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แผนงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นในพื้นที่ปาชุมชน

(Biodiversity and Indigenous Knowledge in Community Forest)

ประจําปงบประมาณ 2551

บทนํา

1. โครงการวิจัยภายใตแผนงาน 4 โครงการ ดังนี้

          โครงการที่ 1 ความหลากหล ายของเห็ดราในพื้นที่ปาชุมชน

    Biodiversity of Macro-Fungi in the Community Forests

          โครงการที่ 2 ความหลากหล ายของแมลงในพื้นที่ปาชุมชน

     Biodiversity of Insect in the Community Forests

         โครงการที่ 3 ความหลากหล ายของสังคมพืชในพื้นที่ปาชุมชน

Biodiversity of Plant Community in the Community Forests

            โครงการที่ 4 ภูมิป ญญาทองถิ่นการใชประโยชนขอ งปาในพื้นที่ปาชุมชน

Indigenous Knowledge of Utilization in the  Community Forests

2. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย

ประเทศไท ยไ ดใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพเปนลําดับที่ 188 มีผล

บังคับใชในวันที่ 29 มกราคม 2547 ซึ่งอนุสัญญานี้เปนอนุสัญญาระหวางประเทศที่ครอบคลุมการอนุรักษทั้ง

พันธุกรรม   ชนิดพันธุและระบบนิเวศ ที่มีวัตถุประสงค อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การใ ช

ประโ ยชนองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ               

การแบงปนผลประโ ยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม กรมปาไ มเปนหนวยงานภาครัฐ ที่มีหนาที่อนุรักษ

ควบคุมดูแลพื้นที่ ปาชุมชน ปาสวนแหงชาติและปาเศรษฐกิจ ทําใหกรมปาไม มีภารกิจงานที่ตองตอบสนอง

ตออนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ         

ดานปาไม ซึ่งปจจุบันยังไมมีก ารศึกษาสํารวจ รวบรวมและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ

ทรัพยากรปาไม ดานเห็ดรา แมลง และพืชที่ถูกตองตามหลักอนุกรมวิธานและองคความรูภูมิปญญาทองถิ่น
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ของชุมชนในพื้นที่ปาไ ม อยางเปนระบบและเปนมาตรฐานเดียวกัน โ ดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตอการบุกรุกเขา

ทําลายที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง

ดังนั้นกรมปาไม จึงไ ดจัดแผนงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นใน

พื้นที่   ปาชุมชนขึ้น มีวัตถุประสงคเพื่อให ไ ดมาตรฐานขอมูลขึ้นทะเบียนทรัพยากรชีวภาพทางดานเห็ดรา 

แมลง สังคมพืช และภูมิปญญาทองถิ่นใน พื้นที่ปาชุมชนนํารอง 5 พื้นที่ ที่อยูในภาคตางๆของประเทศไท ย 

และจัดเผยแพรองคความรูความหลากหลายของชนิดเห็ดรา แมลง สถานภาพสังคมพืช ชนิดพรรณพืช และ

ภูมิปญญาทองถ่ินในเว็บไซด เอกสารเผยแพร เพื่อใหผูใชง านสามารถนําฐานขอมูลไปใ ชประโยชน ได

3. วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย

เพื่อรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพดานเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช 

และภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนของปา ในพื้นที่ปาชุมชนนํารอง 5 พื้นที่

4. เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัย 

ศึกษาจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพปาไมดา นเห็ดรา แมลง สังคมพืช และภูมิปญญา

ทองถิ่นการใชประโ ยชนของปา เพื่อการคุมครอง การจัดการอนุรักษและใชประโ ยชนอยางยั่งยืนตาม

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และตามพันธกรณีอนุสัญญาวาดวย   

ความหลากหลายทางชีวภาพ
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5. เปาหมายของผลผลิต(output) และตัวชี้วัด

                       ผลผลิต     KPI             ตัวชี้วัด คา/เกณฑการวัด

ความหลากหลายของชนิดเห็ดราปาไม ปริมาณ 

คุณภาพ

-จํานวนชนิดของเห็ดรา

-การคนพบเห็ดราชนิด

ใหม/

ชนิดของเห็ดราที่นํามา

พัฒนาการใชประโยช นเชิง

พาณิชย

1 ฐานขอมูล

ไมนอยกวา 1 ชนิด

ความหลากหลายของชนิดแมลงปาไม ปริมาณ 

คุณภาพ

-จํานวนชนิดแมลง

-การคนพบแมลงชนิดใหม/

ชนิดของแมลงที่นํามา

พัฒนาการใชประโยช นเชิง

พาณิชย

1 ฐานขอมูล

ไมนอยกวา 1 ชนิด

ความหลากหลายของสังคมพืชและ

ชนิดพรรณพืชปา

ปริมาณ

 คุณภาพ

-จํานวนสังคมพืชและชนิด

พรรณพืช

-การคนพบพรรณพืชชนิด

ใหม/ชนิดของพืชที่นํามา

พัฒนาการใชประโยช น

เชิงพาณิชย

1ฐานขอมูล

ไมนอยกวา 1 ชนิด

ความหลากหลายภูมิปญญาทองถิ่น

การใชประโยชนของปา

ปริมาณ 

คุณภาพ

-จํานวนองคความรู

-การคนพบองคความรูใหม/

องคความรูที่นํามาพัฒนา

การใชประโยชนเชิง

พาณิชย

1 ฐานขอมูล

ไมนอยกวา 1 ชนิด
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6. เปาหมายของผลลัพธ (outcome)  และตัวชี้วัด

                          ผลลัพธ    KPI               ตัวชี้วัด     คาเกณฑการวัด

ประเทศไทยมีฐานขอมูลควา มหลากหลายทาง

ชีวภาพของเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช 

และภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนของ

พื้นที่ปาชุมชนนํารอง 5 พื้นที่

ปริมาณ 

คุณภาพ

-จํานวนหนวยงานที่นํา

  องคความรูไปใชประโย ชน

-ความพึงพอใจของผูใช

ขอมูล

ไมนอยกวา 3 

หนวยงาน 

มากกวารอยละ 80

7. กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย

องคความรูของความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรปาไมที่ สําคัญ ได แก เห็ดรา แมลง และ

พรรณพืช ในพื้นที่ปาชุมชน ที่ชุมชนอาศัยอยูได ใชประโย ชนเปนอาหาร ยารักษาโ รค เครื่องนุงหม รวมทั้ง

ภูมิปญญาการใ ชประโ ยชนของปาใ นแตละพื้นที่  ไ มไ ดมีการสํารวจรวบรวมเปนระบบขอมูลขาด            

ความเชื่อถือไ มได มาตรฐานตามหลักอนุกรมวิธาน ประกอบกับประเทศไท ยตองดําเนินงานตามโ ปรแกรม

งานความหลากหลายทางชีวภาพปาไมตามอนุสัญญาวาด วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้นกรมปาไม ใน

ฐานะหนวยงานดูแลพื้นที่ปาชุมชน จึงเห็นควรที่ตองมีสํารวจจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายของชนิด

พันธุและองคความรูภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อขึ้นทะเบียนเปนสมบัติของชาติและของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งนํา

ขอมูลดังกลาวมาใชวางแผนอนุรักษทรัพยากรปาไม และพัฒนาใชประโยชนอยางยั่งยืน

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

มีฐานขอมูลองคความรูทรัพยากรชีวภาพดานเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืชและภูมิปญญา

ทองถิ่นในพื้นที่ปาชุมชนนํารอง 5 พื้นที่

ผลงานตีพิมพเผยแพรการคนพบทรัพยากรปาไมช นิดใหมและองคความรูภูมิปญญาทองถิ่นการใช

ประโยชนของปาในพื้นที่ปาชุมชน

เผยแพรความรูทางเว็บไซดของกรมปาไม

9. ระยะเวลาและสถานที่ทําการวิจัย

ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 ณ ปาชุมชนเขาวง ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
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10. รายละเอียดของงบประมาณการวิจัย

รายการ งบประมาณ

1.โครงการความหลากหลายของเห็ ดราในพื้นที่ปาชุมชน 87,500

2.โครงการความหลากหลายของแ มลงในพื้นที่ปาชุมชน 84,000

3.โครงการความหลากหลายของสังค มพืชในปาชุมชน 84,000

4.โครงการความหลากหลายของภูมิปญญาท องถิ่นการใชประโยชน

ของปาในพื้นที่ปาชุมชน

84,000

รวม                     339,500
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ผลการดําเนินงาน

โครงการที่ 1 ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ปาชุมชน

Biodiversity of Macro-Fungi in the Community Forests

การศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ต.สําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ขอมูลทั่วไป

เห็ด หมายถึง พืชชั้นตํ่าประเภทราที่มีเสนใยรวมตัวกันเปนกลุมกอนเกิดเปนดอกเห็ดอยูเหนือพื้นดิน

หรือสิ่งที่มันอาศัยอยู มีเนื้อ (flesh) และมีครีบ(gill) คําวา เห็ด มิไ ดหมายถึงดอกเห็ดที่มีเนื้อและครีบเทานั้น 

แตยังหมายถึง ราทุกชนิดในหมวด Eumycoty ที่ออกเปนกลุมกอนดอกเห็ด ซึ่งอาจมีเนื้อนุม แข็ง หรือเหนียว 

มีครีบหรือไมมีครีบ

เห็ดจัดเปนราที่มีวิวัฒนาการสูงกวาราอื่นๆ สวนใหญจัดอยูในราหมวดยอย Basidiomycotina โดย มี

ดอกเห็ดเรียกวา basidiocarp ซึ่งมีเบซิดิโอสปอร (basidiospore) เกิดบนเบซิเดียม (basidium) และราในหมวด

ยอย Ascomycotina ที่ออกเปนดอกก็มีบางเล็กนอย ดอกเห็ดเรียก  ascocarp ภายในมีแอสโ คสปอร 

(ascospore) เกิดในอับหรือถุง (ascus) สวนประกอบทั้งสองอยูในชั้นของเยื่อบางๆเรียก hymenium ชั้น

hymenium ของเห็ดบางชนิดเปดตลอดกาลเจริญเติบโ ตหรือบางชนิดปดหุมดวยเยื่อบางๆหรือผนังหนา ซึ่ง

จะฉีกขาดหรือแตกออกเมื่อสปอรแกเพื่อใหกระจายพันธุได

วงจรชีวิตของเห็ดทุกชนิดมีลักษณะคลายคลึงกัน โ ดยจะหมุนเวียนเริ่มจากสปอรของดอกเห็ดซึ่ง

เมื่อตกไป ในส ภาพแวดลอมที่เหมาะสมก็จะงอกเปนเสนใยแลวรวมเปนกอนเกิดเปนดอกเห็ด เมื่อดอกเห็ด

เจริญเติบโตขึ้นก็จะสรางสปอรซึ่งจะปลิวหรือหลุดไปงอ กเปนสนใยไดอีกหมุนเ วียนเชนนี้เรื่อยไป

เห็ดเปนพืชที่ขึ้นอยูตามที่ ๆ มีความชื้นอยูเสมอและอากาศจะตองอบ ๆ เล็กนอย บางครั้งก็ขึ้นตาม

รากไ ม บางชนิดก็ขึ้นตามเศษฟาง เศษไ มหรือตามพื้นดิน และเห็ดนี้ก็มีอยูดวยกันหลายชนิด เชน เห็ดฟาง 

เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดเข็ม เห็ดนางฟา เห็ดตับเตา เปนตน ซึ่งเห็ดเหลานี้นับวามีคุณคาตอรางกายเราเปน

อยางมาก ธาตุอาหารที่มีอยูใน เห็ดโด ยรวมแลวก็จะมีสารอาหารประเภทวิตามินเอ วิตามินบี 2 น้ําธาตุถาน

ปนน้ํา น้ําเกลืออินทรีย ใยหยาบ โปรตีนและมีเชื้อหม ักของขาวสาลีมีอยูจํานวนมาก

คุณสมบัติใชรักษาโรคของเห็ด

1. ปองกันโรคกระดูกออน

2. มีโลหิตนอย

3. อาการเวียนศีรษะเปนประจําในผูหญิง

4. เปนไขหวัด ปวดศีรษะ

5. เปนยาอายุวัฒนะ
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6. แกปวดประสาท

7. สามารถลดไขมันในหล ือดเลือดได

ขอหามที่ควรระมัดระวังคือ เด็ก ที่เปนหัดหรืออีสุกอีใส  ไมค วรที่จะรับประทานเห็ดไ มวาเปนเห็ดชนิดใด ๆ 

ก็ตาม เห็ดมีหลายชนิดที่รับประทานไ ด และก็มีเห็ดบางชนิดที่ไมส ามารถรับประทานไ ด เชน เห็ดเมา ซึ่งถา

รับประทานเขาไ ปจะเปนพิษอาจเสียชีวิตได ฉะนั้น เห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติจะเก็บเอามารับประทานนั้น

จะตองรูวาลักษณะเห็ดชนิดใดที่สามารถกินได เห็ดลักษณะใ ดที่กินไมได 

วิธีการสังเกตความเปนพิษของเห็ด

เห็ดมีมากมายมาก มีลักษณะสองลักษณะคือหนึ่ง เห็ดที่เปนพิษโดย ตัวของมันเอง กับเห็ดที่เปนพิษ 

เนื่องจากเห็ดตามธรรมชาติแตไ ปขึ้นในตําแหนงที่มีพิษ ก็สามารถทําใหเกิดเปนเห็ดพิษไ ดเหมือนกัน 

ลักษณะของเห็ดพิษโ ดย ทั่วๆไป  เปนสีคอนขางจะฉูดฉาด ลักษณะเหมือนกับเปนเห็ดที่สกปรก บางชนิด

อาจจะมีกลิ่นเหม็นหืน ซึ่งถาจะทดสอบก็ดูจากสัตว สวนใหญสัตวก็จะไมกิน เห็ดพวกนี้จะขึ้นในตําแหนงที่

อยูในปาลึกๆ ตองระมัดระวัง หรือขึ้นอยูในตําแหนงที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตางๆเหลานี้

อีกลักษณะหนึ่งที่เราจะดูไ ดเชน ลองหักกานเห็ดดู ถามียางออกมา ไมว าจะเปนสีอะไ รก็แลวแต ก็

พยายามอยาไป กิน เพราะลักษณะอยางนั้นอาจจะเปนลักษณะของเห็ดพิษได เหมือนกัน ถึงแมวาจะไ มรอย

เปอรเซ็นต แตการหลีกเลี่ยงก็จะเปนสิ่งที่ดีกวา อันที่สองก็คือลองกรีดดู วาตรงสวนกานเห็ด หรือตนเห็ด 

ลองกรีดดูวามีสีที่แตกตางกันออกไป หรือไ ม ปกติควรจะเปนสีลักษณะสีเดียวกันทั้งตน แตถามีลักษณะเปน

สีที่อาจจะออกมาเปนสีเทา หรือวาน้ําตาลก็ตองระมัดระวัง นั่นอาจเปนเห็ดที่มีพิษได ” โ ดยใชวิธีแบบงายๆที่

ชาวบานสวนใหญใช ก็สามารถทดสอบได แตยังไม สามารถมั่นใจไดวา เห็ดน ั้นปลอดภัยหรือไม

ในลักษ ณะอื่นๆบางคนก็อาจจะใช ซ ึ่งก็ไ มได รอยเปอรเซ็นต แตก็อาจจะพอชวยไ ด เชนการนําไป

ตม หรือวาไป ผสม ทําใหเกิดความรอนเกิดขึ้น แลวใชชอนเงิน หรือของที่เปนเงิน แลวทําใหสีของชอนเงิน

เปลี่ยนแปลงไ ป ก็อาจจะทําใ หเปนลักษณะหนึ่งที่พอดูไ ด อยางไ รก็ตาม พบวามักมีผูปวยจากการ

รับประทานเห็ดพิษ ไ มวาจะเปนเห็ดชนิดที่เปนอันตรายรายแรงจนถึงแกชีวิต และชนิดที่เปนพิษแตไ มเปน

อันตรายมากนัก โด ยเห็ดที่รับประทานแลวมีโ อกาสเปนอันตรายรายแรงสูงก็คือ เห็ดไ ขหานตีนดํา หรือที่

อาจจะเรียกวา เห็ดระโงกหิน หรือเห็ดกินตาย

                เห็ดที่ชาวบานเรียกกันวาเห็ดไ ขหานตีนดํา หรือบางที่อาจจะเรียกวาเห็ดระโ งกหิน หรือบางแหง

อาจจะเรียกวาเห็ดกินตาย ซึ่งพวกนี้จริงๆแลวถาเปนคนโบราณก็พอจะรูแล ววาเห็ดชนิดนี้ไ มควรจะกิน แตวา

คนที่ไ ปหาของปา หรือวาไมเ คยไป  หรือวาไมเ คยเห็นก็จะเก็บมา เพราะเปนเห็ดที่มีดอกใหญมาก แลวเชื่อ

กันวากินอรอย อันนี้แคเพียงหนึ่งดอกแคนั้นเอง ก็สามารถที่จะทําใหเสียชีวิตไ ดเหมือนกัน โ ดยที่ไป ทําลาย

ตับ และทําลายไ ต ทําใหไ ตวาย หรือตับวายตามมา แลวก็เสียชีวิต ซึ่งเห็ดพวกนี้ไมไ ดเกิดอาการรุนแรงใน

ระยะเวลาสั้นๆใ กลๆ คือหมายถึงวากินไป แลว กวาจะทําลายรางกาย หรือกวาที่จะแสดงอาการออกมา ใช
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เวลาโด ยเฉลี่ยแลวประมาณ 12 ชั่วโ มง หรือครึ่งวัน เพราะฉะนั้นทําใหคนบางคนอาจจะเขาใจวา ไ มใชจาก

เห็ดพิษ เพราะฉะนั้นเวลากินเห็ดตองระมัดระวังตรงจุดนี้ 

                 สวนเห็ดพิษที่พบไดบอยมากกวา เ ชน เห็ดหิ่งหอย, เห็ดน้ําหมึก, เห็ดถั่วงอก จะเปนเห็ดพิษซึ่งทํา

ใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสีย หรือปวดทอง และหายไดในระยะเวลาประมาณ  1 วัน หรือถาไดรับ

การรักษาก็จะหายไดเร็วขึ้น
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ตารางเปรียบเทียบลักษณะเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได

เห็ดพิษ เห็ดรับประทานได

1. สวนใหญเจริญงอกงามในปา 1. สวนใหญเจริญในทุงหญา

2. กานสูง ลําตนโปงพองออก โดยเ ฉพาะที่ฐาน กับที่

วงแหวนเห็นชัดเจน

2. กานสั้น อวนปอมและไมโ ปงพองออก ผิวเรียบไม

ขรุขระ ไมมีสะเก็ด

3. สีผิวของหมวกมีไดหลายส ี เชน สีมะนาว ถึงสีสม 

สีขาวถึงสีเหลือง

3. สีผิวของหมวกสวนใหญเป นสีขาวถึงสีน้ําตาล

4. ผิวของหมวกเห็ดสวนมากมีเยื่อหุมดอกเห็ด

เหลืออยูในลักษณะที่ดึงออกได หรือเปนสะเก็ดติดอยู

4. ผิวของหมวกเห็ดเรียบจนถึงเปนเสนใยและ เหมือน

ถูกกดจนเปนแผนบาง ๆ ดึงออกยาก

 5. ครีบแยกออกจากกันชัดเจน มักมีสีขาว บางชนิดสี

แดงหรือสีเขียวอมเหลือง

 5. ครีบแยกออกจากกัน ในระยะแรกเปนสีชมพู แลว 

เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล

 6. สปอรใหญมีสีขาวหรือสีออนมีลักษณะใส ๆ รูป

ไขกวาง

 6. สปอรสีน้ําตาลอมมวงแกรูปกระสวยกวาง
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การปฐมพยาบาลเบื้องตนกับผูปวยที่รับประทานเห็ดพิษ

ถารับประทานเห็ดพิษเขาไ ป เห็ดพวกที่มีพิษไม รุนแรง แตเกิดขึ้นในระยะอันรวดเร็ว หลังจากที่

รับประทานเขาไป จะมีอาการที่เดนชัดก็คือ ทองเสีย ใจสั่น หายใจหอบ หายใจลําบาก แนนหนาอก คลื่นไ ส 

อาเจียน ปวดศรีษะ

วิธีการชวยเหลือเบื้องตน

        ถาสามารถทานไ ด ก็ใ หทานน้ําเปลา  เพื่อจะชวยเจือจาง หรือวาอาจจะอาเจียนออกมา เพื่อเปน     

การเอาพิษออก หรืออีกวิธีหนึ่ง ใช ถานกํามัน หรือผงถาน ซึ่งเปนยาพื้นบาน อาจจะชวยในการดูดพิษไ ด

เหมือนกัน ในร ายที่มีอาการอาเจียนรุนแรง สามารถรับประทานยาแกคลื่นไ ส อาเจียน ถามีอยูในบ าน และ

สามารถกินไ ด ก็พอจะใช ไ ดในเบื้องตน และใหน้ําเกลือแรให กินเขาไ ป เพื่อที่จะลดอาการการสูญเสียน้ํา 

หรือเกลือแรได แลวก็น ําสงโรงพยาบาล สวนเห็ดที่มีพิษรุนแรง ตองรีบสงโ รงพยาบาล ถายิ่งกินไป แลวตอน

เย็น แลวเพิ่งมาเกิดตอนเชา หรือกินตอนเชา แลวเพิ่งจะมีอาการอาเจียนตอนเย็นๆ ตองระมัดระวังมาก และ

ตองรีบสงโรงพยาบาล เพราะโอกาสเสียชีวิตสูงมาก

หากจะเลือกรับประทานเห็ดก็ควรตองใชค วามระมัดระวังใหมาก ถาไม รูจักเห็ดชนิดนั้นดีพอก็ไ ม

ควรบริโ ภคโ ดยเด็ดขาด หรือแมจะรูจักเห็ดชนิดนั้น แตถาขึ้นในปาลึก หรือในเขตโร งงานอุตสาหกรรม 

บริเวณที่มีแหลงน้ําเสีย ก็ไมค วรนําเห็ดนั้นมารับประทาน การรูจักเลือกอยางระมัดระวังจะชวยใหปลอดภัย

จากเห็ดพิษได
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พื้นที่ดําเนินการศึกษา

        ปาชุมชนเขาวง ตั้งอยูหมูที่5 ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

4,240 ไร  จัดตั้งขึ้นในป  พ.ศ. 2551 โด ยผูใหญท องดี บุบผา รวมกับสมาชิกในหมูบาน ได ยื่นคําขอจัดตั้งปา

ชุมชนกับกรมปาไ ม  ลักษณะภูมิประเทศ เปนเทือกเขาหินปูนสูงชันขนาดใหญติดตอกับกันลอมรอบเปน

วงกลมโ ดยมีที่ราบบริเวณหุบเขาเปนที่ทํากินของราษฏร สภาพปา เปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลง มี

พรรณไมที่ขึ้นเฉพาะเขาหินปูนจําพวกจันทนผา จันทรแดง จันทรหนู ปรงสระบุรี

วิธีการศึกษา

1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสํารวจและเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพปาไมใหกับ

เจาหนาที่และอาสาสมัครชุมชน มีความรูความเขาใจในการส ํารวจและเก็บขอมูลในพื้นที่ปา

2. สํารวจรวบรวมความหลากหลายของเห็ดรา 3 กลุมคือ เห็ดกินได เห็ดพิษ และเห็ดยอยสลายไมใ นพื้นที่ปา

3. ศึกษาและจัดจําแนกชนิดของเห็ดราทางกายภาพในพื้นที่ปา

4. จัดเก็บตัวอยางเห็ดราในพ ื้นที่ปาชุมชนเขาวง

5. วิเคราะหและประเมินผลการศึกษา

.
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ผลการศึกษา

จากการสํารวจรวบรวมความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ผลการสํารวจเบื้องตน

สามารถจําแนกเห็ดราได 3 กลุมคือ เห็ดกินได จํานวน 4 ชนิด ได แก เห็ดปลวกตาบ เห็ดเพ็ก เห็ดหูหนู เห็ด

แครง กลุมเห็ดยอยสลายไ ม จํานวน 11 ชนิด ไ ดแก เห็ดกรวยทอง, เห็ดหลินจือ, เห็ดขนมา, เห็ดหูชาง            

เห็ดปะการังสีขาว , เห็ด Lentinus velutipes , เห็ด Polyporus varius ,Xylaria sp. จํานวน 4 ชนิด กลุมเห็ดพิษ

เห็ดพิษสกุล Amanita จํานวน 3 ชนิด

   

                                                                

                                                                                                          

ภาพที่ 1 ตัวอยางเห็ดกินไดที่พบ ในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง 

เห็ดปลวกตาบ(Termitomycessp.) เห็ดเพ็ก ( Trogia sp.)    

เห็ดหูหนู (Auricularia aricula) เห็ดแครง(Schizophyllum commune)
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                         เห็ด ( Lentinus velutipes) เห็ด Polyporus varius

ภาพที่ 2 ตัวอยางเห็ดรายอยสลายไมที่พบ ในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง 

เห็ดกรวยทอง (Microporus sp.) เห็ดหูชาง(Ganoderma applanatum)

เห็ดหลินจือ( Ganoderma sp.) เห็ดขนมา (Marasmius florideus)



14

ภาพที่ 3 ตัวอยางเห็ดรายอยสลายไมที่พบ ในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง 

Xylariasp.

Xylariasp. Xylariasp.

เห็ดปะการังสีขาว Ramariasp.

Xylariasp.

