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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสังคมพืชสมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืช

สมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกัน ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจใน
แปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 120 X 120  เมตร ของศูนย์นวัตกรรมและพ้ืนที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
ส ารวจพันธุ์ไม้สมุนไพรที่เป็นไม้ใหญ่ (tree) ไม้หนุ่ม (sapling) ลูกไม้ (seedling) และไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ 
(climber)  และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร 

ผลการส ารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ (tree) จ านวน 18 ชนิด ไม้ยืนต้น
ที่มีค่าความเด่นมากที่สุดคือ คอแลนเขา (Xerospermum laevigatum Radlk.) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 
(Important Value Index; IVI) ร้อยละ 16.396 พืชสมุนไพรไม้หนุ่ม (sapling) จ านวน 8 ชนิด ไม้หนุ่มที่มี
ค่าความเด่นมากที่สุดคือ หางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima (L.) SW) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ ร้อยละ 
14.835 พืชสมุนไพรที่เป็นลูกไม้ (seedling) พบจ านวน 9 ชนิด ลูกไม้ที่มี่ค่าความหนาแน่นมากที่สุด ได้แก่ 
คอแลนเขา (Xerospermum laevigatum Radlk.)  โดยมีค่าความหนาแน่น  เท่ากับ 400 ต้น/ไร่ และพืช
สมุนไพรที่เป็นไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ พบจ านวน 16 ชนิด และมี่ค่าความหนาแน่นมากที่สุด คือ ส้มกุ้งช้าง 
(Ampelocissus martini.) และสะค้าน (Piper ribesioides Wall.)  โดยมีค่าความหนาแน่น  เท่ากับ 55 
ต้น/ไร่  แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้สมุนไพรมากกว่า 46 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทั้ง 
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พ้ืนที่ศึกษา ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร  พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่
ส ารวจพบ 12 ชนิด ส่วนของพืชที่น ามาใช้ปรุงยามากท่ีสุด คือ ราก แก่น เปลือกต้น  กิ่ง  ใบ  และหัว    
ค าส าคัญ:  พืชสมุนไพร  แปลงตัวอย่างถาวร  อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง  
 
ABSTRACT 

This study aimed to investigate the medicinal plants in local society in Kang 
Krung National Park, Suratthani province. Permanent sample plot 120x120 meters to 
survey vegetation herbs.The herbs were identified as big tree saplings lace or seedling 
and ivy or vines (climber). The results showed that. There were 18 species Xerospermum 
laevigatum Radlk., with the index of importance (Important Value Index; IVI) 
equal.16.396. Plants saplings (sapling) in permanent sample plot 8 species are the 
dominant species in permanent sample plot are Caesalpinia pulcherrima (L.) SW., with a 
priority index (IVI) is 14.835. Herbs lace (seedling) the conversion found 9 species are 
Xerospermum laevigatum Radlk , with a density of 400 tree/Rai, and herbs as ivy or 
vines,16. Types are Ampelocissus martinii Planch and Piper ribesioides Wall., with a 
frequency of with a density of 55 tree/Rai. Demonstrate a variety of wood species, more 
than 46 kinds of herbal species throughout the study area. For local knowledge of medicinal 
plants. Found that the use of medicinal plants surveyed, 12 species of plants used meth 
most staple root bark, twigs, leaves and tubers. 
Keywords: Herbal plant, Permanent sample plot, Kang Krung National Park 
 
บทน า  

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งพืช สัตว์ แร่ธาตุ ที่หลากหลายนานาพันธุ์ 
ภายใต้ระบบนิเวศท่ีแตกต่างกัน สมุนไพรเป็นพืชที่คนไทยรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และ
เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ใช้เป็นอาหารและยา ซึ่งเกิดจากความรู้เชิงวัฒนธรรมธรรม  การทดลองปฏิบัติ 
การคัดเลือก และการถ่ายทอดโดยชุมชน และสังคมเป็นเวลาต่อเนื่องกันมายาวนาน  เป็นการเรียนรู้จาก
ความจริงในการด าเนินชีวิต ซึ่งเรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน การใช้สมุนไพรใน
การรักษาโรค เป็นส่วนหนึ่งของการแพทย์พ้ืนบ้าน ของสังคมไทยที่มีมาช้านาน ก่อนที่การแพทย์แผน
ตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบันจะเข้ามาแพร่หลายอย่างเช่นปัจจุบันนี้ และแพทย์พ้ืนบ้านของไทยซึ่ง
รวมถึงการใช้สมุนไพร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยนั้น ยังคงเป็นที่พ่ึงและทางเลือกหนึ่งในการดูแล
สุขภาพของคนไทยได้โดยอย่างยิ่งในชนบท (นภดล ทองนพเนื้อ และคณะ, 2545) ในขณะปัจจุบันทั่วโลก
ได้ยอมรับแล้วว่า ผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทาง
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วิทยาศาสตร์ ประกอบกับในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง  ๆ ที่ใช้
เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายหลายชนิด ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น
เท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนา ความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการเริ่มต้นนโยบาย
สาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพ่ิมโครงการสาธารณสุขขั้น
มูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 
2520-2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 
โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ สนับสนุนและพัฒนา
วิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านอันได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร 
และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้สมุนไพรการแพทย์พ้ืนบ้าน การนวดไทยในระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบ สามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจ
กล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐาน คือ สมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค/
อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอท่าชนะ อ าเภอไชยา อ าเภอท่าฉาง และอ าเภอ
วิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ประมาณ 541 ตารางกิโลเมตร หรือ 338,125 ไร่  เนื่องจากอุทยาน
แห่งชาติแก่งกรุงมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนมีปริมาณฝนตกชุก ท าให้ปกคลุมไปด้วยป่าดิบชื้น 
(tropical rain forest) ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 98 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ พบไม้มีค่าและ
ไม้พ้ืนล่างขึ้นอยู่หนาแน่น ไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ หลุมพอ ตะเคียน ยาง ไข่เขียว สังเกียด มะปริงป่า ลางสาด
เขา มะม่วงป่า สังโต้ง จ าปูน เปล้าน้อย เข็มป่า สายหยุด ตาเป็ดตาไก่ เล็บกระรอก ปด นมหนู กลอย 
หญ้ารังไก่ แกลบปล้อง เฟิร์น มอส และว่านชนิดต่าง ๆ อีกมากมาย (ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2554 ) และประกอบด้วยประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังคงมีวิถีชีวิตที่มีการพ่ึงพิง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ในผืนป่าแห่งนี้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาสังคมพืชสมุนไพร และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกัน ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เนื่องจากในชุมชนยังคงมีคนใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคอยู่เป็นจ านวนมาก และยังจะเป็นการหา
แนวทางเพ่ือการจัดการทรัพยากรให้มีอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป  อีกทั้งสามารถใช้เป็นต้นแบบการ จัดการ
ทรัพยากรของชุมชนอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1. เพ่ือศึกษาสังคมพืชสมุนไพรท้องถิ่น ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกันในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
1. ความหมายของพืชสมุนไพร 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522 ให้ความหมายว่า “สมุนไพร” หมายถึง ยาที่ได้จากพืช สัตว์ และ

