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บทคัดยอ 

ภูมิปญญาทองถิ่นบนความหลากหลายทางชีวภาพอันทรงคุณคา โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิปญญาทองถิ่นดานการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพรที่อยูริมน้ําหรือบริเวณพ้ืนที่ที่มีพืชอยูใกลลําปะทาว ซึ่งใชเปนทั้งอาหารและยาตามวิถีการดําเนินชีวิต
ของคนไทยมาตั้งแตอดีต ปจจุบันภูมิปญญาเร่ิมสูญหายไปตามกาลเวลา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสํารวจความ
หลากหลายของพรรณพืช และภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชในดานยาสมุนไพรในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวยปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ หมอสมุนไพร ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และ
นักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรม จํานวน 30 คน การดําเนินการวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีขั้นตอนดังนี้ 1) สํารวจ รวบรวม และศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ลําน้ําประทาว 
โดยแบบสํารวจ ภาพถายรวมกับการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนที่ (Key informant) 2) การศึกษาภูมิปญญา
ทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชในดานยาสมุนไพรในพื้นที่ลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จากปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ หมอ
สมุนไพรในชุมชน โดยใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
(Content Analysis)  

สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 1) ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณพืชในพื้นที่ลําน้ําปะทาว 
จังหวัดชัยภูมิ พบพรรณพืช 54 ชนิด 35 วงศ จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด 
ไมเลื้อยหรือไมเถา 11 ชนิด ซึ่งพรรณพืชที่พบมากท่ีสุดคือพืชตระกูลไผ มชประโยชนเปนสมุนไพร 23 ชนิด 2) สําหรับภูมิ
ปญญาการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร โดยสวนใหญใชเปนสวนผสมทางยาสมุนไพรตามตํารับยาพื้นบาน ซ่ึงไดมีการนําเอาพืช
สมุนไพรไปใชในการบําบัด รักษา บํารุงรางกายในดานตาง ๆ และจากการถอดบทเรียนไดตํารับยาสมุนไพร จํานวน 3 ตํารับ 
ไดแก ยาแกโรคริดสีดวงทวารหนัก ยากระตุนน้ํานม และยาเสริมกําลังสําหรับผูชาย 

คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น  พรรณพืช   ตํารับยาสมุนไพร 
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Abstract 

Local knowledge on valuable biodiversity Especially local knowledge on the use of medicinal 
plants along the waterfront or in areas with plants near Pathao River Which is used as both food and 
medicine according to the way of life of Thai people since the past Nowadays, wisdom has disappeared 
with time. The objective of this research is to explore the diversity of plant species. And local knowledge, 
utilization of plants in herbal medicine In the Pathao River area, Chaiyaphum Province The main 
population of the research consists of sages, villagers or herbalists who are Mr.Chaiwat Wongchoo and 
Thai Ban Researcher of 9 people and 30 young people participated in the activity. Qualitative research 
was conducted as follows: 1) Survey, compile and study the diversity of plant species in the Lamphao 
River by photograph survey. Together with in-depth interviews from key informants in the area. 2)Study 
of local wisdom, the utilization of plants in herbal medicine. In the Pathao River area, Chaiyaphum 
Province From a folk philosopher or a landscape Herbal healers in the community By using focus group 
discussions, data analysis using content analysis 

The results of the research can be summarized as follows: 1) Biodiversity in plant species in 
Pathao River Chaiyaphum Province. Found 54 species, 35 family species, 23 species of herbs classified by 
plant characteristics, including 9 species of shrub, perennial plant 24 10 species of herbaceous plants, ivy 
or 11 species of vine, the most common plant species are bamboo. 2) For the utilization of herbs. Most 
of them are used as herbal ingredients in accordance with traditional medicine. Which has brought herbs 
to use in the treatment of various aspects of body maintenance and from taking off the lessons, there 
are 3 herbal formulas, which are cure hemorrhoids. Milk stimulant and male enhancement pills. 