Xylariasp.
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เห็ดพิษสกุล Amanita

ภาพที่ 4 ตัวอยางเห็ดพิษที่พบในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง จังหวัดสระบุรี
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สรุป และวิจารณผลการศึกษา

        การสํารวจเห็ดราพื้นที่ปาชุมชนเขาวงพบเห็ด 3 กลุมคือ เห็ดกินได จํานวน 4 ชนิด กลุมเห็ดยอยสลายไม 

จํานวน 11 ชนิด กลุมเห็ดพิษเห็ดพิษสกุล Amanita จํานวน 3 ชนิด เห็ดที่พบในพื้นที่สวนใหญจะเปนเห็ดรา

ยอยสลายไ มเนื่องจากสภาพพื้นที่ปาจะมีลักษณะเปนเขาหินปูนที่มีความแตกตางจากภูเขาอื่นเปนอยางมาก

ในเร ื่องของชนิดหิน ความลาดชัน ลักษณะพื้นผิวและองคประกอบของดิน อีกทั้งสังคมพืชปาชุมชนเขาวง

จะเปนสังคมพืชเขาหินปูนที่มีพันธุไ มเฉพาะถิ่นของเขาหินปูนขึ้นผสมผสาน เชน จันทนผา ปรงสระบุรี 

สลัดได  จากลักษณะของสภาพทางนิเวศวิทยาที่แตกตางกันไ ปตามลักษณะของปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ เชน 

ชนิดของพืชพรรณไมที่ขึ้นปกคลุม  สภาพ ของดิน  ภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ  มีผลทําให เกิดความแตกตาง

ทั้งปริมาณ และจํานวนชนิด ของเห็ดราที่มีบทบาทในแตละระบบนิเวศน

กิตติกรรมประกาศ

        ขอขอบคุณ : พระอาจารยปริญญา สุปริญโญ  เจา อาวาสวัดปาชุมชน สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 12 

และอาสาสมัครชุมชนจังหวัดสระบุรี
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โครงการที่ 2 ความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ปาชุมชน

Biodiversity of Insect in the Community Forests

ความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง จังหวัดสระบุรี

Biodiversity of Termite and Butterfly in Khao-wong Community Forest, Saraburi Province

ขอมูลทั่วไป

แมลง เปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหน่ึงของปาไม สามารถพบไดทุกที่ทุกแหงในพื้นที่ปา  แตละชนิด

มีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน  “ปลวกและผีเสื้อกลางวัน”  เปนแมลงปาไ ม ที่มีประโ ยชนตอระบบ

นิเวศปาไ ม  โ ดยปลวกทําหนาที่เปนผู ยอยสลายเศษซากตนไ ม  ใบ ไ ม  ที่หักลมรวงหลนทับถมกันอยูใน

ปา  ชวยควบคุมปริมาณขยะธรรมชาติไ มใหมีมากเกินไ ป  โ ดยการยอยสลายเศษซากไ มใหกลายเปน

อินทรีย ว ัตถุใ นดินสงผลทําใ หป าไ มม ีความอุดมสมบูรณ  นอกจากนี ้ ปลวกยังเปนอาหารของนก  

สัตวเลื้อยคลานบางชนิดใ นปา  ทําใหหวงโ ซอาหารในระบบนิเวศปาไ มมีความสมบูรณ  และ ยังมีปลวก

บางชนิดที่สามารถเพาะเลี้ยงเชื้อราไ วภายใน รัง  ทําให เกิดเห็ดโ คนขึ้นมาไ ด (ยุพาพร  และจารุณี,  2546)  

ซึ่งชาวบานสามารถนําไปบริโภค หรือขายเพื่อเปนรายไ ดเสริมอีกทางหน่ึงดวย

สําหรับ ผีเสื้อกลางวันนั้น  มีประโ ยชนในการชวยขยายพันธุพืช  มีการดํารงชีวิตที่มีความสัมพันธกับ

พันธุไ มชนิดตางๆ  หากพื้นที่ใดพบชนิดของผีเสื้อมากยอมแสดงถึงความหลากหลายของพันธุไม ในระบบ

นิเวศนั้นๆ   ดวย  นอกจากนี้ การพบผีเสื้อชนิดใด  มากหรือนอย สามารถบงบอกถึงลักษณะของพื้นที่ไ ด  

เชน  การพบชนิดผีเสื้อที่มีระยะตัวหนอนที่กินหญาเปนอาหาร  จะสามารถบงชี้ไดว า พื้นที่นั้นถูกแปรสภาพ

ไปเปนพื้นที่เ กษตรกรรม ดังนั้น ถาพื้นที่ซึ่งเปนแหลงอาหาร หรือแหลงที่อยูอาศัยของผีเสื้อถูกบุกรุกทําลาย

ไป ก็อาจจะทําใหผีเสื้อบางชนิดม ีโอกาสสูญพันธุไปได

จากความสําคัญของ “ปลวกและผีเสื้อกลางวัน” ที่มีตอระบบนิเวศปาไ มนี้  จึงไ ดดําเนินการสํารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพของปลวกและผีเสื้อในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง  ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี  ซึ่ ง เปนพื้นที่ป าชุมชนที่ อยู ใ นความรับผิดชอบของกรมป าไ ม  แต ยังขาดขอมูล                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ  ดังนั้นการสํารวจครั้งนี้จะทําใหทราบขอมูลความหลากหลายของปลวกและ

ผีเสื้อ  ซึ่งสามารถนํามาเก็บรวบรวมจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปา
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อุปกรณและวิธีการ

สํารวจปลวก และผีเสื้อกลางวัน ในแปลงตัวอยางสําหรับสํารวจความหลากหลายซึ่งมีการสํารวจ

ทั้งชนิดของพันธุพืช พันธุสัตว และเห็ดราในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัด

สระบุรี แปลงขนาด 10 เมตร x 10 เมตร  โ ดยการสุมเก็บปลวกตามพื้นดิน  ทอนไ ม  ตนไ ม  ใส ในขวด

บรรจุแอลกอฮอล 80% เพื่อนําไ ปจําแนกชนิดในหองปฏิบัติการ  สําหรับแมลงในกลุมผีเสื้อกลางวัน ทํา

การสํารวจและโฉ บจับโดย ใชสวิ ง และเก็บตัวอยางลงในกระดาษสามเหลี่ยม  บันทึกสถานที่เก็บ วันที่ และ

ชื่อผูเก็บตัวอยาง เพื่อนําไป จัดรูปราง และเก็บรักษาตัวอยางโ ดยวิธีทําแหง และทําการจําแนกชนิดตามหลัก

อนุกรมวิธานในหองปฏิบัติการ  

ผลและวิจารณ

ผลการสํารวจความหลากหลายของปลวกและผีเสื้อกลางวันในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ตําบลลําสมพุง  

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบปลวกทั้งสิ้น 17 ชนิด จัดอยูใน 3 วงศใหญ (family) คือ Kalotermitidae, 

Rhinotermitidae และ Termitidae 5 วงศยอย (subfamily) คือ Kalotermitinae, Coptotermitinae, 

Macrotermitinae, Termitinae และ Nasutitermitinae 10 สกุล (genus) คือ Cryptotermes, Glyptotermes, 

Coptotermes, Macrotermes, Odontotermes, Hypotermes, Microtermes, Microcerotermes, Mirocapritermes

และ Hospitalitermes (ตารางที่ 1 และ ภาพที่ 3) 

ปลวก ที่พบสวนใ หญใ นพื้นที่ที่ทําการสํารวจ เปนปลวกกินทั้งเนื้อไ ม เศษไ ม เศษใบไ ม และ

เพาะเลี้ยงเชื้อรา (wood and leave or fungus feeder)  ซึ่งอยูในวงศ ยอย Macrotermitinae  ซึ่งจัดเปนกลุมที่มี

สําคัญตอระบบนิเวศวิทยาปาไมมาก เน ื่องจากมีความสามารถในการยอยสลายสูงมากกวาปลวกในกลุมอื่นๆ

(Collins, 1997)  บางชนิดทํารังอยูใตดิน หรือสรางเปนรังดินขนาดใหญอยูบนพื้นดิน กินอาหารไ ดหลายอยาง 

ทั้งเนื้อไ ม กิ่งไ ม  ใ บไ ม ตลอดจนเศษซากพืช  และเชื้อราที่เพาะเลี้ยงไ วภายใน รัง หรือเรียกวาสวนเห็ด 

(fungus garden) ซึ่งสามารถเกิดเห็ดโ คนขึ้นมาไดเ มื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม จากความสัมพันธระหวาง

ปลวกและเห็ดโ คนที่อาศัยอยูรวมกันใน ลักษณะพึ่งพาอาศัยกัน โ ดยตางไ ดรับประโ ยชนซึ่งกันและกันนี้ 

(symbiosis  mutualism) เปนกระบวนการวิวัฒนาการในระบบนิเวศที่ซับซอน ซึ่งยากที่มนุษยจะ

ลอกเลียนแบบได (ยุพาพร และจารุณี, 2546)

นอกจากนั้นยังพบความหลากหลายของปลวกในกลุมปลวกกินเนื้อไม (wood feeder) ซึ่งกระจายอยู

ในวงศยอยหลายชนิด โ ดยพบปลวกชนิดที่ทํารังและอาศัยอยูเฉพาะภายใน เนื้อไ ม  ไ ดแก Cryptotermes
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และ Glyptotermes  ปลวกชนิดที่ทํารังอยูใตพื้นดิน ได แก Coptotermes กลุมปลวกที่สรางรังดินขนาดเล็ก

หรือขนาดกลางอยูบนพื้นดินหรือบนตนไม ไดแ ก Microcerotermes ซึ่งปลวกในกลุมนี้จะมีบทบาทสําคัญ

ในกระบวนการยอยสลายอยูในสภาพนิเวศของปาธรรมชาติหลายประเภท (ยุพาพร และจารุณี, 2546) กลุม

ปลวกกินดินและอินทรียวัตถุ (soil and humus feeder) ไดแก Mirocapritermes sp. และกลุมปลวกกินไ ลเคน 

(lichen feeder) ไดแก Hospitalitermes sp.

สําหรับ ผีเสื้อกลางวัน (อันดับ Lepidoptera)  สามารถสํารวจและเก็บผีเสื้อกลางวันไ ดจํานวน 53 

ตัวอยาง           จัดจําแนกออกไดเ ปน 5 วงศ (Family) 17 ชนิด (Species) ไดแ ก วงศ Papilionidae 4 ชนิด คือ 

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus Thomsoni), ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู (Pa chliopta   ar itolochiae  

goniopeltis), ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง (Pa pilio memnon agenor), ผีเสื้อหางติ่งชะออน (Papilio nephelus) 

วงศ Danaidae  2 ชนิด คือ ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โ ถ (Euploea core godartii ), ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา 

(Danaus chrysippus) วงศ Nymphalidae  6 ชนิด คือ ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา (Cethosia cyane euanthes)  

ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก (Acraea violae)  ผีเสื้อแพนซีสีตาล (Junonia lemonias)  ผีเสื้อปกไ ขใหญ 

(Hypolimnas bolina jacintha )  ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา (Cirrochroa tyche)  ผีเสื้อหนอนละหุงธรรมดา (Ariadne 

merione tapestr ina ) วงศ Pieridae  3 ชนิด คือ ผีเสื้อปลายปกสมเล็ก (Ixias pyrene) ผีเสื้อหนอนใบ

กุมธรรมดา (Appias albina darada)  ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา (Cepora iudith) และวงศ  Lycaenidae  2 

ชนิด คือ ผีเสื้อแสดหางยาว (Loxura atymnus) และผีเสื้อหนอนลิ้นจี่ (Deudorix epijarbas) (ตารางที่ 2)    จาก

การสํารวจครั้งนี้  พบวา มีผี เสื้อในวงศ Nymphalidae มากที ่ส ุด  คือ  23 ตัวอยาง รองลงมาคือ  วงศ 

Papilionidae 12 ตัวอยาง  วงศ Pieridae 8 ตัวอยาง   วงศ Danaidae 6  ตัวอยาง  และวงศ Lycaenidae  4  

ตัวอยาง ตามลําดับ (ภาพที่ 4)

การที่พบชนิดผีเสื้อกลางวันในวงศ Nymphalidae มากกวาผีเสื้อกลางวันในวงศอื่น  เนื่องจากผีเสื้อ

กลางวันในวงศนี้มีจํานวนชนิดมากที่สุดในป ระเทศไท ย (อนันตยา, 2543)  สามารถกินอาหารได มากชนิด  

ทั้งน้ําหวานจากดอกไ ม น้ําเลี้ยงพืช ผลไ มเนา มูลสัตวและซากสัตว พืชอาหารของผีเสื้อกลางวันในวงศนี้ 

เชน  กระทกรก  ตอยติ่ง หญาเกล็ดปลา  อังกาบหนู และพืชวงศชบา เปนตน   ผีเสื้อกลางวันในวงศ 

Papilionidae เชน ผีเสื้อถุงทองธรรมดา (Troides aeacus omsoni) และผีเสื้อหางตุมจุดชมพู (Pachliopta  

aritolochiae  goniopeltis) ระยะตัวหนอนชอบกินใบกระเชาสีดา  กระเชาผีมด  และกระเชาถุงทอง ซึ่งพันธุ

ไมเลื้อยที่พบไดในปา    ผีเสื้อกลางวันในวงศ  Danaidae เชน  ผีเสื้อจรกาหนอนยี่โถ (Euploea core godartii ) 

และผีเสื้อหนอนใ บรักธรรมดา (Danaus chrysippus)  ชอบพืชที่มีน้ํายางสีขาว  เชน  ไ ทร  ยี่โ ถ   และ

ผกากรอง   สําหรับผีเสื้อกลางวันในวงศ Lycaenidae  ที่พบ คือ ผีเสื้อแสดหางยาว (Loxura atymnus) ระยะ
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ตัวหนอนชอบกินยอดออนของกลอย  และผีเสื้อหนอนลิ้นจี่ (Deudorix epijarbas ) ระยะตัวหนอนชอบกิน

ดอก และผลออนของลําไย  ลิ้นจี่  เงาะ และทับทิม ซึ่งเปนไม ผล แตก็สามารถพบผีเสื้อเหลานี้ไ ด  เนื่องจาก

เปนพื้นที่ศึกษาอยูไมไกลจากหม ูบานและพื้นที่เกษตรกรรมมากนัก  

ตารางที่ 1.   ชนิดปลวกที่พบในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  

ชนิดปลวก แหลงอาหาร

ความถี่ที่พบ/แปลง

1 2 3 4 5

1. F.  Kalotermitidae (2 G, 2 SP)

1.1   SF.  Kalotermitinae

              1.  Cryptotermes  thailandis W 1 - - - -

              2.  Glyptotermes sp. W 1 1 3 - 1

2.  F.  Rhinotermitidae (1 G, 1 SP)

     2.1   SF.  Coptotermitinae

              3. Coptotermes  havilandi W 3 - - - -

3.  F.  Termitidae (7 G, 14 SP)

     3.1   SF.  Macrotermitinae

              4.  Hypotermes  makhamensis W & L(F) 2 5 - 4 11

              5.  Macrotermes  gilvus W & L(F) 4 5 - 6 5

              6.  Microtermes  obesi W & L(F) - - - 1 1

              7.  Odontotermes  proformosanus W & L(F) - - - - 2

              8.  Odontotermes  takensis W & L(F) 1 - 1 - -

              9.  Odontotermes sp.1 W & L(F) 1 - - - -
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            10.  Odontotermes  sp.2 W & L(F) - - - - 1

            11.  Odontotermes sp.3 W & L(F) - - - - 1

     3.2   SF.  Termitinae            

            12.  Microcerotermes annandal ei W 1 - - 1 2

            13.  Microcerotermes crassus W 3 - 3 7 5

            14.  Microcerotermes minutus W - 1 - - -

            15.  Microcerotermes sp. W - - - - 1

            16.  Mirocapritermes sp. S & H 1 - - - -

    3.3   SF.  Nasutitermitinae

            17.  Hospitalitermes sp. L - - 1 - 1

หมายเหตุ :  W = ปลวกที่กินเนื้อไม (Wood feeder),   W & L (F) = ปลวกที่กินทั้งเนื้อไม เศษไ ม ใบไม และ

เพาะเลี้ยงเชื้อรา (Wood and leave or fungus feeder),  S & H = ปลวกที่กินดินและอินทรียวัตถุ 

(Soil and humus feeder),         L = ปลวกที่กินไลเคน (Lichen feeder)
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ภาพที่ 1.    กลุมปลวกที่กินทั้งเนื้อไม  เศษไม  ใบไม  และเพาะเลี้ยงเชื้อรา เปนปลวกกลุมเดนที่พบในพื้นที่ คือ

               ปลวกชนิด Hypotermes  makhamensis (A) และ Macrotermes  gilvus (B)  

A B

A B

ภาพที่ 2.    ชนิดปลวกที่กินเนื้อไมที่พบในพื้นที่ ไดแก ปลวกชนิด Microcerotermes  crassus  (A) และ Glyptotermes sp. (B)  
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ตารางที่ 2.   ชนิดผีเสื้อกลางวันที่สํารวจพบในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก     

จังหวัดสระบุรี

วงศ

(Family)

ชื่อวิทยาศาสตร

(Scientific name)

ชื่อสามัญ

(Common name)

ลักษณะรูปราง

(Picture)

1.  Papilionidae

    

Troides aeacus omsoni

                            

ผีเสื้อถุงทองธรรมดา 

(Birdwing, Golden Birdwing)

Pachliopta  aritolochiae   

goniopeltis

ผีเสื้อหางตุมจุดชมพู

(Common Rose)

Papilio memnon agenor ผีเสื้อหางติ่งนางระเวง 

(Great Mormon)

Papilio nephelus ผีเสื้อหางติ่ง

(Black and White Helen)
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ตารางที่ 2.   (ตอ)

วงศ

(Family)

ชื่อวิทยาศาสตร

(Scientific name)

ชื่อสามัญ

(Common name)

ลักษณะรูปราง

(Picture)

2. Danaidae

  

Euploea core goda rtii ผีเสื้อจรกาหนอนย่ีโถ 

(Common Indian Crow)

Danaus chrysippus ผีเสื้อหนอนใบรักธรรมดา 

(Plain Tiger)

3.Nymphalidae

    

Acraea violae ผีเสื้อหนอนหนามกะทกรก 

(tawny coster)

Junonia lemonias ผีเสื้อแพนซีสีตาล

(Lemon pansy)
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ตารางที่ 2.   (ตอ)

วงศ

(Family)

ชื่อวิทยาศาสตร

(Scientific name)

ชื่อสามัญ

(Common name)

ลักษณะรูปราง

(Picture)

Hypolimnas bolina jacintha ผีเสื้อปกไขใหญ

(Great Egg-fly)

Cirrochroa tyche ผีเสื้อสีอิฐธรรมดา

(Common Yeoman)

    

Ariadne merione tapestrina ผีเสื้อหนอนละหุงธรรมดา 

(Common Caster)

Cethosia cyane euanthes

  

ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา 

(Leopard lacewing)
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ตารางที่ 2.   (ตอ)

วงศ

(Family)

ชื่อวิทยาศาสตร

(Scientific name)

ชื่อสามัญ

(Common name)

ลักษณะรูปราง

(Picture)

4. Pieridae

   

Cepora iudith ผีเสื้อเหลืองสยามธรรมดา 

(Orange Gull)

Ixias pyrene ผีเสื้อปลายปกสมเล็ก

(Yellow Orange Tip)

Appias albina darada ผีเสื้อหนอนใบกุมธรรมดา 

(Common Albatross)

5. Lycaenidae

    

Loxura atymnus ผีเสื้อแสดหางยาว

(Yamfly)

Deudorix epijarbas ผีเสื้อหนอนลิ้นจี่ 

(The Cornelian)
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แปลงศึกษา

= ปลวกที่กินเนื้อไม 

= ปลวกที่กินทั้งเนื้อไม เศษไม ใบไม และเพาะเล ี้ยงเชื้อรา

= ปลวกที่กินดินและอินทรียวัตถุ 

= ปลวกที่กินไลเคน

จํานวนตัวอยาง

ภาพที่ 3.  ชนิดปลวกจําแนกตามประเภทอาหารที่พบในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง
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สรุป

1. ในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบปลวกจํานวน 17 

ชนิด และผีเสื้อจํานวน 17 ชนิด 

2. ปลวกในวงศยอย Macrotermitinae ไดแ ก Hypotermes  makhamensis และ Macrotermes  gilvus

ซึ่งเปนปลวกเพาะเลี้ยงเช้ือรา ที่กินทั้งเนื้อไม เศษไม และใบไมเปนอาหาร จัดเปนป ลวกกลุมเดนที่พบ

3. ในบร ิเวณปาชุมชน มีความหลากหลายของปลวกเพาะเห็ดโ คน ซึ่งจัดเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่

ควรชวยกันอนุรักษไว เพื่อชวยในการสรางแหลงอาหารและชวยเสริมรายไดใหแกราษฎรใน ทองถิ่นตอไป

4. ผีเสื้อกลางวันที่สํารวจพบ จัดอยูใน 5 วงศ  (Family) 17 ชนิด (Species) ไดแก วงศ Nymphalidae  

6 ชนิด วงศ  Papilionidae  4  ชนิด  วงศ  Pieridae 3 ชนิด  วงศ Danaidae    2 ชนิด   และวงศ  Lycaenidae  2 

ชนิด

5. ผีเสื้อกลางวันในวงศ Nymphalidae เปนผีเสื้อที่สามารถพบไ ดมากที่สุด รองลงมาคือ วงศ 

Papilionidae  วงศ Pieridae  วงศ Danaidae และวงศ Lycaenidae ตามลําดับ

จํานวนชนิด

วงศ (Family)

ภาพที่ 4.  จํานวนชนิดผีเสื้อกลางวันในแตละวงศที่พบในพื้นที่ปาชุมชนเขาวง
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โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ปาชุมชน

Biodiversity of Plant Community in the Community Forests

สังคมพืชปาชุมชนบานเขาวง

ขอมูลทั่วไป

ปาชุมชนบานเขาวง ตั้งอยูในท องที่หมูที่ 5 ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไ ดรับ

จากกรมปาไ มใหจัดตั้งเปนปาชุมชนเมื่อวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2550 ระยะการดําเนินการโ ครงการ

ตั้งแตป 2551-2555 พื้นที่ปาชุมชนสวนใหญเปนเขาหินปูน สังคมที่ปกคลุมเขาหินปูนมีความหนาแนนของ

เรื่อนยอดของตนไมใหญป ระมาณ 30 - 70 เปอรเซ็น พื้นที่โ ดยรอบปาชุมชนลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรกรรม

ซึ่งสวนมากเปนพืชไร ไดแ ก มันสําปะหลังและขาวโ พด มีการทําสวนผลไมบ างแตนอยจากการสํารวจพื้นที่

พบวา พื้นที่ปาสวนมากเปนปาที่เคยถูกผานการทําไ มมากอน ทําใหพบพรรณไมที่ มีคาทางเศรษฐกิจหลาย

ชนิดนอยมาก ทั้งที่จริงใน อดีตพรรณไ มดังกลาวเปนไม เดนหรือไ มดัชนี (Indicator Species) ของสังคมพืช

บริเวณนี้ อาทิเชน มะคาโ มง ไ ดรับบอกกลาวจากทีมงานที่นําสํารวจวาเคยมีมากในพื้ นที่ ดังนั้นสังคมพืชที่

ทําการสํารวจนี้จึงเปนสังคมที่เคยถูกรบกวนมากอน สําหรับตําแหนงของปาชุมชนบานเขาวงแสดงตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงตําแหนงพื้นที่ปาชุมชนบานเขาวง
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วิธีการศึกษา

1. การศึกษาสังคมพืชปาชุมชนเขาวงใชการวางแปลงศึกษาขนาด 10 x 10 เมตร โด ยเลือกวางแปลง

แบบสุมบริเวณแนวเสนทางที่มีอยูในปา โ ดยเลือกใช เสนทางที่ชาวบานในพื้นที่ใช ประจํา เนื่องจากพื้นที่

ศึกษาเปนเขาหินปูนสูงชัน หลายแหงจะเปนบริเวณที่หินมีการผุกรอนมากซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกคณะ

นักวิจัยไ ด ทําการเก็บขอมูลพรรณไ มและบันทึกขอมูล รายละเอียดตามตารางบันทึกขอมูล นอกจากนี้

ระหวางการเดินทางสํารวจยังไดทําการบันทึกพันธุไมที่พบที่ไมไดอยูใน แปลงศึกษา อีกดวย

2. ทําการคํานวณคาความสําคัญทางนิเวศ ของพันธุไม แตละชนิด ไดแก

2.1. คาความเดน (Domimance: Do) เปนคาที่บงชี้ความสามารถในการยึดครองพื้นที่ ซึ่ง D = 

พื้นที่หนาตัดรวมของชนิดพันธุ / พื้นที่ที่ทําการสํารวจ

2.2. คาความหนาแนน (Density: D) เปนคาที่บงชี้ความสามารถชนิดพันธุในการยึดครองพื้นที่

และการตอบสนองตอพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง D = จํานวนตนทั้งหมดของชนิดพันธุ / พื้นที่แปลงตัวอยาง

2.3. คาดัชนีความสําคัญรวม (Importance value index:IVI) เปนคาที่บงชี้ถึงความสําคัญ หรือคา

แสดงออกรวมเมื่อเทียบกันระหวางชนิดพันธุ ณ สังคมเดียวกัน ซึ่งในการศึกษาครั้งเปน IVI = RDo + RD 

โดย RDo และ RD เปนคาสัมพัทธของ Do และD

ผลการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ไ ดวางแปลงตัวอยางทั้งหมดจํานวน 9 แปลง จํานวนชนิดพรรณไ มที่พบทั้งใน

แปลงตัวอยางและจากการเดินสํารวจทั้งหมด 124 ชนิด ซึ่งไมสามาถจําแนกชนิดพันธุได 27 ชนิด และอีก 97 

ชนิดที่ทําการจําแนกสามารถแยกตามลักษณะวิสัย (Habits) ได ดังนี้ ไมต น 33 ชนิด ไม พุม กึ่ง ไ มตนขนาด

เล็ก 8 ชนิด ไมเถาลมลุก 4 ชนิด ไม เถา 11 ชนิด ไมต นขนาดเล็ก 8 ชนิด ไ มพุม 5 ชนิด ไ มลมลุก 13 ชนิด ไม

ไผ 1 ชนิด เฟรนที่เกาะอาศั ยอยูบนตนไม 2  ชนิด และที่ไ มสามารถระบุวิสัยจากการศึกษาครั้งอีกจํานวนกวา 

38 ชนิด

การศึกษาคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไ มแตละชนิดในแปลงตัวอยางแสดงตามตาราง

ผนวกที่ 1 ตามที่กลาวมาแลววาคาคาดัชนีความสําคัญรวมจากการศึกษาครั้งนี้ จะเปนผลรวมของคาสัมพัทธ

ของคาความเดนและคาความหนาแนน ซึ่งผลรวมทั้งหมดจะไมเกิน 200 สําหรับการศึกษาครั้งนี้มีขอสังเกตุ

วาไมค าความสําคัญนิเวศวิทยาสูงสวนมากจะเปนพรรณไม เบิกนํา (Pioneer Species) หรือพรรณไม ที่เกิด

แทนที่กอนพรรณไมอื่นๆ แสดงวาสังพืชนี้ไมใ ชสังคมดั้งเดิมหรือเปนบริเวณที่เคยถูกรบกวนมากอนนั่นเอง 

สําหรับการกระจายของแปลงตัวอยางในพื้นที่ตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงตําแหนงแปลงตัวอยางศึกษาสังคมพืช
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ผลการศึกษาดานสังคมพืชเขาหินปูนและพรรณไ มปาชุมชนบานเขาวงพบวาพรรณไ มดัชนี 

(Indicator species) หรือตนไ มใหญ (tree) หลายชนิดความคลายคลึงกับปาเบญจพรรณ (Mixed deciduous 

forest) และปาดิบแลง (Dry evergreen forest) ซึ่งจําแนกตามวิสัยของพรรณไ มดังรายละเอียดตามตาราง

ผนวกที่ 2

ปาชุมชนบานเขาวงตั้งอยูระหวางระดับความสูงประมาณ 300 – 740 เมตร จากระดับน้ําทะเล 

พื้นที่สวนมากเปนเขาสูงชันปานกลางถึงชันมาก พื้นปามีหนาดินตื้นมากหรือบางแหงไม พบหนาดินเลยจะ