แร ่ซึ่งยังมิได้มีการผสมปรุงหรือแปรสภาพ (ยกเว้นการท าให้แห้ง) เช่น พืชก็ยังคงเป็นส่วนของราก ล าต้น 
ใบ ดอก ผล ฯลฯ ยังไม่ได้ผ่านขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ เช่น การหั่น การบด การกลั่น การสกัดแยก 
รวมทั้งการผสมกับสารอื่น ๆ 

2. ความส าคัญของพืชสมุนไพรในประเทศไทย 
ความส าคัญในด้านสาธารณสุข  
พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักน ามาใช้เป็นประโยชน์ เพ่ือการรักษาโรคภัย

ไข้เจ็บ ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่น ในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี 
แต่หลังจากท่ีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจาก
สารเคมีในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่ายสะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพรท าให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพร
ลดลงมาเป็นอันมากเป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ใน
ปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มี
พืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็น
วิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้นความตื่นตัวที่จะพัฒนา ความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการ
เริ่มต้นนโยบายสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพ่ิมโครงการ
สาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 
2535-2539) โดยมีกลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ       
           (1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านอันได้แก่ การแพทย์แผนไทย 
เภสัช กรรมแผนไทย การนวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 
สุขภาพของชุมชน  
        (2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้สมุนไพรการแพทย์
พ้ืนบ้าน การนวดไทยในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นระบบ สามารถปรับ
ประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ว่าสมุนไพรส าหรับสาธารณสุขมูลฐาน คือ สมุนไพรที่
ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได ้

ความส าคัญในด้านเศรษฐกิจ                   
          ในปัจจุบันพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศก าลังหาทางลงทุนและคัดเลือก
สมุนไพรไทยไปสกัดหาตัวยาเพ่ือรักษาโรคบางโรคและมีหลายประเทศที่น าสมุนไพรไทยไปปลูกและท าการ
ค้าขายแข่งกับประเทศไทยสมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออกเป็นรูปของวัตถุดิบ คือ กระวาน  ขมิ้นชัน  และ
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มะขามเปียก เป็นต้นซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมากและในปัจจุบันกรม
วิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสนใจในการศึกษาเพ่ิมขึ้น
และมีโครงการวิจัยบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาระบบการผลิตการตลาดและการสร้างงานในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพและ
แหล่งปลูกสมุนไพรเพื่อส่งออกโดยก าหนดชนิดของสมุนไพรที่มีศักยภาพ 13 ชนิด คือ มะขามแขก กานพลู 
เทียนเกล็ดหอย ดองดึง กระวาน ชะเอมเทศ ขม้ิน จันทร์-เทศ ใบพลู พริกไทย ดีปลี และน้ าผึ้ง 

ความส าคัญการส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรกับชุมชน  
การใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย

อย่างมากในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
กระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ 
เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แต่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้เกิดผลลบติดตามมาเช่น การขยายตัวของรัฐบาลเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความ
อ่อนแอในหลายด้าน ทั้งการต้องพ่ึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณี เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรที่เคยมีอยู่แต่เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืม
เลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งส าคัญคือความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานที่ท าให้คนไทย
สามารถพ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อ านาจและความมีอิสระในการก าหนดชะตา
ชีวิตของตนเองความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือให้ตนเองได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ
ต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพ
พ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤติเศรษฐกิจจากปัญหาฟอง
สบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบทรวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยัน
ปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี 

