem.
บวบขม
Crateva adansonii DC
กุมบก
Archidendron jiringa (Jack) I. C.
Nielsen

เนียง

Derris elliptica (Roxb.) Benth
Nicotiana tabacum L.

หางไหลแดง
ยาสูบ

วิธีใช
ใบสด ใชตําชะโลมศีรษะ ฆาเหา
แกนกลางผลที่มีเมล็ดใชสระผม ฆาเหา
เปลือกตน ทุบหรือตําใหละเอียด ผสม
ยาสูบฆาแมลงในไรขาว
เปลือกตน ใชเปนยาไลแมลงโดยใช
รวมกับเปลือกกุมน้ํา หัวบอน ไลแมลงใน
นาขาว
ตน ทุบ แชน้ําใชฆาแมลง เบือ่ ปลา
ยาเสน จุมน้ํา ขยี้ทาฆาเห็บ

ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชสมุนไพรฆาและไลแมลงใน 2 ลักษณะคือ ใชกับรางกาย
และใชในพืชไร การใชกับรางกายนั้นสวนมากใชเพื่อฆาเหา โดยทั่วไปมักนําใบนอยหนามาตําให
ละเอียดแลวชะโลมศีรษะทิ้งไว แลวลางออก หรือบางรายอาจใชแกนกลางของผลบวบขมสด นํามา
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ขยี้กับน้ําเล็กนอยชะโลมศีรษะทิ้งใว แลวลางออก ซึ่งไมพบวามีการใชแกนกลางของผลบวบขมสด
เพื่อฆาเหา ในการใชพื้นบานของไทย
การใชสมุนไพรฆาเห็บนั้น เนื่องจากในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆ หมูบานและในไรจะมี
เห็บลมระบาดมาก เมื่อเห็บกัดจะฝงตัวอยูใตผิวผนัง ชาวบานมักใชยาสูบจุมน้ําพอกหรือทาเพื่อฆา
เห็บ
สวนการใชในพืชไรนั้น มักใชเปลือกกุมบก (Crateva adansonii DC) และเปลือกตน
เนียง (Archidendron jiringa (Jack) I. C. Nielsen) ตําหรือทุบใหละเอียด แชน้ําคางคืน นําน้ําที่ได
ผสมกับน้ําเปลา รดพืชผัก ฆาแมลงในไรขาว อาจใชรวมกับหัวบอนน้ํา หรือยาสูบ ยังไมเคยมีราย
งานการศึกษาความเปนพิษตอแมลงของพืชสมุนไพรทั้งสองชนิด (นันทวัน บุณยะประภัศร และ
อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 ก: 758, 278)
สํ า หรั บ หางไหลแดงนั้ น เป น พื ช พิ ษ ที่ ช นเผ า กะหร า งใช ฆ า แมลงและเบื่ อ ปลา
เชนเดียวกับการใชพื้นบานของไทย (วุฒิ วุฒิธรรมเวช 2540: 488)
2.15 สมุนไพรที่ใชอื่นๆ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Mischocarpus sp.
ซิลี้
(ชื่อกะหราง)
Rhapis sp.
จั๋ง
Bixa orellana L.
Nicotiana tabacum L.
Solanum indicum L.
Byttneria andamanensis Kurz
Centella asiatica (L.) Urban.
Costus speciosus (Koen.) Sm.
Cymbidium simulans Rolfe.
Curcuma sp.
Thunbergia laurifolia Lindl.

วิธีใช
ทั้งตั้น ตําหรือบดรวมกับเหงาจั๋ง ใชกนิ
เพื่อใหหนังเหนียว
เหงา ตําหรือบดใหละเอียดรวมกับซิลี้ ใช
กินทําใหหนังเหนียว
คําแสด
ใบ ตากแหงมวนบุหรี่สูบแกริดสีดวงจมูก
ยาสูบ
ใบแหง ใชทํายาเสนมวนบุหรี่สูบ
มะแวงตน
ผลดิบ ตําคั้นน้ําหยอดตาไก เวลาตาบวม
ยานมันแดง เถา กินน้ําจากเถา หรือตมดื่มน้ําเปนยา
คุมกําเนิด
บัวบก
ทั้งตน ตมกับน้ําตาลดื่มทั้งตนแกช้ําใน
เอื้องหมายนา เหงา ลนไฟใหนิ่ม คั้นน้ํา หยอดหูแกหู
น้ําหนวก
กะเลกะรอน ใบ ลนไฟใหนมิ่ คั้นน้ําหยอดหูแกหูอักเสบ
ขมิ้นออย
หัว ตํากับขาวเปลือกใหปน พอกผสาน
กระดูก
รางจืด
ใบ ตําคั้นน้ําถอนพิษ ชวยใหสรางเมา

96

ตลอดการศึกษาพบวาชนเผากะหรางมีการใชพรรณพืชในลักษณะของไสยศาสตร
หรือใหอยูยงคงกระพันนอยมาก อาจเปนเพราะชนเผากะหรางเปนชนเผาที่รักสงบ อีกทั้งชนเผากะ
หรางบานโปงลึกก็ตั้งรกรากในประเทศไทยมานาน ทําใหไมเคยประสบกับการสูรบ จึงทําใหความ
เชื่ อ ทางด า นนี้ เ ลื อ นหายไป สมุ น ไพรที่ ช นเผ า กะหร า งนํ า มาใช เ พื่ อ ให ห นั ง เหนี ย ว ได แ ก ซิ ลี้
(Mischocarpus sp.)และเหงาจั๋ง (Rhapis sp.) โดยนําสมุนไพรทั้งสองชนิดมาตํา หรือบดผสมกัน ใช
กินเพื่อใหหนังเหนียว คงกระพัน
คําแสด (Bixa orellana L.) พืชชนิดนี้เขาใจวาเปนพืชที่นํามาปลูกเนื่องจากเปนพืชที่มี
ถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกา ชนเผากะหรางคงนํามาปลูกเพื่อใชเปนสีในการยอมผา ชนเผากะหราง
บานโปงลึกใชเปนสมุนไพรสําหรับรักษาริดสีดวงจมูก โดยการนําใบมาตากแหง ใชมวนบุหรี่สูบ
ยานมันแดง (Byttneria andamanensis Kurz) เปนสมุนไพรที่นาสนใจอีกชนิดหนึ่งที่
ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปนยาคุมกํานิดในผูหญิง โดยกินน้ําจากเถาสด หรือนํามาตมกิน
เมื่อทุบเถายานมันแดงใหแหลกแลวขยี้กับน้ําจะเกิดเปนฟอง ชาวบานใชสระผม หรือซักผา และไม
พบวามีขอมูลรายงานการใชเปนสมุนไพร
เอื้องหมายนา (Costus speciosus (Koen.) Sm.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาลนไฟ
ใหนิ่ม คั้นน้ําหยอดหูแกหูน้ําหนวก คลายกับการใชใบกะเลกะรอนรักษาหูอักเสบ พบวาเหงาเอื้อง
หมายนามีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สอดคลองกับการใชดังกลาวคือ ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรีย (นันทวัน
บุณยะประภัศร และ อรนุชโชคชัยเจริญพร 2543 จ: 397-399)
กะเลกะรอน (Cymbidium simulans Rolfe.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกนําใบมาลนไฟ
ใหนิ่ม แลวบีบเอาน้ําหยอดหู แกหูอักเสบ เหมือนกับการใชพื้นบานของไทย (วงศสถิตย ฉั่วกุล
และคณะ 2538: 97)
บัวบก (Centella asiatica (L.) Urban.) เปนสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึก นํามาใช
รักษาอาการช้ําในเชนเดียวกับการใชพื้นบานของไทย (นันทวัน บุณยะประภัศร และอรนุชโชคชัยเจริญพร
2543 ง: 412)
สําหรับขมิ้นออย และ มะแวงตนนั้น ไมพบขอมูลการใชพื้นบานของไทยที่สัมพันธกับ
การใชพื้นบานของชาวกะหราง
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3. พืชอาหาร
พืชที่ใชเปนอาหาร หมายถึง พืชที่มนุษยใชเปนอาหารโดยตรง หรือแปรรูปเปนอาหาร
ไดแก ธัญพืช ผัก ผลไม พืชที่ใชเปนเครื่องเทศและปรุงแตงรส พืชที่ใชเปนเครื่องดืม่ ทําใหเกิดความ
มึนเมา หรือใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว จากการศึกษาพบพืชทีช่ นเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปน
อาหาร 83 ชนิด จาก 36 วงศ 67 สกุล ดังแสดงในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 จํานวนชนิดของพืชอาหารของชนเผากะหรางบานโปงลึก จําแนกตามวงศ
วงศ
จํานวนชนิดของสมุนไพร
พืชจําพวกเฟรน
Athyriaceae

1

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
Poaceae
Araceae
Zingiberaceae
Musaceae
Arecaceae

6
5
4
2
1

พืชใบเลี้ยงคู
Solanaceae
Fabaceae
Cucurbitaceae
Capparaceae
Apiaceae, Lamiaceae , Meliaceae, Rutaceae
Basellaceae, Euphobiaceae, Morceae, Passifloraceae,
Piperaceae
Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Asteraceae,
Bignoniaceae, Brassicaceae, Caricaceae,Convolvulaceae,
Dilleniaceae,Guttiferaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Pedaliaceae,
Polygonaceae, Portulaceae, Rhamnaceae, Urticaceae

8
7
6
4
3
2
1
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พืชอาหารของชนเผากะหรางบานโปงลึกสามารถจําแนกเปนกลุมยอยไดดังนี้
3.1 พืชอาหารหลัก และธัญพืช
พืชอาหารหลักของชนเผากะหรางบานโปงลึก คือขาวเจา เนื่องจากชนเผากะหราง
นั้นอาศัยอยูบนพื้นที่สูง พื้นที่ทํากินสวนใหญเปนเนินเขา หรือที่ลาดเชิงเขา การปลูกขาวจึงเปนการ
ทําขาวไรโดยอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ แตเดิมตามวัฒนธรรมของชนเผากะหรางจะเปนการทําไร
ขาวแบบหมุนเวียน คือเมื่อทําไรขาวในพื้นที่ 1 ปแลว ก็จะยายไปทําในพื้นที่อื่น ปลอยใหพื้นที่เดิม
พื้นสภาพและยายที่ทําไรไปเรื่อยๆ อาจใชเวลา 5-7 ปจึงกลับมาทําที่เดิมอีกครั้ง หมุนเวียนเชนนี้ไป
เรื่อยๆ แตในสภาพปจจุบันพื้นที่ทํากินของชนเผากะหรางบานโปงลึกอยูในเขตของอุทยานแหง
ชาติแกงกระจานและถูกจัดสรรใหจํากัด ทําใหชนเผากะหรางบานโปงลึกตองทําไรในพื้นที่เดิมซ้ํา
กันทุกป
การทําไรขาวของชนเผากะหรางบานโปงลึก จะทําการเพาะปลูกเมล็ดพรรณพืช
หลายชนิดที่จําเปนในการบริโภค เชน ขาว ขาวฟาง ขาวโพด ถั่ว งา แตงเปรี้ยว ผักชี พริก มะเขือ
มะแวง ผักกาดลงในพื้นที่เพาะปลูกแบบรวมๆ กัน จึงทําใหสามารถเก็บกินไดตลอดป พืชอาหาร
หลัก และธัญพืชของชนเผากะหรางบานโปงลึกไดแก
ชื่อวิทยาศาสตร
Oryza sativa L.
Oryza sativa L.
Zea mays L.
Sorghum bicolor (L.) Moench
Setaria italica (L.) P.Beauv.
Sesamum orientale L.