เปนหินโ ผล ในหลายบริเวณเปนหินผุกรอนที่มีการเกาะยึดกันแบบหลวมๆ เปอรเซ็นการปกคลุมเรือนยอด

อยูระหวาง 30 - 70 เปอรเซ็น ขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและองคประกอบของปาไ ม สําหรับพรรณไม ที่เปน

องคประกอบของปาดิบแลงและปาเบญจพรรณ และลักษณะโดยรวมของปาดังกลาวเปนดังนี้

ปาดิบแลง พบวามีการกระจายบริเวณตั้งแตตอนกลางของภูเขาไ ปจนถึงยอดเขา ระดับความสูง

มากกวา 400 เมตร จากระดับน้ําทะเล ขึ้นไป เมตร และบริเวณสวนที่เปนรองหุบเขา พื้นปามีหนาดินตื้นมาก 

บางแหงเปนหินโ ผล พรรณไมเ ดนที่พบมีดังนี้ ขอยหนาม มะกัก คมขวาน พลองกินลูก สมพง มหาเหนียว 

เทียนขโ มย กะเบากลัก เปนตน สําหรับลูกไ มและพืชอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก พบดังนี้ คมขวาน ขอยหนาม       

กาวเครือ หนอนตายยาก ชิงซี ตนเสน จันทรผา เปนตน

ปาเบญจพรรณ พบวามีการกระจายบริเวณตั้งแตตอนกลางของเขาคือตั้งแตประมาณที่ระดับความ

สูง 400 เมตร จากระดับน้ําทะเล ลงมาถึงตอนลางจนติดกับพื้นที่เกษตรกรรม และอาจพบบางในบ ริเวณที่

เปนพื้นที่ทีมีความชันสูง แตจะไมพ บวามีตนไม ใหญมากนัก จะพบไผขึ้ นเปนสวนมาก พื้นปามีหนาดินตื้น

มาก บางแหงเปนหินโ ผล สําหรับพรรณไม เดนที่พบมีดังนี้ ปอสําโ รง มะคาโ มง ขี้หนอน ชงโ ค ตะแบก

เปลือกบาง งิ้ว มะกอกเกลื้อน ประดู ปอ คงคาเดือด มะกา โมกมัน  จัน ปอขี้แตก เปนตน สําหรับลูกไมแล ะ

พืชอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก พบดังนี้ คมขวาน มะกา เปรียว เปนตน

สําหรับพรรณไ มอื่นที่พบวาเปนพืชที่เปนลักษณะเฉพาะของปาเขาหินปูนที่พบที่ปาชุมชนบานเขา

วงไดแก ปรงสระบุรี จันทรผา จันทรหนู จันทรแดง สลัดได พรรณไมดังกลา วพบวากระจายมากในบริเวณที่

เปนหินปูนที่ผุกรอน หนาดินตื้น ทิศทางดานลาด และความลาดชันสูง พบวาพืชกลุมนี้มีการพัฒนาระบบ

รากที่แข็งแรงและมีความสามารถในการชอนทะลุและยึดเกาะกับเขาหินปูนไ ดอยางดี สําหรับภาพตัวอยาง

สังคมพืชและพรรณไมแสดงไวตามตารางผนวก ที่ 3
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สรุปและวิจารณ

1.สังคมพืชของปาชุมชนบานเขาวง โ ดยลักษณะทางกายภาพแลวเปนปาเขาหินปูน ซึ่งถาพิจารณา

จากพรรณไม ดัชนีสามารถจําแนกเปน 2 ชนิดปา ไ ดแก ปาดิบแลงและปาเบญจพรรณ แตองคประกอบที่

แตกตางจากปาบริเวณอื่นคือการที่มีพรรณไ มมีกระจายเฉพาะบริเวณเขาหินปูนขึ้นกระจายอยูทั่วไ ป 

เนื่องจากการศึกษาสังคมปาเขาหินปูนในประเทศไท ยนั้นยังมีนอยมากและการศึกษาในคร ั้งนี้มีขอจํากัดใน

หลายๆ ดาน ทําใหไ มสามารถสรุปรายละเอียดดานอื่นๆ เชิงลึกของสังคมไ ด เชน การจําแนกสังคมระดับ

ยอย (Association) ความสัมพันธของสังคมกับปจจัยแวดลอม และรายระเอียดของความอุดมสมบูรณของดิน 

ถามีการศึกษาที่ตอยอดแลวจะทําไหได รายละเอียดของสังคมปาเขาหินปูนมากขึ้นซึ่งจะกอให เกิดประโ ยชน

ที่มากขึ้นดวย

2 .สั งคมเขาหินปูน เปนสั งคมที่ เปนลักษณะ เฉพาะและนับว ามีความน าสนใ จทางด าน                  

ความหลากหลายทางชีวภาพ แตเนื่องดวยลักษณะทางกายภาพที่เปนภูเขาสูงชัน ทําใหเปนอุปสรรคตอการ

การวางแปลงตัวอยาง การศึกษาความสําคัญทางนิเวศปรกติแลวตองทําการศึกษาคา Do D และ F (คาความถี่)

ซึ่งโด ยทั่วไ ปแปลงศึกษาแบบชั่วคราวที่ใชมีขนาด 40x40 หรือ 50x50 แตถาเปนแปลงถาวรมักใช ขนาด 

100x100 แตเนื่องจากพื้นที่ศึกษาสวนมากเปนเขาสูงชัน ความลาดชันคอนขางมาก คณะนักวิจัยจึงเลือกใช

แปลงศึกษาขนาด 10x10 ทําใหค าความถี่ของพันธุไมใ นแปลงตัวอยางเปนคาเดียวกัน ซึ่งไมส ามารถแสดง

ความแตกตางทางนิเวศวิทยาได  ดังนั้นการอธิบายสังคมพืชในพื้นที่ปาชุมชนเขาวงจึงใชเ พียงคา Do และD 

อยางไรก็ตามขอม ูลดังกลาวสามารถเปนประโยชนสําหรับ ผูที่ตองการศึกษาตอยอดตอไปได

3.ปาชุมชนบานเขาวง เปนพื้นที่ที่เคยผานการรบกวนมากอน พรรณไมห ลายชนิดโด ยเฉพาะที่มีคา

ทางเศรษฐกิจไดถูกตัดไป ใชปร ะโย ชน ดังนั้นสังคมพืชที่นี่ยังอยูในกระบวนการทดแทน (Succession stage) 

เพื่อไ ปสูสังคมสุดยอด (Climax) ในแงความหลากหลายของชนิดพรรณพืชของพื้นที่นั้นยังคงจะมี             

การเปลี่ยนแปลงของไ มแตละชนิดทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ขึ้นอยูกับวาองคประกอบของสังคมสุดยอดเปน

อยางไร ในดานการจัดการเพื่อความ หลากหลายทางชีภาพนั้น ยังตองการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก
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ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 แสดงคาความสําคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไมในแปลงตัวอยางขน าด 10x10 เมตร

ชนิด คา D คา Do คา RD คา RDo IVI

แปลงตัวอยางที่ 1 

1 สมพง 0.02 28.76 20 66.79 86.79

2 ขอยหนาม 0.03 4.57 30 10.61 40.61

3 คมขวาน 0.05 9.73 50 22.60 52.60

รวม 0.1 43.06 100 100 200

แปลงตัวอยางที่ 2

1 มะกัก 0.04 22.34 23.53 40.95 64.48

2 สมพง 0.01 7.65 5.88 14.02 19.9

3 ตะแบกเปลือก

บาง

0.01 6.16 5.88 11.29 17.17

4 คมขวาน 0.09 8.04 52.94 14.74 67.68

5 มหาเหนียว 0.01 9.98 5.88 18.3 24.18

6 จัน 0.01 0.38 5.9 0.7 6.6

รวม 0.17 54.55 100 100 200

แปลงตัวอยางที่ 3

1 มะกัก 0.01 25.50 11.11 45.61 56.72

2 ตะคล้ํา 0.02 10.06 22.22 17.99 40.21

3 กานเหลือง 0.01 1.76 11.11 3.15 14.26

4 ขอยหนาม 0.02 1.42 22.22 2.54 24.76

5 สมพง 0.01 13.66 11.11 24.43 35.54

6 ทองหลางปา 0.01 3.06 11.11 5.5 16.61

7 (ไมทราบ1) 0.01 0.45 11.11 0.80 11.91

รวม 0.09 55.91 100 100 200
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ตารางผนวกที่ 1 (ตอ)

ชนิด คา D คา Do คา RD คา RDo IVI

แปลงตัวอยางที่ 4

1 มะกัก 0.02 3.45 9.52 7.33 16.85

2 ปอสําโรง 0.08 21.17 38.10 44.99 83.1

3 คมขวาน 0.03 5.96 14.23 12.66 26.89

4 มะคาโมง 0.01 2.68 4.76 5.69 10.5

5 ขี้หนอน 0.03 6.23 14.3 13.24 27.54

6 ชงโค 0.01 0.97 4.76 2.06 6.82

7 กระเบากลัก 0.02 5.26 9.50 11.18 20.7

8 (ไมทราบ2) 0.01 1.34 4.76 2.85 7.61

รวม 0.21 47.06 100 100 200

แปลงตัวอยางที่ 5

1.มหาเหนียว 0.01 4.75 6.25 14.56 20.81

2.พองกินลูก 0.01 0.89 6.25 2.72 8.97

3.เทียนขโมย 0.02 2.80 12.50 8.58 21.08

4.ชิงชัน 0.02 2.47 12.50 7.57 20.07

5.ปอสําโรง 0.01 6.15 6.25 18.85 25.10

6. (ไมทราบ3) 0.02 2.1 12.50 6.44 18.94

7.ชงโค 0.02 4.24 12.50 13 25.50

8.ปอ 0.03 7.5 18.75 23 41.75

9.ปอขี้แตก 0.02 1.72 12.50 5.27 17.77

รวม 0.16 32.62 100 100 200

แปลงตัวอยางที่ 6

1.มะซาง 0.01 22.89 5.26 36.71 41.97

2.คมขวาน 0.16 31.65 84.21 50.75 134.96

3.ตะคล้ํา 0.02 7.82 10.53 12.54 23.07

รวม 0.19 62.36 100 100 200
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ตารางผนวกที่ 1 (ตอ)

ชนิด คา D คา Do คา RD คา RDo IVI

แปลงตัวอยางที่ 7

1.ตะแบกเปลือก

บาง

0.02 5.12 20 13.40 33.40

2.งิ้วหนาม 0.01 0.46 10 1.20 11.20

3.ปอขี้แตก 0.01 17.44 10 45.63 55.63

4.มะกัก 0.03 8.03 30 21.00 51.00

5.ขาวตาก 0.01 0.82 10 2.17 12.17

6.ตะคล้ํา 0.01 0.46 10 1.20 11.20

7.มะกอกเกลื้อน 0.01 5.89 10 15.41 25.41

รวม 0.10 38.22 100 100 200

แปลงตัวอยางที่ 8

1.คงคาเดือด 0.02 18.69 11.76 27.84 39.6

2.มะกา 0.03 2.77 17.65 4.13 21.78

3.ปอ 0.06 18.04 35.29 26.87 62.16

4.ประดูปา 0.01 2.32 5.88 3.46 9.34

5.ประดู 0.01 7.34 5.88 10.93 16.81

6.ขาวตาก 0.01 0.42 5.88 0.63 6.51

7.จันทรชะมด 0.01 13.45 5.88 2.03 25.91

8.โมกมัน 0.01 0.54 5.88 0.80 6.68

9.คมขวาน 0.01 3.57 5.88 5.32 11.20

รวม 0.17 67.14 100 100 200
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ตารางผนวกที่ 1 (ตอ)

ชนิด คา D คา Do คา RD คา RDo IVI

แปลงตัวอยางที่ 9

1.คางคาว 0.02 40.39 11.11 47.52 58.63

2. (ไมทราบ4) 0.02 2.89 11.11 3.40 14.51

3.คงคาเดือด 0.07 17.69 38.89 20.81 98.59

4.ปอ 0.01 8.61 5.56 10013 15.69

5.จัน 0.01 0.54 5.56 0.64 6.20

6.ปอขี้แตก 0.01 0.42 5.56 0.49 6.05

7.สําโรง 0.01 4.49 5.56 5.28 10.84

8.มะกัก 0.02 6.07 11.11 7.14 18.25

9.กําจัดตน 0.01 3.90 5.56 4.59 10.15

รวม 0.18 85 100 100 200
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ตารางผนวกที่ 2 รายชื่อพรรณไมที่สํารวจพบ

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ วิสัย

1 มะคาโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Caesalpinioideae T

2 คางคาว Aglaia edulis (Roxb.) Wall. Meliaceae T

3 คงคาเดือด Arfeuillea arborescens Pierre Sapindaceae T

4 คงคาเดือด Arfeuillea arborescens Pierre Sapindaceae T

5 งิ้ว Bombax ceiba L. Bombacaceae T

6 มะกา Bridelia insulana Hance Euphorbiaceae T

7 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Giullaumin Burseraceae T

8 ชิงชัน Dalbergia oliveri Gamble T Papilionoideae T

9 จัน Diospyros decandra Lour. Ebenaceae T

10 พญารากดํา Diospyros variegata Kurz Ebenaceae T

11 เทียนขโมย Drypetes hoaensis Gagnep Euphorbiaceae T

12 ทองหลางปา Erythrina subumbrans (Hassk.)Merr. Papilionoideae T

13 ตะคร้ํา Garuga pinnata Roxb. Burseraceae T

14 มหาเหนียว Holoptelea integrifolia Planch. Ulmaceae T

15 กระเบากลัก Hydnocarpus ilicifolia King Flacourtiaceae T

16 ตะแบกเปลือกบาง Lagerstroemia duperreana Pierre ex 

Gagnep.

Lythraceae T

17 มะคําดีควาย Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. Sapindaceae T

18 มะซาง Madhuca pierrei (William) H.J.Lam Sapotaceae T

19 มะยมหิน Meliosma pinnata Walp. Sabiaceae T

20 มะพราวนกคุม Molineria latifolia Herb. ex Kurz Hypoxidaceae T

21 กานเหลือง Nauclea orientalis ( L.) L. Rubiaceae T

22 เตยหนาม Pentaspadon velutinus  Hook.f. Anacardiaceae T

23 มะยมผา Phyllanthus hullettii Ridl. Euphorbiaceae T

24 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus Kurz Papilionoideae T
25 ปอขี้แตก Pterocymbium tinctorium (Blanco) 

Merr.

Sterculiaceae
T
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ)

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ วิสัย

26 ขี้เหล็กปา Senna garrettiana (Craib) 

Irwin&Barneby

Caesalpinioideae
T

27 มะกัก Spondias bipinnata  Airy Shaw & 

Forman

Anacardiaceae
T

28 ปอสําโรง Sterculia villosa Roxb. Sterculiaceae T

29 สมพง Tetrameles nudiflora R. Br. Datiscaceae T

30 สวองตีนเปด Vitex limonifolia Wall. Labiatae T

31 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Apocynaceae T

32 กําจัดตน Zanthoxylum limonella (Dennst) Rutaceae T

33 ขี้หนอน Zollingegeria  dongnaiensis Pierre Sapindaceae T

34 ชงโค Bauhinia sp. Caesalpinioideae ST

35 ปอกระสา Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Moraceae ST

36 กระดังงาปา Cananga sp. Annonaceae ST

37 เจตมูล Erythroxylum cuneatum (Miq.)Kurz Erythroxylacea ST

38 สลัดได Euphorbia antiquorum L. Euphorbiaceae ST

39 ปอ Firmiana sp. Sterculiaceae ST

40 ขอยหนาม Streblus ilicifolius (Vidal) Corner Moraceae ST

41 ชิงชี่ Capparis micracantha DC. Capparaceae S/ST

42 ชิงชี่ Capparis micracantha DC . Capparaceae S/ST

43 จันทนผา Dracaena loureiri Gagnep. Dracaenaceae S/ST

44 จันทนแดง Dracaena sp. Dracaenaceae S/ST

45 จันทนหนู Dracaena sp. Dracaenaceae S/ST

46 ขาวตาก Grewia hirsuta Vahl Tiliaceae S/ST

47 ผักหวานปา Melientha suavis Pierre Opiliaceae S/ST

48 พลองกินลูก Memecylon ovatumSm. Melastomataceae S/ST

49 โกงกางน้ําจืด Marcania grandiflora Imlay Acanthaceae S

50 ชาขอย Acalypha siamensis  Oliv. ex Gage Euphorbiaceae S

51 ชองรําพัน Buxus rolfei Vid. Buxaceae S
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ)

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ วิสัย

52 พญารากเดียว Clerodendrum petasites (Lour.) S.Moore Labiatae S

53 จันทรชะมด Microdesmis cascariifolia Planch Euphorbiaceae S
54 ปรงสระบุรี Cycas tansachana K.D. Hill & S.L. 

Yang

Cycadaceae
P

55 ผักปลั่ง Basella rubra L. Easellaceae HC

56 มันดํา Dioscorea kratica Prain&Burkill Dioscoreaceae HC
57 กะทกรก(ตําลึง

ทอง)

Passiflora foetida L. Passifloraceae
HC

58 หนอนตายยาก Stemona sp. Stemonaceae HC

59 กระทือ Zingiber zerumbet (L.) Sm. Zingiberaceae H
60 บุกคางคก Amorphophallus paeoniifolius 

(Dennts.)Nicolson

Araceae
H

61 นมสวรรค Clerodendrum piniculatum L. Verbenaceae H

62 ผักปลาบ Commelina bengalensis L. Commelinaceae H

63 เอื้องหมายนา Costus speciosus (koen.) Sm. Costaceae H

64 กระเจียวดอกขาว Curcuma sp. Zingiberaceae H

65 กระเจียวยักษ Curcuma sp. Zingiberaceae H

66 น้ํานมราชสีห Euphobia hirta L. Euphorbiaceae H

67 มหาหงส Hedychium coronarium Roem. Zingiberaceae H

68 กลวยปา Musa sp. Musaceae H

69 อีลอก Pseudodracontium kerrii  Gagnep. Araceae H

70 กระทือ Zingiber zerumbet(L.) Sm. Zingiberaceae H

71 พญาไรใบ Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae ST

72 วานนกคุม Alocasia cucullata (Lour.) G.Don Araceae H

73 ขาหลวงหลังลาย Asplenium nidus L. var.nidus Aspleniaceae EF
74 กระเชาสีดา Platycerium holttumii 

Jounch.&Hennipman.

Polypodiaceae
EF

75 มะกล่ําเครือ Abrus precatorius L. Papilionoideae C

76 กระดังงาเขา Artabotrys sp. Annonaceae C
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ตารางผนวกที่ 2 (ตอ)

อันดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร วงศ วิสัย
77 กระไดลิง(แสวง

พัน)

Bauhinia scandens L. var. horfieldii 

(Miq.) K.& S.S. Larsen

Caesalpinioideae
C

78 นางจุม Cansjera rheedei J.F. Gm el. Opiliaceae C

79 เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis L. Vitaceae C

80 ตดหมูตดหมา Paederia linearis Hook.f. Rubiaceae C

81 กวาวเครือแดง Pucraria sp. Papilionoideae C

82 กวาวเครือขาว Pueraria candollei Wall.ex Benth. var. 

mirifica (Airy shaw & Suvat.) 

Niyomdham

Papilionoideae

C

83 องุนปา Tetrastigma matabolita (Blume) Vitaceae C

84 องุนปา Tetrastigma matabolita (Blume) Planch. Vitaceae C

85 ชิงชาชาลี Tinospora baenzigeri Forman Menispermaceae C

86 ไผรวก Thyrsostachys siamensis Gamble Gramineae B

87 UNKNOWN1 Aglaonema sp. Araceae -

88 UNKNOWN 2 Amorphophallus sp. Araceae -

89 ขนุนดิน Balanophora sp. Balanophoracea -

90 UNKNOWN 3 Capparis sp. Capparaceae -

91 วานชักมดลูก Curcuma comosa Roxb. Zingiberaceae -

92 มันนก Dioscorea sp. Dioscoreaceae -

93 UNKNOWN 4 Mallotus sp. Euphorbiaceae -

94 UNKNOWN 5 Ophipogon sp. Liliaceae -

95 พญามือไฮ Schefflera sp. Araliaceae -

96 กนกนารี Selaginella sp. Selaginellaceae -

97 UNKNOWN 6 Sterculia sp. Sterculiaceae -
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หมายเหตุ

T = Tree (ไมตน หมายถึง พืชที่มีเนื้อไมมาก มีลําตนสูงชลูดจากพื้นดินขึ้นมาระยะหนึ่ง แลวจึงแตก

กิ่งกานสาขาอยูในระดับสูง

S/ST = Shrub/Shrubby Tree (ไมพุม กึ่ง ไมตนขนาดเล็ก)

HC = Herbaceous Climber (ไมเถาลมลุก)

C = Climber (ไมเถา หมายถึง พืชที่หอ งอาศัยสิ่งอื่นเปนหลักในการเลื้ อยพันเสมอ เพราะไมสามารถ

ทรงตัวอยูไดโดยลําพัง)

ST = Shrubby Tree (ไมตนขนาดเล็ก)

S = Shrub (ไมพุม หมายถึง พืชที่มีเนื้อไม แ ละแตกกิ่งกานสาขาในระดับใกลกับผิวดิน ทําใหดูเปน

กอ หรือ เปนพุม)

H = Herb (ไมลมลุก หมายถึง พืชที่ไมมี้เนื้อไ ม ลําตนไมแข็งแรง สวนมากมีอายุสั้น)

B = Bamboo (ไมไผ)

EF = Epiphytic Fern (ผักกูดที่เกาะอาศัยอยูบนตนไม)

(อางตาม ชื่อพรรณไมแหงป ระเทศไทย, ฉบับแกไขเพิ่ มเติม พ.ศ. 2544)
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ตารางผนวกที่ 3 ภาพของสังคมพืช เกษตรกรรม และพรรณไมเดนของปาชุมชนบานเข าวง

พื้นทปาไมและเกษตรกรรมรอบบริเวณพื้นที่ปาชุมชน พชืไรที่ปลูกบริเวณปาชุมชน

ปาเขาหินปูนบริเวณติดพื้นที่เกษตรกรรม เรือนยอดของปาเขาหินปูนบริเวณยอดเขา

โครงสรางของปาเขาหินปูน โครงสรางของปาดิบแล งบริเวณยอดเขา
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ตารางผนวกที่ 3 (ตอ)

ปรงสระบุรี พบในปาเขาหินปูน สลัดได พบบริเวณสันเขา

พืชลมลุกผิวดิน พืชลมลุกผิวดิน

หนอนตายยาก หนอนตายยาก
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ตารางผนวกที่ 3 (ตอ)

พืชลมลุกผิวดิน กลวยไม

กวาวเครือขาว กระเจียว

พืชลมลุกผิวดิน จันแดง
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โครงการที่ 4 ภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนของปาในพื้นที่ปาชุมชน

Indigenous Knowledge of Utilization in the  Community Forests

ภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนของปาในพื้นที่ปาชุมชนบานเขาวง ตําบลลําสมพุง                  

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ขอมูลทั่วไป

ปาชุมชนบานเขาวง ตั้งอยูหมูที่  5 ตําบลลําสมพุง  อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด

ประมาณ 4,240 ไร จัดตั้งขึ้นในป  พ.ศ. 2551 โด ยผูใหญทองดี บุบผา รวมกับสมาชิกในหมูบาน ได ยื่นคําขอจัดตั้ง

ปาชุมชนกับกรมปาไม เนื่องจากปาเดิมถูกบุกรุกทําลายเปนจํานวนมากเพราะในพื้นที่ปาเขาวงอุดมสมบูรณไป ดวย

ไมมีคาทางเศรษฐกิจหลายชนิด และยังเต็มไป ดวยไมปร ะดับราคาสูง เชน จันทนผาและกลวยไ มนานาชนิด ดังนั้น

เพื่อเปนการปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาและเปนการรักษาปาเดิมเพื่อใหปา ไมกลั บคืนสภาพสมบูรณ เปนที่อยูอาศัย

ของสัตวปาและใหชุมชนในพื้นที่สามารถใชทรัพยากรปาไมไดอยางยั่งยืนจึงไดจัดตั้ง ปาชุมชนบานเขาวงขึ้น

ลักษณะภูมิประเทศ  เปนเทือกเขาหินปูนสูงชันขนาดใ หญติดตอกันลอมรอบเปนวงกลมโ ดยมีที่ราบ

บริเวณหุบเขาเปนที่ทํากินของราษฎร สวนใหญมีอาชีพทําไ ร ไ ดแก ไรข าวโ พด มันสําปะหลัง และออยเปนแหลง

ตนน้ําที่มีความสําคัญของเขื่อนปาสักชลสิทธิ์และชุมชนในเขตตําบลลําสมพุงและน้ําตกวังกานเหลือง

สภาพปา เปนปาเบญจพรรณและปาดิบแลงสภาพคอนขางสมบูรณ มีไมมีค าทางเศรษฐกิจ เชนไมมะเกลือ 

ไมตะแบก มีพรรณไมที่ขึ้ นเฉพาะเขาหินปูนจําพวกจันทนผา จันทนแดง จันทนหนู ปรงสระบุรี   มะยมผา กลวยไม 

ฯลฯ มีสัตวปาชุกชุมหลายชนิด ได แก เลียงผา หมีควาย เมน ไก ฟาพญาลอ ลิงกะบุด ลิงแสม สุนัขจิ้งจอก อีเห็น 

ชะมด พังพอน หมูปา เสือเหลือง และนกนานาชนิด

การใชปร ะโย ชนในพื้นที่  เปนแหลงพืชอาหารปาและสมุนไ พร เปนแหลงอาศัยของสัตวปา ซึ่งชุมชนให

ความสําคัญที่จะอนุรักษไ วเปนแหลงตนน้ําลําธาร เปนแหลงเมล็ดพันธุจันทนผาซึ่งชาวบานสามารถเพาะ

ขยายพันธุและจําหนายได เปนแหลงไมใช สอย เชน ไมไผ เศษไมปลายไม
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ปาชุมชนบานเขาวง

ตําบลลําสมพุง  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี

แสดงอาณาเขตพื้นที่ปาชุมชนบานเขาวง
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. สํารวจและรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโย ชนจากปาชุมชน เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานในการศึกษา

2. สํารวจสภาพพื้นที่เพื่อวางแผนการเก็บขอมูลใหมีความครอบคลุมพื้นที่ปาชุมชนที่มีการใชประโ ยชน

เพื่อใหไดขอมูล ที่สมบูรณที่สุด

3. ออกแบบสัมภาษณขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนข องปาในพื้นที่ปาชุมชน จํานวน 5 เรื่อง

ไดแก

    3.1 พืชผักอาหารปา

    3.2 สัตวและแมลงกินได

   3.3 พืชสมุนไพร

    3.4 การแปรรูปของปา

    3.5 การใชประโยชนดานอื่นๆ

4. เก็บขอมูลโดยใชก ารสัมภาษณ โดยเก็ บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณราษฎรซึ่งเปนผูรูหรือปราชญ

ชาวบานซึ่งเปนที่รูจักที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ปาชุมชนและบริเวณรอบปาชุมชนที่คาดหมายไดว าสามารถเขามาใช