3. การส ารวจพันธุ์ไม้ 
 การส ารวจทรัพยากรป่าไม้ (forest inventory) หมายถึงการส ารวจทรัพยากรป่าไม้เพ่ือรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดป่า ชนิดพันธุ์ไม ้ปริมาณไม้ขนาดของไม้ ความหนาแน่น โครงสร้างของป่า ความสูงของ
ต้นไม้ ปริมาตรไม้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ความลาดชัน (slope) การใช้
ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมของประชากรในท้องถิ่นซึ่งจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการป่าไม้ได้ในอนาคต  

การศึกษาพรรณพืชคลุมดินในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดนั้นจ าเป็นต้องจ าแนกตัวสังคมหรือส่วนของพืช
คลุมดิน (Communities or Vegetation Segments) ให้ได้เสียก่อน จากนั้นส่วนของพืชคลุมดินที่แยกไว้
ก็สามารถท าการศึกษาและวิเคราะห์โดยเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างหรือหมู่ไม้ตัวอย่าง (Sub-areas orStands) ที่
อยู่ในสังคมหรือส่วนของพืชคลุมดินนั้น หากพ้ืนที่ที่มีความกว้างขวางการที่จะศึกษา หรือรวบรวมข้อมูล
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ทั้งหมดเป็นไปได้ยาก การบรรยายหรือบอกลักษณะของสังคมพืชจึงมักได้มาจากแปลงตัวอย่าง การ
ตัดสินใจในการก าหนดสิ่งที่จะวัดหรือรวบรวมข้อมูล วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมรวมไปถึงขนาด รูปร่าง 
และจ านวนแปลงตัวอย่างที่ใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ จากที่กล่าวมานี้ขั้นตอนแรกของ การเตรียมตัวใน
การศึกษาสังคมพืชอาจสรุปได้ 4 ขั้นตอน (อุทิศ กุฏอินทร์, 2541) คือ 

1. การแยกส่วนของพ้ืนที่หรือพรรณพืชคลุมดิน อันได้แก่ สังคม หรือหมู่ไม้ หรืออ่ืน ๆ 
ตามเป้าหมายของการศึกษา 

2. การเลือกตัวอย่างจากส่วนของพ้ืนที่พรรณพืชคลุมดินที่ได้ก าหนดไว้ 
3. การตัดสินใจในการใช้ขนาด รูปร่าง และจ านวนแปลงตัวอย่าง 
4. การก าหนดชนิดข้อมูลที่จะรวบรวมจากแปลงตัวอย่าง 

4. ชนิดของแปลงตัวอย่าง 
สถิตย์ วัชรกิตติ (2525) แบ่งชนิดของแปลงตัวอย่างเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

  4.1  แปลงตัวอย่างชั่วคราว (temporary sample plot) เป็นแปลงตัวอย่างที่สร้างขึ้นใน
การเก็บสถิติข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ความโตของต้นไม้ นับจ านวน
ต้นไม้ วัดความสูง เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติ แปลงตัวอย่างประเภทนี้ไม่มีการหมาย
แนวหรือขอบเขตของแปลงตัวอย่าง เพียงแต่ก าหนดขอบเขตเพ่ือเก็บข้อมูลดังกล่าวเพียงครั้งเดียวแล้วก็
เลิกไป แปลงตัวอย่างประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ทุกวิธี 
  4.2 แปลงตัวอย่างถาวร (permanent sample plot) สร้างขึ้นเพ่ือเก็บสถิติข้อมูล
แบบต่อเนื่อง เช่น การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเจริญเติบโตของไม้ชนิดต่าง ๆ แปลงตัวอย่างที่สร้างขึ้นจึง
ต้องมีขอบเขตและเนื้อท่ีที่แน่นอน มีการหมายขอบเขตเดน่ชัด เพ่ือความสะดวกในการวัดข้อมูลในคราวต่อ 
ๆ ไป ซึ่งแปลงตัวอย่างถาวรดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่แล้วมีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้นคว้าศึกษาวิจัย  (research 
sample plot) และเพ่ือการจัดการ (management sample plot) 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รัชนี เพ็ชร์ช้าง (2552) ได้ท าการศึกษาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพญาพ่อ อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน จังหวัด
อุตรดิตถ์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความหลากหลายการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็น
อาหารและรักษาโรค พบว่าพืชสมุนไพรที่พบมีทั้งหมด 28 วงศ์ 37 สกุล 41 ชนิด โดยพบมากที่สุดคือ วงศ์ 
Zingiberacaea จากการบันทึกต าแหน่งที่พบพืชสมุนไพรโดยใช้เครื่อง GPS พบว่าจะพบพืชสมุนไพร
ตลอดเส้นทางเดิน แต่จะพบมากที่สุดที่ความสูง 104-154 เมตรจากระดับน้ าทะเล  