ชื่อไทย
ขาวเจา
ขาวเหนียว
ขาวโพด
ขาวฟางสมุทรโคดม

วิธีใช
เมล็ด เปนอาหารหลัก
เมล็ด ใชทําขนม หมักเหลา
เมล็ด ตมกินใชเปนอาหารสัตว
เมล็ด ตํากับขาวเหนียว ทําขนม
ใชเปนอาหารสัตว
ขาวฟางหางกระรอก เมล็ด ใชทําขนม
งา
เมล็ด ใชทําขนม

3.2 ผัก
โดยทั่วไปหมายถึง พืชที่ใชทั้งตน (ถาเปนพืชลมลุก) หรือพืชที่ใชสวนตางๆ มา
เปนอาหาร อาจกินสดหรือเปนเครื่องจิ้ม หรือมีกรรมวิธีในการปรุงเปนอาหาร ชนเผากะหรางบาน
โปงลึกบริโภคผักทั้งในรูปผักสดและนํามาปรุงเปนอาหาร โดยสวนหนึ่งไดจากที่เพาะปลูกในไร
อีกสวนหนึ่งไดจากการหาเก็บจากปารอบๆหมูบาน พืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกนํามาใชเปนผัก
ไดแก

99

3.2.1 ผักที่บริโภคใบออนหรือยอดออน
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
ผักกูด
ยอด ใบออน กินเปนผักสด จิ้มน้ําพริก
กูดกิน
หรือแกงสม
Colocasia antiquorum Schott
บอนน้ํา
กานใบ ใสแกงที่มีรสเปรี้ยว
และตองใสผักขณะน้ําเดือดจัด
Colocasia gigantea Hook. F.
คูน ทูน
กานใบ ใชเปนผักสด จิ้มน้ําพริก
Lasia spinosa (L.) Thwaites
ผักหนาม ยอดออน นําไปดองเกลือกอนบริโภค
Amaranthus tricolor L.
ผักโขม
ยอดออน ใบ ตมจิ้มน้ําพริก
Acmella oleracea ( L.) R. K. Jansen
ผักคราดหัว ยอดออน จิ้มน้าํ พริก
แหวน
Basella rubra L.
ผักปลังขาว ยอด ผล ลวกจิม้ น้ําพริก แกงจืด
Basella rubra L.
ผักปลังแดง ยอด, ผล ลวกจิ้มน้ําพริก แกงจืด
Cleome gynandra L.
ผักเสี้ยน ยอดออน ดอก ดองเกลือ จิม้ น้ําพริก
Crateva adansonii DC.
กุมบก
ยอดออน ดอก ดองเกลือ จิม้ น้ําพริก
Crateva magna (Lour.) DC.
กุมน้ํา
ยอดออน ดอก ดองเกลือ จิม้ น้ําพริก
Cuscuta chinensis Lam.
ฝอยทอง ตน ยอด ลวก จิ้มน้ําพริก
Brassica chinensis L.
ผักกาด
ยอดออน ตมจิม้ น้ําพริก
Cucurbita pepo L.
ฟกทอง
ยอดออน ดอกออน ตมจิ้มน้ําพริก
Momordica cochinchinnensis (Lour.) ฟกขาว
ยอดออน ตมจิม้ น้ําพริก
Sperg.
Ricinus communis L.
ละหุง
ยอดออน ลวก หรือยางไฟ จิม้ น้ําพริก
Acacia concinna (Willd.) DC.
สมปอย
ยอดออน ใชเปนผัก ใหรสเปรี้ยว
Leucaena leucocephala (Lem.) de Wit กระถิน
ยอดออน จิ้มน้าํ พริก
Garcinia cowa Roxb.
ชะมวง
ยอดออน ใชเปนผัก ใหรสเปรี้ยว
Ocimum americanumLour.
แมงลัก
ยอด ใบ กินกับแกง ขนมจีน
Ocimum gratissimum L.
ยี่หรา
ใบ กินเปนผักสด
Azadirachta indica A. Juss
สะเดา
ยอดออน ยางไฟ จิ้มน้ําพริก
Artocarpus heterophyllus Lam.
ขนุน
ยอดออน ผลออน ตม จิ้มน้ําพริก
Passiflora foetida L.
กระทกรก ยอด ลวก จิ้มน้ําพริก
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3.2.1 ผักที่บริโภคใบออนหรือยอดออน (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Passiflora sp.
ริเปลวา
ยอด ลวก จิ้มน้ําพริก
Piper sarmentosum Roxb.
ชะพลู
ใบ ใชเปนผักสด กินกับแกง
Polygonum odoratum Lour.
ผักไผ
ใบ ยอดออน กินเปนผักสด
Talinum paniculatum Gaertn
โสมไทย ยอดออน ใสตม จืด
Anethum graveolens L.
ผักชีลาว ยอด ใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก
Centella asiatica (L.) Urban.
บัวบก
ใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก
Petroselinum crispum (Mill.)A.W. Hill
ผักชีฝรั่ง ใบ เปนผักสด จิ้มน้ําพริก
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew
ตําแยชาง ยอดออน ยางไฟ จิ้มน้ําพริก
3.2.2 พืชผักทีบ่ ริโภคผล
ชื่อวิทยาศาสตร
Cocos nucifera L.
Spondias bipinnata Airy Shaw &
Forman
Oroxylum indicum (L.) Kurz
Carica papaya L.
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.
Cucumis sativus L.

ชื่อไทย
วิธีใช
มะพราว ผลแก คั้นกระทิใสแกง กินเปนผลไมสด
มะกอกปา ผลสุก ใสน้ําพริก
เพกา
มะละกอ
แฟง
แตงเปรี้ยว

Cucurbita pepo L.
Luffa cylindrica (L.) M.Roem.
Momordica cochinchinnensis (Lour.)
Sperg.
Dillenia indica L.
Cajanus cajan (L.) Millsp

มะตาด
ถั่วแระ

Canavalia gladiata (Jacq.) DC.

ถั่วพรา

ฟกทอง
บวบขม
ฟกขาว

ฝกออน เผาไฟ จิ้มน้ําพริก
ผลดิบ ตมจิ้มน้ําพริก
ผลแก ผลออน ตมจืด ตมจิ้มน้ําพริก
ไสในใสน้ําพริก แตงรสเปรี้ยว
เนื้อผล จิ้มน้ําพริก
ผล ทําอาหาร
ผลออน ตมจิ้มน้ําพริก
ผลแก ตมจิ้มน้าํ พริก หรือแกงสม
ผล ใชแกงสม จิ้มน้ําพริก
ฝกออน ตม จิม้ น้ําพริก
ฝกแก ตมกินเปนอาหาร
ผลออน ตมจิ้มน้ําพริก
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3.2.2 พืชผักทีบ่ ริโภคผล (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Parkia timoriana Merr.
เหรียง
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.
Tamarindus indica L.
Lycopergicon esculentum Mill
Solanum indicum L.
Solanum melongena L.
Solanum torvum Sw.
Solanum trilobatum L.

ถั่วพู
มะขาม
มะเขือสม
มะแวงตน
มะเขือยาว
มะเขือพวง
มะแวงเครือ

3.2.3 ผักที่บริโภคสวนอื่น ๆ
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Colocasia sp.
เผือกดํา
Colocasia sp.
เผือกน้ํา
Musa acuminata Colla
กลวยปา
Musa sp.

กลวยน้ําวา

Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ขาปา
Alpinia galanga Swartz.
ขา
Zingiber zerumbet (L.) Sm.
กระทือ
Manihot esculenta Crantz

มันสําปะหลัง

วิธีใช
เมล็ดที่แก แชน้ําใหงอกยาว
ลอกเปลือกออก ใชจิ้มน้ําพริก
ผลออน กินสด หรือ ตมจิ้มน้ําพริก
เนื้อผล ใหรสเปรี้ยว ใชประกอบอาหาร
ผล ใสแกงใหมีรสเปรี้ยว หรือตําน้ําพริก
ผลออน จิ้มน้ําพริก บางครั้งลวกกอน
ผล ตมจิ้มน้ําพริก
ผลออน จิ้มน้ําพริก ใสแกง
ผลออน จิ้มน้ําพริก ใสแกง

วิธีใช
หัว ตมกิน หรือใสแกง
หัว ตมกิน หรือใสแกง
ดอก จิ้มน้ําพริก ใสแกง
ไสออนกลางลําตน จิ้มน้ําพริก ใสแกง
ดอก จิ้มน้ําพริก ใสแกง
ไสออนกลางลําตน จิ้มน้ําพริก ใสแกง
หนอออน จิ้มน้ําพริก
หนอออน ผักสด จิ้มน้ําพริก
หนอออน กินสด จิ้มน้ําพริก
หัว ตมจิ้มน้ําพริก
หัวใตดิน ตม หรือเชื่อม
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3.3 พืชที่ใชเปนเครื่องเทศและปรุงแตงรส
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
Cymbopogon citratus Stapf
ตะไคร
Alpinia galanga Swartz.
ขา
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย
Ocimum gratissimum L.
ยี่หรา
Ocimum tenuiflorum L.
กะเพรา
Piper nigrum L.
Citrus hystrix DC.
Micromelum minutum (G.Fotst)
Wight & Arn.
Zanthoxylum limonella (Dennst.)
Alston
Capsicum frutescens L.

วิธีใช
กาบใบ ตํา เขาเครื่องแกง
เหงา เปนเครื่องเทศ ตําผสมใเครื่องแกง
ราก ใชตําเปนเครื่องแกงน้ํายา
ดอก ตําเขาเครือ่ งแกง
ดอก ตําเขาเครือ่ งแกง
ใบ ใสแกง
พริกไท
ผล ใสแกง แตงรส กลิ่น
มะกรูด
ผิวนอกของผลใชเปนเครื่องเทศใส
เครื่องแกง
หัสคุณ หมุยชาง ผล ตํากับเครื่องแกง
สมันใหญ
พริกพราน
ผลแก สดหรือแหง ตําเขาเครือ่ งแกง
พริกขี้หนู

Capsicum frutescens L.

พริกกระเหรี่ยง

Anethum graveolens L.

ผักชีลาว

ผลสด แหง ใชเปนเครื่องแกง แตงรส
เผ็ด
ผลสด แหง ใชเปนเครื่องแกง แตงรส
เผ็ด
ราก กานใบ ตําเขาเครื่องแกง

3.4 ผลไม
ชื่อวิทยาศาสตร
Cocos nucifera L. var nucifera
Musa acuminata Colla
Musa sp.
Annona squamosa L.
Capparis micracantha DC.
Carica papaya L.

ชื่อไทย
มะพราว
กลวยปา
กลวยน้ําวา
นอยหนา
ชิงชี่
มะละกอ

วิธีใช
ผลออน กินเปนผลไมสด
ผลสุกกินเปนผลไมสด
ผลสุกกินเปนผลไมสด
ผลแกกินเปนผลไม
ผลสุก ผลไมกินเลนของเด็ก
ผลสุก กินเปนผลไม
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3.4 ผลไม (ตอ)
ชื่อวิทยาศาสตร
Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex
Hornem
Melia azedarach L.
Sandoricum koejape (Burm.f.) Merr.
Artocarpus heterophyllus Lam.
Ficus racemosa L.
Psidium guajava L.
Passiflora foetida L.
Passiflora sp.
Ziziphus oenoplia (L.) Mill
Physalis angulata L.