Keywords: local knowledge, Plant diversity, herbal medicine 

1. บทนํา
ปจจุบันทั่วโลกไดตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ โดยผล

จากการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ.2555(Rio+20) ซ่ึงไดเนนถึงความสําคัญของความหลากหลายทาง
ชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาท่ียั่งยืนและความกินดีอยูดีของมนุษย(สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2557) นอกจากนโยบายและกฏหมายภายในของแตละประเทศท่ีเขามามีสวนบังคับใช 
ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศซ่ึงเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพตาง  ๆโดยเฉพาะอนุสัญญาความ
หลากหลายทางชีวภาพCBD (Convention on Biological Diversity ) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
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ของประเทศไทย ซึ่งไดถูกกําหนดเปนแผนแมบทของรัฐบาลในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพไวในสวนใหมีการรักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางความสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยเนื้อหามุงอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพและแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรทาง
ชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา, 2557) 

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ทั้งพืช สัตว แรธาตุ ที่หลากหลายนานาพันธุ ภายใตระบบนิเวศที่
แตกตางกัน เนื่องจากตั้งอยูในเขตศูนยสูตรซึ่งเหมาะสมตอการเจริญเติบโตและอยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย สงผลให เปน
พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพรรณ ทรัพยากรทางชีวภาพโดยเฉพาะพืชสมุนไพรนับวาเปนทั้งอาหารและยา
รักษาโรคที่ไดจากธรรมชาติซึ่งใชในการรักษาบําบัดมนุษยมาตั้งแตสมัยโบราณกาล และในปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่งในทาง
การแพทยเพื่อใชในการบําบัดรักษาดวยสมุนไพรและแพทยทางเลือก  นอกจากน้ีการใชพืชสมุนไพรยังลดความเสี่ยงตอการ
ไดรับสารเคมีในกระบวนการรักษา ความรูในการใชพืชสมุนไพรนั้น เกิดจากการเรียนรูเชิงวัฒนธรรม การทดลองปฏิบัติ การ
คัดเลือก และการถายทอดโดยชุมชนและบุคคลเปนเวลาตอเนื่องกันมายาวนาน เปนการเรียนรูจากความจริงในการดําเนินชีวิต 
ซึ่งเรียกวา "ภูมิปญญาทองถิ่น" หรือภูมิปญญาชาวบาน การใชสมุนไพรในการรักษาโรค เปนสวนหนึ่งของการแพทยพื้นบาน
ของสังคมไทยที่มีมาชานาน กอนที่การแพทยแผนตะวันตกหรือแพทยแผนปจจุบันจะเขามาแพรหลายอยางเชนปจจุบันนี้ และ
แพทยพ้ืนบานของไทยซึ่งรวมถึงการใชสมุนไพร ซ่ึงเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทยนั้น ยังคงเปนที่พึ่งและทางเลือกหนึ่งในการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท (ปรเมษฐ กิ่งโก, 2557) จากการศึกษาสํารวจพรรณไมตามภูมิภาคตาง 
ๆ ทั่วประเทศพบวาในผืนปาของประเทศไทยมีพืชสุมนไพรทั้งหมดประมาณ 1,200 ชนิด(สุวิทย วรรณศรี, 2556) แตปจจุบัน
หลายพ้ืนที่ในประเทศไทยไดขยายพื้นที่ทางการเกษตรโดยการบุกรุกแผวถางปาไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกและผลผลิต
ทางดานการเกษตรเปนการมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเปนพืชเชิงเดี่ยวที่ตองใชพื้นที่และปจจัยการผลิต
เปนจํานวนมาก จนในปจจุบันไดเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศตาง  ๆ ทั้งทางตรง ทางออม ซึ่งนับวันทวี
ความรุนแรงย่ิงขึ้นและยังคงเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศตอไปในอนาคต(ประมุขศรีชัยวงศ,  2557) นอกจากนี้การศึกษา
เกี่ยวกับพันธุไมยังคอนขางนอยและการศึกษาพรรณไมสวนใหญมักเปนพืชบก แตการศึกษาพืชน้ําก็มีความสําคัญเพราะพ้ืนที่
ชุมน้ํากําลังลดลงรวมท้ังการบุกรุกของพืชบก  เนื่องจากพ้ืนที่ชุมน้ําเปนแหลงอาศัยของสัตวและพืชหรือสิ่งมีชีวิตที่มี
ความจําเพาะในนํ้าที่ชื้นแฉะ ซึ่งพืชเหลานี้เปนอาหารและท่ีอาศัยของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในที่ชุมน้ําหรืออยูใกลน้ํา (เพ็ชรรัตน 
เวฬุคามกุล เเละละออ อัมพรพรรด์ิ, 2556) 