สุมณฑา ก่อแก้ว (2551) ได้ท าการศึกษาสังคมพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืช
สมุนไพรในระบบนิเวศป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าอาลอ-โดนแบน ต าบลนาดี อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือหา
แนวทางในการจัดการพืชสมุนไพรในระบบนิเวศป่าบุ่ง ป่าทาม ป่าอาลอ-โดนแบน ผลการศึกษาพบพันธุ์ไม้
ทั้งหมด 72 ชนิด ไม้ยืนต้นที่มีความเด่นมากที่สุด คือ พยอม มีค่าดรรชนีความส าคัญร้อยละ 61.738 ไม้
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หนุ่มหรือไม้พุ่ม ที่มีความเด่นมากที่สุด คือ หูลิง มีค่าดรรชนีความส าคัญ ร้อยละ95.594 ไม้พ้ืนล่างพบว่า
หญ้า มีความหนาแน่นมากที่สุด 12 ต้นต่อตารางเมตร ความถี่ พบว่าถอบแถบน้ า มีค่าความถี่มากที่สุด
ร้อยละ 44 ดรรชนีความหลากหลายของไม้ยืนต้นเท่ากับ 1.110 ส าหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืช
สมุนไพร พบว่ามีการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากที่ส ารวจพบ 14 ชนิด จาก 30 สูตรยา วิธีการรักษา โดย
การทาหรือพอก การต้มพืชสมุนไพร การอบไอน้ า และ เป่าควบคู่กับการใช้พืชสมุนไพร ส่วนของพืชที่
น ามาใช้ปรุงยามากที่สุด คือ ราก ล าต้น และก่ิง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วนการศึกษา คือ ด้านการส ารวจสังคมพืชสมุนไพร 
และด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(1) การสุ่มตัวอย่างพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งแก่งกรุง ใช้วิธีการส ารวจพืชโดยการสุ่มแบบจ าแนก
ชั้น (Stratified Random Sampling) ในแปลงตัวอย่างถาวร (permanent sample plot) ของศูนย์
นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวางแปลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 144 แปลง ส าหรับเก็บตัวอย่างไม้ใหญ่ (tree) ขนาด 4 x 4 เมตร จ านวน 
36 แปลง เพ่ือเก็บไม้หนุ่ม (sapling) ขนาด 1 X 1 เมตร จ านวน 36 แปลง เพ่ือเก็บลูกไม้ (seeding) 
แปลงเล็กซ้อนอยู่ในแปลงใหญ่ ดังภาพที่ 2 และเก็บไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ในแปลงใหญ่ ขนาด120  X 120 
เมตร การส ารวจพืชสมุนไพรนี้ ได้ท าการส ารวจ 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 
และฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม – มกราคม 

โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพันธุ์ไม้ ในแปลงตัวอย่างถาวร พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 
ของศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพ้ืนที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของจ านวน
พันธุ์ไม้ทั้งหมดในแปลง น ามาจ าแนกชนิดของพันธุ์พืชสมุนไพร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลในการ
ส ารวจในแปลงตัวอย่าง ในขณะที่ออกส ารวจและเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร ผู้วิจัยมีหมอยาสมุนไพรและผู้รู้
ในชุมชนเข้าร่วมในการส ารวจทั้ง 2ฤดู บันทึกภาพ ต าแหน่งโดยใช้เครื่อง GPS เพ่ือระบุต าแหน่งที่พบพืช
สมุนไพร พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างพืชสมุนไพรเช่น ชื่อท้องถิ่น ความสูง ขนาดเส้นรอ
บวง ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์ เป็นต้น และน าข้อมูลตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ส ารวจพบดังกล่าว มาตรวจสอบ
ชนิด โดยอาศัยเอกสารรูปวิธาน (key) ตามหนังสือ หรือเปรียบเทียบรูปภาพจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ 
หนังสือพืชสมุนไพร สารานุกรมสมุนไพร รวมหลักเภสัชกรรมไทย  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 
  ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสังคมพืชสมุนไพรในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง น ามาวิเคราะห์หาชื่อ 
ชนิด ค านวณหาดรรชนีความหลากหลายของพันธุ์ ค่าดรรชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในแปลง 
(Importance Value Index: IVI) เพ่ือบ่งชี้ถึงชนิดพันธุ์ไม้ที่ ส าคัญในระบบนิเวศป่าดิบชื้น อุทยาน
แห่งชาติแก่งกรุง โดยวิธีของ Whittaker (1970) อ้างตาม อุทิศ (2552) 

ค่าดรรชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้ในสังคมพืช (Importance Value Index : IVI of Species in 
Plant Community) เป็นค่าการแสดงออกของไม้แต่ละชนิดในส่วนที่สัมพันธ์กับไม้อ่ืน ๆ ในสังคมนั้น 
พันธุ์ไม้ที่มีค่าดรรชนีความส าคัญสูงย่อมแสดงว่ามีการแสดงออกในสังคมนั้นได้ดีกว่าไม้ที่มีค่าดรรชนี
ความส าคัญต่ ากว่า อาจมีจ านวนต้นมากหรือมีการกระจายกว้างขวางหรือล าต้นใหญ่โต หรือทั้งหมดก็ได้ 
การค านวนหาค่าดรรชนีความส าคัญของพันธุ์ไม้หาได้จากการรวมค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ ความถี่
สัมพัทธ์ และความเด่นสัมพัทธ์ด้วยกัน สูตรในการค านวณ เป็นดังนี้ (ค่า IVI มีค่าตั้งแต่ 0 ไปจนถึง 300) 
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IVI = RD+RF+RDO 
 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการวางแปลงตัวอย่างถาวร                       

  ความหนาแน่น (Density, D) คือจ านวนต้นไม้ต่อหน่วยพ้ืนที่อาจเป็นความหนาแน่นของ
ชนิดพันธุ์หรือของไม้ทั้งป่าก็ได้ ซึ่งหาได้จาก 

D = จ านวนต้นไม้ท้ังหมดของชนิดพันธุ์นั้นที่พบในแปลงตัวอย่าง 
ความหนาแน่นของต้นไม้ทั้งหมดในสังคม 