ประโยชนจากปาชุมชนได

5. รวบรวมขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโย ชนของปาใหเป นหมวดหมู และจัดเก็บเปนระบบ

ฐานขอมูลตอไป

6. สรุปและรายงานผล
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ผลการศึกษา

จากการศึกษาพบภูมิปญญาทองถิ่นดานการใชประโยชนจากปาชุมชนที่นาสนใจแบงเ ปน 3 เรื่อง ดวยกัน

ไดแก

จันทนผา : พันธุไมเพื่อการอนุรักษปาเขาหินปูน

จากอดีตเทือกเขาหินปูน มีทรัพยากรปาไม ที่อุดมสมบูรณแตภายหลังจากไ ดมีการใหสัมปทานเหมืองแร 

โด ยการระเบิดภูเขาเพื่อนําหินปูนที่ไ ดไ ปใชประโย ชนอื่นๆ ทําใหพันธุไม ในบ ริเวณนั้นพลอยโด นผลกระทบไป

ดวยโดย ปริยาย ทั้งการลดปริมาณลงและอาจจะมีบางชนิดที่ไ ดสูญพันธุไป แลว โ ดยเฉพาะไมจันท นผาซึ่งเปน ไ ม

เดนในเขาหินปูนที่ชวยในการอนุรักษระบบนิเวศของปาเขาหินปูนใหมีความอุดมสมบูรณและสามารถเอื้อ

ประโยชนตอชุมชนใกลเคียงที่อาศัยแหลง น้ําซับจากเทือกเขาดังกลาวเพื่อใชในการดํารงชีวิต

ขอมูลจากพระอาจารยปริญญาเจาอาวาสวัดปาชุมชนซึ่งเปนพระนักพัฒนาไ ดเล็งเห็นวาภายหลังจากที่       

ปาเขาหินปูนไ ดถูกทําลายนั้นไ ดสงผลใ หแหลงน้ําซับตางๆใ นบริเวณใกลเคียงมีปริมาณลดลง และบางแหงก็

หายไ ป ซึ่งจากการสังเกตพบวาไ มจันทนผานาจะมีคุณลักษณะที่ชวยในการอุมน้ําและยึดหนาดินเนื่องจากมี

ปริมาณรากจํานวนมากและสานกันแนนถานําไ มจันทนที่มีจํานวนลดลงมาขยายพันธุ และเพิ่มจํานวนใหมากขึ้น

และนําไป ปลูกในบร ิเวณที่เคยเปนแหลงน้ําซับจะทําใหความอุดมสมบูรณและน้ําซับที่เคยลดลงหรือหายไ ปพลิก

ฟนกลับคืนมาไ ด และจากความสนใจไม ชนิดนี้ยังพบวามีไมที่ มีลักษณะใ กลเคียงกับไม จันทนผาอีก 3 ชนิด คือ    

ไมจันทนแดงซึ่งม ีขนาดใบที่เล็กกวาไมจ ันทนผาแตมีลักษณะลําตนเปนเหลี่ยมและอีกชนิดหนึ่งคือไมจัน ทนหนูซึ่ง

จะมีขนาดใบที่เล็กกวาไมจั นทนผาเชนเดียวกันแตจะมีขอบใบสีขาวและไมจั นทนเกลียวซึ่งมีลักษณะใบคลายตน

จันทนแดง (อาจเปนชนิดเดียวกัน) แตลําตนจะแตกเปนรองตื้นๆ และบิดเปนเกลียว ชาวบานจึงเรียกกันวาจันทน

เกลียว

หลังจากนั้นจึงไดเริ่มขยายพันธุไมจันทนผาโดยการใชเมล ็ดซึ่งมีเปอรเซ็นตการงอกที่สูงมาก และไ ดนําไป

ปลูกในบริเวณวัดปาชุมชนซึ่งตั้งอยูบริเวณเขาหินปูนและเคยเปนแหลงน้ําซับมากอน โ ดยไ ดทดลองปลูกไว เปน

จํานวนมากตั้งแต 20 กวาปที่แลวและพบวาปจจุบันแหลงน้ําซับบริเวณวัดปาชุมชนที่เคยมีปริมาณน้ํานอยหรือไ มมี

เลยกลับมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นและนําความอุดมสมบูรณกลับมาสูผืนปาอีกครั้ง และจากการทดลองเปรียบเทียบ

อุณหภูมิบริเวณวัดปาชุมชนในป จจุบันกับอุณหภูมิในหมูบานพบวามีอุณหภูมิเย็นกวาถึง 3 องศา จึงนับไ ดวาไ ม

จันทนผาเปนพันธุไ มอเนกประโ ยชนซึ่งนอกจากจะทําใหแหลงน้ําซับกลับคืนมาแลวยังชวยลดภาวะโล กรอนไ ด

อีกดวย

   ตนจันทนผา เปนตนไ มในวงศ DRACAENACEAE ชอบขึ ้นอยูบริเวณเขาหินปูนหรือเกาะแกงหินปูน

กลางทะเลนับเปนลักษณะภูมิประเทศแบบหนึ่งซึ่งยากตอการอยูรอดของสิ่งมีชีวิต พืชที่เจริญเติบโต อยูได จําเปน 

ตองปรับตัวใหมีความทนแลง พบที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และที่อําเภอลําสนธิ  อําเภอชัยบาดาล 
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จังหวัดลพบุรี จากการสัมภาษณชาวบานพบวาที่นี่มีการปลูกตนจันทนผามานานหลายปแลว ที่นี่เคาปลูกกันทุกบาน       

มีการซื้อ – ขาย ตนที่มีขนาดใหญมีราคาสูงถึง 15,000 บาท ชาวบานบางสวนได เมล็ดพันธุมาจากพระอาจารย

ปริญญา จําวัดอยูที่วัดปาชุมชน ทานเปนพระนักพัฒนา ไ ดพาลูกศิษยที่วัดออกเดินขึ้นเขาสํารวจการลักลอบตัดไม

ทําลายปา การจับสัตวปา เมื่อไ ดพบเมล็ดตนจันทนผาก็ไ ดนํามาเพื่อแจกจายใหชาวบานไ ดปลูกกันเพื่อเปน           

การอนุรักษ และปลูกเพื่อขายเปนอาชีพเสริม 

พระอาจารยปริญญา และลูกศิษยออกเดินทางสํารวจบริเวณพื้นที่ปาชุมชนเขาวง

ตนกลาจันทนผาที่เก็บไดจา ก

พื้นที่ปาชุมชนเขาวง

นําตนกลาจันทนผา ทําการปลูกลงถุงดํา
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ตนจันทนที่พบเดนๆ ในพื้นที่ปาชุมชนบานเขาวง มีดังนี้

พื้นที่ภายในวัดไดทําการปลูกตนจันทน ผา  จันทนหนู  และจันทนแดง ภายในวัดปาชุมชน
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จันทนผา 

ชื่อวงศ : DRACAENACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena loureiri Gagnep.

ชื่อพื้นเมือง : ลักกะจันทน (ภาคกลาง) 

ลักษณะทางพฤษศาสตร

ลําตน  จันทนผาเปนไมยืนตนขนาดเล็ก สูง 3 - 7 เมตร

ไ มผลัดใบ   บางครั้งมีลักษณะเปนพุมเรือนยอดรูปทรงไ ม

แนนอน ลําตนตั้งตรง เปลือกตนสีเรียบเทาหรือน้ําตาลลอมเทา

แตกเปนรองตามยาว ลําตนอวบกวาจันทนหนู ชอบแสงแดดจัด

โตชา ทนแลง ลมแรง และท นเค็ม ไมชอบน้ําขังแฉะ

ใบ     ใบเดี่ยวรูปแถบเรียวแหลม ออกเวียนสลับถี่  ๆที่ปลายยอดขนาด    

4 - 5 x 45 - 60 เซนติเมตร ปลายแหลมรูปหอก สีเขียวเขม 

กานเปนกาบหุมซอนทับกันรอบลําตน

ราก   มีสีน้ําตาล รากออนสีขาวอมเขียวออน 

 ผล  กลมเล็ก ผลเปนแบบมีเนื้อหลายเมล็ด (berry)

 ผลออนมีสีเขียว ผลแกสีแดงคล้ํา - สีมวงคล้ํามีเมล็ดเดียว 

ลักษณะลําตน และการแตกกิ่งของจันทนผา

ลักษณะใบ
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 ดอก  ออกเปนชอหอยเปนพวงขนาดใหญ

ตามซอกใบ  กลีบดอก 6 กลีบ  ตรงกลางดอกมีจุด

สีแดง เมื่อบานเสนผานศูนยกลางประมาณ 0.8

เซนติเมตร ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม เกสรเพศผู 6 อัน

เกสรเพศเมีย 1 อัน ประกอบดวย 3 คารเพล

นิเวศวิทยา   

  ขึ้นตามภูเขาหินปูนหรือลูกรังตามหินผา

หรือเกาะแกงตามทะเล  ชอบแดดจัด ทนแลงไดดี

นิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ

ประโยชน   

 แกนรสขมเย็น แกไออันเกิดจา กซาง

และดี บํารุงหัวใจ แกเลือดออกตามไ รฟน 

ฝนทาภายนอกแกฟกช้ําบวม  แกบาดแผล  

เปนสวนผสมของน้ํายาอุทัย นิยมปลูกเปนไม

ประดับไวตามสนามหญาหรือใชต กแตงรวม

กับสวนหิน และรากของตนจันทนผายังชวย เขาหินปูนที่ตนจันทนผาขึ้นไดดี

ผลออน

ลักษณะดอกเมื่อบานเต็มที่ ลักษณะชอที่ติดผล
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ซับน้ําในดินทําใหเกิดควา มชุมชื้นได

จันทแดง

ชื่อวงศ : DRACAENACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena spp. 

ชื่อพื้นเมือง : จันทรแดง (ภาคกลาง, สุราษฎรธานี) จันทนผา, ลักกะจันทน (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤษศาสตร

  ลําตน  เปลือกคอนขางหยาบสีน้ําตาล แตกเปนรองตื้นๆ มักมี  

  รากอากาศหรือรากลอยเกิดบริเวณกิ่ง  ลําตนที่มีขนาดใหญที่สุดพบที่

  อําเภอมวกเหล็ก มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร

   สูงประมาณ 9 - 10  เมตร ลําตนไมอวบเหมือนจันทนผา  และโตชากวา

 ใบ   มีขนาดเล็กและเรียวกวาจันทนผา จุดเดนของจันทนหนู คือ ขอบใบมีส ีขาวตั้งแตโคนของใบจนสุด

ปลายใบ ใบเดี่ยวเรียวแหลม ออกเวียนสลับถี่ๆ ที่ปลายยอด ปลายแหลมรูปหอก สีเขียวเขม กานเปนกาบหุมซอนทับ

กันรอบลําตน

ลักษณะตนจันทนหนู

เปลือก กิ่งที่มีรากอากาศ
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เมล็ด   มีลักษณะกลม เล็ก ผลเปนแบบมีเนื้อ (berry) ผลออนมีสีเขียว ผลแก สีแดง – สีมวงคล้ํา มีเมล็ดเดียว 

โดยจันทนหนู 1 ชอ จะมีเมล็ด 200 - 400 เมล็ด  

ดอก  ออกเปนชอหอยเปนพวงตามซอกใบ

ราก   มีสีน้ําตาล รากออนสีขาวอมเขียวออน รากอากาศสีน้ําตาลออน

การเจริญเติบโต  

 จันทนหนู เปนไมที่โตชามาก โดยจะผลิใบในชวงฤดูฝนและหยุดการเจริญเติบโตในชวงฤดูแลง จันทนหนู

จะออกดอกปลายเดือนธันวาคม ระยะออกดอกจนถึงเมล็ดแก ประมาณ 11 - 12 เดือน เมล็ดแก ชวงเดือนตุลาคม - 

พฤศจิกายน ชวงการออกดอก ประมาณ 5 - 6 ป ออกดอก 1 ครั้ง มียอดประมาณ 300 - 400 ยอด ในตนที่สมบูรณ

เต็มที่ ชวงระยะที่เหมาะสมแกการเพาะปลูก ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 

 โรคที่เกิดกับตนจันทนหนู ไดแก  รา แ ละใบไหม

ขอบใบมีสีขาวตั้งแตโคนของใบจนสุดปลายใบ ผลแกสีแดงถึง สีมวงคล้ํา

ลักษณะราก
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นิเวศวิทยา  

จะพบบริเวณเขาหินปูนเทานั้น ตาม

หนาผาที่สูงชัน ซึ่งมีสภาพเปนหิน มีดินนอย 

จันทนหนูชอบแสงแดดจัด ทนแลงไ ดดี

ประโยชน

แกน  รสขมเย็น แกไ ออันเกิดจากซาง

และดี บํารุงหัวใจแกเลือดออกตามไรฟน ฝนทา

ภายนอกแกฟกช้ําบวม แกบาดแผล เปนสวนผสม

ของน้ํายาอุทัย นิยมปลูกเปนไม ประดับบริเวณ

สนามหญาหรือใชตกแตงรวมกับสวนหิน

แกนจันทนหนูใช รักษาโ รคเชนเดียว

กับตนจันทนผาทุกอยาง แตตนจันทนหนูจะมี

ตัวยาที่เขมขนกวาเพราะจะมีการสะสมสารสีแดง

บริเวณแกนหนากวาตนจันทนผามาก
ลักษณะตนจันทนหนูที่พบบริเวณเขาหินปูน

ในปาธรรมชาติ
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จันทนแดง

ชื่อวงศ : DRACAENACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena spp. 

ชื่อพื้นเมือง : ลักกะจันทน (ภาคกลาง) จันทนผา (ภาคเหนือ) 

ลักษณะทางพฤษศาสตร

ลําตน   เปลือกคอนขางหยาบสีน้ําตาล แตกเปนรองตื้นๆ ลักษณะ

บิดเปนเหลี่ยม

ใบ    มีขนาดเล็ก และเรียว ใบเดี่ยว 

เรียวแหลม ออกเวียนสลับถี่ๆ ที่ปลายยอด

ปลายแหลมรูปหอก สีเขียวเขม ปลายใบเปน

สีเหลืองแกมแดง กานเปนกาบหุมซอนทับ

กันรอบลําตน

ดอก   ออกเปนชอหอยเปนพวงตามซอกใบ

เมล็ด   มีลักษณะกลม เล็ก ผลเปนแบบมีเนื้อ (Berry) ผลออนมีสีเขียว

ผลแกสีแดง - สีมวงคล้ํามีเมล็ดเดียวโดยจันทนหนู 1 ชอจะมีเมล็ด 200 - 400 เมล็ด  

 ราก   มีสีน้ําตาล รากออนสีขาวอมเขียวออน 

นิเวศวิทยา

จะพบบริเวณเขาหินปูนเทานั้น ตามหนาผาที่สูงชัน ซึ่งมี

สภาพเปนหินมีดินนอย จันทนแดงชอบแสงแดดจัด ทนแลงไดดี

ปลายใบสีเหลืองแกมแดง

ลําตนแตกเปนเหลี่ยม

ลักษณะตนจันทนแดง
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การใชประโยชน

ดานสมุนไพร  สวนที่ใช เปนสมุนไพ รและมีสรรพคุณ คือ

เนื้อไม   ที่มีเชื้อราลงจนเปนสีแดงเขม เรียกวา จันทนแดง

ใชเปนยาเย็นดับพิษไข บํารุงหัวใจ ฝนทาภายในแกฟกช้ํา บวม และฝ

แกน  รสขมเย็น แกไออันเกิดจากซางและดี บํารุงหัวใจแก

เลือดออกตามไรฟน ฝนทา ภายนอกแก ฟกช้ําบวม แกบาดแผล

ดานการเปนไมประดับ    ความนาสนใจของไ มตนนี้คือ เปนไ มพุมขนาดเล็ก ที่มีรูปทรงลําตนและยอด

สวยแปลกตา ใชในการประดับประดาสวนหยอมไดอยางสวยงาม ยิ่งแตกยอดหลายยอดยิ่งเกมากขึ้น ปลูกไดในดินทุก

สภาพแมดินบนหินปูน นิยมนํามาจัดสวนกันทั่วไป

การขยายพันธุ

ลักษณะการขยายพันธุของตนจันทนผา จันทนหนู จันทนแดง และจันทนเกลียว ทําไ ดโ ดยการเพาะเมล็ด

อัตราการเกิดสูง ดูแลงายตายยากไมตองคอยรดน้ํา ควรปลูกไวกล างแจง 

วิธีการเพาะเมล็ด

1.  นําเมล็ดที่เก็บจากตนมาทําการบีบ และลางเนื้อดานนอกออกใหหมด แลวนํามาตากแดดใหแหง 

ประมาณ 3 แดด

 2.  นําดินมาผสมกับกากมะพราว และมูลสัตวที่หาไดในทองถิ่นผสมใหเขากัน บรรจุใสกระบะเพาะ 

3.  ใชนิ้วจิ้มลงในดินที่เตรียมไวลึกประมาณ 4 เซนติเมตร นําเมล็ดที่ตากแหงแลวหยอนลง ฝงดินกลบ

แลวรดน้ําพอประมาณ ไมควรใหน้ํามาก เกินไป

4.  ใช เวลาใน การเพาะนานประมาณ 3 เดือน เมื ่อตนออนแตกใ บประมาณ 2 -3 ใบ  แลวจึงแยก

ออกมาปลูกใสถุงดํา 
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ตนกลาอายุ

3 เดือน

ตนกลาที่ยังไมไดแยกลงถุงดํา ตนกลาอายุ 10 เดือน ไดทําการแยก

ลงถุงดํา สามารถนําออกจําหนายได

ชาวบานปาชุมชนเขาวงไดแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับตนจันทนผาที่ไดทําการปลูกไวที่บาน

ตนจันทนผาที่ชาวบานปลูกไว

เพื่อประดับสวนบาน

คณะทํางานโครงการภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชน

ของปาในพื้นที่ปาชุมชน ทําการสัมภาษณชาวบาน
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ภูมิปญญาการทําเฟอรนิเจอรจากตอไม ซากไม ที่หาไดจากปาในพื้นที่ปาชุมชน

ประวัติความเปนมา

นายบรรจง  พัฒนะ  สมัยกอนทําเฟอรนิเจอรอยู กับพี่ชายเปนกิจการใหญอยู ที ่ อําเภอลําพญากลาง 

ตําบลหนองโ ปง เปนลูกมือชางเพื่อเก็บประสบการณ พอมีพื้นฐานแลวจึงแยกตัวออกมาจากพี่ชายเนื่องจาก

แหลงที่อาศัยอยูมีวัตถุดิบมากพอที่จะทําเปนอาชีพของตนเอง แลวยังมีเวลาประกอบอาชีพเสริมได อีกคือ ปลูกมัน

สําปะหลัง เลี้ยงวัวเนื้อ รับทํางานไ ม เชน ทําไ มระแนงตาม

บานและมีกลุมเพื่อนบานมาชวยเปนลูกมือ บางครั้งก็นําไ มมา

ทําเฟอรนิเจอร เพื่อนํากลับไปใชเอง โดยใ ชอุปกรณและสถานที่

แหงนี้ ลูกคาสวนใหญจึงเปนชาวบานในตําบลลําสมพุง และใน

ชวงแรกที่แยกตัวมาจากพี่ชายก็ไดมีก ารรับเฟอรนิเจอรไป ฝาก

ขายที่รานดวย แตปจจุบันไม ไดส งไปฝ ากขาย เพราะวางานของ

เรามีเขามาเลื่อยๆ จึงไ มมีกําลังการผลิต

แนวคิดในการออกแบบสินคาไ ดมาจากประสบการณ 

การศึกษาดูงานตางๆ และตามแบบที่ลูกคาตองการ ถานําไมที่

ซื้อมาราคาถูก แลวคิดแบบสินคาใหดูสวยงามใชประโยชนไ ด

หลากหลายก็จะทําใหสินคามีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น  

แหลงวัตถุดิบ
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 วัตถุดิบได มาจากชาวบานเก็บจากหัวไร  ปลายนา บนเขาหามาขาย ไมที่ใชเปนไม แกนลอน ซากไมตอไมที่

ตายแลว ราคาขึ้นอยูกับขนาดและความสวยงาม ความมีศิลปใน ตัวของไ ม ตอขนาดใ หญ ราคาสูงสุดประมาณ 

1,000 บาท ราคาต่ําสุดประมาณ 50 บาท เชน ตอไมมะคา ไมตะคร้ํา

หนวยงานที่เขามาสงเสริม/สนับสนุน

เริ่มทําอาชีพนี้ดวยตนเอง ยังไม มีหนวยงานใดเขามาสนับสนุนหรือใหการสงเสริมแตอยางไร เม ื่อกอน

ไม กลาทําแบบเปดเผย พอมีตํารวจเขามาดูแลวเห็นวามีความคิดสรางสรรคดี ก็เลยเปดทางให ทํา และเมื่อเดือน

เมษายนที่ผานมา มีหนวยงานของพัฒนาชุมชนเขามาดูงาน

อุปสรรค

ในการทําเฟอรนิเจอร มีอุปสรรคสามารถจําแนกไดเปน ดังนี้

-   เมื่อกอนไมกลาทําแบบเป ดเผย เพราะกลัวตํารวจมาตรวจสอบ

-   มีกําลังการผลิตนอย จึงทําใหงาน 1 ชิ้น ใชเวลาหลายวัน 

-   งานที่มีรูปแบบซับซอน หรืองานที่ยังไมเคยทําก็จะใชเว ลาในการออกแบบ วางแผนนานกวางานที่

เคยมีประสบการณมาแลว จึงทําใหงานเสร็จชา

-   ไมคอยมีทุนในการรับ ซื้อไมจากชาวบาน 

-   หาไมในรูปแบบที่ตองการ ยาก

ตอไม ซากไม ที่รับซื้อจากชาวบาน
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การรักษาเฟอรนิเจอรไม

การที่จะทําใหเฟอรนิเจอรมีอายุการใชงานไดนาน ตองดูกอนวางานมีจุดประสงคในการนําไปใชในสถานที่

แบบไหน เชน  ถาจะนําไป ใชตกแตงกลางแจงตองไม ทาสี ปลอยใหเปนไมแ บบธรรมชาติ เพราะหากทาสีแลวนํา

เฟอรนิเจอรไปตา กแดดตากฝน ประมาณ 2 - 3 เดือน ก็จะทําใหสีซ ีด แตถาตองการใ ชประดับภายในบาน ควรทํา

การทาสี เพื่อความสวยงามของลายไม กา รทําความสะอาดไ มควรใชผาเปยกน้ํา เพราะนานๆ ไ ปจะทําใหสีซีดได

อยางไ รก็ตามเฟอรนิเจอรไ ม มีอายุการใชงานที่ทนทานเสมอ เมื่อสีซีดสามารถนํามาขัด หรือทาสีให

กลับมาสวยงามไดใหม

กิจกรรมที่มีแผนจัดดําเนินการในอนาคต

วางแผนวาจะสรางบานไมหลั งเล็กๆ โ ดยใชปกไ มมาติดแลวติดปายไว ที่บาน ถาใครมี ไมตอ งการจะสราง

บานลักษณะแบบนี้ ก็อาจจะรับทํา ราคาแลวแตจะตกลง นี่เปนแคการคิดไ วกอน ไ มรู วาจะยากเกินไป หรือไ ม

เพราะวาไมหายากกวาจะเอามาเขากันไดแตล ะอัน

วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณในการทําเฟอรนิเจอร

1.  ตอไม ซากไม 8.  กระดาษทราย

2.  เลื่อยยนต 9.  สิ่วเจาะไม

3.  กบไสไม 10.  กาว

4.  เครื่องขัดกระดาษทราย 11.  ขี้เลื่อย

5.  เครื่องเปาฝุน 12.  คอน

6.  สวานไฟฟา 13.  ตะปู

7.  เครื่องเปาฝุน 14.  แปรงทาสี
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ขั้นตอนการทํา

การทําเฟอรนิเจอรแตละชิ้นงาน ขึ้นอยูกับจินตนาการรวมเขากับประโย ชนที่จะได รับ ขั้นตอนหลักใน       

การประดิษฐชิ้นงานมีความแตกตางกันไ มมากนัก ใน สวนของการประดิษฐขั้นตอนแรกเหมือนกันคือ  เมื่อไ ด

คัดเลือกวัตถุดิบตอไม ซ ากไ ม แลวก็ทําการออกแบบโ ดยอาศัยจินตนาการและตองดูลักษณะของวัตถุดิบที่ได วามี

ลักษณะอยางไร  มีความเหมาะสมจะประดิษฐเปนชิ้นงานอะไร  เพื่อใหเกิดความกลมกลืนดูเปนธรรมชาติ และใน

ขั้นตอนตอไปสามารถอธิบายได ดังนี้

1.  คัดเลือกตอไม ซากไมที่มีลักษณะที่ตองการ หรือเหมาะสมกับชิ้นงานนํามาทําความสะอาด โดยใชเลื่อย ตัด

สวนที่ไมตองการออก

2.  เมื่อไดชิ้นไมที่ตองการแล ว ทําการขัดใหเสี้ยนไม และส ิ่งที่ไมตองการออกไปใหหมดทุกชิ้น

3.  นําไมที่ขัดเรียบรอยแลวทําการขึ้นรูปแล วตอกตะปูยึด 

4.  เสร็จแลวก็เก็บรายละเอียดชิ้นงาน หากเน้ือไมมีรู ก็นําขี้เลื้อยผสมกาวใหเขากัน แลวนํามาอุดที่รูของไม

เพื่อใหเกิดความเรียบ

5.  ทําการขัดชิ้นงานเพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง ทําความสะอาดแลวก็นํามาลงน้ํามันหรือทาสี เพื่อใหเกิด

ความสวยงามตามความชอบ

วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําเฟอรนิเจอร
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ตัวอยางผลิตภัณฑ

ทําจากไมมะคาโมง  เปนไมแผนเดียว

ราคาแพงกวาไมแผนที่นํามาประกอบกัน

มีเกาอ้ีอีกประมาณ 3 ตัว 

ราคา 5,000 บาท 

ทําจากไมมะคาโมง เปนไมที่นิยมเนื้อไ มสวยมากกวาไมชนิดอื่นๆ ใชเวลาประ มาณ 2 วัน

 ทุนประมาณ 2,000 บาท     ราคาขาย 4,000 บาท 

โตะกาแฟ

ชิงชา
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ทําจากไมมะคาโมง การขึ้นรูปใชตะปูต อกยึด แลวใชขี้เลื่อยโปว ท าสีลงชแล็ค

ราคาขาย 1,800 บาท

ทําจากไมมะคาโมง ใชสวนของตอไม และทอนไมที่ทําการ ขัดเรียบรอยแลว นํามาประกอบกัน  

      วัตถุประสงคเพื่อใชประโ ยชนภายในบานจึงตองทําการลงชแล็ค

      จึงจะเกิดความเงางาม

เกาอี้ไม

ชั้นวางของ
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ตูเก็บเหลา ไวน ทําจากไมตะคร้ํา มีชื่อเปนมงคล

เปนไมตนเดียวกันนํามาเลื่อยออ กแลวใสบานพับ 3 บาน 

ราคาขายประมาณ 6,000 บาท

ตูเก็บสุรา
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ซากไม ตอไม ที่ไมที่นิยมนํามาใชทําเฟอรนิเจอร

มะคาแต

ชื่อวงศ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Sindora siamensis Teijsm. & Miq. 