จังหวัดชัยภูมิ เปนอีกพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบรูณและความหลากหลายทางชีวภาพ มีทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ตลอดจนพันธุพืชสมุนไพรมากมาย เปนพื้นที่ตนกําเนิดของแมน้ําชี และลําน้ําสาขาอีกหลายสาย เปนตนวา ลําน้ําพรม ลําน้ํา
เชิน และลําน้ําประทาว ซึ่งมีความผูกพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนท่ีเติบโตมากับลําน้ําปะทาว ซึ่งมีความเปนอยู แบบ
ความรูภูมิปญญาทองถิ่นบนความหลากหลายทางชีวภาพและเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญคือพื้นที่ลําน้ําปะทาวใน
จังหวัดชัยภูมิ ในอดีตชาวบานรูจักเเละมีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรที่อยูริมน้ําหรือบริเวณพ้ืนที่ที่มีพืชอยูใกลลําปะทาวมา
ทําเปนสมุนไพรเพ่ือนําไปทําเปนยาสมุนไพรเพียงนองชนิด ใชตามองคความรูของหมอยาในหมูบานเทานั้น แต ในปจจุบันมี
ปญหาคือ พืชที่พบตามสองขางริมน้ําลําปะทาวน้ัน ชาวบานไมทราบวามีพืชพรรณไมอะไรบาง ที่สามารถนํามาใชเปนพืช
สมุนไพรและสมควรอยางยิ่งที่จะนาํพืชสมุนไพรที่มีอยูในพื้นที่ลําน้ําประทาวมาใชใหเกิดประโยชนในชุมชนและประยุกตใหเกิด
ยาสมุนไพรชนิดใหม ๆ ไดสูงขึ้น00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
                  ดวยเหตุนี้คณะผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษา หลากหลายทางชีวภาพของพืช กรณีพืชที่พบบริเวณลําน้ําปะทาว 
จังหวัดชัยภูมิ และความรูที่ไดจากการศึกษานี้สามารถเปนฐานขอมูลสําคัญในการวางแผนการเก็บรวบรวมจําแนกพืชที่พบ
บริเวณลําน้ําปะทาว และวิเคราะหพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณเปนยาสามารถนํามานํามาคิดเปนสูตรตําหรับยาสมุนไพรที่
นาเชื่อถือได และยังสามารถสงเสริมใหชาวบานมีความตระหนักถึงคุณคาของพืชสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นของตน โดยอาจจะ
นําพืชสมุนไพรมาปรุงยาเพื่อใชบําบัดรักษาอาการตาง ๆ หรือใชบรรเทา และปองกันความเจ็บปวย ตลอดจนขยายพันธุพืช
สมุนไพรเพ่ือจําหนายสรางรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในการอนุรักษ และจัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางยั่งยืนตลอดไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1. เพื่อสํารวจความหลากหลายของชนิดพรรณพืชบริเวณลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูม ิ
2.2 เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรบริเวณลํานํ้าปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
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3. วิธีการวิจัย  
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการสํารวจและศึกษารวบรวมองคความรู
ที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดานพืชสมุนไพร ในพื้นท่ีลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยกลุมประชากรหลักในการวิจัยประกอบดวย
ปราชญชาวบานหรือผูทรงภูมิ ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และนักวิจัยไทบาน จํานวน 7 คน และเยาวชนที่เขารวมกิจกรรม 
จํานวน 30 คน คน โดยมีเกณฑการคัดเขา (Inclusion criteria) ประกอบดวยเปนบุคคลท่ีอาศัยในพ้ืนที่ และเปนที่ยอมรับของ
ประชนในพ้ืนที่วาเปนผูทรงภูมิดานพืชสมุนไพร และมีความสมัครใจในการรวมโครงการ   ซึ่งทําการสํารวจขอมูลในภาคสนาม 
(Field research) การสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) และสัมภาษณเชิงลึก (In - depth interview) 
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content Analysis)  