  ความถี่ (Frequency,F) คือค่าความบ่อยครั้งของชนิดพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดที่จะ
ปรากฏในแปลงตัวอย่าง นิยมวัดกันเป็นค่าร้อยละ ค่าความถี่เป็นการบอกถึงการกระจายของชนิดพันธุ์ไม้
ในสังคม ซึ่งหาได้จาก 

F =        จ านวนแปลงตัวอยา่งที่ชนิดพันธุ์นั้นปรากฏ     × 100 
             จ านวนแปลงตัวอย่างทั้งหมดที่ท าการส ารวจ 

ความเด่น (Dominance, Do) คือความมีอิทธิพลของพันธุ์ไม้ในสังคมนิยมวัดกัน 3 
รูปแบบ คือ ความเด่นในด้านคลุมพ้ืนที่ของเรือนยอด ความเด่นทางพ้ืนที่หน้าตัด และความเด่นทางด้าน
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มวลพฤกษ ์ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ความเด่นในด้านพ้ืนที่หน้าตัด (Basal Area) มีสูตรในการค านวณพ้ืนหน้า
ตัด โดยคิดเป็นอัตราร้อยละของหน่วยพื้นที่ ดังนี้  

BA =        พ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของชนิดไม้ที่วัดได้     × 100 
                        พ้ืนที่ท าการส ารวจทั้งหมด 

ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative Density, RD) เป็นค่าเปรียบเทียบ
ทางด้านความหนาแน่นของไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดในสังคมกับความหนาแน่นทั้งหมดของไม้ในสังคมนั้น  นิยม
วัดกันเป็นอัตราร้อยละ ซึ่งหาได้จาก 

RD =  ค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ของชนิดพันธุ์ × 100 
    ค่าความหนาแน่นของไม้ทั้งหมด 

  ค่าความถี่สัมพัทธ์ของชนิดไม้ (Relative Frequency, RF) เป็นค่าเปรียบเทียบทางด้าน
ความถี่ของไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดในสังคมพืชกับความถี่ของไม้ทั้งหมดในสังคมนั้น นิยมวัดกันเป็นร้อยละ ซึ่ง
หาได้จาก 

RF =           ความถี่ชนิดของพันธุ์นั้น          ×  100 
                ความถี่รวมของพันธุ์ไม่ทุกชนิด 

   ค่าความเด่นสัมพัทธ์ของชนิดพันธุ์ (Relative Dominance, RDO) เป็นค่าเปรียบเทียบ
ทางด้านความเด่นของไม้ชนิดหนึ่งชนิดใดในสังคมพืชกับความเด่นของไม้ทั้งหมดในสังคมนั้น นิยมวัดกัน
เป็นอัตราร้อยละ ซึ่งหาได้จาก 

RDO =           ความเด่นของชนิดพันธุ์นั้น          × 100 
                ความเด่นรวมของพันธุ์ไม้ทุกชนิด 
 

ค่าดรรชนีความหลากหลายของชนิดพรรณ 
วิเคราะห์โดยการแบ่งค่าความหลากหลายของชนิดพรรณ (Species diversity ) 

ออกเป็นค่าความหลากหลายของไม้ยืนต้น ไม้หนุ่ม และกล้าไม้  ซึ่งค านวณได้จากสูตร Shannon-Winer 
Index of diversity ตามวิธีของ Kreb (1972)  

 

            ∑ (          
 
 
)

 

   
 

 
โดย    H  =  Index of diversity 

Pi = สัดส่วนระหว่างจ านวนต้นของพรรณไม้ ( i) ต่อจ านวนต้นของพรรณไม้
ทั้งหมด S = จ านวนชนิดของพรรณไม้ทั้งหมด  
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   ค่า H  จะมีค่าสูงสุด เมื่อจ านวนต้นไม้ในแต่ละชนิดพันธุ์มีค่าเท่ากัน และ H จะเท่ากับ 0 
ถ้ามีชนิดพรรณไม้เพียงชนิดเดียวกัน 

(2) การสุ่มส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกันในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  สัมภาษณ์หมอยาสมุนไพร 8 
อ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ได้แก่ อ าเภอวิภาวดี อ าเภอท่า
ฉาง อ าเภอไชยา อ าเภอท่าชนะ และอ าเภอทั่วไปอีก 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอเคียนซา 
อ าเภอพุนพิน และอ าเภอกาญจนดิษฐ์    
 