ชื่อพื้นเมือง : กรอกอส (เขมร-พระตะบอง) กอเกาะ กาเกาะ (เขมร-สุรินทร) 

กอกกอ (นครราชสีมา) แต มะคาหยุม (ภาคเหนือ)  

 มะคาลิง (ไทย ภาคเหนือ) มะคาหนาม (ภาคกลาง, ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน  เปนไมตน ขนาดกลางถ ึงขนาดใหญ สูงถึง 25 เมตร ผลัดใบ ลําตนคอนขางเปลาตรง ไมมีพูพอน แตก

กิ่งต่ํา เรือนยอด มักเปนพุมแบนกวางๆ คลายรูปรม ปลายกิ่งหอยลูลง เมื่อแตกใบออนใหมๆ จะเห็นพุมยอดสีสนิม

เหล็กพราวไ ปทั้งยอด เปลือกนอกสีเทาคล้ําแตกเปนสะเก็ดถี่ๆ หรือเรียบ เปลือกใ นสีน้ําตาลแดง กิ่งออนมีขน

บางๆ 

คณะทํางานโครงการภูมิปญญาทองถิ่นการใชประโยชนของปาในพื้นที่ปาชุมชน 

สัมภาษณชาวบานที่ประกอบอาชีพทําเฟอรนิเจอร
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ใบ  เปนชอติดเรียงสลับ ยาว 6 - 15 เซนติเมตร แตละชอมีใบยอย 3 - 4 คู ออกตรงขามกันเปนชอแบบปลายคู 

ใบยอยรูปรีหรือรูปบรรท ัดแกมรูปรี กวาง 3 - 8 เซนติเมตร ยาว 6 - 15 เซนติเมตร ปลายกลม หยักเวาตื้นๆ ตรงกลาง

เล็กนอย โคนใบมนหรือสอบเขาเล็กนอย ทองใบมีขนสั้นๆ มาก หลังใบมีขนประปราย เสนแขนงใบถี่ ออนคดไปมา 

15 - 25 คู ปลายเสนจรดกับเสนถัดไปกอนถึงขอบใบเสนใบยอยแบบเสนรางแหเห็นไดชัดเจนทั้งสองดานเสนกลางใบ

ชัดเจน เนื้อใบหนาคลายแผนหนัง ใบออนผลิออกเปนชอๆ สีสนิมเหล็กเมื่อกระทบแสงแดดยามเชาๆ ใบแกสีเขียว

และเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแหงกอนรวงหลน

ดอก  ออกเปนชอ ยาว 10 - 25 เซนติเมตร ตามปลายกิ่ง มีขนสีน้ําตาลทั่วไปช อตั้งตรงชี้ฟาทุกชอ ดอกยอย

สีแดงอมเหลืองเล็กๆ กลีบรองกลีบดอกมี 4 กลีบ รูปรีๆ ขอบกลีบเกยซอนทับกันเล็กนอย แตละกลีบยาว 7 มิลลิเมตร 

มีหนามละเอียดคลุมปลายกลีบ กลีบดอกจะยาวเทาๆกับกลีบรองกลีบดอก และมีเพียงกลีบเดียวเทานั้น เกสรผูมี 

10 อัน กานอับเรณูอันบนสุดซึ่งเปนเกสรผูเทียมจะแยกเปนอิสระ นอกนั้นโ คนกานติดกัน รังไ ขปอมมีขนแข็งๆ 

ตามผิวมาก ภายในมีชองเดียว มีไข ออน 1 - 3 - 5 หนวย หลอดทอรังไข มีหลอดเดียว จะยาวยื่นพนกลุมเกสรเพศผู

ขึ้นมาเล็กนอย ดอกมีกลิ่นหอมออนๆ 

ผล   เปนฝกแบนคลายตลับ ขนาด 4 - 9 เซนติเมตร ชูตั้งขึ้นเหนือเรือนยอดเห็นชัดเจนตามลักษณะชอดอก

ชี้ฟา เมื่อเปนฝกจึงชี้ฟาเห็นทั่วเรือนยอด มีจะงอยแหลมท่ีปลายฝกเล็กนอย ยาว 5 - 7 มิลลิเมตร ผิวฝกดานนอกมีหนาม

แหลม แข็ง เปนจํานวนมาก ผิวดานในฝกเรียบ ฝกแกสีน้ําตาลอาออกจากกันแตละฝกมี 1 - 3 เมล็ด

ระยะเวลาในการออกดอกและเปนผล   

ออกดอกระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และเปนผลระหวางเดือนกรกฎาคม - กันยายน

การขยายพันธุ

นิยมใชเมล็ดเพาะขยายพ ันธุ

ลักษณะเนื้อไม

เนื้อไมแปรรูป  สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลแกทิ้งไ วนานสีเขมขึ้น ซึ่งมีริ้วสีที่แกกวาสีพื้นพาดผานเสี้ยนสน 

เนื้อคอนขางหยาบแตสม่ําเสมอเปนมันเลื่อม แข็งแรงมาก ทนทาน ทนมอดปลวกไดดี เลื่อย ไสกบ ตบแตงยาก

ความถวงจําเพาะ   ประมาณ 1.41
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คุณสมบัติไม   เนื้อไมม ีความแข็ง 1,295 กิโลกรัม  ความแข็งแรง 1,221 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความดื้อ 

152,200 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

สวนประกอบทางเคมี   มีปริมาณสารละลายในแอลกอฮอล-เบนซินรอยละ 26.20 น้ําเย็นรอยละ 18.83 น้ํารอน

รอยละ 23.86  มีปริมาณขี้เถารอยละ 0.77  เพ็นโตซานรอยละ 9.03  ลิกนินรอยละ 23.76 โฮโล เซลลูโลสรอยละ 63.62  

และเซลลูโลส (คร็อสสและบีแวน) รอยละ 44.66

การผึ่งการอบ   ผึ่งใหแหงดวยกระแสอากาศไดยาก ตองใชเวลานาน ไมขนาด 2.5 x 15.0 เซนติเมตร

มีความชื้น 48 %  ผึ่งใหแหงจนมีความชื้นเหลืออยู 17 % ใชเวลา 56 วัน อบใหแหงไดยากปานกลาง  

ความทนทานตามธรรมชาต ิ   ตั้งแต 7 ป ขึ้นไป

การอาบน้ํายาไม    อาบน้ํายาไดยากมาก 

นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ

ในประเทศไทย  พบขึ้นประปรายอยูในปาแดง ปาเบญจพรรณแลงทั่วไป และภาคใตที่นราธิวาส (น้ําตกปาโจ) 

ระดับน้ําทะเลระหวาง 100 – 500 เมตร

ในตางประเทศ   พบที่ กัมพูชา เวียดนามใต คาบสมุทรมลายู ลาว

สถานภาพ

ประเภท  ก. ไมหวงหามธรรมดา ยกเว นกรณีที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ 

การใชประโยชน

ดานเนื้อไมแปรูป  ใชในการกอสรางตาง  ๆเสา ตง รอด พื้น เครื่องบน เครื่องมือการเกษตร เชน เครื่องเกวียน 

เครื่องไถนา คราด ลูกกล ิ้งนาเกลือ กระดูกงูเรือ ใชทําโครงเรือใบเดิน ทะเล และไมหมอนรถไฟ

ดานการทําสียอม   ฝกและเปลือกใ หน้ําฝาดชนิด Pyrogallol และ Catechol ใชสําหรับฟอกหนัง           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใชเปลือกตน ยอมเสนไหมใหสีแดง

ดานเปนเชื้อเพลิง   การทําเปนถานไมใหความ รอนไดถึง 7 ,347 แคลอรี/กรัม

ดานเปนพืชอาหาร   สวนที่ใชเปนอาหาร
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เมล็ด   เมล็ดแกนํามาเผาไฟ กะเทาะเปลือกออก แลวรับประทานเนื้อขางใน (endosperm) เนื้อแข็ง  ๆ

คลายเมล็ดมะขาม รสมัน

ดานสมุนไพร  สวนที่ใชเปนสมุนไพรและ มีสรรพคุณคือ 

เมล็ด   รสเมาเบื่อสุขุม ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง

ปุม      รสเมาเบื่อ ตมดื่มแกพยาธิ แกโรคผิวหนัง ตมร มใหหัวริดสีดวงทวารหนักฝอ

ไมระบุสวนที่ใช    แกโรคผิวหนัง  แกริดสีดวงทวารห นัก แกพยาธิ

 ขอมูลการวิจัยที่สําคัญ   สารเคมี  cadinene ; copaene ; triacontane

 ดานการเปนไมประดับ   ความนาสนใ จของไ มตนนี้คือ  ลักษณะประจําตนที่มีรูปทรงลําตนเปลาตรง 

เรือนยอด เปนทรงรมหรือเจดียต่ํา กิ่งกานแผลูลง มีใบที่หนาแนนทึบ เนื้อใบหนาดูเข็มแข็งโดยเฉพาะ เมื่อผลิชอใบ

ใหมใ หสีสนิมเหล็กสดใสสวยงามมาก ยิ่งตกกระทบกับแสงแดดยามเชา เปนความสวยงามที่สุนทรี และเมื่อออก

ดอกเต็มตน มีกลิ่นหอมออนๆ โชยไมขาด ช อดอกแปลกตามากคือตั้งขึ้นไปบนฟา หรือชอดอกชี้ฟา เมื่อเปนฝกจึงดู

แปลกตาไปอีกมิต ิหนึ่งมีเมล็ดที่เพาะขยายพันธุไดงายๆ คั่วกินเลนก็ได หอมมันดี ไมมึนเมาเหมือนเมล็ดกระบก

มะคาโมง

ชื่อวงศ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Afzelia  xylocarpa (Kurz) Craib

ชื่อพื้นเมือง : มะคาหลวง มะคาหัวคํา (ภาคเหนือ) มะคาใหญ (ภาคกลาง)

ปน (ชาวบน-นครราชสีมา) เขง เบง (เขมร-สุรินทร) บิง (ชอง-จันทบุรี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน   เปนไมยืนต นขนาดใหญสูงไดถึง  30 เมตร แตกกิ่งต่ํา เรือนยอดเปนพุมแผกวาง เปลือกสีน้ําตาลออนหรือ

ชมพูอมน้ําตาล ก่ิงออนมีขนคลุมบางๆ

ใบ   เปนใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ รูปไขแกมขอบขนาน กานใบสั้น ปลายใบมนเวาตื้นๆ ตรงกลาง 

ฐานใบมนหรือตัด 



72

ดอก  ออกดอกเปนชอที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียว 4 กลีบ กลีบดอกสีชมพู 1 กลีบ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ - 

มีนาคม

ผล  ผลเปนฝกแบน เปลือกแข็งและหนา

ขยายพันธุ    เพาะเมล็ด

ถิ่นกําเนิด    ปาเบญจพรรณและปาดิบแลงใกลแหลงน้ํา ทุกภาคของไทย ยกเวนภาคใต

ตะคร้ํา

ชื่อวงศ : BURSERACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Garuga pinnata Roxb.

ชื่อพื้นเมือง : กะตีบ แขกเตา ค้ํา หวีด (ภาคเหนือ)

ตะคร้ํา (ภาคกลาง, ภาคเหนือ) ออยน้ํา (จันทบุรี) 

ปชะออง (กะเหรี่ยง, กาญจนบุรี)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน   เปนไมยืนตน สูง 10 - 15 เมตร เปลือกสีเทา  ตามกิ่งออนมีขน

ใบ  เปนใบประกอบแบบขนนก มีใ บที่ปลายกานเพียงใบเดี ยว ยาว 25 - 30 เซนติเมตร เมื่อยังออนอยูมีขน 

เจริญเต็มที่แลวเกลี้ยง มักจะติดหนาแนนอยูตามปลายกิ่ง ใบยอย 9 - 10 คู รูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปหอกปลายใบ

แหลมเปนติ่ง ขอบใบหยักกลม โ คนใ บแหลม หรือมน เบี้ยว เสนใบ  10 -12 คู กานใบ สั้นมาก ประมาณ 1 - 2 

มิลลิเมตร

ดอก  ออกเปนชอที่ยอดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร กานดอกมีขนยาวกวากลีบรองกลีบดอก กลีบรองกลีบ

ดอกโคนเชื่อมติดกันเปนรูประฆั ง ปลายแยกเปน 5 กลีบมีขน กลีบดอกรูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายงอ ยาวกวา

กลีบรองกลีบดอกสีครีม ชมพูหรือเหลืองมีขน เกสรตัวผู 10 อัน กานเกสรโ คนกวางปลายเรียว มีขน เกสรตัวเมีย 

1 อัน มี 4 – 5 ชอง ทอเกสรตัวเมียตั้งตรง ปลายเกสรตัวเมียเปนตุมๆ 4 – 5 ตุม แตละชองมีไขออน 2 ใบ 
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ผล   รูปกลม มีเนื้อนุม ภายในมีผิวแข็งหุม เมล็ดสีเขียวอมเหลืองแกจัดสีดํา

นิเวศวิทยา

พบขึ้นตามที่ราบตามปาโปรงและป าผลัดใบ

สรรพคุณ

ผล  เปนยาบํารุงธาตุ บํารุงกระเพาะอาหาร

น้ําคั้นจากใบ  ผสมกับน้ําผึ้งใชรักษาโรคหืด  

น้ําคั้นจากลําตน  ใชหยอดตา แกตามัวเนื่องจากเยื่อตาอักเสบ

น้ําฝากจากเปลือก  รับประทานแกบิด แกทองรวง ทาภายนอกเปนยาหามเลือด แชลางบาดแผลเรื้อรัง
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ภูมิปญญาการใชพืชสมุนไพร ที่หาไดจากปาในพื้นที่ปาชุมชน

ประวัติความเปนมา

นายสอน  เชียนจันทึก   อายุ 56 ป    อาศัยอยูบานเลขที่ 17   หมู 5  

ตําบลเขานอย อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี

 คุณลุงสอน ศึกษาการใชสมุนไพรรักษาโรคมาจากพอแก ตั้งแตอายุ 13 ป  

 และไดบ วชเปนเณรอยูที่วัดโน นไท ย  อําเภอโ นนไ ทย ปจจุบันศึกออกมาได 

7 - 8 ป ขณะบวชไดศึกษาและธุดงคไปทั่ว เชน พมา เขมร ลาว กับพระอาจารยมาทาน

มรณภาพอยูที่จังหวัดชัยภูมิ ไ ดรับวิชาความรูและแหลงที ่มีสมุนไ พร เปน

ผูเชี่ยวชาญในเรื่ องสมุนไพร เพียงแคดูลักษณะ หรือเด็ดใบมาดมกลิ่นก็ทราบวา

เปนสมุนไพรชนิดไหน มีสรรพคุณอยางไร

ลักษณะการเก็บหาสมุนไพร ของลุงสอน คือ ถามีคนไข มาให ไปรักษ าลุงถึงจะออกไปเก็บ สมุนไ พร แตละ

ชนิดจะไ ดมาจากตางจังหวัด เชน ชัยภูมิ สกลนคร แมสอด จะไ มเก็บสมุนไ พรไว ที่บานเพราะอาจจะทําใหตัวยา

เสื่อมคุณภาพได  และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือไมม ีใบ ประกอบโ รคศิลป จึงกลัวทางการจับ สวนมากลุงจะรักษาโร ค

อัมพฤต อัมพาต มะเร็งระยะสุดทาย แตถาไมถึงอา การขั้นสุดทายลุงจะพยายามใหผูปวยเขารับการรักษาจากหมอ

แผนปจจุบันหรือเขาศูนยบําบัด จะรับผูปวยมาตอนที่อาการถึงที่สุดแลว ผูปวยสวนมากก็หายจากโรค 

ใน การรักษาแตละครั้งตองมีสวนประกอบใน การรักษาหลายอยาง เชน การกินยาตม การนวดดึงเสน 

บําบัด อบยาสมุนไพ ร สิ่งสําคัญที่สุดคือกําลังใจ ตองหาสมุนไ พรใหไ ดทุกชนิดจึงจะตมไ ด ถาตมไมไ ดขนานก็

จะรักษาอาการเหลานั้นไ มไ ด คารักษาประมาณ 20,000 - 30,000 บาท ซึ ่งจะรักษาจนกวาผูปวยจะหาย ทําให

ผูปวยสามารถจับชอนทานขาวเองใหไดด

สาเหตุที่ทําใหเปนที่รูจัก  

สาเหตุที่ทําใหชาวบานรูจักก็เพราะเคยเปนพระมากอน ไ ดทําการรักษาผูปวยที่อยูกรุงเทพมหานคร 

ซอย 8 พุทธมณฑล บางขุนเทียน และมีชื่อเสียงใน การรักษา ที่นี่มีศูนยรักษาโ รคเอดสอยูที่บานมะเกลือ พระก็

รักษาโรคเอดส ลุงก็รักษาอัมพาตไป พระพุทธบาทเขายายหอม จังหวัดชัยภูมิ  
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สมุนไพรที่พบในพื้นที่ปาชุมชน

ผักหวานปา

ชื่อวงศ : OPILIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Melientha suavis Pierre

ชื่อพื้นเมือง   : ผักหวาน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

  ผักหวานปา เปนไ มยืนตนขนาดกลาง ตนที่โ ตเต็มที่อาจสูงถึง 13 เมตร แตที่พบโ ดยทั่วไ ปมักมีลักษณะ

เปนไ มยืนตนขนาดเล็ก หรือเปนไมพุม เนื่องจากมีการหักกิ่ง เด็ดยอด เพื่อกระตุนให เกิดกิ่งและยอดออน ซึ่งเปน

สวนที่ใชบริโภค

ใบ  ของผักหวานปาเปนใบเดี่ยวเรียงสลับกัน ใบออน รูปราง

แคบรี ปลายใบแหลม สีเขียวอมเหลือง ใบแกเต็มที่รูปรางรีกวางถึง

รูปไข หรือรูปไขกลับ ใบสีเขียวเขม เนื้อใบกรอบ ขอบใบเรียบปลาย

ใบมน ขนาดของใบประมาณ 2.5 - 5 เซนติเมตร  x  6 - 12  เซนติเมตร  

กานใบสั้น

ชอดอก   แตกกิ่งกานคลายชอดอกมะมวงหรือลําใย  เกิดตาม กิ่ง

แกหรือตามลําตนที่ใบร วงแลว ดอกมีขนาดเล็กเปนตุมสีเขียวอัดกันแนนเปนกระจุก ขณะที่ยังออนอยูผลเปนผล

เดี่ยว ติดกันเปนพวง เหมือนชอผลของมะไฟ หรือลางสาด แตละผลมีขนาดประมาณ 1.5 x 2.5 เซนติเมตร ผลออน

สีเขียวมีนวลเคลือบและเปลี่ยนเปนสีเหลืองถึงเหลืองอมสม เมื่อผลสุกแตละผลมีเมล็ดเดียว

ผักหวานปา เปนพืชที่ขึ ้นอยูกลางปาดงดิบ ในพ ื้นที่ของไ ทยพบผักหวานปาเกิดใ นพื้นที ่บางจังหวัดใน

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทานั้น เกษตรกรใน อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ไ ดใ ช

ภูมิปญญาชาวบานในการขยายพันธุผักหวานปามาปลูกในพื้นที่สวน ผักหวานปาเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษไ ม

ตองการสารเคมีทุกประเภท จึงเปนผักที่ปลอดภัยจากสารพิษโ ดยธรรมชาติ นอกจากนี้แมลงทุกชนิดไ มชอบ

เกาะกินใบหรือยอดผักหวาน เกษตรกรจึงไ มตองใชสารเคมีในการปองกันแมลงแตอยางใด หากเกษตรกรใช ยา   

ฆาแมลงหรือสารเคมีกับผักหวาน อาจทําใหตนผักหวานปาตายได
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การปลูกและบํารุงรักษา

ควรเริ่มเตรียมหลุมปลูกในชวงหลังสงกรานต โดยขุดหลุมขนาด 50 x 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุย

คอกหรือปุยหมักประมาณครึ่งปบ คลุกเคลาผสมกับหนาดิน โดยลงหลุมทิ้งไว 2 - 3 อาทิตย ในขณะเดียวกันก็เริ่ม

สรางความแข็งแรงใหตนกลากอนยายปลูกลงหลุมจริงดวยการรดน้ําใหนอยลง ใหตนกลาไดร ับแสงแดดเพิ่มขึ้น     

ทีละนอย ละลายปุยโปแตสเซียมใ นเตรท ความเขมขนไมเกิน 2 % (1 กรัมตอน้ํา 50 ลิดร) รดตนกลากอนยายปลูก 

ประมาณ 2 อาทิตย และงดใหน้ํา 1 วัน ลวงหนากอนยายปลูก

ในการถอดถุงพลาสติกเพื่อนํากลาลงปลูกในหลุม ตองระวังอยาใหกระเปาะดินแตกหักหรือรากขาด เพราะจะ

ทําใหตนกลาชะงักการเจริญเติบโตเปนเวลานาน การปลูกควรใหตนกลาสูงกวาปากหลุมประมาณ 5 เซนติเมตร แลว

พูนดินกลบโ คนขึ้นโด ยรอบ เพื่อปองกันไมใ หมีน้ําขังในห ลุมปลูกเมื่อมีการใหน้ําหรือฝนตก จากนั้นหวานเมล็ด

ถั่วเขียวเปนวงรอบหลุมใหหางจากตนกลาประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร เพื่อใหตนถั่วเปนพี่เลี้ยงในระยะแรก กอนสิ้น

ฤดูฝนประมาณเดือนกันยายนใหหวานถั่วมะแฮะ หรือพืชตระกูลถั่วที่มีลําตนสูงและไมทิ้ งใบชวงฤดูแลง โ ดยหวาน

เปนวงรอบหางจากตนผักหวานปา รัศมี 70 - 100 เซนติเมตร เพื่อใหเปนไ มบังรมใ นชวงฤดูแลง ระยะปลูก

ผักหวานปาควรใช ระยะ 2-3 x 2-3 เมตร โด ยเลือกสภาพที่ดินที่ลาดเอียงเล็กนอย หรืออาจปลูกแซมในสวนที่

คอนขางแหงแลงได เชนในสวนปาสัก ผักหวานปาจะใชเวลาไมต่ํ ากวา 3 ป จึงเจริญเติบโ ตถึงระยะเริ่มเก็บผลผลิต

ไดกา รใส ปุยกระตุนการเจริญเติบโ ต ควรใสปุยคอกหรือปุยที่หมักจนสลายตัวดีแลว หวานกระจายโ ดยรอบโ คน

ตนในรัศมี 50 เซนติเมตร ตนละ 1 ปบ ในชวงฤดูฝนปละครั้ง หามใชจอบขุดพรวนรอบโค นตน หากตองการ

กําจัดวัชพืชใหใชวิธีถอนหรือใชมีดฟนใหราบ เพื่อปองกันรากผักหวานไมใหกระทบกระเทือน

ผักหวานปาสามารถปลูกไดใน พื้นที่ซึ่งมีความชุมชื้นปลูกคละกับพืชไดหลายประเภทเกษตรกรสามารถเก็บ

เกี่ยวยอดออนของผักหวานไ ดในชวง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม บางครั้งจนถึงเดือนมิถุนายนอยางไร ก็ตามพบวา

เกษตรกรสามารถบังคับใหผักหวานแตกยอดออนไ ดเกือบตลอดป ผักหวานจะแตกยอดนอกฤดูกาลไ ดตาม      

ความตองการของตลาด
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คุณคาทางโภชนาการของผักหวานปา

ผักหวานปาจัดเปนผักที่มีคุณคาทางโ ภชนาการสูงชนิดหนึ่ง โ ดยเฉพาะอยางยิ่งใน ดานแหลงโ ปรตีน 

วิตามินซี และพลังงาน นอกจากนี้ยังมีปริมาณเยื ่อใยพอสมควร ชวยในการขับถายใหดีขึ้น ในย อดและใบสดที่

รับประทานได 100 กรัม ประกอบดวยน้ํา 76.6 กรัม โปรตีน 8.2 กรัม คารโบไฮเดท 10 กรัม เยื่อใย  3.4 กรัม เถา 1.8 

กรัม แคโรทีน 1.6 มิลลิกรัม วิตามินซี 115 มิลลิกรัม และคาพลังงาน 300 กิโลจูล (KJ)

อยางไรก็ตามการบริโภคผักหวานปาควรปรุงใหสุกเสียกอ น เนื่องจากการบริโ ภคสดๆ ในปริมาณมากอาจ

ทําใหเกิดการเบื่อเมาเปนไ ข และอาเจียนไ ด การนําผักหวานปามาปรุงอาหารนั้นใชไ ดทั้งสวนที่เปนยอดและใบ

ออน นําชอผลออนๆ สําหรับผลแกอาจลอกเนื้อทิ้งนําเมล็ดไ ปตมรับประทานไ ดเชนเดียวกับเมล็ดขนุน มีรส

หวานมัน การปรุงอาหารจากผักหวานปา นอกจากตม ลวก เปนผักจิ้มน้ําพริกแลว อาจนําไปทําแกงเลียง หรือตมจืดได

เชนกัน

จันทนแดง

ชื่อวงศ : DRACAENACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Dracaena loureiri Gagnep. 

ชื่อพื้นเมือง : ลักกะจันทน (ภาคกลาง) จันทนผา (ภาคเหนือ) 

การใชประโยชน

ดานสมุนไพร  สวนที่ใชเปนสมุนไพรและ มีสรรพคุณคือ

เนื้อไม  เปนสีแดงเขม จึงเรียกวาจันทนแดง ใชเปนยาเย็น

ดับพิษไขทุกชนิด บํารุงหัวใจ  ฝนทาภายใน แกฟกช้ํา บวม และฝ

แกน  รสขมเย็น แกไ ออันเกิดจากซางและดี บํารุงหัวใจ

แกเลือดออกตามไรฟน ฝนท า ภายนอกแก ฟกช้ําบวมแกบาดแผล

ดานการเปนไมประดับ  ความนาสนใจของไมตนนี้คือ เปนไมพุ ม

ขนาดเล็กที่มีรูปทรงลําตนและยอดสวยแปลกตา ใชในการประดับประดาสวน
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ไดอยางสวยงาม ปลูกไดในดิ นทุกสภาพแมดินบนหินปูน นิยมนํามาจัดสวนกันทั่วไป

แกนจันทนแดง ปลูกไวทํายาเลือด

แกนจันทนผา   เราใชแกนเนื้อสีแดงเอาที่มันโคน แกนมันจะบา งๆ 

พญามูลเหล็ก

ชื่อวงศ : STRYCHNACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos lucida R.Br.