ชื่อไทย
ปอสา

วิธีใช
ผลสุก กินเปนผลไมสด กินเลน

เลี่ยน
กระทอน
ขนุน
มะเดื่ออุทุมพร
ฝรั่ง
กระทกรก
ริเปลวา
พุทรา
โทงเทง

ผลสุก ผลไมกินเลนของเด็ก
ผลแก กินเปนผลไมสด
ผลสุก เปนผลไม
ผลสุก เปนผลไมยามหิว
ผลแก กินเปนผลไมสด
ผลสุก กินสดเปนผลไม
ผลสุก กินใสใน เปนผลไม
ผลแก กินสด
ผลสุก เปนผลไมสด

3.5 พืชที่ใชเปนเครื่องดื่มหรือใชในกระบวนการผลิตเครือ่ งดื่มที่ทําใหเกิดความมึนเมา
ชื่อวิทยาศาสตร
วิธีใช
ชื่อไทย
Oryza sativa L.
ขาวเหนียว
เมล็ด ใชทําขนม หมักเหลา
Peliosanthes teta Andrews subsp.
ขี้เหล็ก
ราก ตําผสมกับสมุนไพรอื่น
humilis (Andr.) Jessop
โหนดดิน
Physalis angulata L.
โทงเทง
ผลดิบ ตํากับเครื่องเทศอื่นเพื่อ
เตรียมเชื้อสําหรับหมักเหลา
3.6 พืชที่ใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อไทย
วิธีใช
Zea mays L.
ขาวโพด
ตมกิน ใชแปนอาหารสัตว
Sorghum bicolor (L.) Moench
ขาวฟางสมุทรโคดม ตํากับขาวเหนียว ทําขนม
ใชเปนอาหารสัตว
Hibiscus macrophyllus Roxb. Ex ปอสา
ใบสด ใชเปนอาหารหมู
Hornem
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4. พืชพิษ
ชนเผากะหรางบานโปงลึกใหความหมายของพืชพิษวา เปนพืชที่อาจทําใหเกิดอันตราย
ตอรางกายหากนําพืชนัน้ มากิน หรือไปสัมผัสสวนที่เปนพิษ รวมทั้งพืชที่ชนเผากะหรางเชื่อวาเปน
พิษตอสัตว พบวามีการนําพืชพิษเหลานี้มาใชประโยชน เชน ใชเปนสมุนไพร ใชเปนอาหาร ใชฆา
และไลแมลงในพืชผัก พืชทีช่ นเผากะหรางจัดวาเปนพืชพิษบางชนิดก็ไมพบรายงานความเปนพิษ
เชน มะเดื่อปลอง พืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกจัดวาเปนพืชพิษ ไดแก
ชื่อวิทยาศาสตร
Colocasia antiquorum Schott
Crateva adansonii DC.
Abrus precatorius L.
Archidendron jiringa (Jack) I. C.
Nielsen
Ficus hispida L.f.
Derris elliptica (Roxb.) Benth
Nicotiana tabacum L.
Sterculia pexa Pierre
Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew
Laportea interrupta (L.) Chew

ชื่อไทย
บอนน้ํา
กุมบก
มะกล่ําตาหนู
เนียง

วิธีใช
ทุกสวน ถากินไมถูกวิธีจะคัน
เปลือกตน ใชฆาไลแมลง
เมล็ด กินแลวชัก ตาย
เปลือกตน ใชฆาไลแมลง

มะเดื่อปลอง
หางไหลแดง
ยาสูบ
ปอ ปอขาว
ตําแยชาง
ตําแย

ผล ถากินมากจะทําใหหูตึง
ตน ทุบแชน้ํา ใชเบื่อปลา
ยาเสน จุมน้ําขยี้ทา ฆาเห็บ
ขนที่ผล หากสัมผัสจะเจ็บ และคัน
ทุกสวน หากสัมผัสจะปวด คัน
ใบ ลําตน หากสัมผัสจะคัน

5. การเปรียบเทียบการใชประโยชนจากสมุนไพรพืน้ บานของชนเผากะหรางบานโปงลึก กับชนเผา
กะหรางและชนเผากะเหรี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ
จากการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปเปรียบเทียบกับการศึกษาที่เกี่ยวของกับการใช
ประโยชนจากสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางและชนเผากะเหรี่ยงในพื้นที่อื่นๆไดดังนี้
5.1 การเปรียบเทียบการใชสมุนไพรพื้นบานระหวางชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะหรางในจังหวัดประจวบคีรีขันธุ
จากการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของอรทัย เนียมสุวรรณ (2546) ซึ่งพบพืชที่
ชนเผากะหรางหมูบานปาละอู ในจังหวัดประจวบคีรีขันธุ ใชประโยชน 115 ชนิด จัดเปนพืชอาหาร
42 ชนิด และพืชสมุนไพร 51 ชนิด พืชกอสรางและทําเครื่องใช 10 ชนิด พืชที่ใชประโยชนดานอืน่ ๆ
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20 ชนิด และมีพืชพิษ 3 ชนิดนั้น หากพิจารณาเฉพาะพืชที่ใชเปนสมุนไพร พืชที่ใชเปนอาหาร และ
พืชพิษ จะสามารถเห็นความแตกตางโดยรวมของการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรของชน
เผากะหรางในทั้งสองพื้นที่ไดดังนี้
5.1.1 ชนเผากะหรางบานโปงลึกมีการใชประโยชนจากสมุนไพรพื้นบานมากกวา
ชนเผากะหรางบานปาละอู
5.1.2 ชนเผากะหรางบานปาละอูมีการใชยาสมุนไพร โดยนําสมุนไพรหลายๆ
อยางมาใชรวมกันในลักษณะเปนตํารับยา ในขณะที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนใหญใช
สมุนไพรเดี่ยว
5.1.3 ชนเผากะหรางบานปาละอูมีการนําพรรณพืชเฉพาะอยางมาใชในพิธีกรรม
และความเชื่อ ในขณะที่ตลอดชวงการศึกษาไมพบการใชในลักษณะดังกลาวที่บานโปงลึก
ประเด็นขางตนสามารถอธิบายไดจากสภาพความเปนอยู ความเจริญ และ การ
พัฒนาดานตางๆ ของแตละพื้นที่ กลาวคือ บานปาละอูตั้งอยูริมเขตอุทยานแหงชาติ ติดตอกับที่อยู
อาศัยของชาวไทยพื้นราบ มีถนนและการคมนาคมที่สะดวก ความเปนอยูของชนเผากะหรางในพื้น
ที่นี้ไดรับการพัฒนาไปมากจากโครงการตางๆ ของทั้งภาครัฐ และเอกชน ปจจุบันมีการพัฒนาไปสู
การทองเที่ยวเชิงนิเวศน มีการรวบรวม พื้นฟู อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น มี
การจัดสรางสวนสมุนไพรสาธิต รวมทั้งสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ไดงายกวา เนื่อง จากมีหนวย
งานตางๆ ใหความชวยเหลือมากและอยูใกลความเจริญ การใชสมุนไพรในลักษณะของตํารับยาของ
ชนเผากะหรางในพื้นที่หมูบานปาละอูที่มีมากนั้น สวนหนึ่งอาจเกิดจากการที่สามารถรวบรวม พื้น
ฟู ภูมิปญญาของชนเผา อีกสวนหนึ่งอาจจะไดจากการประยุกตใชตามการใชพื้นบานแบบไทยที่รับ
รูมาจากชาวไทยในพื้นที่ติดตอ หรือตามการรับรูจากแหลงขอมูลตางๆ ในขณะที่ชนเผากะหราง
บานโปงลึก สวนใหญจะใชสมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยว เมื่อถามถึงการใชสมุนไพรในรูปของ
ตํารับยา จะตอบวา “มี แตจําไมได” ซึ่งเปนไปไดวาการใชสมุนไพรในรูปสมุนไพรเดี่ยวของชนเผา
กะหรางบานโปงลึก อาจเปนผลมาจากการที่แตเดิมมีการเคลื่อนยายที่อยูอาศัย ทําใหไมสามารถหา
สมุนไพรแตละชนิดมาประกอบตํารับยาได จําเปนตองใชสมุนไพรเทาที่หาไดในพื้นที่ จึงมีการใช
สมุนไพรเดี่ยวเรื่อยมา
ถึงแมทั้งสองพื้นที่จะตั้งอยูในเขตผืนปาตะวันตกที่อยูหางกันไมมากนัก มีลักษณะ
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่เหมือนกัน สงผลใหมีพรรณพืชที่ใกลเคียงกัน แตเมื่อเปรียบเทียบพรรณ
พืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะหรางทั้งสองพื้นที่นํามาใชประโยชน พบทั้งหมด 49 ชนิด ซึ่งไมมากนัก
เมื่อเทียบจํานวนกับพรรณพืชทั้งหมดที่มีการศึกษา ทั้งนี้อาจเปนเพราะแนวทางหรือขอบเขตการ
ศึกษาของการศึกษาในทั้งสองพื้นที่นั้นตางกัน กลาวคือการศึกษาที่บานปาละอู จังหวัดประจวบคีรี
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ขันธุ เปนการศึกษาการใชประโยชนจากพืชในทุกดานของชนเผากะหราง ในขณะที่การศึกษาทีบ่ า น
โปงลึกจะเนนศึกษาการใชสมุนไพรพื้นบานและพืชอาหาร นอกจากนี้ อาจเปนผลมาจากสภาพของ
หมูบานที่แตกตางกัน รวมทั้งภูมิหลังของชนเผากะหรางในทั้งสองหมูบานที่อาจมีความแตกตางกัน
บา ง พรรณพื ช ที่ ช นเผ า กะหร า งบ า นโป ง ลึ ก และชนเผ า กะหร า งในจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธุ ใ ช
ประโยชนเหมือนกัน จํานวน 38 ชนิด แสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 14 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวัดประจวบ
คีรีขันธุใชประโยชนเหมือนกัน
ชื่อพฤษศาสตร

Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
Costus speciosus (Koen.) Sm.
Oryza sativa L.
Oryza sativa L.
Alpinia malaccensis (Burm.f.)
Roscoe
Barleria strigosa Willd.
Alternanthera sessilis (L.) DC.

Blumea baisamifera
(L.) DC.
Justica gendarussa Burm.f.
Bixa orellana L.
Cucumis sativus L.
Luffa cylindrical (L.) M.Roem.