ผลการวิจัย 

แปลงตัวอย่างถาวรอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ส ารวจพบพันธุ์ไม้สมุนไพร ทั้งสิ้น 48 ชนิด พืช
สมุนไพรในที่เป็นพันธุ์ไม้ใหญ่ (tree) พบจ านวน 18 ชนิด พันธุ์ไม้เด่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ คอแลนเขา 
(Xerospermum laevigatum Radlk.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) และกราย (Xylopia 
malayana Hook. f. & Thomson) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ (Important Value Index ; IVI) เท่ากับ 
16.396, 5.007 และ 4.463 ตามล าดับ พืชสมุนไพรในที่เป็นพันธุ์ไม้หนุ่ม (sapling) พบจ านวน 8 ชนิดพันธุ์
ไม้เด่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ หางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima(L.)SW) จิกเขา (Barringtonia 
macrostachya Kurz) และคอแลนเขา (Xerospermum laevigatum Radlk) โดยมีค่าดัชนี
ความส าคัญ (IVI) เท่ากับ 14.835, 13.015 และ 12.632 ตามล าดับ พืชสมุนไพรที่เป็นลูกไม้ (seedling) 
พบจ านวน 9 ชนิด ความถี่ของพันธุ์ไม้ที่พบ 3 ล าดับแรก ได้แก่ คอแลนเขา (Xerospermum laevigatum 
Radlk.) หางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima (L.) SW)  และ เข็มแดง (Lxora Lobbii Loud) มีค่า เท่ากับ 
400 ต้น/ ไร่ 355 ต้น/ไร่ และ 222 ต้น/ไร่ ตามล าดับ และพืชสมุนไพรที่เป็นไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ พบ
จ านวน 16 ชนิด และความหนาแน่นต่อหน่วยพ้ืนที่มากที่สุด คือ ส้มกุ้งช้างและสะค้าน  โดยมีค่าความ
หนาแน่น  เท่ากับ 55 ต้น/ไร่ 

ข้อมูลร้อยละความถี่สัมพัทธ์ (RF) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์(RDo) และค่า
ดรรชนีความส าคัญ (IVI) ของพืชสมุนไพรต่อพันธุ์ไม้ทั้งหมดของ ไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม ในแปลงตัวอย่างถาวร 
สรุปได้ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพรรณ(H’)ของพรรณไม้ในแปลงตัวอย่างถาวร 
พบว่าไม้ใหญ่มีค่าดัชนีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ไม้พ้ืนล่าง ,ลูกไม้ และไม้หนุ่ม โดยมีค่าความ
หลากหลาย 2.89 และ 2.62 ตามล าดับ  
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ภาพที่ 3  ที่ตั้งแปลงตัวอย่างถาวร ป่าดิบชื้นอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ส ารวจพบ 48 
ชนิด และมี 12 ชนิดที่ใช้ ขม้ินเครือ เข็มแดง จันทร์แดง ชะมวงช้าง แซ่ม้าลาย ถอบแถบ เปล้าใหญ่ เปล้า
น้ าเงิน พิลังกาสา ม้ากระทืบโรง สะค้าน หางไหลขาว ส่วนของพืชที่น ามาใช้ปรุงยา  สรรพคุณ และ
วิธีการใช้ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 1  ร้อยละความถี่สัมพัทธ์ (RF) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์(RDo)  

  และค่าดรรชนีความส าคัญ (IVI) ของพืชสมุนไพรไม้ใหญ่ 

species  ความถี่สัมพัทธ์
(RF)  

ความหนาแน่นสัมพัทธ์  
(RD) 

ความเด่นสัมพัทธ์ 
 (RDo) 

ดัชนีความส าคัญ 
 (IVI)  

กระดังงาดง 0.143 0.263 0.020 0.427 
กระบก 0.429 0.395 0.054 0.879 
กระบกกรัง 0.143 0.132 0.005 0.279 
กราย 1.431 1.449 1.584 4.463 
กะทัง 0.143 0.132 0.021 0.296 
ขนุนป่า 1.431 1.317 2.259 5.007 
ครุฑนก 0.286 0.263 0.005 0.555 
คอแลนเขา 3.290 3.162 9.944 16.396 
จันทร์แดง 0.143 0.132 0.032 0.307 
ชะมวงช้าง 0.286 0.263 0.017 0.567 
ตะโกสวน 0.429 0.395 0.025 0.850 
ตาเสือ 0.286 0.263 0.007 0.556 
เทพธาโร 0.143 0.132 0.034 0.309 
เปล้าใหญ่ 0.143 0.132 0.002 0.276 
มะปริง 1.717 1.713 0.743 4.173 
มะเม่าควาย 0.143 0.132 0.001 0.276 
สลอดป่า 1.144 1.054 0.049 2.247 
สะตอ 1.001 0.922 1.367 3.291 
รวม 12.731 12.251 16.169 41.154 
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ตารางท่ี 2  ร้อยละความถี่สัมพัทธ์ (RF) ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD) ความเด่นสัมพัทธ์(RDo)  
  และค่าดรรชนีความส าคัญ (IVI) ของพืชสมุนไพรไม้หนุ่ม 

species ความถี่สัมพัทธ์ 
(RF)  

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 
(RD) 

ความเด่นสัมพัทธ์ 
(RDO) 

ดัชนีความส าคัญ 
(IVI)  

ขาต้น 2.381 1.580 0.629 4.590 
เข็มป่า 1.190 0.787 0.787 2.764 
คอแลน
เขา 

4.762 3.937 3.933 12.632 

จิกเขา 3.571 4.724 4.720 13.015 
ผักเหลียง 1.190 0.787 0.944 2.922 
มะปริง 2.381 2.362 2.204 6.947 
มะไฟป่า 1.190 0.787 0.629 2.607 
หางนกยูง 4.762 4.724 5.349 14.835 
รวม 21.427 19.688 19.195 60.312 