ชื่อพื้นเมือง : พญามูลเหล็ก (Central) ยามือเหล็ก (Krabi)

  เสี้ยวดูก (Northern)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมตน  ขนาดเล็ก หรือไ มพุ มรอเลื้อย ตามลําตนและกิ่งแกมีหนาม เปลือกตนสีเทาเงิน มีช องอากาศ        

สีเทาจํานวนมากเมื่อยังออนมีขน ตอมาเกลี้ยง ไมมีหนามและไมม ีมือจับ

ใบ  เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปไข  รูปรี หรือคอนขางกลม กวาง 1.3 - 4.8 มิลลิเมตร ยาว 2.17 - 7 มิลลิเมตร 

โคนใบแหลมถึ งตัด ปลายใบทูถึงกลม หรือหยักเวาตื้นๆ แผนใบบางคลายกระดาษ ผิวดานลางมักมีตุมเล็กไมมีขน 

มีเสนใบตามยาว 3 - 5 เสน เสนกลางใบดานบนเปนรองหรือนูนเล็กนอย ดานลางนูนกลม หรือเปนรูปเรือ กานใบ

ยาว 2 - 4 มิลลิเมตร เกลี้ยง หรือมีขนเปนเสนตามยาว หูใบเปนเสนเห็นไมชัดเ กลี้ยง

ดอก  ออกแบบชอกระจุกแยกแขนง ตามยอดหรือตามปลายกิ่งแขนง ยาว 1.9 - 3.5 เซนติเมตร มีขนอุย

หนาแนน แตละชอมีดอกนอย กานชอยาว 6 - 12 มิลลิเมตร กานดอกยาว 0 - 3 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไ ขกวาง 

ยาว 0.9 - 1.3 มิลลิเมตร ดานนอกบริเวณใกลโ คนกลีบมีขนอุยประปราย ดานในเกลี้ยงกลีบดอกสีเขียวออน        

ยาว 10.3 - 13.5 มิลลิเมตร โคนติดกันเปนหลอด ปลายแยก 5 แฉก หลอดยาวกวาแฉก 2 - 3 เทา ดานนอกเปนตุมและ

หนาเล็กนอย เกสรเพศผู  5 อัน ติดอยูภายในหลอดดอก กานเกสารยาว 0.5 - 0.8 มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน       

ยาว  1.2 - 1.9 เซนติเมตร เกลี้ยง ปลายเปนติ่งแหลมออน เกสรเพศเมียยาว 1 - 1.2 เซนติเมตร เกลี้ยง ยอดเกสร

ปลายตัด

ผล   กลม เสนผานศูนยกลาง 2 - 3 เซนติเมตร เปลือกบาง ผิวเรียบไมมีขน มี 2 - 3 เมล็ด
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เมล็ด   รูปเลนส กวาง 1.1 - 1.6 เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร มีขนคลายไหม

นิเวศวิทยา

ขึ้นตามปาดิบ ปาผลัดใบแลง และตามปาหญาที่มีหินปูน

สรรพคุณ

ราก    แกเบาหวาน  

ใบ  ผล    เปนยาเบื่อปลา 

เปลือก  เนื้อไม   ใชทํายา เนื้อไม ใชขับเหงื่อเพื่อลดไข เนื้อไมปนแชในน้ําสมสายชูเ จือจาง เปนยาเจริญ

อาหาร เปนยาบํารุง ใชขับพยาธิ และแกพิษงู

ปรง 

ชื่อวงศ : CYCADACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Cycas circinalis L.

ชื่อพื้นเมือง : ปรง, ปรงปา, มะพราวสีดา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

เปนไมพุมลมลุกลงหัวใหญ กานใบกลมแข็งยาวราว 2 ฟุต ใบออกเปน 2 ขางเปนคูๆ กันไปตลอดกาน คลาย

กระดูกงู ใ บเล็กแหลมยาวและแข็งยาวราว 3 นิ้ว ตนเตี้ย แบบเปนพุมศีรษะโ ต กิ่งกานงอกงามเจริญจากยอดดอก

ออกที่ยอดของตน

การเจริญเติบโต

พบขึ้นตามปาโ ปรง  ปาแดง ที่แหงแลงเชิงเขา มีมากทางภาคเหนือตามบานและตามวัดก็นิยมปลูกกัน 

เพราะเอามาใช ทําพวงหรีดได  ตนปรงเปนไม ที่ทนทานตอดินฟาอากาศ อาศัยแตน้ําคางก็สามารถเจริญเติบโ ตไ ด 

ขยายพันธุดวยการแยกหนอ
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ประโยชน

เอาใบ มาทําพวงหรีด ใ ชใบ  2 กานโ คงเขาหากันจะเปนวงโ คงงามใบก็แข็ง ทนทานดีมาก ปลูกไ วเปน         

ไมประดับใสกระถางก็ง ามนาดูทีเดียว

สรรพคุณ

ดอก  มีรสเผ็ด บํารุงรางกายใหสมบูรณ แกดี และเสมหะพิการ บํารุงธาตุ แกลม 

หัว  นํามาฝนปรุงกับสุรา แกฟกบวม รักษาแผลเรื้อรัง แกแผลกลายใช เปนยาสมานแผลไ ดดีมาก นํามาทํา

เปนยาใชทาแผลที่อักเสบหรือใชดูดหนองฝและดับพิษ ชาวปาทางภาคเหนือนิยมใชกันมาก

สวนตนปรงหิน  แกโรคตาเหลือง ริดสีดวง ด ีซาน โดยผาเอาเปลือกตม ใสแกนกะเหลืองหรือตนกาน

เหลืองที่อยูตามคลอง แลวใสน้ําตาลนิดหนอย

หนอนตายหยาก

ชื่อวงศ : STEMONACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Stemona tuberosa Lour. 

ชื่อพื้นเมือง : ปงมดงาม โปงมดงาม (เชีย งใหม) 

  ปงชาง (เหนือ) ฮากสามสิบ (ลาว)  

 รากลิง (พัทลุง) กะเพียด ( ประจวบคีรีขันธ, ชลบุรี )

หนอนตายอยาก (จันทบุรี, กลาง, นครสวรรค, แมฮองสอน) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมลมล ุก สูง 0.4 - 0.6  เมตร รากเปนรูปกระสวย ออกเปนกระจุกคลายกระชาย ก่ิงที่กําลังจะออกดอกมักจะ

เลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจ กวาง 4 - 6  เซนติเมตร ยาว 6 - 10  เซนติเมตร แผนใบเปนคล่ืนดอกเดี่ยว ออกที่

ซอกใบ กลีบดอกดานนอกสีเขียวดานในสีแดง ผลแหง แตกได
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สรรพคุณ

ราก   ประกอบดวยสารสําคัญกลุมแอลคาลอยดชื่อ stemonine tuberostemonine, stemonidine,

Isostemonidine  นอกจากนี้ใน species ที่ชื่อ S. Collinsae Craib  ยังพบสาร  Stemonacetal, Stemonal, Stemonone  

และจากสารสําคัญที่พบดังกลาวทําใหรากมีสรรพคุณดังนี้

 -  ฆาแมลง โดย ชาวสวนนิยมนําไป ทําเปนยาฆาแมลง ซึ่งวิธีการเตรียมยาคือ นํารากมาตําใหละเอียดแลว

แชในน้ํามันมะพราวเสร็จแลวนําไปฉี ดในสวน

-  ฆาหนอน นํารากหนอนตายหยากมาตําแลวทาบริเวณ

ที่เปนแผลของโค, กระบือ หรือใชรากสดๆมาตําแลวผสมกับปูนขาว

ยัดเขาไปในแผลที่มีหนอนขึ้นเพื่อฆาหน อนและทําใหแผลแหงได

-  ฆาเหา, หิด นํารากมาตําแลวผสมกับน้ํามันพืชจากนั้น 

นํามาใสผมทิ้งไวสักครูแลวจึ งลางออกจะสามารถฆาเหาได และ ถา

เปนหิดก็นําน้ํามันพืชที่ผสมกับรากแลวทาบริเวณที่เปนโดยทาบอยๆ

จนกวาจะหาย

นอกจากนี้ได มีการนํารากหนอนตายหยากไ ปใชใ นการฆา

หนอนในการทําปลาราโดยนํารากมาทุบแลววางไวบนปากไหปลารา

ก็สามารถกันไมใหหนอนขึ้นป ลาราได   
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ชะเอมไทย

ชื่อวงศ : LEGUMINOSAE - MINOSOIDEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Albizia myriophyllaBenth 

ชื่อพื้นเมือง : ชะเอมปา ตาลออย สมปอยหวาน ยานงาย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมยืนตน ตามลําตนและกิ่งกานมีหนาม ใบเปนใบประกอบแบบขนนกสองชั้ น ใบยอยมีขนาดเล็ก ที่โคน

กานใบมีตอมใหญ 1 ตอม ดอกอัดแนนเปนชอกลม ออกตามปลายยอด ดอกมีขนาดเล็กรูปกรวยปลายแยก 5

แฉกเล็ก  ๆเกสรผูจํานวนมากยาวยื่นพนกรวยดอก  ดอกมีกลิ่นหอม

ผลเปนฝกแบนยาวปลายเรียว ฝกแกสีน้ําตาล มีเมล็ด 5 - 8 เมล็ดพบ

ตามปาละเมาะเชิงเขา ปาชายทะเล

สรรพคุณ

ราก แกกระหายน้ํา เปนยาระบาย

เนื้อไม ขับเสมหะ แกไอ รักษา เลือดออกตามไรฟน

ดอก  ชวยยอยอาหาร
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มะกอกปา 

ชื่อวงศ : ANACARDIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Spondias bipinnata Airy Shaw & Forman

ชื่อพื้นเมือง : มะกัก  กอกกัก หมักกัก (ราชบุรี, สระบุรี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน  เปนไม ตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบสูงไดถึง 15 - 25 เมตร โตวัดรอบ 80 - 200 เซนติเมตร ลําตน

เปลาตรง เรือนยอดเปนพุมกวาง  ๆโปรง กิ่งออนอวบ มีรอยแผลใบปรากฏอยูและมีขนนุม  ๆทั่วไป  เปลือกนอก สีเทาเรียบ 

มีตอมระบายอากาศทั่วไป เปลือกใ น สีขาว

ใบ   เปนชอแบบสองชั้น  ชอใหญยาวถึง 40 เซนติเมตร ติดเรียงสลับเวียนกันตามปลายๆ กิ่ง ชอหนึ่งๆ จะมี

ชอยอยติดเรียงสลับ 5 - 10 ชอ ชอยอยประกอบดวย ใบทรงรูปไข หรือรูปหอก ติดตรงขามหรือเยื้องกันบาง 3 - 6 คู ใบ

ที่อยูปลายสุดของกานชอยอยจะเปนใบเดี่ยวๆ กวาง 1 - 3 เซนติเมตร ยาว 1.5 - 9 เซนติเมตร ใบคูตนๆ จะมีขนาด

เล็กกวาคูทางปลายชอ โ คนใบเบี้ยว สวนปลายใบเรียวแหลม เนื้อใ บคอนขางบาง ทองใบมีขนนุมหรือสาก 

หนาแนน เสนแขนงใบ มี 6 - 9 คู ปลายเสนแขนงไมเชื่อมกัน ขอบใบเ รียบ ใบออนสีน้ําตาลแดง ใบแก สีเขียว มีขน

นุม

ดอก  ออกเปนชอใหญๆ ตามงามใบและปลายกิ่ง กานดอกและกานชอดอกมีขนนุมทั่วๆ ไ ป ดอกมีขนาด

เล็กสีขาว กลิ่นหอมออน  ๆเปนดอกสมบูรณเพศ กลีบรองกลีบดอกและกลีบดอกมีอยางละ 5 กลีบ เมื่อดอกบานกลีบจะ

พับกลับมาทางกานดอก เกสรผูมี 10 อัน รังไข  รูปปอมๆ หรือเปนลอนพูตามยาว 5 พู ภายในแบง เปน 5  ชอง แตละ

ชองมีไขออน 1 หน วย หลอดทอรังไขมี 5 หลอด

ผล   ผลสด มีเนื้อเยื่อบางหุมเมล็ด รูปกลมรีๆ ขนาด 3 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ผลแกสีเหลืองอม

เขียว เมล็ดเดี่ยวใหญ ผิวเมล็ดเปนเสี้ยนขรุขระ
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นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ

ในป ระเทศไ ทย พบขึ้นทุกภาคในปาดงดิบแลว ตามเขาหินปูนทั่วๆไ ป ที่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

50 - 300 เมตร ผลัดใบหมดตนกอนผลิใบพรอมตาดอก ผลเปนอาหารคนและสัตวปาได ดี รสหวานอมเปรี้ยว สัตวปา

ชวยกระจายพันธุไดดี มากจากการถายมูลพรอมเมล็ด

ระยะเวลาในการออกดอกและเปนผล

ออกดอกระหวางเดือนเมษายน - พฤษภาคม และเปนผล

ระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

การขยายพันธุ 

นิยมเพาะกลาไมจากเมล็ด

ลักษณะเนื้อไม

เนื้อไมแปรรูป สีขาวหรือเทาออนเสี้ยนตรงไมม ีแกน เนื้อหยาบ ออน เล่ือย ผา ไสกบ ตบแตงไดงายมาก

การใชประโยชน

ดานเนื้อไมแปรรูป   

ใชทําหีบใสของ แบบหลอคอนกรีต กลองและกานไมขีด ไมจ ิ้มฟน ไสไ มอัด และทําเยื่อกระดาษ

ดานการเปนพืชอาหาร

ผลแก   คนรับประทานได รสหวานอมเปรี้ยว หอม และเปนอาหารสัตวปาไดดี

ดานสมุนไพร  

สวนที่ใชเปนสมุนไพรและมี สรรพคุณยังไมพบรายงานการ วิจัย
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ดานการเปนไมประดับ  

ความนาสนใจของตนไมนี้คือ เปนไมต นขนาดกลางถึงขนาดใหญ ขึ้นไ ดดีบนภูเขาหินปูนหรือปา

ดงดิบแลงทั ่วไ ปเดนมากเวลาผลัดใ บแลวผลิดอกพรอมใ บออนๆ สีสนิมเหล็ก เห็นชัดเจนแตไ กลๆ ผล

รับประทานไดสัตวปา หลายชนิดชอบกินเปนอาหารเชนกัน

มะกา 

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE  

ชื่อวิทยาศาสตร : Bridelia ovata Decne.

ชื่อพื้นเมือง : กอง (ภาคเหนือ) กองแกบ (เชียงใหม) 

 ซําซา (เลย) ข้ีเหลามาดกา (ขอนแกน) สาเหลา สิวาจา (กะเหรี่ยง -แมฮองสอน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน ไมยืนตน ขนาดกลางสูง 5 - 10  เมตร ลําตนเรียบ

ใบ    เปนใบเดี่ยวทรงกลมปลาย และโคนแหลม สีเขียว ใบแหง สีดํามัน

ดอก ดอกเล็กๆ สีเหลืองเปนชอ ออกตามงามใบ

ผล   กลมเทาเมล็ดพริกไทย

สรรพคุณ

ใบ ตมดื่ม ถายเสมหะ และโลหิต ถายพิษตานซาง ถายพิษไข ชักลมเบื้องสูงลงสูเบื้องต่ํา

แกน แกกระษัยไตพิการ ฟอกโลหิต ระบ ายอุจจาระธาตุ ขับเสมหะ 
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สลัดไดปา 

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Euphorbia antiquorum L.

ชื่อพื้นเมือง : กะลําพัก (นครราชสีมา) เคียะผา (ภาคเหนือ)

เคียะเลี่ยม หวอนงู (แมฮองสอน) 

ทูดุเกละ (กะเหรี่ยง - แมฮองสอน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมพุมขนาดใหญสูงประมาณ 3 - 5 เมตร ลําตนเปนรูปสามเหลี่ยมสีเขียวมีหนามแหลม ตามลําตน มียางสีขาว

เหมือนน้ําหอม ใบขนาดเล็กสีเขียว ดอกสีแดงขนาดเล็กออกตามตน

สรรพคุณ

ยางจากตน  ใชกัดหูด เปนยาถาย ทําใหอาเจียน

พญาไรใบ

ชื่อวงศ : EUPHORBIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Euphorbia tirucalli Linn.

ชื่อพื้นเมือง : เคียะจีน พญารอยใบ (เชียงใ หม) 

เคียะเทียน (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไม พุมขนาดสูงราว 4 - 6 เมตร ลําตนไม มีหนาม อวบน้ําและมียาง ตอนบนแตกแขนง ใบมี ขนาดเล็กมาก 

บางครั้งไมมีใบดอ กออกเปนชอตามขอหรือปลายกิ่ง สีขาวอมเหลือง ดอกสวนใหญเปนดอกเพศเมีย ผลมี 3 พู
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แหลงที่พบ 

พบอยูตามปาเบญจพรรณและนิยมนํามาปลูกเปนไมประดับ

สรรพคุณ 

ราก   น้ําตมรากเปนยาแกธาตุพิการและชวยระบาย รากตมรวมกับน้ํามันมะพราวใชทาแกปวดทอง

ตน  น้ําตมกินแกปวดทอง กระเพาะอาหารอักเสบ ตําพอกภายนอกแกปอดบวม กระดูกเดาะ 

ยาง  ใชกัดหูด ทาแกปวดขอ

เทายายมอม 

ชื่อวงศ : LABIATAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Clerodendrum petasites (Lour.) S. Moore

ชื่อพื้นเมือง : บาซาก (ลาว) พญารากเดียว พญาเล็งจอน เล็งจอนใต (เชียงใหม) พินพี่ (เลย)  

ปงขม ปงหลวง ไมเทาฤาษี (ภาคเหนือ) พมพี (อุดรธานี) กาซะลอง ดอกคาน 

 จรดพระธรณี (ยะลา) หญาลิ้นจอน (ประจวบคีรีขันธ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมพุมขนาดเล็ก สูง 1 - 2.5 เมตร ลําตนตรง บริเวณปลายกิ่งเปนสันสี่เหลี่ยม

ใบเดี่ยว เรียงตรงขามหรือรอบขอๆ ละ 3 - 5 ใบ รูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปขอบ 

ขนานแกมใบหอกกลับ กวาง 1.5 - 2.5 เซนติเมตร ยาว 12 - 18 เซนติเมตร ดอกชอ

แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว เชื่อมติดกันเปนหลอดยาว 

ผลเปนผลสดรูปทรงกลม เมื่อสุกสีดํา มีกลีบเลี้ยงสีแดงติดอยู

สรรพคุณ

ราก ใชเปนยาขับเสมหะลงเบื้องต่ํา ขับพิษไข แกรอนใน กระหายน้ํา แกอาเจียน หืดไอ และตําพอกแกพิษฝ
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สมุนไพรที่ใชในการรักษาโรคซึ่งเก็บมาจากสถานที่ตางๆ

สูตรยาและลักษณะการรักษา

ยารักษาโรคมะเร็ง

มีสวนประกอบ ดังนี้

มะสัง   ใชใบ  ลําตน และราก

หญาแฝกหอม  ใชทั้งตน

พญารากเดียว  

กะลามะพราวแหง  

พญามือเหล็ก

วิธีใช นําสวนผสมทั้งหมดมาตมรวมกัน ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   

ยารักษาโรคเบาหวาน

  มีสวนประกอบ ดังนี้

แสลงใจ   ใชสวนประกอบทั้ง 5 สวน คื อ ใบ ราก กิ่ง กาน แกน 

คํารอก    

พญามือเหล็ก 

วิธีใช นําสวนผสมทั้งหมดมาตมรวมกัน ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   
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ยารักษาโรคอัมพาต

มีสวนประกอบ ดังนี้

เถาวัลยเปรียงแดง  

ใบระกา    ใชใบสด 1 กํา

เคด     ใชใบ

สัก      ใชราก หรือใบ ก็ได

เปาแดง     ใชราก ใบ  

พญามือเหล็ก    ใชเปลือกตน มายางกอนจะนําไปใชเพื่อปองกันโรคไทรอยด 

วิธีใช นําสวนผสมทั้งหมดมาตมรวมกัน ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   

 เคล็ดลับในการรักษาอัมพฤต อัมพาต

ถาจะใหหายตองดึงเสนอัมพาต ของผู ชายจะอยู ใ ตลูกอัณฑะ จับเสนไ ดแลวดึงลวงเสนมันจะออนลง  

จากนั้นนวดดวยสมุนไพ รที่ใชไ ดแก รํา ขาว ไ พร ขิง กระทือ พญารากเดียว นํามาบดเปนชิ้นเล็กๆ รวมกันเปนลูก

ประคบนวดถาเปนขาซายไม หนักเทาไ หร ขาขวาจะใช เวลารักษานานคารักษาก็จะแพงกวาดวย หญิงซาย  ชาย

ขวา  อยางนอย 2 - 3 วัน พอดึงแลวอาการอัมพาตก็จะหายไป

   ยารักษาโรคเลือด

  มีสวนประกอบ ดังนี้

ไฟเดือนหา  ใชใบ และลําตน 

กําลังเสือโครง  ใชใบ และลําตน 

วิธีใช นําสวนผสมทั้งหมดมาตมรวมกัน ดื่มยาตม อยาง  

ตอเนื่อง   
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ยารักษาโรคหัวใจตีบตัน  หอบหืด

  มีสวนประกอบ ดังนี้

ผักชีปา 

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   

ยารักษาโรคไขมาลาเรีย และไทรอยด

  มีสวนประกอบ ดังนี้

ขี้กาขาว (แตงกา)  ใชใบ ลําต น และราก

สาบแรงสาบกา    ใชใบ และลําตน 

แตว    ใชใบ ลําตน และราก

วิธีใช นําสวนผสมทั้งหมดมาตมรวมกัน ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   



91

ยารักษาโรคแทรกซอน

  มีสวนประกอบ ดังนี้

เจาหญิงพันป  หรือ  นางพญาพันป 

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   

ยารักษาอาการถายเปนเลือด  ไอเปนเลือด

  มีสวนประกอบ ดังนี้

รังหิน  ใชใบ และลําตน 

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   

ยารักษาอาการปวดทั่วรางกาย

  มีสวนประกอบ ดังนี้

หัวขาวเย็นเหนือ     ใชใบ และลําตน 

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   
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ยารักษาอาการติดสารเสพติด (บุหรี่)

  มีสวนประกอบ ดังนี้

มะเกลือกา ใชใบ ลําตน และราก สด

ตนยาสูบ ใชกานของตนยาสูบ 

วิธีใช นําสวนผสมทั้งหมดมาตมรวมกัน ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง

   

ยารักษาอาการติดสารเสพติด (สุรา)

  มีสวนประกอบ ดังนี้

มะเกลือกา ใชใบ ลําตน และราก ตากใหแหง

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง   

                 ยารักษาอาการกินไมได นอนไมหลับ

  มีสวนประกอบ ดังนี้

ผักหวานปา ใชใบ  และลําตน 

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง

หมายเหต ุ    หลังจากฟนจากมะเร็ง   
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ยารักษาอาการกระษัยเสน

  มีสวนประกอบ ดังนี้

ขัดมอญตัวผู ใชใบ  ลําตน และราก

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง

ยารักษาอาการผอมแหง  บํารุงกําลัง

  มีสวนประกอบ ดังนี้

นมแมว

วิธีใช นํามาตม  ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง
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กระทือ 

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Zingiber zerumbet (L.) Sm.

ชื่อพื้นเมือง : กระทือปา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

พืชมีเหงาอยูใตดิ น สวนตนบนดินสูงประมาณ 1 - 1.5 เมตร กะทือมี 2 ชนิด คือ กระทือขาว และ

กระทือแดง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันเปนสองแถว กะทือขาว ดอกมีใบปร ะดับสีเขียวอมมวง ออกรวมกันเปนชอ

ยาวแหลมหัวแหลมทาย สวนกะทือแดงกาบใบหุมตนมีสีแดงคล้ํา ดอกมีใบประดับสีมวงแดงทั้งสองชนิดมีกลีบ

ดอกสีเหลืองออน

แหลงที่พบ

ขึ้นอยูตามพื้นปาดงดิบชื้น

สรรพคุณ 

เหงาสด ใชใสแกงเพอดับกลิ่นคาว ใชเปนยาขับลมบํารุงธาตุ เหงาหมกไฟกินแกจุดเสียด และบํารุงน้ํานม แก

ไอ แกบิด หืด และใชทาภายน อกรักษาโรคผิวหนัง

กําลังเสือโครง 

ชื่อวงศ : BETULACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Betula alnoides Buch. -Ham.

ชื่อพื้นเมือง : กําลังพญาเสือโครง
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร

เปนไ มพุมขนาดกลางถึงขนาดใหญ เปลือกตนดานนอกหนาสีดํา เปลือกดานใ นสีเหลือง กิ่งเรียวเล็ก

คอนขางกลม มีหนามแหลมโค งเปลือกตนมีน้ํามันหอมระเหยชนิดหนึ่งกลิ่นฉุนแรง คลายน้ํามันระกํา แตถาทิ้งไว

จนเปลือกแหงกล่ินหอมจะระเหยไป ใบเดี่ยวรูปไขออกเรียงสลับ ขอบใบเปนฟนเลื่อยเล็กๆ แผนใบหนา ผิวใบเกลี้ยง

เสนใบจะมีขน ใ บดกหนาทึบ ดอกออกเปนชอตามงามใ บทั้งชอมีขนละเอียด มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม

ปลายมนโคนกลีบสอบแคบ ขอบเรียบและโคง ดานบนมีขน ดานในเกลี้ยง มีเกสรตัวผู 5 อัน สั้นกวากลีบดอก เกสร

ตัวเมียงอ 2 อัน ผลกลมมีสีเนื้อ ผิวมีขนสีแดงภายในมีเมล็ดแข็ง 1 เมล็ด

การขยายพันธุ

โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง

แหลงที่พบ

ในปาดงดิบเขา และปาเบญจพรรณทั่วไป

สวนที่ใชเปนยา

เนื้อไม หรือเปลือก

สรรพคุณทางยาสมุนไพร

บํารุงเสนเอ็นใหแข็งแรง แกปวดเมื่อยตามรางกาย บํารุงกําลัง ชวยเจริญอาหาร ขับลมในลําไส บํารุงธาตุ เปน

ยาอายุวัฒนะ

วิธีใช

-  เนื้อไม หรือเปลือกมากพอสมควรใสน้ําพอทวมยา เคี่ยวใหน้ําลดลงจากเดิมครึ่งหนึ่ง เอาแตน้ําดื่มไดทุกวัน 

(ยาตมไมควรทิ้งคางคืน และดื่มใหหมดภายในวันเดียว และวันรุงขึ้นคอยเติมน้ําและตมใหมอีกครั้งหนึ่ง)
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ขิง 

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Zingiber officinale Roscoe.