ชื่อไทย

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง
กะหรางบานโปงลึก
กะหรางบานปาละอู
(อรทัย เนียมสุวรรณ 2546)
ผักกูด
ยอด ใบออน เปนผักสด ยอด ใบออน ผักสดหรือ
กูดกิน
จิ้มน้ําพริก หรือแกงสม ผักลวกจิ้มน้ําพริก
เอื้องหมายนา อังไฟบีบหยอดหู
เหงา อังไฟบีบหยอดหู
แกหูน้ําหนวก
แกหูน้ําหนวก
ขาวเหนียว
พืชอาหาร
พืชอาหาร
ขาว
พืชอาหาร
พืชอาหาร
ขาปา
หนอออนเปนผักสด
หนอออนจิ้มน้ําพริก
จิ้มน้ําพริก
สังกรณี
ใบ ยอด ตมแกปวดทอง ใบ ยอด ตมน้ําดื่มแกปวด
ทองอืด
ทอง ทองอืดทองเฟอ
ผักเปดไทย
ทั้งตน ตมน้ําดื่มแกหนา ทั้งตน ตมน้ําดื่ม แกหนา
มืด ตาลาย
มืด ตาลาย ตมน้ําอาบหลัง
คลอด
หนาด
ใบ ตมน้ําอาบ ใชปูนอน ใบ ใชในการอยูไฟ
อยูไฟรวมกับใบเปลา
กระดูกไกดํา ใบ ยอดแกอีสุกอีใส
ใบ ตมน้ําอาบแกอีสุกอีใส
ใชในพิธีไหวพระจันทร
คําแสด
ใบตากแหงใชมวนบุหรี่ ใบ ตากแหงใชมวนบุหรี่
แกริดสีดวงจมูก
แกริดสีดวงจมูก
แตงเปรี้ยว
พืชอาหาร
พืชอาหาร
บวบขม
แกนกลางผลที่มีเมล็ด แกนกลางผลที่มีเมล็ด ใช
ใชสระผมแกรังแค ฆา สระผมแกรังแค ฆาเหา
เหา
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ตารางที่ 14 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวัดประจวบ
คีรีขันธุใชประโยชนเหมือนกัน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

Momordica cochinchinnensis
(Lour.) Sperg.
Dillenia indica L.
Croton sepalinus Airy Shaw.

ฟกขาว

Homonoia riparia Lour.

ไครน้ํา

มะตาด
เปลาเงิน

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง
กะหรางบานโปงลึก
กะหรางบานปาละอู
(อรทัย เนียมสุวรรณ 2546)
ยอดออน ผล ใชเปนผัก
ยอดออน ผล ใชเปนผัก
กลีบเลี้ยง ใสแกงสม
ทั้งตน ปวดหลังปวดเอว
แกไขมาเลเรีย
ใบ แกคัน
แกโรคกระเพาะ

Acacia concinna (Willd.) DC. สมปอย

ยอด เปนผักใหรสเปรี้ยว
ฝก แกชันนะตุ

Bauhinia pulla Crib.

แสลงพันเถา

Cassia fistula L.

คูน

Cassia timoriensis (DC.)
Irwin & Barneby
Leucaena leucocephala
(Lem.) de Wit.
Tamarindus indica L.

ขี้เหล็กเลือด

ราก ตมรวมกับหางหมา
จอกอมแกปวดฟน
เปลือกราก เคี้ยวกับหมาก
เปนยาระบาย
แกโรคกระเพาะ
ราก ตมดื่มน้ําแกดีซาน

Uraria crinita Desv.ex DC.
Ocinum tenuiflorum L.

หางหมาจอก
หางกระรอก
กะเพรา

Urena lobata L.

ขี้ครอก

กระถิน
มะขาม

ราก ใชตํากับน้ํามะนาว
พอกแกพิษตะขาบ
เนื้อไมจุมน้ําฝนทาหนา
ฝกใหรสเปรี้ยว ระบาย
ราก ตมรวมกับรากแสลง
พันเถาอมแกปวดฟน
ใบ แกคัดจมูก แกหวัด
ราก แกปวดฟน
ดอก ขยี้ทาปากกันปาก
แตกในฤดูหนาว

กลีบเลี้ยง ใสแกงสม
ตมน้ําดื่มรักษาไขมาลาเรีย
อาจใชรวมกับบระเพ็ด
ใบ ตมน้ําอาบแกคัน
ตมรวมกับสมุนไพรอื่น
อาบแกกลากเกลื้อน
ยอด เปนผักใหรสเปรี้ยว
ฝก ตมกับน้ําและเถาระหุง
เครือ ใชสระผม
ราก ตมรวมกับหางหมา
จอกอมแกปวดฟน
เปลือกราก เคี้ยวกับหมาก

ราก ตมดื่มน้ําแกโรคดี
ซาน
ราก ฝนกับน้ํามะนาวรักษา
แผลที่ถูกตะขาบ งูกัด
เนื้อไม จุมน้ําฝนทาหนา
ราก ตมรวมกับรากแสลง
พันเถาอมแกปวดฟน
ใบ ตมน้ําอาบแกหวัด
ราก ตมกับสมุนไพรอื่น
อมแกปวดฟน
ดอก ขยี้ทาปากกันปาก
แตกในฤดูหนาว
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ตารางที่ 14 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวัดประจวบ
คีรีขันธุใชประโยชนเหมือนกัน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

Sesamum orientale L.

งา

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง
กะหรางบานโปงลึก
กะหรางบานปาละอู
(อรทัย เนียมสุวรรณ 2546)
เถา ตมน้ําดื่ม แกไขมาลาเรีย เถา ตมรวมกับสมุนไพร
อื่นรักษามาลาเรีย
ใบ ใชเคี้ยวกับหมาก
ใบ ใชเคี้ยวกับหมาก
แกลมพิษ คัน
พืชอาหาร
พืชอาหาร

Polygonum odoratum Lour.

ผักไผ

ยอด กินเปนผักสด

Tinospora crispa (L.) Hook.f. บอระเพ็ด
& Thomsons.
Piper betle L.
พลู

ยอด ตมจิ้มน้ําพริก

Micromelum minutum (G.Fotst) หัสคุณ หมุยชาง ใบ แกไขตัวรอน ขับลม
Wight & Arn.
สมันใหญ
ผล ใชเขาเครื่องเทศ
Cardiospernum halicacabum L. โคกกระออม ทั้งตน ตมน้ําดื่มแกนิ่ว

ใบ ตมน้ําดื่มแกหนามืด
ตาลาย แกทองอืดทองเฟอ
ทั้งตน ตมดื่มแกนิ่ว

Brucea javanica (L.)Merr.

ราชดัด

ราก ตมน้ําดื่ม แกมาเลเรีย

Harrisonia perforate (Blanco)
Merr.
Capsicum frutescens L.

คนฑา

เปลือกตน ตําพอกรักษาน้ํา
กัดเทา
ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด

ราก ตมรวมกับสมุนไพร
อื่น รักษามาลาเรีย
เปลือกตน ตําพอกรักษา
น้ํากัดเทา
ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด

Lycopergicon esculentum Mill

มะเขือสม
ผล เปนอาหารใสน้ําพริก
มะเขือเทศลูกเล็ก
ยาสูบ
ยาเสน ใชทํายาเสนฆาเห็บ

ผล ใสน้ําพริก

ตําแยชาง

พืชพิษ
ยอดออน ลนไฟเปนผักจิ้ม
ใบ ตําพอกรักษาแผล

Nicotiana tabacum L.
Dendrocnide stimulants (L.f.)
Chew
Clerodendrum paniculatum L.

พริกขี้หนู

พนมสวรรค

พืชพิษ
ยอดออน ลนไฟเปนผักจิ้ม
ใบ ตําพอกรักษาแผลสด

ใชทํายาเสน

จากการเปรียบเทียบพืชที่ชนเผากะหรางในทั้งสองพื้นที่ใชประโยชนเหมือนกัน พบวา
มีทั้งพืชอาหารและสมุนไพร ซึ่งหลายชนิดมีชื่อเรียกภาษากะหรางที่คลายกัน อาจเปนไปไดวาแต
เดิมนั้น มีการเคลื่อนยายอพยพของชนเผากะหรางระหวางทั้งสองพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่อนื่ ๆ ในแถบนี้
ดวย (ฐานขอมูลทองถิ่นจ.เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธุ 2551) ทําใหมกี ารถายทอดภูมปิ ญญาจาก
พื้นที่หนึ่งสูอกี พื้นที่หนึ่ง เชน การใชผักเปดไทย (Alternanthera sessilis (L.) DC.) มาตมน้ําดื่มแก
หนามืดตาลาย การใชรากแสลงพันเถา (Bauhinia pulla Craib.) ตมรวมกับหางหมาจอก (Uraria
crinita Desv. ex DC.) และรากกะเพรา อมแกปวดฟน การใชดอกขี้ครอก (Urena lobata L.) ที่มี
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ลักษณะเปนเมือกลื่นขยี้ทาปาก ปองกันปากแหงแตกในฤดูหนาว หรือการนํายอดออนของตําแยชาง
(Dendrocnide stimulans (L.f.) Chew) มาลนหรือยางไฟเพื่อขจัดขนพิษแลวนํามารับประทานเปน
ผักจิ้ม เปนตน
พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวัดประจวบ
คีรีขันธุใชประโยชนตางกัน จํานวน 11 ชนิด แสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะหรางบานปาละอู จังหวัดประจวบ
คีรีขันธุใชประโยชนตางกัน
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง
กะหรางบานโปงลึก
กะหรางบานปาละอู
(อรทัย เนียมสุวรรณ 2546)
Cocos nucifera L.
มะพราว
ผลแก เปนอาหาร
ผล เปนอาหาร
ผลออน เคี้ยวกับพลูแทนหมาก เชื่อมน้ําตาลเคี้ยวกับหมาก
Thunbergia laurifolia Lindl. รางจืด
ใบ ตมดื่มน้ํา ถอนพิษชวยให ใบ ตมน้ําอาบแกไข
สรางเมา
Ageratum conyzolides L.
สาบแรงสาบกา ใบ ขยี้ทาแกฝ
ใบ ตําผสมกับเกลือกินแกไอ
ตมน้ําดื่ม แกไอ
ตมน้ําดื่มแกไขมาเลเรีย
Chromolaena odoratum (L.) สาบเสือ
ใบ ขยี้พอกแผลหามเลือด
ใบ ขยี้หรือตํากินแกไอ
R. M. King & H. Rob.
ขยี้กับปูนพอกแผลหามเลือด
Chloranthus erectus
กระดูกไก
ใบ แกไขในเด็ก
ใบ ตมน้ําใหเด็กอาบแก
(Buch. Ham) Verdc.
อาการแพเนื่องมาจากแมกิน
ของแสลง
Combretum procursum Craib สะแกเถา
ลําตน ใชเปนยาฝน แกบวม เนื้อไม ทุบแชน้ําดื่มแกบิด
Hyptis suaveolens (L.) Poit แมงลักคา
ใบ ขยี้ทาแผล รักษาแผล
เมล็ด แชน้ําใหพอง
รับประทานเปนขนม
Solanum nigrum L.
มะแวงนก
ราก แกไอตมน้ําดื่ม
ผล กินเลนเปนผลไม *
Duabanga graniflora
ลําพูปา
เปลือกตน ตมดื่มน้ํา
ดอก ตมหรือลนไฟใชเปนผัก
(Roxb. ex DC.) Walp.
แกโรคกระเพาะ
จิ้ม
Byttneria andamanensis Kurz ไกปลอย
เถา ใชสระผม
เถา ใชสระผม
ยานมันแดง เถาสด กินน้ําจากเถา หรือตม
ดื่มน้ํา เปนยาคุมกําเนิด
Microcos panicilata L.
ไมลาย
ใบออน ตําใหละเอียดกับขาว เปลือกตน เผาไฟ แชน้ํา
ยางใหแหง กินขับพยาธิ
ดื่มขับพยาธิ
* พืชชนิดนี้พบรายงานความเปนพิษ การรับประทานผลอาจทําใหไดรับอันตราย ดูรายละเอียดหนา 81
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จากการเปรียบเทียบพืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะหรางในทั้งสองพื้นที่ใชประโยชนตาง
กัน พบวาทั้งหมดเปนพืชที่นํามาใชเปนสมุนไพร ความแตกตางที่พบมีทั้งความแตกตางในสรรพ
คุณพื้นบานและความแตกตางในวิธีการใช เชน
มะพราว (Cocos nucifera L.) แมสวนใหญทั้งสองพื้นที่จะใชเปนอาหารหรือประกอบ
อาหารเหมือนกัน แตการนํามะพราวมาประกอบการเคี้ยวหมากนั้นตางกันอยางเห็นไดชัด โดยที่ชน
เผากะหรางบานโปงลึกจะนํามะพราวลูกเล็กๆ มาใชเคี้ยวแทนหมากในยามที่หมากขาดแคลนหรือ
ไมสามารถหาหมากได แตชนเผากะหรางบานปาละอูจะนํามะพราวไปเชื่อมน้ําตาลใหมีรสหวาน
แลวจึงนํามาเคี้ยวประกอบการเคี้ยวหมาก ซึ่งลักษณะนี้พบไดทั่วไปในชาวพมาหรือผูที่อพยพมาจาก
ประเทศพมา
รางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชใบตมน้ําดื่ม แก
พิษ ชวยใหสรางเมา แตชนเผากะหรางบานปาละอูจะใชใบตมน้ําอาบแกไข
สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) นอกจากชนเผากะหรางทั้งสองพื้นที่จะใช
รักษาฝและใชแกไอเหมือนกันแลว ชนเผากะหรางบานปาละอูยังใชเขาตํารับยารักษามาลาเรียดวย
ลําพูปา (Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะ
ใชเปลือกตนตมน้ําดื่ม แกโรคกระเพาะ แตชนเผากะหรางบานปาละอูจะใชดอกออนเปนอาหาร
เทานั้น
ไกปลอย ยานมันแดง (Byttneria andamanensis Kurz) แมชนเผากะหรางในทั้งสองพื้น
ที่จะใชเถามาทุบใหแหลก ขยี้กับน้ําใชสระผมเหมือนกัน แตชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเถามาตม
น้ําใหผูหญิงดื่มเพื่อคุมกําเนิดดวย
ไมลาย (Microcos panicilata L.) แมวาชนเผากะหรางทั้งสองพื้นจะใชฆาพยาธิเหมือน
กัน แตสวนที่ใชและวิธีการใชตางกันโดย ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะนําสวนใบออนมาตํากับขาว
สุกใหละเอียดแลวนําไปยางไฟใหแหง แลวนํามาตําใหละเอียดอีกครั้งรับประทานเชา-เย็น ในขณะ
ที่ชนเผากะหรางบานปาละอูจะใชเปลือกตนมาเผาไฟแชน้ําดื่ม
5.2 การเปรียบเทียบการใชสมุนไพรพื้นบานระหวางชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
จากการศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหรี่ยงในภาคตะวันตกของประ
เทศไทยโดย Paisooksantivatana และ Kako (1996) พื้นที่ศึกษาคือจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเปรียบ
เทียบพืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีและชนเผากะหรางบานโปงลึกใช
ประโยชน พบทั้งหมด 21 ชนิด แสดงในตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 พืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
ใชประโยชน
ชื่อพฤษศาสตร