3.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
   1. ผูวิจัย (Researcher) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่สุดในการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งนักวิจัยตองมีการเตรียม

ความพรอมทั้งดานความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย และทักษะกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
     2. อุปกรณเก็บตัวอยางภาคสนาม ไดแก กระดาษ ถุงพลาสติก กลองถายรูป เคร่ืองบันทึกเสี ยง เอกสาร
ประกอบการวิเคราะหชนิดพืชสุมนไพร  

   3. แบบสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview) 
   4. แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) มีลักษณะเปนแนวคําถามก่ึงโครงสราง 

(semi-structured interview)   
3.2 วิธีการสรางเครื่องมือ  
    เครื่องมือในครั้งนี้คือ แบบสํารวจ แนวคําถามสําหรับการประชุมกลุมยอย และแบบสัมภาษณเชิงลึก มีวิธีการดังนี้  
     1. สรางแบบสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพดานพืชพรรณ และกําหนดประเด็นแนวคําถามในการสัมภาษณ 

และแนวคําถามประเด็นการสนทนากลุมยอย 
     2. นําแบบสํารวจ ไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในการครอบคลุมเนื้อหา และนําขอมูลจากประเด็นการสัมภาษณ 

และประเด็นการสนทนาไปตรวจสอบขอมูลสามเสา (Triangulation) ทั้งในดานขอมูล ดานผูวิจัยและเก็บขอมูล และดาน
วิธีการเก็บขอมูล 

     3. จัดทําประเด็นการสัมภาษณ และประเด็นการสนทนา ฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปเก็บขอมูล 
          3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     พื้นที่ศึกษาการวิจัยครั้งนี้คือ พื้นท่ีลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  พื้นที่ประมาณ 350 ไร การเก็บ
รวบรวมขอมูลมีขั้นตอน ดังนี้  

    1. สํารวจขอมูลในภาคสนาม (Field research) ของความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช จากการเดิน
สํารวจ การสังเกตวิถีชีวิตชาวบาน รวมกับทีมนักวิจัยไทบาน และทําการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informants)  

   2. ศึกษาขอมูลพรรณพืชจากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยจําแนกตามชื่อทองถิ่น ลักษณะทางพฤกษศาสตร และ
ลักษณะการใชประโยชน ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group Discussion) ประกอบดวยปราชญชาวบาน  ผูนําชุมชน 
ครู ประชาชน เยาวชน จํานวน 30 คน  

    3. ทําการถอดบทเรียน องคความรูดานการใชประโยชนจากพืชในการทําสมุนไพรตามภูมิปญญาทองถิ่นโดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนที่ (Key informant) ไดแก นายชัยวัฒน วงษชู และนักวิจัยไท
บาน จํานวนทั้งสิ้น 7 คน 

3.4 การตรวจสอบคุณภาพขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
     1. ตรวจสอบเอกสารงานวิจยัที่เกี่ยวของ  
     2. เก็บภาพตัวอยางพรรณไมที่รวบรวมไดจากในพื้นที่สวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 
      3. นําตัวอยางสมุนไพรมาตรวจสอบความถูกตองของชื่อวิทยาศาสตร ชื่อทองถิ่น รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของ

สมุนไพรชนิดนั้น ๆ  
     4. ทําการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) โดยการตรวจสอบสามเสา ดานขอมูลจากผูทรงภูมิ

หลายๆทานที่ไดใหขอมูลที่ตรงกัน ควบคูกับการรวบรวมขอมูลจากเอกสารและฐานขอมูลตาง ๆ 
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5.จัดทําบัญชีรายชื่อพันธุพืชสมุนไพรในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวยชื่อสามัญ ชื่อ
พฤกษศาสตร ชื่อวงศ ลักษณะทางพฤษศาสตร พรอมทั้งระบุการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพรโดยอางอิงจาก
ฐานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2553) และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2553) เปนตน 

6. ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสํารวจ สัมภาษณ การสังเกต ตามประเด็นมาทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหา(Content
Analysis) โดยนําขอมูลที่ไดมาจําแนกและจัดหมวดหมูแลวสรุปเปนประเด็นหลักและพรรณนาขอความอยางละเอียด เร่ิมจาก
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนแลวจึงสรุปประเด็นหลัก โดยสรุปเนื้อหาเชิงบรรยาย (Descriptive) 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา(Content analysis) 

4. ผลการวิจัย
4.1 เพ่ือศึกษาภูมิความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณพืชในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ

จากการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณของพืชสมุนไพรในพื้นที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พบพรรณพืช 54 ชนิด 35 วงศ เปนสมุนไพร 23 ชนิด จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 

ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด ไมเลื้อยหรือไมเถา 11 ชนิด ซึ่งพรรณพืชที่พบมากที่สุดคือพืชตระกูลไผ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางท่ี 1 ตัวอยางพืชสมุนไพรที่พบบริเวณพ้ืนที่ 

ลําดับที่ ชื่อสามัญ/ 

ชื่อทองถิ่น 

ชื่อวิทยาศาสตร วงศ การใชประโยชน 

1 หัสคุณ ClausenaexcavataBurm. f. RUTACEAE แกโรคกระเพาะอาหาร  

แกปวดเมื่อยตามรางกาย 

2 หิ่งหาย Crotalaria quinquefolia L. FABACEAE 

(LEGUMINOSAE-
PAPILIONOIDEAE) 

ถอนพิษ 

3 กลวยเตา Polyalthia debilis (Pterre) Finet 

& Gagnep. 
ANNONACEAE ถอนพิษผูติดยาเสพติด 

ผูหญิงอยูไฟไมได  

บํารุงน้ํานม 

4 อุโลก Hymenodictyon excelsum Wall.
หรือ Hymenodictyon excelsum 
(Roxb.) Wall. 

RUBIACEAE บํารุงรางกาย 

แกโรคกระเพาะ 

5 สมัดนอย Micromelum minutum (Forst.f.) 
Wright & Arn. 

RUTACEAE แกโรคกระเพาะอาหาร 

แกอาการไอเจ็บคอ 

6 หญาไขเหา Mollugo pentaphylla Linn. AIZOACEAE นํามาปรุงอาหาร 

7 อีรอก Amorphophallus spp., Arisaema 

spp. 
ARACEAE ลําตนเปนอาหาร 

แกรีดสีดวงทวาร 
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ลําดับที่ ชื่อสามัญ/ 

ชื่อทองถิ่น 

ชื่อวิทยาศาสตร วงศ การใชประโยชน 

8 กระเจียวแดง Curcuma sessilis Gage. ZINGIBERACEAE ผื่นคัน ตกขาว หรือใสลูก
ประคบ ทําใหเลือดลม
ไหลเวียนดี 

9 กะเม็ง Ecliptaprostrata L. ASTERACEAE หรือ 
COMPOSITAE 

เปนยาขับลม แกอาการ
ทองเฟอ 

10 กระเจียวขาว 
(ปา) 

Curcuma parviflora Wall. ZINGIBERACEAE แกโรคตับ 

 