ชื่อพื้นเมือง : ขิงเผือก (เชียงใหม) ขิงแกลง ขิงแดง (จันทบุรี) 

 สะเอ (กะเหรี่ยง - แมฮองสอน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

เปนพืชลมลุกอายุหลายปมีเหงาอยูใตดิน เหงาแตกแขนงเปนแงงคลายนิ้วมือ เปลือกนอกมีสีน้ําตาลแกม

เหลือง เนื้อของเหงาสีเหลืองออนอมเขียวมีกลิ่นหอมเฉพาะ มีเสนใย เห็นชัดเจน แทงหนอ หรือลําตนเทียมขึ้นมา

เหนือดิน สวนที่อยูเหนือดินงอกออกจากเหงา สูงประมาณ 0.5 เมตร

ใบ   เปนใบเดี่ยวออกแบบสลับ ใบเรียวแคบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรีย บแผนใบสีเขียวเขมเปนมัน

ดอก   ออกเปนชอจากเหงาดอกสีเหลือง และที่ปลายกลีบมีสีมวงแดง มีกลีบเลี้ยงสีเหลืองอมเขียวหุมอยู ผล

กลมโตและแข็ง ผลแหงมี 3 พู ภายในมีเมล็ดสีดําหลายเมล็ด

แหลงที่พบ

มีถิ่นกําเนิดในทวีปเอเชีย และไดนําไปปลูกในแถบอบอุนทั่วไปขอ งโลก

ขอมูลทางวิทยาศาสตร 

เหงามีน้ํามันหอมระเหยประมาณ 1 - 2 % ใน น้ํามันมีสารหลายชนิดที่สําคัญมี Zingiberine, Zingiberol,

Citral, Zingirol, 6 – Gingerol, Borneol, Menthol เปนตน นอกจากน้ํามันหอมระเหยยังมีสารชื่อ Oleoresin อยูใน

ปริมาณสูงเปนสารที่ทําใหของมีรสเผ็ด และมีกลิ่นหอม น้ํามันหอมระเหยที่มีอยูในขิงมีฤทธิ์ตอตานเชื้อแบคทีเรีย

ที่ทําใหเกิดหนอง และมีฤทธิ์ขับลม ขับน้ําดี ชวยกระตุนการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลําไส

สวนที่ใชเปนยา

เหงา
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สรรพคุณทางยาสมุนไพร

รสหวานเผ็ดรอน แกแนนจุกเสียด ขับเสมหะ บํารุงธาตุ แกไอ แกคลื่นไสอาเจียน ใชขับลม รักษาอาการ

ทองอืดทองเฟอ

วิธีใช

-  โดยใชเหงาแก 1 เหงา หั่นเปนชิ้นบาง  ๆแลวนําไปตมกับน้ํา เอานํ้ามาดื่ม หรือใชผงขิงแหง 0.6 กรัม ชงน้ํา

รอน 1 ถวย ปดฝาไ ว 5 นาที ใช น้ําที่ชงไ ดดื่มวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร หรือทําเปนยาชง ใช ขิงแกสดฝานบางๆ 

ประมาณ 7 แวน เอาขิงใส ถวยแลวเติมน้ําเดือดจัดๆ คอนถวยชา ปดฝาทิ้งไ วพออุนก็ตักขิงออก แลวเติมน้ําตาล       

1 - 2 ชอนชา ตามตองการแคนี้ก็เปนน้ําขิงที่รสชาติดี ดื่มงาย

ขัดมอญตัวผู

ชื่อวงศ : TILIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Corchorus aestuans L.

ชื่อพื้นเมือง   : กระเจานา (ภาคกลาง) ขัดมอญตัวผู (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ขัดมอญตัวผู   เปนไมลมลุก ลําตนสีแดง เกลี้ยงหรือมีขน

ใบ  ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข  ปลายแหลม โ คนมน ขอบจักฟนเลื่อยจักสุดทายตรงโ คนใบ มีระยางคยื่น

ออกมาขางละ 1 เสน

ชอดอก  แบบชอเชิงลดมี 2 - 3 ดอก ออกตรงขามกับใบ ดอกสีเหลืองกลีบ

เลี้ยง 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ เกสรเพศผูมีจํานวนมาก ออกดอกและ ติดผลระหวาง

เดือนกันยายน -  ธันวาคม

ผล  รูปทรงกระบอกมีตุมที่ปลาย มีครีบตามยาวผล 6 ครีบ ปลาย ผลแตก 

ออกเปน 3 แฉก มีเมล็ดมาก

เมล็ด  สีน้ําตาลเขม
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ประโยชน 

เสนใยจากเปลือกของลําตนใชทํา เชือก

สรรพคุณ 

ใชใบ ลําตน และราก นํามาตม ดื่มยาตมอยางตอเนื่อง รักษาอาการกระษัยเสน 

ขาว

ชื่อวงศ : GRAMINEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Oryza sativa L.

ชื่อพื้นเมือง : ขาวนึ่ง (ภาคเหนือ) บือถู (กะเหรี่ยง - แมฮองสอน)

ขาวไขแมงดา ขาวคอแร ง ขาวเหนียวปว (อางทอง)

 ขาวจาว ขาวเหนียว (ภาคกลาง) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

พืชลมลุก ขึ้นเปนกอ ลําตนกลวงและเปนขอ ชอดอกรวมเรียกวา

รวงขาว เมล็ดออนมีสีเขียว เมื่อโตเต็มที่ม ีสีเหลืองทอง

สรรพคุณ

แกโรคเหน็บชา บํารุงกําลัง ถอนพิษตางๆ แกโร คหืด แกทองอืด

ทองเฟอ แกอาเจียนเปนเลือด เลือดกําเดา แกตาแดง แกคลื่นไส แกตับ

อักเสบ แกโรคปสสาวะมีหนอง แกบิดถายเปนเลือด แกปวดเอว บํารุงมาม

เปนยาระบาย
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ขาวเย็นเหนือ

ชื่อวงศ : SMILACACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Smilax corbularia Kunth subsp. corbularia

ชื่อพื้นเมือง : ขาวเย็นวอก  หัวขาวเย็นเหนือ (เชียงใหม)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมเถา เนื้อแข็ง เลื้อยพาดพันไป ตามพื้นดิน ใบโ ตสีเขียวเขมเถา 

เปนหนามแหลมคมเปนไมลงหัวโต ดอกสีขาวฟาอมมวง

สรรพคุณ

หัว ใชแกรอนในกระหายน้ํา น้ําเหลืองเสีย แกมะเร็ง คุดทะราด 

กามโรค ประดง เม็ดผื่นคันทุกชนิด

ขี้กาขาว

ชื่อวงศ : CUCURBITACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Trichosanthes cordata Roxb.

ชื่อพื้นเมือง   : ขี้กาขาว เถาขี้กา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน   เปนไมเถาขนาดเล็กเลื้อยตามพื้นดิน เถาจะ กลม และโต

ขนาดเทากานไมขีดไฟ หรือโตกวาเล็กนอย ตามขอขอ งเถาจะมีมือเกาะ

ใบ   ใบเปนขนหนากลมโต ดูผิวเผินแลวจะคลายผักเขียว แตเถาและใบจะเล็กกวา

ดอก ดอกขนาดใหญสีขาว

ผล มีลักษณะกลมโต ผลขนาดเทาผลมะนาว เมื่อผลสุกจะมีสีแดง
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 การขยายพันธุ 

โดยการใชเมล็ด ชอบขึ้นเองตามธรรมชาติบนพื้นดินที่รกรางทั่วไป และตามทางรถไฟ หรือตามไรนามี

มากในกรุงเทพฯ

สรรพคุณ 

 - เถา  ใช ปรุงเปนยาบํารุงถุงน้ําดี ลูกถายแรงกวาเถา บํารุงน้ําดี ลางเสมหะ ดับพิษเสมหะและโลหิต  รักษา 

ตับปอดพิการ ใชเถาตมกับน้ําใหเดือดนาน ๆ ใชเปนยาฆาเลือดไร และเหาได

  - ใบสด  ใชตําสุมขมอมเด็กเวลาเย็น รักษาอาการคัดจมูกไดดี ใชปรุงเปนยา ขี้กาขาวจะใชนอยกวาขี้กาแดง

การปรุงอาหาร   ยอดออน ผัดกับกะทิจิ้มน้ําพริกกะป

การขยายพันธุ     เมล็ด

ฤดูกาลที่ใชประโยชน   ตลอดป

 สภาพแวดลอมที่เหมาะสม   ขึ้นเองตามธรรมชาติ ที่รกรางทั่วไป ตามไรนา

เคด

ชื่อวงศ : RUBIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Catunaregam spathulifo lia Tirveng.

ชื่อพื้นเมือง : กะแทง (ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ)

หนามแทง (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงใต )

ระเวียง (เขมร - นครราชสีมา, ปราจีนบุรี) หนามเค็ด (จันทบุรี)



101

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

หนามแทงเปนไ มพุมขนาดยอมลําตนกิ่งกาน เปนทรงกระบอก

แตกกิ่งเกือบจะขนานกับพื้นตามกิ่งกานของตนจะมีหนามแหลมยาว ซึ่ง

ยาวประมาณ 3 - 6 เซนติเมตร ออกเปนคูๆตรงขามกัน ใบมนรูปไข กลับ

มีขนปกคลุมตลอดทั้งใบเมื่อตนสูงไ ดประมาณ 2 เมตร ลําตนจะบิดงอ

ยอดรูปปลายตัด

สรรพคุณ

ผลแก นํามาทุบพอแหลกใช ซักผา ทําความสะอาดรางกาย และสระผมได  นอกจากนี้น้ําจากการแช ผล

หนามแทงยังใ ชเบื่อปลาไ ดดวย คนอีสานนิยมนํากิ่งมาทําสาก (ไ มตีพริก) เชื ่อวาชวยดูดสารพิษจากอาหารไ ด 

ในทางสมุนไพร  ทั้งตน ปรุงเปนยารักษาโ รคเบาหวาน แกโ รคมะเร็งตางๆเชน มะเร็งในตับ มะเร็งในกระดูก  แก

วัณโรค

คํารอก

ชื่อวงศ : CONNARACEAE 

ชื่อวิทยาศาสตร : Ellipanthus tomentosus Kurz var. tomentosus

ชื่อพื้นเมือง   : หําฟาน (เชียงใหม) อุนขี้ไก (ลําปา ง) 

กะโรงแดง หมาตายทากลาก ( ตะวันออก)  

ประดงเลือด (สุโขทัย) จันนกกด ( นครราชสีมา)

ชางนาว (ราชบุรี นครราชสีมา) ตานกกดนอย (สุรินทร)
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมยืนตน สูงไดถึง 30 เมตร กิ่งกานมีขนละเอียดสีน้ําตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับ

รูปใบหอกหรือรูปไขกลับ กวาง 3 - 9  เซนติเมตร ยาว 7 - 22  เซนติเมตร ดอกชอ

ออกเปนกระจุกท่ีซอกใบ กลีบดอกสีขาวผลแหง แตกไดรูปไขม ีขนละเอียดสีน้ําตาล

เมล็ดสีดํา มีเยื้อหุมสีแดงสด

สรรพคุณ 

ยาพื้นบานอีสานใช  กิ่งกานและตน ตมน้ําดื่มแกปวดทองเกร็ง 

แกทองอืดทองเฟอ เจริญอาหาร ผสมกับแกนพลับพลา ตนกําแพงเจ็ดชั้น

ตนสบูขาว ตนพลอง เหมือด และแกนจําปา ตมน้ําดื่ม แกไตพิการ 6 โรค

เกี่ยวกับระบบทางเดินปสสาวะ มีปสสาวะขุนขนเหลืองหรือแดง มีอาการ

แนนทอง กินอาหารไมได

ตูมกาขาว 

ชื่อวงศ : STRYCHNACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos nux-blanda A.W. Hill

ชื่อพื้นเมือง : ตูมกาขาว (ภาคกลาง) กลอวูแซ กลออึ กละอึ้ (กะเหรี่ยง – แมฮองสอน)

 มะติ่งตน มะติ่งหมาก (ภาคเหนือ) ขี้กา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน  ไมตนสู งไดถึง 15 เมตร เปลือกตนสีเทาอมเหลือง ไมมีชองอากาศ เกลี้ยง ไมมีมือจับตามงาม ใบบางที

มีหนาม

ใบ   เดี่ยว เรียงตรงขาม รูปรี รูปไข คอนขางกวาง หรือกลม กวาง 2.3 - 12 เซนติเมตร ยาว 4.9 - 15 เซนติเมตร 

ปลายใบมนหรือเรียวแหลม ปลายสุดมักจะมีติ่งหนาม โคนใบแหลม กลม หรือเวารูปหัวใจเล็กนอย มี เสนใบตามยาว 

3 - 5 เสน เสนกลางใบดานบนแบนหรือเปนรองตื้นๆ ดานลางนูน เกลี้ยง หรือมีขนประปรายตามเสนใบ กานยาว 5 - 

17 มิลลิเมตร



103

ดอก   ออกแบบชอกระจุกแยกแขนงตามยอดหรือตามปลายกิ่ง ชอยาว 3 - 5.5 เซนติเมตร มีดอกจํานวน

มาก มีขน กานชอยาว 1 - 3 เซนติเมตร ดอกสีเขียวถึงขาว กานดอกยาวไมเกิน 2.5 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข

แคบถึงรูปใบ หอก ยาว 1.5 - 2.2 มิลลิเมตร ดานนอกมีขนถึงเกลี้ยง ดานใน เกลี้ยง กลีบดอกสีเขียวถึงขาว ยาว             

9.4 - 13.6 มิลลิเมตร โคนติดกันเปนหลอดปลายแยก 5 แฉก หลอดยาวกวาแฉก 3 เทา ดานนอกเกลี้ยง หรือมีตุมเล็กๆ 

ดานในบริเวณดานลางของหลอดมีขนแบบขนแกะ แฉกมีตุมหนาแนน หนาที่ปลายแฉก เกสรเพศผู 5 อัน ไมมีกาน 

ติดอยูภายในหลอดดอก อับเรณูรูปขอบขนาน ยาว 1.5 - 5 มิลลิเมตร เกลี้ยง ปลายมนหรือมีติ่งแหลม เกสรเพศเมียยาว     

8 - 13  มิลลิเมตร เกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียเปนตุม 

ผล   ลักษณะกลมเสนผานศูนยกลาง 5 - 8 เซนติเมตร เปลือกหนาสากผลสุกสีแดงถึงสมมีเมล็ด 4 - 15 เมล็ด 

รูปทรงรีไมสม่ําเสมอ ยาว 1. 5 - 2.2 เซนติเมตร หนา 5 -15 มิลลิเมตร ผิวมีขนสีอมเหลือง

นิเวศวิทยา

พบตามปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาหญาที่คอนขางแหง

สรรพคุณ 

เนื้อไม   ใชเปนยาแกไข แกพิษรอน ทําใหเจริญอาหาร  บํารุงประสาท แกไขเซื่องซึม

เถาวัลยเปรียง 

ชื่อวงศ : LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Derris scandens (Roxb.) Benth. 

ชื่อพื้นเมือง : เครือเขาหนัง เถาตาปลา (นครราชสีมา)

  พานไสน (ชุมพร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมเถาเลื้อยขนาดใหญ ยอดออนมีขนนุน 

ใบ  ประกอบแบบขนนกเรียงสลับ ใบยอยรูปไข หรือรูปวงรี กวาง 

1 - 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 - 5 เซนติเมตร  



104

ดอกชอ   ออกที่ซอกใบ ดอกยอย รูปดอกถั่ว กลีบดอกสีขาว 

 ผล   เปนฝก

สรรพคุณ

ใชเถาขับปสสาวะ แกบิด แกหวัด ใชเถาคั่วไฟชงน้ํา กินแกปวดเมื่อย

นมแมว

ชื่อวงศ : ANNONAEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Rauwenhoffia siamensis Scheff.

ชื่อพื้นเมือง   : นมแมว

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

นมแมวเปนไมพุมกึ่งเลื้อยขนาดไมสูงนัก สูงประมาณ 1 - 2 เมตร ใบเปนใบเดี่ยวออกเปนคู ลักษณะของใบ

เปนรูปหอก โคนใบมน ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 3 นิ้ว ดอกสีเหลืองมี 6 กลีบ แบงเปน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ กลีบ

ดอกแข็งและสั้น เมื่อบานเต็มที่มีขนาดประมาณ 0.5 นิ้ว กลิ่นหอมแรงในเวลาเย็นถึงค่ํา 

การปลูกและดูแลรักษา

ชอบแดดจัดและตองการความชื้นสูง ขึ้นไ ดดีในสภาพดินเกือบทุกชนิด ในหนาฝนจะใหดอกดกมาก

สรรพคุณ

ดอก  มีน้ํามันหอมระเหยมีกลิ่นหอมใชแต งกลิ่น

ราก  เปนยาแกโรคผอมแหงของสตรีเนื่องจากค ลอดบุตรอยูไฟไมได 

เนื้อไม ราก      ตมรับประทานแกไขกลับ ไขซ ้ํา 



105

แฝกหอม 

ชื่อวงศ : GRAMINEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small

ชื่อพื้นเมือง : แกงหอม, แคมหอม, แฝก, แฝกหอม, หญาแฝก, หญาแฝกหอม 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตนแฝกหอมเปนไ มกอลมลุกเนื้อออน จําพวกหญาคาหรือหญาแฝก

หรือตะไคร มีอายุมากกวา 1 ป สูง 1 - 2 เมตร ใบสีเขียวเรียวยาวปลายใบแหลม

ตามขอบใบคม และมีกลิ่นหอมออน รากคลายรากหญาคามีกลิ่นหอม

การเจริญเติบโต

ตนแฝกหอมมีขึ้นตามที่ลุมทั่วๆไปและตา มพื้นที่ต่ํา

แฉะ มีปลูกกันไวตามบานและสวนก็ มีบาง เพื่อจะนํามาใช

ทํายา

  แหลงที่พบ

พืชพื้นเมืองแถบประเทศเขตรอนไดแก อินเดียและ

อินโดจีน มักข ึ้นตามริมคันนาหรือริมฝงแมน้ํา

สรรพคุณ

รากมีรสเย็น มีน้ํามันใชแตงกลิ่น ชวยขับลมในลําไส แกอาการทอ งอืดเฟอ แกไข ขับปสสาวะ ตมอาบ

ทําใหกระชุมกระชวย อบเสื้อผา ใหหอม และสกัดน้ํามันหอมระเหย
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ผักแตว

ชื่อวงศ : GUTTIFERAE 

ชื่อวิทยาศาสตร : Cratoxylum maingayai Dyer 

ชื่อพื้นเมือง : แตวคา (ยะลา) 

ตาว (นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตนแตวเปนไม ยืนตนที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลางสูง 8 - 15 เมตร เรือนยอดเปนพุมกลม กิ่งออนมีขนนุม

ทั่วไป เปลือกสีน้ําตาลไหมแตกเปนสะเก็ด เปลือกในสีน้ําตาลแกม เหลือง และมีน้ํายางสีเหลืองปนแดงซึมออกมาใบ

มนแกมรูปไข กลับและรูปขอบขนาด กวาง 2 - 5 เซนติเมตร ยาว 3 - 13 เซนติเมตร ออกเปนคูๆ ตรงกันขาม  โคน

สอบเรียวสวนที่คอนไปทางปลายใบโตออ กปลายสุดสอบเขาเนื้อบางหลังใบมีขน ทองใบมีขนนุม หนาแนน ดอกสี

ชมพูออนถึงสีแดง กลิ่นหอมออน ๆ ผลรูปรางรีขนาดกวาง 1 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร หรือยอมกวาเล็กนอย มี

นวลขาวติดตามผิว เมื่อแกจัดออกเปนสามแฉก เมล็ดสีน้ําตาล

ประโยชนทางอาหาร

 สวนที่เปนผัก/ฤดูกาล   ยอดออนใบออนและชอดอกออนรับประทานเปนผักได ยอดออนและใบออนผลิ

ในหนาฝนและหนาหนาว สวนดอกออกสะพรั่งในชวงปลายฤดูหนาว ฤดูรอน ถึงตนฤดูฝน

การปรุงอาหาร   ชาวไ ทยภาคกลางและชาวอีสานรับประทานผักแตวเปนผักโ ดยที่ชาวไ ทยภาคกลาง

รับประทานยอดแตวออน เปนผักสดแกลมกับน้ําพริกปลารา  ดอกแตวมีรสเปรี้ยวนิดๆ จิ้มกับน้ําพริกปลารา   ชาว

อีสานรับประทานยอดออน ใบอ อนและชอดอกเปนผักสดแกลมลาบ กอย น้ําพริก ซุปหมี่กะทิ หรือนําไป แกง

เพื่อใหอาหารออกรสเปรี้ยว (เปนเครื่องปรุงรส) สวนดอกนําไป ตม แกง บางครั้งแกงรวมกันทั้งยอดออนและดอก

ออนเปนผักที่ชาวอีสานนิยมรับประทานมากชนิดหนึ่ง และมีจําหนายในทองตลาดของทองถิ่นอีสาน

รสและประโยชนตอสุขภาพ

 ยอดออนและดอกออนของผักติ้วมีรสเปรี้ยว ผักติ้ว 100 กรัม ใหพลังงานตอรางกาย 58 กิโลแ คลอรี

ประกอบดวยเสนใย 1.5 กรัม แคลเซียม 67 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 19 มิลลิกรัม เหล็ก 2.5 มิลลิกรัม เบตา-แคโรทีน 4500 
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ไมโครกรัม วิตามินเอ 750 ไมโครกรัมของเรตินอล วิตามินบีหนึ่ง 0.04 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.67 มิลลิกรัม          

ไนอาซิน 3.1 มิลลิกรัม วิตามินซี 58 มิลลิกรัม

ไพล 

ชื่อวงศ : ZINGIBERACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Zingiber cassumunar Roxb.

ชื่อพื้นเมือง : ปูเลย ปูลอย (เหนือ) วานไฟ (ภาคกลาง) มิ้นสะลาง (เงี้ยว-แมฮองสอน) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

เปนพืชลมลุกสูง 1 - 1.5 เมตร มีเหงาใตดินมีสีน้ําตาลแกมเหลือง เนื้อในเหงาสีเหลืองอมเขียว และมีกลิ่น

หอมเฉพาะ ลําตนเทียมแทงข้ึนมาจากดินลําตนสีเขียวมีใบออกตรงขามกัน ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปขอบขนาน ปลายแหลม 

ดอกสีขาวนวลออกเปนชอรูปกรวย กานชอดอกยาวแทงขึ้นมาจากเหงาใตดิน ดอกบานทีละ 2 - 3 ดอก จากลางขึ้น

บน ใบประดับสีเขียวแกมมวง ผลรูปกลมขนาดเล็ก

การขยายพันธุ

ใช เหงาใตดิ น นิยมปลูกในชวงฤดูฝน โ ดยเก็บหัวไพ ลใน ชวงฤดูแลง 

เพราะลําตนเหนือดินจะตายเหลือแตเหงาใตดิน จะขุดหัวขึ้นมาใชหรือเก็บพันธุ

ไวสําหรับปลูกในปตอไป

แหลงที่พบ

พบขึ้นอยูตามปาดิบชื้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ขอมูลทางวิทยาศาสตร

ในเหงามีน้ํามันหอมระเหยประมาณ 0.8 % ประกอบดวยสารตางๆ เชน  alflabene ซึ่งมีคุณสมบัติชวย        

แกอาการฟกช้ํา เคล็ดขัดยอกลดอาการอักเสบ และบวม จึงมีการผลิตยาขี้ผึ้งผสมน้ํามันไ พล เพื่อใชเปนยาทา     

แกอาการเคล็ดขัดยอก นอกจากนี้พบวาใ นเหงามีสาร 4 - (4-hydroxy- 1 -butenyl) veratrole ซึ่งมีฤทธิ์ขยาย
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หลอดลม ทดลองใ ชผงไ พลกับผูปวยเด็กที่เปนหืด ในรายที่มีอาการหอบหืดแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง รักษา

ไดผลดี

สวนที่ใชเปนยา

เหงาแกจัด (ควรเก็บเหงาในหนาแลงขณะที่ตนบนดินตาย)

สรรพคุณทางยาสมุนไพร

เปนยาขับลม แกบิด ขับประจําเดือน  แกทองเสีย แกอาการทองอืดทองเฟอ ยาภายนอกใชประคบ แก

อาการปวดเมื่อย แกเคล็ดยอก ฟกช้ําบวม เสนตึง เหน็บชา หรือตมน้ําสมุนไพรอาบ

วิธีใช

-  ใชเหงาไพลตากแหงบดเปนผง ใชครึ่งชอนชาชงน้ํารอนเติมเกลือเล็กนอยดื่มเปนยาขับลม แกทองอืด

ทองเฟอ ขับประจําเดือน

-  ใชเหงาสด 4 - 5 แวน ตําใหละเอียด เติมเกลือครึ่ งชอนชา หรือฝนกับน้ําปูนใสกินรักษาโรคบิด

-  ใชเหงาสด 1 แงง (หัวแมมือ) ตําละเอียดผสมเกลือและการบูรอยางละครึ่งชอนชาพอกบริเวณที่เล็บเปน

หนอง เปลี่ยนยาวันละ 1 ครั้ง ปองกันรักษาเล็บถอด

-  ใชรวมกับสมุนไพรอื่นเชน  ขมิ้นชัน ตะไครหอม มะกรูด มะขา ม สมปอย นํามาตมน้ําสมุนไพร อาบอบ

ตัว จะชวยรักษาโรคผิวหนัง แกผื่นคันทําใหผิวสะอาดขึ้น

-  ใช เหงาประมาณ 1 เหงา ตําแลวคั้นเอาน้ําทาถูนวดบริเวณที่มีอาการ หรือตําใหละเอียดผสมเกลือ

เล็กนอยคลุกใหเขากัน แลวนํามาหอเปนลูกประคบอังไอน้ํารอน ประคบบริเวณที่ปวดเม่ือย เคล็ดขัดยอก ฟกช้ํา ทํา

เชา - เย็น จนกวาจะหาย
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มะเกลือกา

ชื่อวงศ : EBENACEAE 

ชื่อวิทยาศาสตร : Diospyros gracilis Fletcher

ชื่อพื้นเมือง : กะจา (นครราชสีมา) มะหวีด (สระบุรี) น้ําจอน มะเกลือกา (ปราจีนบุรี)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ลําตน  ไมตนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5 - 15 เมตร ผลัดใบหมดกอนผลิดอก ลําตนมักบิดและคดงอ โคน

มักเปนพูต่ําๆ เรือนยอดโปรง รูปรางไมแนนอนตามกิ่งออนมีหนามยาวและมีใบเล็กๆ ออกตามปลายหนาม เปลือก

นอกสีเทาหรือสีน้ําตาลแดง แตกลอนเปนสะเก็ด เปลือกในสีเหลืองออน กระพี้สีเหลือง

ใบ  ใบรูปไขกลับ รูปขอบขนานหรือรูปหอกกลับ เรียงสลับ ขนาด 2 - 7 x 5 - 15 เซนติเมตร โคนใบสอบ

เรียวปลายกวาง มีติ่งแหลมสั้น  ๆเนื้อบางเกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง ขอบใบมักเปนคลื่น เสนแขนงใบมี 5 - 7 คู เสนใบยอย