Pothos scanden L.

ชื่อไทย

Areca cathechu L.
Thunbergia laurifolia Lindl.

ตะขาบ คอกิ่ว
หวายตะมอย
หมาก
รางจืด

Annona squamosa L.

นอยหนา

Ageratum conyzolides L.

สาบแรงสาบกา

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

สาบเสือ

Oroxylum indicum (L.) Kurz
Carica papaya L.

เพกา
มะละกอ

Cajanus cajan (L.) Millsp

ถั่วแระ

Tamarindus indica L.

มะขาม

Ocinum tenuiflorum L.

กะเพรา

Artocarpus heterophyllus Lam. ขนุน

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก
กะเหรี่ยง
ในจังหวัดกาญจนบุรี
(Paisooksantivatana and
Kako 1996)
ใบ ตมดื่มน้ํา แกนิ่ว ขัดเบา ตน ตมน้ําอาบรักษาอาการ
ปวดเมื่อย
ผล ใชเคี้ยวกับพลู และปูน ผล เคี้ยวกับพลู
ใบ ตําคั้นน้ําดื่ม ถอนพิษ ใบ รักษาอาการเมาคาง แก
ชวยใหสรางเมา
พิษเห็ดเมา หยอดตาแกตา
อักเสบ
ผลดิบ ฝนทา แกนมคัด
ใบและผลดิบ ใชไลเหา
บรรเทาอาการปวดนม
ผลสุกใชเปนอาหาร
ใบและผลดิบ ใชไลเหา
ผลสุก ใชเปนอาหาร
ใบ ตมน้ําดื่มแกไอ
ใบสด ตมรวมกับ
ใบ ขยี้ทาแกฝ
สมุนไพรอื่น อาบแกไข
ใบ ขยี้พอกแผลหามเลือด ใบสด ตําพอกแผล หาม
เลือด ตมรวมกับสมุนไพร
อื่น อาบแกไขมาลาเรีย
เปลือกตน ฝนทาแกงูสวัด ฝกออน ยางไฟ เปนผักจิ้ม
ผลแก ตมเปนผักจิ้ม ผล
ผลดิบ ตมจิ้มน้ําพริก
ผลสุก กินเปนผลไม
สุกกินเปนผลไม
ดอก กินเปนผักสด หรือ
ฝกออน ตม จิ้มน้ําพริก
ฝกแก ตมกินเปนอาหาร นํามาลวก
ใบออน ใหรสเปรี้ยว
ยอดออนนํามาปรุงเปน
เนื้อไม จุมน้ําฝนทาหนา อาหารไดหลายอยาง
ใบ แกคัดจมูก แกหวัด
ใบ แตงกลิ่นอาหาร
ราก แกปวดฟน
ผลออน นํามาใสแกง
ยอดออน เปนผักสด
ผลออน ตม จิ้มน้ําพริก
ผลสุก เปนผลไม
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ตารางที่ 16 พืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี
ใชประโยชน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

Psidium guajava L.

ฝรั่ง

Citrus hystrix DC.

มะกรูด

Sapindus rarak DC.

มะคําดีควาย

Harrisonia perforate (Blanco) คนฑา
Merr.
พริกขี้หนู
Capsicum frutescens L. var
frutescens
Physalis angulata L.
โทงเทง
Solanum nigrum L.

มะแวงนก

Solanum torvum Sw.

มะเขือพวง

Clerodendrum paniculatum L. พนมสวรรค

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก
กะเหรี่ยงใน
จังหวัดกาญจนบุรี
(Paisooksantivatana and
Kako 1996)
เปลือกตน กินสด
ใบ ใชเคี้ยวดับกลิ่นปาก
แกทองเสีย
ผลแก กินเปนผลไม
ผลแกกินเปนผลไม
น้ําคั้นจากผลผสมปูนกิน น้ํามะกรูด ดื่มเพื่อขับแกส
หมาก ทาทองเด็ก
ในกระเพาะ
ใชเปนเครื่องเทศ
ผล ใชสระผมแกแผลเปอย ผล ตีกับน้ําใหเกิดฟองใช
คันศีรษะ
ซักผา ใชรักษากลาก
เปลือกตน ตําพอกแกน้ํา รากและเปลือกตนใชเคี้ยว
กัดเทา
รักษาอาการปวดฟน
ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด ผลเปนอาหาร แตงรสเผ็ด
ผล ใชเตรียมเชื้อหมักเหลา ราก ตมน้ําดื่มเพื่อฆาพยาธิ
เปนผลไมสด
ราก ตมน้ําดื่มแกไอ
ยอดออน ผลออน ตมจิ้ม
น้ําพริก
ผลออน จิ้มน้ําพริก ใสแกง ผล ใสแกงหรือตมจิ้ม
น้ําพริก
ใบ ตําพอกรักษาแผลสด ใบ ตมนาอาบหลังพื้นไข

จากการเปรียบเทียบพืชที่ชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีและชนเผากะหรางบาน
โปงลึกใชประโยชนเหมือนกัน พบวาสวนใหญเปนพืชอาหาร สําหรับพืชสมุนไพรมีการใชตางกัน
เปนสวนใหญ เชน
ตะขาบ หรือคอกิ่ว หรือหวายทะมอย (Pothos scanden L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึก
จะใชแกนิ่ว ขัดเบา โดยนําใบ มาตมกับน้ําดื่ม แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใช
รักษาอาการปวดเมื่อย
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นอยหนา (Annona squamosa L.) นอกจากจะใชผลสุกเปนอาหารและใบใชฆาเหาแลว
ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชผลดิบฝนทาแกอาการปวดเนื่องจากนมคัดอีกดวย
สาบแรงสาบกา (Ageratum conyzoides L.) นอกจากทั้งสองพื้นที่จะใชหามเลือดแลว
ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชแกไอโดยนําใบมาตมน้ําดื่ม และแกฝโดยใชใบขยี้ทา แตชนเผา
กะเหรี่ยงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชใบตมน้ําอาบแกไขโดยตมรวมกับสมุนไพรอื่น
คนฑา (Harrisonia perforata (Blanco) Merr. ) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใช
เปลือกตนตําพอกแกน้ํากัดเทา แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชเปลือกตน นํามา
เคี้ยวรักษาอาการปวดฟน
โทงเทง (Physalis angulata L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชเปนสวนผสมทําลูก
แปง เพื่อเตรียมเชื้อสําหรับใชหมักเหลา แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชรากตม
น้ําดื่มเพื่อฆาพยาธิ
พนมสวรรค (Clerodendrum paniculatum L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชรักษา
แผลสด แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจะใชใบตมน้ําอาบหลังฟนไข
5.3 การเปรียบเทียบการใชสมุนไพรพื้นบานระหวางชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี กับชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
จากการศึกษาพฤษศาสตรพื้นบานของชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมโดย
ปยวรรณ วินิจชัยนันท (2538) พบพรรณพืชที่ชนเผากะเหรี่ยงนํามาใชประโยชน 291 ชนิด แบงตาม
การใชประโยชนไดเปน 5 ประเภท คือพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชที่ใชสรางที่อยูอาศัย พืชเศรษฐกิจ
และพืชที่ใชประโยชนดานอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบพืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัด
เชียงใหมและชนเผากะหรางบานโปงลึกใชประโยชน พบทั้งหมด 40 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 17
และ 18
ตารางที่ 17 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใช
ประโยชนเหมือนกัน
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ผักกูด กูดกิน ยอด ใบออน กินเปนผักสด ยอดออน ใสแกง
จิ้มน้ําพริกหรือแกงสม
Colocasia esculenta (L.)
บอนน้ํา
กานใบใสแกงที่มีรสเปรี้ยว กานใบใสแกง
เปนพืชพิษ

114

ตารางที่ 17 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใช
ประโยชนเหมือนกัน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

Lasia spinosa (L.)Thwaites

ผักหนาม

Costus speciosus (Koen.)Sm.

เอื้องหมายนา

Oryza sativa L.

ขาว

Zea mays L.

ขาวโพด

Thunbergia laurifolia Lindl.

รางจืด

Annona squamosa L.

นอยหนา

Blumea baisamifera (L.) DC.