4.2 ศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรบริเวณลําน้ําปะทาว ต.นาเสียว   อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
           สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และบัญชีรายช่ือพันธุพืชสมุนไพร ประกอบดวยชื่อสามัญ ชื่อพฤกษศาสตร 
ชื่อวงศ ลักษณะทางพฤษศาสตร พรอมทั้งระบุการใชประโยชนจากสวนตาง ๆ ของพืชสมุนไพรโดยอางอิงจากฐานขอมูล
สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2553) และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2553) ศูนยวิจัยพืชสวนชุมพร กรมวิชาการเกษตร(2558) ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (2558) และศูนยขอมูลกลางทางวัฒนธรรม (2558) พบวา สําหรับภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืชสมุนไพร โดยสวนใหญใชเปนสวนผสมทางยาสมุนไพรตามตํารับยาพื้นบาน ซึ่งไดมีการนําเอาพืชสมุนไพรไป
ใชในการบําบัด รักษา บํารุงรางกายในดานตาง ๆ และจากการถอดบทเรียนไดตํารับยาสมุนไพร จํานวน 3 ตํารับ ไดแก  
            1.ยาแกโรคริดสีดวงทวารหนัก  สวนผสมประกอบดวย   กุดตาแดง  ดูกใส  เตาแลง ชางนาว  ขอหนาม (ใชสวนจาก
เงาแหงทั้งหมด) 
            2.ยากระตุนน้ํานม สวนผสมประกอบดวย นมสาว  เล็บแมว  ชางนาว  ขอหนาม (ใชสวนจากเงาแหงทั้งหมด)  
            3. ยาเสริมกําลังสําหรับผูชาย สวนผสมประกอบดวย นมสาว  เล็บแมว  ชางนาว  ขอหนาม เตาแลง  ดูกใส กุดตา
แดง (ใชสวนจากเงาแหงทั้งหมด) 
 
5. สรุปผล 
 ในพ้ืนที่ลําน้ําปะทาว อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จากการศึกษาและสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของชนิด
พรรณพืชพบพรรณพืชทั้งส้ิน 54 ชนิด 35 วงศ จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด 
และไมเลื้อยหรือไมเถา 11 ชนิด นํามาใชประโยชนเปนสมุนไพร 23 ชนิด สําหรับภูมิปญญาทองถิ่นและการใชประโยชนจาก
พืชสมุนไพรสามารถถออดบทเรียนออกมาได 3 ตํารับยาสมุนไพร ไดแก ยาแกโรคริดสีดวงทวารหนัก ยากระตุนน้ํานม และยา
เสริมกําลังสําหรับผูชาย โดยเปนสมุนไพรพื้นบานท่ีไดจากการบอกตอกันมาจากรุนบรรพบุรุษสูรุนลูกหลาน เพื่อใชในการ
บําบัด บํารุงรางกายในดานตาง ๆ เปนตน  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีพืชที่พบบริเวณลําน้ําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพบพรรณพืชรวม

ทั้งสิ้น 54 ชนิด 35 วงศ จําแนกตามวิสัยพืช ไดแก ไมพุม 9 ชนิด ไมยืนตน 24 ชนิด ไมลมลุก 10 ชนิด และไมเลื้อยหรือไมเถา 
11 ชนิด เปนสมุนไพร 23 ชนิด เปนการสํารวจพบชนิดพรรณของพืชและพืชสมุนไพรที่หลากหลาย ซึ่งมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เพ็ญนภา  ทิพยสุราษฎร (2559) การศึกษาพืชสมุนไพรทองถิ่นและภูมิปญญาดานการใชพืชสมุนไพร กรณีศึกษา 
: อุทยานแหงชาติแกงกรุง จังหวัดสุราษฎธานี ซึ่งพบพันธุไมใหญ ไมหนุมไมพุมไมพื้นลางและลูกไมทั้งหมด  77 ชนิดสามารถ
จําแนกเปนพืชสมุนไพร 32 ชนิดหรือคิดเปนรอยละ 41 ของพันธุไมทั้งหมดจากการสํารวจพบพืชสมุนไพรที่เปนพันธุไมเลื้อย
เถาวัลยและพรรณไมลมลุกอีก 16 ชนิด และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของรศ.สุวิทย วรรณศรี(2556) ซึ่งไดทําการศึกษา
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เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพทางดานชนิดพรรณของพืชสมุนไพรในพื้นที่ภูแผงมา อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่ง
พบพืชสมุนไพรทั้งหมด 51 ชนิด 33 วงศ ไดแก ไมยืนตน 25 ชนิด ไมลมลุก 22 ชนิด ไมพุม 4 ชนิด 

ดานภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาใชประโยชนจากสมุนไพรและการอนุรักษ โดยมีการใชประโยชนดานพืชสมุนไพร ดาน
องคความรูที่เนนการถอดบทเรียนสูการเรียนการสอนในหองเรียน โดยการประสานความรวมมือของทุกคนในชุมชน เพื่อสราง
ความเปนเจาของใหเรารูสึกรักและหวงแหนพืชพรรณ และสมุนไพรในทองถิ่นของตน  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ
สามารถ ใจเตี้ย,พัชรี วงศฝน (2560) ไดทําการวิจัยเร่ือง ความหลากหลายและการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรพ้ืนบานใน
พื้นที่ลุมน้ําลี้ จังหวัดลําพูน พบวาในปาสมุนไพรมีพืชสมุนไพรไมใหญ จํานวน 9 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีคา ดัชนีสําคัญมากท่ีสุด 
คือ มะเกลือ พืชสมุนไพรไมหนุมจํานวน 12 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีคา ดัชนีสําคัญมากท่ีสุด คือ ชะเอมปา และสมุนไพรพื้นลาง
จํานวน 9 ชนิด พืชสมุนไพรที่มี ความหนาแนนมากที่สุด คือ หนอนตายยาก (406 ตนตอไร) ในพื้นที่ลุมน้ําลี้มีภูมิปญญาการใช
ประโยชน สมุนไพรพ้ืนบานทั้งชื่อทองถิ่น สวนท่ีใชทํายา สรรพคุณ และวิธีการใชโดยมีหมอพ้ืนบานเปนผูที่มีบทบาท สําคัญ 
การบูรณาการแนวคิดการบวชปานําไปสูกลยุทธการใชประโยชนพื้นที่ปาของประชาชนและกอเกิด กระบวนการมีสวนรวม การ
สรางเสริมกิจกรรมและสรางแหลงเรียนรู และการสรางกติกาชุมชนในการ อนุรักษพื้นที่ปาสมุนไพร ภายใตการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทางกายภาพ ของทรัพยากรในพื้นที่ลุมน้ําลี้

จึงสรุปไดวาขอมูลที่ไดจากการศึกษาการวิจัยในคร้ังนี้สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพชนิดของพืชพรรณสมุนไพรในจังหวัดชัยภูมิ พื้นที่นี้ยังคงความอุดมสมบูรณทั้งทางอาหารพ้ืนถิ่นและพืชสมุนไพรแตยัง
ขาดการใหความรูเกี่ยวการสรางจิตสํานึกการรักษในภูมิปญญาทองถิ่น  และมีการรวบรวมขอมูลของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
นํามาใชเปนฐานขอมูลในการศึกษาขอมูลสรรพคุณทางยาในการใชเปนยาสมุนไพรรักษาโรค และบรรเทาอาการตาง ๆ ใหหาย
หรือดีขึ้นตอไป 

7.ขอเสนอแนะ 
7.1 สําหรับการวิจัยตอยอด ควรตอยอดในการสรางความย่ังยืนดวยการสรางความรู จิตสํานึกการรักษในภูมิปญญา

ทองถิ่นสําหรับเยาวชน 

 7.2 ควรศึกษาตอยอดงานวิจัยผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับสมุนไพร งานวิจัยเกี่ยวกับสารอินทรียที่เปนประโยชนในสมุนไพร 
จนสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพได 
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