แบบเสนขั้นบันไดและเห็นชัดทาง ดานทองใบ กานใบยาว

0.5 - 1.5 เซนติเมตร

ดอก   ดอกออกเปนกระจุก ตามกิ่งเหนือรอยแผลใบกลีบดอก

ยาว 2 - 3 เซนติเมตร รูปขอบขนานแคบๆ มี 6 กลีบ ดอกตูมขอบกลีบ

จะประสานกันเปนทรงกระบอกยาวๆ ดอกบานกลีบรองกลีบดอกรูป

ขอบขนานแคบๆ มีขนสีน้ําตาลทางดานนอก จะแยกแผออกเปนรูป

กังหันในระดับเดียวกัน 6 - 5 แฉก 

ผล   ผลสดรูปกลม หรือรีคอนขางปอม ผลออนสีเขียว ขนาด 1.0 - 1.5 

เซนติเมตร มีเนื้อเยื่อสีแดงบางๆ หุมเมล็ดแข็ง ปลายผลยังคงปรากฏโคนกลีบร อง

กลีบดอกอยู มีเมล็ดเดียวเมื่อแกผลไ มแตก แตจะเปนรองตามยาวหลายรอง ผลแก

สีดํามีรสฝาดหวานอมเปรี้ยว หอม กินได
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ลําตน  ตั้งตรงหรือโคง ไมแตกกิ่ง มีรอยแผลเมื่อกานใบหลุดออกไป ลําตนขนาด 20- 40  เซนติเมตร

ใบ  ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอยรูปขอบขนาน กวาง 2-5 เซนติเมตร ยาว 60-100 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลมออนลูลง โคนใ บรูปลิ่ม แผนใบสีเขียวอมเหลือง

การกระจายพันธุ

พบขึ้นตามปาเบญจพรรณแลวทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่สูงจากระดับน้ําทะเล 200 - 500 

เมตร เวนภาคใต

สรรพคุณ 

 เปลือกราก  แกบิด ขับพยาธิ ทําใหอาเจียน เปนยาระบาย แกโรคผิวหนัง ลดไข ขับเหงื่อ แกโรคเขาขอ

เปนยาถายน้ําเหลือง บํารุงกําลัง แกไอ แก ลงทอง ผิดธาตุ บํารุงไฟธาตุ แ กจุกเสียด  

เปลือกตน    แกทองรวง แกหืด แกไอ 

มะพราว

ชื่อวงศ : PALMAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Cocos nucifera L. var. nucifera

ชื่อพื้นเมือง : คอสา  ดุง หมากอุน หมากอุน หมากอูน ยอ โดง โพล

ดอก  สีเหลือง เขียวแกมเหลือง ออกเปนชอแบบชอแยกแขนงระหวางกาบใบ ดอกแยกเพศ อยูรวมตนดอก

ยอยจํานวนมาก

ผล   ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว ติดผลจํานวนมาก ทรงไ ขแกมกลมหรือรูปไ ขกลับ ขนาด 20-25  

เซนติเมตร สีเขียวหรือเขียวแกมเหลือง ผลแกสีน้ําตาล เนื้อในเมล็ดสีขาว

ประโยชน

มะพราวเปนไดทั้งอาหาร ไมวาจะเปนมะพราวออน มะพราวแกวหรือกะทิใสแกง สารพัดทั้งแกงเขียวหวาน

หรือในแกงบวดฟกทอง น้ํามะพราวที่ไดจา กผลแกที่ใชคั้นกะทิก็อรอยไปอีกแบบ
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กะลามะพราว  นิยมมาทําเครื่องประดับ หรือนํามาทําเปนถวยชามชอนสอม ในสมัยกอนนิยมนํามาทํา

กระบวยตักน้ํามากกวา สวนใหญแลวชาวบานนิยมสับกะลามะพราวเปนชิ้นเล็กๆเก็บไวทําเชื้อเพลิง ใหไ ฟไดแรงดี

นอกจากนั้น ยังไดมีการคนพบยาขนานใหญที่มีสรรพคุณในการขจัดพิษของสารเคมีที่เปนอันตรายออกจาก

รางกายของคนเรา ยานี้สกัดจากกะลามะพราวชื่อ "ชอรเบนต"(serbent) สามารถลดปริมาณกัมมันตภาพรังสีใน

รางกายไดถึง 500 - 1,000 เทา ภายในเวลาเพียง 6 สัปดาห  กะลามะพราวสามารถกําจัดพิษตางๆได โดยใช

กะลามะพราวตากแหงบดใหละเอียดสําหรับใสแผลเรื้อรัง  หรือเผาไหม เปนถานบดใหละเอียด ใชแกทองเสียจาก

อาหารเปนพิษ แกทองอืด ทองเฟอ ผงถานจากกะลามะพราว รสจืดกินงาย กะลามะพราวมีความสามารถดูดซับไ ด

มากเปนพิเศษ ทําใหถูกเลือกใช ทําหนากากป องกันไอพิษ

มะสัง

ชื่อวงศ : RUTACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Feroniella lucida (Scheff.)

ชื่อพื้นเมือง : มะสัง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ลักษณะทั่วไป เปนพรรณไมยืนตนขนาดกลา ง ชอบขึ้นในดินปนทราย

พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อมีอายุมากลําตนจะมีเปลือกขรุขระตามกิ่งกานมีหนามคมแหลม ติดอยูเปน

ระยะ  ๆใบเปนใบเดี่ยวลักษณะคลายใบมะขวิดแตมีขนาดเล็กกวามีสีเขียวมันใบดก ผลกลมมีสีเขียว เปลือกหนาและแข็ง

ขนาดผลใกลเคียงกับผลสมเกลี้ยงเนื้อผลมีรสเปรี้ยวรับประทานได

การขยายพันธุ

ขยายพันธุโดยการเพาะเมล็ด หรือหากขุดลอมจากปาธรรมชาติการปลูกเลี้ยง แตจะตองเปนตนขนาดไ มโต

นักเพราะเมื่อไดรับการกระท บกระเทือน มะสังจะฟนตัวไดยา ก หากผูปลูกเลี้ยงไมมีความชํานาญ
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การปลูก

เนื่องจากเปนไมขนาดกลางถึ งขนาดใหญจึงนิยมปลูกลงดินโดยขุดหลุ มขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร 

รองกนหลุมดวยปุยคอกและเศษวัชพืช

การดูแลรักษา

-  ดิน ดินรวนซุย ความชุมชื้นสม่ําเสมอ    

-  แสง ตองการแสงแดดจัด หรือกลางแจง

-  น้ํา ตองการน้ําปานกลาง ควรใหน้ํา 3 - 5 วัน/ครั้ง

-  ปุย ใชปุยคอกหรือปุยหมัก

เลี่ยน

ชื่อวงศ : MELIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Melia azedarach L.

ชื่อพื้นเมือง : เกรียน  เฮี่ยน (ภาคเหนือ) 

เคี่ยน เลี่ยนใบใหญ (ภาค กลาง)  

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน  ไมต นสูงถึง 40 เมตร ผลัดใบ เปลือกลําตนเรียบสีน้ําตาลอมเทา มีชองอากาศเมื่อแกแตกเปนรอง หรือ

เปนสะเก็ด กิ่งที่มีใบเสนผานศูนยกลางยาว 6 - 8 มิลลิเมตร มีขนรูปดาวสีเหลืองอมน้ําตาล

ใบ  ประกอบแบบขนนกปลายคี่ 2 - 3 ชั้น เรียงสลับ ยาว 15 – 80 เซนติเมตร แตกแกนกลางไปทาง

ดานขางอีก 3 - 7 คู แตละแกนมีใบยอย 3 - 7 คู  ตรงเกือบโค นของแตละแกนบางครั ้งแตกแกนกลางยอยสั้นๆ มี

ใบ ยอย 2 - 3 คู  มีขนนุ มสั้นประปราย แตสวนมากจะคอนขางเกลี้ยง กานใ บยาว 8 - 30 เซนติเมตร  เสนผาน

ศูนยกลางยาวถึง 6 มิลลิเมตร กานเปนรูปทรงกระบอกมีชองอากาศ โ คนบวม แกนกลางที่แตกออก ดานขางยาว

ถึง 25 เซนติเมตร เปนขอตอกับแกนกลางใหญและไ มบวมพองมาก ใบยอยรูปไ ข รูปใบหอกแกมขอบขนาน หรือ
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รูปรี ปลายเรียวแหลม โ คนแหลมหรือกลม ขอบเรียบหรือจักเปนซี่ฟนหางๆ มีเสนใบ 7 - 10 คู คอนขางกางออก 

หรือไมแผออกและโคง เปนคันศรจรดกันเปนวงที่ขอบ กานใบยอยยาว 3 - 7 มิลลิเมตร  

ดอก  หอม สีขาวถึงสีมวงแดง หรือสีน้ําเงินออน ออกเปนชอกระจุกแยกแขนงตามงามใบของกิ่งสั้นๆ และ

ตามงามใบที่ไ มเจริญ ยาว 10 - 22 เซนติเมตร มีดอกเปนกระจุกแกนกลางมีขนสั้นเปนแหงๆ ใ บประดับเปน

เสนดาย ยาว 3 - 10 มิลลิเมตร มีขนนุมหลุดรวงงาย ใบประดับยอยคลายใบประดับแตเล็กกวา กานดอกยอยยาว 2 - 

3 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมีเสนผานศูนยกลางยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร จักเปนพูยาวประมาณ     2 มิลลิเมตร พูรูปไข 

ดานนอกมีขนรูปดาวและขนธรรมดา ขอบมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนานแคบ กวางประมาณ 2 มิลลิเมตร 

ยาว 6 - 10 มิลลิเมตร ดานนอกมีขนรูปดาวและขนธรรมดา มีเสนกลางกลีบชัด เกสรเพศผูเชื่อมติดกันเปนทอ ดาน

นอกเกือบเกลี้ยง ดานในมีขนหนาแนน ปลายจักเปน 2 แฉก หรือ 4 แฉก บางครั้งจักไ มเปนระเบียบ อับเรณูยาว

ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร ปลายเปนติ่งแหลมออน คอนขางมีขน ติดตรงขามกับพูของทอเกสรเพศผู จานฐานดอกไม

ชัดและลอมรอบรังไ ข รังไ ขมี 4 - 8 ชอง แตละชองมีไข ออน      2 หนวย เกสรเพศเมียเกลี้ยง ปลายกานเกสรเพศ

เมียเปนตุม เสนผานศูนยกลางยาวประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ผล  รูปกลมแกมขอบขนาน เสนผานศูนยกลางยาวประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ขนเกลี้ยง เมื่อแกสีน้ําตาล

ออกเหลือง ผนังผลชั้นในแข็ง 

เมล็ด  รูปขอบขนาน กวางประมาณ 1.6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 3.5 มิลลิเมตร เรียบ สีน้ําตาล

นิเวศวิทยา

ขึ้นตามปาไผ ปาดิบ บนเขาหินปูน

สรรพคุณ

พืชนี้เปนยาฆาแมลง

ยาง เปลือกตน ใบ  ใช ได ทั้งภายนอกและภายใน แกโร คเรื้อนและวัณโร คระยะเริ่มตน น้ําตมเปลือก ใน

จีนใชไดผลดีในการขับพยาธิในลําไส นอกจากนี้ยังใชแกโรคผิวหนัง โรคติดตอรายแรงที่มีอาการเปนไข จับสั่น มาม

โต ตับโต 
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ราก ใบ ดอก   เปนยาบรรเทาอาการปวด ยาสมาน ยาลางแผล ยาฆาเชื้อ ยาขับพยาธิ โดยเฉพาะพยาธิตัวตืด ยา

แกทองผูก ยาแกไอ ยาแกไข ยาขับปสสาวะ ยาขับระดู โรคเรื้อน โรค ดางขาว โรคผิวหนัง รักษาแผล ริดสีด วงทวาร 

แกไอ ยาระงับพิษ 

ราก น้ําตมรากใชสวนชองคลอดแกโ รคติดเชื้อ Trichomonas แตการใชตองระวัง เนื่องจากยามีพิษ

คอนขางสูง แกมาลาเรีย ยาบํารุง อาการปวดอยางรุนแรงที่ขาตามเสนประสาท อาการปวดเอว อาการปวดศีรษะ      

แกหืด โรคเบาหวาน อาการปวดมดลูกหลังคลอดบุตร ถากินเกินขนาดจะทําใหอาเจียนและเปนยาถาย เปนยาอยางดีใน

การขับพยาธิโดยเฉพ าะพยาธิตัวกลมในเด็ก ยาขับและฆาพยาธิในลําไส  ยาขับปสสาวะ ยาขับระดู ยาแกปวดทอง          

ใชแกโรคฮีสทีเรีย โรคหิด วัณโร คระยะเริ่มตน โรคมามโต โรคหัวใจ แกหลอดล มอักเสบ เปนยาพอกแกฝ พอกแก

ปวดศีรษะ 

ดอก   แกกระหาย ยาแกพิษ แกปวดศีรษะ แกกระเพาะอาหารผิดปกติ เปนยาพอกผิวหนังที่เปนผื่นคัน และ

แกเหา

ดอก ใบ  เปนยาพอกแกปวดศีรษะ น้ําคั้นจากใบเปนยาขับพยาธิ ยาปองกันนิ่ว ขับปสสาวะ และขับระดู

ใบ  ใชรักษาโรคติดตอในมา ที่เกิดจา กเห็บกัด ใชแกหิด และโรคผิวหนั งบางชนิด

เนื้อไม  น้ําที่สกัดไดจา กเนื้อไม ใชแกโรคหืด แกโรคปอด เอาแกนตากแหง มาตมจิบเหมือนน้ําชา

ผล  เปนยาระบาย ยาหลอลื่นภายนอก และยาขับพยาธิ ยาลดไข ยาขับปส สาวะ ยาแกแพ มีพิษตอคนและ

สัตว เปนยาเสพติดและทําใหหลับ และระคายเคืองตอกระเพาะ แกโรคเร ื้อน และวัณโรคระย ะเริ่มตน

เมล็ด  มีสารกระตุนความกําหนัด แกไข ไทร อยด แกปวดบริเวณเชิงกราน วัณโรค ระยะเริ่มตน น้ํามันจาก

เมล็ดเปนยาระบาย ขับพยาธิ ยาลางแผล และบํารุง แกร ิดสีดวงทวาร แกโ รคเกี่ยวกับมามและตับ แกอักเสบ    

โรคเรื้อน และโรคขม เปนยาแกไอ แกโรคไขขออักเสบ เปนยาฆาเชื้อ

สารสําคัญ

ใบ   สกัดดวยแอลกอฮอลได flavonoids สองชนิด คือ quercitrin และ rutin 

ผล เนื้อไม   มีสารประกอบที่มีรสขม และ lactone  ที่ชื่อวา bakayanin  และ bakalactone  

เมล็ด    มีโปรตีน
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ศรนารายณ

ชื่อวงศ : AGAVACEAE 

ชื่อวิทยาศาสตร : Agave angustifolia Haw.

ชื่อพื้นเมือง  :ปานศรนารายณ (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

เปนไม ทรงพุมขึ้นเปนกอใบเดี่ยวเรียวยาวคลายหอก ปลายใบ มีหนามสีดํา แผนใบ มีขนาดใหญ  กวาง                 

5 - 100 เซนติเมตร มีอายุการใช งานเฉลี่ย 8 - 10 ป เปนพืชที่ทนตอความแหงแลงของแสงแดดถิ่นกําเนิดอยูที่

ประเทศเม็กซิโ ก สําหรับประเทศไ ทย หลวงอรินทรชาติสังหารได นําเขามาจากตางประเทศ โด ยนําไ ปปลูกใน

ที่ดินของทานที่ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตอมีการเพาะและขยายพันธ แจกจายให กับชาวบานใน

ละแวกใกลเคียง ปลูกเปนไมป ระดับและแนวรั้ว ชาวบานสวนใหญจะทําอาชีพกระประมง และมักนําเสนใยปาน

ศรนารายณมาทําเปนเกลียวเชือก

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ไดทรงเล็งเห็นวา

เสนใยจากปานศรนารายณมีความเหนียวทนทาน ไมผุเปอยงาย

เหมาะสําหรับทําผลิตภัณฑจักสานปานศรนารายณ และไดสงเสริ ม

กลุมอาชีพจักสานปานศรนารายณเรื่อยมาจนเปนที่รูจักแพรหลาย

ทั้งในและตางประเทศ จนถึงปจจุบัน

วิธีการใชปานศรนารายณ

ใหสังเกตคนที่เปนมะเร็งผมจะรวง เอาปูนแดงทาหนาใบ

และหลังใบ นําไปเผาไฟแลวบิดใสน้ําแรกออก แลวนําใบมาบิดเอาน้ําที่สองใสน้ําเปลา หรือใสเหลา พอกินน้ําไปตา

จะใสสูโรค    
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สัก

ชื่อวงศ : LABEATAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Tectona grandis L. F. 

ชื่อพื้นเมือง : เคาะเยียโอ (ละวา -เชียงใหม) ปฮี  ปฮือ เปอยี (กะเหรี่ยง- แมฮองสอน)

 เสบายี้ (กะเหรี่ยง - กําแพงเพชร) ปายี้ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ไมยืนตนขนาดใหญ ลําตนเกลี้ยงเกลา ใบกลมโตสีเขียวเปน 

ขนคาย ดอกออกเปนชอใหญเกิดเปนหมูๆ ในปาเบญจพรรณ

สรรพคุณ

ใบ ลดน้ําตาลในเลือด ขับลมรักษาประจําเดือนไมป กติ ทํายาอดกลั้วคอ แกเจ็บคอ

เนื้อไม ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง

 เปลือก ฝาดสมาน

ดอก ขับปสสาวะ

สาบแรงสาบกา

ชื่อวงศ : COMPOSITAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Ageratum conyzoidesL.

ชื่อพื้นเมือง : หญาสาบแฮง (เชียงใหม)

เทียมแมฮาง (เลย) หญาสาบแฮง (ราชบุรี) ตับเสือเล็ก (สิงหบุรี)
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร

วัชพืชใบกวาง อายุปเดียว มีกลิ่นสาบเฉพาะตัว ลําตน ตั้งตรงสูง 20 - 100 เซนติเมตร ลําตนและผิวใบท ั้ง

สองดานมีขนปกคลุมทั่วไป ใบเปนใบเดี่ยวออกจากลําตนแบบตรงขามเปนคู รูปไข ขอบใบหยักปลายใบแหลม กานใบ

ยาว 2 - 5 เซนติเมตร ดอกออกเปนชอมีแกนยาวดอกยอยออกสลับทั้งสองขางของแกน จํานวน    60 - 75 ดอก โดยดอ กที่

อยูลางสุดมีกานยาวที่สุด ออกตามปลายยอดเรียงตัวอยูบนฐานรองดอกที่แผกวาง มองดูเหมือนดอกเดี่ยว ชอดอกมี

สีมวงและเปลี่ยนเปนสีขาว กาบหรือริ้วประดับเปนแผนสีเขียวมีฐานหลอมติดกัน สวนปลายแยกเปนแฉก หอหุม

ดอกยอยออกดอกตลอดป ผลมีเปลือกบางและเหนียวแตมิไ ดหลอมรวมกับเปลือก เมล็ดเมื่อแกเปลือกไมแ ตก มี 1 

เมล็ด ฐานมีจุดแตมสีขาวสวนปลายเมล็ดมีเสนเล็กๆ 5 เสน คลายหนามสีขาวครีมติดอยู เมล็ดปลิวตามลมไ ปไ ด

ไกล แสงชวยกระตุนใหเมล ็ดงอกไดดี ผลิตเมล็ดไดมากถึง 80,000 เมล็ดตอตน

การแพรกระจาย 

พบขึ้นทั่วไปทั้งในสภาพดินช ื้น หรือแหงแพรกระจาย ในแหลงปลูกพืชยืนตนและที่รกรางวางเปลา

ลักษณะของความเสียหาย

แกงแยงธาตุอาหารและน้ํากับพืช

แสลงใจ 

ชื่อวงศ : STRYCHNACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร : Strychnos nux-vomica L.

ชื่อพื้นเมือง : โกฐกะกลิ้ง กระจี้ กะกลิ้ง ตู มกาแดง (ภาคกลาง) 

แสลงทม แสลงเบื่อ (นครราชสีมา) แสงเบือ (อุบลราชธานี) โฮ งบวยจี๊ (จีน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร

ตน  ไมตนสูงไดถึง 5 - 25 เมตร เปลือกตนสีเทาอมเหลือง ไมมีชองอาก าศ กลม เกลี้ยง อาจมีหนามแตไมมี

มือจับ

ใบ  เดี่ยว เรียงตรงขามรูปรี รูปไขกวางหรือคอนขางกลม โคนใบแหลม กลม หรือตัดถึงเวารูปหัวใจ กวาง 3 - 

8.6 เซนติเมตร ยาว 4 - 10.5 เซนติเมตร ปลายใบทูถึงคอนขางแหลมและมักเปนติ่งหนามสั้น แผนใบบางคลาย
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กระดาษเกลี้ยง มีเสนใบตามยาว 3 - 5 เสน เสนกลางใบด านบนแบน หรือนูนเล็กนอย ดานลางนูนกลม กานใบยาว 

5 - 11 มิลลิเมตร

ดอก  ออกแบบชอกระจุกแยกแขนงบนกิ่งสั้น  ๆตามงามใบและที่ยอด ยาว 2.5 - 5.5 เซนติเมตร  มีขนอุย กาน

ชอยาวประมาณ 3 เซนติเมตร แตละชอมีดอกจํานวนมากกานดอกยาวไมเกิน 2 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ รูปไ ข ยาว 

0.5 - 1.5 มิลลิเมตร ดานนอกมีขนอุย ดานในเกลี้ยงกลีบดอกสีเขียวถึงขาว โค นติดกันเปนหลอดปลายแยก 5 แฉก 

หลอดยาวกวาแฉกประมาณ 3 เทา ดานนอกเปนตุมเล็ก ดานใ นมีขนคลายขนแกะประปรายบริเวณตอนลางของ

หลอดที่แฉกมีตุมหนาแนน ปลายกลีบหนาเกสรเพศผู 5 อัน ไ มมีกานติดอยูภายในใกล ปากหลอดอับเรณู รูปขอบ

ขนาน ยาว 1.5 - 1.8 มิลลิเมตร เกลี้ยง ปลายแหลมหรือ

มน เกสรเพศเมียยาว 8.4 - 12 มิลลิเมตร กลางกานเกสรอาจมีขนหรือเกลี้ยง 

ยอดเกสรเปนตุม

ผล  ลักษณะกลมเสนผานศูนยกลาง 2.5 - 4 เซนติเมตร เปลือกหนา

สากไมมีขน ผลสุกสีแสดถึ งแดง มี 1 - 4 เมล็ด

เมล็ด  รูปคลายจาน กวางประมาณ 22 มิลลิเมตร หนาประมาณ 

4 มิลลิเมตร ผิวมีขนคลายไหม 

สรรพคุณ

ใบ      แกโรคผิวหนัง

เมล็ด  แกแหง เรียก โกฐกะกลิ้ง เปนยาขม เจริญอาหาร บํารุงหัวใจ ขับน้ํายอย ปจจุบันไมใชเปนยารักษา

โรคในคน แตใชเปนยาเบื่อห นูและสุนัข

สารสําคัญ

มีแอลคาลอยด strychnine และ brucine ซึ่งมีความเปนพิษสูง
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วิจารณผล

จากการศึกษาพบวา เนื่องจากปาชุมชนเขาวงเปนปาเขาหินปูนที่มีลักษณะสูงชันและปจจุบันกําลังฟนตัว

จากการใชประโย ชนอยางเขมขนมาแลวในอดีต ประกอบกับลักษณะการดํารงชีวิตของราษฎรในพื้ นที่ที่มีอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลักและมีการอาศัยพึ่งพิงปาไมไมมากน ักจึงไมพบภูมิปญญาในกา รใชประโยช นจาก  ปาชุมชนที่

ชัดเจนเทาที่ควร สวนรูปแบบในการจัดการปาชุมชนเขาวงจะเนนดานการอนุรักษและฟนฟูปาเพื่อเปนแหลงตนน้ํา

ลําธารและที่อยูอาศัยของสัตวปาเปนหลักมากกวาเพื่อการใชประโยชนอื่นๆ

ขอเสนอแนะ

1. การปลูกตนจันทนผาเพื่อเปนการอนุรักษปาเขาหินปูน ควรมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมใน เชิงวิชาการ

เพื่อใหมีค าเปรียบเทียบใหเ ห็นชัดเจนในดานการเพิ่มความอุดมสมบูรณของปาไม เ ชน ปริมาณน้ําใตดินที่เพิ่มขึ้น 

หรือระยะเวลาการไหลของแหลงน้ําตางๆนานขึ้น เพื่อใชเป นขอมูลอางอิงในการ สงเสริมการจัดการปาชุมชนอื่นๆ 

ตอไป

2. การสงเสริมดานภูมิปญญาในการใชป ระโย ชนจากปาชุมชนในหลายๆเรื่อง เชน ดานสมุนไพ รยังขาด

การถายทอดสืบตอกันมาซึ่งอาจทําใหความรูเหลานี้หายไ ปในไมชา  หนวยงานที่เกี่ยวของตองเขาไป สงเสริมและ

สํารวจเพื่อจัดทําเปนฐานขอมูลโดยเร็วที่สุด 
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เอกสารและสิ่งอางอิง

กรมปาไม. 2547. สถิติการปา ไมของประเทศไทย 2549. สํ านักงานเลขานุการกรม กรมปาไ ม, กรุงเทพฯ.
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3. นายสุภโชติ  อึ้งวิจารณ์ปัญญา

ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

4. นายวรากร เกษมพันธุ์กุล


ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

5. นางสาวกฤษณา  ชายกวด


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

6. นางสาวอภิษฎา เพ็ชรศรี


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

7. นางสาวนภาลัย  เสมอใจ


ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย

8. นางสาวจิตติมา  อยู่หาญ


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

9. นางสาววิภาดา  คงเอียด 


ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์

10. นางสาววรรษชล  เพ็งแย้ม

ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์

โครงการที่ 3 ความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

1. นายสุกันฑ์  พึ่งกุล


ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการความหลากหลายของสังคมพืชในพื้นที่ป่าชุมชน

2. นางสาวนฤมล  นุชเปลี่ยน

ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

3. นางสาวสุทธิลักษณ์  โรจนานุกูล

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิจัย

4. นายอานุภาพ  โตสุวรรณ


ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์

5. นายสนั่น  หมัดส๊ะ


ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเกษตร


โครงการที่ 4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

1. นายวรากร เกษมพันธุ์กุล


ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

หัวหน้าโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

2. นายบุญมี  สรรพคุณ

  
ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

3. นายนริศ  อาจธัญกรณ์


ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

4. นายดิเรก  ศิริจงประเสริฐ


ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

5. นายพีระชัย  สุขเกื้อ


ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

6. นายศักดา  มณีวงศ์


ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

7. นางสาวปิยะวรรณ  พานทอง

ตำแหน่ง  นักวิชาการเผยแพร่

8. นางสาวมณีรัตน์  จันทร์มี


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

9. นางสาวชรินรัตน์  ศิริสิทธิ์

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

10. นางสาววลัยภรณ์  เทพวงษ์

ตำแหน่ง  นักวิชาการป่าไม้

11. นางสาวสุนันทา  นิลศิริ


ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