หนาด

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

สาบเสือ
มะตาด

Manihot esculenta Crantz

มันสําปะหลัง

Phyllanthus emblica L.
มะขามปอม
Acacia concinna (Willd.) DC. สมปอย

Cassia alata L.

ชุมเห็ดเทศ

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
ยอดออน นําไปดองเกลือ ยอดออน เปนผักใสแกง
จิ้มน้ําพริก
เหงา ลนไฟใหนิ่มบีบน้ํา ใบ อังไฟบีบน้ําหยอดหู
หยอดหูแกหูน้ําหนวก แกหูน้ําหนวก
เมล็ด เปนอาหาร
เมล็ดผสมในตํารับยาหลาย
ตํารับ
เมล็ด เปนอาหาร
เมล็ด เปนอาหาร
พืชอาหารสัตว
ใบ ตําคั้นน้ําถอนพิษ ชวย ใบ ตมดื่มน้ํารักษาอาการปวด
ใหสรางเมา
เมื่อย
ผลดิบ ฝนทา แกนมคัด ใบ ใชไลเหา
บรรเทาอาการปวดเตานม
ใบและผลดิบ ใชไลเหา
ผลสุกใชเปนอาหาร
ใบ ตมน้ําอาบ ใชปูนอน ยอดใบ ใชเมื่ออยูไฟ
เมื่ออยูไฟรวมกับใบเปลา รากใชรักษาอาการเจ็บหนาอก
ชวยใหมดลูกเขาอู
ใบ ขยี้พอกแผลหามเลือด ใบ ตําใหละเอียด พอกแผล
หามเลือด
กลีบเลี้ยง ใสแกงสม
กลีบเลี้ยง ตํากับมะขาม และ
เกลือ เปนอาหารวาง
หัว เปนอาหาร
ยอดออนใชเปนผัก
หัว ทําอาหาร
ผล แกกระหาย แกไอ ผล ชวยใหชุมคอ
ยอดออน เปนยาระบาย ใบ ใชในยาหม รักษาอาการไข
เปนผักใหรสเปรี้ยว
ฝก ใชสระผมแกชันนะตุ
ดอก เปนยาระบาย ยาถาย ใบ ตมน้ําดื่มเปนยาระบาย
ใบ รักษากลากเกลื้อน ขยี้ทากลากเกลื้อน
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ตารางที่ 17 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใช
ประโยชนเหมือนกัน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

Ocimum gratissimum L.

ยี่หรา

Artocarpus heterophyllus
Lam.

ขนุน

Piper nigrum L.

พริกไท

Capsicum frutescens L.
Nicotina tabacum L.

พริกขี้หนู
ยาสูบ

Solanum nigrum L.
Solanum torvum Sw.
Centella asiatica Urban.

มะแวงนก
มะเขือพวง
บัวบก

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก
กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
ใบ เขาเครื่องแกง
ยอด ใบ เปนเครื่องเทศปรุงแตง
ยอดออน เปนผักสด
อาหาร
ยอดออน เปนผักสด
ใชเปนอาหาร
ผลออน ตมจิ้มน้ําพริก
ผลสุก เปนผลไม
ผล ขับลม
ผล ตํารวมกับสมุนไพรอื่นแก
ใชเปนเครื่องเทศ
ปวดเอว ปวดหลัง
ผล เปนอาหาร แตงรสเผ็ด ผล แตงรสเผ็ด
ใบ ใชทํายาเสน
ใบ ตํารวมกับสาบเสือ หาม
ฆาแมลง เห็บ
เลือด
ราก แกไอ
ยอด เปนผัก
ผล ใชเปนผัก
ผล ใชเปนผัก
ใบ ทั้งตน แกช้ําใน
ใบ เปนอาหาร ตมน้ําดื่มรักษา
อาการปวดเมื่อย แกช้ําใน
ใชเปนผัก

ตารางที่ 18 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใช
ประโยชนตางกัน
ชื่อพฤษศาสตร

Pothos scanden L.
Musa acuminata Colla

Musa sp.

ชื่อไทย

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก
กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
คอกิ่ว
แกนิ่ว ขัดเบา ใบ ตมกับน้ําดื่ม ทั้งตน ตม รักษาอาการปวด
หวายตะมอย
เมื่อย
กลวยปา
ดอก จิ้มน้ําพริก ใสแกง
ปลี แกงกินเรงน้ํานม
ไสออนกลางลําตน จิ้มน้ําพริก
ใสแกง
กลวยน้ําวา ดอก จิ้มน้ําพริก ใสแกง
ปลี แกงกินเรงน้ํานม
ไสออนกลางลําตน จิ้มน้ําพริก ผลเปนอาหาร
ใสแกง
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ตารางที่ 18 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใช
ประโยชนตางกัน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก
กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
Cymbopogon citratus Hort.ex ตะไคร
ตน เปนเครื่องเทศ
ทั้งตน อังไฟตํารวมหัวขมิ้น
DC
ใบหนาด พอกบริเวณที่
กระดูกหัก
Alpinia galanga Swartz.
ขา
เหงา เปนเครื่องเทศ
เหงา ใชรวมกับสมุนไพรอื่น
หนอออน ผักสด
แกปวดเอวปวดหลัง
Boesenbergia rotunda (L.)
กระชาย
ราก เปนเครื่องเทศ
ราก ใชบํารุงหัวใจ รวมกับ
Mansf.
จัน พริกไท ดีปลี
Spondias bipinnata Airy Shaw มะกอกปา รากออน ตากแหงใชรวมกับ เปลือกตน ออนใสแกง
&Forman
รากปอขาวบํารุงกําลัง
ยอดออน เปนผักสด
ผลสุกใชตําน้ําพริก
Annona squamosa L.
นอยหนา
ผลดิบ ฝนทา แกนมคัด
ใบ ใชไลเหา
บรรเทาอาการปวดนม
ใบและผลดิบใชไลเหา
Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกา
เปลือก ฝนทาแกงูสวัด
ยอดออน ฝกออน
ผักออนยางไฟ เปนผักจิ้ม
เปนอาหาร
Crateva adansonii DC.
กุมบก
ดอก ดองจิ้มน้ําพริก
ยอดออน ดองเปนอาหาร
เปลือกตนตํา ผสมยาสูบฆา
แมลงในไรขาว
Derris elliptica (Roxb.) Benth หางไหลแดง ราก ตมดื่มน้ํา แกเลือดเสีย ราก ตําใหละเอียดเบื่อปลา
พืชพิษ ใชเบื่อปลา
Tamarindus indica L.
มะขาม
เนื้อไม จุมน้ําฝนทาหนาให ยอดออน ใชในยาหม รักษา
เนื้อผล เปนยาระบาย
อาการไข
แตงรสเปรี้ยว
Tinospora crispa (L.) Hook.f. บอระเพ็ด
เถา ตมดื่มน้ําแกไขมาลาเรีย เถา ใชรวมกับสมุนไพรอื่น
& Thomsons.
ตมดื่มน้ํารักษาอาการ
ไทฟอยด
Ficus hispida L.f.
มะเดื่อปลอง ผล เปนพืชพิษผล ถากิน
ผลออน ตม จิ้มน้ําพริก
มากจะทําใหหูตึง
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ตารางที่ 18 พรรณพืชที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใช
ประโยชนตางกัน (ตอ)
ชื่อพฤษศาสตร

ชื่อไทย

Psidium guajava L.

ฝรั่ง

Piper sarmentosum Roxb.

ชะพลู

Solanum indicum L.

มะแวงตน

การใชพื้นบานของชนเผากะหราง / กะเหรี่ยง
กะหรางบานโปงลึก
กะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
(ปยวรรณ วินิจชัยนันท 2538)
เปลือกตน กินสด หรือตม ใบ อังไฟ ตมดื่มน้ําแกอาการ
ปวดเมื่อย
กับน้ําแกทองสีย
ผลแกกินเปนผลไม
ทั้งตน ตมดื่มน้ําแกหอบ หืด ใบใสแกง
ใบ เปนผักสด กินกับแกง
ราก ตมอมแกปวดฟน
ผล เปนผัก
ผล ตมอมเวลาขมปากชวย
ผลดิบ ตําคั้นน้ําหยอดตาไก เจริญอาหาร
ที่มีอาการตาบวม