 
    ตารางท่ี  3 ความหนาแน่น ความถี่ของพืชสมุนไพรที่เป็นไมพ้ื้นล่างหรือลูกไม้ 

species ความหนาแน่น (ต้น/ไร่) ความถี่ 
เข็มแดง 222 5 
คลุ้ม 133 3 

 คอแลนเขา 400 9 
จิกเขา 45 1 
บก 133 3 
เปล้าน้ าเงิน 87 2 
พญาท้าวสะเอว 87 2 
พิลังกาสา 87 2 
หางนกยูง 355 8 
รวม 1,549 36 
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ตารางท่ี 4 ความถี่ของพืชสมุนไพรที่เป็นไม้เลื้อยและเถาวัลย์  

species ความหนาแน่น (ต้น/ไร่) ความถี่ 
โพกพาย 22 1 
ส้มกุ้งช้าง 55 5 
ปดลื่น 33 3 
พร้าวนกคุ่ม 33 3 
แซ่ม้าลาย 22 2 
ขิงแครง 22 2 
เกล็ดนาคราช 11 1 
สะค้าน 55 5 
คอกิ้วย่าน 33 3 
พริกหาง 33 3 
บุก 22 2 
ค้อนตีหมา 22 2 
ถอบแถบ 33 3 
หางไหลขาว 22 2 
ขม้ินเครือ 
ม้ากระทืบโรง 

22 2 
2 ม้ากระทืบโรง 22 2 

รวม   
 

    ตารางท่ี  5  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกัน   

species ส่วนที่ใช้   สรรพคุณ วิธีการใช้ 

ขม้ินเครือ ใบ 
ราก 

ขับโลหิต ระดู ให้ระบายออกมา 
ขับลม,บ ารุงน้ าเหลือง,แก้ริดสีดวงตา 

ต้ม ดื่มน้ า 
ต้มดื่มน้ า,ฝนหยอดตา 

เข็มแดง ราก แก้บวม,บ ารุงไฟธาตุ  ใช้เป็นส่วนประกอบของยา, 
ต้มดื่มน้ า 

จันทร์แดง แก่น แก้บาดแผล,แก้ไข้ดีพิการ  
ชะมวงช้าง ใบ 

ลูก 
ราก 

แก้ธาตุพิการ ระบายท้อง กัดเสมหะ 
ระบายท้อง,แก้ไข้,ฟอกเลือด 
แก้ไข้ตัวร้อน 
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ตารางท่ี  5  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกัน (ต่อ) 

แซ่ม้าลาย เถา แก้พิษร้อน,แก้โรคผิวหนัง,น้ าเหลือง
เสีย,แก้ปวดเมื่อย บ ารุงก าลัง,เข้ายาแก้
โรคเบาหวาน 

ฝนทาแก้โรคผิวหนัง,ผื่นคัน 
ดองสุราหรือต้มดื่มน้ า 
เป็นส่วนประกอบยาโรคเบาหวาน 

ถอบแถบ ทั้ง 5 
ใบ 

ตัดรากตาลขโมย เป็นยาระบาย 
แก้ท้องผูก 

 
ต้มดื่มน้ า 

เปล้าใหญ่ ใบ 
 
ดอก 
ลูก 
เนื้อไม 

บ ารุงธาตุ แก้คันตามตัว แก้ลมจุกเสียด 
บ ารุงก าลัง แก้กระหาย แก้เสมหะ ลม 
แก้พยาธิ 
ขับโลหิตในเรือนไฟ 
แก้ริดสีดวงล าไส้ แก้ริดสีดวงทวารหนัก 

 
 
 
ดองสุราดื่ม 
ส่วนประกอบของยา ต้มน้ าดื่ม 

เปล้าใหญ่ ราก แก้น้ าเหลืองเสีย แก้โรคผิวหนัง  
ผื่นคัน แก้โรคเรื้อน ช่วยให้น้ าเหลือง
แห้ง 

 

เปล้าน้ าเงิน เปลือกต้น 
ราก 
แก่น 

แก้ไข้ แก้อาเจียน  
แก้ไข้ แก้อาเจียน 
บ ารุงโลหิตให้สมบูรณ์ 

 

พิลังกาสา ใบ 
ดอก 
ลูก 
ต้น 
ราก 

แก้ตับพิการ แก้ปอดพิการ 
ฆ่าเชื้อโรค 
แก้ไข้ท้องเสีย แก้ลมพิษ แก้ธาตุพิการ 
แก้โรคเรื้อน พยาธิผิวหนัง 
แก้กามโรค หนองใน  
แก้พิษงู 

 
 
 
 
 
ต าเอากากพอก เอาน้ ากิน     
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ตารางท่ี  5  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพรชนิดพันธุ์เดียวกัน (ต่อ) 

ม้ากระทืบโรง เถา บ ารุงก าลัง บ ารุงโลหิต แก้ปวดเมื่อย
ตามร่างกาย บ ารุงธาตุ แก้ประดงเลือด  
เป็นเม็ดเป็นตุ่มตามร่างกาย แก้
น้ าเหลืองเสีย 

ใช้ดองเหล้าดื่ม 

สะค้าน ใบ 
 
ดอก 
ลูก 
เถา 
 
ราก 

แก้ลมในเสมหะ และโลหิต ขับลมใน
ล าไส้ แก้แน่น จุดเสียด ธาตุพิการ 
แก้ลมอัมพฤกษ์  
แก้ลมแน่นในทรวงอก บ ารุงธาตุ 
ขับลมในล าไส้ แก้จุกเสียด แก้ธาตุ
พิการ บ ารุงธาตุช่วยให้ผายเรอ 
แก้ไข้ แก้หืด แก้จุกเสียด รักษาธาตุ 

 