จากการเปรียบเทียบพืชที่ชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมและชนเผากะหรางบาน
โปงลึกใชประโยชนเหมือนกัน พบวาสวนใหญเปนพืชอาหาร สําหรับพืชสมุนไพรมีการใชตางกัน
คอนขางชัดเจน เชน
ตะขาบ หรือคอกิ่ว (Pothos scanden L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชแกนิ่ว ขัดเบา
โดยนําใบ มาตมกับน้ําดื่ม แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใชรักษาอาการปวดเมื่อย
กลวยปา (Musa acuminata Colla) และกลวยน้ําวา (Musa sp.) ชนเผากะหรางบานโปง
ลึกจะใชเปนอาหารเทานั้น โดยนําไสออนของลําตนและดอกไปตมจิ้มน้ําพริก แตชนเผากะเหรี่ยง
ในจังหวัดเชียงใหมจะใชเรงน้ํานม ซึ่งเหมือนกับการใชพื้นบานของไทย
กระชาย (Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกจะใชเปน
อาหารเทานั้น โดยนํารากไปตําเขาเครื่องแกง แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใชราก บํารุง
หัวใจ โดยใชเปนตํารับรวมกับ จัน พริกไท และดีปลี
ฝรั่ง (Psidium guajava L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเปลือกตนเคี้ยวกินสดหรือตม
น้ําดื่มเพื่อรักษาอาการทองเสีย แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหมใชใบมาอังไฟ ตมน้ําดื่มเพื่อ
รักษาอาการปวดเมื่อย
ชะพลู (Piper sarmentosum Roxb.) นอกจากจะใชเปนอาหารแลว ชนเผากะหรางบาน
โปงลึกจะใชใบและตนตมกับเกลือ ดื่มเพื่อรักษาอาการหอบหืด แตชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัด
เชียงใหมใชรากตมน้ําอมเพื่อรักษาอาการปวดฟน
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มะแวงตน (Solanum indicum L.) ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชเปนสมุนไพรสําหรับ
สั ต ว โ ดยนํ า ผลมาตํ า คั้ น น้ํ า หยอดตาไก เวลาไก มี อ าการตาบวม แต ช นเผ า กะเหรี่ ย งในจั ง หวั ด
เชียงใหมใชผลตมน้ําอมเวลาขมปาก ชวยเจริญอาหาร ซึ่งโดยทั่วไปแลวอาการขมปากมักจะเกิดเมื่อ
มีอาการรอนใน หรือเปนไข ทําใหเบื่ออาหาร รสขมขื่นของมะแวงอาจชวยใหเจริญอาหารมากขึ้น
5.4 การเปรียบเทียบการใชพืชสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอ
แก ง กระจาน จั ง หวั ด เพชรบุ รี กั บ ชนเผ า กะหร า งบ า นป า ละอู จั ง หวั ด ประจวบคี รีขั น ธุ ชนเผ า
กะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี และชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดเชียงใหม
5.4.1 การใชประโยชนจากพรรณพืชของชาวชนเผากะหรางและชนเผากะเหรี่ยง
จะมีความแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของถิ่นที่อยูอาศัย ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
จะสงผลถึงชนิดของพรรณพืชในทองถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากภูมิหลังของชุมชน องค
ความรูเดิม การอพยพเคลื่อนยาย ปจจัยและขอมูลจากภายนอกดวย
5.4.2 พรรณพืชชนิดเดียวกันที่ชนเผากะหรางและชนเผากะเหรี่ยงในพื้นที่ตางๆ
นํามาใชประโยชนเหมือนกัน สวนใหญจะเปนพืชที่ใชเปนอาหาร
5.4.3 การใช ป ระโยชน จ ากพรรณพื ช ของชนเผ า กะหรา งบ า นโป งลึ ก จั ง หวั ด
เพชรบุรี และชนเผากะหราง บานปาละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธุ มีความสัมพันธกันมากที่สุด อาจ
เนื่องมาจากที่ตั้งของหมูบานที่อยูในเขตเดียวกัน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่เหมือนกัน พรรณพืชที่
ใกลเคียงกัน อีกทั้งภูมิหลังของหมูบานที่มีความใกลชิดกัน มีการอพยพเคลื่อนยายไปมาหาสูกัน
ในขณะที่กะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเชียงใหมอาจจะมีความแตกตางในสวนของชาติ
พันธุ อีกทั้งอยูหางไกล ตางสภาพพื้นที่ ตางสภาพภูมิอากาศ ทําใหมีความแตกตางทางพืชพรรณ
และเหตุที่พรรณพืชชนิดที่เหมือนกันที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกและชนเผากะเหรี่ยงในในจังหวัด
เชียงใหมนํามาใชประโยชน มีจํานวนมากชนิด อาจเนื่องมาจากการศึกษาในจังหวัดเชียงใหมมี
การศึกษาในหลายหมูบานทําใหสํารวจพบพรรณพืชที่ใชประโยชนมากชนิด
5.4.4 การใชประโยชนจากพรรณพืชในสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัว เปนเอกลักษณที่
สําคัญและโดดเดนของชนเผากะเหรี่ยง ไมวาจะอาศัยอยูที่ใด ภูมิอากาศแบบใด ชนเผากะเหรี่ยงก็
สามารถปรับตัว เลือกใชพรรณพืชที่มีในสิ่งแวดลอมนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม จึงเปนเอกลักษณที่
ควรอนุรักษไว
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6. ความเจริญกับการใชประโยชนจากพรรณพืชของชนเผากะหรางบานโปงลึก
จากการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี พบวายังมีผูที่มีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรพื้นบานและการใชประโยชนจาก
พรรณพืชพอสมควร ทั้งนี้เพราะยังจําเปนตองพึ่งพาปจจัยในการดํารงชีวิตหลายอยางจากธรรมชาติ
ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย อาหาร และยารักษาโรค เด็กที่พอรูความตองเรียนรูถึงผลไมปาหรือพืชพรรณ
บางอยางเพื่อนํามาเปนของกินเลนในยามวาง เมื่อโตขึ้นมาก็ตองเรียนรูในการหาพืชผักเพื่อใชเปน
อาหาร ในอดีตเด็กๆ สามารถเรียนรูโดยตรงจากการตามพอแมไปทําไร ไปหาของปา
อยางไรก็ตาม พบวาหมูบานโปงลึกนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็วเมื่อเทียบกับ
อดีต หลายบานมีรถจักรยานยนต มีไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย มีโทรทัศน มีจานรับดาวเทียม ทําให
มีการรับเอาวัฒนธรรมของคนเมืองผานสื่อ ผานการติดตอจากการที่คนบางสวนออกไปรับจางใน
เมือง ชาวบานหันไปนิยมซื้อของจากรานชํา เชน กะป น้ําปลา สุรา ยาสูบ จากเดิมที่ตองเพาะปลูก
และผลิตเองเอาไวใชในครัวเรือน อีกทั้งปจจุบันเด็กจะตองไปโรงเรียน ขณะที่พอแมไปทําไร ทําให
ขาดโอกาสที่จะเรียนรู ขาดการถายทอดจากรุนสูรุน จึงทําใหภูมิปญญาบางสวนที่สั่งสมกันมาอาจ
เลือนหายไปในเวลาอันใกล
ในสวนของการใชการแพทยพื้นบานและสมุนไพรนั้น แมวาปจจุบันชาวบานจะนิยม
ใชยาชุด ยาสําเร็จรูปจากรานชํา รวมทั้งยาแผนปจจุบันจากหนายมาลาเรียที่ตั้งอยูในหมูบาน แต
ชาวบานสวนใหญก็ยังมีความเชื่อถือ มีการใชการแพทยพื้นบานและสมุนไพรกันอยูมาก อีกทั้งผูที่มี
ความรูในดานการแพทยพื้นบานและการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรหลายคนยังมีชีวิตอยู
สามารถถายทอดองคความรูเหลานี้ไปสูรุนถัดไปของชนเผาได เพียงแตชาวบานในหมูบานรวมทั้ง
เด็กรุนใหมจะตองไดรับการกระตุน ปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหมีความภาคภูมิใจ หันมารวมพื้นฟูและ
อนุรักษวัฒนธรรมชนเผา รวมทั้งองคความรูและภูมิปญญาของชนเผาที่ไดสั่งสมกันมา
งานวิจัยชิ้นนี้อาจมีประโยชนในดานของการรวบรวมองคความรูการใชประโยชนจาก
พรรณพืชสมุนไพรอันเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชนเผากะหรางบานโปงลึก โดยรวบรวมความรู
เกี่ยวกับการใชประโยชนจากพรรณพืชสมุนไพรที่กระจัดกระจายอยูในผูมีความรูแตละคนของ
หมูบาน นํ ามาจํ าแนกชนิด จั ดหมวดหมู และรวบรวมไวเ ปน ลายลักษณอัก ษร สามารถใชเ ปน
หลักฐานและขอมูลพื้นฐานสําหรับชนเผากะหรางหมูบานโปงลึกในการพื้นฟู อนุรักษองคความรู
และภูมิปญญาของชนเผาตอไป
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7. สมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหรางบานโปงลึก ที่ไมพบขอมูลการใชประโยชนทางยา หรือพบ
ขอมูลการศึกษานอย ไดแก
Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis (Andr.) Jessop (โหนดดิน)
Convallariaceae
Tropidia angulosa (Lindl.) Blume (ขาวดง)
Orchidaceae
Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep (ชองรําพัน)
Buxaceae
Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr (เครือขมัน)
Cecropiaceae
Combretum procursum Craib (สะแกเถา)
Combretaceae
Croton sepalinus Airy Shaw. (เปลาเงิน)
Euphorbiaceae
Sumbaviopsis albicans (Biume) J.J.Sm. (ตองผา)
Euphorbiaceae
Cocculus laurifolius DC. (ยางนางตน)
Menispermaceae
Ficus heterophylla L.f. (สลอดน้ํา)
Moraceae
Ventilago harmandiana Pierre (เครือปลอก)
Rhamnaceae
Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guill (สองฟา สองฟาดง)
Rutaceae
Soneratiaceae
Duabanga grandiflora (Roxb. ex DC.) Walp. (ลําพูปา)
Byttneria andamanensis Kurz (ไกปลอย ยานมันแดง)
Sterculiaceae
Microcos panicilata L. (ไมลาย)
Tiliaceae
8. สรุป
การศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหราง ที่หมูบานโปงลึก หมูที่ 1 ตําบลหวยแม
เพรียง อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ทําการศึกษาตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2551 พบพรรณพืชสมุนไพรที่ชนเผากะหรางนํามาใชประโยชนที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพของคนและสัตว ไดแก ใชเพื่อเปนยา และใชเปนอาหาร จํานวน 165 ชนิด โดยสามารถ
พิสูจนชนิดได 159 ชนิด และยังไมสามารถพิสูจนชนิด 6 ชนิด พรรณพืชสมุนไพรที่ชนเผากะหราง
บานโปงลึกนํามาใชประโยชน จําแนกเปน
กลุมเฟรน 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล
กลุมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว 30 ชนิด จาก 9 วงศ 24 สกุล
กลุมพืชใบเลี้ยงคู 133 ชนิด จาก 50 วงศ 114 สกุล
สมุนไพรจากสัตว 1 ชนิด จาก 1 วงศ 1 สกุล
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นอกจากนี้สามารถจัดแบงสมุนไพรที่ชนเผากะหรางบานโปงลึกใชประโยชนไดเปน 3 กลุม คือ
พืชสมุนไพรรักษาโรค จํานวน 97 ชนิด
พืชอาหาร จํานวน 83 ชนิด
พืชพิษที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพจํานวน 10 ชนิด
การใชสมุนไพรรักษาโรคหรืออาการของชนเผากะหรางบานโปงลึก สวนใหญใช
สมุนไพรในรูปของยาเดี่ยว การใชเปนตํารับจะมีไมมากนัก มีการใชท้งั ในรูปสมุนไพรสดและสมุน
ไพรแหง แตสวนใหญจะเขาปาเก็บสมุนไพรเมื่อตองการจะใช ผูที่มีความรูเรื่องสมุนไพรและใช
สมุนไพรสวนใหญจะเปนผูสูงอายุ ชาวบานทั่วไปจะมีความรูในสมุนไพรที่ใชบอยๆ เพียงไมกี่ชนิด
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ปญหาที่พบในการวิจัย
ในการศึกษาสมุนไพรพื้นบานของชนเผากะหราง บานโปงลึก อําเภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรีครั้งนี้ มีปญหาและอุปสรรคดังนี้
1. ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนมาก แมจะสามารถใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร
ได แตมักพูดภาษาไทยไมชัด การเขาใจความหมายและการแปลความหมายเปนภาษาไทยไมคอยดี
ทําใหการสื่อสารบางครั้งไมสามารถเขาใจกันอยางถองแท แมจะใชลามที่สามารถพูด อาน เขียน
ภาษาไทยไดคลอง คนเดียวตลอดการศึกษา แตการสื่อสารกับผูสูงอายุชาวกะหรางที่ใชภาษาและ
รากศัพทดั้งเดิมในบางครั้งก็ยากที่จะถายทอดความหมายที่แทจริงออกมาเปนภาษาไทย นอกจากจะ
ใชลามคนเดียวตลอดการศึกษาแลว ผูวิจัยยังใชวิธีทวนสอบขอมูลโดยอธิบายขอมูลเดิมที่เราไดรับ
มาในครั้งกอนกับผูใหขอมูลคนเดิมวาเขาใจตรงกันหรือไม ซึ่งวิธีนี้ก็ชวยใหเขาใจขอมูลไดตรงกัน
ระดับหนึ่ง
2. การเก็บตัวอยางพืชแตละชนิด อาจจําเปนตองดําเนินการเก็บหลายครั้งเพื่อใหได
สวนตางๆ ของพืชครบถวน หรือจนกวาจะพิสูจนชนิดและตรวจสอบชื่อทางวิทยาศาสตรได เนื่อง
จากการเขาพื้นที่แตละครั้งอาจไมตรงกับเวลาที่พืชออกดอกหรือออกผล อีกทั้งชาวบานจะไมใครใส
ใจกับเวลาการออกดอกออกผลของพืชปามากนัก หากสามารถจัดเตรียมขอมูลสวนนี้ได จะทําให
สามารถวางแผนการทํางานไดงายขึ้น
3. การเขาทํางานในพื้นที่มีปญหาอยางมากกับการเดินทางเขาออก โดยเฉพาะฤดูฝน
เนื่องจากเสนทางคมนาคมที่ลําบาก ตองขามลําหวยหลายหวยทําใหบางครั้งไมสามารถเขาออกได
ซึ่งบางชวงก็ตรงกับการออกดอก ออกผลของพรรณไมบางชนิด ทําใหพลาดโอกาสในการเก็บ
ตัวอยาง
4. การเก็บตัวอยางพรรณไมในชวงที่มีฝนตกชุกจะพบปญหาการทําใหตัวอยางแหง
ซึ่งทําใหมีเชื้อราขึ้นและใบหลุดรวง จําเปนตองเตรียมพรอมทั้งอุปกรณและวิธีในการทําใหตัวอยาง
แหง
5. ปญหาเรื่องโรคและแมลง พื้นที่บานโปงลึกเปนพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องโรคและแมลง
มาก กลาวคือ ในการเขาไปเก็บตัวอยางพรรณพืชในฤดูฝนจะมีการระบาดของไขมาลาเรียชุกชุม
มาก การเขาไปเก็บตัวอยางพรรณพืชในฤดูแลงก็จะมีปญหาเรื่องเห็บลมที่พบไดทุกแหงในปารอบๆ
หมูบาน และเปนปญหาอยางมากในการเขาไปเก็บตัวอยางพรรณไม ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูใน
การปองกันและมีการเตรียมตัวที่ดีทุกครั้ง
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ขอเสนอแนะ
ผลการศึ ก ษานี้ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช เ พื่ อ เป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการศึ ก ษาวิ จั ย
สมุนไพรทางเภสัชพฤกษศาสตร และใชเปนแนวทางในการสงเสริมและอนุรักษภูมิปญญาพื้นบาน
ของชนเผากะหราง จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ผลการศึกษานี้ พบพรรณพืชสมุนไพรหลายชนิดที่ไมมีขอมูลการใชทางยาหรือ
ข อ มู ล ทางเภสั ช พฤกษศาสตร หรื อ มี ข อ มู ล เหล า นี้ น อ ยมาก จึ ง ควรที่ จ ะมี ก ารศึ ก ษาพรรณพื ช
สมุนไพรเหลานี้เพิ่มเติม อีกทั้งพบวาพรรณพืชหลายชนิดมีขอมูลเบื้องตนสอดคลองกับขอมูลการ
ใชพื้นบานของชนเผากะหราง จึงเปนพืชที่มีศักยภาพในการศึกษาเพื่อพัฒนาเปนยาตอไป
2. ชนเผากะหรางบานโปงลึกยังคงมีวิถีชิวิตสวนใหญในแบบเดิมๆ ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่
สอดคลอง สัมพันธกับสภาพแวดลอมและถิ่นที่อยู แมวาสวนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญ
และการพัฒนาประเทศก็ตาม สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ควรไดรับการอนุรักษไว โดยหนวยงานที่รับผิด
ชอบและเกี่ยวของควรรวมมือกันกําหนดแนวทางและพัฒนาความเปนอยูของชนเผากะหรางใหดี
ขึ้นบนพื้นฐานของวิถีชุมชนเดิม
3. ชนเผากะหรางบานโปงลึกสวนใหญยังขาดความสนใจ ขาดความตระหนักในภูมิ
หลังของชนเผา ไมใครสนใจในองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น ทําใหสิ่งเหลานี้ขาดการเหลียวแล
ฟนฟู สงเสริมและอนุรักษ อาจทําใหสิ่งที่มีคุณคาเหลานี้เลือนหายไปพรอมกับการพัฒนาดานตางๆ
ที่หลั่งไหลเขาสูชุมชน จึงควรมีการเรงศึกษา หาแนวทางในการกระตุนใหชาวบานในชุมชนตระ
หนักในคุณคาของสิ่งเหลานี้ รวมกันฟนฟู สงเสริมและอนุรักษสิ่งที่มีคุณคาเหลานี้ไวเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชนเผาตอไป
4. ชนเผากะหรางบานโปงลึกไมใครใสใจกับการอนุรักษธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่
ตัวเองตองพึ่งพา แมวาพื้นที่หมูบานจะตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติก็ตาม เชนมีการเผาไรเพื่อเตรียม
พื้นที่เพาะปลูก การตัดไมจากปามาใชประโยชน การเก็บพืชอาหารและสมุนไพรโดยไมมีการนํามา
เพาะปลูก หนวยงานที่รับผิดชอบควรรวมมือกับชาวบานเรงหาแนวทางในการจัดการ ศึกษา และ
อนุรักษโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของไมที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน สรางบานเรือน ใชทํารั้ว ทําฟน
พืชอาหาร และสมุนไพร
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แบบสอบถาม และผูใหสัมภาษณ
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แบบเก็บขอมูลสมุนไพรพื้นบาน
ชื่อชุมชน บานโปงลึก
ที่ตั้ง หมูที่ 1 ตําบลหวยแมเพรียง อําเภอแก งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อชุมชนทองถิ่น ชาวเขาเผากะหราง
วันที่สัมภาษณ...................................................................................................................................
ขอมูลผูใหสัมภาษณ
ชื่อผูใหสัมภาษณ.........................................................................บานเลขที่.......................................
เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อายุ...............................ป
ศาสนา................................. ระดับการศึกษา.....................................อาชีพ....................................
ขอมูลพันธุพชื
หมายเลข.......................................
ชื่อกะหราง...............................................................ความหมาย..........................................................
ชื่อพื้นเมือง /ชือ่ ไทย/ชื่อทองถิ่น..........................................................................................................
ชื่อวิทยาศาสตร....................................................................................................................................
ลักษณะวิสยั
( ) ไมเลื้อย ( ) ไมลมลุก ( ) ไมพุม ( ) ไมยนื ตน ( ) อื่นๆ
ลักษณะทั่วไป ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
ความสูง..................................................................
นิเวศวิทยา............................................................................................................................................
ประโยชน ( ) สมุนไพร
( ) อาหาร
( ) พืชพิษ
( ) อื่นๆ
สวนของพืชทีน่ ํามาใชประโยชน.........................................................................................................
วิธีการใช..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ขอมูลสมุนไพร ( ) ใชกบั สตรีมีครรภ ( ) ใชกับสตรีคลอดบุตร ( ) ใชกับทารก ( ) ทัว่ ไป
( ) แกปวด แกไข ตัวรอน ( ) แกออนเพลีย วิงเวียน เปนลม ( ) รักษาโรคในทางเดินหายใจ
( ) รักษาโรคในทางเดินอาหาร ( ) รักษาโรคในทางเดินปสสาวะ ( ) สมุนไพรที่ใชบํารุงกําลัง
( ) สมุนไพรที่ใชบํารุงเลือด ( ) สมุนไพรที่ใชในสตรี ( ) สมุนไพรที่ใชภายนอก/โรคผิวหนัง
( ) ใชเปนเครือ่ งสําอางค ( ) อื่นๆ..............................................................................................