หางไหลขาว ยางจากต้น ถ่ายส้นเอ็น(ช่วยให้เส้นอ่อน) ถ่ายผาย
ลม ถ่ายเสมหะและโลหิต ยาขับระดู 
แก้ระดูเป็นลิ่มเป็นก้อนเน่าเหม็น 
ใช้ผสมกับสบู่และน้ าเบื่อหิดและเหาได้
ดี 

เป็นส่วนประกอบในต ารับยา 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาพืชสมุนไพรในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง พันธุ์ไม้สมุนไพร ทั้งสิ้น 49 ชนิด พืช

สมุนไพรในที่เป็นพันธุ์ไม้ใหญ่ (tree) พบจ านวน 18 ชนิด พันธุ์ไม้เด่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ คอแลนเขา 
(Xerospermum laevigatum Radlk.) ขนุนป่า (Artocarpus rigidus Blume) และกราย (Xylopia 
malayana Hook. f. & Thomson) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ (Important Value Index; IVI) เท่ากับ 
16.396, 5.007 และ 4.463 ตามล าดับ พืชสมุนไพรในที่เป็นพันธุ์ไม้หนุ่ม (sapling) พบจ านวน 8 ชนิดพันธุ์
ไม้เด่น 3 ล าดับแรก ได้แก่ หางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima(L.)SW) จิกเขา (Barringtonia 
macrostachya Kurz) และคอแลนเขา (Xerospermum laevigatum Radlk) โดยมีค่าดัชนีความส าคัญ 
(IVI ) เท่ากับ 14.835, 13.015 และ 12.632 ตามล าดับ พืชสมุนไพรที่เป็นลูกไม้ (seedling) พบจ านวน 9 
ชนิด โดยมีค่าความถี่ และความหนาแน่นต่อหน่วยพ้ืนที่มากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ คอแลนเขา 
(Xerospermum laevigatum Radlk.) หางนกยูง (Caesalpinia pulcherrima(L.)SW) และเข็มแดง 
(Lxora Lobbii Loud) มีค่า เท่ากับ 400 ต้น/ไร่ 355 ต้น/ไร่ และ 222 ต้น/ไร่ ตามล าดับ และพืชสมุนไพร
ที่เป็นไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ พบจ านวน 16 ชนิด และความหนาแน่นต่อหน่วยพ้ืนที่มากที่สุด ชนิด และมี่ค่า
ความหนาแน่นมากที่สุด คือ ส้มกุ้งช้าง (Ampelocissus martini.) และสะค้าน (Piper ribesioides Wall.)  
โดยมีค่าความหนาแน่น  เท่ากับ 55 ต้น/ไร่   

จากการศึกษาพืชสมุนไพรในแปลงตัวอย่างถาวร อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎรธานี 
ส ารวจพบพืชสมุนไพร มากกว่า 46 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ศึกษาแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้พืชสมุนไพร  พบว่ามีการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ส ารวจพบ 47 ชนิด และมี 12 ชนิดที่ใช้ ขมิ้นเครือ เข็มแดง จันทร์แดง ชะมวง
ช้าง แซ่ม้าลาย ถอบแถบ เปล้าใหญ่ เปล้าน้ าเงิน พิลังกาสา ม้ากระทืบโรง สะค้าน หางไหลขาว ส่วนของ
พืชที่น ามาใช้ปรุงยาได้แก่ ส่วนของ ราก แก่น เปลือกต้น กิ่ง ใบ และหัว ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาด้านการขยายพันธุ์ และส่งเสริมให้ราษฎรที่อาศัยรอบพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กรุงปลูกพืชสมุนไพรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส ารวจมาประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่การใช้
พืชสมุนไพรในการรักษาโรคภัยต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ให้ชุมชนได้ในอนาคต ซึ่งในอนาคต
แนวโน้มการใช้พืชสมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคนั้นอาจเพ่ิมมากขึ้น การส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่  ปลูกพืช
สมุนไพรเป็นอาชีพเสริม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่า ภายใต้
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีดี 
 ดังนั้นการศึกษาสังคมพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่แปลงตัวอย่างถาวร ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างสังคมพืชสมุนไพรป่าดิบชื้นที่พบเห็นได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นภาคใต้ จึง
สามารถใช้เป็นตัวแทนของสังคมพืชสมุนไพรในพื้นที่อ่ืน ๆ ได้ ดังนั้น ในอนาคตจึงควรมีการศึกษา และเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนอ่ืน ๆ ยกตัวอย่าง เช่นการเปลี่ยนแปลงทางชีพลักษณ์ของชนิดพันธุ์ไม้ รูปแบบการ
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กระจายพันธุ์  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างพันธุ์ไม้เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพันธุ์ไม้สมุนไพรป่า
ดิบชื่นในพื้นท่ีภาคใต้ต่อไป 
 
ค าขอบคุณ 
 ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ ดร.สุชาติ เชิงทอง อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ค่อยให้ค าปรึกษาตลอด
การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และคุณหมอแฉล้ม มงคล คุณหมอ
แพร้ว ฤกษ์วรรณ ที่คอยให้ความรู้และเก็บข้อมูลตัวอย่างพืชสมุนไพรแล้วเสร็จทั้งสองฤดู นอกจากนี้ต้อง
ขอขอบพระคุณ หัวหน้าพรธวัช เฉลิมวงศ์ และทีมส ารวจของศูนย์นวัตกรรมและพ้ืนที่คุ้มครองอุทยาน
แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ค่อยช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จ  
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