144

ผูใหขอมูลสมุนไพรพืน้ บาน
1.
2.
3.
4.
5.

นายธรรมนูญ เต็มไชย
นายบุญธรรม กลิ่นพัน
นางสาวกนกอร พราหมณชื่น
ผูใหญลอย จีบัง
อบต. นิรันทร พงษเทพ

6. นายสําเนา เจริญสุข
7. นายเงิน เจริญสุข
8. นายสุดชัย กอพัน
9. นายมาโนช จีบัง
10.นางสวย เจริญสุข
11.นายฮอนดา เจริญสุข
12.นายเชะ ปลาดุก
13.นายจัมโบ ทองเกิด
14.นายสรอย จีบัง
15.นายจัว่ จีบงั
16.นายหัวนอย วอมอ
17.นางพอมึคา จีบัง
18.นายจัว่ จีโปง
19.นายพลึ วอมอ
20.นายไพวัลย เจริญสุข

หัวหนาฝายวิชาการ อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
สถานีอนามัยตําบลหวยแมเพรียง
สถานีอนามัยตําบลหวยแมเพรียง
ผูใหญบานหมู 1 บานโปงลึก
หมู 1 บานโปงลึก
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหวยแมเพรียง
อายุ 48 ป หมู 1 บานโปงลึก ลามภาษากะหราง
อายุ 65 ป หมู 1 บานโปงลึก หมอพื้นบาน
อายุ 56 ป หมู 1 บานโปงลึก หมอพื้นบาน
อายุ 45 ป หมู 1 บานโปงลึก หมอพื้นบาน
อายุ 45 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 33 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 35 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 47 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 38 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 45 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 62 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 30 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 60 ป
หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 35 ป หมู 1 บานโปงลึก
อายุ 37 ป หมู 1 บานโปงลึก
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ภาพสมุนไพรพื้นบาน
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0H

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 10 สมุนไพรที่ใชรกั ษาอาการไข ตัวรอน
ก. นอพอกี้ (Eupatorium stoechadosmum Hance)
ข. กะซิคละ (Chloranthus erectus(Buch.Ham) Verdc.
ค. เนาะซอกอ (Micromelum minutum(G.Fotst) Wight&Arn.)
ง. บี้ตะ (Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa)

ก

ข

ภาพที่ 11 สมุนไพรที่ใชแกไขมาลาเรีย
ก. และ ข. กะวาโห (Croton sepalinus Airy Shaw.)
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ค

ง

ภาพที่ 11 สมุนไพรที่ใชแกไขมาลาเรีย (ตอ)
ค. ซิกี้ปะวี๊ (Lepisanthes senegalensis (Poir) Leenh)
ง. ตื้อเตาะมื้อ (Tinospora crispa (L.) Mier ex Hook.f. & Thomsons)

ก

ข

ค

ง

ภาพที่ 12 สมุนไพรที่ใชแกปวดตางๆ
ก. คลิซูมื้อ (Poikilospermum suaveolens (Blume) Merr.)
ข. กื้อซอ (Buxus cochinchinensis Pierre ex Gegnep)
ค. นุมมาอา (Clausena harmandiana(Pierre) Pierre ex Guill)
ง. ลี้โคะเหมาะ (Helicia sp.)
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จ

ฉ

ภาพที่ 12 สมุนไพรที่ใชแกปวดตางๆ (ตอ)
จ. แมแก (Bauhinia pulla Craib.)
ฉ. พอทุยทิ (Uraria crinita (L.) Desv.ex DC.)

13

ภาพที่ 13 สมุนไพรที่ใชรักษาอาการวิงเวียน เปนลม หนามืด ตาลาย
บลิ๊ฮอ (Alternanthera sessilis (L.) DC.)

ก

ข

ภาพที่ 14 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ
ก. เฮาะตื้อ (Acmella oleracea ( L.) R.K. jansen)
ข. ตะยะงะ (Caesalpinia sappan L.)
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ค

ง

จ

ฉ

ภาพที่ 14 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินหายใจ (ตอ)
ค. พอที้ (Ixora cibdela Craib.)
ง. ชอดิโปโล (Solanum nigrum L.)
จ. ตะหนออี้ (Peliosanthes teta Andrews subsp. humilis (Andr.) Jessop)
ฉ. ตะหนออี้ (Tropidia angulosa (Lindl.) Blume)

ก

ข

ภาพที่ 15 สมุนไพรที่ใชรักษาโรคหรืออาการของระบบทางเดินอาหาร
ก. โปรัว (Amomum aculeatum Roxb)
ข. เนาะซอกอ (Zanthoxylum limonella ( Dennst.) Alston)

150

ง

ค
จ

ฉ
ช

ซ
ฌ

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

